
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 )    در تبعيد(اسى اىرانکانون زندانيان سي  

 خبري سياسي              ٦٥           دوره جديد، شماره
  ٢٠٠٥ مارس ١٣ – ١٣٨٣ اسفند ٢٣

  هفت سال مرا  از كرج به  اوين((:  مادر لباس  ها را گرفت و گفت
.      بزودي:   كشانديد و هر بار پرسيدم، دخترم كي آزاد مي شود؟ گفتيد

كه نشاني گورش را بدهيد، تنها لباس هايش را تحويلم حاال بي آن    
لباس هاي او را بر آستانه در خانه مان آويزان مي كنم تا! مي دهيد

  ! )).يادمان نرود شما با ما چه كرديد

از هم اكنون بايد در تدارك دادگاه سران جمهوري اسالمي به جرم
جنايت عليه بشريت و عاملين شكنجه و اعدام و كشتار ده ها هزار
دكرانديش سياسي و فرهنگي، مردم كوچه و خيابان مبتني بر

ني رژيم،معيارهاي ويژه يك جامعه انساني بود كه در فرداي واژگو
نقطع عطفي باشد براي دادخواهي و اجراي عدالت و مبارزه براي

!زنداني سياسي آزاد بايد گردد .  نفي زندان و شكنجه و اعدام و سركوب در ايران

 خواننده گرامى
مطالب، امکان درج اخبار در اينبه علت فشردگى     

توصيه مى کنيم براى. شماره خبرنامه ميسر نشد     
به صفحه خبر سايت کانوناطالع از مسائل و اخبار روز       

 . مراجعه نمائيد) در تبعيد(زندانيان سياسى ايران
www.kanoon-zendanian.org 

 !بهاران خجسته باد
 را به عموم مردم١٣٨٤فرارسيدن بهار و نوروز           

 .کشيده ايران تبريک مى گوئيمرنج
هرسال نوروز ) در تبعيد (کانون زندانيان سياسى ايران   

با ياد و خاطره جان باختگان زندان هاى جمهورى
کارت. اسالمى، کارت تبريک سال نو منتشر مى کند        

امسال با شعرى از محمد مختارى و طرح زيباى
اين کارت. منتشر شد  “ روياى پرواز  “با نام     “ رضا“
ودى در صفحه طرح و عکس سايت کانون دريز

   .  دسترس عموم قرار خواهد گرفت
............................................................................

 اعالميه 
هشت مارس، روز جهانی زن بر 

 !ک بادر مباستم ديدههمه ی زنان 
حقاق مارس، روزی است که در پی مبارزات زنان برای ا            ٨

حقوق انسانی و اجتماعی خود، به نماد همبستگی مبارزاتی
در.  شده است  ىل نابرابری های جنسی و طبقاتی تبد       عليهآنان  

 وجود حکومتدليل، به   نظير اىران  از جوامع بشری     بسيارى
 از زنان، بوپزه اقشار تهیبسيارىهای خودکامه و مستبد،        

م بوده و حتی حقوق خود محرو    ىنجامعه از ابتدائی تر     دست
به. امکان برپائی تجمعاتی در روز هشت مارس را ندارند               

 جوامعی که ى جامعه انسانی در همه        ىکعلت عدم وجود       
 و از نابرابری های جنسی واستساختار آن ها طبقاتی          

سيب پذبرترىن اجتماعی رنج  می برند، زنان آ                     تبعيضات
 .اقشار اجتماعی هستند

 ونين دىنى می با استناد به قوا      جمهوری اسال  ىم، رژ ىراندر ا 
، مناسبات مردساالرانه و طبقاتی         ليد اسالم و بازتو      ىعتشر

. قرار داده است     شدىدزنان را مورد ظلم و ستم و استثمار                
  فاصله طبقاتی،تشدىدحکومت با چپاول جامعه و            فياى   ما

 اجتماعی را به توده هایعميق، فقر و نابرابری های بيکارى
بيشترىن کرده که زنان               تحميل ه اىران   کشيدمردم رنج        

هایسياست جمهوری اسالمی با اعمال         .  آن هستند    قربانيان
خود،ننگين   کميت و شش سال حا       بيستفوق ارتجاعی طی      

 ازىکىبنا به گفته     . جامعه را به فساد و تباهی کشانده است           
 زن به موادميليون، تنها در تهران دو       ىمگان مجلس رژ  ىندنما

 در حالی است که به گزارش نهادهااىن هستند و    مخدر معتاد 
اىرانو رسانه های حکومتی، آمار معتادان به مواد مخدر در           

 و پنچبيست است که با خانواده های خود جمعا            ميليونهفت  
. به مواد مخدر قرار گرفته اند        عتياد نفر در معرض ا     ميليون

 تن فروشی زنان که مسبب     نظيرهای اجتماعی   ساىر وضعيت  
اصلی آن حکومت جمهوری اسالمی است، به طور سرسام

 بحران اجتماعی ژرف تبدىلبه ىک   و     فزاىش ىافته  آوری ا  
سال گذشته،و شش    جمهوری اسالمی طی بيست       . ده است ش

ىن رژىمجامعه را به نابودی کشانده است و تا زمانی که ا                   
 ٢      بقيه صفحه  ناعادالنهو نظام نابرابر و جناىت پيشه 

  حمله خواهد کرد؟آيا آمريکا به ايران
بابک

شورویهير    قروپاشی اتحاد جما      به دنبال  
 قوای  ، مناسبات و       ١٩٩٠ دهه     ىلدر اوا  
به نفعای   ىنده    با شتاب فزا     جهان     سياسى
خورد برهم ىاليسم پارچه آمپر ىک ی سلطه
يتىقع مو چنين که همواره انتظار     ىکاو آمر 

اىن خود را بر            تا رهبری     کشيدرا می      
ىکعمال   اعمال کند، اقدام به          تغييرات ا  

 ىازدهعهقهائی کرد که وا         سياست رشته    
افغانستان وىوکسالوى،  ، حمله به     سپتامبر

به که اکنون      ىکاآمر.  آن بود   آىندعراق بر 
اش خود را  قدرت نظامی و اقتصادی       ىمن
 که اتخاذ کرد   ىنى، دکتر ىد می د   رقيببی  

 اهداف سلطه گرانه آنپيشبردراه را برای    
 کهرىن دکت    اىنبنا بر         . هموار سازد    

ىکا از حمله آمرپيش آن را ىسا راليزکاندو
ای با واشنکتن پست به عراق طی مصاحبه   

 وميانه بر خاور     هر کسى       فرموله کرد،  
بر جهان،   ىابد تسلطه   منابع نفت و گاز آن    

ميانهور خا  اىنبنابر. کردخواهد   کومت   ح

منظقه وکه قصد سلطه بر       ىکا  برای آمر  
هميتجهان را در سر می پروراند، از ا             

ن دليل همي برخورد دار است و به        وىژه اى
حمله به عراق و برداشتن حکومت صدام

ىنای بود برای اجرای دکتر          مقدمه  حسين
 که خواهان برقراری نظمرىکا آم   ىدجد
 آنسياست هاى بر جهان است که           ىدىجد

آشکار است که.  کند   ىکا تعيين   را آمر   
عراق و نظامی آمرىکا در       سياسىحضور  

 راىکابه تنهائی نمی تواند اهداف آمر                
به دنبال اىجاد ىکا، لذا  آمر        ماىدمين ن  تا

 در کل منطقه است که بهتغييراتى
و اهداف آن برای آمرىکاهای    سياست 
.  رساندىارى"  بزرگميانهخاور" تشکيل
 در استراتژیىم است که رژ      ىن ا  يتواقع
ميانهخاور "ىجاد برای ا          ىکا آمر     ىدجد

تغيير ىنجائی ندارد و بنا بر ا          "  بزرگ
ىم مطلوب رژىکسود باىران  در کميتحا

 ٢                               بقيه صفحه 

ه هاى بهدر دادگا  با تشکيل دادگاه هاى وىژه     
اصطالح انقالب اعدام کمونيست ها و

همه انتظار. مجاهدىن ابعاد جدىدى پيدا کرد     
داشتيم مردم حرکتى بکنند و به خيابان ها
بياىند، اما هيچ حرکت جدى از طرف مردم
.در مقابل آن همه اعدام ها صورت نگرفت          
رژىم جنازه ها را در چند سردخانه،

دارالرحمه(بيمارستان و قبرستان عمومى          
نگه داشته بود و در مقابل درىافت) شيراز

پول فشنگ جنازه ها را به خانواده هاىشان
تحوىل مى داد و از آنان تعهد مى گرفت که
مراسم ىادبود و ترحيم براى عزىزان شان

عوامل اطالعاتى و. برگزار نکنند       
چماقداران به چند مجلس ختم و ىادبود که

بودند و مردم زىادىخانواده ها برگزار کرده 
.در آن ها شرکت کرده بودند، حمله کردند             
از آن به بعد، کسى جرات نمى کرد در

مراسم هاىى که خانواده ها بيادعزىزان شان
در چنين.برگزار مى کردند، شرکت کند       

اوضاع و احوالى بود که دوباره نام من و
سه نفر دىگر را که هم پرونده بودىم براى

 . حاکمه از بلندگوى بند خواندندم
دادگاه وىژه در همان محل دادگاه به
اصطالح انقالب بود که قبال به دادگاه

بازداشتگاه سپاه هم. ارتش تعلق داشت     
در همان محوطه در حاشيه پادگان ارتش

سپاه اىن مکان را که زندان. سوم بود  
نوساز ارتش بود به وحشتناک ترىن

.ق هاى دار تبدىل کرد    شکنجه گاه ها و اطا   
 سال١٩ تا   ١٧هر چهار نفرمان که بين        

.داشتيم، وارد اطاق حاکم شرع شدىم                 
ىکى از ارازل و اوباش محل که جزو
گروه مقاومت مسجد محل مان بود، به

٣بقيه صفحه  عنوان شاکى آنجا خضور 

 ٦٠تابستان سياه 
قسمت چهارم                                                         اسماعيل حق شناس

 خبرنامه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خبرنامه                              ٢٠٠٥ مارس  ١٣ -١٣٨٣ اسفند ٢٣ -٦٥                                    دوره جديد، شماره ٢

 !آزادى زندانيان سياسى، لغو شکنجه و اعدام جزئى از يک مسئله عمومى تر جامعه ايران يعنى آزادى هاى سياسى است

 ...ان آيا آمريکا به اير
 برایىکا و دل مشغولی آمر          سياستبخشی از      

 .  است"  بزرگميانهخاور"ىجادا
 با در عراق با بحران مواجه است که                  ىکاامر

 المللی آن،بين پی آمدهای منطقه ای و      کليهتوجه به   
 برای تحققىکا هدف ها و توانائی های آمر            بين
چنين بروزبا    .  کرده است      ىجاد شکاف ا      آن ها

 نظامی بعنواننيروى توسل به       شکافی است که    
ىکا ابزار تحقق استراتژی آمر                          ىناصلی تر

اىن  ترتيب      به    بحران شده و           درمنطقه دچار   
 که آماج اصلیىم در مورد رژ        ىکابرنامه آمر  

" بزرگ ميانهخاور " ىجاد دولت برای ا   ىنتهاجم ا 
 در حالی است کهىنا. بود، دچار نقصان شد        

 فرانسه ونظيراروپائی   ىاليستى   دولت های آمپر    
ىههای اتحاد  سياست  در     گيرىآلمان که نقش فرا       

اروپا دارند، ضمن سهم خواهی، در مقابل توسعه
 در منظقه قد علم کرده وىکاطلبی های آمر      

ىگرىهای د ىنه  به گز  ىکاخواهان آن هستند که آمر    
 رویىم و خلع سالح هسته رژ        يبى الگوی ل   نظير
ر اروپائی و به دو کشو     نگليس ا  پيوستن با. آورد

در عراق اىن کشور خودرىکا  بحران عملکرد آم   
را در حال حاضر در موقعيت مناسبى براى اقدام
نظامى دىگرى در منطقه نمى بيند و به همين

می کنند کهسفيد تاکيد         کاخ        دولتمردانخاطر    
بوش پرونده  جمهوری   ىاست   ردرچهارسال دوم     

دقرار دار ىپلماسى دولت آمرىکا     رأس د  دررژىم  
و به خواست اروپائى ها مبنى بر حماىت از
مذاکرات آن ها با رژىم، اخيرا اعالم کرد که با
پيوستن اىران به سازمان تجارت جهانى مخالفتى

 عين حال بر اىن نکته نيزها در   اما آن   .ندارد   
 عنوان بهتاکيد ورزىدند که تهدىد نظامى هم چنان          

بهگی   بازدارندعمليات    ازو بخشی      اهرم فشار  
 رژىم با اروپامثابه چماقی بر سر در مذاکرات          

تا جمهوری اسالمی دست بهادامه خواهد ىافت       
 . تمرد نزند

به جای تهاجم نظامی،عيين گزىنه دىپلماسى       با ت  
گفتمان حاکم برغيير  تالش خواهد کرد با ت     ىکا  آمر

هاى ، زمينه    و جمهوری اسالمی         آمرىکا   روابط
ر روابط با د خودهاى   تعاملى معطوف به خواسته     

ىم که با رژ  . به وجود بياورد       جمهوری اسالمی  
ورود نيروهاى آمرىکائى به عراق و شاىعه حمله
آمرىکا به اىران، سخت به هراس افتاده بود، از
موقعيت پيش آمده بوىژه از شکافى که ميان

ىکا در مورد خاورميانه واروپا و آمر  راهبردهاى  
تغييرو عجالتا        بوجود آمد،        خصوصا اىران         
جای خود را به تعامل و فشارحاکميت در اىران     

تثبيت موقعيت خودداده است، می خواهد برای           
بى دليل نيست که. بيشترىن امتياز را کسب کند        

جمهورى اسالمى اصرار دارد اروپا در مقابل
دست کشيدن رژىم از برنامه هاى هسته اى خود،

ى مابينتضمين ها در توافقنامه هاى ف             برخی     
کنار گذاردن سياستگنجانده شود که مهمترىن آن      

 آمرىکا عليه رژىم و دست برداشتن ازخصمانه
به اىن. تالش براى تغيير حاکميت در اىران است        

وسيله رژىم مى خواهد وضعيت بى ثبات خود در
آىااما   . داخل را با ثبات در خارج تثبيت کند                   

 باقیفاکتور داخل هم چنان نظارگر بی تفاوت               
خواهد ماند تا قدرت های جهانی هر که را می

ىا آنکومت بنشانند و  بر تخت حىرانخواهند در ا
 را آوردند، مصدق را بردند، شاه؟برکناز کنندرا 

بردند و درم نمی خواستند،           که مرد   شاه را       
١٣۵٧ اول سال           نيمهلوپ در       اکنفرانس گواد   

حکومتىک     به بوجود آمدن                گرفتندتصميم    
اىران ىارى رسانند که در پيشبرد اىنمذهبی در    

عوامل داخلى بسيارى. سياست نيز موفق شدند       
وجود داشت که آمپرىاليست ها اىن بار نيز موفق

مهم ترى. شدندبه پيشبرد اهداف خود در اىران              
دستگاه روحانيت سال هاى. اىن عوامل مذهب بود

سال در جامعه و در ميان مردم حضور فعال
داشت، سازمان و پاىگاه داشت و در غياب ىک
رهبرى قوى مترقى با برنامه و استراتژى
مشخص، توانست قدرت را که دو دستى در

آما آىا. اختيارش گذارده بودند کسب کند                     
اخلى که در آن زمان موجب شد تافاکتورهاى د 

آمرىکا و اروپا با تکيه بر آن ها، به مقاصد خود
در اىران برسند هنوز هم در جامعه عمل مى
کنند؟  واقعيت اىن است که جامعه اىران نسبت به

 تغييراتى زىادى کرده است و مذهب٥٧سال   
دىگر نمى تواند دستاوىزى براى خارجيان براى

اگرچه رژىم. خلى اىران باشد   دخالت در امور دا     
در تمام طول اىن سال ها سعى کرده که اشکال
ذهنى و عينى مذهب را در جامعه بازتوليد نماىد،
اما به علت عملکرد بحران زاى رژىم و چون از
باال و به اجبار برنامه رىزى شده، مانند کشف
حجاب دوران پهلوى فاقد عمق بوده و نه تنها

 و تنفر مردم از دستگاهرىزش توهمات مذهبى    
روحانيت را در پى داشته، بلکه در ىک طغيان
توده اى مردم بساط دستگاه مذهب را در هم

اما فاکتورهاى دىگرى که ممکن. خواهند شکست 
است مبارزات مردم را مجددا به انحراف بکشد

 .در جامعه عمل مى کنند
توازن قواى سياسى هنوز در اىران به سود مردم

درست است که اکثرىت مردم در اىران. نيست
مزدبگير و به طبقه کارگر و زخمتکش جامعه
تعلق دارند، ليکن اىن عامل به تنهائى براى برهم

آن ها فاقد.زدن توازن قوا به نفع مردم کافى نيست        
سازمان، رهبرى توده اى و انقالبى و برنامه
مشخص و مدون براى تغيير قواى سياسى به سود

درست به همين دليل اىن خطر بازهم.خود هستند 
وجود دارد که بار دىگر خيزش مردم را با
پيچيدن نسخه هاى وسوسه انگيزى بنام

در زرورقى“   جمهورىخواهى“و   “ دمکراسى“
.................................زىبا  به انحراف بکشند

 هشت مارس، روز جهانی زن
ه تنها چشمن خود ادامه دهند،        در اىران به حيات     

وضعيتاندازی برای برون رفت از اىن                             
نخواهد داشت، بلکه وضع بهغيرانسانى وجود     

زنان درهمين دليل به . خواهد شدنيز مراتب بدتر   
يشروىبرای احقاق حقوق خود چاره ای پ          ىران  ا

همراه با مردان هم طبقه و همآنکه  مگر  ندارند  
راحاکمان فاسد اسالمی      عليه  رنج خود، مبارزه      

وو سياسى تشدىد      اجتماعی   هاى  عرصه کليه  در  
وىران     انقالبی جامعه ا         تغييررا برای       مينه    ز

.مهيا نماىند نظام برابر و عادالنه         ىک    برقراری
کميتو شش سال حا          بيست    طی    ىران    زنان ا   

جمهوری اسالمی، با شرکت در مبارزات
آنهاسيع  اجتماعی که به زندان، شکنجه و اعدام و         

نيستندحاضر  ىگر  ست، نشان دادند که د     اميده  انجا
 .  ضدانسانی کنونی ادامه دهندضعيت به و

 )تبعيددر (زندانيان سياسى اىرانکانون 

 “ هشمبند زدچشاهدان " 
 زهرا تارى

 
 کهى است   مستند  ، فيلم   "شمبند زده   چشاهدان    "

های جمهوری هچالقصه گوىان آن سال ها در سيا     
، که"شمبند زده چشاهدان  . "اسالمی بسر برده اند   

ماجراهاى زندانخود هم قربانی و هم شاهد                    
 با طرح اىن مساله که روىکرد حاکمان،بوده اند

درخشونت    اعمالاىران به مذهب براى تشدىد            
 است، بهزندان، وىژگى زندان  حکومت اسالمى       

شرح نظرات و تجارب خود مى پردازند و
گوشه هاى ناگفته و ناشنيده زندان هاى سياسى
. جمهورى اسالمى را براى بيننده ترسيم مى کنند

زندان جمهورى“: پيوند در اىن باره مى گوىد             
اسالمى ىک تفاوت فاحش با بقيه زندان هاى دنيا

بهرحال در همه زندان ها شکنجه هست،. دارد
اعتراف گرفتن هست، ضرب و شتم هست، ولى
مساله اىن است که بنظر من در زندان هاى دىگر
آنها با مخالفين شان برخورد مى کنند تا جاىى که

اما اىنجا مساله. طرف باهاشون مخالفت نکند         
مخالفت نکردن تو نبود، مساله خالى شدن تو از

آنها مى خواستند که انسانيت را    . هوىت انسانى بود  
 “ .بکشند

اىن که“ :ناصر رحمان نژاد موشکافانه مى گوىد       
ىک فرد، ىا ىک گروه ىا ىک نظام حکومتى به
خود اجازه مى دهد که براى پيشبرد هدف هاى
خود، ىا براى استقرار سياىت ىا اىدئولوژى خود،
و بعد براى استمرار و تحکيم اىن سياست ىا

ىاىدئولوژى احکام جزاىى و روش هاى مجازات             
برقرار کند که مخالفين خود را با دردناک ترىن و
وحشيانه ترىن شيوه ها شکنجه کند و به قتل
برساند، تنها زاده ماهيت و سرشت متعصب ترىن
و عقب مانده ترىن پدىده اى است که مى توان تصور

و اىن پدىده در مورد اىران، اىن بار، دىن. کرد
حکومتدىن، که ىکى از مهم ترىن ارکان               . بود

اسالمى اىران، و شالوده نظرى، فلسفى، سياسى،
اقتصادى، نظامى، قضاىى ـ و مهم تر از همه
عدالت ـ آن است، نقش بسيار مهمى در برقرارى،
توجيه و اعمال جناىت هاى اىن رژىم اىفا کرده

 .است
ىک روز: تهمينه در بيان خاطرات خود مى گوىد        

انگورهاىک کاسه انگور دستم بود، ىک حبه از             
بعد صدام کردند گفتند که. رو دادم به ىک دوستم     

گزارش دادند که شما غذاتون رو کمونى با بچه ها
ىعنى اشتراکى از غذاتون به همه. استفاده مى کنيد 

ما مى خواهيم هر کسى جدا، حتى آب. مى دهيد
اىن کمونى. خودش بخوره     ...ليمو، نمک و          

. هامصرف کردن باعث ميشه برىن توى تابوت             
 “.حاال فکر کار خودت را بکن

که“ تابوت ها“پروانه در تشرىح دستگاه شکنجه         
 ،وىژه زندان حکومت اسالمى در دهه شصت بود        
و تحقيقا بر اساس مبانى دىنى که براى انسان
زندگى و آخرتى جدا از زندگى دنيوى تصوىر

وحشتناک ترىن“:مى کند، ساخته شده بود، مى گوىد
.ه اى بود بنام قبرها، تابوت ها        اىن دوران، شکنج    

اىن خيلى. من حدودا شش ماه در تابوت ها بودم            
انفرادى. فرق داشت با انفرادى هاى معمولى                

معمولى، وقتى مى انداختندت جداىى ات از بچه ها
بود، کوچکى جات بود، نداشتن هواخورى بود،

 ٣بقيه صفحه  نداشتن مالقات بود،          
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 !زندانها را بايد تعطيل کرد و به تفتيش عقايد، شکنجه و اعدام پايان داد

 ...تابستان سياه
آخوند بسيار جوانى بود بنام عندليبحاکم،  .داشت

همان طور که با. که مشغول خوردن پالوده بود         
خونسردى پالوده مى خورد، از ما نام

آىا“ :خانودادگى مان را سئوال  کرد و بعد گفت               
آىا حاضرىد در“ “حاضرىد توبه نامه بنوىسيد؟      

مصاحبه تلوىزىونى شرکت کنيد؟ وقتى از ما
پس خدا“:ردى گفت   جواب رد شنيد، با خونس             

بعد هم امر کرد از اطاق خارج“ .بيامرزدتان
همان موقع عضو گروه مقاومت مسجد. شوىم

محل که خذرى نام داشت، رو کرد به حاکم شرع
اىنها مرا در حد مرگ با چاقو و زنجير“ :و گفت 

سپس پيراهنش را درآورد و جاهاى“ .کتک زدند 
ه را کهما هر چ  . زخم را به حاکم شرع نشان داد        

من گفتم او را. او مى گفت انکار مى کردىم           
نمى شناسم و من در آن محلى که او مى گوىد

به طور کلى هر آن چه را که در. زندگى نمى کنم 
حتى. پرونده  مان نوشته بودند را انکار کردىم               

چيزهاىى را هم که هنگام دستگيرى از ما گرفته
مخصوص نوشتن  (بودند، از قبيل کاغذ رنگى              

و تيغ و چاقو که از فرهاد و غالمرضا) گزارش
 خرداد٣٠قبل از . گرفته بودند را هم انکار کردىم   

مجاهدىن حمل اسلحه سرد براى دفاع شخصى در
مقابل هجوم اراذل و اوباش رژىم را مجاز کرده

 دقيقه١٠تمام دادگاه ما چهار نفر کمتر از          . بودند
ادل آبادطول کشيد و از آنجا ما را مجددا به ع                     

 .انتقال دادند
تقرىبا هر. از آن به بعد منتظر حکم اعدام بودىم            

روز تعدادى را از بلندگوى بند صدا مى کردند و
حکم ها از حبس هاى. حکم شان را ابالغ مى کردند    

کسانى که حکم اعدام.کوتاه مدت بود تا اعدام           
 روز براى اعدام٣٠ تا   ٣مى گرفتند ممکن بود از     

رسم بر اىن بود محکومان به. بکشندشدن انتظار   
اعدام را براى خوردن غذا و ميوه هر روز به

تمام سعى مان اىن. ىک اطاق دعوت مى کردىم      
بود که در روزهاى آخر زندگى بيشتر با هم
باشيم، زمانى هم رسم بود که بچه ها دنبال پيراهن
سفيد با شلوار مشکى مى گشتند تا در روز اعدام

به خانواده ها مى گفتيم شلوار مشکى. آن را بپوشند  
پاسدارها خيلى. و پيراهن سفيد براىمان بياورند         

کنترل مى کردند که عکس العمل ما در مورد ابالغ
وقتى مى دىدند نمى توانند جو. حکم اعدام چيست    

رعب و وحشت در بند اىجاد کنند، شبانه به بندها
يگارىحمله مى کردند و تعدادى را به انفرادى ىا ب        

آن قدر اىن رفتارها و.مى بردند ىا شالق مى زدند     
صحنه ها تکرار شده بود که براى ما عادى شده

باالخره بعد از مدتى انتظار روزى از. بود
بلندگوى بند ما را صدا کردند و حکم مان را ابالغ

با ىک درجه تخفيف،”در حکم آمده بود        . کردند
 . “ابد با اعمال شاقه

مينى براى تعدىل اعدام هاى بى روىهگفته مى شد خ  
به دادگاه ها ابالغ کرده بود که از اعدام کسانى که
هنگام دستگيرى مسلح نبوده  و ىا در اقدام مسلحانه

اىن حکم با. شرکت نداشته اند خوددارى کنند          
دستگيرى  تيم هاى عملياتى مجاهدىن و دستيابى

ىن درالبته ا . رژىم به خانه هاى تيمى همزمان بود      
حالى بود که همان زمان کسانى که چسب
قطره اى، نمک و فلفل و ىا هر چيز دىگرى که
آنان را به ىک تيم عملياتى نظامى وصل

ده ها نفر هم که اتفاقى  آن. مى کرداعدام مى کردند 
 . وسائل را با خود داشتند اعدام شدند

ر است که چسب قطره اى را تيم هاىالزم به ذک    
عملياتى مجاهدىن که قصد ترور وابستگان رژىم

بعد از. را داشتند  مورد استفاده قرار مى دادند              
شناساىى محل زندگى، محل کار و ىا ماشين کسى
که قرار بود مورد حمله قرار بگيرد  و قبل از
آغاز عمليات، ىک نفر قطراتى از چسب قطره اى

ل قفل خانه و ىا ماشين فرد مورد نظررا در داخ   
مى چکاند تا آن فرد به هنگام باز کردن قفل در

در همان. خانه ىا ماشين با مشکل مواجه شود              
حال مسئول ترور با موتور سر مى رسيد و به فرد

نمک و فلفل براى. مورد نظر شليک مى کرد        
مورد استفاده قرار) فرد(پاشيدن به چشم سوژه       

 با توجه به .و قادر به دىدن نباشد       مى گرفت تا ا   
چنين وضعيتى زندانبانان و پاسداران از زندانيان

آن ها جرات نمى کردند به تنهائى در. مى ترسيدند
بسيارى  از آن ها در آن مقطع. بند رفت و آمد کنند    

 .از ترس به خانه هاى خود نمى رفتند
مجاهدىن، پيکارى ها و بقيه گروه هاى چپ در

تشکيالت مجاهدىن را. شکيالتى داشتند  زندان ت  
 پاىه رىزى٥٩من و زنده  ىاد على جعفرى در سال     

زندانيان مجاهدى که بعد از آزادى من در. کردىم
 تشکيالت زندان را حفظ کردند،٦٠اواىل سال     

نتوانستند زندانيان تازه وارد را سازمان داده و
زمانى که من بعد از. جذب تشکيالت کنند       

ه به زندان عادل آباد بازگشتم، مسئوليتچهارما
سازماندهى را مجددا به عهده گرفتم و هر زندانى
مجاهد، بنابر مدار تشکيالتى که در بيرون داشت

تشکيالت. در تشکيالت سازماندهى مى شد                 
 به٦٠گسترده و قوى بود و حدودا تا زمستان                  

اما با متالشى شدن. بيرون از زندان وصل بود        
اهدىن و دستگيرى هاى گسترده درتشکيالت مج  

بيرون زندان و تواب  شدن مسئولين رابط با
زندان، بخشى از تشکيالت داخل زندان لو رفت و

اما دوباره تشکيالتى مستقل. تعدادى اعدام شدند    
از بيرون را سازمان دادىم که به مسائل عمومى

زندانيان چپ و مجاهد. زندانيان اختصاص ىافت   
ىکى وظاىف اىن. داره مى کردند   تواما آن را ا       

تشکيالت رسيدگى به امور صنفى زندانيان بود و
امکانات شخصى زندانيان را بطور مساوى بين

کسانى هم که مالقات نداشتند. همه تقسيم مى کرد   
ىک کمون مشترک.  تحت پوش قرار مى گرفتند     

هم داشتيم که همه ى گروه ها در آن نماىندگى
ات اضافى واحدها، طبقات،کمون امکان  . داشتند

.بنده ها و سلول ها را بطور ىکسان تقسيم مى کرد            
کمون به کسانى که آزاد مى شدند و جا و مکانى
براى ماندن در شهر نداشتند و ىا پول و لباس

بعدها هم به کسانى که. نداشتند کمک مى کرد     
قصد رفتن به عراق را داشتند کمک مالى

 . مى کرد
م بود که وظيفه جمع آورىىک کمون مشترک ه     

اخبار و اطالعات داشت و اخبار را رد و بدل
صحت و سقم اخبار و منفک کردن آن ها. مى کرد

از شاىعات به طور دقيق و علمى انجام مى گرفت
و دسته بندى مى شد و سپس در اختيار همه قرار

بخش دىگرى از فعاليت تشکيالت به.مى گرفت
 و کار جمع آورىمسائل امنيتى اختصاص داشت     

اطالعات و تحقيقات در مورد سوابق و وضعيت
زندانيانى که با بازجو همکارى مى کردند و ممکن

اىن. بود نفوذى ىا تواب باشند را  به عهده داشت             
کار موجب آزادى و نجات جان تعداد زىادى از

  ادامه دارد             .زندانيان شد

 “شاهدان چشمبندزده“
زادى برآ. ولى آزادى هاى فردى ات رو داشتى          

ىعنى مى توانستى هر موقع. غراىزت رو داشتى    
دلت بخواد آب بخورى، هر موقع دلت بخواد

دلت مى خواد ورزش بکنى توى. دستشوىى برى 
همون جاى کوچک، دلت مى خواد زمزمه ىک
آواز رو بکنى، ىک شعر براى خودت بخونى، با

ولى از. ىک تکه سنگ روى دىوار نقاشى بکشى        
اى که توى تابوت ها درنظر من شکنجه           

قزل حصار اعمال شد، وحشيانه ترىن شکنجه اى
 “ .بود که ميشه توى تارىخ ثبتش کرد

ما در جاىى به اندازه ىک: وى در ادامه مى گوىد    
با چادر، روسرى،. قبر، ماهها زندگى کردىم         

بدون اىنکه اجازه خوابيدن در روز داشته باشيم،
جازه تکان دادناجازه راه رفتن داشته باشيم، ا            
روزى سه بار. دست و پاىمان را داشته باشيم               

اگر شب تا صبح به خودت. دستشوىى بود   
سخت تر از شکنجه هاى فيزىکى اىن... مى پيچيدى

دوران، شکنجه روحى بود که بوسيله حاجى روى
اىن دقيقا برنامه رىزى شده. ما اعمال مى شد       

آن بوداز صبح که بلند مى شدىم، نوارهاى قر         .بود
با صداى فوق العاده. که برامون گذاشته مى شد        

حتا اگر ىک نوارى که دوست دارى ىا ىک. زىاد
موسيقى رو چند بار با صداى بلند تکرار کنى،

اىن دقيقا حالت شکنجه رو. گوش ات خسته ميشه   
با صداى فوق العاده زىاد، نوارها گذاشته. داشت

 هاىى کهمى شد، نوارها قطع مى شد، مصاحبه بچه       
واقعا داغون شده بودند و به معناى واقعى شکسته
“.شده بودند به طور مرتب از بلندگو پخش مى شد

:بهاره در بخشى از صحبت هاى خود مى گوىد                 
حاج داود ىک روز بما گفت تخت هاىى براتون

هر کسى توى. درست مى کنم که دىگه اذىت نشيد      
کهتخت خودش کامال راحت مى خوابه بدون اىن             

ما نمى دانستيم که تخت ها براى. مزاحم کسى بشه  
به اعتقاد. خوابيدن نبود، بلکه براى شکنجه بود          

من، زمانى که ما اونجا بودىم، از تمامى
درىافت هاى حسى مان محروم بودىم؛ ىعنى از

 “...شنيدن، دىدن و  لمس کردن و
قصه قهرمانی ها، قصه،  "شم بند زده   چشاهدان  "

شکنجه، قصه مقاومت، قصهه   صقناکامی ها ،       
حشيگرىکودکان در بند، قصه اعدام و و                            

شاهدان "در. جمهوری اسالمی در زندان است         
نازلى، احمد، پروانه، منوچهر،" چشم بند زده     

هشت تاپيوند، حميد و بهاره که هر کدام به مدت             
در زندان بسر برده اند، ،به ۶٠در دهه     ده سال 

 وخود می پردازند    تجارب دوران زندان       سيم   تر
و حوادثىع     اعماق وقا       را با خود به          بيننده    
باآنان   .  می برند     جمهوری اسالمی   هاى     زندان

بى حد واز خشونت      رى عينى      پردازش تصوى  
حصرى که در زندان هاى جمهورى اسالمى
اعمال مى شود، بيننده را مجذوب گفته هاى خود

 . مى کنند
رحمان ، ناصر       “شاهدان چشمبندزده   “در فيلم        

 ، ضمن طرح اىن مساله که زندان، شکنجه،نژاد
کشتار و اعدام در اىران محصول و تجسم ماهيت
دو رژىم سرماىه دارى سلطنتى و اسالمى است،  و
باىد به عنوان بخشى از زندگى و تارىخ، و مهم تر
از همه، بخشى از مبارزات مردم اىران عليه

ىندگانبى عدالتى و نابرابرى ثبت شوند و به آ                    
  ٤،                  بقيه صفحه سپرده شوند

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ٤                                   ٢٠٠٥ مارس  ١٣ -١٣٨٣ اسفند  ٢٣ – ٦٥                        دوره جديد، شماره خبرنامه 
 کتاب جديد زنداندو معرفى

 بابک
 

 و شراىطوضعيت هر جامعه  نماى واقعى              زندان
زندان مهم ترىن بخش. حاکم بر آن جامعه است             

 براى استمرارکهدستگاه سرکوب حکومتى است،         
تحکيم قدرت به کار گرفته مى شود و با اىدئولوژى،

اجتماعى حاکم رابطه و   اقتصادىسياست و مناسبات    
زندان در جمهورى اسالمى برآىند. تنگاتنگ دارد  

 وجوه است، مضاف بر اىنکه، دىن نقشاىنهمه ى  
بسيار مهمى در برقرارى، توجيه و اعمال

. رژىم در زندان اىفا کرده است                    اىنجناىت هاى    
زندانيان سياسى آزاد شده از زندان هاى جمهورى

، حوادث و وقاىع زندان که به خارج آمده اند      اسالمى
 مقاله، کتابسخنرانى،را در سطح وسيعى از طرىق 

و اخيرا فيلم به درون افکار عمومى کشانده اند،  اما با
 زندان و کثرت زندانيان سياسى دروسعت  بهتوجه  
اىن واقعيت ملموس است که هنوز کار زىادى اىران،

ن و کار زندا    سازدر باره زندان هاى سياسى اىران،        
در جمهورى اسالمى و ارتباط آن با سياست و

 . جامعه صورت نگرفته است
 با زندان  درارتباط کتاب هائى که تاکنون در           تعداد

بودهجمهورى اسالمى به چاپ رسيده  بسيار محدود           
قراراست و تنها در دسترس اىرانيان مقيم خارج                   

اىن نقض بزرگى است و باىد راهى بيابيم که. دارد
 را در هم بشکنيم واختناقهاى بلند سانسور و      دىوار

ادبيات زندان را در دسترس مخاطبان  اش بوىژه نسل
 .  قرار دهيماىرانجوان در 

 دو کتاباخير راستاى گسترش ادبيات زندان،            در
جدىد به تحرىر در آمده است و بزودى انتشار

 .خواهند ىافت
 کتابى است که مرىمنام “ جستوجى رهائى     در“ 
مرىم در. رى آن را برشته تحرىر در آورده است          نو

 از دوازده سال است ازبيش“: کتاب مى نوىسد  مقدمه
 اىن چنددر .امزندان جمهورى اسالمی آزاد شده           

 کردم، اما ام خاطرات وشتن به ن   اقدام  بار چندسال،  
 مرىم براى“. مى شدم پشيمان از چند روز     بعدهربار  

بر خود به جدال        ثبت خاطرات زندان اش، با درون       
ىادآورى خاطرات زندان، او را سخت. مى خيزد

 آن گونه که در مقدمه نوشته است،ومتاثر مى کند،      
 پيش از آنکه دست به قلم ببرد،وساعت ها مى گرىد    
جدال درونى مرىم با پرسش هائى. آن را کنار مى نهد   

 در ذهن او جارى مى شوند، مدتى مانع نوشتن اوکه
 مرىم،پيرامونرصه زندگى و مشکالت      ع. مى شوند

کار نوشتن را براى او سخت تر مى کند، اما او هرگز
 که وى آن را ىک وظيفهنوشتناز تصميم خود براى 

تارىخ تلقى مى کند، دست بر نمى دارد و در نهاىت در        
.مى کند آغاز  نوشتن را   کار ٢٠٠٣ ماه ژانوىه      ١٨
دف  اش از گونه که در مقدمه مى نوىسد، ه          آن مرىم

واقعياتنوشتن خاطرات، انتقال تجربيات و بيان                 
سعى“: او مى نوىسد       . زندگى شخصى اش است       

ام که از تحليل سياسى و تئورىک، و از درکرده
“.هاى عام و کلى گوىى اجتناب کنم به تئورىغلتيدن

 کتابى است که احمد موسوىنام “! بخير رفيق  شب“
حاوى مطالب بسيار است و     آوردهبرشته تحرىر در     

خواندنى خاطرات ده سال زندگى او در زندان هاى
احمد در مقدمه کتاب.  است    اسالمىجمهورى     
 وقتی تصميم گرفتم١٣٧٤در بهار سال     “:  مى نوىسد

 خارج شوم، انگيزه پيدا کردم خاطراتکشوراز   
فقطآن روز قصدم      . زندان ام را به نگارش درآورم       

 بقيه             ای تهبه ىادگار گذاشتن دست نوش

 آدرسهاى تماس
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 “ مبندزدهشاهدان چش“
هدف: هدف از شکنجه را اىن گونه تصوىر مى کند            

غاىى در شکنجه، که در ىک فرآىند معينى صورت
مى گيرد، در مرحله اول در هم شکستن، و در

اىن فرآىند از همان. مرحله دوم استحاله زندانى است    
لحظات اول دستگيرى آغاز مى شود؛ بالفاصله پس

ت شده را مى بندنداز دستگيرى چشم هاى فرد بازداش    
با. تا اطراف خود را نبيند نداند به کجا برده مى شود           

اىن عمل سعى مى کنند که ابتدا حس جهت ىابى، حس
بعد، با انداختن. مکان و فضا را در او درهم برىزند         

او در سلول و رها کردن او در تارىکى، حس زمان
البته هر زندانى با توجه به. را از او مى گيرند        

يه، شخصيت و تجربه اش سعى مى کند که بهروح
اما، مرحله. تدرىج خود را در وضعيت جدىد درىابد        

اصلى و اساسى هنگامى است که بازجو و شکنجه گر
 .کارشان را آغاز مى کنند

آنها با هجوم به زندانى بوسيله کتک، تحقير، دشنام،
تهدىد، شالق، همراه با صداى بلند و فرىاد، فضاى

ت به وجود مى آورند و سعى مى کنند بهرعب و وحش  
زندانى تلقين کنند که آنها همه چيز را درباره او
مى دانند، تمام اطالعات را در اختيار دارند، او را
بخوبى مى شناسند، همه چيز لو رفته، تمام رفقا و
دوستانش دستگير شده و همه چيز را اعتراف

شکنجهکرده اند، و همراه با اعمال فشار جسمى و                 
سعى مى کنند نظام طبيعى، فکرى و عصبى زندانى

 .را برىزند
ساخته کانون زندانيان سياسى“ شاهدان چشم بند زده  “

و محصول کار مشترک افرادى) در تبعيد  (اىران
است که زندان هاى دو رژىم شاه و اسالمى را تجربه

دو جوان فيلمبردار ىا استعداد درخشان. کرده اند  
لحظه هاى بياد ماندنى اىن فيلم را باخود صحنه ها و     

رضا عالمه زاده آن را. دوربين هاى خود ثبت کردند   
ادىت کرده و آهنگ آن را اسفندىار منفردزاده ساخته

............................................................است
 ...معرفى دو کتاب

پسنده ام بود و اىن که تنها به سينه ام              برای خانواده  
نکنم که همراه من، خاطراتم نيز به خاک سپرده

ی شده بود وسپرام  آن روز سه سال از آزادی        .شود
هایام با خاطرات خوش وتلخ سال         روزهای زندگی 

ها آىنه ذهنم آن سال    حوادثزندان توامان، و تمام          
 “  .بود

 چهار“:احمد  در بخش دىگرى از مقدمه مى نوىسد               
 ، توانستم از کشور١٣٧٨ال   در پائيز س     بعد،سال  

زندان،های  خارج شوم و بعد موفق شدم تمامی نامه          
از. هاىم را به خارج انتقال دهم     شعرها و دست نوشته   

 زندان در منخاطراتآن زمان انگيزه بازنوىسى         
 کهآنچند ماهی بی وقفه نوشتم، بی                   .د ش   تقوىت

سبک کار و شيوه نگارش. بياندىشم چه مى نوىسم     
کردم و فکر می   نوشتنتنها به    .  ذهنم نبود   یدغدغه

هرآنچه در ذهنم بود به روی کاغذ آوردم که حاصل
 “. شدآن سه دفتر 

سال“: در بخش دىگرى از مقددمه مى نوىسد           احمد
 و بازنوىسى آن چه را کهخوانى  دوباره  ١٣٨١

 هنگام مرور خاطرات،به“  .نوشته بودم، آغاز کردم
او دست نوشته هاى. مى کند نا اميدى در احمد رخنه      

خود را شاىسته چاپ نمى بيند و ادامه کار را تقرىبا
احمد روزها و شب ها با خود.  مى بيند  غيرممکن

“کاهىسختى و جان      “کلنجار مى رود تا عاقبت بر         
 تا گوشه  مى باىد مى نوشت     او. غالب مى شود  کار   

 رفته است راماکوچکى از آن چه بر مردم و تارىخ           
  . مى سپردت و به آىندگان ثب


