
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 )    در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران  

 خبري سياسي              ٦٤           دوره جديد، شماره
  ٢٠٠٤  نوامبر١١ – ١٣٨٣ آبان ٢١

  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

 حاال بي آنكه نشاني گورش را بدهيد، تنها لباس هايش را تحويلم
ه در خانه مان آويزان مي كنم تالباس هاي او را بر آستان        ! مي دهيد

  ! )).يادمان نرود شما با ما چه كرديد

از هم اكنون بايد در تدارك دادگاه سران جمهوري اسالمي به جرم
 بشريت و عاملين شكنجه و اعدام و كشتار ده ها هزارجنايت عليه 

دكرانديش سياسي و فرهنگي، مردم كوچه و خيابان مبتني بر
معيارهاي ويژه يك جامعه انساني بود كه در فرداي واژگوني رژيم،
نقطع عطفي باشد براي دادخواهي و اجراي عدالت و مبارزه براي

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

زنجيره اى  مناسبت ششمين سال قتل هاىباکسيون 
  اعدام  هاى گسترده به ويژه اعدامبه در اعتراض و 

 در ايرانجوانان نو
  ظهرعد از  ب٥ ساعت ، ٢٠٠٤  دسامبر١٠ روز جمعه :زمان
محل هوتوريت، روبروى ضلع جنوبى ميدان استکهلم، : محل

 ) تبعيددر (کانون زندانيان سياسى ايران -نوبلمراسم جايزه 
 

 ديدبرای تش" سرکوب قانونی"
 اختناق در جامعه

عباس افشم
 
ر،يتی در جامعه در سال های اخ            يه دنبال گسترش نارضا      ب

د کهيدست داد و کار به آنجا کش       کپارچگی خود را از      يم  يرژ
 و آزار، شکنجه و زندانی کردندستگيرىبه اقدام جناح حاکم 

ن حال با توجه به تحوالتی کهيبا ا  .  کرد انی حکومتی يناراض
ر در جامعه و در سطح جهان بوقوعيدر سال های اخ         

وه سال های دهه هزار ويم قادر نبوده به ش         يوست، رژ  يپ
شاني تن ار مخالفان و دگراند           صد و شصت که هزاران         يس
ای که در وهي ش -اسی را گروه گروه به جوخه اعدام سپرد          يس
-ميا نهاده" رقانونیيسرکوب غ  "ن مطلب کوتاه بر آن نام             يا

ل مدافع دسترسیيش زندانی به وک     يتا چند سال پ     . عمل کند 
امروز هم. نداشت و دادگاه او در پنهان برگزار می شد                     

ىها ر نداده و دادگاه       ييرا تغ  يزى   چچ   يل ه  يدسترسی به وک    
دادگاه های دهه شصت و هفتاد است و زندانیيم همان ب   يرژ

ريهنوز در بی حقوقی کامل به سر می برد و شکنجه و تحق                 
ران و درير در ا    يتحوالتی که طی چند سال اخ           . می شود  

ظاهر نشان دهد که م را مجبور کرده به     يجهان رخ داده، رژ    
تياما واقع . ت می شود  ين حقوقی رعا  يزش موا يدر دادگاه ها  

 برخی موارد حقوقیظاهرى  ت  يم با رعا   ين است که رژ     يا
تالش دارد روی اقدامات سرکوبگرانه خود کاله قانونی

د اختناق در جامعه و برگرداندنيم برای تشد    يرژ. بگذارد
که" قانون"ن بار قصد دارد با توسل به          ياوضاع به گذشته، ا    

نرو،ياز ا . م متوسل شود  يمی نام " قانونیسرکوب  "ما آن را     
دي جدنهادک ي ليتشک، اقدام به تعدى  به حقوق مردمدر ادامه  

ن نهاديا. ه کرده است  يتوسط قوه قضائ   اطالعاتی گسترده  و  
گذاشته شده، قرار" ستاد حفاظت اجتماعی    " که بر آن نام       

ريدر کنار سا  به عنوان بخشى از دستگاه سرکوب رژيم        است  
های اطالعاتی و سرکوبگر، اقدام به شناسائی، جاسوسینهاد

محالت، کارخانه ها، بازار، حوزه،ه گزارش در          يو ته   
اگرچه در آيين. نمايد... زنان و دانشگاه، مدارس و اجتماعات     

 به طور ضمنی گفته شده کهن نهاد اطالعاتی   يانامه تشکيل    
 جرمها و برای جلوگيری از وقوع        در دادگاه   آن اطالعاتاز  

همه قرائن و شواهد نشان می دهد که اما    ،استفاده می شود   
 اعمال محدويت ها و فشارهایليتنها به دل   تشکيل اين ستاد     

گشت. رديصورت می گ    تازه بر گروه های مختلف مردم              
 محالت، جزو وظايفکنترل و        روزی   زنی های شبانه      

  . برشمرده شده است"ستادهای حفاظت اجتماعی"
 ماندن هويت اعضای ستادها، کدهای ويژه ایبرای محرمانه 

شود و از نيروهای بسيج و انتظامی و ها صادر می    برای آن 
ستاد نهی از منکر و امر به معروف خواسته شده با اين

 . نيروها همکاری کنند
  ٤در صفحه  بقيه                                 

  بقاءجدال براى رژيمای  بحران هسته
بابک

ها برای کسب  جمهوری اسالمی سال    رژيم
مخفيانهبرتری نظامی در منطقه به طور               

اقدام به واردات ابزاراالت و فنآوری هسته
 حتی تا مدت ها بعد ازيمسران رژ . ای کرد 

 فعاليت براى دستيابى به فنآورى، افشای آن 
زمانی که.  کردند   را کتمان می      هسته اى    

بى فايده است و      انکار آن  ديگرفتند که    رياد
 يک   آشکار شده است، با اتخاذ             چيزهمه   
 و با استفاده ازپيشگيرانه  سياست هاىرشته 
زده يا    جهانی که بعد از حادثه                   موقعيت

رژيمسپتامبر بوجود آمد، عجالتا توانستند            
درا از بحرانی که دامن آن را فرا گرفته بو           

هشتاد و بهمن ماه سال      خاتمی در    . برهانند
 برژيمر یهاى هسته ا   با اعالم موفقيت   يک  
 و اززيدور بودن آن تأکيد                آميز   صلح 

 بای همکار ی اسالمى برا   یآمادگى جمهور 
.آژانس بين المللى انرژى اتمى خبر داد                   

ضمن اعالم    طرح اين خبر،       خاتمی با        
 ،ه اىت هسمينهدر ز ژيمهای رليت رسمی فعا

 خواند و همزمان باميز آن را صلح آ       
 مبنی برسياست پيشگيرانه   يکطرح   

 برای همکاری با آژانسيمآمادگی رژ  
 را ازابتکار عمل   المللی انرژی،        بين 
 برای طرح آنيکا آمر يژه، به و   يگراند

 را برای کاهش فشار بهينهگرفت و زم   
ن ويرا در خارج از مرزهای ا               يمرژ

. آماده نمود    ئيانوپاگشودن مراوده با ار      
 توانستاين سياست  حال طرح      عيندر  

 دريم اروپا در معامله با رژ     يهدست اتحاد 
 . باز بگذاردراکا يمقابل آمر

یدو سال از بحرانى شدن پرونده هسته ا         
 اين مدت، فراز وطی گذرد و    می يمرژ

 در اين پرونده رخنینشيب هاى فراوا  
 بنا برين از طرف    يک و هر        داده است  

زاتيااند امت     افع خود، تالش کرده              من
آما. گری کسب کنند         يد ازشتری     يب

بعدی جمهوری اسالمی که پی برده هدف
  ٢بقيه در صفحه      کا بعد ازيآمر

تدريج بر تعداد زندانيان بند اضافهبه   
هر روز جلوى در بند تجمع. مى شد

مى کرديم و منتظر زندانيان تازه وارد
.ى گشتهرکسى به دنبال آشنائى م     . مى شديم

معموال کسانى را که به اتهام چپ دستگير
با ورود. مى کردند به اتاق ما مى فرستادند        

هر تازه وارد به اتاق انبوهى سئوال در
در آن زمان رابطه. مقابل او قرار مى داديم    

ما کامال با خارج زندان قطع بود و خبرهاى
تازه را تنها از طريق زندانيان تازه وارد

زندانيان تازه وارد خبر .ديمدريافت مى کر  
از دستگير  هاى گسترده و شناسائى فعاالن

زندانبانان .سياسى توسط توابين مى دادند          
زندانيانى را که توبه کرده بودند و با آن ها
همکارى مى کردند براى شناسائى و
دستگيرى اعضاء و هواداران سازمان هاى

 خيابان ها و معابر عمومىسياسى به     

آن ها قيافه هائى را که به. دمى بردن 
نظرشان مشکوک مى رسيد و يا گمان
مى کردند آن ها را در راهپمائى ها و
تظاهرات ها ديده باشند، به پاسداران نشان

فخرى لک کمرئى و مرتضى .مى دادند
همشرش توسط توابين شناسائى شده

او. من فخرى را مى شناختم              . بودند
بارز وروحيه اى شاد داشت و انسان م            

او همراه همسرش که از. مهربانى بود  
زندانيان سياسى دوران شاه و از اعضاى
باالى پيکار بود زمانى که سوار تاکسى
بودند توسط توابين شناسائى و به اوين

يک روز اوايل بهمن ماه. آورده شدند  
 باال بوديم صداى٢٤٦ که در بند           ٦٠

 سرود دسته جمعى انترناسيونالنخواند
همه ساکت.  پائين شنيديم   ٢٤٦بند  را از    
  ٢   بقيه در صفحه            .شديم

 تجربه زندان در حکومت اسالمى
بهاره                                                                                قسمت سوم

 خبرنامه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرنامه                              ٢٠٠٤  نوامبر ١١ -١٣٨٣  ابان٢١ -٦٤                                    دوره جديد، شماره ٢

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

 ...بحران هسته اى رژيم 
طالبان و صدام است، به دنبال آن است که

 رساند ازيارى را که به بقاء آن           متياز ا ينشتربي
 .  يد نمايافتطرف مقابل در

گرايش، سه    يمی رژ از آغاز طرح پرونده هسته ا      
 درباره چگونگىيت جناح های حاکم               ميان

گرايش. برخورد با اين پرونده وجود داشته است         
سپاه از فرماندهان               بخشینخست که ميان               

و رسانه هاى ميتپاسداران و عناصر تندروی حاک
 شود، بر استفاده ازمیمنتسب به آنان نمايان             

 بازگشت به دورانی برا یفرصت پرونده هسته ا   
 معتقداين گروه  . ردبا غرب تأکيد دا        ئىرويارو
 نظير خروجتی بايست، با اقداما   می ژيمر،  هستند

ی و عدم انعطاف در برابر شورا        "ان پی تی  "از  
 تقابل با اروپا ویحکام آژانس، کشور را به سو       

آمريکا سوق دهد، تا شرايط بى ثبات و لرزان
از داخل کشور که متأثر                  و اجتماعی      سياسى

به است،    خيراتحوالت دوره     و    مردمنارضايتى  
 ديگر اينیاز سو .  ثبات و اقتدار پيش رود      سوى

یها گروه، فرجام تعامل با آژانس و سازمان                 
 سنگر به سنگر مواضع وی را واگذار   المللیبين 

 .د دانمی يمرژ یامتيازات از سو
 و ها گرايش دوم که پايگاه آن در ميان تکنوکرات        

 قانونیسيونزيحکومتی و اپو       "  های   ليبرال"
 و غرب با هرژيمر، بر حل مشکالت بين         است

در ديدگاه اين گرايش،. ردهزينه اى تأکيد دا       
سرچشمه عدم توسعه و معضالت فراوان پيش

 با غرب،ئى کشور، در ناهماهنگى و همگرا     یرو
هرچند به دليل وجود. به ويژه آمريکا قرار دارد      

بطه و توان از مذاکره، را   نمی يکا  مشکالت با آمر  
 سخن گفت، اما اروپا راآنبا     مستقيمتعامل    

 از غرب، طرف تعاملبخشی توان به عنوان      می
 ايران،ی اين ديدگاه، پرونده هسته ایبرا .قرار داد 

 داشتهعی و موضو     تیبيش از آنکه اهميت ذا           
 با غرب و نيزيکى است براى نزد    صتیباشد، فر 
 آن با اروپا به          طی توان   می است که        یپروژه ا

صورت مستقيم و با آمريکا به صورت
یدر اين راه، واگذار         . غيرمستقيم تعامل کرد      

 براى کسب اعتمادی هسته ا ی از تکنولوژ   بخشی
غرب، نه تنها معامله زيان دهى نيست، بلکه

 . مى شودتلقی نيز ی پرسودیسرمايه گذار
 مسئوالن باالی  ميان در   يگاه آن پاگرايش سوم که    

يى و تنش زدا   یشفاف سازبر سياست    است،   ژيمر
در اين گرايش، هرچند.  تأکيد دارد      غرببا    

 آنچنانميرژمشکالت غرب به ويژه آمريکا با              
 ازبخشی ی شود که با واگذار    نمیپنداشته  سطحی  
 حل شود، اما از رويارويى وی هسته ا یتکنولوژ

یهسته ای ورآفن.  شودمی ی نيز دورآن هاابل با قت
يم برتر برای رژ    يتموقعبه  در اين ديدگاه، به مثا     

 از آن،پوشی شود که چشم    محسوب می  در منطقه 
تلقی می ممنوعه و خط قرمز              ی مرزها  یورا
 .کردد

ئىبه تقابل و رويارو    ، که   عملکرد گرايش نخست  
به مثابه ابزاری برای فائق آمدن برغرب   با   

در عرصهکند،       میتأکيد      مشکالت داخلی            
 پرونده هسته ای در ارتباط با    ئى نها يرىگتصميم 
گرايش دوم به عنوان. رانده شد ه  ي به حاش   يمرژ

محور مذاکرات و گرايش سوم به عنوان
 کليدى   در اين پرونده، نقش         ئىتصميم گيرنده نها  

بل عدم ارجاع پرونده بهدر مقا    .ايفا کردند   

ک ساليم طی    يت سازمان ملل، رژ     يشورای امن 
 آن هااز به يمذاکره با طرف های اروپائی سه امت       

ت هسته ایيارائه اطالعات کامل فعال: وگذار کرد 
رش ويوم و پذ     يق غنی سازی اوران       يم، تعل  يرژ

اجرای کامل پروتکل الحاقی که نظارت آژانس
م را به صورت کامليای رژ ت هستهياتمی بر فعال

 . ن می کنديتضم
بست رسد در شرايط فعلى، يک بن       میاما به نظر     

 اروپا به وجود آمده        ام ب  يرژدر روند مذاکرات       
عتر ازيم هرچه سر    ياروپا می خواهد رژ      . است

ای چشم پوشی کند و در مقابل از فنآوری هسته  
های فنآوری ازمندیير ن    يغرب سوخت و سا            

م می داند که عدميرژ. افت کند  ي را در     اىهسته
 ازشی مطالبات اروپا مبنى بر چشم پو             پذیرش
 بهميرژنده  ارجاع پرو  پيامد آن ی،   هسته ا یفناور
.است امنيت در نوامبر يا فوريه آينده                    یشورا

ست حتی در صورت تحققيچون مطمئن ن        
مطالبات طرف های اروپائی اگرچه احتمال دارد

ی در شورا    ميرژمختومه شدن پرونده       امد آن     يپ
 را به خطر اشاتيد خارجی ح    ي باشد، تهد    حکام

قينخواهد انداخت، سعی می کند با تعلل و به تعو           
ای، با نه هسته   ينداختن توافقنامه نهائی در زم            ا

ئىها  رشته ضمانت     يکگذشت زمان از غرب           
رانيافت کند که خطری از خارج مرزهای ا            يدر
له به نوعی،ين وس  يبه ا  . دش نخواهد کرد     يتهد
تيش داخل حاکم   ينه های اصلی هر سه گرا         يگز

ديق تشد يمبنی بر ثبات و اقتدار در داخل از طر             
دار بر اساس مدليی، توسعه پا    سرکوب اجتماع  

از اين رو. ن می شود   ياء حکومت تام   قنی و ب   يچ
ل براى بقاء آن  تبديلبحران هسته اى رژيم به جدا   

 .شده است
..............................................................

 ... درتجربه زندان
در اين وضعيت امکان غلت خوردن و جابجائى

وسيلهبه اين      تنها   . چاره اى نبود  . وجود نداشت  
شرايط بسيار سختى. همه مى توانستند بخوابند      

همه را زير بازجوئى و شکنجه له کرده. بود
با تمام. جاى سالم در بدن کسى نبود                . بودند

سختى ها سعى مى کرديم فضاى زندان را قابل
با هم شوخى مى کرديم، مى خنديديم و. تحمل کنيم 

 اگريک بار من گفتم      . هر کسى چيزى مى گفت      
زمانى آزاد شوم يک قنادى باز خواهم کرد و نام

به محض اينکه. خواهم گذاشت“ يک کتف“آن را 
يکى از شماها اين نام را ببينيد مى فهميد که

 نفر٦هر روز     . چيست“ يک کتف  “منظور از     
انتخاب مى شدند که کارهاى روزانه اتاق را انجام

ن هاآ. به اين جمع گروه کارگرى مى گفتيم         . دهند
وظيفه داشتند، اتاق را تميز کنند، غذا را تقسيم
کنند، ظرف ها را بشورند، راهرو و توالت و

زندانيانى که پاهاى شان بر. حمام را نظافت کنند     
اثر شکنجه باندپيچى شده و زخمى بودند، زنان
حامله و مادران سالخورده از کارگرى معاف

به. هفته اى سه شب آب حمام گرم مى شد           . بودند
هر کدام از ما هفته اى يک بار نوبت حمام

٣مى رسيد که وقت بسيار کم بود و مجبور بوديم             
حمام رفتن.  نفر از يک دوش استفاده کنيم         ٤الى  

گاهى اوقات به ويژه در. براى مان يک تفريح بود   
زمستان آب سرد مى شد و ما ناچار بوديم با آب

 .سرد حمام کنيم
     ادامه دارد                       

 ...تجربه زندان در
فخرى شروع به خواندن سرود کرد بود و بقيه او

معموال بعد از ظهرها. را همراهى کرده بودند       
اسامى تعدادى را مى خوانند و با کليه وسايل از

مى دانستيم آن ها را براى اعدام مى. بند مى بردند 
صداى. شب آن ها را تيرباران مى کردند           . برند

آن روز بعد از خواندن. رگبار را مى شنيديم      
سرود انترناسيونال اسامى تعدادى را براى اعدام

عرق. نام فخرى در ميان آنان بود                 . خواندند
سردى سراسر بدنم را فرا گرفت و اشک از

شهين يکى از هم بندهايم که. چشمان سرازير شد   
در کنارم ايستاده بود و از رابطه من با فخرى

داشت، از من خواست از کريه کردناطالع    
خوددارى کنم و کارى نکنم که زندانبانان متوجه
رابطه من با فخرى شوند که منجر به بازجوئى

بعدها شنيديم آن هائى که همراه. مجدد از من شود    
فخرى سرود انترناسيونال خوانده بودند، براى
.بازجوئى مجدد برده شده و شالق خورده بودند              

نى را که براى اعدام صدا مى کردند،معموال کسا 
بچه ها براى شان سرود دسته جمعى مى خواندند و
.به اين وسيله آن ها با روحيه باال از بند مى رفتند             
روزها تعدادى را به بند مى آوردند و بعداز
.ظهرها تعدادى را براى اعدام از بند مى بردند                
.دستگيرى به فعاالن سياسى محدود نبود                             

 هاى آنان هم در معرض دستگيرى وخانواده
روزى زن حامله اى را به. شکنجه قرار مى گرفتند

او تا مدتى بهت زده به اطراف. اتاق ما آوردند   
تمام اعضاى خانواده اش را دستگير. نگاه مى کرد 

کرده بودند بخاطر اينکه همسرش از فعالين
او را هر. بود) اقليت(سازمان چريکهاى فدائى      

صبح ها. بازجوئى صدا مى کردند       روز براى        
هميشه با دلهره از خواب بيدار مى شد و منتظر

او اشتهائى. مى ماند براى بازجوئى صدايش کنند      
در واقع غذائى هم جز چند. به خوردن غذا نداشت

بعد از او. دانه خرما و مقدار کمى کره و نان نبود        
او. دختر چهارده ساله اى را به اتاق ما آوردند                

مرتب سراغ. ار بى تاب و بهت زده بود                 بسي
مادرش را مى گرفت و شب ها به سختى

او همراه خانواده اش بخاطر اينکه. مى خوابيد
.برادرش از فعالين پيکار بود دستگير شده بود               
اين کودک چهارده ساله را هر روز براى

بارها به کف پايش. بازجوئى صدا مى کردند       
ين اعدام رژيم بابا آنکه ماش    . شالق زده بودند    

سرعت کار مى کرد، هر روز بر تعداد زندانيانى
در اين زمان تعداد ما در اتاق به. افزوده مى شد 

روزها فقط مى توانستيم پاها.  نفر رسيده بود   ١٢٠
ازدحام در. را جمع کنيم و در جاى خود بنشينيم           

راهرو چنان بود که تنها مى توانستيم پشت سرهم
عدم تحرک. ته آهسته قدم بزنيم   به هم چسبيده آهس    

همه درد. عوارض خود را بتدريج نشان داده بود        
از بين خودمان يک نفر را به.کمر و پا داشتيم      

او. عنوان مسئول خواب انتخاب کرده بوديم                  
وظيفه داشت با مشورت ديگران جاى خواب

 .بچه ها را تنظيم کند
.به علت کمبود جا خوابيدن براى مان معظلى بود          

اين کار. اهى تصميم مى گرفتيم شيفتى بخوابيم        گ
مشکل کمبود جا را حل نمى کرد و چون جائى
.براى نشستن نبود، فضاى خواب را هم مى گرفت       
گاهى تصميم مى گرفيتم در دو رديف روبروى هم

  در همين صفحهبقيه   .روى يک کتف بخوابيم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٣                                    ٢٠٠٤ نوامبر ١١ -١٣٨٣  آبان٢١ -٦٤                          دوره جديد، شماره خبرنامه 

 !و اعدام پايان دادزندانها را بايد تعطيل کرد و به تفتيش عقايد، شکنجه 

 ٦٠تابستان سياه 
 سومقسمت 

 اسماعيل حق شناس
من و سه نفر ديگر که هم پرونده بوديم، زنده يادان
غالمرضا صميمى، فرهاد جره و يک فرد
ديگرى که بعدها با نوشتن توبه نامه آزاد شد به

بوذبازجوى من فردى     .بازجوئى مجدد برده شديم   
که بعدها هنرپيشه فيلم هاى بنام نامجو يا نامور       

بازجوى بعدى من فردى بود بنام .جنگى شد   
 دستگيرى قبلى طى دو بار     ٥٩او سال     . ىحسين

او را از قبل در واقعه مسجد. هم بازجوى من بود   
در آن واقعه که نظاميان. محبيب شيراز ديده بود    

شاه تجمع مردم را از زمين و هوا به گلوله بستند ،
جوانى بنام خلفى نژاد از ناحيه سر هدف قرار

در ومن و زنده ياد جعفر ذوالق     . گرفت و کشته شد   
دو نفر ديگر تالش کرديم جنازه را از محل دور

حسينى که يادم. کنيم تا به دست نظاميان نيافتد           
نيست از کجا پيدايش شد ما را به داخل حيات

جعفر. جنازه را آنجا گذاشتيم   . خانه اى هدايت کرد  
که از ناحيه پا احساس درد مى کرد و کفشش

آوردخونى بود، وقتى پايش را از کفش بيرون                 
گلوله به پايش اصابت کرده. يک انگشت نداشت   

حسينى کمى پارچه و باند آورد و پاى او را. بود
چون مامورين حکومت نظامى. پانسمان کرد   

خانه هاى اطراف را تفتيش مى کردند، ما از آن
محل گريختيم تا اينکه حسينى را ماه ها بعد در

دربازداشتگاه در سمت بازجو ديدم و جعفر ذوالق          
را به عنوان زندانى که توسط حسينى به شدت

 . شکنجه شده بود
حسينى با يادآورى آن واقعه به شکلى سعى
مى کرد مرا وادار به نوشتن توبه نامه و مصاحبه
تلويزيونى کند، اما چون موفق نشد مرا به
زيرزمين برد و به همراه سه نفر ديگر مرا به

تحت شکنجهآن وقت هنوز استفاد از       . فلک بستند 
دو پاسدار چوب فلک را گرفتند،. معمول نبود  

حسينى يک بالش روى صورتم گذاشت و روى
آن نشست و يک نفر ديگر که فبال هم مرا شکنجه

او فرد تنومند و قوى. کرده بود کابل مى زد         
هيکلى بود و ضرباتى که مى زد دو برابر آدم

بازجو به من گفت هر وقت. معمولى قدرت داشت  
ر به نوشتن توبه نامه و مصاحبه شدم دستمحاض

 ضربه کابل را تحمل کردم٥٠حدود  . را بلند کنم  
بعد مرا بلند کرد و با پوتين روى. و تسليم نشدم   

پاهايم کوبيد و مجبور کرد دور راهرو بدوم تا
بعد از آن چند. خون در پاهايم به جريان بيافتد          

 وروزى در انفرادى بودم و بعد بدون بازپرسى            
کيفرخواست که روال معمول دادگاه به اصطالح

او. فتمانقالب بود براى محاکمه پيش حاکم شرع ر
گاه هم آخوندىرئيس داد. آخوندى بود بنام مصيبى  

 ماه٦ مرا به        ٥٩بنام بروجردى که سال           بود   
زندان محکوم کرده بود و تا آن زمان چند نفر از

 .مجاهدين را هم اعدام کرده بود
 من دو برگ بازجوئى بود که فقطپرونده

مشخصات جعلى که داده بودم در آن نوشته شده
بود و يک پرونده سابقه محکوميت قبلى که

موقعى که. مربوط به چند ماه پيش از آن بود                 
حاکم شرع مرا سئوال و جواب مى کرد ناگهان
پاسدارى سراسيمه وارد اتاق شد، سالم کرد و

. را دستگير کرديم      حاجى آقا بالخره يارو      : گفت
کى را دستگير کرديد؟ پاسدار: حاکم شرع پرسيد  

رفت او را به اتاق و    گفت همان مرد زن نما را        

حاکم شرع پرونده مرا بست.  حاکم شرع آورد   نزد
وى فردى دو. و به سئوال و جواب از او پرداحت       

جنسيتى بود و مشخصات زنان را داشت با اين
که فکر مى کردپاسدار   . تقاوت که ريش داشت       

برزگترين دشمن اسالم را دستگير کرده است، با
آب و تاب نحوه دستگيرى او را براى حاکم شرع

در آلبوم عکسى که از خانه آن. توضيح مى داد  
 بدست آمده بود، عکس هائى بود که او بيچاره فرد

حاکم. ه نشان مى داد    را در لباس زنانه و مردان           
 الت تناسلى وىها و  لخت کرد و پستانشرع او را

 جنسى کامال متفاوت واو دو الت  . را وارسى کرد  
حاکم شرع او را از نشانه هاى قيامت.ناقض داشت 

و ظهور مهدى مى دانست و دستور داد سر او را
 دراو. بتراشند و هفتاد ضربه شالق به او بزنند            

حالى که گريه مى کرد مى گفت که اين طورى
فته هايش گواهى پزشک و براى اثبات گ     هزاده شد 
حال حاکم شرع او را با لعن و اما با اين   . داشت

اين موضوع باعث. نفرين از اتاق بيرون انداخت     
شد محاکمه ما نيمه کاره رها شد و مستقيما از

 . آنجا به زندان عادل آباد شيراز منتقل شديم
عادل آباد زندان عمومى است که آن زمان فقط بند

سپاه پاسداران بود و اداره بقيهچهار آن در اختيار 
در بدو ورود به. زندان در اختيار شهربانى بود       

 زندانبانان که از قبل دل خوشى از من٤بند   
بقيه را به بند. نداشتند  مرا زير مشت و لگد گرفتند

فرستادند، اما مرا به بند مجردى که مخصوص
زندانيان عادى تازه وارد و يکى از

بعد.  هاى زندان بود فرستادند   وحشتناک ترين مکان 
اکثريت. منتقل کردند   ٤از دو هفته مرا به بند              

زندانيان را هواداران مجاهدين و پيکار تشکيل
هنوز از جريان.  بود هان آجو بند دست    . مى دادند

تواب سازى خبرى نبود، اما تعدادى زندانى عادى
خطرناک را در بند نگه داشته بودند تا هم موجب

ر زندانيان سياسى باشند و هماذيت و آزا        
 .  خبرچينى کنند

هر روز اخبارى مربوط به دستگيرى و اعدام در
پاسداران. تهران و شهرهاى ديگر مى رسيد                 

وحشت زده بودند و مجاهدين اميدوار بودند
.ترورهاى خيابانى به سرنگونى رژيم منجر شود        
در يکى دو ماه اول رژيم توانائى زيادى براى

 بمب گذارى و ترورها نداشت، اما بهمقابله با  
سرعت توانست مقاومت تعداد زيادى از اعضاء
و هواداران مجاهدين را درهم بشکند و آنان را

اطالعاتى که رژيم از. مجبور به همکارى کند      
مجاهدين و گروهاى چپ زير شکنجه بدست آورد
به تالشى اين سازمان ها منجر شد و تا ارديبهشت

راهپيمائى. ز آن ها را از بين برد       نود درصد ا   ٦١
 مهر در چند شهر ضربه٥مسلحانه مجاهدين در     

رژيم که در به. مهلکى به اين سازمان وارد کرد       
در در خانه هاى تيمى به دنبال آنان مى گشت،
اکنون براحتى آن ها را در خيابان ها شکار مى کرد

ناگهان. و بالفاصله به جوخه اعدام مى سپرد                 
ر اسامى پنچاه نفر براى محاکمه و مه  ٥عصر   

من و سه نفر. اعدام از بلندگوى بند خوانده شد          
.ديگر که هم پرونده اى بوديم جزو آنان بوديم                    

 مهر به داخل زندان نرسيده٥هنوز اخبار وقايع      
اسامى تمام کسانى که خواند شد همه از. بود

هيچ کدام از آن ها در عمليات. مجاهدين بودند  
قبل از آن که به. ت نداشتند    نظامى شرک    

بازداشتگاه منتقل شويم، پاسداران به ما اعالم
کردند هرکس توبه نامه بنويسد و حاضر به                        

مصاحبه باشد آزاد مى شود در غير اين صورت
بنابراين يک. نتيجه محاکمه اعدام خواهد بود            

برگ چاپى توبه نامه و انزجارنامه و يک برگ
اما هيچ کس. يع کردند وصيت نامه در ميان ما توز    

.به اين برگ ها اعتنائى نکرد و چيزى ننوشت                 
همين مساله باعث شد پاسداران با کابل و باطوم

با چند مينى بوس مخصوص. به ما حمله کردند      
به دليل پر بودن. زندانى به بازداشتگاه منتقل شديم

دى ها و بندها ما را در يک سالن موسوم بهانفرا
از اوايل همان شب.  دادند   سالن تلويزيون جا      

دادگاه. بازجوئى، شکنجه و محاکمه شروع شد            
ويژه اى که به رياست آخوندى بنام عندليب تشکيل
شده بود،  زندانيان را در يک محاکمه چند دقيقه اى

٣٠تا نيمه شب حدود        . به اعدام محکوم مى کرد      
از بندهاى ديگر هم براى. نفر را از بند ما بردند      

پاسدارها سعى مى کردند. ده مى شدند  محاکمه بر  
محيط بازداشتگاه را ساکت نگه دارند، اما باز و
بسته شدن درها، صداى پاها، فرياد زندانى ها در
زير شکنجه و شعار مرگ بر خمينى و زنده باد

 . مجاهد فضاى بازداشتگاه را پر کرده بود
پاسدارها از اينکه بچه ها جو خفقان و مرگ حاکم

اشتگاه را با خنده و شوخى به مسخرهبر بازد  
همه ما. مى گرفتند، عصبانى و خشمگين بودند          

مى دانستيم کسانى را که از بند مى برند اعدام
همه به هم اميد مى داديم و روبوسى. مى شوند
قرار گذاشته بوديم، قبل از تيرباران. مى کرديم

شعار زنده باد آزادى و مرگ بر ارتجاع را سر
باترين صحنه هاى از خودگذشتگى وزي. دهيم

انسان هائى بودند که. شهامت را مى شد آنجا ديد        
مى  توانستند بسيج کنند، سازمان دهند، شور و

 . هيجان بيافرينند و دنيائى را تغيير دهند
بعد از نيمه شب بازجوئى ها و محاکمات متوقف

صداى دويدن، صداى فرياد و آه و ناله. شد
 زندانى٦٠ تا     ٥٠در باز شد و         ناگهان   . مى آمد

تازه وارد را به زور کابل و باطوم به داخل سالن
آن ها را در خانه هاى تيمى مجاهدين. فرستادند

با پاسداران درگير شده بودند. دستگير کرده بودند  
فقط يک پانسمان مختصر. و اکثرا زخمى بودند     

نزديکى هاى صبح دوباره عده  ديگرى. شده بودند 
سالن. همين وضع به داخل سالن هل دادند          را با    

تعدادى را در راهروها. ديگر کنجايش نداشت     
٢٠ تا   ١٥ نفر بودند که در       ٥٠حدود  . رها کردند 

خانه تيمى زمانى که به محاصره در آمده بودند
تعدادى هم در درگيرى کشته. دستگير شده بودند   

آنجا بود که از راهپيمائى مسلحانه. شده بودند  
تعدادى در.  مهر مطلع شديم    ٥ين در روز     مجاهد

از. همان روز دستگير و اعدام شدند                                 
دستگيرشدگان اطالعات زيادى بدست آورده
.بودند که منجر به دستگيرى هاى بعدى شده بود             

به. به دليل ازدحام جمعيت درب بند باز مانده بود         
بهانه رفتن به دشتسوئى از بند بيرون رفتم ببينم

راهرو پر از زندانى. بر است  در راهرو چه خ      
مى بايد با دقت از ميان آن ها رد. زخمى بود   

در راهرو صحراى. مى شدم تا کسى را لگد نکنم       
.مشحر بود معلوم نبود کى زنده است و کى مرده           

بهنام مهرپور به شدت. آنجا تعدادى را مى شناختم    
بدنش کامال خون آلود بود و. شکنجه شده بود      

 صورت و پاها و دستان اوزخم هاى عميق در    
ايرج وطن خواه يکى از دستانش. ديده مى شد   

 . کامال له بود و از بدنش آويزان شده بود
      ٤بقيه در صفحه                                   
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در اعتراض به اصالح  کارگران
 ی اعتراضقانون کار تجمع 

 مى کنندبرگزار 
 اصالحاعالم کرده اند در اعتراض به             کارگران   
 آبانست و نه    يب، روز   يم رژ مجلستوسط  قانون کار   

از سوی. حواهند کرد در محل ترمينال جنوب تجمع       
کانون"س نهاد حکومتی          يگر حسن صادقی رئ         يد

ني، ضمن اعالم ا           "عالی شورهای اسالمی کار           
های اشتغال زا ک از طرح   يچ  يمطلب که تاکنون ه     

کارانيل ب  يجه مثبتی در بر نداشته و تنها بر خ                 ينت
کارگران همزمان با سالروز: افزوده است، گفت     

های سراسر کشوروم  يب قانون کار در استاد      يتصو
 .تجمع خواهند کرد
.................................................................

 کارگاهيک  کودک در پانزده         
  فلج شدندکفش ليد تويرزمينى ز

هایحيط م بهداشت جسمی و روحی در          يتعدم رعا 
ک کارگاهي کودک در          ١٥کار باعث فلج شدن             

 .  کفش شدليد تويرزمينىز
از) م شهر ينس( کارگاه کفش که در منطقه اکبرآباد          

م واقع شده است،يک رباط کر      يهای نزد    شهرک
 ساله ١٦ تا    ١١  کارگر جوان و نوجوان      ٣٠دارای  

ماری فلج شده و مدتي نفر آنها دچار ب      ١٢بوده که    
شود کار گفته می  .اند ن شده ي خانه نش   ک سال است   ي

لليکردن مداوم با چسب  مخصوص کفش به د                        
ريانتشار گازی که بر روی اعصاب کارگران تاث                

یيموجب از کار افتادن توانا       منفی بر جای گذاشته       
 . ن کارگران جوان شده استيحرکتی ا

.................................................................
عنوان کشورى که از  ايران بهاز 

 »سارگسيختهفساد اف«
  نام برده شدهبرد  رنج مى

که» الملل شفافيت بين «به گزارش گروه غيردولتى       
کند، ثروت در زمينه مبارزه با فساد مالى فعاليت مى 

نفتى اغلب فراهم آورنده زمينه مساعد براى رشد و
در اين گزارش. خوارى است نمو فساد مالى و رشوه

فساد«عنوان کشورى که از                          از ايران به            
اين.برد نام برده شده است         رنج مى   »افسارگسيخته

۴٠٠زند که ساالنه تقريبًا                  گزارش تخمين مى        
ميليارد دالر در سراسر جهان در مبادالت دولتى به

اين گزارش به. شود خوارى ناپديد مى     علت رشوه  
عنوان يک بخش نفت در بسيارى از کشورها به               

 . کند مشکل ويژه اشاره مى
.................................................................

 بيش ازدود ده درصد جامعه ح
 رصد ثروت جامعه هفتاد د

  دارندختياررا در ا
دهحدود  م،     ي مجلس رژ   هنديبه گفته رضا ثروتی نما      

 هستند که بيش ازیي ثروتمندها درصد جامعه جزء   
نود درصد ثروت جامعه در اختيار آنهاست و             هفتاد

 درصد اين ثروت را درسیدرصد جامعه تقريبا       
سالتی در ده      فاصله طبقا به گفته او       .اختيار دارند 

افته و هراندازه خصوصیيش   ير به شدت افزا      ياخ
 وحود داشته باشد فاصله طبقاتیدر جامعه    سازی  

با آمار و ارقام متفاوتی که ارائه. شتر می شود  يز ب ين
ون نفر ار جامعه در فقريليب دوازده م   يمی شود قر   

.........................................مطلق بسر می برند
 يماز کمک مالی تان متشکر

 .  پوند٢٠٠ يلسه.  پوند۵٠فرخ : انگلستان
..................................... پوند۵٠ر يکمانگآرش 
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گزارش وضع حقوق بشر  طرح
 ايران در سازمان ملل

روزرا    ايران     در حقوق بشر    گزارش وضع   کانادا
 وپنچاه به بيست آبان برابر با ده نوامبر        چهارشنبه  

.دادنهمين نشست مجمع عمومی سازمان ملل ارائه            
در اين گزارش گفته شده که موارد نقض حقوق بشر

  .در ايران همچنان ادامه دارد
 که وضع آزادی بيان ودر اين گزارش آمده است        

ز قبل شده و به عنوانآزادی مطبوعات وخيم تر ا       
نمونه، به افزايش موارد پيگرد قضائی افراد به
خاطر بيان عقايد سياسی و بازداشت های خودسرانه

 .و بازداشت افراد اشاره شده است
ها، مسدود  بستن روزنامه  بهچنين   در اين گزارش هم    

١٨جوانان زير      ، اعدام      های اينترنتی   کردن سايت  
 به کار گيری تنبيهاتاستفاده از شکنجه و      و   سال   

خشن و غير انسانی، از جمله قطع اعضای بدن و
 . اشاره شده است"شالق زدن

شايان توجه است که رژيم طى هشت ماه اول سال
 حکم١٤٣جارى، از فروردين تا آبان، بيش از                    

اعدام صادر کرده و بخش زيادى از آن ها را در
 به اجراء درمعابر عمومى  محوطه زندان ها و             

....................................................ده استآور
 ... سياهتابستان

 خرداد هنگام٣٠ او چند انگشت دستش را در                   
همان دست را. پرتاب بمب صوتى از دست داده بود       

با او کمى صحبت کردم،. با کابل خرد کرده بودند       
لى که لبخند به لب داشت از ما مى خواستدر حا  

تنومند حميد را که به حميد کلبههيکل  . مقاومت کنيم 
هيچ گاه آن صحنه ها و آن. د له کرده بودن   معروف بود 

دسته جمعى به. نخواهم کرد  ها را فراموش        چهره 
روحيه.  از زندانى ها زخمى پرداختيم                   مراقبت

رايطهمبستگى و مقاومت در ميان زندانيان در آن ش         
 . دشوار به اوج رسيده بود

هنوز هوا روشن نشده بود که دوباره بازجوئى و
هر پانزده دقيقه يک نفر را. شکنجه  شروع شد      

تا فرداى آن روز از ميان کسانى که از. مى بردند
انفرادى ها. عادل آباد آمده بوديم فقط بيست نفر مانديم        

وبدون آنکه بازجوئى      . و راهروها خلوت شده بود       
بعدها. محاکمه شويم به عادل آباد برگردانده شديم              

شنيديم که طى سه روز، همان روزهائى که ما در
 . نفر را اعدام کرده بودند١٥٠بازداشتگاه بوديم، 

           ادامه دارد                            
.................................................................

 ..." سرکوب قانونی" 
تيهای درون حاکم  ه   گرو اين نخستين بار نيست که     

های ديگر نهادهای نهادی که فعاليتی مشابه فعاليت        
در دستور کار خود دارد تشکيل میرا   کومتی   ح

نيروی انتظامی، سپاه پاسداران، شورای .شود
نگهبان و حتی قوه قضائيه پيش از اين هريک
نهادهايی را برای جمع آوری اطالعات يا انجام

 تشکيلان مردم  ي و جاسوسی در م        امور اطالعاتی  
.....................................................داده بودند

ی اصلی فقر و بيکارى مؤلفه ها
 استپايين آوردن  تحمل افراد 

مؤلفه هاىرا  فقر و بيکارى       ، شيوا دولت آبادى   
.مى داند افراد   تحملصبر و   وردن  آ   پايين اصلى
فقر و فقدان امنيت : مى گويد   روانشاس،اين    

بوجوددر ايجاد پرخاشگرى و           شغلى و مالى    
بصورت مستمر ذهنکه   هاى ذهنى آمدن صورت 

........... ريادى داردآزار مى دهد نقشانسان را 


