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ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺒﺮﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ

 ٢١آﺑﺎن  ١١ – ١٣٨٣ﻧﻮامﺒﺮ ٢٠٠٤
"ﺳﺮﮐﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" ﺑﺮای ﺗﺸﺪﻳﺪ
اﺧﺘﻨﺎق در ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺑﺤﺮان هﺴﺘﻪای رژﻳﻢ ﺟﺪال ﺑﺮاى ﺑﻘﺎء

ﻋﺒﺎس اﻓﺸﻢ

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ در سﺎل هﺎی اﺧﻴﺮ،
رژﻳﻢ ﻳﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺧﻮد را از دسﺖ داد و ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﺸﻴﺪ ﮐﻪ
ﺟﻨﺎح ﺣﺎﮐﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ دسﺘﮕﻴﺮى و آزار ،شﮑﻨﺠﻪ و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن
ﻧﺎراﺿﻴﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﺮد  .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ تﻮﺟﻪ ﺑﻪ تﺤﻮﻻتﯽ ﮐﻪ
در سﺎل هﺎی اﺧﻴﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در سﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻮﻗﻮع
پﻴﻮسﺖ ،رژﻳﻢ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮده ﺑﻪ شﻴﻮه سﺎل هﺎی دهﻪ هﺰار و
سﻴﺼﺪ و شﺼﺖ ﮐﻪ هﺰاران تﻦ ار ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و دﮔﺮاﻧﺪﻳﺸﺎن
سﻴﺎسﯽ را ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ اﻋﺪام سﭙﺮد -شﻴﻮهای ﮐﻪ در
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻮتﺎه ﺑﺮ آن ﻧﺎم "سﺮﮐﻮب ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" ﻧﻬﺎدهاﻳﻢ-
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .تﺎ ﭼﻨﺪ سﺎل پﻴﺶ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ وﮐﻴﻞ ﻣﺪاﻓﻊ دسﺘﺮسﯽ
ﻧﺪاشﺖ و دادﮔﺎه او در پﻨﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ شﺪ .اﻣﺮوز هﻢ
دسﺘﺮسﯽ ﺑﻪ وﮐﻴﻞ هﻴﭻ ﭼﻴﺰى را تﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪاده و دادﮔﺎههﺎى
رژﻳﻢ هﻤﺎن ﺑﻴﺪادﮔﺎه هﺎی دهﻪ شﺼﺖ و هﻔﺘﺎد اسﺖ و زﻧﺪاﻧﯽ
هﻨﻮز در ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ سﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و شﮑﻨﺠﻪ و تﺤﻘﻴﺮ
ﻣﯽ شﻮد .تﺤﻮﻻتﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ سﺎل اﺧﻴﺮ در اﻳﺮان و در
ﺟﻬﺎن رخ داده ،رژﻳﻢ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ ﻧﺸﺎن دهﺪ ﮐﻪ
در دادﮔﺎه هﺎﻳﺶ ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ شﻮد .اﻣﺎ واﻗﻌﻴﺖ
اﻳﻦ اسﺖ ﮐﻪ رژﻳﻢ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻇﺎهﺮى ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﻘﻮﻗﯽ
تﻼش دارد روی اﻗﺪاﻣﺎت سﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﻼه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺑﮕﺬارد .رژﻳﻢ ﺑﺮای تﺸﺪﻳﺪ اﺧﺘﻨﺎق در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن
اوﺿﺎع ﺑﻪ ﮔﺬشﺘﻪ ،اﻳﻦ ﺑﺎر ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ تﻮسﻞ ﺑﻪ "ﻗﺎﻧﻮن" ﮐﻪ
ﻣﺎ آن را "سﺮﮐﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﻢ ﻣﺘﻮسﻞ شﻮد .از اﻳﻨﺮو،
در اداﻣﻪ تﻌﺪى ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ،اﻗﺪام ﺑﻪ تﺸﮑﻴﻞ ﻳﮏ ﻧﻬﺎد ﺟﺪﻳﺪ
و ﮔﺴﺘﺮده اﻃﻼﻋﺎتﯽ تﻮسﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﮐﺮده اسﺖ .اﻳﻦ ﻧﻬﺎد
ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻧﺎم" سﺘﺎد ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" ﮔﺬاشﺘﻪ شﺪه ،ﻗﺮار
اسﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻰ از دسﺘﮕﺎه سﺮﮐﻮب رژﻳﻢ در ﮐﻨﺎر سﺎﻳﺮ
ﻧﻬﺎدهﺎی اﻃﻼﻋﺎتﯽ و سﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ،اﻗﺪام ﺑﻪ شﻨﺎسﺎﺋﯽ ،ﺟﺎسﻮسﯽ
و تﻬﻴﻪ ﮔﺰارش در ﻣﺤﻼت ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ ،ﺑﺎزار ،ﺣﻮزه،
داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺪارس و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﻧﺎن و ...ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﮔﺮﭼﻪ در آﻳﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ تﺸﮑﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد اﻃﻼﻋﺎتﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ شﺪه ﮐﻪ
از اﻃﻼﻋﺎت آن در دادﮔﺎههﺎ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم
اسﺘﻔﺎده ﻣﯽ شﻮد ،اﻣﺎ هﻤﻪ ﻗﺮاﺋﻦ و شﻮاهﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ
تﺸﮑﻴﻞ اﻳﻦ سﺘﺎد تﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪوﻳﺖ هﺎ و ﻓﺸﺎرهﺎی
تﺎزه ﺑﺮ ﮔﺮوه هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم صﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﮔﺸﺖ
زﻧﯽ هﺎی شﺒﺎﻧﻪ روزی و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﻼت ،ﺟﺰو وﻇﺎﻳﻒ
"سﺘﺎدهﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" ﺑﺮشﻤﺮده شﺪه اسﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن هﻮﻳﺖ اﻋﻀﺎی سﺘﺎدهﺎ ،ﮐﺪهﺎی وﻳﮋه ای
ﺑﺮای آنهﺎ صﺎدر ﻣﯽشﻮد و از ﻧﻴﺮوهﺎی ﺑﺴﻴﺞ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و
سﺘﺎد ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮاسﺘﻪ شﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻧﻴﺮوهﺎ هﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.

بﻘﻴﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٤

رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اسﻼﻣﯽ سﺎل هﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
ﺑﺮتﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ
اﻗﺪام ﺑﻪ واردات اﺑﺰاراﻻت و ﻓﻨﺂوری هﺴﺘﻪ
ای ﮐﺮد .سﺮان رژﻳﻢ ﺣﺘﯽ تﺎ ﻣﺪت هﺎ ﺑﻌﺪ از
اﻓﺸﺎی آن ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮاى دسﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻓﻨﺂورى
هﺴﺘﻪاى را ﮐﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ اﻧﮑﺎر آن ﺑﻰ ﻓﺎﻳﺪه اسﺖ و
هﻤﻪ ﭼﻴﺰ آشﮑﺎر شﺪه اسﺖ ،ﺑﺎ اتﺨﺎذ ﻳﮏ
رشﺘﻪ سﻴﺎسﺖهﺎى پﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﺑﺎ اسﺘﻔﺎده از
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﺎزده
سﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ،ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ تﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ رژﻳﻢ
را از ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ داﻣﻦ آن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﺮهﺎﻧﻨﺪ .ﺧﺎتﻤﯽ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه سﺎل هﺸﺘﺎد و
ﻳﮏ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هﺎى هﺴﺘﻪای رژﻳﻢ ﺑﺮ
صﻠﺢ آﻣﻴﺰ ﺑﻮدن آن تﺄﮐﻴﺪ ورزﻳﺪ و از
آﻣﺎدﮔﻰ ﺟﻤﻬﻮری اسﻼﻣﻰ ﺑﺮای هﻤﮑﺎری ﺑﺎ
آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ اﻧﺮژى اتﻤﻰ ﺧﺒﺮ داد.
ﺧﺎتﻤﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺿﻤﻦ اﻋﻼم
رسﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی رژﻳﻢ در زﻣﻴﻨﻪ هﺴﺘﻪاى ،

ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم

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

آن را صﻠﺢ آﻣﻴﺰ ﺧﻮاﻧﺪ و هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﻃﺮح ﻳﮏ سﻴﺎسﺖ پﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
آﻣﺎدﮔﯽ رژﻳﻢ ﺑﺮای هﻤﮑﺎری ﺑﺎ آژاﻧﺲ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی ،اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ را از
دﻳﮕﺮان ،ﺑﻪ وﻳﮋه آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮای ﻃﺮح آن
ﮔﺮﻓﺖ و زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮای ﮐﺎهﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ
رژﻳﻢ در ﺧﺎرج از ﻣﺮزهﺎی اﻳﺮان و
ﮔﺸﻮدن ﻣﺮاوده ﺑﺎ اروپﺎﺋﻴﺎن آﻣﺎده ﻧﻤﻮد.
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻃﺮح اﻳﻦ سﻴﺎسﺖ تﻮاﻧﺴﺖ
دسﺖ اتﺤﺎدﻳﻪ اروپﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ رژﻳﻢ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﺮﻳﮑﺎ را ﺑﺎز ﺑﮕﺬارد.
دو سﺎل از ﺑﺤﺮاﻧﻰ شﺪن پﺮوﻧﺪه هﺴﺘﻪای
رژﻳﻢ ﻣﯽﮔﺬرد و ﻃﯽ اﻳﻦ ﻣﺪت ،ﻓﺮاز و
ﻧﺸﻴﺐهﺎى ﻓﺮاواﻧﯽ در اﻳﻦ پﺮوﻧﺪه رخ
داده اسﺖ و هﺮ ﻳﮏ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ،تﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺘﻴﺎزات
ﺑﻴﺸﺘﺮی از دﻳﮕﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .آﻣﺎ
ﺟﻤﻬﻮری اسﻼﻣﯽ ﮐﻪ پﯽ ﺑﺮده هﺪف ﺑﻌﺪی
آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻌﺪ از بﻘﻴﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٢

ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪان در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ

ﺑﻪ تﺪرﻳﺞ ﺑﺮ تﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﻰشﺪ .هﺮ روز ﺟﻠﻮى در ﺑﻨﺪ تﺠﻤﻊ
ﻣﻰﮐﺮدﻳﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن تﺎزه وارد
ﻣﻰشﺪﻳﻢ .هﺮﮐﺴﻰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آشﻨﺎﺋﻰ ﻣﻰﮔﺸﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺴﺎﻧﻰ را ﮐﻪ ﺑﻪ اتﻬﺎم ﭼﭗ دسﺘﮕﻴﺮ
ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اتﺎق ﻣﺎ ﻣﻰﻓﺮسﺘﺎدﻧﺪ .ﺑﺎ ورود
هﺮ تﺎزه وارد ﺑﻪ اتﺎق اﻧﺒﻮهﻰ سﺌﻮال در
ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻗﺮار ﻣﻰدادﻳﻢ .در آن زﻣﺎن راﺑﻄﻪ
ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺧﺎرج زﻧﺪان ﻗﻄﻊ ﺑﻮد و ﺧﺒﺮهﺎى
تﺎزه را تﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ زﻧﺪاﻧﻴﺎن تﺎزه وارد
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﮐﺮدﻳﻢ .زﻧﺪاﻧﻴﺎن تﺎزه وارد ﺧﺒﺮ
از دسﺘﮕﻴﺮهﺎى ﮔﺴﺘﺮده و شﻨﺎسﺎﺋﻰ ﻓﻌﺎﻻن
سﻴﺎسﻰ تﻮسﻂ تﻮاﺑﻴﻦ ﻣﻰدادﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن
زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻰ را ﮐﻪ تﻮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ آنهﺎ
هﻤﮑﺎرى ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮاى شﻨﺎسﺎﺋﻰ و
دسﺘﮕﻴﺮى اﻋﻀﺎء و هﻮاداران سﺎزﻣﺎنهﺎى
سﻴﺎسﻰ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎنهﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺑﺎﺑﮏ

ﺑﻬﺎره

ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ .آنهﺎ ﻗﻴﺎﻓﻪهﺎﺋﻰ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮشﺎن ﻣﺸﮑﻮک ﻣﻰرسﻴﺪ و ﻳﺎ ﮔﻤﺎن
ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ آنهﺎ را در راهﭙﻤﺎﺋﻰهﺎ و
تﻈﺎهﺮاتهﺎ دﻳﺪه ﺑﺎشﻨﺪ ،ﺑﻪ پﺎسﺪاران ﻧﺸﺎن
ﻣﻰدادﻧﺪ .ﻓﺨﺮى ﻟﮏﮐﻤﺮﺋﻰ و ﻣﺮتﻀﻰ
هﻤﺸﺮش تﻮسﻂ تﻮاﺑﻴﻦ شﻨﺎسﺎﺋﻰ شﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﻓﺨﺮى را ﻣﻰ شﻨﺎﺧﺘﻢ .او
روﺣﻴﻪاى شﺎد داشﺖ و اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺎرز و
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻮد .او هﻤﺮاه هﻤﺴﺮش ﮐﻪ از
زﻧﺪاﻧﻴﺎن سﻴﺎسﻰ دوران شﺎه و از اﻋﻀﺎى
ﺑﺎﻻى پﻴﮑﺎر ﺑﻮد زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ سﻮار تﺎﮐﺴﻰ
ﺑﻮدﻧﺪ تﻮسﻂ تﻮاﺑﻴﻦ شﻨﺎسﺎﺋﻰ و ﺑﻪ اوﻳﻦ
آورده شﺪﻧﺪ .ﻳﮏ روز اواﻳﻞ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
 ٦٠ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ  ٢٤٦ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻳﻢ صﺪاى
ﺧﻮاﻧﺪن سﺮود دسﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ اﻧﺘﺮﻧﺎسﻴﻮﻧﺎل
را از ﺑﻨﺪ  ٢٤٦پﺎﺋﻴﻦ شﻨﻴﺪﻳﻢ .هﻤﻪ سﺎﮐﺖ
بﻘﻴﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٢
شﺪﻳﻢ.

اﮐﺴﻴﻮن ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻗﺘﻞهﺎى زﻧﺠﻴﺮهاى
و در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻋﺪامهﺎى ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ وﻳﮋه اﻋﺪام
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﻳﺮان
زﻣﺎن :روز ﺟﻤﻌﻪ  ١٠دﺳﺎﻣﺒﺮ  ، ٢٠٠٤ﺳﺎﻋﺖ  ٥ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
ﻣﺤﻞ :اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ،ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻣﻴﺪان هﻮﺗﻮرﻳﺖ ،روﺑﺮوى ﻣﺤﻞ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ -ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ اﻳﺮان)در ﺗﺒﻌﻴﺪ(

ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺩﺍﻱ ﻭﺍﮊﮔﻮﻧﻲ ﺭﮊﻳﻢ،
ﻧﻘﻄﻊ ﻋﻄﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺮﺍﻱ
ﻧﻔﻲ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻭ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.

ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮﺩﺩ!

دوره ﺟﺪﻳﺪ ،ﺷﻤﺎره  ٢١ -٦٤اﺑﺎن  ١١ -١٣٨٣ﻧﻮامﺒﺮ ٢٠٠٤

٢
ﺑﺤﺮان هﺴﺘﻪاى رژﻳﻢ...

ﻃﺎﻟﺒﺎن و صﺪام اسﺖ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اسﺖ ﮐﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﺎء آن ﻳﺎرى رسﺎﻧﺪ از
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
از آﻏﺎز ﻃﺮح پﺮوﻧﺪه هﺴﺘﻪای رژﻳﻢ ،سﻪ ﮔﺮاﻳﺶ
ﻣﻴﺎن ﺟﻨﺎح هﺎی ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻳﻦ پﺮوﻧﺪه وﺟﻮد داشﺘﻪ اسﺖ .ﮔﺮاﻳﺶ
ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن سﭙﺎه
پﺎسﺪاران و ﻋﻨﺎصﺮ تﻨﺪروی ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ و رسﺎﻧﻪهﺎى
ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽشﻮد ،ﺑﺮ اسﺘﻔﺎده از
ﻓﺮصﺖ پﺮوﻧﺪه هﺴﺘﻪای ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دوران
روﻳﺎروﺋﻰ ﺑﺎ ﻏﺮب تﺄﮐﻴﺪ دارد .اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﻘﺪ
هﺴﺘﻨﺪ ،رژﻳﻢ ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ،ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎتﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺮوج
از "ان پﯽ تﯽ" و ﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎف در ﺑﺮاﺑﺮ شﻮرای
ﺣﮑﺎم آژاﻧﺲ ،ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ سﻮی تﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اروپﺎ و
آﻣﺮﻳﮑﺎ سﻮق دهﺪ ،تﺎ شﺮاﻳﻂ ﺑﻰﺛﺒﺎت و ﻟﺮزان
سﻴﺎسﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از
ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻰ ﻣﺮدم و تﺤﻮﻻت دوره اﺧﻴﺮ اسﺖ ،ﺑﻪ
سﻮى ﺛﺒﺎت و اﻗﺘﺪار پﻴﺶ رود .از سﻮی دﻳﮕﺮ اﻳﻦ
ﮔﺮوه ،ﻓﺮﺟﺎم تﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آژاﻧﺲ و سﺎزﻣﺎن هﺎی
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را واﮔﺬاری سﻨﮕﺮ ﺑﻪ سﻨﮕﺮ ﻣﻮاﺿﻊ و
اﻣﺘﻴﺎزات از سﻮی رژﻳﻢ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﮔﺮاﻳﺶ دوم ﮐﻪ پﺎﻳﮕﺎه آن در ﻣﻴﺎن تﮑﻨﻮﮐﺮات هﺎ و
"ﻟﻴﺒﺮال هﺎی" ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و اپﻮزﻳﺴﻴﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اسﺖ ،ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻴﻦ رژﻳﻢ و ﻏﺮب ﺑﺎ هﺮ
هﺰﻳﻨﻪاى تﺄﮐﻴﺪ دارد .در دﻳﺪﮔﺎه اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ،
سﺮﭼﺸﻤﻪ ﻋﺪم تﻮسﻌﻪ و ﻣﻌﻀﻼت ﻓﺮاوان پﻴﺶ
روی ﮐﺸﻮر ،در ﻧﺎهﻤﺎهﻨﮕﻰ و هﻤﮕﺮاﺋﻰ ﺑﺎ ﻏﺮب،
ﺑﻪ وﻳﮋه آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻗﺮار دارد .هﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﻤﯽتﻮان از ﻣﺬاﮐﺮه ،راﺑﻄﻪ و
تﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ آن سﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،اﻣﺎ اروپﺎ را
ﻣﯽتﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻏﺮب ،ﻃﺮف تﻌﺎﻣﻞ
ﻗﺮار داد .ﺑﺮای اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ،پﺮوﻧﺪه هﺴﺘﻪای اﻳﺮان،
ﺑﻴﺶ از آﻧﮑﻪ اهﻤﻴﺖ ذاتﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ داشﺘﻪ
ﺑﺎشﺪ ،ﻓﺮصﺘﯽ اسﺖ ﺑﺮاى ﻧﺰدﻳﮑﻰ ﺑﺎ ﻏﺮب و ﻧﻴﺰ
پﺮوژهای اسﺖ ﮐﻪ ﻣﯽتﻮان ﻃﯽ آن ﺑﺎ اروپﺎ ﺑﻪ
صﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺎ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ صﻮرت
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ تﻌﺎﻣﻞ ﮐﺮد .در اﻳﻦ راه ،واﮔﺬاری
ﺑﺨﺸﯽ از تﮑﻨﻮﻟﻮژی هﺴﺘﻪای ﺑﺮاى ﮐﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد
ﻏﺮب ،ﻧﻪ تﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ زﻳﺎندهﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
سﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری پﺮسﻮدی ﻧﻴﺰ تﻠﻘﯽ ﻣﻰشﻮد.
ﮔﺮاﻳﺶ سﻮم ﮐﻪ پﺎﻳﮕﺎه آن در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻻی
رژﻳﻢ اسﺖ ،ﺑﺮ سﻴﺎسﺖ شﻔﺎفسﺎزی و تﻨﺶزداﻳﻰ
ﺑﺎ ﻏﺮب تﺄﮐﻴﺪ دارد .در اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ،هﺮﭼﻨﺪ
ﻣﺸﮑﻼت ﻏﺮب ﺑﻪ وﻳﮋه آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎ رژﻳﻢ آﻧﭽﻨﺎن
سﻄﺤﯽ پﻨﺪاشﺘﻪ ﻧﻤﯽشﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ واﮔﺬاری ﺑﺨﺸﯽ از
تﮑﻨﻮﻟﻮژی هﺴﺘﻪای ﺣﻞ شﻮد ،اﻣﺎ از روﻳﺎروﻳﻰ و
تﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ آن هﺎ ﻧﻴﺰ دوری ﻣﯽشﻮد .ﻓﻨﺂوری هﺴﺘﻪای
در اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮتﺮ ﺑﺮای رژﻳﻢ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽشﻮد ﮐﻪ ﭼﺸﻢپﻮشﯽ از آن،
ورای ﻣﺮزهﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ و ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ تﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮدد.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺨﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ تﻘﺎﺑﻞ و روﻳﺎروﺋﻰ
ﺑﺎ ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ
ﻣﺸﮑﻼت داﺧﻠﯽ تﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻋﺮصﻪ
تﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮى ﻧﻬﺎﺋﻰ در ارتﺒﺎط ﺑﺎ پﺮوﻧﺪه هﺴﺘﻪ ای
رژﻳﻢ ﺑﻪ ﺣﺎشﻴﻪ راﻧﺪه شﺪ .ﮔﺮاﻳﺶ دوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺤﻮر ﻣﺬاﮐﺮات و ﮔﺮاﻳﺶ سﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
تﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻬﺎﺋﻰ در اﻳﻦ پﺮوﻧﺪه ،ﻧﻘﺶ ﮐﻠﻴﺪى
اﻳﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم ارﺟﺎع پﺮوﻧﺪه ﺑﻪ

شﻮرای اﻣﻨﻴﺖ سﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،رژﻳﻢ ﻃﯽ ﻳﮏ سﺎل
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻃﺮف هﺎی اروپﺎﺋﯽ سﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ آن هﺎ
وﮔﺬار ﮐﺮد :اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺴﺘﻪ ای
رژﻳﻢ ،تﻌﻠﻴﻖ ﻏﻨﯽ سﺎزی اوراﻧﻴﻮم و پﺬﻳﺮش و
اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ پﺮوتﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت آژاﻧﺲ
اتﻤﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺴﺘﻪای رژﻳﻢ را ﺑﻪ صﻮرت ﮐﺎﻣﻞ
تﻀﻤﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرسﺪ در شﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ،ﻳﮏ ﺑﻦﺑﺴﺖ
در روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات رژﻳﻢ ﺑﺎ اروپﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
اسﺖ .اروپﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ رژﻳﻢ هﺮﭼﻪ سﺮﻳﻌﺘﺮ از
ﻓﻨﺂوری هﺴﺘﻪای ﭼﺸﻢ پﻮشﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ از
ﻏﺮب سﻮﺧﺖ و سﺎﻳﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیهﺎی ﻓﻨﺂوری
هﺴﺘﻪاى را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .رژﻳﻢ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم
پﺬیﺮش ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اروپﺎ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﭼﺸﻢپﻮشﯽ از
ﻓﻨﺎوری هﺴﺘﻪای ،پﻴﺎﻣﺪ آن ارﺟﺎع پﺮوﻧﺪه رژﻳﻢ ﺑﻪ
شﻮرای اﻣﻨﻴﺖ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻳﺎ ﻓﻮرﻳﻪ آﻳﻨﺪه اسﺖ.
ﭼﻮن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺘﯽ در صﻮرت تﺤﻘﻖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻃﺮف هﺎی اروپﺎﺋﯽ اﮔﺮﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد
پﻴﺎﻣﺪ آن ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ شﺪن پﺮوﻧﺪه رژﻳﻢ در شﻮرای
ﺣﮑﺎم ﺑﺎشﺪ ،تﻬﺪﻳﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻴﺎتاش را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
ﻧﺨﻮاهﺪ اﻧﺪاﺧﺖ ،سﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ تﻌﻠﻞ و ﺑﻪ تﻌﻮﻳﻖ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ تﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﺋﯽ در زﻣﻴﻨﻪ هﺴﺘﻪای ،ﺑﺎ
ﮔﺬشﺖ زﻣﺎن از ﻏﺮب ﻳﮏ رشﺘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖهﺎﺋﻰ
درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮی از ﺧﺎرج ﻣﺮزهﺎی اﻳﺮان
تﻬﺪﻳﺪش ﻧﺨﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﻳﻦ وسﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ،
ﮔﺰﻳﻨﻪ هﺎی اصﻠﯽ هﺮ سﻪ ﮔﺮاﻳﺶ داﺧﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت و اﻗﺘﺪار در داﺧﻞ از ﻃﺮﻳﻖ تﺸﺪﻳﺪ
سﺮﮐﻮب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،تﻮسﻌﻪ پﺎﻳﺪار ﺑﺮ اسﺎس ﻣﺪل
ﭼﻴﻨﯽ و ﺑﻘﺎء ﺣﮑﻮﻣﺖ تﺎﻣﻴﻦ ﻣﯽ شﻮد .از اﻳﻦ رو
ﺑﺤﺮان هﺴﺘﻪاى رژﻳﻢ ﺑﻪ ﺟﺪال ﺑﺮاى ﺑﻘﺎء آن تﺒﺪﻳﻞ
شﺪه اسﺖ.
..............................................................

ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪان در...
در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﻣﮑﺎن ﻏﻠﺖ ﺧﻮردن و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻰ
وﺟﻮد ﻧﺪاشﺖ .ﭼﺎرهاى ﻧﺒﻮد .تﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وسﻴﻠﻪ
هﻤﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ .شﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر سﺨﺘﻰ
ﺑﻮد .هﻤﻪ را زﻳﺮ ﺑﺎزﺟﻮﺋﻰ و شﮑﻨﺠﻪ ﻟﻪ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺎى سﺎﻟﻢ در ﺑﺪن ﮐﺴﻰ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ تﻤﺎم
سﺨﺘﻰهﺎ سﻌﻰ ﻣﻰﮐﺮدﻳﻢ ﻓﻀﺎى زﻧﺪان را ﻗﺎﺑﻞ
تﺤﻤﻞ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺎ هﻢ شﻮﺧﻰ ﻣﻰﮐﺮدﻳﻢ ،ﻣﻰﺧﻨﺪﻳﺪﻳﻢ و
هﺮ ﮐﺴﻰ ﭼﻴﺰى ﻣﻰﮔﻔﺖ .ﻳﮏ ﺑﺎر ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ
زﻣﺎﻧﻰ آزاد شﻮم ﻳﮏ ﻗﻨﺎدى ﺑﺎز ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد و ﻧﺎم
آن را “ﻳﮏ ﮐﺘﻒ“ ﺧﻮاهﻢ ﮔﺬاشﺖ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﮑﻪ
ﻳﮑﻰ از شﻤﺎهﺎ اﻳﻦ ﻧﺎم را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻣﻰ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﮐﻪ
ﻣﻨﻈﻮر از “ﻳﮏ ﮐﺘﻒ“ ﭼﻴﺴﺖ .هﺮ روز  ٦ﻧﻔﺮ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰشﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرهﺎى روزاﻧﻪ اتﺎق را اﻧﺠﺎم
دهﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﮔﺮوه ﮐﺎرﮔﺮى ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﻢ .آنهﺎ
وﻇﻴﻔﻪ داشﺘﻨﺪ ،اتﺎق را تﻤﻴﺰ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻏﺬا را تﻘﺴﻴﻢ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻇﺮفهﺎ را ﺑﺸﻮرﻧﺪ ،راهﺮو و تﻮاﻟﺖ و
ﺣﻤﺎم را ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻰ ﮐﻪ پﺎهﺎىشﺎن ﺑﺮ
اﺛﺮ شﮑﻨﺠﻪ ﺑﺎﻧﺪپﻴﭽﻰ شﺪه و زﺧﻤﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﻧﺎن
ﺣﺎﻣﻠﻪ و ﻣﺎدران سﺎﻟﺨﻮرده از ﮐﺎرﮔﺮى ﻣﻌﺎف
ﺑﻮدﻧﺪ .هﻔﺘﻪاى سﻪ شﺐ آب ﺣﻤﺎم ﮔﺮم ﻣﻰ شﺪ .ﺑﻪ
هﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ هﻔﺘﻪاى ﻳﮏ ﺑﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﺣﻤﺎم
ﻣﻰرسﻴﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻳﻢ ٣
اﻟﻰ  ٤ﻧﻔﺮ از ﻳﮏ دوش اسﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ .ﺣﻤﺎم رﻓﺘﻦ
ﺑﺮاىﻣﺎن ﻳﮏ تﻔﺮﻳﺢ ﺑﻮد .ﮔﺎهﻰ اوﻗﺎت ﺑﻪ وﻳﮋه در
زﻣﺴﺘﺎن آب سﺮد ﻣﻰشﺪ و ﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﺎ آب
سﺮد ﺣﻤﺎم ﮐﻨﻴﻢ.
اداﻣﻪ دارد
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ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪان در...
ﻓﺨﺮى شﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن سﺮود ﮐﺮد ﺑﻮد و ﺑﻘﻴﻪ او
را هﻤﺮاهﻰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮهﺎ
اسﺎﻣﻰ تﻌﺪادى را ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻠﻴﻪ وسﺎﻳﻞ از
ﺑﻨﺪ ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﻰداﻧﺴﺘﻴﻢ آنهﺎ را ﺑﺮاى اﻋﺪام ﻣﻰ
ﺑﺮﻧﺪ .شﺐ آنهﺎ را تﻴﺮﺑﺎران ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ .صﺪاى
رﮔﺒﺎر را ﻣﻰشﻨﻴﺪﻳﻢ .آن روز ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن
سﺮود اﻧﺘﺮﻧﺎسﻴﻮﻧﺎل اسﺎﻣﻰ تﻌﺪادى را ﺑﺮاى اﻋﺪام
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﻧﺎم ﻓﺨﺮى در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﺑﻮد .ﻋﺮق
سﺮدى سﺮاسﺮ ﺑﺪﻧﻢ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و اشﮏ از
ﭼﺸﻤﺎن سﺮازﻳﺮ شﺪ .شﻬﻴﻦ ﻳﮑﻰ از هﻢﺑﻨﺪهﺎﻳﻢ ﮐﻪ
در ﮐﻨﺎرم اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮد و از راﺑﻄﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﺨﺮى
اﻃﻼع داشﺖ ،از ﻣﻦ ﺧﻮاسﺖ از ﮐﺮﻳﻪ ﮐﺮدن
ﺧﻮددارى ﮐﻨﻢ و ﮐﺎرى ﻧﮑﻨﻢ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ
راﺑﻄﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﺨﺮى شﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﺋﻰ
ﻣﺠﺪد از ﻣﻦ شﻮد .ﺑﻌﺪهﺎ شﻨﻴﺪﻳﻢ آنهﺎﺋﻰ ﮐﻪ هﻤﺮاه
ﻓﺨﺮى سﺮود اﻧﺘﺮﻧﺎسﻴﻮﻧﺎل ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮاى
ﺑﺎزﺟﻮﺋﻰ ﻣﺠﺪد ﺑﺮده شﺪه و شﻼق ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺴﺎﻧﻰ را ﮐﻪ ﺑﺮاى اﻋﺪام صﺪا ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ،
ﺑﭽﻪهﺎ ﺑﺮاىشﺎن سﺮود دسﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و
ﺑﻪ اﻳﻦ وسﻴﻠﻪ آنهﺎ ﺑﺎ روﺣﻴﻪ ﺑﺎﻻ از ﺑﻨﺪ ﻣﻰرﻓﺘﻨﺪ.
روزهﺎ تﻌﺪادى را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﻰآوردﻧﺪ و ﺑﻌﺪاز
ﻇﻬﺮهﺎ تﻌﺪادى را ﺑﺮاى اﻋﺪام از ﺑﻨﺪ ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ.
دسﺘﮕﻴﺮى ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن سﻴﺎسﻰ ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮد.
ﺧﺎﻧﻮادههﺎى آﻧﺎن هﻢ در ﻣﻌﺮض دسﺘﮕﻴﺮى و
شﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .روزى زن ﺣﺎﻣﻠﻪاى را ﺑﻪ
اتﺎق ﻣﺎ آوردﻧﺪ .او تﺎ ﻣﺪتﻰ ﺑﻬﺖ زده ﺑﻪ اﻃﺮاف
ﻧﮕﺎه ﻣﻰﮐﺮد .تﻤﺎم اﻋﻀﺎى ﺧﺎﻧﻮادهاش را دسﺘﮕﻴﺮ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﮑﻪ هﻤﺴﺮش از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ
سﺎزﻣﺎن ﭼﺮﻳﮑﻬﺎى ﻓﺪاﺋﻰ )اﻗﻠﻴﺖ( ﺑﻮد .او را هﺮ
روز ﺑﺮاى ﺑﺎزﺟﻮﺋﻰ صﺪا ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ .صﺒﺢهﺎ
هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ دﻟﻬﺮه از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار ﻣﻰشﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﺑﺮاى ﺑﺎزﺟﻮﺋﻰ صﺪاﻳﺶ ﮐﻨﻨﺪ .او اشﺘﻬﺎﺋﻰ
ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻏﺬا ﻧﺪاشﺖ .در واﻗﻊ ﻏﺬاﺋﻰ هﻢ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ
داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﻰ ﮐﺮه و ﻧﺎن ﻧﺒﻮد .ﺑﻌﺪ از او
دﺧﺘﺮ ﭼﻬﺎرده سﺎﻟﻪاى را ﺑﻪ اتﺎق ﻣﺎ آوردﻧﺪ .او
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻰتﺎب و ﺑﻬﺖ زده ﺑﻮد .ﻣﺮتﺐ سﺮاغ
ﻣﺎدرش را ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ و شﺐهﺎ ﺑﻪ سﺨﺘﻰ
ﻣﻰﺧﻮاﺑﻴﺪ .او هﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﮑﻪ
ﺑﺮادرش از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ پﻴﮑﺎر ﺑﻮد دسﺘﮕﻴﺮ شﺪه ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﮐﻮدک ﭼﻬﺎرده سﺎﻟﻪ را هﺮ روز ﺑﺮاى
ﺑﺎزﺟﻮﺋﻰ صﺪا ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎرهﺎ ﺑﻪ ﮐﻒ پﺎﻳﺶ
شﻼق زده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺎشﻴﻦ اﻋﺪام رژﻳﻢ ﺑﺎ
سﺮﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﻰﮐﺮد ،هﺮ روز ﺑﺮ تﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻰ
اﻓﺰوده ﻣﻰشﺪ .در اﻳﻦ زﻣﺎن تﻌﺪاد ﻣﺎ در اتﺎق ﺑﻪ
 ١٢٠ﻧﻔﺮ رسﻴﺪه ﺑﻮد .روزهﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻰتﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ پﺎهﺎ
را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻴﻢ و در ﺟﺎى ﺧﻮد ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﻢ .ازدﺣﺎم در
راهﺮو ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ تﻨﻬﺎ ﻣﻰتﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ پﺸﺖ سﺮهﻢ
ﺑﻪ هﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه آهﺴﺘﻪ آهﺴﺘﻪ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻴﻢ .ﻋﺪم تﺤﺮک
ﻋﻮارض ﺧﻮد را ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد .هﻤﻪ درد
ﮐﻤﺮ و پﺎ داشﺘﻴﻢ.از ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ﻳﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮاب اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻳﻢ .او
وﻇﻴﻔﻪ داشﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت دﻳﮕﺮان ﺟﺎى ﺧﻮاب
ﺑﭽﻪهﺎ را تﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺎ ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﺑﺮاىﻣﺎن ﻣﻌﻈﻠﻰ ﺑﻮد.
ﮔﺎهﻰ تﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻴﻢ شﻴﻔﺘﻰ ﺑﺨﻮاﺑﻴﻢ .اﻳﻦ ﮐﺎر
ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺎ را ﺣﻞ ﻧﻤﻰﮐﺮد و ﭼﻮن ﺟﺎﺋﻰ
ﺑﺮاى ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﺒﻮد ،ﻓﻀﺎى ﺧﻮاب را هﻢ ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﺎهﻰ تﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﺮﻓﻴﺘﻢ در دو ردﻳﻒ روﺑﺮوى هﻢ
روى ﻳﮏ ﮐﺘﻒ ﺑﺨﻮاﺑﻴﻢ .بﻘﻴﻪ در هﻤﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ

آزادى زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ ،ﻟﻐﻮ ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﺟﺰﺋﻰ از ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﻳﻌﻨﻰ آزادىهﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ اﺳﺖ!
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ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﻴﺎه ٦٠
ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﻖﺷﻨﺎس

ﻣﻦ و سﻪ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ هﻢ پﺮوﻧﺪه ﺑﻮدﻳﻢ ،زﻧﺪهﻳﺎدان
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ صﻤﻴﻤﻰ ،ﻓﺮهﺎد ﺟﺮه و ﻳﮏ ﻓﺮد
دﻳﮕﺮى ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﺎ ﻧﻮشﺘﻦ تﻮﺑﻪﻧﺎﻣﻪ آزاد شﺪ ﺑﻪ
ﺑﺎزﺟﻮﺋﻰ ﻣﺠﺪد ﺑﺮده شﺪﻳﻢ .ﺑﺎزﺟﻮى ﻣﻦ ﻓﺮدى ﺑﻮذ
ﺑﻨﺎم ﻧﺎﻣﺠﻮ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻮر ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ هﻨﺮپﻴﺸﻪ ﻓﻴﻠﻢهﺎى
ﺟﻨﮕﻰ شﺪ .ﺑﺎزﺟﻮى ﺑﻌﺪى ﻣﻦ ﻓﺮدى ﺑﻮد ﺑﻨﺎم
ﺣﺴﻴﻨﻰ .او سﺎل  ٥٩ﻃﻰ دو ﺑﺎر دسﺘﮕﻴﺮى ﻗﺒﻠﻰ
هﻢ ﺑﺎزﺟﻮى ﻣﻦ ﺑﻮد .او را از ﻗﺒﻞ در واﻗﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﺣﺒﻴﺐ شﻴﺮاز دﻳﺪه ﺑﻮدم .در آن واﻗﻌﻪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن
شﺎه تﺠﻤﻊ ﻣﺮدم را از زﻣﻴﻦ و هﻮا ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪ،
ﺟﻮاﻧﻰ ﺑﻨﺎم ﺧﻠﻔﻰ ﻧﮋاد از ﻧﺎﺣﻴﻪ سﺮ هﺪف ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺸﺘﻪ شﺪ .ﻣﻦ و زﻧﺪه ﻳﺎد ﺟﻌﻔﺮ ذواﻟﻘﺪر و
دو ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ تﻼش ﮐﺮدﻳﻢ ﺟﻨﺎزه را از ﻣﺤﻞ دور
ﮐﻨﻴﻢ تﺎ ﺑﻪ دسﺖ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎﻓﺘﺪ .ﺣﺴﻴﻨﻰ ﮐﻪ ﻳﺎدم
ﻧﻴﺴﺖ از ﮐﺠﺎ پﻴﺪاﻳﺶ شﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻴﺎت
ﺧﺎﻧﻪاى هﺪاﻳﺖ ﮐﺮد .ﺟﻨﺎزه را آﻧﺠﺎ ﮔﺬاشﺘﻴﻢ .ﺟﻌﻔﺮ
ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ پﺎ اﺣﺴﺎس درد ﻣﻰﮐﺮد و ﮐﻔﺸﺶ
ﺧﻮﻧﻰ ﺑﻮد ،وﻗﺘﻰ پﺎﻳﺶ را از ﮐﻔﺶ ﺑﻴﺮون آورد
ﻳﮏ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﺪاشﺖ .ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ پﺎﻳﺶ اصﺎﺑﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮد .ﺣﺴﻴﻨﻰ ﮐﻤﻰ پﺎرﭼﻪ و ﺑﺎﻧﺪ آورد و پﺎى او را
پﺎﻧﺴﻤﺎن ﮐﺮد .ﭼﻮن ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﻰ
ﺧﺎﻧﻪهﺎى اﻃﺮاف را تﻔﺘﻴﺶ ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎ از آن
ﻣﺤﻞ ﮔﺮﻳﺨﺘﻴﻢ تﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺣﺴﻴﻨﻰ را ﻣﺎههﺎ ﺑﻌﺪ در
ﺑﺎزداشﺘﮕﺎه در سﻤﺖ ﺑﺎزﺟﻮ دﻳﺪم و ﺟﻌﻔﺮ ذواﻟﻘﺪر
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺪاﻧﻰ ﮐﻪ تﻮسﻂ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﻪ شﺪت
شﮑﻨﺠﻪ شﺪه ﺑﻮد.
ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﻳﺎدآورى آن واﻗﻌﻪ ﺑﻪ شﮑﻠﻰ سﻌﻰ
ﻣﻰﮐﺮد ﻣﺮا وادار ﺑﻪ ﻧﻮشﺘﻦ تﻮﺑﻪﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
تﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ
زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺮد و ﺑﻪ هﻤﺮاه سﻪ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﻓﻠﮏ ﺑﺴﺘﻨﺪ .آن وﻗﺖ هﻨﻮز اسﺘﻔﺎد از تﺤﺖ شﮑﻨﺠﻪ
ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺒﻮد .دو پﺎسﺪار ﭼﻮب ﻓﻠﮏ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،
ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻳﮏ ﺑﺎﻟﺶ روى صﻮرتﻢ ﮔﺬاشﺖ و روى
آن ﻧﺸﺴﺖ و ﻳﮏ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﻓﺒﻼ هﻢ ﻣﺮا شﮑﻨﺠﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﺎﺑﻞ ﻣﻰزد .او ﻓﺮد تﻨﻮﻣﻨﺪ و ﻗﻮى
هﻴﮑﻠﻰ ﺑﻮد و ﺿﺮﺑﺎتﻰ ﮐﻪ ﻣﻰزد دو ﺑﺮاﺑﺮ آدم
ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻗﺪرت داشﺖ .ﺑﺎزﺟﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ هﺮ وﻗﺖ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﻮشﺘﻦ تﻮﺑﻪﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ شﺪم دسﺘﻢ
را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻢ .ﺣﺪود  ٥٠ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ را تﺤﻤﻞ ﮐﺮدم
و تﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﺪم .ﺑﻌﺪ ﻣﺮا ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ پﻮتﻴﻦ روى
پﺎهﺎﻳﻢ ﮐﻮﺑﻴﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد دور راهﺮو ﺑﺪوم تﺎ
ﺧﻮن در پﺎهﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﭼﻨﺪ
روزى در اﻧﻔﺮادى ﺑﻮدم و ﺑﻌﺪ ﺑﺪون ﺑﺎزپﺮسﻰ و
ﮐﻴﻔﺮﺧﻮاسﺖ ﮐﻪ روال ﻣﻌﻤﻮل دادﮔﺎه ﺑﻪ اصﻄﻼح
اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ پﻴﺶ ﺣﺎﮐﻢ شﺮع رﻓﺘﻢ .او
آﺧﻮﻧﺪى ﺑﻮد ﺑﻨﺎم ﻣﺼﻴﺒﻰ .رﺋﻴﺲ دادﮔﺎه هﻢ آﺧﻮﻧﺪى
ﺑﻮد ﺑﻨﺎم ﺑﺮوﺟﺮدى ﮐﻪ سﺎل  ٥٩ﻣﺮا ﺑﻪ  ٦ﻣﺎه
زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده ﺑﻮد و تﺎ آن زﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از
ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ را هﻢ اﻋﺪام ﮐﺮده ﺑﻮد.
پﺮوﻧﺪه ﻣﻦ دو ﺑﺮگ ﺑﺎزﺟﻮﺋﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻌﻠﻰ ﮐﻪ داده ﺑﻮدم در آن ﻧﻮشﺘﻪ شﺪه
ﺑﻮد و ﻳﮏ پﺮوﻧﺪه سﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﻗﺒﻠﻰ ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه پﻴﺶ از آن ﺑﻮد .ﻣﻮﻗﻌﻰ ﮐﻪ
ﺣﺎﮐﻢ شﺮع ﻣﺮا سﺌﻮال و ﺟﻮاب ﻣﻰﮐﺮد ﻧﺎﮔﻬﺎن
پﺎسﺪارى سﺮاسﻴﻤﻪ وارد اتﺎق شﺪ ،سﻼم ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﺟﻰ آﻗﺎ ﺑﻼﺧﺮه ﻳﺎرو را دسﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻳﻢ.
ﺣﺎﮐﻢ شﺮع پﺮسﻴﺪ :ﮐﻰ را دسﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻳﺪ؟ پﺎسﺪار
ﮔﻔﺖ هﻤﺎن ﻣﺮد زن ﻧﻤﺎ را و رﻓﺖ او را ﺑﻪ اتﺎق

ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ شﺮع آورد .ﺣﺎﮐﻢ شﺮع پﺮوﻧﺪه ﻣﺮا ﺑﺴﺖ
و ﺑﻪ سﺌﻮال و ﺟﻮاب از او پﺮداﺣﺖ .وى ﻓﺮدى دو
ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ ﺑﻮد و ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻧﺎن را داشﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ
تﻘﺎوت ﮐﻪ رﻳﺶ داشﺖ .پﺎسﺪار ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻰﮐﺮد
ﺑﺮزﮔﺘﺮﻳﻦ دشﻤﻦ اسﻼم را دسﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮده اسﺖ ،ﺑﺎ
آب و تﺎب ﻧﺤﻮه دسﺘﮕﻴﺮى او را ﺑﺮاى ﺣﺎﮐﻢ شﺮع
تﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰداد .در آﻟﺒﻮم ﻋﮑﺴﻰ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ آن
ﻓﺮد ﺑﻴﭽﺎره ﺑﺪسﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻋﮑﺲهﺎﺋﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ او
را در ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰداد .ﺣﺎﮐﻢ
شﺮع او را ﻟﺨﺖ ﮐﺮد و پﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و اﻟﺖ تﻨﺎسﻠﻰ وى
را وارسﻰ ﮐﺮد .او دو اﻟﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت و
ﻧﺎﻗﺾ داشﺖ.ﺣﺎﮐﻢ شﺮع او را از ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎى ﻗﻴﺎﻣﺖ
و ﻇﻬﻮر ﻣﻬﺪى ﻣﻰداﻧﺴﺖ و دسﺘﻮر داد سﺮ او را
ﺑﺘﺮاشﻨﺪ و هﻔﺘﺎد ﺿﺮﺑﻪ شﻼق ﺑﻪ او ﺑﺰﻧﻨﺪ .او در
ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻰﮐﺮد ﻣﻰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻃﻮرى
زاده شﺪه و ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﮔﻔﺘﻪهﺎﻳﺶ ﮔﻮاهﻰ پﺰشﮏ
داشﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦﺣﺎل ﺣﺎﮐﻢ شﺮع او را ﺑﺎ ﻟﻌﻦ و
ﻧﻔﺮﻳﻦ از اتﺎق ﺑﻴﺮون اﻧﺪاﺧﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ
شﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﮐﺎره رهﺎ شﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻋﺎدلآﺑﺎد شﻴﺮاز ﻣﻨﺘﻘﻞ شﺪﻳﻢ.
ﻋﺎدلآﺑﺎد زﻧﺪان ﻋﻤﻮﻣﻰ اسﺖ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺪ
ﭼﻬﺎر آن در اﺧﺘﻴﺎر سﭙﺎه پﺎسﺪاران ﺑﻮد و اداره ﺑﻘﻴﻪ
زﻧﺪان در اﺧﺘﻴﺎر شﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻮد .در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ
ﺑﻨﺪ  ٤زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ دل ﺧﻮشﻰ از ﻣﻦ
ﻧﺪاشﺘﻨﺪ ﻣﺮا زﻳﺮ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ
ﻓﺮسﺘﺎدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺠﺮدى ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻋﺎدى تﺎزه وارد و ﻳﮑﻰ از
وﺣﺸﺘﻨﺎکتﺮﻳﻦ ﻣﮑﺎنهﺎى زﻧﺪان ﺑﻮد ﻓﺮسﺘﺎدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ
از دو هﻔﺘﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ٤ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .اﮐﺜﺮﻳﺖ
زﻧﺪاﻧﻴﺎن را هﻮاداران ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ و پﻴﮑﺎر تﺸﮑﻴﻞ
ﻣﻰدادﻧﺪ .ﺟﻮ ﺑﻨﺪ دسﺖ آنهﺎ ﺑﻮد .هﻨﻮز از ﺟﺮﻳﺎن
تﻮاب سﺎزى ﺧﺒﺮى ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ تﻌﺪادى زﻧﺪاﻧﻰ ﻋﺎدى
ﺧﻄﺮﻧﺎک را در ﺑﻨﺪ ﻧﮕﻪداشﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ تﺎ هﻢ ﻣﻮﺟﺐ
اذﻳﺖ و آزار زﻧﺪاﻧﻴﺎن سﻴﺎسﻰ ﺑﺎشﻨﺪ و هﻢ
ﺧﺒﺮﭼﻴﻨﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
هﺮ روز اﺧﺒﺎرى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دسﺘﮕﻴﺮى و اﻋﺪام در
تﻬﺮان و شﻬﺮهﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﻰرسﻴﺪ .پﺎسﺪاران
وﺣﺸﺖزده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ اﻣﻴﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ
تﺮورهﺎى ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ سﺮﻧﮕﻮﻧﻰ رژﻳﻢ ﻣﻨﺠﺮ شﻮد.
در ﻳﮑﻰ دو ﻣﺎه اول رژﻳﻢ تﻮاﻧﺎﺋﻰ زﻳﺎدى ﺑﺮاى
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻤﺐﮔﺬارى و تﺮورهﺎ ﻧﺪاشﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
سﺮﻋﺖ تﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ تﻌﺪاد زﻳﺎدى از اﻋﻀﺎء
و هﻮاداران ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ را درهﻢ ﺑﺸﮑﻨﺪ و آﻧﺎن را
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ هﻤﮑﺎرى ﮐﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎتﻰ ﮐﻪ رژﻳﻢ از
ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ و ﮔﺮوهﺎى ﭼﭗ زﻳﺮ شﮑﻨﺠﻪ ﺑﺪسﺖ آورد
ﺑﻪ تﻼشﻰ اﻳﻦ سﺎزﻣﺎنهﺎ ﻣﻨﺠﺮ شﺪ و تﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 ٦١ﻧﻮد درصﺪ از آنهﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد .راهﭙﻴﻤﺎﺋﻰ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ در  ٥ﻣﻬﺮ در ﭼﻨﺪ شﻬﺮ ﺿﺮﺑﻪ
ﻣﻬﻠﮑﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ سﺎزﻣﺎن وارد ﮐﺮد .رژﻳﻢ ﮐﻪ در ﺑﻪ
در در ﺧﺎﻧﻪهﺎى تﻴﻤﻰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﺎن ﻣﻰﮔﺸﺖ،
اﮐﻨﻮن ﺑﺮاﺣﺘﻰ آنهﺎ را در ﺧﻴﺎﺑﺎنهﺎ شﮑﺎر ﻣﻰﮐﺮد
و ﺑﻼﻓﺎصﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ اﻋﺪام ﻣﻰسﭙﺮد .ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﻋﺼﺮ  ٥ﻣﻬﺮ اسﺎﻣﻰ پﻨﭽﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و
اﻋﺪام از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮى ﺑﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه شﺪ .ﻣﻦ و سﻪ ﻧﻔﺮ
دﻳﮕﺮ ﮐﻪ هﻢ پﺮوﻧﺪهاى ﺑﻮدﻳﻢ ﺟﺰو آﻧﺎن ﺑﻮدﻳﻢ.
هﻨﻮز اﺧﺒﺎر وﻗﺎﻳﻊ  ٥ﻣﻬﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ زﻧﺪان ﻧﺮسﻴﺪه
ﺑﻮد .اسﺎﻣﻰ تﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪ شﺪ هﻤﻪ از
ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .هﻴﭻ ﮐﺪام از آنهﺎ در ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻧﻈﺎﻣﻰ شﺮﮐﺖ ﻧﺪاشﺘﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎزداشﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ شﻮﻳﻢ ،پﺎسﺪاران ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ هﺮﮐﺲ تﻮﺑﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
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ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎشﺪ آزاد ﻣﻰشﻮد در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ صﻮرت
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اﻋﺪام ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﮏ
ﺑﺮگ ﭼﺎپﻰ تﻮﺑﻪﻧﺎﻣﻪ و اﻧﺰﺟﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﻳﮏ ﺑﺮگ
وصﻴﺖﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎ تﻮزﻳﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ هﻴﭻ ﮐﺲ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺮگهﺎ اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﻧﮑﺮد و ﭼﻴﺰى ﻧﻨﻮشﺖ.
هﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ شﺪ پﺎسﺪاران ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ و ﺑﺎﻃﻮم
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻨﻰﺑﻮس ﻣﺨﺼﻮص
زﻧﺪاﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﺎزداشﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ شﺪﻳﻢ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ پﺮ ﺑﻮدن
اﻧﻔﺮادىهﺎ و ﺑﻨﺪهﺎ ﻣﺎ را در ﻳﮏ سﺎﻟﻦ ﻣﻮسﻮم ﺑﻪ
سﺎﻟﻦ تﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺟﺎ دادﻧﺪ .از اواﻳﻞ هﻤﺎن شﺐ
ﺑﺎزﺟﻮﺋﻰ ،شﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ شﺮوع شﺪ .دادﮔﺎه
وﻳﮋهاى ﮐﻪ ﺑﻪ رﻳﺎسﺖ آﺧﻮﻧﺪى ﺑﻨﺎم ﻋﻨﺪﻟﻴﺐ تﺸﮑﻴﻞ
شﺪه ﺑﻮد ،زﻧﺪاﻧﻴﺎن را در ﻳﮏ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪاى
ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﻣﻰﮐﺮد .تﺎ ﻧﻴﻤﻪ شﺐ ﺣﺪود ٣٠
ﻧﻔﺮ را از ﺑﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺮدﻧﺪ .از ﺑﻨﺪهﺎى دﻳﮕﺮ هﻢ ﺑﺮاى
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺮده ﻣﻰشﺪﻧﺪ .پﺎسﺪارهﺎ سﻌﻰ ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎزداشﺘﮕﺎه را سﺎﮐﺖ ﻧﮕﻪدارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز و
ﺑﺴﺘﻪ شﺪن درهﺎ ،صﺪاى پﺎهﺎ ،ﻓﺮﻳﺎد زﻧﺪاﻧﻰهﺎ در
زﻳﺮ شﮑﻨﺠﻪ و شﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﻤﻴﻨﻰ و زﻧﺪه ﺑﺎد
ﻣﺠﺎهﺪ ﻓﻀﺎى ﺑﺎزداشﺘﮕﺎه را پﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
پﺎسﺪارهﺎ از اﻳﻨﮑﻪ ﺑﭽﻪهﺎ ﺟﻮ ﺧﻔﻘﺎن و ﻣﺮگ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ ﺑﺎزداشﺘﮕﺎه را ﺑﺎ ﺧﻨﺪه و شﻮﺧﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮه
ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﻰ و ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .هﻤﻪ ﻣﺎ
ﻣﻰداﻧﺴﺘﻴﻢ ﮐﺴﺎﻧﻰ را ﮐﻪ از ﺑﻨﺪ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ اﻋﺪام
ﻣﻰشﻮﻧﺪ .هﻤﻪ ﺑﻪ هﻢ اﻣﻴﺪ ﻣﻰدادﻳﻢ و روﺑﻮسﻰ
ﻣﻰﮐﺮدﻳﻢ .ﻗﺮار ﮔﺬاشﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ ،ﻗﺒﻞ از تﻴﺮﺑﺎران
شﻌﺎر زﻧﺪه ﺑﺎد آزادى و ﻣﺮگ ﺑﺮ ارتﺠﺎع را سﺮ
دهﻴﻢ .زﻳﺒﺎتﺮﻳﻦ صﺤﻨﻪهﺎى از ﺧﻮدﮔﺬشﺘﮕﻰ و
شﻬﺎﻣﺖ را ﻣﻰشﺪ آﻧﺠﺎ دﻳﺪ .اﻧﺴﺎنهﺎﺋﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻰتﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﻴﺞ ﮐﻨﻨﺪ ،سﺎزﻣﺎن دهﻨﺪ ،شﻮر و
هﻴﺠﺎن ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﻨﺪ و دﻧﻴﺎﺋﻰ را تﻐﻴﻴﺮ دهﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻧﻴﻤﻪ شﺐ ﺑﺎزﺟﻮﺋﻰهﺎ و ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﻣﺘﻮﻗﻒ
شﺪ .صﺪاى دوﻳﺪن ،صﺪاى ﻓﺮﻳﺎد و آه و ﻧﺎﻟﻪ
ﻣﻰآﻣﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﺑﺎز شﺪ و  ٥٠تﺎ  ٦٠زﻧﺪاﻧﻰ
تﺎزه وارد را ﺑﻪ زور ﮐﺎﺑﻞ و ﺑﺎﻃﻮم ﺑﻪ داﺧﻞ سﺎﻟﻦ
ﻓﺮسﺘﺎدﻧﺪ .آنهﺎ را در ﺧﺎﻧﻪهﺎى تﻴﻤﻰ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ
دسﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ پﺎسﺪاران درﮔﻴﺮ شﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
و اﮐﺜﺮا زﺧﻤﻰ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﻳﮏ پﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ
شﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺰدﻳﮑﻰهﺎى صﺒﺢ دوﺑﺎره ﻋﺪه دﻳﮕﺮى
را ﺑﺎ هﻤﻴﻦ وﺿﻊ ﺑﻪ داﺧﻞ سﺎﻟﻦ هﻞ دادﻧﺪ .سﺎﻟﻦ
دﻳﮕﺮ ﮐﻨﺠﺎﻳﺶ ﻧﺪاشﺖ .تﻌﺪادى را در راهﺮوهﺎ
رهﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺪود  ٥٠ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در  ١٥تﺎ ٢٠
ﺧﺎﻧﻪ تﻴﻤﻰ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎصﺮه در آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
دسﺘﮕﻴﺮ شﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .تﻌﺪادى هﻢ در درﮔﻴﺮى ﮐﺸﺘﻪ
شﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ از راهﭙﻴﻤﺎﺋﻰ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ در روز  ٥ﻣﻬﺮ ﻣﻄﻠﻊ شﺪﻳﻢ .تﻌﺪادى در
هﻤﺎن روز دسﺘﮕﻴﺮ و اﻋﺪام شﺪﻧﺪ .از
دسﺘﮕﻴﺮشﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدى ﺑﺪسﺖ آورده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دسﺘﮕﻴﺮىهﺎى ﺑﻌﺪى شﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ درب ﺑﻨﺪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دشﺘﺴﻮﺋﻰ از ﺑﻨﺪ ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻢ ﺑﺒﻴﻨﻢ
در راهﺮو ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اسﺖ .راهﺮو پﺮ از زﻧﺪاﻧﻰ
زﺧﻤﻰ ﺑﻮد .ﻣﻰﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ از ﻣﻴﺎن آنهﺎ رد
ﻣﻰشﺪم تﺎ ﮐﺴﻰ را ﻟﮕﺪ ﻧﮑﻨﻢ .در راهﺮو صﺤﺮاى
ﻣﺸﺤﺮ ﺑﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﮐﻰ زﻧﺪه اسﺖ و ﮐﻰ ﻣﺮده.
آﻧﺠﺎ تﻌﺪادى را ﻣﻰشﻨﺎﺧﺘﻢ .ﺑﻬﻨﺎم ﻣﻬﺮپﻮر ﺑﻪ شﺪت
شﮑﻨﺠﻪ شﺪه ﺑﻮد .ﺑﺪﻧﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮنآﻟﻮد ﺑﻮد و
زﺧﻢهﺎى ﻋﻤﻴﻖ در صﻮرت و پﺎهﺎ و دسﺘﺎن او
دﻳﺪه ﻣﻰشﺪ .اﻳﺮج وﻃﻦﺧﻮاه ﻳﮑﻰ از دسﺘﺎﻧﺶ
ﮐﺎﻣﻼ ﻟﻪ ﺑﻮد و از ﺑﺪﻧﺶ آوﻳﺰان شﺪه ﺑﻮد.
بﻘﻴﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٤

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

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
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ﻃﺮح ﮔﺰارش وﺿﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
اﻳﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﮐﺎﻧﺎدا ﮔﺰارش وﺿﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدر اﻳﺮان را روز
ﭼﻬﺎرشﻨﺒﻪ ﺑﻴﺴﺖ آﺑﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ده ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻪ پﻨﭽﺎه و
ﻧﻬﻤﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ سﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اراﺋﻪ داد.
در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﮔﻔﺘﻪ شﺪه ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
در اﻳﺮان هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
در اﻳﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اسﺖ ﮐﻪ وﺿﻊ آزادی ﺑﻴﺎن و
آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت وﺧﻴﻢ تﺮ از ﻗﺒﻞ شﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮارد پﻴﮕﺮد ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺎن ﻋﻘﺎﻳﺪ سﻴﺎسﯽ و ﺑﺎزداشﺖ هﺎی ﺧﻮدسﺮاﻧﻪ
و ﺑﺎزداشﺖ اﻓﺮاد اشﺎره شﺪه اسﺖ.
در اﻳﻦ ﮔﺰارش هﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ روزﻧﺎﻣﻪهﺎ ،ﻣﺴﺪود
ﮐﺮدن سﺎﻳﺖهﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،اﻋﺪام ﺟﻮاﻧﺎن زﻳﺮ ١٨
سﺎل و اسﺘﻔﺎده از شﮑﻨﺠﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮی تﻨﺒﻴﻬﺎت
ﺧﺸﻦ و ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﻊ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن و
شﻼق زدن" اشﺎره شﺪه اسﺖ.
شﺎﻳﺎن تﻮﺟﻪ اسﺖ ﮐﻪ رژﻳﻢ ﻃﻰ هﺸﺖ ﻣﺎه اول سﺎل
ﺟﺎرى ،از ﻓﺮوردﻳﻦ تﺎ آﺑﺎن ،ﺑﻴﺶ از  ١٤٣ﺣﮑﻢ
اﻋﺪام صﺎدر ﮐﺮده و ﺑﺨﺶ زﻳﺎدى از آنهﺎ را در
ﻣﺤﻮﻃﻪ زﻧﺪانهﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ اﺟﺮاء در
آورده اسﺖ....................................................

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﻴﺎه...
او ﭼﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ دسﺘﺶ را در  ٣٠ﺧﺮداد هﻨﮕﺎم
پﺮتﺎب ﺑﻤﺐ صﻮتﻰ از دسﺖ داده ﺑﻮد .هﻤﺎن دسﺖ را
ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺧﺮد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ او ﮐﻤﻰ صﺤﺒﺖ ﮐﺮدم،
در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺐ داشﺖ از ﻣﺎ ﻣﻰﺧﻮاسﺖ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻴﻢ .هﻴﮑﻞ تﻨﻮﻣﻨﺪ ﺣﻤﻴﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﻴﺪ ﮐﻠﺒﻪ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ﻟﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .هﻴﭻﮔﺎه آن صﺤﻨﻪهﺎ و آن
ﭼﻬﺮههﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاهﻢ ﮐﺮد .دسﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﺑﻪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﻧﺪاﻧﻰهﺎ زﺧﻤﻰ پﺮداﺧﺘﻴﻢ .روﺣﻴﻪ
هﻤﺒﺴﺘﮕﻰ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻴﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن در آن شﺮاﻳﻂ
دشﻮار ﺑﻪ اوج رسﻴﺪه ﺑﻮد.
هﻨﻮز هﻮا روشﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﺎزﺟﻮﺋﻰ و
شﮑﻨﺠﻪ شﺮوع شﺪ .هﺮ پﺎﻧﺰده دﻗﻴﻘﻪ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ را
ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ .تﺎ ﻓﺮداى آن روز از ﻣﻴﺎن ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ از
ﻋﺎدلآﺑﺎد آﻣﺪه ﺑﻮدﻳﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺎﻧﺪﻳﻢ .اﻧﻔﺮادىهﺎ
و راهﺮوهﺎ ﺧﻠﻮت شﺪه ﺑﻮد .ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﺋﻰ و
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ شﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﺎدل آﺑﺎد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه شﺪﻳﻢ .ﺑﻌﺪهﺎ
شﻨﻴﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﻃﻰ سﻪ روز ،هﻤﺎن روزهﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﻣﺎ در
ﺑﺎزداشﺘﮕﺎه ﺑﻮدﻳﻢ ١٥٠ ،ﻧﻔﺮ را اﻋﺪام ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اداﻣﻪ دارد

.................................................................

"ﺳﺮﮐﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" ...
اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه هﺎی درون ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ
ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎدهﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را در دسﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد دارد تﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ
شﻮد .ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،سﭙﺎه پﺎسﺪاران ،شﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺣﺘﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ پﻴﺶ از اﻳﻦ هﺮﻳﮏ
ﻧﻬﺎدهﺎﻳﯽ را ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎ اﻧﺠﺎم
اﻣﻮر اﻃﻼﻋﺎتﯽ و ﺟﺎسﻮسﯽ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم تﺸﮑﻴﻞ
داده ﺑﻮدﻧﺪ.....................................................

ﻓﻘﺮ و ﺑﻴﮑﺎرى ﻣﺆﻟﻔﻪهﺎی اﺻﻠﯽ
ﭘﺎﻳﻴﻦآوردن ﺗﺤﻤﻞ اﻓﺮاد اﺳﺖ
شﻴﻮا دوﻟﺖ آﺑﺎدى ،ﻓﻘﺮ و ﺑﻴﮑﺎرى را ﻣﺆﻟﻔﻪهﺎى
اصﻠﻰ پﺎﻳﻴﻦ آوردن صﺒﺮ و تﺤﻤﻞ اﻓﺮاد ﻣﻰداﻧﺪ.
اﻳﻦ رواﻧﺸﺎس ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻓﻘﺮ و ﻓﻘﺪان اﻣﻨﻴﺖ
شﻐﻠﻰ و ﻣﺎﻟﻰ در اﻳﺠﺎد پﺮﺧﺎشﮕﺮى و ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪن صﻮرتﻬﺎى ذهﻨﻰ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ذهﻦ
اﻧﺴﺎن را آزار ﻣﻰدهﺪ ﻧﻘﺶ رﻳﺎدى دارد...........

ﮐﺎرﮔﺮان در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺻﻼح
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ
ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اصﻼح
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر تﻮسﻂ ﻣﺠﻠﺲ رژﻳﻢ ،روز ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻪ آﺑﺎن
در ﻣﺤﻞ تﺮﻣﻴﻨﺎل ﺟﻨﻮب تﺠﻤﻊ ﺣﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .از سﻮی
دﻳﮕﺮ ﺣﺴﻦ صﺎدﻗﯽ رﺋﻴﺲ ﻧﻬﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ "ﮐﺎﻧﻮن
ﻋﺎﻟﯽ شﻮرهﺎی اسﻼﻣﯽ ﮐﺎر" ،ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﻳﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ تﺎﮐﻨﻮن هﻴﭻ ﻳﮏ از ﻃﺮحهﺎی اشﺘﻐﺎل زا
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺑﺮ ﻧﺪاشﺘﻪ و تﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻴﻞ ﺑﻴﮑﺎران
اﻓﺰوده اسﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﮔﺮان هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ سﺎﻟﺮوز
تﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در اسﺘﺎدﻳﻮم هﺎی سﺮاسﺮ ﮐﺸﻮر
تﺠﻤﻊ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد.
.................................................................
ﭘﺎﻧﺰده ﮐﻮدک در ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺎه
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻔﺶ ﻓﻠﺞ ﺷﺪﻧﺪ
ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاشﺖ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ در ﻣﺤﻴﻂهﺎی
ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻠﺞ شﺪن  ١٥ﮐﻮدک در ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺎه
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻰ تﻮﻟﻴﺪ ﮐﻔﺶ شﺪ.
ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻔﺶ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﮐﺒﺮآﺑﺎد ) ﻧﺴﻴﻢ شﻬﺮ( از
شﻬﺮکهﺎی ﻧﺰدﻳﮏ رﺑﺎط ﮐﺮﻳﻢ واﻗﻊ شﺪه اسﺖ،
دارای  ٣٠ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان  ١١تﺎ  ١٦سﺎﻟﻪ
ﺑﻮده ﮐﻪ  ١٢ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎری ﻓﻠﺞ شﺪه و ﻣﺪت
ﻳﮏ سﺎل اسﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻴﻦ شﺪهاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽشﻮد ﮐﺎر
ﮐﺮدن ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻔﺶ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزی ﮐﻪ ﺑﺮ روی اﻋﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان تﺎﺛﻴﺮ
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاشﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن تﻮاﻧﺎﻳﯽ
ﺣﺮﮐﺘﯽ اﻳﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻮان شﺪه اسﺖ.
.................................................................

از اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮرى ﮐﻪ از
»ﻓﺴﺎد اﻓﺴﺎرﮔﺴﻴﺨﺘﻪ«
رﻧﺞ ﻣﻰﺑﺮد ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ »شﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ« ﮐﻪ
در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ،ﺛﺮوت
ﻧﻔﺘﻰ اﻏﻠﺐ ﻓﺮاهﻢ آورﻧﺪه زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاى رشﺪ و
ﻧﻤﻮ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻰ و رشﻮه ﺧﻮارى اسﺖ .در اﻳﻦ ﮔﺰارش
از اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮرى ﮐﻪ از »ﻓﺴﺎد
اﻓﺴﺎرﮔﺴﻴﺨﺘﻪ« رﻧﺞ ﻣﻰ ﺑﺮد ﻧﺎم ﺑﺮده شﺪه اسﺖ.اﻳﻦ
ﮔﺰارش تﺨﻤﻴﻦ ﻣﻰ زﻧﺪ ﮐﻪ سﺎﻻﻧﻪ تﻘﺮﻳﺒًﺎ ۴٠٠
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در سﺮاسﺮ ﺟﻬﺎن در ﻣﺒﺎدﻻت دوﻟﺘﻰ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ رشﻮه ﺧﻮارى ﻧﺎپﺪﻳﺪ ﻣﻰ شﻮد .اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ در ﺑﺴﻴﺎرى از ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ
ﻣﺸﮑﻞ وﻳﮋه اشﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
.................................................................

ﺣﺪود ده درﺻﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﺶ از
هﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﺛﺮوت ﺟﺎﻣﻌﻪ
را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺿﺎ ﺛﺮوتﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ رژﻳﻢ ،ﺣﺪود ده
درصﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺰء ﺛﺮوتﻤﻨﺪهﺎﻳﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از
هﻔﺘﺎد درصﺪ ﺛﺮوت ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎسﺖ و ﻧﻮد
درصﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ تﻘﺮﻳﺒﺎ سﯽ درصﺪ اﻳﻦ ﺛﺮوت را در
اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻓﺎصﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎتﯽ در ده سﺎل
اﺧﻴﺮ ﺑﻪ شﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و هﺮاﻧﺪازه ﺧﺼﻮصﯽ
سﺎزی در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺣﻮد داشﺘﻪ ﺑﺎشﺪ ﻓﺎصﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎتﯽ
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ شﻮد .ﺑﺎ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﺘﻔﺎوتﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ
ﻣﯽ شﻮد ﻗﺮﻳﺐ دوازده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ار ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻓﻘﺮ
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.........................................
از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎن ﻣﺘﺸﮑﺮﻳﻢ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن :ﻓﺮخ  ۵٠پﻮﻧﺪ .سﻬﻴﻞ  ٢٠٠پﻮﻧﺪ.
آرش ﮐﻤﺎﻧﮕﻴﺮ  ۵٠پﻮﻧﺪ.....................................
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آدرﺳﻬﺎى ﺗﻤﺎس
ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ
اﻳﺮان )در ﺗﺒﻌﻴﺪ(
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AIPP in Exile
Postfach 101520
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ﺗﻠﻔﻦهﺎى ﺗﻤﺎس ﻳﺎ ﮐﺎﻧﻮن
امﻮر بﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ 46 70 797 3808
امﻮر ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﻰ 46 70 402 55 31
امﻮر ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﻰ 49 162 5524 478
46 70 699 83 73
واحﺪ ﺳﻮﺋﺪ
واحﺪ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 61 2 962 31 924
31 6 401 4653
واحﺪ هﻠﻨﺪ
واحﺪ آﻟﻤﺎن 49 176 22224390
واحﺪ آمﺮﻳﮑﺎ 1 505 688 15 03

ﻓﮑﺲهﺎى ﮐﺎﻧﻮن

46 8 605 2669
61 2 962 31 924
1 505 897 1666

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﻰ

aipp@kanoon-zendanian.org
ﺻﻔﺤﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

www.kanoon-zendanian.org
ﮐﻤﮑﻬﺎى مﺎﻟﻰ ﺧﻮد را بﻪ ﺷﻤﺎره
حﺴﺎب ﭘﺴﺘﻰ :
 Postgiro: 647039-7در ﺳﻮﺋﺪ
وارﻳﺰ و ﻓﻴﺶ بﺎﻧﮑﻰ را بﺎ ﮐﺪ مﻮرد
ﻧﻈﺮ بﻪ ﻳﮑﻰ از آدرسهﺎى ﮐﺎﻧﻮن
ﭘﺴﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ
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