
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                          
 )    در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران  

 خبري سياسي              ٥١           دوره جديد، شماره
  ٢٠٠٣ سپتامبر ٣٠ – ١٣٨٢ مهر ٨

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

 حاال بي آنكه نشاني گورش را بدهيد، تنها لباس هايش را تحويلم
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

انساني بود كه در فرداي واژگوني رژيم،معيارهاي ويژه يك جامعه 
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

 حکم سنگسار امينه لغو شد
 واسيال را به دنيا آورد ، بيشتر از نه ماه ازوقتى امينه الول دخترش    

به. طالق او و شوهر سابقش مى گذشت و او هنوز ازدواج نکرده بود             
همين دليل دادگاه شرىعه نيجرىه، او را بجرم زنا به سنگسار محکوم

سازمانهاى حقوق بشر به اىن حکم اعتراض کردند و در آمرىکا. کرد
٤...واست عفو او را امضا کردندىک ميليون و سيصد هزار نفر درخ

حکم اعدام محمود اسماعيل زاده به 
  يافتحبس ابد تقليل

حکم اعدام محمد اسماعيل زاده مشهور به محمد شهروىرانى،
محمود اسماعيل زاده بعد از انکه. به حبس اىد تقليل ىافت         

حکم اعدام اش به حبس کاهش ىافت به زندان اروميه منتقل
 . شد

)در تبعيد (شاىان توجه است که کانون زندانيان ساىسى اىران          
 تحت عنوان١٣٨٢رداد  طى اطالعيه اى که در تارىخ اول خ        

“دادخواست بين المللى براى نجات جان سه زندانى سياسى         “ 
منتشر کرد، حکم اعدام محمد اسماعيل زاده را به اطالع
عموم رساند و از آن به بعد براى نجات جان او بيک کمپين

 . بين المللى دست زد
محمد اسماعيل زاده: در بخشى از اىن اطالعيه آمده است               

 ساله،اهل مهاباد، در تارىخ٣٥ محمد شهروىرانى،    مشهور به 
 در روستاى قره خان از توابع شهروىران مهاباد١٧/٥/١٣٧٥

دستگير و بعد از آنکه بشدت تحت شکنجه قرار گرفت،
اسالمى“ انقالب“هاشم زاده، قاضى دادگاه شعبه ىک دادگاه            

 به اتهام٣١-٥٧٥٢-١٨مهاباد او را طى حکم شماره                      
حزب دمکرات کردستان اىران به اعدام محکومهمکارى با    

محمد طى ارسال نامه اى به دىوان عالى رژىم، کميسيون. کرد
اصل نود مجلس ارتجاع، قوه قضائيه و دادستان کل رژىم به
حکم صادره از سوى هاشم زاده اعتراض کرده و خواستار

 دىوان عالى٢١با اىن حال، شعبه       . لغو حکم اعدام خود شد      
١٠٢١٧/٨٤ طى حکم شماره          ١١/١٢/٧٧ر تارىخ     رژىم د  

حکم اعدام را براساس اتهاماتى که به او وارد کرده اند، نظير
عضوىت در حزب دمکرات، فعاليت مسلحانه ، جذب نيرو،
شرکت در قتل سه تن از عوامل محلى رژىم و تحرىق دو
دستگاه بلدوزر اداره راه، مورد تائيد قرار مى دهد و در تارىخ

 . قطعيت حکم به او ابالغ مى گردد١٩/١٠/١٣٨١
محمد اسماعيل زاده به هنگام دستگيرى از ناحيه پاى چپ
مجروح شده بود و بعدها پاى او را که بشدت بر اثر شکنجه

محمد داراى.  عفونت کرده بود، از ناحيه ران قطع کردند             
  ساله است٧همسر و ىک پسر 

......................................................... 
شوراى عالى قضائى رژيم حکم اعدام 

 يک زن جوان را تائيد کرد
شوراى عالى قضائى رژىم طى بيانيه اى که مرداد ماه امسال

افسانه. انتشار داد، حکم اعدام افسانه نوروزى را تائيد کرد             
 پس از کشتن رئيس١٩٩٧ ساله، در سال          ٣٢نوروزى،   

 .  در کيش، دستگير شداطالعات نيروهاى انتظامى
افسانه نوروزى در حالى که رئيس اطالعات نيروى هاى
انتظامى قصد تجاوز به او را داشته از خود دفاع کرده و

 . موجب مرگ وى شد
  ٤                                           بقيه صفحه 

 سخنى درباره مواضع اخير اسماعيل خوئى
 بابک                            و  شب يادمان استکهلم

دوست عزىز اسماعيل خوئى در مصاحبه  
با رادىو اىنترنتى همصدا نظراتى را مطرح
کرده که بنا به گفته خود اىشان تصميم داشته
بخشهائى از آن را در مراسم ىادمانى که

به) در تبعيد  (کانون زندانيان سياسى اىران      
 قتل عام زندانيانهمين سالگرد  ١٥مناسبت   

.سياسى در استکهلم برگزار کرد، طرح کند
در اىن نوشته سعى بر اىن خواهد بود به
برخى از جنبه هاى مصاحبه اىشان اشاراتى
صورت گيرد، زىرا همانطور که خود وى
هم در مصاحبه به آن اذعان دارد، در
دوگانگى عميق فکرى ميان گسست از

 اندىشه ورزگذشته اش بعنوان ىک شاعر و         
چپ که مارکسيسم را ىگانه علم راهنماى
نجات جامعه بشرى از ظلم و ستم و
.نابرابرى هاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى

 

مى داند، و پيوستن به جبهه اى که در
ار داد و مى خواهدمقابل اىن اندىشه او قر    

با تکيه بر زد و بندهاى امپرىاليستى و
دخالت مستقيم بيگانگان از قماش آمرىکا
در امور اىران قدرت را به کف آورد و
نوع دىگرى از استبداد و فرمانروائى را
.به مردم اىران تحميل نماىد، بسر مى برد
بر مبناى همين گسست است که خوئى

 تالتمات درونىعزىز براى فائق آمدن بر
و تناقضاتى که دچارش شده، واژگان
فارسى نظير رفيق، برادر و خواهر را
به ىارى مى طلبد و با تفسير مجرد و
حذف فيزىکى آنها از مراودات و گفتمان
اجتماعى مى خواهد زمينه را براى
انسجام ىافته هاى تازه ذهنى اش که خود و
ددىگران را متقاعد کند و عقل هم بپذىر            

 ٢             بقيه صفحه . آماده نماىد
 

 پروانه
با درود به همه عزىزانى که اىنجا حضور

همين سالگرد قتل عام زندانيان١٥. دارند
ىاد همه اىن.  است   ٦٧سياسى در سال          
 ! عزىزان گرامى باد

 در٦٩تا سال      ٦٠از سال      . پروانه هستم  
زندانهاى اوىن، قزل حصار و گوهردشت

 .  بودم
آنکه رژىم جمهورى، بعد از        ٦٧تابستان   

اسالمى قطعنامه پاىان جنگ را پذىرفت،
مالقات ها قطع شد، تلوىزىون  را از بند
بردند، بيمارى به بهدارى برده نشد و ورود
روزنامه به بند ممنوع شد، همان طورى که
رفيقم نازلى گفت، ما در بند زنان در

زندانيان. بى خبرى مطلق به سر مى بردىم          
.گروه از بند بردند              مجاهد را گروه               

بى خبرى، احساس ناخوشاىندى در همه ى ما

در تمام سال هاى.  بوجود آورده بود       
زندان، همچون پرنده هائى توى قفس هر
لحظه منتظر تصميم رژىم براى ىک

 .وحشيگرى جدىد بودىم
بعد از آنکه ىکى از زندانيان مجاهد به
بند برگشت و خبر اعدام  هم بندىهاى                    
مجاهدمان را داد و به ناگهان رفتار
پاسدارها تغيير کرد و صداى شعار عليه
زندانيان در نيمه هاى شب در سراسر
زندان شنيده  شد، مى توانم بگوىم همه ى ما
مطمئن شده بودىم که بچه ها دارند اعدام

 .   دوران سختى بود. مى شوند
ما مى باىد سنگهاىمان را با خود مى

کليف خودمان را مشخصشکستيم و ت     
خيلى ها به. همه در فکر بودىم    . مى کردىم

 . تنهائى قدم مى زدند
  ٣بقيه صفحه                             

 سخنان زندانيان شرکت کننده در مراسم يادمان
 همين سالگرد بخون خفتگان زندانى در استکهلم١٥

 خبرنامه



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرنامه                                   ٢٠٠٣ سپتامبر ٣٠ -١٣٨٢ مهر ٨ -٥١                                  دوره جديد، شماره ٢

 !آزادي زندانيان سياسي، لغو شكنجه و اعدام جزئي از يك مسئله عمومي تر جامعه ايران يعني آزادي ها سياسي است

  ...سخنى در باره مواضع
خوئى بعنوان ىک اندىشه ورز ناچار است براى
خارج شدن از بن بست فکرى و عقب گرد نظرى
و سياسى اش که به قول خود او  سالها است در
درونش به صورت نژاد گرائى و ناسيوناليسم

اىن دليل. زبانه مى کشد دليل و برهان داشته باشد        
و برهان را خوئى مى داند نمى تواند در البالى                 
تئورىهاى سياسى عقل پذىر و متناسب با
واقعيت ها بيابد و به اىن دليل نيز تالش مى کند
زبان مشترک را وجه المعامله گسست خود از

در چنين. گذشته و پناه آوردن به آىنده قرار دهد            
اوضاع و احوالى، همان طور که خود در ىکى از
سخنرانى هاىش در استکهلم به آن اذعان مى کند،

نوان ىک اىرانى، خود را دچار شيزوفرنى دوبع
شخصيتى مى بيند که سعى مى کند علل و عوامل
آن را در کالم به حوزه منطق در زبان و فرهنگ

دوشخصيتى شدن اش را به“ گناه“ تدبير کند و       
اىران گسترش دهد و بحساب“ فرهنگ“جامعه و   

 . حمله اعراب به اىران بگذارد
يان اىن سخنان درخوئى، سه روز بعد از ب                

مصاحبه اى با رادىو همصدا آنجا که مى خواهد
پاسخ سياسى به تالتمات ذهنى خود بدهد، علل

بد“خستگى و عقب گرد سياسى خود را بحساب             
فعالين چپ مى گذارد و مکرر آنان“ عمل کردن 

را عناصر غيربالنده، غيزفعال و آماتور که
ى براىابتکار عمل را از دست داده و دىگر چيز         

اراء در عرصه سياسى و اجتماعى ندارند و
فعاليتهاى فرهنگى آنها محدود به برگزارى

با برنامه هاى تکرارى و“  شبهاى وىژه      “
 . خسته کننده شده، مى نامد

خوئى، با چنين احساس و درکى به شب ىادمان
استکهلم مى آىد و بر خالف عرف و سنت چنين

نانى متناسب بااجتماعاتى، بجاى پرداختن به سخ      
مراسم آن شب، ىعنى داد سخن پيرامون قتل عام
زندانيان سياسى، کارى که بعنوان پيش درآمدى بر
شعرخوانى، خود او و همه شاعرانى کرده اند که
سالها به اىن برنامه دعوت شده اند، به تروىج و
تبليغ نظراتى مى پردازد که هيچ تناسبى با آن

با استفاده از منطقبرنامه و آن شب ندارد و                
تمثيل بحرانى را که خود بدان دچار آمده در ميان

 .  جمعيت حاضر در مراسم مى گستراند
براستى خوئى عزىر، شما که شب هاى ىادمان را
خسته کننده و مالل آور مى پندارى و آن را با
انجمن خانه و مدرسه ىکى مى پندارى چرا دعوت

؟ شما که دو سالبه چنين مراسم هائى را مى پذىرى
همين سالگرد ىادمان بخون١٣پيش هم در مراسم      

خفتگان زندانهاى رژىم که کانون زندانيان سياسى
در استکهلم برگزار کرد شرکت)در تبعيد  (اىران
چرا آن زمان، چه قبل و چه بعد از. داشتى

برنامه، مالل آور بودن برنامه ها را به عنوان ىک
فه اى، دلسوزانه بافرهنگ ورز و اندىشه ورز حر     

مجرىان برنامه در ميان نگذاشتى تا در جهت رفع
ضعف ها و  بهبود برنامه  بکوشند؟ چرا اىن بار
قبل از آمدن به استکهلم، بهبود کيفى برنامه ها را
شرط قبول دعوت قرار ندادى؟ آىا فکر نمى کنى
تالتمات درونى که بوىژه در ماه هاى اخير بدان

جب بروز تناقضاتى در کالم ودچار آمده اى مو    
رفتار شما شده است که در استکهلم به اوج خود
رسيد؟ آىا شرط انصاف است شب ىادمان استکهلم

 انسان عالقه مند را با حضور٦٠٠را که بيش از     

در محل و از طرىق شبکه جهانى اىنترنت بخود
جلب کرد، خسته کننده بنامى؟ آىا حضور اىن همه

مراسم گواه آن نيست که آنهاجمعيت در          
برنامه هاى شبهاى ىادمان را آن طور که شما

 ؟ !مى پندارى، مالل آور نمى دانند
از خوئى، از اندشه ورز با تجربه و حرفه اى مان،
انتظار ميرفت در مقوله تحرىف و شيوىهاى
ناصحيحى که در ميان اندىشه ورزان چپ ما رسم

دالىل روىکردشاست وارد نمى شد و براى توجيه 
مگر به. از چپ، چپ را مقصر قلمداد نمى کرد           

اعتبار همين چپ نبوده که روشنفکران و شاعران
اندىشمند کشور ما عليه ظالمان زمانه قيام کردند و
در نوشته ها و اشعارشان به بيان درد و رنج
توده ها و دادخواهى آنان پرداختند؟ اىن چپ مگر

ل گذشته و  دهه ها سا ٢٤همان چپ نيست که طى      
قبل از آنان بيتشرىن بار مبارزه عليه جرثومگان

 ؟ !فاسد حاکم بر اىران را بدوش کشيده  است
 ساعت،٢٤چگونه است که خوئى تنها به فاصله          

در ىک مجلس به تجليل از رضا شاه، اىن عنصر
سرسپرده به بيگانگان و در مجلس دىگرى به

 بى تردىد از؟ آىا چپ، که     !تقبيح چپ مى پردازد   
گذر مصائب زمانه و در جرىان دست و پنچه نرم
کردن با سختيهاى مبارزه، دچار افت و خيزهائى
بوده، باىد اىن چنين نامهربانانه مورد بى مهرى

 هم سنگران سابق خود قرار گيرد؟ 
خسته. خوئى، همان گونه که مى گوىد، خسته است      

اواز شراىط و دورانى است که برخالف انتظار             
ىاس و نوميدى. بيش از اندازه طول کشيده است        

که اکنون بر خوئى غالب است، رىشه در تارىخ،
چنانچه به. شکسته ها و سختى هاى زمانه دارد           

٢٨اشعار سروده شده در سالهاى بعد از کودتاى            
 که چپ توانست از-٤٠ تا اواخر دهه      ٣٢مرداد  

زىر آواره هاى ستم شاهى قد علم کند نظرى
فکنيم، مى بينم که بيشتر آنها به ىاس و نوميدىبيا

که نگارندگان آنها به آن دچار آمده بودند آعشته 
 . است
٥٧ سال از انقالب شکسته خورده بهمن                      ٢٥

شراىط بحسب وجود ىک رژىم به غاىت. مى گذرد
سرکوبگر و عنان گسيخته سرماىه دارى در

هر کسى بنا به منطق. کشورمان سخت است     
وضع  اجتماعى خود براى رهائى از آنفکرى و   

مشکالت“خوئى که به    . راهى جست و جو مى کند    
همه“، راه حل        “زمانه و تارىخ خود مى اندىشد         

اما آىا خوئى، که هم. را مى دهد     “ باهم
فرهنگ ورز است و هم اندىشه ورز، زمانى که در

را سر مى دهد و“ همه با هم   “مصاحبه اش شعار    
ف کامال نامتجانز واز وحدت عمل دو طي                

متخاصم اجتماعى، که ىکى از نظام کهنه و
پوسيده و روبه زوال طبقاتى دفاع مى کند و
دىگرى خواهان برافتادن آن است و براى ىک
جامعه نوىن و انسانى مبارزه مى کند، به
واقعيت هاى جان سخت جامعه بشرى که به
طبقات تقسيم شده فکر کرده است؟ آىا شاعر

ما زمانى که چنين خواستى را درنازنين     
مصاحبه اش طرح مى کند فکر کرده که در جامعه
طبقاتى ىک ملت آن طورى که اىشان براى آن
مفهوم ىکدست قائل است منافع  ىکسان ندارند و
به طبقات با منافع و فرهنگهاى گوناگون تقسيم
شده  و به همين دليل هم نمى توانند حتا در مبارزه

دان حاکم هم منافع مشترک داشتهبا قداره بن      

 ؟ !باشند 
با کدام تئورى و با کدام منطق، خوئى مى خواهد
سرسپردگان به آمرىکا و حاميان دخالت نظامى و
سياسى بيگانگان در امور اىران را با مخالفان آن
و حاميان ستمگران را با حاميان ستمدىدگان در

 ؟ !ى دهدىک ظرف سياسى جا
خوئى، بر سر کدام منافع مشترک و کدام تجربه
تارىخى، اصرار دارد طرفداران انقالب که غم 
توده هاى مردم دارند مى توانند با دستجات سلطنت
طلب و راستگراى عليه انقالب که غم حفظ نظام

در. ضدمردمى حاکم را دارند وحدت عمل کنند            
فتنمکتب اىنانى که به حکومت موروثى و گر                

قدرت از باال مى اندىشند، ابتدائى ترىن حق مردم
براى تعيين سرنوشت  و حکومت شان از آنان سلب
شده و درست به همين دليل نيز ضددمکراتيک

آن گاه شما از من و امثال من مى خواهى. است
را در کنار آنها تمرىن کنيم و“ دمکراسى“

 سال با کمک٥٠فراموش کنيم که پهلوى چيان          
ىکا آنچه حق بود از مردم گرفتند، آنچه جناىتآمر

بود در حق مردم روا داشتند، آنچه شکنجه بود
کردند و آنان که مى خواستند آزاد بگوىند و آزاد

 . بزىند را کشتند
خوئى عزىز، مردم اىران هم چون من و شما از

اما آىا اىن بدان. وضعيت کنونى خسته شده اند        
 اىم راه درستمعنى است که چون خسته شده               

مبارزه را رها کنيم و به توده هاى مردم بگوئيم
ناچارند براى رهائى از دست قداربندان حاکم به

مگر مردم تجربه تلخ همه. ذلت دىگرى تن دهند    
؟ مگر!با هم خمينى جالد را فراموش کرده اند               

 مرداد را فراموش٢٨مردم کودتاى آمرىکائى        
ناىات آمرىکا را؟ مگر مردم، عراق و ج      !کرده اند

که با نام دمکراسى انجام مى گيرد و نقش دست
!نشاندگان داخلى آن را در اىن جناىات نمى بينند             
نکند، شما هم فکر مى کنى که آمرىکا، آمرىکاى

آمرىکاى وىتنام، آمرىکاى.  سال پيش نيست      ٣٠
؟ و ما را به بى اطالعى و ناپيگيرى!عراق نيست 

 ؟ !مى کنىاوضاع اىران و جهان متهم 
بعنوان آخرىن کالم به خوئى عزىز تاکيد دارم،

نه“ همان گونه که در مصاحبه اش بدرستى گفته           
نه، اىنها رفقاى منند، اگر اىن خر بيافتد هيچ

، در وضع و حال بهترى به بازنگرى“دارم
سخنان و مواضعى بپردازد که به گمان من هنوز

 .  استجائى براى آنکه از اىن خر نيافتد باقى
..............................................................

 ...گزارش شب يادمان
برنامه بعد از ىک. شدن اوضاع جلوگيرى نمودند   

 دقيقه اى با موسيقى زنده به کار خود١٥وقفه   
نادر، خواننده خوش آواى گروه گلبانگ،.ادامه داد 

روه بههمراه با دو عضو موزىسين سوئدى اىن گ         
فارسى، بلوچى و سوئدى چند ترانه و آواز اجرا

 .کردند که با استقبال گرم جمعيت مواجه شد
در ميانه برنامه، اسامى احزاب و سازمانها

 همين١٥سياسى و فرهنگى که براى شب ىادمان         
سالگرد قتل عام پيام داده بودند قرائت شد و آقاى
فرهاد شعبانى که در پالتاک حاضر بود به
نماىندگى از حزب کمونيست اىران دقاىقى در باب

 . آن شب صحبت کرد
٢٠٠ نفر در سالن و       ٤٠٠در اىن برنامه بيش از       

نفر از طرىق شبکه جهانى اىتنرنت که براى
.نخستين بار از پالتاک پخش گردىد شرکت داشتند
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 !زندانها را بايد تعطيل كرد و به تفتيش عقايد، شكنجه و اعدام پايان دداد

 ...ان  سخنان زنداني
)١(در تمام لحظاتى که رفقاىمان را براى زدن حد           

نماز مى بردند، با شروع هر وعده اذان، همان
دردى را مى کشيدىم که بچه ها زىر شکنجه

من جزو بچه هاى ملى کش بودم که. مى کشيدند
تارىخ انتقال مان به زندان. حکمم تمام شده بود       

اما. گوهردشت را بدرستى بخاطر نمى آورم                
مى دانم بعد از اعدام ها و حد خوردن ها، تعدادى از
.ما زندانيان ملى کش را به گوهردشت انتقال دادند        

در. همه فکر مى کردىم ما را براى اعدام مى برند         
تمام طول راه مى باىد سرمان را روى پاىمان قرار

در. رفتار پاسدارها بسيار خشن بود           . مى دادىم
هيچ. گاهى کردند   گوهردشت دوباره ما را داد            

تنها مى توانستيم از. ارتباطى ميان ما ممکن نبود      
زىر چشم بند پاهاى ىکدگير را براى آخرىن بار

ما با آگاهى به اىنکه اعدام مى شوىم به. دنبال کنيم 
جمهورى اسالمى در جواب سئوال هائى که در

-٢ مسلمان هستى؟         -١: از ما مى شد     “ دادگاه“
احبه و انزجار مى دهى؟ مص -٣نمار مى خوانى؟    

ما اعدام نشدىم و به اوىن برگشتيم اما به. نه گفتيم 
 . و اىن زىبا بود“ نه گفتيم“ جمهورى اسالمى 

در بخش دوم صحبتهاىم قرار است از واقعه اى که
 در زندان قزل حصار بوقوع پيوست٦٢در سال    

تابوتها ىا“ صحبت کنم، از دستگاه شکنجه اى بنام       
 و٦١ و    ٦٠عد از اعدام هاى سال هاى       ب.  “قبرها

، مى توان٦٧قتل عام زندانيان سياسى در سال            
گفت ىکى از جناىات هولناکى که رژىم جمهورى
اسالمى در رابطه با زندانيان سياسى زن انجام
داد، اىجاد دستگاه شکنجه تابوت ها ىا قبرها و

بازنگرى همه زاوىا و.  نشاندن آنها در آن بود        
ن دستگاه شکنجه که شاىد در تارىخابعاد اى   

شکنجه بى نظير باشد، تنها با همت ىک کار
جمعى ميسر خواهد بود و باىد بعنوان ىکى از
غيرانسانى ترىن و وحشيانه ترىن اعمال شکنجه در

مى دانم که در مورد  آن تابحال. تارىخ ثبت شود    
اىن گوىاى اىن واقعيت. صحبت زىادى نشده است   

برگشت به آن دوران به توان واست که براى       
.تکرارش آسان نيست    . انرژى زىادى نياز است      

اميدوارم عزىزان، من را ىارى دهند به آن دوران
برگردم تا بتوانم ىک نماى واقعى از آنچه بر ما

اىن را هم. در آن تابوتها گذشت به شما بدهم                
مى دانم که شنيدن در مورد اىن وسيله شکنجه

ما قصد. احت کننده خواهد بود     براى شما هم نار     
صحبت کردن و. برانگيختن ترحم شما را ندارىم      

حضور ما در اىنجا با اىن انگيزه است که هنوز
رژىم سرماىه دارى اسالمى، اىن رژىم وحشى
هنوز روى کار است و زندانهاىش مملو از
.زندانى است و نسل  بعد از ما قربانى آن هستند               

ن جناىت، قدمى است درانگيزه  ما از افشاى اى         
راه ساختن جامعه اى که در آن زندان و شکنجه
وجود نداشته باشد و به حرمت انسانى و

 .آزادى هاى فردى و جمعى احترام گذاشته شود
دوستان ما کار را راحت کرده اند و سه تابوت
ساخته اند که شما عينى تر با اىن دستگاه شکنجه

ضيح شکل گيرىآشنا شوىد و من هم نيازى به تو          
تابوتها به همين سادگى بود که. آن نداشته باشم    

من از اوىن به قزل حصار و مستقيم به. مى بيند
شب اول کمى چشم بند را باال. . تابوتها منتقل شدم  

دو تخته. زدم و نگاهى دزدانه به سالن کردم                 
چوب به اندازه ىک قبر به موازات هم قرار

در ابتدا وحشتى را که بعدها لحظه به. داشتند
لحظه سراپاى وجودم را گرفت احساس نمى کردم

شب اول چشم بند و چادرم را در آوردم و. 
 توابها که پشت سرمان راهصبح با فرىاد  . خوابيدم

مدام فحش مى دادند که. مى رفتند از خواب پرىدم     
چرا چادر و. فکر کردى اىنجا هتل است                 

چشم بندت را در آوردى؟ بعد از آنکه کناه کبيره ام
را توابها به حاج داود گزارش دادند و کتک
مفصلى خوردم، ىاد گرفتم باىد با چادر و چشم بند

.م ساخته بودند زندگى کنم            در تابوتى که براى         
چشم بندى که به چشم داشتم بينى و گونه هاىم را

به معناى واقعى. هيچ چيز نمى دىدم   . پوشانده بود 
 صبح٧از ساعت   . چشم هاىم را از دست داده بودم     

 شب بيدارباش بود و تمام طول اىن ساعت١٠تا  
را باىد در جائى به اندازه ىک قبر بى هيچ تکانى،

حرفى و بى  آنکه جائى را ببينيمبى هيچ         
درد تمام عضالت کمر، دستها و. مى نشستيم

دست و پاهاىم چنان خواب. پاهاىمان را گرفته بود   
مى رفت که گاهى از شدت درد دلم مى خواست

.اما فرىاد را هم از من گرفته بودند             . فرىاد بزنم 
کوچکترىن حرکت و. هيچ حرکتى ممکن نبود        

د براى حاج داود که ما راصدائى بهانه اى بو     
آنقدر به جرم خوردن قاشق. وحشيانه کتک بزند   

به بشقاب هاىمان کتک خورده بودىم که ترجيح
به هنگام خوردن غذا از. مى دادىم غذا نخورىم    

ترس اىنکه مبادا قاشق به بشقاب بخورد بدنم
حنجره ام.  کيلو وزن کم کرده بودم      ١٥.  مى لرزىد

هفته اى ىک.  در نمى آمد   صداىم. خشک شده بود   
در طول حمام تالش مى کردم. بار حمام مى رفتيم   

اما انگار صداىم از. صدائى از حنجره ام در آورم     
بسختى در لوله دوش حمام. ته چاه در مى آمد       
از قيافه خودم وحشت کرده. خودم را مى دىدىم     

چشمهاىم آنقدر. جسم مان در حال مردن بود     . بودم
ه بودند که در وقت دستشوئىبه نور حساس شد      

ترجيح مى دادم به جاى در آوردن چشم بند کمى
همين االن که با رفقاىم پشت پرده. آنرا باال بزنم   

در تارىکى نشسته بودىم، وقتى پرده کنار رفت
براى لحظه اى همان احساس تابوتها به من دست

حتما اىن حالت ىک بار در زندگى براى هر. داد
تصور کنيد اگر اىن. يش آمده است   کدام از شما پ    

حالت  چندىن ماه متوالى به شما دست دهد چه
تمام احساسات و غراىز. عذابى خواهيد کشيد      

تصور کنيد. انسانى مان به زنجير کشيده شده بودند
به انسانى بگوىند حق خوردن، خوابيدن، نشستن،
حرف زدن، راه رفتن، تشنه شدن، توالت رفتن

حاج داود تنها به شکنجه. ران است او با دىگ  ... و
دستگاه شکنجه او، شکنجه. جسمى قانع نبود      
اىن براى من دهشتناک تر از. روحى هم مى داد    

شنيدن صداى قرآن به. شکنجه هاى جسمى بود     
طور روزانه به مدت چند ساعت، گوشهاىمان را

در کنار. خسته و مغزمان را فرسوده کرده بود            
به هاى دوستانى که طىهمه اىنها، شنيدن مصاح      

دو سال زندان در کنارم بودند و شکنجه هاى
بسيارى را تحمل کرده بودند و اکنون همچون
دىوانگان چيزهائى را بخود و دىگران نسبت
.مى دادند که واقعيت نداشت، آزار دهنده تر بود               
آنها انگيزه سياسى و چپ شدن خود را به روابط

 .  مى کردندمطرح... آزاد جنسى با پسرها و
از آنها بازجوئى. حاج داود به مصاحبه قانع نبود       

.مجدد بعمل مى آورد و اطالعات مى خواست                   

 بعضى از آنها حتى خانواده هاىشان را به زندان
حاج داود از آنها مى خواست رىز به. کشاندند

آنها به. رىز در مورد بچه هاى بند تک نوسى کنند       
.دمعناى واقعى انسانيت خود را از دست داده بودن        

در تمام مدتى که در تابوتها بودم فکر مى کردم
.حاضرم بتدرىج بميرم ولى شبيه آنها نشوم                        

به تنهائى عادت. دوستان ما را از ما گرفته بودند       
ىادم مى آىد بعد از برچيدن شدن. کرده بودىم   

، وقتى به قرنطينه رفتيم ىک)تابوتها(تختها
مدتىبعد از   . ساعتى چشمهاىمان جائى را نمى دىد     

من و نازلى همدىگر را بغل کردىم و خوشحال
 قرنطينه دهشتناکت تر.بودىم سالم باقى مانده بودىم    

در. اکثرا روان پرىش شده بودند      . از تابوتها بود   
قرنطينه هيچ پاسدارى نبود و هيچ تابوتى وجود
نداشت اما اکثر بچه ها تنها غذا مى خوردند و تنها

.ف نمى زدند    قدم مى زدند و با هيچکس حر                      
“نه“ بچه هاىى که در تمام طول زندان به رژىم              

آنها. شکسته و بيمار بودند          گفته بودند اکنون      
قبرها برچيده شد اما تاثير آن. هميشه تنها بودند   

.هميشه در روح و جسم همه ما باقى خواهد بود               
من از لحاظ جسمى تا آخر عمر نياز به مداوا

نى دستگاه زن جوان قربا         ١٥٠. خواهم داشت   
تعدادى از آنها  سالها بعد بر. شکنجه تابوتها شدند  

“مهين بدوئى “. اثر تنهائى دست بخودکشى زدند       
زندانيانى چون مهين هرگز. ىکى از آنان بود        

نتوانستند از قالب قبرها که حاجى داود براى مان
ساخته بود بيرون بياىند و به همين دليل نيز مرگ

ما دوستان خود را از. دندرا براى خود آسان تر دى    
. دست دادىم و اىن با اعدام آنها هيچ فرقى نمى کند

 پانويس
در. حد در اسالم به معنى مجازات شالق است               ) ١(

 ، به  ٦٧جرىان کشتار زندانيان سياسى در تابستان                
زندانيانى که اعدام نشده بودند تکليف کردند نماز

 و به همينبيشتر زندانيان بدان عمل نکردند       . بخوانند
دليل نيز بابت هر وعده نماز تعدادى شالق بر پا و

 . اىن عمل شنيع ماه ها ادامه داشت. پشت آنان زده شد
..................ادامه دارد.....................

 ...گزارش شب يادمان
اىشان بى اعتنا به اعتراض اىن جمع به صحبتهاى

معيتچند نفر از ميان ج             . خود ادامه مى دهد      
باقى مانده در سالن با اهانت از جمعى که در
اعتراض به صحبت هاى آقاى خوئى سالن را
ترک مى کرد خواستند در سالن بمانند و به

ىکى از. صحبت هاى آقاى خوئى گوش کنند               
زندانيان زن که بشدت از صحتهاى آقاى خوئى و
اهانت آن عده برافروخته شده بود، با صداى بلند

مرگ“،  “مرگ بر جمهورى اسالمى   “ : فرىاد زد 
زنده باد“ مرگ بر امپرىاليسم،    “،   “ بر آمرىکا  
مجرىان برنامه از. سالن متشنج شد   . “سوسياليسم

آقاى خوئى خواستند از صحبت هائى که حساسيت
آقاى خوئى. برانگيز است خوددارى کند                 

.صحتب هاى خود را پاىان داد و از سن پائين آمد            
سن و سالن ىکى از مدعوىندر ميانه در خروجى     

که دقاىقى قبل در اعتراض به گفته هاى آقاى
خوئى سالن را ترک کرده بود با آقاى خوئى به
مجادله پرداخت و حاصل آن شد که ميان اىشان،
آقاى خوئى و چند تن دىگر از شرکت کنندگان در

مسئوالن برگزار. مراسم درگيرى لفظى پيش آمد     
قعه شوکه شده بودند،کننده که سخت از اىن وا           

طرفين را به آرامش دعوت کرده و تا آنجا که
٢بقيه صفحه  براى اىشان ممکن بود از وخيم   



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٤                                  ٢٠٠٣ سپتامبر  ٣٠ -١٣٨٢ مهر ٨ -٥١                            دوره جديد، شماره خبرنامه 

لم گزارش شب يادمان استکه
 بعد از ظهر٣٠/٦شب ىادمان استکهلم راس ساعت       

، با خوش آمد گوئى به٢٠٠٣ سپتامبر   ١٣روز شب   
شرکت کننده در مراسم و عالقه مندانى که برنامه را
از طرىق پالتاک پيگيرى کردند، اعالم برنامه و
ىک دقيقه کف زدن به احترام قتل عام شدگان تابستان

دىگرى که در سالهاى و هزاران زندانى سياسى       ٦٧
قبل و بعد از آن در زندانهاى رژىم جمهورى اسالمى

سپس،. به جوخه هاى اعدام سپرده شدند آغاز شد               
را با صداى دلنشين خود با“ زندانى“ابراهيم سرود 

در ادامه، پيام. همراهى پيانوى احمد اجرا، کرد           
به مناسبت) در تبعيد  (کانون زندانيان سياسى اىران      

لگرد قتل عام قرائت شد و  گروه کرهمين سا  ١٥
کانون با آواى گيرا و دلنشينى چند سرود و آواز را
که زندانيان سياسى به صورت جمعى و فردى در
زندان زمزمه کرده و مى خواندند، با عنوان آوازهاى

 . بند به اجراء در آورد
در نوبت بعدى برنامه، پانل زندان با شرکت پروانه،

هاره، حميد و احمد برگزار شد کهنازلى، پيوند، ب    
هرکدام به بيان گوشه هائى از آنچه که بر آنها و
ىاران شان در دورهاى مختلف اسارت شان در
زندانهاى اوىن، قزل حصار، گوهردشت، عادل آباد و

.  رفته بود پرداختند        ٧٠ تا     ٦٠رشت، در سالهاى       
، از تابوتها و   ٦٠آنها از اعدامهاى سالهاى اوليه دهه       

قيامت در زندان قزل حصار و از قتل عام تابستان
  گفتند و در پاىان پانل، نازلى، بهاره و پروانه٦٧

 ماه از دوران اسارت خود را در٩ تا   ٦که هر کدام    
سپرى کرده بودند،)جعبه ها(دستگاه شکنجه تابوت ها    

دقاىقى به همان گونه که بر آنها رفته بود در
ه بود با سر کردن چادر وجعبه هائى که بازسازى شد   

زدن چشم بند نشستند و شراىط دهشتناک اىن جعبه ها
سخنان شرکت کنندگان در پانل. را به نماىش گذاشتند   

و بوىژه صحنه هاى بازسازى شده جعبه ها که با
دکلمه شعرى از احمد همراه بود که خود به همين
مناسبت در زندان سرود بود و به ترسيم فضاى

شاره دارد، جمعيت حاضر در سالن راجعبه ها ا  
آنچنان تحت تاثير قرارداد که در لحظات پاىانى پانل
بپا خاستند و با کف زدنهاى مداوم و تسليم شاخه هاى
گل به زندانيان شرکت کننده در پانل به تجليل از آنها

 . پرداختند
در قسمت دوم برنامه، فيلم کامپيوترى عکس ها و

ى اسالمى ساخته کانونطرحهاى جناىات جمهور     
به نماىش در آمد و) در تبعيد (زندانيان سياسى اىران  

جمعى از زندانيان سياسى مقيم وانکور که از طرىق
پالتاک شب ىادمان استکهلم را دنيال مى کردند، ىک

 . سرود اجرا کردند
نوبت بعدى قسمت دوم برنامه به شعرخوانى

.شتاسماعيل حوئى، شاعر در تبعيد اختصاص دا             
اىشان بعنوان پيش درآمدى بر شعرخوانى به بيان

سخنان اىشان. نظرات  سياسى خود پرداخت                  
عده  اى. حساسيت هائى در ميان جمعيت بوجود آورد        

از ميان جمعيت در اعتراض به سخنان وى سالن را
آنها از آنروى به آقاى خوئى اعتراض. ترک کردند 

 براىداشتند زىرا وى ىک جانبه مراسمى را که                  
 برگزار٦٧گرامى داشت ىاد بخون خفتگان تابستان          

شده بود به جلسه بحث سياسى تبدىل کرده و  به
دىگران تکليف مى کرد از اعتقادات خود دست بکشند

را کنار... و اىسمهائى نظير لنينيسم، مائوىسم و               
آنها که خود را در شراىط ىک بحث ىک. بگذارند

ى مى خواهند از بحثجانبه مى دىدند، از آقاى خوئ        
 ٣         بقيه صفحه .بپرهيزد و شعرخوانى کند
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 ...شوراى عالى قضائى
ندو چ   ) در تبعيد   (کانون زندانيان سياسى اىران              

سازمان  حقوق بشر از جمله سازمان عفو بين الملل به
اىن حکم اعتراض کردند و افکار عمومى را نسبت
به خطرى که جان افسانه را تهدىد مى کند آگاه

افسانه نوروزى در زندان بندرعباس. ساختند
نگهدارى مى شود که بخاطر شراىط ناهنجار

 .معروف است
 نشرىه خبرى اىنسازمان عفو بين الملل اخيرا در         

سازمان نسبت به اعدام قرىب الوقوع افسانه
نورزوى اظهار نگرانى کرده  و از عموم خواسته
است با ارسال نامه هاى اعتراضى براى مسئوالن
رژىم، بوىژه خامنه اى، خواهان لغو حکم اعدام اىن

..............................................زن جوان شوند
دو تن از تروريستهاى محاکمه 

 جمهورى اسالمى
در دو دادگاه جداگانه در آلمان و انگلستان، دو تن از
ترورىست ها و عوامل اطالعاتى رژىم  تحت محاکمه

هادى سليمان پور، سفير پيشين رژىم در. قرار دارند 
آرژانتين به اتهام دست داشتن در انفجار بمبى در

رس در سالمرکز فرهنگى ىهودىان در بوئنوس آى         
 در دادگاه عالى انگلستان تحت محاکمه قرار١٩٩٤
 صفحه٢٦٠٠قوه قضائيه آرژانتين با ارائه            . دارد

مدرک به دادگاه عالى انگلستان، خواهان استرداد
هادى سليمانپور که گفته. هادى سليمانپور شده است    

مى شود از شکنجه گران وزارت اطالعات رژىم
ستگير و در بازداشت بسربوده، حدود دو ماه پيش د      

اما دادگاه رسيدگى کننده به درخواست. مى برد
استرداد وى، بعد از زد و بند ميان دولت انگلستان و

 سپتامبر، اىن١٩حکومت اسالمى اىران، روز جمعه 
٧٠٠ترورىست جمهورى اسالمى را در برابر وثيقه 

دادگاه به او. هزار پوندى به طور موقت آزاد کرد           
داده که چند روز در هفته را در شهر لندن واجازه  

پيشتر. در ساختمانى متعلق به سفارت رژىم بگذراند       
دادگاه به اىن شرط با آزادى او موافقت کرده بود که
در شهر دورهام در شمال شرق انگلستان، محل
زندگى خود بماند و هر روز خود را به پليس معرفى

 . کند
سابق اىران در“ تدىپلما“ ساله،    ٦٤اىرج صدرى،    

آلمان که گفته مى شود با سازمان امنيت و اطالعات
رژىم شاه همکارى داشته، متهم است براى
سازمان هاى اطالعاتى جمهورى اسالمى جاسوسى
مى کرده و در باره فعاالن سياسى و سازمانهاى

در. مخالف رژىم اطالعات جمع آورى مى کرده است      
 صدرى، چهارسومين دور رسيدگى به اتهامات            

اىرانى که پيش از آنکه بازداشت شود با او در
ارتباط بودند، براى تشرىح رابطه خود با او در

سازمان امنيت داخلى آلمان. دادگاه حاضر شدند      
سالها فعاليت صدرى را تحت نظر داشته اما او تا
.همين اواخر به فعاليت هاى جاسوسى ادامه داده است

.    زندان محکوم شده استصدرى به دو سال و نيم 
 ....حکم سنگسار امينه

دادگاه حکم سنگسار امينه را به درخواست دولت
.    نيجرىه براى کاهش فشار افکار عمومى لغو کرد

.................................................................
 از کمک هاى مالى تان متشکريم

، خانواده  هاى زندانيان  کرون٦٠٠سوئد، بدون کد 
 کرون، خانواده هاى زندانيان ١٠٠٠فرخى . سياسى
 . کرون٣٧٠مهرى . سياسى

 کرون، خانواده زندانيان ٣٥٠٠انگلستان، نينا 
 . سياسى

خبرنامه    .اورو٢٥بلژىک،


