
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                          
 )    در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران  

 خبري سياسي              ٥٣         دوره جديد، شماره  
  ٢٠٠٣ نوامبر ١١  – ١٣٨٢ آبان٢٠

  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

ها لباس هايش را تحويلم حاال بي آنكه نشاني گورش را بدهيد، تن               
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
معيارهاي ويژه يك جامعه انساني بود كه در فرداي واژگوني رژيم،

اي دادخواهي و اجراي عدالت و مبارزه براينقطع عطفي باشد بر    
! گرددزنداني سياسي آزاد بايد .  نفي زندان و شكنجه و اعدام و سركوب در ايران

 :در صفحات ديگر
٢...........................افزايش قتل هاى ناموسى در خوزستان

٣.............زندانها بسيار راحت تر از خانه هاى آپارتمانى است
٤....................................ن مللاستمداد از دبيرکل سازما

٤...........اخراج دو جاسوس رژيم جمهورى اسالمى از سوئد
٤.....................................تغيير قانون پناهندگى در اتريش

٤...........................تغيير قانون عليه پناهندگان در استراليا      

 ديدار گزارشگر آزادى بيان
  از ايران

گزارشگر وىژه آزادى و عقيده کميسيون“ آمبئى ليگابو  “ 
٨ مهر برابر با       ١٦حقوق بشر سازمان ملل متحد از تارىخ            

اکتبر، براى بررسى وضعيت حقوق بشر  در اىران بسر
 . مى برد

ى از مسئوالن رژىم در قوه قضائيهليگابو  تا اکنون با بسيار      
از جمله قصاب مطبوعات قاضى سعيد مرتضوى، ضيائى فر
دبير کميسيون حقوق بشر اسالمى، انصارى راد رئيس

 مجلس ارتجاع و تعدادى از زندانيان٩٠کميسيون اصل      
حکومتى نظير گنجى و آغاجرى در زندان اوىن دىدار و

رگزارى جمهورىبه گزارش اىرنا، خب       . گفتگو کرده است    
اعتقاد: اسالمى، ليگابو بعد از دىدار با اىن جماعت گفته است          

من بر اىن است که نهادهاى حقوق بشرى در اىران، با تکيه
به تعاليم دىنى و اخالق و سنن اىرانى گامهاى بلندى در مسير

بنا به اىن. حقوق بشر و آزادى عقيده و بيان برداشته اند                  
ن گفته است که در کميسيون حقوقگزارش، ليگابو هم چني    

بشر سازمان ملل مطلب مستند و متقنى عليه جمهورى
 . اسالمى وجود ندارد

شاىان ذکر است ليگابو در حالى اىن گفته ها را به زبان
:مى آورد که ضيائى فر بعد از دىدار با  او به اىسنا گفت                           
رشرمنده  مى شوم وقتى مى بينيم بعنوان ىک فعال حقوق بشر د
داخل اىران اجازه ندارم ىک زندانى شناخته شده را ببينم و

 . جواب خانواده اش را بدهم
بنظر مى رسد آقاى ليگابو با هدف تطهير رژىم جمهورى
اسالمى به اىران سفر کرده باشد و نه تحقيق در باره نقض

 . حقوق بشر
اىشان، على رغم آنکه ليست هاى بلندى از سوى سازمان هاى

)در تبعيد  (ژىم نظير کانون زندانيان سياسى اىران          مخالف ر  
در اختيار وى قرار گرفته،  تالشى براى دىدن نقض فاحش
حقوق بشر در اىران بکار نگرفته و مسئوالن رژىم را براى
دىدار با صدها زندانى سياسى گمنام و مشاهده وضعيت
غيرانسانى آنها که در سياهچال هاى رژىم در بى حقوقى مطلق

 .   مى برند، تحت فشار قرار نداده استبسر
اوىنى را که آقاى ليگابو دىده، حقيقت زندان اوىن و سلول هاى       

 نيست، اوىنى٢٠٩تارىک و سرد و نمور و اتاق هاى شکنجه         
نيست که مخالفان را در آن به صالبه مى کشند و وحشيانه 

 . شکنجه و اعدام مى کنند
ان بند زندانيان حکومتى بااوىنى را که آقاى ليگابو دىده، هم        

اتاق ها و پرده هاى زىبا و تميز و  فرشهاى رنگارنگ و
چهره هاى خندان ماموران و زندانبانانى است که چند روز
قبل از او نماىنده خاتمى همراه با گروهى از خبرنگاران از

 .آن دىدار کرده بود
 

  استانقالب در ايران يک ضرورت 
  عباس                                                                                   

بر اساس پيش نوىس قانون اساسى افغانستان
که اخيرا انتشار ىافته، نوع حکومت آىنده

“جمهورى اسالمى افغانستان    “اىن کشور        
انتشار اىن پيش نوىس. عنوان شده است     

اصى در ميان طيف وسيعىشور و شوق خ    
از اصالح طلبان داخل و خارج حاکميت که
ماىلند حکومت اسالمى اىران با حک و
اصالحاتى در آن باقى بماند و در پى تلفيق

هستند“ دمکراسى“و آشتى دادن دىن با               
آنها پيش نوىس قانون. بوجود آورده است    

دمکراسى“اساسى افغانستان را نوعى                   
و  بر اىن باورند اگرمى  پندارند    “ دىنى

آنگونه که در اىن پيش نوىس آمده، بيشترىن
قدرت در اختيار کسى باشد که مستقيما
توسط راى مردم بر سر کار آىد، حاکمان
جدىد افغانستان الگوئى از مردم ساالرى
اسالمى را مى سازند که آنها مدعى اىجاد آن

 . در اىران هستند

قانون اساسى پيشنهادى افغانستان مانند
ساسى رژىم جمهورى اسالمىقانون ا   

اىران خشونت طبقاتى و نابرابرى هاى
مبتنى بر نظام سرماىه دارى را در
افغانستان نهادى مى کند و مذهب را
بعنوان عامل بازدارنده در مقابل خواست
عمومى توده هاى رنجبر و ستم کشيده اىن
کشور براى دستيابى به ىک جامعه نوىن

ى و حکومتىو انسانى، در حيات اجتماع    
آنچه ظاهرا. اىن کشور تصرىح مى کند       

ماىه دلخوشى اصالح طلبان اىرانى در
پيش نوىس قانون اساسى افغانستان است
ملغمه ضد و نقيضى است که از برابرى
همه افراد، اعالميه جهانى حقوق بشر  و
مراجعه به آراء عمومى براى انتخاب

 .     رئيس جمهور  نام مى برد
تن قانون اساسى افغانستان بهمرتبط ساخ 

اسالم و درآميختگى مذهب و حکومت
٣بقيه صفحه در پيش نوىس اىن قانون،  

 بهاره 
 به زندان قزل حصار منتقل٦٠اواخر اسفند   

واحدهاى  ىک و سه  به زندانيان. شدم
ما را به واحد سه.  سياسى اختصاص داشت  

در حالى که چشم بند به چشم.منتقل کردند  
در همين. داشتيم با چادر روى زمين نشستيم

گوىانحال صداى مردى را شنيدىم که ىاهللا            
در باره حاجى داود. به ما نزدىک شد          

در حالى که. رحمانى خيلى شنيده بودىم         
:تسبيهى در دست داشت با تمسخر گفت                 

؟ من عاشق!حتما راجب به من شنيده اىد         “
همانجا حکم مرا که“ . خون کافرها هستم    

من اعتراض.  سال بود ابالغ کردند            ١٥
اىن کاغذ فرماليته“: او پاسخ داد      . کردم

اگر آدم شوى شاىد ىکى دو سال دىگر. ستا
دادگاه که“  .اگرنه اعدام ميشوى  . آزاد شوى 

.من با چشم هاى بسته در آن حضور ىافته               

مرا به. بودم سه دقيقه بيشتر طول نکشيد
جرم پخش اعالميه و نشرىه، شرکت در
کوه پيماىى و تبليغ و تروىج مارکسيسم به

 . کرده بودند سال زندان محکوم ١٥
هر زندانى که.  منتقل شدم     ٧ابتدا به بند     

وارد قزل حصار مى شد ابتدا به اىن بند
برده مى شد بعد توابين تشخيص مى دادند

 بند٣بند  . که صالحيت کدام بند را دارد        
 بند٨ بند تاکتيکى ها و بند         ٤توابين، بند   
 .تنبيهى بود 

.ند منتقل کرد  ٤بعد از مدتى ما را به بند          
با ورود به بند از ىک محوطه چهار
گوش که ميله هاىى آنرا از راهرو بند

 معروف بود٨جدا ميکرد و به زىر               
اىن بند سلولهاى بزرگ و. گذشتيم

هر ىک از ما وارد سلولى.کوچک داشت 
 ٣بقيه صفحه ..              شدىم

 سخنان زندانيان شرکت کننده در مراسم يادمان
 الگرد بخون خفتگان زندانى در استکهلمهمين س١٥

 خبرنامه



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خبرنامه                                   ٢٠٠٣ نوامبر ١١ -١٣٨٢ آبان ٢٠ -٥٣            دوره جديد، شماره                        ٢

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

 ...انقالب در ايران
 بوىژه در  آنجا که مى گوىد هيچ قانونى در کشور
نباىد با اسالم مغاىرت داشته باشد، دىن رسمى
کشور را اسالم اعالم مى کند، براى رئيس جمهور
شرط مسلمان بودن را تعيين مى کند، حق تشکيل
احزاب سياسى و مرامنامه و اساسنامه آنها را به

مشروط“ احکام دىن مقدس اسالم              “رعاىت     
مى سازد، نشان مى دهد تا چه حد با

مورد ادعاى“ حقوق بشر “و  “  دمکراتيک“مبانى
آن در تناقض است و الگوبردارى از آن از سوى

ى تا چه اندازه فرىبکارنهاصالح طلبان اىران      
 . است

پيش نوىس قانون اساسى افغانستان با دخالت،
نظارت و تاثيرگزارى نماىندگان سازمان ملل و

هدف. آمرىکا در امور افغانستان تدوىن شده است       
آمرىکا و امپرىاليستهاى اروپائى در افغانستان و
ساىر کشورهاى منظقه  اىن است که  مذهب در

ن در حيات اجتماعى و فرهنگىاشکال گوناگو  
امپرىاليستهاى آمرىکائى. اىن جوامع بازتوليد شود   

و اروپائى از مذهب همواره به عنوان عاملى
براى تحميق توده ها و بازدارندگى در مقابل
خواست آنها براى پيشرفت در عرصه هاى
فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى استفاده

الدى براى مقابله با رشددر دهه هفتاد مي   . کرده اند
کمونيسم در خاورميانه، زمينه هاى پيداىش
بنيادگرائى دىنى و گروها و دستجات منتسب به
آنها را بوجود آوردند و در برخى کشورها نظير
اىران و پاکستان به آنها کمک کردند قدرت

از طرىق بازتوليد. سياسى را بدست بگيرند           
ن در اموربينادگرائى دىنى و دخالت دادن آ                 

سياسى و حکومتى خشونت عليه دگراندىشان
کمونيست و  آزادىخواه و سرکوب عمومى را

با فرورپاشى اتحاد شوروى،. دامن زدند     
که روزى همراه و هم) اسالمى(بينادگرائى دىنى 

منزلت آمرىکا و متحدان اروپائى و غير
اروپائى اش در اىجاد خشونت در جوامع منتسب

نظم“، دستاوىزى شد براى اىجاد       به مسلمانان بود  
.و  اشغال نظامى افغانستان و عراق“  نوىن جهانى

با محتواى بينادگرائى و کارکرد) اسالم(دىن
سياسى گذشت اش، در عرصه کارزار سرماىه
براى اىجاد بازار آزاد و ىک دست کردن بازارها
به منظور ورود به فاز جهانى شدن، نه تنها دىگر

ندارد، بلکه به ىک عامل دست ومورد استفاده     
.پاگير بر سر راه پيشرفت آن تبدىل شده است                    

به صورت) اسالم(سرماىه دارى دىگر به دىن          
از اىن ببعد، دىن تنها وظيفه اش. گذشته نياز ندارد  

تحميق توده ها خواهد بود و باىد بعنوان عامل
بازدارنده فرهنگى، اجتماعى و ترقى خواهى در

دىن و ارتباط آن با. ه عمل کند   جوامع تحت سلط   
باىد مبتنى بر“ اسالمى“حکومت در کشورهاى       

نيازهاى دوران حاضر سرماىه دارى در سطح
جهانى و بافت اجتماعى و سياسى اىن کشورها

اگر اىن رابطه در افغانستان به دليل. شکل بگيرد 
مناسبات عقب مانده و سنتى آن تلفيق دىن دولت به

در عراق بنا به وضعيتصورت آشکار است،       
متفاوت آن اىن تلفيق تا حد واژه ها کمرنگ تر

اما نه آمرىکا و نه اروپا، هيچيک. خواهد بود  
عالقه اى ندارند حکومتى سکوالر و بدون تقيد به
.اسالم در اىن کشورها و حتى اىران روى کار آىد         
آنها مى خواهند اىن کشورها اسالمى باقى بمانند

آنها هيچ. تا منافع سرماىه دارى تامين گردد                
اهميتى  به خواست مردم نمى دهند و چنانچه گاهى
تحت فشار افکار عمومى جهانيان ظاهرا از
برقرارى دمکراسى بورژوائى در اىن جوامع
صحبت مى کنند، منظورشان حتى دمکراسى
صورى و نيم بندى که در کشورهاى غربى در

آنها هيچگاه. رقرار است نيست    سطوح مختلف ب    
خواهان آزادىهاى اساسى و به قدرت رسيدن
توده هاى مردم و نماىندگان واقعى آنها در اىن

تهيه پيش نوىس قانون اساسى. جوامع نيستند   
افغانستان و تقيد آن به اسالم که بدون نظرخواهى
از مردم و  بعنوان تنها الترناتيو حکومتى به

مردم اىن کشور تحميل مى شودجامعه و توده هاى    
 . نشانگر دمکراسى ادعائى آنها است

در اىران اگر چه وضع فرق مى کند و مردم در
سطح وسيعى بخاطر تجربه تلخ و خونينى که از
حکومت دىنى دارند از دىن بيزار شده و حاضر
نخواهند بود بعد از حکومت اسالمى، تن بيک

يراترژىم مذهبى بدهند، اما در صورت تغي                    
غيرانقالبى که بدون تردىد با دخالت بيگانگان
خواهد بود و قدرت تاثيرگذارى بر آن را از مردم
گرفته و بيک مجمع انتصابى نظير لوىه جرگه در
افغانستان و شوراى حکومتى در عراق خواهد
سپرد، قوانين در صور دىنى آن بازتفسير و اسالم

  .بعنوان دىن رسمى کشور تعيين خواهد شد
پيش نوىس قانون اساسى افغانستان زنگ خطرى
است براى توده هاى مردم اىران که از دىن و
حکومت دىنى برگشته اند و مى خواهند فارغ از
تسلط دىن بر حيات اجتماعى و سياسى خود،
جامعه اى بسازند که بند بند قوانين آن را مطابق
با منافع و نيازهاى انسانى خود مبتنى بر ىک

 آزاد و برابر در همه ى عرصه هاى فردى،جامعه
جنسى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى

 .    بسازند
اکنون توده هاى مردم اىران اعم از زن و مرد،
پير و جوان، کارگر و معلم و کارمند و دانشجو

براى. در برابر ىک وظيفه تارىخى قرار گرفته اند   
اىران وجلوگيرى از دخالت بيگانگان در امور             

تکرار فاجعه افغانستان و عراق در  اىن
سرزمين، براى آنکه توده هاى مردم اىران به
استقالل و آزادى و تامين واقعى حقوق برابر
براى همه در برابر قانون دست ىابند، انقالب در

 . اىران ىک ضرورت تارىخى و اجتماعى است
دموکراسى توده اى و حقوق بشر آن زمان تامين

ردد که تبعيض و تضييقى در جامعه وجودمى گ
نداشته باشد، ستم، استثمار و تفاوتها از بين برود،
کار مزدى ملغا گردد، ثروت جامعه و دست رنج
توده ها به تساوى براى رفاه و خوشبختى همگان

اىن مهم تنها در پناه ىک انقالب. هزىنه گردد  
اجتماعى، دگرگونى هاى بنيادى، جدائى کامل دىن
از دولت، آموزش و پرورش و ساىر نهادهاى
اجتماعى و کسب قدرت سياسى از سوى توده هاى

 . مردم به رهبرى طبقه کارگر ميسر خواهد بود
..............................................................

 ...زندان بسيار راحت تر
در هماىش مسئوالن زندانهاى رژىم که در مشهد

گردىد، اعالم شد که حکومت قصد داردبرگزار  
بر تعداد زندانهاى خود بيافزاىد و براى اىن

 قم-منظور چند قطعه زمين بزرگ در جاده تهران
  . کرده استخرىدارى

ل هاى ناموسى در افزايش قت
 خوزستان

، مشاور استاندار خوزستان در“پرى ميربک  “ 
امور زنان، طى گفتگو با خبرنگار خبرگزارى
اىسنا، به استناد گفته مشاور ىکى از فرمانداران
محلى، اعالم کرد تنها در فاصله فروردىن تا

٤٥اواىل خرداد سال جارى، در ىک طاىفه حدود          
ت سال صورت گرفتهمورد قتل ناموسى زىر بيس    

و پدر، عمو، برادران، پسران عمو خود به
وى در. اجراى حکم در اىن زمينه پرداخته اند             

متاسفانه اىن مساله از شاىع ترىن: ادامه گفت   
فراىندهاى بدون پشتوانه قضائى راىج در استان
خوزستان است و از آنجائى که پدر، عمو، برادر

ختران ولو بهو پسرعموها اختيار تام در قتل د             
جهت مظنون شدن به  آنها دارند، بعد از کشتن
دختر، شناسنامه وى را آتش زده و از آنجا که
نهادهاى مدنى، سازمانها غيردولتى و ساختارهاى
حامى حقوق اىن دختران به اندازه کافى وجود
ندارد، اغلب از پيامدهاى قضائى در امان

 . مى مانند
ه دليل عدم برخورداىن امرى است که ب: وى گفت

قوى، دامنهاى روبه گسترش ىافته و در بسيارى
از شهرستانهاى کوچک و مناطق روستائى استان

 .  غيرقابل کنترل شده است
وى هم چنين مساىل حقوقى و تبعيض را از دىگر
:مشکالت مبتال به زنان خوزستان خواند و گفت            
عدم حضور زنان در مشاغل مدىرىتى کالن و

زى از معضالتى است که نشان دهندهتصميم سا 
نگاه بسيار تبعيض آميز و مردساالرانه نسبت به

او مشکالت و مسائل ناشى. زنان اىن استان است   
از نگرشهاى قوميتى را نيز شاهدى بر تضييع
حقوق انسانى زنان و دختران جوان بيان کرد و

بارزترىن نمود اىن تضييع حقوق را: گفت
لهاى ناموسى، تجاوز به عنفمى توان در قالب قت    

وى با اشاره به اىن که موارد خاص. و محارم دىد  
قوميتى عصر جاهليت در خوزستان در حال احيا

را از جمله اىن مسائل“ هدىه“و  “ نحوه“است،  
 به اىن معنا که-“هدىه“متاسفانه  : دانست و گفت   

هنگام مصيبت زدگى و فقدان ىکى از والدىن افراد
عالى در قوم و طاىفه ها، دخترانداراى مناصب    

جوان بعنوان هدىه براى عرض تسليت و کم
 هنوز در اىن استان-کردن غصه او برده شود         

 . راىج است
که هم چنان در“ نحوه“هم چنين در   : ميربک افزود 

اىن استان راىج است، دخترعمو مکلف است با
پسرعمو ازدواج کند، اما اىنکه اىن ازدواج مورد

سرعمو قرار مى گيرد ىا نه، به نظر اوتائيد پ  
 . بستگى دارد

در باره افزاىش زنان و دختران جوانى“ ميربک“
که به کشورهاى حاشيه خليج فراس قاچاق

متاسفانه هيچ نهاد و جاىگاهى: مى شوند، گفت  
براى نگهدارى از اىن زنان و دختران و برخورد

.....................با عامالن اىن فاجعه وجود ندارد
 ...دو جاسوس

بنام رضا تسليمى که ىک کرد مخالف رژىم را در
آپارتمان اش در جنوب استکهلم به قتل رساند و
طرح چندبن ترور او نافرجام ماند، بعدها بعد از
اخراج از سوئد، در آلمان به عمليات ترورىستى

 .    عليه مخالفان سياسى رژىم دست زد
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 !زندانها را بايد تعطيل کرد و به تفتيش عقايد، شکنجه و اعدام پايان داد

 ...سخنان زندانيان
. دور تا دور سلول تخت هاى سه طبقه چيده بودند         
از اىنکه بعد از گذراندن بازجوىى و تحمل شراىط
سخت اوىن خود را در  آنجا مى ىافتيم خوشحال

 حيات بزرگى داشت و باغچه هاىى با٤بند  . بودىم
با وجود سيم هاى خاردارى که دور.  سبزه گل و 

حياط کشيده شده بود، در مدت هواخورى
هر روز. مى توانستيم بعد از مدتها آسمان را ببينيم      
در طول. نوبت سر کارگرى ىک سلول بود                 

زندانيها هر. راهروى بزرگ سفره اى پهن مى شد    
قوانين را. کدام جلو ى سلول خود مى نشستند              

د زىرا خود آنها نظم و قانون رارعاىت مى کردن 
اکثرا کارها به شکل جمعى انجام. وضع مى کردند 

.حتى مجاهدىن نماز جمعى مى خواندند            . مى شد
 .بعدها مسئول بند آن را ممنوع کرد 

بعد از سختى هاى دوران بازجوىى  و بالتکليفى
اما اىن آرامش. بيک آرامش نسبى رسيده بودىم        

 . کوتاه بود
به ندرت. نيها حکم هاى درازمدت داشتند   اکثر زندا 

اتفاق مى افتاد زندانى بعد از اتمام دوران
اگر کسى بعد از اتمام. محکوميت اش آزاد شود    

حکم  مى خواست آزاد شود مى باىد در حضور
زندانيان دىگر مصاحبه مى کرد و از هفت خوان

توابين در باره زندانيانى که. رستم مى گذشت   
.ند به حاج داود گزارش مى دادند      مصاحبه مى کرد 

او با مراجعه به گزارشاتى که درىافت کرده بود
قبل از. محک مى زد زندانى واقعا توبه کرده ىا نه       

هر سئوال دىگرى از زندانى مى پرسيد انگيزه
با طرح اىن سئوال. هوادار شدن اش چه بوده است    

زندانى را وادار مى کرد بگوىد بخاطر هواهاى
به فعاليت سياسى روى آورده و اکنون ازنفسانى  

زندانى مى باىست. کرده خوىش پشيمان است           
بگوىد براى اثبات روى آوردنش به اسالم  شراىط

        . آزادى را پذىرفته است
در اىن بند تقرىبا از امکانات نسبى برخوردار

.ىک شب حاجى ىااهللا گوىان وارد بند شد             . بودىم
وقتى حاجى وارد. کردىمهمگى دوىدىم چادر سر      

بند مى شد باىد همه ى زندانى ها در عرض ىک
اگر چادر در دسترس. ثانيه چادر سر مى کردند      

همه. نبود مى باىد پتوى سياه را به سر مى انداختند        
حضور او رعب و. در سلول هاى خود نشستيم       

جلوى هر سلول. وحشت در دلها  مى انداخت           
ا را وارسىمى اىستاد و در سکوت چهره ه                 

کسى حق نداشت چشم در چشم به او نگاه. مى کرد
به بعضى از. نگاهش همشيه تمسخرآميز ىود   . کند

زندانيان که مى شناخت مى گفت نمى گذارم روى
 .  آزادى را ببينيد

بعد از سرکشى به همه سلولها به زىر هشت رفت
و مسئول بند اعالم کرد تمام زندانيانى که به اتهام

.ير شده اند زىر هشت جمع شوند                    چپ دستگ    
.نمى دانستيم حاجى برنامة تازه اى براىمان دارد             

حاجى مدتى با کاپشن و. همه زىر هشت رفتيم      
شلوار سربازى  و پوتين هاى سنگين اش جلوى ما

به.رژه رفت و سپس به سخنرانى پرداخت                         
.مارکسيسم فحش  داد و ما را تفاله هاى آن خواند              

“: را با اىن جمالت پاىان داد         نماىش  مسخره اش    
همه شما چپى ها باىد انزجارتان را از مارکسيسم
و گروهتان در جمع زندانيان از پشت ميکروفون

ما که در آن زمان از موضع انفعالى“ .اعالم کنيد 
چرا ما که کارى:  برخورد مى کردىم پرسيدىم      

ىک هفته. همين که گفتم   “:نکرده اىم؟ حاجى گفت   
هر کس قبول نکرد جاىش در. بيشتر وقت ندارىد  

سپس حرفش را پاىان داد و“  .بند هشت است    
مى گفتيم نباىد به. بحث بين ما در گرفت         . رفت

امروز انزجار، روز دىگر. انزجار تن در داد       
اگر چه پذىرش ىا عدم پذىرش           . گزارش از بند    

انزجار به موضع گيرى هرکس در دادگاه بستگى
هرکس بنا بر. اما اىن قاعده  نبود               . داشت

ارزىابيها و موضع گيرى شخصى خود آن را
      .مى پزىرفت  ىا رد مى کرد

پيشنهاد حاجى ضابطه اى بود براى ماندن در بند
ىک هفته بعد،. تعدادى آن را پذىرفتند         . چهار

 نفر از ما٥٠ ، ٤٠. آمدحوالى شب، حاجى به بند  
را به خط کرد و از بند بيرون برد و به بند هشت

ما را در. که روبروى بند چهار بود منتقل کرد           
دستور داد در سلول ها. سه سلول تقسيم کردند       

درب سلولها فقط به وقت وعده هاى. بسته شود  
صبحها از. غذا و شب هنگام خواب باز مى شد            

بعد از. ول بسته بود    ظهر در سل    ١٢ تا    ٨ساعت  
 بعد از ظهر براى نهار باز مى شد و٢ تا     ١٢

سلولها کوچک. مجددا تا غروب بسته مى ماند           
 .  بودند و بند سرد و نمور

براى خشک کردن. از هواخورى خبرى نبود        
لباسهاىمان از ميله هاى زىر هشت استفاده

.اکثر بچه ها بيمارى پوستى داشتند              . مى کردىم
بار پزشک که خود او هم زندانى بودهفته اى ىک  

 . مى آمد و مى گفت بيمارى همه عصبى است
اىن بند تنبيهى است و فاقد: حاجى مرتب مى گفت  

اگر امکانات مى خواهيد تشرىف. هرنوع امکانات 
 .ببرىد بند دىگر

با وجود فقدان امکانات حداقل، ما اىن بند را به
واب دربندهاى دىگر ترجيح مى دادىم زىرا از ت             

در واقع براى خود من زندگى. اىن بند خبرى نبود   
زىرا. در بند هشت بهترىن دوران زندان بود                  

روزنامه جمعى مى خواندىم، ورزش جمعى
مسئول بند فقط. مى کردىم و کارگرى جمعى بود       

براى باز کردن در سلول ها و بردن بچه ها براى
ون مااو به بهانه هاى گوناگ    . مالقات به بند مى آمد    

را براى تنبيهات شبانه وىژه حاجى داود
از جمله بخاطر خواندن روزنامه. مى فرستاد

جمعى، ورزش جمعى و درگيرى با مسئول بند،
بوىژه بخاطر تاخير در ورود به سلول مدام تنبيه

ىک روز حاجى دوازده نفر را صدا. مى شدىم
آنها را به مدت پانزده روز در ىک. کرد

 . رد و مدام جيره شالق مى داددستشوئى حبس ک
اما بازهم.  بهمن در سلولها باز شد     ٢٢به مناسبت   

هر شب به بهانه هاى مختلف اسامى تعدادى را
مى خواندند و به زىر هشت و ىا انتهاى راهرو

.باىد با چادر و چشم بند مى اىستادىم                . مى بردند
حاجى بى صدا و بدون آنکه کسى صداى پاىش را

ناگهان به ناسزا گوئى مى پرداخت. دبشنود مى آم 
 . و فحاشى مى کرد

او مى گفت مقررات بند را رعاىت نکرده اىد و با
مشت و لگد بجان ما مى افتاد و تا صبح ما را

صبحها بى خبر مى آمد و با. سرپا نگه مى داشت    
پوتين هاىش ضربه هاى محکمى به کمر و پشت ما

 به هواآنقدر که احساس مى کردىم           . مى کوبيد
پس از آن با مشت به سر و. پرتاب شده اىم   

 .صورتمان مى کوبيد
روزنامه مهمترىن ارتباط ما با خارج از زندان

در آن زمان برخى تحليل مى کردند که. بود
ودى باحکومت قادر به تداوم خود نيست و بز                

اىن. ىک کودتاى بورژوائى سرنگون خواهد شد         
عده عقيده داشتند که کمونيست ها باىد نظرات خود

ما اگر چه نماز. را در زندان علنى سازند              
نمى خواندىم اما هيچگاه علنا نظراتمان را اعالم

در ميان عده اى بحث بر سر اىن بود. نمى کردىم
ن اعالمکه باىد هوىت واقعى خوىش را در زندا             

آنها عقيده داشتند مى باىد دليلى که به جهت. کنيم
گفته. آن در زندان هستيم به روشنى اعالم شود             

مى شد که باىد حقوق خود را بعنوان زندانى
سياسى خواهان شوىم و در جهت تثبيت آن مبارزه

 . کنيم
 زندانى سرموضعى را از٧٠در  اىن بحبوهه،        

.حصار منتقل کردند  اوىن به بند هشت تنبيهى قزل       
.با آمدن آنها بند جنب و جوش بيشترى گرفت                   
بعضى از آنها از رده باالى سازمانها بودند و در
بازجوئى مقاومت هاى خوبى از خود نشان داده

آنها هم تاکيد مى کردند نباىد به مقررات. بودند
تحميلى که هوىت ما را به زىر سئوال مى برد تن

نى شرکت در برنامه هاىآنها از تحرىم عل       . داد
آموزشى زندان، گوش دادن به مصاحبه هاى
تحميلى که هوىت ما را زىر سئوال مى برد و نماز

اگر چه ما نماز. خواندن، دفاع مى کردند          
نمى خواندىم اما بحث بر سر اىن بود که نه تنها
باىد نخواندن نماز را اعالم کنيم، بلکه از حق

آن زمان ما. اع کنيم آزادى فکر و اندىشه خود دف       
از موضع انفعالى پاى مصاحبه ها و برنامه هاى
آموزشى اجبارى مى نشستيم اما موضع جدىد

کما اىنکه گراىش. تحرىم کامل اىن برنامه هاى بود    
 .  عمومى زندان در آن زمان مقاومت منفى بود

 
 :پا نويس

متن سخنرانى حاضر حاوى نکات اضافى است
آنها را به علت کمبود وقتکه بهاره فرصت بيان     
 ادامه دارددر مراسم نيافت        

..............................................................
زندانها بسيار راحت تر از 
 خانه هاى آپارتمانى است

سخنگوى قوه قضائيه رژىم، در مراسم“ الهام“
استقبال از دو مسنتند ساز صدا و سيما که اخيرا

ز سوى نيروهاى آمرىکائى در عراق آزاد شدند،ا
در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزارى کار

در مورد اعالم حذف سلول انفرادى) اىلنا(اىران
اىن اقدام همان طور که: در بازداشتگاه ها، گفت   

آقاى بختيارى نيز اعالم کرده اند، صورت
مى گيرد و بازداشتگاه هاى انفرادى جمع آورى

 وى افزود اىن کار در زندان اوىن تهران.مى شوند
آغاز شده است و در بقيه شهرها نيز اکنون
بندهاى زندان به صورت بندهاى باز اداره

 . مى شوند
پس از اىن حرکت، زندان: الهام در ادامه افزود     

بسيار راحت تر از خانه هاى آپارتمانى است که
 . شما سراغ دارىد

در هماىش“ مرتضى بختيارى   “،     او   پيش از   
مسئوالن زندانهاى رژىم، از جمله ادعا کرد که
در اىران همه امکانات رفاهى براى زندانيان
فراهم است و شکنجه در زندانهاى رژىم اعمال

        ٢ بقيه صفحه                       .نمى شود
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 تن از پناهجويان ٥٤دستگيرى 

 ايرانى در ترکيه
 تن از پناهجوىان کرد اىرانى در٢٥٠حدود     

اعتراض به سخت گيرى هاى کميسارىاى عالى
و با خواست رسيدگى) ىو ان (پناهندگى سازمان ملل   

سرىع به درخواست پناهندگى شان و انتقال به ىک
کشور ثالث و امن، از اول اکتبر در مقابل دفتر اىن

پليس. سازمان در شهر وان دست به تحصن زدند              
ضد شورش ترکيه در چهارمين روز اىن تحصن به
درخواست کارکنان دفتر ىو ان در وان به صف

و ضمن ضرب و شتم آنان،تجمع کنندگان ىورش برد    
قاضى دادگاه.  تن را دستگير و بازداشت نمود            ٥٤

عمومى وان روز بعد از دستگيرى، حکم آزادى
 .         بازداشت شدگان را صادر نمود

شاىان توجه است که امور پناهندگى کانون زندانيان
به محض اطالع از ىورش) در تبعيد (ساىسى اىران 

و شتم و دستگيرى آنان،پليس به پناهجوىان، ضرب      
طى ارسال نامه  اعتراضى به وزارت کشور و پليس
ترکيه، خواستار آزادى فورى دستگيرشدگان شد و
ىو ان آنکارا  را، ضمن تقبيح اقدام ضدانسانى و
ضدپناهندگى مسئوالن وان، براى آزادى فورى

در نامه به ىو ان. دستگيرشدگان تحت فشار قرار داد    
ناهندگى کانون زندانيان سياسىآنکارا، امور پ         

خواهان رسيدگى فورى به) در تبعيد      (اىران
درخواست پناهندگى پناهجوىان متحصن، بازگشائى
پرونده هاى بسته شده و انتقال آنان به کشور ثالث و

 .   امن شد
پناهجوىان سياسى کرد اىرانى، که پس از سالها
اقامت در مناطق کردنشين شمال عراق اکنون

ک به سه سال است در ترکيه بسر مى برند، درنزدى
بالتکليفى بسر مى برند و خطر اخراج و تحوىل آنان
به رژىم جمهورى اسالمى همواره آنان را تهدىد

.…………………………….............مى کند
 تغيير قانون پناهندگى در اتريش

مجلس اترىش به تغييرات قانون پناهندگى در اىن
ر اىن تغييرات، پناهجوىان باىدبنا ب . کشور راى داد   

 ساعت پس از ورود به اترىش خود را معرفى٧٢تا  
کنند و بسيارى از متقاضيان پناهندگى تا زمانى که
مراحل پذىرش تقاضاى آنها تکميل نشده است حق

برخى حتى. اقامت در اىن کشور را نخواهند داشت         
ممکن است در بدو درخواست پناهندگى با خطر

 . کشورهاى خود مواجه شونداخراج به 
قانون جدىد ضدپناهندگى در اترىش در حالى به
تصوىب مى رسد که کميسارىاى عالى پناهندگى
.سازمان ملل بشدت از اىن تغييرات انتقاد کرده است
…………………………………………. 

 تغيير قانون عليه پناهدگان 
 در استراليا

د،دولت دست راستى استراليا به رهبرى جان هوار           
 جزىره کوچک و٤٠٠٠در ىک اقدام ضدپناهندگى،      

بزرگ متعلق به اىن کشور را منطقه عيرمهاجرتى
به اىن وسيله، هر پناهنده اى که بيکى از. اعالم کرد 

اىن جزاىر وارد شود، بالفاصله به کشورش اخراج
 . خواهند شد

قانون جدىد هم چنين شامل هزاران پناهنده اى مى شود
تغيير اىن قانون به اىن جزاىر واردکه تا قبل از          

سازمان ملل متحد قانون جدىد پناهندگى. شده اند
 . استراليا را فاجعه خواند و خواستار تغيير آن شد

بدنبال تصوىب اىن قانون، ده ها کشتى حامل صدها
.پناهنده از اىن جزاىر به آبهاى بين المللى بکسل شدند
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 استمداد از دبير کل سازمان ملل
عبداهللا حسن زاده، دبير کل حزب دمکرات کردستان
اىران طى ارسال نامه اى به کوفى عنان، دبيرکل
سازمان ملل، از وى خواست رژىم جمهورى
اسالمى را براى روشن شدن سرنوشت شش تن از

در بخشى. اعضاى اىن حزب تحت فشار قرار دهد          
٢٠ سال پيش در روز            ٧:  نامه آمده است       از اىن  
 مبارز کرد اىرانى عضو حزب٦،   ١٩٩٦اکتبر   

دمکرات کردستان اىران که بعنوان پناهنده در
کردستان عراق زندگى مى کردند، در حوالى شهر
حلبچه اقع در استان سليمانيه توسط افراد مسلح

“جنبش اسالمى کردستان         “وابسته به سازمان               
سته به رژىم جمهورى اسالمىدستگير و دست ب        

 سال از دستگيرى و تحوىل دادن٧. تحوىل داده شدند  
اىن آزادىخواهان به رژىم خونخوار جمهورى
اسالمى مى گذرد، ليکن تاکنون خانواده ها و
نزدىکانشان نمى دانند که عزىزانشان زنده اند ىا اعدام

 . گشته اند
شرحدر ادامه نامه اسامى و مشخصات اىن شش تن ب     

 : زىر ذکر کردىده است
، اهل١٩٦٢ ارشد رضائى، فرزند صادق، متولد  -١
از توابع شهرستان پاوه واقع در استان“ شوشمى“

 ساله و٧ و   ١٧کرمانشاه، داراى همسر و دو دختر         
 .  ساله١٥ىک پسر 

،١٩٥٩ محمد عزىز قادرى، فرزند کرىم، متولد           -٢
وه واقعاز توابع شهرستان پا    “ نروى“اهل روستاى    

. ساله١١ و ١٧در استان کرمانشاه، داراى دو دختر 
، اهل١٩٧٠ ىونس محمدپور، فرزند على، متولد        -٣

 .پاوه
، اهل١٩٧٥ مظفر کاظمى، فرزند مولود، متولد          -٤

 .پاوه
،١٩٧٦ معروف سهرابى، فرزند سعيد، متولد               -٥

 .اهل پاوه
،١٩٧٥ عدنان اسماعيلى، فرزند صابر، متولد              -٦

 .  از توابع شهرستان پاوه“ هجيج“تاى اهل روس
.................................................................
اخراج دو جاسوس رژيم جمهورى 

 اسالمى از سوئد
١٣٨٢ آبان   ١٧ برابر با    ٢٠٠٣ نوامبر   ٨روز شنبه   

، دو جاسوس رژىم جمهورى اسالمى که توسط پليس
ده بودند با پروازدستگير ش   ) سپو(امنيتى سوئد   

 .  اىران اىر به اىران اخراج شدند
بنا بر خبرى که خبرگزارى سوئد انتشار داد، دو
جاسوس که گفته مى شود از اعضاى وزارت
اطالعات رژىم جمهورى اسالمى هستند، اوائل ماه 
اکتبر با هوىت مامور دولتى به سوئد آمده  و  اقدام به

.جرىن اىرانى کردندجمع اورى اطالعات در باره مها
دادگاه عالى سوئد حکم برائت آنان را صادر و اعالم
نمود دالىل مقتنى براى محاکمه آنها در دست نداشته

زىرا جاسوسى آشکار در ميان مهاجرىن از. است
 . نظر قوانين سوئد جرم محسوب نمى شود

اىن دادگاه اعالم نکرد اگر اىن افراد مطابق قوانين
مى مرتکب نشده اند پس چرا آنها راقضائى سوئد جر  

 .  از سوئد اخراج کردند
مماشات دولت سوئد با رژىم جمهورى اسالمى امر

دولت سوئد به دفعات در گذشته نيز. تازه  اى نيست 
ترورىستها و جاسوسان جمهورى اسالمى را که به
ترور مخالفين سياسى دست زدند، بى سر وصدا به

گفته ىک مامور بلند پاىهبنا به     . اىران اخراج کرد    
امنيتى سوئد، در ىک مورد ىکى از ماموران وزارت

   ٢بقيه صفحه اطالعات رژىم،           


