
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                          
 )    در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران  

 خبري سياسي              ٥٤           دوره جديد، شماره
  ٢٠٠٣ دسامبر ٢٢ – ١٣٨٢ دى ١

  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
لباس هاي او را بر آستانه در خانه مان آويزان مي كنم تا! مي دهيد

  ! )).يادمان نرود شما با ما چه كرديد

ر تدارك دادگاه سران جمهوري اسالمي به جرماز هم اكنون بايد د    
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،

و مبارزه براينقطع عطفي باشد براي دادخواهي و اجراي عدالت            
!زنداني سياسي آزاد بايد گردد .  نفي زندان و شكنجه و اعدام و سركوب در ايران

 : در صفحات ديگر
٢............................گزارش گردهمائى اعتراضى استکهلم   

٣....................اطالعيه عفو بين الملل در باره کبرا رحمانپور 
٤.......................................محدوديت پناهندگى در سوئد

٤......................ايرانيان تبعيدى پرچم رژيم را پائين کشيدند
٥.......................................................اعتراضات کارگرى

 رژيم جهل و جنايت جمهورى اسالمى
 دو زندانى سياسى را اعدام کرد

بنا به دو اطالعيه جداگانه اى که حرب دمکرات کردستان
٢٠٠٣ دسامبر    ٧ برابر با      ١٣٨٢ آذر    ١٦اىران در تارىخ      

اىرانمنتشر کرد، حکومت جهل و جناىت اسالمى حاکم بر                
 .دو تن از اعضاى زندانى اىن حزب را اعدام کرد

 در جرىان فعاليت سياسى در١٣٧٣جليل زىوه اى در سال        
توسط عوامل سرکوبگر رژىم مجروح“ نيکوردار“روستاى  

٤ برابر با    ١٣٨٢ آذر   ١٣جليل روز پنچشنبه    . و دستگير شد  
 سال اسارت، آزار و شکنجه در٩ بعد از       ٢٠٠٣دسامبر   
او اهل روستاى. هاباد به جوخه اعدام سپرده شد            زندان م  

 .   مرانه از توابع ربط و ساکن شهرستان سردشت بود
ىک سال پيش طى) در تبعيد  (کانون زندانيان سياسى اىران      

انتشار اطالعيه اى حکم اعدام جليل را به اطالع افکار
عمومى رساند و از آن به بعد جهت نجات جان وى به

 .  سطح جهانى دست زداقدامات وسيعى در
 ساله، اهل دىواندره، ساکن سقز، پنچ ماه٢٧رامين شرىفى،    

قبل توسط نيروهاى سرکوبگر رژىم در شهر سقز دستگير و
دژخيمان رژىم او را بعد تحمل شکنجه هاى. زندانى شد   

 دسامبر٦ برابر با        ١٣٨٢ آذر     ١٥فراوان در روز شنبه          
 .  به جوخه اعدام سپردند٢٠٠٣

طى انتشار) در تبعيد     (زندانيان سياسى اىران           کانون      
 دسامبر٨ برابر با        ١٣٨٢ آذر      ١٧اطالعيه اى در تارىخ        

 ، اعدام اىن دو زندانى سياسى و مبارز کرد را محکوم٢٠٠٣
کرد و هشدارداد ده ها زندانى سياسى در زندانهاى
جناىاتکاران حاکم بر اىران بوىژه در کردستان به اعدام

ب و روز را در انتظار اجراى حکممحکوم شده و ش         
 .ضدبشرى خود بسر مى برند

کانون زندانيان سياسى: در بخشى از اىن اطالعيه آمده است        
به دفعات اعالم کرده رژىم جمهورى اسالمى) در تبعيد(اىران

برخالف ادعاى حاميان داخلى و خارجى آن اصالح ناپزىر
.ت آن است    است و حماىت از آن به معنى تائيد تمام جناىا                   

زندانهاى سياسى تنها به همت توده ها تعطيل خواهد شد و
جامعه به اتکا به نيروى الىزال آنها از جناىتکاران حاکم

 .پاکسازى خواهد شد
............................................................................

 “ بى بند وبار“  کارت زرد و قرمز براى  زنان 
نوشت، ىکى از دستگاهاى دولتى به“ ىاس نو  “روزنامه   

تازگى تعدادى کارت زرد و قرمز در ميان صاحبان
رستورانها تهران توزىع کرده است تا به مشترىان زن که

کارت. شئونات اسالمى را رعاىت نمى کنند نشان داده شود             
زرد به معناى اخطار جدى است و کارت قرمز به معناى آن

 .ى باىد رستوران را ترک کنداست که خاط
........................................................................... 

 

 کدام دمکراسى؟  بورژوائى يا  شورائى؟
بابک

شکست پروژه استحاله رژىم جمهورى
اصالح“اسالمى موجب شد استحاله چيان و       

درون و بيرون حاکميت براى“ طلبان
جلوگيرى از  شورش توده هاى مردم عليه
حکومت و نظام نابرابر و ناعادالنه حاکم

“دمکراسى“دست به کار شوند و اىده                       
برگزىنند که همفکران غربى آنها طى ىک
قرن گذشته در جهت به انحراف کشاندن
افکار عمومى از مناسبات نابرابر، ناعاالنه،

ثمارى و غيرانسانى نظام سرماىه دارىاست
تنها“ دمکراسى طلبى   “. به کار گرفته اند      

اخيرا نيز جمعى. وىژه اىن جماعت نيست      
اعالم“ جمهورى خواهان    “تحت عنوان         

.موجدىت کرده و شعار دمکراسى مى د هند         
بهانه همه اىنها اىن است که دوران خشونت 

خواهان“ مردم اىران  “به پاىان رسيده و            
صالحات هستند و اگر تغيير حکومتا

اجتناب ناپذىر باشد، رفراندوم مى خواهند و

آنها با فرىبکارى زاىدالوصفى. نه انقالب 
مطالبات خود را بجاى مطالبات مردم
مى گذارند و شورش و انقالب توده هاى
مردم عليه ظلم و ستم و جناىتکاران حاکم

که لحظه لحظه ى حيات شان خشونت ورا 
نه اىنان. بيرحمى است، خشونت مى نامند   

و نه پيشروان فکرى و سياسى اىنان در
غرب، هيچگاه در باره معنا و مفهوم
دمکراسى مورد ادعاىشان براى توده هاى

آنها دمکراسى را. مردم صحبت نمى کنند  
حکومت  مردم“،  “آزادى“ با فرىبکارى   

جلى مناسباتى مى نامند کهو ت “ بر مردم 
مردم در چارچوب آن آزاد هستند
حکومت، سرنوشت جامعه و کشور خود
را بدست گيرند و مى گوىند با تحقق
دمکراسى فرصت هاى برابر براى تمام

٢       بقيه صفحه .مردم بوجود مى آىد

 قسمت دومبهاره                  
٢در سلولها دوباره بسته شد و در هر سلول 

. نفر را جا دادند          ٢٥ متر حدود        ٥/١در   
هر سلول. فشارها روز بروز بيشتر مى شد      

ىک تخت سه طبقه داشت که براى خوابيدن
پنچ نفر زىر تخت. تقسيم مى کردىم     
ها سر و گردن آنها بيرونمى خوابيدند که تن  

بود، پنچ نفر روى طبقه اول، پنچ نفر رو
طبقه دوم، چهار ىا پنچ نفر روى طبقه سوم

در سلول هاى. در عرض تخت مى خوابيدىم     
.مجاهدىن و تعدادى از چپ ها باز بود                      
مجاهدىن سرموضعى و تشکيالتى داخل

روزهاى گرم. زندان هم در اىن بند بودند          
 سلولهاى تنگ جائى براىتابستان در اىن    

در اىن بند که تنها سه. نفس کشيدن نبود    
توالت داشت و بيش از دوىست زندانى در
آن بود، روزى دو ساعت در سلول ها براى         

دستشوئى، لباس شستن و حمام باز
هر روز بخاطر کمبود وقت براى. مى شد

اىن همه زندانى با وجود تعداد زىادى
با مسئول بند درگير بودىمبيماران کليوى   

و طبيعتا به دنبال آن با تنبيهات شبانه
هفته اى دو ىا سه. حاجى مواجه مى شدىم   

بار مى باىد با چادر و چشم بند روبه دىوار
 .  از شب تا صبح مى اىستادىم

بعد از بازدىد موسوى اردبيلى رئيس قوه
قضائيه وقت رژىم از زندان که ظاهرا

واسته هاى زندانيانبراى رسيدگى به خ        
آمده بود در سلول ها باز شد و

سرکارگر. سرکارگرى را نوبتى کردىم      
روزى که. طرف صحبت مسئول بند بود    

نوبت سرکارگرى ما چپ ها بود، به
جنجالى بزرگ تبدىل شد  و در آخر به

 ٣           بقيه صفحه خشن ترىن و

 مانسخنان زندانيان شرکت کننده در مراسم ياد   
 همين سالگرد بخون خفتگان زندانى در استکهلم١٥

 خبرنامه



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرنامه                                   ٢٠٠٣ دسامبر ٢٢ -١٣٨٢ دى ١ -٥٤                                  دوره جديد، شماره ٢

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

  ... کدام دمکراسى؟
 در ادامه اين مطلب نشان داده خواهد شد دمكراسي ي كه

رصت برابر به مردم نمي دهد،آنها مدافع آن هستند نه تنها ف   
بلكه حق انتخاب آنها را تنها در چارچوب سرمايه داري

به عبارتي، دمكراسي مورد نظر آنها و حق. برسميت مي شناسد 
راي برآمده از آن بايد در جهت تحكيم بخشيدن و مشروعيت

زيرا هدف. دادن به مناسبات سرمايه داري به كار گرفته شود        
 تضمين فرمانروائي سرمايه است از راهاين گونه دمكراسي 

ايجاد اين پندار واهي در ميان توده ها كه آنان با راي خويش
 . حاكم بر سرنوشت خويش  هستند

 دمكراسي شكل طبيعي سازمان در اجتماعات اوليه بشري
در اين گونه اجتماعات، همه اعضاي قبيله، در. بوده است 

تهاي مشتركشان با حقوقگردهمائي هاي عمومي، در باره فعالي    
در نخستين مراحل توسعه بورژوازي. برابر تصميم مي گرفتند  

اين نوع دمكراسي مبتي بر. نيز به همين گونه عمل مي شد       
يك دريافت نظري از برابري حقوقي همه افراد نبود، بلكه

بردگان هرگز در. پاسخي بود به يك نياز عملي نظام اقتصادي       
دموكراسي در واقع.  ت نداشتند اين نوع دمكراسي مشارك     

شكل همكاري و خودگرداني مابين توليدكنندگان آزاد و برابر
همراه با گسترش سرمايه داري، دوران دمكراسي. بود

در نظام سرمايه داري، همه افراد بشر حكم. بورژوائي آغاز شد  
توليدكنندگان مستقل را دارند و براي فروش كاالهاي خود، به

مزدبگيران فاقد مالكيت نيز. خواهند آزادند  هر نحوي كه ب      
مالكان آزاد نيروي كار خود هستند اما حق فروش آنرا آن

در جوامع سرمايه داري، ميان. گونه كه مي خواهند ندارند       
در. طبقات و گروهاي اجتماعي تعارض منافع وجود دارد               

جريان توسعه، گروهاي جديد با منافع جديد پيدا مي شوند كه
انتخابات عمومي كه.  شناخته شدن حق خود هستند         خواهان

ديگر محدوديتي در آن نيست قادر است حق بيان مصنوعي
اما ترس از قدرت گرفتن توده ها. به اين گروها بدهد      

همچنان وجود دارد و الزم است در توده هاي استثمار شده
اين باور را ايجاد كرد كه ورقه راي آنها عامل تعيين

در دموكراسي بورژوائي، قدرت مردم. استسرنوشت آنان   
بر نمايندگان خويش قدرتي است كه هر چهار يا پنچ سال در

اين خود انتخاب. جريان انتخابات عمومي اعمال مي شود       
.كنندگان نيستند كه نمايندگان معتمد خود را تعيين مي كنند               
داوطلبان نمايندگي توسط احزاب و گروهاي در قدرت تعيين

و امور آنچنان از پيش تعيين مي شوند كه همهمي شوند   
مي دانند به چهره هاي ناآشنا نبايد راي داد  زير راي دادن به

 . آنها هدر دادن آراء است
هر کسى مى داند که اصل خصلت دموکراسى
برابرى براى همه افراد در همه عرصه هاى

اىن. فردى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى است           
رماىه دارى تحق نيافته استاصل در دمکراسى س   

و اىن تعجبى ندارد زىرا هدف اىن گونه دمکراسى
حفظ سلطه نظام طبقاتى سرماىه دارى است و نه

باىد توجه داشت که خصلت. تامين منافع توده ها    
دمکراسى سرماىه دارى از دوز و کلک هاى

نمادى است از. سياستمداران حقه باز نيست          
ه دارى و در نتيجهتناقضات درونى نظام سرماى      

. 

.واکنشى غرىزى است نسبت به همين تناقضات            
در نظام سرماىه دارى، همه شهروندان برابر

سرماىه دارها کاالهاىشان را مى فروشند و. هستند
.کارگران و عموم مزدبگيران نيروى کار خود را       
اما آنان بعنوان فروشندگانى آزاد و برابر  به
؛استثمار و تخاصم طبقاتى کشيده مى شوند                         
سرماىه دار ارباب است و استثمارگر و توده هاى
کارگر و مزدبگير برده، بى آنکه اصل برابرى

درست با. حقوق شهروندى آنها نقض شود                
رعاىت همين اصل، در عمل به وضعى مى رسيم

 . که برابرى افراد از بين مى رود 
 ىعنى-غلبه توده ها بر اىن تناقض سرماىه دارى            

قوقى به بهره کشى ومنتهى شدن برابرى ح            
 فقط هنگامى ميسر است که بر دمکراسى-بردگى

 .  بورژوائى غلبه کنند
به هنگام بحرانهاى اجتماعى، با سقوط دولت   و

در. حکومت، قدرت به دست توده  مردم مى افتد            
اىن صورت طبقه حاکم و نظام  سرماىه دارى با

چگونه باىد قدرت. مشکل جدىدى روبرو مى شوند   
ز دست توده ها بيرون کشيد؟ در گذشته چنينرا ا 

قيام. بوده و بيم آن مى رود در آىنده نيز چنين شود          
 توده ها عليه رژىم سلطنتى و بيرون٥٧بهمن   

کشيدن قدرت از چنگ توده ها توسط حاکمان جدىد
اىن بار اىن بيم. اسالمى هنوز فراموش نشده است    

 ىافتهوجود دارد که مدافعان نوپا و تازه متولد                 
دمکراسى براى متقاعد کردن توده ها براى از
دست دادن قدرت، دمکراسى پارلمانى را پيش
بکشند و با استناد به برابرى صورى، ىعنى
برابرى همه شهروندان در مقابل قانون، جنبش
آزادىخواهان، برابرى طلبانه و عدالت خواهانه

 .  آنها را به انحراف بکشند
ابل اىن خطر ىک سالح بيشتوده هاى مردم در مق   

ندارند؛ اىجاد شوراها به عنوان ىگانه وسيله
شوراها تنها. رسيدن به برابرى هاى واقعى              

سازمان مناسب براى اىجاد برابرى در جامعه
در جامعه اى که توده ها قدرت خود را از. است

طرىق شوراها اعمال کنند، دىگر اصطالح
ل پانهبقو. دمکراسى مناسبتى نخواهد داشت            

حاکى“ کراسى“کوک، در اىن اصطالح، پسوند         
چيزى که در نوع. از سرورى و ساالرى است       

آنجا که فرد با.  اداره شورائى جامعه وجود ندارد    
راى مجموعه همسو مى شود، دىگر حکومتى بر

.مردم خود حکومت اند      . فراز سر مردم نيست         
سازمان شورائى تنها وسيله اى است که بشرىت

 با آن سامان مى ىابد بى آنکه براىزحمتکش
هداىت خود و فعاليتهاىش به حکومتى نياز داشته

اگر هم بخواهيم به ارزش عاطفى اصطالح. باشد
دموکراسى که از دىرباز در جامعه بشرى وجود
داشته وفادار بمانيم مى توان گفت که سازمان
شورائى برترىن صورت دمکراسى و حقيقى ترىن

دموکراسى بورژوائى، در. دمکراسى است     
بهترىن حالت چيزى جز صورت ظاهرى از

در اىن دمکراسى، عنوان. دمکراسى نيست    
توده . مى شود به هرکس حقوق برابر داده مى شود       

مردم  از حقوق برابر با دىگران برخوردار است،
اما حق برابر او فقط تامين منافع سياسى و

 اوستاقتصادى اقليت حاکم و فروش نيروى کار        
بى آنکه حتا مطمئن شود  مشترى الزم را هميشه

 . خواهد داشت

توده كه ميشود شنيده غالبا

از. ىدمکراسى ىا دىکتاتور     : پيش روى ندارد      
اىن نتيجه گرفته مى شود که براى پرهيز از
.دىکتاتورى باىد از آرمان دموکراسى دفاع کرد            
واقعيت اىن است که اىن دو شق نشانه شکاف در
ميان گروهاى سرماىه دار در برابر اىن مساله
است که آىا باىد پاىدارى نظام موجود را از طرىق

د ىا ازراه هاى مسالمت آميز دمکراتيک تامين کر      
.طرىق توسل به خشونت و اعمال دىکتاتورى                 
ىعنى بهترىن روش براى جلوگيرى از طغيان
توده هاى مردم عليه نظم موجود کدام است؟ راه و

.................ىا تنبيه و خشونت؟ “ متمدنانه“رسم 
گزارش گردهمائى اعتراضى 

 استکهلم
بشر وگردهمائي استكهلم به مناسبت سالروز جهاني حقوق            

 بعد از٣٠/٦ تا   ٥پنچمين سال قتلهاي زنجيره اي از ساعت        
 دسامبر با شركت جمع زيادي از ايرانيان١٠ظهر روز چهارشنبه    
 . آزاديخواه برگزار شد

 به١٩٩٦اىن گردهمائى که هر سال از سال                    
در) در تبعيد (دعوت کانون زندانيان سياسى اىران    

ىراناعتراض به سرکوب و نقض حقوق بشر در ا
و موجودىت ننگين رژىم سرکوبگر جمهورى
اسالمى و در پنچ سال گذشته در اعتراض به
قتلهاى زنجيره اى برگزار شده، با توجه به اىنکه
همسو با مراسم توزىع جوائز نوبل و در کنار آن
برگزار مى گردد، توانسته توجه ده ها هزاران
شهروند سوئدى و غيرسوئدى و رسانه هاى

ابعاد تاثير. ا به سوى اىران جلب نماىد       همگانى ر 
اىن حرکت بوىژه بخاطر حضور صدها مهمان
خارجى، خبرنگاران خبرگزارىها، روزنامه ها و
دوربين  تلوىزىونها در مراسم نوبل از مرزهاى

در گردهمائى. استکهلم و سوئد فراتر رفته است        
امسال نزدىک به دو هزار اطالعيه و تراکت به

دى و انگليسى در افشاى جناىتدو زبان سوئ     
جمهورى اسالمى پخش شد و جمعيت حاضر در
محل با سردادن شعارهاى کوبنده عليه جمهورى
اسالمى و در حماىت از مبارزات توده هاى مردم
اىران عليه رژىم، اطراف محل مراسم نوبل،
خيابانها و کوچه هاى پيرامون آن را به مدت ىک

 . ردندساعت و نيم به لرزه در آو
شرکت کنندگان در گردهمائى با حمل پالکردهائى
به سوئدى و انگليسى از دولت سوئد خواستند
سفارت حکومت اسالمى در استکهلم را که به
مثابه پاىگاه جاسوسى و ترورىستى رژىم در
کشورهاى اسکاندىناوى عمل مى کند تعطيل و کليه
روابط سياسى خود با اىن رژىم جناىتکار را قطع

 . نماىد
در بخشى از قطعنامه اىن گردهمائى آمده است که
توده هاى مردم اىران مى دانند تنها راه پاىان
بخشيدن به درد و رنج شان، جناىات جمهورى
اسالمى، شکنجه و اعدام مخالفان و انقالبيون،
سنگسار و قطع اعضاى بدن، تبعيض جنسى،
خشونت و کشتار در جامعه، تعطيل کردن

ى سياسى، آزادى کليه زندانيان سياسى وزندانها
اىجاد ىک جامعه نوىن، برابر و انسانى، ادامه
مبارزه براى سرنگونى حکومت و نظام حاکم بر
اىران و کسب قدرت سياسى توسط خود آنان

در بخش دىگرى از قطعنامه آمده است که. است
ما شرکت کنندگان در اىن گردهمائى ىکبار دىگر

  ٤بقيه صفحه دم اىران عهد     با توده هاى مر



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٣                                     ٢٠٠٣ دسامبر ٢٢ -١٣٨٢ دى ١ -٥٤                             دوره جديد، شماره خبرنامه 

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

 ...سخنان زندانيان
.وحشيانه ترىن شکنجه هاى حاجى داود انجاميد              
وقت دعاى کميل ىا مصاحبه و برنامه هاى

موزشى، کارگرى هر بند موظف بود موکتآ
داخل بند خود را توى راهرو واحد جلوى بند پهن

آن شب ما تصميم. کند تا زندانيان روى آن بنشينند
سرکارگر الهه. گرفتيم در برنامه شرکت نکنيم         

مسئول بند از کارگرى خواست موکت را. بود
الهه. براى شرکت در برنامه، به راهرو ببرد                

کار وظيفه ما نيست، بلکه وظيفه مسئولگفت اىن   
بند ىا هر کس دىگرى است که شرکت در برنامه

چنين موضع  صرىحى در آن زمان. را قبول دارد  
برنامه شروع شده و موکتى جلوى بند. سخت بود 

فضاى سرد و نگران کننده اى در بند. ما نبود  
تنها. بعد از پاىان برنامه حاجى آمد  . اىجاد شده بود  

.گروه ضربت او را همراهى مى کرد                    . دنبو
زندانيان چپ را با. مى غرىد و فحاشى مى کرد       

مشت و لگد از بند بيرون برد و در وسط راهرو
دىوانه وار با تمام توان. بزرگ واحد به صف کرد    

براى. به ما مشت و لگد و چوپ مى زدند                          
چرا“،     “نزن نزن    “اعتراض فرىاد مى زدىم              

.هم آن را تکرار مى کردىم     و  همه با      “ ؟!مى زنى
اما ضربه ها وحشيانه تر. فرىادمان در فضا پيچيده    

صداى مشت و لگد و شکستن چوبها. ادامه داشت 
با فرىادهاى ما مى آميحت و در راهرو طنين

دىگر رمقى نداشتيم اما همچنان چوبها. مى انداخت
در آخر ما را با مشت و. بر سرمان مى شکست   

بار دىگر در سلول ها بسته. ندلگد به بند فرستاد     
شد و تعدادى را زىر هشت بردند و  تا صبح کتک

حاجى به ما اتهام شورش در زندان زد و. زدند
چند نفر از. اعالم کرد که حکم مان اعدام است           

صورت هاىشان.  بچه ها مجددا صدمه خوردند         
ىکى پاىش آسيب دىده بود و. ورم کرده بود      

 دىگرى پرده گوشش پاره.نمى توانست راه برود   
آن شب. شده و از درد و عفونت آن رنج مى برد            

 نفره در ىک سلول٢٥ تا    ٢٠ما را در گروهاى       
جائى براى حرکت نداشتيم و بر اثر. انداختند

چند روز. تماس بدن هاىمان دردبيشترى مى کشيدىم   
مقابل سلول. بعد حاجى ىاهللا گوىان وارد بند شد            

اىن بار.  نفر را جدا کرد         اول اىستاد و دوازده       
با خشم  گفت آمده ام کارتان. حالت تمسخر نداشت  

آن دوازده نفر را با خود به جائى. را ىکسره کنم  
بعدها فهميدىم که آنها.برد که نمى دانستيم کجاست    

مى دانستيم. بودند)تابوتها(اولين قربانيان جعبه ها      
شب بعد. سرنوشت مبهمى در انتظارمان هست         

خاطر ناراحتى کليه از رفتن به سلول امتناعالهه ب 
ميان او و مسئول بند درگيرى شد و زندانيان. کرد

مسئول بند از. مجاهد به دفاع از الهه پرداختند          
ترس جيغ بلندى کشيد و در حالى که به سر خود

لحظاتى بعد حاجى آمد. مى کوبيد از بند خارج شد     
.وم بودم من در سلول د   . و در سلول ها را باز کرد     

مثل هميشه. همگى ما را از سلول ها خارج کرد          
.گفت بروىد زىر هشت    .  نگاهش تهدىد آميز  بود      

دمپائى به انداز کافى نبود و من ىک لنگه کفش
به مسئول بند گفتم فقط ىک لنگه کفش. داشتم
او که تواب بود جواب داد آنهم براىت. دارم

سوارما را از بند بيرون برده و               . اضافى است  
.کاميونى کردند که مخصوص حمل گوشت بود             

هيچ کس نمى دانست به کجا. کاميون راه افتاد     
فکر مى کردىم  ما. هر کس حدسى مى زد. ميروىم

پس از چند دقيقه . را به گوهردشت مى برند          
کاميون در مقابل واحد ىک پسران اىستاد و ما را

ما را به. ساعت ىک نيمه شب بود       . پياده کردند 
نگهبان از. فاصله ىک متر از ىگدىگر نگه داشتند      

ردىف اول تا آخر با چماقى که در دست داشت به
زن بيشترهر کس مى گفت ن    . سر تک تک مان زد    

از  ىک نيمه شب تا ىک بعد از ظهر با. مى زد
بعد از ظهر ما را. چادر و جشم بند سر پا اىستادىم     

همه خسته، مضطرب و نگران. به اتاقى بردند    
ىکى از بچه ها گفت حاجى شب قبل او را. بودىم

.به اتاق تارىکى برده و ساعت ها کتک زده است           
 بودىم بسيار نفر ٤٠اتاق نسبت به جمعيت ما که          

کوچک بود و هيچ  امکاناتى حتى براى نشستن
غذا که تنها کفاف چهار تا پنچ نفر را. نداشت

روزهاى. مى داد با لگد به داخل اتاق پرت مى شد         
حاجى روزى ىکبار به. سختى را مى گذراندىم     

بهانه اى مى آمد و ما را زىر شالق و کابل
ر کل قطعرابطه ما با دنياى خارج بطو. مى گرفت

.روزنامه ندادند   . مالقاتها را قطع کردند          . شد
.لباس و وساىل شخصى نداشتيم        . تلوىزىون نبود  

آىنده. تنها چند پتوى سياه براى خوابيدن داشتيم             
هيچکس نمى دانست که اىن وضعيت. روشن نبود 

مرز مشخصى بين. تا کى ادامه خواهد داشت           
.شکنجه  جسمى و روانى وجود نداشت                                  

هاى جسمى و روانى را با هم درآميختهشکنجه 
هدفشان اىن بود سيستم کنترل رفتارى ما. بودند

کسى نمى دانست چه در انتظارمان. را بهم برىزند  
 .  است

به ما گفتند وساىل. بعد از ىکماه در اتاق باز شد          
را که شامل چند پتوى سربازى و ظرف غذا بود

 وارداز هر درى که    . جمع کرده و با خود بيرىم        
ىا خارج مى شدىم پاسدارى با چوب به سرمان

هيچ کس از اىن چوبها بى نصيب. مى کوبيد
ما را به محوطه اى برده و رو به دىوار. نمى ماند
.گفتند کسى حق حرف زدن ندارد                     . نشاندند

متوجه. لحظاتى بعد در بسته شد و پاسدارها رفتند       
.شدىم بغير از ما  کس دىگرى در آنجا نيست                      

چشم بندها را کنار. اى پچ پچ بچه ها بلند شد          صد
زده و با تعجب دىدىم تعدادى از دوستانمان که
.هفته قبل از بند بيرون رفته بودند آنجا هستند                   

آنها همان مسيرى. ىگدىگر را در آغوش کشيدىم      
سه هفته با. را که ما طى کردىم طى کرده بودند           

.ندهمان شراىط ما در اتاق دىگرى حبس شده بود          
.هنوز از دوازده نفر سلول اول خبرى نبود                        
محوطه اى که ما در آن بسر مى بردىم بسيار

از. بزرگ، سرد، نمور و به گاودانى معروف بود
ىک حمام و دستشوئى. ىک طوىله کثيف تر بود      

در گوشه اى. داشت که پر گرمهاى بزرگ بود            
چند روز بعد. چند پتوى سياه و کثيف پهن بود            

و با نگاهى ارعاب آميز همه را دوبارهحاجى آمد   
وقتى وارد مى شد  قلبمان به شدت. ورانداز کرد 

از. چند نفر را جدا کرد و با خود برد                  . مى زد
همان جا با کابل و مشت و لگد شروع به زدن آنها

حاجى و. اىن وضع تا چند روز ادامه داشت       . کرد
زچند پاسدار کابل به دست مى آمدند، چند نفر را ا          
بقيه جدا مى کردند و آنها را در حالى که مى زدند

هيچکس نمى دانست آنها را به. با خود مى بردند    
تا اىنکه ىک روز حاجى داود با چند. کجا مى برند 

پاسدار آمد و ما را با چشم بند و چادر به فاصله
ىک متر از همدىگر روبه دىوار بر خالف  هميشه

تمام روز روبه. که سرپا مى اىستادىم نشاندند          
دىوار نشستيم بدون آنکه اجازه تکان خوردن

زندانى تواب، زهره شاه حسينى تمام. داشته باشيم 
شب هر کس با چادر و. وقت پشت سرمان بود     

روزها و روزها. چشم بند سر جاى خود خوابيد        
اىن ىک جور. به همين منوال ادامه ىافت       وضع  

اما هنوز ار اىنکه انسانى دىگر در. تنبيه جدىد بود  
هر. ىک مترى در کنارمان بود راضى بودىم                

 با دستور بيدارباش زهره از٦روز صبح ساعت    
مى باىد به آنى در جاى خود. جا مى پرىدىم    

اگر ثانيه اى دىر مى کردىم آن روز. مى نشستيم
 شب دستور١٠ساعت  .  انتظارمان بود   شالق در 

مى باىد مقررات را مو به مو. خوابيدن داده مى شد  
هيچ ىک نمى دانستيم تا کى باىد. رعاىت مى کردىم 

 . مثل مجسمه بنشينيم
 نويساپ

متن سخنرانى حاضر حاوى نکات اضافى است
که بهاره فرصت بيان آنها را در مراسم به علت

 ادامه دارد   .      کمبود وقت نيافت
............................................................ 

 طى انتشار اطالعيه اىعفو بين الملل 
، نسبت به٢٠٠٣ دسامبر     ١٥بتاريخ   

خطر اعدام قريب الوقوع کبرا رحمانپور
 به جرم٢٠٠٠ ساله که در سال          ٢٢

قتل مادر شوهر خود به اعدام محکوم
  .گرانى کرده استشده، اظهار ن

بخاطر رحمانپور      اکبر: عفو بين الملل مى نوىسد     
 به اعدام٢٠٠٠قتل مادر شوهر خود در سال               

  همسر وی، پسر مقتول، تقاضا.محکوم شده است
بنا به. به اجراء در آىد         حکم اعدام وی            کرده

گزارش روزنامه ىاس نو، اعدام ممکن است طی
 شود همسرگفته می  .دىک ماه آىنده صورت پذىر      

ارائه داده که نشان رحمانپور مدارکی            اکبر
بدىن ترتيب وی.  وارث مقتول است      مى دهد او     

حق دارد تقاضا کند که اعدام به عنوان قصاص
طبق قوانين کيفری اىران،. نفس انجام پذىرد       

تصميم به انجام قصاص نفس با وارثين مقتول
پس از تصوىب شوراىعالی قضاىی، حکم. است
 برای قتل فقط در صورتی قابل برگشتاعدام

است که وارثين مقتول از حق خود برای قصاص
.صرف نظر کرده و در عوض تقاضای دىه کنند           

  رئيس قوه قضاىيه در صورت نقص حال، ىا اىن 
ای نقض حکم مى تواند از حق خود بر              پرونده

نهاىی استفاده کند و پرونده را به دادگاه دىگری
 . ارجاع دهد

 در تارىخبنا به اخبار منتشر شده       رحمانپور   اکبر
 پس از قتل مادر شوهرش٢٠٠٠ نوامبر       ٥

 پس از آنکه مادراوگفته می شود     . دستگير شد  
شوهرش با چاقوی آشپزخانه به وی حمله کرد در

او اعتراضوکيل  . دفاع از خود عمل کرده است       
 مبنی بر اىنکه اىنا کبر  به  گفته      که دادگاه   کرده  
 توجه نکردهر دفاع از خود صورت گرفته         قتل د 
اوهای روی دست راست          زخم کبراوکيل  . است
 به خاطر کشيدن چاقو از دست مادر شوهرشرا  

  . عنوان کرده است
 رحمانپور بر خالف ميل خوداگفته می شود کبر   

 و از مجبور به اىن ازدواج شده        اشتوسط والدىن 
ادگى بودهآغاز اىن ازدواج  قربانى خشونت خانو        

 . است



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٤                                   ٢٠٠٣ دسامبر  ٢٢  -١٣٨٢ دى ١-٥٤                           دوره جديد، شماره خبرنامه 

 اعتراضات کارگرى
 در ادامه اعتراض کارگران پتروشمى اراک به-

 مبنى برنامه معاون وزىر نفت در امور پتروشيمى         
لغو ىک جانبه رابطه استخدامى کارگران با شرکت

 تن از کارگران معترض پس از١٠٠٠نفت، بيش از 
 آذر برابر١٨سه روز اعتصاب غذا، روز سه شنبه         

 دسامبر در سالن آمفى تئاتر مجتمع پتروشيمى٩با   
در اىن تجمع که اعضاء هيات. اراک تجمع کردند    

 آن حضورمدىره شرکت پتروشيمى اراک در                
ما“ :داشتند، محسن قمصرى رئيس اىن هيات گفت          

به شدت پيگير رفع مشکالت کارکنان هستيم و سعى
در. “مى کنيم شراىط مناسبى براى آنها بوجود آورىم        

پاىان نماىندگان کارگران اعالم کردند شکوائيه اى به
دىوان عدالت ادارى فرستاده  و از شوراى تامين

ست مجوز براى راهپيمائىشهرستان شازند درخوا    
کارگران“ .کرده اند اما با آن مخالفت نشده است                 

تصميم گرفتند تا رسيدگى به خواسته هاىشان هر
 . سه شنبه در آمفى تئاتر اىن مجتمع تجمع کنند

شاىان توجه است که صدها تن از کارگران
پتروشيمى خارک طى دو ماه گذشته چندىن بار در

اىن مجتمع دست بهاعتراض به خصوصى سازى         
ىکى از نماىندگان. اعتصاب و اعتراض زدند            

کارگران پتروشيمى خارک در مصاحبه اى با اىسنا
خصوصى سازى واحدهاى پتروشيمى“ :گفت

اشتغال بيش از چهار هزار تن از کارگران و
کارکنان مجتمع اراک، اصفهان و خارک را با خطر
مواجه مى کند زىرا تجربه خصوصى سازى در
اىران به هيچ وجه موفق نبوده است و جز
ورشکستگى صناىع و بيکارى کارگران نبوده

 . “است
 کارگران شرکت اىران ترانسفو رى به دليل تضييع-

حقوق خود و پاىبند نبودن مدىرىت شرکت به
 آبان٢٦قراردادهاى دسته جمعى از روز سه شنبه             

عزب اهللا. دست به اعتراض و اعتصاب زدند                     
 سخنگوى اتحادىه کارگران صنعت آب وپازوکى،

مشکلى که اکنون“ : برق در مصاحبه اى با اىلنا گفت     
کارگران اىران ترانسفو رى به آن معترض هستند
در واقع همان مشکلى است که در سالهاى گذشته
کارگران شرکت ترانسفو زنجان به آن معترض بوده

وزارت... “ :او افزود “ .و دست به اعتصاب زدند       
يرو بجاى توجه به تشکيل و تقوىت گروه کارشناسىن

مسائل کارگرى و رسيدگى به مشکالت کارگران
صنعت آب و برق، از طرىق نيروى قهرىه با

...................................کارگران برخورد مى کند
 ...گزارش

مى بندىم به فعاليت هاى سياسى و اعتراضى خود در
م و فرىادهاى حق طلبانه وخارج کشور ادامه دهي      

 .  آزادىخواهانه آنان را بگوش جهانيان برسانيم
در ارتباط با سالروز جهانى حقوق بشر و سالگرد

در(قتلهاى زنجيره اى، کانون زندانيان سياسى اىران        
همواره به اقدامات بين المللى نظير انتشار) تبعيد

اخبار وضعيت اىران به زبانها مختلف و ارسال آنها          
به نهادهاى محلى، بين المللى، احزاب چپ و
اتحادىه هاى کارگرى، خبرگزارىهاى و روزنامه ها،
هزاران اىرانى و غيراىرانى، از طرىق پست
الکرونيکى، فکس و پست و دىدارهاى حضورى

در واقع حرکت اعتراضى در خيابان. دست مى زند 
 . نقطه اوج اىن اقدامات سياسى است

 واحد-روهاى کمونيست و چپ           اتحاد انقالبى ني       
استکهلم طى انتشار اطالعيه اى از اىن گردهمائى               

. کردندپشتيبانى و  اعضاى آن فعاالنه در آن شرکت

 آدرسهاى تماس
 با کانون زندانيان سياسى 
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 محدوديت پناهندگى در سوئد
اداره مهاجرت سوئد قصد دارد براساس تصميمى که
دولت اىن کشور اخيرا اتخاذ کرده، محدودىت هاى در

باربرو هولمبرگ،. قوانين پناهندگى خود اىجاد کند       
وزىر مهاجرت سوئد طى ىک مصاحبه مطبوعاتى

ييرهدف از تغ  “ :  گفت ٢٠٠٣ نوامبر   ٢٠در تارىخ   
قوانين اىن است که درخواست پناهندگى ىک آغاز و

تصميمى که دولت اتخاذ کرده. ىک پاىان داشته باشد   
ىکى اىنکه، هرگونه امکان. شامل دو بخش است        

تقاضاى تجدىد نظر در پرونده بعد از رد آن از سوى
اداره خارجيان از بين برود و دوم، کسانى که به

ن از سوئد اخراجدليل رد درخواست پناهندگى شا        
مى شوند نتوانند مجددا به سوئد آمده و از نو تقاضاى

او اضافه کرد اگر گاهى شنيده. پناهندگى کنند   
مى شود روند رسيدگى به پرونده ها چهار ىا پنچ سال
طول مى کشد، بيتشر به اىن خاطر است کسانى که
درخواست پناهندگى شان رد مى شود به دفعات

 و ىا تجدىد نظر در پرونده خوددرخواست پناهندگى 
اىن قانون هنوز به تصوىب مجلس سوئد. را مى  کنندد 

بنا به پيشنهاد دولت و تصوىب آن از. نرسيده است 
سوى مجلس، قرار است اداره خارجيان منحل و
بجاى آن دادگاه ها به پرونده هاى پناهندگى که از

 .سوى اداره مهاجرت رد مى شوند رسيدگى کنند
.................................................................

ايرانيان تبعيدى پرچم رژيم جمهورى 
 اسالمى را پائين کشيدند

به دنبال اعتراض اىرانيان تبعيدى مقيم شهر
اوروبرو سوئد، شرکت امبا ناچار شد پرچم رژىم
جمهورى اسالمى را که در کنار پرچم اىن شرکت و

 .برافراشته بود، پائين بکشندپرچم سوئد 
، اىرانيان مقيم شهر٢٠٠٣روز چهارده نوامبر           

اوروبرو با ناباورى مشاهد مى کنند شرکت امبا، که
ىک شرکت سوئدى و فروشنده ماشين االت توليد
کاغذ رول است، پرچم رژىم جمهورى اسالمى را
در کنار پرچم اىن شرکت و پرچم سوئد برافراشته

با سرعت در ميان اىرانيان مقيم شهراىن خبر   . است
اوروبرو پخش مى شود و اعتراض به آن شهر را فرا

دو تن از فعاالن اىرانى براى بيان اعتراض. مى گيرد
و ناخشنودى اىرانيان مقيم اوروبرو خواهان دىدار با

در. مسئوالن شرکت مى شوند اما موفق نمى شوند             
سئوالن اىنتماس تلفنى ىکى از فعاالن اىرانى با م              

شرکت، به او گفته مى شود که شرکت امبا ميزبان
ىک هيئت اقتصادى از  اىران است و  آنها به نشانه
احترام به ميهمانان خارجى خود پرچم کشور آنها را

او اعتراض مى کند و از آنها. به احتراز در آورده اند   
مى خواهد پرچم را پائين بکشند و از داد و ستد با

ى حاکم بر اىران خوددارى کنند تا موجبترروىستها
آنها در. افزاىش خشم اىرانيان مقيم اوروربر نشوند        

پاسخ مى گوىند دولت سوئد با اىران رابطه اقتصادى
تلفنهاى.  دارد و ما نمى توانيم آنرا به تنهائى لغو کنيم        

اعتراضى اىرانيان به شرکت امبا تمام ساعات صبح
ل آن اىن شرکت ناچار مى شودادامه مى  ىابد و به دنبا    

 .  برچم رژىم را همانروز  پائين بکشد
مجيد چوبينى، ىکى از فعاالن اىرانى مقيم اوروبرو

: ...طى مصاحبه اى با روزنامه نرکيس آلالهندا گفت      
اىرانيان مقيم اوروبرو  به شدت از برافراشتن پرچم

همه. رژىم جمهورى اسالمى برافروخته شده اند               
مى دانند رژىمى که در اىران برسر کارجهانيان   

شرکت امبا با به. است ىک رژىم ترورىستى است       
احتراز در آورد پرچم آن، سمبل ىک رژىم

 .ترورىستى را بر سر درب خود برافراشته است
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


