
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                          
 )    در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران  

 خبري سياسي              ٥٦  دوره جديد، شماره         
  ٢٠٠٤ ژانويه  ٢٨ – ١٣٨٢ بهمن ٨

  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

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

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

)در تبعيد (به کمپين بين المللى کانون زندانيان سياسى ايران      
در هر. ه پيونديد براى لغو کامل حکم اعدام کبرا رحمانپور ب          

شهر و کشورى که هستيد به روزنامه ها، احزاب مترقى،
مراجعه و از آنها بخواهيد، خبر را... نهادهاى حقوق بشر و      

در سطح وسيعى منعکس کنند و با ارسال نامه رژيم را براى
  .  فشار قرار دهند لغو کامل حکم اعدام کبرا تحت

 

 ی ايرانی درمالزیخودسوزی پناهجو
سه شنبه ساله اىرانى که روز      ٥٠پناهجوى   حسين انورى  غالم
 در مقابل دفتر کميسارىاى ژانوىه،  ٢٧ بهمن برابر با            ٧

سازمان ملل در کواالالمپور اقدام به خود سوزى پناهندگى
.گذشت  در   چند ساعات بعد در بيمارستان               ،    کرده بود    

٥ سوزى ىک نامه         پيش از اقدام به خود          حسين انورى غالم
انگيزه خود را صفحه اى خطاب به مطبوعات ارسال کرده و       

مطبوعات و رسانه هاى. بودبراى اىن امر توضيح داده                
ازاىن پناهجوى اىرانى، از خودسوزى   ساعت قبل٤٨مالزى 

 درهم و  پليس را           ند مطلع بود    قصد او براى خودسوزى         
وگيرى از اىن اما  تدابيرى براى جل            گذشته بودند،  جرىان   

 در نامه خودمحسين انورى  غال. فاجعه  صورت نگرفت       
بلوچستان اىران بوده و در سال اعالم داشته بود که وى از        

مالزى  با ىک گذرنامه پاکستانى از اىران خارج و به            ٢٠٠١
در مالزى خود را به کميسارىاى پناهندگان. آمده است   

درخواستاز ىکسال جواب      سازمان ملل معرفى کرده و پس      
پناهندگى وى توسط اىن سازمان رد شده و پرونده وى نيز

 بسته شدن پرونده پناهندگى و ساىر حسينغالم. مى شود بسته
دادن به زندگى خود مشکالت زندگى را عاملى براى پاىان         

 در مقابل حسين بهمن، غالم  ٧روز سه شنبه   . اعالم کرده بود   
قدام به خود سوزىشاهد ماجرا بودند ا     جمع خبرنگارانى که   

 .کرد
بعد از) در تبعيد (امور بين الملل کانون زندانيان سياسى اىران      

اطالع از خبر خودسوزى و مرگ غالم حسين انورى، طى
ارسال نامه اى براى دفتر مرکزى کميسارىاى عالى پناهندگى
سازمان ملل در ژنو، ضمن اعتراض به سخت گيرى دفاتر

ه، پاکستان، آذرباىجان، هند واىن سازمان در کشورهاى ترکي    
مالزى نسبت به پناهجوىان اىرانى، مسئوالن اىن سازمان در

در. مالزى را مسبب مرگ غالم حسين انورى دانست                        
نامه هاى مشابهى به سازمان عفو بين الملل و سازمان نظارت
بر حقوق بشر در خاورميانه، امور بين  آلملل کانون خواستار

ن انورى و فشار اىن نهادها بهبررسى مرگ غالم حسي      
کميسارىاى عالى پناهندگى سازمان براى تغيير سياست هاى

در بخشى. سختگيرانه آن در ارتباط با پناهجوىان اىران شد            
سياست هاى غلط کميسارىاى عالى: از اىن نامه هاى آمده است    

پناهندگى سازمان ملل تاکنون موجب مرگ ده ها پناهجوى
چه کسى باىد پاسخگوى مرگ اىن انسانها. اىرانى شده است   

باشد؟ چه کسى باىد مسئول مرگ صدها پناهجوئى باشد که
 در درىاها غرق مى شوند؟ 

............................................................................
اخبار مربوط به مردم، زندانيان سياسى، نقض

عتراضاتحقوق بشر، اعتراضات کارگرى، ا              
معلمان، اعتراضات توده اى ، اعتراضات
دانشجوئى و پناهندگى را در سايت کانون

 .بخوانيد ) در تبعيد(زندانيان سياسى ايران

    شورا، ابزارى براى استقرار دمکراسى به معناى واقعى 
بابک

در مورد استقرار نظام شورائى و تارىخچه
راها و کارکرد آن ها مباحثاتتشکيل شو   

.زىادى در دورهاى اخير انجام گرفته است         
تارىخ پيداىش شوراها با برمال شدن ماهيت
ضدمردمى نظام سرماىه دارى و شکل
سياسى متناسب آن ىعنى پارلمانتارىسم

در حالى که. ىکسان پنداشته مى شود          
روزنبرگ کمون هاى قرون وسطى،

شوراهاى روسيهکانتون ها دهقانى سوىس و     
را با ىکدىگر مساوى قرار مى دهد، نوىسنده

٢٨٧ى سال    “هورتزىا“دىگرى حتا قانون       
قبل از ميالد مسيح که سازمان محرومين را
بعنوان ىک موسسه قانونى دولتى مى شناخت
.اولين نطفه هاى عقاىد شورائى مى داند                   
نوىسندگان دىگر مفهوم شوراها را به چند

د، مانند شوراى سربازانپدىده تارىخ جدى     
 و کمون پارىس در١٧انگليس در قرن         

 و شوراها١٨٧١انقالب فرانسه در سال          

١٩١٧در نقالب اکتبر روسيه در سال             
 .محدود  مى کنند

تجربه تارىخى شوراها در اىران به
دوران قيام ضدسلطنتى مردم اىران در

پى رشد مبارزاتدر  .  مى رسد ٥٧سال  
توده اى عليه رژىم سلطنتى، توده هاى
مردم به سوى شيوه هاى واقعا مردمى
اداره جامعه روى آوردند و نهادهاى
شورائى را در کارخانه ها، موسسات
.توليدى، ادارى و خدماتى اىجاد کردند            
اىن نهادها قيام را به ثمر رساندند،
مبارزه و اعتصاب ها را سازمان دادند و

اما همانقدر. تعاون انقالبى اىجاد کردند      
که حکومت سرماىه دارى مذهبى
جمهورى اسالمى مستقر شد، شوراها
دىگر ابزارى مخل محسوب مى شدند و
چون مقابله با آنها کار ساده اى نبود، آنها

٢صفحه         بقيه  را دور زدند و از

ماندن در آن وضعيت جانکاه و فرساىنده
 معلوم نبود تا چه مدت بتوانيم دوام.دبو

 ىا و  ىا مى مردىم  ،ىا دىوانه مى شدىم  . بياورىم
چنان مى برىدىم که با زندانبان همکارى

راه دىگرى وجود. اطالعاتى مى کردىم    
براى ما سخت بود بعد از تحمل آن. نداشت

همه شکنجه  حتى به کمترىن خواسته
زندانبان ىعنى تعهد به رعاىت مقررات بند

 ). ١(تن در دهيم
شب ها بعد از آنکه نگهبان درب سلول را
قفل مى کرد و براى خواب مى رفت، دور هم
جمع مى شدىم و ساعت ها و  گاهى تا صبح

هرکس براى خارج شدن. نشست مى گذاشتيم
راه حلى پيشنهاداز اىن وضعيت تحليل و           

بعد از چندىن جلسه بحث و تبادل. مى کرد 
 : نظر به اىن نتيجه رسيدىم که 

کنترل فضاى بند چهار از دست ما خارج  -

شده و دىگر نخواهيم توانست مثل سابق
 . جو زندان را در دست بگيرىم

 هرکس مختار است نسبت به-٢
تحليل اش در مورد وضع سياسى کشور و

نبش و انقالب در ماندن ىا آزادموقعيت ج 
 . شدن از زندان تصميم بگيرد

بعد از متالشى شدن تشکيالت زندان
طور خود بخودى در محفل هاىبه  بچه ها  

شکل گرفتن محفلها. چند نفره جمع شدند    
امرى عادى بود اما زندانبان با کمک
توابين سعى بر آن داشت که محفلها را

 .  هم از بين ببرد
 معتقد بودىم بدون آنکه بخواهيمآن موقع 

،از مواضع سياسى خاصى حماىت کنيم         
مقاومت منفى خط تواب نمائى را در

 .زندان بشکنيم
  ٣                      بقيه صفحه 

 زمينه هاى قتل عام زندانيان سياسى
امساعيل حق شناس                                قسمت چهارم

 خبرنامه



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خبرنامه                                   ٢٠٠٤ ژانويه ٢٨ -١٣٨٢ بهمن ٨ -٥٦                                    دوره جديد، شماره ٢

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

 ...شورا، ابزارى
طرىق اىجاد ىک نظام نماىندگى صورى شوراها 

 . را از معنا و مفهوم واقعى خود تهى کردند
ن اجتماعى تلقىشوراها گونه اى از اشکال سازما     

مى  شوند که توده ها از طرىق آنها امور مربوط به
خود را اداره مى کنند و در گزىنش ها مربوط به
آنها خود به طور مستقيم و بالواسطه تصميم

براى شناخت سرشت واقعى شوراها. مى گيرند
بهتر است آنها را با شکل هاى موجود سازماندهى

.مقاىسه کنيم   حکومت در دوران سرماىه دارى              
طبيعى است با تفاوت هائى که ميان طبقات
اجتماعى و اهداف شان وجود دارد، سازمانهاى

اصول. متناظر نماىنده آنها هم باىد متفاوت باشند          
پارلمانى مبتنى بر نماىندگى و  اعمال آن نوع از
شيوه هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى است که

دود بيانجامد وبه تراکم قدرت در دست عده اى مح      
اکثرىت عظيم توده هاى مردم را از مشارکت در

اىن نوع از سازماندهى. امور جامعه کنار بگذارد   
اجتماعى متکى به شناخت روىاروى و مشخصى
نيست و دمکراسى و نماىندگى را تبدىل به بازى

نقش توده  مردم در چنين نظام. دمکراتيک مى کند 
ختيار تنزل مى ىابداجتماعى به توليدکنندگان بى ا      

که ىگانه وظيفه آن رفتن به پاى صندوق هاى راى
براى انتخاب ىک اقليت متخصص و سياسمدار

به اىن طرىق نظام مبتنى بر پارلمان تقسيم. است
کارى را در کل جامعه بوجود مى آورد که به
تسلط نماىندگان طبقه حاکم بر توده مردم مزدبگير

ندگان در نظام هاىسرشت کار نماى      . مى آنجامد
پارلمانى تامين سلطه طبقاتى نظام سرماىه دارى

در سازماندهى شورائى،. بر موکلين خود است      
تسلط نماىندگان بر موکلين خود از بين مى رود
زىرا پاىه اىن تسلط، ىعنى تقسيم وظاىف از بين

سازماندهى اجتماعى کار توده هاى. مى رود
نظام پارلمانىکارگر و مزدبگير را، بر خالف             

که تمام توجه او را به مسائل شخصى معطوف
مى دارد به نحوى که بتواند کارى بيابد و آن را
حفظ کند، وادار مى کند همه توجه خود را به امر

در اىنجا. اجتماعى و به کل توليد معطوف نماىد          
مسئله عبارت از روىاروئى مستيقم انسان با امور

ان شناخت جامعه راانس. مربوط به خود او است      
در نظام سرماىه دارى دىد. در جوهرش مى شناسد  

به او و خانواده  او“ مستقيما“او به امورى که         
جامعه در چشم. مربوط مى شود، محدود مى گردد    

بر عکس در نظام مبتنى بر. او قابل روئيت نيست   
شورها، جامعه در روشنائى کامل به چشم دىده

ماعى کار دىگر درساخت فرآىند اجت     . مى شود
توليد اجتماعى. چشم انسان پوشيده و غرىبه نيست     

تحت سازماندهى آگاه قرار دارد و اوست که بر
در نظام پارلمانى دستگاه. جامعه اثر مى گذارد     

سياسى و موسسات اجتماعى و اقتصادى جدا از
هم هستند و مردم از جمع هاى پراکنده تشکيل

زماندهى شورائىاز اىن نقطه نظر، سا        .مى شوند
شوراها. تماما متضاد با پارلمان گرائى است                

گروهاى طبيعى متشکل از توده  مردم است که با
هم کار مى کنند و بعنوان واحدهاى اجتماعى
نماىندگان و سخنگوىان واقعى خود را بر

دمکراسى کامل از طرىق برابرى. مى گزىنند
حقوق تمام کسانى که در پروسه کار اجتماعى و            

در نظام. توليد شرکت مى کنند تامين مى شود             
شورائى، تمام کارها از طرىق تبادل نظر مداوم،

آنچه در. مباحثه و تصميم گيرى انجام مى گيرد           
شوراها انجام مى گيرد اراده مشترک توده  مردم   
است و تصميمات نمى توانند به اجراء در آىند
مگر آن که توده ها آن ها را بيان اراده خودشان

درست به عکس نماىندگان در نظام. بدانند
 با موکلينپارلمانى که خود را ملزم به مشورت           

خود نمى دانند و براى اىنکه به مشى خوىش
وفادار بمانند در جهت حفظ سلطه طبقه حاکم و

آنها با راى اکثرىت. منافع آن اقدام مى کنند           
توده هاى کارگر و مزدبگير انتخاب مى شوند اما
عمال در خدمت منافع طبقه سرماىه دار قرار

ز بيندر نظام شورائى، اىن تماىز ا             . مى گيرند
تصميم و اجرا کال به همدىگر مربوط. مى رود
آنانى که کار مى کنند تصميم مى گيرند و. مى شوند

آنانى که مشترکا تصميم مى گيرند مشترکا نيز
هنگامى که توده. آن ها را به مورد اجرا مى گذارند

وسيعى در کار است، شوراها تصميم گيرنده آن ها
 وشوراها نهادهاى خودجوش                  . هستند

خودسازماندهى توده اى هستند که در همه
عرصه هاى کار اجتماعى و توليدى اىجاد

 .مى شوند
شورا مکانيسمى است براى نفى نظام طبقاتى و
.استقرار دمکراسى به معناى واقعى کلمه                          
دمکراسى شورائى هيچ وجه تشابهى با دمکراسى

آنچه. سيتسم اجتماعى سرماىه دارى ندارد                   
 دارى ناميده مى شود ظاهردمکراسى سرماىه    

آراسته اى از دمکراسى است، سيسم زىرکانه اى
براى اختفاى سلطه اقليت حاکم بر اکثرىت مردم

سازمان شورائى ىک دمکراسى. استثمار شده   
راستين، دمکراسى توده  مردم کارگر و مزدبگير
است که آنها را بر کار و زندگى خوىش مسلط

 .       مى کند
: کم و بيش دو وجه عمده وجود دارد         براى شورا، 

-از لحاظ سياسى   .  اجتماعى و اقتصادى     –سياسى
اجتماعى به معنى فرار رفتن از فرماليسم
دموکراسى بورژوائى و پياده کردن نظام واقعى

از لحاظ اقتصادى به معنى فراتر. مردمى است  
رفتن از نظام توليد سرماىه دارى و سازماندهى

    .اجتماعى توليد است
 منابع

  اسکار آن واىلر- تارىحچه جنبش شوراها-
  پانه کک  - سازماندهى شورائى-

..............................................................
 پانزده دانشجو به حبس 

 محکوم شدند
 پانزده دانشجوی مجتمع آموزشی مالىر با حکم

 . دادگاه اىن شهرستان، به حبس محکوم شدند
 را بعهده دانشجوىانکه وکالتسيدمحمد سيف زاده   
احکام اعتراضيه ای نسبت به         دارد و قرار است      

موضوع: ه کند، در اىن زمينه گفت          ئصادره ارا  
اتهامی اىن افراد مربوط به تحصن هاىی است که
در جرىان خردادماه به بعد رخ داد و دادگاه، ىکی

دیاز اىن دانشجوىان را به شش ماه حبس، تعدا               
دىگر را به نود و ىک روز حبس و مابقی
دانشجوىان را به جزای نقدی بدل از حبس محکوم

هرچند بعضی از اىن حبس ها را برای. کرده است
اىن: وی تصرىح کرد     . دو سال تعليق کرده اند        

حکم عموما برخالف موازىن شناخته شده ی
حقوقی بوده و پس از خواندن پرونده نسبت به آن

مىکنيمتجدىدنظرخ .واهی

 در صد دختران فرارى مورد  ٦٠
 تعرض قرار مى گيرند

عليرضا جزاىرى، عضو گروه روانشناسى 
گفتگو با بالينى دانشگاه علوم بهزىستى، در               

تماعى خبرگزارى مهر با بيان اىنخبرنگار اج  
روى مطلب که پژوهش هاى انجام شده بر                      

١٨دختران فرارى بيانگر اىن امر است که حدود          
بيش از درصد اىن دختران در همان روز اول و          

 درصد آنها طى هفته اول مورد تعرض جنسى٦٠
دختر ١١٠در اىن پژوهش     : گيرند گفت  قرار مى 

د مطالعه قرار گرفتند    با سابقه فرار از منزل مور      
 در اماکن عمومى،انفرارىاز ميان     دختر ٣٠که  
 مراکز بازپرورى دختران بهزىستى واز نفر   ٤٠
٦/٩٢ که   اند ها انتخاب شده         زندان   از نفر        ٤٠

درصد اىن دختران سابقه دستگيرى پس از فرار ،
 درصد٤٤داراى سابقه گرىختن ،             درصد  ٦٨

 درصد سابقه٧و سابقه تحوىل به مراکز بهزىستى 
بيش از نيمى از: وى افزود . اند شدن داشته  زندانى

در اىن دختران با هدف کسب پول و ىا سرپناه                 
طول مدت فرار، تقرىبا هر روز ارتباط جنسى

ارتباط جنسى  درصد اىن دختران      ٧/٣ .اند داشته
اند و هم با مردان و هم با زنان را ذکر کرده                       

دخترانى که هر در ميانگين تعداد شرکاى جنسى    
 و حداکثر١اند حداقل      روز ارتباط جنسى داشته      

 . نفر بوده است١٠
  درصد اىن دختران بدون      ٩/٣٨: جزاىرى افزود 

٥٠اى براى تامين مخارج و            داشتن هيچ برنامه    
 درصد بدون داشتن هيچ سرپناه مشخصى براى          

از منزل) ها حداقل شب  ( سکونت پس از فرار         
برداشتن  اىن دختران با     درصد ٢/٣٥ .اند گرىخته

٧/٣ درصد کار کردن،            ٤/٢٠پول از منزل،         
 ٤/٧ ، درصد سرقت    ٦/٥ ،درصد قرض کردن    
 درصد خرىد و فروش٤/٧ ،درصد خودفروشى  

 درصد زندگى با دوست پسر و٦/٥مواد مخدر و    
محل: جزاىرى افزود . ازدواج با آنها بوده است     ىا

پس از  مورد نظر ساىر نمونه ها براى سکونت           
٧/٣ درصد منزل دوستان ،                ٣/٣٣فرار نيز       

مسافرخانه  درصد ١٣درصد خيابان و ىا پارک ،        
:وى در ادامه افزود   . کن مذهبى بوده است   ماو ىا ا  

ميانگين سنى اىن دختران در زمان اولين فرار
  سال است که اىن امر اهميت تمرکز             ١٦حدود  

اهداف پيشگيران ثانوىه را در سنين نوجوانى و
مشخص  سنين راهنماىى و ىا دبيرستان ،         دختران

مى نماىد هر چند که دامنه گستره سنى زمان
 تا١١ها و     سال در کل نمونه    ٣٠ تا   ٩اولين فرار   

هاى داراى سابقه ارتباط جنسى  سال در نمونه   ٢١
کند را گوشزد مى    پس از فرار ، اىن مطلب مهم          

که دختران در هر سنى امکان فرار از منزل را
هاى سنى هر چند به ساىرگروه اىن  بنابر  .دارند

اندازه نوجوانى در اولوىت نيستند ، اما باىد مد
بررسى دخترانى: جزاىرى گفت . دنگير نظر قرار 

اىن اند بيانگر که بيش از ىکبار از خانه فرار کرده
امر است که اکثر قرىب به اتفاق آنها از طرف

ىحداقل ىک  سرپرست و ىا ساىر اعضاء خانواده         
از رفتارهاى زىر شامل کتک زدن ، توهين کردن

مسخره کردن و  ، مراقبت شدىد، زندانى کردن       
ىادآورى مکرر اتفاقات گذشته و حتى عدم تماىل

 درصد١٤اند و فقط        دىده به پذىرش دختر آزار      
ها با برخورد مناسب والدىن پس از بازگشت نمونه

شده صفحه.بودندمواجه  ٣بقيه
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 !زندانها را بايد تعطيل کرد و به تفتيش عقايد، شکنجه و اعدام پايان داد

 ...زمينه هاى قتل عام
بعد از  که    جدىدی   زندان  که هر   اىن بود  استداللمان

 بند مى شد،د    وار   ئی  ازجوب نپشت سر گذاشت     
وقتى مى دىد همه تواب هستند انگيزه مقاومت را

ىنان اطالعات لو نرفته در ا اکثر. از دست مى داد  
در اىن دوران  رژىم. ندمورد افراد مختلف داشت     

دىگر کسى را بخاطر نوشتن توبه نامه ىا مصاحبه
تنها تخليه کامل اطالعات و دادن. آزاد نمى کرد  

اطالعاتى که در بازجوئى ها گفته نشده بود،
بازجوها از. زندانى را در ليست عفو قرار مى داد      
کردند کهمی  همين طرىق به اطالعاتى دست پيدا        

در بسيارى مواقع. ا نداشتند  هرگز انتظارش ر     
اطالعاتى که زندانى بعد از بازجوئى ىا محاکمه
مى داد عالوه بر آنکه باعث دستگيرى عده اى

.نجامد هم بيا   او   اعدام خود  به   مى شد، ممکن بود    
متاسفانه بسيارى از سازمان ها، بخصوص

 بدون آنکه کمترىن آموزشى در مورد ، مجاهدىن
حفظ اطالعات و حتى           شيوه هاى بازجوئى و            

 تشکيالتى و عقيدتى به هواداران خودمواضع
بدهند، آنان را وارد ىک جنگ مسلحانه بيهوده

 که قبال در فاز سياسى فعاليتیمجاهد. کردند
 دوستاندر باره    کرده بود، عالوه بر آنکه                     

 به افرادراجعتشکيالتى خود اطالعات داشت            
دند ىا بهغيرتشکيالتى هم که کمک مالى کرده بو        

دليل  مخالفت با رژىم به نحوى به آنها کمک کرده
وقتى مى برىدند همه را لو. بودند اطالعات داشتند  

 مردم موضوع  در بی اعتماد شدن          اىن. مى دادند
رژىم بعد از.  داشت هاى سياسى تاثير    ه    به گرو 

ىکسره کردن کار نيروهاى تشکيالتى، از سال
 و هواداران به بعد به سراغ  مردم                     ١٣٦٣

 به بعد اکثر٦٣سال    .  غيرتشکيالتى رفت   
زندانيان سياسى از مردم عادى بودند که به طور
.غيرتشکيالتى با گروهاى سياسى همکارى داشتند

 با وجود نقاط  زندانی، نفر٣٠ما 
 هم در مورد اتی اختالف،مشترک زياد

اما . وضعيت سياسى جامعه داشتيم
د که ع هيچگاه  باعث نشموضواين 

همديگر را تنها بگذاريم و يا با هم متحد
 . نباشيم

 حمالت که توهم شدند    عده اى از بچه ها دچار اىن     
 کهاستنظامى مجاهدىن  ىک نقطه عطف                      

.مى تواند جامعه را در موقعيت انقالبى قرار دهد          
زندان. عده اى دىگر خالف اىن را باور داشتند              

يتآئينه جامعه است و بخوبى مى شود وضع                     
 تعدادبا توجه به     اجتماعى وسياسى جامعه را            

 با نگاهی به     و ،چه سياسى و چه عادى     ،  زندانيان
کثرت. علت دستگيرى شان بخوبى تحليل کرد             

 گستردگى،زندانيان عادى با جرائم جورواجور         
از جمله    جرم در ميان طيف هاى اجتماعى                       

 اعتياد حکاىت از و گسترش فقر، فحشا، اخنالس    
 از هم گسيختگى اجتماعى و    ومىنارضاىتى عم 

  از اما حاکی     کثرت زندانيان سياسى      .مى کرد
سياسى سرکوب و تسلط رژىم بر مخالفين         شدت  

 ببعد نود درصد زندانيان بند٦٣ از سال       .بود  
سياسى به دليل فعاليت هاى گذشته شان ىعنى

. دستگير شده بودند   ٦٢ تا   ٥٩فعاليت در سالهاى      
الىلى مثل خروج غيرقانونى،ده درصد بقيه به د       

٢(داشتن اسلحه و کتاب ممنوعه و ىا مکالمه تلفنى   
با عراق ىا کشور دىگرى در مورد محل اصابت) 

از. موشکها و بمب هاى صدام دستگير شده بودند        

 مهمى در داخل کشور وجود نداشت و مردم به
 . خانه هاىشان برگشته  بودند

 به٤٩بالخره بعد از چندىن ماه تحمل بند مجرد              
٤در آن مدت شراىط بند         .  برگردانده شدىم   ٤بند  

زندانبانان و توابين جو. کامال عوض شده بود       
کالس هاى. داخل زندان را در کنترل داشتند                  

مال اجبارى بود و مقاومتى براىعقيدتى کا    
دشرکت نکردن در کالس ها بين زندانيان وجو               

 بودیزندان مملو از زندانيان تازه وارد        . نداشت
که به دالىل مختلف مثل شعارنوىسى، داشتن
کتاب، گوش دادن به رادىوهاى خارجى، اعتراض
و اقدام به خروج از کشور دستگير شده بودند و

ضاىتى و فعاليت جوانان واىن خود نشانگر نار      
وضع داخل زندان آرام بود. مردم عليه رژىم بود    

و هيچ اعتراضى نسبت به شراىط سخت زندان
 ما که به از   هر ىک     برای  .صورت نمى گرفت  

 منتقل٤تازگى از بندهاى انفرادى و مجرد به بند           
شده بودىم ىک تواب مامور کرده بودند تا روابط

حتى در حمام.  د ر بگير ما با دىگران را زىر نظ       
هر کس با ما. و توالت هم ما را رها نمى کردند          

 کوتاه  تماس مى گرفت و ىا صحبتهر چند   
، مى شد احضارمى کرد، بالفاصله به دفتر زندان         

.مورد مواخذه قرار مى گرفت و کتک مى خورد             
به اىن صورت ارتباط ما با دىگران و تازه

 . واردىن را قطع کردند
 با  اداره اطالعات    ، ٦٧ و    ٦٦،  ٦٥هاى  در سال  
بعضى  توابين در سطح شهرها قرار دادن    طعمه  

در داخل زندان هم همين کار را.  پهن مى کرد  دام
بازجوها و زندانبانان از طرىق تواب ها. کردند

آن ها سود. محفل و تشکيالت راه انداخته بودند           
 به اىن وسيلهوزىادى از آن محفل ها بردند                 

.عات باقى مانده زندانيان را جمع  آورى کردنداطال
متاسفانه تعدادى از زندانيان قدىمى هم در دام

جو  به دليل   اما . اعدام شدند  ٦٧افتادند و در سال      
بى اعتمادى که بوجود آمده بود امکان افشاى آن

 . براىمان نبود
، تغيير و تحوالتى در مدىرىت و٦٦حدود سال    

ردى که خود را تهرانىف. اداره زندان رخ داد       
معرفى مى کرد از طرف سازمان زندان ها مامور

 اقدام اواولين  . شده بود تغييراتى در زندان بدهد       
 زندانى ها فقط روزى.بودقفل کردن در سلول ها       

.سه نوبت مى توانستند از سلول ها خارج شوند                
کليه لباس ها و لوازم شخصى را جمع آورى

 که خانواده ها براىمانحتى پتوهاىى را     . کردند
آورده بودند از ما گرفتند و مقرر کردند مو و

اىن اقدامات. سبيل زندانيان باىد هميشه کوتاه باشد     
 شروع شد و بعد در بندهاى عمومى٤ابتدا از بند    

عادل آباد ىک زندان عمومى است و. اجراء شد 
 اىنبه. هيچ گاه چنين محدودىت هائى وجود نداشت     

استند زندانيان را بيشتر تحت فشارطرىق مى خو 
 که٣ و   ٢تعدادى از زندانيان بندهاى      . قرار دهند 

از زندانيان قدىمى با حبس هاى طوالنى بودند از
حتى بسيارى. باز زدند  اجراى مقررات جدىد سر    

از ماموران شهربانى از اجراى آن ها ناراضى
بودند زىرا کار و زحمت آنان را چند برابر

ر بعضى موارد هم درگيرى هاى شدىدىد. مى کرد
احتمال ىک. ميان پاسداران و زندانى ها پيش آمد        

. در زندان مى رفت   ٦١شورش مانند شورش سال     
)٣  ( 

 : پانويس

  جمله مقررات بند رفتن به کالس هاى-١
کام رساله و عقيدتى و نمازآموزشى مثل اح   

 .جماعت بود
 طى موشک باران شهرها توسط صدام،-٢

مجاهدىن با آشناىان و اقوام خود در اىران
تماس مى گرفتند و محل اصابت بمب ها و

همين. موشکها را از آنان سئوال مى کردند           
مسئله باعث دستگيرى تعداد زىادى شد که به

   . مى گفتند“ زندانى تلفنى“آنان 
ليل خودکشى ىک زندانى د  به    ٦١ سال     -٣

شورش بزرگى در عادل آباد اتفاق افتاد تا
 راهرو٣آنجا که ماموران با نصب تيربار ژ         

سى درکاگرچه  . و هشتى را به رگبار بستند        
آن شورش کشته نشد اما در و دىوار پير از

دست آخر دو نفر را بعنوان.  بود جاى گلوله 
 ساعت در٤٨محرکين شورش به مدت               
 .راهرو زندان به صليب کشيدند

........................................................
 ... درصد دختران فرارى٦٠

دهد که اىن ى م  هاى فوق نشان      در مجموع ىافته     
اند که شراىط شده هاىى بازگردانده  دختران به خانه  

قبلى منجر به فرار آنها تغيير نکرده و  خانواده ها         
مهارتهاى الزم براى برخورد با اىن نيز فاقد   

 تعيين دقيق : وى تصرىح کرد   . دختران بوده اند   
عوامل موثر بر فرار از منزل اعم از شراىط

برطرف خانوادگى و ىا روانى دختر، تالش براى       
کردن و ىا کاهش عوامل منجر به فرار از جمله

حماىتى در سطح اى ، مددکارى و اقدامات مشاوره
واده و در سطح مدرسه و خانواده در بارهخان

به منزل بازگشته ، شيوه برخورد با دخترى که       
اطمينان از حفظ امنيت و سالمت دختر پس از

نظر گرفتن تدابير قانونى بازگشت به منزل و در     
در خصوص دخترانى که پس از فرار مورد

همچنين امکان ارتباط گيرند و   خشونت قرار مى    
اکز مشاوره اى و حماىتى ازآسان دختر با مر       

به هر دليل حاضر به پذىرش دخترانى که خانواده  
آنها نيست، از جمله راهکارهاى پيشگيرانه از

 .دختران از خانه است  اقدام مجدد
..............................................................

 نفر از جمله يک زن سه اعدام
 کرج و قزوين، در دزفول

 نفر از جمله ىک زن دو اسالمى رزىم جمهورى 
. قزوىن اعدام کرد، کرج ورا در شهرهاى دزفول

به گزارش روزنامه حکومتى اىران، دادگاه
 نها راآقزوىن پس از محاکمه ىک زن و شوهرش 

پنج سال تبعيد و هشتاد، دهسال حبس  ، به اعدام  
 دىوانعالى رژىم پس از. ضربه شالق محکوم کرد

م اعدام زن را تائيد و قابل اجراحک، بررسى
 دانست و حکم همسر وى را جهت رفع ابهام به             

به نوشته اىن روزنامه. دادگاه بدوى ارسال کرد     
بهمن صبح روز پنجشنبه دوم      ،پس از تائيد حکم     

به داردر محوطه زندان قزوىن             ماه اىن زن          
در اىن گزارش اتهام اىن زن و شوهر. اوىخته شد 

 . ذکر نشده است
ش شده که رژىم جوان بيستردر همين حال گزا    

ساله اى به نام خدامراد را در دزفول در و پنج  
 به دار آوىخته است مالعام 
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 کارگران ذوب مس خاتون آباده تحصن
 به خشونت کشيده شد 

نباد کرما آران شرکت ذوب مس خاتونتحصن کارگ 
در پى حمله نيرو هاى سرکوبگر بهمن ٣روز جمعه 
در جرىان .رژىم به خشونت کشيده شد        گارد وىژه     
  .  چهار تن کشته و تعدادى مجروح شدنداىن حمله

مدىرىت ذوب مس خاتون آباد تعدادى از کارگران را
کارگران اخراج شده همراه. اخراج مى کند      

ده هاى خود در اعتراض به اىن اخراج ها درخانوا
 روز دست به تحصن و٨مقابل کارخانه به مدت         

نيروهاى. بستن جاده منتهى به ذوب مس مى زنند              
سرکوبگر وارد عمل مى شوند و کارگران و خانواده

 بهمن، مردم٤روز شنبه . ةا آنها را به گلوله مى بندند 
 دست بهشهرستان بابک در اعتراض به اىن کشتار         

نيروهاى گارد وىژه. راهپيمائى و اعتراض مى زنند    
بار دىگر به صحنه مى آىند و مردم را به گلوله

بنا به گزارش منابع گوناگون تعداد کشته ها. مى بندند
در همين حال گزارش.  نفر افزاىش مى ىابد   ٧ تا   ٦به  

 باشده است به دنبال حمله نيروهاى سرکوبگر، مردم
ضمن حمله به ساختمان هاى دولتىده و   آنها درگير ش  
 .  شيشه هاى برخى از آن ها را شکستند، و بانک ها

حدود هشت روز: ساىت خبرى کرمان گزارش داد       
است که تعداى از مردم خاتون آباد شهر بابک
کرمان در برابر دروازه کارخانه ذوب مس تجمع

اىن تعداد که اکثر آن ها را زنان مسن. کرده اند  
ل مى دادند، تقاضاى خود را اشتغال اعضاىتشکي

بر اساس گزارش هاى. خانواده خود ذکر مى کردند     
رسيده کارخانه ذوب مس دست به استخدام کارگر از
شهرهاى دىگر زده است و تحصن کنندگان خواهان

 . آن هستند که کارگران محلى بيکار استخدام شوند
....................................... ..............

تجمع اعتراضى کارکنان 
 بيمارستان قم

 تن٢٠٠ ژانوىه،   ٢٧ بهمن برابر با      ٧روز سه شنبه   
از کارکنان بيمارستان تعطيل شده بهشتى قم در

 توقيف و بلوکه شدن ىک ميليارد توماناعتراض  به  
 که  به حساب دانشکده   خود  مطالبات عقب افتاده     

 مقابل دادگسترى اىن، درعلوم پزشکى قم وارىز شده
شهر اجتماع کردند، اما  تجمع آنان مورد تعرض

 روز .گرفت نيروهاى سرکوبگر رژىم قرار             
اىن تن از کارکنان                 ١٠٠ بهمن،         ٨چهارشنبه     
مرکزدر مقابل   در ادامه اعتراضات خود     بيمارستان  

معترضنماىنده کارکنان   . تلوىزىون قم اجتماع کردند   
 ضربودگسترى قم       دا ضمن اعتراض به عملکرد    

قضيه برخى مى خواهند : گفت اجتماع کنندگان و شتم   
مبلغ ىک ميليارد: وى تأکيد کرد    . را سياسى کنند     

تومان وارىز شده به حساب دانشکده مختص
مطالبات معوقه پرسنل بوده و نباىد به ساىر بدهى

وى تصرىح کرد         . هاى بيمارستان تعلق گيرد             
خواهد داشت  ادامه   تا حصول نتيجه  اعتراضات آنان   

و اىن احتمال وجود دارد در روزهاى آىنده در
اعتراض به عملکرد دادگسترى قم در مقابل قوه

 .نندقضائيه نيز تجمعى برگزار ک
......................................................

 ... نفرسه اعدام
بعد از نود و نه در کرج نيز فردى به نام محمود            

ق در محوطه زندان رجائى شهر کرجضربه شال  
 .اعدام گردىد

.................................................................
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 معلمان تحصن اعتراضى 
در اعتراض به بى توجهى به خواسته هاىشانمعلمان  

 دى در مدارس دست به تحصن٢٩ تا    ٢٧از روز    
اىن تحصن که از سوى تمامى معلمان مناطق. زدند

 منجردشهرى تهران و سراسر کشور حماىت مىش          
هاى درس بسيارى از مدارس در به تعطيلى کالس    

در آخرىن روزمعلمان  . طع تحصيلى شد   تمامى مقا 
تاکيد کردند در صورت بى توجهى به خوداز تحصن   

خواسته ها و مطالبات شان به تحصن ادامه خواهند
 . داد

 تهران۴رضا صراف، نماىنده منتخب معلمان منطقه 
و عضو کانون صنفى معلمان درخصوص تحصن

حق مطالبات معلمان،:به خبرنگاران گفت     معلمان   
مان برنامه و بودجه متعهد شده بود که طرحساز

نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارمندان آموزش و
پرورش در اختيار دولت و مجلس قرار گيرد،

 .حقق نشده استتمتأسفانه اىن وعده تاکنون م
با توجه به اىن موضوع کانون  وى تأکيد مى کند      

صنفى معلمان که در حقيقت ىکى از تشکل هاىى
هاىى کند برنامه  حقوق معلم ها حماىت مى    است که از    

در اعتراض به اىن امر اختصاص داده بود که در
نهاىت آخرىن برنامه اعالم شده از سوى کانون
صنفى اىن بود که معلمان سه روز اول اىن هفته را
تحصن کنند و به عنوان اعتراض از حضور در

هاى درس خوددارى کنند و خوشبختانه اىن کالس
وى درخصوص بى.  حالت فراگير پيدا کرد     امر ىک 

 اىن تحصنکارگزاران رژىم بهتوجهى و بى اعتناىى 
مقامات تاکنون هيچ عکس العملى نشان نداده و: گفت

هيچ کدام حتى نپرسيدند که دالىل اىن تحصن چه
اگر بى توجهى به همين نحو ادامه: وى افزود . بوده

توانيم بهىابد تحصن مستمر خواهد شد تا جاىى که ب            
..................................حقوق طبيعى خود برسيم

 اعتصاب معلمان در شيراز
به عدم وصول شيراز در اعتراض                     معلمان

 واحد آموزشى شيراز را به١٨٨مطالباتشان،    
اعتصاب معلمان زمانى شکل. ندتعطيلى کشاند    

گرفت که کانون فرهنگيان شيراز از معلمان خواست
چهارم تا ششم بهمن از رفتن به کالس هاىروزهاى  

٥٥در پى اىن دعوت، معلمان      . درس خوددارى کنند  
 واحد آموزشى١٣٣واحد آموزشى شيفت صبح و           

نوبت بعدازظهر کالس هاى درس خود را تعطيل
در اىن ميان تعدادى از معلمان نيز با صدور. کردند

اطالعيه اى از دانش آموزان خواستند آنها نيز به
اىن گزارش حاکى است، در پى. درسه نروند   م

تعطيلى اىن مدارس، دانش آموزان برخى از اىن
واحدهاى آموزشى اقدام به شکستن شيشه هاى

کانون فرهنگيان شيراز. کالس هاى خود نمودند       
اعالم داشته است، در صورت عدم تحقق
خواسته هاىش، در اسفند ماه نيز اقدام مشابهى را

 .سازماندهى خواهد
.................................................................

 سالگى١٧اعدام جوانى  که در سن 
 مرتکب قتل شده بود

 ساله اى را به٢١رژىم جمهورى اسالمى جوان            
 سالگى مرتکب قتل شده بود١٧اتهام اىنکه در سن       

 ژانوىه٢٥ برابر با        ١٣٨٢ بهمن     ٥روز ىکشنبه     
معاون دادستانى اىالم اعالم کرد .کرد  اعدام ٢٠٠٤

سالگى ١٧ در سن     ٧٨محمد محمدزاده که در سال        
مرتکب قتل شده بود سحرگاه روز ىکشنبه در زندان

اىن جوان انگيزه قتل را مسائل. اىالم اعدام شد      
 . ناموسى عنوان کرده بود


