
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 )    در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران  

 خبري سياسي              ٦٠           دوره جديد، شماره
  ٢٠٠٤ مه ١٩ – ١٣٨٣ ارديبهشت ٣٠

  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

از هم اكنون بايد در تدارك دادگاه سران جمهوري اسالمي به جرم
 عليه بشريت و عاملين شكنجه و اعدام و كشتار ده ها هزارجنايت

دكرانديش سياسي و فرهنگي، مردم كوچه و خيابان مبتني بر
معيارهاي ويژه يك جامعه انساني بود كه در فرداي واژگوني رژيم،
نقطع عطفي باشد براي دادخواهي و اجراي عدالت و مبارزه براي

!زنداني سياسي آزاد بايد گردد .  ب در ايراننفي زندان و شكنجه و اعدام و سركو

طى دو ماه گذشته) در تبعيد (کانون زندانيان سياسى ايران    
به صورت آزمايشى اقدام به تاسيس صفحه خبر در سايت

اخبار اين صفحه محدود به مسائل. خود کرده است     
اجتماغى، مبارزات و اعتراضات مردم، نقض حقوق بشر و

از اين صفجه ديدار کنيد و براى ارتقا. است... پناهندگى و 
 .کيفيت آن با نوشتن نظزات خود ، ما را يارى دهيد

نفر به اتهامهاى  ۵۵ دستگيرى
 سياسى و امنيتى

  
عليه رژىم در اولين ماه  نفر به اتهام اقدام سياسى و امنيتى۵۵
ى عمومى معاونت امنيتى دادسرا        .دستگير شدند   ٨٣ سال

در ماه اول سال جارى با: تهران با اعالم اىن مطلب گفت         
مواردى مثل تحرک جرىانات ناسيوناليستى، جعل پيگيرى

فعاليت برخى عنوان بيت رهبرى و وزارت اطالعات و نيز          
 .دشدن نفر را دستگير ۵۵نشرىات بيش از 

 را چنينمعاونت امنيتى دادسراى تهران روند دستگيرى              
و» ُمثل«ساىت خبرى به اسم               کشف ىک   : توضيح داد   

 دستگيرى کسانى که اىن ساىت را تأسيس کردند به اتهام نشر      
مطالب توهين آميز نسبت به نظام مقدس جمهورى اسالمى

اىن ساىت، اىران و درج اطالعيه هاى مضر در                               
رتباط با اىن پرونده پدر و پسرى هستند کهدستگيرشدگان در ا

پيگيرى نشر .تحت بازجوىى قراردارند       در حال حاضر      
شيعى، مطالب توهين آميز نسبت به ائمه اطهار ـ رد عقاىد                

اسالمى، ادعاى ارتباط با ارواح و توهين به قرآن کرىم در
روان که سردبير آن از افراد پان نشرىه ماهانه روح و        

بوده از انقالب و متقاضى عضوىت در ساواک      اىرانيست قبل   
است و احضار دست اندرکاران نشرىه جهت تحقيق بيشتر در

.شماره مجله چاپ شده است            ١۴مورد مطالبى که طى             
احضار دست اندرکاران نشرىه طبرستان در مورد

همه«اتهام چاپ مطلب طنزى که با عنوان                 پاسخگوىى به  
چاپ شده و با در مجله »  ها بدبختى ما از اىن بزها و بززاده       

لحنى توهين آميز نسبت به مسؤولين و آقازاده هاى کشور
مسؤولين نشرىه همگى طى نامه هاى تنظيم شده است که       

 جداگانه از چاپ اىن مطلب عذرخواهى و اظهار پشيمانى                
.کرده اند، پيگيرى در مورد اىن پرونده هنوز ادامه دارد                      

ا جعل عنوان مأمورىت ازب دستگيرى دو نفر از افرادى که        
سوى مقام معظم رهبرى و وزارت اطالعات و ارتش

اىران اقدام به فرىبکارى و کالهبردارى از جمهورى اسالمى 
ازعوامل اصلى و تن۶دستگيرى   . افراد مختلف مى کردند      

گردانندگان جرىانات ناسيوناليستى قومى از شهرهاى باکو ـ
که قبًال نيز به هميناروميه و تهران و رهبر آنان             خوى ـ  

....................................................اتهام در زندان بوده
وضعيت حقوق بشر در ايران بدتر شده 
کميسيون امور خارجه مجلس عوام انگليس اعالم کرد
وضعيت حقوق بشر در اىران نسبت به سال گذشته ميالدى

االنه خود دربارهگزارش س   اىن کميسيون        .بدتر شده است     
اى منتشر کرد که در  صفحه ٥٦حقوق بشر را در ىک جزوه        

از: بخشى از آن به نقل از سازمان دىدبان حقوق بشر آمده                  
هنگام انتشار گزارش سال گذشته اىن کميته وضعيت حقوق

 .بشر در اىران بدتر شده است
 

 زندان ديکتاتورى صدام،             زندان ابوغريب؛
  بابک                                       زندان دمکراسى آمريکا

با آشکار شدن عکس هاى شکنجه و تحقير
 زندانبانان وزندانيان عراقى توسط             

شکنجه گران آمرىکائى، ىک بار دىگر نام
زندان مخوف ابوغرىب که روزگارى نه
چندان دور با شقاوت ها و ددمنشى رژىم
صدام حسين تداعى مى شد، در برابر افکار

صدام رفت. عمومى جهانيان قرار گرفت       
اما زندان هاى  او را امپرىالست هاى

ا وآمرىکائى و انگليسى دوباره احي                      
شکنجه گاه و قتل گاه مردمى کردند که با
اشغال گران و مهاجمان به کشورشان به

 . مخالفت برخواستند
زندان ابوغرىب به مدت سى و پنچ سال
بخشى از دستگاه سرکوب حکومت صدام
حسين براى اعمال دىکتاتورى و خشونت

اما. سيستماتيک دولتى عليه مردم عراق بود   
 تعرىف نکرده بودهرگز کسى نشينده و ىا       

در اىن زندان، آن گونه که زندانبانان

و شکنجه گران آمرىکائى کردند، به
طور سيستماتيک به زندانيان مرد تجاوز
شده باشد ىا آن ها را مجبور کرده باشند
به همدىگر تجاوز کنند و ىا سگ هاى
آموزش دىده و هار را در حالى که لخت

 . جان آنها بياندازندو عرىان هستند به 
شکنجه زندانيان در عراق، بار دىگر
ساىه اشباح هراس انگيز امپرىاليسم
آمرىکا بر جهان را پدىدار کرد که اىن
بار خود را در پوشش مبارزه با

استقاده از. پنهان کرده است  “ ترورىسم“
شکنجه براى گرفتن اعتراف از زندانيان

ىو اسيران جنگى، بحشى از سياست ها         
خارجى امپرىالسيم آمرىکا در پنچاه سال

به اىن دليل شکنجه. گذشته بوده است     
وحشيانه زندانيان عراقى به عنوان بخشى
از سياست آمرىکا براى درهم شکستن

 ٢بقيه صفحه مقاومت مردم عراق    

ل زندان پر ازىشه مسا  ياز آن جا که هم          
اس وىلحظه ها متضاد بود و درد و شادی،          

شي در کنار هم پ       مقاومتد و شکنجه و        يام
بعدهاز يآور ن ن لحظه های دلهرهى ا ،رفت می
ج حا . شد تبدىل شد های شادی بخش     لحظهبه  

 زندانيانى که خواستگار روىداود از همه   
 اسم و مشخصاتآن ها انگشت مى گذاشت     

ان فردی بود کهيان زندان يدر م . ديمی پرس 
ظ آذری داشت و هم اسميهم لهجه ی غل       

جانىکی از شهرهای آذربا         ىل او به          يفام
ن کهىبعد از ا      .  بود    منسوب       "انيشرب"

خودش را معرفی کرد حاج داود از او
او در حالی که. " تو ترک هستی؟   ":ديپرس
نه حاج “:د گفت ىش به شدت می لرز      ىصدا

 “ .ميستيآقا ما اصال ترکی بلد ن
حاج داود که در لودگی و تمسخر استاد بود

ی آذری را در حالی که سعی می کرد لهجه        

 اگر قسممعلوم است،  “ : د کند گفت    يتقل
 که بود  دايات پ   از لهجه  هم نمى خوردى     

ن حرفى در آن هنگام ا         “.ستیيترک ن  
ی او چنان ی خنده    حاج داود و قهقهه          

یىآور بود و با سکوت مرگ زا              چندش
رو به رو شد که خود حاج داود هم
احساس ناامنی کرد و نگاهش را از

اما بعد از آن روز. دىان دزد   يزندان
ادآوری آن لحظات خوشی راىان با يزندان

انی دريب که شرب    ين ترت  ىبه ا  . گذراندند
 درنى هاگر از زنداىکی دىنقش خودش و 

وال وئنقش حاج داود ظاهر می شد و س          
ها به همان شکل ردوبدل می شد و جواب

  . ىدىمخند همه قهقه می
ن و شومىهای مرگ آفر                 لحظه

.ال تمام شدن ندارديی خىی گوخواستگار
  ٣                        بقيه صفحه 

 “خواستگارى “ 
پيوند.مقسمت آخر                                 

 خبرنامه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خبرنامه                              ٢٠٠٤ مه ١٩ -١٣٨٣ ارديبهشت ٣٠ -٦٠                                    دوره جديد، شماره ٢

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

 :...زندان ابوغريب
در برابر نيروهاى اشغالگر از همان روزهاى

.ستنخستين اشغال اىن کشور به اجراء درآمده ا           
در نتيجه محاکمه چند سرباز و درجه دار ذخيره
ارتش، که در مصاحبه هاى خود گفته اند وظيفه
آنها تبدىل زندان ابوغرىب به جهنمى براى
زندانيان بوده، تنها با هدف به انحراف کشاندن
افکار عمومى از  ماهيت تجاوزکارانه نظام
حکومتى آمرىکا و اعمال ضدبشرى آن صورت

  .مى گيرد
آمرىکا بعد از آنکه افغانستان را به اشغال در
آورد، رسما اعالم کرد قوانين کنوانسيون ژنو در
باره حقوق اسراى جنگى را در اىن کشور رعاىت
نخواهد کرد و خود را به قوانين بين المللى پاىبند

متعاقب آن سربازان اىن کشور،  اسراى. نمى داند
که سر وافغانى و غيرافغانى را در حالى                       

صورت شان پوشيده و دست و پاىشان بسته شده
.بود در جلوى دوربين هاى تلوىزىونى قرار  دادند         
اىن رفتار را سربازان آمرىکائى و متحدان آنها

نوع وحشيانه تر اىن. در عراق نيز تکرار  کردند       
نوع شکنجه که در مقابل دىدگان ميليون ها نفر

ا درقرار گرفت، در زندان ارتش آمرىک                         
زندانيان را در حالى. گوانتانامو به اجراء در آمد     

که به دست و پاى شان غل و زنجير بسته بودند و
به سختى راه مى رفتند در جلوى توربين هاى

وقتى در مقابل دىدگان. تلوىزىونى قرار مى دادند   
ميليون ها نفر اىن چنين وحشيانه زندانى را شکنجه

سانى اش محروممى کنند و او را از حقوق ان                    
مى کنند، چه بالئى که بر سر او در پنهان و  در

 . اتاق بازجوئى و شکنجه نمى آورند
از نظر شيوه ها و اهداف اعمال شکنجه تفاوت
چندانى ميان آمرىکائى ها و رژىم صدام حسين

تنها تفاوت در اىن است که. نمى توان قاىل شد      
صدام فقط در چارچوب عراق شکنجه کرده

 اما آمرىکائى ها تقرىبا در تمام دنيا شکنجهاست،
کرده اند و ىا از طرىق آموزش تکنيک هاى شکنجه
و بازجوئى به عوامل دست نشانده خود، آن را به

 .اجرا در آورده اند
 اقدام به تاسيس مدرسه١٩٤٦آمرىکا در سال        

وىژه آموزش هاى شکنجه و ) SOA (نظامى
تاسيس اىنهدف از       . بازجوئى در پاناما کرد         

مدرسه آموزش نيروهاى اطالعاتى ارتش هاى
آمرىکاى التين و جنوبى براى گرفتن اعتراف از
زندانيان به منظور درهم شکستن نيروهاى چپ و

اىن. انقالبى و جلوگيرى از رشد کمونيسم بود               
 به اىالت جورجيا در١٩٨٤مدرسه در سال          

٦٤از زمان تاسيس اىن مدرسه      . آمرىکا منتقل شد  
هزار نفر از سراسر جهان که گفته مى شود چند
نفر از ارتش شاه اىران نيز که بعدها به استخدام
.ساواک درآمدند در اىن مدرسه آموزش دىدند                 
تعدادى  از کسانى که در اىن مدرسه آموزش
دىدند، بعدها در چند کشور آمرىکاى التين و
جنوبى به خاطر موفقيت هائى که در زمينه درهم

ن سازمان هاى انقالبى به دست آوردند، درشکست
از اىن. راس کودتاههائى آمرىکائى قرار گرفتند       

(دست مى توان از هوگو بانزر دىکتاتور بوليوى           
)١٩٨٠دهه         (مانوئل نورىگا        ) ١٩٧١-٧٨

دىکتاتور پاناما و لئوپولد گالتيرى در آرژانيتن نام
دوسوم افسرانى که در اىن مدرسه آموزش. برد

.بعدها به علت آدم ربائى، قتل و شکنجه  ودىدند، 

 . کشتار مردم تحت تعقيب قرار گرفتند
ست که صدهاسازمان دىده بان حقوق بشر معتقد ا       

هزار نفر در آمرىکاى التين توسط افسرانى که
در اىن مدرسه آموزش دىده اند، مورد شکنجه و

 . تجاوز قرار گرفته و اعدام شدند
اىن مدرسه که زىر نظر پنتاگون اداره مى شود،

 به دليل افشاى ماهيت آن به٢٠٠١در سال       
(انستيتوى نيم کره غربى براى همکارىهاى امنيتى

WHISC ( تغيير نام داد و چند واحد درسى در
براى خفه“ حقوق بشر  “و   “ دمکراسى“زمينه   

.کردن اعتراضات به آموزش هاى آن اضافه شد            
از اىن تارىخ به بعد، بوىژه بعد از حمله آمرىکا به
افغانستان، صدها تن از نيروهاى ذخيره  ارتش
آمرىکا، در اىن مدرسه آموزش دىده و تحت نام

 Independent)(اران مستقل         پيمان ک         “
contractors “  از زندانيان در“ نگه دارى“براى

.عراق و افغانستان به اىن دو کشور اعزام شدند             
چند سربازى که قرار است در ارتباط با شکنجه
زندانيان در زندان ابوغرىب مورد محاکمه قرار

در اىن. گيرند، در اىن مدرسه آموزش دىده اند             
شيوه هاى اعتراف گيرى،مدرسه به غير از               

تکنيک هاى بازجوئى و شکنجه، راسيسم نيز
 . آموزش داده مى شود

راهبرد امپرىاليستى دولت آمرىکا داراى دو مولفه
مولفه اول اىن است که اىن حق را براى. است

خود قائل است با جعل وقاىع و دروغکوئى عليه
  .هرکشورى به اقدام نظامى متوسل شود

ا اتکا به قدرت نظامى خود و ىکمولفه دوم، ب    
قطبى بودن جهان، مى خواهد بر جهان حکومت

از اىنرو، هرجناىتى از دخالت سياسى در. کند
امور دىگران تا لشکرکشى و اشغال نظامى و
اقدامات ترورىستى و آدم رباىى و شکنجه را

 .  براى خود روا مى دارد
 

 :منبع
School of American Watch     

..............................................................
شکنجه زندانيان در زندان 
 آمريکائى گوانتانامو

 دنبال تعيين رئيس زندان گوانتانامو به عنوانبه
مسئول جدىد زندان ابوغرىب، روزنامه

دولت: فاش ساخت  " واشنگتن پست  " آمرىکاىى
اى را شيوه پيچيده     ٢٠٠٣آمرىکا از آورىل سال       

براى بازجوىى اززندانيان زندان گوانتانامو
 .بکارگرفته است 

 قراردادن زندانيان درمعرضشيوه هاازجمله اىن    
خوابى، حرارت گرما، اذىت سرما، صداى بى

و نورافکنهاىى که چشم موسيقى خشن و زجرآور   
 .را کورمى کند، مى باشد انسان

ىاز سو  بر پاىه اىن گزارش، دستورالعملى نيز         
)پنتاگون  (دفاع آمرىکا     مقامات عاليرتبه وزارت   

ىو وزارت دادگسترى صورت گرفته تا ليست                  
براى بازجوىى از زندانيانجدىد  شيوه   ٢٠شامل  

درپاىگاه نيروهاى آمرىکاىى در گوانتانامودرکوبا
 .شود تهيه

به بازجوىان آمرىکاىى اجازهدر اىن توافق نامه        
انفرادى رسلولداده شده درصورتى که زندانى د        

باشد بدون لباس وى را مورد بازجوىى قراردهند
 به طورمتوالىساعت هازندانيان را مجبور کنند و 

 .درجاى خود باىستند

دستگيرى و  آزادى شرکت 
ه گان در را هپمائى اول کنند

 ماه مه
١٢  برابر با             ٢٠٠٤روز شنبه اول ماه مه                

 نيروهاى امنيتى و لباس١٣٨٣اردىبهشت     
 تن از شرکت کنندگان در٤٠شخصى رژىم       

مراسم راه پيمائى اول ماه مه سقز را دستگير
 اردىبهشت٢٣همه دستگيرشدگان  تا روز     . کردند

ى آزادىدر راستاى فعاليت برا            . آزاد شدند    
در(دستگيرشدگان ، کانون زندانيان سياسى اىران       

به فعاليت هاى  دامنه دارى دست زد و طى) تبعيد
 اتحادىه کارگرى٣٠ارسال نامه اى براى بيش از       

در سطج جهان، از آنها خواست رژىم جمهورى
اسالمى را براى آزادى دستيگرشدگان تحت فشار

 و به دنبالدر پاسخ به اىن  فراخوان       . قرار دهند 
فعاليت چند سازمان سياسى چپ از جمله اتحاد
انقالبى نيروهاى کمونيست و چپ اىران در
استکهلم، فدراسيون اتحادىه هاى آزاد کارگرى
جهان طى شکاىت نامه اى به سازمان جهانى کار،
خواستار دخالت فورى اىن سازمان  براى آزادى

اتحادىه سراسرى کارگران      . دستگيرشدگان شد   
سوئد نيز که نماىندکى دو ميليون کارگر در سوئد
را دارد، طى ارسال نامه اى براى سفارت رژىم

 . در استکهلم، خواهان آزادى دستگيرشدگان شد
……………………………………… 

هشت تن از کارگران دستگيرى
 کارخانه شيشه همدان

در کارخانه شيشهآخر اردىبهشت، کارگران هفته  
م تامين مطالبات خود ودر اعتراض به عد   همدان  

تعدىل نيروى کار که به اخراج تعدادى زىادى از
براده اهن  با رىختن   کارگران منجر شده است،        

اىنبه توليدات     ى   لطمات، در کوره مذاب شيشه         
تن ازآن هشت      وارد آوردند و به دنبال        کارخانه

 . دستگيرشدند آنان
………………………………………..
آغاز دور جديد سرکوب هاى 

 تماعىاج
فرمانده نيروى انتظامى تهران اعالم کرد رژىم 

برنامه هاى خاصى براى مقابل با آنچه که او آن 
آلودگى صوتى و معضالتى همچون اىجاد    “ را   

ناميد در دست“ مظاهر بد حجابى در جامعه            
آىنده از طرىق رسانه ها به تدوىن دارد که در      

  .اطالع عمومى خواهد رسيد
..............................................................

 ميليون نفر در کشور زير  ٢٢
خط فقر مطلق و نسبى قرار 

 دارند
معاون امور اجتماعى سازمان بهزىستى گفت که

 که درصد جمعيت کشور زىر خط فقر هستند١٧
ليون افراد کم درآمد را نيز به آن اضافه   ١١اگر 

ل حدود ىک سوم ميليون نفر معاد          ٢٢کنيم،    
جمعيت کشور زىر خط فقر مطلق و نسبى قرار

.......................................................دارند
 ميليون کودک هر سال٥/١

 براثر گرسنگى مى ميرند
)ىونيسف(صندوق کودکان سازمان ملل متحد               

هر ساله ىک و نيم ميليون کودک در          : اعالم کرد 
 ٤بقيه  صفحه .         يرنداثر گرسنگى مى م
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 !زندانها را بايد تعطيل کرد و به تفتيش عقايد، شکنجه و اعدام پايان داد

 “ خواستگارى  “
به نظر. رسد زمان متوقف شده است       به نظر می   

.ان کوچک شده است    يی زندان  ی همه  رسد جثه  می
 نفر را در٢۵ نفر   ٩ش  ىاتاقی که با حداکثر گنجا     

انگار. دىآ خود جای داده است به نظر بزرگ می          
با. ی ما کافی است    ک چهارم اتاق هم برای همه      ى

کنم وجود فضای اضافی در اتاق احساس می                    
خواهند د می ىشا. شوند ک می ىوارها به هم نزد     ىد

ان را در خود پناهيک شدن به هم زندان         ىبا نزد  
ها در ن همراه آن  ئنيدهند و از شر زندانبانان و خا       

زمان همد  ىن روست شا   ياز هم .  دارند  نگه امان
 . ن ننگی را ثبت نکنديمتوقف شده تا چن

 بند را ترکخواستگار و حاج داوود و همراهان        
 مرگ بارى  سراسر بند را سکوت    .کردند

 مرغ شوم مرگ باالی سر. فراگرفته بود    
خواستگار. در آمده بود         پرواز         بهان     يزندان
زندانبان قراردر چنگال بی رحم     يان خود را    قربان
 . داد

با وجود تالش،    “مراسم خواستگارى    “بعد از   
ه به بند،ي برای بازگرداندن روح     زندانيان زىکى ا 

به. بند نشاط پيشين خود را تا مدتى از دست داد              
دن ناميمحض روشن شدن بلندگو در انتظار شن            

 بر بند مرگ .  ىودىم دگان روز خواستگاری  ىبرگز
ک هفتهى سرانجام بعد از         .افکنده بود  ی    هى سا  ما

ىدگان خواستگار را از بند ما بردند و دىگربرگز
 .  آن ها را ندىدىم

 
 :پا نوىس

ا خواستگار آن روز امروزىگاهی فکر می کنم آ      
ها مىا به آن روز   آىزنده است   چنانچه  . زنده است 

اندىشد  که دىگران را قربانى کرد تا خود بماند؟ 
تالش کرده علل و عوامل اىن عمل غبرانسانىا  ىآ

اوا   ىآ آميز خود را رىشه ىابى کند؟                      و خيانت  
 خود   به زندگی عادی         با خيال راحت        تواند می

که به دست ىاران سابق اش ا کابوس    ىادامه دهد؟    
آىا در ميان؟ او را راحت نمى گذارد جالدان سپرد 

نى به ا  داردن را   ى شهامت ا  اىن خواستگاران کسى  
 ؟ دهد  پاسخپرسش ها

...................................................
 پارک زنان در تمام احداث

 استان ها
رژىم براى جدا سازى زنان و مردان به موجب  

اىدئولوژى ارتجاعى و عقب مانده مذهبى حود، از
اقدام به ساختن پارک هاى وىژه زنان. مدت ها پيش 
فخرالسادات  محتشمى پور، مدىرکل. کرده است  

در اجالس سه روزه امور بانوان وزارت کشور     
مشاورىن استانداران در امور زنان با عنوان اىن

اعالم کرد پارک هاى زنان در تماممطلب،     
استان ها و پالژهاى زنان در استان هاى جنوبى

 .تأسيس مى شود
بدون تردىد زنان اىران زىربار اىن تحقير رژىم 

نخواهند رفت و با اعتراض و عدم حضور در
ه مبارزه با سياست هاىچنين پارک هائى ب          

تبعيض گراىانه و آپارتاىد جنسى حاکم بر جامعه
برخواهند خواست و از رسميت ىافتن اىن پارک ها

 .جلوگيرى بعمل خواهند آورده
 .............................................................
  

  درصد ايرانى ام ٩٧
ىعنى وقتى که. آمدم سه ساله بودم که به اىران          

خانواده اى کوچک بودىم. کوچولوى کوچولو بودم  
  .برادرم پدر، مادر من و

حوصله مان سر مى رفت من و برادرم که در خانه     
مبراى بازى با همساالن خود به کوچه مى رفتي                

خوب بود تا وقتى که ىکى همه اوضاع در بازى    
.جر مى زد ىا کسى حق کسى رو ضاىع مى کرد               

از همه کاسه کوزه ها سر ما اون وقت بود که اول     
مى شکست ىعنى اولين فحش بچه هاى توى کوچه

  .بود» افغانى«
مادرگونه به برادرم من که بزرگ تر بودم و حس      

تم و باداشتم او را آرام در آغوش مى گرف                       
و اندوه به خانه قلب هاىى آکنده از حزن              

  .بازمى گشتيم
بچه هاى اىرانى به جاى پنج ساله بودم که فهميدم      

پدر مى گوىند بابا ىا باباىى و به جاى مادر
ىا مامانى پس من هم عزم خود را مى گوىند مامان 

جزم کردم و ىک روز که مادر داشت خانه را
، حسابى تمرکزخودم رو کشتم       جارو مى کرد   

گرفتم و باالخره بعد از نيم ساعت تالش با صداى
  .مامان مامانى و بعد فرار کردم بلند گفتم

ماه من و برادرم از اون روز به بعد تا ىکى دو           
اسم هاى مختلفى براى مادر انتخاب کردىم از جمله

ماميا، مامى جون و آخرش به اىن مامان، مامانى، 
مامان از همه سنگين ترهنتيجه رسيدىم که همون       

پدر هم که همون اول. لوس بازى هم کمتر داره    و
بودىم آخه خونه با بابا راحت تر   . شد بابا و باباىى    

ما برعکس بقيه خونه هاى افغانى زن ساالرى بود
  .تا مردساالرى

مى دىدم دخترهاى اندازه پنج و نيم ساله بودم که         
 روزمن مى روند مدرسه و درس مى خوانند هر           

مى نشستم و تا ظهر گرىه مى کردم کنار در خانه   
که من هم مى خواهم برم مدرسه، باالخره ىک

دلش براىم سوخت مرا به شوراى روز مامان  
مامان به آقاىى که آنجا بود گفت آقا. افاغنه برد  

هر روز گرىه مى کند و مى خواهد به دخترم
بعد آن آقا ىک نگاهى به من کرد و          . مدرسه برود 

مادرم پرسيد هفت ساله شده؟ مامانم ىک از
نگاهى به چشم هاى معصومانه من کرد و در

که مشخص بود دلش براى من سوخته با حالى
 آخه من که کارت. بله هفت ساله شده: آرامى گفت

شناساىى نداشتم که مشخص شود چند ساله ام و اگه
.هم بودم هفت سالم نبود عوضش قدم بلند بود قوى

چشمتون روز بد نبينه آمپول هفت سالگىخالصه  
رفتم مدرسه و را توى پنج و نيم سالگى زدم و             

  .شاگرد اول شدم
روزى با ىکى از کالس سوم ابتداىى بودم که          

همکالسى هاىم دعواىم شد و او مرا به شدت
رفتم اما تا آن وقت من به خانه   . نيشگون گرفت 

ىندنمى دانستم که اىرانى ها به اىن عمل مى گو                    
و) چندوک(کابلى بود مى گفت      پدر که  .)نيشگون(

باالخره) چوچنگ(مادر که هراتى بود مى گفت           
تحقيقات از ىک همساىه نيشابورى بعد از کلى    

)ناخن جله (شنيدىم که اون ها به اىن کار مى گوىند          
مامانم به مدرسه آمد و پيش خانممان که پس

 تر منتهرانى بود رفت و گفت خانم اىن دختر، دخ
 خانم معلم خندىد و آن شاگرد.را ناخن جله کرده   

دوستت را خالفکار را صدا زد و گفت چرا                  
.نيشگون گرفتى؟ من و مامان از خجالت آب شدىم

فقط به لهجه بعضى از بعدها فهميدىم ناخن جله    
خالصه. از برخى مناطق است           مردم خاص        

  .حسابى افت کالس پيدا کردىم
همساىه اى داشتيم که کالس پنجم ابتداىى بودم         

.دخترى هم سن و سال من و خيلى شبيه من داشتند         
بازى مى کردىم وقتى به مدرسه ما هميشه با هم      

 مى رفتيم ىا هر جاى دىگرى که بودىم همه از ما            
رىد من با افتخارمى پرسيدند آىا شما با هم خواه         

خواهران چشم عسلى مى گفتم بله ما با هم خواهرىم     
اما دختر همساىه خودش را کنار ميزد و با ىک

کى گفته ما با هم جور خجالت مى گفت نه           
خواهرىم ما اصًال هم خواهر نيستيم اون افغانيه

  .دلم مى شکست آه آه آه آه. من اىرانى هستم
اطرات خوب و بدخ سال ها به همين منوال و با         

تلخ و شيرىن گذشت حاال من بيست و دو ساله ام
درصد اىرانى که اىرانى ىک دختر نود و هفت        

حرف مى زنم، اىرانى مى خندم، اىرانى فکر
مى پوشم و اىرانى مى جنگم با همه مى کنم، اىرانى 

نمى دونم آقاىى. زورگوىى هاىى که به من مى شه        
ا انتهاى امسال اىرانمى گه همه افغان ها باىد ت      که

شاىد هم را ترک کنند دختر اندازه من نداره؟                
داشته باشه اما شاىد هيچ وقت نتونه بفهمه ىک

توى اىران دختر بيست و دو ساله افغانى که                 
دخترى که پدرش به خاطر اىنکه... بزرگ شده  

اون رو به اون با فرهنگ اىرانى بار بياد                  
که با تمامدخترى   ... کشورهاى اروپاىى نبرده     

براى اىنکه بتونه بدبختى هاى مهاجرت ساخته فقط   
درس بخونه و زندگى پدر و مادرش براش تکرار

دخترى که شب ها ...نشه چه احساسى داره            
افسردگى پدر رو دىده و ترس شدىد مادر رو از

دخترى که... کرده صاحبخانه هاى اخمو حس       
شاىد نصف عمرش رو گرىه کرده و غصه

 ... بره ىک روزى باىد از اىرانخورده که 
...................................................

 والدين با فرزندان درصد هشتاد
 خود مشکل دارند

هشتاد:  گفت روانشناس و استاد دانشگاه               ىک
 تعليم وزمينهدرصد والدىن با فرزندان خود در           

 .تربيت مشکل دارند
ىش نقش خانوادهروز شنبه در هما   » محمد ميثاق «

اىن درصد والدىن در: در تعليم و تربيت افزود        
ىابى، ارتباطات اجتماعى، شغل، زمينه دوست   

تفرىح و سرگرمى و الگوپذىرى با فرزندان خود
به کشمکش هاىى مانند جر و بحث، دخالت و

 .توجهى دچار هستند بى
رشد شخصيت انسان بدون: وى اظهار داشت      

تواند معنا و مفهومى ارتباطهاى اجتماعى نمى     
داشته باشد به همين منظور، والدىن باىد با احترام

هاى فرزندان خود، گذاشتن به ارزشها و خواسته     
 .با نرمى و مالىمت آنان را هداىت کنند

براساس تحقيقات صورت گرفته،: وى ادامه داد   
درصد دختران از١٦درصد پسران و         ١٨فقط   

تربيتى الگوهاى     خانواده خود در تمام زمينه             
دهنده کمرنگ شدن نهاد گيرند و اىن نشان        مى

 . خانواده در جامعه است
.............................................................

 کمک هاى  مالى رسيده
 .  پوند٥٠فرىبرز -انگلستان

  کرون ١٠٠ زندانى -سوئد
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 بيمارستان هفت تير پرستاران

 کردندتحصن 
 در شهر رىواقع“  هفت تير “ بيمارستان   پرستاران  

 مه١٨ اردىبهشت برابر با        ٢٩روز سه شنبه    صبح  
به دليل عدم درىافت حق کارانه در حياط بيمارستان

 . کردندتحصن 
على رغم تحصن صورت گرفته و حضور رىيس و

دام از مسؤوالن حاضر بهمدىر بيمارستان هيچ ک       
صحبت با پرستاران نشده و تنها خواستار حضور
ىک نماىنده از جانب پرستاران براى بازگوکردن

 . خواسته هاى خود شدند
چگونه ممکن است: ىکى از پرستاران اظهارداشت     

ىک فرد به عنوان نماىنده تمام پرستاران ىک
 وبيمارستان بتواند از جانب کليه پرستاران صحبت         

تمام خواسته هاى آنها را نيز مطرح کند اىن پرستار
که سابقه چندىن ساله در اىن بيمارستان دارد ميزان
پاىه حقوق پرستاران اىن بيمارستان را بسيار کم

برخى از پرستاران در: دانست و خاطرنشان کرد      
٨٠ الى     ٧٠اىن بيمارستان پاىه حقوقى نزدىک به             

ىن وضعيت اقتصادىحال با ا    . هزار تومان دارند    
آنها چگونه مى توانند با اىن ميزان حقوق زندگى خود

 . را اداره کنند
وى مهمترىن خواسته هاى پرستاران در اىن تحصن

 ماه کارانه و درىافت حق لباس و١٧را پرداخت     
 . کفش هاى درىافت نشده دانست

گفتنى است که  پرستاران بيمارستان مدرس نيز روز
شت در اعتراض به کمبود حقوق و اردىبه ٢٦شنبه  

عدم درىافت کارانه و مشگالت کارى در محوطه اىن
 . بيمارستان دست به تحصن زدند

.................................................................
 ... ميليون کودک٥/١

اىن در حالى است که بسيارى از آنها حتى به سن
 رسند پنچ سالگى هم نمى

.................................................................
 گسترش بى مسکنى

(زن بهيار باز نشسته اى به همراه چهار فرزند خود    
در محوطه بيرونى پارک ساعى)  دختر   ٢پسر و    ٢

 اىن زن  . زندگى مى کند    “ وليعصر“ در خيابان     
 ،سرم به خاطر داشتن اعتياد      سال قبل ه    ٥:  مى گوىد

فرزندانم را ترک کرد و من مجبور شدم به من و  
مخارج زندگى خاطر فرزندانم دائما کار کنم تا بتوانم      

 .آن ها  تامين کنمو اجاره منزل و خرج تحصيل 
 هزار٨٥بازنشستگى سقف حقوق درىافتى ام    پس از 

مخارج تومان شد اما با اىن درامد چگونه مى توانم            
دا نيستم فقط پول ودىعهمن گ . زندگى را تامين نماىم    

ىک ماه است در گوشه خيابان با. ندارم مسکن
.رسد فرزندانم زندگى مى کنم و کسى به داد ما نمى           

اى معتاد و ولگرد مزاحم مى شوند و هر شب عده   
عده اى سودجو هم در فکر سواستفاده از دخترهاىم

اىن زن با بيان اىنکه چرا باىد وضع ما. باشند مى
غنى از شد اظهار داشت ما در مملکت           اىنگونه با  

نفت و گاز و مس و معادن دىگر زندگى مى کنيم اىا
رىخت و پاش بهتر نيست مسئوالن ما به جاى                

اضافى و برگزارى هماىش هاى انچنانى به فکر ما
هاى سر به فلک کشيده در مملکتى که برج     . باشند

در ان کاله از سر ادمى مى اندازد اىا سزاوار است
دختر و دو پسر شبها در گوشه خيابان  با دو    زنى

 من اگر کسى به دادم نرسد در همين             . اسير باشند  
خيابان وليعصر خودم را خواهم کشت تا از اىن

 ".زندگى نکبت بار راحت شوم 
.................................................................
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 دختر نوزده ساله به اعدام يک
 محکوم شد

 اراکدادگسترىه هاى عمومى      از شعب دادگا      ىکى
م را به اتهام زنا با. ساله به نام ليال       ١٩ىک دختر    

. به اىن مجازات محکوم شدحراممحارم و تولد بچه 
گفته شده اىن دختر جوان رهبرى ىک باند سيزده 

در ادامه. نفره فحشا و فساد را به عهده داشته است            
نداىن خبر آمده است که هفت نفر از اعضاى اىن با               

 که همگى جوان هستند 
اند همچنين  نفر به اشد مجازات رسيده          ٧ىن تعداد     

اىن متهمان که همگى جوان هستند  به اتهام اعمال
هاى حبس، تبعيد، خالف عفت به ترتيب به مجازات      

 شالق و زندان محکوم 
.................................................................

تانه اعدام قرار يک زن در آس
 گرقت

زنى  که  با ضربات  چاقو، مرد همساىه   را کشته  بود، 
محکوم ) اعدام(در دادگاه  جناىى  کرج  به  قصاص                

 ،٨١ در تيرماه      در جرىان  درگيرى  دو همساىه        .شد
چهار برادر و ىکى  از فرزندان  آنها با ضربات  چوب 

 پنج هر. شدندو چاقوى  دو زن  بشدت  مجروح                     
مجروح  به  بيمارستان  انتقال  ىافتند و ىکى  از برادران 

 .بر اثر خونرىزى  شدىد جان  سپرد
.................................................................

 براى متهم به قتل و قصاص حکم
 “قوچک“سرقت در لويزان 

حاتم“  وقت دادگاه جناىى تهران                   ١٦٠٢شعبه    
“را به اتهام قتل و سرقت در لوىزان                        “ گرگى
با توجه به شکاىت بازماندگان مقتول ، به“ قوچک

قصاص و به اتهام اىجاد رعب و وحشت به اعدام
حکم صادره پس از اعتراض وکيل. محکوم کرد  

حکم. تسخيرى متهم به دىوان عالى کشور ارسال شد        
صادره روز گذشته به تاىيد دىوان عالى کشور رسيد

شعبه اجراى احکام دادسراى جناىى تهرانو به       
آخرىن خبر حاکى است ، حکم سرکرده. فرستاده شد 

باند مهاجمان مسلح بزودى به مرحله اجرا درخواهد
 .آمد

.................................................................
 نفر در خرم آباد به اعدام سه

 محکوم شدند
سط مسعود امراىى فردبراساس رأى صادره تو          

رئيس شعبه هشتم دادگاه عمومى خرم آباد، سه تن از
٦٥به اعدام محکوم شدند و      “ صفرگدا“اعضاى باند   

 .سال زندان براى اعضاى اىن باند صادر شد
سه متهم ردىف اول باند مذکور به جرم آدم رباىى هر

سال حبس تعزىرى و درخصوص١٥ىک به         
نسبت به فرد شاکىارتکاب فساد، زناى به عنف            

مام“هرىک از متهمان به اعدام درمحله هاى ميدان            
حد فاصل ميدان شهدا و مطهرى و محله“ حسين

 .بازار محکوم شدند
قاضى امراىى درمورد متهم ردىف چهارم به جرم

سال١٠تهيه کردن مکان براى اعضاى فاسد باند به           
 . ضربه شالق رأى داد٩٩حبس تعزىرى و 

 ضربه١٠٠م به جرم ارتکاب زنا به       متهم ردىف پنج  
شالق درمأل عام و درخصوص برپاىى مرکز فساد و

قاضى . سال حبس تعزىرى محکوم شد      ١٠فحشا، به   
امراىى فرد، متهم ردىف ششم را به جرم ارتکاب زنا

 . ضربه شالق محکوم کرد١٠٠به 
.................................................................

  


