
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 )    در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران  

 خبري سياسي              ٦١           دوره جديد، شماره
  ٢٠٠٤  ژوئن١٣ – ١٣٨٣  خرداد٢٤

  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

 ماه گذشته٣طى  ) در تبعيد (دانيان سياسى ايران   کانون زن 
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

شکنجه به منظور اخذ اعتراف در 
 ايران ادامه دارد

 حقوق بشر که مقر آن در نيويورک است،ديده بان سازمان  
 حقوق بشر در ايران منتشرنقضه  مفصلی در زمين   گزارش

مانند مردگان"  صفحه  اى   ٧٣عنوان اين گزارش     .کرده است 
"شکنجه، حبس و سرکوب مخالفان در ايران          : در تابوت ها   

 حقوق بشر که مستند بهديده بان   گزارش سازمان      . است
شواهدی است که تنظيم کنندگان گزارش جمع آوری کرده

با بازداشت" ر سيستماتيک  سوء رفتا  " اند، به شکنجه و           
 و بدون“خودسرانه“شدگان سياسی از جمله بازداشت هاى           

 محاکمه، شکنجه به منظور اخذ اعتراف، حبس طوالنی مدت
.انفرادی و سوء رفتار روانی و جسمانی اختصاص دارد                    

در بخش مربوط به نحوه برخورد  حقوق بشر  ديده بانگزارش  
تاکيد زنامه نگارانرژيم جمهوری اسالمی با مطبوعات و رو    

 تقريبا٢٠٠٤دارد که ظرف چهار سال گذشته تا ماه ژوئن                
به دستور تمامی روزنامه های اصالح طلبان حکومتى                 

ديده بانبه گفته گزارشگران       . حکومت ايران بسته شده اند         
چندين تن از روزنامه نگاران و نويسندگان حقوق بشر،  

از اين ارجايرانی بخاطر شرايط نامناسب موجود، به خ                 
 نيز کشور گريخته اند و شمار زيادی از نويسندگان و فعاالن            

 . به پشت ميله های زندان افتاده اند
 از اتحاديه طى انتشار بيانه اى      بان حقوق بشر     ديدهسازمان   

رژيم جمهورى اسالمىبر  اروپا خواست بر ميزان فشار خود
ن سياسىزندانيابا  در جهت پايان دادن به شکنجه و بدرفتارى

 . بردارد و حق آزادى عقيده و بيان را به رسميت بشناسد
حقوق بشر در بيانيه اى که دربرگيرنده سازمان ديده بان    

سياسى در ايران گزارشى در باره چگونگى رفتار با زندانيان
است آورده است که گفتگو ميان اتحاديه اروپا و ايران در

نتيجه اما تاکنون    ،بشر وارد سومين سال خود شده      باره حقوق 
بشر  وضعيت حقوق  و  نيامده    از اين گفتگو به دست      مطلوبى

 . در ايران از آغاز گفتگو حتى وخيم تر شده است
............................................................................

 در ايرانت حقوق بشر اروپا ئهي
دور پنجم گفت وگوهاىهيئتى از سوى اتحاديه اروپا براى             

 خرداد با مسئوالن٢٦ و    ٢٥با رژيم، روزهاى      حقوق بشر    
هيئت. قضائى و سياسى رژيم در تهران مالفات خواهند کرد          

صوصحقوق بشر اروپا با پرونده کاملى در خ                هفت نفره     
سفرو موارد نقض آزادى بيان به ايران         خقوق بشر   وضعيت  
  . کرده اند

از وضعيت آزادى» آمبئى ليگابو  «گفتنى است که گزارش       
گزارش بيان در ايران که پاييز سال گذشته تهيه شد به همراه           

 صفحه اى سازمان ديده بان حقوق بشر که اين هفته خطاب٧٣
اختيار اعضاى اين هيأتمنتشر شد، در         به اتحاديه اروپا    
 .قرار گرفته است

  بر ، تائيدى“جرم سياسى و قانون منع شکنجه“طرح 
بابک            قوانين و دستگاه سرکوب رژيم                  

طرح جرم سياسى و منع“شوراى نگهبان    
را که از سوى مجلس ششم“ قانون شکنجه   

رژيم طرح شده بود، با استفاده از بخشنامه
شاهرودى، رئيس قوه قضائيه مغاير با
موازين شرع و قانون اساسى نداسته و آن

اينکه چطور شد به ناگهان. را تصويب کرد  
شاهرودى اعمال شکنجه در زندان هاى
رژيم را ممنوع اعالم مى کند و شوراى

اصالح“نگهبان هم آن را مى پذيرد و يا                   
 سال اعمال٢٥بعد از         “ طلبان حکومتى  

شکنجه  هاى وحشيانه در زندان هاى رژيم
آنبه اين فکر مى افتند که بايد در رابطه با              

دارد کارى صورت دهند، حکايت ديگرى        
که مورد نظر اين مطلب نيست و در گذشته

 . کماپيش به آن اشاره کرده ايم
 اين است نشاندر اين مطلب قصد ما بر           

نه“ و منع شکنجه     جرم سياسى “ دهيم طرح 
 متوقف  زندان هاى رژيم   تنها شکنجه را در     

نخواهد کرد، بلکه بر دستگاه سرکوب
يد مى ورزد و با طرح مصاديقرژيم تاک 

 اين مصوبه، بر٢جرم سياسى در ماده        
ادامه سرکوب آزادى هاى سياسى ،

...آزادى بيان  انديشه و مطبوعات و                  
مفاد مندرج در اين. مهر تائيد مى زند     

طرح يا مصوبه در قانون اساسى رژيم
نيز ذکر شده است و تصويب مجددا آن

 توام بودکه با سروصدا و تبليغات زيادى     
به هيچ وجه به معنى توقف اعمال

 . شکنجه در زندانهاى رژيم نيست
 سال گذشته با وجود آن که در٢٥در   

اصل سى و هشتم قانون اساسى رژيم
هرگونه شکنجه براى گرفتن اقرار و يا
کسب اطالع ممنوع اعالم شده است،

نظرى و ده ها هزار مخالف سياسى و           
م ناراضى راتوده مردمنتقد و معترض و 
 ٢بقيه صفحه     تحت وحشيانه ترين و

 دستگير و به کميته١٣٦٠سى خرداد سال     
بعد از آن مرا به اوين. مشترک برده شدم   

در آنجا تحت بازجوئى و. تقل کردند   من
پس از طى. انواع شکنجه قرار گرفتم           

دوران بازجوئى و شکنجه، به بند سه منتقل
 زندانى٧٠ تا    ٦٠شدم که در هر اتاق آن            

عده اى مثل من که به شدت. بسر مى بردند 
شکنجه شده بودند مى بايد پاهاى شان را دراز

شت اينمى کردند، اما با وضعيتى که اتاق دا      
وضع بهداشت بسيار. کار غير ممکن بود      

براى رفتن به دستشوئى و توالت به. بد بود 
شرايط. هر اتاق ده دقيقه وقت مى دادند                

خواب به مراتب بدتر بود و هميشه عده اى
آن. بخاطر کمبود جا تا صبح بيدار مى ماندند

زمان با تظاهرات و در گيرى در بيرون از
ژيم در داخل بهزندان همراه بود و ر              

زندانيان فشار مى آورد و دسته دسته آن ها

بند چهار اوين درست. را اعدام مى کرد   
رژيم هر شب. پشت بند ما قرار داشت        

 زندانى را در پشت اين بند١٠٠ تا    ٩٠
ما از روى .به جوخه اعدام مى سپرد         

تيرهاى خالص تعداد اعدامى ها را
رصداى شليک گلوله ها فشا      . مى شمرديم

همزمان. زندان را چندين برابر مى کرد       
با شروع اعدام ها هرشب تعدادى نقابدار
“به اتاق ها مى امدند و با طرح سئوال                

، قبل از آنکه منتظر“ مصاحبه مى کنى    
جواب باشند، نعدادى از زندانى ها را با

يک شب. خود به محل اعدام مى بردند         
اتاق ما، اتاق. نوبت به اتاق ما رسيد           

همه زير شانزده هفذه. ى ها بود   ضغر
براى اينکه مقاومت ها را. سال بوديم   
فشار خيلى زيادى به مابشکنند،      
  ٣بقيه صفحه            . مى آوردند

 با شروع اعدام ها هر روز تعدادى نقابدار  “          
   ناصر               “ به اتاق ها مى آمدند                            

 خبرنامه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرنامه                              ٢٠٠٤  ژوئن١٣ -١٣٨٣  خرداد٢٤ -٦١                                    دوره جديد، شماره ٢

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

قانونجرم سياسى و         “طرح 
  ...“ شکنجهمنع

غيرانسانى ترين شکنجه ها براى اقرار و  کسب
تا زمانى. اطالعات قرار داده و هنوز هم مى دهند       

که فعاليت سياسى و فرهنگى و تشکيل احزاب و
تشکلهاى صنفى و برپائى اجتماعات و بيان و
نشر انديشه در يک جامعه جرم محسوب مى شود،

ف شکنجه و يا شکنجه نکردن،سخن گفتن از توق    
در طرح که با. يک عوام فريبى بيش نيست            

تصويب شوراى نگهبان به قانون تبديل شد، اصل
سى و هفتم قانون اساسى عينا تکرار شده است؛

جرمى در دادگاه صالح ثابت نشود و تا زمانى که  
 رأى مستدل و مستند به قانون يا منابع فقهى معتبر

برائت متهم است و هرکسقطعى نشود، اصل بر     
برخوردار حق دارد در پناه قانون از امنيت الزم          

از کدام قانون و کدام“  اصل قانونى    “ اين. شود
امنيت مى گويد؟ قانونى که حقوق شهروندان را

چه. نقض مى کند که نمى تواند امنيت بوجود آورد       
کسى مى تواند در پناه قانونى که آزادى هاى

 فرهنگى و انتقاد و اعتراضسياسى، اجتماعى و   
و افشاگرى را ممنوع اعالم کرده، امنيت داشته
باشد؟ قانون زمانى براى شهروندان يک جامعه
امنيت مى آورد که آزادى در همه عرصه هاى

را براى آنها تضمين نمايد... سياسى و اجتماعى و  
به کار بردن واژه.. نه آنکه آنها را جرم به پندارد       

وهر خود بيان کننده عدم وجوددر گ  “ برائت“
قوانينى در جهت تامين حقوق احاد يک جامعه

وجود“ جرم سياسى   “وقتى قانونى بنام          . است
نداشته باشد، خطاکار و متهمى هم نخواهد بود تا

حکم برائت يا عدم.. حکم برائت او صادر شود       
برائت بر مبناى رفتار و عملکرد افراد جامعه

حال چنانچه. ى شودنسبت به قانون صادر م               
شهروندان قانونى را که حق مسلم و حقوق
اجتماعى آن ها را سلب کرده رعايت نکنند بايد
منتظر عقوبتى باشند که قانون براى آنها در نظر

اين قانون که همان قانونى است که. گرفته است 
قرار است همه در مقابل آن برابر باشند، تنها

را که خونامنيت صاحبان قدرت و حکومتى              
نقض. مردم را در شيشه کرده تامين خواهد کرد           

حفوف بشر توسط رژيم جمهورى اسالمى تنها به
موارد دستگيرى هاى خودسرانه يا غيرخودسرانه،

محدود... و اعدام و        تروز ، زندان و شکنجه             
بند بند قوانين آن در زمينه هاى حقوقى،. نمى شود

قوق مردمناقض ح . اجتماعى، سياسى و اقتصادى    
است و تا لغو کامل آنها از قوانين جامعه،

 . هيچکس در پناه قانون امنيت نخواهد داشت
مشتمل بر“ جرم سياسى و قانون منع شکنجه           “

“قانون منع شکنجه   “و  “ جرم سياسى “دو بخش    
قانون منع آزادى هاى“ جرم سياسى  “ در   . است

قانون منع“مطرح است و در                ... سياسى و   
در حقيقت اين دو که در. شکنجهمنع   “ شکنجه

قانون متبلور شده اند، برگرفته از يک گفتمانيک  
دو منظوره و متناقض است و در گوهر“ حقوقى“

خود نه تنها اجزاء آن خود را، بلکه در کليت                     
در. همديگر را به لحاظ حقوقى نفى مى کنند                   

هيچ کس را“: آمده است  “  منع شکنجه  “تعريف   
د، مگر به حکم و ترتيبى کهنمى توان دستگير کر  

“جرم سياسى “در تعريف      “ .قانون معين مى کند   
 نه تنهااين حکم و ترتيب مشخص شده و پيشاپيش       

 فرد  محکوميت حکم به دستگيرى، بلکه حکم به         

زيرا هم در اصل سى و ششم. نيز داده شده است    
قانون اساسى رژيم و هم مصوبه  اخير، حکم به

يد به موجب قانون باشد ومجازات و اجراى آن با    
، به...قانون هم با احتساب فعاليت ها سياسى و               

عنوان جرم، موجبات مجازات و اجراى آن را
       .فراهم کرده است

تحريض و:  اين مصوبه آماده است         ٢در ماده     
ها به ارتکاب اعمالى عليه تشويق افراد و گروه     

اسالمى در داخل يا حيثيت و منافع نظام جمهورى    
 و ايراد افترا و نشر اکاذيب به...رخارج از کشو  

، جرمعمومى قصد اضرار يا تشويش اذهان             
به اين وسيله، هرنوع. سياسى محسوب مى شود    

فعاليت در جهت نفد و نفى نظام حاکم و آگاهى
دادن به افکار عمومى در باره عملکرده هاى ضد
مردمى رژيم و افشاى جنايات آن در داخل و

و“ حيثيت“به عنوان اعمالى عليه        خارج کشور    
منافع  رژيم و تشويش اذهان عمومى قلمداد
مى گردد  و به موجب قانون جرم محسوب

 . مى شود و قابل پيگرد  است
انسانى را فقط به دليل ابراز نظر و عقيده اش يا به
پراکتيک در آوردن آن از زندگى محروم کردن و

يازجوى هاىبه زندان افکندن و تحت فشار روانى 
جرم سياسى و“ مکرر قراردادن از نظر مصوبه      

شکنجه محسوب نمى شود و“ قانون  منع شکنجه     
تکميل“  زندان انفرادى را براى                  دادگاه   اگر

اين  استثنا که نبايد“ ضرورى بداند با     “  تحقيقات
، مى تواند به موجب“ روز تجاوز کند         ١٥از    

و قانونجرم سياسى   “ در  . قانون به آن حکم دهد     
 بهذکر نشده  اگر رندانى ى نخواست     “  منع شکنجه 

“قانون“کند، به موجب     ميل و رغبت خود اقرار        
 ؟  !با او چکار خواهند کرد تا اعتراف کند

..............................................................
 تجمع  کودکان کار
  در پارک الله

 تن از کودکان کار در ايران به٢٠٠بيش از     
، عصر  روزروز جهانى کودکان کار      مناسبت   

تئاتر در آمفى    ژوئن       ١٢ خرداد برابر با             ٢٣
در اين مراسم که. تجمع کردند روباز پارک الله     

از سوى انجمن حمايت از کودکان کار و جمعيت
،دفاع از کودکان کار و خيابان ترتيب يافته بود               
کودکان کار به اجراى سرود و تئاتر پرداختند و
در پايان بيانيه کودکان کار که توسط فاضل

 ساله به١١ ساله و آنيتا صديقى                ١٣يونسى    
کار تنظيم شدهنمايندگى از سوى تمامى کودکان          

ما«: در متن اين بيانيه آمده است      . بود، قرائت شد  
ما کار کردن را. ما نبايد کار کنيم   . کودکان کاريم 
ما کودکان به. ما بايد درس بخوانيم   . دوست نداريم 

احترامى مردم ما بى. درس نياز داريم نه به کار       
. ما کودکان کار و خيابان هستيم. کند را اذيت مى

آنها با. ها به ما توجهى ندارند       و دولت  چرا مردم 
آنها رفتار بدى با ما. کنند بدرفتارى به ما نگاه مى 

پرسيم که آيا ما کودکان از خود مى               . دارند
ها و مردم با کار کردن ما خوشحال دولت
ما کودکان تحت فشار کار هستيم و از. شوند مى

آيا ما حق استفاده. بريم اين بابت رنج بسيار مى       
آيا ما به بازى و تفريح نياز. ز بهداشت را نداريم   ا

آيا. آيا ما نبايد از تغذيه سالم استفاده کنيم           . نداريم
ما کودکان آينده خوب. آينده ما فقط کار است           

آيا کسانى هستند که از ما حمايت. خواهيم مى
 کنند؟

خودکشى يک پناهجوى زن 
 ايرانى در سوئد

يک زن پناهجوى پنچاه ساله ايرانى به نام قاطمه
٢٠٠٤ مه   ٢٣قائمى زاده شوشترى، روز يکشنبه      

کارسلون در استکهلم اقدام کمپ     يازداشتگاهدر   
 مه در بيمارستان٢٤به خودکشى کرد و دوشنبه        

 . کارولينسکاى اين شهر در گذشت
 سه سال پيش به سوئد آمد و ازفاطمه شوشترى 

يک سال پيش بعد از دريافت پاسخ منفى به
درخواست پناهندگى اش به زندگى مخفى روى

وى در يک سال گذشه چندين بار در. آورده بود 
اعتراض به رد درخواست پناهندگى اش اقدام به

 . حودکشى کرده بود
فاطمه که از زندگى مخفى به تنگ آمده بود، خود

پليس سوئد بر. را به پليس سوئد تحويل مى دهد          
خالف ميل وى، او را براى دريافت پاسپورت به
سفارت رژيم در استکهلم مى برد، ليکن فاطمه

رود و پليس او رازيربار دريافت پاسپورت نمى      
.هم چنان بالتکليف در بازداشتگاه نگه  مى دارد             
فاطمه زمانى که در بازداشت پليس بود اقدام به

 . خودکشى کرد
 واحد–) در تبعيد  (کانون زندانيان سياسى ايران      

سوئد در اعتراض به خودکشى و مرگ فاطمه و
سياست هاى پناهنده ستيزى دولت سوسيال

 ژوئن،٢هارشنيه      دمکرات سوئد، روز چ                
تظاهراتى در مقابل اداره خارجيان در استکهلم
برگزار نمود که مورد استقبال جمع کثيرى از
ايرانى ها ، سوئدى ها و شهروندان خارجى تبار

 اين تظاهرات،دو نمايندهدر. سوئدى قرار گرفت   
 از حزب چپ و حزب محيط زيست،سوئدمجلس  

ت واگر،ماتس آينرسون و ايونه روايادا، مري               
 نمايندگى شهروندان پناهجو ، آنيتااداره“ رئيس  

پناهندگىکميته  ( دورازيو، سخنگوى آسيل کميته     
، بهروز، به نماينديگى از کانون زندانيان)سوئدى

 و چند شرکتواحدسوئد -)در تبعيد (سياسى ايران 
کننده پروئى و سوئدى از جمله يک معلم مدرسه

ک هيئت بهيدر همين حال         . سخنرانى کردند   
نمايندگى از طرف تظاهرکنندگان متشکل از دو

 سياسى، ايونه روايدا،زندانياننماينده کانون        
نماينده مجلس سوئد، مدير يک مدرسه سوئدى،

 سوئدى و آنيتا دورازيو بانوجوانيک دختر       
. مالقات کردند      خارجيانمقامات بلندپايه اداره          

 به کنندگان در اين مالقات ضمن اعتراض      شرکت
گزارشسياست هاى پناهنده ستيزى دولت سوئد،          

جامعى از شرايط ايران و سرکوب هاى اجتماعى
 درايرانو سياسى، بويژه وضعيت زنان در                   

 قرار دادند و همگىخارجياناختيار مقامات اداره    
 اخراج ها و اعطاىتوقفمتفق القول خواهان          

در اين ديدار ايونه     . پناهندگى به پناهجويان شدند     
 که وى در برگشت از سفرگزارشىروايادا به     

خود به ايران در دو سال پيش تهيه کرده بود
 خواستحارجيان از مقامات اداره        واشاره کرد    

براى درک وضعيت حاکم بر ايران، بويژه در
 فاصلهدر.  به گزارش وى رجوع کنند     زنانمورد  

سخنرانى ها، جمعيت با سردادن شعار عليه رژيم
 به مرگ فاطمه واعتراضسالمى و    جمهورى ا 

 دولت سوئد به زبانپناهنده ستيزى سياست هاى    
سوئدى، خواهان توقف اخراج ها و رعايت حقوق

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

 ... هااعدامروع با ش “ 
ما مى دانستيم که رژيم مى خواهد در ميان

همه ما را به. زندانى ها رعب و وحشت ايجاد کند     
 زندانى٦٠٠ تا    ٥٠٠حدود  . دفتر مرکزى بردند   

 در سالن دادگاهبا پاهاى زخمى و  ورم کرده               
لحظاتى بعد ما را به اتاق وصيت. نشسته بودند  

.بعد از چند لحظه الجوردى جالد هم آمد            . بردند
ما محک داريم و همه شما محارب“: او گفت  

.هستيد و امشب، شب آخر عمرتان است                              
با کسى که در“   .وصيت نام هاى خود را بنويسيد    

رىاو دخت . کنار من بود شروع به صحبت کردم         
پاهايش بر اثر شکنجه به شدت. بود به نام کيتى     

“.ديروز حکم اعدام گرفتم   “ : او گفت . زخمى بود 
گفتم از من مصاحبه“ تو چى؟  “ :از من پرسيد    
“.مى خواهند ترا بترسانند    “ :او گفت  . مى خواهند

گفتم از“ چيز ديگه اى هم از تو خواستند؟“ :پرسيد
ه آن ها گفته اماما ب. من مى خواهند تير خالص بزنم

“:او مجددا گفت  . چنين کارى از من ساخته نيست     
هيچ نگران نباش، همان طور که گفتم مى خواهند

 “  .ترا بترسانند
ما را با بچه هاى اعدامى به محل اعدام بردند و
در يک گوشه  روبه ديوار با چشمان و دستان

“قاسم“احکام اعدام را فردى بنام          . بسته نشاندند 
 نفر را خواند و٢٥ تا     ٢٠او اسامى     . ندمى خوا

بعد.  سپس آن ها را به جوخه اعدام بستند                       
چشم بندهاى ما را باز کردند تا شاهد مرگ آنان

همان لحظه حالت ناجورى به من دست. باشيم
بچه هاى اعدامى يک صدا شعار مرگ بر. داد

بعد از اعدام. خمينى و زنده باد آزادى مى دادند          
ا بستند و سپس يک سرى ديگر راچشم هاى ما ر  

من آن لحظه کامال تعادل ام را از. اعدام کردند  
مجددا چشم بندهاى ما را باز. دست داده بودم      

کاميونى که مخصوص حمل گوشت بود. کردند
فردى بنام. آوردند و اجساد را توى آن ريحتند              

که از محافظان الجوردى بود،“ دائى جليل   “
ام کسانى که اعدام ها راتم. تيرهاى خالص را زد   

سپس ما را. اجرا مى کردند نقاب به چهره داشتند       
لباس هايمان را در آوردند و.  بردند  ٢٠٩به بند     

همه را به شکل صليب بستند و با کابل به جان ما
تا ساعت. الجوردى خودش هم آمده بود       . افتادند

شش صبح روز بعد به بدن برهنه ما کابل
 اوين٣٢٥ز ما را به بند         عصر آن رو   . مى زدند

در اين بند با زندانيانى مواجه شديم. منتقل کردند 
چند روز بعد مرا به. که همه حکم اعدام داشتند       

 ثانيه دادگاهم٤٠حدود يک دقيقه و      . دادگاه بردند 
نيرى حاکم شرع شعبه دو دادسراى. طول کشيد 
گفتم نه، چکار کردم“ توبه کردى؟ “:اوين پرسيد 
“مصاحبه مى کنى؟ “ :پرسيد. ده باشم که توبه کر   

حکمش اعدام“: گفت. گفتم فکرهايم را نکرده ام      
از آنجا مستقيما به انفرادى“  .است او را ببريد     

 و بعد از مدتى به زندان قزل حصار منتقل٣٢٥
حاج داود“ رئيس زندان فردى بود بنام              . شدم

پس از ورودمان به قزل حصار، يک. “رحمانى
.بان بنام گروه بهزاد نظامى را آورد       گروه  از توا   

اين گروه بچه هائى را که مى گفتند سرموضع
زندانى هاى تازه. هستند به شدت شکنجه مى کردند    

در. وارد را به سلول هاى انفرادى مى فرستادند            
به.  زندانى بود  ٢٧ تا   ٢٦هر يک از اين سلول ها       

علت کمبود جا در اين سلول ها چهارده پانزده نفر
نشستن و خوابيدن در     . ا صبح سر پا مى استادند      ت

در قزل حصاز يک پاسدار. اين سلول ها نوبتى بود   
او اولين کارى که با زندانيان. “سورى“بود بنام   

تازه وارد مى کرد، موهاى آن ها را با ماشين
اگر کسى از اين. مى تراشيد و مى گفت بخوريد       

دند، باکار اجتناب مى کرد، که معموال همه مى کر       
کمک تواب ها دهان زندانى را باز مى کرد و

اين. موهاى سرش را توى دهانش فرو مى کرد             
کار را با خود من هم کردند که تا چندين روز

 .حالم بد بود
..............................................................

     ...يک زنحودکشى 
اداره حارجيان، ديدار هئيت با مقامات                       در

قطعنامه تظاهرات و نامه سرگشاده کانون
که واحد سوئد    –) در تبعيد (ايرانزندانيان سياسى   

 به عواقب سياست هاىنسبتن شديدا        در آ   
ضدپناهندگى سوئد هشدار داده شده به آنها تسليم

 اين نامه ضمن اشاره به قوانيندر. گرديد
 ژنو در باره پناهندگى و قوانين١٩٥١کنوانسيون  
 سوئد، بر رعايت آنها از سوى دوائرپناهندگى

 اضافهومهاجرتى و پناهندگى سوئد تاکيد شده                
 را رعايتقوانين اين   اداره حارجيان ه  شده، چنانچ 

 تظاهرکنندگان.مى کرد، امروز فاطمه زنده بود         
در قطعنامه دولت سوئد را مسئول مرگ فاطمه
دانسته و ضمن محکوم کردن سياست هاى پناهنده
ستيزى اين دولت، خواهان اجراى موارد زير

 : شدند
  تحقيق پيرامون مرگ فاطمه قائمى زاده  -١
  علنى نتايج آن،شوشترى و اعالم  
 حکم اخراج پناهجويان فورا متوقف شود، -٢
تغيير سياست هاى پناهنده پذيرى سوئد براساس -٣
شيوه هاى انسانى قوانين کنوانسيون ژنو و اتخاذ   
  در جربان رسيدگى به پرونده ها،   
 کليه پرونده هاى بسته شده پناهجويان ايرانى  -٤
 ه اينکه ايرانباز و در مورد آنها با توجه ب  
  کشور نامنى است، مجددا تصميم گيرى شود، 
 اداره مهاجرت و اداره خارجيان، تصميم در-٥

مورد ايرانيان را بر پايه گزارش سازمان هاى
بين المللى مدافع حقوق بشر نظير سازمان عفو
بين الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر در مورد

د سالزيرا در چن      . ايران، به اجرا در آورند            
گذشته، به تجربه ثابت شده است گزارشاتى که
اين دو اداره براى تصميم گيرى به آن ها در مورد

 . ايران استناد کرده اند، نادرست بوده است
………………………………………..

 تظاهرات  و تجمعات     “
 غيرقانونى  دانشجويان     

 “در سطح  شهر جرم  است   
  

روزعليزاده، رييس  کل  دادگسترى  استان  تهران            
حدود آزادى  و خرداد، در باره                   ٢٣شنبه     

در ايران  و تهران  که : گفتمحدوديت  مطبوعات     
نتشر مى شود هيچ عمده  مطبوعات  در آن  م                

 براى مطبوعات وجود ندارد مگر بهمحدوديتى 
 . حکم قانون

:  دانشجويى  گفت            “تخلفات“عليزاده  درباره             
تظاهرات  و تجمعات  غيرقانونى  دانشجويان  در
سطح  شهر جرم  است  ولى  اگر اين  تجمعات  در
 .دانشگاه ها برگزار شود، جرم  محسوب  نمى شود

 

 “بهاردر راه است“
هارهب                                            

.زمين يک پارچه  سبز است .غنچه زده  ها شکوفه
هواى بهارى از پنجره زندان بما خبر تحول و

شادى. نوروز است . ى طبيعت را مى دهد    دگرگون
همه  در جنب و جوش. بند را فرا گرفته است        

در وسط بند بساط هفت سين چيده شده.  هستيم
ماهى کوچولوى قرمزى که از تکه پارچه. است

اى درست شده با کيکى که از نان و شکر است و
سبزه  اى که از کندم روئيده  و در جلوى تکه

فته، زيبائى خاصى به سفره هفتآينه اى قرار گر   
را“ !بهاران خجسته باد   “ سرود. سين داده است   

کودکان بند، ايليار و. همه يک صدا مى خوانيم       
آنها در طول عمر. ساراخوشحال و خندان هستند    

يک ساله خود در زندان، چنين اشياء رنگارنگى
 . نديده بودند

.سيمبه ما گفته اند براى خانواده هايمان نامه بنوي             
نامه ها را در فضاى شادى بند که با سختى زندان
و تنبيه هاى مداوم همراه است با اين عنوان آغاز

زمستان مى رود و بهار فرا مى رسد و“ : مى کنم 
آفناب سوزان يخ ها را آب مى کند و به دنبال آن
طبيعت تحول و بهار ديگرى را به ارمغان مى

 .آورد
او. وترى نشسته   پشت پنجره، باالى کولر، کب            

انگار مى داند. مشغول ساختن آشيانه بهارى است      
با اضطراب به. در جاى امنى آشيانه نمى گذارد        

به تکه نانى نوک. اطراف خود نگاه مى کند          
هر بار که پرواز مى کند و بعد به النه بر. مى زند

طنين. مى گردد، چوب و خسى به منفار دارد                 
او در. ستآوازش در سکوت اتاق دلنشينش ا             

فضاى ميان کولر و پنچره بسته اتاق ما، النه
خود را آماده مى کند تا بيست روز. کرده است  

بهار برايمان پرنده اى. روى تحم هايش بنشيند        
زيبائى هديه آورده است که خود را به زندگى

روزها و شبها با. بسته ما نزديک کرده است          
ودپرنده وج  . هيجان در باره اش حرف مى زنيم          

خيالى زندانى است که آروزيش اين است روزى
 .  به پرواز در آيد

.نيمه هاى شب با صداى مهيبى ار خواب مى پريم          
کربه اى به پرنده زيبايمان حمله کرده و او  را با

النه خالى کبوتر، بر روشنائى روز. خود مى برد 
چند پر او روى  النه و. هايمان سايه غم مى افکند   

يکى از تخم ها شکسته و دو. ده است تخم ها پراکن 
 .  تاى ديگر سالم است

يکى از دوستان زندانى، النه ويران کبوتر را
.قانون طبيعت چه بى رحم است          . نقاشى مى کند  

گربه هم خود روزى طعمه حيوان ديگرى خواهد
کبوتر براى خود بر بلندى ها و شاخه درختان. بود

. امان بماند   در“ گربه“النه مى سازد تا از گزند          
و زندگى.  اما گربه هستى و جان او را مى گيرد          

ما با خاطره پرنده در پشتب   پر فزار و نشي       
 .ميله هاى زندان ادامه مى يابد

..............................................................
  زانا آزاد شدليال

دولت ترکيه روز،    فشارهاى بين المللى    دنبالبه   
 ، چهار نماينده سابق٢٠٠٤ ژوئن     ٩چهارشنبه   

کرد در پارلمان اين کشور، از جمله ليال زانا، از
فعاالن حقوق بشر و برنده جايزه حقوق بشر

  ٤ بقيه صفحه               . اروپا را آزاد کرد



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٤                                   ٢٠٠٤   ژوئن١٣ -١٣٨٣  خرداد٢٤ – ٦١                        دوره جديد، شماره خبرنامه 

 بيمه زدو ميليون کارگر ا
 محروم شدند

 از سوىکشور ميليون کارگر در               ٢بيش از         
.ان خود تحت پوشش بيمه قرار نگرفته اند          کارفرماي

رييس اداره بيمه بيکارى و تعهدات کوتاه مدت
با: سازمان تامين اجتماعى با بيان اين مطلب افزود           

توجه به نيروى شاغلى که وزارت کار و امور
اجتماعى اعالم مى کند و همچنين تعداد بيمه شدگان
سازمان تامين اجتماعى برآرود مى شود تعداد

گرانى که تحت پوشش بيمه قرار نگرفته اند دررکا
 . ميليون نفر برسد٢کشور به بيش از 

.................................................................
از کودکانکشى جنسى  بهره 
نع کاراى در خصوص م     مقاوله نامه   ١٩٩٩در سال   

 تنظيم شدILOسازمان جهانى کار    کودکان از سوى    
ها المللى مورد پذيرش دولت     که بيشتر از هر سند بين      

 کشور جهان٣٠١که       طورى   به      ،قرار گرفت     
 . اند عضويت در اين مقاوله نامه را پذيرفته 

 مرکز مطالعات حقوق بشر، درسيئرمصفا،     
"ان کار کودک“روز جهانى   " سخنرانى که در همايش   

در دورانى:  ايراد کرد، ضمن اعالم اين خبر افزود          
که اين بحث مطرح شده، جامعه ملل در اولين

هاى خود نسبت به کار کودکان حساسيت واکنش 
زيادى نشان داده و در نشريات سراسر دنيا به مقوله

 .است شده    کار کودک پرداخته
،١٣٨ هاى شماره  دراين راستا مقاوله نامه    :  گفت وى
 که پس از مقاوله١٩٠ و توصيه نامه شماره         ١٨٢
 تصويب شد، از اسناد مهم در ارتباط با١٨٢نامه  

اين موضوع محسوب مى شوند که از سوى
المللى دفاع از حقوق بشر و به ويژه هاى بين   سازمان 

. اند شده  دفاع از حقوق کودک نيز مورد حمايت واقع 
چون مهاجرت عددى هم  مسايل مت :  وى در ادامه گفت     

روستاييان به شهرها و مشکالت اقتصادى که به تبع
آن براى مهاجران پيش آمده و منجر به بروز فقر در

کارهاى مناسب چنين فقدان راه     هم  جامعه مى شود،      
در جهت حمايت از کودکان، داليل حضور قشرى

 . در جامعه هستند" کودکان کار" تحت عنوان
مات انجام شده در راستاى عمل بهوى در مورد اقدا    

ترين يکى از مهم       :  گفت ١٩٩٩مقاوله نامه سال          
اقدامات بين المللى در ارتباط با کار کودک، ارتباطى

ويژه است که ميان کار کودک و آموزش همگانى، به          
براى کودکان برقرار شده و در اين راستا، به جاى

داران ه زمام    آموزش براى کودکان ب            ، کار کودک  
 . است امور توصيه شده 

 ، طى١٩٩٩در مقاوله نامه سال  : گفتوى در ادامه    
ماده يک از همه اعضاى اين مقاوله نامه خواسته

است تا تدابير موثرى را در محو بدترين اشکال شده   
 ،٢که در ماده         کار کودک اتخاذ کنند، ضمن اين             

. است  سال اطالق شده ١٨ واژه کودک به افراد زير
است که چه   ه مشخص شد     ٣در ماده      : وى گفت  

ان بدتريناشکالى از مشاغل براى کودک به عنو              
 اين مشاغل در چند بند تحت.آيد کارها به شمار مى     

سربازگيرى اجبارى،  عنوان بردگى و قاچاق کودکان 
،از کودکان براى استفاده آنها در تعارضات مسلحانه       
استفاده از کودکان در توليد و قاچاق مواد مخدر و

چنين سوء استفاده و بهره کشى جنسى از کودکان هم 
.............................................است   مطرح شده

 ...نازاليال 
 به اتهام مباشرت با١٩٩٤در سال       نفر  اين چهار  

 دستگير)پ ک ک  ( حزب کارگران کردستان ترکيه    
  .  زندان محکوم شده بودند سال١٥  بهو هرکدام 

 آدرسهاى تماس
سى  با کانون زندانيان سيا
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پرستاران به نشانه اعتراض 
 ياه مى پوشندلباش س

گروهى از پرستاران بيمارستان هاى تهران، قصد 
دارند در صورت تحقق نيافتن مطالباتشان، در روز
پرستار، در اقدامى نمادين، با لباس هاى سياه بر سر

 . کار خود حاضر شوند
اين گروه از پرستاران قصد دارند، در اعتراض به

ماهعدم پرداخت مطالبات خود، در اواخر خرداد                  
تجمعى را در مقابل سازمان مديريت و برنامه ريزى
برگزار کنند و براى اين کار نيز از استاندارى

آن ها هشدار داده اند. تهران، تقاضاى مجوز کرده اند     
در صورت عدم صدور مجوز تجمع و پرداختکه  

نشدن مطالبات آنان، در روز چهارم تير ماه ـ روز
حل کار خود حاضرپرستار ـ با لباس مشکى، در م         

 .خواهند شد
.................................................................

دانشجوى دانشگاه  پنج
فردوسى مشهد به شالق 

 محکوم شدند
 دادگاه عمومى مشهد پنچ دانشجوى٥٣شعبه      

،ب زاده    به اسامى  رج     اين شهر    دانشگاه فردوسى    
ستارى ، رشيديان ، باقرزاده و  امير اقتناعى را به

١٥اتهام اخالل در نظم عمومى و درگيرى به تحمل           
سه تن از. ضربه شالق محکوم کرد                       

که به)  رجب زاده ، ستارى و رشيديان      (دانشجويانى
 . شالق محکوم شده اند از دانشجويان دختر هستند

.................................................................
هنر “نشريه مدير مسئول 

 دادگاه احضار شدبه “زندگى
»هنر زندگى «صديقه طالعى، مديرمسوول نشريه ى      

ن بازپرسى دادسراى ويژه ى جرايم کارکنا٦به شعبه   
صديقه طالعى صبح. دولت و رسانه ها احضار شد        

 با حضور در بازپرسى خرداد     ٢٥روز دوشنبه      
طالعى استفادهاتهام  . به اتهامات اش پاسخ داد    دادسرا  

 .ابزارى از تصاوير زنان عنوان شده است
.................................................................

بر مجازات  اعدام   در براشهال
 گرفت قرار 

که به اتهام قتل الله سحرخيران     )  شهال(خديجه جاهد 
همسر ناصرمحمدخانى تحت محاکمه قرار دارد، با

 او    دو زن  که  در زندان  اوين  هم سلولى                       شهادت
در  نزد آنان  به  قتل  و اظهار مى دارند شهال        نده ابود

مجازات اعدام، در برابر       الله  اعتراف  کرده  است       
 . قرار گرفت

بر اين  اساس  پيش بينى  مى شود که  از طرف  دادگاه ،
شهال تنها متهم  قتل  الله  سحرخيزان  شناخته  شده  و به 
احتمال  قريب  به  يقين ، وى  به  مجازات  قصاص 

  .محکوم  خواهد شد
گفتنى است که وکيل شهال اعالم کرده که موکل اش

 .ه شده و ناخن هايش را کشيده انددر زندان شکنج
.................................................................

  نفر در خرم آباد سه
 اعدام شدند

سه نفر به نامهاى على ايلبانى،  صفر خودسيانى
معروف به صفر گدا و  اميد دعوتى به اتهام  آدم

وز به عنف، ساعت پنچ بعدربايى، زورگيرى و تجا   
 نقطه شهر٣ به ترتيب در        خرداد ١٨از ظهر روز    

خرم آباد ؛ پل شهدا،  پشت بازار و در ميدان شقايق
 . اعدام شدند


