
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 )    در تبعيد(دانيان سياسى ايرانکانون زن  

 خبري سياسي              ٥٨           دوره جديد، شماره
  ٢٠٠٤ آوريل  ١ – ١٣٨٣ فروردين ١٣

  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

اال بي آنكه نشاني گورش را بدهيد، تنها لباس هايش را تحويلم ح
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

داي واژگوني رژيم،معيارهاي ويژه يك جامعه انساني بود كه در فر
نقطع عطفي باشد براي دادخواهي و اجراي عدالت و مبارزه براي

!زنداني سياسي آزاد بايد گردد .  نفي زندان و شكنجه و اعدام و سركوب در ايران

شته چندين اطالعيهکانون زندانيان سياسى طى يک ماه گذ      
به مناسب هاى گوناگون از جمله روز جهانى زن منتشر کرد
که به علت تراکم مطلب  امکان چاپ آن ها در خبرنامه

اخبار. اطالعيه ها در سايت کانون  درج شده اند             . نيست
مردمى، نقض حقوق بشر و پناهندگى را هم به طور روزانه

 .   حظه کردمى توان در صفحه خيرى سايت کانون مال

 جان باختگان گرامى داشت خاطره
 خاورانزندان هاى رژيم در 

، گورستان خاوران در جنوب١٣٨٢ سال      جمعه آخرين  
 جانخانواده هاىتهران هم چون سال هاى گذشته محل تجمع             

 رژيم در دهه شصت بويژه قتل عام شدگانباختگان زندان هاى 
خانواده ها سراسر گورستان را کلباران.  بود ١٣٦٧تابستان  

 سکوت آغاز و ياددقيقهمراسم با اعالم يک          . کرده بودند  
 سال جديد زندگى را به درود گفتآستانه رياحى که در      مادر

گرداگرددر ادامه مراسم، خانواده ها               . گرامى داشته شد       
اسالمى به جوخه هاىرژيم که بوسيله   عزيران شانعکس هاى

 شدند حلقه زده و با خواندن شعر و سرود يادسپردهاعدام  
 . آن ها را گرامى داشتند

 است که مادر رياحى، يکى از مادران مبارزىتوجه شايان
 رياحىعلىبود که سه فرزندش، جعفر، محمدصادف و                    

 .اعدام شدندتوسط رژيم هاى سلطنتى و جمهورى اسالمى 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 "   لعنت آباد" در بهار
ر.فرزانه

.از خواب بيدار شدم   . مى کرد سرم ايستاده بود و صدايم       باالى
مگرنمى خواستى جمعه آخر سال را سرخاک«:باعتاب گفت 

.يک هفته بود که در باره اش فکر مى کردم             » بروى؟ فرشيد
 سال سرخاک فرشيد٢٢ که پس از         برايم خيلى سخت بود      

.هرلحظه کنارم بودند      .تمام هفته خوابشان را ديدم           . بروم
آنقدر. هردو توى بغلم گريه مى کردند     . فرزين وفرشيد . هردو

گريه کردند و آن قدر مادر با عتاب به من نگاه کرد که
.برخاستم با عجله . »خاتون آباد «:باالخره تصميم گرفتم بروم     

المپ هم. چقدر تاريک بود     . اتاق خودم  . فتمطبقه باال ر     
.دير شده بود   . توى تاريکى هيچ چيز نمى ديدم        . سوخته بود 

روپوشم را با هزار زحمت پيدا کردم ولى روسرى ام پيدا
 . نمى شد

آنقدر دير. و دير شده بود   » !عجله کن ديرشد  «:باز آمد دم در   
 . که همه رفته بودند و من جا ماندم، مثل هميشه

همان ساعتى بود.  صبح بود  ٥/٦ساعت  .  خواب بيدار شدم   از
هوا روشن شده بود ولى. که قرار گذاشته بودم بيدار شوم          

 . با آرامش لباس پوشيدم. يک ساعت وقت داشتم. ابرى بود
دوستان زودتر.  آماده بودم    ٧صبحانه خوردم و سرساعت         

 . هنوز هفت و نيم نشده بود. رسيدند
.دم و هيچ آشنايى که مادر را بشناسد              قبرش را پيدا نمى کر      

چه فرقى«:و آخر سر اينکه      همه با تاثر سرتکان مى دادند         
لحت وعور در. همه مثل هم بودند     » !داره، همه مثل همند      

بدون سنگ، بدون نام، و. بيابانى که اسمش قبرستان بود         
بود و نفرين کسانى» لعنت آباد   «: بدون کاج و گلدان           

نمى دانم. از مرده هايشان هم مى ترسيدند   نصيبشان شده بود که     
 ٣بقيه صفحه     بود که مادر آشفته تر ٦٧چه ماهى از سال 

 آيا حقوق بشر مقوله اى است بورژوائى؟   
 بابک                                                                            

 صحبتامروز که از مقوله حقوق بشر                
مى شود، همه نظرها معطوف به آزادى گفت
و شنود، آزادى انديشه، آزادى احزاب،
تشکل هاى صنفى، اجتماعات و تدوين
قوانينى است که تجاوز به حق انسان در
.  چارچوب حقوقى و قضائى را منع مى کند

در فرايند شکل گيرى جامعه طبقاتى، حق
کشى و پايمال کردن حقوق انسان بيک

 جوامع بشرى تبديل شد و دراصل
دوران هاى مختلف تاريخى با تحوالتى که
در جامعه بشرى رخ داد اشکال آن نيز

همسو با پيدايش چنين وضعى،. تغيير کرد 
طبقات محکوم براى بدست آوردن حقوق
پايمال شده خود پيوسته با طبقه حاکم در

با ظهور نظام اجتماعى. ستيز بوده اند    
يجاد ساختارهاى مدنىسرمايه دارى و ا        

براى اداره جامعه بشرى، انسان ناگزير شد
را) طبقات اجتماعى    (روابط ميان خود         

در جريان اين تحول،. بازتعريف نمايد  
طبقات اجتماعى منافع، انگيز ها و اهداف

طبقه. کامال متفاوتى را دنبال کرده اند            
حاکم همواره سعى کرده  با تدوين قوانين

 با موقعيت طبقاتى خود حقوقمتناسب
.را پايمال کند  ) توده مردم ( طبقه محکوم 

در مقابل طبقه محکوم براى دستيابى به
حقوق انسانى خود در مقابل زورگوئى ها
و حق کشى هاى طبقه حاکم دست به

اگر بخواهيم به. مبارزه و قيام زده است      
نمونه هاى تاريخى برجسته در اين رابطه

د به  قيام برده ها برهبرىاشاره کنيم باي   
اسپارتاکوس، قيام هاى دهقانى در
سده هاى چهارده و پانزده و انقالبات
اجتماعى و کارگرى در اواخر قرن

 نظير انقالب فرانسه و اوايل و نوزده
اواخر  قرن بيست نظير انقالب روسيه

  ٢بقيه صفحه .              اشاره کرد

طبق معمول هر هفته، تعدادى تازه وارد از
.بازداشتگاه به زندان عادل آباد منتقل شدند          
معمول بود بقيه زندانيان براى يافتن آشنائى

. آن ها مى آمدندارديددر بين تازه واردين به 
فرداى آن روز هنگام قدم زدن در
مهواخورى چهره يکى از تازه واردين بنظر      
،آشنا مى رسيد کجا  او را ديده بودم                             

تنها قدم مى زد و نگران به  نظر. نمى دانستم
سعى کردم به او نزديک شوم و. مى رسيد

.به او سالم کردم    . سر صحبت را  باز کنم        
. با لکنت داد      و    ه سختى جواب سالم را  ب       

اعتماد نمى کرد و نمى خواست براحتى
.منهم اصرار زيادى نکردم        . صحبت کند  

چند روز بعد دوباره سرصحبت را با او باز
.اين بار کمى  راحت تر صحبت کرد         . کردم

اسمش محمدعلى بود و حدود يکسال پيش
چندين ماه را در سلول. دستگير شده بود    

انفرادى و بند توابين بازداشتگاه گذرانده
از هواداران سابق مجاهدين بود و. بود

به.  بود برادرش در زمان شاه اعدام شده       
از صحبت. علت دستگير يش اشاره نکرد   

روزهاى بعد. در آن باره خوددارى کرد      
يک روز متوجه. بيشتر با هم گرم گرفتيم    

ش شدم و چند روزتسوختگى روى دس    
ديگرى   سوختگى هاى    آثار بعد در حمام   

. سينه و کمرش ديدم        روی ر را  سيگابا   
. نوشته بودند  شگوئى با سيگار روى بدن     

ن موقع  به يادم آمد عکس او را درتازه آ 
 که نوشته بودند باامنشريه مجاهد ديده       

بعد از.  کرده اند اشآتش سيگار  شکنجه      
آنکه با هم بيشتر دوست شديم، او در باره

. .سوختگى هاى بدنش برايم صحبت کرد     
 چند پاسدار درتوسط ١٣٥٩در سال      

 ٣بقيه صفحه خيابان ربوده شده و      

 ن وقت تا بحال اثرى از او در هيج جا نيست از آ
 امساعيل حق شناس                            

 خبرنامه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خبرنامه                              ٢٠٠٤ آوريل  ١ -١٣٨٣ فروردين ١٣ -٥٨                                    دوره جديد، شماره ٢

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

 ...آيا حقوق بشر
در زندگىدر طول تاريخ ، همواره تحوالتى                  

انسان بويژه در زمينه حقوق بشر  رخ داده که
فرايند کشمکش ميان طبقات حاکم و طبقات

طبقات. فرودست و رشد جامعه بشرى بوده است        
حاکم براى همسو کردن خود با تحوالت جامعه
بشرى،بارها در طول تاريخ ناچار به بازتعريف

در حالى که   . نظام اجتماعى خود شده اند     نظريه ى 
طبقات فرودست بر بستر اين تحوالت، طبقات
حاکم را براى احياى حقوق از دست رفته خود
تحت فشار فرار داده  و آن ها را ناچار به تعديل

اگر. برخى قوانين نظام اجتماعى خود کرده اند             
امروز طبقه حاکم بورژوازى در باره حقوق بشر
صحبت مى کند و يا برخى آزادى هاى اجتماعى را

 قوانين خود طرح و جرايم کيفرى را به روشدر
مدنى دادگاه و قاضى و وکيل رفع و رجوع
مى کند، نه بخاطر احترام به شان انسانى است و

در. نه بخاطر باور به رعايت حقوق توده مردم             
نظام اجتماعى سرمايه دارى وجه مشخصه جامعه
طبقاتى نسبت به نظام هاى اجتماعى پيش از آن که

حکوم در بى حقوقى مطلق بسر مى بردندطبقات م 
در اين نظام برده دارى به شيوه. تغيير کرده است  

کالسيک آن از بين رفته و ديگر دهقان بعنوان
سهم مالک از زمين مورد خريد و فروش قرار

در نظام اجتماعى سرمايه دارى طبقه. نمى گيرد
محکوم ديگر فرمانبر بى چون و چرا يا پراکنده و

براى حقوق خود مبارزه مى کند،. يستضعيف ن 
ابزارهاى سياسى و سازمانى خود را بپا مى کند و
به طور مداوم براى دستيابى به حقوق خود طبقه
حاکم بورژوازى را تحت فشار قرار مى دهد و
توانسته مطالبات انسانى خود را در بسيارى از
عرصه هاى زندگى از او بگيرد يا او را ملزم به

 .  ها در قوانين خود کندطرح آن
بر اثر تحوالتى که امروز در جامعه بشرى
بوجود آمده، بورژوازى نمى تواند جامعه را با
معيارها و ابزارهاى دوران بربريت يا حتى
.دوران هاى تاريخى پيش از خود اداره کند                        
مناسبات اجتماعى و شرايط عينى و ذهنى توده ها

رات بورژوازىبحسب اين تغيي  . تغيير کرده است  
ناچار شده تغييراتى هر چند دست و پا شکسته  و
روبنائى در سازمان اجتماعى و مناسيات خود با

بدون اين تغييرات، بدون. توده مردم بوجود آورد    
انعکاس برخى حقوق مدنى و دمکراتيک در
قوانين نظير گزينش حق راى عمومى و موادى

ى کهاز مبانى حقوف بشر، بدون تدوين قوانين                
رابطه ميان طبقه حاکم و طبقه محکوم را در همه
عرصه هاى اجتماعى کار مشخص کند، بدون
وجود پارلمان و دستگاه دولت با مفهوم امروزى

، جامعه بشرى کنونى و نظام...آن، بدون    
اجتماعى سرمايه دارى ناظر بر آن کارکرد

 . نمى يافت
بورژوازى براى آنکه آنچه را که جامعه بشرى

ى قرن ها براى بدست آوردن آن تالش کرده بهط
خود منتسب کند، با فريبکارى زايدالوصفى تالش

مقوله حقوق. مى کند خود را با آن ها تعريف کند           
بشر هم از اين دست است، اگرچه به آن اعتقاد
ندارد و موجوديت طبقاتى اش در تضاد کامل با آن

انىاست، اما از طريق تبليغات و ايجاد فضاى رو         
در جامعه، تالش کرده اين ذهنيت را در افکار
عمومى بوجود آورد که مدافع بى چون و چراى

 

اوردهاى تاکنونىبا وجود اين آيا بايد دست     .آن است 
جامعه بشرى در زمينه حقوق بشر، مدنى و
دمکراتيک را به حساب بورژوازى گذاشت و
مبارزه براى احقاق آن را يک مقوله  بورژوائى

 دانست؟ 
حقوق بشر مانند ساير مسائل اجتماعى، عرصه اى
از مبارزه توده  مردم براى احياى حقوق از دست

عرصه اجتماعى،مبارزه در هر      . رفته شان است 
بر عرصه هاى ديگر تاثير بالواسطه و فورى

هيچ عرصه اى از فعاليت بشر مستقل از. دارد
اگر توده هاى مردم از. عرصه هاى ديگر نيست    

حق تشکل و اعتصاب در کارخانه و اداره و
بيمارستان و دانشگاه و مدرسه برخوردار باشند و

 تراز زندان و شکنجه و اعدام نهراسند، آسان                   
مى توانند عليه احجافات و تضييقاتى که
بورژوازى به جامعه بشرى تحميل کرده مبارزه

 . و قيام کنند
طبيعى است مفهوم حقوق بشر در نظر مردم به
حيطه و تفسيرى که طبقه حاکم بوررژوازى ارائه

حقوق انسان تنها به حق. مى دهد محدود نمى شود   
.ود نيست او در زمينه هاى حقوقى و قضائى محد         

استثمار مى شود و ناچار است براى) کار(انسان
امرار معاش نيروى کار خود را به کارفرما

عرصه  کار هم عرصه حق کشى است و. بفروشد
بنابراين مبارزه در اين راستا همسو  با مبارزه
براى کسب حقوق در عرصه هاى ديگر زندگى

مبارزه در اين دو. قرنها در جريان بوده است         
صه همواره در يک رابطه تنگاتنگ، اما باعر

ساد ه. ابزارهاى متفاوت صورت گرفته است              
انديشى خواهد بود اگر از سنديکا يا اتحاديه
کارگرى انتظار داشته ياشيم کار حقوق بشرى
انجام دهد، يا از يک سازمان حقوق بشرى يا

انتظار فعاليت سنديکائى“ دمکراتيک“سياسى و    
عين حال که هر يک از اينهادر   . داشته باشيم  

بعنوان ابزارهاى سازمانى طبقات محکوم از هم
ديگر تاثير مى پديرند، اما حيطه کارى و وظايف

اين به هيچ وجه نافى. جداگانه مربوط بخود دارند   
فعاليت يک کارگر يا يک فعال جنبش کارگرى در

و“ دمکراتيک“يک سارمان حقوق بشرى يا                
ق بشرى در سنديکا وسياسى يا يک فعال حقو         

آنچه مهم است اين است که اين. اتحاديه نيست  
توده (ابزارها را در خدمت به منافع  طبقه محکوم         

اگر امروز يک زندانى. به کار گيريم      ) مردم
سياسى سابق از طريق بازگوئى رنج هائى که در
زندان بر او رفته، به  افشاى بيدادگرى هاى طبقه

 ايران در زندانبورژازى مذهبى حاکم بر             
مى پردازد، آن را با هدف تقويت مبارزه توده ها
براى رهائى از نظم غيرانسانى موجود حاکم بر

اگر بپذيريم عنصر آگاهى. ايران انجام مى دهد     
شرط الزم مبارزه است، پس اين را نيز بايد
بپذيريم که بدون اطالعات و انتقال تجربه عنصر

ش عنصرآگاه براىنق. آگاهى بوجود نخواهد آمد     
بردن آگاهى به ميان مردم همان قدر مهم است که
مبارزه مردم براى ارتقاء حقوق بشر، سطح

. .................................زندگى و معيشت حود
 ...نمايش عبا و عمامه

 مخالفت با آزادى انديشه و،“آثار هنرى  “اين گونه
 ) تبعيد در(بيان از سوى کانون نويسندگان ايران         

متن کامل بيانيه عباس سمکاربه شمار مى رود؟      
. را در صفحه خبر سايت کانون زندانيان بخوانيد

بخشى از گزارش امبئى 
ع حقوق ليگابو در باره وض

 بشر در ايران
گزارشگر سازمان ملل در امور، مبئى ليگابو  ا 

 ايراناز ١٣٨٢آزادى عقيده و بيان است در آبان        
دانشجويان و، زندانيان    کرد و با برخى از      ديادر

  اما بسيارى از        ،روزنامه نگاران ديدار نمود        
 سياسىدرخواستهاى وى براى مالقات با زندانيان    

 ارى از پرونده ها که            بى جواب ماند و بسي            
خواستار دسترسى به انها بود به وى نشان داده

در مقابل گويد با تاسف و نگرانى      ليگابو مى . نشد
هايم براى کسب اطالعات بيشتر راجع درخواست

ايران االصل به مرگ زهرا کاظمى خبرنگار           
عکس العمل قابل مالحظه اى مشاهده، کانادائى
اين جنايت نفرت رد مقامات دولتى در مو     و نکردم

انگيز برخورد الزم انجام ندادند و مشخص نشد
.کاظمى مجازات شده باشند که عامالن مرگ خانم

در ايران افزايد مى گزارشگر سازمان ملل         
سرکوب به صورت سيستماتيک اعمال مى شود و

وحشت شده همين امر باعث ايجاد فضاى ترس و       
يد مذهبىاين فضا هرگونه انتقاد عليه عقا          . است

آن را محدود مى حاکم و حتى نهادهاى اجرائى        
امبئى ليگابو ضمن اشاره به خصلت .کند

رزيم جمهورى اسالمى مى گويد استبدادى قوانين 
حتى وکالى مدافع نيز از مصونيت برخوردار

آزادى تمامى زندانيانى که به وى براى  . نيستند
اند جرم بيان عقيده تحت پيگرد قرار گرفته                         

 . دادوان فراخ
گزارش ليگابو قرار است در اجالس جارى
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل که از پانزدهم
مارس سال جارى  آغاز شده و تا اواسط آوريل

 .قرار بگيرد ادامه خواهد داشت مورد بررسى
..............................................................
شصتمين نشست کميسيون

 بشر سازمان ملل آغازحقوق
 به کار کرد

کميسيون حقوق بشر سازمان ملل شصتمين
٢٠٠٤ مارس     ١٥نشست دوره اى خود را روز           

اين کميسيون. کردآغاز  ١٣٨٢ اسفند ٢٥برابر با 
قرار است تا اواسط ماه آوريل سال جارى به
وضعيت حقوق بشر در کشورهاى جهان از

 . کندايران رسيدگی  آنجمله
در(ن الملل کانون زندانيان سياسى ايران         امور بي  
اى به چند دولت عضو طى ارسال نامه    ) تبعيد

کميسيون نظير دولت هاى سوئد، سوئيس، کوبا،
فرانسه، هلند و اتريش، ضمن ارائه گزارش
کوتاهى در باره نقض حقوق بشر توسط جمهورى

 سال گذشته، خواهان صدور٢٥اسالمى در        
يم و  انتخاب يکقطعنامه  محکوميت اين رژ         

هيئت بين المللى براى نظارت بر حقوق بشر در
ايران و رسيدگى به جنايات جمهورى اسالمى از
جمله شکنجه مخالفان، اعدام هاى دسته جمعى

١٣٦٠زندانيان سياسى در سال هاى اول دهه                   
١٣٦٧بويژه قتل عام زندانيان سياسى در تابستان          

ائى بين ا لمللىو قتل هاى زنجيره اى در دادگاه جن          
در اين. وابسته به دادگاه بين المللى الهه شد                 

خصوص ديدارهائى نيز با مقامات سوئدى و
 .کوبائى برگزار شد

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣                                     ٢٠٠٤ مارس ١ -١٣٨٣ فروردين ١٣ -٥٨                            دوره جديد، شماره خبرنامه 

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

 ...از آن وقت تا بحال
.در يک خانه امن مورد شکنجه قرار گرفته بود             

ى بادر زمان شاه هم در تظاهرات ضدسلطنت                 
باطوم الکتريکى مورد حمله پليس واقع شده و
براثر ضربات وارده بر سرش دچار لکنت زبان

 . شده بود
 به اتهام شايعه پراکنى عليه رژيم دستگير شده

 و  شناسائى  او را    مسئول سابق تشکيالتى اش  . بود
به بازجويش گفته.  بود  کرده دستگير و بازجوئى     

ده و شکنجه شدهبود توسط چند پاسدار ربوده ش         
تعريف مى کرد.  و مى تواند آن ها را شناسائى کند      

که چند نفرى او را گرفته  و با آتش سيگار  بر
روى پشت و سينه اش مرگ برمنافق و درود بر

  به تهران رفته٥٩در سال   .  خمينى نوشته بودند  
 مجلس بادر مقابل    و به همراه مادر رضائى ها          

 به نمايندگان و مسئولينکنجهشنشان دادن آثار       
حکومتى نظير بازرگان و اعظم طالقانى خواستار

اما با کم محلى آنان. رسيدگى بوضعش شده بود     
 . روبرو شده بود

 هواخورى روى زمين نشسته بوديم ووقت
صحبت مى کرديم که يکى از بچه هاى سلول

او از بچه هاى پيکار. روبروئى به جمع ما پيوست    
جملهاز. همسرش دستگير شده بود    به همراه   . بود

قرار) ١.(کسانى بودند که حکم تقتيل گرفته بودند       
.بود او و همسرش را تا حد مرگ شکنجه کنند                 
.آن ها يا بايد حرف مى زدند يا زجرکش مى شدند             
مى گفت تا سيصد ضربه کابل را در يک نوبت
تحمل کرده و بعد از آن ديگر طاقت نياورده و

عات زنش را هم داده بود واطال. حرف زده بود   
به اين وسيله هر دو از حکم تقتيل نجات يافته

بعد از مدتى او و همسرش را از زندان. بودند
. عادل آباد بردند و ديگر هيچ خبرى از آن ها نشد

در محوطه زندان مقدارى زمين کشاورزى بود
که تعدادى از زندانيان عادى و سياسى آنجا کار

ين در ا        زندانيان جالب بود        براى     . مى کردند
مزرعه کوچک  کار کنند يا به بهانه اى وارد آن
شوند و کمى خيار و گوجه براى خود و هم

 مى شد به گاه     اگرچه گاه   . سلولى هايشان بچينند   
محصوالت مزرعه را در فروشگاه زندان هم

 محصولوقتی زمان برداشت       .  خريدارى کرد  
رفتند و براىمى رسيد، پاسداران به مزرعه مى         

يک. خود  خيار و گوجه و بادمجان مى چيدند                  
روز  که با محمدعلى مشغول قدم زدن در
هواخورى بوديم، او براى خوردن آب به بند

 از پله هاى هواخورى باال مى رفت،وقتی او . رفت
يکى دو پاسدار که قبال در زندان کار مى کردند از

 پله هامحمدعلى روى . بند به هواخورى مى آمدند     
در ميان آن ها پاسدارى بود. با آن ها روبرو شد      

بنام فيروزى که از شکنجه گران قديمى زندان و
 که  متوجه شدم  . مدتى هم مسئول بند چهار بود            

. به هم خيره شدند        لحظاتی محمدعلى و فيروزى   
محمدعلى بسرعت  وارد بند شد و فيروزى به

هرچه منتظر شدم محمدعلى. طرف مزرعه رفت  
بعد از هواخورى به. ه هواخورى برنگشت      ب

 در طبقه سوم تختود جاى خ  سر. رفتم او   سلول  
.خوابيده بود و مالفه اى هم روى خود کشيده بود             

به سلولم. چند بار او را صدا کردم اما جواب نداد         
موقع شام به سلول محمدعلى سرى زدم. برگشتم

بعد از شام. اما او هنوز روى تخت خوابيده بود          
جددا به سلولش رفتم و مالفه را از روىم

وحشتيار   بس  پريده و  شرنگ. صورتش کنار زدم  
خيلى سعى کرد. نمى توانست حرف بزند  .  بود زده

. نمى داد    امان   چيزى بگويد اما لکنت زبان                   
فرداى آن روز هم به هواخورى. تمراحتش گذاش 

بيدار بود، اما روى تخت.  به سلولش رفتم  . نيآمد
هرطور بود او را براى. دراز کشيده بود        

همان طور که با هم قدم. هواخورى بيرون بردم    
مى زديم، هر از چندگاهى از پشت تورى فوالدى
.دورتادور هواخورى به مزرعه نگاه مى انداخت        

ان به من گفت پاسدارى کهبا ترس و لکنت زب        
ديروز روى پله ها ديده  يکى از کسانى بوده که

 شکنجه کرده  و با و   چند سال پيش او را ربوده       
 .  را سوزانده  بودندشآتش سيگار بدن

محمدعلى تصميم گرفت موضوع را با بازجوبش
ظاهرا باور کرده بود که. در ميان بگذارد       

 ثابت کند  کهجويشزمى تواند از اين طربق به با       
آن. اندپاسداران بدن او را با سيگار سوزانده                  

زمان رژيم تبليغ مى کرد گروه هاى سياسى فعالين
خود را شکنجه مى کنند و به گردن پاسداران و
حزب  الهى ها مى اندازند تا چهره رژيم را خراب

بعد از آنکه موضوع را با بازجويش در. کنند
 بند بردند و از آن محمدعلى را از     ميان گذاشت 

 . زمان تا بحال اثرى از او  در هيچ جا نيست
 
تقتيل به اين معنا است که کسى را به تدريج--١

 .کنند) زجرکش(عبارت ديگر به يا و بکشند
..............................................................
نمايش عبا و نعلين خمينى

 در برلن  
که يک نهاد فرهنگى» جهانخانه فرهنگ هاى     

 ست، مانند برگزارى      اآلمانى در شهر برلن              
کنفرانس برلن در سه سال پيش که با ظاهرفريبى
فرهنگى، در خفا چهره جنايتکارانه رژيم

 جمهورى اسالمى را بزک مى کرد، در بده                    
بستان هاى خود اقدام به برگزارى نمايشگاه و

نزديک“ جشنواره ظاهرًا فرهنگى ديگرى به نام        
در اين نمايشگاه وسائل. کرده است   “دوردست

شحصى خمينى نظير عبا و عمامه او به نمايش
:در شرح  نمايشگاه نوسته شده است. درآمده است

موزه جماران توسط سه تن هنرمند ايرانى
موزه«بازسازى شده است که منظور از                             

ست که دقيقًا از روىاُکُمد و وسائلى        »جماران
ه در جماران وسائل شخصىنمونه کمدى ک       

در اين. آن قرار دارد کپى شده است          خمينى در 
نمايشگاه، در گنجه وسائل، عکس قاب گرفته

جالد هم قرار دارد که بر حاشيه آن نوشته خمينى
تا / صبر بسيار ببايد پدر پير فلک را       «:شده است 

 . »دگر مادر گيتى چو تو فرزند بزايد
طى اطلالعيه) بعيددر ت  (کانون نويسندگان ايران    

اى که اخيرا انتشار داد نسبت به اين اقدام
اعتراض“ خانه فرهنگ هاى جهان   “مشاطه گرانه  

کرد و به هنرمندان و نويسندگان شرکت کننده در
برنامه اى هشدار داد که بدانيد که شما در                 آن   

شرکت مى کنيد که در کنار نمايشگاه وسائل
ايران را به شخصى خمينى جنايت کار که انقالب     

خاک و خون و هزاران انسان شريف و مبارز و
ما را به کشتار و نيروهاى مادى و معنوى جامعه    
 اطالعيه کانون.نابودى کشيد برگزار مى شود         

نويسندگان با اعتراض چند نفر از جمله عباس
  ٤بقيه صفحه .           معروفى مواجه شد

 “لعنت آباد“بهار در 
را» لعنت آباد«قبرستان     . از هميشه بازگشت        
براى چه؟ جا کم داشتند؟. بلدوزر انداخته بودند    

خشمشان دوباره به خروش آمده بود و يا
حتى. مى خواستند از زير زمين هم محوشان کنند         

ن از تنىمورچه هاى سياه و چاق و چله را که نشا        
لخت و عور در زير زمين داشت و نه زير زمين،
همان نزديکى ها، نزديک زمين، که حتى زحمت

 . نداده بودند کمى بيشتر زمين را بکنند
.مادر و ديگران قبر عزيزانشان را گم کرده بودند

مادرت«:حاال آشنايى پيدا شده بود و مى گفت                    
گردي! »همين باال مى نشست، باالى سرفرزين من     

فرشيد آن جا بود بين دوتا قبر. چه فرقى داشت    
.هيچ نشانى از قبر نبود      . قبر که نه   . ترديد داشت 

جايى خالى که مى توانست دوتاجوان قد بلند را به
شايد هم به درازا چالش. اندازه فرشيد جابدهد     

شايد گلوله اى در شکمش او را. نکرده باشند   
. ده باشندمچاله کرده و همانطور مچاله چالش کر

کسانى از روى کپه خاک هايشان روى آن دوتکه
.شايد يکى از آن ها قبر فرشيد باشد     . جا گل گذاشتند  
شايد هر تکه اش گوشه اى از آن. شايد هم نباشد    

ولى. چه فرقى دارد    . بيابان بى آب و علف باشد        
  !فرق داشت

وقتى فکر کردم فرشيد همان دوروبرهاست ديگر
همان.  آن تکه جا دور شوم           دلم نمى خواست از    

مى دانستم. جايى که فکر مى کردم فرشيد خوابيده        
نه چيزى مى فهمد و نه آن جا حضور دارد، ولى

توى دلم همه فرياد. دلم مى خواست آن جا باشم        
دلم مى خواست صدايم را. صدايش مى کردم . بود

بشنود و بداند که چقدر جايش خالى است، حتى
 . سال٢٢پس از 

گل. گل شب بود    . با بغل هاى گل مى آمدند       همه   
مايى که.  بهار دل همه ما بيشتر مى گيرد             .بهار

جاى کسانى که. جاى خيلى ها را خالى مى بينيم         
 . حتى قبرى به نامشان جايى نيست

جاى کسانى که نتوانستيم برايشان گريه کنيم و
درد از دست دادنشان را نه فرياد کرديم و نه

 .گريه
..............................................................

اتحاديه اروپا به رژيم در باره
تنظيم سند حقوق بشر

  هشدار داد
اتحاديه ى اروپا در مقر کميسيون حقوق بشر 

سازمان ملل در ژنو اعالم داشت مذاکرات اين
 در مورد حقوقرژيم جمهورى اسالمى  اتحاديه با   

 ..ه استبشر پيشرفتى نداشت
مارى والن، نماينده ى ايرلند در اتحاديه ى اروپا،
:به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل گفت                         
چهارمين دور از گفت وگوهاى ما با ايران در
مورد حقوق بشر به دليل معين نشدن تاريخى

 .براى آن از سوى ايران برگزار نشده است
در مجموع ما بهبود چندانى در وضعيت: او گفت 
 بشر در ايران مشاهده نکرده ايم و به غيرحقوق

از برخى تغييرات در زمينه ى حقوق زنان، نقض
حقوق بشر در ايران از جمله ناپديد شدن پس از
بازداشت، طوالنى شدن بازداشت هاى موقت و
برخورد باعقايد سياسى و مذهبى به طور

 .گسترده اى ادامه دارد
..............................................................
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کارگران لوله سازى خوزستان

خرمشهر را بستند-جاده اهواز
 کارگران، ماه حقوق  ٨به دنبال عدم دريافت بيش از        

 جاده اصلى٩زستان کيلومتر   شرکت لوله شرکت خو   
 .اهواز را بسته اند

٨کارگران شرکت لوله سازى خوزستان که حدود              
ماه است حقوق و مزايا دريافت نکرده اند، در پى

 ميليون تومانى مديريت و عدم٥٠٠دريافت وام      
. دست به اعتراض زدنددريافت حقوق معوقه دست 

 اما، ميليون تومان وام دريافت کرده        ٥٠٠ مديريت  
 ميليون تومان است و تا٣٠٠ادعا مى کند اين مبلغ        

امروز نيز از پرداخت حقوق کارگران خوددارى
.کرده است                                                                                                        

 کارگران اين شرکت از روستاهاىاز آنجا که       
کارگران روستاها به            مردم اين   اطراف هستند،        

 آتش زدنو همراه با آنها به بستن جاده و              پيوستند   
.........................................دست زدندالستيک 

...نمايش عبا و عمامه خمينى
عياس سماکار طى انتشار بيانيه اى در رابطه با

در مقابل اين: اعتراض به اطالعيه کانون نوشت         
کانون نويسندگان، يکى موضع گيرى بجا و به موقع      

دو نفر سرو صدا راه انداخته اند که کانون نويسندگان
مخالفت با آزادِى بيان اين اعالميهدر     در تبعيد   

نياز به اين طبعًا کانون نويسندگان  . صادر کرده است  
ندارد که در مقابل اين اتهام سخيف و پيش پا افتاده از

سابقه درخشان کانون در مخالفت با .خود دفاع کند   
 و من در اين جا،. آزادى ُکشى بر کسى پوشيده نيست

 خود شخصًا پاسخىنه به عنوان دبير کانون؛ بلکه         
عباس .به اين ادعاهاى عجيب و غريب مى دهم                  

معروفى که قرار است در اين مراسم توجيهى
ادعا جمهورى منحوس اسالمى داستان خوانى کند           

نمايشگاه وسائل شخصى خمينى در«کرده است که     
مخالفت با برلن، حاصل کار چند هنرمند است و              

 انديشه و بياننمايش آن، به مثابه مخالفت با آزادى          
اعالميه کانون نويسندگان را و از اين رو       . است

نقص آزادى انديشه و بيان دانسته و به همين دليل هم
عضويت در کانون نويسندگان استعفاء داده از

 من از همه وجدان هاى آگاه و شريف                    » .است
مى پرسم که آيا مخالفت با نمايش وسائل شخصى

مخالفت و آدمکشى، خمينى به عنوان سمبل ارتجاع         
با آزادى بيان است؟ آيا نمايشگاه وسائل شخصى

و از اين قبيل خمينى، مثل عبا و تسبيح و نعلين              
چيزها، آثار هنرى ست؟ آن هم آثار هنرِى هنرمندانى

معروفى مخالف سانسور و مدافع که به قول عباس     
 آزادى هستند؟ 

به قول عباس معروفى همگى آثار هنرى و حاصل
فقط به نيت ارائه آثارکه  ست  اند جوان ايرانى    کار چ 

خانه فرهنگ هاى«هنرى اقدام به اين کار کرده اند و         
آثار هنرى و فرهنگى«فقط به نيت ارائه      هم» جهان

راستى به. اين نمايشگاه را گشوده است» مردم ايران
مردم ايران چقدر بايد بدبخت باشند که آثار

خمينى خالصه بيحهنرى شان در شلوار و عبا و تس         
ساده لوح مى شود و واقعًا آدم بايد مردم را چقدر                   

حمايت از سياست هجوم و فرض کند تا بتواند در         
تحميل حضور منحوس رژيم خون و جنايت

آيا شما. توجيهاتى ارائه دهد   جمهورى اسالمى چنين  
 مى توانيد حتى يک وجدان آگاه بيابيد که چنين نمايش   

مايش آثار هنرى بنامد و خودننگين و ارتجاعى را ن     
تحميل حضور نيز معرکه گردان و توجيه گر سياست     

جمهورى اسالمى شود؟ آيا مخالفت با نمايش چنين
   ٢                  بقيه صفحه  حضور منحوس و

 آدرسهاى تماس
 با کانون زندانيان سياسى 
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يک زندانى به اتهام اقدام 
عليه امنيت کشور به دوازده 
 سال زندان محکوم شد

محمد ابراهيمی به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و 
ارتداد، از سوى يکى از محاکم رژيم به دوازده سال

وى دوران . محکوم شده است    و ده ماه حبس قطعی      
محکوميت خود را در شرايط بسيار بدى در زندان

بسر مى برد و در هنگام) گوهردشت(رجائى شهر  
بازجوئى در سلول هاى انفرادى بند سپاه پاسداران
.تحت شکنجه هاى جسمى و روحى قرار گرفته است        

 بسر٤، سالن     ٣وى در حال حاضر در اندرزگاه             
رمى برد و از نهادهاى حقوق بين المللى خواستا                     

الز به يادآورى است.  رسيدگى به وضعش شده است
که زندان گوهردشت، يکى از زندان هاى مخوف
رژيم است و بيشترين اعدام هاى دسته جمعى در

 .  در اين زندان صورت گرفت٦٧تابستان 
.................................................................

ا ملل به اتحاديه اروپ       سازمان
در مورد مقررات پناهندگى

  دادهشدار
 عالى پناهندگان سازمان ملل به اتحاديهکميسارياى 

 مربوط به پناهندگى درجديداروپا در مورد مقررات     
، دبيرکل“رود لوبرز   “. اين اتحاديه هشدار داد           

 پناهندگى سازمان ملل اعالم کردعالىکميسارياى   
هندگان،مقررات جديد اتحاديه اروپا در مورد پنا                 

 .  بسيارى را به مخاطره خواهد انداختجان
 اروپا در صدد است با تهيه فهرستى ازاتحاديه

 حق پناهندگى اعطا ها، به اتباع آن    “امنکشورهاى  “
اينى  اعالم کرده است که اجرا     " رود لوبرز . "نکند

 و تغييرات ديگرى که اتحاديه اروپا در صددپيشنهاد
 پناهندگان ازازيارى  اعمال آن است، به اخراج بس        

در. خواهد شد  کشورهاى عضو اين اتحاديه منجر           
 اتحاديهندگىپناهصورت اجراى مقررات جديد                

اروپا ، پناهجويانى که با استناد به آن از کشورهاى
 مى شوند، حق استينافاخراجعضو اتحاديه         

هشدار لوبرز همزمان با برپايى. نخواهند داشت   
مور داخلى کشورهاى و ا   دادگسترىنشست وزراى    

. عضو اتحاديه اروپايى در بروکسل ابراز شده است
همزمان با هشدار کميسارياى عالى پناهندگان

 وىپناهندگسياسى،     سازمان        چند ملل،        سازمان
، از جمله کانون زندانيان سياسىحقوق بشرى   

به اين طرح اعتراض کرده و )در تبعيد   (ايران
از تصويت اين پا  ارو اتحاديه    حواهان آن شدند که     
 . طرح خوددارى نمايد
 قرار است است دو دستورالعمل اين طرح که حاوى      

اولين.  ماه مى به تصويب برسند              اولتا قبل از         
دستورالعمل در خصوص تعيين حداقل استاندارد

 و ديگرى روشهاىپناهندگى شرايط      احرازبراى   
مىاعطا و پس گرفتن وضعيت پناهندگى ازافراد                 

............................................................باشد
،   خيابانى   کار   کودکان از   نيمى
قرار  جنسى  استفاده  سوء  مورد
 گيرند مى

کودک کار ٥٨٥پژوهشى که بر روى            براساس   
 سال و به منظور١٨ تا     ٦خيابانى در گروه سنى         

کودکان صورت اطالع از وضعيت زندگى اين             
٥٠ واقعيت تلخ است که بيش از         گرفته ، بيانگر اين   

اعضاى خانواده و يا درصد اين کودکان توسط         
صاحبکاران خود در محل کار مورد سوء استفاده

 . جنسى قرار مى گيرند


