
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 )    در تبعيد(دانيان سياسى ايرانکانون زن  

 خبري سياسي              ٦٣           دوره جديد، شماره
  ٢٠٠٤ سپتامبر ٣٠ – ١٣٨٣ مهر ٩

  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

کانون زندانيان سياسى در قاصله انتشار خبرنامه هاى: توضيح
طالعيه و بيانيه به مناسبت هاى گوناگون ،، چندىن ا  ٦٣ و   ٦٢شماره  

همين سالگرد قتل عام زندانيان سياسى ، دادگاه١٦بوىژه در ارتباط با      
فعاالن کارگرى سقز  و فعاليت هاى بين المللى  در اىن رابطه منتشر
کرد و چند نامه و اطالعيه کنفدراسيون اتحادىه هاى آزاد کارگرى و

٤بقيه صفحه .   ترجمه و منتشر نمودوکالى بدون مرز را به فارسى

بازخوانى قتل عام زنداينان 
 به ٦٧در تابستان  سياسى 
 همين سالگرد ١٦مناسبت 

 اين جنايت بزرگ
 قسمت آخر 

مجددا همه ی زندانيان را            ١٣٦٦در فاصله آذر و بهمن               
بازجوئى کردند و بنا به پاسخ های داده شده زندانى ها را به

تمامی زندانيان چپ و مجاهد. گروه های مجزا تقسيم کردند      
در. ه دو قسمت تقسيم شد    زندان ب . را از ىک دىگر جدا کردند     

هر ىک از دو قسمت، زندانيان را بر حسب ميزان حکمی که
 هائىچنين تقسيم بندی      . داشتند از ىک دىگر جدا کردند                 

 اىران و از جمله در زندان اوىنىکمابيش در ساىر زندان ها    
 .به اجرا درآمد
 هواخورى را در زندان١٣٦٧ مرداد         ٧روز حمعه         

لوىزىون ها را از بندها بردند و دىگرگوهردشت قطع کردند، ت   
روزنامه ندادند، مالقات ها قطع شد و بيماران را هم به

تفتيش عقاىد“ دادگاه هاى“شنبه هشت مرداد،     . بهدارى نبردند 
 زنزندانيان.  به کار افتادند     به دستور مستقيم خمينى     و مرگ 

چشم بند زدند و به بيرون از بندهاگروه گروه     و مرد را        
ىک به ىک به. آن ها را در راهروها به صف کردند         . دبردن

اعضاى. اتاقى بردنشان که کميسيون مرگ در انتظارشان بود
مسئوليتاىن کميسيون؛ اشراقى، نيرى، رئيسى و پورمحمدى 

آن ها طى. داشتندقتل عام زندانيان سياسى را به عهده                    
رىمنافقين را قبول دا   « پرسش هائى از زندانيان مجاهد چون      

حاضر به محکوم کردن سازمان و انجام مصاحبه«،  »ىا نه؟ 
، و»حاضرى روى مين برى؟« ، » در جمغ زندانيان هستى؟

،»سازمانت را قبول دارى؟      «از چپ ها و کمونيست چون            
، هر ىک را که پاسخ...و  » نماز مى خوانى؟ «،  »مسلمانى؟«

منفى مى دادند در صف مرگ قرار مى دادند و هر ىک را که             
پاسخ مثبت مى دادند و مى گفتند که مسلمانند اما نماز

٢٠ براى هر وعده نماز صبح و ظهر و شب،                      نمى خوانند
جيره شالق براى کسانى که مى گفتند. ضربه کابل مى زدند   

نماز نمى خوانند روزها و هفته ها ادامه ىافت و مراسم اعدام
ادسرعت کار محاکمه آن قدر زى        .  به سرعت اجراء مى شد     

اىن.  دقيقه ىک زندانى را صدا مى کردند         ٣ تا    ٢بود که هر      
در. وضغ کماپيش در زندانهاى سراسر اىران برقرار بود               

حالى که در گوهردشت بيتشر زندانيان را به دار آوىختند، در
بوىژه در اوىن، تبرىز، شيراز، رشت، ساىر زندان ها    

ان راىج مشهد تيربار    و سنندج، اورميه، اصفهان    کرمانشاه،   
 سياسى در بند را دررژىم هزاران زندانى    بدىن سان     . بود

کمتر از دو ماه به جوخه اعدام سپرد و بى سروصدا و در
 ىنهان کار را به آنجا رساند که حتى اجساد قربانيان را و نهان

به خانواده هاى آن ها بازپس نداد و تنها نشانى گورهاى
  .دسته جمعى را بدون هيچ توضيحى داد

     يکا و آينده ما آمرکنگره در تروريست از تجليل
بابک

 سپتامبر،٢٣ مهر برابر با       ٢روز پنچشنبه    
 درىکا دست نشانده آمر ىرعالوی نخست وز  

فت وىا حضور      ىکا آمر  کنگرهعراق در      
چه که آن  برای مرىکا مکرر از آ   تمجيدضمن  

اىراد به          ناميد    "آزاد سازی عراق         "او
 کنونی عراق وقعيتسخنانی در وصف مو    

 درىژه کشور بو     ىنهائی که در ا        پيشرفت 
صورت گرفته" دمکراسی "برقرارىجهت  

او گفت بدون صدام وضع ما بهتر. پرداخت
 ازىن بابت  مردم عراق از ا     ىتاست و اکثر  

او. سپاس گزار هستند     و متحدانش       ىکاآمر
 اشاره ایچک ترىن کو حتى براى ىک لحظه   

 و متحدانش در عراق وىکابه درماندگی آمر 
 کشور در مقابلىنمقاومت توده های مردم ا    

مانه از جانب مردمبيشراشغالگران نکرد و    
ل اشغا  پاىان بخشيدن به    عراق که خواهان       

 و متحدانشرىکامآکشورشان هستند، از          
 به . هند کشور ادامه دىنخواست به اشغال ا

اىن سبب صحبت هاى او با استقبال و کف
زدن هاى ممتد نماىندگان کنگره،
کارگزاران دولت و ارتش آمرىکا که در

حضور. محل حضور داشتند همراه بود       
 حاوی چند نکتهرىکاآمکنگره  عالوی در 

 که او مسئله است     همينمهم از جمله         
، ضمن آنکه پيکر وىران دارد   وظيفه

واه آمرىکائيان بهعراق را با رنگ دلخ        
 از منافع آنافکار عمومى عرضه کند ،      

 و اقدامات تجاوزگرانه،ىدحفاظت نما   
 کشور وىن کارانه و چپاولگرانه ا     ىتجنا

در جهت منافع مردم متحدانش را اقدامی  
برقرارىعراق، آزاد سازی آنها و                     

 عالوى براى رسيدن به. بنامد  دمکراسی
 کاراىن هدف، نوعى از گفتمان را به              

مى گيرد که بوش و ساىر کارگزاران
آمرىکائى براى حقانيت بخشيدن به اشعال

   ٢ بقيه  صفحه انحراف افکار  عراق و

 ساواکآپارتما ن ها در زژىم شاه به کارکنان      
به احتمال زىاد هر کارمند در. تعلق داشت 

ىکى از اىن آپارتمان زندگى مى کرده، زىرا
 متر، ىک هال،٤ در   ٣در هر ىک، دو اتاق    

اکنون. ىک دسشوئى و حمام تعبيه شده است      
 نفر٦٥ تا       ٦٠در همين اپارتمانها بين              

زندانى را جا داده بودند و ما که هيچ
نداشتيم، به هنگاموسيله اى جز لباس تنمان        

حمام رفتن مى باىد لباس هاى زىرمان را مى
شستيم و روى شوفاژ خشک ميکردىم تا

به علت ازدحام. دوباره از آن ها استفاده کنيم    
زندانى، هفته اى ىک بار به حمام ميرفتيم و
.هر بار دو تا سه نفر با هم حمام مى کردىم              
هدر آپارتمان فقط براى دادن غذا و زمانى ک    
.بچه ها را براى اعدام مى بردند باز مى شد

 در آپارتمان مجاور ما بچه هاى مجاهد
همه . که ما انها را ندىده ىودىم       زندانى بودند 

ما در بالتکليفى به سر مى بردىم و کسى 
آىا فردا زنده. نمى دانست چه خواهد شد      

 ىک٦٥مى ماند ىا نه؟ اواخر سا ل                     
اميده مى شد ، درنگهبان زن که ىختيار ن       

آپارتمان را باز کرد و گفت آرام همگى
 دقيقه چادرها٥به فاصله    .به صف شوىد  

را سرکردىم و چشم بندها را زدىم و از
چند پله باال رفتيم و از ىک راهرو

در راهرو دو پاسدار. بزرگ گذشنيم   
اىستاده بودند که مرتب تذکر ميدادند چشم

هرو باال کهبه را . بند هارا پائين بکشيد     
.رسيدىم وارد ىک راهرو کوچک شدىم          
مردى که از زىر چشمبند مى شد او را
دىد ، با لباس شخصى اىسناده بود و اسم و
مشخصات و اتهام را مى پرسيد و اىنکه
نماز مى خوانيم ىا نه؟ از من پرسيد نماز

  ٣بقيه صفحه مى خوانى؟          

 تجربه زندان در حکومت اسالمى
  بهاره                                                                               قسمت دوم  

 خبرنامه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرنامه                              ٢٠٠٤ سپتامبر  ٣٠ -١٣٨٣ مهر ٩ -٦٣                                    دوره جديد، شماره ٢

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

 ... تجليل از تروريست
عمومى از واقعيت هاى اشغال اىن کشور به کار

سخنرانى عالوى در کنگره امرىکا. مى گيرند
بيش از هر استفاده  دىگرى، براى دولت اىن

چه کسى. کشور مصرف داخلى و تبليغاتى دارد        
بهتر از نخست وزىر عراق مى تواند بر

جاوزگرانه و جناىت آميزعملکردهاى ت       
چه کسى. آمرىکائى ها در عراق صحه بگذارد          

بهتر از نخست وزىر عراق  مى تواند به دولت
آمرىکا براى خفه کردن مخالفان جنگ در داخل

؟  او که هرگز فکر نمى کرده!آمرىکا کمک کند    
روزى بر  مصدر قدرت در عراق تکيه زند، آىا

و داده شده، ازنمى باىد بخاطر پاداشى که به ا             
؟ ما مردم چه!اشغالگران کشورش نشکر مى کرد    

او که قرار نيست از! انتظارات بيجائى دارىم     
اگر روز و. منافع مردم عراق دفاع کند                   

روزگارى رضا پهلوى ىا کسانى مثل او وظيقه
شرىف مزدورى آمرىکا را در اىران به عهده

 داشتهبگيرند، بازهم  ما مردم باىد از آن ها انتظار        
 ؟  !باشيم از منافع ما ذفاع کنند

تا کى ما مردم باىد نسبت به منافع آمرىکا و
متحدان وطنى وغيروطنى آن که از منافع ما

حکومت. فرسنگ ها دور است، ناآگاه بمانيم                
مگر همين را! اسالمى برود، هر که آمد، آمد            

مگر نتيجه اش.  در باره رژىم شاه نگفتيم      ٥٧سال  
 .مرا هم ندىدى

 استىاليستىکومتی امپر ح ىک،  ىکاحکومت آمر 
اهداف به   دستيابى که دارد، برای     يتىو بنا به ماه   

 گرانه اش، اقتصادی، توسعه طلبانه و سلطه   سياسى
آزاد“  با ادعاى         آن،  طبيعىبر جهان و منابع          

و جنگ“ دمکراسى“ ، برقرارى    “ سازى مردم 
ه ب اش با اتکا به برترى نظامى       “ ترورىسم“ با  

 جنگ افروزی می کند،و حمله دىگرکشورهای  
 دخالت میدىگران و اجتماعی      سياسىدر امور     

 دولت هائی که در چارچوب منافع آنعليهکند،  
امرىکا از. مى کندعمل نمی کنند، توطئه و کودتا         

کدام آزاد سازى و برقرارى دمکراسى صحبت
مى کند؟ در کدام مکتب سياسى به جز مکتب

امپرىاليستى، حمله به ىک کشور وتجاوزکاران   
مى گيرد؟ در کجاى اشغال آن آزاد سازى نام            

تارىخ، زىرپا گذاردن حق مردم براى تعيين
سرنوشت خود، آدم ربائى، دستگيرى و شکنجه و
قتل مخالفان،  موجب برقرارى دمکراسى در ىک
کشور شده است؟  آمرىکا از کدام ترورىست

بن الدن را که خودصحيت مى کند؟ از بن الدن؟        
امرىکا براى انجام عمليات ترورىستى عليه
.نيروهاى شورورى در افغانستان تجهيز کرد                

 سال گذشته از انقالب اکتبر در٨٥آمرىکا طى    
روسيه ببعد، در تربيت و اعزام ترورىست به

هيچ. کشورهاى دىگر همواره پيشتاز بوده است          
ىافتگوشه اى از تارىخ و هيچ کشورى در جهان            

نمى شود که از عمليات  ترورىستى و براندازى
چرا جاى دورى. آمرىکا در امان بوده باشد             

به گزارش روزنامه الشرق االوسط که در. بروىم
لندن به چاپ مى رسد، عالوى، نحست وزىر
کنونى عراق و گروه او با حماىت هاى مالى و
اطالعاتى سازمان جاسوسى و اطالعاتى آمرىکا

، به دفعات در زمان حکومت صدام درسى آى  آ   
ىناکنون ا .  عراق اقدام به بمب گذارى کرده است      

ىست دست نشانده آمرىکا به عنوانترور

 کشور از   ىنعراق از جانب مردم ا      ىر  ت وز نخس
 میدر عراق تجليل    و متحدانش      ىکا آمر فتوحات

توجيه برای    رىکائى هاهائی که آم   ىودر سنار  .کند
 وابسته ترىن،،نوىسنداعمال ضدبشری خود می          

 شاهدر مقام مرتجعترىن و ضدمردمى ترىن افراد       
جيه جمهور به تو          ئيس و ر       زىر نخست و       و    
 .  می پردازندىکاهای آمرىت انج
.و به دوران مصدق برگردىم    “ اىران خودمان “ به

مصدق با قيام و اراده مردم به نخست وزىرى
اما آمرىکائى ها به خواست و اراده مردم. رسيد

اىران اهميت ندادند و عليه او که مى خواست
قانون ملى شدن نفت را به اجراء در آورد، کودتا

اره به سلطتنتکردند و محمدرضا شاه را دوب             
 . نشاندند

 سال با حماىت هاى سياسى و٢٥محدرضا شاه     
نظامى آمرىکا و حضور صدها مستشار آمرىکائى
در اىران خون مردم را در شيشه کرد و قوانينى
عليه مردم، نظير قانون کاپيتاالسيون که مفاد آن
در جهت تحقير مردم اىران و برترى نژادى

 . يان بود وضع کردآمرىکائى ها نسبت به اىران
به دنبال قيام سراسرى مردم اىران عليه شاه،
آمرىکائى ها درىافتند که دىگر شاه قادر به
حکومت کردن بر مردم اىران  نيست و چون از
وقوع ىک انقالب اجتماعى در اىران هراسناک
بودند و آن را با منافع خود و سرماىه  جهانى در

 پيمانان اروپائى با هم   نشستی تضاد مى دىدند، طى  
، تصميم گرفتند شاه را براىدر کوادالوپ  خود   

حفظ نظام سرماىه دارى در اىران از اىران خارج
کنند و زمينه را براى به قدرت رسيدن ىک

سازش ها. حکومت بينادگراى اسالمى آماده نماىند     
ارتش و آن بخش از. در پشت برده انجام گرفت      

توده  مردم دردستگاه  سرکوب را که از ضربات         
امان مانده بود، به طور کامل در اختيار خمينى و
.دار ودسته مرتجع و جناىت کار او قرار دادند                 
رژىم جمهورى اسالمى تا زمانى که شوروى
وجود داشت، سنگر مناسبى براى سرماىه دارى
در منطقه و رشد بينادگرائى اسالمى براى مقابله

براى. ى بود   با اندىشه هاى انقالبى و کمونيست             
همين هم دست او را براى قتل  و ترور مخالفان
.سياسى در داخل و خارج کشور باز گذاشتند                    

رژىم جمهورى. شوروى دىگر وجود ندارد             
اسالمى نه تنها دىگر وجودش الزم نيست، بلکه
به ىک عامل بازدارنده بر سر راه جهانى

و اهداف سلطه گرانه آمرىکا) گلوباالزاسيون(شدن
 . منطقه تبدىل شده استدر 

امپرىاليست هاى آمرىکائى و اروپائى، هر کدام
مى خواهند رژىم را با توجه به منافعى که در

آمرىکائى ها مى دانند که. اىران دارند، تغيير دهند    
ادامه حيات رژىم با ساختار سياسى و حکومتى
کنونى اش، بوىژه نزدىکى آن به اتحادىه اروپا،

لذا. در اىران و منطقه تامين نمى کندمنافع آن ها را 
آنها حکومتى در اىران مى خواهند که ضمن
تامين منافع و اهداف سياسى و اقتصادى آمرىکا
در اىران، به سياست هاى آن براى گسترش
نفوذش در منطقه ىارى رساند و با اسرائيل عناد

از اىن رو  آنها تالش خواهند کرد، حتا. نورزد
 با دست زدن به حملالت نظامى دراگر الزم باشد  

ىک سطح معين، موجباب سقوط رژىم جمهورى
اسالمى و روى کار آمدن ىک رژىم دست نشانده
به سبک و سياق  عراق  و  افغانستان در اىران

اروپائى ها  براى آنکه منافغ شان. فراهم نماىند  
توسط آمرىکا در اىران به خطر نيافتد، خواهان
ادامه حيات رژىم با تفييراتى در آن در حد برخى
از مضامين حقوق بشر نظير لغو مجازات اعدام
و ادامه انتشار نشرىات اصالح طلبان حکومتى

رژىم جمهورى اسالمى مانند هر حکومتى. ندهست
از اىن دست، محل تالقى منافع آمپرىاليست هاى

اما هر دو بخوبى. آمرىکائى و اروپائى است        
مى د انند به دليل افزاىش ناراضاىتى اجتماعى در
اىران، رژىم جمهورى اسالمى ىکپارچکى خود
را از دست داده و اىن احتمال قوى وجود دارد به

م ىک انفجار اجتماعى از قدرت کافى براىهنگا
اىن دو بر سر منافغ شان. سرکوب برخودار نباشد  

در اىران در مقابل هم و مشترکا در مقابل مردم
آنچه که در اىن ميان. اىران صف آرائى کرده اند    

براى هيچ کدام از آنها مهم نيست، منافع توده
مصدق را برداشتند، شاه را. مردم اىران است    

آىا ما. شاه را برداشتند، خمينى را آوردند      . وردندآ
مردم اىران بازهم باىد منتظر بمانيم که آنها
براىمان تصميم بگيرند چه کسى ىا کسانى بر ما
حکومت کنند؟  و با تحميل عناصر و گروهاى
وابسته نظير رضا پهلوى  و دستجات مختلف
سلطنت طلب و طرفدار حاکميت آمرىکا بر

 را مردمى حقير و ناآگاه بدانند که بد واىران، ما 
خوب را تشحيص نمى دهيم، به حقوق حقه خود
واقف نيستيم و قدرت تصميم گيرى براى آىنده

آىا با اىن همه تجربه تلخى. کشورمان را ندارىم   
که از دخالت بيگانگان در امور کشورمان دارىم،
بازهم باىد به آنها اجازه دهيم ما را اىن چنين

ير کنند؟ ىا با همبستگى طبقاتى و  مبارزه عليهتحق
تماميت رژىم و تمامى الگوهائى که از بيرون
توسط خود فروختگانى نظير رضا پهلوى مى
خواهند به ما تحميل کنند، زمينه را براى ىک
انقالب اجتماعى و حکومت شورائى برخاسته از
اراده جمعى مان فراهم نمائيم و براى ىک بار و

ميشه به تارىخ و دشمنان طبقاتى مانبراى ه   
بياموزىم که ما مردمى سربلند، استقالل طلب و
آزاد اندىش هستيم، بد و خوب را تشخيص
مى دهيم و به خاطر تنفر و انزجارى که از رژىم
جمهورى اسالمى دارىم به دامن دشمنان مان که
طى  پنچاه سال اخير موجبات سياه روزى ما را

 .   پناه نمى برىمفراهم آورده اند
..............................................................

 ...تجربه زندان
به علت نبود آفتاب فضاى اتاق هميشه مرطوب

کف اتاق به دليل. بود و لباس ها دىر خشک مى شد     
 . چکه هاى آب لباس ها  معموال خيس بود
طر تراکمبراى رفتن به توالت و حمام به خا                    

.جمعيت در بند هميشه با مشکل مواجه بودىم                    
تعداد زىادى از زندانى ها به علت شکنجه زىاد به

به اىن دسته از. بيمارى کليه  مبتال شده بودند           
زندانى ها براى استفاده از توالت اولوىت داده
بودىم و بقيه مى باىد در صف هاى طوالنى که گاها

اىن. ىستنادندچند ساعت طول مى کشيد، مى ا                
وضعيت باعث شده بود خيلى هاى دىگر هم به

 ادامه دارد .    ناراحتى کليه دچار شوند
..............................................................
 از کمک هاى مالى تان متشکريم

 .  اورو ٢٠ فرخ -آلمان
  کرون                         ٢٠٠ مادر -سوئد
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 ٦٠تابستان سياه 
                    قسمت دوم     
             اسماعيل حق شناس 

 
 رژىم اقدام به٦٠بل از مهرماه سال                  تا ق    

دستگيرى هاى گسنرده کرد، اما اعدام ها در شيراز
زندانيان و دستگير. به طور پراکنده انجام مى شد      

شده  ها که اکثرا از هواداران تشکيالتى و غير
تشکيالتى مجاهدىن، پيکار و فدائى بودند با
شهامت و شجاعت تمام در مقابل شکنجه و شراىط

در ميان.  انفرادى ها مقاومت مى کردند           سخت
زندانيان مجاهد و چپ بسيارى حاضر به پس
دادن ىازجوئى نبودند و ىا از آن طفره مى رفتند و

ورزش کردن و.  بازجو را سر کار مى گذاشتند       
خواندن سرود معمول بود، به خصوص وقتى
صداى ضجه زندانى زىرشکنجه ىا ضربات کابل

ود با صداى بلند خواندهبه گوش مى رسيد، سر       
اغلب با اسامى جعلى خود را معرفى. مى شد

مى کردند و به اىن وسيله پاسدارها و بازجوها را
در بازجوئى فرىب مى دادند و از زندان آزاد

بسيارى بودند که بعد از شکنجه ىا قبل. مى شدند
از اعدام به صورت بازجو و شکنجه گر خود تف

 هاى سياسى مى ترسيدند وبازجوها از بجه  . کردند
 . در مقابل آنان احساس حقارت مى کردند

آن روزها هنوز استفاده از تخت شکنحه در شيراز
متداول نبود و بازجوئى بدون چشم بند انجام مى 

روزى که براى بازجوئى رفته بودم، در. گرفت
اتاق بازجوئى بغلى سروصدا و داد و فرىاد دختر

اىن دختر. وش مى رسيد مجاهدى و بازجوىش به گ    
زهرا نام داشت و بارجوىش قصد داشت او را

زهرا مقاومت. لخت کرده و به او تجاوز کند                
او هر چيزى. مى کند و بازجو به او حمله مى کند        

که به دستش مى رسيد به طرف بازجو پرت
روى ميز رفته  بود و با پا وساىل روى. مى کرد

و باعث شدسروصداى ا . ميز را پائين مى رىخت    
بازحوى من بازحوئى را نيمه کاره رها کرد و با
کمک چند پاسدار زهرا را با ضربات کابل و
باتوم از ميز پائين کشيدند و در حالى که موهاىش
دست ىک پاسدار بود، او را کشان کشان به

 . انفرادى بردند
روزى کشيده شدن چيزى روى زمين به گوش

فى که براثراز شکا   . همه ساکت شدىم      . رسيد
شورش چند روز پيش در درب آهنى بند اىجاد

دو پاسدار. شده بود به داخل راهرو نگاه کردىم           
زن ىک زندانى زن نيمه جان را روى چادر

وى را به طرف. سياهى روى زمين مى کشيدند      
خونى که بر اثر. انفرادى روبروى بند بردند        

شکنجه از بدن زن زندانى جارى بود سراسر
پاسدارها زندانى را مثل. نقش بسته بود    راهرو   

فاصله. کيسه گونى پر به داخل سلول انداختند               
سلول تا بند ما که دو زن زندانى دىگر هم در آن
بودند آنقدر بود که مى توانستيم با هم صحبت کنيم

از ىکى از زنان زندانى که. و از هم خبر بگيرىم     
ااز بجه هاى چپ بود حال زندانى تازه وارد ر                  
پرسيدىم که به ما گفته شد او بيهوش است و

دقاىقى بعد، ىکى از زنان.  خونرىزى شدىد دارد   
چند.  زندانى با صداى بلند زندانبان را صدا کرد         

من از سوراخ در. بار فرىاد زد، اما جوابى نشنيد      
دوباره به راهرو نگاه کردم، دىدم پاسدار زندانبان

که مى شنيد،در راهرو است اما به فرىادهائى                 
  ٤بقيه صفحه .              نمى کرد اعتنائى

 ...تجربه زندان
گفت برو اتاق چپى ها و پيکارى ها.  دادم نه جواب

در آن زمان ىچه هاى  پيکار. ٦ انتهاى راهرو  اتاق     
 اتاق٦در واقع اتاق . يشترىن دستگيرى را داده ىودند

بچه هاى چپ بود که از جرىان هاى مختلف  دستگير
  فرستاده٦ باال  اتاق ٢٤٦ما را به  بند  .  شده بودند

 باال بسنه بود و فقط سه٢٤٦در اتاق هاى بند . بودند
بار در روز  براى  بردن  بچه ها  به  دستشوئى  باز

 ٥  اتاق بود که در ٦ باال  داراى ٢٤٦بند .  مى  شد
 خرداد دستگير شده بودند٣٠اتاق آن مجاهدىنى که       

 .زندانى بودند و در اتاق دىگر،  بچه هاى چپ بودند
در اتاق  هاى  ما  به.  پائين باز بود٢٤٦در اتاق هاى 

 .  دليل موضع گيرى که داشتيم بسته بود
 متر٥اتاق  .  نفر بودىم  ٨٥ابتدا که به اىن اتاق آمدىم         

بتدرىج تعدادمان تا.  متر طول داشت       ٧عرض و     
اتاق دو پنجره داشت که.  نفر افزاىش ىافت       ١٢٠

پشت. شيشه هاى آن ها به طرف باال باز مى شد                     
و محوطه بيرون به سختى دىده. ه ها ميله بود    شيش
پائين هر پنجره ىک رادىاتور بود که بچه ها. مى شد

روى آن مى رفتند و از شکاف شيشه ها به حياط
روز اول انتقال مان به اىن بند،  نه. سرک مى کشيدند 

 بعد از٧تنها از نهار خبرى نبود، بلکه از صبح تا              
ن به دستشوئى حنىظهر در اتاق ها را براى رفت            

 زن حامله که مدام به خود مى پيچيدند باز٢براى  
به تعداد دستگيرى ها  هر روز  اضافه. نکردند
عصرها  تعدادى زندانى جدىد وارد بند. مى شد

از طرفى از دىدن چهره هاى جدىد زندانى. مى شدند
و خبرهائى که از بيرون مى رسيد خوشحال بودىم و

عيت مان اضافه مى شد وازاز طرف دىگر بر جم          
با افزاىش. حداقل امکانات موجود کاسته مى شد             

در آن زمان. جمعيت مقدار عذا اضافه نمى شد             
نهارها. آشپزخانه زندان شروع به کار نکرده بود             

کره و خرما و شب ها کره و مربا داشتيم و هر
زندانى به اندازه ىک قاشق غذاخورى از مربا سهم

بخاطر افزاىش. نان به او مى رسيد   مى برد و تکه اى      
شب اول به مناسبت. جمعيت در اتاق ها را باز کردند     

باز شدن درها بچه ها به اجراى رقص هاى محلى
على رغم محدودىت جا  فضاى کوچکى. پرداختند

ىکى از بچه ها بنام سهيال که. براى رقص باز کردىم   
او.  سال داشت، جزو بجه هائى بود که مى رقصيد       ١٧

را  ىک هفته بعد براى اعدام بردند و بعدها شنيدىم او
را همان روز که از اتاق بردند، اعدامش کرده

اخبار جدىدى که با ورود تازه واردها به بند. بودند
مى رسيد نشان مى داد که دستگيرى ها اوج پيدا کرده
و افراد بحصوص جوانان را به دالىل و بهانه هاى

ىکى از. ستگير مى کردند   مختلف در خيابان ها د          
تيپ“زندانيان تازه وارد دخترى بود به دليل آنکه                 

داشت و شلوار جين و“ روشنفکرى و دانشجوئى    
لباس اسپرت به تن داشت، در ىکى از روزها که در
خيابان تظاهرات بوده، هنگام عبور از خيابان

 . دستگير شده بود
 هر که نه تنها فعاالن سياسى، بلکه     ٦٠در اواىل دهه    

را به نظرشان مشکوک مى رسيد و ىا به دليل نوع
لباسى که مى پوشيد و آراىش ظاهر دستگير و به

در بند ما همه نوع زندانى،. زندان اوىن مى آوردند   
از زنان حامله  و کودکان خردسال با مادراننشان تا
مادران و زنان سالخورده که بخاطر فرزندانشان

جرم اىنها اىن ظاهرا. مى شددستگير شده بودند، دىده     
خانمى بود. بود که به فرزندانشان کمک کرده بودند        

که به  جرم اجاره دادن خانه اش به ىک فعال سياسى
شب ها براى خوابيدن با مشکل. دستگير شده بود     

راهرو و اتاق ها پر از زندانى. مواجه بودىم 
بود و ما مجبور بودىم در کنار هم روى ىک
کتف بخوابيم به طورى که  امکان جا به جا

به هنگام خواب هم آرامش. شدن نداشتيم   
ابروزها هم ناچار بودىم با الته               . نداشتيم

منتظر بمانيم براى بازجوئى که هميشه با
شکنجه هاى جسمى و روحى همراه بود

با اىن حال همدىگر را رعاىت. صداىمان کنند 
مى کردىم و به زنان حامله و زندانى هائى که
پاهاىشان بر اثر شکنجه زخمى و باندپيچى
شده بود در کنار دىوار جاى مى دادىم تا به

ت دست وپاىهنگام خوابيدن از ضربا              
تمام روز بلندگوى بند. دىگران در امان بمانند   

صداى قران و سرودهاى مذهبى نظير
.دستغيب صد پاره شد را پخش مى کرد                       
زندانبانان عمدا دست به چنين کارى مى زدند
و قصدشان  به هم رىختن آرامش و اعصاب

در زندان جمهورى اسالمى،. زندانيان بود  
را  در التهاب بسرزندانى باىد شب و روز          

 . برد تا روحيه مقاومت را از دست دهد
گاهى اوقات شب ها هنگام خواب ترانه سرود
مى خواندىم و به اىن وسيله فضاى زندان را

 بار٣ بار و گاهى      ٢هفته اى   . تغيير مى دادىم 
.گروه گروه از زندانيان را اعدام مى کردند            

بعد از نهار تعدادى را با کليه وساىل صدا                  
مى دانستيم آنها را براى اعدام. ميکردند
آنها را غرق بوسه مى کردىم و دسته. مى برند

اکثر آنها. جمعى براىشان سرود مى خواندىم      
هر بار. با روحيه باال  از ما جدا مى شدند               

 نفر و گاهى بيشتر را اعدام٨٠ تا       ٧٠
اعدام ها عموما حدود ساعت هشت. ميکردند

پاسدارها با. جام مى گرفتو نيم بعد از ظهر ان
مرگ“،    “مرگ بر کمونيست  “سردادن شعار 

حزب فقط حزب اهللا، رهبر“ و  “  بر منافق 
مراسم اعدام را به اجرا در“  فقط روح اهللا    

بعد از لحظاتى صداى گلوله ها. مى آوردند
مانند رىزش چند تن آهن بر روى زمين در
ميان شعارها شنيده مى شد و بعد تيرهاى

 که گاهى با وقفه شليلک مى شد وخالص
حاکى از زجرکش کردن اعدامى بود ، به

بندما که گاهى نزدىک به. صدا در مى آمد     
 زندانى داشت، با همه شلوغى و١٢٠٠

همهمه اى که داشت، زمانى که اعدام ها به
اجراء در مى آمد، در سکوت مرگبارى فرو

نگهبان بند که پاسدارى بود بنام. مى رفت  
وى،  سکوت بند را به تمسخر مى گرفتموس

 .   “ عجبا“ و با تقليد از رجوى مى گفت
.در آن روزها، شپش در بند بيداد مى کرد                  
شپش را زندانيان تازه وارد با خود به بند

آنها روزها و شب هاى متوالى. مى آوردند
بدون دسترسى به حمام در راهروها و

رودشانبا و. اتاق هاى بازجوئى بسر مى بردند  
به بند، موهاى آنها را کوتاه مى کردىم و به

اىن کار تا.  لباس هاىشان د د ت مى زدىم           
.حدودى مشکالت بهداشتى را رفع مى کرد            
براى شستن لباس ها به دليل کمبود وسائل
لباس شوئى از قبيل طشت و مواد پاک کننده،

لباس ها را. با دشوارىهاى زبادى مواجه بودىم    
ن روى طنابى که در وسطبراى خشک شد    

 . اتاق کشيده بودىم،  آوىزان مى کردىم
 ٢                                بقيه صفحه  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ٤                                   ٢٠٠٤ سپتامبر  ٣٠  -١٣٨٣ مهر ٩  – ٦٣                        دوره جديد، شماره خبرنامه 

 گزارش مراسم هاى  يادمان
همين سالگرد جان باختگان ١٦

 ٦٧تابستا 
٤مراسم سالگرد استکهلم، روز شنبه                 -استکهلم

 نفر  مواجه٤٠٠سپتامبر با استقبال گرم نزدىک به         
قيقهمراسم با خوش آمدگوئى به حاضران، ىک د       . شد

کف زدن به احترام جان باختگان زندا هاى رژىم،
در. آغاز شد  “ زندانى“اجراى زنده ترانه سرود           

بخش اول اىن مراسم، چهار تن از زندانيان زن و
 جان سالم بدر برده٦٧مرد  که از قتل عام تابستان           

بودند، به تحليل و بيان پروسه قتل عام و ذکر
ل اىن بخش ازبه دنبا   . مشاهدات خود پرداختند       

برنامه، صحنه هائى از دادگاه هاى فرماىشى رژىم که
طى آن هزاران زندانى به اعدام محکوم شدند، به

در قسمت دوم برنامه،. مدت ده دقيقه  بازسازى شد       
کروه کر کانون چند ترانه سرود اجرا کرد و به
دنبال آن، ىک زوج جوان سوئدى چند رقص

بعدى برنامه، فيلمدر بخش     . کالسيک اجرا کردند    
ساخته کانون زندانيان“ شاهدان چشمبند زده  “ مستند  

به نماىش در امد و نادر و) در تبعيد (سياسى اىران 
احمد و جاسم چند ترانه فارسى و بلوچى و بندرى

اىن برنامه با اهداى صدها شاخه گل به. اجرا کردند 
سخنرانان، هنرمندان و شرکت کنندگان، بوىژه زنان

مى داشت خاطره هزاران جان باختهو گرا     
در کنار اىن برنامه. زندان هاى رژىم به پاىان رسيد      

نماىشگاه عکس و طرح جناىات رژىم در زندان برپا
چند سازمان. گردىد و چندىن ميز کتاب داىر بود               

سياسى، از جمله کميته خارج کشور حزب کمونيست
داىران،اتحاد انقالبى نيروهاى کمونيست و چپ واح         
استکهلم، سازمان فدائيان اقليت، سازمان انقالبى

و هواداران حزب کار) راه کارگر  (کارگران اىران  
اىن مراسم. به اىن مراسم پيام دادند          ) توفان(اىران

 . مستقيما از پالتاک پخش شد
 سپتامبر٢٥ مراسم سالگرد ماىنر، روز شنبه         -ماينز

 نفر از شهروندان١٠٠با استقبال گرم بيش از                
مراسم با خوش آمد. اىرانى و آلمانى برگزار گردىد      

گوئى به حاضران ، ىک دقيقه سکوت به احترام جان
باختگان زندانهاى رژىم و قرائت اطالعيه سراسرى

همين١٦کانون زندانيان سياسى  که به مناسبت                      
سالگرد قتل عام زندانيان سياسى  انتشار ىافته بود،

شاهدان“  فيلم مستنددر بحش بعدى برنامه،. آغاز شد
٧به نماىش درآمد و در ادامه برنامه            “ چشمبند  زده 

تن از زندانيان سياسى زن و مرد  به  پرسش ها حول
مسائل زندان، شکنجه و جناىات رژىم در زندان ها،

 که٦٧ تا  تابستان      ٦٠بوىژه در سال هاى اول دهه         
نمهمانا. قتل عام زندانيان بوقوع پيوست، پاسخ دادند

که مسئول سازمان عقو بين الملل و  چندآلمانی   
فعاالنهمسئول مهاجرتى آلمان در ميان آنها بودند،              

و به طرح سئواالت دردر اىن بحث ها شرکت کرده       
اىجاد شدهدر ذهنشان    مشاهده فيلم     باباره زندان که       

اىن مراسم با اهداى گل به زنان. پرداختندبود،   
داى آفيش سالگرد کانونشرکت کننده در مراسم، اه     

به جمعيت که به صورت کارت بستال تهيه شده بود
و اهداى تارىحچه تشکيل کانون به دوز زبان

 . فارسى و آلمانى  به شزکت کنندگان پاىان ىافت
 اوت٢٨ مراسم سالگرد سيدنى، روز                    -سيدنى

اىن برنامه با خوش امد گوئى به. برگزار گردىد   
ت ىک دقيقه به احترامحاضران و کف زدن به مد         

 . جان باختگان زندان هاى رژىم آغاز شد
در بخش اول برنامه، سه تن از زندانيان سياسى  زن

                                    بقيه در همين صفحه 
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 ...تابستان سياه
همه. بقيه بچه ها را از وضع بيرون باخبر کردم                  

زن زندانى چند بار دىگر فرىاد. پشت در جمع شدىم    
، اما زندانبان“اىن زن دارد مى  ميرد          “ زد که       

تصميم گرفتيم همه با هم. عکس العملى نشان نداد     
با فرىاد ما، چند پاسدار و. نيمزندانبان را صدا ک       

بازجو سراسيمه به طرف بند ما و انفرادى روبروى
،“خفه شيد “ىکى از پاسدارها فرىاد زد         . بند دوىدند 

زن تازه“ :زن زندانى پاسخ داد   . “چه مرگتان است  “
“.وارد براثر خونرىزى به حال مرگ افتاده است                

باىد. چرا مرا زندانبان صدا مى کنيد     “ :زندانبان گفت 
“:زن در جواب گفت   “  .به من بگوئيد برادر پاسدار     

تو مرا زندانى و شکنجه کردى، آنوقت مى خواهى تو
.در بند ما هم همه شد                “ .را برادر خطاب کنم         

پاسدارها که تجربه شورش چند روز قبل بند ما را
داشتند، ترجيح دادند زندانى  زنى را که به شدت

زن را در حالى. ببرندخونرىزى مى کرد به بهدارى      
.که نيمه جان بود بر روى چادرى از سلول بردند                 

 .  پائين تنه وى غرق در خون بود
چند روز بعد از اىن واقعه، چند زندانى جدىد را به

ىکى از آن ها فرهاد از بچه هاى پيکار. بند ما آوردند  
به او خبر. بود که به اتفاق همسرش دستگير شده بود  

من آنچه. مسرش خودکشى کرده است     داده بودند، ه   
را که چند روز قبل در سلول انفرادى رخ داده بود

مشخصات ظاهرى و لباس آن. براىش تعرىف کردم  
زن زندانى با مشخصات همسر فرهاد مطابقت

آن زن، همسر فرهاد بود که بعد از انتقال به. داشت
 ادامه دارد.  بهدارى بر اثر شکنجه جان داده بود

......................................................
 ...گزارش مراسم هاى

 و مرد در ىک ميزگرد به بجث پيرامون زندان و
در بخش دوم برنامه، فيلم. تجارب خود پرداختند     

به نماىش در آمد که با“ شاهدان چشمبندزده “مستند
در اىن. استقبال جمعيت حاضر در سالن روبرو شد         

 .  نفر شرکت کردند٧٠مراسم حدود 
 سپتامبر٤ مراسم سالگرد آمستردام،  روز      -آمستردام

برنامه با خوش آمدگوئى و ىک دقيقه. برگزار گردىد 
سکوت به احترام جان باحتگان زندان هاى رژىم ،
قرائت اطالعيه سالگرد کميته  و اجراى زنده

در ادامه. موسيقى توسط مصطفى و جعفر آغار شد        
به نماىش“ شاهدان چشمبند زده   “ ستندبرنامه، فيلم م   

در آمد، على پامچيدى شعرخوانى کرد و سه هنرمند
حاضر در مراسم چند ترانه سرود فارسى اجرا

 . کردند
مراسم.   نفر شرکت کردند          ٨٠در اىن مراسم           

سالگرد آمستردام را انقالبيون کمونيست، سازمان
 هلند،-دانشجوئى هوادار چرىکهاى فدائى خلق                 

 هلند و کانون زندانيان–ان قدائيان اقليت           سازم
 واحد هلند مشترکا برگزار-)در تبعيد( سياسى اىران 

..........................................................کردند
 توضيح    

کانون در دو اطالعيه که به تازکى  منتشر کرد، از
دتعوىق دادگاه دو تن از فعاالن کارگرى سقز، محمو         
صالحى و اسماعيل خودکام و تارىح  برگزارى

 . دادگاه پنچ فعال کارگرى دىگر خبر داد
به علت تراکم مطالب، امکان درج اطالعيه هاى
اخير کانون، اخبار اجتماعى، سرکوب و زندان  در

لذا براى مطالعه آن ها،. اىن شماره خبرنامه نيست     
بوىژهتوجه خوانندگان خبرنامه  را به ساىت کانون،           

صفحه خبرى آن براى آگاهى از تازه ترىن خبرها
 . جلب مى کنيم


