
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                          
 )    در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران  

 خبري سياسي              ٥٠           دوره جديد، شماره
  ٢٠٠٣ اوت ٢٦ – ١٣٨٢ شهريور ٤

 ج به  اوين هفت سال مرا  از كر((:  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

  ! )).ديديادمان نرود شما با ما چه كر

از هم اكنون بايد در تدارك دادگاه سران جمهوري اسالمي به جرم
جنايت عليه بشريت و عاملين شكنجه و اعدام و كشتار ده ها هزار
دكرانديش سياسي و فرهنگي، مردم كوچه و خيابان مبتني بر
معيارهاي ويژه يك جامعه انساني بود كه در فرداي واژگوني رژيم،

د براي دادخواهي و اجراي عدالت و مبارزه براينقطع عطفي باش  
!زنداني سياسي آزاد بايد گردد .  نفي زندان و شكنجه و اعدام و سركوب در ايران

 خبرنامه، با يک وقفه دوماهه که به علت٥٠شماره  
پاره اى از مشکالت فنى و بيمارى برخى از اعضاء کادر

انندگانهيئت تحيريريه رخ داد، اکنون در دسترس خو         
از اين بايت از خوانندگان خبرنامه پوزش. قرار مى گيرد 

مى طلبيم و  اميدواريم مشکالت بزودى رفع و خبرنامه
 .  طبق روال هميشگى منتشر شود

در پانزدهمين سالگرد قتل عام
زندانيان سياسى، ياد و خاطره
ده ها هزاران زن و مرد مبارز و

دوآزاديخواهى را که در زندان هاى        
رژيم شاه وشيخ به جوخه هاى
اعدام سپرده شدند گرامى

 !مى داريم
...................................................
خطر اعدام يک زندانى سياسى را 

 تهديد مى کند
 سازمان انقالبى-بنا به اطالعيه اى که نمايندگى کومه  له       

زحمتکشان کردستان ايران در آمريکاى شمالى منتشر           
اسالمى اروميه،“ انقالب“ کرد، شعبه يک دادگاه             

،١٣٤٤زندانى سياسى اسماعيل محمدى، متولد سال                
اهل و ساکن بوکان، متاهل و داراى همسر و پنچ فرزند

بنا به اين اطالعيه،. را به اعدام محکوم کرده است            
 به اتهام همکارى با٢٠٠٢اسماعيل محمدى از سال          

ر مى برد و به همين اتهامسازمان مذکور در زندان بس      
 . نيز به اعدم محکوم شده است

، طى)در تبعيد      (کانون زندانيان سياسى ايران                    
٢٤ برابر با       ١٣٨٢ مرداد     ٢اطالعيه اى که بتاريخ           

رژيم جمهورى:  منتشر کرد نوشت            ٢٠٠٣ژوئيه     
اسالمى در حالى که واپسين نفس هاى حيات خود را

 در بند، بويژه درمى کشد، با افزايش اعدام مبارزان          
کردستان، مى خواهد در ميان مردم رعب و وحشت
ايجاد نمايد و مبارزات سرنگون طلبانه آنان را به عقب

اين رژيم جنايت پيشه، طى هفته هاى اخير ده ها. براند
مبارز  انقالبى و کمونيست کرد را به اعدام محکوم

فرهمند صادق. کرده و يا به جوخه اعدام سپرده است            
-وزيرى که خبر مرگ او را بر اثر شکنجه، کومه له                  
سازمان کردستان حزب کمونيست ايران اخيرا منتشر

 .کرد، جديدترين جنايت رژيم در زندان ها است
کانون زندانيان سياسى: در ادامه اطالعيه آمده است          

ضمن محکوم نمودن اعدام فرهمند) در تبعيد   (ايران
دام اسماعيلصادق وزيرى، خواهان لغو فورى اع                 

محمدى و ساير مبارزان دربندى است که شب و روز
 . را در انتظار اجراى حکم اعدام شان بسر يم برند

الزم به يادآورى است فرهمند صادق وزير به هنگام
خروج غيرقانونى همراه  فرزند و همسرش دستگير و

 ٢بقيه  صفحه بعد از شش روز در زير شکنجه         

  در آرزوى احياى سلطنت  سلطنت طلبان
بابک

همزمان با تغيير معادالت سياسى در
سطح جهان بعد از فروپاشى اتحاد
شوروى، آمريکا به مثابه بزرکترين
قدرت امپرياليستى، استراتژى جديدى
تدوين کرد که بحسب آن مى خواهد بر

از اينرو براى اينکه. جهان حکومت کند  
ژىجهان را ناچار از پذيرش استرات               

جديد خود کند، اساس را بر لشکرکشى
و کشور گشائى گذاشت و متعاقب آن به
افغانستان و عراق حمله برد و اين دو

اشغال اين. کشور را به اشغال در آورد       
دو کشور ضرورتا بايد بر اساس يک
رشته اطالعات و محاسبات فرهنگى،
.اجتماعى و سياسى صورت گرفته باشد

وط به شرايطبخش عمده اطالعات مرب     
اجتماعى و سياسى اين جوامع را

را سازمان هاى جاسوسى و اطالعاتى
آمريکا و انگلستان از نيروهاى
اپوزيسيون و مخالف حکومت هاى
حاکم بر اين دو کشور بويژه در
مورد نفوذ اجتماعى و سياسى خود
.در اين جوامع دريافت کرده اند                    

ار در اينآمريکائى ها بعد از استقر       
دوکشور،بويژه در عراق با وضعيتى
مواجه شده اند که نشان مى دهد
محاسبات انجام گرفته در خصوص
افکار عمومى و نفوذ اپوزيسيون
نادرست بوده و توده  مردم اين جوامع
با تمام تنفرى که از حکومت  صدام و
طالبان داشتند از اشغالگران و

.دنيروهاى متحد آنان استقبال نکردن         
٢،   بقيه صفحه اکنون اين دو کشور

در آن سال زمزمه بازديد هيئت هائى از
سازمان هاى حقوق بشر از زندان ها

زندانبانان تالش. سرزبانها بود         
مى کردند با اينگونه فشارها مقاومت

آن موقع. زندانيان را در هم بشکنند            
زندان عادل آباد تنها زندان مطمئن در

به همين خاطر اين. استان فارس بود     
امکان وجود نداشت بتوانند گروهى از
.زندانيان را به زندان ديگرى منتقل کنند      
زندانبانان تنها مى توانستند زندانيان
سياسى را در داخل عادل آباد جابجا کنند
که در هر صورت مخفى کردن آنها از
ديد هيئت هاى حقوق بشر مشکل بنظر

ست بهرژيم مجبور بود يا د            . مى آمد
قتل عام بزند يا با شکنجه و فشار ما را

کند تسليم به تواب.وادار خط متاسفانه

 در٦٠نمائى که مجاهدين از سال              
زندانها اجراء کردند باعث شد
زندانيان تازه وارد دچار توهم و سر
درگمى شوند و زندانيانى که خط
تواب نمائى را دنبال نمى کردند زير

 . ها قرار گيرندبيشترين فشار
 نفر را که از بقيه زندانى هاى٣٠ما  

جدا کردند، داراى چند وجه مشترک
 همه از زندانيان قديمى-١: بوديم
 همه محکوميت -٢.  بوديم  ٦٠سال   

 با-٣.  سال داشتيم     ١٥هاى باالى      
زندانبانان همکارى اطالعاتى و
غيرو  نمى کرديم و در مراسم ها و

 . کرديمنماز جماعت شرکت نمى 
 همه تالش مى کرديم حقوق ما بعنوان-٤

  ٣بقيه صفحه زندانى سياسى          

 زمينه  هاى قتل عام زندانيان سياسى
 امساعيل حق شناس                                       قسمت سوم

 خبرنامه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خبرنامه                                   ٢٠٠٣ اوت ٢٦ -١٣٨٢ شهريور ٤ -٥٠                                  دوره جديد، شماره ٢

 !آزادي زندانيان سياسي، لغو شكنجه و اعدام جزئي از يك مسئله عمومي تر جامعه ايران يعني آزادي ها سياسي است

 ...سلطنت طلبان در
 بويژه عراق باتالقى براى آمريکا و متحدين،

اروپائى آن شده و مقاومت هاى مردمى عليه
حضور نيروهاى اشغالگر و متحدان محلى

 . آنان به يک امر اجتماعى تبديل شده است
زمانى که امريکا و متحدان اروپائى آن براى
حمله به افغانستان بدنبال متحدانى در ميان

ند، به ارتجاعى ترين واپوزيسيون طالبان بود  
واپس مانده ترين نيروها که از کوچکترين
پايگاهى در ميان توده هاى زحمتکش مردم
افغانسان برخوردار نبودند روى آوردند و با
ظاهرشان ديدارهائى صورت گرفت و قول و

مذاکره با ظاهرشاه و. قرارهائى گذاشته شد   
اطرافيان او قند در دل سلطنت طلبان وطنى

کرد و آنها با اميد به اينکه احياى سلطنتآب  
در افغانستان احياى سلطنت در ايران را در
پى خواهد داشت، با دلگرمى هائى که
آمريکائى ها در آنها بوجود آوردند، بويژه بعد
از آنکه به رضا پهلوى اجازه فعاليت دادند،
جرئت يافتند بعنوان اپوزيسيون رژيم قدم به

آنها تا اين زمان از. ند  عرصه فعاليت بگذار  
بيان صريح حمايتشان از سلطنت، حکومتى
که  مردم ايران آن را بخاطر ماهيت
سرکوبگرانه، چپاولگرانه، ضدمردمى و
وابستگى اش به امپرياليسم آمريکا و صديت
آن با آزادى بيان، انديشه، قلم، مطبوعات،
تشکلهاى مستقل صنفى و سياسى و

دام هزاران تن ازاجتماعات، شکنجه و اع       
فرزندان مردم ايران به جرم آزاديخواهى و
مبارزه عليه ديکتاتورى و ستم شاهى، در

 سرنگون کردند، شرم و٥٧جريان قيام        
 .واهمه داشتند

در افغانستان حکومت سلطنتى احيا نشد و
اميد سلطنت طلبان وطنى به ناميدى گرائيد

نتا اينکه غائله عراق پيش آمد و اين سرزمي           
مورد حمله  نيروهاى آمريکائى و متحدان

 . غربى آن قرار گرفت و به اشغال در آمد
حضور گسترده نظامى آمريکا در عراق، با
توجه به  تبليغات آمريکا مبنى بر حمله به
ايران و سوريه، بار ديگر سلطنت طلبان را
اميدوار کرد که  آمريکا به ايران حمله خواهد

رضا پهلوى حکومتکرد و آنان به رهبرى         
آينده ايران را به نمايندگى از طرف آمريکا

٢٨تکرار فاجعه      . در دست خواهند گرفت       
 با اين تفاوت که اين بار١٣٣٢مرداد    

کودتائى در کار نخواهد بود و آمريکا با فرو
ريختن هزاران تن بمب بر سر مردم و از
بين بردن زيرساخت هاى جامعه، مستيقما

به همين. ايران خواهد کرد    اقدام به اشغال        
خاطر نيز بر فعاليت هاى تبليغى و سياسى

 .  خود در خارج کشور افزودند
با استقرار نيروهاى اشغالگر آمريکائى و
بريتانيائى در عراق، ذهن ها معطوف به

 در بازهآمريکائى هاايران شد و آن طور که        
چه استثنا، بدون همه مىگفتند، ايران به حمله

ائى که مخالف حمله نظامى و دخالت بيگانگانآنه
در امور ايران هستند و چه حاميان اين نظريه
منتظر بودند آمريکا ايران را هم مورد حمله قرار

ليکن چنين نشد و آمريکا اين بار نيز اميد. دهد
سلطنت. سلطنت طلبان را به نا اميدى مبدل کرد           
آنها را بهطلبان عليرغم آنکه مى دانند آمريکائى ها 

بازى گرفته و هر موقع الزم باشد به جمهورى
اسالمى فشار وارد کنند رضا پهلوى را فعال
مى کنند، با اينحال از به دست گرفتن قدرت در
ايران با کمک آمريکا نا اميد نشده اند زيرا بر اين
باور هستند آمريکا هنوز مصمم است معادالت

غيير دهد و هرمنطقه و جهان را بنفع منافع خود ت        
.نوع تغييرى در منطقه شامل ايران هم خواهد بود    
لذا آنها بعنوان متحدان نزديک آمريکا شانس
بيشترى براى تشکيل حکومت آينده ايران نسبت
به ساير حاميان دخالت آمريکا در امور ايران

 . خواهند داشت
سلطنت طلبان بعد از انکه دريافتند رژيم سلطنتى

حيا نخواهد شد و به داليل بسياردر افغانستان ا    
زيادى از جمله شرايط اجتماعى، سياسى،
اقتصادى  و تاريخى در ايران هم قابل بازگشت
نخواهد بود، پرچم سه رنگ را با اين انديشه که
احساسات بخشى از خارج نشينان را تحريک
خواهد کرد، محور فعاليت هاى خود قرار داده و

ها که ادعا مى کنندبدون آنکه توضيح دهند آن          
ايرانى هستند و پرچم سه رنگ را آرمان خود
مى دانند چرا حاضرند براى رسيدن به قدرت،
کشورشان را به زير سلطه بيگانگان ببرند و آن

 . را در معرض فروش و وابستگى قرار دهند
ترديدى نيست که آمريکا همواره آرزوى کنترل

د و دائماجهان و ذخاير نفت منطقه را در سر دار         
در صدد توطئه براى دخالت سياسى و نظامى در

 .امور ديگران است
 شايد خود آمريکائيها هم تا قبل از اشغال عراق و
استقرار در اين کشور نمى دانستند کشورگشائى
در جهانى که اکنون ما در ان بسر مى بريم با چه

آنها در حمله به. دشواريهائى روبرو خواهد بود     
ز هر ارزيابى ديگرى به تنفر مردمعراق بيش ا   

عراق از رژيم صدام حسين که فکر مى کردند
اشغال اين کشور را آسان خواهد کرد و  قدرت
نظامى خود که فکر مى کردند با توسل به آن
ديگران را ناچار به پذيرش استراتژى خود

اما بنا به اقرار خود. خواهند کرد تکيه کردند       
در عراق مشاهداشغالگران و وضعيتى که                

مى شود، ارزيابى آنها در هر دو مورد نادرست
بوده و مردم عراق بخاطر تنفرشان از صدام
حسين از اشغالگران کشورشان تمکين نکرده و
قدرت نظامى آمريکا هم نتوانست استراتژى جديد

آمريکائى ها. اين کشور را به جهانيان ديکته کند          
اند و بعيددر بد مخمصه اى در عراق گير کرده             

بنظر ميرسد که حتى سازش و زد و بند آنها با
دول آمپرياليستى اروپا موجب تسهيل اشغال
عراق و پيشرفت استراتژى جديد آمريکا براى

 .کنترل جهان و ذخاير نفت منطقه شود
با وضعيتى که آمريکا در عراق و در سطح
بين المللى با آن مواجه است، بعيد بنظر مى رسد

ر حال حاضر دست به حمله نظامى عليهبتواند د 
در عين. کشور ديگرى در منطقه و يا ايران بزند        

حال آمريکا براى فائق آمدن بر مشکالتى که در
عراق با آن مواجه است، بويژه براى آرام کردن

شيعيان عراق به جمهورى اسالمى که داراى نفوذ
نزيادى در ميان آنان است نياز دارد و به همي                  
خاطر دست از تبليغات عليه رژيم برداشته و در

 .محدوده اى به آن نزديک شده است
سظلنت طلبان و حاميان حمله نظامى آمريکا به
ايران حتما تا کنون متوجه شده اند که شرايط ايران
با عراق بسيار متفاوت است و امکان اينکه
آمريکا بتواند ايران را به اشغال خود در آورد

بديهى است که آمريکا. عيف است   بسيار ض   
همواره منطقه و جهان را با خطر جنگ روبرو
خواهد کرد  و الزم است مردم منطقه و بويژه
مردم ايران نسبت به اهداف جنگ طلبانه و
استعمارى آمريکا هشيار باشند و بخاطر تنفرشان
از رژيم جمهورى اسالمى فريب بهشت برين

نها را نخورند و درآمريکائى ها و متحدان وطنى آ    
ميان بد و بدتر، به چاهى که بد براى آنها کنده

تجربه شکست انتخاب خاتمى را که. نيافتند
.انتخابى ميان بد و بدتر بود نبايد تکرار کرد                      
مردم ايران اگر خواهان يک جامعه آزاد، برابر و
عادالنه هستند، ناچارند به قدرت جمعى خود تکيه

ه با قيام يکپارچه و اعتصابکنند و همان گونه ک     
عمومى سياسى رژيم سلطنتى را واژگون کردند،

اين رژيم. جمهورى اسالمى را هم بزير بکشند          
مانند هر رژيم استبدادى ديگرى که به توده هاى
مردم تکيه ندارد پوشالى است و خيلى سريع فرو

اين واقعيتى است که  خامنه اى آن. خواهد ريخت 
٦ که به مدت         ١٣٧٨ تير     ١٨را در تظاهرات       

فراموش نکنيم. روز طول کشيد به نمايش گذاشت     
او به شدت از توده اى شدن تظاهرات دانشجوئى
به وحشت افتاده بود و با بيان اين مطلب که

بگذاريد عکس هاى من را پاره کنند و به من بد“
، عجز و ناتوانى“اينها فرزندان من هستند. بگويند

 شاه در دوران آخرخود را درست  مانند               
اين امر نيز درست. حکومت اش به نمايش گذاشت   

است که سرنکونى جمهورى اسالمى به تنهائى
موجب پديد آمدن مناسبات نوين و انسانى براى
مردم نخواهد نشد، همان گونه که سرنگونى رژيم

توده  مردم. سلطنتى چنين موجباتى را فراهم نکرد     
به ساختن زندگىايران تنها در شرايطى قادر              

بهترى براى خود خواهند بود که قدرت سياسى را
کسب کنند و به طور جمعى و اشتراکى اداره
جامعه را بدست گيرند و گرنه از برکت زد و
بندهاى امپرياليستى گرفتار استبداد ديگرى

.………………………………خواهند شد
 ...خطر مرگ يک زندانى

ر بهالزم به يادآورى است فرهمند صادق وزي              
هنگام خروج غيرقانونى همراه  همسر و فرزندش
دستگير و بعد از شش روز در زير شکنجه

در جنايتى. جالدان جمهورى اسالمى جان باخت      
ديگرى که اخيرا جمهورى اسالمى در زندان

 ساله٥٢اوين آفريد، زهرا کاظمى، عکاس                    
ايرانى تبار کانادائى جان خود را در زير شکنجه

زهرا کاظمى بهنگام عکسبردارى. از دست داد    
از تجمع اعتراضى خانواده هاى  زندانيان سياسى

...........دستگير و با ضربات مغزى به قتل رسيد
پخش مستقيم شب يامان استکهلم از

 بعدازظهر شنبه٦ /٣٠ساعت  : پالتاک  
:آدرس.  سپتامبر به وقت سوئد         ١٣

Other Language اتاق کانون ،
 ) در تبعيد(سياسى ايرانزندانيان 
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 !زندانها را بايد تعطيل كرد و به تفتيش عقايد، شكنجه و اعدام پايان دداد

 ...زمينه هاى قنل عام
 تنها زندانيان سياسى-٥.ميت شناخته شود   به رس 

 باقى مانده بوديم و٦١ و ٦٠بوديم که از سال هاى   
شاهد تمام شکنجه ها، اعدام ها و عمل کردهاى

بين زندانيان باقى مانده در. رژيم در زندانها بوديم
بند کسانى بودند که تواب نبودند و با رژيم هم

ازىهمکارى نمى کردند ولى چون امکان جداس            
بيشتر نبود فقط ما را انتخاب کردند که با تحت

 . فشار قرار دادن ما بقيه را بترسانند
 ماه از حبس در شرايط بسيار سخت٤به هر حال    

همه از نظر.  گذشت  ٤٩و غيرانسانى در بند           
جسمى دچار ناراحتى هاى مفصلى و استخوانى،

شب ها اغلب در. ناراحتى کليه و مثانه شديم             
ا حمله مى کردند و با کابل و باتوم بهخواب به م   

چندين نفر از جمله خود من. جانمان مى افتادند  
دچار بيمارى روانى شديم و يک نفر دست به

وضع روحى من بسيار خراب شد. خودکشى زد 
بطورى که اغلب کنترل خودم را از دست مى دادم
و داد و فرياد راه مى انداختم و به خودم آسيب

دتى بسترى شدم و با داروهاى روانم. مى رساندم
.گردان و آرامش بخش مرا کنترل مى کردند                     
گذشت زمان را نمى فهميدم و بخشى از حافظه ام

چندين بار به انفرادى. را از دست داده بودم           
فرستاده شدم و هروقت که بر مى گشتم وضع

تا اينکه يک روز متوجه شدم در. بدترى داشتم  
ى داشت تعدادى پتو وراهرو بند که مساحت کم       

يک روز بعد. تشک تا سقف روى هم چيده بودند        
بعد هم به هرکدام. پتو و تشکها را از آنجا بردند         

برايمان بشقاب، قاشق،. يک تشک و پتو دادند         
بعد فهميديم که آنروز. مسواک و صابون آوردند     

يک هيئت براى بازديد از زندان آمده بود و با
رو جلوى سلولچيدن پتو و تشک در راه                    

وانمود کرده بودند که بند ما انبارى است و بدين
.ترتيب ما را از چشم آن هيئت مخفى نگه داشتند             
آمدن آن هيئت تنها سودى که براى  ما داشت اين

جيره شالق!! بود که وضع ما کمى بهتر شد                 
روزانه قطع شد، روزى يک ساعت هواخورى

٤متر  بعد از     دادند، مالقات آزاد شد و از همه مه        
ماه مسواک و صابون داشتيم و روى تشک

 . خوابيديم
اولين روز استفاده از هواخورى نمى توانستيم

چشمانمان. چشم هايمان را در نور آفتاب باز کنيم         
.مدتى طول کشيد که عادت کرديم      . درد مى گرفت 

آسمان و آفتاب برايمان جالب شده بود و پرنده ها
از سوراخ هاى. شان مى داديم را در آسمان به هم ن      

ريزى که در ورق هاى آهنى که دور تا دور
هواخورى کشيده شده بود محوطه زندان را نگاه

پاها و پشت هاى زخمى و کمبود.  مى کرديم
شده مان را در معرض آفتاب قرار مى داديم، به هم
.نگاه مى کرديم و به وضع ظاهريمان مى خنديديم          

 موها و ريش هاى بلند،صورت هاى ورم کرده با     
.لباس هاى کثيف و پر از لکه هاى خون و چرک              
آنقدر الغر و نحيف شده بوديم که موقع راه رفتن

در. مجبور بوديم شلوارمان را با دست بگيريم              
اولن فرصت از پتوهائى رشته نخهائى جدا کرديم

از بعضى از پتوها آنقدر. و کمربند درست کرديم   
ه شکل تورى در آمدند و يانخ گرفته بوديم که ب      

به همين خاطر يک شب دوباره مورد. کوتاه شدند 
هجوم پاسدارها قرار گرفتيم و هرکس کمربند

من همان شب  تاوان. درست کرده بود شکنجه شد

 ضربه٥٠ ضربه سيلى و        ٧٠پتويم را با تحمل        
به اين دليل آمار مشت و لگد را را. لگد پس دادم  

دقيق بياد دارم چون عادت داشتيم هرکس شالق يا
مشت و لگد مى خورد تعداد ضربات را شمارش

ديوار به عنوان يادگارىمى کرديم و روى             
پاسدار پزدان پناه که مرا زد تا مدتها. مى نوشتيم

دچار درد دست شد و تا مدتها مجبور بود
 .  دست هايش را بانداژ کند

.دوباره توانستيم با خانوادهايمان مالقات کنيم                 
همه. اجازه دادند به سلمانى و بهدارى برويم                  

 دندان،پوسيدگى. احتياج به درمان جدى داشتيم         
ناراحتى روانى، درد کليه و مثانه، کمردرد و درد
مفاصل و نياز به پانسمان، بيمارى مشترک ما

بعد از مدتها که در راهروهاى زندان رفت.  بود
و آمد مى کرديم ساير زندانى ها از ديدن ما تعجب

اول تعجب شان از زنده ماندن ما بود و. مى کردند
رو، در مسيردر راه   . بعد وضع ظاهرى مان      

بهدارى يا مالقات به ما نزديک مى شدند و به ما
ماموران شهربانى به ما. مى گفتند“ خدا قوت  “ 

آن روزها اداره زندان در. احترام مى گذاشتند   
  و امور٤اختيار شهربانى بود اما در بند                     
زندانيان بند. زندانيان سياسى دخالت نمى کردند       

اس بگيرند و از مى ترسيدند با ما تم        ٤سياسى      
روبرو شدن با ما اجتناب مى کردند، فقط تعدادى
از دوستان قديمى خودشان را در فرصتى به ما

صحبت کردن و. مى رساندند و تماس مى گرفتند      
در آن.  با ما مجازات داشت     ٤تماس زندانيان بند     

چند ماه هيچ خبرى از بيرون بند و بيرون زندان
 داشتيم نه راديو ونه کتاب و روزنامه      . نداشتيم

 . تلويزيون، از همه چيز بى خبر بوديم
چند روز بعد براى کف سلول موکت آوردند و

اولين مالقات. وسايل شخصى را به ما برگرداندند 
بعد از چند ماه برايمان هيجان انگيز بود اما وقتى
شنيديم خانواده ها هر هفته براى مالقات به پشت

مده و ساعت ها براىدرب زندان و سيم خاردار آ       
ديدن ما انتظار مى کشيدند، به پاسدارها التماس
مى کردند، کتک مى خوردند و توهين مى شنيدند،

ابتدا قصد داشتيم از. هيجان ما تبديل به خشم کرد      
اما. خانواده ها بخواهيم دست به اعتراض بزنند           

هيچ کس از آنان حمايت نمى کرد و. فايده اى نداشت
صبر. معرض خطر قرار مى داديم       آنان را در        

.کرديم تا ببينيم دادستان چه خوابى برايمان ديده             
.بعد از چند روز سروکله نماينده دادستان پيدا شد          
از اينکه در آن مدت کسى از ميان ما حاضر به

ما. قبول شرايط او نشده بود سخت عصبانى بود           
از صحبت هايش معلوم بود. را تهديد به اعدام کرد    

فشار مقامات باالتر محدوديتهاى ما را کمتحت   
ظاهرا شرايط براى اعدام ما مناسب. کرده است 

نبوده و به گفته او  به ما قرصت ديگرى داد که
طى چند روز بازجوئى و. کنيم“ اصالح“خود را   

٤بچه هاى چپ به بند                  . تفتيش عقيده شديم        
در خالل بازجوئى سعى مى کرد. برگردانده شدند 

دار به دفاع از ترورها و جنگ مسلحانهما را وا   
مجاهدين کند و اين در حالى بود که بين ما کسى
علنا از مجاهدين حمايت نمى کرد و حتى در دادگاه
اتهام همکارى با مجاهدين و يا هوادارى از آن را

او با اين استدالل هرکس واليت. رد کرده بوديم   
منافق،فقيه را قبول نداشته باشد يا کافر است يا                

قصد داشت ما را وادار به دفاع از ترورها و بمب 
گذاريها کند و به اين وسيله برايمان پرونده سازى

نماينده دادستان گفت کسانى که فکر مى کنند. کند
محکوم به حبس شده اند و بعد از تحمل مدت

امام به“محکوميت آزاد مى شوند اشتباه مى کنند،         
آنها فرصت داده توبه کنند اگر توبه نکنند اعدام

از صحبت هاى نماينده دادستان معلوم. خواهند شد 
بود وجود زندانيان سياسى براى رژيم معضل

انبوه زندانيان سياسى و فشار. بزرگى شده    
خانواده هاى آنان به دادستانها، اعتراض جوامع
حقوق بشر به ايران و شرط رعايت حقوق بشر
براى نزديک شدن به اروپا رژيم را در منگنه

بعيد نبود به زودى از يک طرف.   بود  قرار داده 
تعدادى را مخفيانه قتل عام کند و از طرف ديگر

گروهى از ما تهديدهاى رژيم. تعدادى را آزاد کند   
را جدى مى دانستيم و تعدادى اعتقاد داشتند رژيم

 نيست که٦١ و     ٦٠ديگر در موقعيت سال هاى         
زاخبارى ا . بتواند اقدام به اعدام هاى گسترده کند        

حمالت نظامى مجاهدين رسيده بود و همين باعث
شد آنان باور کنند اقدامات مجاهدين باعث حرکت

من. مردم مى شود و رژيم عقب نشينى خواهد کرد 
 شاهد اعدام گروه٦١ و   ٦٠که خود در سال هاى      

گروه از دوستان و همبنديهايم بودم به يقين مى
يچدانستم رژيم در اعدام کردن از هيچ کس و ه                

کشتن و. سازمان حقوق بشرى واهمه ندارد               
قنل عام جزء فرهنگ، سرشت و مهمترين

 . مشخصه يک رژيم دينى است
زمزمه هائى در مورد بازگرداندن ما به بند

وضع روحى من کمى. عمومى به گوش مى رسيد    
تالش مى کردم خودم را تسليم. بهتر شده بود      

بودم وبيمارى نکنم اما به داروهايم معتاد شده                
هنوز بعد. گرفتن مجدد دارو کار بسيار سختى بود

.از گذشت چندين سال از آن بيماريها رنج مى برم
ما نه قصد داشتيم قهرمان شويم و نه از مواضع

فقط از. گروه يا سازمان خاصى دفاع مى کرديم          
در. مواضع و اعتقادات خود دفاع مى کرديم                  

يک توبه که مى شد با نوشتن        ٦١ و    ٦٠سال هاى  
نامه و مصاحبه تلويزيونى از زندان آزاد شد تن

اين در حالى بود که آن موقع خط. به آن نداديم   
تواب نمائى مجاهدين در زندان جا افتاده بود و
خيلى ها با همکارى با بازجوها و نوشتن توبه نامه
به اصطالح بازجوها را قريب دادند و از زندان

من اينجا. ق رفتند  آزاد شدند و به خارج يا عرا            
قصد سرزنش کسى را ندارم چون شرايط زندان
واقعا سخت بود اما اين را مى گويم که آنان باعث
بى ابروئى نام زندانى سياسى شدند و تمام
مصيبت هاى زندان را بر سر کسانى خراب کردند
که نمى خواستند خط تواب نمائى را دنبال کنند و

 . ع مى کردندفقط از شرافت انسانى خود دفا
 نسبت به چهار٤٩همانطورى که گفتم وضع بند        

مى توانستيم با هم حرف!! ماه قبل بهتر شده بود       
دوستانمان که در بهدارى يا سلمانى گاه!! بزنيم

گاهى با ما تماس مى گرفتند اخبارى مبنى بر اداره
زندانها توسط سازمان زندانها و استقرار و

ت که به تازگى بهگشايش دفتر نماينده اطالعا       
احتمال. اطالعات تبديل شده بود به ما داده بودند           

نماينده دادستان که. تحوالتى را در زندان مى داديم    
قبال از ما همکارى اطالعاتى مى خواست حاال
راضى شده بود با تعهد دادن به رعايت مقررات

او مى خواست ما را به. به بند برگردانده شويم      
 حکم قهرمان براى ديگرشکلى برگرداند که      
 ادامه دارد.                 زندانيان پيدا نکنيم
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ژيم محو و  به فراموشىتاريخ و ساير جنايات ر         
 . سپرده شود

 )در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران
 ١٣٨٢ شهريور ١

.................................................................
همين سالگرد١٥برنامه هاى يادمان بمناسبت           

 قتل عام زندانيان سياسى
 استکهلم-

ماندگان فاجعهباز‚  جمعى از زنان و مردان زندانى       
 و زندانيانى٦٧قتل عام زندانيان سياسى در تابستان         

درکه دستگاه شکنجه قيامت را تجربه کرده اند،                      
در(مراسمى که کانون زندانيان سياسى ايران                       

 سپتامبر١٣ بعد از ظهر شنبه             ٦، ساعت     )تبعيد
 در سالن اجتماعات هوس بى ترف برگزار٢٠٠٣
يارانشان آمده سخن، از آنچه برسر خود و           مى کند 

آنها از دستگاه  شکنجه ايدئولوژيک. خواهند گفت  
حکومت اسالمى، از روند قتل عام زندانيان سياسى،
از دستگاه شکنجه جعبه ها که حاج داوود رحمانى،
دژخيم زندان قزل حصار براى درهم شکستن
مقاومت زندانيان و خرد کردن هويت انسانى آنها بپا

آنها در پانلى که در. ند گفت  کرده بود سخن خواه      
بخشهائى از آن فضاى جعبه ها بازسازى خواهد شد،
چادر سر خواهند کرد، چشم بند خواهند زد و اسارت
و مقاومت خود در اين دستگاه شکنجه را به نمايش

 . خواهند گذاشت
در اين مراسم، اسماعيل خوئى شعرخوانى خواهد

ه کر کانونکرد و گروه هنرى گلبانگ همراه با گرو        
 .  کنسرت برگزار خواهند کرد

 آمسرتدام-
در(در مراسمى که کانون زندانيان سايسى ايران                 

هوادار(به اتفاق سازمان دانشجويان ايرانى           ) تبعيد
، نشست مشترک)چريک هاى فدائى خلق ايران            

نيروهاى چپ و کمونيست و هواداران حزب کار
٣٠ه   بعد از ظهر روز شنب     ١ساعت  ،  ) توفان(ايران
، در ميدان دام برگزار مى کنند      ٢٠٠٣) اگوست(اوت

همين سالکرد١٥بعد از قرائت بيانيه اى بمناسبت              
 سخنرانى،٦٧قتل عام، به ياد بخون خفته گان تابستان       

شعر خوانى، موسيقى ايرانى،ترکى، هلندى و تئاتر
 .    شدبرگزار خواهد

 ماينز-
اسىدر شب يادمان ماينز که کانون زندانيان سي                     

به اتفاق شوراى ايرانيان دمکرات و) در تبعيد (ايران
 سپتامبر٦  شنبه      ٣٠/٧ماينر ساعت    مترقى شهر    

 سه‚ در دانشگاه ماينز برگزار مى کنند                   ٢٠٠٣
نينا اقدم در: زندانى سياسى زندانهاى شاه و شيخ            

باره شکنجه، تجاوز و بيخوابى در زندان، محمود
اس سماکار در بارهخليلى در باره دادگاه دوم و  عب          

جنبش چپ و کشتار زندانيان سايسى سخنرانى
در اين مراسم، بهرام ترانه سرود و. خواهند کرد  

 .    اشعار انقالبى اجرا  خواهد کرد
  سيدنى -

در مراسمى که نشست مشترک نيروهاى چپ و
٢٨ همين سالگرد کودتاى      ٥٠کمونيست به مناسبت     

 زندانيان سياسى، همين سالگرد قتل عام    ١٥مرداد و    
 در سيدنى برگزار کرد، چند٢٠٠٣ اوت    ٢٤روز  

 . سخنرانى به اين دو مناسبت صورت گرفت
در) در تبعيد  (رفقاى کانون زندانيان سياسى ايران         

تدارک و برگزارى اين مراسم همکارى داشتند و
 همين١٥يکى از رفقا در بخش دوم برنامه که به                 

خنانى در بارهسالگرد قتل عام اختصاص داشت، س        
.  ايراد کرد٦٧روند کشتار زندانيان سياسى در سال 
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پيام کانون زندانيان سياسى 
١٥بمناسبت ) در تبعيد(ايران

ام همين سالگرد قتل ع
 زندانيان سياسى

 
 سال از قتل عام زندانيان سياسى در تابستان١٥

رژيم جمهورى اسالمى طى ماههاى.  گذشت ١٣٦٧
 دست بيک جنايت بزرگ٦٧مرداد و شهربور سال      

در زندانها زد و هزاران زندانى سياسى را که به
حکم قوانين ارتجاعى خود به زندان محکوم کرده

د چند دقيقه اى به اعدامبود، در محاکم تفتيش عقاي         
اعدام اين همه. محکوم کرد و به جوخه اعدام سپرد         

زندانى در شرايطى که رژيم با اعتراضات فزاينده
 ساله با عراق به٨اجتماعى مواجه بود و در جنگ         

بن بست رسيده بود را نمى توان از کليت  سياست
.هاى سرکوبگرانه و ضدمردمى رژيم مجزا دانست

 از همان روزهاى اول که قدرت را بهحکومت اهللا 
يمن زد و بندهاى امپرياليستى قبضه کرد،  مطالبات
انقالبى و دمکراتيک مردم را که بخاطر آنها رژيم
سلطنتى شاه را به زباله دان تاريخ سپردند سرکوب
کرد و ضمن حمله به دستاوردهاى قيام ضدسلطنتى

ده هاو آزاديخواهانه مردم در اقصاء نقاط کشور،                 
هزار تن از اعضاء و هواداران سازمانهاى سياسى

اين رژيم سفاک.  را دستگير، شکنجه و اعدام کرد        
 هزاران تن از فرزندان٦٠در سالهاى اوليه دهه          

توده هاى مردم ايران را گروه گروه اعدام کرد و
بخش وسيعى از آنانى را که از اعدامهاى اين سالها

 دوباره٦٧در تابستان      جان سالم بدر برده بودند              
 . محاکمه و اعدام کرد

 سال از حاکميت مرتجعين اسالمى و قرنها از٢٥
حکومت شاهان مستبد در ايران ميگذرد و جامعه ما
هنوز دستخوش استبداد است، توده  هاى مردم  در بى
حقوق کامل بسر مى برند و زندگى خصوصى و
اجتماعى آنان تحت کنترل دستگاه سرکوب و

ئولوژى رژيم سرمايه دارى جمهورى اسالمىايد
خواستها و مطالبات انسانى و آزاديخواهانه. است

مردم با خشونت تمام سرکوب مى شود و در صورت
زندانهاى رژيم. اعتراض دستگير و شکنجه مى شوند    

مملو از هزاران زندانى سياسى جوانى است که در
سالهاى اخير و بويژه در جريان اعتراضات

 . يخواهانه خرداد ماه امسال دستگير شده اندآزاد
اخبار واصله از ايران حکايت از آن دارد که
وضعيت زندانهاى سياسى وخيم است، زندانيان
سياسى تحت شديدترين شکنجه هاى جسمى و روحى

 . قرار دارند و خطر مرگ آنها را تهديد مى کند
ضمن گرامى)در تبعيد (کانون زندانيان سياسى ايران    

 و٦٧شت ياد و خاطره جان باختگان تابستان                    دا
سالهاى قبل و بعد از آن، از توده هاى مردم ايران،
اعم از زن و مرد، پير و جوان مى خواهد نسبت به
اوضاع وخيم زندانيان سياسى در ايران اعتراض
کنند و با هوشيارى کامل و تشديد مبارزه عليه کليت

 از فاجعهرژيم بغايت ارتجاعى جمهورى اسالمى،       
از توده هاى. ديگرى در زندانها جلوگيرى نمايند            

رنجکشيده مردم ايران بويژه خانواده هائى که
جمهورى اسالمى فرزندانشان را اعدام کرده
مى خواهيم، به منظور همبستگى با خانواده هاى جان

 و زنده نگه داشتن ياد٦٧باختگان تابستان          
ر محل شهريور د      ١٠عزيزانشان، روز دوشنبه          

گورهاى دسته جمعى که بر آنان معلوم شده، از جمله
اين. در گلستان خاوران در جنوب تهران گردهم آيند        


