
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                          
 )    در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران  

 خبري سياسي              ٥٢           دوره جديد، شماره
  ٢٠٠٣ اکتبر ١٩ – ١٣٨٢ مهر ٢٧

  هفت سال مرا  از كرج به  اوين((:   گفتمادر لباس  ها را گرفت و
.      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
شتار ده ها هزارجنايت عليه بشريت و عاملين شكنجه و اعدام و ك          

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 .  نفي زندان و شكنجه و اعدام و سركوب در ايران

 در صفحات ديگر
٢.........................  کشور اروپائى به ايران٣سفر وزراى خارجه 

٤........................................تا حق خود نگيريم، آرام نمى نشينيم
٤...................................................................اخبار کارگرى
٤................................. به بهانه جنگ با تروريسمتجارت اسلحه

٤........مجازات اعدام براى متهمان پرونده قتلهاى زنجيره اى کرمان

  اکتبر، روز جهانى١٠به مناسبت 
  لغو اعدام

ى مخالف مجازات اعدام و اکتبر، سازمانها و گروها١٠روز 
طرفدار حقوق انسانى در دفاع از حق حيات براى همه
انسانها، حکومت ها و دولت هاى جهان را براى لغو اىن

 . مجازات ضدانسانى بيش از پيش تحت فشار قرار مى دهند
مجازات اعدام ىکى از شنيع ترىن مجازات هائى است که

وز قرارحرمت و وجود انسان را مورد تعرض و تجا                         
حاکمان و زورمندان با اعمال قوانين مجازات، بوىژه. مى دهد

اعدام، انسانها بوىژه رنجبران  و تهدىدستان را  ملزم به
اطاعت و فرمانبردارى از قوائد و قوانين ساخت خودشان

مجازات اعدام مانند هر نوع مجازات دىگرى ىک. مى کنند
اطر، مبارزه براىبه اىن خ  . نوع ابزار کنترل اجتماعى است    

لغو اعدام، بخشى از مبارزات اجتماعى براى احقاق حقوق
توده هاى مردم است که اصلى ترىن قرباىنان اىن مجازات

مجازات اعدام، نقض خشن حقوق انسانى. غيرانسانى هستند 
 . است و باىد لغو شود

مجازات اعدام جناىت سازمان ىافته حکومت ها و دولت ها
هر فقره اعدام در جهان. مردم زحمتکش است  عليه توده هاى   

باىد کيفرخواستى باشد عليه نظام طبقاتى که با قانونمندىهاى
نابرابر اقتصادى توده هاى مردم را به زنجير و بردگى
مى کشاند، با اعمال سياستها و قوانين تبعيض گراىانه و اغفال

زاتناچار مى کند و با مجا     “ جرم“کننده، آنها را به ارتکاب        
ده ها هزار اعدام در. اعدام حق حيات را از آنها مى گيرد             

اىران را باىد به کيفزخواست توده هاى مردم اىران عليه رژىم
جمهورى اسالمى که بعنوان گردانى از اىن حاکمان همه

 . سوىه  جناىت مى کند تبدىل کرد
مجازات اعدام نقض حيات و حق هر انسان براى زىستن

جازات اعدام اىن طور استدالل مى کنند کهمدافعان م  . است
نفس مجازات اعدام براى اصالح جامعه و برقرارى عدالت

اىن ىک توجيه بى پاىه است براى نهادى کردن. است
باىد جامعه  ى نوىنى بپا. سرکوب، ترس و وحشت در جامعه        

کرد که در آن هيچ طبقه اى و هيچ نيروئى و هيچ کس به هيچ
....وم ساختن کسى را از زندگى نداشته باشدبهانه اى حق محر

برگزارى گردهمائى در اعتراض به حکم 
 اعدام  افسانه نوروزى

روز“ مرکز فرهنگى زنان      “به دعوت تشکل غيردولتى             
 گردهمائى در٣٠/٤، ساعت        ١٣٨٢ مهر        ٢٣چهاشنبه    

اعتراض به حکم اعدام افسانه  نوروزى در پارک الله تهران
 تن که بيشتر١٠٠تجمع اعتراضى حدود    در اىن   . برگزار شد 

 زنان جوان بودند شرکت داشتند
اىن مرکز فرهنگى طى انتشار اطالعيه اى از مردم خواسته

 . بود در اىن تجمع اعتراضى شرکت کنند
 ٤                                                بقيه صفحه  

 جايزه صلح نوبل، يک جايزه سياسى است    
بابک

عنوان تعرىفى است که“ جاىزه سياسى   “
کميته صلح نروژ در باره روند انتخاب

براى درىافت جاىزه صلح) کاندىد(نامزد
در ابتداى اىن تعرىف آمده. ارائه مى دهد  

تصميم گيرى براى انتخاب کسى که:  است
اى ارتقاء صلح انجامبيشترىن تالش را بر      

افرادى که. داده است عميقا سياسى است          
تصميم مى گيرند باىد بتوانند مناقشات جامعه
بشرى را تا حد ممکن عينى ارزىابى کنند و
نسبت به برخى اصول عام و پرنسيب هاى

در بخش دىگرى آمده. سياسى متعهد باشند   
آلفرد نوبل همواره واهمه داشت که: است

ا سياسى جاىزه صلح به ابزارىطبيعت عميق 
در خدمت صاحبان قدرت تبدىل شود و از
ارزش آن بعنوان ىک وسيله براى صلح

 . کاسته شود
 اعضاى کميته نوبل از ميان١٩٧٧تا سال    

نماىندگان احزاب در مجلس نروژ  انتخاب
آ

از آن ببعد قانونى وضع شد که. مى شدند 
ت نماىندگان مجلس در کميته نوبلعضوى

را ممنوع کرد اما احزاب در مجلس نفوذ
خود  بر آن را حفظ کردند و کميته به
همان سياست که براى آن تعيين شده بود

 .ادامه داد
جاىزه صلح آن گونه که آلفزد نوبل بيم
داشت به ابزارى در خدمت به صاحبان
قدرت در آمد و از اعتبار آن بعنوان

با نگاهى به. زه صلح عميقا کاسته شد    جاى
سياست هاى کميته صلح و اسامى درىافت
کنندگان اىن جاىزه از ابتدا تا به امروز،
اىن واقعيت بيشتر نماىان مى شود که
اصل انتخاب رعاىت مصالح و منافع
سياست هاى جهانى بنفع اىن ىا آن بخش
سرماىه دارى جهانى بوده  و به کسانى

علق گرفته که مداراگرائىاىن جاىزه ت      
 ٢  بقيه صفحه          سياسى و  

 حمدا
سالهائى که گذشت، سالهاى آتش و خون

 در-ر ميان طوفان خشم و جنون         ما د . بود
ميان آتش و خون، تنها با زورق اميد و

در روزهاى. استقامت مان پيش مى راندىم      
 در- در روزهاى انفرادى و تبعيد         -شکنجه

روزهاى وحشت و مرگ، عشق دوباره
 عشق-دىدنتان، پيوسته شادمان مى داشت          

دوباره در آغوش کشيدنتان همواره
لبان خشک و تفگلخندهاى شکوقا را بر         

 . زده ما مى کاشت
با سالم به شما و با درود به ىارانمان که در

من. زندانهاى جمهورى اسالمى جان باختند     
 دستگير شدم١٣٦٠احمد هستم در زمستان      

و به اتهام هوادارى از سازمان چرىکهاى
به ده سال زندان محکوم) اقليت(فدائى خلق 

پس از اتمام دوران محکوميت. شدم

 .  آزاد شدم١٣٧٠ده ساله ام در زمستان 
من قصد ندارم در باره قتل عام زندانيان

اما.  صحبت کنم   ٦٧سياسى در تابستان      
الزم مى دانم بگوىم در زمانى که قتل عام
به وقوع پيوست من در زندان رشت

 زندانى که در بند١٢٠از مجموع   . بودم
بودىم،ىک زندان نيروى درىائى رشت            

 نفر٨١از اىن تعداد    .  نفر اعدام شدند   ٩٦
از رفقا و ىارانى بودىم که از پائيز سال

 براى امتناع از پوشيدن لباس١٣٦٥
متحدالشکل زندان در اعتصاب بسر
مى بردىم و از دىدار با خانواده هاىمان

 .   محروم بودىم
امشب مى خواهم اشاره کوتاهى به شراىط

.کشتار داشته باشم   و دشوارىهاى قبل از       
مى خواهم از روزها و هفته هائى که در

 ٣بقيه صفحه قرنطينه زندان            

 سخنان زندانيان شرکت کننده در مراسم يادمان
 همين سالگرد بخون خفتگان زندانى در استکهلم١٥

 خبرنامه



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خبرنامه                                    ٢٠٠٣ اکتبر  ١٩ -١٣٨٢ مهر ٢٧ -٥٢                                   دوره جديد، شماره ٢

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

 ... جايزه صلح نوبل
فعاليت براى حک و اصالح برخى قوانين نظام
حکومتى سرماىه دارى وجه مشخصه آنها بوده ىا

جر، اسحاق رابين و شيمون  پرزمانند کيسين    
بخش هاى هارتر سرماىه دارى را نماىندگى کرده و
با براه انداختن جنگهاى امپرىاليستى و منطقه اى

را بخطر انداخته بلکه ميليونها“ صلح“نه تنها     
انسان را در وىتنام و فلسطين کشته و بى خانمان

 . کردند
٢٠٠٣جاىزه صلح نوبل با چينن پيشنه اى در سال        

به خانم شيرىن عبادى تعلق مى گيرد که سالها
تالش کرده در قوانين حقوقى و جزائى رژىم
جمهورى اسالمى حک و اصالحاتى در جهت

قبل از اىنکه علل. مالىم کردن آنها پدىد آورد          
واقعى انتخاب شيرىن عبادى مورد ارزىابى قرار
گيرد، باىد به اىن نکته توجه شود که وى ىک

لب طرفدار حکومت و نظام حاکم براصالح ط  
اىران است و هرگز نقد بنيادى به قوانين رژىم
بوىژه در زمينه تبعيض جنسى، حقوق کودک و
خانواده نداشته و خواهان جدائى دىن از دولت

“وى به کرات نوشته و گفته است که         . نبوده است 
روح قوانين اسالم با بيانيه جهانى حقوق بشر در

از اىنرو براى اثبات اىن نظر. داردتناقض قرار ن  
همواره تالش کرده از اىن قوانين تفسير متفاوتى
غير از مفهوم واقعى آنها بدست دهد و اخيرا در

 اکتبر اظهار١٢مصاحبه با نيوزوىک چاپ               
اميدوارى مى کند که هنوز امکان دارد رژىم را

خانم عبادى در حالى بر اىن نظر. اصالح کرد  
 مى کند که بسيارى از اصالح طلبانخود پا فشارى 

حکومتى نظير کنجى به اىن نتيجه رسيده اند
حکومت اسالمى در تماميت آن به بن بست رسيده
و دىگر پاسخگوى نيازهاى جامعه امروزىن

 . سرماىه دارى اىران نيست
عليرغم تالش خانم عبادى براى پوشاندن لباس

، باىد برمتمدنانه به مبانى دىنى و قوانين اسالمى         
اىن نکته تاکيد شود که اىن قوانين شالوده
اىدئولوژى حکومت اسالمى اىران است و تا

احکام خداوندى) با هر تفسيرى      ( زمانى که       
محسوب شوند و  مبناى معيارهاى اجتماعى قرار
گيرند، حتى اگر حک و اصالح هم شوند، بخاطر
طبيعت تبعيض گراىانه آنها همسو با قوانين نظام

ابرابر حاکم به استمرار بى حقوقى در جامعهن
در هيچ جاى نوشته ها و. ىارى خواهند رساند     

گفته هاى خانم عبادى نقد به مبانى دىن اسالم که
شالوده قوانين اسالم بر اساس آنها پيرىزى شد

ىکى از مضامين جامعه مدرن که. دىده نمى شود 
خانم عبادى در گفته هاىش به آن تکيه مى کند

فسير عقالئى حقوق انسان و رابطه آن با مفاهيمت
به همين دليل بازتفسير مفاهيم در. اجتماعى است 

صور دىنى آن نقض آشکار جامعه مدرن و  با
اىنکه. حقوق انسانى در تعارض جدى قرار دارد         

چه طبقه اجتماعى نهاد قانون گذار و اجرائى
جامعه را در دست دارد، در تعرىف اىن مضامين

در حقيقت اىن نهادها و.  تعيين کننده دارد      نقش
ساختارهاى اجتماعى و معيارهاى حاکم بر جامعه
هستند که به دىن و قوانين آن زمينه عينى و مادى

لذا هرگونه مبارزه براى احقاق حقوق. مى دهند
انسانها چه در زمينه قضا و چه در جامعه از
راهرو مبارزه با ساختارهاى اجتماعى و

.اى موجود حاکم بر جامعه مى گذرد                      معياره

 باره حمله آمرىکا بهچنانچه پيشتر در مقاالتى در     
افغانستان و عراق نوشتيم، آمرىکا به بهانه جنگ
عليه القاعده، طالبان و صدام، در صدد توسعه
نفوذ سياسى، اقتصادى و نظامى خود در جهان و
بوىژه در منطقه نفت خيز و استراتژىک

 . خاورميانه برآمده است
چنين سياستى نمى توانست در ادامه مورد تائيد

اى امپرىاليستى اروپا که داراى نفوذکشوره
سياسى و اقتصادى در اىن منظقه بوده ىا هستند،

گسترش نفوذ همه جانبه آمرىکا در. قرار گيرد  
عراق، ضربه سنگينى بود بر منافع امپرىاليستهاى

آمرىکا تا مرزهاى اىران. اروپائى در اىن کشور    
پيش رفت و تمام تالش اش بر اىن است رژىم

اسالمى را برکنار سازد و رژىم دستجمهورى  
نشانده اى به سياق افغانستان و عراق در اىران

سه کشور فرانسه، آلمان و. روى کار آورد       
روسيه که داراى منافع اقتصادى زىادى در اىران
هستند و به همراه جانيان جمهورى اسالمى به
چپاول ثروت جامعه و دسترنج توده هاى مزدبگير

به مقابله با گسترش نفوذ آمرىکامشغول هستند،    
در اىران پرداخته و از اىنرو مى خواهند رژىم
جمهورى اسالمى با حک و اصالحاتى جزئى
بماند و جناح معتدل تر آن که خواهان برخى
اصالحات در سياست هاى رژىم، بوىژه در
عرصه اقتصادى، قانون کار و سياست خارجى

 . است، قدرت را بدست گيرد
بخوبى مى داند با از بين رفتن“ ىه اروپا  اتحاد“ 

رژىم جمهورى اسالمى قافيه را به آمرىکا در تمام
لذا از هر فرصتى براى. منطقه خواهد باخت     

تقوىت رژىم جمهورى اسالمى در مقابل
فشارهائى که آمرىکا بدان وارد مى کند استفاده

“جنگ ميان تمدنها  “در مقابل آمرىکا که      . مى کند
ى کند و از اىن منظر براى پيشبردرا مطرح م    

اهداف توسعه طبانه خود  افکار عمومى غرب را
در مقابل دستجات و حکومت هاى بينادگراى
اسالمى، بوىژه رژىم جمهورى اسالمى قرار

آشتى ميان مذاهب را“ اتحادىه اروپا  “مى دهد،   
تبليغ مى کند و از اىن منظر تالش  مى کند به تن

ه بپوشد و به حکومت اسالمىاسالم لباس زىبند    
اهداى جاىزه صلح. چهره ىک رژىم متعارف بدهد

نوبل به شيرىن عبادى که تحت نام ىک زن
مسلمان به او تعلق مى گيرد، در راستاى چنين

 .  هدفى قرار دارد
براى رژىم جمهورى اسالمى چه موقعيتى بهتر
از اىن که برنده جاىزه نوبل از فرصت تبليغى که

باط با جاىزه نوبل براى او پيش آمده ازدر ارت  
اسالم هيچ تناقضى با“اسالم دفاع کند و بگوىد           

 . “ حقوق بشر ندارد
براى آنکه“ اتحادىه اروپا   “از سوى دىگر،             

فرصتها را از آمرىکا براى گذاشتن فشار بر روى
اتحادىه براى پذىرش سياستهاى آن در قبال اىران

ى فشار مى آوردبگيرد، به رژىم جمهورى اسالم      
در برخى از قوانين جزائى خود نظير مجازات
سنگسار تغييراتى بوجود آورد و برخى
سياست هاى منطقه اى نظير طرح صلح آمرىکا
براى خاورميانه و معاهدات بين المللى نظير

 . معاهد منع گسترش تسليحات اتمى را بپذىرد
..............................................................
 از کمک هاى مالى تان متشکريم

. کرون٥٠حميد .  کرون٣٠٠سوئد، ىوسف دانش 

 ... سخنان زندانيان
مدت ىکسال در زندان گوهردشت در انفرادى

چ امکانى نظير روزنامه، کتاب، کاغذ،هي. بودم
بعد از شروع. خودکار، سوزن و قيچى نداشتم         

رفرمها و بازدىد هيئت منتظرى از زندان، به من
اجازه دادند به مدت چند ساعت از قيچى استفاده

موهاىم بلند شده بود و دىر به دىر به حمام. کنم
نمموهاىم را تا آنجا که در البالى انگشتا. مى بردند

وقتى نگهبان براى پس گرفتن. مى آمد کوتاه کردم  
به به چقدر“ :قيچى آمد، با صداى بلند گفت               

ماتم“ !چقدر موى کوتاه به تو مياد    ! خوشکل شدى 
هنوز غرق در تعجب بودم در را بست و. زده بود
 . رفت

چند روز بعد به طور غيرمنتظره اى در همه
هواخورىسلول ها را باز کردند و همه ما را به               

شگفت انگيزتر از همه اىن بود که به ما. بردند
لحطات زىبا و. گفتند چشم بندها را بردارىم            

بى درنگ همدىگر را در. فراموش ناشدنى اى بود  
.آغوش گرفتيم و غرق در شادى شدىم                                    

انگار. نمى توانستيم ىکدىگر را رها کنيم                        
.مى دانستيم اىن وضعيت زىاد دوام نخواهد داشت         

حظه بعد نگهبانى آمد و به نگهبانى که ما راچند ل 
به هواخورى برده بود گفت ما نمى باىد همدىگر را

دوباره چشم بند به چشم ما راهى. مى دىدىم
بعد از آنکه به سلول برگشتم،. سلولهاىمان کردند 

زندانى هاى سلولهاى روبروئى با زدن مورس با
من تماس گرفتند و پرسيدند چرا موهاىم را

ىنطورى مثل دىوانه ها کوتاه کرده ام؟ با خودا
خندىم و عکس العمل نگهبان بهنگام دىدن موهاىم
را برا ى شان تعرىف کردم و گفتم حاال مى فهمم او

صداى قهقه! چرا از موهاى من خوشش آمده بود        
از شدت خنده نمى توانستند. خنده شان را مى شنيدم  

 . مورس بزنند
ز رفقاى مرد زندانماجراى دىگرى را ىکى ا          

ىک روز بعد از. گوهردشت براىم تعرىف کرد      
را“ مرا ببوس  “نهار ىکى از زندانى ها ترانه               

سپس زندانيان سلول هاى دىگر به ترتيب.مى خواند
در پاىان همه با هم،. چند ترانه سرود مى خوانند     

ستاره توى سينه اش جان جان، ىک جنگل“ سرود
ناگهان در ىک ىک. درا مى  خوانن  “ ستاره داره  

سلول ها را باز مى کنند و همه را براى تنبيه
با هر ضربه اى که پاسداران به. بيرون مى برند  

ىه جنگل“: بدن شان وارد مى کنند، مى پرسند            
؟ ىکى!؟ ىه جنگل ستاره داره       !؟ آره !ستاره داره 

“:از زندانى ها شوخى اش گل مى کند و مى گوىد              
او کتک. “اهللا داره   نزن بابا، ىه جنگل حزب              

مفصلى مى خورد اما ساىر زندانى ها از اىن
 ادامه دارد.             شوخى به خنده مى افتند

..............................................................
 کشور اروپائى به٣سفر وزيران خارجه    

 ايران
وزىران سه کشور فرانسه، برىتانيا و آلمان قصد

ند طى سفرى به اىران سران رژىم جمهورىدار
اسالمى را متقاعد سازند به سود آنها خواهد
معاهده بين المللى منع گسترش تسليحات اتمى را
امضاء نماىند و در مورد برنامه هاى اتمى خود

 .شفافيت نشان دهند
سه کشور نامبرده چندى پيش با ارسال پيامى

   ٤يه صفحه بقبراى رژىم، وعده دادند          



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣                                     ٢٠٠٣کتبر  ا١٩ -١٣٨٢ مهر ٢٧ -٥٢                                دوره جديد، شماره خبرنامه 

 !زندانها را بايد تعطيل کرد و به تفتيش عقايد، شکنجه و اعدام پايان داد

 ... سخنان زندانيان
قزل حصار بسر بردم بگوىم، آنهم نه از همه آنچه

رفقاى زن حاضر در. که در آنجا بر ما گذشت         
اىن پانل که در واقع قهرمانان دوران قيامت و
تابوتهاى حاج داود هستند به تفضيل در باره

ن دوران صحبت خواهندشراىط طاقت فرساى آ      
 . کرد

من مى خواهم مواردى از تجربيات خود را در آن
روزها بازگو کنم که نشان مى دهد چگونه
توانستيم با بکار گيرى و اتخاذ روشهاى مناسب
اندکى از فشارهاى آن دوران را از روى

 .شانه هاىمان بردارىم
 بعلت خوددارى از انجام١٣٦٤در خرداد ماه        

 در آشپزخانه زندان که ميثم جانشينکار اجبارى 
.حاج داود براه انداخته بود، راهى قرنطينه شدم             
پس از ىک رشته بازجوئى که با ضرب و شتم  از
سوى ناصرى معاون حاج داود و ميثم همراه بود
و به شکستن دنده  من منجر شد، همراه با چند تن
از رفقا در اتاقى جا داده شدىم که آن را تارىکخانه        

مى باىد تمام وقت با چشم هاى بسته. مى ناميدىم
گوشه اى مى نشتيم ىا دراز مى کشيدىم بى آنکه
.اجاز صحبت کردن با هم را داشته باشيم                             
نگهبانان تواب نوبتى کشيک مى دادند تا قوانين

شش تواب هر ىک به مدت. کامال اجرا شود     
با شناخت از. هشت ساعت نگهبانى مى دادند          

ا توانستيم مقررات را در ساعاتىروحيات آنه  
سبک تر کنيم و از آزادى بيشترى برخوردار

ىکى از نگهبانها را توانستيم قانع کنيم که. شوىم
در. زدن چشم بند جزء قوانين تارىکخانه نيست            

ساعات نگهبانى او  چشم بندها را باال مى زدىم
هنگام. بدون آنکه بتوانيم با هم صحبت کنيم                    

 دىگرى توانستيم کمى پيش تر بروىمنگهبانى تواب 
و عالوه بر باال زدن چشم بندها با همدىگر صحبت

چرا که او بجاى هشت ساعت سکوت مطلق. کنيم
در فضاى بسته، ترجيح مى داد ما صحبت کنيم و

حتى توانستيم. خود او هم بتواند با ما صحبت کند         
از کتاب و روزنامه اى که براى مطالعه و

اما در. مى آورد استفاده کنيم     سرگرمى خودش      
شيفت نگهبانان دىگر امکان اىجاد چنين شراىطى
نبود و مى باىد همچنان در گوشه اى بدون آنکه
همدىگر را ببينبم و ىا با هم صحبت کنيم

شراىط حاکم بر. مى نشستيم و ىا دراز مى کشيدىم      
تارىکخانه وضعى پيش آورده بود که زمان شب و

 خود را براى ما از دستروز مفهوم متعارف    
زندگى روزمره ما، بيدارى وخوابمان،. داده بود 

نه براساس ساعات شب و روز، بلکه بر مبناى
 ساعته ما بود معنا و٨اىنکه چه کسى نگهبان         

هنگام نگهبانى توابى که از. مفهوم پيدا مى کرد    
قوانين ضذ بشرى دوران حاج داود بى اطالع بود،

 صبح بيدار مى ماندىم،٦ا   شب ت  ١٠ما از ساعت     
چشم بندها را باال مى زدىم و با هم صحبت

نزدىک صبح از غذاى مانده شب ىا. مى کردىم
کره و مرباى باقيمانده که برخالف جيره اندک
بند، در تارىکخانه زىادتر از حد معمول بود

وقتى با آمدن نگهبان بعدى مجبور. مى خوردىم
ت نکنيم،مى شدىم چشم بند بزنيم و صحب                         

صبحانه را ىکى از ما تحوىل. مى خوابيدىم
موقع نهار هم. مى گرفت و در گوشه اى مى گذاشت

ساعت سه بعد از. همين کار را تکرار مى کردىم      
ظهر همه از خواب بيدار مى شدىم و مشغول

٤٨به اىن ترتيب هر             . خوردن نهار مى شدىم      
 ساعت مى توانستيم از٨ساعت ىکبار به مدت          

 . اوضاع بنفع خودمان بهره بگيرىم
در. بعد از تارىکخانه، ما را به قرنطينه بردند                

قرنطينه چشم بند نميزدىم اما تمامى قوانين دىگر
اجازه حرف زدن. ا تحميل مى کردند      را به م      
به. قادر نبودىم از جاى خود بلند شوىم            . نداشتيم

فاصله ىک تا ىک مترو نيم از هم در نقطه اى
.نگهبانان عوض شدند   . مى نشستيم و مى خوابيدىم   

توابى کار کشته و فاشيست که از نگهبانان دوران
قيامت وتابوت حاج داود بود و تجربه

وران را بخوبى آموخته بود،سرکوب گرى آن د    
ىک تنه به وضع قوانين جدىد در قرتطينه اقدام
مى کرد و هر روز شراىط دشوارترى را براى ما

 .بوجود مى آورد
، حتى)اىن نام را ما بر او گذاشته بودىم           ( پاکوتاه

قوانين پاسداران و ناصرى معاون زندان را به
نگدلخواه خود تغيير مى داد و عرصه را برما ت            

تر مى کرد، خصوصا بر گروه زندانيان مجاهد که
پاکوتاه تواب و نگهبان آن بند. از بند چهار بودند    

بود، لذا حساسيت بيشترى نسبت به زندانيان
ىکه تازى و کاسه داغ تر از. مجاهد نشان مى داد    

.آش بودن او فشار عصبى را بر ما بيشتر مى کرد         
جسمى، بلکهساعات نگهبانى او نه تنها به لحاظ            

.بيشتر به لحاظ روحى جهنمى براىمان مى ساخت        
در برابر اىن وضع فکرى در ذهنم جرقه  زد تا با
او به صحبت بنشينم و دوگانگى رفتار ميان او و
دىگر نگهبانان و حتى پاسداران را به او ىادآورى

اما انجام اىن کار در آن شراىط خيلى دشوار. کنم
شستن در کنار نگهبانتصميم گيرى براى ن    . بود

تواب و صحبت کردن با او بدون اطالع دىگر
رفقا و ىارانمان از هدف اىن صحبت کار سختى

در شراىطى که نمى توانستيم نه با کلمه و نه. بود
با اىماء و اشاره  فکر و منظور خود را به دىگران
بگوئيم هرگونه صحبت با نگهبان تواب شبه

در ذهن دىگران جوربرانگيز بود و مى توانست       
بر سر دوراهى تصميم گيرى. دىگرى تعبير شود   

از تصور اىنکه. طوفانى در درونم برپا بود             
رفقاىم صحبت کردن با نگهبان تواب را به حساب
’برىدن براى خالصى از قرنظينه بگذارند، گر             

مى دانستم رفقاىم. مى گرفتم و پيشانيم عرق مى کرد    
. اعتماد متقابل دارىم    بخوبى مرا مى شناسند و بهم      

اما على رغم آن، فکر اىجاد شک در آنان مرا از
خاصه آنکه مجاهدىن هيچ. درون مى خورد    

شناختى از ما نداشتند و حرکت من مى توانست
 . براى آنها بيشتر شبه برانگيز باشد

.نيمى از روز در کشاکش درونى گذراندم                          
 وسرانجام برتردىدها و دوگانگى هاىم فائق آمدم           

با شنيدن صداىم. را صدا کردم         “ پاکوتاه“
.با گشاده روئى بطرفم آمد        . چهره اش شگفته شد    

.گفتم مى خواهم چند دقيقه اى با او صحبت کنم                  
کنارم نشست و از من خواست اگر گيالنى هستم

در چند جمله. به زبان گيلگى با او صحبت کنم            
دوگانگى رفتار او با پاسداران را براىش تشرىح

در. ردم و از او پرسيدم چرا چنين رفتارى دارد         ک
جواب حاشيه رفت و از فتوحاتش در زمان حاج
داود حرف زد که چگونه بعنوان ىک تواب از

:به او گفتم   . طرف دىگر توابين باىکوت شده بود        
من فقط. مسائل تو بمن ارتباطى ندارد                     “

مى خواستم کاسه داغ تر از آتش ىودن تو را

از کنار من. ىادآورى کنم و صحبت دبگرى ندارم     
همه. برخاست و به طرف صندلى نگهبانى رفت         

نمى داستند ميان من و پاکوتاه. کنجکاو شده بودند   
موقع شام،. چه صحبتى رد و بدل شده است                  

 گفت الزم نيست هرکدام بهبه مجاهدىن “ پاکوتاه“
تنهائى شام بخورند و مى توانند براى غذا خوردن

ناگهان چشمهاى زندانيان مجاهد. دورهم بنشينند  
.به سوى من چرخيد و نگاهشان به من خيره شد              

نفس. فقط توانستم از دور چشمکى به آنها بزنم              
تجربه  پيش آمده مرا سرشار از. راحتى کشيدم  

 روزها از فکر کردن به آنچنان شادى کرد که     
پاکوتاه مانند ساىر نگهبانان با ما. به وجد مى امدم  

رفتار مى کرد و از قوانين خود ساخته و اىذائى
 . دست برداشت

روزهاى قزنطينه با تبعيد من و چهار رفيق دىگر
 . به بند سلطنت طلبان به پاىان رسيد

هفته ها زندگى در آن شراىط به سرودن شعرى
بند بند. قلم و کاغذى در دسترس نداشتم        . يدانجام

با تمام شدن اىام. شعر را به حافظه  سپردم              
اىن شعر که بر آن. قرنطينه اىن شعر هم کامل شد     

گذاشته ام، در وصف همه ى آنهائى“ قرنطينه“نام  
)قيامت(سروده شده که دوران قرنطينه و تابوتها           

را سرفرازانه پشت سر گذاشتند ىا از پاى در                    
 .آمدند و به مرز جنون رسيدند و شکستند

 
 پيوند

 تا پائيز سال٦٠پيوند هستم، از اردىبهشت سال         
 بدون آنکه حکمى به من ابالغ شود در٦٩

.زندانهاى اوىن، قزل حصار و کوهردشت بودم             
شرط آزادى ام مصاحبه بود که حسرت آن به

شاهد سه دوره کشتار جمعى زندانيان. دلشان ماند 
به نظر.  بودم ٦٧ و   ٦٢،  ٦٠ر سال هاى   سياسى د 

آن سال تنها.  بود ٦٢من ضد   بشرترىن آنها سال        
نابودى فيزىکى زندانيان راضى شان نمى کرد و
تالششان اىن بود که انسان را بى هوىت کنند و
بجائى برسانند که خودشان را هم باور نداشته

اىن ضد انسانى ترىن عملى است که. باشند
رفقا بخشهائى.  انسانها روا مى دارند    نامردمان بر 

از رفتار وحشيانه رژىم با زندانيان سياسى را
آنچه که من مى خواهم به آن ها. بازگو کردند   

بيافزاىم اىن است که با وجود تالش رژىم براى
نابودى عاطفه و انسانيت در ما و به جمود و
سکون کشيدن مان، زندگى در زندان در جرىان

 هر فرصت و وسيله اى براىبود و ما از           
راحت تر کردن زندگى و جلوگيرى از استيالى
 .سکون و جمود بر زندگى مان استفاده مى کردىم

گاهى اوقات در زندان اتفاقاتى مى افتد که حتى به
هنگام شکنجه موجب خنده و باال رفتن روحيه

 . زندانى مى شود
بنام موسوى“ تئورىسينى“جمهورى اسالمى         

 تناقض در مارکسيسم٢٠٠ادعا مى کرد   داشت که   
ىکى از اىن تناقض ها در ارتباط با. ىافته است  

او با لهجه آذرى صحبت مى کرد و. بود“ سنتز“
اىن کمونيست ها چيه هى مى گوىند با“ :مى گفت

قاطى شدن تيز و آنتى تيز و بوجود آمدن سنتز،
من ثابت مى کنم. تيز و آنتى تيز از بين مى روند          

ببينيد، بنده تيز و عيال ىنده. تناقض است  اىن   
آنتى تيز، ما دو تا قاطى شدىم و سنتيز که پيسرى
من باشى بى دونيا آمدى اما تيز و آنتى تيز از بين

  ٢بقيه صفحه .                    “نرفتى
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 تا حق خود را نگيريم،“ 
 “آرام نمى نشينيم

 مهرماه ،١٤ و   ١٣،  ١٢هاى  هزاران معلم در روز    
با برگزارى تحصن، اعتصاب، گردهمائى و
تظاهرات در چندىن شهر نسبت به سياست هاى
تبعيض کراىانه رژىم اعتراض نمودند و خواستار

 . تحقق خواسته ها و مطالبات خود شدند
در تهران هزاران معلم با تجمع در مقابل ادارات

ى آموزش وآموزش و پرورش و محوطه امور تربيت      
پرورش خواهان رفع تبعيض و بهبود وضعيت

آنها از جمله شعار. رفاهى و معيشتى خود شدند          
،“تا حق خود نگيرىم، آرام نمى نشنيم              “ مى دادند   

مسئولين مملکت خود در رفاه و نعمت، ما را کنند
پليس ضد شورش راه پيمائى معلمان در. “نصيحت

ادى را دستگيرتهران را مورد ىورش قرار داد و تعد
 . نمود

در اصفهان، شيراز و کرمانشاه، معلمين از رفتن به
کالسهاى درس خوددارى کردند و دست

انها طى انتشار. براه پمائى هاى اعتراضى زدند        
قطعنامه هائى خواهان تحقق مطالبات صنفى و
سياسى خود از جمله افزاىش دستمزد شدند و اعالم

لبات خود ادامه خواهندکردند به مبارزه تا تحقق مطا     
 .داد

شاىان توجه است معلمان که جزء کم درآمدترىن
طبقه زحمتکش اىران هستند، طى سال هاى گذشته به
دفعات دست به راه پيمائى، تحصن، اعتصاب و
گردهمائى هاى اعتراضى زده و خواهان تحقق
خواسته ها و مطالبات خود شده اند، اما رژىم هر بار

د  از تحقق مطالبات آنها سر باز زدهبا وعده  و وعي     
............................................................است

 اخبار کارگرى
 کارگر شرکت اىران برگ  در٥٠٠ بيش از     -رشت

اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزاىاى شان از
کارگران.  مهر در اعتصاب بسر مى برند         ١٢روز  

ه بيش از سه ماه است حقوق واىن کارخانه نساجى ک   
مزاىاى خود را درىافت نکرده اند، از تيرماه بارها
در مقابل اداره کار استان گيالن و فرماندارى رشت
دست به اعتراض و تحصن زده و خواهان رسيدگى

 . به مشکالت و تحقق مطاالبات خود شده اند
کارخانه اىران برگ نيمه دولتى و نيمه خصوصى

ن آن تاکنون به بهانه بحران مالى ازاست و مدىرا   
 .پرداخت حق و حقوق کارگران سرباز زده اند

“،    )اىلنا(به گزارش خبرگزارى کار اىران      -کاشان
دبير اجرائى خانه ى کارگر کاشان“ ذهتاب...ماشاءآ

در گفتگو با خبرنگار اىن خبرگزارى اعالم کرده
کارخانه رىسندگى و بافندگى کاشان و کارخانه
نساجى اىن شهر که داراى هيات مدىره واحدى است،

 کارگر داشته، اما طى٥٦٠٠ حدود      ٧٨در سال      
 کارگر٥٠٠ کارگر بازنشسته و ١٥٠٠سالهاى اخير 

نيز در اثر مشکالتى که براى صناىع نساجى بوجود
سازمان بيمه.  آمده به بيمه ى بيکارى معرفى شده اند      

کارگران داراى تن از      ٨٠اعالم کرده پرونده بيمه        
.نواقصى است و از پذىرفتن آنها خوددارى مى کند              
اىن کارگران بين سازمان تامين اجتماعى و کارخانه

آنها بارها به نهادهاى ذىربط نظير. سرگردان هستند 
سازمان تامين اجتماعى، اداره کار، فرماندارى
کاشان و استاندارى اصفهان براى حل مشکالت خود

ا چون به آنها رسيدگى نشد در مقابلمراجعه کرده ام  
او در. تامين اجتماعى دست به تجمع و تحصن زدند         

ادامه مى گوىد مدىرىت با اىجاد بحران در کارخانه
 .  کارگر دىگر را اخراج کند١٠٠٠مى خواهد 
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مجازات اعدام براى متهمان پرونده 
 قتلهاى زنجيره اى کرمان

تمع قضائى کرمان، متهمان دادگاه مج      ١٠شعبه    
پرونده قتلهاى زنجيره اى کرمان، محمدحمزه
مصطفوى، محمد عباسى، محمد سلطانى، چنگيز
ساالرى، على ملکى و سليمان جهانشاهى را  به

 مجتمع١٠به اىن وسيله شعبه         . اعدام محکوم کرد    
قضائى کرمان احکام اعدام  دادگاه بدوى را عينا

٢٢ تا    ١٩که گفته مى شود      اىن شش نفر      . تائيد کرد 
سال دارند و عضو بسيج بوده اند، به اتهام قتل پنچ
جوان، مصيب افشارى، محسن کمالى، جميله
اسماعيلى، شهره نيک پور و نامزدش محمدرضا نژاد

در مالء عام محکوم) قصاص نفس (مالىرى به اعدام  
آنها قربانيان خود از جمله شهره نيک پور و. شده اند

ا که براى خرىد وساىل زندگى مشترکشاننامزدش ر 
از خانه بيرون رفته بودند به بهانه آنکه رفتارشان
مغاىر با موازىن اسالم بوده، از شهرىور ماه سال

 به منظور از بين بردن فساد ربوده و بعد از٨١
بستن دست و پاى آنها، آنها را در حوضچه اى خفه

 دم پنچاز بين اولياى     . کرده و ىا سنگسار کردند          
قربانى، تنها خانواده مصيب افشارى حاضر به دادن

...............................................رضاىت شده اند
 ... برگزارى گردهمائى

با توجه به“ :  در بخشى از اىن اطالعيه  آمده است         
حکم صادر شده و با توجه به پافشارى افسانه مبنى

رکز فرهنگى زنانبر دفاع مشروع، ما نيز در م              
ضمن اعتراض به صدور حکم اعدام به اتهام قتل
عمد براى افسانه نوروزى خواستار لغو حکم صادره
و بازبينى مجدد پرونده در دىوان عالى کشور هستيم

،١٣٨٢ مهرماه ٢٣و به همين منظور روز چهاشنبه 
 دقيقه تجمعى در ضلع٣٠ و   ١٧ تا   ٣٠ و   ١٦ساعت  

 ورودى مشرف به بلوارجنوبى پارک الله، در         
........................“  .کشاورز برگزار خواهيم کرد

 تجارت اسلحه به بهانه جنگ
  با تروريسم

.سازمان عفو بين الملل و بنياد خيرىه اکسفم گفته اند             
جنگ جرج بوش با ترورىسم، موجب رونق توليد
جهانى اسلحه و صدور بيشتر جنگ افزار از سوى

. ى حاميان آن به متحدىنشان شده استآمرىکا و برخ
اىن دو سازمان خواستار آن شده اند که ظرف سه
سال ىک پيمان جهانى و جدىد تجارت اسلحه امضاء
شود و بر اساس آن محدودىت هاى بيشترى در مورد

 . فروش جنگ افزار اعمال شود
در گزارشى که دو سازمان فوق الذکر منتشر

 ساله نيم ميليون انسان درکرده اند آمده است که همه     
نتيجه تجارت قانونى و غيرقانوى سالح هاى سبک
از جمله تفنگ و موشک انداز جان خود را از دست

اىن دو گروه گفته اند اىن سالح ها که عمدتا. مى دهند
ساخت آمرىکا، برىتانيا، چين و روسيه است در
درگيرىهاى محلى نقاط مختلف جهان نظير کلمبيا،

 .و نپال مورد استفاده قرار مى گيرندترکيه 
.................................................................

 ...سفر وزيران
اگر جمهورى اسالمى خواهان دستيابى به فن آورى
مسالمت آميز هسته اى است، اروپا حاضر است اىن
دانش را در اختيار آنها بگذارد، به شرط آنکه تعهد

در آستانه ورود. هد قصد توليد بمب هسته اى ندارد     بد
وزىران خارجه سه کشور اروپائى به اىران، اتحادىه
اروپا با انتشار پيش نوىس قطعنامه اى به جمهورى
.اسالمى در باره دستيابى به بمب هسته اى هشدار داد


