
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                          
 )    در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران  

 خبري سياسي              ٥٥           دوره جديد، شماره
  ٢٠٠٤ ژانويه  ٦ – ١٣٨٢ دى١٦

  هفت سال مرا  از كرج به  اوين((:  مادر لباس  ها را گرفت و گفت
.      بزودي:  گفتيد  كشانديد و هر بار پرسيدم، دخترم كي آزاد مي شود؟

 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
جنايت عليه بشريت و عاملين شكنجه و اعدام و كشتار ده ها هزار
دكرانديش سياسي و فرهنگي، مردم كوچه و خيابان مبتني بر

امعه انساني بود كه در فرداي واژگوني رژيم،معيارهاي ويژه يك ج
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 تبعيد (به کمپين بين المللى کانون زندانيان سياسى ايران      
در هر. براى لغو کامل حکم اعدام کبرا رحمانپور به پيونديد            

شهر و کشورى که هستيد به روزنامه ها، احزاب مترقى،
مراجعه و از آنها بخواهيد، خبر را... نهادهاى حقوق بشر و      

در سطح وسيعى منعکس کنند و با ارسال نامه رژيم را براى
  .  فشار قرار دهند لغو کامل حکم اعدام کبرا تحت

 

 ساله به طور ٢٠کبرا رحمانپور عروس 
 موقت از مرگ نجات يافت

به دنبال اعتراضات مردم در ايران، بويژه مادران و زنان
شاهرودى رئيس قوه قضاييهجوان و تالشهاى بين المللى،           

، اجراى اعدام کبرا رحمانپور را به مدت دو ماه متوقفرژيم
١٣٧٩ سال دارد، در سال ٢٣انپور که اکنون کبرا رحم. کرد

 دادگاه١٦٠٨به جرم قتل مادر شوهر نود ساله اش در شعبه              
حکم اعدام وى را. جنائى تهران به اعدام محکوم شد                 

 .  تائيد کرد١٣٨١شورايعالى قضائى رژيم در ديماه 
١٣٨٢چهارشنبه دهم ديماه    سحرگاه  کبرا رحمانپور قرار بود     

، در زندان اوين به دار آويخته٢٠٠٣بر   دسام ٣١برابر با    
 . شود

طى انتشار) در تبعيد     (کانون زندانيان سياسى ايران                
 ژانويه٦ برابر با        ١٣٨٢ دى     ١٤اطالعيه اى در تاريخ           

توقف حکم اعدام کبرا رحمانپور که به دنبال:  نوشت ٢٠٠٤
اعتراضات مردمى و جهانى صورت گرفت، قدمى است به

 توده هاى مردم ايران و مدافعان حقوق.جلو اما کافى نيست     
بشر خواهان لغو کامل احکام اعدام کبرا رحمانپور و افسانه

آنها قربانى. نوروزى و آزادى کامل اين دو زن جوان هستند          
.مناسبات حاکم بر جامعه ايران هستند و بى تقصيرند                             
توده هاى مردم ايران به دفعات و بوپژه  در خصوص اعدام

نه نشان دادند که با انتقام جوئى و هرگونه قوانينکبرا و افسا  
ضد انسانى که اعتبار و ارزش انسان را لکه دار کند مخالف
هستند و خواهان حذف کامل آنها از زندگى فردى و

مبارزه براى لغو مجازات اعدام،. اجتماعى شان هستند    
شکنجه و ساير قوانين ضدبشرى نظير تبعيضات و تضييقات

 رژيم جمهورى اسالمى به توده هاى مردم ايراناجتماعى که 
 .تحميل کرده ادامه خواهد يافت

خبرنگار روزنامه حکومتى اعتماد در مطلبى تحت عنوان
در: مى نويسد“ عروس سياه بخت در گردونه سرنوشت             “

بخت ، اوين ، گردونه  زمان ، بـراى  عـروس  سيـاه        زندان زنان 
کبـرى  رحمانپور. اسـت  ـذربا سرعت  دلـهــره آورى  در گـ         

ثانيه هايش  در فقط  دو ماه  تا اعدام  فاصله  دارد که  هر دقيقه  و            
 شب  و روز مـى تـوانـد آن  طنـاب  گـم شـده  چـوبـه دار در حياط   
خلوت  زندان  را بــرايــش  بـبــافــد و يــا دســت  تقـديـر،

اوج  سرگشتگى  دراز روشــنـــى  را در               دريچــــه يــــى 
بخت  به  عروس  سياه   .انتهاى  داالن  ظلمت ، به  رويش  بگشايد       

دستور رييس  قوه  قضاييه  فقط  دو ماه  فرصت  دارد تا در
ســرنــوشــت . اين  داالن  دلهره آور به  انتظار بماند              ظلمت 

بلورينى  در دست هاى  يک  زن  ميانسال  کـبــرى ، چـون  گـوى   
زنى  که  آن . انتقام  مى انديشد  ت  کـه  تـاکنـون  لجـوجـانه  به       اسـ

شده  بود که  شب  در مراسم  مقدماتى  اعدام  کبرى ، خشمگين            
  از)دختــر پـيــرزن  مقتـول (اين  زن  . چرا به  دارش  نياويختند

در باره طـرف  برادران  و خواهرانش  وکالت  دارد تا                        
    ٣بقيه صفحه .              بگيردسرنوشت کبرا تصميم 

 فاجعه رلزله بم و بهر ه بردارى سياسى رژيم از آن 
بابک                                 

 ريشتر شهر بم و٣/٦زلزله اى با قدرت        
روستاهاى اطراف آن را به کلى ويران و يا
نيمه ويران و غيرقابل زيست کرده و
خسارات جبران ناپذير انسانى با بيش از
پنچاه هزار کشته، سى هزار مجروح و صد

 . هزار آواره  بجا گذاشته است
ايران در ميان ده کشور زلزله خيز جهان

لهاى زير زمينى آن هموارهاست که گس     
فعال است و هر لحظه امکان زلزله در آن

رئيس شبکه لرزه نگارى تهران. وجود دارد
طى گفتگوئى با جرايد، اعالم کرد که از

٢١٠٠ تاکنون تنها در تهران           ١٣٧٥سال   
زمين لرزه با قدرت نيم تا چهار ريشتر ثبت

با توجه به خطرى که همواره. شده است  
هديد مى کند، اما حکومت هاىمردم را ت       

خودکامه و غارتگر حاکم بر ايران هيچگاه
اقدامى در جهت پيشگرى و کاهش خسارات
جانى و مالى به هنگام وقوع زلزله و

بى توجهى. حوادث غيرمترقبه نکرده اند     
نسبت به جان انسانها و تدابير ايمنى

اى مواجه با زلزله و حوادثبر
غرمترقبه، امرى است مربوط به ساختار
حکومت هاى طبقاتى در جوامعى که وجه
مشخصه و ماهيت آنها سرکوب آشکار،

ايران. خشونت و بى حقوقى مطلق است        
کشورى است که بخاطر ذخاير نفت و
گاز و شرايط جغرافياى سياسى آن

ىهمواره مورد توجه قدرتهاى امپرياليست     
بوده و از اينرو، آنها همواره تالش
کرده اند از رشد اين کشور و مبارزات
توده هاى آن براى ازتقاء سطح زندگى،
اجتماعى، سياسى و فرهنگى خود

با نگاه کوتاهى به. جلوگيرى بعمل آورند  
دوران صد سال اخير، هرگاه جنبش و
قيام استقالل طلبانه و آزاديخواهانه اى در

  ٣بقيه صفحه رفت،   ايران شکل گ

  قسمت آخر         بهاره           
آنچه در. ه و نيم ادامه يافت      اين وضع نه ما    

اين مدت بر ما گذشت فاجعه دردناکى است
.که حتى باور کردنش برايمان مشکل بود             

هنگام غذا خوردن هم. اما واقعيت داشت     
حتى حق باز کردن. حق حرف زدن نداشتيم   

در يکى از شب هاى سخت. چشم بند نداشتيم 
که با چادر و چشم بند به فاصله يک مترى

گر مى خوابيديم، يکى از بچه ها ازاز يکدي  
زير پتويش دست دوست اش را به نشانه

زهره به آنها اتهام زد. همبستگى فشار داد   
او براى آنکه. که دچار فساد اخالقى هستند      

به مسئوالن زندان ثابت کند که واقعا نادم
است از هيچ اذيت و آزارى در مورد ساير

ى آمدوقتى حاج  . زندانى ها دريغ نمى کرد     
حاجى با. زهره گزارش آن دو را به او داد         

لحظاتى  بعد. کابل و مشت به جان آنها افتاد

صداى لرزان آن دو بر اثر شدت
ما شاهد شکنجه. ضربات قطع شد         

دوستانمان بوديم و اين به مراتب بدتر از
حاجى اعالم کرد که. خود شکنجه بود    

دوران کمون و اتحاد و همبستگى تمام
براى هرکدام از شما تختى خواهم. شد

با لحنى تمسخرآميز افزود که هر. آورد
کس روى تخت خود راحت و آرام خواهد

دچند ساعت بعد از رفتن او چن                  . بود
پاسدار آمدند و با ضرب و شتم ما را در

بعد از آن. گوشه اى به صف کردند           
به. صداى کوبيدن ميخ به تخته را شنيديم       

اين ترتيب جعبه هائى را ساختند که بعدها
ما را از هم جدا. به تابوتها معروف شد     

کرده و هر يک را با ضرب و شتم در
 . يکى از اين جعبه ها نشاندند

  ٣             بقيه صفحه            

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

 خبرنامه



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خبرنامه                                     ٢٠٠٤ ژانويه ٦ -١٣٨٢ دى ١٦ -٥٥                                    دوره جديد، شماره ٢

 !معه ايران يعنى آزادى هاى سياسى استآزادى زندانيان سياسى، لغو شکنجه و اعدام جزئى از يک مسئله عمومى تر جا

 ...فاجعه زلزله و بهره بردارى
با مداخله  نظامى، کودتا و توطئه آن را

رژيم. سرکوب کرده و به انحراف کشاندند                    
جمهورى اسالمى که بدنبال زد و بندهاى

مردمبين المللى بر موج قيام ضدسلطنتى توده هاى         
سوار شد، بنا به ماهيت طبقاتى اش، براى ادامه
حيات و بقاء خود، راهى جز مقابله با توده هاى
مردم، اعمال سياست هاى فسادآميز، چپاولگرانه و
هزينه کردن ثروت جامعه براى سرکوب مردم و
کنترل زندگى فردى، اجتماعى، سياسى و

 . اقتصادى آنها نداشته است
 است اما با اقداماتى از قبيلزلزله فاجعه طبيعت   

مقاوم سازى ساختمانها، ارتقا سطح دانش و
تکنيک در زمينه زلزله نگارى، پيشگيرى و امداد
رسانى به موقع مى توان آسيب پذيرى را به حداقل
رساند، کارى که جمهورى اسالمى اگاهانه از

چگونه است که دو. انجام آن اجتناب کرده است       
 به فاصله چند روز، يکى درزلزله همسان، تنها   

کاليفرنيا، سه نفر را به کام خود مى کشد و ديگرى
در بم، بيش از چهل هزار نفر را؟ اين قصور و
کم کارى نيست، جنايت است، قتل عمد و کشتار

 . دسته جمعى است
چنانچه. ايران بر روى دريائى از نفت قرار دارد        
ل سا ٢٥حکومتکران غارتگر حاکم بر ايران طى       

حاکميت خود، هر سال، تنها يک ميليارد دالر از
درآمد نفت را به جاى آنکه چپاول و صرف
سرکوب مردم کنند، صرف مقاوم سازى و
بازسازى ساختمانها در شهرها و روستاها با
معيارهاى مهندسى و تکنيکهاى پيشرفته

 سال گذشته٢٥ استان ايران طى        ٢٥مى کردند،  
دارهاى ايمنى بين المللىبه مقاومتى در سطح استان    

دست مى يافت و مردم ايران اکنون شاهد چنين
 .    فاجعه هاى انسانى و مادى نبودند

سردمداران و کارگزاران رژيم آنچنان در فساد و
دوزدى غرق هستند که طى زمامدارى خود، با
اينکه زلزله هاى شديد چندين منطقه ايران را

 به کام خودويران کرده و ده ها هزار نفر را                
کشانده است، هرگز تالشى براى ايجاد يک
تشکيالت امداد رسانى با امکانات و توانائى هاى
الزم که بتواند پاسخگوى نيازهاى جامعه به هنگام

در. بروز حوادث غيرمترقبه باشد انجام ندادند             
عوض، تمام امکانات جامعه را در جهت توسعه

نيروهاىدستگاه  سرکوب و باال بردن کارائى                  
سرکوبگر واکنش سريع براى مقابله با

حال اگر بجاى. اعتراضات مردمى به کار گرفتند    
زلزله، مردم بم عليه رژيم اعتراض مى کردند،
در همان ساعات اوليه، ده ها هلى کوپتر و هزاران
نيروى سرکوبگر  با تجهيزات مدرن و سالحهاى

در. مرگبار براى سرکوب آنها به بم اعزام مى شد        
اين رابطه کمبودى وجود ندارد و جمهورى
اسالمى نيازى به درخواست کمک از خارج براى

 . سرکوب مردم ندارد
رژيم اسالمى با بحران همه جانبه داخلى و

در داخل توده هاى مردم به. خارجى مواجه است   
مقابله با آن برخواسته اند و چنانچه فرصتى بدست

 در سطح.آورند آنرا سرنگون خواهند کرد                
بين المللى، اگر چه رژيم توانست به طور موقت
بحران هسته اى را به برکت زد و بندهاى
بين المللى پشت سر بگذارد، اما بخوبى مى داند که
حل اين بحران به معنى پايان يافتن منازعه

 دستيابى به بازار ايرانآمريکا با اروپا بر سر        
اگر. و سياست هاى سلطه گرانه آن بر منطقه نيست

اروپا توانست از شکست سياست هاى آمريکا در
عراق استفاده نمايد و ابتکار عمل در مورد ايران
را در دست بگيرد، به معنى اين نيست که آمريکا
از سياست منافع جويانه اش در ايران دست

ورى اسالمى را به حال خود رهابرداشته و جمه  
 . کرده است

با وضعيت بحرانى که رژيم به آن دچار آمده،
نزديکى به آمريکا که مى تواند هر لحظه با
دستاويز قرار دادن مسئله اى موقعيت داخلى و
خارجى آن را متزلزل تر  کند، براى جمهورى

از اينرو، رژيم از هر. اسالمى امرى حياتى است   
حتى به بهانه درخواست کمکهاىموقعيتى،     

خارجى براى زلزله زدگان بم، براى نزديک شدن
رژيم از فاجعه بم براى. به آمريکا استفاده مى کند    

يک سياست چند منظوره بهر ه بردارى کرد؛
ايجاد رابطه نزديک تر با. نزديکى به آمريکا      

.کشورهاى عضو شوراى همکارى خليج فارس          
که نسبت به( بين المللىبهره بردارى از سمپاتى       

در جهت ايجاد نگرش) زلزله بم شکل گرفت        
مثبت نسبت به رژيم، بويژه بعد از آنکه خاتمى به
نشانه چرخش در سياست هاى رژيم، از خارج
تقاضاى کمک کرد و به اين صورت تمايل رژيم

 . را اعالم کرد“ جامعه جهانى“براى ورود به 
ارج، آمريکابه دنبال تقاضاى کمک خاتمى از خ         

يک کادر درمانى با حدود هشتاد عضو در منطقه
مستقر کرد و يک بيمارستان صحرائى در بم برپا

کالين پاول، وزير خارجه آمريکا اعالم کرد. نمود
در پى اقدامات اميدوار کننده ى ماه هاى اخير
جمهورى اسالمى، آمريکا آماده شروع مذاکره با

آمريکا اعالم کردبعد از آن، دولت        . ايران است 
بخشى از تحريمهاى اقتصادى عليه ايران را براى

به طور“ تسهيل کمک رسانى به زلزله زدگان        “
شوراى.  موقت به حالت تعليق در آورده است             

همکارى خليج فارس که همواره با سياست هاى
رژيم در منطقه مخالف بوده و بر سر جزاير
ابوموسى و تنبهاى بزرگ و کوچک با رژيم                    
درگير بوده، اعالم کرد چند صد ميليون دالر
اعتبار و کمک بالعوض براى کمک به بازسازى

اما آنچه که بيش از. شهر بم اختصاص داده است     
همه باعث اميدوارى رژيم جمهورى اسالمى
است، اين است که تحول در سياست خارجى
رژيم، از جمله تالش براى بهبود روابط با آمريکا

ها بسيارى از مردم ايران از آنکه به نظر آن       
حمايت مى کنند، مى تواند انگيزه اى براى شرکت
گسترده مردم در انتخابات نمايندگان مجلس

 !زهى خيال باطل. ارتجاع اسالمى باشد
..............................................................

 ...عليرغم تالشهائى که
در) در تبعيد    (يرانکانون زندانيان سياسى ا              

واپسين ساعاتى که کبرا در انتظار اجراى حکم
ضدبشرى خود بسر مى برد، از ايرانيان و
جهانيان مى خواهد رژيم جمهورى اسالمى را
براى لغو حکم اعدام کبرا رحمانپور تحت فشار

 . قرار دهند
در تماسهائى که امروز ميان امور بين الملل کانون

 سازمان ملل و سازمانبا کميسيون حقوق بشر      
عفو بين الملل انجام گرفت، اين دو سازمان در

  ٤ تالشهاى  خود،           بقيه صفحه ادامه
 

 خالصه دو اطالعيه 
زلزله شديد شهرستان بم را به 

 لرزه در آورد
٢٦ برابر با         ١٣٨٢ دى      ٥بامداد روز جمعه         

، زلزله شديدى شهرستان بم در٢٠٠٣دسامبر   
بر اثر اين. ان را به لرزه در آورد           استان کرم  

 ريشتر بوده و٣/٦زمين لرزه که قدرت آن                
 بامداد به وقت محلى بوقوع پيوسته٣٨/٥ساعت  

است، ارتباط تلفنى شهرهاى بم، جيرفت و کهنوج
٦٠با ساير مناطق کشور به کلى قطع گرديد و                  

درصد خانه ها و اکثر ساختمانهاى ادارى و
ز جمله ارک تاريخى اين شهربناهاى تاريخى بم ا   

براساس گزارشهاى. به کلى ويرانه شده است           
منتشر شده، تلفات جانى و مالى اين زمين لرزه
که گفته مى شود شديدترين زمين لرزه در ايران

 بوده ، بسيار وسيع و گسترده بوده١٩٩٨از سال   
 . است

اين نخستين بار نيست که زلزله در ايران
 به کام خود مى کشد و اين همهتوده هاى محروم را  

 .ويرانى و خسارات جانى و مالى بوجود مى آورد       
از نظر رمين شناسى، ايران روى چندين گسل
عمده قرار دارد و در تاريخ خود بويژه در
سالهاى اخير، شاهد چندين زمين لرزه شديد در
.نواحى قزوين، همدان، زنجان و گيالن بوده است

لطنتى و اسالمى کهحکومت هاى ضدمردمى س     
درآمدهاى هنگفت حاصله از فروش نفت و
دسترنج توده هاى رنجبر ايران را به تاراج برده و
يا هزينه سرکوب مردم کرده اند، از وضعيت
زلزله خيز ايران، آسيب پذيرى ساختمانها در
مقابل کوچک ترين زمين لرزه اى آگاه بوده و

 افزايشهيچگاه اقدامى براى رفع نارسائى ها و            
مقاومت ساختمانها در مقابل زلزله و ساير حوادث

 . طبيعى انجام ندادند
به کليه) در تبعيد  (کانون زندانيان سياسى ايران       

خانواده هاى داغدار زمين لرزه اخير تسليت گفته
و از توده هاى مردم ايران مى خواهد با
سازماندهى گروه هاى يارى رسانى به طور

 ديدگان و بازماندگان اينمستقل به يارى آسيب      
٢٥رژيم جمهورى اسالمى طى          . حادثه بشتابند  

سال حاکميت سياه خود نشان داده که در اين
عرصه نيز جز تشديد وخامت اوضاع کارى براى

  .  مردم نخواهد کرد
 )در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران

 ٢٠٠٣ دسامبر ٢٦ براير با ١٣٨٢ دى ٥
                    .............. 

عليرغم تالشهائى که براى لغو
حکم اعدام کبرا رحمانپور صورت

 او را  فرداگرفته، حکومت اسالمى    
 کرداعدام خواهد 

کبرىعليرغم تالشهائى که براى لغو حکم اعدام           
صورت گرفته، رژيم جمهورى رحمانپور
 برابر با١٣٨٢، دهم ديماه     سحرگاه فردا اسالمى  

  .خواهد کرد اعدام و را ، ا٢٠٠٣ دسامبر ٣١
 به جرم٢٠٠٠ ساله، در سال     ٢٢کبرا رحمانپور   

 دادگاه جنائى١٦٠٨قتل مادر شوهرش در شعبه        
شورايعالى قضائى. تهران به اعدام محکوم شد         

 تائيد٢٠٠٣رژيم حکم اعدام وى را در ژانويه              
گفته مى شود وى پس از آنکه مادر شوهرش. کرد

حمله کرد در دفاع ازبا چاقوق آشپزخانه به وى        
بقيه  همين  صفحه.           خود عمل کرده است



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٣                                      ٢٠٠٤ ژانويه ٦ -١٣٨٢ دى ١٦ -٥٥                              دوره جديد، شماره خبرنامه 

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

 ...سخنان زندانيان
وقتى در جعبه قرار گرفتيم دو طرفمان را ديوار

چون روزها مجبور بوديم. تخته اى گرفته بود      
چهار زانو بنشينم، پاهايمان از دو طرف با
تخته ها تماس مى گرفت و عمال امکان هيچگونه

يک نفر را در سر يک. تکان خوردن نداشتيم    
ديگرى را در سر جعبه ديگرى در جهتجعبه و   

آنچه که حاجى با تمسخر تخت. مخالف نشاندند  
ناميده بود جعبه هائى بود که ما بايد شب و روز را
در آنها مى گذارنديم بدون آنکه با هم کوچکترين

آنطور که حاجى داود قول. تماسى داشته باشيم    
داده بود هر کدام از ما را در درون

.پشت سر ما ديوارى نبود.  نشاندند)جعبه اى(تختى
روزها. زهره مراقب کوچکترين حرکت ما بود          

با چشمهاى بسته و گوشهائى که هيچ صدائى
 تا٦ما از ساعت      . نمى شنيد از پى هم مى گذشت       

. شب بيحرکت در سکوتى مرگبار مى نشستيم         ١٠
عضالت بدن مان بخصوص پاها از بيحرکتى درد

لحظه ها. اب مى رفت مى کرفت و گاهى اوقات خو     
در روز سه بار و هر بار يک. يک نواخت بود   

اگر بيشتر از يک. دقيقه به دستشوئى مى رفتيم       
دقيقه طول مى کشيد زهره پرده توالت را که يک

حاجى روزى. پتوى سياه و کثيف بود کنار مى زد       
صداى شالقش که.  يکبار و گاهى دو بار مى آمد       
 حضورش در آنجابه زمين مى کوبيد به مفهوم         

هر بار به بهانه اى يکى از ما را زير شالق. بود
مى گفت اينجا قيامت است و هرکس. مى گرفت

! اما چگونه؟ . بايد خود را از اين جهنم نجات دهد         
به من مى گفت تو جيره دارى و بايد هر روز

گاهى بيصدا مى آمد و آنچنان. جيره ات را بخورى  
 که به هوا پرتابضربه اى به پشتم مى کوبيد         

وقتى با شدت به عضالت خشک شده ام. مى شدم
مى کوبيد عليرغم درد وحشتناک بدنم از حالت

گوئى حرکتى بود. انجماد و رخوت بدر مى آمد         
آمدن.  براى بيرون کشيدن ما از بى حرکتى                 

حاجى و خشونت او با مسخره بازى، طعنه،
ره. متلک و رفتارهاى التى ويژه  ش همراه بود           

حتى اينهم براى من. بار مى آمد جيره مرا مى داد      
.بهتر از سکوت مرگبار حاکم در آن فضا بود                  
هميشه زير چادر تا مدتها به حرکات مسخره او

در. تهديداتش در من کارساز نبود          . مى خنديديم
جعبه ها يا بقول حاجى در قيامت از همه
دريافت هاى حسى،بينائى، شنوائى، لمس کردن و

. و شنيدن صداى ديگران محروم بوديم                     ديدن
روزهاى اول اگر چمباته مى زديم به مفهوم ناديده
.گرفتن قوانين بود و مجازات کابل و شالق داشت        
بعد از دو ماه بتدريج مقاومت ها در هم شکسته

هفته هاى. عده اى تعادل خود را از دست دادند      . شد
اول فقط اذان ظهر و عصر و بخصوص يک

 با آه و ناله از خدا مى خواست گناهانشدعائى که 
بعد کم کم صداى. را ببخشد پخش مى شد             

.زندانى هائى که از پا در آمده بودند پخش شد                    
وقتى صداى يکى از دوستانم را با گريه بلند
همراه با دعاى سوزناک شنيدم فهميدم که او

حاجى کسانى را که تعادل روحى و. شکسته است 
 مى دادند و ديگرجسمى خود را از دست                 

نمى توانستند مقاومت کنند پشت ميکروفون مى برد
آنها در بدترين حالت. و از آنها مصاحبه مى گرفت

روانى با گريه اعتراف مى کردند انسانهاى حقير
 . و پستى بوده اند و در حق مردم خيانت کرده اند

حاجى ار آنها مى خواست ايدئولوژى خود را 
شنيدن. غلط اعالم کرده و مارکسيسم را رد کنند          

به ها که با صداى بلند پخش مى شداين مصاح  
روزها و شبها. براى ما درد آور بود                      

مصاحبه هاى زنان و مردان زندانى و صداى
شکسته شدن دوستانمان که تا ديروز در کنار هم

حاجى به اين مصاحبه ها. بوديم پخش مى شد      
او زندانى هاى از پا در آمده را. اکتفا نمى کرد    

وز در جعبه ها نشستهباالى سر زندانيانى که هن       
بودند مى برد که سرخوردگى خود را به آنان
.بگويند و شکست و تسليم خود را اعالم کنند                 

مدام. يکبار يکى از اين بچه ها باالى سر من آمد          
اظهار ندامت مى کرد و مى گفت حاجى همه چيز

.بيوگرافى همه نوشته شده است       . تو را مى داند    
 سابق ما در موردمنظورش اين بود که دوستان     

حاجى آنها را مجبور. من گزارش نوشته بودند     
بعضى از. به دادن اطالعات و همکارى مى کرد         

آنها در بازجوئى هاى اوليه به هنگام دستگيرى
مقاومت خوبى کرده بودند اما زمانى که در

بعضى حتى. جعبه ها بريدند تخليه اطالعاتى شدند    
.ه زندان آوردنداقوام و اعضاى خانواده خود را ب  

آنها روابط بين زندانيان و نحوه تصميم گيرى ها
را فاش کردند و در مورد همبنديهاى خود

آنها که از اين جهنم فرار کرده. گزارش نوشتند 
بودند به جهنم ديگرى در بند سه توابين زنان که

در اين بند همه. عمدتا نادم بودند فرستاده شدند      
گر بودند و هيچکسبا تمام حواس مواظب يگدي      
حاجى از بازى دادن. به هيچکش اطمينان نداشت   

بعضى ها دچار افسردگى شده. آنها لذت مى برد    
 .  بودند و چند نفر دست بخودکشى زدند

در ماه هاى آخر حاجى که از ضربه اى که به
مقاومت زندان زده بود ارضا شده بود، تعدادى

سر بردهرا که طوالنى ترين مدت را در جعبه ها ب          
بودند، با شرايط آسانتر، نه گزارش و مصاحبه،
بلکه با تعهد به رعايت مقررات زندان به بند

به من مى گفت من از تو چيزى.  فرستاد
نمى خواهم ولى فقط بگو ببينم چه چيزى تو را در

 آنجا نگه داشته بود؟ 
من در جعبه براه خود دنياى ديگرى يافته بودم و

به دوران خوش. اشتمبه زمان توجهى ند             
به صحبت هاى. خانوادگى و مدرسه فکر مى کردم     

 . مسخره حاجى داود ساعتها مى خنديدم
 ماه بعد از آنکه جعبه ها ساخته شد،٥ يا    ٤حدود  

تعدادى از زندانيان سرموضعى را از اوين به
فهيمديم  آن دوازده نفر را که از. جبعه ها آوردند 

ز ما به گاودانى بردهاتاق اول برده بودند قبل ا          
 .  بودند

حاجى مرا به بند سه فرستاد و به مسئول بند که
از. کيانوش بود سپرد کسى با من صحبت نکند              

فقط کيانوش با من. طرف همه پايکوت شده بودم     
در اين بند همه به سر و صورت. صحبت مى کرد 

.خود مى زدند و از خدا طلب بخشش مى کردند                
از من پرسيد اينجا. حاجى عصر به بند آمد            

من مى خواهم به. چطوره؟ گفتم ديوانه خانه است      
گفت از اوين تعداد زيادى را به. جعبه ها برگردم 

با تمسخر. آنجا منتقل کرده ايم و ديگر جا نداريم           
اضافه کرد اگر بخواهى به آنجا برگردى بايد
.اجاره بپردازى؛ تازه اينها رفيق هاى تو هستند              

مرا به بند هفت، بند سرموضعى هابعد از مدتى      
.                                               انتقال دادند

 ...کبرا رحمانپور عروس
و والـديـن  وکيل    اکـنـون  عبـدالصمـد خـرمشـاهى    

  رحمانپور در تالش اقـامـت  کبـر  پيـر و شکستـه    
 هستند تا در اين  مـهلــت  تـعـييـن شـده ، دختـر                

  .گذشت  کنندپيـرزن  را راضى  به  
رفتار و متانت : يـکـى  از زنـان  زنـدانـى  مى گويد      

مهربانى هاى  اين  دختر طـى  ايـن  چند سال  با و
هم بندهايش ، غم  ديگر زندانيان ، سبب  شده  است  که 

زندگى  و سرنوشت  خود را فراموش  کـننـد و بـه 
ک طـفلـ. پرستارى  از او بـپــردازنــد      مـراقبت  و 

هــم ، زنـدگـى اش  در بـيــرون  از زنــدان                       
کبرى . غــم انـگيـز و مالل آور بوده  است                        

مـحــاکـمــه  در  سال  پيش  هنگام          ٣رحمانپور    
دادگـاه  جنـايـى  تهـران ، بخشى  از مصايب 

او به  قاضى  گفته . داده  بود   زندگى اش  را شرح     
در   پيش  ديپلمم  را    سال ٤من  دخترى  بودم  که      : بود

رشـته  تجربى  گرفتم ، مى خواستم  درس  بخوانم  و
روز خاله  بزرگم  که  با وارد دانشگاه  شوم  اما يک     

ما رفت  و آمـد نـداشـت  مـرا در خانه  خواهرش 
 ديد و از مردى  صحبت  کـرد که )ديگرم  خاله (

: خـالـه  گفـت    .  سال  از من  بزرگتر بود                   ٤٠
 مـرد بسيار ثروتمند و مهربانى “ليـرضـاع“

دارد اما اگرچه  چند فرزند و يک  مادر پير        . است 
يـک . مى شوى   اگر با او ازدواج  کـنى ، خوشبخت      

ظاهرش  مردى  مهربان  روز عليرضا را ديدم  و       
موضوع  را بـا پدرم  مطرح  کردم ،. نشان  مى داد 
٣قرار شد مدت     مخالفت  کرد اما بعد       هرچند ابتدا 

با آن  مـاه  در خانه  مادر پير عليرضا زندگى  کنم  و        
 ساله اش  بيشتر آشنا شوم  و اگر١٥پيرزن  و نوه      

زنــدگــى  ادامــه  دهــم  بــه  خـانـه  نتوانستم  به  اين    
مـى خـواستـم  در حقيقـت       . پـدرم  بــرگـردم       

اما. ت  بـدهـم  خـانـواده  فقيـرم  را از نـانخـور نجا         
شرايطى  به  وجـود آمـد کـه  بـا در اين  مدت       

 مادر پير  . خانواده  عليرضا به  مشکل  برخوردم         
عليرضا با من  مثل  يک  کلفت  برخورد مى کرد و

پــرخـاش  و هرگاه  دستوراتش  دير اجرا مى شد، با     
ببيـن  دختر، خيال  نکن «: تـوهيـن  مـى گفـت     

بـايـد کلفتـى  مـرا بکنـى  و تو. تى عروس  من  هس   
 مـدتـى  گـذشـت  و از عقـد» .بـه  بچه  پسرم  بـرسـى 
از آنچه  که  بر سرم  آمـده . و ازدواج  خبرى  نشد     

خانه  خودمان  بـود بـا چشمـانـى  گـريـان  به                  
برگشتم  و پدرم  وقتى  از حال  و روزم  بــاخـبـر

ـادرش  شکـايـت  کـرد وعليـرضـا و م    شـد، عليـه  
خانواده ام  بايد براى  حـفـظ  آبروى  دخترم  و      : گفت 

قاضى  دادگاه  هم  بخاطر. تکليفش  را روشن  کنند     
.به  من  رفته  بود، عليه  آنها راى  داد            ظلم هايى  که  

بـه  پس  از آن  مادر عليرضا پيغام  فرستاد که                     
 خـانواده ام  به  آن من  هم  بخاطر  . خـانـه اش  بـرگردم  
شمال  شهر برگشتم  به  اين  در خانه  مجلل  پيرزن    

 پـيـرزن . اميد که  مراسم  عـقــد بــرگــزار شــود        
مى خواهم  تو را به  عقد پسرم  در بياورم «: گفـت 

من » .گذشت  کنى   به  شرطى  که  از شکايت  خودت      
ذشت  کردم  وهم  براى  اينکه  کينه ها از بين  برود گ        

بــه . مشورت  با پدرم  رضايت  دادم                      بدون 
مشخصات  تــوصـيــه  پـيــرزن ، فـقــط  اســم  و            
نه  خطبه يى . مرا پشت  قرآن  مجيد نوشتند و همين         

من .  مـراسمـى  بـرگـزار کـردند، همين     خوانده  شد و نه    
..عروس  شـدم  پـرستـار و کلفـت  پيـرزن ، نـه  يک                    
 .تحقيرها و سرزنش ها دوباره  شــروع  شــد

  ٤ بقيه صفحه                                     



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٤                                    ٢٠٠٤ ژانويه  ٦  -١٣٨٢ دى ١٦ - ٥٥                           دوره جديد، شماره خبرنامه 

راه پيمائى اعتراضى کارگران 
 فرش گيالن

کارگران شرکت فرش گيالن  از تن ٤٦٠يش از    ي 
اه سال جارى حقوق خود را دريافتکه از مهر م      

“. زدنداعتراضى   پيمايى    دست به راه       نکرده اند،  
دبير اجرايى خانه کارگر استان ،“ محمد يعقوبى  

کارگران شرکت:  گفت در مصاحبه اى با ايلنا   گيالن،  
اعتراض به عدم دريافت بيش از فرش گيالن، در    

سه ماه حقوق که به طور ميانگين براى هر کارگر
تومان است، از محل کارخانه تا نزديکى  هزار ٣٠٠

  قدس در زير باران شديد                  ١٦قرارگاه لشکر        
١٨٠ کارگراناين    : وى افزود   . پيمايى کردند    راه 

التفاوت حقوق خود  ماه مابه    ١٥ميليون تومان بابت      
شرکت فرش: يعقوبى گفت  . کارند طلب  از کارفرما  

بوده ايرانهاى توليد فرش در       گيالن يکى از بهترين     
 کارگر داشته که اين١٧٠٠ حدود     ٥٧و در سال       

  . است يافته   نفر کاهش٤٦٠اکنون به  تعداد، هم 
چنانچهکردند    کارگران شرکت فرش گيالن اعالم         

،گرددن  آنان تا آخر هفته جارى پرداخت              مطالبات
 .جاده اصلى رشت به تهران را خواهند بست

................................................................
 ...کبرا رحمانپور

تحقيرم  مى کرد و با فحش  پـيــرزن  در هــر فـرصتـى 
 يـادت  بـاشـد تـو کلفـت  اين     : و ناسزا يادآور مـى شـد     

.خانواده  هستى ، قرار نيست  عروس  ما بـاشـى                        
و سلطـه  مادر شوهرم  عليرضا هم  که  تحت  تـاثيـر         

بود، جرات  حـرف  زدن  نـداشـت  و در مقابل پيرش   
هر روز از. او سکوت  مى کرد      رفتار غيرانسانى   

نـظـر روحـى  شکنجـه  مـى شدم  و از زخم  زبان 
شب ها تا صبح  زانو در بغل  مى گرفتم  و گريه  پيرزن 

به  من  پيدا کرده  پيرزن  کينه  عجيبى  نسبت     . مى کردم 
  توصيه  او، پسرش  مرا سوار ماشين بود تا اينکه  به    

نزديکى  ميدان  تجريش ، بـيسـت  هـزار کرد و در     
برو به  خانه  حاال«: تـومـان  پـول  بـه  من  داد و گفت          

او» .پدرت  تا بعد بـيـايم  ببينم  تکليفت  چه  مى شود                
روى  برگشت  به  خــانــه  پــدرم . رها کرد رفت  و مرا
تمـام  غرورم ، احـســاس  مـى کـردم    . ـم را نــداشـتـ   

تمام  روياهاى  جوانى ام  را زير پا له  کرده اند و بابت 
بــيـســـت  هـــزار تـــومـــان  کــف  دسـتــم  آن 

ارزان  خريد و چه ! گذاشته اند که  برو بسالمت           
چـنـد! فروش  شده  بودم ، فريب  خورده  و رها شده                

يابان ها، گيج  و منگ  پرسه  زدم  و اشک خ سـاعتى  در
.پدرم  پناه  بردم    خانه  غروب  که  شد، ناچار به     . ريختم 

اما بعد به  توصيه  پدرم ، مجبور شدم  باز به  آن  خانه 
 .بر گردم  جهنمى 

 مجبور شدم  بـرگـردم  و پيـش  شـوهـرم  با مادرش  به 
.ر آنجا زندگى  کنم        تا اجازه  بدهند د        الـتمـاس  بيفتم   

مبل  دراز وارد خانه  که  شدم  ديدم  مادرشوهرم  روى         
تا مرا ديد از جايش  بلند شد و شروع  به  داد و. کشيده 

حقيرم تفحـش  مـى داد، نـاسـزا مى گفت ،      .فـريـاد کـرد 
بــرگـشتـى ؟ بــاز.... اى  دخـتــر  : مى گفت . مى کرد

.ره يى  جز التماس  نداشتم       چا.... بـرو بيرون ، گمشو    
به  پـايـش . برايم  نمانده  بود که  بشکند       ديگر غرورى  

اما فحش اش . کردم  التمـاس . گـريـه  کـردم   . افتـادم 
 :گــفــــت . اوج  گرفت ، فرياد زد، تـحقيــــرم  کــــرد      

سرم  داغ . تـمـام  وجـودم  مـى لرزيد   .... بــــرو بيرون  
خـود آمدم ، ديدم  دستهايم  خونين  وقتـى  بـه  . دشـده  بـو 

 . شده  است 
.................................................................
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مجمع عمومی سازمان
ملل نقض حقوق بشر در

           ردايران را محکوم ک
 دسامبر ٢٢روز دوشنبه    مجمع عمومى سازمان ملل   

 ايران را به شکنجه، رژيم جمهورى اسالمى    ٢٠٠٣
و آزار شهروندان، محدوديت آزادى بيان و تبعيض

 و بازداشت هاى طوالنى وکردعليه زنان متهم         
بدون مجوز فعاالن سياسى، روزنامه نگاران و

زات هاى مغاير بادانشجويان و همچنين اجراى مجا     
موازين حقوق بشر مثل قطع دست و پا، شالق زدن

 .محکوم کردو اعدام در مالء عام را 
 تبعيضجمهورى اسالمى  به موجب اين قطعنامه،          

عليه زنان را چه در متن قانون و چه در زندگى
روزمره مردم اعمال مى کند و حقوق اقليت هاى

 و انان سنى ها، مسيحيان، مسلم    دينى از جمله يهودى    
 .پايمال مى کندبهائيان را 

اين قطعنامه پيشتر به پيشنهاد کانادا در کميسيون
سوم سازمان ملل که مسئوليت رسيدگى به مسائل
اجتماعى، فرهنگى و حقوق بشر را دارد تصويب و
براى اخذ تصميم نهائى به مجمع عمومى سازمان

 .ملل ارائه شده بود
موظف اسالمى      جمهورى به موجب اين قطعنامه        

المللى در هاى بين   است با اجراى مفاد توافق نامه           
مورد حقوق بشر و اصالحات قضائى حرمت انسانى
شهروندان خود را محترم بشمارد و تمام امکانات
الزم براى رسيدگى قضائى به دادخواهى هاى مردم

 .توسط يک دادگسترى بيطرف را فراهم کند
مى خواهد المىاين قطعنامه از رژيم جمهورى اس            

 ايران را بهبود به بخشد و          وضعيت حقوق بشر در     
کانات بازرسى نمايندکان اين سازمان از ايران راما

 . فراهم نمايد
شايان توجه است که مجمع سازمان ملل، جمهورى
اسالمى را به دفعات بخاطر نقض حقوق بشر
محکوم کرده است، اما هيچگاه آن را براى رعايت

ان و دست کشيدن از جنايات اش تحتحقوق مردم اير
پيشنهاد اين قطعنامه از سوى. فشار قرار نداده است    

کانادا و تصويب آن از سوى مجمع عمومى سازمان
ملل به هيچ وجه به معنى نگرانى آنها از وضعيت
حقوق بشر در ايران نيست، زيرا آنها بخوبى
مى دانند که هر لحظه از حيات جمهورى اسالمى با

حقوق بشر، شکنجه، اعدام و سرکوب مردمنقض   
با اين حال دست از حمايت آن بر. ايران توام است   

نمى دارند و با ايجاد روابط اقتصادى و سياسى با آن
 . به بقاء منحوس اش يارى مى رسانند

دولت کانادا بخاطر قتل زهرا کاظمى توسط
جمهورى اسالمى تحت فشار افکار عمومى اين

از اينرو اين قطعنامه بيشتر کمکى. کشور قرار دارد  
است براى خنثى کردن اين فشارها بر روى اين
دولت و در سلسله روابط ميان دولتهاى امپرياليستى
و جمهورى اسالمى، عاملى است براى ايجاد فشار

 .سياسى به آن براى گرفتن امتيازات بيشتر
...........................................

 ...الشهائى کهعليرغم ت
و طى ارسال نامه هائى به بالفاصله دست بکار شده    

سردمداران رژيم و مسئوالن قضائى آن خواستار
 . لغو فورى اعدام کبرا رحمانپور شدند
 )در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران

 ٢٠٠٣ دسامبر ٣٠ برابر با ١٣٨٢ ديماه ٩
.................................................................

 


