
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 )    در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران  

 خبري سياسي              ٥٧           دوره جديد، شماره
  ٢٠٠٤ مارس  ٣ – ١٣٨٢ اسفند ١٣

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

 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

به جرماز هم اكنون بايد در تدارك دادگاه سران جمهوري اسالمي             
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،
نقطع عطفي باشد براي دادخواهي و اجراي عدالت و مبارزه براي

 .  اعدام و سركوب در ايراننفي زندان و شكنجه و 
 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد

، فرا رسيدن نوروز)در تبعيد (کانون زندانيان سياسى ايران     
 را به مردم رنج کشيده و تحت ستم  ايران تبريک١٣٨٣

ياد هزارانمى گويد و به روال هرسال، به مناسبت نوروز ب              
زندانى سياسى که در زندان هاى دو رژيم   جمهورى اسالمى
و سلطنتى يه جوخه  اعدام سپرده شدند، کارت زيبائى

طرح کارت سنفونى مرگ است که. منتشر کرده است    
 . خمينى آن را با آهنگ مذهب بر بام محراب  مى نوازد

در “ تحول منفى“و “ تحول مثبت“
 سياست هاى پناهندگى

در نگرش“ تحول مثبت  “  ميالدى را بايد دهه        ١٩٨٠دهه   
حاکم بر سياست هاى پناهندگى در کشورهاى پناهنده پذير و

بنا به. آن به حساب آورد    “ تحول منفى “آغاز هزاره سوم را      
 بيشمارى نظير رشد اقتصادىفاکتورهاى سياسى و اقتصادى 
، کشورهاى پناهنده پذير در٨٠و نياز به نيروى کار در دهه         
پرداختند که خود“ درهاى باز   “غرب به اعمال سياست هاى      

رشد اقتصادى و. مى نامند“ سخاوتمندانه“ آن را عملى          
 و به تبع آن٨٠بارآورى توليد در کشورهاى صنعتى در دهه        

کاهش توليد، جنگ و حکومت هاىتحميل فقر، بيکارى،         
سرکوبگر و خودکامه به کشورهاى توسعه نيافته اقتصادى،
ميليون ها انسان را مجبور به مهاجرت به ديگر نقاط جهان

غرب با يک. بويژه به کشورهاى سرمايه دارى غرب کرد          
دست مردمان اين جوامع را به فالکت و سياه روزى نشاند و

عيت ها را بگويد، اين ذهنيت رابا دست ديگر بى آنکه واق          
دامن زد که کويا به خاطر انسان دوستى، سخاوتمندانه ميزبان

اين همان سياسته در يک. ميليون ها انسان بى پناه شده  است       
همزمان با رشد. دست شالق و در دست ديگر شيرينى است          

بحران اقتصادى که به تمرکز و انباشت بيش از حد سرمايه و
ى در دست سرمايه داران، بيکارى و کاهش قدرتنقدينگى مال 

خريد مردم در اين جوامع منجر شد، سياست رياضت کشى
به خصوص در حوزه خدمات اجتماعى و پناهندگى و جز
.اينها به  يک سياست سراسرى در کشورهاى غرب مبدل شد     
اکنون مى خواهند بحرانى را که زايده نظام سرمايه دارى است

ديگر نه تنها از سياست هاى. ن بگذارند  به گردن خارجيا     
خبرى نيست، بلکه با ايجاد ذهنيت منفى و“ سخاوتمندانه“

برخورد غيرانسانى نسبت به پناهنده، او را مسئول
نابسامانيهائى که خود  در زمينه اشتغال و اجتماعى آفريده
قلمداد مى کند و ضمن دامن زدن به گرايشات نژادپرستانه، به

سلسله سياست هاى ضدپناهندگى دست زده که بهاتخاذ  يک      
 . تدريج راه را بر پناهندگى در اين جوامع خواهد بست

سازمان ملل در تبعيت از سياست هاى پناهندگى اين کشورها،
اخيرا طرحى را در جمهورى  آزبايجان به مورد اجراء
گذاشته که طى آن قرار است دفتر کميسارياى عالى پناهندگى

تا اوائل تابستان سال جارى ميالدى در) يو ان (لسازمان مل 
از آن به بعد آذربايجان به عنوان يک. باکو برچيده شود    

کشور پناهنده پذير اقدام به پذيرش پناهنده خواهد کرد  و از
هزينه. انتقال پناهنده به کشورهاى غربى اجتناب خواهد شد            

امور پناهندگى در آذربايجان را کشورهاى غربى تامين                      
اين طرح قرار است به ساير کشورهائى که يو. خواهند کرد 

بنظر مى رسد در چند. ان در آن ها دفاتر دارد گسترش يابد           
 .سال آينده ما شاهد بسته شدن همه اين دفاتر خواهيم بود

به اين وسيله، يکى از گسترده ترين مجراهاى پناهندگى به
  ٣بقيه صفحه .                 غرب بسته مى شود

 ر دمکراسى به معناى واقعىشورا، ابزارى براى استقرا
بابک                                 

در بحث قبلى مربوط به شوراها که در
 حبرنامه به چاپ رسيد نوشتيم که٥٦شماره  

شوراها گونه اى از اشکال سازمان اجتماعى
تلقى مى شوند که توده ها از طريق آن ها
مستقيما امور مربوط بخود و جامعه را در

در ادامه براى درک بيشتر. مى گيرنددست  
از کارکرد اجتماعى شوراها و تفاوت آن ها
با ابزارهاى موجود پارلمانى، به طور
اجمال به مقايسه آنها پرداختيم و نشان داديم
که سازماندهى شورائى با پارلمان گرائى
تماما در تضاد است، شوراها اقتدار

تتوده هاى مردم و پارلمان اقتدار اقلي                      
سرمايه دار و ابزار سلطه آن بر اکثريت

در ادامه. عظيم توده هاى مزبگير مردم است
نوشتيم که در نظام پارلمانى، سياستمدارانى
که با راى توده هاى مردم انتخاب مى شوند
عمال در خدمت منافع طبقه سرمايه دار قرار

 .مى گيرند
بر مبناى تقسيم کارى که نظام پارلمانى در

معه بوجود آورده، اصولجا
پارلمانتاريسم در جنبش هاى اجتماعى
بويژه جنبش کارگرى نيز رخنه کرده

در اتحاديه ها که تظاهرى از. است
اشکال کار صنفى محسوب مى شوند،
رهبران مانند نوعى دولت با اعمال
قدرت بروى اعضاء عمل مى کنند و
کنگره هاى ساليانه  آن ها به پارلمان

به خاطر همان. دا کرده است    شباهت پي  
تقسيم کارى که سرمايه دارى در کل
جامعه پديد آورده توده هاى کارگر و
زحمتکش مجبور هستند تمام توجه خود
را به مسائل ويژه شخصى خود معطوف
کنند به نحوى که در باره منافع مشترک
طبقاتى شان مجبور هستند جرئيات عمل

ديه هارا به کارمندان و متخصصين اتحا         
و رهبرانى بسپارند که مى دانند چگونه

  ٢بقيه صفحه با سرمايه داران         

خبرچين هاى بندهاى عادى خبر تدارک
شورش را به اطالع زندانبانان رسانده

دادنوحشت از شورش و از دست            . بودند
کنترل زندان باعث شد مقررات محدود
کننده متوقف شود و فرستاده سازمان

زندان به روال. زندان ها به تهران برگردد     
 . قبلى خود برگشت

 تا قبل از شروع قتل عام در٦٦پس از سال    
، شرايط زندان و رفتار زندانبانان٦٧سال  

اعالم شد کسى حق شکنجه و به. آرام تر شد 
تادن زندانى را ندارد وانفرادى فرس     

زندانيانى که کتک خورده و يا شکنجه
 تقاضاىکرده و     شده اند مى توانند شکايت        

 . قصاص يا ديه کنند
ما وارد اين بازى با زندانبانان نشديم و

مى دانستيم اين.  نشان نداديم       لیعکس العم
اقدامات فورماليته است و رژيم مى خواهد

فشار افکار عمومى را روى خود کم کند
 راهاو سال ها شکنجه و زجر زندانى              

 . الپوشالى کند
به دليل نارضايتى از وضع غذا،

 امور زندانيان،مالقات ها و ديگر            
کارهاى بهدارى، آشپزخانه، مالقات و

٤ساير امور صنفى به زندانيان بند                      
 لغو شد  يک رشته محدويت ها  . واگذار شد 

 به بندو ورود کتاب و روزنامه                    
ساعات هواخورى افزايش. راحت تر شد 

 .پيدا کرد
.اکثر ما شرايط زندان را پذيرفته بوديم            

 بمانم و٤  در بند  کمترمن سعى مى کردم    
اعلب خودم را به کارهاى دستى و نقاشى
.در کارگاه بيرون از بند مشغول مى کردم
با اعالم پذيرش قطعنامه و سرکشيدن جام

 ٣بقيه صفحه زهر توسط خمينى       

 زمينه هاى قتل عام زندانيان سياسى 
 قسمت آخر                                                            اسماعيل حق شناس
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امه خبرن                                     ٢٠٠٤ مارس  ٣ -١٣٨٢ اسفند ١٣ -٥٧                                دوره جديد، شماره ٢

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

 ...رى براى استقرارشورا، ابزا
.و دولت آن ها وارد مذاکره و زد و بند شوند                       
عوارض همان انحطاط است که در پارلمان هاى

در سازمان دهى. کشورى از پيش پديده آمده است      
شورائى حق ويژه نمايندگى و سلسله مراتب از
بين مى رود و  با بسط يک سلسله حقوق جديد و

و تغيير نوعبرقرارى مناسبات اجتماعى نوين           
توسعه جامعه  تسلط نمايندگان بر رهنمودهاى شان

شورا در واقع ابزارى است در. از بين مى رود   
دست توده  مردم که در ماوراء مبارزات روزمره
خود در جستجوى  نظام اجتماعى ديگرى هستند
که به بى عدالتى هاى اجتماعى و اقتصادى پايان

 . بخشد
ر سازمان جامعه  پديدشوراها تغييرات بنيادى د     

مى آورند و زمينه را براى مداخله وسيع توده هاى
مردم در امور مربوط به جامعه در همه ى
عرصه هاى تصميم گيرى و اجرائى در تمام

در نظام شورائى، برخالف. سطوح تامين مى کنند  
نظام پارلمانى که تصميمات بدور از انظار مردم

جود نخواهدانجام مى گيرد، هيچ امر سرى و                 
.داشت و همه در جريان امور قرار خواهند داشت     
در چنين جامعه اى کارگران و زحمتکشان خواهند
توانست در باره نحوه کار کردن کارخانه و محل
کار، فروش و توزيع محصول کار خود بطور

شورا دخالت گرى در تمام. وسيع  تصميم بگيرند    
مى کندسطوح جامعه را براى توده مردم  تضمين          

و تنظيم مقررات عمومى ديگر يک امر جنبى
نيست که به دست مشتى نماينده رها شده باشد،
بلکه امرى است اساسى که توجه مشترک

در نظام شورائى. توده هاى مردم را ايجاب مى کند    
ديگر جدائى بين اقتصاد و سياست که در نظام
سرمايه دارى به ترتيب فعاليت توليدکنندگان و

در. ل گروهى متخصص است وجود ندارد        اشتغا
اين نظام مردمى، توليدکنندگان اقتصاد و سياست
را درهم مى آميزند  و مابين مقررات عمومى و

 .   کار عملى توليدى وحدت بوجود مى آيد
نخستين تجربه چنين کوششى به پيدايش نظام
سرمايه دارى و  اولين مبارزات کارگرى بر ضد

  هر بار که شوراها، ايناما. آن بر مى گردد     
نهادهاى مردمى به دنبال خيزش هاى اجتماعى و
انقالب هاى سياسى در کشورى زمام امور را
بدست گرفتند، سرمايه دارى براى خارج کردن
قدرت از دست توده ها، دمکراسى پارلمانى را
طرح کرده و پس از مدتى از آنها سلب قدرت

مور در همهنمود و بنا بر اين تجارب اداره ا                 
سطوح به دست مردم و نمايندگان مستقيم آن ها

براى  سرمايه دارى،.بسيار اندک بوده است             
دمکراسى پارلمانى وسيله مناسبى است براى

با.  متقاعد کردن توده ها به از دست دادن قدرت           
استناد به برابرى صورى، يعنى برابرى در مقابل

بگير راقانون، مى کوشند توده هاى کارگر و مزد         
متقاعد کنند که از قدرت چشم بپوشند و بالمال

 نمايندگى و سلسله مراتب را-تشکل هاى صنفى  
توده ها در برابر اين خطر و براى. بپذيرند

برانداختن قيومت دستگاه  سرمايه دارى و کسب
حق تصميم گيرى يک سالح بيشتر ندارند و آن

موماشوراها ع . وفادار ماندن به ايده شوراها است     
در شرايط انقالبى ايجاد گرديده و تحتانى ترين
اقشار اجتماعى مانند کارگران، معلمان،
کارمندان، پرستاران و سربازان و پرسنل انقالبى

.ارتش و نيروهاى انتظامى را نمايندگى مى کنند            
ادامه حيات آن ها مستلزم گسترش آن ها به کل
جامعه و وقوع دگرگونى هاى عميق اجتماعى،

دن وسائل توليدسياسى و اقتصادى و اجتماعى کر     
در. و مبادله، ارتباطات و خدمات است                           

غيراينصورت بدست گرفتن اداره امور و رهائى
از قيود و عواملى که در قلمرو کار و زندگى به
توده  مردم تحميل شده براى آنان ممکن نخواهد

 . بود
ما در جريان قيام ضذسلطنتى مردم ايران، با

کارگرى،شکل گيرى تشکل هائى در محيط هاى             
خدماتى، ادارى ، آموزشى و حتى نظامى روبرو
هستيم که خصائص شورائى دارند و داراى

اين  شوراها. تمايالت انقالبى و راديکال هستند        
به مرور وظايف پيشبرد مطالبات سياسى و
انقالبى توده هاى مردم در سطوح مختلف

اما همينکه حاکمان. اجتماعى را به عهده گرفتند      
ژوازى استقرار يافتند موانعى را کهجديد بور  

پيشتر توضيح داده شد در مقابل آن ها قرار دادند و
بتدريج آن ها را از معنا و مفهوم سياسى و انقالبى

،١٣٥٧پس از قيام بهمن               . خود تهى کردند       
برخورد دولت با شوراها در سطح گسترده اى

“از پائين “و  “  مديريت از باال  “تضاد  . آغاز شد 
در هر کارخانه  و اداره اى. ع بند دولت شد    ترجي

ميان مديران انتصابى دولت و شوراهائى که طى
قيام رهبرى اعتصابات را به عهده داشتند تضاد و

مديريت انتصابى در. درگيرى باال گرفت          
کارخانه ها، شرکت ها و بخش هاى عمومى و
خصوصى به طور خستگى ناپزيرى با اين نهاد

توده  مردم در فرايند.  برخاست مردمى به مبارزه  
قيام به کارائى شوراها پى برده بودند و يکى از
خواسته هاى اساسى شان حق مشارکت در تعيين
سرنوشت خويش و پايه گذارى شوراها در سراسر

مردم به اين آگاهى رسيده بودند که تنها. ايران بود
از طريف ايجاد شوراها مى توان از بوجود آمدن

آن ها دريافته بودند که. ى جلوگيرى کرد  ديکتاتور
تنها از طريق شوراها به آگاهى هاى الزم جهت
.شرکت و تصميم در امور جامعه دست مى يابند             
در دوران قيام و پس از آن سازماندهى شوراها
در تمام موسسات و نيز در واحدهاى روستائى و
شهرى در حال شدن بود و مردم تا سطح تشکيل

و شوراهاى) شوراى استان    (لتىشوراهاى ايا    
نيز پيش رفتند، اما)  شوراى شهرستان (واليتى  

حاکمان جديد آن را در تضاد با مصالح و منافع
خويش مى ديدند و با تکيه بر کميته هاى مساجد راه

طرح تشکيل کميته هاى محلى. توسعه آن را بستند   
به اين معنا که دستاوردهاى انقالب توسط خود

ود در مرحله اى از قيام ضرورتمردم حفظ ش    
ليکن تبديل آن ها به کميته هاى مساجد جز. يافت

به اين وسيله. تغيير ماهيت آن ها معنائى نداشت        
حاکمان جديد توانستند در آن ها نفوذ کرده  و منافع

مردم که اصل اراده و. خود را دنبال کنند           
اختيارشان موجب جذب شان به کميته ها بود به

ريافتند که به الت اجرائى تصميماتتدريج د   
حاکمان اسالمى تبديل شده اند و عمال
مشارکت شان به سود آن ها است و در نيتجه يا از

 . کميته ها کنار رفتند يا کنار گذاشته شدند
گفته اند يکى از علل اين که شوراها شکل و نوع
واقعى دمکراسى است اين است که شوراها با

ده هاى مردم به سياست،متحد کردن و جلب تو         

دماسنج بسيار دقيق را براى نمايش سطح بلوغ 
سياسى و طبقاتى توده ها به دست مى دهند که از
.  هز چيز ديگرى به ذهن توده ها نزديک تر است

حاکميت بورژوائى به منظور مقابله با همين
خصلت ها و امکانات دمکراتيک شوراها، از يک

و ازسوى مى کوشد از تشکيل آن ها جلوگيرى کند        
سوى ديگر طرح ها و برنامه هائى ارائه مى دهد

تجربه تاريخى. که ماهيت شوراها را قلب مى کند      
نشان داده که بورژوازى هرگز دو خصلت عمده
شوراها را نمى پذيرد، يکى اختيار اخذ تصميم و

پيداست که بدون چنين. ديگرى اختيار اجراء      
رطاين دو ش   . اختيازاتى وجود شورا منتفى است      

فقط با هم و به طور پيوسته و هماهنگ مى توانند
اگر شورا فاقد. کارائى شوراها را تضمين کنند        

اختيار تصميم گيرى باشد اختيارات اجرائيش نيز
عاطل مى ماند و از بين مى رود، زير براى او
چيزى جز پيروى از تصميمات گرفته شده به

شتهجاى نمى ماند و اگر شورا اختيار اجرائى ندا           
باشد تصميم هاى گرفته شده به عمل در نخواهند

شورا با اين دو شرط هم امکان شناخت. آمد
نيازهاى مردم را پيدا مى کند و هم امکان برآوردن
آن نيازها را و اين درست به معنى شرکت فعال
مردم در امور خودشان است و پيدا است که از
اين طريق منافع حکومت بورژوائى که خواهان
سلطه بر جانعه و سرنوشت مردم است  به خطر

در جامعه سرمايه دارى سازماندهى کار،. مى افتد
شيوه زندگى، انتخاب کاالهاى مصرفى و جز
اينها را يک اقليت سرمايه دار به مردم تحميل

از نظر طبقه حاکم بورژوائى، ثروت و. مى کند
.قدرت به نحوى گسست ناپذير به هم پيوسته اند               

ت و در اختيار داشتن وسائل توليد همانمالکي
چيزى است که هم ثروت بوجود مى آورد و هم
قدرت و قدرت براى افرايش هر دو به کار گرفته

مالکيت خصوصى بر وسايل توليد در.  مى شود
حقيقت حق سلطه سرمايه داران و حاکميت آن ها

 .بر توده هاى مردم است
   

 :منابع
براى وحدت“نطق اداره مرکزى              “-مارکس

 ١٨٥٠کمونيست ها در سال 
  شوراهاى شهر-محمد مختارى

  سازماندهى شورائى -پانه کک
.....................................................................

 ...و“ تحول مقبت“
، بخش وسيعى از اينونداين کشور وارد مى ش       

جزاير را از خاک خود جدا کرد و براى نگه دارى
آنها در جزير مانوس که بزرگترين جزيره از
همجمع الجزاير پاپانيوگنى است زندان بپا کرد                

 وضع پناهندگى در کشورهاى بلژيک،.است
اتريش و سويس با. دانمارک، انکليس، کانادا      

قدرى اختالف در شيوه برخورد کماکان يکسان
هزاران تن از کسانی که درخواستاست و       

 در پذيرفته نشده   ن کشورها     در اي   پناهندگی آنان 
......................معرض خطر اخراج قرار دارند

 ...توبه و همکارى
به هر طريق که. ما از شما تقاضاى کمک داريم      

تالش کنيد که حکم اعدام فرزند دلبند، مى توانيد 
 .ما لغو شود

 مبا احترا 
٨٢د  اسفن–خرم آباد لرستان  - خانواده ماسورى
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 !زندانها را بايد تعطيل کرد و به تفتيش عقايد، شکنجه و اعدام پايان داد

 ... زمينه هاى قتل عام
شور و شعفى بين زندانيان. آتش بس اعالم شد      

ی عصبان نبودند و پاسداران خوشحال    . بوجود آمد 
حدود دو هفته بعد. دنديبه نظر می رس     و نا اميد      

از اتمام جنگ خبر حمله مجاهدين به اسالم آباد و
ير کشته ها و تصو   . کرند همه را شوکه کرد            

 ازيزيونآنها بر صفحه تلو      ماشين االت سوخته       
خامنه اى در نماز. داديخبر م  فاجعه اى    رخ دادن  

تعدادى از زندانيان با اينکه  اعالم     ضمن جمعه
،هماهنگى داشته اند   و  مجاهدين در عراق ارتباط      

معلوم نبود زندانى ى که به. تهديد به مجازات کرد   
سختى مى توانست با خانواده اش مالقات داشته

.ونه مى توانست با عراق در ارتباط باشدباشد، چگ
 بود آن به هر حال رژيم فرصتى را که در کمين           
 .  بدست آورد تا با زندانيان تسويه حساب کند

و آنها طى دو هفته ده ها زندانى را که من هم جز             
.بودم به بازداشتگاه اداره اطالعات منتقل کردند           
.هر زندانى را به يک سلول انفرادى بردند                        

داشتگاهى که قبال تمام گوشه و کنار آن پر ازباز
يکى دو روز. زندانى بود خلوت به نظر مى رسيد      

.بعد از ورود به بازداشتگاه بازجوئى من آغاز شد
طى يک هفته چهار بار با چشمان بسته بازجوئى

از. باشند مى رسيد بازجوها پنچ نفر      مبه نظر . شدم
 اعدام فهميدم تعدادى از بچه ها           گفت و گوها         

اعترافاتی حاکی برمصاحبه و  تعدادی از . شده اند
 مجاهدين در عراق وصل به   اين گرفته بودند که     

 جلسه دوم من هم  در     .بود  خيلى مسخره   . ندا هبود
تابازجوئى زير مشت و لگد و کابل قرار گرفتم               

 بوده ام که بایاعتراف کنم در ليست زندانيان            
 اينآلبته.  بودند  مجاهدين اعالم همبستگى کرده       

هرچه بود توطئه،    ساختگى يا واقعى       ،    ليست
 من نه هوادار مجاهديندر هر حال  . خودشان بود 

بودم که با آنان اعالم همبستگى کنم نه در آن
ائى تهيه شده بود در بند کذ روزهائى که ليست      

به هر حال قضيه ليست فقط براى. چهار بودم  
 . بودتکميل سناريوى قتل عام مطرح شده 

 از٦٧در زندان شيراز تمام اعدام شدگان قتل عام         
کسانى بودند که به جرم همکارى با مجاهدين

تاکنون نتوانستم از بچه هاى. دستگير شده بودند    
٦٧قتل عام  يان  جرچپ کسى را بياد آورم که در      

  .اعدام شده باشد
٤همه زندانيان چپ و غيرمجاهد که در بند                        

.دند، بعد از قتل عام آزاد شدند       زندان عادل آباد بو    
آمار واقعى اعدام ها در عادل  آباد هنوز بدرستى

اما با يک حساب سرانگشتى حدود. معلوم نيست 
 نفر از بند زنان٥٠ و حدود      ٤ نفر از بند        ١٥٠

 آزاد شده نيان از زندا    تعدادى هم   اند و  اعدام شده 
در ميان اعدام شدگان. اند گشتهدستگير و اعدام        

ندانيانى بودند که پنچ تا هفت سال در زندان بسرز
که با بازجوها هم    تعدادى از توابين     . برده بودند 

همکارى مى کردند و به گشت و شناسائى در
.  اعدام شدگان بودندز وبيرون زندان مى رفتند ج

 در انفرادى بسرچه مدت و چند ماه      به ياد ندارم     
هان بيرونتنهائى، شکنجه و بى خبرى از ج      . بردم

روز و. خته بود ي را کامال به هم ر         يمتعادل روان 
هيچ. نمى دانستم کجا هستم     . شب را نمى فهميدم     

تکه گوشتى .چيز برايم معنى و مفهوم نداشت             
فقط زندان افتادم  وقتی به. در گوشه اى فتادهابودم  

  . نوزده سالم بود
بيست و نه سالگى با دلى پر از اندوه و غم از در 

يک ترين دوستانم و بهتريننزددست دادن           
.انسان هائى که  مى شناختم از زندان آزاد شدم                  

ور انجامطهنور براى کسى معلوم نشده اعدام ها چ      
در آن زمان. ندا ه يا چه تعدادى اعدام شد              هشد

 که بنظر دور از واقعيترواج داشت     شايعاتى   
 زندانى را با دود٢٥ تا ٢٠د حدود مى گفتن. نمى آيد

ازوئيل کاميون که به يک سلول وصل کردهگ
 تعدادى را هم با گاز اشک آوروند   ا هبودند کشت  
زندانيانى بودند که به طور اتفاقى. ندا هخفه کرد  
 طناب  دار را در يکى از بندهاى عمومىانبوهی

ایشايعه . بازداشتگاه اداره اطالعات ديده بودند         
وجود داشت که گروهى را به تهران برده وقوى  

 . در آنجا اعدام کرده بودند
ای در  نمونه  هيچ بهجنايات جمهورى اسالمى را      

.کردمانند    توانتاريخ جنايات عليه بشريت نمى          
 را در جمهورى اسالمى سرفصل جديدى     کارنامه
جنايت عليه بشريت در قرن عصر حاضر       برونده  
 .ايدمی گش

..............................................................
 توبه و همکارى شرط لغو 

 حکم اعدام
اى خطاب به خانواده سعيد ماسورى با انتشار نامه

 و مدافعين حقوق بشرافکار عمومى، سازمان ها   
در. ندنسبت به سرنوشت وى ابراز نگرانى کرد         

نفرزند ما از جمله زندانيا        : آمده است نامه  اين  
است،که بخاطر اينکه)تاقدام عليه امني    (سياسى   

هيچ زندانى، اصآلمطابق تعريف در قانون             
هيچگاه اسم او را در ليست سياسى وجود ندارد،  
آورند که البته تنها او نيست زندانيان سياسى نمى   

اسم او سعيد ماسورى. که چنين وضعيتى دارد      
 دستگير٧٩است که در تاريخ شانزدهم دى ماه            

 به اعدام٨١و در تاريخ چهارم خرداد سال           شد  
سزاوار او نيست محکوم شده است ولى اين حکم      

 چرا کهدو مشروعيت قانونى و انسانى ندار               
گناهى مرتکب نشده و بارها هم خود مسولين
گفته اند که اين حکم شکسته خواهد شد و به حبس
ابد تقليل خواهد يافت ولى کماکان وى را به حالت

به همين دليل حق داريم. ه داشته اند     تعليق نگ  
احساس کنيم که به دليل وضعيت سياسى موجود
ميخواهند حکم او را در شرايط شلوغى سياسى

 لذا.براى ترساندن ديگران به اجرا در آورند                
الملل توجه همه سازمانهاى حقوق بشر و عفو بين        

را به اين موضوع جلب ميکنم که ممکن است او
مداران قربانى اهداف او را قدرت  و افرادى نظير    

 .سياسى خويش نمايند
اين موضوع خصوصآ به اين دليل مايه نگرانى 

که وزارت اطالعات يه وى گفته، ما شده است   
است که او بايد اقدام به همکارى نمايد و توبه
نامه خود را مکتوب به وزرات اطالعات بدهد و

و راحکم ا ، قاضى پرونده ،  اگر جز از اين باشد     
گويا وزارت اطالعات بنا بر. نقض نخواهد کرد   

آنچه اظهار ميکند قصد جلوگيرى از حکم اعدام
گر م  دنک او را دارد ولى قوه قضاييه قبول نمى               

نامه و يا قول همکارى مکتوب از او چنين توبه 
به همين دليل اين موضوع به شدت.داشته باشد  

مايه نگرانى ما شده است که مبادا در صورت
شلوغى اوضاع او را به منظور تهديد و ترساندن
ديگران در آتش بغض و کينه خود براى کنترل

 .موقت اوضاع بسوزانند

 ...و “ تحول مثبت“
ه طور متوسط ساالنه حدودکشورهاى غربى ب     

صدهزار پناهند به صورت سهميه از دفاتر يو ان
هر پناهنده اى را هم که از. در جهان مى پذيرند    

اين کشورها به طور قاچاق به کشورهاى غربى
طى. بيايد به همان کشورها اخراج خواهند کرد            

طرح ديگرى قرار بود در چند کشور آفريقائى که
 به صورت قاچاق از طريقپناهندگان آفريقائى  

آن ها به غرب وارد مى شوند چند اردوگاه
گويا اين طرح نيز قرار است. پناهندگى ايجاد کنند

تغيير نمايد و اين کشورها با دريافت کمک هاى
 . بالعوض راسا اقدام به پذيرش پناهنده کنند

سياست هاى سختگيرانه و محدود کننده پناهندگى
ا هزار پناهجو در پاسخدر غرب موجب شده ده ه     

به درخواست پناهندگى خود  جواب منفى دريافت
کنند، تعدادى به کشورهاى شان اخراج شده و
.جمعيت بيشترى در معرض اخراح قرار دارند            
اخراج اين پناهجويان به کشورهائى مانند ايران
که از دست يک رژيم مستبد و جانى فرار

ه شکنجه گاه ها وکرده اند، معنائى جز اعزام آن ها ب     
دولت هلند بر اساس. قتل گاه هاى رژيم ندارد       

 هزار٢٨طرحى که در دست دارد مى خواهد                
پناهجو را که به آن کشور پناهنده شده و گروهی
.از آنان سالها در هلند زيسته اند اخراج کند                        

، کسانی که تا قبل از ماه آوريلطرحبراساس اين   
اند و د شده   ميالدی وارد خاک هلن           ٢٠٠١سال   

پناهندگی آنان مورد تاييد قرار نگرفته است از
براساس نظرسنجی .اين کشور اخراج می شوند       

های انجام شده، دو سوم مردم هلند خواستار آن
هستند که دولت پناهجويانی را که بيش از پنج
سال به طور غيرقانونی در آن کشور زندگی

زهکرده اند مشمول بخشودگی قرار داده و اجا                  
.دهند به طور قانونی در هلند اقامت داشته باشند             

 هزار نفر٢٨اين کشور بر اخراج همه        دولت   اما
در سوئد، بيش از پنچ هزار. تاکيد مى ورزد   

پناهجو بعد از آنکه در سال هاى گذشته درخواست
پناهندگى شان پذيرفته نشد به زندگى مخفى روى

 تعدادى ازپليس سوئد، در چند ماه اخير     . آورده اند
پناهجويان ايرانى را از اين کشور اخراج و به

خبرها حاکى از آن است. ايران برگردانده است   
که اين پناهجويان به محض ورود به ايران تحت
پيگرد قرار گرفته و حتا در موراردى شنيده شده
.که به برخى از آنها تا چند سال زندان نيز داده اند           

ز پناهجويان ايرانىدر چند سال گذشته، برخى ا         
که سابقه فعاليت سياسى داشته و به گروه هاى
مخالف رژيم وابسته بودند، بعد از اخراج به
ايران تحت شديدترين شکنجه قرار گرفته، ناپديد

کريم توژلى از اين دست قربانيانى. يا اعدام شدند  
بود  که از ترکيه به ايران  اخراج  شد و در سال

 در کشورهائى مانند آلمان و. اعدام گرديد  ٢٠٠٢
استراليا، ضمن اعمال سختگيرى هاى بى رويه،
پناهجويان را در وضعيت غيرانسانى و در يک

دولت. محدوده جغرافيائى محبوس مى کنند                 
استراليا پناهجويان را بعد از ورود به اين کشور
در زندان هائى که صدها کيلومتر از مناطق

رايط بسيارشهرى و مدنى دور هستند در ش                    
براىدولت استراليا     . غيرانسانى محبوس مى کند    

 جلوگيرى از ورود پناهجويانى که
   ٢بقيه صفحه    از طريق دريا به جزاير    

     



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤                                    ٢٠٠٤ مارس  ٣  -١٣٨٢ اسفند ١٣ – ٥٧                          دوره جديد، شماره خبرنامه 
تحصن و اعتراض سراسرى 

 معلمان
 از طى انتشار اطالعيه اى اعالم کردند      معلمان ايران 

 به مدت يک هفته دست به١٣٨٢ اسفند     ١٦ روز
در. اعتراض و تحصن سراسرى خواهند زد                      

با: " آماده است   ند که معلمان منتشر کرد      اطالعيه اى
آميز برخى مسئوالن توجه به برخوردهاى توهين          

مجلس و کميسيون بودجه و عدم ارائه پاسخ منطقى
هاى قانونى، صنفى و به حق از سوى آنان به خواسته 

بندى به بندهاى بيانيه يزد از علمان، ضمن پاى       م
 به مدت يک١٣٨٢صبح روز شنبه شانزده اسفند          

هفته معلمان با برگزارى تحصن در دفاتر مدارس و
واحدهاى آموزشى دخترانه و پسرانه سراسر کشور

 ." از رفتن به کالس خوددارى خواهند کرد
يضما خواهان رفع تبع     “: در ادامه بيانه آماده است      

از حقوق و اجراى طرح ويژه فرهنگيان همچون
بسيارى ديگر از کارکنان دولت هستيم که همه
مسئوالن باالى کشور نيز به آن باور دارند و از همه

اما تا ما. خواهيم ما را در اين راه يارى کنند                 مى 
هاى به حق خودمان را نخواهيم بطور جدى خواسته    

 غير از اين استاگر. کسى به فکر ما نخواهد بود        
توانند در همان روز اول يا دولت و قانونگذاران مى     

هاى قانونى دوم با اعالم پاسخ مثبت به خواسته                     
معلمان، اعتراض آنها را در آستانه سال نو به

 “.دلگرمى و رفع نگرانى و ادامه کار تبديل نمايند
.................................................................

 آميزکارگران  اعتراض  تجمع
 گيالن“  شهد ارک “

گيالن در» شهد ارک  «جمعى از کارگران شرکت      
کارگران اين. مقابل اين کارخانه تحصن کردند              

 حقوق و مزاياى قانونى٨٢ سال   شرکت از مهرماه     
ها خود را دريافت نکرده اند و حتى برخى از آن                      

  .کار هستندعيدى سال گذشته خود را نيز طلب 
هاى گذشته، دنبال اعتراض اين کارگران در هفته          به 

اجتماعى هياتى از طرف مديرکل کار و امور                     
 ولئگيالن، متشکل از دبير اجرائى خانه کارگر ، مس

ول ستادئحراست اداره  کار و امور اجتماعى و مس           
کارخانه اعزام شوراهاى اسالمى کار استان به محل      

ض به هيات گفتند که صاحبکارگران معتر . شدند
تامين شرکت، از روى عمد مواد اوليه کارخانه را            

به: گفت يکى از کارگران اين کارخانه               . کند نمى 
است، چرا که حداقل تر زندان رفتن براى ما راحت       

 نگهبان اين شرکت نيز   . دهند در زندان به ما غذا مى      
زمانى که کارگران در: گفت به اعضاى هيات مذکور  

دستور آيد و    رکت نيستند، صاحب شرکت مى               ش
که ما دهد تا براى سگ او شير بخرم، در حالى                مى 

...........شير تهيه کنيم پول نداريم تا براى فرزندمان
 اطالعيه هاى کانون
در يک ماه)در بتعيد  (کانون زندانيان سياسى ايران      

گذشته چندين اطالعيه در اعتراض به اخراج ده تن
يان ايرانى از ترکيه که در زندان اديرنهاز پناهجو 

اعتصاب غذا کرده بودند، کشتار کارگران ذوب مس
خاتون آباد و انفجار ايستگاه راه آهن خيام تحت عنوان

رژيم جمهورى اسالمى مسئول خسارت جانى و“ 
.منتشر کرد“  مالى انفجار ايستگاه راه آهن خيام است   
 راه آهن ايران:در بخشى از اين اطالعيه آمده است          

مانند ساختمان ها، ساختار شهرى، اماکن مسکونى و
همه قديمى و. کارى از ايمنى الزم برخوردار نيستند     

٢٥فرسوده شده اند و رژيم جمهورى اسالمى طى               
سال حکومت سياه خود اهميتى به نوسازى و ايمن

 ....    سازى جامعه نداده است
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تا  رحمانپور ىکبرم اعدام حک
پيش از آغاز سال جديد به اجراء 

 در  نمى آيد
٩ در تاريخ     سايت زنان ايران   ى که  گزارش راساسب 

منتشر کرد، ٢٠٠٤ فوريه   ٢٨ برابر با    ١٣٨٢اسقند  
که تا پيشاوضاع و احوال موجود حاکى از آن است         

اى در رابطه با پرونده  سال جديد اتفاق تازه     آغازاز  
. و او اعدام نخواهد شد نخواهد افتاد رخمانپورىکبر

طى انتشار) در تبعيد (کانون زندانيان سياسى ايران     
 فوريه١٩ بهمن برابر با با          ٣٠بياينه اى در تاريخ      

“کبرى رحمانپور نبايد اعدام شود          “ تحت عنوان      
.کبرى تا چوبه دار فاصله زيادى ندارد                   : نوشت

الش نکنيم نه روزچنانچه براى لغو حکم اعدام او ت        
ديگر به دار کينه و انتقامى که رژيم جمهورى

حکم. اسالمى در جامعه گسترانده آويحته خواهد شد        
 رحمانپور را رژيم جمهورى اسالمىىاعدام کبر  

چنانچه. صادر کرده  و خود او هم بايد آن را لغو کند
مجازات اعدام در جامعه وجود نمى داشت، چنانچه

مى براى پيشبرد اين عمل شنيعرژيم جمهورى اسال  
و ضدانسانى خود کينه و انتقام جوئى را در ميان

ه سال   ٥٣ فرزندمردم دامن نمى زد، امروز مينا                 
 تحت هيج عنوانى امکان تصميم در باره،مقتول

 که قربانى شرايط غيرانسانىىزندگى يا مرگ کبر    
حاکم بر جامعه ايران است را نداشت و جمهورى

 اعمال مجازات اعدام با نام او را بهاسالمى فرصت 
 . دست نمى آورد

کانون: در بخش ديگرى از اين اطالعيه آمده است            
، ضمن آنکه براى)در تبعيد (زندانيان سياسى ايران   

لغو اعدام در ايران مباره مى کند، قويا خواهان لغو
 رحمانپور است و از زمانى که اينىحکم اعدام کبر  

وم شده، براى لغو حکم اعدامزن جوان به اعدام محک
او به تالشهاى بين المللى گسترده اى دست زده و طى
ارسال نامه   به نهادهاى حقوق بشرى و پارلمانهاى
اروپائى و مالقات با پاره اى از آنها، از آنها خواسته
رژيم جمهورى اسالمى را براى لغو حکم اعدام

 . رحمانپور تحت فشار قرار دهندىکبر
.................................................................

  عاممالء در اعدام
معروف به کودک آزار“ محمدعلى فيروزى      

٤٨مرودشتى که به اتهام آزار جنسى و جسمى                       
کودک دختر و پسر به هشت بار اعدام محکوم شده

٢٤ برابر   ١٣٨٢ اسفند   ٥سه شنبه    بامداد روز     بود،
 ميدان معلم مردوشت به دار آويخته در ٢٠٠٤فوريه  

 . شد
صادر کرده بود" بهرامى"حکم اعدام او را قاضى         

 .  و  ديوان عالى کشور رژيم آن را تائيد نمود
....................................................................

 ساله ٢٤ و ١٩، ١٧سه جوان 
به چهار بار اعدام محکوم 

 شدند
ر.شهرستان بانه سه جوان به اسامى سعداهللا           دادگاه   
 ساله را به١٧ف  . ساله و فواد    ٢٤م  . ساله، دلير  ١٩

جرم آدم ربايى و قتل يک کودک شش ساله در يک
 بار اعدام و٤محاکمه ضربتى و خارج از نوبت به          

نتهناين سه جوان        .  سال زندان محکوم کرد          ٣٠
 ازکودکى به نام سينا محمودى را ربوده و              هستند   

 ميليون دينار عراقى کرده٧٠پدر وى درخواست       
 پس از شناسايى محل اختفا، کودک را بهامابودند  

 .قتل رساندند
....................................................................


