
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 )    در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران  

 خبري سياسي              ٦٢           دوره جديد، شماره
  ٢٠٠٤اوت ١٦ – ١٣٨٣ مرداد ٢٦

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

 حاال بي آنكه نشاني گورش را بدهيد، تنها لباس هايش را تحويلم
ه در خانه مان آويزان مي كنم تالباس هاي او را بر آستان        ! مي دهيد

  ! )).يادمان نرود شما با ما چه كرديد

از هم اكنون بايد در تدارك دادگاه سران جمهوري اسالمي به جرم
 بشريت و عاملين شكنجه و اعدام و كشتار ده ها هزارجنايت عليه 

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 .  ايراننفي زندان و شكنجه و اعدام و سركوب در 

اين شماره خبرنامه به زندان و بازخوانى  قتل عام زندانيان
همين سالگرد  اين١٦  به مناسبت  ٦٧سياسى در تابستان 

. کارگرى در سقز اختصاص دارد     جنايت بزرگ ، و دادگاه فعاالن     
لذا به دليل محدود بودند صفحات  آن امکان درج خبر در آن

خوانندگان گرامى براى اطالع از تازه ترين خبرهاى. نيست
.  به صفحه خبر سايت کانون مراجعه نمايندسرکوب و زندان 

 قتل عام زندانيانبازخوانى 
 به  ٦٧سياسى در تابستان 

 همين سالگرد١٦مناسبت 
  اين جنايت بزرگ

طع قتل عام زندانيان سياسىزندان در جمهوری اسالمی تا مق     
دوره.  چهار دوره را از سر گذرانده است        ١٣٦٧در تابستان   

، دوره١٣٦٣ تا   ١٣٦٠، دوره  دوم  از       ١٣٦٠ تا   ٥٨اول از   
.١٣٦٧ تا   ١٣٦٦، دوره چهارم از      ١٣٦٦ تا   ١٣٦٣سوم از   

هر دوره  زندان بازتاب شراىط اجتماعی آن دوره و شدت و
ست که رژىم جمهوریضعف سرکوب های اجتماعی ا             

 . اسالمی برای حفظ خود به اجرا درآورده است
 هنوز جوهر قانون اساسی رژىم جمهوری اسالمی٥٨سال  

خشک نشده بود که توده های مردم کردستان و ترکمن صحرا
و خوزستان مورد ىورش رژىم قرار گرفتند و تعداد زىادى از

با. ده شدند فعاالن سياسى دستگير و به چوخه هاى اعدام سپر          
، درب١٣٥٩شروع جنگ اىران و عراق در تابستان                         

زندان ها که به دست توانای مردم در جرىان قيام ضد سلطنتى
 بسته شده بودند، رسما به روی قعاالن و اعضای١٣٥٧

در روزهاى. سازمان های سياسى چپ و غيرچپ گشوده شد        
عر، رژىم با اعدام سعيد سلطانپور، شا        ١٣٦٠واپسين خرداد   

و نوىسنده انقالبى و برخى فعاالن چپ و مجاهد نظير تقی
شهرام، محسن فاضل و محمدرضا سعادتی زمينه را براى

. آماده کرد   ١٣٦٠هاى دسته جمعى سال هاى اوليه دهه           اعدام
سراسرى رژىم عليه دستاىن دوره، دوره شکل گيرى تهاجم       

نیادی هائى بود که توده مردم در پی سرنگو                زآوردها و آ    
 .رژىم سلطنتی کسب کرده بودند

، سال ىورش همه جانبه رژىم اسالمی به تتمه١٣٦٠سال   
، سرکوب عمومی و برقراری اختناق٥٧دست آوردهای قيام    
٣٠در اىن سال که با دست گيرى  های            . کامل در جامعه بود    

خرداد و بعد از آن هم راه بود، سازمان های سياسى مورد
زوکار زندان در سطح گسترده ایىورش قرار گرفتند و سا      

رژىم برای اىجاد جو رعب و وحشت در ميان. به اجرا درآمد  
مهين. مردم، خبر اعدام ها را در روزنامه ها منتشر کرد                   

آىا مالقات دىگرى وجود" روستا در مقاله اى تحت عنوان         
٦ شهرىور و    ١٧فاصله ی بين    :"مى نوىسد..." خواهد داشت؟ 

.انی و وحشتی عميق به سر بردىم            را در نگر     ١٣٦٠بهمن  
.البته بعد از آن نه وضعيت بهتر شد و نه نگرانی ما برطرف            
اما وىژگى اىن دوره، بی خبری کامل ما از وضع زندانيان

دلهره ای. نه مالقاتی، نه نامه ای و نه پيغامى،  هيچ                 . بود
هر روز حدود ساعت دو بعد. مهيب روح مان را می خورد       

وزنامه ها می رفتيم، به سراغ ليستاز ظهر، سراغ ر         
 ..." اسم پشت هم ردىف شده بود٨٠ تا ٧٠اعدامی ها، 

تشدىد فشارهای اجتماعی و اقتصادی، تورم، بيکارى و از
 ٤بقيه صفحه            همه مهم تر فشار روانی جنگ،

لزوم دفاع مشترک از فعاالن کارگرى که قرار است در 
 بابک                              سقز محاکمه شوند              

 اردىبهشت، نيروهاى امنيتى رژىم١٢روز  
با حمله به صف راه پيماىان روز کارگر در

طى.  تن را بازداشت کردند              ٤٩سقز         
 تن آزاد شدند و٤٢مراحل اوليه بازجوئى      

هفت تن از سرشناسان فعال کارگرى را در
دستگيرى فعاالن.  زندان نگه داشتند         

عتراض وسيع چندکارگرى در سقز با ا           
اتحادىه کارگرى محلى و بين المللى نظير

 )LO(فدراسيون اتحادىه هاى کارگرى سوئد   
که دو ميليون کارگر در آن عضوىت دارند،
کنفدراسيون جهانى اتحادىه هاى کارگرى

 ميليون١٥٠که نماىندگى      ) ICFTU(آزاد
 اتحادىه و تشکل کارگرى در٢٣٣  و کارگر
ده دارد و فعاالن و کشور را به عه         ١٥٢

نيروهاى جنبش کارگرى اىران در خارج
به دنبال اعتراضات. کشور مواجه شد        

داخلى و بين المللى رژىم ناچار شد
 دستگيرشدگان را بعد از ده روز به  قيد

اما همين که. ضمانت آزاد کند             
اعتراضات فروکش کرد، رژىم که مى

 اوليه به دستگيرشدگان بهدىد اتهامات  
معنى نقض حق تجمع کارگران براى
برگزارى مراسم هاى کارگرى است و
اعتراض گسترده جهانى را به دنبال
داشت، با استفاده از فرصت به دست آمده
که به دنبال فروکش کردن اعتراضات
حاصل شده بود، دست به توطئه زد و
طى ارسال احضارىه هائى براى هفت

ارگرى، اعالم کرد آنها را به اتهامفعال ک 
هوادارى و ارتباط با کومه له در تارىخ

رژىم با.  شهرىور محاکمه خواهد کرد      ٣
طرح اىن ترفند همانگونه که محمود
صالحى ىکى از فعاالن کارگرى که قرار
است محاکمه شود، طى نامه اى به  گى
ژوگل، مسئول بخش اروپائى و بين

 ٢بقيه صفحه ه     ت فرانس.ژ.المللى ث

دبعد از ورو   .  دستگير شدم   ٦٥اواىل آذر       
به زندان توسط دو دختر تواب کنترل بدنى

به. شدم و سپس مرا به اتاق بازجوئى بردند        
محض ورود به اتاق، بازجو به طرفم
صندلى پرت کرد و با مشت و کابل به سرم

“: وقتى پرسيدم چرا مى زنى؟ گفت           . زد
اىنجا هرکس وارد شد باىد اول جيره اش را
ربخورد و بعد مورد سئوال و جواب قرا                

بعد پرسشهائى که از قبل در باره“ .گيرد
هوىت من در کاغذى نوشته شده بود جلوى

هنگام نوشتن هم. من گذاشت و گفت بنوىس     
بعد از آن مرا به. از زدن دست برنداشت     

دست دختر توابى داد که به اتاق کنار اتاق 
بازجوئى که اتاق انتظار براى شکنجه بود

 .  ببرد
زندان فکر مى کردم که   در ابتداى ورودم به      

اىن زنان زندانبان هستند، بعد متوجه شدم

بعد از ظهر بود،. که آن ها تواب هستند     
صداى بلند اذان و رادىو که از قتح و
پيروزى در جنگ مى گفت، فضاى زندان

از هر گوشه اى صداى. را پر کرده بود     
از زىر  . شالق و ضجه و ناله مى آمد              

هاى باندپيچى شدهچمش بند پاها و سر         
به نوبت بازجوئى و. زندانيان را مى دىدم  

شکنجه خود فکر مى کردم که آىا مى
بازجو به هنگام. توانم مقاومت کنم ىا نه      

شکنجه در را باز گذاشته بود تا صداى
فرباد و ناله زندانيانى را که شکنجه

 و بدانند مى شدند ساىر زندانى ها بشنوند     
 . کجا هستند

 زندانيانى ها را در حالى کهدر اتاق   
پاهاى شان براثر شکنجه ورم کرده و
باندپيچى شده بود با چادر و چشم ىند کنار

  ٣بقيه صفحه .          هم نشانده بودند

  حکومت اسالمىدرتجربه زندان 
بهاره                                                                             

 خبرنامه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرنامه                              ٢٠٠٤ اوت ١٦ -١٣٨٣ مرداد ٢٦ -٦٢           دوره جديد، شماره                          ٢

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

 ...لزوم دفاع مشترک از 
نوشت، مى خواهد اىن فعاالن کارگرى را از
حماىت هاى بين المللى و پشتيبانى تشکل هاى محلى

 . و بين المللى کارگرى محروم سازد
 که قدرت را با همکارىرژىم جمهورى اسالمى   

دولت هاى سرماىه دارى جهانى به دست گرفت،
از همان روز اول، اقدام به تجدىد ساختمان آن
بخش از مناسبات سرماىه دارى کرد که در جرىان

 مردمى قيام ضد سلطنتى-خيزشهاى کارگرى   
خمينى، ناجى.  ضربه خورده بودند          ٥٧سال    

درت طبقاتىسرماىه دارى جهانى در اىران که به ق 
کارگران و ساىر مزدبگيران جامعه و حساسيت
موقعيت اجتماعى آنان واقف بود، با عوامفرىبى و

پبغمبر دست کارگر را“ بيان اراجيفى چون          
تالش کرد توجه کارگران و عموم“ بوسيده است 

توده هاى زحمتکش اىران را نسبت به اقدامات
ضدکارگرى رژىم که در جهت ابقا، منافع

.اىه داران صورت مى گرفت به انحراف بکشدسرم
چون اىن کار بحاطر شراىط اجتماعى آن زمان
موفق نبود، رژىم در جرىان سرکوب هاى
اجتماعى، بخش هاى کارگرى را نيز تسخير کرد
و وسيله و ابزار سرکوب و تحميق خود نظير
انجمن هاى اسالمى و حراست را در آن ها برقرار

نسته بود کارگران را ازرژىم که نتوا     . ساخت
مبارزه براى احقاق حقوق صنفى خود از طرىق
دامن زدن به باورهاى مذهبى، اىجاد توهم در آنها
و اسالميزه کردن جامعه باز دارد، سرکوب
جنبش کارگرى را در دستور کار خود قرار داد و
ضمن آنکه کنترل تشکل هاى کارگرى نظير خانه

االن کارگرى را کهکارگر را به دست گرفت،  فع      
خواهان تغيير قانون کار زمان شاه به نفع
کارگران بودند تحت تعقيب قرار داد، زندانى و

مبارزه کارگران براى احقاق حقوق. اعدام کرد  
صنفى خود به دليل سرکوب شدىد با وقفه چند

سوء مدىرىت و انباشت بيش از. ساله مواجه شد   
مافياىحد سرماىه در دست سرماىه داران و                       

اقتصادى وابسته به جناح ها و نهادهاى مالى و
تجارى حکومتى، ضمن کاهش سطح توليد و
افزاىش درجه استثمار و بهره کشى، زندگى را

 ميليون کارگر و زحمتکش و٢٠براى بيش از       
عدم. خانواده هاى آنها سخت و طاقت فرسا کرد            

توانائى رژىم در پاسخکوئى به نيازهاى اوليه
وده هاى مزدبگير مردم و افزاىشزندگى ت     

فشارهاى اقتصادى به کارگران، معلمان،
پرستاران و ساىر مزدبگيران زحمتکش بوىژه
تامين مطالبات و دستمزد آنها، اىن طبقه را طى
ىک دوره رکود به مبارزه آشکار با حاکميت

تشکل هاى صنفى کارگرى موجود در. کشاند
اطر وابستگىاىران، در کنترل رژىم هستند و بخ         

به حکومت قادر نيستند از منافع کارگران و
حقوق منتسبان به خود در مقابل سرماىه داران و

کارگران توهمى به. دولت حامى آن ها دفاع کنند      
اىن تشکل ها ندارند و مى خواهند تشکل هاى مستقل

حاکميت سرماىه دارى در. خود را اىجاد کنند          
ود حاضر نيستاىران بنا به ماهيت استبدادى خ          

از ىک. حق تشکل را در اىران برسميت بشناسد         
سو، ىک نيروى عظيم اجتماعى دارىم که خواهان
دستيابى به حقوق حقه خوىش است، و از سوى
دىگر رژىمى در اىران است که نه تنها به تالشى
اقتصاد و نيروى هاى توليد پرداخته بلکه

.کوچکترىن حقى براى طبقه مزدبگير قائل نيست        
 حاکم و طبقه محکوم درکشمکش ميان طبقه      

اىران بيک عامل مهم اجتماعى و ىک امر روزانه
روزى نيست جامعه اىران شاهد. تبدىل شده است  

اعتراض و اعتصاب کارگران در کارخانه ،
معلمان در مدرسه و پرستاران در بيمارستان

رژىم اعتصاب و اعتراض بدون مجوز را. نباشد
هاى زحمتکش،اما توده  . ممنوع اعالم کرده است    

بوىژه کارگران طى سال هاى اخير به دفعات با
آمدن به خيابانها و ىا متوقف کردن چرخ هاى توليد
نشان داده اند که براى گرفتن حق خود ىا برگزارى
.مراسم هاى مربوط به خود نياز به مجوز ندارند            
کارگران سقز نيز با همين نظر و استدالل اقدام به

.کارگر در اىن شهر کردند    برگزارى مراسم روز    
اقدام مستقل کارگران سقز به منظور برپائى
مراسم روز کارگر، مبارزات کارگران اىران را
وارد عرصه جدىدى کرده است که با توجه به
موقعيت متزلل رژىم در داخل و خارج اىران از
اهميت وىژه اى برخورد است، بوىژه آنکه مسائل

گران اىران را درکارگرى و شراىط رقت بار کار     
مرکز توجه جامعه کارگرى بين المللى قرار داده

الزم است نيروهاى مدافع جنبش کارگرى. است
با هر عقيده و مرامى، به اىن مهم توجه کنند و
حال که چنين موقعيت جهانى در حماىت از
کارگران اىران پدىده آمده، با حفظ نظرات و عقاىد

رگرى وجوهخود، آنجا که بر سر مسائل کا                     
مشترک دارند و به حقوق صنفى کارگران مربوط
مى شود، به اقدامات دفاعى و حماىتى مشترک از
فعاالن کارگرى و ساىر هم سرنوشتى هاىشان نظير

اکنون زمينه. بپردازند..معلمان، پرستاران و         
عينى براى درگير شدن با مسائل کارگرى اىران

ز آن جهتفراهم آمده است و  اىن امر بوىژه ا                
حائز اهميت است که رژىم مى خواهد با محاکمه
فعاالن کارگرى سقز دور جدىدى از سرکوب در
ميان کارگران را سازمان دهد تا اىن طبقه توان
اعتراض نسبت به سياست هاى ضدکارگرى رژىم

ما. را در همين سطح هم که هست از دست بدهد            
ه درمى توانيم و باىد با توجه به شراىط پيش آمد              

رابطه با مسائل کارگرى اىران، ىک جنبش وسيع
در دفاع و حماىت از جنبش کارگرى را سازمان

در جرىان دستگيرى فعاالن کارگرى در. دهيم
سقز، فعاليت هاى بسيارى اعم از اعتراضى،
افشاگرانه و دىپلماتيک صورت گرفت که به
حماىت وسيع جامعه کارگرى بين المللى از

.ر شده و آزادى آن ها منجر شد            کارگران دستگي 
اىن فعاليت ها پراکنده و غيرمتمرکز بود و به
همين دليل نيز مانند فعاليت و اقدامات انجام گرفته

 سال گذشته، خصلت خودبخودى داشت و٢٥در  
اکنون. با آزادى کارگران از زندان متوقف گردىد       

که محاکمه فعاالن کارگرى در دستور کار رژىم
 مدافعان جنبش کارگرى باىد بتوانند باقرار دارد، 

کار و فعاليت مشترک بخش هاى بيشترى از
جامعه کارگرى محلى و بين المللى و حتى
نهادهاى حقوق بشرى و حقوقى غيردولتى را در
جهت دفاع از اىن فعاالن بسيج کنند و زمينه را

هاى مستمر و مشترک آمادهبراى اىجاد فعاليت       
..……….........................................نماىند

 ...اعزام يک هئيت
نظير سازمان جهانى کار را براى اقدام عملى

 .عليه رژىم تحت فشار قرار دهند

  ٦٠        تابستان سياه 
 اعيل حق شناس                    اسم

بى شک دوران حکومت اسالمى، سياهترىن
٦٠دوران تارىخ معاصر اىران است و تابستان              

.سياه ترىن نقطه در تارىخ حکومت اسالمى است          
 دستگيرى خانه به خانه٦٠ خرداد     ٣٠شبانگاه   

نه هاى آزادى خواهان وخا. مخالفان رژىم آغاز شد   
به آنان حمله شد و. انقالبيون به محاصره درآمد     

ساکنان خانه زىر ضربات قنداق تفنگ قرار
کتاب، نشرىه و نوار و هر آنچه که براى. گرفتند

پاسداران ناشناخته بود به عنوان مدرک جرم به
از ترس پاسدارها و ماموران. تاراج برده شد     

، مجله و نشرىه دررژىم، هزاران نسخه کتاب       
باغچه هاى خانه ها دفن ىا در مناطق متروکه و

پدران و مادران فرزندان خود. بيابان ها رها شدند  
را در خانه مخفى مى کردند ىا به محل هاى امنى
.مى فرستادند تا از دستگيرى ها در امان باشند                 
پاسدارها و پليس سياسى با استقرار در خيابان ها

هرها در تورهائى که پهن   کردند،و گلوگاه هاى ش   
روزانه صدها زن و مرد و پير و جوان را

زندان ها، بازداشت گاه ها، دخمه ها،. دستگير کردند 
خانه هاى امن و حتى زىرزمين اداره ها پر از

خانه هاى کمونيست ها و. دستگيرشدگان شد     
مجاهدىن شناسائى و با انواع سالح ها نظير آر پى

بسيارى را. مورد حمله قرار گرفتجى و خمپاره  
در اىن خانه ها کشتند و آنانى را که دستگير
کردند،  بعدها در زندان بعد از اعمال شکنجه

باالترىن آمار. هاى وحشيانه اعدام کردند                
.دستگيرى ها و اعدام ها مربوط به مجاهدىن بود             
ترور و بمب گذارى ها بهانه اى شد که رژىم با

وائى دست به تسوىه حساببى رحمى و بى پر      
به اىن وسيله رژىم وحشت. خونين با مخالفين بزند

را در جامعه نهادىنه کرد و مردم که قبال با ىک
اطالعيه گروه هاى سياسى به خيابان ها مى آمدند،
تسليم جو رعب و وحشتى شدند که رژىم به راه

به دنبال انفجار در دفتر مرکزى حزب. انداخت
 تير، دستگيرى مخالفين و٧ى در   جمهورى اسالم 

 انجمن هاى اسالمى .اعدام آن ها وسعت پيدا کرد      
دانشگاه ها، مدارس، کارخانه ها و ادارت دولتى به
بازوى اطالعاتى رژىم مبدل شده و مخالفين را در

اما رژىم. اىن اماکن شناسائى کرده و لو مى دادند         
براى ضربه زدن به نيروهاى انقالبى تنها به

وامل اطالعاتى و سرکوب خود متکى نبود و ازع
تجربيات عناصر ساواک شاه و برخى افراد
وابسته به سازمانهاى سياسى که شکنجه کرده بود
و در هيبت تواب با زندانبانان همکارى مى کردند

 .استقاده کرد
رژىم در ادامه سرکوب هاى سياسى و اجتماعى

د و مخالفاندر زندان ها دادگاه هاى وىژه به پا کر         
را بدون محاکمه  و  حق دفاع به جوخه هاى

محاکمات در دادگاه هاى رژىم تنها. اعدام سپرد 
نه وکيل و شاهدى. به قرائت اتهامات محدود بود     

حکومت اسالمى براى. بود نه هيات منصفه اى       
نسل کشى آمده بود و با ددمنشى هرچه تمامتر اىن

اعدام . ندرسالت تارىخى خود را به انجام رسا               
جمعى و گسترده مبارزان سياسى سال هاى ادامه

رژىم خانواده ها را مجبور مى کرد براى. ىافت
تحوىل جنازه عزىزان خود پول فشنگ هائى را که
دژخيمان رژىم توى سينه شان خالى کرده بودند،

 ٣بقيه صفحه  .                       بپردازند
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 !زندانها را بايد تعطيل کرد و به تفتيش عقايد، شکنجه و اعدام پايان داد

 ... تجربه زندان 
دو دختر تواب مراقب بودند زندانى ها با هم
صحبت نکنند و اگر گاهى صداى پچ پچ شنيده

.“خفه شو “مى شد، با صداى بلند فرىاد مى زدند            
.انى نشسته بودند      در راهرو تعداد زىادى زند             

راهرو شلوغ  بود و بازجوها و شکنجه گرها به
آن ها زمانى که. طور مرتب در رفت و آمد بودند       

از راهرو مى گذشتند، زندانيان را که در راهرو
با. نشانده بودند مورد اذت و آزار قرار مى دادند            

مشت به سر زندانيان مى کوبيدند و اگر خودکارى
شتند، براى ضربه زدن به سرىا کابلى در دست دا

ىک بار که. زندانى ها از آن ها استفاده مى کردند       
در راهرو منتظر دستشوئى بودم، بازجوئى با
مشت بر سرم کوبيد، گفت کافر حجابت را

بعد هم پتوى کثيف سياه رنگى را به. رعاىت کن 
ىکى از. طرفم پرت کرد تا روى پاهاىم بياندازم          

من را با مانتو و. ر بدهيد توابين گفت به او چاد       
در اىن هنگام. روسرى دستگير کرده بودند           

صداى ىک زندانى مرد را که شکنچه مى شد
با شنيدن. شنيدم که مى گفت همه چيز را مى گوىم      

اىن کلمات باز به فکر فرو رفتم و به خود گفتم آىا
مى توانم شکنجه را تحمل کنم ىا مثل اىن مرد،

هر بار که صداى. نممجبور مى شوم حرف بر       
ضجه و فرىادى از اتاق شکنجه مى شنيدم، اىن

زندانبانان آگاهانه ما را. فکر راحتم نمى گذاشت    
در کنار اتاق شکنجه نشانده بودند که دچار تزلزل

قبل از دستگيرى شنيده بودم که در زندان. شوىم
اوىن شيوه هاى مختلفى از جمله از اجاق براى

زمانى. سى استقاده مى کنند     شکنجه زندانيان سيا     
دىگر بس است، همه چيز“ : که مرد زندانى گفت   

فکر کردم که دىگر نتوانست شکنجه. “را مى گوىم
 . بر روى اجاق را تحمل کند

به هنگام خوردن غذا مى توانستيم چشم بندهاى مان
هر سه ىا چهار نفر دور. را کمى باال بزنيم        

 دختر جوانروبروىم دو  . کاسه اى جمع مى شدىم    
دىدم که پاى ىکى از آن ها به شدت متورم و کبود

در. بود و دىگرى پاىش تا زانو باندپيچى شده بود          
.آن شراىط کسى اشتهاى خوردن غذا نداشت                    
بازجوها مرتب به اتاق مى آمدند و نام ىک ىا چند
زندانى را صدا مى زدند و براى شکنجه همراه

ى فرىاد ازشب ها تا صبح صدا       . خود مى بردند  
زمانى که. اتاق هاى شکنجه به گوش مى رسيد           

انسان خودش شکنجه مى شود بهتر است تا زمانى
،٦٠سال   . که شاهد شکنجه شدن دىگران است           

همه را. زندان اوىن مملو از زندانى سياسى بود          
بوى. وحشيانه تا سرحد مرگ شکنجه مى کردند          

خون و عفونت زخم پاها و بدن زندانيان فضاى
هيچ زندانى جاى سالم بر. زندان را پر کرده بود     

تعدادى را هم به هنگام دستگيرى،. بدنش نداشت 
کثرت. زخمى کرده و ىا سيانور خورده بودند                

زخمى ها و بيماران به حدى بود که اگرهم
مى خواستند  کسى را درمان کنند، امکان آن را

دکتر شيخ السالمى، وزىر بهدارى رژىم. نداشتند
 . تنى، تنها پزشک اوىن در آن زمان بودسلط

بالخره بعد از شش روز انتظار کشنده، بازجو نام
به محض ورود به اتاق بازجوىئ،. مرا صدا کرد  

مرا به به طرف صندلى هول داد و با باتوم به سر
بعد مرا روى زمين انداخت و دست و. و کله ام زد  

پاىم را با طناب بست و شروع به کابل زدن به
با هر ضربه اى که مى زد سلسله. کف پاىم کرد    

اعصابم به هم مى رىخت و در جلوى چشمانم

نزن: فرىاد زدم  . رنگ هاى مختلف ظاهر مى شد      
“: او در جواب گفت       . ره اى نيستم  نزن، من کا     

بعد از مدتى به من“  .بدبخت جوجه تو لو رفته اى    
:گفتم. گفت بلند شو  و روى پاهاىت راه برو                     

همين که: گفت. نمى توانم، پاهاىم وروم کرده است    
مرا لنگان لنگان به اتاق. گفتم باىد راه بروى        

همين جا منتظر بمان تا“ :گفت. انتظار بازگرداند 
صبح روز“ .اى نوبت بعدى شالق صداىت کنم      بر

بعد مرا صدا کرد و با پاهاى ورم کرده به طبقه
در اىن سالن چند. وارد سالنى شدىم     . دوم برد  

صندلى بود که تعداد زىادى زن و مرد با چشم  بند
سپس به اتاق بزرگى. روى آن ها نشسته بودند       

مرا با چشم بند در. بود“ دادگاه   “ . وارد شدىم  
نيرى بعد از. مقابل حاکم شرع که نيرى بود نشاند      

چند لحظه گفت حکم تو به جرم پخش نشرىه و
اطالعيه، شرکت در کوه پيمائى، تبليغ و تروىج

به. مارکسيسم و شرکت در تظاهرات اعدام است        
محض اىنکه خواستم از خودم دفاع بکنم و بگوىم
وکه من کاره اى نيستم، گفت مى دانم تو دانش جو             

بعدهم خطاب به بازجو. باالتر از اىن رده ها بودى    
بقيه را هم که در سالن. گفت ببرش براى اعدام     

نيرى چندىن نفر. بودند به ترتيب به دادگاه بردند       
از جمله ىک دختر جوان را به اتهام مجاهد و چند
زندانى دىگر را به اتهام فرقان به اعدام محکوم

   .کرد
.گاه همه ما را به صف کردند      بعد از اتمام کار داد    

او بعدها مسئول. “ داىى جليل “پاسدارى بود بنام     
اعدام  زندانيان سياسى در زندان اوىن شد  و تير

چوبى را که.  خالص زندانيان اعدامى را مى زد      
در دست داشت به نفر اول صف داد تا دستش با

ما را که همه.  دست زن زندانى تماس نگيرد         
م و پاهاىمان ورم کرده و اغلببدون کفش بودى    

باندپيچى بود، از ميان برف ها عبور داد تا اىنکه
فکر کردىم همه ى ما را. به آپارتمانى رسيدىم     
اما نزدىک آپارتمان که. براى اعدام مى برد       

رسيدىم سه نفر از ما را جدا کرد و به آپارتمان
همان شب. آورد و بقيه را براى اعدام با خود برد         

 .ادامه دارد. ر را اعدام کردند نف٩٠
..............................................................

 ...اعزام يک هئيت 
خود مبنى بر سرکوب قدم به قدم جنبش کارگرى
که خواهان تشکل مستقل و احقاق حقوق صنفى
حود هستند نرسيد، دست به ترفند جدىدى زد و

ن فعاالن کارگرى را به کومه لهبرخى از اى      
منتسب کرد تا شاىد از اىن طرىق آنها را از

 . حماىت هاى بين المللى محروم نماىد
در(امور بين الملل کانون زندانيان سياسى اىران           

با آگاهى از اىن سياست شوم رژىم، به) تبعيد
فعاليت هاى خود براى دفاع از اىن فعاالن

ىزنى هاى گسترده درکارگرى ادامه داد و طى را       
سطح بين المللى که به دىدارهائى در سوئد،
انگلستان و بلژىک با نهادهاى حقوقى، کارگرى و
حقوق بشرى محلى و بين المللى نظير وکالى
بدون مرز، کنفدراسيون جهانى اتحادىه هاى

، اتحادىه) آى سى اف تى ىو                (کارگرى آزاد   
مانسراسرى کارگران سوئد، داىره حقوقى ساز           

جهانى کار و سازمان عفو بين الملل انجاميد، قرار
 . بر اىن شد اقداماتى صورت گيرد

کانون زندانيان سياسى در مرحله اول پيشنهاد داد
 ما با اىجاد که نهادهاى بين المللى طرف مذاکره       

٤ بقيه صفحه فشار به رژىم مانع برگزارى     

 ...تابستان سياه
ام فرزندان خود باخبرخانوده هائى که از اعد          

مى شدند براى گرفتن جنازه ها روزهاى پياپى در
مقابل سردخانه هاى مراکز پزشکى قانونى و

خانواده ها براى ىافتن. قبرستان ها صف مى کشيدند  
ردپائى از عزىران خود درد و رنج زىادى متحمل

آن ها بارها در جلوى بازداشتگاه ها،. شدند
ى رژىم مورد حملهزندان ها و دوائر قضائ             

نيروهاى امنيتى و اراذل و اوباش حزب اللهى
 . قرار گرفتند

 عوامل امنيتى و اراذل و٦٠در تيرماه سال         
اوباش حزب الهى به خانواده هاى زندانيان سياسى
که در جلوى درب بازداشتگاه سپاه پاسداران

ما که آن. شيراز تجمع کرده بودند، حمله کردند         
داشتگاه زندانى بودىم، با شنيدنزمان در اىن باز     

سروصدا و فرىاد خانواده ها دست به شورش
به فاصله کوتاهى شورش به تمام بندها و. زدىم

انفرادى ها گسترش ىافت و درب هاى فوالدى
شورش بعد از چند. دوالىه از ناحيه لوال شکست      

ساعت با اعزام نيروهاى کمکى به زندان
مجهز به کابل و پاسدار    ٢٠ تا    ١٥. سرکوب شد 

باتوم و زنجير به داخل بندها و انفرادى ها حمله
اما از. کردند و سرکوب خونينى به راه انداختند          

آن به بعد دىگر به خانوده هاى زندانيان در شيراز
حمله نشد و آنان راحت تر مى توانستند عزىزان

  ادامه دارد.  خود را مالقات کنند
..............................................................

اعزام يک هئيت بين المللى به 
ايران براى شرکت  در دادگاه 

 فعاالن کارگرى سفز 
 کارگرى به اسامى فعال ٧قرار است چهار تن از      

جالل حسينى، محمود صالحى، محمد عبدى پور و
برهان دىوانگرد، که در اول مه مه سال جارى در

 شهرىور٣ گير شدند، روز سه شنبه          سقز دست   
. در دادگاهى در سقز محاکمه شوند          ٢٤برابر با    

سه فعال دىگر به اسامى محسن حکيمى، اسماعيل
خودکام و  هادى تنومند ابالغيه دادگاه را درىافت
کرده اند اما هنوز تارىخ دادگاه  آن ها مشخص نشده

فعاليت ها و اقدامات بسيارى  در اعتراض. است
 اىرانى  کمه اىن فعاالن از سوى نيروهاى          ه محا  ب
ن جنبش کارگرى و مدافع حقوق آن ها اعم ازورد

کمونيست ها و سندىکاليست ها و اتحادىه گراها
در  نيز هائىکمپيندر اىن رابطه و   گرفته   صورت

  .استشکل گرفته دفاع از اىن فعاالن 
نيز در)  تبعيد  در(کانون زندانيان سياسى اىران       

اىن رابطه به فعاليت هاى گسترده دست زد که
منچر به تشکيل ىک هئيت حقوقدان براى شرکت

در. ه است در دادگاه فعاالن کارگرى در سقز شد         
 اىن رابطه انشتار داده      در  کانون  اطالعيه اى که    

)در تبعيد(کانون زندانيان سياسى اىران: آمده است
بعد از درىافت خبر دستگيرى فعاالن کارگرى در

ز، به فعاليت گسترده اى درروز اول ماه مه در سق
سطح بين المللى دست زد که متعاقب آن،

آى(کنفدراسيون جهانى اتحادىه هاى کارگرى آزاد      
و اتحادىه سراسرى کارگران) سى اف تى ىو          

طى انتشار بيانيه  هائى، دستگيرى اىن) ال او(سوئد
فعاالن را محکوم کرده و خواهان آزادى بدون قيد

ژىم ناچار شد فعاالنر. و شرط آنان شدند            
رژىم که با آزادى. کارگرى را از زندان آزاد کند      

 بقيه همين صفحه       فعاالن به هدفاىن 
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يادمان قتل عام شدگان 
همين ١٦ در ٦٧تابستان 

 سالگرد اين جنايت بزرگ
به سنت) بعيددرت(کانون زندانيان سياسى اىران            

مراسم هائى در چند کشور، به هرسال، امسال نيز    
همين سالگرد قتل عام زندانيان سياسى١٦مناسبت   

در سوئد اىن مراسم روز شنبه. برگزار خواهد کرد   
 بعد از ظهر در سالن٦ سپتامبر، ساعت             ٤

.اجتماعات هوسى ترف استکهلم برگزار مى گردد             
برنامه هاى اىن مراسم شامل سخنرانى چند تن از.

. است ن و مرد اىن جناىت عظيم       جان بدر بردگان ز    
شاهدان چشمبند“فيلم مستند خاطرات زندان با نام              

به) در تبعيد (که کانون زندانيان سياسى اىران     “ زده  
ىا  حضورساخته است   کارگردانى رضا عالمه زاده     
نادر  گروه کر کانون و   ..وى به نماىش در خواهد آمد     

برنامه اجراءخواننده خوش صدا با گروه همراه                 
ىک گروه از هنرمندان جوان سوئدى      خواهند کرد و    

.رقص خواهند پرداخت          به اجراى               و روسى    
بخش هاى از روند دادگاه هاى تفتيش عثاىد تابستان

  .خواهد آمددربه نماىش   نيز٦٧
 روز بعداز ظهر     ٧ ساعت    اىن مراسم  استراليا،    در

 تاون هال پانارما  سيدنى سالن     در  اوت ٢٨شنبه  
برنامه هاى اىن مراسم ميزکردى. ددبرگزار مى گر  

شاهدان“  نماىش فيلم  ، سابق از زندانيان سياسى  است  
 و مصاحبه با رضا عالمه زاده و چند“چشمبند زده   

  . برنلمه هنرى خواهد بود
ارش مراسم هاى کانون در کشورهاى دىگر هنورگز

کانون هم چنين به.  نرسيده است  به تحرىرىه خبرنامه  
 بياد جان آفيش رنگى      ، امسال نيز      سنت هرسال   

  . زندان هاى رژىم منتشر کرده استباختکان 
.................................................................

 ...اعزام يک هئيت
در ادامه اىن.دادگاه فعاالن کارگرى در سقز شوند           

فعاليت ها، قرار بر اىن شد که ىک هئيت بين المللى
الىبه درخواست کانون متشکل از  دو تن از وک                   

بدون مرز سوئد، ىک حقوقدان از کنفدراسيون
جهانى اتحادىه هاى کارگرى آزاد و ىک حقوقدان از
اتحادىه سراسرى کارگران سوئد در دادگاه فعاالن

 اوت در٢٤ شهرىور برابر با        ٣کارگرى که روز      
اىن پيشنهاد با. سقز برگزار مى گردد، شرکت نماىند      
ئيت به سه نفرموافقت روبرو شد اما اعضاى اىن ه        

کاهش ىافت و قرار شد خانم لوئيز بيوروىل از
وکالى بدون مرز سوئد، آقاى ماتياس لندگرن وکيل

و آقاى) ال او   (اتحادىه سراسرى کارگران سوئد          
راجى سورانى وکيل فلسطينى، ناىب رئيس
کنفدراسيون بين المللى سازمان هاى حقوق بشر و

ى کارگرىهمکار کنفدراسيون جهانى اتحادىه ها            
به عنوان اعضاى اىن) اى سى اف تى ىو          ( آزاد

هئيت که سرپرستى آن را کنفدراسيون جهانى
اتحادىه هاى کارگرى آزاد به عهده خواهد داشت به
عنوان ناظر در جلسات دادگاه فعاالن کارگرى سقز

 . شرکت نماىند
اىن هئيت براى سفر به اىران و شرکت در جلسات

ىزاى ورود به اىران را درىافتدادگاه لزوما باىد و     
اىن احتمال وجود دارد که رژىم با کارشکنى. نماىد

از صدور وىزا حتى با توجه به هماهنگى هائى که با
وکالى مدافع اىرانى صورت گرفته  است، خوددارى

در اىن صورت ضرورى است که نهادهاى. نماىد
و بين المللى حقوقى و کارگرى دست اندرکار         محلى  

هئيت با صدور اطالعيه و بيانيه و ساىر اقداماتاىن  
 ٢بقيه صفحه           مراجع بين المللى اعتراضى
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 ...قتل عام بازخوانى 
به نارضاىتى مردم که هنوز از سرکوب و اعدام

 رنج می٦٤ و٦٣،  ٦٢ ، ٦١،  ٦٠های سال های      
هم زمان با افزاىش نارضاىتى مردم. بردند، دامن زد  

و وقوع چند تظاهرات توده ای، تغيير و تحوالتی در
 در سياست گذاری های زندان١٣٦٣اواسط پائيز     

پدىد آمد که بارزترىن نمونه اش کاهش فشار بر
زندانيان سياسى و برکناری اسداهللا الجوردی از

اسالمی و حاج داود“ بانقال“ رىاست دادستانی   
در اواىل. رحمانی از رىاست زندان قزل حصار بود       

 هيئت هائى از جانب آىت اهللا منتظری برای٦٣پائيز  
بررسی وضعيت زندانيان از زندان ها دىدن کردند و
زندانيان نيز با استفاده از موقعيت به دست آمده برای

 .احقاق مطالبات انسانی خود دست به مبارزه زدند
، سال اوج گيرى مبارزات در زندان١٣٦٦سال   
موقعيت پدىد آمده در زندان ها مورد پسند  سران. بود

خمينى طی نامه ای به منتظری در. رژىم نبود   
تقاضا می کنم با:" نوشت    ١٣٦٥ميانه ی سال         

اشخاص صالح آشنا به امور کشور مشورت نمائيد،
ه بهپس ازآن ترتيب اثر بدهيد تا خدای نخواسته لطم         

حيثيت شما که برگشت به حيثيت جمهوری اسالمی
آزادی بى روىه چند صد منافق به. است نخورد  

دستور هياتى که رقت قلب و حسن ظن شان واقع
شد، آمار انفجارها، ترورها و دزدی ها را باال برده

اسداهللا الجوردی نيز که در جرىان تسوىه." است
بر سازوکارحساب های داخلى رژىم از تاثيرگذاری        

زندان کنار گداشته شده بود، منتظری را که
موقعيت اش در هرم قدرت سست شده بود مورد

متاسفانه چند سال اخير:"... خطاب قرار داد و گفت     
بر خالف مصلحت اسالم با منافقين برخورد شده

طبق اطالعی که در دست است اکثر کسانی. است
، مجددا بهکه به نام تواب از زندان آزاد شده اند                  

سازمان منافقين پيوسته اند که تعدادی از آن ها نيز در
 تا٦٠از سال     . عمليات مرصاد به هالکت رسيدند        

 که با منافقين به شدت برخورد شد، اىن ها حتی٦٣
اما بعد از.  نفر را جذب سازمان نماىند      ١٠نتوانستند  

آن با منافقين با سستی و مماشات رفتار شد و
.به اسم تواب از زندان آزاد شدند                اعضای آن ها      

نتيجه ی اىن آزادی همين شد که در حمله به شهر
 ..." اسالم آباد و کرند دىدىم

به اىن ترتيب در حالی که جنگ به بن بست رسيده
بود و رژىم نتوانسته بود به اهداف جنگ طلبانه ی
خود دست ىابد و مجبور بود دىر ىا زود صلح را

 تجدىد نظر در وضعيت زندانبپذىرد، زمينه برای    
.ها فراهم آمد و الجوردی دوباره روی کار آمد                      
وجود آن همه زندانی سياسى در کشاکش های
اجتماعی ميان مردم و رژىم و در صورت روبه رو
شدن رژىم با وضغيتى بحرانی و پيش بينى نشده،
نمی توانست مورد دغدغه ی سران و کارگزاران

 تصميم خود را١٣٦٦ستان  رژىم در زم  . رژىم نباشد 
.......................ادامه دارد ..........گرفت

ر اعتراض به تظاهرات در استکهلم د
 “ در سقزمحاکمه فعاالن کارگرى

عليه محاکمه فعالين کارگرى اول ماه مهکميته   “ 
 به محاکمه فعاالن کارگرى دردر اعتراض  “ سقز

 ماه اوت٢١نبه  روز ش  بعد از ظهر      ٣ساعت  سقز،  
در تظاهراتى     برگزار  اقدام به    مرداد،    ٣١برابر با    

 ميدان مرکزى شهر استکهلم، سرگلزتورى کرده                
 ازسياسى و دمکراتيک    گروه   و   سازمان   ده   . است

-واحد) در تبعيد (جمله کانون زندانيان سياسى اىران      
 . تظاهرات حماىت کرده اند. از سوئد


