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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

  
  علی کاظمی

  ١٣٨٨ عقرب ١٩
  

  "علی کاظمی"نويسندۀ آگاه و آزاد انديش وطن، جناب 

  :با تقديم دعاء و سالم به آن ھموطن گرانقدر اطمينان ميدھيم 

ردا ، اولين نوشتۀ  د، صفحۀ ف ا را روشن گرداني ه چشمان م ما ک الی ش ومبر ١١ارس ال را زينت ٢٠٠٩ ن  ، پورت

ه . خواھد بخشيد ال ، ک بدين وسيله قدوم شما را به پورتال گرامی داشته و آرزومنديم، که ھمکاری خود را با پورت

ه ص. صفحۀ خود شماست، مستدام بداريد ال، ک ان و آزاد حقيقت اينست، که جای شما در پورت ه آزاديخواھ فحۀ ھم

  .انديشان است، سخت خالی می نمود و خوشبختيم، که با تشريف آوری شما اين خاليگاه را ديگر حس نميکنيم

  با محبت فراوان. شاد و سرفراز باشيد

   AA-AAادارۀ پورتال                               

   ٢٠٠٩ نومبر ١٠                                 

  
  

  اعدام زندانی
  ميراث باز مانده از جالد جماران

  
  !" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"دوستان نھايت خوب وارجمند پورتال 

ی دارم،  ديم م ستان تق ات افغان دگان راه نج ما رزمن ديم ش ت تق الم غرب ويش را از راه دور و ع ات خ الم واحترام س

  .اب باشيدآرزومندم ھميشه شاد و در پيشبرد اھداف تان کامي

ما بحث خويش را آغاز نمايمعنوان داده شده در رابطه با قبل از آنکه  رای ش ال را ب  الزم می دانم نخست افتتاح پورت

الشايد به خاطر تان مانده باشد که . دگان از صميم قلب تبريک بگويمنرزم رای پورت ل ب ان"من حدود دوسال قب  -افغ

سان از آن تا. مطلب می فرستادم" جرمن آنالين ه ان الم غربت ک ريخ تا تحرير اين مطلب، به عالوۀ مريضی ھا در ع

ا  ردد ت املی می گ را از انترنت چه، که حتا از زندگی نيز به دور نگه می دارد، بيکاری و يا کار ثابت نداشتن نيز ع

  . انسان نتواند آنطوريکه می خواھد زندگی نمايد

د  خالف ميل باطنی ام طوالنیروی ھمين معاذير از اينکه طی اين مدت  ايم، امي ه ھمکاری نم نتوانستم با شما آغاز ب

چه اين تأخير به ھيچ وجه به معنای شک درمواضع و اھداف شما نبوده، بلکه يگانه عامل آن . است مرا معذور داريد

ت ذکار ياف بال ت ه ق ه و.ًمشکالت شخصی اين قلم بود، ک رايم ب ر ب ان تحري ا حدی امک م ت از ھ ه ب ون ک ده،  اکن جود آم
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ا  ايم، ب ن نم اير گزارشگران ادای دي ار س ه در کن يد در حد آھرچند خود را ناتوانتر از آن می دانم ک م خواھم کوش نھ

رار  واران ق ما بزرگ وب نظر ش د است مطل سم ، امي ان بنوي توان نکات مھمی را که در اين يار رخ می دھد، برای ت

  .گيرد

  :ارتباط با عنوان داده شدهدرو اما 

م "  ٢٠٠٩نومبر ١٠ مطابق ١٣٨٨ عقرب ١٩" مقاالت امروز شما ضمن ود از قل در کنار ساير مطالب، نوشته ای ب

  . که جا دارد اندکی بيشتر در مورد آن به بحث پرداخت!"احسان فتاحيان بايد زنده بماند" زير عنوان " دھقان"آقای

 حکم وصيت نامۀ اين فرزند خلق ايران را دارد، می کوشد با آوردن نوشتۀ شخص فتاحيان که در واقع" دھقان"آقای 

ران " احسان"به خوانندگان تفھيم نمايد که  ۀ اي ده در درون جامع ه ش وانين و اصول پذيرفت ام ق ين خالف تم و سطح ب

  .وق داده می شودالمللی، به سمت اعدام س

  :بايد عرض شود" ستاند افغان آزا–افغانستان آزاد "خدمت اين دوست محترم و ساير خوانندگان بزرگوار پورتال

ه گرفته است " واليت سفيه"قصد اعدام يک زندانی که حکم حبس از محاکم  رژيم دار وتازيانۀ  ار اول است ک ، نه ب

دگان محبوس . دی اتفاق می افتد و نه ھم بار آخر آن خواھد بوددر ايران آخن ن از رزمن ه ت دام ن چه در صورتيکه اع

اوريمصورت گرفت،ش را که در زمان شاه، زير نام دروغين فرار از زندانو ياران" بيژن جزنی"يعنی   ؛ به شمار ني

دگانش در  رای بازمان ه ب ای منطق ل خلقھ ی قات ی خمين اران يعن می توان نوشت اين ميراث ننگين و شوم از جالد جم

   .به جا مانده است "واليت شقی"رژيم 

د۶٠ دھۀزرگی تمام ايران را در آنھاييکه چون اين قلم درد زندگی در زندانی به ب ه خوبی  می توانند به ياد بياورن ، ب

دی  داگاه ھای آخن ه خود در بي ايی را ک اد و آنھ دانی می افت ه جان زن ه ب ام جويان ه انتق م چگون ه رژي اطالع دارند، ک

ارز ترين نمونۀ ب. سزاوار حبس تشخيص داده بود، بدون کوچکترين اتھام جديد و يا محاکمۀ مجدد به پای دار می برد

ا  د ب دام ااين جنايت که از لحاظ گستردگی می توان ته جمعی ع زدوران ھای دس ردد، روس م سه گ ستان مقاي در افغان

  . می باشد١٣۶٧اعدام ھای ماه ھای سنبله و ميزان 

د از آنکه" واليت شقی"و " واليت سفيه"بر مبنای ماھيت آن که جادارد آنرا " واليت فقيه"رژيم  د، بع  سرانجام نامي

دون نتيجه و  ه جنگ ب انی ب الی وج ران ٨با تحمل خسارات فراوان م الۀ اي ه بخشيد،ا عر– س ه جان ق خاتم ا ب ً دفعت

يش درھمان زمان، تنھا رژيم زندانی ھا افتاده در کمتر از يک ماه بناء به اعتراف خود دست اندر کاران   در تھران ب

ز ۶، در مدتی کمتر از می نمودندزندانی را که ھمه می بايست احکام حبس خويش را سپری ۶٠٠٠از   ھفته حلق آوي

  .نمود

چرا به چنين کاری دست يازيد می تواند از زوايای مختلفی مورد بررسی قرار گيرد " واليت شقی"و اما اينکه رژيم 

  : اشاره خواھم نموداز آنھابه برخی که در اين جا به صورت مختصر 

انيدن  ازات رس ه مج خالف تصور آنھاييکه فکر می کنند، محبوس ساختن و يا اعدام فردی در يک نظام در قدم اول ب

ھدف از تمام مجازات ھا اعم " واليت شقی" خاطی و حفظ مردم از آسيب ھای احتمالی آن شخص می باشد در نظام 

و اعدام ھيچ گونه ارتباطی به صيانت جامعه نداشته بلکه مھمترين ھدف آنرا از حبس، شالق زدن، سنگسار، شکنجه 

  .تشکيل می دھدبه خاطر حفظ خود ايجاد فضای رعب و وحشت از نظام در درون جامعه 

م  ردمداران رژي قی"س ت ش ای " والي اد ھ ردم و نھ ردن م رون ک اختن و بي رای آرام س ه ب د ک ه ان ه دريافت ه تجرب ب

رين مبارزاتی از صحنه  يچ کسی جرأت کمت ه ھ سازند ک سلط ب مبارزه بايد چنان فضای ھول انگيزی را در جامعه م

ی و  .مخالفتی را به خود ندھدنظر و يا اظھار  ده ت ه تحمل عقي يچ گون م ھ ه رژي د ک ردم بفھمانن ه م د ب ا می خواھن آنھ
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ا را  شرف"سياسی نداشته حتا به مانند مزدوران روس که بيطرف ھ د، ھ" بي دم حمايت روشن از می گفتن وع ع ر ن

ه شمار می آور ا دشمنان خويش ب ا سکوت ھمکاری ب ی و ي ام بيطرف ر ن ه اش را زي رای .دنمواضع جنايتکاران و ب

اتوان نمی  وم و ن دانی مظل ده زن ر از سرکوب يک ع انی را بھت رسيدن بدين ھدف ضد انسانی و ارتجاعی، ھيچ امک

د روان آنھا در حقي. دند برای خود پيدا نماينتوان ر، می خواھن ا بيخب ردم قت با عدام زندنی ھای از ھمه ج ارزاتی م مب

  .دام نموده با ايجاد فضای رعب و وحشت بر دوام حاکميت ضد انسانی خويش بيفزايندرا به صورت جمعی اع

ر  ان ب ا ايق ام، ب درت در درون نظ ردد، ضمن جنگ ق د مطرح گ  علت دومی که برای آن قتل عام وحشيانه می توان

ا  اينکه جالد جماران آخرين روز ھای عمرش را می گذشتاند، جان نشينان و وارثان نظام دار وتازيانه می خواستند ت

اھد  تمام جنايات را زير نام شخص خمينی و به دستور آن جالد انجام دھند، تا از جانبی با تکيه بر اتوريتۀ آن جالد ش

  .ده بد نامی کمتری به بار آورده باشند برای خود در آين ديگرسویمقاومتی نگردند و از 

يش از . سومين نکته را می توان در ترس آنھا از آيندۀ خودشان دانست ا شدن ب ا رھ ه ب ستند ک آنھا به روشنی می دان

ا عمر ننگين آ  ھزار زندانی سياسی و آمدن مجدد آنھا در درون جامعه، زمين زير پای آخند ھا به لرزه در آمده١٠ نھ

  .ھد شدکوتاھتر خوا

ی خود، ھر سه عامل  د، بگذريم در خطوط کل دام نماين اگر از داليل ديگری که می تواند در ھمچو مواقع عرض ان

نه  ه، چون گرگ گرس ل سازمان يافت ه وحشيانه واز قب ا يک حمل دی، ب ه جان تذکار يافته باعث گرديد تا رژيم آخن ب

رد و نکس را که فکر می کرد در آينده آ، ھر افتادهزندانيان  ين بب ازد از ب ه مخالفت دست ي ه نظام ب ممکن است علي

  .بدين صورت وبا کشتن يک نسل از بھترين فرزندان ايران برای دو دھه آرامش گورستانی را در ايران حاکم نمود

اکنون که نسل نوی از فرزندان صديق و جانباز ايران پا به عرصۀ مبارزه گذاشته، متناسب با شرايط حاکم بر جامعه 

ه نرا زير سؤال می بر" واليت فقيه"، کليت رژيم و اتخاذ تاکتيک ھای مناسب مبارزاتی م ب از ھ د ب م نمی توان د رژي

  .قبلی دراز ننمايد" ولی فقيه"فکر گذشته نيفتاده و برای حل معضل فعلی دست به دامان 

وده و در نم دفاع را در دستور  آنھا می دانند که بايد باز ھم فتوای جالد جماران را از زير خاک ب دانيان بي شتار زن  ک

اکم ساخته، باز ھم می خواھند بدينآنھا . کار خويش قرار دھند ه ح ر جامع ً وسيله مجددا فضای رعب و وحشت را ب

  . تبديل نمايند"ويژه ، قبر و قيامت"دان ديگر به زنايران اين زندان عقايد را بار

د " احسان فتاحيان"ه از جانب خودشان به سراغ  بدين علت است که آخند ھا خالف قوانين قبول شد رفته ، می خواھن

رده - حلق آويز نمايندار او ين ب  شايد وقتی اين نوشته را می خوانی آن جوان بی گناه را در قربانگاه جھل خويش از ب

ا کشتن " احسان" آنھا قصد کشتن -باشند د ب ا می خواھن ارز" احسان"را به تنھايی ندارند، آنھ ه را روان مب اتی جامع

  .اعدام نمايند

  . مقابله با چنين سياستی، مبارزه عليه نظام آخندی در کليت آن می تواند باشدهرا

زان  ه دار آويختن و رقص مرگ عزي اھد ب انسان ھای شريفی که اين نوشته را می خوانيد، اگر می خواھيد ديگر ش

ار شويد و نظام ھای  ه ک ن  ددتان در ھيچ کجا نباشيد، بايد دست ب يخ وب د، از ب ايعی ان ين فج ه عامل چن شی را ک من

د بی ورنه اين گرگ دھن دريده باز ھم به جان زندانيان . براندازيد ه خواھ ا ادام ابودی آنھ ه ن اده و بيھراس ب اع افت دف

  .ددا

  

 


