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  3ادامه در صفحه 

    9ادامه در صفحه 

نامه رفيق شهيد احمد دانش، عضو كميته مركزي : باز خواني يك سند تاريخي
 8و  7، 6حزب توده ايران  از شكنجه گاه هاي رژيم واليت فقيه            در صفحات 

  2ادامه در صفحه 

چهارمين دادگاه نمايشي و 
برنامه انحالل احزاب و 
 !سازمان هاي اصالح طلب

چهارمين جلسه محاكمه شخصيـت هـاي     
اصالح طلب و معترضان به كودتاي انتخاباتي 

 15شهريور ماه درشعبه  3صبح روز سه شنبه 
دادگاه عمومي و انقالب اسالمي تهران برگزار 

 . گرديد
در اين دادگاه نمايشي، شماري از رهـبـران   
نيروهاي اصالح طلب و برخي فعاالن سياسي 
و اجتماعي مانند بهـزاد نـبـوي، مـحـسـن           
ميردامادي، سعيد حجاريان، عبداهللا رمضـان    
زاده، مصطفي تاج زاده، سعيد ليالز، مـحـمـد    
قوچاني، هدايت آقايي و نيز احمد زيد آبادي از 

 . مذهبي حضور داشتند-طيف مبارزان ملي
اين جلسه نيز همانند محاكمات قبلي فاقـد  
هرگونه وجاهت و اعتبار حقوقي بود و تنها به 

” متن دفاعيه“ صحنه اعتراف گيري تحت نام 
اعتراف و اقرار سعيد حجاريان . محدود مي شد

كه به دليل مشكالت جسمي و فيزيكي قـادر  
به خواندن آن نبود و توسط سعيد شريـعـتـي    

 !هم ميهنان شريف و آگاه
، 1388با فرا رسيدن مرداد و شهريور 

بيست و يك سال از فاجعه ملي قتل          
عام هزاران زنداني سياسي، مبارزان        
دلير راه آزادي، استقالل و عدالت           
. ميهن، به فرمان خميني، مي گذرد         
قتل عام هزاران زنداني سياسي، كه         
اكثريت قاطع آنها قبالً در محاكمات        
فرمايشي بيدادگاه هاي رژيم به زندان       
هاي طويل المدت محكوم شده بودند،      
نشانگر قساوت و عملكرد ضد بشري        
رژيم واليت فقيه و به گواهي اسناد          
موجود يكي از تكان دهنده ترين           
جنايات سياسي تاريخ معاصر ميهن ما       

 .  محسوب مي شود
امسال در شرايطي خاطره هزاران        

جان باخته اين كشتار ضد ملي را گرامي مي              
داريم كه سران ارتجاع و كودتاچيان حاكم به            
سرعت روند سازمان دهي فاجعه يي ديگر را             

محاكمات فرمايشي شمار    .   تدارك مي بينند   
زيادي از نيروهاي اصالح طلب و همچنين             
نمايش اعترفات مشمئز كننده قربانيان شكنجه در  
رسانه هاي ضدملي، زير كنترل دستگاه هاي           
انتظامي و سركوبگر، ياد آور پرونده سازي هاي          
مشابه رژيم جهل و جنايت بر ضد دگرانديشان در         

و سرانجام كشتار هزاران زنداني          1360دهه  
اتفاقي .  است  1367سياسي در تابستان سال        

نيست كه در آن دوران نيز نيروهاي دگرانديش و         
چپ، از جمله اعضاء و هواداران حزب توده ايران،         

مبارزان راه آزادي و مخالفت با استبداد و             
و ”  توطئه بر ضد امنيت ملي       “ارتجاع به    

متهم مي شدند و امروز      ”  ارتباط با بيگانگان  “
نيز ما در بيدادگاه هاي فرمايشي رژيم شاهد          
 .  تكرار همان سناريوي بي اعتبار و رسوا هستيم
بيست و يك سال پيش، در پي شكست            

جنگ، جنگ  “خفت بار سياست ايران بر باد ده        
، كه سران رژيم به رغم مخالفت         ”تا پيروزي 

اكثريت مردم و نيروهاي ملي و آزادي خواه بر          
ميهن ما تحميل كرده بودند، جالدان رژيم           
واليت فقيه، كه شماري از آنان در كابينه، و           

به سركوب و كشتار دركردستان 
 4در ص !                          پايان دهيد

در ايران چه كساني حكومت مي 
 4كنند؟                                    در ص 
 10بدرود رفيق عاشور پور      در ص 

در دو ماه گذشته بـارهـا از هـمـزبـانـي و             
همبستگي نيروهاي كمونيست، چپ و تـرقـي       
خواه جهان با مبارزات قهرمانانه مردم ايران كـه  
در شرايط دشوار و مهلك كشور در جريان است، 

هفته گذشته پايتخت  10در .   گزارش شده است
هاي كشورهاي اروپائي و آمريـكـاي شـمـالـي        
صحنه تظاهرات بي وقفه و ابتكارات افشاگـرانـه   
خالقي در رابطه با جنايات رژيم واليت فـقـيـه      
بوده است كه در آن عميق تـريـن تـجـلـيـات         
همبستگي بين المللي با مردم ايران در كـارزار      
برحق و شكوهمندشان به نمايش گذاشتـه مـي     

فعاالن سنديكائي، احزاب كمونيست، شخـصـيـت    .   شود
هاي خوش نام و پرآوازه جهان علم و معرفت در صحنـه  
بين المللي همدوش با ترقي خواهـان و مـبـارزان راه          
دموكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي  و تـرقـي در       
ايران در يك كارزار هماهنگ، متنوع و موثر قانونيـت و    
مشروعيت رژيم ديكتاتوري در كشور را زيـر عـالمـت        

مراكز سنديكائي در اكثر كشور هاي .   سئوال قرار داده اند
جهان ده ها  قطعنامه اعتراضي خطاب به رژيـم صـادر       

و اين در حالي است كه سفارتخانه هاي رژيـم  .   كرده اند
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 19و اضافه مي كند كه بر پايه نتايج غيررسمي مـوسـوي       ”  . شده است
جنبش اعتراضي توده اي در اعتراض بـه  ...  ميليون راي كسب كرده است

كوشش رسواي رژيم براي دستبرد به نتايج انتخابات كه خيـابـان هـاي      
تهران وتمام شهرهاي بزرگ ايران را فرا گرفته است، يك مرحله طبيعـي  
... از جنبش مردم ايران براي صلح، دموكراسي و عدالت اجتماعـي اسـت    

مردم كوشش مي كنند كه خـواسـتـه    ...  مردم ايران خواستار تغيير هستند
هاي خود را از طريق روندهاي دموكراتيك و شيوه هاي صلح جـويـانـه      

 “ . بدست بياورند
يك بحران سياسي جدي تمامي رژيم را فرا “ :  مقاله در ادامه مي افزايد

نحوه عمل رژيم در رابطه با انتخابات و اعتراضات مردم در   .   گرفته است
اكـثـر رهـبـران       . راين رابطه، اختالفات دروني رژيم را تشديد كرده است

روحاني كه تا كنون موضع گيري كرده اند، عدم رضايت خود از تقلب در   
نتايج انتخابات ابراز كرده اند، از به كارگيري شيوه هاي سركوبگرانه برضد 

اختالفات و ...  مردم انتقاد كرده و غير مستقيم از موسوي حمايت كرده اند
درگيري هاي دروني رژيم به نقطه اي رسيده است كه براي رژيـم بـه       
قيمت بااليي تمام مي شود و آينده آنرا بطور محسوسي تحت تاثير قـرار    

احمدي نژاد نماينده نيروهائي است كه كشور را در بـحـران     ....  داده است
بـر رغـم     .  اجتماعي و فرهنگي كنوني فرو بـرده انـد    -سياسي، اقتصادي

تهديدات مداوم توسط ساختارهاي امنيتي، جو خفقان موجود و سـركـوب   
وسيع، مردم با استفاده از همه امكانات موجود، حضوري تعيين كننـده در    

ايـن  .  صحنه سياسي و مبارزه برضد كودتاي انتخاباتي رژيم داشـتـه انـد     
حقيقتي است كه نظريات و سياست هاي نيروهاي اصالح طلب بر پـايـه   
تجربيات مشخص خود آن ها در صحنه مبارزه كنوني مورد تاثـيـر قـرار      

سال دوره رياست جمهوري خـاتـمـي از         8...  گرفته و تحول يافته است
طرف نيرو هاي راستگراي وابسته به ولي فقيه به عنوان خـطـري بـراي      

ارزيابي مي شود و بر همين پايه اين نيـرو هـا     ”  حكومت اسالمي“ ادامه 
تمامي قدرت خود را بكار گرقتند كه دولت خاتمي را بي ثبات كـنـنـد و      

 ” .نهايتاٌ احمدي نژاد را بر سر كار بياورند
 
، تنها روزنامه چپ انگليسي زبان جهان، چـاپ  ” مورنينگ استار“   -3

لندن، كه توسط حزب كمونيست انگلستان منتشر مي شود، در چـنـديـن    
شماره با انتشار اخبار و تحليل هاي دقيق سهم ويژه اي در روشـنـگـري    

محافل ترقي خواه و سنديكائي انگلستان، اسكاتلند، ويلز و ايرلند در رابطه 
اين روزنامه دو هفته پـيـش   . با تحوالت سياسي كنوني كشور داشته است

مـقـالـه    ”  رژيم سركوب را باز هم گسترش مي دهـد “ در مقاله اي با تيتر 
، از مسئوالن كارزار كميته دفاع از ”جين گرين“افشاگرانه اي به قلم خانم 

حقوق مردم ايران، ماهيت دادگاه فعاالن و سران جنبش اصـالحـات در     
:   اين روزنامه مـي نـويسـد     .   كشور را مورد مطالعه و تحليل قرار مي دهد

انتخابات رياست جمـهـوري   ”  شكست خورده“ ميرحسين موسوي، نامزد “ 
اخير در ايران، دادگاه نمايش زندانيان رويدادهاي اخير را محكوم كـرد و    

موسوي همچنين به موقعيت واالي برخي از مـتـهـمـان       . خواند” تقلبي“
گيرند كـه خـدمـات       اينك از ميان كساني قرباني مي“ : اشاره كرد و گفت

 ”...بزرگي به كشور و نظام در كارنامه دارند

با پشتوانه صدها ميليون دالر بودجه اختصاصي در گوشه و كـنـار جـهـان         
كوشش هاي برنامه ريزي شده و مذبوحانه خود براي جلب حمايت افـكـار     

آنچه كامالٌ مشهود است، عدم موفقيت رژيم در   .   عمومي را ادامه مي دهند
احمدي نژاد در افكار عمومي و محافل تـرقـي   .   اين كوشش هاي خود است

خواه جهان به مثابه سمبل برجسته  تقلب، سركوب دولتي و بي تـدبـيـري      
اين حقيقتي است كه كوشش سفراي رژيم فـقـاهـتـي،     .   شناخته شده است

و سايت هاي اينترنتي مشكوك و وابسته به رژيم در   ”  ويو. پرس تي“ شبكه 
از احمدي نژاد شـكـسـت    ”  ضدامپرياليستي“ خارج كشور براي تصوير چهره 

 .خورده است
 

از روز برگزاري انتخابات رياست جمهوري و افشاي تقلب رژيم در نتـايـج   
راي گيري صدها مقاله و تحليل ترقيخواهانه در روزنامه هاي جهان نوشتـه  
شده، صدها گردهمائي اعتراضي برضد رژيم و هزاران جـلـسـه بـحـث و          
روشنگري در مورد واقعيت هاي جامعه امروز ايران و حقـانـيـت جـنـبـش         

در مطلب زير به چند نمونه جالب و   .   اعتراضي مردم ايران برگزار شده است
 .برجسته اين ابتكارات اشاره مي شود
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مطلب مفصلي در رابطه با تحوالت ايران بر پايه گفتگوي خود با نمـايـنـده    
نـبـايـد بـه       :  حزب توده ايران، از جمله اين حقيقت را برجسته مي كند كـه 

نظراتي كه مطرح مي كنند كه جنبش مردمي كنونـي بـر عـلـيـه رژيـم             
تـحـوالت   “ .   تئوكراتيك تحت تاثير محافل خارجي قرار دارد، وقعي گذاشت

كنوني و جنبش مردمي در ايران در درجه اول عكس العملي بر عليه سياست 
ايـن  .   هاي فاجعه بار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رژيـم اسـت      

تفاوت هاي بين نيروهاي اصـولـگـرا و      ”  .جنبش اساساٌ ترقي خواهانه است
اصالح طلب تاثير تعيين كننده و ويژه اي روي سياست گزاري اين نيـروهـا   

مثالٌ در دوره رياست جمهوري خاتمي اين امكان به وجود آمـد كـه       .   دارد
توسعه و   .   اعتماد به نفس مردم در رابطه با مبارزه براي تغيير بازسازي شود

پاسح “ .  گسترش جنش سنديكائي و جنبش زنان در اين دوره قابل توجه بود
در اين دوره عـمـدتـاٌ بـر       )  هواداران كنوني احمدي نژاد( نيرو هاي راستگرا 

ارزيابي ما بر اين حقايق . ....  مخالفت با هر گونه تغيير محسوسي متمركز بود
متمركز هستند كه آن هائي كه در خيابان هاي تهران، مشهد، تبريز، شيراز و 
ديگر شهرهاي ايران تظاهرات مي كنند، كارگران، زنان و جـوانـان ايـران        

طبقه كارگر، اقشار متوسط و حتي بخـش هـائـي از بـورژوازي،           .   هستند
حكومت گروه ارتجاعي و ديكتاتور را كه با توسل به سركوب مـحـض بـر        

رژيم حاكم كشور را بـه    .  كشور حكمروائي كرده اند، را به چالش كشيده اند
مي توان گفت كه عمـده آن    . ....  ويراني اجتماعي و افتصادي كشانده است

هائي كه به نفع نيروهاي اصالح طلب راي دادند، مردم عادي هستنـد كـه     
همه اعتماد خود را به اينكه رژيم قادر باشد كه كشور را از بحران عـمـيـق      

 ” .سياسي، اقتصادي و اجتماعي بيرون بياورد از دست داده اند
 
، نشريه ارگان آكل، حزب زحمتكشان مـتـرقـي      ” هاراوگي“ روزنامه   -2

قبرس، در مقاله مفصلي  تحوالت هفته هاي اخير كشور و موضع نيروهـاي  

در اين مطلب كه .   چپ و مترقي ايران در اين رابطه را مورد بررسي قرار داد
بر پايه گفتگويي با نماينده كميته مركزي حزب توده ايران تنظيم شده است، 

بر پايه شواهد روشن و غيرقابـل بـحـث و        “ ، اشاره مي كند كه ” هاراوگي“ 
ترديد، مير حسين موسوي، كانديداي اصالح طلب، در اين انتخابات پـيـروز     

 ...ادامه همبستگي بين المللي با جنبش اعتراض 

   5ادامه در صفحه 
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يكي از فعاالن جبهه مشاركت قرائت شد، به خوبي ماهيت نمايشات زشت و 
آنچه دفاعيه خوانده شد، چـيـزي   .  رسوا تحت عنوان دادگاه را اثبات مي كند

اصوال اينگونه اعترافات چه بصـورت مصـاحـبـه       .  جز اعتراف اجباري نيست
تلويزيوني، چه به شكل ميزگرد و گفتگو و يا دفاعيه در خالل برگزاري جلسه 

مـتـن   .  محاكمه و جز اين ها در رژيم واليت فقيه تازگي نداشتـه و نـدارد      
كيفرخواست دادستان در چهارمين جلسه دادگاه ضمن آنكه با جلسات پيشين 
تفاوت چنداني نداشت و همان ادعاهاي قبلي كودتاچيان را كه در روزنامه و   
خبرگزاري هايي چون كيهان، بصيرت، خبرگزاري فارس و رجانيوز منـتـشـر    
شده بود، تكرار مي كرد، اينبار بطور مشخص و صريح و با زباني تهديد آميز 
و آمرانه خواستار انحالل احزاب و سازمان هاي اصالح طلب بويژه جـبـهـه    

دركـيـفـر خـواسـت        .  مشاركت و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي گرديد
دستجمعي معاون دادستان تهران، احزاب اصالح طلب برخالف حتي قوانيـن  
موجود جمهوري اسالمي، صرفا براساس حدس و گـمـان و يـا اقـاريـر              

تضعيف دستگاه ديپلمـاسـي   ” “ وابستگي به بيگانگان“ زيرشكنجه و فشار به 
، ”تضعيف اركان نظام“، ”جنايت به ملت در موضوع انرژي هسته اي“، ”ايران
همنوايي بـا  “ ، ” مستمسك سازي براي دشمنان“ ، ” حمله به شوراي نگهبان“ 

به عـنـوان نـمـونـه        .  متهم گرديده اند”  ، القا وجود استبداد در ايران” دشمن
كيفرخواست برخالف يك سند حقوقي و درمغايرت با موازين شناخته شـده    

انديشه هاي نـاصـواب، در     “ : يك دادرسي قانوني و عادالنه، اعالم مي كند
ميدان عمل به جريان افتاده و خسارات سنگيني را به ملت ايران وارد كرده و 
در حقيقت ريشه بسياري از حوادث تلخ سال هاي گذشته و آشوب هاي اخير 

است اسـنـاد   )  عقايد انحرافي جبهه مشاركت( در كشور همين عقايد انحرافي 
 .”درون گروهي حزب مشاركت واقعيت هاي تلخي را روشن مي سازد

به اين متن كيفرخواست مدعي العموم كه بايد يك سند حقوقي تمام عيار 
باشد، چه نامي مي توان نهاد؟ اين متن اگر تالش براي مجـازات افـراد و       
ياگروه ها و احزاب صرفا با استناد به فكر و انديشه آنان نيست؟ اگر تفتيـش  
عقايد قرون وسطايي قلمداد نمي شود؟ چه چيزي ديگري بايد خـوانـده و       
ناميده شود؟ چهارمين جلسه دادگاه نمايشي بويژه از آن رو كـه مـقـارن و        
همزمان با آغاز رياست صادق الريجاني بردستگاه قضايي رژيم واليت فقيـه  
است، بي اعتباري، عدم استقالل و واپس ماندگي و ناعادالنه بودن سيستـم  
قضايي را به نمايش گذاشت و نشان داد تا ماداميكه قوه قضاييه مسـتـقـل      
نيست و نيروهاي امنيتي و نهادهاي نظامي امكان مداخله و تاثـيـر گـذاري      
برروند دادرسي، دادگاه و اجراي احكام را دارا هستند، نبايد بيش از آنچه كـه  

دادگاه عمومي و انقالب اسالمي تهران با برپايي جلسـه چـهـارم       15شعبه 
محاكمه اصالح طلبان و معترضان به كودتاي انتخاباتي انجام داد، انـتـظـار    

كيفرخواست دستجمعي معاون دادستان تهران درچهارميـن دادگـاه     .   داشت
تفاوتي با پرونده سازي هاي سپاه پاسداران كه در روزهاي اخير براي اصالح 
طلبان بويژه ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي صورت پذيرفتـه، نـداشـتـه       

اظهاراتي كه قبال به نقل از آقاي موسوي “ : درمتن كيفرخواست آمده. وندارد
ذكر شد براي اثبات برنامه ريزي قبلي متهمان برآشوب و اغتشاش بـعـد از     

در اين راستا با ايجاد سازمان ها و گروه هاي غيـر  .  انتخابات كفايت مي كند
قانوني بدون ثبت در وزارت كشور از جمله فعاليت هـاي روسـاي حـزب          
مشاركت در انتخابات اخير بوده، تشكيالتي  به نام سازمان راي، موج سوم و 

 . ”از جمله آنهاست 88گروه 
پيش از انتشار اين كيفر خواست و قرائت آن در جلسـه چـهـارم دادگـاه         

مرداد ماه سخنان پـاسـدار      30  -ايرنا-نمايشي خبرگزاري جمهوري اسالمي
ناگفته هـاي  “ عبداهللا عراقي فرمانده سپاه رسول اهللا تهران بزرگ درهمايش 

را منتشر كرد كه در آن پاسدار عراقي ” 88پس از انتخابات رياست جمهوري 
هزار  300حدود “: كه  از اعضاي اصلي ستاد كودتا مي باشد، اعالم كرده بود

نفر در سازمان راي اغتشاشات سازماندهي شده بودند و همين افراد جريانات 
خياباني را بعد از انتخابات رياست جمهوري به راه انداختند حضور پر قـدرت  
بسيج براي مقابله با اغتشاشات باعث شد تا اين اغتشاشات مهار و ادامه پيدا 

ما به عنوان پاسداران انقالب اسالمي در مقابل اين اغتشاشات احساس . نكند
اين موضع گيري چه تفاوتـي  ”  . مسئوليت كرديم و نتوانستيم ساكت بنشينيم

حتا در لحن گفتار با كيفرخواست مدعي العموم دارد؟ آيا همين دروغ پردازي  
و پرونده سازي دركيفر خواست و سراسر جلسه دادگاه نمايشي چهارم تكـرار  

دادگاه هاي نمايشي همانگونه كه بارها اشاره كرده ايم حلـقـه   !  نشده است؟
اي از زنجيره توطئه كودتاي انتخاباتي محسوب مي شوند، وظـيـفـه ايـن         
محاكمات و بطور كلي سيستم قضايي بويژه دادگاه انقالب اسالمي و چهـره  

” قـانـونـيـت    ” هاي منفوري چون مرتضوي، قاضي حداد و قاضي صلواتـي 
بخشيدن به اقدامات ضد مردمي و خشونت آميز ارگان هاي ذي نفـع در    

اما در اين ميان، جلسه چهارم دادگـاه  !  كودتا و دولت برآمده از كودتا است
مساله جديدي را نيز مطرح ساخت، خواست انحالل و غيرقانونـي اعـالم     
كردن احزاب و سازمان هاي اصالح طلب كه با  تكيه بر مردم زيـر بـار       
پذيرش كودتاي انتخاباتي، اراده ولي فقيه و دولت برآمده از كودتا نرفـتـه   

 . اند، با صراحت از سوي معاون دادستان تهران اعالم گرديد
دركيفر خواست با اشاره به احزاب و سازمان هاي اصالح طلـب آمـده     

از دادگاه محترم استدعا دارم براي انحالل اين تشكل تنش آفرين “ :  است
همچنين از . اقدام الزم مبذول گردد) جبهه مشاركت(و مخل امنيت كشور 

قـانـون      16قانون فعاليت موارد مصـرحـه درمـاده         10كميسيون ماده 
با تـوجـه بـه      .  قانون مزبور عمل نمايند 17ماده  4صدرالذكر، مطابق بند 

به ويـژه از زمـان         )  مجاهدين انقالب اسالمي( عملكرد اعضاي سازمان 
تاسيس سازمان دوم كه بدون ترديد نمي توان آن را در خط امام و انقالب 

در خواست انحالل اين سازمان و محاكمه اعضـاي    .  اسالمي ارزيابي كرد
آن به ويژه در مورد تحريك به آشوب در انتخابات دهمين دوره ريـاسـت   

را مطابق قانون مجازات اسالمي در خصوص اشخاص حقيقي و . جمهوري
را    60قانون فعاليت احزاب مصوب سـال     17و  16اعمال مقررات موارد 

خواست انحالل جبهه مشاركت و سازمان مـجـاهـديـن انـقـالب         . ”دارم
اين درخـواسـت بـا      .  اسالمي در اوضاع حساس كنوني، دور از انتظار نبود

توجه به تحوالت صحنه سياسي و رسوايي و بـي آبـرويـي گسـتـرده              
كودتاچيان به دنبال افشاگري هاي توام با شهامت مـهـدي كـروبـي و         
ايستادگي ميرحسين موسوي در دفاع از حقوق و منافع توده هاي مـردم،    
اقدامي با هدف فشار بيشتر به نيروهاي اصالح طلب و كشاندن آنان بـه    

نه جبهه مشاركت و   .   موضوع تدافعي دربرابر ولي فقيه و كودتاچيان است
نه سازمان مجاهدين انقالب اسالمي هيچيك مرتكب اقـدامـي خـالف      

و خارج از موازين نشده انـد كـه       )  قانون موجود جمهوري اسالمي( قانون
رهبران و مسئوالن آنها به دادگاه كشيده شده و اعالم انحالل و ممنوعيت 

يگانه گناه نابخشودني اين سازمـان  .  فعاليت شان در دستور كار قرار بگيرد
هاي سياسي مخالفت با كودتاي انتخاباتي، ايستادگي در برابر خود كامگي 
ولي فقيه و مقاومت و مبارزه با دولت ضد ملي و ضد مردمي احمدي نـژاد  
مي باشد و از اين رو است كه مورد يورش و سركوب واقع شده  و اتهامات 

بـه عـالوه     .  ناروا، دروغ، بي پايه و ساختگي عليه آن اقامـه مـي گـردد       
اعترافات اجباري در خالل جلسه دادگاه و پس از آن در جمع به اصطـالح  

در خصوص محمد خاتمي، ميرحسين موسوي و نيز حـتـي     ”  خبرنگاران“ 
خانواده رفسنجاني، همگي اقداماتي هدفمند و حساب شـده درراسـتـاي        

در برابر اين اقدامات تخريبي كودتاچيان بايد . مقاصد شوم كودتاچيان است
حزب ما از احزاب و سازمان هـاي اصـالح       .  در صف واحدي مبارزه كرد

طلب كه اكنون زير تيغ سركوب استبداد و ارتجاع قرار دارند، با تمام توان 
حمايت كرده و فعاليت علني و قانوني را حق مسلم و خدشه ناپذيـر ايـن     
احزاب و سازمان ها و همه نيروهاي ميهن دوست، مترقي و آزاديـخـواه       
ميداند و به همين دليل قاطعانه از حق حيات و فعاليت سياسي آزاد آنـان    

ما معتقديم با سازماندهي يك كارزار گسترده داخلي و   .  پشتيباني مي كند
خارجي با حضور همه نيروهاي ملي و ميهن دوست بدون استثناء مي توان 
اقدامات و برنامه هاي كودتاچيان را به چالش گرفت و ضـمـن دفـاع از        

اكـنـون در     .  حقوق زندانيان سياسي، توطئه شوم ارتجاع را خنثي ساخـت 
اوضاعي نمايشات مشمئز كننده به نام دادگاه برگزار مي شـود كـه، بـه        
استقبال برگزاري يادمان شهيدان فاجعه ملي كشتار دستجمعي زندانـيـان   

مبارزه براي روشن شدن ابعاد جـنـايـت    .  مي رويم 1367سياسي در سال 
فراموش نشدني فاجعه ملي و پيوند اين مبارزه با خواست آزادي زندانـيـان   
سياسي، توقف دادگاه هاي نمايشي، اعاده حيثيت از مبارزان و فـعـاالن       
دربند و معرفي و مجازات عامالن و آمران فجايع اخير و مهم تر از هـمـه   
بركناري دولت برآمده از كودتا، توان و ظرفيت جنبش اعتراضي كنوني را   

 !افزايش داده و نيروي اجتماعي پرتواني را به حركت در مي آورد
 

 ...ادامه چهارمين دادگاه نمايشي 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

به سركوب و كشتار دركردستان 
 !پايان دهيد

 
كودتاچيان براي پيشبرد اهداف شـوم خـود،       
استان هاي شمال غرب كشور شامل، آذربايجان 
غربي و كردستان را به ميدان تـاخـت وتـاز و          

 .جنايت بدل ساخته اند
برپايه گزارشات منتشره، سپاه پاسداران يـك    

اطالعاتي را در منـاطـق   -سلسله عمليات نظامي
كرد نشين كشور آغاز كرده است كه طي آن ده   
ها تن از هم ميهنان ما به خاك و خون كشيـده  

 . شده اند
خبرگزاري فارس كه از عمده ترين بلندگوهاي 
تبليغاتي كودتاچيان است، اول شـهـريـور مـاه         
درگزارشي به آغاز اين عمليات نظـامـي اشـاره      

پاسداران انقالب ...  “ :  كرده و از جمله مي نويسد
اسالمي براي انجام ماموريت هاي خطـيـرخـود    
درتامين امنيت منطقه و تامين آسايش و آرامش 
مردم عزيز و واليت مدار استان هـاي شـمـال      
غرب كشور از هيچ تالشي فروگذار نكرده و بـا    
هرگونه عوامل ناامني كه از سوي ضد انـقـالب   
داخلي و خارجي بخواهد امنيت شـهـرونـدان و      
ساكنين اين مناطق را سلب نمايد با قـاطـعـيـت     

فرمانده نيـروي زمـيـنـي       ...  برخورد خواهند كرد
تاكيد كرد، ضد انقالب و گروهك هـاي    ...  سپاه

تروريستي بايد بدانند در هيچ نقـطـه از كشـور        
بويژه در مناطق غرب و شمال غرب كشور نقطه 
امني نخواهند داشت و هرگونه تحرك و رفـتـار   
آنان توسط نيروهاي نظامي و امنيتي رصد و بـا    

 .”...آنان به شدت برخورد خواهد شد
اين عمليات نظامي خونين، مقارن با سالـگـرد   
جنگ برادر كشي كردستان در اوايل انقالب بوده 
و بي ترديد با هدف هاي معين سياسي انجام مي 

تالش هدفمند كـودتـاچـيـان را بـايـد           .  پذيرد
درراستاي ايجاد تشنج و فضاي ارعاب در جامعه 

پيش از انجام اين عمليات، سـپـاه     .  ارزيابي كرد
پاسداران به عنوان يكي از طراحان و مـجـريـان    
كودتاي انتخاباتي، به فضاي سركوب و خشونـت  
در منطقه دامن زد و با توسل بـه خشـونـت و        
وحشي گري بسياري از كسبه خرد مرزنشين را   

در .  قتل عام كـرد   ”  مبارزه با قاچاق كاال“ به نام 
اين زمينه كميته كردستان مجمـوعـه فـعـاالن       
حقوق بشر ايران با انتشار اطالعيه اي به تاريـخ  

مرداد ماه خواستار تـوقـف حـمـالت بـه             24
در ايـن    .  مرزنشينان فقير و بي پناه شـده بـود      

نفر از شهروندان كرد كشته و  10روز گذشته دست كم   20فقط در... “: اطالعيه از جمله تاكيد مي شد
وجود نگاه امنيتي به مناطق كردنشين، عدم سرمـايـه گـذاري كـالن         ...  نفر ديگر زخمي شده اند 12

مرزي غرب كشور سبب شده كه داد   -اقتصادي و عدم وجود فرصت هاي شغلي در مناطق كوهستاني
به عنوان يكي )  از جمله لوازم صوتي و تصويري، پارچه، چاي و لوازم آرايشي( و ستد غير قانوني مرزي 

اين كميته از مسئولين جمهوري اسالمي مـي    ...  از منابع امرار معاش شهروندان مرزنشين تبديل شود
خواهد با اتخاذ راهكارهاي مورد نياز، كشتار كاسبكاران بي دفاعي كه تنها براي امرار معاش و بر اثـر    

 .“... فقر تن به اين مخاطرات داده اند را متوقف كند
همچنين در هفته هاي اخير شوراي هماهنگي اصالح طلبان كرد در بيانيه اي در محكوم ساخـتـن   

افكار عمومي ملت شريف ايران و كردهاي “ :  كودتاي انتخاباتي خطاب به مردم ايران تاكيد كرده است
آزاديخواه چنان از اين بازداشت هاي خود سرانه و غيرقانوني رنجيده شده كه جز با اعاده حـيـثـيـت،       

 ”.آزادي زندانيان سياسي و دستگيري عامالن و آمران شكنجه، آن را التيام نخواهد بخشيد
اين موضعگيري در كنار مواضع اميدوار كننده احزاب و نهادهاي مدافع منافع مردم كرد و رفع ستـم  
ملي، به نزديكي و تعامل هر چه بيشتر مبارزان راه الغاي ستم ملي با جنبش دمكراتيك و آزاديخواهانه 
سراسري منجر گرديده و دقيقا بايد علت حمالت نظامي كنوني سپاه پاسداران به مناطق كردنشيـن و    

 . ايجاد فضاي امنيتي در استان هاي كردستان و آذربايجان غربي را در اين مساله جستجو كرد
به عبارت دقيق، كودتاچيان با درك اين موضوع يعني پيوند ميان جنبش هاي ملـي بـا جـنـبـش          
سراسري، حمالت نظامي و سركوب را در كردستان سازمان داده اند و مي كوشند با ايجاد جو رعب و   
وحشت و پديد آوردن درگيري نظامي مانع از اتصال پيوند مبارزه خلق كٌرد با پيكارعـلـيـه كـودتـاي        

پي بردن به علت اينكه چرا در اين اوضاع حساس ناگهان نيروي زميني سپاه پاسداران .  انتخاباتي شوند
با همياري واحدها و تيم هاي عملياتي وزارت اطالعات به درگيري نظامي نسبتا گسترده مبادرت مـي  
كنند، دشوار نيست، منطقه كردستان به داليل مختلف در التهاب دايمي بسر مي برد و برخورد خشـن    

جداي از تـحـريـكـات       .  نيروهاي نظامي و امنيتي بستر مناسبي  را براي تنش آفريني فراهم مي آورد
جريانات وابسته و ضد ملي كه در ميان مردم كرد و جنبش ملي در راه لغو ستم ملي، پايگاه محكم و   
قابل اتكايي ندارند و اقدامات آنان در خدمت منافع ارتجاع داخلي و استعمار و امپرياليسم قـرار دارد،      
مبارزه بر حق نيروهاي ميهن دوست كردستان بخشي از جنبش سراسري آزاديخواهانه مردم ايران بـه  
شمار مي آيد كه در جريان پيكار برضد كودتاي انتخاباتي اين ارتباط پر اهميت قوام بيشتري يافـت و    

حمالت نـظـامـي و      .  همين امر نگراني و هراس كودتاچيان به ويژه سپاه پاسداران را برانگيخته است
ايجاد تشنج با سركوب مردم فقير و بي دفاع صرفا در راستاي امنيتي كردن فضاي كشور قرار دارد و     

نبايد گذاشت مزدوران كودتاچي پيوند در حال رشد جـنـبـش    .  توطئه اي حساب شده ارزيابي مي گردد
ملي براي رفع ستم ملي با مبارزات دمكراتيك سراسري را قطع كنند و با جنايت و كشتـار، جـو بـي        

نظامي كردن مناطق كرد نشين و اجحاف و سركوب هم ميهنان .  اعتمادي و تفرقه ملي را حاكم سازند
اين اقـدامـات   .  كرد توطئه اي برنامه ريزي شده عليه مبارزه آزاديخواهانه و دمكراتيك سراسري است

بخشي از برنامه كودتا انتخاباتي قلمداد مي گردد و همانند بازداشت هاي گسترده، اعترافات اجـبـاري،   
حزب مـا    .  دادگاه هاي نمايشي و جنايت در زندان ها در راستاي اهداف مشخص كودتاچيان قرار دارد

ضمن محكوم ساختن جنگ و خون ريزي دركردستان و دفاع از حقوق هم ميهنان كرد، برتقويت هـر  
چه بيشتر پيوند ميان جنبش ملي در راه الغاي ستم ملي با پيكار سراسري برضد كودتاي انتـخـابـاتـي     

مبارزه با دولت كودتا به امكانات جنبش ملي براي الغاي ستم ملي مي افـزايـد، ايـن        .  تاكيد مي كند
هدف اصلي حمالت نظامي اخير در كردستان . واقعيت را نمي توان و نبايد لحظه اي به فراموشي سپرد
 !قطع و يا آسيب رساندن به اين پيوند و ارتباط حياتي است

 

 در ايران چه كساني حكومت مي كنند؟
آخرين جدار نازك فرو ريخت و نور به داخل تونل .  مته هاي غول پيكر دل كوه را سوراخ مي كردند

اين يكي ديـگـر از كـارهـاي         .   دويد و صداي اهللا اكبر حاضرين و دوربين هاي تلوزيوني نمايان شد
تبليغاتي بود كه تلويزيون دولتي ايران يك ماه پيش از انتخابات رياست جمهوري براي احمدي نـژاد    

رئيس راديو تلويزيون دولتي ايران پاسدار ضرغامي از فرماندهان سابق سپاه پاسداران .  سازمان مي داد
اما مته هاي غول پيكر متعلق به بنياد مستضعفان بود،  بنياد خيريه اي كه در اوايل انقالب بـه  .   است

دستور آيت اهللا خميني شكل گرفت و قرار بود كه اقشار تهيدست جامعه را زير پوشش حمايـت خـود     
اما اين بنياد نيمه دولتي زير نظر خامنه اي كار مي كند و اداره و مديريـت آن در دسـت         .   قرار دهد

قرار دادهايي را كه اين بنياد با .  از فرماندهان نيروهاي سپاه و امنيتي بوده اند”  عناصري است كه قبال
دولت منعقد كرده است سر به ميلياردها دالر مي زند و در عرصه هاي اقتصادي از شير مرغ تـا جـان     

هتل داري و توريسم، مترو و حفر تونل، جـاده سـازي، سـد        :  آدميزاد دخالت و سرمايه گذاري ميكند
نيز تصميم گرفته شده است كه داللي فروش نفت و مشتقات ”  اخيرا.   سازي، خريد و فروش و تجارت
هيچ ارگان و نهاد دولتي نيز حق تحقيق و تفحص و يا طلب ماليات را   .  آن را به اين بنياد واگذار كنند

اغلب اين پروژه ها بدون مناقصه و بدون ترس از شركت رقـيـب   .  از اين كمپاني به ظاهر خيريه ندارد
اين بنياد ديگر آب باريكه اي نيست كه حمايت هاي محـدودي  .  نصيب اين اختاپوس هزار پا مي شود

را به بخشي از قشرهاي تهيدست برساند بلكه سيل خروشاني از امكانات و پول است كه به سمـت و    
 .سوي فرماندهان سابق سپاه و نيروهاي نظامي امنيتي روان ساخته است

اين مركز قرار بود كـه امـكـانـات         .  قرار گاه سازندگي خاتم االنبياء وابسته به سپاه پاسداران است
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اي حاصل نشود، مخالفت عليـه رژيـم      و مهمتر آنكه موسوي با قاطعيت هشدار داد كه مادامي كه نتيجه عادالنه
زود خواهد بود كه “: هاي اجباري منتشر كرد، گفت اي كه پس از نمايش اعتراف موسوي در بيانيه. ادامه خواهد يافت

گونه با جان و آبروي او بازي  گراني را كه اين ملت محاكمه مرتكبين اين فجايع را شاهد باشد و بازجويان و شكنجه
 ”.كنند بشناسد مي

وجه تنها صداي مخالـف و اعـتـراض         هاي باالي جامعه ايران موسوي به هيچ قابل توجه است كه در ميان رده
محمد خاتمي، رئيس جمهور پيشين ايران نيز در مخالفت با محاكمات نمايشي صداي اعتراض خود را بلـنـد   .  نيست

مغاير با موازين قانون اسـاسـي،   “ و اضافه كرد كه محاكمات ”  گونه اعتباري ندارند ها هيچ اين اعتراف“ :  كرد و گفت
 ”.قوانين عادي و حقوق شهروندي است

خرداد بدانجا انجاميد كه  22رفتار نادرست و غيرانساني رژيم در برابر واكنش مردم به رويدادهاي پس از انتخابات 
در ايـن    .  گيري كند در يك چرخش ناگزير، رژيم مجبور شد در مورد وضعيت علني شده بازداشتگاه كهريزك موضع

شدگان اخير زنداني بودند و در معرض ضـرب و     بازداشتگاه كه در جنوب شرق تهران قرار دارد، شماري از بازداشت
بسياري اين بازداشتگاه را، .  شتم وحشيانه و شكنجه قرار داشتند، به حدي كه حتي منجر به مرگ تعدادي از آنها شد

كه دو سال پيش به عنوان يك زندان غير استاندارد اعالم شد و در ضمن خارج از حيطه كنترل و عمل قوه قضاييه 
اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي، اقـرار    .  خوانند ايران است، گوانتاناموي ايران مي

كرد كه از اين بازداشتگاه براي حبس كردن افرادي استفاده شده است كه در جريان رويدادهاي پس از انتـخـابـات    
 .رياست جمهوري دستگير شده بودند

هاي انجام شده در كهريزك، محدود بود به زنداني كـردن     اما واكنش رسمي رژيم در پي فاش شدن وحشيگري
پيشتر، قربانعلي دري نجف آبادي، دادسـتـان كـل      .  و نه بيش”  سه مأمور انتظامي كه زندانيان را كتك زده بودند“ 

ها و  دستگاهبا “ رخ داده است و گفته بود كه ”  هايي تخلف“ اذعان كرده بود كه ”  حادثه كهريزك“ كشور، با اشاره به 
اكنون اين بازداشتگاه تعطيل و مايه آبروريزي بيش از پيش رژيـم  ”  . افراد متخلف در اين خصوص بايد برخورد شود

شـود، امـروز ادعـاهـاي            هاي عميقي كه در ميان هيأت حاكمه رژيم ديده مي با توجه به ادامه شكاف.  شده است
اوضاع جاري ايران را همسر عيسـي سـحـرخـيـز،        ....  بازد روحانيون مبني بر حمايت مردمي نيز به سرعت رنگ مي

دانند كه اينها چـقـدر    همه مردم مي“ :  اي كه اينك زنداني است، به بهترين وجهي توصيف كرد نگار برجسته روزنامه
 ”.شود ها گفته مي دانند كه تحت فشار و شكنجه اين صحبت همه مي...تحت فشار هستند

هاي زندانيان سياسـي   اخيراً شماري از خانواده.  هاي آنها، مقاومت ادامه دارد اما به رغم فشار بر زندانيان و خانواده
يك كنفرانس خبري در انجمن حمايت از زندانيان برگزار كردند كه در آن به وضعيت زندانيان و نـداشـتـن حـق         

جالب است كه در آغاز محاكمات نمايشي، عبدالرضا محبتي، معاون دادسـتـان تـهـران،       ....  مالقات اعتراض كردند
كيفرخواست بلندبااليي را خواند و بدون آنكه به نقض هيچ قانون مشخصي از قوانين جاري ايران اشاره و اسـتـنـاد    

بان حقوق  ديده“ همان طور كه در بيانيه .  متهم كرد”  كودتاي مخملي“كند، محاكمه شوندگان را به دست داشتن در 
توانند به تخلف جنايي مشخصي براي محكوم  از آنجا كه كامالً روشن است كه مقامات ايران نمي“: آمده است” بشر

چـگـونـگـي رفـتـار بـا            ”  . كردن اين افراد استناد كنند، بايد آنها را فوراً و بدون هر گونه قيد و شرطي آزاد كنـنـد  
هـاي   نصيب آنهايي كه در اعتراض. شدگان خود ادعانامه گويايي عليه رهبري جمهوري اسالمي ايران است بازداشت

 .قانوني عليه نتيجه انتخابات شركت كردند، چيزي نبوده است جز شكنجه، ضرب و شتم وحشيانه و مرگ
شود مخالفان و  برگزاري محاكمات نمايشي اخير، مرحله جديدي از برخورد و عمل رژيم است كه در آن سعي مي
قـابـل ذكـر      .  معترضان به نتيجه انتخابات را به همدستي در توطئه خارجيان براي سرنگون كردن رژيم متهم كنند

” هاي اعتراف“ ويژه  اند، از جمله و به المللي حقوق بشر حامي زندانيان در برابر هر گونه بدرفتاري است كه قوانين بين
 .اجباري
المللي حقوق مدني و سياسي، كه دولت ايران  ميثاق بين 14ماده 

كند كه هر شخص متهم  خود از امضا كنندگان آن است، اعالم مي
” وكيل برگزيده خودش“ به يك جرم جنايي حق مشاوره حقوقي با 

. را دارد؛ در حال حاضر زندانيان ايران از اين حق بديهي محرومنـد 
نبايد مجبور به شهادت “ دارد كه زنداني  اين ماده همچنين مقرر مي

 ”.دادن عليه خودش يا اعتراف به گناه بشود
المللي حقوق بشر اين است كـه   يكي از اصول بنيادي قوانين بين

هر گونه شهادتي، از جمله اعتراف، كه از طريق شكنجه يا آزار و     
بدرفتاري به دست آمده باشد، قابل استناد نيست و نبايد مـنـظـور      

اكنون بيش از هر زمان ديگري ضرورت دارد كه همه آنـانـي   .  شود
كه در گذشته و تا كنون از حقوق مردم ايران دفاع و پشـتـيـبـانـي      

رژيم ايـران    .  اند، صداي مخالفت و اعتراض خود را بلند كنند كرده
المللي پاسخگوي  بايد در برابر مردم كشور خود و در برابر جامعه� بين

 ”.نقض خشن حقوق بشر در اين كشور باشد
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، كودير، با مقاالتي در توضيح جنبه هاي مختلف ”حقوق مردم ايران
ايـن  .   جنبش اعتراضي كنوني در هفته دوم شهريورماه منتشـرشـد  

نشريه كه در سطح وسيعي در اتحاديه هاي كارگري و نـيـروهـاي    
وابسته به جنبش صلح و ترقي خواهي در اروپا و آمريكاي شمـالـي   
پخش مي شود در رابطه با ماهيت جنبش اعتراضي در ايران، نقش 

 .   زنان، جوانان و كارگران در آن و ضرورت همبستگي بين المللي با اين جنبش روشنگري مي كند

 ...ادامه نگاهي به 

ماشيني و انساني خود را كه از جنگ 
فارغ شده بود براي سازندگي كشـور  

اين قـرارگـاه اكـنـون       .  به كار ببرد
تمامي تارهاي مكنده خودش را بـه  
جسم و جان اقتصاد كشور تا عميـق  

و در يك .  ترين نقطه فرو برده است
جاده يكطرفه ثروت ها و پول هـاي  
كالن نفت به سمت اين قرارگـاه و    
.  فرماندهان نظامي آن روان اسـت     
اعــالم شــده اســت كــه ارزش          
قراردادهايي را كه اين شركت و يـا    
قرارگاه نظامي با دولت داشته اسـت  

ميليارد دالر در سه ساله اخـيـر      15
البته اين فقط قرار داد بـا  . بوده است
در زمان دولت محـمـد   .  دولت است

خاتمي در محافل دولتي افشاء شـد    
بندر كوچك و  52كه اين قرارگاه در 

بزرگ حمل و نقل انجام مي دهـد    
كه دولت هيچ گونه نظارتي بـر آن    

اخيراٌ كشف شده اسـت كـه     .   ندارد
سپاه در حوالي كرج يك فرود گـاه    
اختصاصي براي واردات كـاالهـاي     

كار به ايـنـجـا    .   ويژه در اختيار دارد
خاتمه نمي يابد، اكنون شرايـط بـه     
نحوي است كه هيچگـونـه پـروژه      
اقتصادي بزرگ و متـوسـط بـدون      
تاُييد مستقيم و يا غير مستقيم ايـن  
قرارگاه قابل انجام نيست و اغـلـب     
شركت هاي خصوصـي مسـتـقـل       
  فعاليت خود را بايستي در زير سايـه
سنگين اين قرارگاه با بيم و نگرانـي  

 .انجام دهند
عناصر سپاه پاسـداران صـنـايـع       
نظامي و حتي به طور غير مستقيـم  
صنايع هسته اي را نيز در اخـتـيـار      

حجم پول هايي كه صـرف    .   دارند
اين صنايع مي شود بسيار هنگفت و 
غير قابل اندازه گيري است و بطـور  
.  دقيق در رديف بودجه ها نـيـسـت   
داللي اين بخش از تجارت به خاطر 
محاصره اقتصادي و نظامي، ثـروت  
هاي باد آورده اي را نصيب دالالن   

گذشته از .   امنيتي مي كند –نظامي 
آن امتيازات ويژه اقتصادي و فضـا    
براي فعاليت اقتصادي ثروت هـاي    
افسانه اي را در كوتاه مدت نصيـب  
آن بخش از فرماندهان سپاه كـرده    

فرنج نظامي را از     ”  است كه ظاهرا
تن در آورده اند امـا در سـركـوب        
اعتراضات مردمي نقـش اسـاسـي      

صادق محصولي وزير كشـور  .   دارند
         دولت احمدي نژاد يـك نـمـونـه

صادق محصولي .   مشخص آن است
كه يكي از عناصر اصلي سركوب در 
اعتراضات اخير بوده است، در يـك    
زمان بسيار كوتاه تبديل به ميليـاردر  

او در بخش سـاخـت و     .   شده است

 ...ادامه همبستگي بين المللي با جنبش اعتراض 
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نامه رفيق شهيد احمد دانش، عضو كميته مركزي حزب : باز خواني يك سند تاريخي

 توده ايران  از شكنجه گاه هاي رژيم واليت فقيه            

 !ريشه فجايع امروز را بايد دركشتار و جنايت هاي ديروز بويژه فاجعه ملي جستجو كرد

اين كـه در    
تمام پرونده 
من حـتـي     
يك مـورد    
خطا كه بـه  
استنـاد آن    
حتي بتـوان  
كسي را بـه  
ــي  ــازجــوي ب
دعوت كرد، 
وجود ندارد، 
و با وجودي 
كه بسيـاري  
از مقـامـات   
به خـوبـي     
مي دانند كه 
تمام زندگي 
مــن وقــف   
خدمت بـه    
اين مردم و   

اين آب وخاك شده است، همچنان بالتكليف و در شـرايـط     
اين تنها من نيستم كه دچـار چـنـيـن       .  سخت زنداني هستم

عده زيادي از كم ساالن و جوانان و پيران، از   .  وضعي هستم
زن و مرد و از گروه هاي مختلف سياسي و طيف عقايد كامال 
متفاوت و از جمله تعداد زيادي از رفقاي من، به ايـن وضـع       
دچارند كه به جاي رسيدگي به وضع حقوقي و   قضايي آنهـا،  
تحت انواع فشارها براي پذيرفتن موقعيت و وضعيتي به نـام    

قـرار    -بخوانيد تن دادن به ريا و تزوير و نفاق واقعي-” تواب“ 
در چنين شرايطي كه بايد تعجب كرد كه در زندان هاي . دارند

نـه    -جمهوري اسالمي ايران به كارخانه هاي ناراضي تراشي
تنها در داخل زندان ها كه در جامعه و در بين خانواده هـا و      
بستگان زندانيان، به مزارع پرورش ميوه هاي مسموم و ريا و   

به جز شكاف عميق بين گفتار و  -تزوير و نفاق تبديل شده اند
كردار نديده ام و اين عمده ترين علت ايجاد شك و ترديد و   

در حاليكه از زباني مي شنيدم كـه    .  بي اعتمادي در من است
فحش دادن با اخالق اسالمي مغاير است، از هـمـان زبـان        
فحش هاي ركيك شنيده ام، در حاليكه از زباني مي شنـيـدم   
كه تهمت زدن و كوشش براي هتك آبرو و حيثيت افـراد از    
گناهان كبيره است، مورد شديدترين تهمت ها و افـتـراهـاي    

تهمت زدن و بي آبرو كـردن  .  سياسي و ناموسي قرار گرفته ام
در حالي كه شما در .  ديگران جزيي از زندگي روزانه شده است

يكي از پيام هايتان گفته بوديد كه كسي كه به ديگران تهمت 
بزند و بكوشد تا با فشار و ارعاب متهم را مجبور بـه قـبـول      
تهمت نمايد، گناهش مانند كسي است كه در خانه كعبـه بـا     

بارها و بارها شاهد ارتكاب چنين گناهي از   .  مادر خود زنا كند
سوي عده اي كه خود را مسلمان مي نامند و من به نوبه خود 

در حاليكه از زباني مـي  .  آنها را مسلمان نما، مي نامم، بوده ام
شنيدم كه كتك زدن و آزار زنداني به دور از رفتار اسـالمـي     
است، از دست همان زبان، بدون كوچكترين مجوزي كـتـك   
. خورده ام و شاهد كتك خوردن و آزار زندانيان ديگر بوده ام  
بدون اينكه حداقل اين حق ساده و اين اجازه طبيعي را داشته 

امسال در اوضاعي متفاوت به استقبال بيست و يكمين سالگرد فاجعه ملـي كشـتـار      
رژيم ضد مردمي واليت فقيه بيست و يك سـال    . دستجمعي زندانيان سياسي مي رويم

، بارديگر زندان ها و شكنجه گاه ها را از 1367پس از جنايت بزرگ و بي سابقه درسال 
آزاديخواهان و ميهن دوستان انباشته و باز هم با وحشي گري توصيف ناپذير به كشتـار  

گزارشات متعددي از وضعيت ضد انساني حاكم بـر  .  پير و جوان، مرد و زن مشغول است
زندان ها در جامعه بازتاب يافته و گوشه هايي از شيوه و روش كودتاچـيـان در آزار و         

بيست و يك سال پيش همين نوع رفتار و .  شكنجه و قتل به بيرون درز پيدا كرده است
در برخي زمينه ها رفتاري به مراتب بدتر از آنچه امروز ديده و گزارش مـي شـود، در       

برپـا مـي     ”  علني“ محافل و اشخاصي كه امروز دادگاه نمايشي .  زندان ها جريان داشت
كنند، ديروز در تاريك خانه هاي اوين، گوهر دشت و ساير زندان هاي كشور بيـدادگـاه   
هاي سه نفره مرگ تشكيل داده بودند و هزاران انسان شريف، ميهن دوست و انقالبـي  

دقيقه زمان مي  3تا  2ماه در جلسات تفتيش عقايد كه فقط بين  2را در عرض كمتر از 
برد، به مرگ محكوم كرده و دستجمعي جان باختند، حتي علت صدور حكم اعدام، زمان 

دادگاه هاي سه نفره مرگ كـه  .  اجراي ان و محل خاكسپاري تاكنون روشن نشده است
. بيمار و مجروح رحم نكرد ،به دستور خميني تشكيل شده بود، به زن و مرد، پير و جوان

در ميان شهداي حزب ما، جواناني مانند رفيق شهيد مهرداد دستگير با نزديك به بيست 
سال سن وجود دارند و هم مبارز كهنسالي چون دكتر حسين جودت با بيش از هشـتـاد   

 .سال سن به چشم مي خورد
” لكه ننگ در تاريخ قضايي ايـران   “ امروزه از برگزاري دادگاه هاي نمايشي با عنوان 

ولي بايد پرسيد به بيدادگاه هـاي چـنـد      .  ياد مي شود كه توصيفي به حق و به جا است
چه نامي مي توان نهاد؟ صداي مظلومـيـت جـان       1367دقيقه اي دهه شصت و سال 

باختگان قهرمان فاجعه ملي و همه جان باختگان جنبش مردمي، اينك در فرياد ميليوني 
فجايعـي كـه     .  توده ها عليه كودتاي انتخاباتي و دولت برآمده از كودتا طنين انداز است

امروز در زندان ها و بازداشتگاه هايي چون كهريزك  رخ داده و مي دهد، ادامه و امتداد 
براي پي .  جنايت و كشتار ديروز بويژه كشتار زندانيان سياسي در جريان فاجعه ملي است

از اين رو بازخواني نامـه  .  بردن به واقعيت امروز، شناخت و آشنايي با گذشته ضرور است
سرگشاده زنده ياد دكتر احمد دانش عضو كميته مركزي حزب توده ايران كه خـود از      

به شمار مي آيد، به عنوان يك سند معتـبـر    1367شهداي قهرمان فاجعه ملي در سال 
ما به مناسبت سالگرد فاجعه ملي .  تاريخي از اهميت اساسي و روشنگرانه برخوردار است

و براي گراميداشت ياد و خاطره مبارزان دالور و سربلند مردم، اين نـامـه سـرگشـاده         
تاريخي را كه از درون زندان خطاب به آيت اهللا منتظري نوشته شده باز انـتـشـار مـي       

سراسر اين نامه سرگشاده، فرياد حقانيت، شرافتمندي و استواري رفيق شـهـيـد      .  دهيم
دكتر احمد دانش و ديگر شهداي مردم است و سندي غير قابل انكار در محكوميت ظلم، 

باهم اين سند افشاگرانه را كه پس از بيش از بـيـسـت سـال           !  استبداد و عوام فريبي
 !موضوعيت خود را حفظ كرده، مرور كنيم

 

 :رفيق احمد دانش، عضو كميته مركزي حزب توده ايران 
 كوشش براي تغيير عقيده از طريق اعمال فشار و زور بيهوده است

 
 :رفيق احمد دانش از زندان درنامه سرگشاده به آيت اهللا منتظري مي نويسد

پس از سالم و اداي احترام، اين نامه را با ترديد و   ! حضرت آيت اهللا العظمي منتظري
نوعي احساس شك و بدبيني نسبت به اجراي قانون و رعايت عدالت در جـمـهـوري        

اميدوارم مرا خواهيد بخشيد كه چنين صريـح و بـي       .  اسالمي ايران برايتان مي نويسم
آنقدر درد در سينه و زخم در پيكر دارم كه بيان آنها در چارچوب . تكلف صحبت مي كنم

آنقدر بي تفاوتي و از آن بـدتـر         .  تنگ گفتار و نوشتار پر تكلف و پر تعارف نمي گنجد
خصومت نسبت به سرنوشت انسان ها ديده ام كه در باره موثر بودن و نتيجه دادن هـر  

حتما سئوال خواهيد كرد كه علت اين همه شـك  .  گونه اعتراض و شكايت عميقا بدبينم
و ترديد چيست و چرا من كه اينقدر بدبينيم، اقدام به نوشتن اين نامه كرده ام؟ در جواب 
سئوال اول بايد بگويم، اكنون پنجمين سال است كه در زندان به سر مـي بـرم و بـا          
وجودي كه به عنوان يك پزشك جراح هر كمكي كه از دستم بر مي آمده است بر طبق 
سوگندي كه براي حفاظت از زندگي و كاستي از درد بيماران ياد كرده ام، انجام داده ام   
و در نتيجه تعداد زيادي از مقامات دادستاني و زندان مرا شخصا مي شناسند، و عليرغـم  
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قلم من كه تحمل بار بيان اين .  باشم كه چشم در چشم شكنجه گر خود بياندازم
همه زشتي و پليدي را ندارد، ولي نمي دانم شما كه خود مدتي گرفتار ددمنشـان  
رژيم طاغوت و زنداني بوده ايد، آيا مي توانيد حال انساني را نزد خود مـجـسـم      
كنيد كه اغلب در نيمه هاي شب با چشماني بسته و در گوشه هاي خـلـوت و       
تاريك زندان، با اين احساس كه تنهاي تنهاست، كوچكترين حـقـي نـدارد و          
هيچكس به فريادش نمي رسد، بايد انواع شكنجه هاي رواني و جسمي را تحمل 

در حاليكه بارها و بارها شنيده و در قانون اساسي جمهوري اسـالمـي   .  مي كردم
خوانده بودم كه شكنجه ممنوع است، خود شكنجه شده و بارها و بارها شـاهـد     

انسان هايي كه صداي خش .  شكنجه هاي بيرحمانه ي انسان هاي ديگر بوده ام
خش خزيدن پيكر عليل آنها را شنيده  و از زيرچشم بند ديده ام كه چون در اثـر  
شكنجه قادر به راه رفتن نبوده اند و براي نقل مكان بر روي پـاي خـود مـي          
خزيدند و من با ديدن اين صحنه ها، درد خود را فراموش مي كردم و با خود فكر 
مي كردم اين كيست؟ و جواب مي دادم مهم نيست كه اسمش چيست و عقيـده  

اين ديگر يك فرد و يك انسان نيست، همه انسانيت و هـمـه       .  اش كدام است
انسان هايي را ديده . بشريت است كه چنين ذليل و بيچاره بر روي زمين مي خزد

ام كه در اثر زخم ها و دردهاي ناشي از شكنجه استفراغ مي كردند و در نتيـجـه   
آنقدر آب از دست مي دادند كه پوستشان خشك مي شد و خطر مرگ تهديدشان 
مي كرد و براي نجات جانشان كه اكثريت خواهان اين نبودند، مي بايسـت بـه     

انسان هايي را ديده ام كه از شدت ضربه هاي شـالق    .  تزريق سرم متوسل شد
. خون ادرار مي كردند و به علت از كار افتادن كليه ها مي بايست دياليز شـونـد    

و بـاالخـره در       .  گذاشته بودند”  تعزير“ البته از حق نگذريم كه نام اين اعمال را 
حاليكه بارها و بارها از زبان مسئولين بلند پايه جمهوري اسالمي ايران شنيده ايم 
كه در جمهوري اسالمي ايران كسي را به خاطر عقيده زنداني نمي كنند و قانون 

كه شما در تدوين و تصويـب آن نـقـش        –اساسي جمهوري اسالمي ايران هم 
بر اين مساله صراحت دارد، مورد مشخص من كه بدون شـك    -عمده داشته ايد

كار به جايي رسـيـده   .  تنها مورد نيست، بهترين گواه نادرست بودن اين ادعاست
بود كه استناد به قانون اساسي در جريان به اصطالح بازجويي ها بـا مسـخـره        

ولي تاسف آورتر اينكه كار تجـاوز و بـي       .  كردن و ضرب و شتم همراه مي شد
اعتنايي به حقوق انسان و اصول قانون اساسي تا بدان حد رسـيـده اسـت كـه         
افرادي در اين جمهوري به خود جرات داده اند كه بدون كوچكترين بيم و هراس 

ضديت خودشـان    -با صراحتي اعجاب برانگيز-از عاقبت قانون شكني هاي خود 
با قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران را نشان داده اند، يا همان هايي كه بايد 
 .حافظ قانون اساسي باشند، با خيره سري خاصي، آن را مورد تجاوز قرار داده اند

در كيفرخواستي كه براي من تدوين شده است، ضمن شمـردن تـاريـخـچـه        
تاكنون، در بند آخر به عنوان يكي از موارد جرم  1329زندگي سياسي من از سال 

نامبرده بر سراعتقادات خود باقي است، بـراي  “ اينطور مطرح شده است كه چون 
و عجيب تر اينكه همين سئوال در ”  وي تقاضاي مجازات شديد شرعي مي شود

در موارد عديده شاهد بوده ام و شاهد هستـم كـه     .  دادگاه هم مطرح شده است
كه چه با آن   -انسان ها را فقط و فقط به خاطر داشتن عقيده و آن هم عقيده اي

خيلي ساده و بي آاليش طرفدار اجراي عدالت اجتماعـي   -موافق يا مخالف باشم
در زندان نگه داشته اند و از قرار معلوم هيچ مقـامـي     -است و نه هيچ چيز ديگر

هم، براي رسيدگي به اين موارد و جلو گيري از قانوني شكن ها، خودسري ها و   
احيانا خرابكاري و اقدام دشمنانه براي بد نام كردن هر چه بيشتر و بيشتر انقالب، 

هم اكنون انسان هايي از گروه هاي مختلف سياسي در زندان به سر .  وجود ندارد
زيرا محتويات پرونده آنها قابلـيـت صـدور      .  مي برند كه اصال حكمي نگرفته اند

و ابراز تنـفـر و در       ”  مصاحبه“ هيچگونه حكمي را ندارد و آزادي آنها موكول به 
واقع فحاشي به خودشان شده است و هستند تعداد زيادي كه حكم آنها به پايان 

شايـد بـا ايـن        ( رسيده و با وجودي كه دوران زنداني آنها به پايان رسيده است، 
مـلـي   “ )  اصطالح زندانيان كه از زمان طاغوت مانده است شما هم آشنا هستيـد 

يعني حاضر شدن پشـت دور    ”  مصاحبه“ آزادي آنها موكول به .  مي كنند”  كشي
 ....بين فيلمبرداري و به خود فحش دادن و خود را بي آبرو كردن شده است

براي رفع ظلم و خلع يد از آنهايي كه موقعيت و مقام خود را وسيله اي بـراي    
زورگويي و تجاوز به جان و ناموس مردم و مال اندوزي قرار داده اند و من بر اثر 
تصادفي كه به يك شوخي تاريخ شبيه است با عده اي از آنها هم بند بوده ام و   

حضرت آيت اهللا، زماني كه سفـيـد   . در نتيجه به كار آنها آشنا شده ام، اقدام كنيد
پوستان مهاجر اروپايي قدم به قاره آمريكا گذاشتند و دست به كشتـار جـمـعـي       
سرخپوستان زدند و درصدد براندازي نسل آنها برآمدند، در مقابل اعتراض هـاي    
بين المللي و اعتراض به آنهايي كه هنوز ذره اي حس انسان دوستي و اعتقاد به 
رعايت موازين قانوني در مغزشان باقي مانده بود، اين شعار را مطرح كردند كـه    

منظورشان اين بـود  ”  .يك سرخ پوست خوب، سرخ پوست مرده است“ ...ادامه باز خواني يك سند تاريخي 
كه هر سرخ پوستي را بدون توجه به خصوصيات شخصي وي و بدون 
تحقيق در باره اينكه آيا گناهي مرتكب شده است يا نـه، مـي تـوان        
كشت و يا چون حيوان داخل اردوگاه هاي مخصوص راند و چون سرخ 

بد جنس و خبيث است، پس تنها مرده او بي ضرر و در     ”  ذاتا“پوست 
نتيجه خوب است، و اين شعار تبديل به قانون شد و خوب مي دانـيـم   
كه چه جنايت هاي مهيب و وحشتناك با تكيه به اين شعار در حـق      
سرخ پوستان و از آن گذشته در حق انسان هايي كه از نظـر نـژاد و       
عقيده با سفيد پوستان اروپايي فرق داشتند و حتي در حق دگرانديشان 
سفيد پوست و سفيد پوستاني كه با اين شعار هولناك و ضـد بشـري     
مخالف بودند، بوقوع پيوست و به عنوان لكه ننگي بـردامـن هـمـه         

به اين مساله تاريخي، كه هنوز آثار شوم آن از بـيـن     .  بشريت نشست
نرفته است، بدين جهت اشاره كردم كه احساس مي كنـم امـروز در       

يك توده اي خوب، تـوده اي مـرده       “ جمهوري اسالمي ايران، شعار 
از جانب پاره اي محافل و قشرهاي اجتماعي كه اقليت ناچـيـز   ”  است

ولي از نظر اقتصادي گروه پر قدرتي را تشكيل مي دهند و بحث درباره 
آنها از حوصله اين نوشته خارج است، به ميان كشيده شد، و به قانـون  

طبيعـي  .  نوشته نشده اي كه متاسفانه فراگير شده، تبديل گرديده است
است وقتي كه چنين شعاري نزد كساني كه بر سرنوشت انسـان هـا       
حاكمند، به يك اصل فكري تبديل گشت، ديگر هر گونه شـكـايـت،      
هرگونه استدالل درباره بيگناه بودن اين يا آن فرد و اين يا آن گـروه    
اجتماعي و خواست هر گونه اجراي قانون و رعايت اصول عدالت، بيجا 

زيرا وقتي اصل برگناه جمعي قرار گرفت و اين يا آن .  و بي مورد است
گروه اجتماعي، با هو و جنجال و تبليغات كر و كور كننـده و حـتـي        
پژوهش هاي شبه علمي گناهكار جلوه داده شد، ديگر جـايـي بـراي      

 ....اجراي قانون و رعايت عدالت باقي نمي ماند
اين همه را به خاطر مسائل شخصي و براي رهايي فردي، از ظلمي 

نه طالب عفوم و نه در پـي  .  كه بدان دچار شده ام، برايتان نمي نويسم
برانگيختن احساس ترحم ديگران، آنچه مي خواهم احقاق حق بـراي    
همه و احترام گذاشتن به حقوق تك تك افراد جامعه، رفع ظلم و ستم 
و از بين بردن هر گونه تعرض به جان و ناموس و عقايد افراد و آزادي 

صحبت بر سرشـيـوه زنـدگـي       .  همه كساني است كه بيگناه در بندند
سياسي به طور كلي و صحبت بر سر يك جريان سياسي  در ايـران،      
صحبت درباره حقوق عام انسان ها و صحبت بر سر آن انسان هـايـي   
است كه همه چيز خود را وقف بهروزي و سعادت بـه قـول شـمـا           

” قشرهاي محروم و زحمتكـش جـامـعـه      “و به قول ما ” مستضعفين“
ايران، چون كارگران و دهقانان و اجراي عدالت اجتماعي كرده اند و از 
همه مهمتر صحبت بر سر انقالبي ست كه اگر به شعار عمومي خـود    

 ....عمل نكند از داخل خواهد پوسيد
در حاليكه تعقيب و كشتار و زنداني كردن پويندگان راه طبقه كارگـر  
و طرفداران جدي و پيگير اجراي عدالت اجتماعي در دو رژيم طاغوتي 
رضا خان و پسر منفورش، عكس العملي از طرف نيروهاي ارتجـاعـي   
جامعه براي جلوگيري از تحول انقالبي و براي حفظ منافع غارتگـرانـه   
آنها و اربابانشان و در نتيجه كامال طبيعي و قابل فهم بود، تعقـيـب و     
آزار اين گروه پس از انقالب و در جمهوري اسالمي ايران الاقل از نظر 
ظاهر قضيه و تا موقعي كه همه اسناد و مدارك مربوط به اين فاجـعـه   
تاريخي دقيقا مورد بررسي علمي قرار نگيرد، نامفهوم مي نـمـايـد و        

 . سئوال برانگيز است
راستي چرا؟ چرا در اين مورد ويژه جمهوري اسالمي ايران راه رژيـم  
هاي سلطنتي را ادامه داده است؟ و راستي چرا امروز بايد افرادي كه در 
زمان رضاخان و پسرش زنداني و در بسياري موارد هم بند و هم زنجير 
نيروهاي انقالبي مذهبي بوده اند، در جمهوري اسالمي ايـران و در        

 شرايطي به مراتب سخت تر از آن زمان ها، زنداني باشند؟
ابهام اين عالمت هاي سئوال آن وقت بيشتر مي شود، وقتـي كـه     
توجه كنيم كه اوال اين بار هم آنها در واقع به جرم دفاع بـيـدريـغ از      

ي بعضي از ” اعتراف ها“ انقالب مورد هجوم قرار گرفته اند و ثانيا تمام 
، چـون مسـالـه        ” بازجويي ها“ اعضاي كادر رهبري حزب، در جريان 

طـبـق   -” اسلحه“ ، براندازي و جمع كردن ” كودتا“و مساله ” جاسوسي“
قوانين اساسي جمهوري اسالمي ايران و طبق همه قوانـيـن جـوامـع       

قضايي است، زيرا تحت شكنجـه  -بشري، فاقد ارزش و اعتبار تاريخي
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 . هاي مافوق تحمل انسان گرفته شده اند
عليرغم جو مسمومي كه عليه جنبش كارگري ايران ايجاد كرده اند، مـن بـه     
نوبه خود، چون با مطالعه دقيق و با چشم هاي باز و كامال آگاهانه راه مـبـارزه       
عليه امپرياليسم و استثمار سرمايه داري را برگزيده ام، هـمـه بـرنـامـه هـا و             
تصميماتي را كه در جلسات رسمي حزب چون كنگره ها، كنفرانس ها و پلـنـوم   
هاي حزبي به تصويب رسيده اند و بنابر اين تصميم جمعي اند و نه اقدام فـردي  
اين يا آن شخص، بدون چو و چرا تاييد و جمله به جمله آنها را امضاء مي كنم و 
حاضرم در هر هنگامي و در هر دادگاهي از آنها دفاع كنم و هرگونه مسئـولـيـت    

ولي اگر شخص يا اشخاصي مدعي اعمال خالف، . ناشي از آنها را به عهده بگيرم
خودسرانه و فردي اند و چنانچه در يك دادگاه علني به آنها اعتراف كنند، بـايـد     

منظور من از نوشتن اين واقعيت ها، .  شخصا جوابگوي افعال و اعمال خود باشند
بدون شك ما هم به . تطهير خود و خطا ناپذير جلوه دادن حزب توده ايران نيست

مانند همه گروه ها و احزاب ديگر و در محاسبات و برداشت هاي خود از مسائـل  
اجتماعي، اينجا و آنجا دچار اشتباه شده ايم، نه آن كه هيچگونه تعصبي در خطـا  
ناپذير جلوه دادن خود نداريم، كه قبل و بيش از همه نيروهاي ديگر عالقمند بـه  
. شناختن اشتباهات خود، رفع كردن آنها و درس گرفتن از آنها براي آينده هستيم
آنچه كه در اين نامه به روي آن تاييد خاص دارم، دفاع از آبرو و حيثيت خـود و    
همه انسان هايي است كه جان بركف و با پشت پا زدن به رفاه فردي و زندگـي  
مادي، بيش از نيم قرن است كه همراه با ساير نيروهاي انقالبي پرچم مـبـارزه     
عليه امپرياليسم و پرچم مبارزه عليه غارتگري سرمايه داري و هرگونه بهره كشي 
انسان از انسان را به دوش كشيده اند و با وجود زخم هاي عميق و مهلـك كـه     

دفاع از آبرو و حيثـيـت   .  برتن دارند، هرگز اين پرچم را به زمين نخواهند انداخت
در اينجا اجـازه  .  خود، چو دفاع از جان و ناموس، حق هر انسان زنده و آزاده است

بدهيد مختصري درباره پرونده خود برايتان بنويسم كه دوست دارم اين اظهارات 
نه به عنوان دفاع شخصي بلكه فقط به عنوان كوشش براي ارائه نمونه مشخص 
براي بررسي دقيق تر و درك بهتر يك مساله عام، مساله مربوط به يك جريـان  
سياسي و مربوط به سرنوشت هزاران انساني كه نمونه هايي از آنها را شـمـا در     

 . زندان هاي شاه شناخته ايد، تلقي كنيد
عده اي جوان مسـلـح    1362در سحرگاه هفتم ارديبهشت ماه : نمونه مشخص

به خانه شخصي من حمله كردند و پس از ايجاد رعب و وحشت براي زن و دو     
من تنها با چشم . دخترم و در هم ريختن خانه، چشم هايم را بسته و با خود بردند

بدون آن كه بدانم و يا خانواده ام بـدانـد   .  بسته و در گوشه يك راهرو افتاده بودم
در اين مدت بارها و بارها به بهانه كج شدن چشم بند، حتـي  .  كه من كجا هستم

. در خواب، مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و يا شاهد ضرب و شتم ديگران بـودم   
ماه ها از هر گونه تماس با محيط و حتي به دست آوردن كوچك ترين خبـر از    

تماس من با محيط از حد چشم بندي كه جهان .  وضع خانواده خود محروم بودم
پس . خارج و حتي قطع رابطه با وجود خودم بيش از هر چيز ديگري آزارم مي داد

از چند ماه اجازه يافتم هر دو هفته يكبار و گاهي هم ماهي يكبار تلفني با خانواده 
آن هم فقط براي چند دقيقه با چشم هاي بسته و در حالي كه . خود تماس بگيرم

مامور به گفتگوي تلفني من و زنم و من و بچه هايم كه شريف تـريـن و بـا          
احساس ترين ارتباطي است كه هر انسان در زندگي خود برقرار مي كند و بايد از 

از آنچه كه در هـنـگـام بـه           .  چشم و گوش اغيار در امان بماند، گوش مي داد
بيشتر جلسات، شكنجه رواني و   .  گذشته است، مي گذرم”  بازجويي ها“ اصطالح 

جسمي بود تا جلسه بازجويي، در همه اين جلسات متهم با چشم بسته شـركـت     
بيش از يكسال و نيم از   .  مي كرد و همه آنها با فحاشي شديد و كتك همراه بود

هرگونه مالقات با خانواده خود محروم بودم و چون تماس تلفني هم بعد از مدتي 
از .  قطع شد، خانواده من ماهها نمي دانست كه چه باليي به سر من آمده اسـت   

دقيقه مالقات دارم، اين مالقات  10-15زماني كه هر دو هفته يكبار براي مدت 
و از طريق گوشي تلفن انجـام  ”  آكواريوم“ از پشت شيشه هاي به قول زنداني ها 

حدود دو سال و نيم را در سلول هاي انفرادي و گاهي در شرايط بدتر از . مي شود
 . سلول انفرادي گذرانده ام

نه قلم من قادر است آنچه را كه در اين مدت بر من و رفقاي ! حضرت آيت اهللا
من رفته است بازگو كند و نه مايلم وقت شما را با طرح جزئيات بگيرم، همينقدر 

باري، باالخره .  مي گويم كه آن شرايط را براي دشمنان خودم هم آرزو نمي كنم
پس از بيش از دو سال زنداني بودن در شرايط سخت و بالتكليفـي، يـك روز       
صبح زود مرا صدا كردند، مانند هميشه با چشم هاي بسته از سلول بيرون آمدم و 

در آنجا براي اولين بار اجازه يافـتـم كـه      .  توسط مامورين به اطاقي هدايت شدم
روحاني جواني پشت يك ميز تحرير نشسته بود و شروع .  چشم بند خود را بردارم

كرد از داخل پرونده اي كه در مقابلش بود سئوال مطرح كردن، كه به آنها جواب 

داده شد و من فكر كردم اين جلسه ادامه بازجويي هاي سابق و بـراي  
زيرا همان سئوال هاي دوران بازجويي .  جمع و جور كردن پرونده است

هاي كذايي مطرح بود و از جمله سئوال ها اينكه آيا شما هنوز بـرسـر   
عقايد خود باقي هستيد؟ ظاهر جلسه هيچگونه نشانه و اثري از يـك    
جلسه دادگاه نداشت و من بعدها متوجه شدم كه اين جلسه مي بايست 

زيرا تنها من بودم و آقاي روحاني كه پشت مـيـز     .  جلسه دادگاه باشد
اگـر  .  ايشان هم سئوال مي كرد و هم خود مـي نـوشـت     .  نشسته بود

درست باشد كه آن جلسه، جلسه دادگاه بوده است، ايشان هم ريـس    
دادگاه، هم دادستان، هم هيئت منصفه و هم نماينده منافع متهـم در    

اين جلسه كه مي بـايسـت در آن دربـاره            .  يك شخص بوده است
سرنوشت يك حزب سياسي با چهل سال سـابـقـه فـعـالـيـت ضـد             
امپرياليستي و درباره سرنوشت يك انسان تصميم گيري شـود، چـنـد      
دقيقه بيشتر طول نكشيد و من چقدر خوشحال بودم كه جلسه خيـلـي   
سريع خاتمه يافت و من اجازه داشتم دوباره به چارديوار سلـول خـود     

نمي دانـم مـي     .  زيرا تنها در سلول احساس امنيت مي كردم.  بازگردم
توانيد جو آن روز زندان را از اين واقعيت كه زنداني از بازگشـتـن بـه      
سلول خود خوشحال مي شد، پهلوي خود مجسم كنيد؟ اكنون دو سال 
از تاريخ آن جلسه كه فكر مي كنم دادگاه من بوده است، مي گذرد و   

بيش از اين سرتان را درد نمي آورم و     .  من هنوز بالتكليف در زندانم
فكر مي كنم هر چه در اينجا درباره وضع خود در زندان و وضع پرونده 

بهتر اسـت  .  خود و صدها انسان ديگر برايتان بگويم، زياده گويي است
پرونده من را به عنوان نمونه و يا هر پرونده ديگري از رفقاي من و يا 

همان طوري كـه در    .  ساير زندانيان سياسي را بخواهيد و مطالعه كنيد
باال اشاره كردم در پرونده من و با جرات مي توانم ادعا كنم كـه در      
پرونده اكثريت قريب باتفاق رفقاي من كه امروز در زندان هسـتـنـد،      
حتي يك مورد خطا كه به استناد آن حتي بتوان كسي را به بازجـويـي   

آنـچـه   .  دعوت كرد وجود ندارد، چه رسد به دستگيري و زنداني كردن
كه به عنوان جزء كوچكي از يك فاجعه بزرگ تاريخي در بـاال آمـد       

گذشته اي بسيار تلخ است كه عوارض آن هـنـوز       -مربوط به گذشته
ادامه دارد ولي سئوال عمده اين است كه با اين حادثه تاريخي اسفناك 
و وضعي كه ايجاد شده است چه مي شود كرد؟ به عقيده مـن بـراي     

 : حل اين مسئله دو راه وجود دارد
توسط هيئتي بي طرف ”  حزب توده ايران“تجديد بررسي اين پرونده 

يك توده اي خوب، تـوده    “ و به خصوص هيئتي كه گرفتار پيشداوري 
آزادي فوري همه افرادي كه جرمي ندارند و به .  نباشد”  اي مرده است

عقيده من اكثريت قريب به اتفاق اعضاي رهبري و كادرهاي حـزبـي     
با توجه به اينكه همه افرادي كه امروز در زندان بـه  .  جزء اين گروهند

سر مي برند در يك حزب قانوني و داراي فعاليت علني عضويت داشته 
اند، طبق هيچ قانوني نمي توان آنها را به جرم عضويت در چنين حزبي 

 . محاكمه و يا محكوم كرد
ولي چنانچه مقامات قضايي جمهوري اسالمي ايران واقعا فكر مـي    
كنند كه در اين پرونده و پرونده هاي افراد، مسائل قابل طرح در يـك  
دادگاه وجود دارند، همانطوريكه بارها و بارها قول داده اند، جـلـسـات    

امكان خواندن و بررسي پرونده توسط ( علني دادگاه را در شرايط عادي 
متهمين و ايجاد امكانات الزم براي دسترسي داشتن بـه اسـنـاد و          

براي بررسي عادالنه پرونـده  )  مداركي كه براي دفاع از خود الزم است
. اي كه داراي ابعاد تاريخي وسيع و ابعاد جهاني است، تشكيل دهـنـد  
اگر واقعا خواهان رفع ظلم و اجراي عدالت هستيد، تجديد نظر سـريـع   
در پرونده همه افرادي كه به جرم سياسي در زندان به سر مي بـرنـد     
ضرورت حياتي دارد و كوشش براي تغيير عقيده افراد از طريق اعمـال  

 . فشار و زور بيهوده است

در پايان با تشكر از حوصله شما و با پوزش از اينكه نامه بـه درازا      
كشيد، يادآور مي شوم كه محتويات اين نامه نظريات شخـصـي مـن      
است و هيچ كس به جز خودم و هيچ ارگاني مسئوليتي درباره مسائـل  

 . ذكر شده در اين نامه را ندارد
 

      
 با سالم و اداي احترام مجدد

 دكتر احمد دانش                                
 16/ 2/ 1366 -زندان اوين-تهران

 

 ...ادامه باز خواني يك سند تاريخي 
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دستگاه هاي دولت احمدي نژاد و ديگر  پست هاي كليدي حكومتي قرار                 
گرفته اند، مرتكب يكي از هولناك ترين جنايات  سياسي تاريخ ميهن ما شدند    
و امروز نيز بخش مهمي از همان جنايتكاران، در پي شكست سنگين                    
انتخاباتي، و در پي گوشمالي تاريخي در پاي صندوق هاي راي، به دست توده    
ها، در پي پايمال كردن خشن و بي سابقه راي ميليون ها ايراني هستند تا                   
بتوانند چند صباحي بيشتر به حاكميت رژيمي عميقاً ضد ملي و ضد ميهني و               

 .سياسي ورشكسته ادامه دهند-بيش از پيش رسوا  و از نظر اخالقي 
” رئوفت اسالمي “و  ”   نظام نمونه جهان   “، مدعيان    1367در تابستان    

هراسان از انديشه هاي تاريخ ساز مدافعان آزادي، دموكراسي، عدالت و                 
پيشرفت اجتماعي حتي قوانين و احكام بيدادگاه هاي قضايي خود را نيز                  
لگدمال كردند و هزاران زنداني سياسي را كه قبالً محاكمه و به زندان هاي                
طويل المدت محكوم شده بودند، در گروه هاي بزرگ به جوخه هاي اعدام                
سپردند و هراسناك از خشم خلق در گورهاي جمعي، در گلستان خاوران، به               

هراس رژيم از انديشه و يادمان اين جان باختگان راه مردم             .   خاك سپردند 
آنچنان است كه در سال گذشته گزمگان ارتجاع و كارگزاران دولت احمدي              
نژاد، تالش گسترده يي را براي نابودي گلستان خاوران و از بين بردن هرگونه     
نشانه اي از اين جنايت رژيم آغاز كردند كه با مقاومت دليرانه خانواده هاي                
جان باختگان فاجعه ملي و اكثريت نيروهاي ملي و آزادي خواه كشور مواجه               

 .  شد
امروز پس از گذشت بيست و يك سال هنوز همه اطالعات از شرايط آن                
. روزهاي تاريك و آنچه بر جان باختگان اين حوادث رفت در دست نيست                
اعزام هيئت هاي مرگ به زندان هاي كشور، به دستور مستقيم خميني و                  

توبه و اسالم آوردن  و      ”   انتخاب“شكنجه زندانيان براي ترك مواضع خود و        
يا پذيرش اعدام نمونه روشن و تكان دهنده يي از قضا و قضاوت در چارچوب               

كشتار زندانيان سياسي، با برنامه ريزي قبلي، در           .  رژيم واليت فقيه است    
سكوت كامل خبري، بي اطالعي خانواده ها از وضعيت عزيزانشان، طي چند             
هفته در زندان ها سازماندهي و با اطالع و موافقت كامل رهبران درجه اول                

مخالفت آيت اهللا منتظري با اين جنايات هولناك و نامه          .  رژيم  به اجراء درآمد    
افشاگرانه و اعتراضي او به خميني يگانه نمونه مخالفت دروني با جنايتي بود               
كه دستگاه رهبري رژيم واليت فقيه بر ضد آزادي خواهان ميهن ما تدارك و              

حزب ما از ماه ها پيش از فاجعه ملي با انتشار گزارش             .  اجرا كرد 
هاي افشا كننده يي از درون زندان ها پرده از برنامه هاي                 
ارتجاع در زندان ها برداشت و كارزار گسترده بين المللي را بر             

 .  ضد كشتار رژيم سازمان دهي كرد
صادر   1367كميته مركزي حزب تودة ايران، در اعالميه مهمي كه آذرماه            

اين فاجعة  “:  خواند و نوشت  ”  فاجعه ملي “كرد، اين قتل عام تكان دهنده را         
حرف بر سر كشتار    .  مصيبت بار ابعاد بسيار وسيع، هولناك و تكان دهنده دارد         

صدها تن از كادرها و اعضاى برجستة حزب تودة ايران و ديگر سازمان ها و                 
با يك دنيا دريغ و درد بايد       .  نيروهاى انقالبى و ترقى خواه مخالف رژيم است       

خونبار رژيم در دخمه هاى دوزخى خود، خلق         ”  خانه تكانى “گفت كه پس از     
ايران و جنبش انقالبى ميهن ما، جمعى از آگاه ترين، آزموده ترين و                      

تبهكارى هاى اخير رژيم     .  فداكارترين فرزندان خود را از دست داده است          
خودكامة خمينى، به ويژه فاقد هرگونه پشتوانة قانونى، حقوقى، مدنى، اخالقى           
و انسانى و يادآور اقدامات جنون آميز فاشيست هاى هيتلرى در اردوگاه هاى              

 ”...مرگ است
سران رژيم در آن دوران براي سر پوش گذاشتن بر اين جنايت هولناك از               

در زندان ها خبر دادند در صورتي كه سازمان هاي ” تروريست“اعدام معدودي 
حقوق بشر شمار زندانيان سياسي قتل عام شده را بيش از پنج هزار نفر                    

شيوه سازماندهي اين جنايت هولناك، كه از دادگاه هاي            .   تخمين زده اند  
قرون وسطايي تفتيش عقايد، يعني از همان نوع دادگاه هايي كه گاليله در                 

، نمونه برداري   ”اقرار مي كرد  “مقابل آنها بايد به گناه بودن عقايد علمي خود           
شده بود در عين حال نشانگر اوج ورشكستگي اخالقي و فكري شماري                  

تنها سالح شان در برابر فكر و       ”   روحانيت“جنايتكار است كه ملبس به لباس       
عملكردي كه ما در هفته هاي       .  منطق شالق، داغ، درفش و طناب دار است        

اخير شاهد تكرار آن در محاكمات فرمايشي نيروهاي معترض به تقلب                  
 . انتخاباتي رياست جمهوري هستيم

ادامه همان روش هاي شكنجه و آزار و اعتراف گيري در زندان هاي رژيم،              
كه ما امروز بار ديگر عملكرد آن را در برخورد با نيروهاي آزادي خواه و                     
ميليون ايراني معترض به تقلبات انتخاباتي ولي فقيه و انصار او  مشاهده مي               
كنيم نشانگر اين واقعيت انكار ناپذير است كه حيات رژيم واليت فقيه با                  

جنايت و سركوب آزادي و آزادي خواهان گره خورده است و يگانه راه               ...ادامه اعالميه كميته مركزي حزب 
 .استمرار و ثبات آن توسل به همين شيوه هاي ضد مردمي است

  
 !هم ميهنان آگاه و مبارز

حزب ما و ديگر نيروهاي چپ، مترقي و آزادي خواه ميهن در جريان             
فاجعه ملي، صدها  تن از رهبران، كادرهاي برجسته و اعضاء و هواداران 

در ميان رهبران و كادرهاي قتل عام شده حزب         .  خود را از دست دادند    
ما شماري از اسطوره هاي پايداري دوران ستم شاهي، كساني كه بيش            
از بيست و پنج سال از عمر خود را  در زندان هاي رژيم شاه سپري                   
كرده بودند، و تعدادي از برجسته ترين متفكران، روشنفكران،                  
نويسندگان، و مترجمان، هنرمندان بنام، افسران شجاع نيروهاي مسلح،         
سنديكاليست هاي مبارز و نمايندگان كارگران و زحمتكشان به چشم            

حزب ما در تمام دوران هشت ساله دولت اصالحات، مكرراً           .  مي خورد 
ياد آور شد كه سكوت درباره اين فاجعه هولناك تاريخي تنها به منزله              

در اين دوران با    .  باز گذاشتن دست جنايتكاران براي ادامه جنايت است       
وجود همه تالش هاي خانوداه هاي قربانيان فاجعه ملي، بررغم همه             
نامه نگاري ها و طومارها، هيچ گامي، هرچند كوچك، در زمينه روشن             

 . شدن حقايق و ابعاد اين فاجعه تاريخي بر داشته نشد
وقايع تكان دهنده يورش وحشيانه نيروهاي انتظامي به ميليون ها             
ايراني معترض بر ضد كودتاي انتخاباتي خامنه اي و شركاء و كشتار ده             
ها تن از هم ميهنان معترض و سپس فجايع رخ داده در شكنجه گاه                
هاي رژيم از جمله بازداشتگاه كهريزك يادآور دردناك و تلخ اين                 
واقعيت است كه سكوت و بي عملي در مقابل جنايتكاران تنها به ادامه              

 .و تكرار چنين فجايعي خواهد انجاميد
حزب ما و ساير نيروهاي آزادي خواه، ملي و دموكراتيك كشور                
وظيفه انساني و انقالبي خود مي دانند كه تا روشن شدن و محاكمه                
مسببين اين جنايت هولناك همچنان پيگيرانه به تالش هاي خود در              
زمينه پرده دري از اين توطئه شوم تاريخ سال هاي اخير ميهن ما ادامه              

 . دهند
بايد همه تالش ها را براي شكستن توطئه سكوت در  باره فاجعه                

تشديد مبارزه و فشار براي باز كردن پرونده اين            .  ملي  تشديد كرد    
جنايت و تالش در راه روشن كردن همه ابعاد گوناگون آن، رسيدگي به             
خواست خانواده هاي قربانيان اين فاجعه هولناك بي شك نقش مهم و            
تعيين كننده در مبارزه يي دارد كه در ميهن ما براي دست يابي به                   

وظيفه اخالقي،  .  آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي در جريان است        
انساني و تاريخي همه نيروهاي ترقي خواه و مدافع آزادي است كه                

 . تالش هاي خود را براي تحقق اين مهم تشديد كنند
امروز همچنين تالش براي متوقف كردن دادگاه هاي فرمايشي              
كارگزاران ارتجاع بر ضد نيروهاي اصالح طلب، رسيدگي به جنايات             
 22صورت گرفته در برخورد با مردم معترض به كودتاي انتخاباتي                

خرداد ماه و برخورد با آمران و عامالن اين جنايات هولناك و همچنين              
آزادي بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسي بخش جدا ناپذيري از               
مبارزه همه نيروهاي آزادي خواه و ميهن دوست براي رسيدگي به                
فاجعه ملي، مجازات مسببان اين جنايت و نقطه پايان گذاشتن بر امكان 

ما همچنين از همه نيروهاي . تكرار چنين فجايعي در آينده ميهن ماست
آزادي خواه و مترقي جهان مي خواهيم تا صداي اعتراض خود را بر                

بايد نقاب عوام فريبي را     .  ضد ادامه جنايات رژيم واليت فقيه بلند كنند       
از چهره رژيم خدعه و تزوير به كنار زد و ابعاد دهشتناك فاجعه ملي را                
هر چه روشن تر در برابر داوري وجدان مردم قرار داد تا اين جنايت كم               

 . نظير بي كيفر نماند
  

درود آتشين بر خاطره تابناك مبارزات دليرانه قهرمانان         
 به نام و گمنام خلق 

ننگ و نفرت بر آمران و عامالن جنايت مدهش فاجعه            
 !ملي

 !آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران
  

 كميته مركزي حزب توده ايران
 1388شهريور ماه  5
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 ياد رفيق نورمحمد عاشورپورگرامي باد

در )  نـورداده ( رفيق نور محمد عاشورپـور    
به ) گميشان(در شهر كمش دپه  1302سال 

دنيا آمد و پس از اتمام تحصيالت خـود در    
شهر گنبد كاوس به تدريـس در مـدارس       

با اوج گـيـري مـبـارزات ضـد            .  پرداخت
به  1323فاشيستي و عدالت طلبانه در سال 
با شكسـت  .  عضويت حزب توده ايران درآمد

دمكراتيك كردسـتـان و     -جنبش هاي ملي
حـكـومـت وقـت       1325آذربايجان در سال 

تضييق و فشار نسبت به نيروهاي انقالبي  و 
آزاديخواه را آغاز كرد و قبل از همه به سراغ 

در .  اعضا و هواداران حزب توده ايران رفـت 
همان سال عده كثيري از كادرها و اعضا و   
هواداران حزب نيز در گنبد وتركمن صحـرا  
دستگير و  زنداني شدند يا تبعيد گرديدند و   
عده اي از كادرها و اعضاي حزب نيز مجبور 

رفيق عاشورپـور بـه     .  به جالي وطن شدند
همراه رفقاي فقيد غايب بهلكه، صفر خطيبي، صفر انصاري، بايرام محمد مدرسي، ساري 

 .  به تركمنستان شوروي پناه بردند... گوگالني، اسالمي، رحماني و
در تركمنستان رفيق عاشورپور تحصيالت دانشگاهي را به اتمام رسانده و در آكـادمـي   
علوم تركمنستان بخش زبان و ادبيات تركمن مشغول به كار مي شود و در نـتـيـجـه         
.  تحقيقات و مطالعات علمي به  درجه كانديداي علوم و ادبيات تركمنستان نايل مي گردد
در جنب كارهاي علمي و تحقيقاتي خود به تدريس زبان فارسي در دانشگاه عشق آبـاد    

ثمره كار و تحقيقات سي و سه ساله رفيق عاشورپور در آكـادمـي عـلـوم           .  مي پردازد
تركمنستان ده ها كتاب و مقاله است كه به تحقيق در باره مشاهير و شاعران و ادبـيـات   
كالسيك تركمن اختصاص دارد و بنا به اظهار خود رفيق عاشورپور مي توان به كـتـاب     
هاي تحقيقي در مورد شيدايي، آزادي، سيد نظر سيدي، سيدي خواجه، فرهنگ ادبـيـات   
كالسيك تركمن، عندليب، كمينه شاعر طنز پرداز، داستان وارقا گلشاد، تحقيق در بـاره    

مقاالت “ ادبيات دوره سلجوقي و مقاالت متعددي كه در هفته ادبيات و صنعت با عنوان  
 1357در پي انقالب شكوهمند بهمن . چاپ گرديده اشاره كرد” انتقادي درباره مختومقلي

رفيق عاشور پور همراه با رفيق انصاري پس از سي و اندي سال مهاجرت به شهر گنبـد  
باز گشتند و به عنوان مسئولين حزب توده ايران در شهر گنبد و منطقه تركمن صحرا به 

اين دو رفيق از طرف حزب توده ايـران بـه عـنـوان          1358در سال .   فعاليت پرداختند
ولي رژيم واليت فقيه .  نامزدهاي نمايندگي مجلس شورا از تركمن صحرا اعالم گرديدند

در .  صالحيت همه رفقاي توده اي در سراسر ايران و منجمله اين دو رفيق را رد كـرد       
رفقا انصاري و عاشورپور به عضويت كميته مركزي حزب توده  1359پلنوم هفدهم سال 

رفيق عاشورپور عالوه بر مسئوليت هاي حزبي در دوره كوتاه فعاليت خود .   ايران درآمدند
در ايران نوارهايي را براي دهقانان و مردم تركمن صحرا كه در آن  سياست و نـظـرات     
حزب در مورد مسائل روز به زباني ساده توضيح داده مي شد تهيه و مـنـتـشـر كـرد            
وهمچنين در مورد شاعران و نويسندگان تركمن به تحقيقات خود ادامه داد كه از جملـه  

در سال . مي توان به تكميل تحقيق ناتمام در مورد شاعر تركمن سيدي خواجه اشاره كرد
رفيق عاشورپور، براي شركت در جلسه اي حزبي به تهران رفته بود كه در ايستگاه  1360

اتوبوس توسط مأموران جمهوري اسالمي بي هيچ مجوز و قرار قانوني، بازداشت و بـه      
زندان اوين انتقال داده مي شود و مورد شكنجه هاي وحشيانه بازجويان و شكنجه گـران  

 1366رفيق پس از چهار سال از زندان آزاد مي شود و چندي بعد در سال .  قرار مي گيرد
كند و در آكادمي علوم تركمنستان و دانشگـاه عشـق      دوباره به تركمنستان مهاجرت مي

 .آباد به كار و تحقيقات خود ادامه مي دهد
رفيق عاشورپور با روحيه انقالبي و آزاديخوانه و عدالت طلبانه خود تا آخرين لـحـظـه    

پس از فروپاشي شوروي، كه نظريـات  .  حيات به آرمان هاي حزب و مبارزه آن وفادار بود
نوليبرالي شيوع پيدا كرده بود، آن نظريات را قاطعانه رد و تقبيح مي كرد و در يـكـي از     

حزب تـوده  ( همان راه و سياست قديمي ما “ آخرين ديدارها رفيق عاشورپور گفته بود كه 
 ”.تر است از همه راه هاي ديگر درست) ايران

هاي قبل از فوت، به دليل اينكه در زندان اوين ماه ها با چشم  رفيق عاشورپور در سال
بسته نگه داشته شده و شكنجه هايي در زندان متحمل گرديده بود، بينايي يكي از چشم 
هاي خود را از دست داد و چشم ديگر وي نيز كم سو شده بود، ولي رفيق دمي از تحقيق 
و مطالعه باز نماند و تا آخرين لحظه حيات به كارهاي علمي و تحقيقي پـرداخـت كـه        

 .حاصل آن فرهنگ سه جلدي مختومقلي است
مرداد سال  10رفيق عاشور پور پس از حدود چهار سال خانه نشين شدن سر انجام در 

ما فقدان اين انسان پيكار جو و انقالبي و محقق را بـه هـمـسـر و             .  جاري فوت كرد
 .ياد و خاطره رفيق عاشورپور گرامي باد. گوييم بازماندگان و دوستان رفيق تسليت مي

 

امتياز فروش مشـتـقـات و        ”  ساز مسكن فعاليت دارد و سابقا
 .ضايعات نفت به او داده شده است

در ايران طبقه ويژه بسيار ثروتمندي شكل گرفته است كـه  
اغـلـب   .   به شدت از دست دادن منافع خود وحشت زده است

اين كالن ثروتمندان ريشه در سيستم نظامي و امنيتي كشـور  
اين طبقه بسيار مرفـه  .   دارند و يا به نحوي به آنها وابسته اند

نه بخاطر رفتارها و فعاليت مديريتي و ابتكاري خود بلكه بـه    
خاطر نفوذ در قدرت و امتيازات ويژه به ثروت دست پيدا كرده 

در بيسـت  ”  طبيعي به نظر مي رسد كه مخصوصا”  كامال.   اند
ساله اخير از عمر جمهوري اسالمي كانون نزاع ها هميشه در   
.  نهادهاي رده اول و دوم نظام جمهوري اسالمي بـوده اسـت    

از ثروت هاي كشـور،  %  70بايد توجه داشت كه انقالب بهمن 
كارخانه ها و منابع را به عنوان اموال عمومي در دست دولـت  

اكنون در ايـن  .   در دست دولت بوده است”  قرار داد و يا سابقا
نزاع ويژه خواران نظامي امنيتي كه جناح قدرتمندي از طبـقـه   
سرمايه داري ايران است، قصد دارد كه خود را بـه عـنـوان        
بخش قدرتمند اين طبقه تثبيت كند و نقطه قدرت آن نيز اين 

زمـانـيـكـه     .   است كه اسلحه و كليد زندان را در دسـت دارد   
به شدت در جريان است، )   اختصاصي سازي( خصوصي سازي 

به چنگ آوردن قدرت دولتي و نهادهاي دولتي براي اين طبقه 
 44قرار است كه طبق اصالحيـه اصـل       .   بسيار حياتي است

قانون اساسي بر اساس فرمان خامنه اي اغلب شركت هـاي    
دولتي در عرصه نفت، پااليشگاه، مراكز توليد برق، بانكـهـاي   

آنوقت تصورش .  دولتي و غيره به بخش خصوصي سپرده شود
آسان است كه براي بدست آوردن اين لقمه هاي چرب و نـرم  
و سهل الوصول، فرماندهان نظامي ثروت اندوز از هيچ جنايتي 

آنها حتي اگر در دولت نباشند، دولتي در   .   ترديد نخواهند كرد
زندان هاي مستقل، سازمان اطالعات مستـقـل،   .   دولت دارند

مراكز مالي مستقل، بندرگاه هاي مستـقـل و دادگـاهـهـاي          
محمد رضا خاتمي اعالم كرد كـه سـركـوب      ”  اخيرا.   مستقل

رئـيـس قـوه      .   هاي اخير را قرارگاه ثاراهللا انجام داده اسـت   
اعالم كرده است كه ”  قضائيه و رئيس سازمان اطالعات اخيرا

هيچ نقش در دستگيريها و محاكمات معترضين ندارد و اصـالٌ  
مي گويند كه قرارگاه .   هيچ اطالعي از بازداشت شدگان ندارد

ثاراهللا مراكز مهم دولتي از جمله راديو تلوزيون و بيت خامـنـه   
 . اي و مراكز حساس شهر تهران را حفاظت مي كند

محسن كديور، روحاني نوانديش در مقاله اي نوشـت  ”  اخيرا
ولي بعضي ها حتي از اين سخـن  .  ” علي تنها مانده است“ كه 

اكنون صحـبـت   .  مي گويند كه علي به گروگان در آمده است
اين است كه آيا علي خامنه اي سپاه پاسداران را رهبري مـي  
كند و يا اين فرماندهان ثروتمند سپاه هستند كه او را رهبـري  

تعداد زيادي از طالب مراكز دينـي از مـجـلـس         !   مي كنند
.  خبرگان خواسته اند كه صالحيت او را مورد بررسي قرار دهند
آيا او براي فرماندهان نظامي تبديل به مهـره سـوخـتـه اي         
خواهد شد كه نه تنها مشروعيت نبخشد بلكـه مشـروعـيـت       

اگر كار اين امام زاده به آنجا كشيده شود كه نه تنـهـا   .  بكاهد
شفا ندهد بلكه كور كند، آنوقت فرماندهان ثروت اندوز سپاه و 
همچنين استادان و شاگردان مدرسه حقٌاني كه ايـن روزهـا       
منافعشان بد جوري به هم گره خورده است، خلـيـفـه كشـي       
نخواهند كرد؟  اگر بتوانند خليفه ديگري با دست خود نصـب    
كنند ترديدي در آن نخواهند كرد و يا اينكه از خليفه گري و   
خليفه بازي دست بكشند و در شمايل كودتاگران ملي ظـاهـر   

 .احمدي نژاد همه بازيها را بلد است.  شوند
 

 
 

 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي  
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، ) و مـتـحـدانـش      ( آمريكا .  اما كار به همين جا ختم نشد.   باقي نماند
كه بتواند در محيطي امـن    ”  مقتدر“ افغانستاني را ميخواستند با دولتي 

نفت و گاز آسياي ميانه را از آنجا عبور دهد، پس طالـبـان را خـلـق         
گفتنـي  .  كردند، تعليم دادند، تجهيز كرده و بر افغانستان مسلط ساختند

امـا  .  است كه در تمام دنيا فقط سه كشور با طالبان رابطـه داشـتـنـد      
، يعني طالبان و همزاد جدائي ناشدني آن القاعده، ”فرانكشتين” مخلوق

چه بايد كرد كه خود كرده را تـدبـيـر    .  در نهايت بجان خالق خود افتاد
ميالدي سراسيمه،  1990پس اياالت متحده در نيمه دوم دهه !!  نيست

كمر به نابودي طالبان و القاعده بست و سرانجام پـس از حـمـالت        
، بنـام  2001در سپتامبر ” مركز تجارت جهاني“تروريستي به برج هاي 

اين كشور را با اين ادعا .  ناتو و زير پرچم آن به افغانستان لشكر كشيد
كه دموكراسي را با خود به افغانستان به ارمغان آوردند و ترهاتي از اين 

 .قبيل اشغال كردند
صرف نظر از وعده و وعيد هاي تو خالي،  اشغال گران ناتو نه تنهـا  
كار مثبتي را از پيش نبردند بلكه با ايجاد و حمايت از يك حـكـومـت    
دست نشانده و فاسد زمينه نفوذ مجدد طالبان را فراهـم آوردنـد، تـا        

 ! جائيكه اكنون ديگر باره بدنبال مذاكره و سازش با طالبان هستند
يكي از عواملي كه ميتواند به شناخت بيشتر و بهتر اوضاع فاجعه بار 

حـمـيـد    “ افغانستان كمك كند، شناختن رئيس جمهور دست نشانـده    
كرزاي در حال حاضر بهترين آتوي آمريكا در افغانستان :  است”  كرزاي

و يكي از ديرينه ترين رابطه ها و واسطه  استراتژيك  واشنگتن در ان 
براي ادامه تحصيل افغانستان را تـرك   1970او در سال .  كشور است 

در آغاز دهه هشتاد براي شركت در جـنـگ عـلـيـه  دولـت             .  كرد 
در دولت ربـانـي     1994تا 1992از .   دمكراتيك به افغانستان بر گشت

وزير امور خارجه بود  و بعد براي پيوستن به طالبـان از ايـن پسـت          
 .استعفا داد 

كمي پس از ان حيات سياسي واقعي خود را به مثابه مشاور در يـك  
آغاز كرد و   ”   اونوكال”  شركت مقاطعه كاري نفت و گاز كاليفرنيا بنام

اين درست زماني بود كه كمپاني مزبور، براي  احداث يك لوله نفتي و 
منعقد كرده بود  در هـمـان    طالبانعبور ان از افغانستان پيماني را با 

، يك افغانـي االصـل      “ زلماي خليل زاد “  توسط    -كرزاي  -زمان  او
كه از مدت ها قبل آمريكائي شده بود، كشف شد و فعاليت نـزديـك     

خليل زاد در ادامه در همكاري با يك  .   خود با سازمان سيا را آغاز كرد
كه به دستگاه حكومتي بوش وابسته بود، ”  راندا”موسسه پژوهشي بنام

توانست در ميان اطرافيان  بوش جا باز كند و سفير اياالت متحده  در 
او تا ژانويه گذشته يعني تا پايان حكومت بـوش در    .  افغانستان بشود 
كشف كرزاي توسط خليل زاد باعث معرفي او به دستگاه . اين مقام بود

بوش باعث  ترقي او شد  تا جائي كه پس از سقوط طالبان در سـال      
رئـيـس   “  رسمأ و قـانـونـأ   “ در حاليكه برهان الدين رباني هنوز  2001

جمهور بود، آمريكائي ها او را به زور  در يك كنفرانس سر هم بنـدي  
كرزاي بعدأ، .   شده  در آلمان، به مقام رياست جمهوري منصوب كردند

تحت نظارت نيـروهـاي اشـغـال       ”  انتخابات“ چهار سال پيش در يك 
كرزاي ميراث دار يك قـبـيلـه    .  رئيس جمهور شد”  قانونأ” و”  رسمأ” گر

بزرگ پشتون، قبل از هر چيز شخصي است با پشتوانه قدرت قـبـيلـه    
سنتي، اصوگرا و سر كردگان جنگ، آدمي است : اي، متكي به نخبگان

پر سر و صدا و با  ادعاهاي  فراوان كه در عوض با از دسـت دادن        
فرصت هاي بسيار، اكنون فقط قادر است كارهاي خرد و اندك انجـام  

و حاال  ديگر تنها و آن هم به زحمت در كابل ميخكوب شـده    .   دهد
او از دادن هيچگونه امتياز يا هر نوع  تسليم شدني در بـرابـر       .   است

با طرحي  2006در سال : متعصب ترين اقشار اسالمي  ابا و اكراه ندارد
موافقت كرد كه به موجب آن واگذاري اداره يك اسـتـان بـعـنـوان           

 به طالبان داده شود “ نمونه”
كانديدا همين چندي پيش با امضاي قانوني بسـيـار     -رئيس جمهور

اين قانـون دربـاره     .  شرم آور مرتكب  عملي زشت  و نفرت انگيز شد

زنان شيعه مذهب هزاره  مي باشد كه به موجب آن آنان مجبورنـد  
شوهرشان را فراهم كنند و   “  لذت جنسي“ در هر شرايطي موجبات 

 !نيز بدون اجازه شوهر حق خارج شدن از خانه را ندارند
انتخابات رياست جمهوري در آخرين روزهاي مرداد ماه جاري در   
ميان  تشنج  شديد، همراه با عمليات تروريستي طالبان به منـظـور   
ايجاد اختالل در راي گيري و پراكندن ترس در ميان راي دهندگان 
و باز داشتن آنان از مراجعه به صندوق ها،  همراه با بسيج كـامـل     
نيروهاي دولتي و پليس، آمادگي رزمي نيروهاي ناتو همراه با تدابير 

بنا به پاره اي آمار حدود سي و پنج در .  امنيتي فوق العاده انجام شد
شـمـارش آراء     .   صد واجدان شرايط، پاي صندوق هاي راي رفتند

هنوز  پايان نيافته و طبعأ نتايج قطعي هنوز اعالم نشده است، امـا    
، وزير سابق امور خارجـه،  ” عبداله عبداله“ هم كرزاي و هم رقيب او 

ظاهرأ رئيس جمهور كنوني جلو تر از .  خود را برنده انتخابات ميدانند
رقيب قرار دارد  و شانس او براي تصاحب كرسي رياست جمهـوري  

 . بيشتر است
بررسي اوضاع افغانستان بدون نگاهي هرچند كوتاه به موقعيت و   

افغانستان در گذشته يكـي  .  ساختار اقتصادي آن كامل نخواهد شد 
از مسيرهاي جاده ابريشم بود و در نتيجه موقعيت قابل تـوجـهـي      
داشت كه  باز شدن پاي استعمار به ان كشور و نتيجتاٌ مـثـل هـر      
. كشور ديگر مستعمره فقر و تيره روزي را نيـز بـه هـمـراه آورد          
افغانستان بطورعمده كشوريست كشاورزي داراي انـواع فـراوان و       
بسيار مرغوب ميوه، همچنين داراي معادن قـابـل تـوجـه درحـد          
استخراج صنعتي، از جمله معادن ذغال سنگ، سرب، روي، مس و   

هم اكنون دو قرارداد براي استخراج مس با كشور چـيـن   .  نظاير آن
مانع عمده براي غلبه برعقب ماندگي افغانسـتـان   .  منعقد شده است

عالوه بر ساختار اجتماعي هنوز قرون وسطائي و قبيله اي آن همراه 
با اقتدار بي حد و مرز روساي قبايل و رهبران بغايت ارتـجـاعـي و      
تاريك انديش مذهبي كه به شدت مانع هرگونه دگرگوني تـرقـي     
خواهانه هستند، مداخالت ريشه دار استعمار كهنه و نو مي بـاشـد،     
مداخالتي كه همچنان و بشدت ادامه دارد و پاياني نـيـز بـر آن          

عالوه بر تمام  مصائبي كه اين مداخالت به هـمـراه   .  متصورنيست
آورده است مصيبت بارتر از همه ترويج كشت خشخاش، تهيه مـواد  
مخدر و سازمان دهي  قاچاق ان در سطح جهاني است كه آشـكـارا   

قاچاق مواد مخدر ساالنه .  مورد حمايت نيروهاي اشغال گر مي باشد
ميليارد دالر به سازمان هاي مافيايي كه ارتباطـات  194تا  120بين 

ارگانيك با آژانس هاي اطالعاتي و سازمان هاي مالي غربي دارند، 
عمده در آمد حاصله از قاچاق كه به بانك هاي غربي .  سود ميرساند

موضوع قاچاق مواد مخدر توسط .   سپرده  ميشود از افغانستان است
.  بر ميگردد كه همگان از آن اطـالع دارنـد         80سيا به سال هاي 

حمايت كشورهاي امپرياليستي از كشت خشخاش پاره اي از اوقات 
 27شكل علني به خود ميگيرد مثأل به نوشته روزنامه گارديـن در      

يك پيام راديوئي از طرف بريتانيا براي كشـتـكـاران       2007آوريل 
نـيـروهـاي بـيـن        “ خشخاش پخش شد كه مفهوم آن اين بود كه 

وابسته به ناتو در سال )   ISAF(” المللي حافظ امنيت در افغانستان
” . جاري در امركشت خشخاش ممانعتي  به عمل  نخـواهـنـد آورد     
. ميزان كشت خشخاش در افغانستان هر سال در حال افزايش است
مثأل  بر اساس يك آمار سازمان ملل متحد سـطـح زيـر كشـت           

در صد افزايـش   59به ميزان  2006خشخاش در افغانستان در سال 
البته گفتني ها در اين مورد زياد است، امـا هـمـيـن         .  داشته است

فقط بايد افزود كه .   مختصر هم ميتواند عمق فاجعه را نمايان سازد
افغانستان امروزه در سطح جهان بزرگ ترين تولد كننده خشخـاش  
ــروئــــيــــن اســــت                    ــيــــجــــه هــ ــتــ .                                                                  و در نــ
اين گفتار را  با افزودن يك مطلب به پايان مي بريم  و آن اين كه 

قاجاق مواد مخدر :  سه منبع بزرگ كنوني درآمد در جهان عبارتند از
.  در رديف اول، درآمد از نفت بعد از آن و سر انجام، قاچاق اسلـحـه  
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افعانستان، با آن كه دولت تحت رهبري دكتر نجيب اهللا  با وجـود    
جنگ توانست از يكسو اقدامات بسيارمفيدي در جهت بهبود زندگي 

امروزه عكس ها و تصاوير او در بسياري از اماكن ( مردم انجام دهد، 
و از سوي ديگر دفاع در برابـر  )   و دكان ها دو باره پديدار شده است

سقوط دولت نجيـب  .   مهاجمان ارتجاعي را بهبود بخشد، ساقط شد
پس از آن .  اهللا آغاز مصيبتي بود كه پايان ان هنوز هم معلوم نيست

كه همگي از جانـب  )  در حقيقت متجاوزين( سركرده هاي مجاهدين 
سيا تجهيز شده بودند و بظاهر ديگر خصم مشتركي در ميان نـبـود،   
به جان هم  و به جان مردم افتادند و از افغانستان ويرانه اي آباد نـا  

حـتـي   .  كشور به معناي واقعي كلمه ويران شد.   شدني بجا گذاشتند
كابل كه تا آن زمان بخوبي دفاع ميشد و از تعرض مصون مانده بود 

تبهكاران با سالح هاي سنگين آن را .   نبردگاه جنايت كاران گرديد
از هر سو آنگونه در هم كوبيدند كه ديگر جز خرابه چـيـزي از آن       
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هشت سال اشغال افغانستان و مداخله نظامي غرب  توسط ناتو، در   
آن كشور نه تنها صلح و آرامش را به همرا ه نياورده  بلكه بدتر از آن 
ارتجاعيون طالبان بار ديگر توانسته اند بخش بزرگي از سرزمين هائي 

چـنـد   .  از دست داده بودند دوباره متصرف شونـد  2001را كه در سال 
اعتراف كرد كه طالـبـان   ”  مك كريستا ل“ روز پيش ژنرال آمريكا ئي 

كمي پس از اين اعتراف به شكـسـت   .  دست باالرا در افغانستان دارند
توسط فرمانده نيرو هاي خارجي در افغانستان، كابل، پايتخت كشـور،  
كه همچون يكي از شهرهاي داراي امنيت معرفي ميشد، مبدل شد به 

مانند مراكز :  صحنه هر روزه انفجارهائي با هدف هاي كامأل سمبليك
نيروهاي وابسته به ناتو، كاروان نيروهاي ائتالف خارجي، حـملـه بـه      

تمام اين حمالت كه توسط طالبان برنامه ...  يك بانك در قلب شهر و
ريزي، اجرا و از سوي آنان اعالم شد با هدف آشفته كـردن جـريـان      

انتخابات اخير افغانستان در محيطي نـا  .    انتخابات صورت مي گرفت
نـظـامـي افـغـان و            -مطمئن زير نظارت سيصد هزار مامور امنيتـي 

در صد شركت كنندگان نسـبـت بـه        .  نيروهاي خارجي انجام گرفت
انتخابات چهار سال پيش بطور محسوسي پائين بود، خواه به عـلـت     
ناامني و ترس مردم از بروز حوادث نا مطلوب و يا انتقام جوئي هـاي    
آتي طالبان نسبت به راي دهندگان و همچنين به ويـژه بـايـد بـي         
اعتمادي روز افزون مردم از حاكميت و نفـرت از وجـود و حضـور            

 .نيروهاي نظامي بيگانه را به آن افزود
افغانستان را بايد به واقع نمايش ديگري از تبلـيـغـات    ...  انتخابات“  

در جهان خوانـد، كـه هـدف        “  دموكراسي “آمريكا در مورد برقراري 
، و در     ” حميد كـرزاي “  نهائي آن، ابقا رئيس جمهور منتخب امريكا، 

تقريبـأ هشـت     .   نتيجه ادامه سياست هاي گذشته در اين كشور است
اياالت متحده آمريكا در همكاري با سايـر كشـورهـاي      ...  سال پيش

عضو ناتو، به بهانه مبارزه با تروريسم و نابودي گروه القاعده و تـالش  
در افغانستان، به اين كشور حمله و پس از ”  دموكراسي“ براي استقرار 
 )823نامه مردم (“ . آن را اشغال كرد” طالبان“ سرنگوني 

اما تيره روزي كنوني مردم افغانستان از كجا شروع شد و مسبـبـان   
ان كيانند؟ بطور مشخص دو گروه از كشورها آفرينندگان اين تراژدي 

كشورهاي امپرياليستي به سركردگي آمريكا و گروه ديگر پاره :  هستند
اي از كشورهاي ارتجاعي منطقه به ويژه پاكستان و عربستان سعودي 

پس از روي كارآمـدن يـك حـكـومـت          .  و جمهوري اسالمي ايران
دموكراتيك و مردمي تمام مرتجعين ريز و درشت با كمك و يـاري      

جـهـاد   “ كشورهاي يادشده با كارگزاري سيا مسلح شدند و تحت لواي 
، جنگ صليبي پليـدي  ” مجاهدين افغان“ و تحت نام ”  برضد كمونيسم

پاكستان عـمـأل   . را عليه  مردم افغانستان و دولت آن شعله ور ساختند
دخالت پاكستان بـدون  .  به مركز تجمع، تعليم و تجهيز نيرو مبدل شد

با دگرگون شدن تركيب حاكميت سياسي در .   هرگونه پرده پوشي بود
ميالدي و بيرون رفتن ارتش ان كشور از  1980شوروي در اواخر دهه 
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