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  بادرنگی مختصر،

  بر پاره ای ازعملکرد ھای جمھوری اسالمی ايران،

  .   را بر مال  نمود توان ماھيت اصلی آن می

  

  )ستيزمند( با نام مستعار    قبالً کبير توخی

  )٢٠٠٧می٢٤ (

    -  شناخت عوامل و اجنتان جمھوری اسالمی ايران درافغانستان-١٠

G        و افشای بيرحمان . ست  به مردم  ھردو کشور ؛ کمکی اآنان   

                    
  
  

  
  
جمھوری اسالمی ايران از ديد ايرج   چگونگی شکنجه و اعدام درزندان ھای  "بقيه عنوان   

    )۵ از قسمت  " ( مصداقی
  

  : شکنجه ، آزار و اذيت و فشار ھای روحی -٥

  :رايط آزار دھنده برای آزادی زندانيان   اعمال روش ھای تحقير آميز و ايجاد ش-٥-١   « 

که  تا اطالع ثانوی   عدم آزادی زندانيان پس از اتمام محکوميت و ابالغ حکم جديد و يا حکم ثانويه مبنی بر اين-

  در زندان می مانيد ؛)  احراز توبه(

  ان ؛ الزام به نوشتن انزجار نامه و  شرکت در مصاحبه ھای اجباری به منظور آزادی از زند-

  : فشار  ھای   ايدئولوژيک -٥-٢

در ( دان ـول دوران زنـدر ط... ؤوالن زندان وـ اجبار به انجام مصاحبه ، اعالم انزجار در جمع ، ھمکاری با مس-

  ؛) مقاطع گوناگون 

ری به ھنگام رفتن به ھوا خوری؛ بخش نوار ھای نوحه  و زا" خمينی ای امام"  اجبار زندانی  به خواندن سرود  -

  از بلند گو ھای بند ؛

  : ايجاد فشار از سوی تواب ھا -٥-٣

   اجبار زندانيان به فرمانبرداری از تواب ھا و عناصر خود فروخته ؛-

 6قسمت  
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 کنترول دايم  زندانيان از طريق تواب ھا و عناصر بريده و ارائه گزارش  لحظه به لحظه از اقدامات  زندانيان به -

  بازجويان و مقامات زندان ؛

  : ايجاد محدويت در استفاده از   توالت و حمام-٥-٤

  ؛)  نفره ١٠٠ تا ٨٠ دقيقه برای   اتاق ٢٠(  عدم فرصت کافی  برای استفاده از توالت و حمام -

 اجازه ندادن  به زندانی برای رفتن به توالت ھنگام لزوم و نياز فوری،  مجبور شدن زندانی به رفع حاجت در -

  حضور ده ھا نفر ؛

  ) :اشتراکی ( فشار روحی شديد به  واسطۀ اعمال مقررات ضد کمونی  -٥-٥

؛ و ممنوعيت آموزش به ...  ممنوعيت گفت و گو و تماس با افراد سلول ؛ ممنوعيت آموختن زبان  خارجی و-

  ديگران ؛

  يند ؛زندانيان حق نداشتند با زندانی بايکات شده صحبت نما.  اجبار افراد به بايکات کردن ھم اتاق شان-

  ...: آزار و اذيت روحی از طريق سياست ادغام زندانيان و-٥-٦

سل ريوی ،غدد لنفاوی ، (   ادغام زندانيان سياسی و عادی و بعضاً خطرناک ؛ ھم سلول کردن زندانيان  مسلول -

  .با زندانيان سالم در انفرادی گوھر دشت که منجر به شيوع بيماری سل در زندان شد) سل استخوان 

   نگھداری زندانی در سلول انفرادی به ھمراه زندانی روان پريش ؛ و اجبار زندانی به کار در کارگاه زندان ؛   -

کارگاه "در زندان پلچرخی ، در زمان تجاوز و اشغال افغانستان توسط سوسيال امپرياليزم شوروی ، کار در [  

که زندانيان بی پايواز و بی بضاعت دچار مشکل  اجباری نبوده  شکل داوطلبانه داشت ؛  با آن" زندان پلچرخی 

و می ديدند که در کارگاه زندان پول قابل  توجھی به زندانيان تسليم شده و ( بی پولی و کمبود مواد غذائی بودند 

 مبارزاتی ور؛ مگر به ھويت و غر) ی نداشتند ؛ می دادند ئکه در ميان  زندانيان روی و آبروای شرف باخته 

لت داده ذانۀ خود ، مردم و کشور خود ، ارج بی انتھا قايل بودند ؛ ابداً حاضر نشدند که تن به پستی و مآزاديخواھ

  ]توخی.  درخدمت سياست ھای اطالعاتی خاد زندان قرار بگيرند و به دشمن اشغالگر خدمت نمايند 

  : اقــدامات آزار دھنده-٥-٧

  ه پوشيدن لباس زنانه ؛ زدن موی سر زندانيان  از ته  و اجبار آن ھا ب-

   اجبار زنان به سر کردن چادر سياه ؛-

  : محروميت از امکانات محدود زندان-٥-٨

   حمله به بند ھا و تخريب و سايل دست ساز زندانيان ، اموال آنان و گاه ھمراه با جريمه نقدی زندانيان ؛-

  : تحقير و توھين مداوم-٥-٩

  ...ی به انجام فرايض دينی مانند نماز ، روزه و  اجبار زندانيان مارکسيست و غير مذھب-

مانند (  تحقير زندانيان غير مذھبی و غير مسلمان با نجس خواندن آن ھا و اعمال محدوديت ھای در رابطه با  -

  )استفاده از توالت عمومی 
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  : و شکنجه و اعدام بر سر زندانیئی نگاه داشتن تيغ باز جو-٥-١٠

   ، شکنجه و محاکمه ؛ئیزندانی و تھديد دايم او مبنی بر تجديد بازجو) سيه دو(  مفتوح بودن پرونده -

   در طول دوران زندان به منظور تجديد محاکمه و افزايش  حکم ؛ئی تداوم شکنجه و باز جو-

   

  : فشار روی زندانيان روان پريش -٦

افتن نسبت به صحت بيماری آن  ضرب و شتم شديد زندانيان روان پريش در يک پروسه طوالنی برای اطمينان ي-

  ھا؛

   نگھداشتن زندانيان روان پريش در وضعيتی بغايت اسفناک ووارد آوردن انواع فشار ھای طاقت فرسا  و ھمراه -

   جنسی به منظور اطمينان يافتن  نسبت به صحت بيماری آنھا ؛ۀبا تجاوز و سوء استفاد

  

  :ن  آزار و اذيت کودکان زندان به خاطر والدين شا-٧

   حضور کودکان در شکنجه گاه به ھنگام   شکنجۀ والدين و تحمل فشار ھای بعدی ناشی از آن ؛-

محروميت از تنفس آزاد ...(  محروميت از داشتن شير خشک ، پوشاک مناسب ، پوشک ، دارو ھای مورد نياز و-

  ؛...) ، بازی ، ديدن کودکان ھم سن و سال داشتن اسباب بازی و

  

  : خانواده ھای زندانيان و اعدام شدگان  فشار  روی-٨

  : آزار و اذيت و شکنجه روحی در گورستان-٨-١

 مادران و ھمسرانی که  در بھشت زھرا و گورستان خاوران بر ۀ و شکنجئی ضرب و شتم ، دستگيری ، بازجو-

گفته می شد و دفن کردن مجدد جنازه در محل ھای که ( سر قبر ھای فرضی فرزندان شان تجمع می کردند ؛ 

  زندانيان سياسی در آنجا به خاک سپرده شده اند به منظور جلوگيری از تجمع خانواده ھا ؛

  :  آزار و اذيت خانواده ھای قربانی  به ھنگام اعالم خبر اعدام فرزندان شان-٨-٢

 به عقد يکی از  اطالع دادن به  خانوادۀ بعضی از دختران اعدام شده مبنی بر اين که فرزند شان پيش از اعدام-

در اين رابطه پاسدار مربوطه به ھمراه يک جعبه شيرينی  و مقداری اندکی پول به  . پاسداران در آمده است 

  خانوادۀ مورد نظر مراجعه  می کرد ؛

   زندانيان اعدام شده برای ابراز خوشحالی نسبت به  اعدام فرزندان شان ؛ۀ در خواست از خانواد-

  :ادۀ اعدام شدگان در بال تکليفی قرار دادن  خانو-٨-٣

اين موضوع در  واقع يکی از .  عدم پذيرش  مسؤوليت دستگيری زندانی  و قرار دادن خانواده ھا در بالتکليفی -

  علت ھای اصلی باال رفتن آمار مفقود شدگان بوده است ؛

  : آزار و اذيت خانواده زندانيان سياسی به ھنگام مالقات -٨-٤
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  ب و وحشت به ھنگام ديدار خانواده با زندانی؛ ايجاد فضای رع-

     ؛) طالق( فشار روی ھمسران بعضی از زندانيان سياسی برای جدائی-

  

  : تداوم  شکنجه و آزار بعد از آزادی از زندان-٩

  )    پيکرۀ آن با گذاشتن ستاره   بسنده مينمايد ٥ پيکره تذکار يافته که اين قلم به  ١٩در زير عنوان فوق ( 

 گرفتن تعھد و  امضاء از زندانی مبنی بر عدم تماس با  زندانيان آزاد شده  و خانواده ھای آنان و به ويژه -*

  خانواده ھای   شھداء ؛

   دستگيری  گستردۀ زندانيان سياسی آزاد شده به ھنگام بروز بحران ھای اجتماعی و آزار و اذيت آنھا ؛-*

  ندانی پس از آزادی ؛ ربودن ، شکنجه و سر به نيست کردن ز-*

که  در صورت تماس گروه ھا يا افراد سياسی با او  مراتب را به وزارت   گرفتن تعھد از زندانی مبنی بر اين-*

  اطالعات و دادستان انقالب اطالع دھد ؛

 ۀمورد نظر به منظور ايجاد رابطۀ  قرار دادن زنان تن فروش و ھمکار  وزارت اطالعات بر سر راه سوژ-*

اين شيوه در رابطه با کسانی   به کار می رود .  با او و فلمبرداری از آن  برای تحت فشار قرار دادن سوژه جنسی

 . »عات قصد سوء استفاده از آنھا را دارند ؛ اليت  سياسی داشته و مقامات اطالکه  سابقۀ فع

داقی پايان يافت ، بايد اضافه حال که فھرست  جنايات  رژيم وابسته به امپرياليزم به نقل از کتاب ايرج مص

 آن کاريست در حيطه صالحيت  ۀنمود که جنايات جمھوری اسالمی آنقدر عمق و پھنا دارد که جمعبندی  مجموع

يک تيم مرکب از متبحر ترين  پژوھشگران ، نويسندگان ، ژورناليسستان وساير کاوشگران  زندانی شده و امانتدار 

  .  شريف ايران باشند که مورد  تأئيد اکثريت  مردم  

ً  چند شاخص آن را   نگارنده از ميان بلند ترين شاخص ھای گراف جنايات رژيم جمھوری خون و خيانت ، صرفا

  :برگزيده توجه خوانندگان محترم را به آن جلب می نمايم 

 ھزار  ٥بيش از   که ١٣٦٠ خرداد سا ل ٣١  کشتار ھای اوايل  انقالب ، اعدام زندانيان سياسی بعد از سرکوب -١

  .نفر کشته شدند

  ١٣٦٣تا سال ١٣٦٠  کشتار ھای سال -٢

  ٦٤٠٠تا  (  که احصائيه  و آمار آن اضافه ازپنجھزار تن ١٣٦٧  کشتار بزرگ زندانيان سياسی در تابستان -٣

نگھداشته اند که اسم ومحل اعدام شان را مخفی )  ٣٠ / ٠٠٠(با ذکر اسم  و محل اعدا م آنھا و تا سی ھزار تن ) تن

 . «  
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   به وقوع CIAسرکوب  ھائی که از بدو تعويض  رژيم شاھنشاھی  به رژيم  جمھوری اسالمی توسط سازمان 

  :توان مشاھده کرد   عطف آن میۀپيوسته ، در سه  نقط

دفاع و    و کشتار ھزاران  نفر از مردم  بی١٣٥٩ سال]فروردين ماه[حمل خلق کــرد ۀ  سرکوب  وحشيان-١

  .ھمواره زير ستم کرد

مختوم ،  توماج ،(  اعدام چھار تن از رھبران شورای خلق ترکمن ١٣٥٩ سرکوب خلق ترکمن تابستان سال-٢

  )اجور جانی و واحدی 

  .  که رژيم ظلمت گستر و خون آشام  صد ھا تن از بيگناھان  عرب را کشت١٣٥٨  سرکوب خلق عرب تابستان -٣

تار ھای رژيم وحشت و دھشت  دقيق نيست و تا کنون آمار دقيقی که  مورد تأئيد به نظر اين قلم آمار دقيق کش

در . مجموع طيف ھای  سياسی  و نھاد ھای  مسؤول جمع آوری ارقام که دقيق و کامل بوده باشد ، داده نشده است 

فی ھيچ تفاوتی در ماھيت دد ابعاد آمار را ھر چه باال و   پائين کنيم ،  به لحاظ کي ... «ھر حال   به گفتۀ مصداقی 

داغ ننگ قتل عام زندانيان سياسی تا ابد .  رخ نخواھد داد ١٣٦٧منشانه و فاجعه بار قتل عام زندانيان  در تابستان 

بر جبين برنامه ريزان ، آمران ، مجريان ، حاميان آن و آنانی که بر اين جنايت فجيع چشم بستند و سکوت اختيار 

  ». اند کردند ، باقی خواھد م

اين بود بخشی ازاشکال شکنجه  و تذکار کشتار مردم شريف ، دلير و آزادۀ ايران چه در زندان ھا و چه  

به که درتالش اند تا به خاطر بيرون شدن از انزوا ؛ خلق ھای جھان را  خارج از آن توسط جمھوری اسالمی  ،

ھمين سبب عوامل و جواسيس شان ريبند و به خاطر عدم شکنجه در زندان ھای شان و کشتار ھای دسته جمعی بف

دارند تا با نگارش مقاله و نوشتن کتاب و  را به کشور ھای غربی  گسيل می)  و امثال شان"بھمن کلباسی" مثل(

  بپردازند و جالب اين-می زنند ...  که دم از آزادی و حقوق بشرو -ايراد  خطابه ھا به قناعت مردم  اين کشور ھا 

که از " بش چپ ايرانمترقی و پيشگام جن"گويا ) ايرانی(  روشنفکران و حتا شخصيت ھای اکادميک  ازکه  برخی

 طبع و نشر ۀند ، اين فرستادگان واواک را در زمينا تدريس در يونورستی ھای غربی برخوردارامتيازات خاص

 ھا غرض  ايراد بيانيه  و خطابه کتاب و آثار شان ؛ ھمچنان درکار و بار تدارک و سازماندھی کنفرانسھا و تاالر 

  .کمک  و مساعدت می نمايند

  

    شناخت عوامل و اجنتان جمھوری اسالمی ايران درافغانستان   - ١٠

   آنان کمکی است  به مردم  ھردو کشور   و افشای بيرحمانۀ

گاھی که دچار  شان ،   آنۀ کشور و يا کشور ھای ھمجوار که در دشمنی ديرينه با کشور ھمسايۀ  ھيأت حاکم

 با ھيجانات  لذت بخشی  ، سير تجاوز را در -بحرانات و مداخالت غيرمستقيم و يا مستقيم نظامی قرار گرفته باشد 

به . ب و مخرب بگذارندآن کشور دنبال کرده  به فکر اين می افتند که بر اوضاع  خونبار کشور ھمسايه اثر نامطلو

 شان را  ۀد سير حوادث و رخداد ھای خونين نظامی کشور ھمسايگيرن تصميم می) در گام نخست(ھمين خاطر
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توسط  اجنتان و جواسيس خود  که  از گذشته ھای دور در آن کشور فرستاده و در برخی موارد آنان را تا سطح (

 نژادی ، ۀدر مسير دلخواه شان سمت  دھند و تضاد ھای غير عمد) رھبری کشور مورد نظر شان  رسانده اند

را از حالت غير فعال کشيده  آنھا را در بستر برخورد ھای خونين نفاق و انشقاق به حرکت در ...  مذھبی وزبانی ،

بخشی ولو کوچک ارضی کشور ھمسايه را که از گذشته ) اگر در دراز مدت ھم باشد ( آورند ، تا اگر موفق شوند 

 و بر زخم  چرکين ناشی از نفرت و کين را داشته اند ، به تصرف  خود درآورند  ھای دور ادعای مالکيت آن

  . تاريخی شان مرھمی بگذارند 

مشکالت ) روسيه ، پاکستان ، ايران (  کشور بال زده و اشغال شدۀ ما از لحاظ تاريخی با کشور ھای ھمجوار 

يده   افغانستان را  دۀ اين کشور ھا ھمواره خواب  لذت بخش تجزيۀومعضالت  ارضی و مرزی داشته طبقات حاکم

و به دستور  ( ١٣۵٧ ثور ٧ويژه کودتای ننگين ه ب) به مجوز شوروی (  سرطان داوود خان ٢٦از کودتای . اند 

تا ھمين مقطع زمان که کشور در اشغال امپرياليزم جنايتکار امريکا و شرکاء قرار دارد ،  اينان ) شوروی ھمياری 

از اولين روز ھای کودتای . نصۀ عمل پياده کرده اند  را عمالً به م طرح ھای فاجعه بر انگيز و تباھکن  شان

 تا ھمين  مقطع کنونی ، -  که سر آغاز تجاوزات بعدی به کشور ما گرديد - داوود خان ١٣۵٢ سرطان ٢٦منحوس 

 کشور ھای  ھمسايه گرگ جان ما گرديدند و ھر کدام در صدد اين ھستند که به حد توان ، توته ای از ۀطبقات حاکم

که در اين ميان بعد از  شوروی سابق و روسيه [  ما را باز ھم بدرند و با خود ببرند ، ۀونين و پاره پارپيگير خ

ما  به خصوص در سی سال اخير بوده است ،  کشور پاکستان می ھای کنونی  که علت العلل عمدتاً تمامی بد بختی 

ئه و دسيسه و گونه توط ه پاکستان  از ھيچ خام ضميمه ساختن مجموع خاک افغانستان بلباشد که  به خاطر خيا

ترين و خونبارترين فاجعه ھای انسانی ؛ تخريب  بنياد ھای نظامی ، اقتصادی ، فرھنگی ما ؛ ھمينطور خلق مدھش

ھم جوشی بعدی آن کاريست  به ه ضربات  نابود کننده ای که بر پيکر وحدت ملی ما وارد کرده که ترميم و ب

 به شمول بخشھای نھايت پليد ISIذا صدور اجنتان و جواسيس خودی اعضای پاکستانی درازی عمر يک نسل ؛ ھک

 اين سازمان  منسوب ف سرحد و اعضای  وطن فروش  افغانآن منسوب به مليت شجاع وشريف پشتونھای آن طر

 مال عمرو به ساير اقوام و مليت ھای کشور چون گلبدين ، سياف ، خالص ، محمد نبی محمدی ، گيالنی ، مجددی ،

طور علنی سنگ زرينه رنگ جاسوسی به پاکستان را به گردن آويخته اند و ھزاران تن  جاسوس ه امثال شان که ب

   . دريغ نورزيده است  ]مخفی ديگر  که ھم اکنون در افغانستان  در زير پوشش ھای  گوناگون فعاليت دارند  

  در حاشيه -  حتا لحظه ای -وامل پيدا و پنھانش را در اين  مقطع  بسيار حساس تاريخی نبايد پاکستان و ع

نام و نشان ظاھر شاه ، ھر دو کاکايش  پادشاھی می ه روی اين ملحوظ سالھا  قبل آنگاھی که ب. ديدرس قرار داد  

رفت و در بستر معطر و دلپذير عيش  برومند و نيرومند شده می کردند و يا در ايامی که شاه بی کفايت  جوان و

و پايکوبی  به قيمت  انواع بھره کشی از خلقھای افغانستان و غصب دارائی ھای عامه به آسايش و تن ونوش 

مثل حسن (را در قالب افغان ويا ا فغان شده  پروری  مشغول بود ، کشور ھای  ھم مرز عوامل و جواسيس شان

افغانستان بی درو دروازه گسيل داشتند، به ) شرق ھا ، تره کی ھا ، زابلی ھا، جاللر ھا ، کھگدای ھا و امثال شان 
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و يا  افغان ھائی را که در کشور اقامت داشتند و يا غرض تحصيل فرستاده شده بودند، در نھاد ھای اطالعاتی شان 

يکی از اينان آقای  . واپس به وطن شان فرستادند ) اطالعاتی(جذب کرده، بعد از آموزش ھای الزمۀ استخباراتی 

  . باشد   کرزی میی مستعمراتی به رھبرۀ اطالعات وکلتور در ادارمخدوم رھين وزير

.  ماستری و دکتورای خود را در تھران به پايان رسانيد ۀدور١٣۵٢آقای داکتر مخدوم رھين در سال  

آموزش ديده بود ، در آن کشور با توده ) فرکسيون پرچم" ( حزب دموکراتيک خلق"موصوف که دربخش مخفی 

سازمان امنيت و ( در ھمين رابطه از طرف ساواک . برقرار نمود" رفيقانه"ئی به اصطالح ی ھا ، تماسھائ

ظاھراً به اثر پا در ميانی اسد ) معلوم نشد  که وی چه مدتی در زندان بود( گرفتار وزندانی شد ) اطالعات کشور

آنجا و ) دانشگاه ( ی پوھنتونهللا سراج سفير افغانستان در تھران ،  ساواک وی را رھا کرد ؛ مگر در حلقه ھا

 ھای محصلين چپ تبصره از اينقرار بود،  که سبب رھائی اش ھمانا  سند ھمکاری وی با ساواک گرديده ، جلسه

 که از تھران به کابل عودت ١٩٧٢آقای رھين در سال  .نه پا در ميانی سفير کشورش که قضيه را پوشش داد 

ن آنزمان متوجه شده ه ای از محصالعد.  ادبيات آغاز به تدريس نمود] ده دانشک[ کرد، به سمت استاد در  پوھنځی 

در غير آن  . بودند که سفارت ايران مقيم کابل بورسھای تحصيلی در ايران را با تأئيد  آقای رھين  می پذيرفت 

  . د گردي رد می" آريامھر" داشت  از طرف سفارت  نامبرده را نمی " OK" بورسھائی را که به اصطالح 

  شرايط خزيدن چنين مھره ھای کامالً KGB .  پرچمی ھای مخفی بودۀ اشاره شد که آقای رھين از زمرقبالً 

و ( در نھاد  ھای در حال شکل گيری  جمھوريت  سردار داوود خان و کودتا چيان خلقی ) از جمله(را  مخفی اش

سبب شوروی شرايط نفوذ آقای رھين را در به ھمين . باشگرد  گونا گون فراھم می نمود) دولت ھای بعدی اش

را  داوود خان تدارک ديد تا وی در آن کميته حضور فعال داشته وظايف محوله اش" کميته تصويد قانون اساسی"

  .به درستی انجام داده بتواند 

از توانمندی جسمی شاه الف و پتاق ھائی می ) در مصاحبه ھايش ( آقای رھين در جوشاجوش  کنفرانس بن 

زد وشخصيت  شاه سابق را از لحاظ تبحر و بينش سياسی در مسائل  بين المللی  به مثابه زمامدار شناخته شده در 

بعد ھاکه متوجه شد ،  . بودنش را در بين مردم افغانستان به عرش اعلی می رساند" محبوب القلوب "سطح جھان و 

ند پرقدرت امريکائی اش ، با ترفند دراماتيک تبليغ و کھنه کردار انگليس وھمو استعمار کھنه پيخ  و کھنه کار

که ھمانا جلب طيف طرفداران وی در آن برش لرزان و پر تکان  شکل گيری [ رساندن شاه به تخت عز و جاه 

 نقش سمبوليک را به وی تفويض کرد - استعماری بود " لويه جرگه" و تدارک به اصطالح " بن" کنفرانس ننگين 

 که پدر و کاکا ھايش از زمرۀ اعضای خارجی -را بر سينۀ بی درد اين خاين ملی " ای ملتباب"ومدال افتخار 

آقای رھين ، شاه را در يک . به مرامشان دست يافتند ]  آونگ نمود - انگلستان بودند MI6سازمان جاسوسی 

 KGB که خود وابسته به "  (شورای نظار " وابسته به  باند " راديو صدای افغانستان"مصاحبه ، که از طريق 

پخش شد ، دارای جسم عليل و نارسا در مسائل سياسی کشور خوانده  با خشم و )  کنونی می باشد  FSBسابق و 

ال کننده ای که وی را  در رابطه با تضاد  گوئی اش در مورد ظاھر شاه مورد نقد  قرار داده ؤنفرت در جواب س
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ج از پول ولفير شکم ھای خودشان را کته ساخته از شرايط داخل کشور افغانھای مقيم  خار« : بود ، چنين گفت 

توھين اين جاسوس دنی و خاين به مردم و کشور نقل به قول [ » ... زنند  ھيچ چيز نمی دانند گپ ھای بی مورد می

  ] .بوده ، نه به مفھوم 

 نايل آمده بود، سر انجام    اين خود فروخته که مزد پای دوی ھايش  را گرفته به دست بوسی دست نشانده

 به اثر ھدايت آمر باالئی اش ، -  اين بد نام ترين ، بی شرمترين و بی وجدانترين دست نشانده در جھان - کرزی 

  .يعنی  خليل زاد امريکائی ، وی  را به سمت وزير اطالعا ت و کلتوردرکابينه اش  گمارد 

 ،  بازبان آنھا ، با فرھنگ آنھا  و با نام و نشان آنھا دشمنی  ضد مليت پشتون بودهه رھين که شديداً بمخدومآقای 

ظاھراً علت تنزيل مقام اين .  مستعمراتی برطرف و  به سفارت  افغانستان دردھلی جديد مقرر شدۀدارد ، از کابين

به خاطر  فروش سِر مجسمه ھای بودا به ) در داخل و خارج کشور(ايجنت چند سره ، سر و صدای مردم 

  پولھای ھنگفت  دالری به جيب  مدرک نومندان چنين آثار بی نظير و تاريخی بود که از اينه اران و عالقخريد

از ديد  اين قلم تخريب و يا فروش آثار باستانی يک کشور کھن تاريخ جھان ، نوعی از خيانت به منافع آن . زد

  . کشور و  مردمش شمرده می شود 

ھنه پيخ که به خاطر عضويتش در ساواک  شاه ايران  به امر ببرک خليل زمر يک تن از پرچمی ھای  ک

 در زندان پلچرخی   امين تا آخرين روز ھای نجيب هللا– تره کی ١٣۵٧ ثور ٧ ننگين یکارمل از آغاز کودتا

  .زندانی ماند 

پيام  "ۀمجل٢٠٠٦ می - ٨٥ ثور ٦٥ ۀ شمار٣٨ ۀاز کشور ناروی که به صفح) الف . س( در سندی ارسالی آقای 

  :چاپ و نشر شده چنين آمده "  زن

امين و اشتراک بعضی از افراد منفور ۀ   امين  و نويسندگانش و اظھارات برخی از اشخاص در مورد مجل«

در اين جمع از جمله شخصی به نام آقا حسين  فاضل سنگچارکی که فعالً معين وزارت اطالعات و کلتور آقای  

موصوف . فعال سپاه پاسداران و اطالعات جمھوری  اسالمی ايران  می باشد وی از جمله اعضای . کرزی ھست

نمايد ، به حيث نطاق  سالھای زيادی در راديو دری مشھد جمھوری اسالمی ايران  که برای افغانستان نشرات می

سياسی  به مزار شريف آمد و به حيث سخنگو و رئيس دفتر ١٣٧٤درسال . و گردانندۀ آن ايفای وظيفه می کرد 

بعد ھا به دستور اربابان ايرانی خود مدتی درجنبش جنرال  . کرد اجرای وظيفه میحزب وحدت  محقق جنايتکار 

وی الی ختم حاکميت فاشيستی . دوستم بود  وبعداً به ايران رفت  واز آنجا بطور غير قانونی عازم ھالند گرديد 

از طرف مقامات مربوط ھالند به ] وندۀ پناھندگی اش پر[  در ھالند بود،  دوسيه موصوف ١٣٨٠طالبان در سال 

اتھام نقض حقوق بشر در زمان حاکميت دارو دسته   وی در افغانستان رد گرديد و به عنوان مجرم جنگی رد 

بعداً بنا بر درخواست مصطفی کاظمی که در آن وقت وزير  تجارت کرزی بود به افغانستان . پناھندگی شد 

 چون سيد مصطفی کاظمی فکر می. باند سيد مصطفی کاظمی  گرديد" اقتدار ملی " ۀوزنامبرگشت و عھده دار  ر

کرد  که بعد از انتخابات باز ھم وزير تجارت خواھد بود ولی اين خواب و خيالش متحقق نشد و از کابينه رانده شد 
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کی مطالبی زيادی را در قبل از آن کاظمی ھرچه در چانته داشت  به نفع آقای کرزی فعاليت کرد و سنگچار.  

بعد ھا بنابر سيد گرائی  و جريانات پشت پرده سيد حسين فاضل  . وصف کرزی گفت و نوشت و مصاحبه ھا داد

سيد . سنگچارکی  به عوض  آقای عبدالحميد مبارز به عنوان معين وزارت  اطالعات و کلتور تقرر حاصل کرد 

اد گذاشت که گردانندگان آن از الف تا  يا سيد ھستند و مصارف آنھا فاضل زمانيکه در ايران بود  مجله امين را بني

مين أت) انجمن تحفظ حقوق سادات (  از ايران و از داخل افغانستان  از طرف   خامنه ای  اھل بيتاز طرف مجمع 

به قرار در ايران بود  )  باشد  وی نيز سادات می( که بی بی حاجيه صديقه بلخی  بطور مثال زمانی.  ميگردد 

من به عنوان .  برايش پرداخت ميشد خامنه ایگزارشات کامالً موثق  ماھوار مبلغ يک مليون تومان از طرف دفتر 

"  ارسالی نويسنده نامه از ناروی در مجله فوتوکاپی [نمونه فوتوکاپی صفحاتی از مجله امين را برايتان فرستادم 

  خونبار با ھم ۀ که اين عوامل بيگانه صرفنظر از تمام گذشتجالب است] .  توخی-نيز چاپ شده است " پيام زن

فخری يکتن از جنراالن و شکنجه گران [ يکجا گره می خورند مثالً حسين فخری که سابقه پرچمی و  خادی دارد 

با سيد فاضل اطالعات ايران و سيد مصطفی ]   توخی-. مقتدر خاد نجيب هللا بود که دستی  به ادبيات ھم دارد 

ظمی سپاه پاسداران  ھيچگونه مشکل با ھم ندارند و در صف سيد گرائی ايستاده اند و از يک   آخور تناول کا

  »ميکنند 

خاد  در ... خادی ھای نفوذی بخش کشتمند ؛ ھمينطور خادی ھای اسد هللا کشتمند رئيس  قسم  از  یشمار زياد

ن فعاليت داشتند ، مثل جواد ولد علی درياب منفور در ايرا" حزب"، که زير پوشش اين " حزب وحدت"داخل 

 به داخل سپاه پاسداران و KGB،  بنابر طرحھای دراز مدت ... در مشھد و " حزب وحدت"مسؤول  دفتر 

 قبلی و ۀ از آنان با برنامیھمچنان تعداد. اطالعات سپاه ؛ ھمچنان  به درون واواک جمھوری اسالمی خزيدند

ھای افغانستان در ميان سازمان ھای چپ انقالبی نفوذ نمودند که ) ا . ل . م ( نظر مطالعه آثار مارکسيستی مورد 

  . اين قلم در نوشته ھای بعدی ، ھمچنان خاطرات زندان درمورد  اينان طور مفصل خواھم نوشت  

شدن اين جواسيس مثل حسين فخری " خودمانی"وسريع جوش خوردن و " گره خوردگی" يکی از علل زود 

سيد فاضل ھا و سيد مصطفی کاظمی ھا و ده ھا و صد ھا تن ديگرآنان در روند فعاليت ھای اطالعاتی  غير ھا با  

 .از ھمين چيزی بوده  نميتواند 

  :توجه کنيم " پيام زن "  ارسالی به نشريۀ ۀ  نوشتۀحال به خاتم

  و يا  [ ه سی آی ای جاسوس ايران سوگند وفا داری ب" فرھنگيان " قابل توجھی ازۀ  امکان اينکه عد«

FSBن کننده خواھد بود ييآنچه در اين جدال تع. ياد کنند کم نيست ] توخی  - ... روسيه و يا موساد اسرائيل و يا

... کدام يک استخوان ھای چربتری به اين ]   توخی-... ويا  دولت اسرائيل و يا [  اينست که دولت امريکا و ايران  

  ». پيش می کنند ] ھا [ 
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و در " شھروند  " ٢٠٠٤ مارچ ٢٤ -٨٧٤ ۀ شمار٥٥ پاکستان در صفحه ۀاز کويت) الف . رشيد (چنان ھم

نوشته ای دارد که به بخشی از آن توجه  " ]  پيام زن  "ۀمجل ) ٢٠٠٤ می- ١٣٨٣مؤرخ ثور (٦١ و ٦٠ ۀشمار

  : خوانندگان را  جلب می نمايم 

درست ھمانند نماينده ارشد و خاص "  عيت اسالمی جم" آقای رضا دقتی ضمن ارتباط نزديک  با  ....«

الخاص ربانی  و فھيم و قانونی و حفيظ منصور و داکتر حق شناس و چکری و امثال آنان عمل کرده ، با ھمدستی 

تمامی مطبوعات  تابع جنايتکاران فوق الذکر  را زير پوشش پولی  و " سردار نابغه مسعود " فرانسويان ِ مشتاق ِ 

او ھمرا ه .   مشبوع ربانی و فھيم  می ريزد ۀ  گرفته و از راه ھای گوناگون مبالغ ھنگفتی  پول به خزيناطالعاتی

قھرمان ملی "  در کابل ايجاد کرده  تا خمينی افغانستان يعنی " وزارت ارشاد " محسن مخملباف در حقيقت  يک 

 مرجع و مراد و متکای ايدئولوژيک  و سياسی را به ھر قسمی شده به عنوان پيشوا و) "  رح ( احمد شاه مسعود 

خالصه او .  او خيلی بيشتر از يک وزير نفوذ  و صالحيت دارد .  کند ]  تزريق [ در ذھن مردم  ما پيچکاری 

يکی از .   کشور ما بسيار بسيار خطرناکتر از چند جاسوس رسمی رژيم ايران به شمار ميرود ۀبرای حال و آيند

جھت  " فرھنگی  و ھنری " در قلب شھر کابل است که به صورت کانونی " آئينه "  او  دفتر مرکز ھای علنی کار

  ». باشد  جلب و جذب جوانان در خدمت خاد فھيم  و قانونی و دار ودستۀ آنان  فعال می

ننگ (فرد ديگر اسمش  مصطفی  کاظمی عضو  سپاه پاسداران و  وزير تجارت کرزی بوده ، ھم اکنون اين 

ھم قطاران ديگرش سيد . جنايتکاران حرفه ئی می باشد ... سخنگوی جبھه ملی)  نجيب و زحمکش ھزاره مليت

  .فضل هللا قدسی ھا،  سيد کاظم ھا،  مظفری ھا ، اشراق حسينی ھا ، فياضی ھا ، می باشند 

که ) ای  عضو واواک در مورد  دو ، سه تن از افغانھ( حال توجه خوانندگان را به معلومات موثق يکی از دوستان 

  :از تورنتوی کانادا با اين قلم تماس تيلفونی گرفته ، جلب می نمايم 

در واقع نفوذی خاد کشتمند در داخل ( که در سابق عضو سازمان نصر بود " ابراھيم قاسمی"فردی بنام «  

نام حميد  ؛حتا در ھنگام ه ن  با شخصی  باين کشتمندی عضو واواک ايرا. شد از ايران به کانادا پناھنده ) نصر

" ابراھيم قاسمی"انھای مقيم تورنتو که تا تأئيد افغ. جنگ بين ايران  وعراق از کانادا  به ايران رفت و آمد می نمود 

مليت زحمتکش " نماينده"اين آدم اطالعاتی ھم اکنون به حيث . را نمی داشتند به ايران مسافرت کرده نمی توانستند 

موصوف ، که در سرک شيربورن تورنتو دکان ميوه . کابل کار می کند  ادارۀ مستعمراتی درھزاره در پارلمان 

مقيم تورنتو "  اسالمی افغانھا ۀجامع"فروشی داشت ، از داخل پارلمان ساخته شده توسط اشغالگران در کابل ، به 

ان محتوای صحبت ھای ترحم تيلفونش را به بلند گوی  داخل تاالر وصل می نمايند تا حاضر. تيلفون می نمايد

ش ازمردم نجيب ھزاره را در پارلمان به "حمايت"وی . ستی شنيده بتوانند برانگيز اين ايجنت کشتمند را به در

شود تا زير عنوان کمک پول ھای  حاضران گوشزد  کرده خواھان پول از آنھا برای  ھزاره ھای بی بضاعت می

  .جمع آوری شدۀ آنھا را به چنک آرد 
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حميدی بر عالوۀ افتخارتدريس مسائل دينی درشھر قم ، "  االسالمةحج"وری اسالمی ايران به اک جمھواو

امتياز شھروندی را نيز به وی  داده  و با پاسپورت دست داشتۀ ايرانی  ھر سال در ماه محرم ، زير عنوان خطابه 

 برادران ايرانی ۀموصوف که به گفت. کند  میروانش . .. "   اسالمی افغان ھا ۀجامع" ھای گيرا و ھيجان انگيز به 

ً در ھنگام گپ و گفتش روی  ما می خواھد اداء و اطوار روشنفکران مذھبی تيپ ايرانی را در بياورد ، بعضا

مسائل سياسی از زنده يادان  عبدالرحمن محمودی ، غبار ، بلخی و يک دو  شخصيت نامور و مبارز  افغانستان 

حميدی  از جانب واواک وظيفه گرفته تا کارت ستيزن کانادا را به دست آورده  .  نمايد ی يادی میئنيز به نيکو

اش را در اين کشور کماکان  ادامه دھد ، وی تا به حال يکی دو بار از دولت ) اطالعاتی ( وظايف استخباراتی 

کسانی به نقل از خود اين  . کانادا در خواست پناھندگی نموده ؛ مگر از جانب شعبۀ مربوطه اينجا رد گرديده است

دولت دست ) نخست وزير ( مالی کودن گفته اند که در جريان مصاحبه با قاضی به خاطر قبولی اش ازصدراعظم 

   ». نشاندۀ روسھا ؛ يعنی سلطان علی کشتمند نام برده که وی را می شناسد 

 در ميان شماری از آنان  که   واواک  جمھوری اسالمی ايران  زنان افغان را نيز از نظر  دور نداشته

تمايالت وطنفروشانۀ  خود را  به خاطر جذب در سازمان استخباراتی ايران  تبارز داده بودند ، آغاز به فعاليت  

که ( را به افغانستان گسيل داشت ، تا برای منافع مشتی مال و آخوند  شانۀ نموده  بعد از جذب آنھا به  واواک، عد

کردند  و پس  مباھات می") آريا مھر( "  ، به عضويت در ساواک  ١٣٥٧ به سر انجام نرسيدۀ خود  قبل ازانقالب 

  . خدمت نمايند ) از انقالب به طبقه حاکمۀ استثمار گر نھايت ظالم و جنايتکار  استحاله نموده اند

 و نامبرده در گفت .   کرزی يکتن از اين جذب شده ھا استۀوزير شھداء و معلولين در کابين" صديقه بلخی"خانم 

  شما با چه انگيزه و برنامه ای مسؤوليت را «: که از وی می پرسد ) ١٣٨٤ ثور ٨(  ايـران ۀگويش با  روزنام

  :  اظھار ميدارد »قبول کرده ايد ؟ 

 من ھميشه گفته اند  که صديقه ما ھميشه سنگ ھای سنگينی را باال ۀخانواد!  زن ھای عجيب ھستم ۀمن از جمل «

   ؛ » گيرد کند  و سر خود را زير سنگ می تاب میپر

و مانند شان که ھر کدام از خود قصه و ... وزير امور جوانان   و امثال شان ، و آيت هللا " آمنه افضلی"خانم 

 دقيقتر و افشای شماری در خور توجه آنان؛ شناسائی النه ھای ئیافسانۀ جالب دارند ،  باشد به مجالی که  تا شناسا

 که واواک در کشور ما به خصوص مناطق مرکزی افغانستان ساخته ؛ شناسائی متن و محتوای  اصلی و ئیوسجاس

که سازمان داده ... درونی نھاد ھای استخباراتی واواک زير عنوان ھای فرھنگی و مذھبی و اقتصادی و سياسی و

تاجران ايرانی که اغلب ) بازرگانی ( شده ؛ ھکذا متن عملکرد سياسی و اطالعاتی مراکز و شرکت ھای تجارتی 

ن ؛ حتا کارگران ايرانی مقيم کشور ما؛ ھمچنان ا به ھمين شکل کارمندان ، مشاور]١[اند شان از اعضای واواک 

 اجنت ھای فرھنگی ايرانی االصل  واواک جمھوری اسالمی ايران که در کشور ما در رفت و آمد اند  از شناسائی

 که در ھمين نھج آن عناصری افغانه و ب. خملباف ھا ، رضا دقتی ھا و امثال شان قبيل چنگيز پھلوان ھا ، م

جمھوری اسالمی آموزش جاسوسی ديده  و زير پوشش آيت هللا ھای افغان به تکيه خانه ھای افغانھا مقيم کشور 
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کمک تخنيکی و  که به ھمين قسم گردانندگان نشرات افغانشوند؛  خطابه فرستاده میو ھای غربی غرض بيانيه  

 عضو سند  و روشنفکران خود فروش افغانمالی نمايندگی ھای رسمی و غير رسمی ايران در خارج به نشر می ر

ضد جمھوری اسالمی در کشور ھای غربی بر ه  ھای سياسی مبازران ايرانی که بئیواواک که خود را در گردھمآ

طنان کاوشگر، متعھد و دلير ما صورت گيرد و در توسط ھموشود با شيوه ھای مختلف نزديک می سازند،  پا می

  .انعکاس يابد)  ، چه ايرانی چه افغان( ی مستقل و غير وابسته نشرات  و تريبونھا

اين قلم از خوانندگان گرامی ، با محبت تقاضا می نمايد به اين فکر اندر نشوند که نگارنده  ، چرا از وجود 

وب به مليت  پشتون  چيزی ننوشته  ، در اين زمينه بايد مختصراً  اعضای واواک در ساير احزاب جھادی  منس

ی و جھانی آنھا را  ابداً از نظر دور ئ منطقه ۀتذکر داد  که جمھوری اسالمی ايران  وجود اين باند ھا و پشتوان

،  جا  کردهوجھی  جواسيسش را جا به نداشته  از سال ھای پيش در اين داره ھای آدمکشان و ضد تمدن شمار قابل ت

به خصوص زمانی که گلبدين و داره اش در ايران  اقامت داشتند که گاھی اين جا به جائی شکل علنی و نيمه 

به  پشاور آمده " سپاه پاسداران"مثال  ابو شريف يکتن از ۀ گونه ب. رسمی را  ميان طرفين اختيار می کرد 

  .مچنان در باند طالبان ھ.  مسؤوليت استخبارات حزب اسالمی را به عھده می گيرد

 در اصل  در مورد نفوذ واواک ايران در  تمامی باند ھای جھادی  پشتو زبانھا بايد به بررسی عميق و کاوش  

  به خاطر پشتون بودن باند -ھمه جانبه پرداخت و نتايج را در معرض ديد مردم قرار داد ؛ زيرا به اين بُعد مسأله 

  .ران قلم به دست کمتر توجه کرده اند  حتا روشنفک-ھای رھزن جھادی 

  :  دلير، مبارز و آزادی پرست  کشورۀو بار ديگر استدعای اين قلم از خوانند

اين است ماھيت نھايت پليد و بسيار متعفن رژيم پليد جمھوری اسالمی وابسته به امپرياليزم که ! ھموطن عزيز

 جمھورئی که نعش شديداً گنديده و -صرف  نمودی چند ساعتی از عمر پربار وعزيزت را به خاطر مطالعه اش 

  .مسموم کننده اش در درون ھيچ دوزخی و درميان ھيچ آتشفشانی به جز انقالب مردمی ازبين نخواھد رفت 

 استثمار شده و  و شما نويسندگان  گرانقدر و  عزيز و دليرانی  که به خاطر پرتاب کردن  ھموطنان مظلوم و شديداً 

  حيه ھای   تربيه شده و متمايل به - که  حتا فاقد  عواطف و احساسات  (وسط  پاسداران ظلمت دفاع تان  ت بی

در رنج  ايد ،  بر خيزيد و  پرده از سيمای کريه رژيم جمھوری اسالمی ضد تمدن ونھايت وحشی و )  اند -انسان  

ده و خونخوار؛ برداريد  و عوامل  ھمينطورساير ھمسايه ھای در ظاھر دوست و در باطن پليد تر از ھرحيوان درن

 را بی - به خصوص از رژيم جمھوری اسالمی ايران وابسته به امپرياليزم –و ايجنتان نيمه مخفی و مخفی آنان 

 تان ۀرحمانه افشاء کنيد که اين امر خدمتی است بس بزرگ به طبقات محروم و زحمتکش کشور ھای ھمساي

شام درون کشور ھای شان  و ھمينطور جلب ھمبستگی  برادرانۀ آنان درراستای سرنگون کردن غول ھای خون آ

  .خاطر بيرون راندن اشغالگران امريکائی از کشوری  به اسارت کشيدۀ ماه  درازمدت ما بۀدرمبارز

   . با اميد به شما روشـنگران راه ظلـمانی اشـغال ميھن ما که با مطالـعه اين نوشـتار سپاسگزارم نموديد
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الهپايان مق  

 

 

 

 

 

 

 

 توضيحات

 
 

 ھوشنگ يک تن از اعضای ساواک در اواخر دھه پنجاه وارد افغانستان شده ادعا نمود که به کار انتقال مواد –] ٢[

دستھای از وزارت تجارت اسناد . مورد ضرورت تاجران کشورش از کابل به ايران ، وارد افغانستان شده است 

وی که مرد آراسته  ، خوش لباس و خوش سيما بود .   رو به راه کردند کار و اجازه اقامت وی را در افغانستان

کارمند واواک در رفت و برگشت از کابل به تھران سفارشات بعضی از . توانست تا در افغانستان آمد  ورفت نمايد 

 – رفت و آمد کابل بعد از چند بار. دوستان افغانش  پذيرفته کاال ھای مورد پسند آنان را از تھران با خود می آورد 

وی  بعد از پايان ماموريت اطالعاتيش در افغانستان پول ھای . شھرتی بھم زد " تاجر امانتدار"تھران ، به مثابه 

که از وی خواسته بودند  تا با آن پول ھا مواد مورد نظر آنان را از ايران خريداری ( ھنگفت چندين تاجر افغان را  

داد و فغان تاجران و عرايض آنان به . د گرفته افغانستان را برای ھميشه ترک کرد با خو) نمود به کابل بفرستد 

  ] .وزارت تجارت وقت برای پيدا کردن ھوشنگ ايرانی  نتيج ای نبخشيد 

 
 


