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    :به اهــداء 

   )ي ا شرف دهقا ن(نماد مبارزه و مقاومت ايران  رفيق            

                                                                               

    )كبير توخي   ( لرتبي.   پ                                         
 2007 سپتمبر 28                                            

    
  

         !  (*)جــالد   

  
  

  در آن تصوير  خونـين  
ـوِر ، - صـديدم ،   رقـم زد" در جـدال با خامـوشي " كـه م :  

  و هـزاران درخـت هزاران نهـال
  گـين و سـخـتفـراسوي سـيم هاي خـارآ

  كـه با تـبر و تـيـشـه اي دژخـيـمان ِ معــتـقـد ،
  به امـر جـالدِ قـرنِ تجـاوز و تـسـخـير

  جالدِ شكـنجـه وزنـدان و زنجــير
   سرِ پرشـورِ رفـيـقــان ، 

    سرِ آزادگـان ، 
   جــدا شـده ا ز تــن ؛

  . ديــدم
  

���      
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  و ؛ امــا
  هـر درخــت ،

  " كـرخـت " هـرسـانه  نـه ب
  و هـر نهــال  ،

  )1  (" بي حـال " نـه  هـمـسـان هـر 
  با  هـر رگ و ريشـه و پـنـجـه اي كـه دارنـد در زميـن 

  _ زميـن بارورشـان _
  .  بارِ دگـر،  جوانــه زدنـد 

نـدك  شـاخـچه و  شگوفه  و پـ  
  نـو رســته ،ة  بـرگ و بـار و غـنـچـ

  را  شـان ةو سـاقـه هاي سـبزيـن
  و  شبنمِ ابـر هاي رنـگـيـن زير نـم نـم ه كـشيدند بـ

  ابـر هاي آبســتـن ازقـهـر و كـيـن
  زمـينة كـه بر خا سـته از خشـم و خـروش ِ تـفـتـيد

   _ زمـين آزاده پـرورشـان _
   دهـند بـه رهـــروان ،": كـه 

  )2   ("         نـويــد فـتــح شـبـســتـان 
  د ، بانـم نـم و شـبـنم ابـر هاي  رنـگـيـنو بنويـسـن

  _ ابـر هاي آبسـتن از طغــيان و شـورش ِ خـونـيـن _
  :بر لـوح ســبزينه بـرگ هاي شـان  

  ! جــالد 
   هـزار دهـانِ ايــرا ن زمـين  اژدهاي  اي  

  " نظـم نويـن "كه بر خاسته اي از چـنـبر  
  مبر گـمـان ، 

  ي از تــناكرده كه ســرهايمـان جــدا  
  مــا كـه ســبـزه سـرشــتـيـم

  .ريشــه در كــوه و كـمـر داريـم 
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���  
  جــالد زهـر نوشِ جــام شكــست

  كـه مي لــرزيـد جـام زهـرت  در دسـت
  به شمار ســياره هـاي  كهكــشان 

   ، ننگ بر تـو
  (**)      خطـت " پاســـدار "و  نفـريـن بر 

  
        �����                        

  
      

  خامنه اي:  خطت " پاسدار". (**)   خميني   :  "جالد "   -(*)  
 دم مي زدند "مبارزه "آناني  كه زماني از  : ( " بي حال " و " كرخت "   -) 1(

 آنگاه كه قدم شان به غرب رسيد، قلم شان  در وصف جمال و كمال مخملباف ها،. 
.  كاغذ كشيده شدةينا ها  اين خادمان سرمايه ؛ بر سينعبادي ها ، گنجي ها ، مار

گفتند و نوشتند وبرهذيانات شان نام شعر نهادند و هنر را براي هنر خواستند و مي 
  )؟ !خواهند ؛ تا به تاج و كاخ  جاويدانگي  دست يابند 

 است كه در »داوود سرمد« ازشاعر انقالبي افغانستان زنده ياد ي شعر-) 2(
 ةي هاي شرف باختئ توده ةف پلچرخي ، در زير شكنجه هاي وحشيانزندان مخو

قهرمانانه ) "حزب دموكراتيك خلق"ازفركسيون (ي افغانستان ، يعني  جالدان خلق
   .جان باخت

       ـق     ـ بسوي شـف كشم زخون خويش خطي مي
  م   ـ سرخـــي سرانجام چه خوب عاشـــق اين

       روان      ــه  راهـب نويـــد فــتح شبســتان دهــم 
  ـيــام آوران شــــود نــامــم ـ پ ســــرود رزم

      ي ام  و مـي تـوانـيم گــشـتن       ـعــقــاب زخـم
   رامـم    ه اي كـنيـ لحـظ ودــمگـــر محــال ب

       توئي كه پشت تو مي لرزد از تصور مرگ      
  ــدامــم ديگــريســت اع ه زند گــيــمنـــم ك
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  " در جدال با خاموشي"تأملي بر كتاب 

  اثري از نماد مبارزه و مقاومت ايران  

   )اشرف دهقاني( 

  

   :نويد خجسته 
 را يك رفيق "در جدال با خاموشي" انتشار ةچندي قبل  نويد خجست

بيتابانه  .مبارز وگرانقدر فدائي به من داد كه موجب شعف و سرورم گرديد 
تاب بودم كه همان رفيق شفيق  اين اثر بسيار ارزشمند منتظردستيابي   ك

 نخست  روي جلد هركتاب توجه ةدر وهل. ورهگشاه  را در اختيارم قرار داد
 گورستان ةدر روي جلد، عكس رنگ. بيننده را به خود معطوف مي دارد 

بهشت "مبارزان حماسه آفرين وگلگون كفـنان و بي كفناني آغشته به خون 
، كه خاموشي سنگين و سكوت   به چاپ رسيده"ار خاورانگلز" و "زهرا

 هاي  در خون غلتيدگان و درخاك سيه مدفون شدگان را در  گورستان
 ضد ظلم و هكند  كه به خاطر آزادي و دموكراسي و ب اذهان متبادر مي

استبداد و استثمار طبقات حاكمة وابسته به امپرياليزم سرسبز دادند و سِــر 
شود كه   سرودة  در پشت جلد، تصوير رنگي   گويائي ديده ميسرخ نه ؛ اما 

  .اهداء شده به نويسندة كتاب  مفهوم آنرا نيزدرخود جا داده است 
  

    نگاهي به عنوان هاي - 1

   :" در جدال  با خاموشي "كتاب  

  

 صفحه را  احتواء كرده ، و با فانت 729 كه "در جدال با خاموشي"
 كه مطالعة آن چشم را اذيت  نكند - ميان دو سطر  وبا فاصله بيشتر"تهوما"
نيم سانتي  و14 سانتي متر،   عرض آن 21 چاپ شده ،   طول آن تقريباً -

  . و نيم سانتي متر  مي رسد3متر و ضخامتش به 
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در "بر باالي خط هاي افقي طرف راست صفحات ، عنوان اصلي كتاب 
چپ ، عنوان هاي متن   و بر باالي خط هاي  افقي طرف "جدال با خاموشي

 ةزير نويس ها در پائين صفحات با  گذاشتن عالم. جلب توجه مي نمايد
متعاقب . ستاره، تشريح شده ، و توضيحات هم بعد از پايان كتاب آمده  است 

در پي آن منابع  و مأخذ چاپ شده است .  آن ضمايم  جلب توجه مي نمايد
  .ديده مي شود)  رهنماي نامها(بعد آن ، فهرست اعالم . 

مند فهميدن ه  از آنجائي كه اكثرخوانندگان  پيش از دستيابي كتاب عالق
فهرست عنوان هاي   يك اثر مي باشند ، بگذار براي آن  عزيزاني كه تا كنون 

  :اين اثررا از نزديك نديده اند ، فهرست عنوان هاي آنرا  در ذيل درج نمايم 
ز طرح  فهرست و درج سه پيكره   بعد ا" در جدال با خاموشي"نويسندة  

 در "-3 ، "قدرداني و توضيحي كوتاه" -2 ، " سخني با خواننده "- 1: [
؛ اثر رادر سه بخش تقسيم كرده   ]"جدال با خاموشي در يك نگاه  كلي 

  :است 

   : بخش اول
  

عنوان يافته )  " 60 و 50 ة تفاوت ها و شباهت هاي زندان در دو ده"  (
نام ه چرا پديده اي ب" - 4: به  پيكره هاي ) " شكنجه ؟چرا"(؛ فصل اول 
شكنجه " - 6 ؛ " اعمال شكنجه با  هدف هاي گوناگون" -5 ؛ "!شكنجه  ؟ 

يم گرديده وبه هر ـ تقس"ت در جامعهـدر خدمت ايجاد فضاي رعب و وحش
  .كدام  طي صفحاتي پرداخته است 

 پيكره هاي همچنان به) " سركوب و شكنجه در دو رژيم "(فصل دوم 
؛ "جلوه اي از مصاف جمهوري اسالمي بامردم سركوب زنداني سياسي،" -7
ه شيوه ها و وسايل شكنجه ب" - 9 ؛ "يك درس تاريخي از آنچه گذشت" -8

به كار گيري آخرين تجارب " -10 ؛ " مذهبي–دور از احاله ايدئولوژيكي 
ورد مسايل بازهم در م" -11 ؛ "ساواك در شكنجه گاههاي جمهوري اسالمي

به كمال رسيدن ننگ ها و جنايات شاهنشاهي " -12 ؛ "زميني در دو دهه

        

                                                                 كبيرتوخي                تأملي بر كتاب در جدال با خاموشي                                             
  

  

  
  

  
  

  
 

١٠  
  

  تقسيم شده و هر كدام  محتواي خود را طي صفحات "در جمهوري اسالمي
  .ارائه  كرده است 

  :بخش دوم

  

 ة زندان در ده– شرايط زندان ، انعكاسي از شرايط حاكم بر جامعه "  
 استقرار در ميان خون و جنايت "(صل اول  عنوان شده،  در زير آن ف" 60
 ؛ "نسلي از انقالب در چنگال ضد انقالب در زندان" - 13به پيكره هاي ) "

جمهوري " - 15؛ " 60 ةلومپن ها، در نقش گردانندگان زندان در  ده" -14
ضد انقالب در برابر " -16 ؛ "اسالمي و جناياتي كه در توصيف نمي گنجد

   - 18 ؛ "سلول هاي انفرادي گوهر دشت " - 17 ؛ "يمقاومت  مبارزين زندان
  . تقسيم شده است...  يا" تابوت ها"، "تخت ها "

 تصوير زندان ، " -19 ةپيكر) " زندان و جامعه"(در فصل دوم 
 سركوب با –زندان و جامعه " - 20 و "تصويرمنطبق با اوضاع جامعه

   . "توجيهات ايدئولوژيكي
مشتمل بر پيكره هاي ذيل مي )  "وظهور تواب پديده اي ن"(فصل سوم 

 " -22 ؛ "شمه اي از وضعيت بند ها قبل از شكل گيري توابين" -21: باشد 
 تواب و ةشكل گيري پديد" -23 ؛ "تواب، پديده اي نو ظهور در زندان

 "يا تاكتيكي  كه تواب ساخت!  تواب هاي تاكتيكي- 24 ؛ "مراحل تكاملي آن
 توابين در - الف " - 26 ؛ "... المي ، فراتر تواب هاي جمهوري اس" -25؛ 

 - 28 ؛ " كار هاي نظري ة توابين در حوز-ب " -27 ؛ " كار هاي عمليةحوز
 ديگري از ة چهر" - 29 ؛ "نمونه هائي از اعمال توابين در بند هاي عمومي

 " -31 ؛ " 60 ةسرنوشت توابين در ده" -30 ؛ ") توابين مخفي(توابين 
    ."جاد شرايط خشونت بار در بعضي  شهر ها نقش توابين در اي

  
  
  
  



        

                                                                 كبيرتوخي                تأملي بر كتاب در جدال با خاموشي                                             
  

  

  
  

  
  

  
 

١١  
  

   : بخش ســوم
  

عنوان يافته ، در ذيل آن فصل اول  » زندان، عرصه اي از نبرد طبقاتي  « 
 ؛ " مقاومت و مبارزه در زندان" - 32پيكره هاي )  »مقاومت و مبارزه « (

ادگي  پايداري و ايست" - 34 ؛ " مبارزه و مقاومت در دوران بازجوئي" -33
 ة مبارزه و مقاومت زندانيان سياسي در اوايل ده" -35 ؛ "در جهنم زميني

 " - 37 ؛ " ، بند تنبيهي زنان در قزل حصار ، يك نمونه 8 بند " -36 ؛" 60
 ةچگونگي مقاومت در دور" -38 ؛ "مبارزه و مقاومت در اشكال ديگر 

 حاكميت توابين  مبارزه در   دورة افول" -39 ؛ "حاكميت توابين در زندان 
 حاكميت جناح ة زندانيان  سياسي  در دورة تداوم مبارز" - 40 ؛ "در بند ها 

 زندانيان سياسي در سال ة نمونه  هائي از مبارز-41 ؛ "منتظري در زندان ها
   مشاهده مي" 67 تا فاجعه سال 65 مبارزه در زندان از سال - 42 ؛ "64

  .شود
  )"ندانيان سياسي  قتل عام ز"( در پي آن فصل دوم  

 "شكست رژيم در مقابله  با شكست ناپذيري زنداني انقالبي" -43 پيكره 
 تعمقي بر داليل " - 45 ؛ " و رويدادهاي پيش از آن67 سال ة فاجع" - 44؛ 

 و اختالفات تكتيكي 67 سال ةفاجع" - 46 و "قتل عام زندانيان سياسي 
  .    مالحظه مي شود"سران جمهوري اسالمي

 "زمستان" " - 47پيكره هاي  )   "فـرجـام سـخـن"(فصل سوم درتحت 
 " توضيحات" - 49؛ »  و توجيه جنايت " ايدئولوژي" «" - 48 ؛ "! بر نگشت 
 منابع و " - 56 ة ها عنوان شده ؛ و پيكر" ضميمه" 55  تا  50 ةو از پيكر

از  " راهنماي نام ها" - 57و )  را در بر گرفته713 تا 708از صفحه  ("مأخذ 
 كه پايان  صفحات كل كتاب را اعالم مي دارد؛ 729 ة تا صفح714 ةصفح

  . درج شده است 
اين قلم در همين نوشته ، عنوان هاي اثر را كه طور مسلسل تذكر داده {

 بندي كرده " پيكره " ) 57 تـا  1از  ( ، به همين منظور آنها را با شماره 
  }  .است
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البي اعدام شده ، شكنجه شده ، مبارزان انقاز ويري ادر متن ، تص
زحمتكشان و بسا تصوير هائي كه ؛ حتا  از  تصاويري از داخل زندان ، از

نيز دچار دگرگوني و نفرت   بي تفاوت و سياست گريزةتماشاي آنها بينند
شديد شده خواهان سرنگوني نظام اسالمي بي مقدار و وابسته  به امپرياليزم 

  . مي شود
در جايگاه شان به درستي ) در متن اثر(ي هر كدام اشعار شعراي انقالب

قرار داده شده ، كه در اين برانگيزانندگي و تهيجات  وخلق  جوي از انزجار ، 
 كه لنين بزرگ بار ها بر -نفرت و خشم مقدس طبقاتي عليه دشمن وحشي 

  ة نقشي در خور توجه داشته و به خواننده انگيز-آن تأكيد ورزيده است 
 ضد ظلم و ستم و استثمار رژيم جمهوري اسالمي وابسته  به همبارزه ب

  .  امپرياليستي راالقاء مي نمايد ةسرماي
 به آن ؛ - هرچند گذرا - آتشيني است  كه درنگي ةاين كتاب ، چون گلول

حتا قلب  سنگواره شده هاي سياسي را  نيز گرما بخشيده ، آنان را به تفكر 
  : با   مسؤوليت ، مي توان نوشتدر رساترين كالمي. وا مي دارد 

 اين كتاب ارزشمند كه با قطع و صحافت مرغوب وزيبا  از چاپ برآمده 
است ، در واقع امر   فانوسِ روشني را ماند كه در پرتو آن  نسل هاي امروز 

كه به خاطررفاه و ... (كستان ، منطقه و ي  افغانستان ، تاج- وفرداي ايران 
امر رهائي بشريت  از يوغ   ه ، يعني به خاطرآسايش انسان نوين و آزاد

 بدون  مالكيت خصوصي ، ةخونچكان سرمايه مي رزمند و خواهان  جامع
 خون آشام و دولت  ةبدون زندان و شكنجه و اعدام و بدون طبقات حاكم

اشكال  و شگرد )  هاي وابسته و دست نشانده وبدون امپرياليزم  مي باشند
گ ، تشتت و آشفته فكري در عرصه هاي مختلف  هاي توطئه ، خدعه ، نيرن

طور اخص در زندان ها  را كه توسط  دشمن طبقاتي و حاميان جهاني ه و ب
آن ، يعني امپرياليزم   به كار گرفته مي شود ؛  به زود ترين فرصت ممكن 

  .      درك  كرده ، بي ضرر و بي اثــر نموده مي توانند 
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  يران نماد مبارزه و مقاومت ا  -2

  ) :"در جدال باخاموشي "( و اثرش   

  
   كه خود "جدال با خاموشي" كتاب در  رفيق اشرف دهقاني  نويسنده

در زمان تسلط  سلطنت  شاهنشاه ديكتاتور وابسته به امپرياليزم جنايتكار 
 چريكهاي "در رابطه با سازمان پر افتخار) در واقع دست نشانده ( امريكا 

آن روز گرفتار و زنداني شده بود  و  در برابر  شيوه هاي    "فدائي خلق ايران
بازجوئي و شكنجه هاي جسمي و رواني  كه محصول تجارب چندين   دهة 
سازمان سيا و مولود خبيثة آن ساواك در آن شرايط اختناق و پيگرد  و 
شكنجه و زندان بود، نه تنها سرفرازانه تاب آورد و مقاومت نمود ؛ بلكه  با 

از زندان ،  دژبانان ، بازجويان ، دژخيمان و در مجموع كل نظام فرار 
در سطح جهان ) كه ؛ حتا در منطقه مداخله نظامي مي كرد ( شاهنشاهي را 

به شدت  تحقير و توهين كرد و با فرار تاريخي اش از آن سياهچال مخوف  
به نماد مبارزه و مقاومت درميان خلقش تثبيت هويت  نمود ؛ با همين 

جارب و  پشتوانة  مبارزاتي بي نظيراز يكطرف  واز جانب ديگرجمع آوري ت
كتاب ها ، مجالت ، مقاالت ، اسناد  و اوراق منسجم و پراگنده ، مربوط به 

  با آن كه ديد و تفكر نويسندگان بر تحليل - 60ة  و ده50زندان هاي دهة 
و مطالعة نقادانه   - و ارزيابي شان در نشرات ياد شده  كم و بيش حاكم بوده 

و موشكافانه  آنهمه نشرات به مشكل دستياب شده و قبول  زحمت تماس با 
وابستگان زندانيان اعدام شده وآناني كه از زير ساطور جالدان هر دو  دولت  

البته در عالم پراگندگي ايرانيان پناهنده [ وابسته و منفور، رهائي يافته اند 
الب و گفته هاي آنان با حفظ اصل امانت و جمع بندي مط] در سراسر جهان 

، در اين ... داري و مبرا از اشكال حب و بغض شخصي ، سياسي ، فرهنگ و 
اثر به مثابة فاكت هاي عيني و ملموس جا داده شده و سر انجام  محتواي 

.  داده است " در جدال با خاموشي"علمي تنظيم شدة  اين  كتاب را شكل ِ  
ت  كه در تاريخ جنبش انقالبي ايران  در نوع خود  بنابراين مي توان گف

نخستين  باريست كه چنين اثري پرارزش و رهگشا در رابطه با دولت دست 
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در هر دو دهـــه .... نشانده ووابسته ، زندان ، شكنجه ، مقاومت ، تواب و
  .بيرون داده شده است 

  

  تجاربي چند ازجنبش انقالبي   - 3

  :مينه تان در همين زـافغانس   

  

    ؟!داندي  تاكس دستي بر آتش نداشته باشد از سوزش  و سوختن چه م 
سوسيال   غارتگر و جنايتكاراين قلم كه خود در هنگام تجاوز ارتش

 جنايت  كه هم اكنون امپرياليزم[ افغانستان ر سابق بامپرياليزم  شوروي
و برده شده  شركاء ، اين سرزمين در خون و آتش فر امريكا و پيشه و تاراجگر

را دراشغال داشته  و به كشتار دسته جمعي خلق تسليم ناپذير و  دراسارت  
 با ،] گرفته شده اش مشغول بوده  و به تاراج ثروت هايش مصروف مي باشند

 مخوف پلچرخي كابل محكوم  مشهور و سال  در زندان16 ابد ، يعني قيد
 رهائي ر طبق قانون  ب[ درتداوم هشت سالي كه در زندان بود  ؛شده بود

ه  شوروي بة؛ دولت  دست نشاند" مليةمصالح"زندانيان سياسي ناشي از 
 راكه نصف مدت اني  زنداني- ديو خون آشام خــاد -  نجيب   داكتررياست 

همانند ساير زندانيان آگاه و   ؛]را سپري كرده بودند رها كرد  حبس شان
وحشتناك آن پيهم در اني و  ضد انس، با زندان و شرايط نهايت  رسالتمند

سر انجام كوله بار روز تا روز  سنگين و سنگين تر ، . حال مبارزه قرار داشت 
 و درگيري هاي سرسختانه اش  دست آورد ها،آتشين و آتشين تر تجربيات 

با زندان داران و زندانبانان ازيكسو و جناح هاي ارتجاعي فاشيزم مذهبي ، 
دوزخ " را از آن  و راست و ساير جواسيستسليم شدگان از طيف هاي چپ 

 شكنجه هاي جسمي و رواني   انواع در ازاي تحمل اشكال زجر و"استعمار
ودر بدل از دست دادن هشت سال  زندگي اش ؛  به بيرون از زندان انتقال 

  .داد 
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به نسبت   پائين بودن سطح جنبش و محدوديت هاي   تخنيكي در 
آنگاهي كه رژيم شاهي به جمهوريت استحاله ( افغانستان ،  ما در گذشته 

از مواد ارسالي  شامل نوشته )  نكرده و تضاد ها حدت بعدي خود را نداشت
ها ، تجارب و مبارزات رفقاي چپ انقالبي ايران استفاده كرده ايم  و هميشه 
از آثار ارزشمند و   آموزندة كمونيست هاي ايران و تجارب گرانبهاي جنبش 

 مي كرديم ؛ از طرق و راه هاي مختلف آثار و كتب  ان استفادهانقالبي  اير
چاپ شدة سازمان هاي انقالبي ايران  را دستياب مي  نموديم ؛ به گونة مثال  

بعد . دفاعية زنده ياد خسرو روزبه كتاب دست هر جوان مشتاق مبارزه بود 
 روي  اثر ارزنده و پر بار رفيق اشرف دهقاني كتاب" حماسة مقاومت "ها 

دست هر پير و جوان  شامل هر هسته ،  محفل ،  گروه و سازمان چپ 
انقالبي افغانستان بود  و تا هم اكنون كه كشورعزيز ما در اشغال امپرياليزم 
جنايت گستر و غارتگر امريكا و شركاء قرار دارد  از همان  ارزش و اهميت 

  .قبلي برخوردار است 
 ايراني از ماركس، انگلس ، لنين ، آثار ترجمه  شده  توسط  مبارزان 

ستالين ، مائوتسه دون و ساير شخصيت هاي برجستة جنبش بين المللي 
كمونيستي گرفته ، تا آثار ادبي از نويسندگان كمونيست و دموكرات هاي 
انقالبي ايران و ساير كشور ها ي جهان را  به اشكا ل مختلف به دست مي 

ما ازمواد چاپ شدة  اوراق و : لب نمايمبه بيان ديگر افادة مط.  آورديم 
نشرات و ده ها جلد  كتاب تأليف شده از نويسنده هاي چپ ايران ويا ترجمه 
شده از منابع چپ خارجي  توسط  مترجمين انقالبي كشور ايران بهره برده 

  .ايم 
زماني هم بحرانات اجتماعي  و هم  جا به جائي طبقات  حاكمة وابسته ، 

داوود خان با مجوز اتحاد شوروي  :  ردر افغانستان  فرا رسيديكي به جاي ديگ
كودتايش را عملي ساخت ؛ در مرحلة بعدي تكانهاي مخرب كودتاي ننگين 

 كه "حزب دموكراتيك خلق"( توسط توده ئي هاي افغانستان 1357 ثور 7
هزاران تن  را درزندانها وصد ها هزارتن را درخارج زندان وحشيانه   به قتل 

 ، يعني تجاوز عريان و مستقيم  ارتش " مرحلة تكاملي آن "؛ و ) ندندرسا
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سوسيال امپرياليزم شوروي به افغانستان ؛ درواكنش به آن ، جنگ مردم 
آزاديخواه ما عليه اين تجاوز؛ به ادامة آن سلطة خونبار دولت  دست نشانده ؛ 

اي دسته جمعي ازياد زندانيان سياسي و سركوب آنان در زندانها ؛ و كشتار ه
كه  هم اكنون گور هاي دسته جمعي اين  قتل ( هزاران تن در پليگون ها 
زير نظر )  شده است كشوركشف و برمال) استان ( هاي عام در چند  واليت 

؛ قتل اسيران گرفتار شده توسط قواي KGB ي مستقيم  اعضا
ند هاي اشغالگرشوروي در پايگاههاي نظامي آنها در افغانستان ، تهاجم با

اسالمي و كشتارمردم در زندان ها  توسط اين جنايتكاران شرف باخته قبل از 
به اصطالح سقوط دولت پوشالي نجيب اهللا جالد خاد ؛ جنايات عجيب  اين  

 و پلة تكاملي  آن ، - بعد ازتسخير كابل -باند  ها در زندان ها و خارج از آن 
امريكا كه زمينه را براي يعني حاكميت طالبان وحشي ساخت امپرياليزم 

تجاوز عريان خالق امپرياليستي شان  فراهم نمودند ، سبب شد كه هر كدام 
ازعناصر چپ خاصتاً چپ انقالبي افغانستان برداشتهاي خود را از مراحل 
مختلف اين شرايط  خونبار داشته  و نتايج  چنين تجاربي كه در واقع ، 

 ضبط "ها ،  بازجوئي ها  توسط محصول كودتا ها ، تجاوزات ، گرفتاري 
 هاي دولت دست " خادي" ، " كامي ها " ، " اگسائي ها" ، "احواالتي ها 

نشانده  و  بازجويان  شوروي ، خادي هاي  باند هاي اسالمي ، جنگهاي 
ارتجاعي في مابين اين باند ها ، همينطور پوليس هاي مذهبي طالبان 

ولت دست نشاندة امپرياليزم امريكا مزيد برآن كار و بار جاسوسان د[وحشي 
و بازجوئي مستقيم  زندانيان افغان توسط امريكائي ها در ) دولت كرزي(

، اشكال ] پايگاههاي نظامي شان در افغانستان در طي سالهاي اشغال كشور 
مقاومت ) در داخل و خارج زندان هاي شان( شكنجه وتجاوز و قتل هاي عام 

سربه كف شان در جبهات جنگ مقاومت  و در و مبارزة مردم و فرزندان  
كه كشته شدن  تقريباً   يك ونيم ميليون [ زندان ها و بسا موارد مهم ديگر 

را جنبش انقالبي افغانستان از اين ] مردم زحمتكش ما پايان آن نمي باشد 
كه  توانسته پشتارة بس عظيم رخداد ها و تجارب ناشي از آن را با جنبش 

باشد با انتقال .  و جهان در ميان   بگذارند ؛ به خود مي بالــد انقالبي ايران 
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اين تجارب حد اقل دين مان را در قبال جنبش چپ انقالبي جهان  ادا كرده 
  ) .نشرات مجله ها و برقراري سايت ها  مؤيد اين امر بوده مي تواند ( باشيم 

  

  ا ــكل آنهـ ش  كهيـهائوله ـ   مق-4

  : تضاد قرار داردبا مضمون شا ن در   

  
يد  متواضعانه از خوانندگان گرامي  بخواهم  تا   در قالب چند  بگذار

جملة كوتاه  به مقولة زنـــدان  پرداخته ، در پي آن راجع به زندان در 
افغانستان  اشغال شده توسط امپرياليزم  جنايتكار امريكا و شركاء چند 

شه اي ازمتن بسيار ارزشمند و مسلماً متعاقب آن به   گو.  سطري  رقم زنم
 از نماد " در جدال با خاموشي "بلند ؛ متهيج و  احساس برانگيز و آموزندة  

مبارزه ومقاومت ايران  رفيق اشرف دهقاني ، طور بسيار فشرده بپردازم ؛  
زيرا مشكل صحي و فرصت زماني و مهمتر ازآن  اشتغال مبارزاتي ، برايم 

تن آموزندة اين اثر پرمحتوا و مورد نياز جنبش امكان پرداختن به  تمام م
را نمي دهد  و ؛ اما آنچه كه برايم ارزيابي آن در ... كمونيستي كشور ايران و

خور بيشترين اهميت مي باشد، به طور بسيار فشرده  به آن خواهم پرداخت 
عجالتاً آنچه از مقوله  و مقوله   هائي كه محتواي آن با اشكال شان در تضاد .

  :قرار دارند ، در ذهنم خطور نموده ؛ در اينجا تذكار آن را مفيد مي دانم 
.  دارند مختص به خود رامقوالت و واژه ها از خود معاني و مفاهيميكالً 

اين معاني و مفاهيم در فرآيند كار و كردار اجتماعي انسان پوينده و جوينده  
 در  قالب كلمات ،  بيان مختص و مشخص و يا عام و كلي را جان گرفته

، واقعيت هاي روينده ، يا  ميرنده  را   همان قالب ها وسيلة، به  نجانيدهگ
 كلي ترين مفاهيم و معاني كه در جريان ديگر، بيان  بهيا.  متجلي ساخته اند

 و تعالي ء، اساس و بنياد آن علم را تشكيل داده، به ارتقا يك علم تدوين شده
به . تواند ، شكل مقوله  به خود مي گيرد  ببعدي و آتي آن خدمت كرده 

: ؛ در علم اقتصاد...  جاذبه و،، مدار، مركز، فرار قوه: طور مثال در علم فزيك
؛ در علم ... ، ارزش اضافي، ارزش مصرفي، كار اجتماعاً الزم و كاال، ارزش
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، سيتئوكرا سوسياليزم، يكتاتوري، كاپيتاليزم،ددموكراسي، : سياست
،  ، خويش جدا سازي به خودآئي:  ؛ درعلم روان شناختي. ..سكوالريزم و

 "، " محكمه": ؛ در علم حقوق اداره ... ، حقارت و ، عقده خويش اندودي
 ، حبس " حبس طويل " ، " حبس ابد " ، " حبس تعليقي " ، "زندان 
 پارچة ابالغ "، ) تبعيد در داخل و يا در خارج از كشور ( " تبعيد " ، "قصير

  ... .و)  آگاهي مدت حبس  زندانيسند ("
 بر مبناي) به هر طبقه اي كه تعلق گيرند(سسات خادم ؤنهاد ها و م

كلي ترين  كه بيخ و بنياد گرفته باشند، ي هر علمهرايدئولوژي وسياست ويا
 در -   در اندك لحظه-  مفاهيم خود را توسط  مقوالت و واژه هاي همان علم

؛ به   دارنداتي كم يا بيش در مورد آن اطالعذهن خواننده يا پژوهشگراني  كه
  كه ظاهراً بازتاب ـندتـ هم  هس  هائي اما مقوالت و واژه  ؛كشند تصوير مي

 را در بطن خود   هائي واقعيت،محتواي دروني خود بوده ؛ مگر در ماهيت امر
مي نمايند كه با جوهر اصلي شان در تعارض و تقابل دايمي قرار حمل مي

  متضاد خود را حمل مي نمايند  مقولةيا به كالم ديگر مضمون . داشته باشد
در اصل اين مقوله فريبنده ، وحدت نمايندة  ( "ملل متحد"؛  همانند مقوله 

بوده  نه وحدت ملت ها در يك  يعني دولتها  طبقات حاكمة كشورها، 
و يا  )  بدان   اطالق كرد " دولت هاي متحد "مؤسسه ، كه ميشود مؤسسه 

  . كه بعداً بدان خواهم پرداخت " تواب "قولة  م
زندان هم در مؤلفة دولت ، كه خود مؤسسه اي است  براي سركوب 
طبقات زحمتكش و بهره ده ، قديمي ترين مقوله بوده ، همپاي مالكيت 
خصوصي و  حراست از آن شكل گرفته ، خود  در روند  تكامل و تحكيم 

ه و پيچيده تر مالكيت خصوصي بر وسايل مناسبات  ابتدائي وساده  ،  پيچيد
 " ، "پيگرد مظنون"مثل  . توليد ،  زايشگر بسا مقوالتي ديگر بوده است

دو [ " زوالنه "، ] دست بند [ " الچك" ، " تالشي" ، " گرفتاري" ، "مجرم
حلقه آهني در پاي محبوس وانتهاي دوزنجيري كه به حلقة دو پا وصل شده   

 ، " شكنجه "،  ] بازجو  [" مستنطق "، ] مي شودبه دست زنداني داده 
 تيل  " يا " قين " ، " قيامت " ، " قبر" ،" تابوت": اشكال شكنجه مانند 
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 داغ را در آن – روغن –دور سر زنداني را خمير مي گيرند بعداً تيل  ["داغ 
به  دو سر رشمه و يا چرم دو چوب را داخل  [ " فانه "و ] خالي مي كنند 

ودند  بعداً آن را به دور سر زنداني قرار داده چوب ها را در جهت مي نم
شدت فشار به جمجمه غير انساني ترين شكنجه . مخالف هم تاب مي دادند 

 " پايواز " ، " اتاق عمومي"، ) سلول مجرد  ( " كوته قفلي "،  ] مي باشد  
 روز " ، )كسي كه براي زنداني لباس واشياي مورد احتياج وي را مي آورد( 

 قيد " ، "...  قيد " ، " قيد ابد "، " مرخصي" ، "روز مالقاتي " يا  "پايوازي
مجرم بعد از محكمه زنداني نمي شد به محض اندكترين اشتباه دو  ("تعليقي

، و ) باره گرفتار شده و مدت قيد تعليقي را بايد در زندان سپري مي كرد 
شكل ...  در ايران و افغانستان و "ان زند"بسا مقوالت  ديگر كه در ارتباط با 

  . گرفته  اند 
  

  : افغانستان در نظري  به زندان - 5

  
 در طي قرون و اعصار متمادي سير " زندان "محتواي دروني مقولة 

(  و تند  حركت تكاملي داشته است ، در درازناي تاريخ پر فراز و فرود ، كند
م قبلي را اشغال كرده است ، بشر، هر رژيمي كه  جاي رژي) بطي و پر شتاب 

در مورد  ارتش و زندان ، يعني 
در تحكيم و تكامل اين دو،  
توجه خاصي مبذول داشته ، 
دربي بر درب هايش ، قفلي بر 
قفل هايش ،  ديواري  بر ديوار 
هايش ، نگهباني بر نگهبانانش 
، دژخيمي بر دژخيمانش ، 

؛ ... سلولي بر سلول هايش و
  .افزوده است 
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خود طي ساليان متمادي ناظر دور و نزديك تعميرو تجهيز بيشتر من  
كودتاي   داوود : زندان ها در چند تغيير شكلي نظام هاي دولتي بوده ام 

از را ظاهرشاه با مجوز اتحاد شوروي پياده شد و كه  1352-4- 26خان  در
 رهبر كودتا به زندان توجه  گام بخشي از نخستين در  .قدرت بركنار نمود

زندان   به عالوه شماري از زندان ها در كابل ، من جمله . متمركز گرديد
جديد   وسيع الساحة عمار زندان اِبه  كابل آغاز " دهمزنگ "معروف وقديمي 

 "پلچرخيزندان  " درمنطقه اي به نام  پلچرخي نمود كه به نام  مخوفو
  كه [ فغاني  ميليون ا500 با مصرف بيشتر ازرا  كار تعمير آن.مسمي گرديد

نزده ميليارد و    بالغ بر 1354ش  كه در سال  مالي  دولتةكل بودجبه تناسب 
،  تقريباً تكميل ]هنگفتبود رقمي تقريباً دو صد مليون افغاني مي شد ، 

 به دستور و مداخله اتحاد شوروي  1357  ثور 7كرده بود كه كودتاي ننگين 
 صورت "دموكراتيك خلق حزب "توسط توده ئي هاي افغانستان يعني 

: به گونة مثال[ رئيس دولت ، كه به جانب غرب متمايل شده بود .  گرفت 
شاه ايران در مالقاتي با نمايندة خاص  داوود خان وعده پرداخت دوميليارد 

بناء به دستور ] دالر را به خاطر  پيشبرد پروژة راه آهن به افغانستان داده بود 
K G B در جريان مقاومت  در ارگ  اعضاي خانواده اش تعداد زيادي ازبا 

   به قتل رسيدند" خلق "توسط نظاميان فركسيون حزب  رياست جمهوري ،
بخشي از كار نا تمام اين ) فركسيون خلق آن(  توده ئي هاي افغانستان 

، كه رابطة  ) "پرچم"( زندان بزرگ را انجام داده بودند كه فراكسيون دومي 
برادران تني شان ، يعني توده ئي هاي ايران و اكثريتي بسيار صميمانه با 

هاي آن  داشتند و هم اكنون دارند ؛ به ياري ارتش اشغالگر سوسيال 
 " زندان پلچرخي"اينها  بعد از اشغال . امپرياليزم شوروي به قدرت رسيدند 

كارگاه " اين زندان را به "2بالك "يكي از اتاق هاي  عمومي منزل اول  
درب و . تخصيص دادند و كار سيستم آبرساني آن را آغاز نمودند "صنعتي

پنجره هاي اضافي كه توسط زندانيان تسليم شده ، يعني توابان افغان كه در 
جريان تحقيق و يا شكنجه تسليم شده كمر همكاري با خاد را بسسته بودند 

 " و درآن تعبيه  كردند. و دركارگاه زندان كار مي كردند ؛  ساخته مي شد 
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 ، يعني سلول هاي مجرد در گوشه و كنار اين زندان اِعمار "كوته قفلي ها 
نمودند، تا توابان و تسليم شده هاي خاين و جاسوس با خانم هايشان در آن 

تا ... از الچك ، و زوالنه و زنجير و( تمام اين كارها ... . جا خلوت نمايند 
تسليم  )  مهندسان( ران به رهنمائي وتحت نظر انجني) كارهاي ساختماني

برادر زادة  اكرم عثمان يك تن از توده ئي [  مثل انجنير بري عثمان -شده 
هاي قصه نويس  مورد توجه روسها كه در هنگام تحصيل در تهران با ساواك 

بعداً در حالي كه لگامش را روسها محكم در دست  . ارتباط بر قرار ساخت 
ر در سفارت افغانستان در تهران مقرر داشتند به سمت  مستشار وزير مختا

 طرفدرا " حزب اسالمي وحدت "شد اسلحة رژيم جمهورس اسالمي را به  
جنير يوسف انجنير عتيق ، ان] انتقال مي داد... خميني جالد در باميان و 

در واقع تواب شده ، البته نه به مفهوم كلي ( افروز ، انجنير  محمد نعيم 
  .؛ صورت پذيرفت ) ن تواب در زندان هاي ايرا

 امپرياليزم امريكا بعد از تجاوز و اشغال افغانستان ، عالوه بر اين كه 
درچند پايگاه نظامي درداخل كشور زندان ساخت ، كه بزرگترين و مخوف 

زندانيان ( ترين آن در پايگاه نظامي بگرام نزديك به كابل اِعمار گرديد 
توجه خاصي به ) تقال داده شدند گوانتانامو هم در زندان همين پايگاه ان

) 11(يازده )  هزينه(يك بار با مصرف .  نمود" پلچرخي "زندان معروف 
 كه قبالً به زندانيان  - آن را  " 4بالك "امريكائي ] دالر [ ميليون دالر 

در .  مطابق معيار هاي مدرن بازسازي نمود -جنائي اختصاص داده شده بود 
ديدي در داخل  بخشي ج ديگر،ليون دالري م)17( پي آن با مصرف هفده 

  سلول 300چهار ديواري اين زندان وسيع الساحه اِعمار  كردند كه بيش از 
  تا زندانياني،مجهز مي باشد ... دارد  و با مدرنترين آالت و ادوات حفاظتي و

 به  ، بگرام محبوس اندپايگاه نظاميگوانتانامو و درنظامي  كه در پايگاه را
  .دهند انتقال و ساير بالك هاي آن   تازه اِعمار شدهالكهمين ب
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  : دان ــيت زنـ ماه- 6

  

من  ( دولت ة قهرية دهان و دندان قوةمثابه زندان ب  بايد تذكار داد كه 
 و كشتار زندانيان سياسي   كه در شكنجه  اسالمي ايران جمهوري جمله

با دندان هاي زهر   را،  زنداني عمل كرده ) رقباي  زيادي در جهان ندارد
 نموده ، سراپا  خردشگذر ده ها بار مي جود ، تا   زودةدر هر لحظآگينش 

   زندانيان آگاه ، مقاوم و سردر چنين حالتي صرفاً. مطيع و فرمانبردارش سازد
 مردم شان هستند كه چون دانه هاي الماس  مي درخشند ، نمي سپردة

ه هاي كنار ساحل در برابر شالق  سان صخره  و ب  نمي شوند  خردشكنند و
خود نمي پيچند و سر ِ تعظيم و تسليم ، ه  خون افشان ب سنگين وموج هاي

 اين خادمان بي مقدار - در پيشگاه  شكنجه گران مزدور و شرف باخته
  . ؛  خم نمي كنندامپرياليزم   جهاني

محراق هاي بسيار  توان گفت  كه زندان خود يكي از دراصل مي
 بوده كه دولت ها )اطالعاتي  ( استخباراتي– سياسي  فشردة  مبسياربه

 ، هر آن و هر لحظه تحت نظر داشته ، حاكم بر محلرا در آن  ن شانامخالف
مي كوشند كه با قيد و نظم  بسيار شديد و غير . سرنوشت آنان مي باشند 

دستاني سطحي نگر و ساده ه  براي قلم باحت؛ غير قابل باور(قابل باور 
و دسپلين استخوان شكن و غير انساني؛ تمامي حركات و سكنات  ، ) نديشا

 ؛ حتاادا و اطوار، چگونگي گپ زدن و نگاه كردن ، ايستادن و نشستن 
شديداً ( را نيز رفتن زنداني دستشوئي   و به  و در خواب حرف زدنخوابيدن

 دستور   تمامي عادات و كردار وي را مطابقامر، در واقع تحت نظر داشته) 
 و زنداني را از  ير  دهندي ؛ تغ" ها   باالئي " آن  شدةالعمل هاي وضع 

 ازاندوخته هاي علمي اش و هول انگيزتر و مدهشتر از آن ، از فرزند  ،خودش
زندانيان آگاه ، دلير ، متعهد، . ، همسر ، پدر و مادر و عزيزانش بيگانه سازند  

 اشرف دهقاني  خسرو روزبه ها ، ، چونمبارز ، آزاده و شديداً متنفر از رژيم
، سعيد سلطانپوري ها، وارطان ها، اشرف فدائي ها ، محمود محمودي ها ها 

 ،  بهمن ها،مجيد ها رستاخيز ها ، سرمد ها ،  لهيب ها،: و درافغانستان (...و
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حرمت و احترام و درود هاي بي پايان  به مينا و احمد فيض ... و مسجدي ها
رجستة جنبش انقالبي افغانستان كه در چنگال حزب ايندو شخصيت ب

اسالمي گلبدين و با همسوئي خاد داكتر نجيب  با آن حزب منفور در زير 
ه  بسيار بعرصةدر اين  ، ).شكنجه هاي غير قابل باور آنان اسطوره آفريدند 

 ونمي گذارند كه  ، ضد رژيم دست نمي كشندههم فشرده هم از مبارزه ب
را از خويشتن خويش   ن شكنجه و روانشناسي ، آناناصصن و متخامشاور

زندانيان معتقد و باورمند  به امر رهائي انسان از اشكال ظلم و . جدا  سازند 
تعدي و تجاوز و استثمار و استعمار و چنگال سياه دين ومذهب ، اين شكل 

  در نظر مي ،مبارزه را درآن جو  مدهش و  مرگبار ، مقدم بر همه ابعاد آن
ضد دشمن ه  جنگ تعرضي ، بي امان و پيگير، بةو زندان را به جبه. گيرند

  . طبقاتي و وابسته به امپرياليزم ؛ تبديل مي نمايند
  

  :» ؟ !ه ـنجـچرا پديده اي به نام شك « -7

  

 بحث علمي اش را روي همين عنوان " درجدال با خاموشي "نويسندة 
  :تمركز داده مي نويسد 

واضح است كه در اينجا شكنجة زنداني ( ورد به شكنجه معموالً در برخ« 
 بحث مي شود "شكنجه"سياسي مطرح است و در اين محدوده  نيز در مورد 

جنبه هاي احساسي و عاطفي قضيه بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد ؛ به ) 
عبارت ديگر توجه ها بيشتر به حد وحشيگري شكنجه گر و درد و عذاب 

اما ، اگر قرار باشد . ومت زنداني جلب مي شود شكنجه و چگونگي مقا
شناخت علمي از واقعيت هاي تاريخي  را توشة راه مبارزاتي خود سازيم ،  
بايد در تجزيه و تحليل شرايط زندان هاي ايران ،  خود اين پديده را به طور 

علمي بررسي نمائيم و آن را نه به مثابة يك امر ايستا كه گويا از اول وجود  
شته  و تا ابد نيز وجود خواهد داشت  بلكه در ارتباط با شرايط مبارزة دا

بنابر اين، قبل از هرچيز الزم . طبقاتي و با تحوالت آن مورد توجه قرار دهيم
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است  كه ما در مورد چرائي پديدة شكنجه و هدف هاي كوتاه مدت  و دراز 
. د ، تعمق كنيم مدتي كه  رژيم هاي ديكتاتور از اِعمال آن تعقيب  مي كنن

با مد نظر گرفتن اين موضوع ،  در اينجا مطلب را از تأمل روي خود پديدة 
  »  آغاز مي كنم "شكنجه"

 با تبحري كه در شناخت پديده ها دارد "در جدال باخاموشي"نگارندة اثر 
، بعداً بافت هاي روي هم انباشتة واقعيت هاي باز نشده را گشوده به اين 

 ؛ حتا تعيين كنندة  چگونگي و حد "عوامل ريشه ئي"كه نتيجه  مي رسيد 
شكنجه مي باشند و  كاوشگر نبايد تنها يك  ايدئولوژي و سيماي حكومتي 

را  دال بر اِعمال شكنجه و يا چگونگي آن تصور نمايد و يا در شكل بد تر آن  
  . افراد خاصي در قدرت دولتي را مسبب شكنجه  بشناسد

مطالعه تضاد ها در :  ديالكتيك " فشرده لنين  نويسنده كه به رهنمود
  يعني به  شگرد و شيوه هاي  شناخت ديالكتيكي  در "جوهر  اشياء است 

شكافتن پديده ها عميقاً باورمند بوده آن را استادانه به كار مي گيرد ،  درنگ 
و ايستائي ، تسريع و شتاب ، دگرگوني و استحاله  در يك سخن تمامي اثرات 

 و انفعاالت كليه جهات ممكن پديده هاي مورد كاوش را باالي يك و فعل
ديگر شان ، در برش زمانه هاي مختلف تاريخي  با شكيبائي يك كاوشگر 
كمونيست سنجش نموده ، يعني پديده هاي  داخل زندان ها را در ارتباط 
باحوادث و رخداد هاي سياسي ، نظامي ، اقتصادي خارج از زندان ها  مورد 

كه استنتاج از آن نياز مبرم مبارزة طبقاتي  در   شرايطي [ يابي قرار داده ارز
كه حد نهائي وحشيگري  هاي رژيم  جمهوري اسالمي عليه توده هاي 
مظلوم و شديداً استثمار شدة ايران از يكجانب و از جانب ديگر درنده   خوئي 

؛ ] و عراق ؛ مي باشد و بي   حيائي  امپرياليزم امريكا  در تجاوز بر افغانستان 
  : مي نويسد 

اصوالً بايد بدانيم كه  شكنجه نيز به مثابة يك پديده در جامعه ،همانند « 
به همين  خاطر . هر پديدة اجتماعي ديگر بر يك زمينه مادي استوار است 

هم  كمونيست هاي راستين كه ماترياليست مي باشند و با ديد ماترياليستي 
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همواره سعي مي كنند داليل مادي وجود شكنجه در به مسايل مي نگرند ، 
 ». يك جامعه را هر چه مشخص تر و عيني تر به توده ها بنمايانند

  نويسنده برداشت علماً " چرا پديده اي به نام شكنجه "و درزير عنوان 
 اقتصادي مقولة شكنجه را اينطور - شكل گرفته ، يعني محتواي  سياسي 

  : بيان مي نمايد 
 مي حكومت هاي مدافع طبقات استثمارگره ، ابزاري  در دست شكنج« 

باشد كه آن را در مورد كساني كه عليه ظلم و ستم حاكم بر جامعه به پا 
 چه در مورد روشنفكران انقالبي و چه در مورد توده هاي آگاه و -خاسته اند

 هر چند در چنين جوامعي بزه كاران اجتماعي. (  به  كار مي برند-مبارز  
شكنجه  به وضوح مخصوص بنابر اين ، ) . نيز مورد شكنجه قرار مي گيرند

در چنين . جامعه اي  است كه پايه هايش بر ستم و استثمار بنا شده است
جامعه اي ، شكنجه جهت  بازداشتن روشنفكران و توده ها از مبارزه ، يك 

 همواره در حقيقت ، شكنجه.  است اجتناب  ناپذير " ضرورتي"الزام است ؛ 
با سيستم هاي مبتني بر  استثمار و بهره كشي در جامعه همزاد و همراه 

  ». بوده است 
و در جاي ديگر از اين بحث ، علت وجودي ، يعني واقعيت هاي اين 

 50 پديده را به ارزيابي گرفته  بعداً  در رابطه با  شكنجه و زندان در سالهاي 
  :  اضافه مي نمايد 60و 

چنين واقعيت هائي  اكيداً الزم است كه ما در برخورد با توجه به « 
 ،  شرايط 60 و 50مشخص با شكنجه و زندان در ايران  در سال هاي دهة 

مبارزاتي حاكم بر جامعه در آن دوره ها را مورد مداقه قرار دهيم، ضمن آن 
كه تفاوتهاي شكلي و لفافه هاي ايدئولوژيكي خاص هر يك  از رژيم هاي شاه 

 كه  مسلماً به نوبة خود در اين رابطه تأثير گذار  بوده - هوري اسالمي و  جم
 را نيز مد -و ؛ حتا در چگونگي وضعيت زندان ها  نقش مهمي ايفاء كرده اند 

  .» . نظر و توجه خود   داريم
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( در پايان اين پيكره ، تحليل همه جانبه و شفافي از  شرايط  متفاوت  
 و دورة خيمني جالد و خلف وحشي وي خامنه دورة حكمراني شاه ديكتاتور

  .داده شده است )  اي
  

  :لوژيك وايدئ  و قتل عام ها با توجيهات    سركوب-8

 – زندان و جامعه "در ذيل پيكرة  ) " زندان و جامعه"( درفصل دوم
 را به خاطري  درذيل نقل مي نمايم كه "سركوب با توجيهات ايدئولوژيك

شي  بحث  توجيه  ايدئولوژيك  جنايات جمهوري رفيق  اشرف با ژرف اندي
بعد . اسالمي را  تا   آنجائي كه واقعيت مادي اش را بنماياند ، باز كرده است 

از پايان اين بحث  فشرده ؛ اما پر محتوا وعميقاً   افشاء گر، با نظري به گوشه 
 اين جنايات مدهش رژيم " واال قلم "اي از تفكرات تحريف كنندگان  

  .وري اسالمي وابسته به امپرياليزم ؛ درنگي خواهيم داشت جمه

اصطالحي كه  ( " گير داده "پاسداري به دختر جواني در  خيابان ...  « 
و مدام به او مي گفت كه رو سري ات را ) وجود آمده  ب60در همان دهة 

طور مرتب به دستور او ه و دختر نيز ب! پائين بكش ، حجاب را رعايت كن 
از اما پاسدار قصد اذيت دختر و جلب توجه او را داشت و . مي كرد رفتار 

دختر در يك باجه  تيلفون هنگاميكه .  داشتياينرو دست از سر او بر نم
مشغول تيلفون زدن مي شود ،  پاسدار مذبور باز مزاحم او شده و مي گويد 

ان از تا باالخره دختر جو! حجابت را رعايت كن ، رو سري ات را پائين بكش 
باجه تيلفون بيرون  مي آيد و رو سري خود را  در آورده مي گويد بفرما 

اما پاسدار مذبور كه همچون  همپالگي هاي ديگرش !! اينهم رعايت حجاب 
 "با اعمال خشونت و خونريزي موجوديت يافته بود ، در مقابل اين 

ه و اورا   ،  درنگ نمي كند و گلوله اي به قلب آن دختر نشانه رفت"گستاخي
بلي ، اين ، نمونه اي از رخداد . در همانجا در خون خود غوطه ور مي سازد

 و " ثاراهللا"هاي همان سال هائي است كه گشت هاي گوناگون ، از گشت 
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 متشكل از اراذل و "خواهران   زينب" و گشت " زهرا " تا  گشت "جنداهللا"
ده و در خيابان ها ولو ، تازه به راه افتا)زن و مرد( اوباش مزدور حكومتي 

بودند و كوچكترين حركات مردم را تحت نظر مي گرفتند  و با بهانه هائي 
، در خصوصي ترين " امر به معروف و نهي از منكر"نظير انجام وظيفة  ديني 

امور زندگي مردم، دخالت مي كردند؛  همان سال ها كه مشتي اراذل  و 
ير و توهين قرار مي دادندو باالخره اوباش حكومتي مردم را  دائماً مورد تحق

همان سال ها  كه مأموران بي شرم جمهوري اسالمي بسياري از توده هاي 
 ازافراد مسن گرفته تا يك پسر و يا دختر جوان را به  بهانه –رنجديدة ايران 

  .هاي مختلف ، دستگير و روانة بازداشتگاههاي خود مي نمودند

كه هدف از  خاطر بسپاريم اين است  نكتة مهمي  كه در اينجا بايد به
 تنها و تنها – با هر توجيه اسالمي كه براي آن بتراشند –همة آن اعمال 

ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم جهت بازداشتن  آن ها از مبارزه عليه  
اين ، آن هدف ماديي بود كه جانيان . دشمنان طبقاتي شان بوده و مي باشد 

امپرياليست ها و سرمايه داران  وابسته در ايران رژيم در خدمت به منافع 
تعقيب مي نمودند و همة واقعيات گواه بر آنند كه  توجيهات و ايدئولوژي 

  .اسالمي  آن جانيان نيز تنها به كار توجيه چنان امر شوم مادي مي آيد

 ها  وظيفه داشتند مردم را چنان  " گشت"در آن سال ها ، انواع مختلف 
و چنان  كوچك ترين حركات آنها را تحت نظر بگيرند تا كنترول كنند 

 خميني ها ، منتظري ها ،  رفسنجاني ها ، -سردمداران  جمهوري اسالمي 
خامنه اي ها و غيره و باالتر از آنها ، اربابان امپرياليست شان ،   كامالً 
مطمئن شوند كه امكان انجام هر گونه حركت انقالبي  از طرف نيرو هاي 

اين هدف همانطوري كه مي دانيم  به . مردمي ، از آنها سلب شده است مبارز
 در جامعه صورت مي گرفت " اسالم"نام مذهب و تحت عنوان رواج و اشاعة 

و اين طور جلوه مي دادند  كه گويا همة آن كار ها و اعمال ارتجاعي را به 
رت نيز مي اين موضوع را به اين صو. خاطر اعتقاد به  اسالم انجام مي دهند

جهت  بر آوردن هدف مادي چنان  بزرگي و با چنان  توان بيان  نمود كه 
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ماهيت  ضد خلقيي ، آخوندهائي كه دست اندر كار جا انداختن سلطة شوم 
يك حكومت  مذهبي در جامعة ما بودند ، مي بايست به ترويج و تبليغ  

ر چيز توجيه گر چنان ايدئولوژي ارتجاعي اسالمي  اي بپردازند كه قبل از ه
نظرات سياسي آنها باشد ، نظراتي كه سركوب كامل انقالب  و توده هاي 

  اسالم در دست آنان همانند هر مذهب  .انقالبي ، در مركز آن قرار داشت 
اما  اين اسالم هر چه . ديگري وسيله اي براي  فريب و كنترول جامعه بود

محتواي .  ، مغايرت داشت بود با تصورات مردم  از اسالم مورد نظر خويش
اين اسالم ، آموزه هاي همان ايدئولوژي بي نهايت ارتجاعي و زور گويانه اي 

  اجتماعي موجود در جامعة ما -است  كه الزمة حفظ سيستم  اقتصادي 
. يعني سيستم سرمايه داري وابسته بوده  واز آن نشأت گرفته است

؛ حتا در شكل غير مذهبي ( ود    ارائه شهر شكل و عنوانايدئولوژيي كه  در 
ديكتاتوري شديداً و وسيعاً قهر آميز عليه اكثريت ، توجيه گر )  خود نيز 

 خواهد بود؛  چراكه تنها چنين ايدئولوژيي قادر به خدمت گزاري به مردم 
منافع امپرياليست ها و سرمايه داران وابستة ايران به مؤثر ترين  وجه ممكن 

  .مي باشد

 ديكتاتوري هاي موجود در كشور هاي تحت  سلطه است كه واقعيت اين 
يكي به نام اسالم ،  ( اي نظير ايران ، با ايدئولوژي هاي به ظاهر متفاوت

چنان عملكرد هاي ) ديگري به نام ملت خواهي و سومي با عنوان ديگر 
وحشيانه اي از خود بروز داده  و مي دهند كه ؛ حتا با عملكرد هاي 

   . ران هتلر نيز قابل مقايسه نمي باشند فاشيستي در دو
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        توجيه اسالمي جنايات جمهوري اسالمي و توجيه گـران  -  9

                                                                            : واال قلم

ازمتن ارزشمند نقل قول خوانده  شدة فوق اين جملة پر محتوا وافشاءگر  
را به خاطري  انتخاب كردم  كه ) با هر توجيه اسالمي كه براي آن بتراشند ( 

خوانندگان افغان هم متوجه شوند كه  چه عناصر داراي فهم بالنسبه بلند 
سياسي همين تراشيدن  ها را نه تنها ، رد و تقبيح    نمي نمايند ؛ بلكه با 

شته وهمينطور بهره گيري ازجاذبة كاركرد هاي سياسي وادبي شان در گذ
موقعيت اجتماعي در خور توجه كنوني شان درادارات كشور هاي محل اقامت 

  .؛ پاي آن صحه  مي گذارند 

، كارشناس ارشد دكتر عزت مصلي نژاد( به  گفتار  يك تن ازاين آقايان   
 ؛ كه براي تطهير و تبرئة ي قربانيان شكنجهئو پژوهشگر مركز كانادا

(  تحت عنوان  " شهروند " به نقل ازنوشتة  ويراستار)امپرياليزم قلم مي زند
 5   مؤرخ 1146مندرجة    شمارة ) ( » ...يادمان زيباترين فرزندان آفتاب « 

  :در زير توجه نمائيم)   آن نشرية قاره ئي 2007 اكتوبر 

پس از نياز نوبت به  دكتر مصلي نژاد رسيد كه در بارة تحقيق خود با «  
 سخن "مالي به كشتار هاي ديني در درازناي تاريخ  نگرشي اج"عنوان 

او گفت وقتي به كشتار ها نگاه مي كنيم  مي بينيم كه تعصب مذهبي  . گفت
كشتار هاي ديني در چند مورد به .  به تنهائي بزرگترين قاتل تاريخ است 

كار گرفته شده، يكي در جريان جهانگشائي ها از دين  به عنوان مستمسك 
كشتار هاي سلطان محمود غزنوي و تيمورلنگ و شاه اسماعيل . استفاده شده

  . صفوي نمونه هاي چنين كشتاري هستند

همچنين كشتار مذهبي در مورد بدعت گزاران صورت گرفته كه در اين 
خصوص هم  كشتار مزدكيان ، كشتار پروتستان ها به دست  كاتوليك ها و 

 با اظهار تأسف از اين كه هنوز دكتر مصلي نژاد... كشتار بابيان را مثال زد 
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ديگر اين كه  ... وص اين فاجعة ملي كاري انجام نشده  سال در خص19پس از 
اين كشتار تنها از نيرو  هاي چپ نبود و از مجاهد ها شروع شد و نكتة ديگر 

نويسندة  ... كــشتار هــا جــنبة  تـفـيــش عــقــايــد  داشتاين كه 
بايد عوامل اين كشتار  شناسائي :  گفت "رس  شكنجه در عصر ت"كتاب 

شوند ، در اين صورت هيچ يك از آنها در هيچ جاي دنيا مكان امني نخواهند 
داشت و هر جاي دنيا مي توانند محكمه شوند و خوشبختانه كانادا هم 
سيستمي دارد كه صالحيت قضائي جهاني را دارد و مي توان عامالن وآمران 

ماتالش كنيم عامالن ... ام قضائي اش معرفي كرد كشتار جمعي را به نظ
گفتار دكتر مصلي نژاد  همراه بود با نمايش اساليد هائي . جنايت را بشناسيم

از گورستان خاوران و صحنه هاي اعدام در مالء عام  درماه هاي اخير و 
فقط اعدام شدگان مجاهد و توده ئي را ... همچنين تصويري از اعدام شدگان 

  ) از توخي –تكيه (   »      ي شدشامل  م

اگر تمام  گفته هاي آقاي دكترمصلي نژاد از لحاظ  تئوريك مورد ارزيابي  
آقاي دكتر در اين محفل سعي  .  قرار داده شود گپش به درازا مي كشد

كشتار به هر دليلي . بيندازد» اهللا و بال را   به گردن مال « نموده طور معروف 
،  هدف آن فقط و فقط انقياد جامعه  به نفع سرمايه و كه صورت گرفته باشد

  . بازار است ، نه چيزي ديگر

كشتار  ها جنبة تفتيش عقايد  " تلقينات پيهم به شنونده و خواننده كه 
عامالن جنايت را "   ؛ " بايد عوامل اين كشتار شناسائي شوند " ؛ "  داشت

ن كشور و آن كشور بزرگ    وآنان را به چنگ عدالت  و قانون اي" بشناسيم
سرمايه داري بسپاريم  باب طبع و منافع كساني است  كه به خاطر  حفظ 

  .نظام هاي سرمايه داري و كشور هاي وابسته به آنها ، قلم و قدم مي زنند

 آقاي دكتر مصلي نژاد چرا به كشور همسايه اش افغانستان يك نيم 
 اعم - انيان خون آشام اسالمي نگاهي هم نمي اندازد، تا متوجه شود  تمام ج

) خلق و پرچم و خاد (  هاي افغانستان "توده ئي" و -از جهادي و طالبي 
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يعني هر دو طيف ، مرتكب وحشت آور ترين كشتار ها و قتل هاي عام شده 
كه جالدان خميني و خامنه اي ؛ حتا  در خواب هم چنين جناياتي را  ( اند 

 تجاوز دسته جمعي به  دختران پنج ساله و به گونة مثال بعد از. نديده اند
مادران كهن سال ، شقه شقه كردن  اندام هاي آنان ، كشيدن چشمايشان و 
بريدن سينه هاي مثله شدگان و  جوش دادن آن در آب وخوراندن آن به 

توسط حزب منفور وحدت وابسته به جمهوري اسالمي ايران و (اسيران شان 
دن صد ها نفر به داخل كانتينر ها بعداً در زير ؛ انداختن و قفل نمو) شركاء

 حزب "توسط ... ( آن آتش افروختن و  آنان را زنده زنده كباب كردن و
 تحت  رهبري "شوراي نظار" احمد شاه مسعود  و – رباني "جمعيت اسالمي

احمدشاه مسعود، باند سياف و شركاي جنايت كارشان مثل حكمتيار و 
  ) .طالبان به   شكل ديگر

 هم اكنون اين دو طيف جنايتكار و رهزن  و خاين به مردم و كشور  و 
، دربه اصطالح  -  با تمام شاخ و شاخچه هايشان - قاتل  ده ها هزار  افغان  

 و حكومت  دست نشاندة امپرياليزم "مجلس  سنا "  و"شوراي  ملي"
 ) CIAاين عضو اصلي سازمان ( جنايتكار امريكا به نمايندگي حامد كرزي 

 توسط همين كشور هاي بزرگ سرمايه داري در رأس امپرياليزم  جنايتكار -
امريكا جمع و جور شده ، به قتل و غارت و هزار نوع جنايت و خيانت  و 

  .  مشغول اند... و) دالر ( سرقت  و جمع آوري  صد ها و هزار ها ميليون  دالر

 را قناعت داد كه چگونه مي توان عناصرمبارز  تازه برخاسته از صف مردم
اشخاصي مثل آقاي دكترمصلي نژاد اين واقعيت  ساده را  ديده نمي توانند 

...   كه قاتالن اصلي خلق هاي نجيب و زحمتكش ايران و افغانستان وعراق و
در واقع نظام امپرياليستي و نظام هاي وابسته ودست نشانده با رنگ  و رخ  

 كارمل ، و - امين -  تره كي  مثل دولت"سوسياليستي" و "دموكراتيك"
 آن "دموكراتيك" مسعود ومال محمد عمر، و -مذهبي آن  مثل  دولت رباني 

مثل دولت دست نشاندة كرزي در افغانستان؛ و شكل ديگر  مذهبي آن ،  
مي ...  رژيم جمهوري اسالمي خميني و خامنه اي  در ايران  و درعراق  و 
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الن كشتار ها  به نهاد هاي قضائي و بنابر آن  تقاضاي سپردن عام. باشند
حقوقي  كه بابودجه هاي   همين كشور هاي سرمايه داري پا گرفته اند؛ 

  . براي آناني كه تازه به مبارزه روي آورده باشند؛ سؤال برانگيز است

  :  آقاي داكتر مصلي نژاد چطور مي تواند  به  مردم خود بگويد 

وند ، در اين صورت هيچ يك از آنها  بايد عوامل اين كشتار  شناسائي ش" 
در هيچ جاي دنيا مكان امني نخواهند داشت و هر جاي دنيا مي توانند 

   !"محكمه شوند 

 مگر جنايت كاران و مسؤولين مستقيم كشتار هاي دسته جمعي  تا 
آقاي دكتور چرا  به مردم خود ! كنون در ايران و كابل شناسائي نشده اند؟

ه به مثابة  آالت و ادوات  حيه در حفظ سرمايه و نمي گويد كه اينها ك
بازتوليد آن خدمات شاياني به سرمايه داران داخلي و جهاني نموده و 
خودشان هم به قيمت  همين زندان  وشكنجه و كشتار هاي دسته جمعي 
مردم  خود به ثروت هاي هنگفتي دست يافته اند  ؛ همانند مال بچه ها و  

، يعني پاسداران  ناداري كه ... س كوچة تهران ولومپن هاي سركوچه و پ
قبل ازتخريب انقالب  مردمي و كسب قدرت دولتي چند تومان و ريال هم 
نداشنتد و حاال افراد   باالئي وبدنة مركزي آنها به ثروت هاي صد ها ميليون 
دالري دست يافته اند ، پيش از خروج از ايران و يا بعد از آن اينهمه ثروت ها 

 به بانك هاي همين - كه جز خون مردم زحمتكش ايران بوده نمي تواند - را 
در بد ترين حالتش از چند تاي . كشور هاي سرمايه داري انتقال مي دهند

آنها بز بالگردان ساخته محكمه و اعدام شان مي كنند ؛ همانند چند و يا 
محدود  در عراق ، چند  تن "بعثي"چندين تن ساواكي در ايران ، چند نفر 

 توسطه ارتش اشغالگر شوروي  در افغانستان وچند تن ديگر ، در "خلقي"
  .اين كشور و آن كشور 
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ما در داخل و خارج از افغانستان هم  دهها و صد ها تن با شيوة تفكر 
آقاي دكتر مصلي نژاد داريم كه داراي درجة علمي دكتر و ماستر و انجنير و 

هنيت عوام الناس چه ، كه به كجراهه بوده ،  براي انحراف ذ... مهندس و
كشاندن روشنفكران هم ، به كمك همين كشور هاي سرمايه داري كه در 
افغانستان سرباز فرستاده اند ، شتافته  نهاد هاي به وجود آورده  و يا در نهاد 
هاي ساخته شدة اين كشور ها خود شان را جابه جا كرده از بسا امتيازات و 

 افغانستان " توده ئي"برده ؛ در تالش اند جنايتكاران مصونيت هاي آن سود 
 روسي ، و طالب - يعني خلق و پرچم و خاد روسي و جهادي  امريكائي 

 روسي  را به محكمه اي كه درپهلوي دولت كرزي  تأسيس شده - امريكائي 
اين به . و يا به  نهاد هاي حقوقي و  قضائي بورژوازي درغرب، بسپارند

 هاي بريده از تفكر و باور هاي گذشتة شان، تمام توجه اصطالح تئوريسين
روشنفكران را به اين امر معطوف مي دارند كه اسامي اعدام شدگان در دوران 
حكومت خلقي و پرچمي و جهادي و طالبي را بيابند و عامالن آن را 

از كشتار قواي اشغالگر . شناسائي نمايند، تا به محكمه سپرده شوند
يكا كه بر طبق نوشتة هارون صديقي به نقل از منابع موثق امپرياليزم امر

دهها هزار نفر طي عمليات  اولية سال ) "شهروند"درج شمارة فوق (غربي 
 " ؛ "بسياري از آنها از بين رفتند ...  جابه جا آواره شدند 2002 - 2001

 ماه گذشته كشته شده اند ، تعداد زخمي ها 19 نفر طي 7000بيش از 
  [*]است  برآورد شده " نفر 49000آوارگان تا  ر و تعداد نف11400

  

 برای دستيابی به ارقام اصلی و موثق افغانھای کشته شده توسط [ * ]

نشر شده " نبرد طبقاتی"سربازان جنايتکار امريکائی و شرکاء به کتاب 

  –] از جانب سازمان انقGب افغانستان می بايد مراجعه کرد  
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 هيچ حرفي به ميان نمي آورند -ريكا باشد به جايشكشتار عراق توسط ام
در تورنتو تقريباً اكثريت طيف چپ و حتي دموكرات هاي ميهن پرست مي . 

دانند كه آقاي دكترمصلي نژاد از زماني كه در تورنتو تشريف آوردند در 
  !خدمت سياست هاي امپرياليزم قلم مي زند 

ني  شخصيت برجسته و حال  در رابطه  با ديد آقاي دكتر رضا براه
كه خود نيز زنداني شاه  بوده و تجربة دست [ شناخته شدة  ادب ايران  

شستن  از انديشة قبلي  كه حاصلش رهائي ايشان ازآن  زندان بوده را با خود 
 بادرنگ مختصر بر پاره اي از "( ، به نقل از نوشتة اين قلم ]حمل مي نمايد 

يران، مي توان ماهيت اصلي آنرا بر مال عملكردهاي  رژيم جمهوري اسالمي ا
كه در ماه گذشـته ســال جــاري در   ( 2007 مي 26مؤرخ  )   "نمود

)  به دست نشر سپرده شده  " آزاد افغانستان – افغانستان آزاد "پورتال 
آقاي داكتر رضا   ("زير عنوان . توجه خواننده  گرامي را جلب مي نمايم 

  :  چنين نوشتم  ) "براهني و اسناد ساواك
حال نگاهي گذرا به نوشتة شاعر، رومان نويس و منتقد  ايران آقاي «     

دكتر رضا  براهني كه با حضور ذهن بسيار قوي اش   مسايل گذشته را مي 
  . تواند استادانه به تصوير بكشد؛ مي اندازيم 

 " اسـناد سـاواك "آقاي دكتر براهني در مقدمة مقاله اش  تحت عنوان 
  :مي نويسند

آنچه خوانندگان محترم ذيالً مي خوانند ، ترجمة مقاله اي است كه در  « 
 ، در مجلة معروف    نيشن كه در  يك سال پس از انقالب، دقيقا1980ًسال 

 نگارش مقاله - 2 " ؛ ". نيويارك چاپ مي شود،  به قلم من درج شده است 
كه هرگز ، و در هيچ ه من ،  خاصي از خفقان در كشور ، از ديدگاة دورةدر بار

   ، به معناي آن  را نداشته ام و ندارم سياسيةمرحله اي ، عزم ورود  به عرص
آقاي [ نيست كه وقتي خفقان را در دورة بعدي ديدم از آن چشم بپوشم 

برهني با آن كه در ظاهر به خواننده  اش تلقين مي كند كه  هرگز ، و در 
ة سياسي را  نداشته و هم اكنون ندارد ؛ هيچ مرحله اي عزم ورود به عرص
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مگر به گونه اي  بسيار ظريفانه سياست مي كند چون كه هدف ايشان از كار 
و بار ادبي ، روشنگري طيف عالقه مند به ادب مي باشد كه اين خود در 
نفسش جز سياست كردن مفهومي ندارد؛ زيرا ايشان قشر روشنفكرحيطة 

در اصل مانع حركت . س ادبيات فرامي خواندروابط اش را به كورسهاي تدري
اينان به طرف نهاد هاي سياسي و مبارزي كه عليه رژيم مي رزمند ودر صدد 

به عكس معتقدم كه دوران ].  توخي-سرنگوني آن كمر بسته اند ؛ مي گردد 
 شمسي ، 61 و 60خفقان جمهوري اسالمي ، به ويژه در سه مقطع ، سال 

ه در آن قتل هاي زنجيره اي شروع شد و تا به  شمسي و سالي ك1367سال 
ژيم پهلوي تيره تر و بدتر بوده رامروز  ادامه پيدا كرده است، از هر دوران 

،  ... " ؛ "دانم  اما من اين خفقان را هم ناشي از آن خفقان قبلي مي.  است 
تنها  سلطنت پهلوي نبود كه روشنفكر كشي كرد ، روحانيت  روي سلطنت 

به ويژه  كه همين روشنفكر ها ،  .  از نظرروشنفكر كشي سفيد كرد پهلوي را
به تصور اين كه در انقالب آزادي انديشه و بيان خواهد آمد ، منويات خود را 

آيا  اين امكان براي [ پيش از انقالب و در حين انقالب  ، بروز داده بودند 
انقالب داغ كنند ، روشنفكراني كه رسالت دارند  مهر كار و پيكار خود را بر 

بدون منويات،  يعني بروز قصد ها و نيت ها در روند تكامل انقالب  مي 
، و پرونده هاي ساواك نيز بود كه در ]  توخي - ! توانند اثري  به جا  بگذارند؟

 و به محض اين كه دري به تخته خورد ، روحانيت –بود » ساواما«اختيار 
و [ ببند شروع شد و هنوز هم ادامه دارد افتاد به جان روشنفكران ، و بگير و 

اين كنايه چه چيز را افاده مي كند؟ حدت مبارزة طبقات ؟ خطر سرنگوني 
 همان دستي كه آنان را  به -رژيم خميني ، يا دستور كشتار از آن باال ها ؟ ، 

در دوران پهلوي اول از طريق لومپن هاي او ، در ].   توخي- قدرت نشاند  
وم از طريق لومپن هاي او، در جمهوري اسالمي ،  از طريق دوران پهلوي د

. لومپن هاي اسالمي و هر سه دمار از روزگار روشنفكر عصر در آوردند 
در آن " ؛ "... روشنفكري كه مي دانست كه بايد با مردم تماس بگيرد ، 

شبانه روز يك نفر  دست نشانده به نام  محمد رضا پهلوي ، به ملتي در 
اشته شده ، و در زندان نشسته ، الف عظمت خود را بزند   تا سكوت نگهد
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 ي بيايد و " هايزر "اين كه به قول تيمسار ربيعي در داد گاه اسالمي ، ژنرال 
گوشش را مثل سگ بگيرد و از ايران بيرون كند ، و نيز در همان داد گاه 

س   تماCIAوقتي كه از خلعتبري وزير خارجه سؤال مي كنند چه كسي با 
 يعني يك نفر ؛ حتا تا آخرين لحظه " محرمانه است ": مي گرفت ؟  بشنوند 

نداند در كجا زندگي كرده دارد در كجا مي ميرد و هنوز هم گمان كند كه 
  »... همه اش باز ي بوده 

  :و بعد ازنقل قول آقاي دكتر براهني، از خود اضافه نمودم 
 كانادا ، در -ي در تورنتوو آقاي داكتربراهني كه يك زماني در تاالر« 

پاسخي يك تن از پرسش كنندگان  كه چرا عليه جمهوري اسالمي چيزي 
نمي گويند  و يا نمي نويسند ، در حالي كه  دست شان را به طرف گلوي 

 ، علت " من نمي خواهم رگم را ببرند ": شان مي بردند ، فرموده بودند 
ه تني را كه در اوضاع و س. اصلي روشنفكر كشي را نخواسته روشن بسازد

احوال  ايران هر كدام به گونه اي نقش خونبار شان را در خدمت به سياست 
 "دست نشانده "هاي امپرياليستي   ايفاء كرده بودند ،  يك تن از آنان را  

خوانده و شخصيت وي را از قول ربيعي  يا خود، به سان سگ  به مثال 
 ناداني و " آدم كشي كه از روي -كشيده ،  فقط آدم كش وانمود ساخته 

 دست  به آدمكشي مي زند، نه   به خاطر دست نشانده بودنش "تزلزل دروني
، نه به سبب امر ونهي از جانب  آناني كه وي را با دست هاي شان ، كه 

  ».آغشته به خون  ملت  ايران بوده ،  بر تخت شاهي نشانده اند
مة  تبصرة خودش ، اينطور نقل و باز هم از آقاي دكتر براهني ، در ادا

  : نمودم 
تزلزل دروني و  اما چيزي كه بيش از خصلت ديگر شاه به او لطمه زده  « 

 البته  من نه به فرض اعتقاد دارم  ، و نه به فرض " ؛ " ... . ناداني اوست
محال ، و از نظر تاريخي هم قاعدتاً اعتقاد ندارم كه مرده ها را در مرحلة 

ولي شاه  مي توانست . دخالت دهيم تا چيز عجيبي پيش آيدبعدي تاريخ  
جز . و باز هم سقوط مي كرد . بدون كشتن  گروه جزني همان باشد  كه بود 

يكي مثل ايت  تزلزل دروني و ناداني هيچ دليلي براي اين  كشتار نمي بينم 
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 ، و تعداد عظيمي  را هم اهللا خميني  طبق قانون اسالم آدم ها را مي كشت
مي كشت ،  به دليل  اين كه طبق آن قانون  هر كسي در عصر چهارده  قرن  
پس  از صدور آن احكام حتماً  در عمرش يك كاري غير شرعي واجب القتل 

پس همه گناهكاراند ،  فقط هنوز همة شان در عين .  كننده مرتكب مي شود
ت  حكم ولي معلوم نيست شاه به چه مناسب. ارتكاب جرم گير نيفتاده اند 

اعدام اشخاص را صادر مي كرد  انگار وقتي كه آدم مي كشت  آن تزلزل 
در . شاه مي خواست ثابت كند  كه شخصاً شاه است .  موقت از بين مي رفت

روزهائي كه مي خواهند عليه مصدق كودتا كنند  ، شاه چنان متزلزل است  
 پيش از انقالب . كه معلوم مي شود اعتقاد راسخ دارد  كه شخصاً شاه نيست 

در .  كافي است آدم خاطرات ژنرال  هايزر را بخواند .  نيز همين وضع را دارد
افسوس كه چند نفر را گير نمي آورد بكشد . اين دوره نيز شخصاً شاه  نيست 

همسرش  گفته است كه شاه چون  نمي خواست مردم . تا شخصاً شاه شود 
ين حرف بيشتر به شوخي شباهت ا.  كشته شوند  ايران را ترك  كرده است 

شاه اگر نمي رفت كشته مي شد ، و بعد كه رفت ، چون عادت داشت . دارد 
فوراً بيماري  اش قوت گرفت و سلطنت كند  و ديگر نمي شد سلطنت كند  

شماري از رسانه هاي گفتاري در آنزمان تبصره هائي در زمينة مسموم . [ مرد
شاه مسؤول حكومتي است كه بعد از او ولي ]  توخي -ساختن شاه  داشتند 

 شاه از دولتي كه انتظار دوستي از آن داشت، يعني امريكا ؛ .بر سر كار آمد 
غدر زمانه .  شاه مريض بود ومي رفت بميرد – حتا يك پناه ساده هم نديد

  را در رابطة CIA دسيسة  "غدر زمانه"شايد كار برد [ مرگش را شتاب داد 
شاه در سراسر حكومتش   به ندرت آخوند كشت  !]. د مردن شاه تداعي كن

....  اما همة كساني را كه كشت روي هم روشنفكر به حساب مي آمدند(...) 
ولي شاه به اين دليل  آيت اهللا خميني را نكشت  كه بين سيستم  فكري 

هر دو معتقد بودند   ... روحانيت  و سيستم فكري سلطنت تشابهاتي مي ديد
خميني بر موجي ... «؛ » ....  و يا بي واسطه با خدا رابطه  دارندكه با واسطه

كه روشنفكران در جهت احراز دموكراسي در كشور به وجود آورده بود ، سوار 
ولي به رغم اين هوشياري  خميني هم به سوي اشتباهي شبيه ...  ،  شد 
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ي گرفت او كار  ناتمام شاه را  در سركوب روشنفكران جد.  اشتباه شاه رفت 
  »...  كار را يكسره كرد ، 67و به زعم خود در  سال 

   موقتاً خود را دچار آشفته فكري نشان -      آقاي براهني در اينجا  
 وي كدام عامل ديگري را در "تزلزل دروني" شاه و "ناداني" به جز - داده 

  .آدم كشي هاي  وي نمي بيند 
 شاهي مي -ه گردن شاه   آقاي دكترقتل و كشتار روشنفكران را   ب

جز تزلزل دروني و ناداني هيچ دليلي براي اين  كشتار نمي بيند "اندازد كه  
 در اينجا عامل كشتار روشنفكر مبارز را  در روانشناختي شاه  جست وجو  "

مي كند و علت را  عدم ثبات رواني و ناداني وي مي پندارد و در جاي 
م اعدام اشخاص ابراز بي اطالعي مي ديگرهم استاد  براهني از مناسبت حك

) " تزلزل دروني"مثل از بين رفتن(كند ودر همان جمله عامل روانشناسي 
ولي معلوم نيست شاه به چه « : شاه را با كار برد  واژة انگارتأكيد ميكند 

انگار وقتي كه آدم مي .  مناسبت  حكم اعدام اشخاص را صادر مي كرد 
بدين مفهوم كه  شاه   هنگامي » .. . مي رفت  كشت  آن تزلزل موقت از بين

به  ثبات روانيش دست مي يافت كه آدم مي كشت و مي شد شاهي با ثبات 
چنين استدالل از كاوشگري كه خود   شخصاً ) . و شايد هم آدم فهميده ( 

در بطن وقايع  و حوادث تاريخ كشورش قرار داشته ، موجب آشفته فكري 
  . ايت بسيارگمراه كننده است نسل روشنفكر شده در نه

 " دست نشانده "از]   توخي - ادبي [  برداشت چنين شخصيت با تبحر
بودن شاه  نمي تواند  اين باشد كه گويا دست نشانده روي  مشكل رواني  

  . روشنفكر مي كشت 
در اينجا هر گاه پاي انكارآگاهانة ايشان از دخل و غرض  آشكار و پنهان 

از كانال هاي ساخته  شدة ( در امور داخلي كشورش ايران امپرياليزم امريكا
اطالعاتي مثل ساواك و پوليس وقدرت  شبكة مخفي اطالعات ارتش  ساخته 

در ميان نباشد ، چنين تحليل سطحي و گمراه كننده  ) شده توسط  آنكشور 
 - كه وي هم روي مشكل ديني  روشنفكر مي كشت -از شاه و خميني 
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خصيت    برازندة ادبي شناخته شده در سطح جهان ؛ ازشأن فهم چنين ش
  .كامال ً به دور مي باشد

ولي شاه به اين دليل  آيت اهللا خميني را نكشت  كه بين سيستم  ...« 
هر دو معتقد  ... فكري روحانيت  و سيستم فكري سلطنت تشابهاتي مي ديد

  ».... بودند  كه با واسطه و يا بي واسطه با خدا رابطه  دارند

آقاي دكتر براهني در جمله باال كشتار روشنفكر توسط خميني را ناشي 
از رابطه اش با خدا وانمود ساخته كه بر اساس احكام الهي مي كشد و مي 

همانطوري كه درافغانستان  رباني و مزاري و ( كشد و باز هم مي كشد 
مسعود و سياف و محقق و معلم عطا وامثال شان به حكم خدا كشتند و 

وختاندند و تجاوز كردند و غارت نمودند  و مال عمر هم در پشت   پردة س
پتويش با خدا راز ونياز مي كرد و حكم كشتار مردم را از خالقش در پشت 

ايشان در واقع  سيماي ارتباط امپرياليستي ) . همان پتو دريافت مي  نمود
 رهبر جمهوري اسالمي را مخدوش و مبهم مي سازد كه نكشتن خميني
. توسط شاه   به سبب  همباوري شاه با وي نيز در همين راستا سير مي كند

 با   ذره بين دقت، سير همه جانبه  "دست نشانده"هر گاه به داخل مقولة  
داشته باشيم، خواهيم ديد كه دست نشانده فاقد ارادة خودي بوده ؛ حتا در 

دستاني كه جلسه هاي نيمه خصوصي اش نيز خط حركي داده شده را ، آن 
وي را بر تخت قدرت نشانده اند ، پيش نظرش قرار مي دهند ، تا مبادا  

حفيظ اهللا امين ، ببرك كارمل و . گامي درجهت تمرد و خود اراديت بردارد
اين بود بخشي ازنوشتة اين قلم [ » . دكتر نجيب اهللا  را مي توان  مثال داد 

ملكردهاي  رژيم جمهوري  بادرنگ مختصر بر پاره اي از ع"( از مقاله  
   ] ."اسالمي ايران ، مي توان ماهيت اصلي آنرا بر مالء نمود

  
ديده شد كه آقاي دكتر براهني كه مجموعة واژه هاي زبان فارسي 
،همچنان دو و يا سه زبان ديگر ؛ چون لشكر جرار و تمام عيار در خدمت قلم 

ر و نقـد ايشان از خالف نظ[پرتوانش گام بر مي دارند، به ياري همين ها 
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ماركسيسم در ايام زندان و انصراف ايشان از سياست  پيش از رهائي از 
 شده، در رابطه با  رخداد هاي بس مهم باز هم داخل عرصة سياست] محبس

سياسي كشورشان ، يعني كشتار هاي جمعي در زندان هاي شاهي و رژيم 
 گمراه كنندة  جمهوري اسالمي به رهبري دو دست نشانده  ؛ نظر عميقاً

  !شان را درج كتيبة تاريخ ايران مي نمايند

وحال خواهيم ديد  كه در پاسخ مجموع تحريف  كنندگان واقعيت 
ملموس كشتار ها در زندان هاي شاهي و رژيم جمهوري اسالمي و تطهير 
حاكميت سرماية  وابسته و  سرماية امپرياليستي ، پيش گام زنان مبارزايران 

نجة جالدان ساواك  را به سخريه  گرفت و جهاني را به كه زندان و شك
چه مي  ) " در جدال با خاموشي"( تعجب اندر ساخت، در اثر پر اهميتش 

  :گويد

 « -  49در تحت پيكره  )  " فرجام سخن "( رفيق اشرف در فصل سوم  
اين جواب علماً تنظيم شده را ارائه  نموده »  وتوجيه جنايت " ايدئولوژي "

  :است

 دليل " اسالم ناب محمدي"مطرح مي كنند كه گويا پياده كردن ... « 
همة جنايت ها و اعمال ظالمانه اي است كه رژيم جمهوري اسالمي در حق 

در واقع نظم اجتماعي جديد كه در قالب « ؛ » . مردم ما  بكار برده و مي برد
ر جامعة مذهب و در پوشش اعتقاد به اسالم وپياده كردن قوانين اسالم  د

امپرياليست ها ... «  ؛ » ايران عرضه شد بدون آن عملكردها امكان پذير نبود 
و سرمايه داران وابسته به عنوان عاملين واقعي همة آن جنايت ها كه از 
طريق دستگاه دولتي خود يعني رژيم جمهوري اسالمي بر جامعة ما حكم 

 نفرت توده ها در امان مي رانند ، به پس صحنه برده شده و از آماج كينه و
رژيم جمهوري اسالمي عملكرد هاي خود را در جهت پايه ... « ؛ » بمانند 
 دلخواهش ، در جامعه با ايدئولوژيِ اسالمي توجيه نمود وآن " نظم "ريزي 

  »   ... را در يك قالب  اسالمي شكل داد" نظم "
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    واقعيت مشابهت  عملكرد هاي - 10

    : ز زندانادرون زندان و خارج     

  

از خوانندگان با حوصله ، متعهد و كاوشگر وقايع ايران  به خاطر آوردن 
 در جدال با خاموشي "حاشيه در متن ، پوزش خواسته ، دو باره داخل متن  

  . شده ، مطلب برگزيده را در زير نقل مي نمايم "
 تواب پديده " درفصل سوم بحث " در جدال با خاموشي "نگارندة متبحر 

  نمونه هاي از اعمال توابين در بند هاي عمومي -  28 در پيكره "ي نو ظهورا
  : را با   اعمال دولت در زندان ها به مقايسه گرفته  مي نويسد "

اتفاقاً با نگاهي به عملكرد هاي توابين در بند هائي كه زندانيان  «  
 ها سر مي بردند مي توان ديد كه بعضي از آن  عملكرده سياسي در آن ب

دقيقا  به همان گونه اي است  كه مردم ايران در همان زمان در كوچه و 
در واقع خيلي از رفتار . خيابان ها و محل كار و زندگي شان شاهد آن بودند

تواب ها  در زندان با زندانيان شريف و غير تواب ، ياد آور همان رفتار هائي 
ز زندان انجام مي است  كه پاسداران اعضاي گشت هاي مذكور در خارج ا

ي ئجالب است كه يكي از زندانيان سياسي آن دوره به نام اعظم كرا. دادند 
 را تجربه كرده است ، با تعمق قابل 60 ةكه خود دهشت هاي زندان در ده

  : تحسيني اين حقيقت را به شكل  زير بيان مي كند 
و مي  ايران  پياده شد ة آنچه در زندان مي گذشت ، از آنچه بر جامع"

   ".شود، قابل تفكيك نيست 
  :و در ادامه مي گويد 

ي  روش هاي ُخرد كردن  ئزندان البراتوري بود  براي آزمايش كارا... " 
بسياري از فشار هاي زندان ؛ انواع .  ...   يك انقالب  در سطح جامعه ةروحي

و تالش براي درهم شكستن روح  و ... تنبيه ها ، محروميت حسي ، 
كامالً قابل مقايسه  اني از كانال تحمل آداب و شعائر مذهبي ،شخصيت زند

 ايران از موسيقي ، رنگ ، رقص ، ورزش ، شادي ةبا  محروم كردن كل جامع
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 روابط فردي ، خانوادگي و جنسي ، ة،  كنترول برخوراك و پوشاك، نحو
چگونگي استفاده از  اتوبوس ، مستراح ، سينما ، پياده رو ، و ديگر اماكن 

  . » "عمومي است 
  

  :   علت  مشابهت  عملكرد ها ، وابستگي به امپرياليزم -11

  
  ة و ازنوشت" در جدال با خاموشي"  متن باال از ةبيائيد  به تأئيد و ادام

ي، مشابهت عملكرد دولت  خلقي ها را بــا امارت طالبي ها در ئاعظم كرا
لكرد هاي رژيم جمهوري   افغانستان  كه كال ً با عمةداخل زندان و در جامع

ي به هم مي رسانند ،  در ئاسالمي ايران  در زندان و خارج از آن مشابهت ها
مدافعان قلم بدست طالب در تقابل با "( رسالة منتشر شده از اين  قلم 

  : در زير  مطالعه نمائيم 1998 -1376مؤرخ  )   "مدارك 
   :بان با طـالــقي هـاال خـل  اَعـمـةسـايـاجـمــالي از مـق  « 

     پر واضح  است كه  تداوم  اشكال شكنجه وفشار هاي رواني و 
دسپلين نهايت شديد و استخوان سوز و اختناق سيستماتيك توأم با  اهانت و 

 انساني كه عادات و سلوك  مورد - تحقير شخصيت، باالي ارگانيزم انسان 
نسبتاً سالم به طور پسند اجتماع را  از محيط ماحولش در يك روند آرام و 

 منجر به دگر گوني عادات و كردار و رفتار قبلي -اختياري كسب كرده است 
در وي مي ) طبق دلخواه استعماروارتجاع( و جذب عادات و مختصات جديد 

در چنين صورتي است كه عالمات ازخود بيگانگي در فرد به ظهور مي . گردد
  .رسد

ش بخورد، بنوشد، بپوشد، بگردد،     فردي كه نتواند بر وفق  خواسته ا
 خويش ارج ه ئيبگويد و به ارزشها و داشته هاي پسنديدة فرهنگي وعنعن

بگذارد؛ مرد و يازني كه اختيار آراستن سر و صورت و موي و ناخنش را 
 خودش به ةنداشته باشد ؛ دختر و خانمي كه نتواند از عقب شيشه هاي خان

بودند كه شيشة كلكين خانه ها، در و طالبان امر كرده (بيرون نگاه كند 
و قادر نباشد به خاطر خريد ) دروازه ها بايد رنگ شود، تا زن ها ديده نشوند
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مايحتاجش به بازار و يا به  حمام  برود، و بترسد كه  به سبب خارج شدنش 
غرض  معاينه بكارت فرستاده ) بيمارستان(از خانه، با زور و جبر به شفاخانه 

 و دوستانش؛ حتا با ءدي كه نتواند همراه و همگام با رفقاخواهد شد؛ فر
فردي كه خالف ميل و . اعضاي فاميلش از خانه و كاشانه اش بيرون رود

رغبتش هر روز پنج بار تحت كنترول دقيق توأم با خشونتِ آميخته با نفرت 
ه و ب... داخل مسجد برده شده، اندام جنسي اش مورد بازرسي قرار گيرد كه 

اسيران جنگي در صفوف نماز گزاران كشانده شود؛ فردي كه نتواند شعر سان 
بگويد و يا موسيقي بشنود، تلويزيون ببيند و يا به سينما برود و يا عكسي از 

وي ديوار خانه اش داشته باشد؛  ر دور افتاده اش را درجيب و يا  برةجگرگوش
 در ترس و هفردي كه از تمام مظاهر تمدن دور نگهداشته شود و هميش

و با ده  ها مورد فشار و ا جحاف غير قابل پيشبيني .  كشنده به سر بردةدلهر
وعجيب دست به گريبان باشد، سر انجام از خويشتن خويش سوا شده به 
انساني  مبدل مي گردد،  بي اراده، بي هويت، بيهوده ، بي همه چيز وبي 

... قي و اجتماعي وهمه كس،  خالي از همه احساسات لطيف و ارزشهاي اخال
سان رباتك هاي كمپيوتري ه  ب–، و در بدترين حالتش  به انساني ميكانيكي 

  . فلم هاي سينمائي استحاله مي كند –
    استعمار و امپرياليزم  با شگرد  هاي مشابه و يا شيوه هاي مختلف 

ن دهه مردم مستعمرات را نيزاز هويت موفق شده بود؛ حتا تا چند و چندي
ملي و فرهنگي شان، از اصالت و خود اراديت شان، از وجدان  اجتماعي و 

  ...  . تاريخي شان و از بيشترين سجايا و صفات انساني شان دور بسازد
    حال امپرياليزم امريكا  به كمك و ياري چاكران منطقه ئي اش 

 اين شگرد كالسيك را درافغانستان پاكستان و عربستان سعودي مي خواهد
مردم ما را در ) اينبار به گونه اي ديگر(و با فشار و اختناق . به آزمون بگيرد

براي نيل به اين نيت شوم و .  مرداب از خود بيگانگي غوطه ور سازد
 اين -ي هاي پشتو زبان افغانستان  ، يعني خلقي ها ئش ، توده  ااستعماري

 را در -  سوسيال امپرياليزم روس ةودِ دست شكستكهنه افزارهاي خون آل
دست طالبي خويش حاكم بر سرنوشت مردمي ه پهلوي اجيران تفنگ ب
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همانگونه كه قبالً روس ها . درخون و آتش فرو برده   شدة ما ساخته است 
 به "حزب جمعيت اسالمي افغانستان"پرچمي ها و خادي ها را زير نام 

  .ود بالي جان مردم  ماساخت  احمد شاه مسع-رهبري رباني 
    اعمال و كردار بسيارظالمانه وضد كرامت بشري تفنگداران استعمار و 
امپرياليزم و دولت هاي دست نشانده و وابستة آنان در هر برهة زمان در برابر 

هم مي ه مردم بومي سر زمين هاي تحت اشغال، مشابهت هاي نسبيي را ب
 مختلف جهان و در كشور هاي  بسيار دور همانطوري كه در  مناطق(رساند ،

افتاده از هم، برخورد زندانبانان حرفه ئي در برابر  زندانيان بي دفاع  و مظلوم  
، اين همگوني نسبي عملكردها و )خصلتاً وجوه  مشترك را افاده مي كند

كردارها در اصل ناشي از خصلت  استعمار و امپرياليزم و تجاوز از طريق 
 نشانده و يا وابسته از يكسو؛ و عدم برداشت و تحمل  فشار دولت هاي دست

  .و انقياد از جانب مردم آزادة اين سر زمين ها از سوي ديگر؛ مي باشد
 به همين نهج، وجوه تشابه در تكرار عملكرد هاي اجيران دوباره استخدام   

تين به  ضد مردم را در آسيا، افريقا و امريكاي الهشدة استعمار و امپرياليزم ب
همينطور رفتار و كردار اجيران كار كشته و . وضاحت مي توان مشاهده كرد

 امين -دوباره استخدام   شدة خلقي را در افغانستان، كه يكبار در دوره تركي 
 و سوسياليزم   كذائي زندگي را بر مردم، "انقالب شكست ناپذير ثور"به نام 

 و طبق اذعان شريك جرم .به جهنمي غير قابل تحمل  مبدل نموده بودند
 حفيظ اهللا امين جالد دهها هزار تن را به كام مرگ ": آنان ببرك كارمل 

اين بار ؛ اما  در شكل و شمايل طالبان افغان و اسالم اصيل ،  . "فرستاد 
دوشا دوش اجيران و اجنتان پاكستاني االصل و عوامل القاعده به قصابي و 

 مطبوعاتي نيز به ةو در جبه. ي باشندتسليخ   مردمي بيدفاع ما سرگرم م
) CIA(ش  ادستان  ضد  طالب و ضد خالق سياسيه تخويف و  تهديد قلم ب

  .مبادرت مي ورزند
   برشماري تمامي اَعمال  و كردار ضد ارزشهاي ملي  و ضد كرامت 

  تا تجاوز 1357 ثور 7بشري خلقي ها از آغازين روز هاي كودتاي ننگين 
 آن با عملكرد كنوني اينان در شكل و شمايل ةمقايسشوروي به كشور و 
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 چهار عملكرد - اين ياداشت  نمي گنجد ؛ مگرفشرده  سه ةطالب، درحوصل
 به "جمهوري دموكراتيك" ("دولت خلقي"را به مثابه  نقاط عطف در  شان

وامارت طالبي بايد مقايسه نمود، تا ) "خصلت سوسيايستي"اصطالح داراي 
  .مال  گرددشباهت هاي آن بر 

موريت ، كارمندان  دولت كودتا همه وقت بايست در محل أ مة در ساح◘
غير حاضري و نيامدن باالي وظيفة محوله به مفهوم . وظيفه حاضر مي بودند
انقالب " و همسوئي با دشمنان "دموكراتيك خلقي"عدم همكاري با دولت 

 مي " حاضرغير"موري كه ؛ حتا يك روز در هفته أم.   تلقي مي شد"ثور
گي  و نيامدن وي  ه شد، وي  را مورد پيگرد قرار مي دادند، تا علت بي عالق

را بدانند  و محل  اشتغال و مصروفيتش  را در جاي  به ادارة منصوبه اش
  . ديگر بفهمند

 باالي -  بنا بر مشكل شخصي - امارت طالبي نيز كارمنداني راكه روزي 
علت  نيامدن . دهد شديد قرار ميوظيفه حاضر نشوند، مورد باز خواست 

را از مالي طفيلي و مفتخور مسجدي كه درنزديكي  شخص باالي وظيفه اش
 ، قرار دارد در واقع غير از وظايف آخوندي "غيرحاضر"مور أمحل اقامت م

  .آنها نيزمي باشد؛ جويا مي شوند) اطالعاتي (نمايندة استخباراتي 
دم در ميتنگ ها و تظاهراتي كه  مورين و شماري از مرأ عدم اشتراك م◘

 ثورغرض تبليغ به راه مي انداخت، سبب خشم خلقي 7دولت كودتاي ننگين
مرتكب را مورد  تحقيق قرار داده ،  زير نظارت مي گرفتند ، تا . ها مي گرديد

  دريابند كه وي به كدام جريان سياسي تعلق فكري دارد، يانه ؟
 بنا بر مشكالت  شخصي براي    در شرايط حاكميت طالبان، فردي كه

 مسجد   بازجوئي شده هرگاه بار دوم ياداي نماز به مسجد نيايد از جانب مال
بازهم در مسجد حاضر نشود، توسط طالب  بچه هاي دره به دست به شدت 

  .لت و كوب  شده ،  تحت  نظر قرار مي گيرد
ر  اجتماع اگربيش از چهار تن، چه در صحن مكتب و مدرسه ، چه د◘

و يا ساير محالت، ولو از روي نياز مي بود، ) دانشگاه (  پوهنتون ةمحوط
  .دستان خلقي با خشونت متفرق ساخته مي شده  كالشنكوف بةذريع
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 اوباشان طالبي نيز به همين شيوه عمل مي كنند؛ حتا اجتماع بيش از 
  كالشنكوف متفرق مي ةدو تن را  تحمل نمي توانند و مرتكبين را با ميل

  .ازندس
 نرمترين انتقاد " بي طرفي بي شرفي است":   خلقي ها كه مي گفتند ◘

آميخته با   خوشروئي را از جانب افراد بي طرف با عكس العملِ توأم با 
خشونت و تهديد  جواب مي گفتند؛ به مثل هر گاه كسي  به دوست و يا 

، هر " نرخ گوشت بلند رفته": همكار مورد اطمينانش به آهستگي مي گفت
 " انقالب ثور"خلقيي كه اين جمله را مي شنيد به گوينده اخطار مي داد كه 

  .را  تخريب ننمايد، ورنه صدمه خواهيد ديد
 ( "دهد زن نصف نفوس جامعه را تشكيل مي"   درصحت اين گفته ، كه 

ترديدي وجود ندارد؛ مگر  در شرايط ) البته در جوامع آرام و دور از جنگ
نگهاي چندين ساله از مردان بيشترين قرباني را گرفته، تا از افغانستان كه ج

از همين سبب تعداد زنان از نصف نفوس جامعه به مراتب باالتر به نظر . زنان
، بنا بر خصلت  مذهبي و ) اعم ازجهادي و آخوند ايراني(طالبان، . مي رسد

زن ستيز، زن ) من جمله حجره نشيني كم وبيش همجنس بازي(اجتماعي 
زار و در نهايت دشمن زنان مي باشند؛ ولي خلقي هاي طالب شده كه در آ

وي ر ، زنان را ؛ حتا بر1357 ثور 7گذشته ، يعني بعد از كودتاي ننگين 
نيز )  هاي نظامي پادگان(جاده ها، چهار راه ها، پاركها و قشله هاي عسكري 

مردم و به رقص و پايكوبي، ساز و آواز و نمايشات ، غرض مصروف ساختن 
وا مي داشتند؛ همينطور سازمان زنان خلقي )  سربازان(دلگرم نمودن عساكر 

 را به "نصف نفوس جامعه "را  روز تا روزگسترش و توسعه مي دادند ، تا اين 
  . طرفداري از  دولت كودتا فعال سازند
  را روي دو " بيشتر از نصف نفوس" در اوضاع و حاالت جاري اين 

از يك : يود و دسپلين مافوق تحمل انساني قرار داده اندمنظور عمده تحت ق
 آتش ةجانب با دور نگهداشتن آنان از اجتماع، توان مادي و فرهنگي جامع

و از جانبي . زده   شدة  ما را به   پائينترين سطح   ممكنة  آن مي رسانند
ي ئ ديگر، از بسيج و تشكل آنان در برابر تجاوز گران پاكستاني و عرب القاعده
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 ةجلوگيري مي نمايند؛ زيرا كه از تحرك و بر پائي خود جوش و يا سازمانيافت
كه تاريخ پر افتخار كشور به كار و پيكار و حماسه  زنان در برابر تجاوزگران ،

  . هاي بي مثال شان مي نازد؛ به درستي آگاهند
 " نو آوري"    اغلب اجحافات و قيودات واشكال ستم برزنان، همچنان 

؛ !!  تمسخر بر انگيز مذهبي آنان ازقبيل  ستر اندام جنسي اسب و خرهاي
قطع انگشتان زنان به خاطر رنگ ناخن ؛ منع ساز و آواز ؛ شعر و ادب؛  

، محصول دماغ شاگردان  تره ...فلمبرداري و عكاسي  و تجليل از سال نو و
، )ي هاي افغانستان ئنور محمد تره كي نخستين رئيس دولت  توده ( كي 

  در  K G B اجنتان  ازيعني خلقي هاي طالبي شده مي باشد كه شماري 
   ) .1( »  ميان آنها وجود دارد 

جمهوري اسالمي  خميني (        مشابهات در عملكرد هاي هر دو رژيم 
از نخستين  روز (در داخل زندان ها )  نجيب -   كارمل ةو دولت دست نشاند

) آخرين روز هاي جالد خاد نجيب اهللا  تا 57 ثور 7هاي كودتاي ننگين 
   : مثال ةگونه وجود داشت ب

  . با زنداني  ) بازجو (  ايدئولوژيك مستنطق -    بحث سياسي -1
 سلول كه تشناب يعني  دستشوئي داخل آنها را فعال 6   استفاد از -2

، جمعاً  تقريبا )  زنداني 150 - 200(ساخته بودند ، براي يك اتاق عمومي  
  . اعت تخصيص داده شده بود يك س
مانند  چراغك هاي (  تالشي اتاق ها و برداشتن اشياي ابتدائي زنداني -3

. شد خوراك پزي كه توسط روغن روي غذا و شمع ؛  غذا توسط آن گرم مي
ند كه ددا براي فاميل هاي زنداني اجازه مي(  به خصوص كتاب هاي ناياب 

كه شمار كتاب ها در زندان تراكم  قتيو.   براي زنداني شان كتاب بياورند 
 اينكه  فالن آمر زندان  مطالعه كتاب را ممانعت كرده  به ةمي كرد، به بهان

بخشي از آنان را . صد ها جلد كتاب را  جمع  مي نمودند و با خود مي بردند
 مي دادند و بخش " دموكراتيك خلق افغانستان "براي كتابخانه هاي حزب 

به فروش مي )  جاده ( االي دست فروشان روي سرك را ب  آني ازديگر
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بعداً از طريق فروشنده  كه شماري از آنان خادي بودند خريداران . رساندند
  ...) . دادند كتاب مخصوصاً كتاب هاي مترقي را تحت نظر قرار مي

منزل اول زندان را به :   جدا كردن زندانيان برحسب  قيد شان  مثالً -4
 و 15 -11 ؛ منزل سوم را به قيد 10- 6ل دوم را به قيد  ؛ منز5 -1قيد  

  .   تخصيص داده بودند 20-16منزل چهارم را به قيد 
  نقل و انتقاالت پيهم و دوامدار زنداني و يا زندانيان از يك سلول به -5

اين بد ترين نوع شكنجه رواني و   ( سلول ديگر و از يك بالك به بالك ديگر
  ) . قسماً جسمي بود 

 بهبود وضع "به خاطربه اصطالح ( دولت از زندان ها ة  بازديد نمايند- 6
  ). "زندانيان

 زندانيان مقاوم به تحريك خادي هاي ة  تحريم هاي شديداً زجر دهند-7
  . مخفي و تسليم طلبان در داخل سلول ها

در دهليز زندانيان ) "اطاق خرد ساالن"(   اتاق زندانيان  خرد سال -8
از ده ساله تا ( انتقال برخي اززندانيان   خرد سن . وقعيت داشتبزرگ سال م
 اطالعاتي   به داخل سلولهاي - روي  اهداف خاصي سياسي ) دوازده ساله

   . "بزرگ ساالن"
  خاد آن وقت افغانستان   به رياست هاي    متعددي تقسيم شده بود -9

 ، 2 ، قسم-1قسم :  هاي مختلف وجود داشت" قسم "در رياست تحقيق . 
 وظايف مشخص خود را در قبال پيگرد ، " قسم "هر ... .  ، و3قسم 

احزاب و تنظيم هاي اسالمي و سازمانهاي ) بازجوئي ( دستگيري و تحقيق 
  . چپ داشتند

 استفاده سياسي بعداً اطالعاتي ازافراد تيم هاي   واليبال كه حاضر -10
رسم "قايش عبور نموده مي شدند از برابر قوماندان عمومي زندان و رف

 زندانيان بي ،ين شگرد، خادي هاي مخفيابا. جا بياورند ه  ب"تعظيم
  ...) خبرشامل تيم را   به طرف دولت متمايل مي  ساختند و

كميساري هاي "  نفوذ خادي و واواكي در داخل دفاتر نمايندگي -11
در نقش اينها  :  ؛   مثالً در تركيه و هند"پناهندگي سازمان ملل متحد
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مترجم  زبان  فارسي و دري  هويت و سمت  انتقال به كشور سومي زنداني 
  سياسي را به مراكز خود  گزارش ميةسياسي و پناهندگاني داراي پيشين

به . ( وظايف مهم آنها   به شمار مي رفتةاين نوع   شناسائي از جمل. كردند 
ن دردهلي جديد، در  مثال اجنت هاي واواك در تركيه و خادي هاي افغاةگون

ي در اين زمينه ئي دارند كه  اين قلم  چشم ديد هائاين زمينه دست آورد ها
  .دارد ) هــند(

، طرحي را ) مالك و مستاجر ("صاحب خانه و كرايه نشين"  طرح -12
 دركابل شكل قانوني بدان بخشيدند 1357كه  در ظاهرا خلقي ها ، درسال 

كه در جوار آنان وجود داشتند به اين امر ن روسي االبته به دستور مشاور(
يكي از موفق ترين طرح هاي سركوب گرانه توسط خلقي ) . مبادرت ورزيدند

پرچمي ها هم بعد از تجاوز شوروي به افغانستان از همين طريق به . ها بود
دستگيري شمار زيادي انقالبي چپ و افرادي مربوط به تنظيم هاي اسالمي 

  . موفق  شدند
 كه در رابطه با " كارگاه زندان"خصيص دادن يك سلول بزرگ به   ت-13

 اطالعاتي را كه خاد زندان -فعال ساختن آن درزندان و اهداف سياسي 
مراجعه شود به جلد اول . [ دنبال مي كرد، مي شود چندين صفحه نوشت

  يكي " كارگاه زندان " -  7« (خاطرات زندان كبير توخي ، عنوان هاي 
  -8« (،  ) 108 تا 101صفحة  ( » ) اطالعات (ي استخبارات ازمحراق ها

    ] 105صفحة  ) » ." كارگاه زندان"سخني در باب امتيازات 
  ... . و مشابهت هاي ديگر

  تشريح و تفسير هر يك از شماره هاي فوق  صفحاتي را به خود 
  .  اختصاص خواهد داد؛ با تأسف كه در اين مجال نمي گنجد

ا از يك طرف  و از جانب ديگر دادن صالحيت زجر و اين مشابهت ه
ي و اكثريتي ؛ همچنان  انتقال زنداني از يك سلول ئ زنداني به توده ةشكنج

ي كه مستقيم يا غير مستقيم  ئبه سلول ديگر طبق دلخواه اكثريتي و توده 
ي و ئقرار داشتند ؛ هكذا آمدن توده  ) F.S.Bبعدا  ( K.G.Bدر ارتباط  

در زندان پلچرخي كابل در نقش زنداني به خاطر جاسوسي و گرفتن اكثريتي 
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اسرار زنداني و آمدن اينها از ايران ، روسيه و ساير كشور ها به كابل و 
 ؛ مي رساند كه اعضاي "حزب دموكراتيك خلق"مذاكرات  آنان با رهبران  

K G B ن روسي پس پرده ، در زندان  هاي ايران هم ادر قالب مشاور
  .عال و محسوس داشتند حضورف

  در نهاد هاي مهم رژيم جمهوري KGB  در همين رابطه ، يعني حضور 
كه ( مبارز و دلير ايران ة نويسندزنده ياد محمود گودرزياسالمي ايران ، 

 ،  " حزب دموكراتيك خلق "مقاالت تحليلي زيادي در مورد جنايات  
ان جهادي و طالبي و سياست و تجاوزاتحاد شوروي به افغانستان  ؛ همچن

 بس مهمي ةبه نكت) تقبيح شديد تجاوزامپرياليزم امريكا  به افغانستان دارد 
  :را مطالعه مي نمائيم  تماس گرفته اند كه در ذيل آن

لمان غرب به عنوان ا حفظ قانون اساسي از نخستين سال ايجاد ةادار« 
 كشور به   اداره اي براي مسايل امنيتي آن1948دولت مستقل در سال 

 ةادار(    Bundesamt Für Verfassungsschutz   وجود آمد كه با نام 
  .  دانستFBIرا مي توان همتاي  آن. كند  فعاليت مي) حفظ قانون اساسي 

  : در  گزارش دادگاه ميكونوس آمده 
  تشابهي با ة  پيشرفت سازمان  هاي اطالعات ايـــران  نشان دهند"

  نيز سازمان ويژه اي وجود KGBدر درون . باشد   ميKGBساختار سازمان 
داشت كه انحصاراً به تهيه و به كارگيري جديد ترين  تكنولوژي هاي مراقبت 

 تواند تحت تأثير كارمندان سابق  و ارتباطات مي پرداخت  اين پيشرفت مي

KGBًمشـــاور واواك مي باشند باشد كه ظاهرا   "«   
رنگي مختصر ، بر پاره اي از عملكرد هاي  باد"اين قلم نيز در مقاله ام 

 كه -  "را برمال كرد  رژيم جمهوري اسالمي ايران ، مي توان ماهيت اصلي آن
و ) www.baaba.eu( ؛ ).payameazadi.org www( درسايت هاي 

)afghan german online( آزاد افغانستان – افغانستان آزاد " و پورتال " 
كه خود زماني (  آقاي نوري زاده ةز نوشتي ائ بخشي ها-برقرارمي باشد 

 مسلماً چنين مسؤوليتي جز به  -   مهم كيهان يا اطالعات بود ةول روزنامؤمس
 ةمندرج) عنصر ساواك و مورد اعتماد شاه ، به كس ديگر سپرده نمي شد 
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 را نقل كرده كه اينك "ايران استار " 2006 دسمبر 15   مؤرخ 643 ةشمار
  :  يز را  به قسمتي از اين نوشته جلب مي نمايم توجه  خوانندگان عز

ة در واقع مسكو  بار ديگر جايگاه بين المللي خود را به عنوان قبل... «  
كوتوله هاي سياسي از تيره احمد ي نژاد و هوگو چاوز بشاراالسد و موراليس 

  .تثبيت كرده است ... و 
منبع خريد شدند و در زماني  كه اقتدار داشتيم  و زبان گويا البته روسها 

اما امروز كه در موضع قدرت . مقابل دريافت گاز،  ذوب آهن را به ما دادند 
دهيم  چهل تا   به آنها ميليون دالريم) هفتصد (   700نيستيم  بافالكت 

 دو ميليارد و يكصد ميليون دالر.  موشكي ضد هوائي به ما بفروشند ةمنظوم
ا تكنولوژي جنگ جهاني دوم خريديم داديم  سه زير دريائي كيلوكالس ب

 از روسها اسلحه خريديم  و ده ميليارد  دالر سال اخير بيش از 15در طي ...
 از آغاز هشت ميليارد دالراه اتمي بوشهر نيز كم و بيش حدود گبابت نيرو

قبل از انقالب .   قرن گذشته  ميالدي به روسها  پرداخت كرده ايم 90 ةده
 شوروي  كه در طرح ذوب آهن اصفهان  مشاركت كارشناسان و منهدسان

حاال همه جا روسها هستند  بيش از ...  تحت كنترول  بودند داشتند  كامالً
در صنايع .   از آنها با خانواده  هاي شان در بوشهر اقامت دارند دو هزار تن

 افزون ســه هزارنظامي ما تعداد  كارشناسان روس  ، اوكراين وبال روس از 
 عالوه بر اين صد ها دانشجو  و عناصر سپاه پاسدار در روسيه درس .است 

 گوناگون با مقام مقدس آمامزاده  قخوانده و مي خوانند وخيلي از آنها از طر
KGB  ديدار داشته و اغلب در بازگشت  ارتباط با امامزاده را حفظ مي كنند  

گراني از حضور  يكي از افسران سپاه كه  در يك ايمل با ابراز نةگفته ب. 
كارشناسان نظامي  و امنيتي روسيه در ارتش و سپاه مطلب نگران ة گسترد

 كمك خلبانان ارتش و ،  تن از  خلبانان500كننده اي نوشته بود بيش از
  و اين رقم در مورد افسران  و درجه داران سپاه نزد روسها آموزش ديده اند

 ده هزاري موشكي به باالتر  از و واحد ها)  تانك و توپخانه( واحد هاي زرهي 
هم اكنون در جمع ديپلماتها و كارشناسان  سفارت ...«؛ » ... تن مي رسد

روسيه در تهران  كه دير گاهي است همگي زير آسمان  پارك اتابك  در 
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بيست آپارتمانهائي كه در مجتمع سفارت ساخته اند جمع شده اند حد اقل 
اختن آدم هاي مستعد در درون دام انده  گرم فعاليت و بKGBافسر 

عالوه بر اين بين وزارت اطالعات  جمهوري .  دستگاههاي رژيم هستند
 پيش  سال17از   قرار داد  همكاري و تبادل اطالعات  KGBو واليت فقيه

راه هاي اقرار گرفتن مدرن از زندانيان و سر به نيست كردن  .  موجود است 
 در KGBتادان و كارشناسا ن  اسالم ناب انقالب محمدي  از سوي اس

امام باقر وزارت اطالعات و نيز تشكيالت سپاه آموزش داده ة دانشگاه جليل
 » .  شود  مي

هر دو رژيم در داخل كشورشان عملكرد هاي مشابه در زندان و خارج از 
زندان  داشتند و عملكرد  هاي اين دولت  ها در مقايسه با هم  كالً  مشابه 

ه وضاحت و روشني  مي توان گفت كه  ازاولين روز هاي پس  ب. هم بودند
غصب  انقالب  ايران توسط  عناصر باورمند به اسالم خميني و از نخستين 

توسط ) "1357 انقالب برگشت ناپذير ثور "زير نام ( روز غصب قدرت دولتي 
 ، يعني در ظاهر به خاطر "حزب دموكراتيك خلق"سوسياليست نماهاي 

 اسالمي به رهبري  خميني و جمهوري دموكراتيك به جمهوري( دونام 
؛ اما در  اصل  ) "سوسياليستي"اسالمي و (و دو ايدئولوژي ) رهبري تره كي

  دالل ، خلق هاي هر دو ةاستقرار حاكميت استعماري برخاسته از سرماي
كشور ايران و افغانستان  چنان سالخي شدند  كه در  جهان  نظيرش ديده 

  .نشده است 
ه اين شكل دولت و ايدئولوژي و نه آن شمايل دولت و ايدئولوژي را مي  ن

توان مسبب و علت اينهمه جنايات رنگارنگ و  كشتار هاي دسته جمعي  
 وانمود " تزلزل دروني و ناداني " و " تفتيش عقايد "را  نبايد علت آن. خواند

ايت را عامالن جن"كرد و نسل امروز و نسل هاي  بعدي را به  تارخام  
 فرستاد مي توان عامالن و "پشت نخود سياه " بست و آنان را "بشناسيم 

  .؟ فرستاد  !"معرفي كرد ) كانادا(آمران كشتار هاي جمعي را به نظام قضائي 
  : به گفتة رفيق اشرف 



        

                                                                 كبيرتوخي                تأملي بر كتاب در جدال با خاموشي                                             
  

  

  
  

  
  

  
 

۵٣  
  

؛ حتا در شكل غير (   ارائه شود هر شكل و عنوان ايدئولوژيي كه  در     «
ديكتاتوري شديداً و وسيعاً قهر آميز عليه  گر ، توجيه) مذهبي خود نيز 

 خواهد بود؛  چراكه تنها چنين ايدئولوژيي قادر به خدمت اكثريت مردم 
ثر ترين  ؤگزاري به منافع امپرياليست ها و سرمايه داران وابسته ايران به م

  .» . وجه ممكن مي باشد
  

  :» ) ي توابين مخف(   ديگري از توابين چهرة   « -  12

  
 29مچنان رفيق اشرف درهمين فصل  سوم در ارتباط با پيكرة شمارة   ه

  : مي نويسد 326حه ــ  درصف") توابين مخفي ( چهرة ديگري ازتوابين " –
انجام كار هاي توليد براي جبهه هاي جنگ و يا كار هاي به اصطالح   «  

مي رفت ، فرهنگي در زندان ها كه در آغاز علناً از كار هاي توابين به شمار 
تحت  شرايطي كه سركوب  سيستماتيك جمهوري  اسالمي همچنان ادامه 

با )  نه الزاماً تواب ( داشت ،  به بستري تبديل شده بود كه زندانياني 
پرداختن به آن سعي مي كردند  به صورتي دلِ اژدهاي جمهوري اسالمي را 

افراد تازه دستگير در ميان چنين زندانياني البته . در مورد خودشان نرم كنند
شده اي نيز بودند كه ممكن بود به خاطر رد گم كردن، در آنجا حضور 

در هر حال ، كارگزاران امنيتي رژيم از اين بستر براي عضو گيري . داشتند 
هاي جديد  استفاده نموده و سعي مي كردند از ميان آن زندانيان، براي خود 

ر با وارد آوردن فشار و با مسلم است كه اين كا.  جاسوس پرورش دهند 
در عين حال پس از افول دورة .  تهديد و ارعاب زنداني صورت مي گرفت

از طريق تحت اطالعات ، وزارت  )  به بعد 64تقريباً از سال  ( توابيت علني 
مسلم . فشار گذاشتن زندانيان همواره مي كوشيد از آنان جاسوس بسازد

 دادند،  به رژيم جهت سركوب و است  كه كساني كه به اين كار تن مي
اين . كنترول زندانيان سياسي از طريق جاسوسي كمك زيادي مي  نمودند 

نوع جاسوسان به خصوص به زندانياني كه قبالً با آنها دوستي و نزديكي 
داشتند، خيانت نموده وازلحاظ روحي ضربات زيادي به آن زندانيان وارد مي 
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   زندانيان قيد شده  كه مبارزي كه از مواردي نيز در خاطرات.  ساختند 
طرف باز جو براي  جاسوس شدن  تحت فشار قرار گرفته بود،  پس از 

در ضمن بعضي نيز ممكن بود  . برگشت به بند ، دست به خودكشي زده است
اگر تحت فشار تن به خيانت داده بودند ، در شرايطي دست از جاسوسي 

  ؛ » . بكشند
 حافظين و مجريان نظم  ضد خلقي حاكم و پوليس توابين در نقش...   « 

يا . سياسي رژيم در زندان ، گوئي دورة خدمت اجباري خود را مي گذراندند 
تواب ها در زندان هاي جمهوري اسالمي در حقيقت ، مي توان گفت كه 

  ».  بي مزد  بودند"مزدوران"
ود شان صفر مثالً واقعيت اين است  كه از ميان توابين  به قول خ...   « 

كيلومتر و يا توابين تــير تعداد بيشتري به استخدام وزارت اطالعات در 
در حالي كه بعضي از . آمدند و امروز در اين دستگاه به كار مشغول اند 

توابين  مثالً از نوع صرفاً جاسوس ، ممكن است ديگر در بيرون از زندان به 
داده باشند و عده اي واقعاً اين همكاري خود با نيرو هاي امنيتي رژيم ادامه ن

  »كار را كردند 
از مهلكه  جان بدر برده  و در دستگاه هاي ... تعدادي از توابين ...  « 

سال  ( 63اين دسته از توابين ديگر در سال . سركوب به كار گرفته شدند 
 كادر هاي رسمي وزارت اطالعات ز، ا)تأسيس وزارت اطالعات وامنيت كشور 

ور بودند ، مثالً رهبر تواب هاي مجاهدين در زندان پسران در و امنيت كش
الدين كه از طرف دادستاني تهران حمايت مي ءاصفهان ، يعني علي قره ضيا

  .شد ، بعداً جزو وزارت اطالعات شد
بخشي از اين دسته كه مسلماً براي ديگران شناخته شده نيستند ، هم 

د انقالبي خويش  عليه نيرو هاي اكنون در خارج از كشور به انجام وظايف ض
در سال هاي  اخير تعدادي از توابين در خارج از كشور ؛ .  مردمي مشغول اند

زندانيان سياسي  توابين . ... حتا خود را پناهنده سياسي نيز جا زده اند
  ».بيشتري از آن نوع را مي شناسند و بعضاً نيز دست به افشاي آنان زدند
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ف به نكاتي مهم  اشاره كرده كه در ذيل  فشردة  در متن باال  رفيق اشر
  :آن را  مي آورم 

  مي كوشيد از آنان جاسوس بسازد؛ ...    وزارت اطالعات از طريق فشار-1
توابان در نقش حافظان و مجريان نظم  ضد خلقي حاكم و    ... -2

پوليس سياسي رژيم در زندان ، گوئي دورة خدمت اجباري خود را مي 
  گذراندند 

  به " توابين تير " ، "صفر كيلو متر(    تعدادي بيشتر از ميان توابان -3
  استخدام واواك در آمدند و امروز در اين دستگاه به كار مشغول اند؛

    تعدادي هم  كه از زندان رها شدند  در دستگاه وزارت اطالعات به -4
  كار گرفته شدند؛

ته نيستند هم اكنون در  بخشي  از اين دسته كه براي ديگران شناخ-5
  خارج از كشور به سر مي برند ؛

  از متن فوق مستفاد مي گردد كه تعدادي از توابان كه از زندان رها 
شدند يكراست به وزارت اطالعات برا ي كار جاسوسي به ضد خلق ايران 

اينها از زمرة جويده شده هاي   خرد شده بودند كه يا در . مراجعه كردند
و شكنجه و يا در تداوم آن ، تاب ) باز جوئي ( اي تحقيق آغازين روز ه

و در ايام محبس اين . نياورده پيمان همكاري با اطالعات زندان بستند
از اينرو  وزارت  اطالعات ،  اينها را كه . همكاري را در عمل هم ثابت كردند

 استخدام  "كوچه هاي باور مردم "به طور قطع  راهي نداشتند  به سوي 
كه به خاطر تسليم شدن   آزرم. از شعر پيشواز از شاعر مبارزايران م . [  كرد

 سروده شده ، غرض  تهراندر 1349پرويز نيكخواه به ساواك در مرداد 
   )  ]* (مطالعه شعر، مراجعه شود به اخير توضيحات 

 طيف ديگري از اينها كه  درزندان بدتر و شديد تر از جالدان و پاسداران 
ضد زندانيان عمل كردند، بعد از رهائي ، واواك بي چون وچرا و با زندان به 

آغوش باز از آنان  پذيرائي كرد و افتخار عضويت اين دستگاه رعب و وحشت 
  .را به آنان تفويض نمود 
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 از آنجائي كه  عملكرد هاي زندان داران در تمام زندان ها قسما ً و در 
ه خصوص كشور هاي داراي  ب) آسيائي(زندان هاي كشور هاي  همجوار 

؛ عمدتا ً شباهت  هائي ...  جهات مشترك  نژادي ، زباني ، ديني فرهنگي و
 "ماشين حاضر و آمادة دولتي"بعدازغصب  ( طوري كه در ايران . دارند 

بعد از كودتاي ننگين ( قسماً و در افغانستان ) توسط خميني و شركاء
 ماشين حاضر و آماده "همين  توده ئي هاي افغانستان و تصرف 1357ثور7
 عمل مي كردند،  KGBكال ً ، مسؤولين زندان ها طبق رهنمود مشاوران )  "

متكي به همين شباهت ها و عملكرد ها درزندان هاي  هر دو كشور مي توان  
درنوشته هاي ) به برداشت اين قلم ( به مطالبي در زيراشاره كرد كه 
ن تماس گرفته نشده و يا تلويحاً به آن  رزمندگان زندان  ديدة ايراني  به آ

اشاره شده و يا من آن را نديده و نخوانده ام ، و ؛ اما در  نوشته هاي  
  .رزمندگان افغان اثري از آن به مشاهده نرسيده است

 در حالي كه  كالبد شكافي جسم جنبده و كال ً نامرئي  سيستم هاي 
رابطه با  نفوذ عناصر اطالعاتي اطالعاتي  و ميكانيزم عملكرد هاي آنان  در 

اعم از ( وضربه  زدن تشكيالت چپ انقالبي و به دام انداختن  مبارزان 
)  كابل و تهران  ( " خدا داد "در هر دو دولت ) دموكرات و كمونيست 

توسط پوليس هاي  سياسي هر دو رژيم ،  رابطة تنگاتنگ  وديالكتيكي با 
از همين  نقطة ضعف ، يعني  سطح  نازل . دارد... زندان  و تسليم وتواب و

  يكي از عوامل -  كه لنين بار بار به آن   تأكيد ورزيده - "شم سياسي"
با يك .  در پروسة مبارزه مي باشدعدم رشد  شناخت پوليس سياسيعمدة 

جهان تأسف كه  جنبش هاي چپ انقالبي در هر دو كشور ضربات  جبران 
شناخت  پوليس  سياسي  متحمل  شده  ناپذيري را از همين ناحية عدم  

به باور اين قلم ، اين كمبود خيلي ها مهم  بوده  و مي بايد هر چه زود . اند 
  .تر  در آثار  قلم به دستان  زندان ديده  به آن پرداخته شود
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     دولت عملكرد هاي پوليس سياسي ر بتعمقي  - 13

  ) :اد خ (  شوروي در افغانستان  نشاندة دست    

  

 با اجازة خوانندة  با حوصله و مشتاق كاوش در امور چگونگي  عملكرد 
، ... اطالعاتي دشمنان طبقاتي مردم  به خاطر سركوب جنبش انقالبي 

از رسالة  ) در همان سالها ( مطالبي هر چند بسيار  فشرده در همين مورد 
 از اين "نگاهي مختصر به پاره  اي از عملكرد ها كي جي بي در افغانستان "

 :قلم را انتخاب نموده در اينجا  ارائـه نمايم 

عناصر نفوذي خاد درداخل تشكيالت احزاب و سازمانهاي ضد     « 
  .شوروي از سه عرصه  نفوذ مي كردند 

   .، چه در داخل كشور، چه  خارج از آن  اجتماعات مردم  -1
    جبهات جنگ مقاومت ،   -2
 .زنـــدان هــا   -3

    افاده كردسه طيفعملكرد هاي خاد را مي توان در زير   اساساً 
   : طيف اول  -1

دو بخش  مربوط مي شد  به تمامي احزاب و تنظيم ها ي اسالمي ، كه  
  :  زير را  احتواء نموده بودنفوذي
  : يك

 در خارج از كشور و  اسالميتنظيم هاي ها به داخل اين بخش نفوذي
  . وشالي در داخل كشورنيز  فعاليت داشتندخارج از حيطة نفوذ نظامي دولت پ

   :  دو
    بخش  نفوذي هاي دومي در درون  تنظيم هاي اسالمي در حيطه 
نفوذ نظامي  دولت پوشالي در داخل كشور  به كار و باراستخباراتي اشتغال 

  )همچنان در زندان ها . ( داشتند
   : طيف دوم-2
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( پ انقالبي كشور را سازمان ها ، گروه ها ، محافل و هسته هاي چ
تحت نظر داشته ، در آن نفوذ كرده ، سرگرم  پياده ) همچنان در زندان ها 

  .كردن طرح هاي داده شده از طرف مشاوران روسي خاد بودند 
  : ف سوم يا طيف خارجي شامل دو بخش بودند طي-3

  اين بخش ، فعاليت خادي ها را درقالب  كارمندان سفارت خانه -: الف
( غاني ، وكالت  التجاري ها ، نمايندگي بانك ها و نمايندگي طياره هاي اف

مسافر بري آريانا و ساير نهاد هاي رسمي  دولت مقيم خارج  ) هواپيما 
  .احتواء مي كرد

   فعاليت  اين بخش ، در قالب پناهندة سياسي و تجار انفرادي و - : ب
)  ب (و ) فال(هر دو بخش . محدود مي  شد ) دانشجويان ( محصالن 

  .فعاليت چـپ انقالبي را در خــارج از كشور تحت نظر داشتند 
   به شماري از اعضاي نفوذي خاد در درون تشكيالت نيرو هاي  مقاومت 

 سياسي شان،  امر -بعد از پايان كار اطالعاتي ) در داخل و در خارج كشور ( 
ده در جبهات و اينها ، آنعده از عناصر سست ش. برگشت به وطن داده مي شد

كه با سطح آگاهي نازل و عدم شناخت درست ازماهيت ( يا  درعقب جبهات 
تنظيم ها و تشكيالت  منسوبة شان  ،  به خاطر تجاوز ارتش شوروي به 

را با شگرد هاي )  كشور شان ،  به صفوف جنگ مقاومت پيوسته بودند 
نفوذي با خادي هاي . مختلف به جانب دولت كارمل  متمايل مي ساختند

دولت  " كه ازجنك عليه "برادران آزرده خاطر"عناصر تسليمي يكجا در نقش 
 " مردمي " دست كشيده و آرزوي پيوستن و همكاري با دولت "دموكراتيك

) استاندار ( والي واليت . را دارند، به ساحات  نظامي دولت داخل مي شدند
برادران "پيشوازاين به ... باعده اي سرباز مسلح و كارمندان مخفي خاد و

 مي شتافتند و فلمبرداران از اين  درام كمدي فلمبرداري مي "آزرده خاطر
كردند ، تا عوام الناس را بفريبند كه از جنگ مقاومت دست  بكشند و به 

  . آغوش دولت برگردند
 ها ، " آزرده خاطر"در اوايل شكل گيري  اين پروسه ، از جمع گروه  

و يا بيشتر از آن ، دو و يا سه  تن شان از همين نفوذي مثال ًگروه پنج نفره  



        

                                                                 كبيرتوخي                تأملي بر كتاب در جدال با خاموشي                                             
  

  

  
  

  
  

  
 

۵٩  
  

هاي خاد مي بودند ، كه يا از طرف نيرو هاي مقاومت زير شك و شناسائي 
، قبل از دستگيري توسط نيرو هاي مقاومت همراه …قرار گرفته  بودند و يا

با جذب شده هايشان به  حيطه نفوذ نظامي ارتش شوروي و دولت پوشالي 
 داخل " خسته از جنگ برادركشي" ، " ، آزرده خاطر" تسليمي"زير پوشش 

 نظامي از ساحات  نفوذ  دشمن  - مي شدند و يا بنا بر ملحوظات اطالعاتي 
  . به داخل خواسته مي شدند

     شماري از  اين افراد با تجربه ، يعني نفوذي هاي خاد ، با  تعدادي 
 كه مدت معينة  - دولت  روي آورده به - هاي   جنگ مقاومت ازتسليمي

آموزش استخباراتي شبكه هاي خاد را سپري كرده بودند ، به داخل تنظيم 
( ها، احزاب و سازمان هاي مورد نظرخاد در درون كشور مي خزيدند 

به درون تنظيم و يا )   تسليمي هاي توظيف شده با اظهار ندامت  تاكتيكي
ن  تنظيم و يا احزاب  احزابي  مي خزيدند كه تشكيل قبلي شان با همچو

كه   تجربة اعضاي اصلي خاد همچنان . دررقابت و مخاصمت  قرار داشتند 
كاركرد در جبهات جنگ مقاومت را  داشتند با شيوه هاي مختلف به درون 

   مي خزيدند    " دشمن"تنظيم هاي 
بعد از نفوذ به درون تشكيالت ) خادي هاي حرفه ئي  وتسليمي ها(اينان 
  حلقة   منسوبه و يا حلقات   شناسائي شده را با خود يكجا به ياد شده ،

خاد مي كوشيد   مسؤوليت گرفتاري  اعضاي حلقه ، به . زندان مي انداختند 
دوش عضو اصلي نفوذي اش نيفتد ، تا  وي در زندان  به مثابه  مبارز مقاوم 

طر پيش جلوه كرده  كار و بار ا طالعاتي  و سياسي خود را بدون دغدغه خا
برده وبعد از رهائي نيز به همان سازمان  منسوبه ، به مثابه عضو زندان ديده 

از مثال هائي ( ، مورد ستايش قرار گرفته ... و شكنجه شده و مقاومت كرده و 
 سياسي -به كار و بار اطالعاتي ) دراين زمينه عجالتا ً خود داري مي شود

ب  سياست دولت  مؤثريت  خود ، من جمله در انحراف  سازمان به جان
  .داشته باشد 

   دست عضو اصلي خاد  به تناسب تسليمي هاي آمده از جبهات  
  .  به درون  حوزه هاي  تنظيم هاي اسالمي باال تربود خزيدنمقاومت  در 
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  تسليمي هاي پناه برده به دامن دولت دست نشانده ، در واقع دورة 
ند، در صورتي كه درايت و فعاليت آزمايشي شان را در زندان سپري مي كرد

شان دركسب اطالعات از برادران اسالمي  وهمرزمان ديروز شان  مطابق 
طور مثال  چه تعداد زنداني را با ثبت آواز و كشف ( معيار هاي خاد مي بود 

،  يعني " به اعدام برابر سازند "اسرار شان به اصطالح زندانيان مي توانستند 
دام شان را كه همانا سند ثبت گفتاري شان مي بود ،  اع" قانوني"شرايط  

  افتخار عضويت خاد را   كمائي مي كردند) فراهم كرده مي توانستند  
 ، كه عضو خاد بودند،  وظايف شان را از طيف اولي  بخش نفوذي يك

كماكان در ميان  احزاب و تنظيم ها و جبهات جنگ مقاومت ادامه مي دادند 
و يا  زماني كه  شماري  از آنان مورد شك قرار مي در صورت لزومديد . 

  بخشهائي از افرادي كه   - اگر فرصتي به چنگ آورده مي توانستند -گرفتند 
قبالً باالي شان عمليه جلب و جذب صورت گرفته بود را نيز با خود همراه 

آزرده خاطر ، رنجيده " –در همان نقش هاي ( نموده از بيراهه و كجراهه 
  . وارد حيطه نفوذ نظامي دولت پوشالي مي شدند... )   و"خاطر 

  مبني "در جدال با خاموشي"  در رابطه با اين نظر نويسندة گرانمايه  
توابين در نقش حافظين و مجريان نظم  ضد خلقي حاكم و پوليس ... «: بر

» سياسي رژيم در زندان ، گوئي دورة خدمت اجباري خود را مي گذراندند  
 به اين  ها، مطالبي وجود دارد كه بايد تلخيص " مزدوران بي مزد " و اطالق

  :شدة آن را به عرض خوانندگان گرامي برسانم 
دقيق ترين نامي است كه  رفيق اشرف به اين  " مزدوران بي مزد "   

 كه به درستي افاده كنندة محتواي مقولة طيف از  توابان اطالق كرده است
ن واژه  تا اكنون به آناني اطالق  شده كه از آرمان و اي. تواب بوده مي تواند

باورهاي  انساني  و مبارزاتي خود بريده ، خود به شكنجه گران همه وقتة 
خود استحاله نموده اند ؛ اما به ... رفقاي كمونيست  خود و برادران  مجاهد و 

 بعد ها كه ساواك به -شماري ولو محدود كه عضو اصلي ساواك  بودند 
اينها بعد از .  مسلما ً عضو واواك  خوانده مي شدند -اك  تغيير نام يافت واو
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، بعد ازمدتي كار ... خزيدن در درون تشكيالت چپ انقالبي و مجاهدين و
  .كرد از جانب سازمان   هائي كه در آن نفوذ كرده بودند   شناسائي نشدند

 به آن اشاره  كه بعداً- بر مبناي عملكرد هاي  كي جي بي در افغانستان 
  به  صراحت مي توان گفت كه شماري از اعضاي مخفي حزب - مي شود 

 در واواك  -  بعد ها - وعدة ديگرشان هم . توده در ساواك نفوذ كردند
همانطوري كه برادران پرچمي شان در نهاد هاي اطالعاتي كشور . خزيدند 

  .  بودند   داوود خان نيز نفوذ كرده" حزب انقالب ملي "شان ؛ حتا در
 يا - عضو كميته مركزي "خليل زمر"    شناسائي پرچمي مشهور يعني  

 پرچم  كه در اصل از اعضاي افغان ساواك شاه بود ،  -پائينتر) پله ( يك پته 
توسط توده ئي هاي نفوذ كرده در ساواك كشف  و خبر آن راساً به ببرك 

   مسؤولين مخفي . بود؛   رسانده شدKGBكارمل  كه خود يكي از اعضاي  
 طي چند سال   خليل زمر را   شديداً " حزب دموكراتيك خلق افغانستان"

   به وقوع پيوست و1357- 2-7تحت نظر داشتند ، تا اين كه كودتاي ننگين 
و اضافه تر از ده سال . به دستور مستقيم  كارمل زنداني شد " زمــرخليل"

  .را در زندان پلچرخي سپري كرد
يك  تن اززندانيان بلند مرتبة فركسيون خلق كه با كابينه و منبع خبر  [ 

نخست ( حفيظ اهللا امين به شمول صدر اعظم " شوراي انقالبي"اعضاي 
اسم وي . آن  دكتر شاه ولي يكجا در زندان پلچرخي زنداني بودند ) وزير

آذرخش حافظي مي باشد كه در دولت كرزي خاين به سمت رئيس اتاق 
  . ] .  گماشته شد ) زگاني بار( هاي تجارت 

    نفوذي ها بنا بر لزوم ديد آمران اطالعاتي شان  حلقة  منسوبة خود را 
درچنين صورتي ،  مثالً در اواخر سال . با خود يكجا روانة زندان  مي كردند

 - كه پديدة تواب در زندان هاي ايران شكل گرفت ،  مسؤولين اطالعات 60
 ضربه را قسمي متوجه سازمان مورد - ق داشتند كه پيش از آن به ساواك تعل

نظر كرده حلقه و يا حلقاتي از آن را گرفتار نمودند  كه   مسؤولين سازمان 
متوجه خيانت  عضو نفوذي  اطالعات  نشوند، تا اينها در زندان  بتوانند بي 

نه به مفهوم راپور دادن از اين يا (  سياسي شان –درد سر به كار اطالعاتي 
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ادامه داده ، بعد از )  …نداني كه  با يك ديگر شان حرف زدند و ياآن ز
رهائي  هم ، در درون سازمان   شان  به اشكال  فعاليت تخريبي دست يازند 
؛ مگر تعداد ديگري از همين نفوذي ها خود را در زندان در نقش تواب قرار 

ايند و آنان را   دادند ، تا ازيك طرف با زندانيان  يكجا در سلول ها  زندگي نم
 راپور آنان را بهبه بهانه هاي  مختلف  ، و  تحت نظر داشته شب و روز

، تا شديداً مورد شكنجه قرار گيرند  و يا خود   بدهند زندانجالدان رسمي
شخصاً زندانيان را مورد ضرب و شتم  وبد تر از آن  تحقير و توهين قرار 

ي سر زنداني را انجام داده و در اصل نقش سرباز و يا پوليس باال. دهند 
و از طرف ديگر با تأئيد . زندان را به  صد زندان ديگري بر  آنان مبدل سازند

غالم صفتانة خميني و رژيم اش و نقد بيشرمانه  از سازمان و گذشتة 
مبارزاتي خودشان ، اثرات بسيار مخرب رواني را بر ساير زندانيان  ، همچنان 

نگوني رژيم منفور  در راستاي تماس وپيوستن به بر جواناني كه به خاطرسر
جانب مبارزان ضد رژيم  در خارج از زندان  گام بر مي داشتند و همينطوربر 

  . كل جامعة ايران و جنبش  انقالبي  افغانستان و منطقه ؛ بگذارند 
   و از آن  60  مواردي كه در فوق به آن اشاره شد آيــا در شرايط   دهة

 ؟ هرگاه  در زندان هاي ايران مشاهده نشده استفتاري ها  در گربه بعد
 60چون  در دهه« : پاسخ سؤال فوق   نـه باشد ومحتواي مبني بر اين كه 

) 1363سال تأسيس وزارت اطالعات و امنيت كشور  ( واواك تأسيس نشده 
بود  كه پوليس سياسي آن در سازمان هاي انقالبي نفوذ كرده  باشد و در  

در . را پشتوانه خود داشته باشد » ر  قالب تواب وظيفه اجراء نمايند زندان د
رژيم جمهوري « چنين صورت جواب دهنده مسلما ًبه اين باور رسيده كه 

  . »اسالمي ، ساواك شاه را واقعاً منحل كرده بود 
كه بعد از غصب انقالب (اين باور از لحاظ شناخت ماهيت ماشين دولتي 

 با طرق و -تي به دست ادامه دهندگان راه شاهنشاه مردمي ضد امپرياليس
 -وسايل ديگر و با پوشش مذهبي ، توسط امپرياليزم امريكا و متحدينش 

هر گاه انقالب مردمي ايران   واقعاً . ؛ به هيچ وجه درست نيست)سپرده شد
به دست مردم و فرزندان مبارز، دلير، صديق و با فهم آن تا پايان وظايف 
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در گامهاي نخستين ، اولتر از همه تمامي اعضاي . ري مي شدانقالب رهب
و در پي آن ارتش . ساواك  دستگير و به محكمه كشانده مي شدند

شاهنشاهي  بعد از ارزيابي  و محكمه اَعمال ستاد فرماندهي آن ؛ منحل مي 
  . شد

چرا نبايد نوشت كه ارتش ساخته شده  توسط امپريا ليزم به خاطري 
 "بي طرفي"و انفعاالت درون  انقالب بود ، يعني در ظاهر نظاره گرفعل 

اختيار كرده بود كه مي دانست قبال ً سكان آن را امپرياليزم از طريق عوامل 
نفوذي ارتش، يعني استخبارات ارتش و ساواك در قالب آيت اهللا ها و آخوند 

 وفق پروژة با ترفند و توطئه ، از دست پرتوان مردم گرفته ، آن را بر... ها و 
طرح شده اش مي چرخاند ، كه همانا سركوب انقالبيون واقعي و تير باران 

هاي دسته جمعي  فرزندان دلير و از جان گذشتة ايران  زير پوشش  
 در زندانها و خارج از - اعتقادات مسلط بر افكار جامعه  ، يعني دين و مذهب

   . آن بود 
دران تني اش، حزب توده و  در افغانستان وبرا"حزب دموكراتيك خلق"

اكثريتي كه هر سه پياده كنندة  خط حركي سازمان امنيت شوروي بودند و 
توده ئي  ( تا هم اكنون بخش هاي   كامالً مخفي و قسماً نيمه مخفي  هر دو

در ايران و خادي ها به طور كل و  پرچمي ها قسما ً در ) واكثريتي 
شته  حركت  دهندة فعال اين خط افغانستان در بند حلقه هاي آن قرار دا

  .حركي بوده و در رابطه با منافع  اين كشور فعاليت مي نمايند
 در افغانستان KGBقسمي كه در باال اشاره شد ، در  رابطه با كار و بار 
 حزب دموكراتيك "بايد طور فشرده  تماس گرفت ، تا همساني عملكرد 

كه شاخه اي كامال ً [ ي ها   ، حزب توده ؛ همچنان اكثريت"خلق افغانستان
 "سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران"مخفي  حزب توده بودند  و  در داخل  

نفوذ كرده با شگرد هاي مختلف شماري از آنان خود را  ) 1357 -1349( 
تاسطح كميتة مركزي آن سازمان رساندند، تا حد امكان اعضاي صديق و 

با تفكرات . انه زندان ساختندراستين  آن سازمان را شناسائي كرده رو
انحرافي و ضد انقالبي خود شماري از اعضاي شجاع ، فداكار؛  اما ساده 
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در پايان خط  . انديش وسطحي نگراين سازمان را  به دنبال خود كشاندند
 ، زير پوشش KGBداده شد، يعني تصرف سازمان از درون  از جانب 

در پي آن نام  . ميل كردنداختالفات تئوريك ؛ انشعاب را بر سازمان تح
يعني . معروف ومحبوب شدة سازمان در ميان  مردم را نيز از آن خود كردند 

و افزودن كلمه سازمان  ) " چريكهاي فدائي خلق ايران"( زير نام پر افتخار
برآمد كردند، تا به خاطر  ) "سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران"( بدان 

در روشني قرار گيرد ، يعني .] را بفريبندمنافع باداران روسي شان خلقي 
  .   برمال گردد  KGBبسته بودن زنجير قالدة هرسه در حلقة  

 در ايام رهبري خروشف خاين به امر كمونيزم -زماني كه  اتحاد شوروي 
   KGB در افغانستان نفوذ اقتصادي كرد، موازي با آن اعضاي -جهاني 

ركمن جنوب شوروي را كه با هم منسوب به مليت هاي ازبك ، تاجيك ، ت
نژاد ها و همزبانانشان در داخل افغانستان هم مرز بودند، در ميان فراريان ، 

  . به افغانستان فرستاد... پناهندگا ن و
  شوروي  بر مبناي ستراتيژي رهيافت به آب هاي  يك دهه بعد حدود

 – چه مستقسم چه غير مستقيم –گرم كه الزمه اش كسب قدرت حاكمه 
حزب دموكراتيك خلق "(  برادران تني حزب تودة ايران "در افغانستان بود ، 

و تدابير الزمه را غرض محدود ساختن و . را در افغانستان  پي ريزي نمود ) "
 ؛ ترغيب و نفوذ در داخل آنهامهار كردن احزاب و سازمانهاي ضد شوروي؛ 

 ، در پي آن  تطميع شان در جهت پروسة وحدت با  حزب دموكراتيك خلق
ازجمله ، شاخه . آنان  در آن حزب  اتخاذ كرد ) در واقع امر هضم ( ادغام 

هائي ازحزب مذكور را جدا نمود و شاخه هاي جدا شده را ظاهرا ً در تقابل 
 قرار داد كه در پهلوي كار و بار اصلي شان ، "حزب دموكراتيك خلق"با 

ر آن حزب ، به سوي دشمنان نگذارند كه عناصر دلزده ، و جدا شده از مدا
واقعي سوسيال امپرياليزم  شوروي رفته،   مبارزة شان را با آنها سمت و 

  .   بخشند"اصولي"سوي 
 كه "جمعيت دموكراتيك خلق افغانستان" از اوايل تشكل KGB   اساساً 

 " حزب دموكراتيك خلق افغانستان "بنام  [سال ونيم بعد آن2تقريباً 
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 سرسپرده ترين اعضاي كميته مركزي  ]ـماً برآمد كردرسـ)  11/10/1343(
آن حزب را  كه   منسوب به مليت ها و اقوام مختلف كشور بودند، توظيف 
كرد بود كه مزيد بر جلب و جذب افراد از مليت ها و اقوام مختلف كشور ، در 
حوزه هاي تحت آموزش و پرورش خودشان  و يا ساير   مسؤولين حزب ، 

 مجزا از –بل اعتماد از مليت ها و اقوام   منسوبة خودشان را فقط افراد قا
حيطة ديد ساير اعضاي حزب ، حتا اعضاي بيروي سياسي ، به طور كامالً 

 -سري و مخفي سازماندهي نموده ، و گذارش فعاليت هاي سياسي 
استخباراتي  آنان را صرفاً به اعضاي رابط خود ، كه عناصر به ظاهر عادي و 

  ... . ير حزبي بودند ؛ بدهند اغلباً غ
   شماري از اين افراد دسته بندي شده ، بعد از تجاوز شوروي به كشور، 

كه زير بناي ... بدنه اصلي خدمات اطالعات دولتي ، يعني خـــاد را ساختند
   داوود خان و " مليمصونيت"ي تره كي ؛ " اكسا "  امين ؛ "كام"خاد را 

يا به بيان ديگر هر سازمان .  ي ساخت  ظاهر شاه م"ضبط احواالت "
جاسوسي  بعدي تكامل سازمان قبلي خود بوده ، در دست به دست گشتن  

نامبرده ) اطالعاتي (ماشين دولتي، هيچ كدام از سازمان هاي استخباراتي 
  .منحل نشده بودند

روسها تعدادي از جواسيس منسوب به مليت هاي  ازبك ، تاجيك ، 
 همچنان وابسته به ساير مليت هاي افغانستان  –شوروي جنوب ...  تركمن و

  را كه شمار قابل توجه هم تبار هاي اين مليت ها  در درون مرز هاي -
 "حزب دموكراتيك خلق "افغانستان زندگاني مي نمايند را پيش از تأسيس 

. در داخل سازمانهاي استخباراتي ظاهر شاه و داوود خان داخل نموده بود
ي مخفي جناح پرچمي اين حزب  را در درون نهاد هاي اطالعاتي بعداً اعضا

ظاهر شاه و  داوود خان جابه جا كرده ، به مرور ايام  تا سطح رهبري آن ها 
   داوود خان كه هم "مصونيت ملي "رساند ؛ مانند اسماعيل خان رئيس 

  .اكنون در امريكا اقامت دارد
ازمان ها، گروه ها ، محافل   طيف دومي  خـــاد  مر بوط  مي شد به  س

  .و هسته هاي  چپ  انقالبي كشور
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 جدا گانه   جزوة خاد در  رابطه با چپ انقالبي مستلزم ار كردوكار(  
 در "حزب دموكراتيك خلق افغانستان"مثال هاي ديگري از فعاليت . است

 نيز 15بين چپ انقالبي وتنظيم هاي اسالمي طور فشرده در متن  عنوان 
      )ه است توضيح شد

  

      ريشه  يابي پديدة تواب ، گوشه اي از كار و كردار - 14

  : توده اي واكثريتي تواب شده در زندان و خارج ازآن       

   
  : رفيق اشرف  در اثر ماندگارش مي نويسد 

 بود كه پديدة تواب در زندان شكل گرفت ؛  ولي 60تقريباً اواخر سال   « 
ر خاين و پست با جنايتكاران جمهوري شكي نيست كه همكاري عناص

 آغاز شد  كه از ميان 60اسالمي از همان اوايل دستگيري هاي گسترده سال 
افراد زيادي در زمرة آنها ) حتا در بيرون از زندان( ئي ها  توده –اكثريتي 

اينان خط سياسي حزب و سازمان شان كه همانا تقويت رژيم به زعم . بودند 
 جمهوري اسالمي بود را به درون زندان آورده  و در "يست  ضد امپريال"آنان 

 آشكارا با دژخيمان زندان عليه 61 و 60نتيجه در سال هاي خون و جنون 
بعضي از زندانيان سياسي باقيمانده از . زندانيان سياسي همكاري مي نمودند

  زخم زبان هاي آنان  عليه زندانيان سياسي آنهم در اوج اعدام؛ حتا 60دهة 
  . و خونريزي هاي رژيم  را به ياد دارندها 

يك مورد برجسته از  همكاري يك عنصر اكثريتي با جنايتكاران زندان 
مربوط به فرد خائني است كه  يكي از زندانيان سياسي سابق  در مورد وي 

  مسؤول بند شخصي بود به نام مجتبي كه از هواداران سابق ": مي نويسد 
معاون او شخصي بود از هواداران سابق  .تواب شده بود اقليت بود كه بعد ها 

در مجموع معاون بند خط دهند ه بود  . اكثريت كه آدمي جلب و موذي بود 
بعد "؛ ". ومجتبي را در صحنه داشت و خودش در واقع كارگرداني مي كرد 

ها درون بند فهميديم  كه تصميم فرستادن افراد  به اتاق هاي مختلف 
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 اكثريتي دو رژيمه  به نام محسن درزي و دوست توده ئي او توسط  يك نفر
محسن كه هم در . حميد رضواني از اعضاي حزب توده صورت مي گرفت

رژيم شاه و هم در رژيم خميني  زنداني شده بود و از كادر هاي مركزي  به 
شمار مي رفت ،  بيشتر اين جابه جائي ها را انجام مي داد بدون اين كه 

محسن درزي به مجتبي مير حيدري  مسؤول بند . آن باشدكسي متوجه 
محسن نقش . خط مي داد  كه زندانيان مختلف را در كدام اطاق ها نگه دارند

خود را خيلي خوب بازي مي كرد و ديگران را جلو مي انداخت تا چهرة خود 
غافل از اين كه در آخر نقاب از  صورت او . را در پشت سر آنها پنهان كند

 اين البته مربوط به ". افتاد و مردم چهرة واقعي او را خواهند شناخت خواهد
 براي نمونه يكي ديگراز زندانيان سياسي سابق در ... بود 60ماههاي در سال 

  از ديگر توابان بند كه وظيفة برخورد تئوريك با ": مورد وي مي نويسد 
 سابقة زندان افراد را به دوش مي كشيدند ،  محسن درزي يك اكثريتي  كه

او در جوخة اعدام نيز شركت  كرده بود و مدعي . زمان شاه را نيز داشت ، بود
شده بود كه تير خالص ضد انقالب را زده و به انجام  آن نيز مباهات مي كرد 

 ، جزو توابان بند هاي مختلف بوده و 60وي از ابتداي دستگيري در سال ! 
   ؛ » .جنايات متعددي را مرتكب شده بود

 نورالدين كيانوري و احسان 62پس از دستگيري توده ئي ها درسال ... « 
طبري  و محمد مهدي پرتوي و غيره در رابطه با كار بازجوئي توده ئي ها ، 

« ؛ » ...خود را در خدمت نيرو هاي امنيتي جمهوري اسالمي قرار  داده بودند
اكثريت نيز همانطور كه در رابطه با اعضاء و هواداران دستگير شدة سازمان ... 

پيشتر اشاره شد ، فــرخ نگــهدار و مهدي فتاح پور با اينكه زنداني نبودند ، 
  .». در اختيار نيرو هاي امنيتي در شعبة بازجوئي  قرار داشتند

 ريشه  هاي اولي " در جدال با خاموشي"و حال  رفيق اشرف در اثرش 
  :مي نويسد )  279( دنبال نموده در صفحه 1330تواب  را در دهة 

واقعيت اين است كه جنبش ايران پيش از اين  ، از بردن خط ندامت «  
توسط رهبري )  مرداد 28پس از كودتاي  ( 30به زندان كه در سال هاي 

كميته مركزي .  حزب توده صورت گرفته بود ، تجربة بسيار تلخي داشت 
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 وحفظ كادر هاي حزبي حزب توده نيز ظاهراً  با توجيه جلوگيري از اعدام ها
اما نفي مبارزه و مقاومت در مقابل . ، چنان سياستي را در پيش گرفته بود

ارتجاع سلطنتي در زندان  و تشويق به ابراز ندامت ، خيلي زود فاجعه بودن 
آن سياست را به اثبات رسانده  و تجربة بسيار تلخي را در تاريخ ايران باقي 

 پس از " كميته مركزي"به زندان توسط سياست بردن خط ندامت . گذاشت 
از يك طرف باعث درهم شكستن  مرداد ، 28دستگيري هاي گسترده  بعد از 

فضاي مبارزاتي در زندان ، تضعيف روحية مبارزان و گسترش فضاي بي 
اعتمادي در ميان زندانيان گشت و از طرف ديگر به رژيم شاه كمك نمود تا 

فضاي رعب  ووحشت را در زندان ها و در خود را قدر قدرت  نشان داده و 
تكيه از توخي بوده عالوه مي كند كه در .  [ »كل جامعه مستولي سازد 

با پيروي از همين سياست  تسليم ... افغانستان  سازمان پيكاربراي نجات 
طلبانه و رويزيونيستي تمام اعضاي رهبري  و كدر هاي گرفتار شدة آن  در 

م شوروي و نوكرانش زانوي تسليم بر زمين زده  توبه برابر سوسيال امپرياليز
 به تأئيد اين كاوش و ريشه يابي  پديدة تواب از رفيق اشرف ، اين ]كردند

قلم اضافه مي نمايد كه عملي كردن اين خط  در زندان  شاه ، توسط 
از حزب توده  وفرخ نگهداراز اكثريت ، مصادف است با سربلند »  عمويي«

زم خروشفي از حزب كمونيست اتحاد شوروي ، كه مسلماً كردن  رويزيوني
تجديد نظر در احكام اساسي كمونيزم علمي اثرات مخرب و فاجعه آفرينش 
را بر تمامي نهاد هاي اتحاد شوروي به خصوص سازمان امنيت آن كشورو 

مغزهاي متفكرحزب توده و اكثريتي . احزاب كمونيست  جهان نموده بود
 را بدون KGB و فرامين سازمان امنيت آن كشوريعني رهنمود ها و دساتير

  . نقد و انتقاد ، برده وار ، در عمل پياده  مي كردند 
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ه حزب توده و  ب دهنده" خط " اجمالي از عملكرد -15

    : در افغانستان"خلق حزب دموكراتيك"در ايران و  اكثريتي 

       
بكه هاي خاد زير عبا و  اطالعيه در مورد ش"( ذيل تحت عنوان ة   نوشت

ي يك  خادي به جنبش ئ  راديوةدر واقع  جوابي بوده به حمل ) "قباي اسالم 
كه بنا بر تقاضاي رفيق  ميرويس ودان [ انقالبي كشور و كمونيسم  

به ) همچنان به مصرف  و همكاري مستسقيم وي و دوستانش ( محمودي 
، اينك بعد از حذف ]ديد    وسعياً درتورنتو پخش گر1998تاريخ يازدهم مي 

برخي قسمت هاي آن شما خوانندگان گرامي را به مطالعه آن دعوت مي 
  :نمايم 
 رويزيونيزم  شوروي، زير پوشش سوسياليزم و كمونيزم به صدور كودتا ، «

 در افغانستان، از طريق احزاب ساخته   1357 ثور 7مانند كودتاي ننگين 
در پي آن به .  ، در جهان پرداخت"لقحزب دموكراتيك خ"شدة خود ، مثل  

اقتضاي منافع آزمندانه اش كه از ماهيت امپرياليستي آن    نشأت مي كرد ، 
به خيال خام تصرف آبهاي گرم و تجديد تقسيم جهان،  به افغانستان  كه در 

 آني اين ةثمر. مسير ماشين جنگي اش ، قرار داشت ، بي باكانه تجاوز كرد
 اكنون در خدمت منافع نظامي، سياسي و اقتصادي اش تجاوز، كه تا  همين

قرار دارد ، )  امريكا ةدر شرايط  اشغال كشور توسط امپرياليزم جنايت پيش( 
دستگاه جهنمي خاد بود كه از بطن خونين و چركين  دستگاه هاي 

و حال هم به  همان نيرو و قوت . [ استخباراتي ماقبل خود مايه و پايه گرفت
 منضبط وكامال ً مخفي در دست باند  قانوني ، متشكل،منسجمطور ه خود ب

  ] قرار دارد ...  رئيس پارلمان امپرياليستي  به رهبري مارشال فهيم 
مي بايد تذكار داد، همانطوري كه در اتحاد شوروي سوسياليستي بعد از 

 سوسلوف رويزيونيزم در – خروشف ةغصب قدرت حاكمه توسط دارو  دست
سازمان . ، اعمال گرديد... اعم از سياست،  اقتصاد، فلسفه وكليه عرصه ها 

امنيت آنكشوربه پيروي از اين تجديد نظر تحت رهبري برژنف  ، صفوف 
( را از مضمون حزبيت  حزب و تمامي مجتمع ها و سازمانهاي   مربوطة آن
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تهي ساخته  ) حزبيتي كه قواعد و ضوابط رويزيونيستي بر آن حاكم شده بود
ولين حوزه  هاي حزبي ، حتا ساير افراد مهم در سطوح پائيني حزب ،  مسؤ

  . كي جي بي  واداشتةرا نيز به عضويت در شبكه هاي عديد
  بود كه بر KGB      در بدايت امر اين سازمان امنيت شوروي، يعني 

 امور، از مسايل نظامي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي گرفته، تا زندگي ةهم
البته تا آن . ( ط بالمانع داشتــاهي و تسلــكشور آگـآناع ـي اتبـخصوص
وروي  تضادش را با ــاع شــات  وزارت دفــازمان اطالعــس   G R Uزمان 

K G B قسمي  كه در لشكر كشي شوروي به افغانستان نمايان ساخت ، بر  
  )مال    ننموده بود 

     K G B بعيت از اين به ت.  عكس آنهراند؛ نه ب  بر سياست حكم مي
 لنينيستي ، در افغانستان نيز به همان شگرد و -سياست ضد ماركسيستي

 ةدر وهل. پرداخت» حزب دموكراتيك خلق« به خاد سازي . شيوه عمل كرد
اول تجاوز، بخش پرچمي ها  از هسته هاي   كامالً مخفي نجيب اهللا، 

با آن تعداد ؛ قسماً پرچمي هاي مخفي از جناح كارمل، همراه ... كشتمند و
« اعضاي پرچمي و خلقي  كه سال ها پيش از تجاوزشوروي به افغانستان در

بعد ها به داخل  داوود خان ،»   مصونيت ملي« ظاهر شاه ؛ » ضبط احواالت 
 " كام " ي  تره كي  و " اگسا "؛ همچنان  ) " انقالب ملي"( حزب وي

آن نهاد هاي حفيظ اهللا امين نفوذ كرده  و به رگه هاي پر اهميت 
 ة را همراه با آناني كه به شيو،دست يافته بودند)  اطالعاتي (استخباراتي 

 منفور شان گريز نمي ةسنتي  عضو  اين نهاد ها شده بوده  و از چنبر حرف
 منفور شان پابند بودند،  بـدنـه و اسكليت خاد را ةتوانستند ، ويا  به حرف

خفي قبل از تجاوز شوروي به شمار  معدودي از پرچمي هاي  م. ساختند
كشور، در داخل تشكيالت  چپ انقالبي رخنه كرده بودند  كه دو ، سه تاي 

 دولت كرزي افتخار خدمت به امپرياليزم اشغالگر و ةشان هم اكنون در كابين
  .   جنايتكار امريكا را نيز  كمائي كرده اند

 رأس   هرم  از-  اين خاين به  خلق افغانستان -  با عزل ببرك كارمل 
) نجيب  جالد( حزبي و دولتي، به يكتا متفكر و مبتكر در امور اطالعات
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 جديدش را از اعضاي خاد كه ظاهراً در نقش عناصر ةدستور داده شد تا كابين
دموكرات، بيطرف و بي غرض  به كار و بار دولتي و يا شخصي اشتغال 

  . داشتند ؛ تشكيل دهد
» حزب وطن« به » زب دموكراتيك خلقح« جالد خاد بعد از تغيير نام 

ي ئ راديوة، در يك اعالمي»جمهوري افغانستان« به » جمهوري دموكراتيك«و
، »...در حزب ما ديگر   جائي براي پرچمي و خلقي  نيست « : چنين گفت 

 پايانش نزديك ة خادي شدن كل حزب  به نقطةدر اين مقطع زماني  پروس
خلقي  هائي كه به اين امر ، يعني عضويت آنعده از پرچمي ها و  . شده بود

باقيماندند و به كرسي هاي » حزب وطن«مستقيم خاد گردن نهادند، در 
ساير اعضاي . باالتر آن حزب رسيدند وبه ثروت هاي هنگفتي دست يافتند

آن ، به ويژه  پرچمي هاي كارملي، برخي از خلقي هاي ناراضي، همچنان 
كه به ارتقاي  مقام در خاد ، يعني امتياز  - گروه اخير( خادي  هاي مخفي 

ن روسي و ابه دستور مشاور) كارجاسوسي در خارج از كشوردست يافته بودند
 عمدتاً به همين منظور 1367با استفاده از قانون پاسپورت كه در اوايل سال

  . تدوين و نافذ شده بود از كشور خارج شدند
( ن زندان ، مستنطقين  قومنداناةافراد شناخته  شدة خاد ، از جمل

، زندان بانان، نخست به جمهوري هاي شوروي سابق پراگنده )بازجويان
لمان، امريكا، كانادا ، هالند اشدند، بعداً به كشور هاي غربي مثل انگلستان، 

را به  نيمه مخفي ها  نيز زير عناوين مختلفه ؛  خود شان. پناهنده شدند... و
  .جا زدند» پناهنده«سمت 

حزب «ن، ايامي را به خاطر خواهند داشت كه  اعضاي به اصطالح  همگا
 آن، كه سرمست از اشغال افغانستان ةو كادرهاي بلند پاي» دموكراتيك خلق

توسط چكمه پوشان فاشيست روسي بودند، در برابر سفارت كشورهاي غربي 
دست به تظاهرات مي زدند، گلو پاره ) طور مثال سفارت امريكا مقيم كابل( 
ريگن  رئيس جمهور امريكا بازيكن فلم « زدند كه  كردند و فرياد مي يم

كشيدند و مي  ، هورا مي»!ي كجا و  رياست جمهوري امريكا كجا ئهاي كاوبا
كه روزي رهبران وكادر هاي برجسته و فروماية شان   غافل از آن. نددخندي
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آباد، مسكو در دهلي، اسالم ) وساير كشورهاي غربي(در برابر سفارت آنكشور 
 و با تضرع و .خواهند خواند    K G Bةزانو خواهند زد  و خود را وابست... و

خواهند شد ، كه چنين » غرب امپرياليست « التماس خواهان پناهندگي به 
  . هم شد

 شناخته شده در نيويارك ، سلطانعلي  KGB محمد خان جاللر: اينها 
مل ، كريم ميثاق در در دولت  كار) نخست وزير(كشتمند صدر اعظم 

انگلستان، محتاط استراليا ، پنجشيري در امريكا ، صالح محمد زيري وساير 
 هم اكنون در آستان امپرياليزم  به  كرنش نشسته KGBوزراي وابسته به  

  .اند
ي ها و اكثريتي ها كه هم اكنون در ئبرادران تني شان يعني توده [ 

  زده  و به تطهير  پاسداران كشور هاي غربي  دم و دستگاه هاي به هم
مخفي و نيمه مخفي مثل گنجي ها و واواكي ها چون مارينا ها و توابين  
افشاء نشده و يا شناخته شده همچنان توابين زير نام  پناهنده و زنداني 

  .]ند  اسياسي ؛ مشغول
 كه بعد از شكسست مفتضحانه در -   سوسيال امپرياليزم شوروي 

را دور افگند و  ي اشئياژ سوسياليزم و كمونيزم كذاافغانستان ماسك و مك
را با تجاوز آشكار به چيچن وقتل عام مردم  چهره واقعاً  امپرياليستي اش

  نيرو هاي ذخيره اش، - بيگناه و بي دفاع آن سرزمين  به جهانيان شناساند 
به ويژه شبكه هاي مخفي خاد خارجي افغانستان را با بودجه هنگفت ، كه 

توسط  اجنتان نجيب اهللا به مسؤولين آن شبكه ها در خارج  تحويل قبالً 
و امور به اصطالح ) بازرگاني( داده شده بود، به مصروفيت هاي تجارتي 

گماشت، كه  اينها در همين ... و ) منهاي فرهنگيان  متعهد و مبارز(فرهنگي 
و . ند اشغولرابطه  باريب و ريا،  به كار و بار اطالعاتي شان تا هم اكنون  م

 تب آلود، بي اساس و بي ةدفاع از منافع روسيه ، ضديت بامردم و حمل
خردانه باالي  چپ انقالبي ، سوسياليزم و كمونيزم را هدف اساسي خويش 

  . قرار داده اند
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شمار ديگري از اينان در درون چپ انقالبي خزيده به تخريب ، تفتين و 
 جنبش هاي انقالبي  ساير توطئه عليه شخصيت هاي  انقالبي همچنان

  . ند  اكشورها مشغول
        بخشهاي عمدة داخلي و خارجي خاد ، از نخستين روز هاي 
استخوابندي اين هيوالي خون آشام با روحيه  تضاد و تقابل با كمونيزم 

پرورش )  شان البته در چهار چوب حزب( واقعي  و ضديت با  خلق  و پرچم 
 امور دين اسالم اعم از ةد مشاوران  روسي به مطالعاينها طبق رهنمو. يافتند

بعداً به اشكال   گوناگون در احزاب و تنظيم هاي . تسنن و تشيع پرداختند
 ، و مدرسه هاي قم CIA و سازمان  .I.S.Iبسته بندي   شدة اسالمي  توسط 

 امريكا ةو واواك ايران و عربستان، حتا در سازمانهاي اطالعاتي غرب و قار
تعدادي از آنان تا سطح رهبري در احزاب اسالمي خزيدند ودر .  كردندرخنه

باند هاي  ( "اخواني"ائتالف ها، وحدت ها، تقابل ها و تخاصمات تنظيم هاي 
  .دست  درازداشتند، وتا هم اكنون دارند) اسالمي

در ) اشغال كابل توسطه باند هاي اسالمي   ( 1371 ثور 8فاجعه   بعد از 
ر، غارت و چپاول، آتش افروزي و تخريب شهرها و شاهراه ها و ُكشت و ُكشتا

هاي ) دهاره (تجاوز به ناموس مردم خسته و كوبيده شده، با  باند ها و داره  
تفنگ   به دوش و ساطور به دست اسالمي ، همراه و همگام شدند ؛ حتا در 

 مزدور "اخواني"بسا موارد، در قساوت، شقاوت، و قصابي مردم، از داره  هاي 
عامل  عمدة . نيز  پيشي گرفتند ؛ زيرا كه از مردم به شدت متنفر شده بودند

 مردمي -اينهمه انزجار و نفرت؛ انعكاسي بود از هوشياري و مقاومت مردم 
  به شوروي و ارزيابي دقيق از "حزب دموكراتيك خلق"كه بادرك وابستگي  

 مستقيم  سوسيال ، كه با مداخله1357ثور7ماهيت رژيم كودتاي ننگين
همانند ( امپرياليزم شوروي متحقق شد، با تحرك مسلحانه ؛ اما خود جوش 

.   ضد رژيم كودتا دست يازيدندهب)  قيام با عظمت هرات در برابر  خلقي  ها
و در نهايت با جنگ حيرت آور مقاومت ، ارتشي تا گوش و گلو با ساز و برگ 

و به دولت . كشور بيرون راندندمدرن جنگي مسلح را به شكل خفتباري از 
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« و» جمهوري دموكراتيك«ت يأساالري  خلقي و پرچمي و خاد در ه
  .نقطه پايان گذاشتند»  جمهوري افغانستان

 نيز با چنين نفرت ، "فرهنگي خاد " هم اكنون بخشهاي به اصطالح 
پ پيوسته در تالش وتقال اند تا اذهان پناهندگان افغان و ايراني را در مورد چ

  .انقالبي و كمونيـست هاي راستيـن هر دو كــشور مغشوش و مكـدر سازند 
     اينها از هر موضع و موقع مساعـد سود برده ، تيغ و تيغچه هاي زنگار 

 مردم دوستي  و اسالم پرستي و اسالم نمائي و دموكراسي خواهي را ةگرفت
ده ؛ حتا به مرده برسر  و سينه مي زنند  و براي جلب اعتماد كشور پناه دهن

هاي خويش هم لگد ميزنند و لست آن   افشاء شدگان خادي را منحيث 
حجت صداقت خويش به دست نشر مي سپارند، تا قالدة اطالعاتي كشور 
سومي را نيززيب گردن نرم  و  خميدة شان  ساخته و بر تعداد اين قالده ها 

  .». بيفزايند
ق  اشرف  با ديد   ذره       بلي خوانندة پژوهشگر، طوري كه رفي

يا در ( شمارش   قبالً هم  اشاره كرده است ، منشأ اصلي تواب تاكتيكي 
حزب توده و اكثريتي كه ماهيتاً هر دو "خــط  ندامــت") ظاهر تاكتــيكي

 "اين قلم هم به خاطر دارد كه در دورة .    مي باشد K G Bيكي است ؛   
 فرخ نگهدار اكثريتي و شركاء به -يران  اين شاه خاين به خلق ا- "آريا كين

  .دستور همين حزب توبه نامه داده از زندان رها شدند
 "قسمي كه پيشترنوشته شد ،  سر منشأ  اصلي اين خط منحوس ، يعني

بوده ، و اعضاي مركزي حزب توده و اكثريتي در ايران  K G B ، "خط ندامت
 افغانستان ، چون مومي  در" حزب دموكراتيك خلق "؛  و اعضاي  مركزي  

در بين انگشتان اين نهادي داراي حيطه نفوذ جهاني    به بازي گرفته شده 
  .بودند  و اكنون نيز درهمان وضع قرار دارند 
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   ي و اكثريتي در زندان پلچرخي  ئ توده -16

  :  ؟  K G Bكابل ؛ زنداني  يا اجنت         

  

  كه تجاوز ارتش شوروي را K G B ي ها و اكثريتي هاي وابسته به ئتوده 
به افغانستان با رقص و پايكوبي مورد تأئيد قرارمي دادند ومطابق دستورآن 

اين .  قرارمي گرفتند "حزب دموكراتيك خلق"سازمان در ارتباط مستقيم با 
ناشريف ترين انسان هاي روي زمين  درحالي كه خلق افغانستان در زير بمب 

ارتش  اشغالگر اتحاد ... ي هاي تانك و توپ وو راكت و خمپاره  و مرم
شوروي  پارچه پارچه مي شدند و كشتار هاي  دسته جمعي در زندان هاي 

ه افغانستان طي هفته ها و ماه ها و سالها به صورت منظم ادامه  داشت ؛ ب
 "كادر حزب"تولد اين  طور گروپي به كابل آمده درجشن ها  و سالروز هاي

  منفور وهمينطور به خاطرسالروز " حزبة برجستةمبارز"مزدور و آن 
و سالروز  ) 1357 ثور 7كودتاي ننگين  ( "پيروزي انقالب شكوهمند ثور"

)  تجاوز ارتش سوسيال امپرياليزم شوروي به افغانستان (  نوين آن ةمرحل
را به آغوش  ديگرشان اشتراك مي كردند و با باال انداختن جام ها  يك

 "نام افغانستان ه  و بار قصابان  روسي در ذبحگاهي بكشيده در وصف كار
اين وجدان فروخته هاي بي ننگ .  سر مي دادند"سروده هاي رزمي حماسي 

، حزب  مذكور  را د ر كار و بار سركوب مردم در زندان ها و خارج از آن  
در واقع  ( "  انتر ناسيوناليستية وظيف"يا به اصطالح . ياري مي رساندند

   چشم ديد اين قلم در زندان ةبه عالو. (را  انجام مي دادند شان ) جاسوسي
 "، اسناد  منتشر   شدة ديگر هم دررابطه با همكاري اينها با  حزب 

 وجود دارد كه در آينده  پيشكش جنبش "دموكراتيك خلق افغانستان
  ).انقالبي ايران خواهد شد

« افغانستان از مقاله ي در ئ       هم اكنون  مطلبي در مورد يك توده 

  از همين قلم با نام » در درون خورجين جمعيت در مانده K G Bدست  
 مجاهد ولس "نوشته،  در نشريه .   ، در ذهنم  متبادر شد" برزين"مستعار 
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 چاپ كشور 1993 اول جون - 1372مؤرخ سرطان   (  191 ة   شمار"
 نشر باراول  همين مقاله درست چهارده و نيم سال پيش از تاريخ )  [ ناروي 

 اينك توجه  خوانندگان .منتشر شده بود )  سال بعد از تجديد چاپ آن19و 
  .گرامي را به  بخشي از آن جلب مي نمايم 

 ايران ة يك تن از اعضاي مخفي حزب تود1359در اوايل سال        « 
ئي محسن رضا«  زير نام -كه در خدمت رژيــم آخوند هاي ايران قرار داشت 

 ايراني كه گويا در صفوف ة، در قالب چريك كار كشت K G B  به دستور -» 
( » داوطلب « مبارزين فلسطيني  عليه ارتش اسرائيل نيز جنگيده، به گونة 

به مجرد ورود موصوف به كابل،   مسؤول . وارد كابل گرديد) البته مخفيانه 
تان كه بعدا به ي هاي افغانسئبخش انشعاب كرده از حزب توده  ("ستمي"

 احمد –به رهبري رباني » حزب جمعيت اسالمي « ) نام سازا برآمد كرد 
بعداً . شاه مسعود  باوي در تماس شده، محل بود و باش وي را مهيا مي سازد

،  اضافه از بيست تن از اعضايش را كه در بين آنها »حزب جمعيت اسالمي«
 [ 21جت ميك ) هواپيما( مور دولت يك پيلوت طياره أدو معلم، چند تن م

با سربازان . پيلوت مذكور در شوروي تحصيل كرده، زبان اصلي اش پشتو بود
   مسؤول  قفل و كليد زير پوشش ازبك هاي افغانستانازبك شوروي، كه 

زندان پلچرخي » مبالك دو«و » بالك اول« شماري از سلول هاي مهم 
ر و تني چند خـادي نيز شامل دكاندا]  بودند، به زبان ازبكي تكلم مي نمود؛

اين گروپ » رضائي «.  ايراني قرارمي دهد"چريك مسلمان"بودند؛ در اختيار 
معروف شده بود ، جمع و جور » گروپ   رضائي « را كه بعد ها در زندان به 

كه به كدام عملي مسلحانه عليه دولت دست نشانده اقدام  نموده، قبل از آن
ه شدة     جمعيت اسالمي  را به طرز جالبي نمايد ، خــود و گروپ سپرد

و يا در مقابل آن، در معرض » پامير« درمركز شهر كابل در داخل سينما 
 اختصاصي ةمحكم«.   ، يعني اعضاي خـاد قرار دادششكاررفقاي افغان

ايراني و يك تن از » رضائي «   شوروي در مورد ةدولت دست نشاند» انقالبي
متباقي اعضاي گروپ . ه حكم اعدام را صادر نموداعضاي شجاع گروپ نامبرد

  .  را به حبس هاي مختلف ، از بيست الي دو سال قيد  محكوم كرد
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اش متواتر » بازجوئي  «  درمدت چند ماه دورة به اصطالح » رضائي    « 
به سلول هاي زندانيان تازه گرفتار شده ،  منتقل مي شد،  تا اطالعات 

 ي مورد نظر خاد را از زندانيان به چنگ آورده، آنسياسي، نظامي و تشكيالت
در . بسپارد) باز جويان ومستنطقين خاد( پرچمي اش –را به رفقاي  خادي 
تحقيق و بازجوئي مي نمود، ) من نوعي ( از من ) بازجو ( اتاقي كه مستنطق 

 را نيز غرض تحقيق آورده  بودند ؛  درواقع امروي  جريان " رضائي "ظاهراً  
وي بعد از خارج .  اين نوشته  را تحت نظر داشت ةي  نگارندئيق و بازجوتحق

از اتاق ؛ با من بحث سياسيي را در رابطه با انقالب ) بازجو(شدن  مستنطق 
من به ياري معيار هاي شناخت  پوليس سياسي نامبرده . ايران را ه  انداخت 
  . را  شناسائي كردم 

يارها از مناسبات في مابين افرادي پرداختن به چگونگي دريافت اين مع[
 نظامي در برش هاي خاص زمان مبارزه -داراي سمت هاي مختلف سياسي 

كه در ... مسلحانه وارتباطات و مناسبات بين سازمان هاي انقالبي وةو مبارز
اين   مقال نمي گنجد ؛ مگر نوشتن دست آورد و تجربة شناخت پوليسان 

ر ازشرايط مبارزه و كاربرد شان در سياسي  و چگونگي  كسب اين معيا
  جلب و جذب  ةلحظات بسيار حساس تعقيب و پيگرد ، همچنان در پروس

افراد متمايل به  مبارزه وكسب عضويت سازمان انقالبي ؛هكذا  در دوران 
زندان و بيرون از زندان ،  كاري است  بسيار بسيار مهم كه هر كمونيست 

  ] .آن بپردازد به  مي بايدآگاه و زندان ديده 
K G B   را كه بارنگ و بوي رژيم جمهوري اسالمي  اجنت ايراني اش

وابسته به امپرياليزم آراسته  كرده بود، تحت عنوان اعدام از زندان خارج 
يكي از اتهامات گروپ ياد شده ، طرح . ساخت و به كشور نامعلومي انتقال داد

  » . حامل وي بود) ماهواپي (ةپالن گروگان گرفتن ببرك كارمل و طيار
...  فزيكي وة درجريان تصفي" حزب جمعيت اسالمي" اصلياعضاي (  

  ).قرار داشتند، نــه  خادي هاي نفوذي در درون  حزب جمعيت اسالمي 
    فرد دومي كه اسمش فراموشم شده ، به لهجة  مردم جنوب ايران به 

ك يك پيدا بود فارسي صحبت مي نمود، از جر وبحث هايش در اتاق هاي بال
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كوته به معني  [ " كوته قفلي"كارو بار اطالعاتي  اش را در. كه اكثريتي بود 
را قفل   تن را در آن  جا به جا مي نمودند و دروازة آن14اتاق كه از يك الي

زندان  صدارت  انجام داده بود ، بعداً  وي  را به زندان بزرگ و ] مي كردند 
شايد هم غرض كسب تجربه از دوران  . ند مخوف پلچرخي انتقال داده بود

 زندان و چگونگي  اخذ اطالعات از زنداني به خصوص ةتحقيق و شكنج
كه در بالك يك با زندانيان چپ انقالبي  گپ و  چون( زنداني چپ انقالبي 

  ...).يكي دو باري  با نگارنده  نيز جر و بحث هاي سياسي داشت. گفت داشت 
                  

  :ران زنده و صحبت باقي  يا- 17

  
( در مورد متن  پرمحتوا  و ارزشمند و رهگشاي اين اثر بلند و با عظمت 

، بايد  بسيارنوشت ، بحث هائي را در روشنائي  )"  ...در جدال با خاموشي"
اين اثر دامن زد ، تا نسل برومند  سمندر وار از ميان  شعله  هايش بر خيزند 

 باز هم -ه شكست ؛ مبارز-  مبارزه "(  و بي امان   پيگيرةو با اعجاز ِمبارز
دنيائي را كه خواهان  )    " ســر انجــام پــيـروزي - شكست ؛ مـبـارزه 

 سياست  و ةبلي ،   دنيائي را كه نخستين باربه رهبري نابغ. آنند ؛ بنا كنند
  .  به پيروزي رسيد1917در اكتوبر ) لنين بزرگ( انقالب 

فارسي زبانان  و دري زبان  مبارز و كاوشگر كه خواهان  آرزومندم  تا ساير 
آگاهي از وقايع و رخداد  هاي خونبار دورة استبداد شاهي و  بربريت  رژيم 

كه  اولي مكمل دومي  و دومي ادامه  اولي با وسايل و ( جمهوري   اسالمي 
شگرد هاي  پيشرفته من جمله دين اسالم ،  در رابطه با سركوب مردم  صلح 

 ما ايران و استثمار نهايت  ةدوست ، دلير و آزادي دوست كشورهمساي
بيرحمانه وشديد كارگران ، دهقانان و ساير اقشار آن  كشور   به نفع 

مي باشــند ؛ خود اين اثر ارزشمند و رهگشا را ) امپرياليزم عمل كرده اند 
  .را مورد مطالعه قرار دهند   جنساً دستياب نموده  آن

، از خوانندگان  ) 2(  " ياران  زنده صحبت باقي"يان با گفتن     در پا
گرامي  كه نگاشته ام را مطالعه نمودند ، ابراز امتنان بي پايان  نموده ، توجه 
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را به كلمات و جمالتي  نيرو آفرين و رهگشا از نماد مبارزه و مقاومت  شان
  :ايران  اشرف دهقاني  درذيل جلب مي نمايم 

ن ها  قادر به ساختن آن ، به ساختن دنياي زيباي كمونيستي انسا...    « 
كه امروز قاطعانه براي نابودي  جوامع  به دست خود هستند ، اما به شرط آن

طبقاتي كنوني ، براي نابودي سيستم سرمايه داري حاكم بر جامعه خويش 
مبارزه كنند؛  و بكوشند در هر جائي كه هستند و به هر گونه اي كه امكان 
پذير است  عليه طبقات استثمارگر و همچنين عليه فرهنگ و ايدئولوژيي كه 

هر چه ارتجاعي است آنها مروج و مبلغش مي باشند مبارزه كنند ؛    عليه 
 ، مبارزه و مبارزه و مبارزه ؛ تنها راه براي ساختن  ايده آل مبارزه كنند
  �����    �» انساني است 
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  اتتــوضـيحـــ

             
 .G.R.U  مسعود در اصل پيشنهاد رفتن به پنجشير را بنا به دستور- ]1[

به واقع امر اين پيشنهاد آخرين چانسي بود، براي .  به نجيب اهللا مي رساند
البته به صفت مشاور؛ ولي به طور نظـربند در جوار (زنده ماندن نجيب 

بـا غـرب ، ) ري نجيبوعدة همكا(؛ زيرا كه روسها از تماس وي )مسعود
اطالع يافته بودند، كه پيش شرط و پيش پرداخت اين همكاري، همانا 

قبل از (سپردن لست اسامي شبكه هاي خاد خارجـي به نماينده غرب 
رد اين پيشنهاد و توقف . در كابل بوده است) خروجش از دفتر ملل متحد

ذريعة آن اداره به  و انتقالش   "ملل متحد" ةنجيب  به همين منظور در ادار
مملو از اســرار » دسـك«خارج از كشور؛ روسيه را بر آن داشت، تا اين 

مانند يعقـوبي وزيرخدمات امنيت ( را ؛ .K.G.Bنهايت مهم و مخــوف
چنانچه مالحظه شد، كه روسيه  توسط چند . از ميان بردارد)  خاد- دولتي 

ها پيش در باند طالبان  كه مانند ساير خلقي ها از مدت-تن اجنت خلقي اش 
  . وي را به طور   فجـيع   به قتـل رسـانيدند- نفوذ كرده بودند 

  ضرب المثلي است در بين متكلمين دري زبان افغانستان كه وقتي -]2 [
(   در نظر داشته باشند ،   معموالً اين جمله - در تمام موارد -ادامه كاري را 

به صورت عمده بار . ه كار مي برند را ب ) " يــار زنـده و صحـبت باقي "
  .مثبت آن  بيشتر است 

  تقريبا ً چهار دهه  آزرم. شعر پيشواز را شاعر مبارزايران م  - [ * ] 
 1349]اسد[پيش  به خاطر تسليم شدن  پرويز نيكخواه به ساواك در مرداد

  .  در تهران سروده است
 پرويز نيكخواه  انجام شد به1350اولين نمايش مطبوعاتي كه در سال 

 سال محكوميت خويش را 10 سال از 6نيكخواه كه در آن زمان . تعلق داشت
 مي ") كشور چين (  به جرم هوا داري از جنگ چريكي و ارتباط با بيگانه "

  .گذراند به طرزي صريح و بي پرده از شاه خاين و رژيم جنايتكارش دفاع كرد
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  پـيـشـــواز

  
  از شهربند فاجعه مي آيد

  ك فجيع ، زشت ، تماشائيآن
  .آلوده  جان     فاجعة سودا 

  !مشوريد !  ياران من 
  !اورا امــان دهيد ، تماشائي ست 

  از شهر بند فاجعه مي آيد
  مردي كه   پشتوارة ايمانش را 

  در منزل دو راهي  سودا و استقامت
  از   شانة  تحمل هشته

  وينك چون سائالن سمج
   گردددر كوچه هاي باور مردم ، مي

  باشكلكي به چهره  ز توجيه
  بر  بوية  گشايش  يك  در
  بر  بوية پذيرش يك آشنا ،

  مگــرمشتي كه ،
  پتك خويشتنش بايد

  بر خانه هاي اعتماد مردم مي كوبد
  غافل  كه هيچ دري  ديگر

  درگاه بوس را پذيره نخواهد بود
***       
  !مشوريد !  ياران من 

  !اورا امان دهيد ، تماشائي ست 
  بيهوده پرسه مي زند اين سائل

  اين سمج
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  در كوچه هاي باور مردم ،
  _ ديري ست _

  در ها به هر زحير عبث ، بسته است
  در كوچه هاي باور مردم

  بيـــداري ، اعتماد به دشمن را ،
  بر دار بست تجربـه ، مصلوب كرده است

  در كوچه هاي باور مردم ،
  خونهاي   تازة شهدا

  انندخورشيد هاي روشن بره
 ***       

  !ياران من !  او را امان دهيد 
  !چقدر تماشائي ست 

  مردي كه در  محلة شهدا
  ... دژخيم را فرشته بخواند 

  !اي سامري 
  تنهائي عظيم ،

  !عذابت بس 
  در هيــچ آستان اجابت

  با سائل زحير تو رحمت نيست
  اي ، در درون خويشتن خويش ، در بدر

  كـسي ، جزمرگ ، هـيـچ
  .نخواهد گفت پاسخت 

  )1349مرداد ( تهران -آزرم .  م                       �   �  �      
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