
                       
  
  

   کبير توخی...     "              در جدال با خاموشی " تأملی  بر کتاب                     

  
  
  
  
  
  
  
  

1 

  ٢٠١٣ اپريل ١٩   "افغانستانآزاد – افغانستان آزاد  " تاريخ ارسال به پورتال          
  

  "در جدال با خاموشی" تأملی بر کتاب 
  اثری از نماد مبارزه و مقاومت ايران

  )اشرف دھقانی ( 
  

     کبير توخی
٢٦/١٠/٢٠٠٧   

   
                                                                          : عنوان ھا تفھرس
                   ."در جدال  با خاموشی " نگاھی به عنوان ھای  کتاب      -١
 ." ) در جدال باخاموشی("  و مقاومت ايران و اثرش ه نماد  مبارز    -٢
 .   تجاربی چند از جنبش انقالبی افغانستان در ھمين زمينه -٣
 .ن در تضاد قرار دارد با مضمون شاھاکه شکل آنھائی مقوله     -٤
 . افغانستان درنظری به زندان     -٥
   .ماھيت زندان     -٦
 .»؟ !نام شکنجه ه چرا پديده ای ب«    -٧
 .ايدئولوژيک        سرکوب  و قتل عام ھا با توجيھات -٨
  ." واال قلم"     توجيه  اسالمی جنايات جمھوری اسالمی و توجيه گران  -٩
  .واقعيت مشابھت  عملکرد ھای درون زندان و خارج  اززندان    -١٠

 .   علت  مشابھت  عملکرد ھا ، وابستگی به امپرياليزم-١١ 
 ») توابين مخفــی (   ديگری از توابين ۀچھر «    -١٢
 تانــ شوروی در افغانسۀاندــ دولت دست نشی ــ عملکرد ھای پوليس سياسر بمقیـتع   -١٣

  ) ادخــ(
و اکثريتی تواب شده در ی  ئوشه ای از کار و کردار توده  تواب ، گۀ ريشه  يابی پديد  -١٤

  .خارج از آن زندان و 
   

حزب دموکراتيک "  اکثريتی در ايران وو   به حزب تودهدھنده" خط " اجمالی از عملکرد   -١٥
  .در افغانستان "  خلق 
  ؟  K G B زندانی  يا اجنت  ی و اکثريتی در زندان پلچرخی  کابل ،ئتوده    -١٦
  .ياران زنده و صحبت باقی    -١٧

  

  

   ) ا شـرف دھـقـا نـی( نماد مبارزه و مقاومت ايران  رفيق  :به ء ااھــد

                                                                               

    (*)!جــالد   
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  ين  ـدر آن تصوير  خون

  ، م زدـرق"  وشی ـدال با خامـدر ج" ر ، ــوِ ه ُمصَ ـ ک-

  :دم ـدي

  زاران درخـتـو ھ ھزاران نھـال

  خـتـين و سـيم ھای خـارآگـراسوی سـف

  د ،ـتـقــيـمان ِ معـه ای دژخـشـيـکـه با تـبر و ت

  يرـخـسـاوز و تـر جـالِد قـرِن تجـبه ام

  يرــدان و زنجـه وزنـنجـجالِد شک

  ان ، قـــيـ پرشـوِر رفسرِ  

   آزادگـان ،  سرِ  

   جــدا شـده ا ز تــن ؛

  

  

  . ديــدم

     

  

  و ؛ امــا

  ر درخــت ،ـھ

  "کـرخـت " سـان ھـره  نـه ب

  ر نھــال  ،ـو ھ

  )١"  (بی حـال " ان ھـر ـسـمـ نـه  ھ

  ه ای کـه دارنـد در زميـن ـنـجـر رگ و ريشـه و پـبا  ھ

  _زميـن بارورشـان _ 

  .د ـه زدنــوانر،  جـ دگ بارِ  

  شگوفه و  نـدک ـ و پُ  شـاخـچه

  ته ،ـنـو رسـۀ  ـنـچـبـرگ و بـار و غ

  را  شـانۀ بزيـنـاقـه ھای سـو س

  نـ ابـر ھای رنـگـيشبنمِ  و  زير نـم نـم ه شيدند بــک
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  ن ازقـھـر و کـيـنـتـابـر ھای آبسـ

  ينـزمۀ کـه بر خا سـته از خشـم و خـروش ِ تـفـتـيد

  _ اده پـرورشـان ين آزـزم_ 

  دھـند بـه رھـــروان ،: " کـه 

  )٢"   (تـان ــسـتــح شـبـ         نـويــد ف

  نـنم ابـر ھای  رنـگـيـند ، بانـم نـم و شـبـسـو بنوي

  _يـن ـونـ خيان و شـورش ِـابـر ھای آبسـتن از طغـ_ 

  :بزينه بـرگ ھای شـان  ــبر لـوح س

  ! جــالد 

  ينـرا ن زمــاِن ايـر دھزاـ ھ  اژدھای   ای 

  "ن ـم نويـنظ "  برـنـکه بر خاسته ای از چ

  مبر گـمـان ، 

  از تــنی اکرده  که ســرھايمـان جــدا 

  مـيـمــا کـه ســبـزه سـرشــت

  .ريشــه در کــوه و کـمـر داريـم 

  

  ستــ جــام شکجــالد زھـر نوشِ 

  تـام زھـرت  در دسـد جـرزيــه می لـک

  شان ــ کھکای ـاره ھيــ سبه شمار

   ، ننگ بر تـو

   (**)تـ خط " دارـــ پاس "ن برـريـ نفو 

                                

 ٢٠٠٧ سپتمبر ٢٨  )کبير توخی   ( رتـبـيـل.                                                                پ 

 

  

  

  خامنه ای: خطت " پاسدار   "  . (**)خمينی "  : جالد    "-(*) 

آنگاه که قدم شان به غرب  . دم می زدند" مبارزه "آنانی  که زمانی از " : ( بی حال " و " کرخت    " -) ١(

عبادی ھا ، گنجی ھا ، مارينا ھا  اين خادمان سرمايه ؛ بر   در وصف جمال و کمال مخملباف ھا،، قلم شان رسيد
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شان نام شعر نھادند و ھنر را برای ھنر خواستند و می خواھند ؛   نوشتند وبرھذياناتگفتند و.  کاغذ کشيده شدۀسين

  )؟ !تا به تاج و کاخ  جاويدانگی  دست يابند 

 است که در زندان مخوف پلچرخی ، در زير »سرمدداوود « ازشاعر انقالبی افغانستان زنده ياد ی شعر- ) ٢(

حزب دموکراتيک "ازفرکسيون (افغانستان ، يعنی  جالدان خلقی  ۀی ھای شرف باختئ توده ۀشکنجه ھای وحشيان

  .قھرمانانه جان باخت ) "خلق 

       ـق     ـ بسوی شـف کشم زخون خويش خطی می

  م   ـی سرانجامـــسرخ  اينق ـــچه خوب عاش

             روانــراھ ه ـب ـم نويـــد فــتح شبســتان دھـ

  ـــود نــامــم ـيــام آوران شــ پ ســــرود رزم

      تن       مـی تـوانـيم گــشـ و ی ام ـعــقــاب زخـم

  ـم    رام ه ای کـنیـظ لحـ ودــحــال بمگـــر مُ 

       ز تصور مرگ      ا که پشت تو می لرزد توئی

   ديگــريســت اعــدامــم ه زند گــیــمنـــم ک

  

  "در جدال با خاموشی" تأملی بر کتاب 

   مبارزه و مقاومت ايران  اثری از نماد

  )اشرف دھقانی ( 

  )٢٦/١٠/٢٠٠٧ (کبير توخی

  :نويد خجسته 

داد که موجب به من  فدائی گرانقدرمبارز ورفيق را يک " در جدال با خاموشی" انتشار ۀ نويد خجستچندی قبل 

بسيار ارزشمند ورھگشاه   که ھمان رفيق شفيق  اين اثر م بود کتاب بيتابانه منتظردستيابی  .شعف و سرورم گرديد 

در روی .  روی جلد ھرکتاب توجه بيننده را به خود معطوف می دارد  نخست ۀ در وھل.را در اختيارم قرار داد

و " بھشت زھرا"نان و بی کفنانی آغشته به خون ـ گورستان مبارزان حماسه آفرين وگلگون کفۀجلد، عکس رنگ

گان و درخاک سيه  ھای  در خون غلتيد سنگين و سکوت گورستان، که خاموشی  به چاپ رسيده" گلزار خاوران"

  ضد ظلم و استبداد و استثمارهخاطر آزادی و دموکراسی و به کند  که ب مدفون شدگان را در اذھان متبادر می

  ديده گويائی  وابسته به امپرياليزم سرسبز دادند و ِســر سرخ نه ؛ اما در پشت جلد، تصوير رنگی  حاکمۀطبقات

  . جا داده است دنيزدرخوآنرا  کتاب  مفھوم ۀ شده به نويسندء اھدا سرودۀ شود که  می

   :"در جدال  با خاموشی "   نگاھی به عنوان ھای  کتاب  -١
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 سطرميان دو بيشتر له فاصباو" تھوما" با فانت  و، کردهاحتواء   را  صفحه٧٢٩ که "در جدال با خاموشی"

 نيم سانتی متر و١٤ آن  عرض  سانتی متر، ٢١تقريباً  آن  طول  ،  چاپ شده-   نکند  اذيت راچشمآن  ۀ که مطالع-

  . می رسد و نيم سانتی متر ٣  بهو ضخامتش

 و بر باالی خط "در جدال با خاموشی" عنوان اصلی کتاب،  ات طرف راست صفحافقیبر باالی خط ھای 

 ۀ با  گذاشتن عالمات زير نويس ھا در پائين صفح.عنوان ھای متن  جلب توجه می نمايد،  طرف چپ  افقیھای 

 در  . متعاقب آن ضمايم  جلب توجه می نمايد . است و توضيحات ھم بعد از پايان کتاب آمده ،تشريح شده ، ستاره

  . ديده می شود) رھنمای نامھا(فھرست اعالم ، بعد آن . است  پی آن منابع  و مأخذ چاپ شده

اثر می يک    فھرست عنوان ھای فھميدنمند ه عالق خوانندگان  پيش از دستيابی کتاباکثر  که آنجائی از

 درج  آنرا  در ذيلی فھرست عنوان ھا ، نديده انداز نزديکرا   عزيزانی که تا کنون اين اثرآن بگذار برای  ،باشند

  :نمايم 

 -٢، " سخنی با خواننده " -١[: بعد از طرح  فھرست و درج سه پيکره  " در جدال با خاموشی  " نويسندۀ

؛ اثر رادر سه بخش تقسيم کرده "  ]در جدال با خاموشی در يک نگاه  کلی " -٣، " قدردانی و توضيحی کوتاه"

  :است 

) " ؟چرا شکنجه("عنوان يافته ؛ فصل اول  ")  ٦٠ و ٥٠ ۀتفاوت ھا و شباھت ھای زندان در دو دھ"   ( بخش اول

 - ٦؛ " اعمال شکنجه با  ھدف ھای گوناگون " -٥؛ !"  ؟ نام شکنجه ه  پديده ای بچرا "-  ٤: کره ھای به  پي

يم گرديده وبه ھر کدام  طی صفحاتی پرداخته ـتقس" ت در جامعهـشکنجه در خدمت ايجاد فضای رعب و وحش"

  . است

جلوه ای از  سرکوب زندانی سياسی، "- ٧ھمچنان به پيکره ھای ) "سرکوب و شکنجه در دو رژيم (" فصل دوم 

ه شيوه ھا و وسايل شکنجه ب "-٩؛ " يک درس تاريخی از آنچه گذشت" -٨؛ "مصاف جمھوری اسالمی بامردم

ه گاھھای جمھوری به کار گيری آخرين تجارب ساواک در شکنج "-١٠؛ "  مذھبی–ايدئولوژيکی احاله دور از 

ه کمال رسيدن ننگ ھا و جنايات شاھنشاھی ب "- ١٢؛ " بازھم در مورد مسايل زمينی در دو دھه "- ١١؛ " اسالمی

  .تقسيم شده و ھر کدام  محتوای خود را طی صفحات ارائه  کرده است "  در جمھوری اسالمی

عنوان شده،  در زير آن  " ٦٠ ۀ زندان در دھ–شرايط زندان ، انعکاسی از شرايط حاکم بر جامعه   " بخش دوم

نسلی از انقالب در چنگال ضد انقالب در  "-١٣به پيکره ھای ") ار در ميان خون و جنايت استقر" (فصل اول 

المی و جناياتی که در جمھوری اس" - ١٥؛  "٦٠ ۀ، در نقش گردانندگان زندان در  دھلومپن ھا "- ١٤؛ " زندان

سلول ھای انفرادی گوھر  "- ١٧؛ " در برابر مقاومت  مبارزين زندانیضد انقالب  "-١٦ ؛" نجدتوصيف نمی گ

  . تقسيم شده است... يا" تابوت ھا" ، "تخت ھا  "  -١٨؛  "دشت 

زندان و  "-٢٠و " يرمنطبق با اوضاع جامعهتصوير زندان ، تصو " -١٩ ۀپيکر) "زندان و جامعه(" در فصل دوم 

  " .  سرکوب با توجيھات ايدئولوژيکی–جامعه 
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شمه ای از وضعيت بند ھا قبل  "-٢١: د مشتمل بر پيکره ھای ذيل می باش)  "وظھورتواب پديده ای ن" (فصل سوم 

 تواب و مراحل ۀشکل گيری پديد "-٢٣؛ " ، پديده ای نو ظھور در زندانتواب " -٢٢؛ " از شکل گيری توابين

تواب ھای جمھوری اسالمی ، فراتر  "- ٢٥؛ " يا تاکتيکی  که تواب ساخت!  تواب ھای تاکتيکی-٢٤؛ " تکاملی آن

 - ٢٨؛ "  کار ھای نظری ۀ توابين در حوز-ب  "-٢٧؛ "  کار ھای عملیۀن در حوز توابي- الف  " - ٢٦؛ ... " 

 -٣٠؛ ) " توابين مخفی( ديگری از توابين ۀ چھر "- ٢٩؛ " ز اعمال توابين در بند ھای عمومینمونه ھائی ا

  . " نقش توابين در ايجاد شرايط خشونت بار در بعضی  شھر ھا  " -٣١؛  " ٦٠ ۀسرنوشت توابين در دھ"

)  »مقاومت و مبارزه « ( در ذيل آن فصل اول   ،عنوان يافته» زندان، عرصه ای از نبرد طبقاتی  «  بخش ســوم

پايداری  " - ٣٤؛ " مبارزه و مقاومت در دوران بازجوئی " -٣٣؛ " مقاومت و مبارزه در زندان " - ٣٢پيکره ھای 

 ، بند ٨بند  " -٣٦؛ " ٦٠ ۀ سياسی در اوايل دھندانيامبارزه و مقاومت زن " -٣٥؛ "  زمينیجھنمو ايستادگی در 

چگونگی مقاومت  "-٣٨؛ " مبارزه و مقاومت در اشکال ديگر  " -٣٧؛ " تنبيھی زنان در قزل حصار ، يک نمونه 

تداوم  " - ٤٠؛ " افول حاکميت توابين در بند ھا دورۀ   مبارزه در  " -٣٩؛ "  حاکميت توابين در زندان ۀدر دور

 زندانيان ۀ نمونه  ھائی از مبارز-٤١؛ "  حاکميت جناح منتظری در زندان ھاۀسی  در دور زندانيان  سياۀمبارز

  .شود مشاھده می "  ٦٧ تا فاجعه سال ٦٥ مبارزه در زندان از سال -٤٢؛ " ٦٤سياسی در سال 

  )"ل عام زندانيان سياسی قت" ( در پی آن فصل دوم  

 و رويدادھای ٦٧ سال ۀفاجع " -٤٤؛ " له  با شکست ناپذيری زندانی انقالبیشکست رژيم در مقاب "-٤٣ پيکره 

کتيکی سران  و اختالفات ت٦٧ سال ۀفاجع "- ٤٦و " تل عام زندانيان سياسی تعمقی بر داليل ق " -٤٥؛ " پيش از آن

  .  مالحظه می شود"  جمھوری اسالمی

و " ايدئولوژی" « " -٤٨؛ ! " بر نگشت " زمستان " "-٤٧پيکره ھای  ")   نفـرجـام سـخـ("درتحت فصل سوم 

منابع و  " -٥٦ ۀ و پيکر ھا عنوان شده ؛" ضميمه" ٥٥  تا  ٥٠ ۀپيکرو از " توضيحات " - ٤٩ ؛  »توجيه جنايت

 که ٧٢٩ ۀ تا صفح٧١٤ ۀاز صفح" راھنمای نام ھا " -٥٧و ) را در بر گرفته ٧١٣ تا ٧٠٨از صفحه  ("مأخذ 

    .؛ درج شده استب را اعالم می داردپايان  صفحات کل کتا

 ١از  ( با شماره که طور مسلسل تذکر داده ، به ھمين منظور آنھا را   راھای اثرعنوان در ھمين نوشته ، اين قلم {

   } . بندی کرده است"پيکره " )  ٥٧تـا  

 زحمتکشان و بسا  از ،ندان از داخل زتصاويری، شکنجه شده ،  مبارزان انقالبی اعدام شدهاز  ويریا تص ،در متن

 دچار دگرگونی و نفرت شديد شده نيز  بی تفاوت و سياست گريزۀ بينند از تماشای آنھا؛ حتا  که  ھائیتصوير

   .خواھان سرنگونی نظام اسالمی بی مقدار و وابسته  به امپرياليزم می شود

 اين برانگيزانندگی و درکه   داده شده ،قراردرستی ه ب  در جايگاه شان)در متن اثر (اشعار شعرای انقالبی ھر کدام

 بار ھا بر آن  بزرگ که لنين-   دشمن وحشی عليه طبقاتی و خشم مقدس نفرت،انزجار از  ویج  خلقتھيجات  و
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رژيم ستم و استثمار ظلم و  ضد هب  مبارزه ۀنقشی در خور توجه داشته و به خواننده انگيز -تأکيد ورزيده است 

  .  می نمايد القاءرا امپرياليستی ۀسرمايه  بسته واباسالمی  جمھوری

نيز سنگواره شده ھای سياسی را    قلب احت ؛ به آن - ھرچند گذرا - درنگی  که ی استآتشين ۀ گلول، چون کتاباين 

  :نوشتتوان  ، می  مسؤوليت در رساترين کالمی با .  دارد  را به تفکر وا مینآنا، گرما بخشيده 

را  ی روشن فانوسِ   در واقع امريبا  از چاپ برآمده است ، که با قطع و صحافت مرغوب وز دارزشمن اين کتاب 

خاطررفاه و ه بکه ( ... منطقه و کستان ،ي  افغانستان ، تاج-  ايران فردای نسل ھای امروز و در پرتو آن ماند که

 و خواھان  رزمند کان سرمايه میامر رھائی بشريت  از يوغ  خونچ خاطره  يعنی ب ،آسايش انسان نوين و آزاده

 خون آشام و دولت  ھای ۀ بدون  مالکيت خصوصی ، بدون زندان و شکنجه و اعدام و بدون طبقات حاکمۀجامع

تشتت و آشفته  ، نيرنگ ، خدعه ،توطئه  اشکال  و شگرد ھای )  امپرياليزم  می باشندبدونوابسته و دست نشانده و

  ،دشمن طبقاتی و حاميان جھانی آنطور اخص در زندان ھا  را که توسط  ه فکری در عرصه ھای مختلف  و ب

نموده  درک  کرده ، بی ضرر و بی اثــر  ترين فرصت ممکن گرفته می شود ؛  به زود به کار  يعنی امپرياليزم

        .می توانند 

       ادامه دارد                                                                          
   


