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  ٢٠١٣  اپريل ٢۴"                 آزادافغانستان –افغانستان آزاد "  ارسال به پورتال تاريخ                                                                                 

  

  "در جدال با خاموشی" تأملی بر کتاب 

  اثری از نماد مبارزه و مقاومت ايران

  )اشرف دھقانی ( 

     کبير توخی

٢٦/١٠/٢٠٠٧   

   

                                                                     :     فھرست عنوان ھا 

 .     سرکوب  و قتل عام ھا با توجيھات   ايدئولوژيک -٨

  " .واال قلم"     توجيه  اسالمی جنايات جمھوری اسالمی و توجيه گران  -٩

  

    

  

  :لوژيک وسرکوب  و قتل عام ھا با توجيھات ايدئ  -٨

را "  سرکوب با توجيھات ايدئولوژيک–زندان و جامعه  " ۀدر ذيل پيکر" ) زندان و جامعه("  درفصل دوم

رفيق  اشرف با ژرف انديشی  بحث  توجيه  ايدئولوژيک  جنايات جمھوری که به خاطری  درذيل نقل می نمايم 

  اما پر ؛بعد از پايان اين بحث  فشرده. را بنماياند ، باز کرده است   که واقعيت مادی اش آنجائی  تا اسالمی را 

 ً اين جنايات مدھش رژيم " واال قلم "  نظری به گوشه ای از تفکرات تحريف کنندگان   با، افشاء گر  محتوا وعميقا

  .جمھوری اسالمی وابسته به امپرياليزم ؛ درنگی خواھيم داشت 

 3  متقس
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و مدام به ) وجود آمده  ب٦٠ ۀاصطالحی که در ھمان دھ" ( گير داده " پاسداری به دختر جوانی در  خيابان ...  « 

. طور مرتب به دستور او رفتار می کرد ه و دختر نيز ب! او می گفت که رو سری ات را پائين بکش ، حجاب را رعايت کن 

دختر در يک باجه  ھنگاميکه .  داشتیاينرو دست از سر او بر نماز اشت و اما پاسدار قصد اذيت دختر و جلب توجه او را د

م او شده و می گويد حجابت را رعايت کن ، رو سری ات را ح مشغول تيلفون زدن می شود ،  پاسدار مذبور باز مزاتيلفون

آورده می گويد بفرما اينھم تا باالخره دختر جوان از باجه تيلفون بيرون  می آيد و رو سری خود را  در ! پائين بکش 

اما پاسدار مذبور که ھمچون  ھمپالگی ھای ديگرش با اعمال خشونت و خونريزی موجوديت يافته بود ، !! رعايت حجاب 

،  درنگ نمی کند و گلوله ای به قلب آن دختر نشانه رفته و اورا  در ھمانجا در خون خود غوطه " گستاخی" در مقابل اين 

و " ثارهللا" گوناگون ، از گشت ، اين ، نمونه ای از رخداد ھای ھمان سال ھائی است که گشت ھای بلی . ور می سازد

، تازه )زن و مرد(  و اوباش مزدور حکومتی ذلامتشکل از ار"  زينب خواھران "و گشت " زھرا " تا  گشت " دهللاجن"

 تحت نظر می گرفتند  و با بھانه ھائی نظير انجام کوچکترين حرکات مردم راھا ولو بودند و  افتاده و در خيابان هبه را

ھمان سال ھا که  ، در خصوصی ترين امور زندگی مردم، دخالت می کردند؛ "امر به معروف و نھی از منکر"   دينی ۀوظيف

موران بی أمشتی اراذل  و اوباش حکومتی مردم را  دائماً مورد تحقير و توھين قرار می دادندو باالخره ھمان سال ھا  که م

 ازافراد مسن گرفته تا يک پسر و يا دختر جوان را به  بھانه – ايران ۀشرم جمھوری اسالمی بسياری از توده ھای رنجديد

  . بازداشتگاھھای خود می نمودندۀھای مختلف ، دستگير و روان

ر توجيه اسالمی که برای  با ھ– آن اعمال ۀکه ھدف از ھمکه در اينجا بايد به خاطر بسپاريم اين است  مھمی   ۀنکت

تنھا و تنھا ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم جھت بازداشتن  آن ھا از مبارزه عليه  دشمنان طبقاتی شان  –آن بتراشند 

ابسته در وی بود که جانيان رژيم در خدمت به منافع امپرياليست ھا و سرمايه داران  اين ، آن ھدف مادي.  و می باشد بوده

 توجيھات و ايدئولوژی اسالمی  آن جانيان نيز تنھا به کار توجيه  که  واقعيات گواه بر آنندۀ و ھممی نمودند تعقيب نايرا

  .چنان امر شوم مادی می آيد

ھا  وظيفه داشتند مردم را چنان  کنترول کنند و چنان  کوچک ترين حرکات " گشت" در آن سال ھا ، انواع مختلف 

 خمينی ھا ، منتظری ھا ،  رفسنجانی ھا ، خامنه ای ھا و غيره -مداران  جمھوری اسالمی د را تحت نظر بگيرند تا سرھاآن

 مطمئن شوند که امکان انجام ھر گونه حرکت انقالبی  از طرف نيرو  کامالً  شان ،  و باالتر از آنھا ، اربابان امپرياليست

 ۀنام مذھب و تحت عنوان رواج و اشاعه  دانيم  باين ھدف ھمانطوری که می.ھای مبارز مردمی ، از آنھا سلب شده است 

 آن کار ھا و اعمال ارتجاعی را به خاطر ۀو اين طور جلوه می دادند  که گويا ھم در جامعه صورت می گرفت" اسالم" 

 ھدف مادی نجھت  بر آورداين موضوع را به اين صورت نيز می توان بيان  نمود که . اعتقاد به  اسالم انجام می دھند

 شوم يک حکومت  مذھبی در ۀی ، آخوندھائی که دست اندر کار جا انداختن سلط ضد خلقيچنان  بزرگی و با چنان  ماھيت 

 ما بودند ، می بايست به ترويج و تبليغ  چنان ايدئولوژی ارتجاعی اسالمی  ای بپردازند که قبل از ھر چيز توجيه گر ۀجامع

  اسالم در دست .وب کامل انقالب  و توده ھای انقالبی ، در مرکز آن قرار داشت  سياسی آنھا باشد ، نظراتی که سرکتنظرا

اما  اين اسالم ھر چه بود با تصورات مردم  از . آنان ھمانند ھر مذھب  ديگری وسيله ای برای  فريب و کنترول جامعه بود

ژی بی نھايت ارتجاعی و زور يدئولو اسالم ، آموزه ھای ھمان امحتوای اين.  اسالم مورد نظر خويش، مغايرت داشت 



                       
  
  

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3 

 ما يعنی سيستم سرمايه داری وابسته بوده  ۀ  اجتماعی موجود در جامع- حفظ سيستم  اقتصادی ۀگويانه ای است  که الزم

، )   در شکل غير مذھبی خود نيز ؛ حتا(   ارائه شود  ھر شکل و عنوانی که  در ايدئولوژي .واز آن نشأت گرفته است

ی قادر به خدمت ود؛  چراکه تنھا چنين ايدئولوژي خواھد بعليه اکثريت مردم وری شديداً و وسيعاً قھر آميز يکتاتدتوجيه گر 

  .ثر ترين  وجه ممکن می باشدؤ ايران به مۀگزاری به منافع امپرياليست ھا و سرمايه داران وابست

 نظير ايران ، با ايدئولوژی ھای به  ديکتاتوری ھای موجود در کشور ھای تحت  سلطه ایواقعيت اين است که 

چنان عملکرد ھای وحشيانه ای از ) يکی به نام اسالم ، ديگری به نام ملت خواھی و سومی با عنوان ديگر  ( ظاھر متفاوت

  . ».  نيز قابل مقايسه نمی باشند ھتلر با عملکرد ھای فاشيستی در دوران ؛ حتاخود بروز داده  و می دھند که 

  

  " :واال قلم "اسالمی جنايات جمھوری اسالمی و توجيه گران  توجيه  -٩

 با ھر توجيه اسالمی که برای آن  (افشاءگر پر محتوا وۀ فوق اين جمل شدۀ نقل قول خوانده ازمتن ارزشمند

 بالنسبه بلند ھم متوجه شوند که  چه عناصر دارای فھم افغان گانخاطری  انتخاب کردم  که خواننده را ب ) بتراشند

  سياسیکارکرد ھای ۀجاذب گيری ازهبھر بلکه با  ؛نمايندنمی    ح ي رد و تقب ،ھانته سياسی ھمين تراشيدن  ھا را ن

کشور ھای محل اقامت ؛ ادارات در شان  کنونی موقعيت اجتماعی در خور توجهھمينطورگذشته ودر  وادبی شان

  .  می گذارندپای آن صحه 

ی ئ، کارشناس ارشد و پژوھشگر مرکز کانادادکتر عزت مصلی نژاد   (يک تن ازاين آقايان گفتار   به 

تحت "   شھروند"ويراستار  ۀنوشتبه نقل از ) ؛ که برای تطھير و تبرئۀ امپرياليزم قلم می زندقربانيان شکنجه

ۀ آن نشري  ٢٠٠٧  اکتوبر ٥ مؤرخ   ١١٤٦ ۀ    شمارۀمندرج ( )» ...يادمان زيباترين فرزندان آفتاب « ( عنوان  

  :در زير توجه نمائيم ) یئقاره 

نگرشی اجمالی به کشتار "  تحقيق خود با عنوان ۀت به  دکتر مصلی نژاد رسيد که در باراز نياز نوبپس «  

کنيم  می بينيم که تعصب مذھبی  به  او گفت وقتی به کشتار ھا نگاه می. سخن گفت" ھای دينی در درازنای تاريخ 

ی ئته شده، يکی در جريان جھانگشاکشتار ھای دينی در چند مورد به کار گرف.  تل تاريخ است ی بزرگترين قائتنھا

  غزنوی و تيمورلنگ و شاه اسماعيل صفویدکشتار ھای سلطان محمو. ھا از دين  به عنوان مستمسک استفاده شده

  . نمونه ھای چنين کشتاری ھستند

گرفته که در اين خصوص ھم  کشتار مزدکيان ، اران صورت زھمچنين کشتار مذھبی در مورد بدعت گ

که  سف از اينأ دکتر مصلی نژاد با اظھار ت ...کشتار پروتستان ھا به دست  کاتوليک ھا و کشتار بابيان را مثال زد
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که  اين کشتار تنھا از نيرو  ھای  ديگر اين ...  ملی کاری انجام نشدهۀوص اين فاجع سال در خص١٩ھنوز پس از 

 ۀنويسند ...   تـفـيــش عــقــايــد  داشتۀکــشتار ھــا جــنب ديگر اين که ۀو از مجاھد ھا شروع شد و نکتچپ نبود 

يک از آنھا  ی شوند ، در اين صورت ھيچئبايد عوامل اين کشتار  شناسا: گفت " شکنجه در عصر ترس " کتاب 

نند محکمه شوند و خوشبختانه کانادا ھم سيستمی  و ھر جای دنيا می تواد داشتندر ھيچ جای دنيا مکان امنی نخواھ

ی اش معرفی ئی جھانی را دارد و می توان عامالن وآمران کشتار جمعی را به نظام قضائدارد که صالحيت قضا

ی از ئ بود با نمايش اساليد ھاهگفتار دکتر مصلی نژاد  ھمرا. ماتالش کنيم عامالن جنايت را بشناسيم... کرد 

فقط ... و صحنه ھای اعدام در مالء عام  درماه ھای اخير و ھمچنين تصويری از اعدام شدگان گورستان خاوران 

   )از توخی – تکيه(         »ی را شامل  می شدئاعدام شدگان مجاھد و توده 

  درازاش بهمورد ارزيابی  قرار داده شود گپ از لحاظ  تئوريک مصلی نژاداگر تمام  گفته ھای آقای دکتر

  ھرکشتار به. ندازد بي»مال به گردن    هللا و بال را «طور معروف   آقای دکتر در اين محفل سعی  نموده .می کشد

   . نه چيزی ديگر، سرمايه و بازار است به نفع    ھدف آن فقط و فقط انقياد جامعه،دليلی که صورت گرفته باشد

بايد عوامل اين کشتار " ؛    "يش عقايد داشت تفتۀکشتار  ھا جنب"   کهه تلقينات پيھم به شنونده و خوانند

  وآنان را به چنگ عدالت  و قانون اين کشور و آن کشور بزرگ   "عامالن جنايت را بشناسيم" ؛    "ی شوندئشناسا

 و کشور ھای  کسانی است  که به خاطر  حفظ نظام ھای سرمايه داریو منافعسرمايه داری بسپاريم  باب طبع 

  . قلم و قدم می زنند،وابسته به آنھا 

   متوجه شودتا ،نمی اندازدھم نيم نگاھی  يک افغانستان  آقای دکتر مصلی نژاد چرا به کشور ھمسايه اش

يعنی  )خلق و پرچم و خاد  (  ھای افغانستان"یئتوده " و -  اعم از جھادی و طالبی - تمام جانيان خون آشام اسالمی

 ؛ حتا که جالدان خمينی و خامنه ای ( عام شده اند  یھاار ھا و قتل مرتکب وحشت آور ترين کشت، ھر دو طيف 

 دختران پنج ساله و مادران  جمعی به ه بعد از تجاوز دست مثالۀبه گون . انده نديد ی را چنين جناياتدر خواب ھم

وش دادن آن در شقه کردن  اندام ھای آنان ، کشيدن چشمايشان و بريدن سينه ھای مثله شدگان و  جه کھن سال ، شق

؛ ) شرکاء حزب منفور وحدت وابسته به جمھوری اسالمی ايران و توسط(آب وخوراندن آن به اسيران شان 

 ن زنده کباب کرده آنان را زندو  ن در زير آن آتش افروختبعداً  صد ھا نفر به داخل کانتينر ھاانداختن و قفل نمودن 

 تحت  رھبری احمدشاه" شورای نظار"و   د شاه مسعود احم–  ربانی"حزب جمعيت اسالمی" توسط (  ...و

  . ) ديگر شکل  سياف و شرکای جنايت کارشان مثل حکمتيار و طالبان به باند ،مسعود

 با تمام -  ھا ھزار  افغان  ده و قاتل  و خاين به مردم و کشور  جنايتکار و رھزناين دو طيف ھم اکنون  

 دست نشاندۀ امپرياليزم  و حکومت "  سنا مجلس" و "ملیی  شورا" به اصطالح  در،-  انشاخ و شاخچه ھايش

 توسط ھمين کشور ھای بزرگ -  )CIAاين عضو اصلی سازمان  (  کرزیبه نمايندگی حامد جنايتکار امريکا
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 به قتل و غارت و ھزار نوع جنايت و ،جمع و جور شده سرمايه داری در رأس امپرياليزم  جنايتکار امريکا 

   . ند امشغول ... و)الر د( ن  دالريولي م و ھزار ھا صد ھاسرقت  و جمع آوری  و خيانت 

را قناعت داد که اشخاصی مثل آقای توان عناصرمبارز  تازه برخاسته از صف مردم  چگونه می

 اصلی خلق ھای نجيب و زحمتکش ايران و ن را  ديده نمی توانند که قاتالمصلی نژاد اين واقعيت  سادهدکتر

 "دموکراتيک"نظام امپرياليستی و نظام ھای وابسته ودست نشانده با رنگ  و رخ    در واقع ... ستان وعراق وافغان

 مسعود ومال محمد عمر، و - کارمل ، و مذھبی آن  مثل  دولت ربانی -  امين- مثل دولت تره کی "سوسياليستی"و 

  رژيم جمھوری اسالمی  ، مذھبی آن شکل ديگر و کرزی در افغانستان؛ ۀ آن مثل دولت دست نشاند"دموکراتيک"

 تقاضای سپردن عامالن کشتار ھا  به نھاد  بنابر آن .می باشند  ... و عراق  و در در ايران  و خامنه ای نیيمخ

 برای آنانی که تازه به ی و حقوقی  که بابودجه ھای   ھمين کشور ھای سرمايه داری پا گرفته اند؛ئھای قضا

   .انگيز است برالؤس ده باشند؛مبارزه روی آور

    :د  مردم خود بگويند  به  تواچطور می مصلی نژاد آقای داکتر

يک از آنھا در ھيچ جای دنيا مکان امنی نخواھند  ی شوند ، در اين صورت ھيچئبايد عوامل اين کشتار  شناسا " 

  !" داشت و ھر جای دنيا می توانند محکمه شوند 

ئی نشده لين مستقيم کشتار ھای دسته جمعی  تا کنون در ايران و کابل شناساو مسؤ مگر جنايت کاران و

 در حفظ سرمايه و بازتوليد  حيه  آالت و ادوات ۀد که اينھا که به مثاب گويیآقای دکتور چرا  به مردم خود نم! ؟اند

ر ندان  وشکنجه و کشتا ھم به قيمت  ھمين زشان نموده و خودی جھانداران داخلی و به سرمايه یآن خدمات شايان

و   ھای سرکوچه لومپن و ھامال بچه  ھمانند ؛ت ھای ھنگفتی دست يافته اند  ھای دسته جمعی مردم  خود به ثرو

چند تومان و   و کسب قدرت دولتی  مردمی انقالبتخريب که قبل ازی نادار انپاسداريعنی ،  ... تھران وۀپس کوچ

 دست يافته اند ، پيش یليون دالري به ثروت ھای صد ھا مھا مرکزی آنۀنوبدئی باال   ھم نداشنتد و حاال افراد لایر

 به -کش ايران بوده نمی تواند ت که جز خون مردم زحم-ھا را از خروج از ايران و يا بعد از آن اينھمه ثروت 

بز بالگردان ساخته  در بد ترين حالتش از چند تای آنھا .بانک ھای ھمين کشور ھای سرمايه داری انتقال می دھند

  چند  تن ،در عراق" ثیعب" چند نفر ،در ايران ھمانند چند و يا چندين تن ساواکی کنند ؛  شان میمحکمه و اعدام 

   .چند تن ديگر ، در اين کشور و آن کشور در افغانستان و شورویاشغالگر  ارتش توسطه" خلقی "محدود

 دارای که آقای دکتر مصلی نژاد داريم  تفکرۀبا شيوتن   ھاد و صدھھا ما در داخل و خارج از افغانستان ھم 

 هبه کجراھکه ،  برای انحراف ذھنيت عوام الناس چه بوده ،  ... علمی دکتر و ماستر و انجنير و مھندس وۀدرج

  شتافته ، به کمک ھمين کشور ھای سرمايه داری که در افغانستان سرباز فرستاده اند  ،روشنفکران ھمکشاندن 
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جا کرده از بسا امتيازات و ه  اين کشور ھا خود شان را جابۀ و يا در نھاد ھای ساخته شدوجود آورده ه ھاد ھای بن

روسی و  خلق و پرچم و خاد يعنیستان  افغان"یئتوده " ند جنايتکاران  ادر تالش ؛ مصونيت ھای آن سود برده

 محکمه ای که درپھلوی دولت کرزی  تأسيس شده به  را  روسی-  روسی ، و طالب امريکائی -امريکائی جھادی  

ح تئوريسين ھای بريده از تفکر و اين به اصطال .بسپارند ،غرب دربورژوازی قضائی  و و يا به  نھاد ھای حقوقی

 اعدام شدگان در دوران دارند که اسامی اين امر معطوف می  تمام توجه روشنفکران را به شان،گذشتۀباور ھای 

از .  تا به محکمه سپرده شوند، نمايندشناسائیرچمی و جھادی و طالبی را بيابند و عامالن آن را حکومت خلقی و پ

ۀ  شمارجدر(منابع موثق غربی نقل از ه  ھارون صديقی بۀکه بر طبق نوشت کشتار قوای اشغالگر امپرياليزم امريکا

بسياری از آنھا از ... جا آواره شدند ه  جاب٢٠٠٢ - ٢٠٠١سال اوليۀ   دھھا ھزار نفر طی عمليات )"شھروند"فوق 

آوارگان   نفر و تعداد١١٤٠٠ ماه گذشته کشته شده اند ، تعداد زخمی ھا ١٩ نفر طی ٧٠٠٠بيش از " ؛ " بين رفتند 

  [*]برآورد شده است "  نفر ٤٩٠٠٠تا 

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

  –  ] نشر شده از جانب سازمان انقالب افغانستان می بايد مراجعه کرد" نبرد طبقاتی" به کتاب ءشرکا

 در تورنتو تقريباً اکثريت طيف . رندو ھيچ حرفی به ميان نمی آ- کشتار عراق توسط امريکا باشد به جايش

نژاد از زمانی که در تورنتو تشريف آوردند  یچپ و حتی دموکرات ھای ميھن پرست می دانند که آقای دکترمصل

  !ند قلم می زدر خدمت سياست ھای امپرياليزم 

که خود نيز [   ادب ايران  ۀ شدديد آقای دکتر رضا براھنی  شخصيت برجسته و شناخته  حال  در رابطه  با

 را با خود حمل هزندان بودقبلی  که حاصلش رھائی ايشان ازآن  ۀ  بوده و تجربۀ دست شستن  از انديش شاه یزندان

ردھای  رژيم جمھوری اسالمی بادرنگ مختصر بر پاره ای از عملک ( " نوشتۀ اين قلم، به نقل از ]می نمايد 

اری در ــال جــته سـکه در ماه گذش (  ٢٠٠٧ می ٢٦  مؤرخ " ) ، می توان ماھيت اصلی آنرا بر مال نمودايران

. توجه خواننده  گرامی را جلب می نمايم )  به دست نشر سپرده شده  "انستان  آزاد افغ–افغانستان آزاد " پورتال 

   :چنين نوشتم   ) "آقای داکتر رضا براھنی و اسناد ساواک " (زير عنوان 

که با حضور ذھن براھنی   شاعر، رومان نويس و منتقد  ايران آقای دکتر رضا ۀحال نگاھی گذرا به نوشت       « 

  .  تواند استادانه به تصوير بکشد؛ می اندازيم  گذشته را میمسايل  ش  ابسيار قوی

  :می نويسند" ـاواک اسـناد س"  اش  تحت عنوان ه مقالۀمقدمآقای دکتر براھنی در 

ً ١٩٨٠ مقاله ای است که در سال ۀخوانند ، ترجم  میآنچه خوانندگان محترم ذيالً  «   يک سال پس از ، دقيقا

 نگارش -٢" ؛ . " شود،  به قلم من درج شده است  که در نيويارک چاپ مینيشن      معروفۀ ، در مجلانقالب

که ھرگز ، و در ھيچ مرحله ای ، عزم ورود  به  خاصی از خفقان در کشور ، از ديدگاه من ، ۀ دورۀمقاله در بار
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 دی ديدم از آن چشم بپوشم بعۀ   ، به معنای آن نيست که وقتی خفقان را در دور را نداشته ام و ندارم سياسیۀعرص

که در ظاھر به خواننده  اش تلقين می کند که  ھرگز ، و در ھيچ مرحله ای عزم ورود به  آقای برھنی با آن [

که ھدف ايشان  کند چون  سياسی را  نداشته و ھم اکنون ندارد ؛ مگر به گونه ای  بسيار ظريفانه سياست میۀعرص

باشد که اين خود در نفسش جز سياست کردن مفھومی  مند به ادب میه عالق روشنگری طيف  ،از کار و بار ادبی

در اصل مانع . خواند میسھای تدريس ادبيات فراا به کورر  روابط اشۀندارد؛ زيرا ايشان قشر روشنفکرحيط

؛  آن کمر بسته اند رزمند ودر صدد سرنگونی طرف نھاد ھای سياسی و مبارزی که عليه رژيم میه حرکت اينان ب

 ٦١ و ٦٠سال  ويژه در سه مقطع ،ه عکس معتقدم که دوران خفقان جمھوری اسالمی ، به  ب.]توخی -گردد  می

، ا به امروز  ادامه پيدا کرده است شمسی و سالی که در آن قتل ھای زنجيره ای شروع شد و ت١٣٦٧شمسی ، سال 

 ؛ "دانم   خفقان را ھم ناشی از آن خفقان قبلی میاما من اين.  ژيم پھلوی تيره تر و بدتر بوده است راز ھر دوران 

روشنفکر کشی نيت  روی سلطنت پھلوی را از نظر، تنھا  سلطنت پھلوی نبود که روشنفکر کشی کرد ، روحا" ... 

که در انقالب آزادی انديشه و بيان خواھد آمد ، منويات  ويژه  که ھمين روشنفکر ھا ،  به تصور اينه ب. سفيد کرد 

 اين امکان برای روشنفکرانی که رسالت دارند  آيا [ ا پيش از انقالب و در حين انقالب  ، بروز داده بودند خود ر

 در روند تکامل انقالب   قصد ھا و نيت ھا بروزمنويات،  يعنی بدون مھر کار و پيکار خود را بر انقالب داغ کنند ،

ه  و ب– بود »ساواما«ده ھای ساواک نيز بود که در اختيار ، و پرون]  توخی - ! جا  بگذارند؟ه اثری  بمی توانند 

و ھنوز ھم ادامه روحانيت افتاد به جان روشنفکران ، و بگير و ببند شروع شد که دری به تخته خورد ،  محض اين

  کشتاريا دستور؟ خطر سرنگونی رژيم خمينی ،  طبقات ۀو اين کنايه چه چيز را افاده می کند؟ حدت مبارز[ دارد 

در دوران پھلوی اول از طريق لومپن ھای .  ] توخی-  ھمان دستی که آنان را  به قدرت نشاند  -از آن باال ھا ؟ ، 

، در جمھوری اسالمی ،  از طريق لومپن ھای اسالمی و ھر سه  پھلوی دوم از طريق لومپن ھای اواو ، در دوران

در "؛ ... " با مردم تماس بگيرد ، دانست که بايد  یروشنفکری که م. دمار از روزگار روشنفکر عصر در آوردند 

آن شبانه روز يک نفر  دست نشانده به نام  محمد رضا پھلوی ، به ملتی در سکوت نگھداشته شده ، و در زندان 

ی بيايد " ھايزر " که به قول تيمسار ربيعی در داد گاه اسالمی ، ژنرال  نشسته ، الف عظمت خود را بزند   تا اين

وزير خارجه که از خلعتبری  مان داد گاه وقتیوشش را مثل سگ بگيرد و از ايران بيرون کند ، و نيز در ھو گ

 تا آخرين ؛ حتايعنی يک نفر " محرمانه است : "  گرفت ؟  بشنوند  تماس می CIA کنند چه کسی با ال میؤس

  »... ند که ھمه اش باز ی بوده ميرد و ھنوز ھم گمان ک لحظه نداند در کجا زندگی کرده دارد در کجا می

   :نمودم خود اضافه آقای دکتر براھنی، ازو بعد ازنقل قول 

نندگان   در پاسخی يک تن از پرسش ک ، کانادا-ی داکتربراھنی که يک زمانی در تاالری در تورنتوو آقا «

طرف گلوی شان ه شان را بکه  دست    و يا نمی نويسند ، در حالیکه چرا عليه جمھوری اسالمی چيزی نمی گويند

، علت اصلی روشنفکر کشی را نخواسته روشن " من نمی خواھم رگم را ببرند : " می بردند ، فرموده بودند 

سه تنی را که در اوضاع و احوال  ايران ھر کدام به گونه ای نقش خونبار شان را در خدمت به سياست . بسازد
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را از قول ربيعی  خوانده و شخصيت وی " دست نشانده " تن از آنان را   کرده بودند ،  يک ايفاء ھای امپرياليستی 

 نادانی و تزلزل  "که از رویکشی  آدم -  به مثال کشيده ،  فقط آدم کش وانمود ساخته سان سگه يا خود، ب

ی که  آنان دست نشانده بودنش ، نه به سبب امر ونھی از جانب  به خاطر زند، نه   دست  به آدمکشی می"درونی

  ».شته به خون  ملت  ايران بوده ،  بر تخت شاھی نشانده اندغ، که آوی را با دست ھای شان 

   :نمودم  اينطور نقل ، خودش ۀ تبصر ۀدر ادام، آقای دکتر براھنی  از و باز ھم

ته  الب" ؛  ... . " تزلزل درونی و  نادانی اوستاما چيزی که بيش از خصلت ديگر شاه به او لطمه زده  « 

 ً  اعتقاد ندارم که مرده ھا را در من نه به فرض اعتقاد دارم  ، و نه به فرض محال ، و از نظر تاريخی ھم قاعدتا

توانست بدون کشتن  گروه جزنی ھمان باشد   ولی شاه  می.  بعدی تاريخ  دخالت دھيم تا چيز عجيبی پيش آيدۀمرحل

يکی مثل ايت   بينم  و نادانی ھيچ دليلی برای اين  کشتار نمیجز تزلزل درونی. کرد  و باز ھم سقوط می. که بود 

که طبق آن  کشت ،  به دليل  اين  ، و تعداد عظيمی  را ھم میکشت هللا خمينی  طبق قانون اسالم آدم ھا را می

 ً   در عمرش يک کاری غير شرعی واجب قانون  ھر کسی در عصر چھارده  قرن  پس  از صدور آن احکام حتما

ولی .  شان در عين ارتکاب جرم گير نيفتاده اند ۀند ،  فقط ھنوز ھماپس ھمه گناھکار.  شود  کننده مرتکب میالقتل

کشت  آن تزلزل  ار وقتی که آدم میکرد  انگ م اعدام اشخاص را صادر میمعلوم نيست شاه به چه مناسبت  حک

ً  شاه می.  رفت موقت از بين می خواھند عليه مصدق  ی که میئدر روزھا.   شاه استخواست ثابت کند  که شخصا

ً  کودتا کنند  ، شاه چنان متزلزل است  که معلوم می پيش از انقالب .   شاه نيست شود اعتقاد راسخ دارد  که شخصا

ً .  کافی است آدم خاطرات ژنرال  ھايزر را بخواند .  نيز ھمين وضع را دارد .  شاه  نيست در اين دوره نيز شخصا

ً   نفر را گير نمیافسوس که چند خواست  ھمسرش  گفته است که شاه چون  نمی.  شاه شود آورد بکشد تا شخصا

شاه اگر نمی رفت کشته . اين حرف بيشتر به شوخی شباھت دارد .  مردم کشته شوند  ايران را ترک  کرده است 

 بيماری  اش قوت راً فوشد ، و بعد که رفت ، چون عادت داشت سلطنت کند  و ديگر نمی شد سلطنت کند   می

 -   مسموم ساختن شاه  داشتندۀی در زمينئشماری از رسانه ھای گفتاری در آنزمان تبصره ھا. [ گرفت و مرد

، ستی از آن داشت شاه از دولتی که انتظار دو.ول حکومتی است که بعد از او بر سر کار آمد ؤولی شاه مس ] توخی

 [ غدر زمانه مرگش را شتاب داد. رفت بميرد   شاه مريض بود ومی– يک پناه ساده ھم نديديعنی امريکا ؛ حتا 

به   شاه در سراسر حکومتش . !] مردن شاه تداعی کند ۀ را در رابط CIA  ۀسيسد" غدر زمانه"شايد کار برد 

ولی شاه به اين ....  آمدند که کشت روی ھم روشنفکر به حساب میرا  کسانی ۀاما ھم(...) آخوند کشت  ندرت 

ھر دو  ... ديد ليل  آيت هللا خمينی را نکشت  که بين سيستم  فکری روحانيت  و سيستم فکری سلطنت تشابھاتی مید

ن در خمينی بر موجی که روشنفکرا... «؛ » .... معتقد بودند  که با واسطه و يا بی واسطه با خدا رابطه  دارند

ه رغم اين ھوشياری  خمينی ھم به ولی ب...  ،  شد  به وجود آورده بود ، سوار جھت احراز دموکراسی در کشور

او کار  ناتمام شاه را  در سرکوب روشنفکران جدی گرفت و به زعم خود .  سوی اشتباھی شبيه اشتباه شاه رفت 

  »...  کار را يکسره کرد ، ٦٧در  سال 
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ً   -آقای براھنی در اينجا          "تزلزل درونی" شاه و "نادانی"به جز  -  خود را دچار آشفته فکری نشان داده  موقتا

  .وی کدام عامل ديگری را در آدم کشی ھای  وی نمی بيند 

جز تزلزل درونی و نادانی "که   شاھی می اندازد -  شاه به گردن    آقای دکترقتل و کشتار روشنفکران را 

ا  در روانشناختی شاه  جست وجو  در اينجا عامل کشتار روشنفکر مبارز ر "بيند  ھيچ دليلی برای اين  کشتار نمی

از مناسبت حکم استاد  براھنی ھم پندارد و در جای ديگر کند و علت را  عدم ثبات روانی و نادانی وی می می

") تزلزل درونی" از بين رفتنمثل (عامل روانشناسی کند ودر ھمان جمله  اعدام اشخاص ابراز بی اطالعی می

ولی معلوم نيست شاه به چه مناسبت  حکم اعدام اشخاص را صادر «  : يد ميکند انگارتأکۀ با کار برد  واژشاه را

 بدين مفھوم که  شاه   ھنگامی به  ».. .رفت   کشت  آن تزلزل موقت از بين می ار وقتی که آدم میگان.  کرد  می

 ازچنين استدالل  . )و شايد ھم آدم فھميده ( شد شاھی با ثبات  يافت که آدم می کشت و می ثبات روانيش دست می

ً  کاوشگری که خود   نسل یموجب آشفته فکر،   حوادث تاريخ کشورش قرار داشته در بطن وقايع  و شخصا

  . گمراه کننده است بسيارروشنفکر شده در نھايت 

 بودن شاه  نمی تواند  اين باشد که گويا " دست نشانده"  از ]وخی ت - ادبی [  برداشت چنين شخصيت با تبحر

  . نشانده روی  مشکل روانی  روشنفکر می کشت دست 

يکا در امور داخلی ايشان از دخل و غرض  آشکار و پنھان امپرياليزم امرۀ در اينجا ھر گاه پای انکارآگاھان

 مخفی اطالعات ارتش  ۀ اطالعاتی مثل ساواک و پوليس وقدرت  شبکشدۀ از کانال ھای ساخته (کشورش ايران 

 که وی ھم روی -در ميان نباشد ، چنين تحليل سطحی و گمراه کننده  از شاه و خمينی ) ور ساخته شده توسط  آنکش

 ادبی شناخته شده در سطح جھان ؛ کامال ً برازندۀ   چنين شخصيت   ازشأن فھم-مشکل دينی  روشنفکر می کشت 

  .دور می باشده ب

تم  فکری روحانيت  و سيستم فکری ولی شاه به اين دليل  آيت هللا خمينی را نکشت  که بين سيس...« 

  ».... ھر دو معتقد بودند  که با واسطه و يا بی واسطه با خدا رابطه  دارند ... ديد سلطنت تشابھاتی می

کشتار روشنفکر توسط خمينی را ناشی از رابطه اش با خدا وانمود ساخته در جمله باال آقای دکتر براھنی 

  ربانی و مزاری و ی که درافغانستانھمانطور( می کشد  کشد و باز ھم کشد و می که بر اساس احکام الھی می

 نمودند  وامثال شان به حکم خدا کشتند و سوختاندند و تجاوز کردند و غارتو معلم عطا مسعود و سياف و محقق 

  ھمان پتو در پشت و حکم کشتار مردم را از خالقشمی کرد پتويش با خدا راز ونياز  پردۀ مال عمر ھم در پشت  و

جمھوری اسالمی را مخدوش و مبھم می  سيمای ارتباط امپرياليستی رھبر ايشان در واقع . )  نمود يافت میدر

داخل ه ھر گاه ب. کند سازد که نکشتن خمينی توسط شاه   به سبب  ھمباوری شاه با وی نيز در ھمين راستا سير می

 خودی ۀانبه  داشته باشيم، خواھيم ديد که دست نشانده فاقد اراد سير ھمه ج،بين دقت ذره  با " دست نشانده  "ۀمقول

  بر تخت قدرت ھای نيمه خصوصی اش نيز خط حرکی داده شده را ، آن دستانی که وی راجلسه در ؛ حتابوده 
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برک  امين ، بحفيظ هللا. بردارددھند ، تا مبادا  گامی درجھت تمرد و خود اراديت   پيش نظرش قرار می،اند  نشانده

بادرنگ مختصر ( " اين بود بخشی ازنوشتۀ اين قلم از مقاله  [   ».توان  مثال داد  را می   هللادکتر نجيب کارمل و

  ] ."  نمودءبر پاره ای از عملکردھای  رژيم جمھوری اسالمی ايران ، می توان ماھيت اصلی آنرا بر مال

  

چون  ؛ زبان ديگر و يا سه ھمچنان دو،فارسی ن  واژه ھای زباۀبراھنی که مجموعدکتر  آقای ديده شد که

شان از ايد ـنقنظر و خالف [ در خدمت قلم پرتوانش گام بر می دارند، به ياری ھمين ھا لشکر جرار و تمام عيار

  سياستۀ عرصداخلباز ھم  ] پيش از رھائی از محبسشان از سياست ايانصراف مارکسيسم در ايام زندان و 

 شاھی و رژيم ھایيعنی کشتار ھای جمعی در زندان ،  ان کشورشسياسیخداد ھای بس مھم در رابطه با  ر شده،

  ! تاريخ ايران می نمايندۀرا درج کتيب  شانۀ  عميقاً گمراه کنند نظر؛  جمھوری اسالمی به رھبری دو دست نشانده

  شاھی وھایندان واقعيت ملموس کشتار ھا در ز  کنندگان تحريف مجموع پاسخخواھيم ديد  که در  وحال

 که ايرانمبارزپيش گام زنان   امپرياليستی ،ۀ  وابسته و  سرمايۀرژيم جمھوری اسالمی و تطھير حاکميت سرماي

در جدال با ( " ش عجب اندر ساخت، در اثر پر اھميتو جھانی را به ت جالدان ساواک  را به ُسخريه  گرفت ۀزندان و شکنج

  :چه می گويد" ) خاموشی

» وتوجيه جنايت " ايدئولوژی "  « - ٤٩ در تحت پيکره  )" فرجام سخن  " ( فصل سوم  در رفيق اشرف

  :اين جواب علماً تنظيم شده را ارائه  نموده است

 جنايت ھا و اعمال ظالمانه ای است که ۀدليل ھم" اسالم ناب محمدی" مطرح می کنند که گويا پياده کردن ... « 

در واقع نظم اجتماعی جديد که در قالب مذھب و در « ؛ » . م ما  بکار برده و می بردرژيم جمھوری اسالمی در حق مرد

«  ؛ »   ايران عرضه شد بدون آن عملکردھا امکان پذير نبودۀپوشش اعتقاد به اسالم وپياده کردن قوانين اسالم  در جامع

 جنايت ھا که از طريق دستگاه دولتی خود يعنی  آنۀامپرياليست ھا و سرمايه داران وابسته به عنوان عاملين واقعی ھم... 

 ما حکم می رانند ، به پس صحنه بُرده شده و از آماج کينه و نفرت توده ھا در امان بمانند ۀرژيم جمھوری اسالمی بر جامع

 یِ ژ دلخواھش ، در جامعه با ايدئولو"نظم " رژيم جمھوری اسالمی عملکرد ھای خود را در جھت پايه ريزی ... « ؛ » 

    » ...را در يک قالب  اسالمی شکل داد" نظم " اسالمی توجيه نمود وآن 

   داردادامه  

         


