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  "… در جدال با خاموشی" تأملی بر کتاب 

  اثری از نماد مبارزه و مقاومت ايران    
   )اشرف دھقانی(   

  
  ٢٠١٣/ اپريل  / ٢۶"     آزاد افغانستان –افغانستان آزاد "         تاريخ ارسال به 

  کبير توخی
٢۶/١٠/٢٠٠٧  

                                                                          : عنوان ھا تفھرس
  .  واقعيت مشابھت  عملکرد ھای درون زندان و خارج  اززندان -١٠

  امپرياليزم   علت  مشابھت  عملکرد ھا ، وابستگی به -١١ 

۴  

  :واقعيت مشابھت  عملکرد ھای درون زندان و خارج  اززندان   - ١٠

خاطر آوردن حاشيه در متن ، پوزش خواسته ، ه ب  متعھد و کاوشگر وقايع ايران از خوانندگان با حوصله ،

  . ، مطلب برگزيده را در زير نقل می نمايم شده" در جدال با خاموشی " دو باره داخل متن  

  - ٢٨در پيکره " تواب پديده ای نو ظھور"  بحث م درفصل سو"در جدال با خاموشی " ۀ متبحر نگارند

  :  اعمال دولت در زندان ھا به مقايسه گرفته  می نويسد  را با "ومی نمونه ھای از اعمال توابين در بند ھای عم

  » ً سر می بردند می توان ه عملکرد ھای توابين در بند ھائی که زندانيان  سياسی در آن بنگاھی به با  اتفاقا

ه و خيابان ھا  عملکرد ھا دقيقا  به ھمان گونه ای است  که مردم ايران در ھمان زمان در کوچ ديد که بعضی از آن

در واقع خيلی از رفتار تواب ھا  در زندان با زندانيان شريف و غير . و محل کار و زندگی شان شاھد آن بودند

 که پاسداران اعضای گشت ھای مذکور در خارج از زندان انجام می دادند تواب ، ياد آور ھمان رفتار ھائی است 

 را ٦٠ ۀی که خود دھشت ھای زندان در دھئه به نام اعظم کراجالب است که يکی از زندانيان سياسی آن دور. 

  : ل  زير بيان می کند شکه تعمق قابل تحسينی اين حقيقت را بتجربه کرده است ، با 

  " .يست ، قابل تفکيک ن ايران  پياده شد و می شودۀجامعاز آنچه بر آنچه در زندان می گذشت ، " 

  :و در ادامه می گويد 

 يک انقالب  در سطح ۀی  روش ھای ُخرد کردن  روحيئبراتوری بود  برای آزمايش کارازندان ال...  "

و تالش برای درھم شکستن روح  ... بسياری از فشار ھای زندان ؛ انواع تنبيه ھا ، محروميت حسی ، .  ...  جامعه 

 ايران از ۀوم کردن کل جامعکامالً قابل مقايسه با  محر و شخصيت زندانی از کانال تحمل آداب و شعائر مذھبی ،

 روابط فردی ، خانوادگی و ۀموسيقی ، رنگ ، رقص ، ورزش ، شادی ،  کنترول برخوراک و پوشاک، نحو

  . » "جنسی ، چگونگی استفاده از  اتوبوس ، مستراح ، سينما ، پياده رو ، و ديگر اماکن عمومی است 

  

  :ليزم    علت  مشابھت  عملکرد ھا ، وابستگی به امپريا- ١١
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 مشابھت عملکرد دولت  ،یئکرااعظم   ۀنوشتازو " در جدال با خاموشی"   متن باال از ۀادامئيد و أت  به بيائيد

 با عملکرد ھای رژيم جمھوری  که کال ًافغانستان   ۀ در داخل زندان و در جامعخلقی ھا را بــا امارت طالبی ھا

(  منتشر شده از اين  قلم ۀدر رسال   ،دنھم می رسانه ی بئا مشابھت ھاسالمی ايران  در زندان و خارج از آن

  : در زير  مطالعه نمائيم ١٩٩٨ -١٣٧٦مؤرخ   " ) طالب در تقابل با مدارک مدافعان قلم بدست "

  :  اَعـمـــال خـلـــقی ھـا با طـالــــبان ۀاجـمــالی از مـقــايــســـ  « 

ه وفشار ھای روانی و دسپلين نھايت شديد و استخوان سوز و      پر واضح  است که  تداوم  اشکال شکنج

 انسانی که عادات و سلوک  مورد -نسان گانيزم ااختناق سيستماتيک توأم با  اھانت و تحقير شخصيت، باالی ار

 منجر به -  طور اختياری کسب کرده استه  سالم بنسبتاً پسند اجتماع را  از محيط ماحولش در يک روند آرام و 

 در وی )وارتجاع طبق دلخواه استعمار(گونی عادات و کردار و رفتار قبلی و جذب عادات و مختصات جديد دگر 

  .در چنين صورتی است که عالمات ازخود بيگانگی در فرد به ظھور می رسد. گردد می

 ه ھای و داشت    فردی که نتواند بر وفق  خواسته اش بخورد، بنوشد، بپوشد، بگردد، بگويد و به ارزشھا

خويش ارج بگذارد؛ مرد و يازنی که اختيار آراستن سر و صورت و موی و ناخنش را  ه ئیفرھنگی وعنعنپسنديدۀ 

  بودندطالبان امر کرده(بيرون نگاه کند  خودش به ۀ؛ دختر و خانمی که نتواند از عقب شيشه ھای خان نداشته باشد

و قادر نباشد به خاطر خريد ) ود، تا زن ھا ديده نشوند کلکين خانه ھا، در و دروازه ھا بايد رنگ شۀکه شيش

تاجش به بازار و يا به  حمام  برود، و بترسد که  به سبب خارج شدنش از خانه، با زور و جبر به شفاخانه حماي

 با ا و دوستانش؛ حتء غرض  معاينه بکارت فرستاده خواھد شد؛ فردی که نتواند ھمراه و ھمگام با رفقا)بيمارستان(

فردی که خالف ميل و رغبتش ھر روز پنج بار تحت کنترول . اعضای فاميلش از خانه و کاشانه اش بيرون رود

ه  و ب... که دقيق توأم با خشونِت آميخته با نفرت داخل مسجد برده شده، اندام جنسی اش مورد بازرسی قرار گيرد

واند شعر بگويد و يا موسيقی بشنود، سان اسيران جنگی در صفوف نماز گزاران کشانده شود؛ فردی که نت

وی ديوار خانه اش ر دور افتاده اش را درجيب و يا  برۀ از جگرگوشیعکسببيند و يا به سينما برود و يا تلويزيون 

و با . سر برده  کشنده بۀ در ترس و دلھرهداشته باشد؛  فردی که از تمام مظاھر تمدن دور نگھداشته شود و ھميش

گريبان باشد، سر انجام از خويشتن خويش سوا ه  و ا جحاف غير قابل پيشبينی وعجيب دست بده  ھا مورد فشار

 ھمه کس،  خالی از ھمه احساسات بی بی ھمه چيز و ،شده به انسانی  مبدل می گردد،  بی اراده، بی ھويت، بيھوده

سان رباتک ھای ه  ب–يکی و در بدترين حالتش  به انسانی ميکان، ...  اجتماعی و و ارزشھای اخالقی ولطيف

  .  استحاله می کند فلم ھای سينمائی–کمپيوتری 

 تا چند و چندين دھه ا حت؛    استعمار و امپرياليزم  با شگرد  ھای مشابه و يا شيوه ھای مختلف موفق شده بود

اعی و از ھويت ملی و فرھنگی شان، از اصالت و خود اراديت شان، از وجدان  اجتمنيزمردم مستعمرات را 

   ...  .تاريخی شان و از بيشترين سجايا و صفات انسانی شان دور بسازد
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د اين  سعودی می خواھستان اش پاکستان و عربیئ    حال امپرياليزم امريکا  به کمک و ياری چاکران منطقه 

ردم ما را در م) اينبار به گونه ای ديگر(و با فشار و اختناق . مون بگيرد به آزشگرد کالسيک را درافغانستان

  پشتو زبانی ھایئ توده ش ، ابرای نيل به اين نيت شوم و استعماری.  مرداب از خود بيگانگی غوطه ور سازد

 را در پھلوی - سوسيال امپرياليزم روس ۀ اين کھنه افزارھای خون آلوِد دست شکست-   خلقی ھا يعنی  ،افغانستان

 .  ما ساخته است شدۀ آتش فرو برده ی درخون و ت مردم طالبی خويش حاکم بر سرنوشدسته اجيران تفنگ ب

 -ربانی  به رھبری "حزب جمعيت اسالمی افغانستان"را زير نام ھا ھمانگونه که قبالً روس ھا پرچمی ھا و خادی 

  . مسعود بالی جان مردم  ماساختاحمد شاه 

و دولت ھای دست نشانده امپرياليزم     اعمال و کردار بسيارظالمانه وضد کرامت بشری تفنگداران استعمار و 

ھم ه  زمان در برابر مردم بومی سر زمين ھای تحت اشغال، مشابھت ھای نسبيی را بۀدر ھر برھ آنان وابستۀو 

ھمانطوری که در  مناطق مختلف جھان و در کشور ھای  بسيار دور افتاده از ھم، برخورد زندانبانان (می رساند ،

ً وجوه  مشترک را افاده می دفاع  و مظلوم ان بی در برابر  زندانيیئحرفه  ، اين ھمگونی نسبی )کند  خصلتا

دست نشانده و  و تجاوز از طريق دولت ھای ھا در اصل ناشی از خصلت  استعمار و امپرياليزمعملکردھا و کردار

از سوی ديگر؛ می ن ھا اين سر زمي ۀ آزاد از يکسو؛ و عدم برداشت و تحمل  فشار و انقياد از جانب مردميا وابسته

  .باشد

 ضد هاستعمار و امپرياليزم بشدۀ    به ھمين نھج، وجوه تشابه در تکرار عملکرد ھای اجيران دوباره استخدام 

ھمينطور رفتار و کردار اجيران کار . وضاحت می توان مشاھده کرده مردم را در آسيا، افريقا و امريکای التين ب

انقالب شکست ناپذير " امين به نام - خلقی را در افغانستان، که يکبار در دوره ترکی شدۀ  کشته و دوباره استخدام 

 شريک  اذعان طبقو. تحمل  مبدل نموده بودند زندگی را بر مردم، به جھنمی غير قابل  کذائی و سوسياليزم " ثور

اين بار ؛ اما  در شکل و " . اد  فرستدھھا ھزار تن را به کام مرگ  حفيظ هللا امين جالد": کارمل ببرک جرم آنان 

دوش اجيران و اجنتان پاکستانی االصل و عوامل القاعده به قصابی و  دوشا و اسالم اصيل ، ل طالبان افغانشماي

دستان  ضد  طالب ه  مطبوعاتی نيز به تخويف و  تھديد قلم بۀو در جبھ.  بيدفاع ما سرگرم می باشند مردمی تسليخ 

  .مبادرت می ورزند )CIA(ش  اخالق سياسیضد و 

ين روز ھای   و ضد کرامت بشری خلقی ھا از آغازملیارزشھای    برشماری تمامی اَعمال  و کردار ضد 

  آن با عملکرد کنونی اينان در شکل و شمايلۀ  تا تجاوز شوروی به کشور و مقايس١٣٥٧ ثور ٧کودتای ننگين 

دولت "را به مثابه  نقاط عطف در   چھار عملکرد شان- سه نجد ؛ مگرفشرده  اين ياداشت  نمی گۀطالب، درحوصل

 مقايسه نمود، تا دطالبی بايامارت  و")ت سوسيايستیخصل"دارای  به اصطالح "جمھوری دموکراتيک" ("خلقی

  . گرددھای آن بر مال  شباھت

غير . ند بايست در محل وظيفه حاضر می بود ھمه وقت، کارمندان  دولت کودتا موريتأ مۀ در ساح◘   

 با دشمنان ھمسوئی و "خلقیدموکراتيک " محوله به مفھوم عدم ھمکاری با دولت ۀحاضری و نيامدن باالی وظيف
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 را مورد پيگرد قرار ، وی شد  می"غير حاضر" يک روز در ھفته ؛ حتاکه  یمورأم.  تلقی می شد" انقالب ثور"

  اشتغال و مصروفيتش  را محل  و را بدانند نصوبه اش مۀ به اداروی  و نيامدن گی ه می دادند، تا علت بی عالق

  . در جای ديگر بفھمند

باالی وظيفه حاضر نشوند، مورد باز  -  بنا بر مشکل شخصی -   روزی راکهکارمندانیامارت طالبی نيز 

 که یاز ُمالی طفيلی و مفتخور مسجد را ن شخص باالی وظيفه اشعلت  نيامد. دھد خواست شديد قرار می

 استخباراتی ۀ نمايندوظايف آخوندی از  قرار دارد در واقع غير،" غيرحاضر"مور أ محل اقامت ميکیدرنزد

  .می باشد؛ جويا می شوند نيز آنھا )اطالعاتی(

 ثورغرض ٧ننگينی  دولت کودتای که مورين و شماری از مردم در ميتنگ ھا و تظاھراتأ عدم اشتراک م◘   

زير نظارت می  ،  مرتکب را مورد  تحقيق قرار داده. گرديد  خلقی ھا می، سبب خشمراه می انداخته ليغ بتب

   ؟ يانه، تا دريابند که وی به کدام جريان سياسی تعلق فکری دارد ،گرفتند

 یبرای ادای نماز به مسجد نيايد از جانب مالبنا بر مشکالت  شخصی در شرايط حاکميت طالبان، فردی که    

دست به شدت ه ره ب بار دوم بازھم در مسجد حاضر نشود، توسط طالب  بچه ھای دُ  شده ھرگاه بازجوئی  مسجد

  .،  تحت  نظر قرار می گيرد لت و کوب  شده

 و يا )دانشگاه  (  پوھنتونۀ، چه در محوط و مدرسه بيش از چھار تن، چه در صحن مکتباگر اجتماع ◘   

  .شد دستان خلقی با خشونت متفرق ساخته میه بالشنکوف ک ۀساير محالت، ولو از روی نياز می بود، ذريع

 اجتماع بيش از دو تن را  تحمل نمی توانند و مرتکبين را حتا اوباشان طالبی نيز به ھمين شيوه عمل می کنند؛ 

  . متفرق می سازند کالشنکوف ۀبا ميل

را از جانب خوشروئی   نرمترين انتقاد آميخته با " بی طرفی بی شرفی است: "   خلقی ھا که می گفتند ◘   

افراد بی طرف با عکس العمِل توأم با خشونت و تھديد  جواب می گفتند؛ به مثل ھر گاه کسی  به دوست و يا 

ی که اين جمله را می شنيد به  ھر خلقي،"نرخ گوشت بلند رفته: " ھمکار مورد اطمينانش به آھستگی می گفت

  .د ديدييب ننمايد، ورنه صدمه خواھرا  تخر" انقالب ثور" داد که  گوينده اخطار می

البته در جوامع آرام و دور از  " (دھد زن نصف نفوس جامعه را تشکيل می"، که     درصحت اين گفته

 که جنگھای چندين ساله از مردان بيشترين قربانی را وجود ندارد؛ مگر  در شرايط افغانستانترديدی ) جنگ

اعم (طالبان، . زنان از نصف نفوس جامعه به مراتب باالتر به نظر می رسداز ھمين سبب تعداد . گرفته، تا از زنان

زن ) جمله حجره نشينی کم وبيش ھمجنس بازی من( ، بنا بر خصلت  مذھبی و اجتماعی )جھادی و آخوند ايرانیاز

ز کودتای يعنی بعد ا ستيز، زن آزار و در نھايت دشمن زنان می باشند؛ ولی خلقی ھای طالب شده که در گذشته ،

 ھای پادگان(وی جاده ھا، چھار راه ھا، پارکھا و قشله ھای عسکری ر بر؛ حتا ، زنان را ١٣٥٧ ثور ٧ننگين 

 ، غرض مصروف ساختن مردم و دلگرم نمودن عساکر به رقص و پايکوبی، ساز و آواز و نمايشات  نيز)نظامی 
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، تا اين  گسترش و توسعه می دادندز تا روز روينطور سازمان زنان خلقی را مھد؛ داشتن  وا می) سربازان(

   .را به طرفداری از  دولت کودتا فعال سازند" نصف نفوس جامعه "

را روی دو منظور عمده تحت قيود و دسپلين "  بيشتر از نصف نفوس"  در اوضاع و حاالت جاری اين 

 ۀاجتماع، توان مادی و فرھنگی جامعاز يک جانب با دور نگھداشتن آنان از : مافوق تحمل انسانی قرار داده اند

و از جانبی ديگر، از بسيج و تشکل آنان در .  آن می رسانند ممکنۀ  سطح  پائينترين   ما را به  شدۀ  آتش زده 

جوش و يا  خودپائی ی جلوگيری می نمايند؛ زيرا که از تحرک و بر ئبرابر تجاوز گران پاکستانی و عرب القاعده 

که تاريخ پر افتخار کشور به کار و پيکار و حماسه ھای بی مثال شان می   زنان در برابر تجاوزگران ،ۀسازمانيافت

  . درستی آگاھنده نازد؛ ب

ھای تمسخر بر انگيز مذھبی آنان " نو آوری "زنان، ھمچنان     اغلب اجحافات و قيودات واشکال ستم بر

؛ منع ساز و آواز ؛ شعر و ادب؛   ن زنان به خاطر رنگ ناخن؛ قطع انگشتا!! ازقبيل  ستر اندام جنسی اسب و خر

نخستين تره کی نور محمد ( ، محصول دماغ شاگردان  تره کی ...و تجليل از سال نو وفلمبرداری و عکاسی  

 در   K G B اجنتان  از که شماری ، يعنی خلقی ھای طالبی شده می باشد)ی ھای افغانستان ئرئيس دولت  توده 

  .  )١(   » ھا وجود داردميان آن

در )  نجيب -  کارمل ۀجمھوری اسالمی  خمينی و دولت دست نشاند(        مشابھات در عملکرد ھای ھر دو رژيم 

 وجود ) تا آخرين روز ھای جالد خاد نجيب هللا ٥٧ ثور ٧از نخستين  روز ھای کودتای ننگين  (داخل زندان ھا

   : مثال ۀگونه داشت ب

  .   با زندانی )بازجو (  ايدئولوژيک مستنطق - سی بحث سيا   -١

 - ٢٠٠(  داخل آنھا را فعال ساخته بودند ، برای يک اتاق عمومی دستشوئی  سلول که تشناب يعنی ٦استفاد از    -٢

  . ، جمعاً  تقريبا يک ساعت تخصيص داده شده بود ) زندانی  ١٥٠

مانند  چراغک ھای خوراک پزی که توسط روغن روی غذا (ی تالشی اتاق ھا و برداشتن اشيای ابتدائی زندان  -٣

ند که ددا برای فاميل ھای زندانی اجازه می(  به خصوص کتاب ھای ناياب . شد  غذا توسط آن گرم می ؛ و شمع

 اينکه  فالن آمر ۀ به بھان، شمار کتاب ھا در زندان تراکم می کردکه  وقتی . برای زندانی شان کتاب بياورند 

بخشی از آنان .   مطالعه کتاب را ممانعت کرده  به صد ھا جلد کتاب را  جمع  می نمودند و با خود می بردندزندان

را باالی دست   آنی ازمی دادند و بخش ديگر" دموکراتيک خلق افغانستان " را برای کتابخانه ھای حزب 

 آنان خادی بودند ده  که شماری از بعداً از طريق فروشن. می رساندند به فروش )جاده ( روی سرک فروشان 

  ...) . دادند مخصوصاً کتاب ھای مترقی را تحت نظر قرار میخريداران کتاب 

 ؛ ١٠-٦ منزل دوم را به قيد ؛ ٥ -١منزل اول زندان را به قيد  : جدا کردن زندانيان برحسب  قيد شان  مثالً   -٤

  .  تخصيص داده بودند  ٢٠-١٦و منزل چھارم را به قيد  ١٥ -١١منزل سوم را به قيد 
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 ديگر و از يک بالک به بالک ديگر زندانی و يا زندانيان از يک سلول به سلول دوامدارنقل و انتقاالت پيھم و   -٥

  ) . جسمی بود قسماً   اين بد ترين نوع شکنجه روانی و (

   .)"ان بھبود وضع زنداني"به خاطربه اصطالح ( دولت از زندان ھا ۀزديد نمايندبا  -٦

  .  در داخل سلول ھا و تسليم طلبان زندانيان مقاوم به تحريک خادی ھای مخفیۀتحريم ھای شديداً زجر دھند  -٧

انتقال برخی . موقعيت داشتسال بزرگ در دھليز زندانيان  ") ساالن خرداطاق (" سال خرداتاق زندانيان    -٨

 سلولھای  به داخل  اطالعاتی - روی  اھداف خاصی سياسی  )از ده ساله تا دوازده ساله(  سن  خرد اززندانيان 

  " . بزرگ ساالن"

ھای مختلف " قسم " در رياست تحقيق . تقسيم شده بود  متعددی    ھای  به رياست خاد آن وقت افغانستان   -٩

گيری و وظايف مشخص خود را در قبال پيگرد ، دست" قسم " ھر ... . ، و ٣ ، قسم ٢، قسم -١قسم : وجود داشت

  . احزاب و تنظيم ھای اسالمی و سازمانھای چپ داشتند) بازجوئی ( تحقيق 

 از برابر قوماندان عمومی زندان  که حاضر می شدندواليبال  ھای  استفاده سياسی بعداً اطالعاتی ازافراد تيم -١٠

  دانيان بی خبرشامل تيم را زن ،شگرد، خادی ھای مخفیين ا با.جا بياورند ه ب" رسم تعظيم"و رفقايش عبور نموده 

  ) ... وساختند دولت متمايل می  به طرف

ترکيه  در  مثالً   ؛" کميساری ھای پناھندگی سازمان ملل متحد"نفوذ خادی و واواکی در داخل دفاتر نمايندگی   -١١

ياسی و ھويت و سمت  انتقال به کشور سومی زندانی س  فارسی و دری  زبان   در نقش مترجم اينھا: ھندو 

 وظايف مھم ۀاز جمل شناسائی  اين نوع   .کردند میگزارش   سياسی را به مراکز خود ۀ دارای پيشينیپناھندگان

 در اين ، خادی ھای افغان دردھلی جديددر ترکيه و اجنت ھای واواک  مثالۀبه گون(.  می رفت به شمار آنھا 

  . دارد) ھــند( در اين زمينه یئ که  اين قلم  چشم ديد ھای دارندئزمينه دست آورد ھا

 ١٣٥٧سال  در ،خلقی ھا ادر ظاھر، طرحی را که  ) مالک و مستاجر(" صاحب خانه و کرايه نشين" طرح  -١٢

اشتند به اين امر ن روسی که در جوار آنان وجود داالبته به دستور مشاور (کابل شکل قانونی بدان بخشيدنددر

می ھا ھم بعد از تجاوز پرچ. خلقی ھا بودتوسط  طرح ھای سرکوب گرانه  يکی از موفق ترين.) مبادرت ورزيدند

تنظيم ھای اسالمی افرادی مربوط به ھمين طريق به دستگيری شمار زيادی انقالبی چپ و از به افغانستان شوروی 

  . موفق  شدند

 زندان و اھدافکه در رابطه با فعال ساختن آن در" زندانکارگاه " تخصيص دادن يک سلول بزرگ به   -١٣

مراجعه شود به جلد اول  [ . دنبال می کرد، می شود چندين صفحه نوشت خاد زندان را که اطالعاتی- سياسی 

» ) اطالعات (يکی ازمحراق ھای استخبارات "  کارگاه زندان  " - ٧ « (خاطرات زندان کبير توخی ، عنوان ھای

    ] ١٠۵صفحۀ  ) » ".کارگاه زندان" ات   سخنی در باب امتياز-٨« (،  ) ١٠٨ تا ١٠١صفحۀ  ( 

  ... .مشابھت ھای ديگر و 
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با تأسف که در اين مجال  صفحاتی را به خود اختصاص خواھد داد؛ تشريح و تفسير ھر يک از شماره ھای فوق   

  .  نمی گنجد

کثريتی ی و ائ زندانی به توده ۀدادن صالحيت زجر و شکنج و از جانب ديگر  اين مشابھت ھا از يک طرف

ی که مستقيم يا غير مستقيم  در ئ ھمچنان  انتقال زندانی از يک سلول به سلول ديگر طبق دلخواه اکثريتی و توده ؛

ی و اکثريتی در زندان پلچرخی کابل در نقش ئ آمدن توده ؛ ھکذاقرار داشتند  ) F.S.Bبعدا  ( K.G.Bارتباط  

آمدن اينھا از ايران ، روسيه و ساير کشور ھا به کابل و و زندانی به خاطر جاسوسی و گرفتن اسرار زندانی 

ن روسی ا در قالب مشاورK G B می رساند که اعضای ؛" حزب دموکراتيک خلق"مذاکرات  آنان با رھبران  

  . داشتند فعال و محسوسحضورھم  در زندان  ھای ايران  ،پس پرده

زنده ياد محمود  ،م جمھوری اسالمی ايران  در نھاد ھای مھم رژي KGBيعنی حضور ،  در ھمين رابطه  

،  " حزب دموکراتيک خلق " که مقاالت تحليلی زيادی در مورد جنايات  ( مبارز و دلير ايران ۀ نويسندگودرزی

 ؛ ھمچنان جھادی و طالبی و تقبيح شديد تجاوزامپرياليزم امريکا  به  سياست و تجاوزاتحاد شوروی به افغانستان

  :را مطالعه می نمائيم   که در ذيل آن تماس گرفته اندبس مھمی ۀنکت  به)افغانستان دارد 

  اداره ١٩٤٨لمان غرب به عنوان دولت مستقل در سال ا حفظ قانون اساسی از نخستين سال ايجاد ۀ ادار«

 ۀادار   ( Bundesamt Für Verfassungsschutz ای برای مسايل امنيتی آن کشور به وجود آمد که با نام   

  .  دانستFBIرا می توان ھمتای  آن. کند  فعاليت می) حفظ قانون اساسی 

  : در  گزارش دادگاه ميکونوس آمده 

در . باشد   میKGB  تشابھی با ساختار سازمان ۀپيشرفت سازمان  ھای اطالعات ايـــران  نشان دھند"  

کارگيری جديد ترين  تکنولوژی ھای   نيز سازمان ويژه ای وجود داشت که انحصاراً به تھيه و به KGBدرون 

  باشد که ظاھراً KGB تواند تحت تأثير کارمندان سابق  مراقبت و ارتباطات می پرداخت  اين پيشرفت می

  »  " مشـــاور واواک می باشند

بادرنگی مختصر ، بر پاره ای از عملکرد ھای رژيم جمھوری اسالمی ايران ،  " ام نيز در مقاله اين قلم

؛ ) .payameazadi.org www(  که درسايت ھای -" را برمال کرد   ماھيت اصلی آنمی توان

)www.baaba.eu ( و)afghan german online ( برقرارمی " آزاد افغانستان –افغانستان آزاد " و پورتال 

 - ت بود   مھم کيھان يا اطالعاۀامول روزنؤکه خود زمانی مس( قای نوری زاده  آۀی از نوشتئ بخشی ھا- باشد 

 ً  ۀ شمارۀمندرج)  به کس ديگر سپرده نمی شد  ، مورد اعتماد شاه ساواک وجز به  عنصرمسؤوليتی  چنين مسلما

را نقل کرده که اينک توجه  خوانندگان عزيز را  به قسمتی از اين " ايران استار  "٢٠٠٦ دسمبر ١٥  مؤرخ  ٦٤٣

  :  نوشته جلب می نمايم 

کوتوله ھای سياسی از تيره احمد ی ۀ يگر جايگاه بين المللی خود را به عنوان قبلدر واقع مسکو  بار د  ... «

  .تثبيت کرده است ... اوز بشاراالسد و موراليس و چنژاد و ھوگو 
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يافت گاز،  ذوب آھن را به ھا منبع خريد شدند و در مقابل درزمانی  که اقتدار داشتيم  و زبان گويا البته روس

دھيم  چھل تا   به آنھا میليون دالريم) ھفتصد (   ٧٠٠ز که در موضع قدرت نيستيم  بافالکت اما امرو. ما دادند 

 داديم  سه زير دريائی کيلوکالس با دو ميليارد و يکصد ميليون دالر.  موشکی ضد ھوائی به ما بفروشند ۀمنظوم

 از روسھا اسلحه خريديم  و دالرده ميليارد   سال اخير بيش از ١٥در طی ...تکنولوژی جنگ جھانی دوم خريديم 

  قرن گذشته  ميالدی به روسھا  ٩٠ ۀ از آغاز دھھشت ميليارد دالراه اتمی بوشھر نيز کم و بيش حدود گبابت نيرو

قبل از انقالب کارشناسان و منھدسان شوروی  که در طرح ذوب آھن اصفھان  مشارکت داشتند  . پرداخت کرده ايم 

  از آنھا با خانواده  ھای شان در دو ھزار تنحاال ھمه جا روسھا ھستند  بيش از ... د  تحت کنترول  بودنکامالً 

 افزون ســه ھزاردر صنايع نظامی ما تعداد  کارشناسان روس  ، اوکراين وبال روس از . بوشھر اقامت دارند 

 خوانند وخيلی از آنھا از عالوه بر اين صد ھا دانشجو  و عناصر سپاه پاسدار در روسيه درس خوانده و می. است 

 حفظ می را  ديدار داشته و اغلب در بازگشت  ارتباط با امامزاده KGB گوناگون با مقام مقدس آمامزاده  قطر

کارشناسان نظامی  و ۀ  يکی از افسران سپاه که  در يک ايمل با ابراز نگرانی از حضور گستردۀگفته ب. کنند  

 کمک خلبانان ارتش ،  تن از  خلبانان٥٠٠ نگران کننده ای نوشته بود بيش ازامنيتی روسيه در ارتش و سپاه مطلب

تانک و (  واحد ھای زرھی   و اين رقم در مورد افسران  و درجه دارانو سپاه نزد روسھا آموزش ديده اند

اتھا و ھم اکنون در جمع ديپلم...«؛ » ...  تن می رسدده ھزارتر  از و واحد ھای موشکی به باال)  توپخانه

کارشناسان  سفارت روسيه در تھران  که دير گاھی است ھمگی زير آسمان  پارک اتابک  در آپارتمانھائی که در 

دام انداختن آدم ھای مستعد در ه  گرم فعاليت و بKGBبيست افسر مجتمع سفارت ساخته اند جمع شده اند حد اقل 

  قرار داد  KGB و اطالعات  جمھوری واليت فقيهعالوه بر اين بين وزارت.  درون دستگاھھای رژيم ھستند

راه ھای اقرار گرفتن مدرن از زندانيان و سر به .   پيش موجود است  سال١٧از ھمکاری و تبادل اطالعات  

امام باقر وزارت ۀ  در دانشگاه جليلKGBنيست کردن  اسالم ناب انقالب محمدی  از سوی استادان و کارشناسا ن  

  ».  شود  شکيالت سپاه آموزش داده میاطالعات و نيز ت

 و عملکرد  ھای اين ی مشابه در زندان و خارج از زندان  داشتند عملکرد ھاشانھر دو رژيم در داخل کشور

توان گفت که  ازاولين روز ھای   میو روشنی   به وضاحتپس . ند مشابه ھم بود در مقايسه با ھم  کالً  ھا دولت 

 " زير نام ( غصب قدرت دولتیو از نخستين روز   عناصر باورمند به اسالم خمينی غصب  انقالب  ايران توسط

ه  بدر ظاھر  ، يعنی"حزب دموکراتيک خلق" توسط سوسياليست نماھای )"١٣٥٧ثور انقالب برگشت ناپذير 

 ژیو دو ايدئولو) به رھبری تره کی و جمھوری دموکراتيک  به رھبری  خمينیجمھوری اسالمی( خاطر دونام 

خلق ھای ھر ،    داللۀ؛ اما در  اصل استقرار حاکميت استعماری برخاسته از سرماي ) "سوسياليستی"اسالمی و (

  . است هدو کشور ايران و افغانستان  چنان سالخی شدند  که در  جھان  نظيرش ديده نشد

ه جنايات ب و علت اينھمتوان مسب  نه اين شکل دولت و ايدئولوژی و نه آن شمايل دولت و ايدئولوژی را می

 "تزلزل درونی و نادانی "  و "تفتيش عقايد " را   علت آننبايد . کشتار ھای دسته جمعی  خواندرنگارنگ و 
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پشت "بست و آنان را " عامالن جنايت را بشناسيم "به  تارخام  را  بعدی  ھای  و نسلامروزوانمود کرد و نسل 

 ؟ !"معرفی کرد ) کانادا (قضائیآمران کشتار ھای جمعی را به نظام  می توان عامالن و  فرستاد"نخود سياه 

  .فرستاد 

  : رفيق اشرف به گفتۀ 

، توجيه گر )  در شکل غير مذھبی خود نيز ؛ حتا(   ارائه شود ھر شکل و عنوانی که  در  ايدئولوژي«    

ً قھر آميز عليه اکثريت مردم  ی قادر به خدمت که تنھا چنين ايدئولوژيچرا خواھد بود؛  ديکتاتوری شديداً و وسيعا

   .». ثر ترين  وجه ممکن می باشدؤگزاری به منافع امپرياليست ھا و سرمايه داران وابسته ايران به م

  

                                                                               ادامه دارد

     

  

  

  

  

  


