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  ٢٠١٣  اپريل ٣٠"                 آزادافغانستان –افغانستان آزاد "  ارسال به پورتال تاريخ                                                                                                                                       

  

  "جدال با خاموشیدر " تأملی بر کتاب 

  اثری از نماد مبارزه و مقاومت ايران       

  )اشرف دھقانی (   

  

  کبير توخی

٢۶/١٠/٢٠٠٧  

  

                                                                          : عنوان ھا تفھرس

 ») توابين مخفــی ( چھره  ديگری از توابين  «    - ١٢

  ) اد خــ (  دولت دست نشانده شوروی در افغانستانکرد ھای پوليس سياسی   عملر بمقیـتع   - ١٣

  وشه ای از کار و کردار ريشه  يابی پديده تواب ، گ  - ١٤

  .خارج از آن و  و اکثريتی تواب شده در زندان  توده ای          

   

  

  

  

   

   :») توابين مخفــی (   ديگری از توابين ۀچھر   « -  ١٢

  

توابين  (  ديگری ازتوابينۀچھر" – ٢٩   ۀ شمارۀدر ارتباط با پيکر سوم  درھمين فصل رفيق اشرفنان ھمچ

  : می نويسد ٣٢٦ه حصف در) " مخفی 

انجام کار ھای توليد برای جبھه ھای جنگ و يا کار ھای به اصطالح فرھنگی در زندان ھا که در آغاز «    

ً از کار ھای توابين به شمار می ر فت ، تحت  شرايطی که سرکوب  سيستماتيک جمھوری  اسالمی ھمچنان علنا

ً تواب  نه( ادامه داشت ،  به بستری تبديل شده بود که زندانيانی  کردند  به  با پرداختن به آن سعی می)  الزاما

د تازه در ميان چنين زندانيانی البته افرا. المی را در مورد خودشان نرم کنند اژدھای جمھوری اسصورتی دلِ 

، کارگزاران ل در ھر حا.  در آنجا حضور داشتند ،دستگير شده ای نيز بودند که ممکن بود به خاطر رد گم کردن

کردند از ميان آن زندانيان، برای  امنيتی رژيم از اين بستر برای عضو گيری ھای جديد  استفاده نموده و سعی می

  5قسمت 



                       
  
  

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 

 وارد آوردن فشار و با تھديد و ارعاب زندانی صورت می مسلم است که اين کار با.  خود جاسوس پرورش دھند 

از طريق اطالعات ، وزارت  )  به بعد ٦٤تقريباً از سال  (  توابيت علنی ۀدر عين حال پس از افول دور.  گرفت

است  که کسانی که به اين کار تن می مسلم . تحت فشار گذاشتن زندانيان ھمواره می کوشيد از آنان جاسوس بسازد

اين نوع .  جاسوسی کمک زيادی می  نمودند ند،  به رژيم جھت سرکوب و کنترول زندانيان سياسی از طريقداد

لحاظ روحی ضربات وازبه زندانيانی که قبالً با آنھا دوستی و نزديکی داشتند، خيانت نموده خصوص ه بجاسوسان 

ندانيان قيد شده  که مبارزی که از طرف باز مواردی نيز در خاطرات   ز.  زيادی به آن زندانيان وارد می ساختند 

در  . دست به خودکشی زده است ،جو برای  جاسوس شدن  تحت فشار قرار گرفته بود،  پس از برگشت به بند

  ؛ » . بکشندضمن بعضی نيز ممکن بود  اگر تحت فشار تن به خيانت داده بودند ، در شرايطی دست از جاسوسی 

 ۀظين و مجريان نظم  ضد خلقی حاکم و پوليس سياسی رژيم در زندان ، گوئی دورتوابين در نقش حاف... «   

تواب ھا در زندان ھای جمھوری اسالمی در حقيقت ، يا می توان گفت که . ذراندند خدمت اجباری خود را می گ

  ». بی مزد  بودند" مزدوران"

ان صفر کيلومتر و يا توابين تــير تعداد بيشتری مثالً واقعيت اين است  که از ميان توابين  به قول خود ش... «   

ابين  که بعضی از تو در حالی. ند  ابه استخدام وزارت اطالعات در آمدند و امروز در اين دستگاه به کار مشغول

ً جاسوس ،  ممکن است ديگر در بيرون از زندان به ھمکاری خود با نيرو ھای امنيتی رژيم مثالً از نوع صرفا

   » اين کار را کردند باشند و عده ای واقعاً ادامه نداده

اين دسته . کار گرفته شدند ه از مھلکه  جان بدر برده  و در دستگاه ھای سرکوب ب... تعدادی از توابين ...  « 

 کادر ھای رسمی وزارت ز، ا)سال تأسيس وزارت اطالعات وامنيت کشور  ( ٦٣از توابين ديگر در سال 

ودند ، مثالً رھبر تواب ھای مجاھدين در زندان پسران در اصفھان ، يعنی علی قره اطالعات و امنيت کشور ب

  .الدين که از طرف دادستانی تھران حمايت می شد ، بعداً جزو وزارت اطالعات شدءضيا

شده نيستند ، ھم اکنون در خارج از کشور به انجام وظايف ه که مسلماً برای ديگران شناخته بخشی از اين دست

 ؛ در سال ھای  اخير تعدادی از توابين در خارج از کشور  .ند ا مشغولیقالبی خويش  عليه نيرو ھای مردمضد ان

زندانيان سياسی  توابين بيشتری از آن نوع را می شناسند و بعضاً  ... .خود را پناھنده سياسی نيز جا زده اند حتا

  ».ندنيز دست به افشای آنان زد

  :را  می آورم    آنۀ فشرد نکاتی مھم  اشاره کرده که در ذيل  بهرفيق اشرفدر متن باال  

  می کوشيد از آنان جاسوس بسازد؛ ... وزارت اطالعات از طريق فشار   -١

 ۀن و مجريان نظم  ضد خلقی حاکم و پوليس سياسی رژيم در زندان ، گوئی دوران در نقش حافظاتواب...    -٢

  خدمت اجباری خود را می گذراندند 

به استخدام واواک در آمدند و امروز در اين "  توابين تير " ، " صفر کيلو متر( ن ابيشتر از ميان توابتعدادی    -٣

  ند؛ اکار مشغوله دستگاه ب
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  کار گرفته شدند؛ه  در دستگاه وزارت اطالعات بتعدادی ھم  که از زندان رھا شدند     -٤

  سر می برند ؛ه يستند ھم اکنون در خارج از کشور ب از اين دسته که برای ديگران شناخته نی  بخش-٥

 يکراست به وزارت اطالعات برا ی ندکه از زندان رھا شدن ااز توابتعدادی گردد که  از متن فوق مستفاد می  

 شده بودند که يا در آغازين  خرد  جويده شده ھای ۀ از زمر اينھا. ضد خلق ايران مراجعه کردندهکار جاسوسی ب

و  . تاب نياورده پيمان ھمکاری با اطالعات زندان بستند و يا در تداوم آن ،و شکنجه)   باز جوئی( حقيقروز ھای ت

  طور قطعه بکه را   اينھا  ، اطالعات  وزارت از اينرو.  در عمل ھم ثابت کردند اين ھمکاری رادر ايام محبس

 آزرم.  از شعر پيشواز از شاعر مبارزايران م [  .استخدام  کرد  "کوچه ھای باور مردم"سوی ه ب   نداشتندھیرا

 سروده شده ، غرض مطالعه شعر،  تھراندر ١٣٤٩ خاطر تسليم شدن  پرويز نيکخواه به ساواک در مرداده که ب

    ]) * (مراجعه شود به اخير توضيحات 

 ،ندانيان عمل کردند ضد زه طيف ديگری از اينھا که  درزندان بدتر و شديد تر از جالدان و پاسداران زندان ب

 افتخار عضويت اين دستگاه رعب و  و بی چون وچرا و با آغوش باز از آنان  پذيرائی کرد واواک ،بعد از رھائی

   .نمودوحشت را به آنان تفويض 

 که  عملکرد ھای زندان داران در تمام زندان ھا قسما ً و در زندان ھای کشور ھای  ھمجوار آنجائی از 

  شباھت عمدتا ً  ؛ ...ی ووص کشور ھای دارای  جھات مشترک  نژادی ، زبانی ، دينی فرھنگخصه ب) آسيائی(

ً  )شرکاء و  توسط خمينی"ی دولتۀماشين حاضر و آماد" ب صبعدازغ (  در ايرانکهطوری .  دارند ھائی و در  قسما

)   " حاضر و آمادهماشين"  و تصرف ھمينی ھای افغانستان ئ توده ١٣۵٧ثور٧بعد از کودتای ننگين ( افغانستان 

 متکی به ھمين شباھت ھا و عملکرد ھا ، عمل می کردند KGBن ا طبق رھنمود مشاور ھازندانمسؤولين   ،کال ً

 یھانوشته در )اين قلم به برداشت ( اشاره کرد که در زير  به مطالبی می تواندرزندان ھای  ھر دو کشور 

خوانده  را نديده و نو يا من آن اشاره شده آن اس گرفته نشده و يا تلويحاً به   به آن تم ايرانیديدۀ رزمندگان زندان 

  .مشاھده نرسيده استه  در  نوشته ھای  رزمندگان افغان اثری از آن بو ؛ اما ، ام

 عملکرد ھای آنان  در م  سيستم ھای اطالعاتی  و ميکانيز و کال ً نامرئیکه  کالبد شکافی جسم جنبده  در حالی

اعم از ( دام انداختن  مبارزان ه تشکيالت چپ انقالبی و بضربه  زدن  واطالعاتی عناصر  با  نفوذهرابط

  ،  ھر دو رژيم سياسی ھای پوليستوسط  ) کابل و تھران  ( "خدا داد "  دولت ھر دودر ) دموکرات و کمونيست 

شم "  سطح  نازل يعنی  ،ضعفۀ مين  نقطاز ھ .دارد... يالکتيکی با زندان  و تسليم وتواب ود و  تنگاتنگۀرابط

 ۀدر پروس  شناخت پوليس سياسی رشد عدمۀ عمدعوامل   يکی از -ورزيده تأکيد    آن ه که لنين بار بار ب-" سياسی

 با يک جھان تأسف که  جنبش ھای چپ انقالبی در ھر دو کشور ضربات  جبران ناپذيری را از .مبارزه می باشد

خيلی ھا مھم  بوده  و می  اين کمبود ، اين قلمبه باور .  شده  اند متحمل   سياسی پوليس  ت شناخ  عدم ۀھمين ناحي

  . به آن پرداخته شوددستان  زندان ديده ه  در آثار  قلم ببايد ھر چه زود تر 
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     دولت عملکرد ھای پوليس سياسی ر بتعمقی  - ١٣

  ) :خـــاد  (  شوروی در افغانستانۀدست نشاند      

  

 با حوصله و مشتاق کاوش در امور چگونگی  عملکرد اطالعاتی دشمنان طبقاتی مردم  ۀ  خوانندۀاجازبا  

ۀ   از رسال)در ھمان سالھا (  در ھمين موردھر چند بسيار  فشرده  مطالبی  ، ...خاطر سرکوب جنبش انقالبیه ب

 ارائـه انتخاب نموده در اينجا از اين قلم را "  مختصر به پاره  ای از عملکرد ھا کی جی بی در افغانستان نگاھی"

 :نمايم 

  .عناصر نفوذی خاد درداخل تشکيالت احزاب و سازمانھای ضد شوروی از سه عرصه  نفوذ می کردند «     

   .، چه در داخل کشور، چه  خارج از آن  اجتماعات مردم  -١

    جبھات جنگ مقاومت ،   -٢

  .زنـــدان ھــا  -٣

   ً     افاده کردسه طيفتوان در زير  لکرد ھای خاد را می عماساسا

   : طيف اول  -١

  : بودنمودهاحتواء را   زير   نفوذی بخشدو  ، که اسالمی یمربوط می شد  به تمامی احزاب و تنظيم ھا  

  : يک

الی  نفوذ نظامی دولت پوشۀ در خارج از کشور و خارج از حيط اسالمیتنظيم ھای ھا به داخل  بخش نفوذیاين

   .  فعاليت داشتندنيزدر داخل کشور

   :  دو

لی در داخل کشور  به  دولت پوشا اسالمی در حيطه نفوذ نظامی  تنظيم ھای در درون     بخش  نفوذی ھای دومی

  )ھمچنان در زندان ھا  ( .استخباراتی اشتغال داشتندکار و بار

   : طيف دوم-٢

 در ، تحت نظر داشته )ھمچنان در زندان ھا  (  راانقالبی کشور محافل و ھسته ھای چپ  ،گروه ھا، سازمان ھا 

  . بودند ن روسی خادا سرگرم  پياده کردن طرح ھای داده شده از طرف مشاور ،آن نفوذ کرده

   : شامل دو بخش بودندخارجیطيف  يا سومف  طي-٣

، التجاری ھا  کالت  و،نی  فعاليت خادی ھا را درقالب  کارمندان سفارت خانه ھای افغا اين بخش ، - :الف

   ساير نھاد ھای رسمی  دولت مقيم خارجمسافر بری آريانا و) ھواپيما ( نمايندگی بانک ھا و نمايندگی طياره 

  .کرد میاحتواء 

ھر  .  محدود می  شد)دانشجويان ( ن و محصال  و تجار انفرادی سياسیۀ در قالب پناھند اين بخش ،فعاليت    -  :ب

  .ارج از کشور تحت نظر داشتند ــپ انقالبی را در خـ  فعاليت چ)ب ( و )الف (دو بخش



                       
  
  

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5 

بعد )  در خارج کشور در داخل و(  مقاومت   نيرو ھایتشکيالت درونشماری از اعضای نفوذی خاد در به    

در   سست شده از عناصره آنعد اينھا ،. امر برگشت به وطن داده می شد،  شان سياسی- از پايان کار اطالعاتی 

  و تشکيالت  تنظيم ھاماھيتاز و عدم شناخت درست سطح آگاھی نازلبا که (  عقب جبھاتدرو يا  جبھات 

با  را )  به کشور شان ،  به صفوف جنگ مقاومت پيوسته بودند  تجاوز ارتش شوروی به خاطر ،  شان منسوبۀ

 در نقش يکجا با عناصر تسليمی یوذخادی ھای نف .نب دولت کارمل  متمايل می ساختندشگرد ھای مختلف به جا

آرزوی پيوستن و ھمکاری با دولت و دست کشيده  "دولت  دموکراتيک"يه که ازجنک عل" ده خاطرربرادران آز"

 و سرباز مسلح باعده ای) استاندار (  والی واليت . به ساحات  نظامی دولت داخل می شدند،را دارند" مردمی " 

دی و فلمبرداران از اين  درام کم  می شتافتند"ه خاطردبرادران آزر"اين شواز به پي...کارمندان مخفی خاد و

  . د که از جنگ مقاومت دست  بکشند و به آغوش دولت برگردندنفلمبرداری می کردند ، تا عوام الناس را بفريب

 ،يا بيشتر از آن  و   نفرهپنج گروهمثال ً، ھا " آزرده خاطر "  گروه جمع از ،  اين پروسه شکل گيری در اوايل

شناسائی  زير شک و از طرف نيرو ھای مقاومتيا  که  ، بودند میاز ھمين نفوذی ھای خاد شان  تن دو و يا سه

به  حيطه نفوذ ھمراه با جذب شده ھايشان   توسط نيرو ھای مقاومتدستگيریقبل از ، …و يا بودند  قرار گرفته

 "برادرکشی خسته از جنگ "،  " ، آزرده خاطر"تسليمی"  زير پوشش و دولت پوشالی نظامی ارتش شوروی

  . از ساحات  نفوذ  دشمن  به داخل خواسته می شدندنظامی  -داخل می شدند و يا بنا بر ملحوظات اطالعاتی 

 روی - مقاومت  جنگ  ھای ازتسليمی  تعدادیيعنی نفوذی ھای خاد ، با ، با تجربه افراد اين  شماری از      

 تنظيم ھا،داخل ه بودند ، ب سپری کرده  را شبکه ھای خاد استخباراتی  آموزشۀمعين  که مدت-لت آورده به دو

  با اظھار ندامت ی توظيف شدهتسليمی ھا(  مورد نظرخاد در درون کشور می خزيدند  و سازمان ھایاحزاب

رقابت و  درب احزا و يا  تنظيم و يا احزابی  می خزيدند که تشکيل قبلی شان با ھمچون تنظيم  به درون ) تاکتيکی

کارکرد در جبھات جنگ مقاومت را  داشتند با تجربۀ   که اعضای اصلی خاد ھمچنان .    قرار داشتندمخاصمت

   می خزيدند    "دشمن" شيوه ھای مختلف به درون تنظيم ھای 

   و يا حلقات منسوبه  حلقۀ   ، به درون تشکيالت ياد شدهبعد از نفوذ )   وتسليمی ھای حرفه ئیخادی ھا(اينان 

دوش ه  ب،حلقه  اعضای  گرفتاری مسؤوليت  خاد می کوشيد .  با خود يکجا به زندان می انداختند را شده شناسائی

  و سياسی عاتیمقاوم جلوه کرده  کار و بار ا طالمثابه  مبارز ه ، تا  وی در زندان  ب  نفوذی اش نيفتد اصلیعضو

 و همثابه عضو زندان ديده ب  ،منسوبه وبعد از رھائی نيز به ھمان سازمان   پيش بردهخود را بدون دغدغه خاطر

 ی دراين زمينه عجالتا ً خود داری میئاز مثال ھا(   گرفته قرارشمورد ستاي،  ...شکنجه شده و مقاومت کرده و 

   سياست دولت  مؤثريت در انحراف  سازمان به جانب من جمله،   سياسی خود-کار و بار اطالعاتی ه ب) شود

  .د داشته باش

  به درون  حوزه ھای خزيدن به تناسب تسليمی ھای آمده از جبھات  مقاومت  در  عضو اصلی خاد دست   

  . بود ترباال  اسالمی تنظيم ھای
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 را در زندان سپری می  آزمايشی شانۀدر واقع دور  ، به دامن دولت دست نشاندهپناه بردهی ھای تسليم  

 ديروز شان  انکسب اطالعات از برادران اسالمی  وھمرزمدردرايت و فعاليت شان در صورتی که  ،کردند

طور مثال  چه تعداد زندانی را با ثبت آواز و کشف اسرار شان به اصطالح ( مطابق معيار ھای خاد می بود 

که ھمانا سند ثبت گفتاری را  م شاناعدا" قانونی" ی شرايط   يعن، " سازند به اعدام برابر" می توانستند زندانيان 

   می کردند کمائی افتخار عضويت خاد را )  فراھم کرده می توانستند   ،شان می بود

را کماکان در ميان  احزاب و تنظيم ھا و   وظايف شان ند،که عضو خاد بود  ، يکنفوذی بخش   طيف اولیاز

می مورد شک قرار  از آنان  شماری زمانی که يا  ديد و  لزومدر صورت. جبھات جنگ مقاومت ادامه می دادند 

عمليه جلب و جذب شان   باالی قبالً  ی از افرادی که ئبخشھا  - دنت اگر فرصتی به چنگ آورده می توانس- ندتگرف

آزرده خاطر ، رنجيده  "– یدر ھمان نقش ھا( با خود ھمراه نموده از بيراھه و کجراھه نيز صورت گرفته بود را 

   .ندوارد حيطه نفوذ نظامی دولت پوشالی می شد... )  و " خاطر

 توابين در نقش حافظين و ...«: مبنی بر"  در جدال با خاموشی "ۀ گرانمايه در رابطه با اين نظر نويسند  

  »  خدمت اجباری خود را می گذراندندۀمجريان نظم  ضد خلقی حاکم و پوليس سياسی رژيم در زندان ، گوئی دور

را به عرض خوانندگان  آن ۀبی وجود دارد که بايد تلخيص شد، مطالبه اين  ھا"  مزدوران بی مزد "ق الطو ا

  :گرامی برسانم 

ه  که بالق کرده استطن اا به اين طيف از  توابرفيق اشرفدقيق ترين نامی است که  " مزدوران بی مزد  "   

که از آرمان و  شده الق طا آنانی  به تا اکنون واژه  اين. تواب بوده می تواندۀ محتوای مقولۀدرستی افاده کنند

ود و برادران  رفقای کمونيست  خ خود به شکنجه گران ھمه وقتۀ ،باورھای  انسانی  و مبارزاتی خود بريده 

 که ساواک  بعد ھا- بودند ساواک  اصلی  عضوکه شماری ولو محدوداما به   ؛استحاله نموده اندخود  ...مجاھد و 

اينھا بعد از خزيدن در درون تشکيالت چپ  .  خوانده می شدند  مسلما ً عضو واواک-ر نام يافت ي تغي به واواک

  . نشدند شناسائی  که در آن نفوذ کرده بودند  ھائی ، بعد ازمدتی کار کرد از جانب سازمان ... انقالبی و مجاھدين و

 گفتتوان   به  صراحت می -  ه آن اشاره می شود بکه بعداً  -   کی جی بی در افغانستان ی عملکرد ھابر مبنای

 .  خزيدند  واواکدر - بعد ھا -  ھمشانديگرۀ عدو .ند نفوذ کرد مخفی حزب توده در ساواک اعضای شماری ازکه

 خان  داوود " حزب انقالب ملی "  در؛ حتا  کشور شانھمانطوری که برادران پرچمی شان در نھاد ھای اطالعاتی

  . ودندنيز نفوذ کرده ب

 در   کهپرچم - پائينتر)   پله (يا يک پته -  عضو کميته مرکزی" زمرخليل"  يعنی  پرچمی مشھور شناسائی   

 در ساواک کشف  و خبر آن راساً به ببرک  کردهی ھای نفوذئتوده توسط  ،  ساواک شاه بود  اعضای افغانل ازاص

" حزب دموکراتيک خلق افغانستان"  مخفی  مسؤولين  .شد رسانده  ؛  بودKGB کارمل  که خود يکی از اعضای 

 به وقوع پيوست و  ١٣٥٧- ٢-٧کودتای ننگين که   تحت نظر داشتند ، تا اين شديداً   را  خليل زمر طی چند سال 

  . از ده سال را در زندان پلچرخی سپری کرد تر و اضافه.دستور مستقيم  کارمل زندانی شده ب " زمــرخليل"
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حفيظ هللا  "شورای انقالبی" و اعضای  فرکسيون خلق که با کابينه ۀ  تن اززندانيان بلند مرتبمنبع خبر يک [ 

اسم وی  . ندزندانی بوددر زندان پلچرخی  يکجا  شاه ولی دکتر آن )نخست وزير(صدر اعظم شمول ه امين ب

    . ] .گماشته شد ) انی بارزگ( آذرخش حافظی می باشد که در دولت کرزی خاين به سمت رئيس اتاق ھای تجارت 

 . می کردند زندان ۀ با خود يکجا روانرا خود حلقۀ  منسوبۀ  ی شان اطالعاتنا آمر بنا بر لزوم ديدنفوذی ھا    

  اطالعات مسؤولين ، شکل گرفت  ھای ايران تواب در زندانۀکه پديد ٦٠  در اواخر سال مثالً  ،چنين صورتی در

  آنازحلقه و يا حلقاتی  کرده مورد نظرضربه را قسمی متوجه سازمان  -  داشتند که پيش از آن به ساواک تعلق -

 بتوانند  در زندان  اينھا تا، نشوند  اطالعاتسازمان متوجه خيانت  عضو نفوذی   مسؤولين   که ند نمودرا گرفتار

  شان ديگريکانی که  با نه به مفھوم راپور دادن از اين يا آن زند (  شان سياسی–اطالعاتی کار ه بی درد سر ب

دست  شان  به اشکال  فعاليت تخريبی   در درون سازمان  ، بعد از رھائی  ھم، ادامه داده  )… و ياندحرف زد

با طرف  يک، تا از ندھا خود را در زندان در نقش تواب قرار دادی از ھمين نفوذی  ديگرتعداد مگر  ؛يازند

به بھانه ھای  مختلف  ، و  تحت نظر داشته شب و روز  ند و آنان را زندانيان  يکجا در سلول ھا  زندگی نماي

ً زندانيان را   قرار گيرنده مورد شکنج تا شديداً ،  بدھند زندانجالدان رسمی راپور آنان را به  و يا خود شخصا

سر زندانی  در اصل نقش سرباز و يا پوليس باالی . قرار دھند تحقير و توھين  آن  وبد تر ازمورد ضرب و شتم 

خمينی  ۀئيد غالم صفتانأ با تر ديگطرف و از .زندان ديگری بر  آنان مبدل سازند صد  و زندان را به انجام دادهرا 

اثرات بسيار مخرب روانی را بر ساير  ، شانمبارزاتی خود ۀ و گذشتو رژيم اش و نقد بيشرمانه  از سازمان

جانب مبارزان ه  ب تماس وپيوستن در راستای ونی رژيم منفورخاطرسرنگه  که بیجوانانھمچنان بر ، زندانيان  

 ايران و جنبش  انقالبی  افغانستان و ۀبر کل جامع ھمينطورداشتند و می  گام بر در خارج از زندان ضد رژيم 

  .  ؛ بگذارند منطقه

در زندان  ھا اری  در گرفتبه بعد   و از آن  ٦٠دھۀ   در شرايط  آيــا مواردی که در فوق به آن اشاره شد 

 ٦٠ چون  در دھه« :که   اينمحتوای مبنی بر نـه باشد و ال فوق ؤسپاسخ  ھرگاه  ؟ است نشدهه مشاھدی ايرانھا

که پوليس سياسی آن در سازمان  بود ) ١٣٦٣  سال تأسيس وزارت اطالعات و امنيت کشور (واواک تأسيس نشده 

در  . را پشتوانه خود داشته باشد » نمايند ء قالب تواب وظيفه اجرا و در  زندان در  باشدھای انقالبی نفوذ کرده 

ً ساواک شاه را ، رژيم جمھوری اسالمی « به اين باور رسيده که مسلما ً جواب دھنده چنين صورت منحل واقعا

  .  »کرده بود

 به دست ب انقالب مردمی ضد امپرياليستیص بعد از غکه( ماشين دولتی از لحاظ شناخت ماھيت  باوراين

 - توسط امپرياليزم امريکا و متحدينش  ، و با پوشش مذھبی با طرق و وسايل ديگر- ادامه دھندگان راه شاھنشاه

ً    ايرانانقالب مردمیھر گاه .  درست نيست به ھيچ وجه؛)سپرده شد ، دست مردم و فرزندان مبارز، دليره  ب واقعا

 تمامی اعضای اولتر از ھمه ، گامھای نخستين در . می شدرھبریتا پايان وظايف انقالب   آنصديق و با فھم
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عمال   بعد از ارزيابی  و محکمه اَ ینشاھ و در پی آن ارتش شاھ.ساواک  دستگير و به محکمه کشانده می شدند

   .شد منحل می؛ ستاد فرماندھی آن 

انفعاالت درون  انقالب خاطری نظاره گرفعل و ه که ارتش ساخته شده  توسط امپريا ليزم بچرا نبايد نوشت 

از طريق عوامل م امپرياليزرا  کان آندانست قبال ً سُ  می که اختيار کرده بود" بی طرفی " در ظاھريعنی،  بود

از دست   ، با ترفند و توطئه...در قالب آيت هللا ھا و آخوند ھا و  و ساواک ارتش ، يعنی استخبارات ارتشنفوذی

سرکوب انقالبيون واقعی و تير که ھمانا می چرخاند ، اش  طرح شده ۀفق پروژرا بر و آن، گرفته پرتوان مردم 

يعنی ،  اعتقادات مسلط بر افکار جامعه  زير پوشش    ايرانۀ فرزندان دلير و از جان گذشت باران ھای دسته جمعی

   .  بوددر زندانھا و خارج از آن  -  دين و مذھب

  خط ۀ، حزب توده و اکثريتی که ھر سه پياده کنندان تنی اشدر افغانستان وبرادر" حزب دموکراتيک خلق"

ً نيمه مخفی  ھر دوکامالً   حرکی سازمان امنيت شوروی بودند و تا ھم اکنون بخش ھای  ی  ئتوده ( مخفی و قسما

ه  ای آن قرار داشتھطور کل و  پرچمی ھا قسما ً در افغانستان در بند حلقه ه در ايران و خادی ھا ب) واکثريتی 

  .نمايند  فعال اين خط حرکی بوده و در رابطه با منافع  اين کشور فعاليت میدھندۀ حرکت 

 تا  ، تماس گرفت در افغانستان بايد طور فشرده KGB کار و بار رابطه با ر دقسمی که در باال اشاره شد ، 

  کامال ً  ایشاخهکه [   ھا کثريتیا ھمچنان ؛ تودهحزب   ،" دموکراتيک خلق افغانستان حزب"  عملکردھمسانی

 با نفوذ کرده ) ١٣٥٧ -١٣٤٩ ( "سازمان چريکھای فدائی خلق ايران"  در داخل   وند  توده بود حزبمخفی 

 تا حد امکان اعضای صديق ،رساندندآن سازمان  مرکزیۀ خود را تاسطح کميتن  از آنایشگرد ھای مختلف شمار

 با تفکرات انحرافی و ضد انقالبی خود شماری از .ساختند ه زندان روانی کردهئ شناساراو راستين  آن سازمان 

 داده خط  پايان در . خود کشاندند به دنبال اين سازمان راوسطحی نگر ساده انديش  اماشجاع ، فداکار؛  اعضای

بر سازمان  انشعاب را  ؛زير پوشش اختالفات تئوريک  ،KGBاز جانب  تصرف سازمان از درون  ، يعنیشد

 يعنی زير نام .کردند  را نيز از آن خود  مردم در ميان  سازمانۀنام  معروف ومحبوب شددر پی آن  .ل کردندتحمي

 )" فدائی خلق ايرانچريکھای سازمان  " (و افزودن کلمه سازمان بدان" ) چريکھای فدائی خلق ايران" ( پر افتخار

در روشنی قرار گيرد ، يعنی بسته بودن  ]. بفريبندخاطر منافع باداران روسی شان خلقی راه ، تا بندبرآمد کرد

   . برمال گردد   KGB  ۀ ھرسه در حلقۀزنجير قالد

 در افغانستان نفوذ اقتصادی -  جھانی کمونيزمامردر ايام رھبری خروشف خاين به  -زمانی که  اتحاد شوروی 

 جنوب شوروی را که با ھم منبه مليت ھای ازبک ، تاجيک ، ترک منسوب   KGB موازی با آن اعضای ،کرد

   . به افغانستان فرستاد... و در ميان فراريان ، پناھندگا ن،نژاد ھا و ھمزبانانشان در داخل افغانستان ھم مرز بودند

 –  شوروی  بر مبنای ستراتيژی رھيافت به آب ھای گرم که الزمه اش کسب قدرت حاکمه  يک دھه بعد حدود

) " موکراتيک خلق حزب د"(  ايران ۀبرادران تنی حزب تود" ر افغانستان بود ،  د–چه مستقسم چه غير مستقيم 

ی ضد ار کردن احزاب و سازمانھتن و مھادود ساخو تدابير الزمه را غرض مح.  نمود پی ريزیافغانستان را در 
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 در پی آن   وحدت با  حزب دموکراتيک خلق ،ۀ ؛ ترغيب و تطميع شان در جھت پروسنفوذ در داخل آنھاشوروی؛ 

  وی ازحزب مذکور را جدا نمودئازجمله ، شاخه ھا.   اتخاذ کرد آنان  در آن حزب) در واقع امر ھضم ( ادغام 

 که در پھلوی کار و بار اصلی شان ،  قرار داد"دموکراتيک خلقحزب " با  در تقابل ظاھرا ً شاخه ھای جدا شده را

آن حزب ، به سوی دشمنان واقعی سوسيال امپرياليزم  شوروی نگذارند که عناصر دلزده ، و جدا شده از مدار 

    .بخشند" اصولی"را با آنھا سمت و سوی   شان مبارزۀ  ،رفته

حزب " بنام  [سال ونيم بعد آن٢ که تقريباً " افغانستان دموکراتيک خلقجمعيت" از اوايل تشکل KGB اساساً   

ً برآمد کردرســم)  ١١/١٠/١٣٤٣" (دموکراتيک خلق افغانستان   سرسپرده ترين اعضای کميته مرکزی آن  ]ا

توظيف کرد بود که مزيد بر جلب و جذب افراد از ، به مليت ھا و اقوام مختلف کشور بودندمنسوب   حزب را  که 

 ، فقط حزبمسؤولين   مليت ھا و اقوام مختلف کشور ، در حوزه ھای تحت آموزش و پرورش خودشان  و يا ساير 

 اعضای حتا ديد ساير اعضای حزب ، ۀ مجزا از حيط–را   خودشان منسوبۀ  اعتماد از مليت ھا و اقوام افراد قابل

 استخباراتی  آنان -  سری و مخفی سازماندھی نموده ، و گذارش فعاليت ھای سياسی طور کامالً ه بيروی سياسی ، ب

   ... . حزبی بودند ؛ بدھند را صرفاً به اعضای رابط خود ، که عناصر به ظاھر عادی و اغلباً غير

، شماری از اين افراد دسته بندی شده ، بعد از تجاوز شوروی به کشور، بدنه اصلی خدمات اطالعات دولتی    

 خان و  داوود  " ملیمصونيت" ؛ی تره کی  "اکسا " ؛  امين "کام"که زير بنای خاد را  ...يعنی خـــاد را ساختند

 ھر سازمان جاسوسی  بعدی تکامل سازمان قبلی خود يا به بيان ديگر.  ساخت  ظاھر شاه می  "ضبط احواالت"

 نامبرده منحل )اطالعاتی (استخباراتی کدام از سازمان ھای  بوده ، در دست به دست گشتن  ماشين دولتی، ھيچ

  .نشده بودند

 ھمچنان –روی  جنوب شو...  ازبک ، تاجيک ، ترکمن ومنسوب به مليت ھای  از جواسيس  تعدادیروسھا

 در درون مرز ھای  اين مليت ھا را که شمار قابل توجه ھم تبار ھای  -وابسته به ساير مليت ھای افغانستان  

ظاھر  در داخل سازمانھای استخباراتی " خلق  دموکراتيکحزب"پيش از تأسيس  افغانستان زندگانی می نمايند را

 ی اطالعاتی ھا نھادرا در درون   اين حزب پرچمیجناحمخفی بعداً اعضای .  بودنموده داخل  خان داوودشاه و

يل خان رئيس ع مانند اسما؛ تا سطح رھبری آن ھا رساند  به مرور ايام  ،جا کردهه  جاب خان داوود ظاھر شاه و

  .دکه ھم اکنون در امريکا اقامت دار خان  داوود  "مصونيت ملی "

  .مان ھا، گروه ھا ، محافل و ھسته ھای  چپ  انقالبی کشور  طيف دومی  خـــاد  مر بوط  می شد به  ساز

 فعاليت مثال ھای ديگری از.  جدا گانه است جزوۀ  خاد در  رابطه با چپ انقالبی مستلزم ار کردوکار ( 

 نيز ١٥در متن  عنوان طور فشرده در بين چپ انقالبی وتنظيم ھای اسالمی " حزب دموکراتيک خلق افغانستان"

      )است توضيح شده 

  

  : از آن   و خارج اکثريتی تواب شده در زندانوتوده ای ر گوشه ای از کار و کردا  تواب ،ۀريشه  يابی پديد  - ١٤
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  : گارش می نويسد درفيق اشرف  در اثر مان  

ً اواخر سال «     تواب در زندان شکل گرفت ؛  ولی شکی نيست که ھمکاری عناصر ۀ بود که پديد٦٠تقريبا

 آغاز شد  که از ميان ٦٠ ھمان اوايل دستگيری ھای گسترده سال ز پست با جنايتکاران جمھوری اسالمی اخاين و

اينان خط سياسی حزب و .  آنھا بودند ۀافراد زيادی در زمر)  در بيرون از زندانحتا( ی ھا ئ توده –اکثريتی 

 ھوری اسالمی بود را به درون زندان آورده جم" ضد امپرياليست " زعم آنان ه سازمان شان که ھمانا تقويت رژيم ب

 آشکارا با دژخيمان زندان عليه زندانيان سياسی ھمکاری می ٦١ و ٦٠ نو در نتيجه در سال ھای خون و جنو

 زخم زبان ھای آنان  عليه زندانيان سياسی آنھم در ؛ حتا ٦٠ ۀ دھزباقيمانده ا بعضی از زندانيان سياسی. نمودند

  . نريزی ھای رژيم  را به ياد دارندو خوھا اوج اعدام 

يک مورد برجسته از  ھمکاری يک عنصر اکثريتی با جنايتکاران زندان مربوط به فرد خائنی است که  يکی 

نام مجتبی که از ھواداران سابق ه ول بند شخصی بود بمسؤ: "  بق  در مورد وی می نويسد از زندانيان سياسی سا

. معاون او شخصی بود از ھواداران سابق  اکثريت که آدمی جلب و موذی بود . بود اقليت بود که بعد ھا تواب شده

بعد "؛ . "در واقع کارگردانی می کرد دش جتبی را در صحنه داشت و خوم بند خط دھند ه بود  و معاوندر مجموع

 دو رژيمه  به نام ھا درون بند فھميديم  که تصميم فرستادن افراد  به اتاق ھای مختلف توسط  يک نفر اکثريتی

محسن که ھم در . ی او حميد رضوانی از اعضای حزب توده صورت می گرفتئمحسن درزی و دوست توده 

ه ار می رفت ،  بيشتر اين جابه شمرژيم شاه و ھم در رژيم خمينی  زندانی شده بود و از کادر ھای مرکزی  ب

ول بند خط ؤ محسن درزی به مجتبی مير حيدری  مس. انجام می داد بدون اين که کسی متوجه آن باشد راجائی ھا

محسن نقش خود را خيلی خوب بازی می کرد و . می داد  که زندانيان مختلف را در کدام اطاق ھا نگه دارند

غافل از اين که در آخر نقاب از  صورت . خود را در پشت سر آنھا پنھان کندۀ ديگران را جلو می انداخت تا چھر

 برای ... بود ٦٠اين البته مربوط به ماھھای در سال ." واقعی او را خواھند شناخت ۀ  مردم چھراو خواھد افتاد و

برخورد ۀ از ديگر توابان بند که وظيف: "  سابق در مورد وی می نويسد سياسی از زندانيان نمونه يکی ديگر

ندان زمان شاه را نيز داشت ،  زۀتئوريک با افراد را به دوش می کشيدند ،  محسن درزی يک اکثريتی  که سابق

 و به انجام  آن اعدام نيز شرکت  کرده بود و مدعی شده بود که تير خالص ضد انقالب را زدهۀ او در جوخ. بود

 ، جزو توابان بند ھای مختلف بوده و جنايات متعددی را ٦٠وی از ابتدای دستگيری در سال ! نيز مباھات می کرد 

  ؛  » .مرتکب شده بود

 نورالدين کيانوری و احسان طبری  و محمد مھدی پرتوی و ٦٢ی ھا درسال ئپس از دستگيری توده ... « 

ی ھا ، خود را در خدمت نيرو ھای امنيتی جمھوری اسالمی قرار  داده ئغيره در رابطه با کار بازجوئی توده 

يز ھمانطور که پيشتر اشاره شد ،  سازمان اکثريت نۀدر رابطه با اعضاء و ھواداران دستگير شد. ..« ؛ » ...بودند



                       
  
  

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11 

 بازجوئی  قرار ۀفــرخ نگــھدار و مھدی فتاح پور با اينکه زندانی نبودند ، در اختيار نيرو ھای امنيتی در شعب

  .». داشتند

 دنبال نموده ١٣٣٠ ۀريشه  ھای اولی تواب  را در دھ" در جدال با خاموشی "  رفيق اشرف در اثرشو حال 

  :ی نويسد م)  ٢٧٩(در صفحه 

پس از  ( ٣٠ که جنبش ايران پيش از اين  ، از بردن خط ندامت به زندان که در سال ھای واقعيت اين است«  

کميته مرکزی .   بسيار تلخی داشت ۀتوسط رھبری حزب توده صورت گرفته بود ، تجرب)  مرداد ٢٨کودتای 

چنان سياستی را در پيش گرفته در ھای حزبی ، حزب توده نيز ظاھراً  با توجيه جلوگيری از اعدام ھا وحفظ کا

اما نفی مبارزه و مقاومت در مقابل ارتجاع سلطنتی در زندان  و تشويق به ابراز ندامت ، خيلی زود فاجعه . بود

سياست بردن خط .  بسيار تلخی را در تاريخ ايران باقی گذاشت ۀبودن آن سياست را به اثبات رسانده  و تجرب

از يک طرف باعث  مرداد ، ٢٨پس از دستگيری ھای گسترده  بعد از " کميته مرکزی"  توسط ندامت به زندان

ن و گسترش فضای بی اعتمادی در ميان ا مبارزۀدرھم شکستن فضای مبارزاتی در زندان ، تضعيف روحي

  ووحشت زندانيان گشت و از طرف ديگر به رژيم شاه کمک نمود تا خود را قدر قدرت  نشان داده و فضای رعب

 بوده عالوه می کند که در افغانستان  سازمان تکيه از توخی [  .»را در زندان ھا و در کل جامعه مستولی سازد 

 تمام اعضای رھبری  و کدر ھای رويزيونيستی تسليم طلبانه و  با پيروی از ھمين سياست ...برای نجات پيکار

  ]و نوکرانش زانوی تسليم بر زمين زده  توبه کردندگرفتار شدۀ آن  در برابر سوسيال امپرياليزم شوروی 

عملی کردن اين خط   اين قلم اضافه می نمايد که ، تواب از رفيق اشرف ۀئيد اين کاوش و ريشه يابی  پديدأبه ت

 با سربلند کردن  ، مصادف است از اکثريتفرخ نگھدار  از حزب توده  و»عمويی« توسط ،در زندان  شاه 

ً  ،ی از حزب کمونيست اتحاد شوروی خروشفرويزيونيزم  تجديد نظر در احکام اساسی کمونيزم علمی  که مسلما

و احزاب اثرات مخرب و فاجعه آفرينش را بر تمامی نھاد ھای اتحاد شوروی به خصوص سازمان امنيت آن کشور

 سازمان امنيت آن نو فرامي مغزھای متفکرحزب توده و اکثريتی رھنمود ھا و دساتير . نموده بودکمونيست  جھان

   . می کردنددر عمل پياده بدون نقد و انتقاد ، برده وار ،  را KGB يعنیکشور

  

                        ادامه دارد                                                                    

  

  
  

  

  

  

از طريق )  چاپ یآماده برا( به صورت کتاب  ) دشکه قسمت پايانی می با( اين اثر بعد از قسمت ششم  : ياد آوری

  .ھمين  پورتال  به دسترس خوانندگان محترم گذاشته خواھد شد 


