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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

د تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـش کشور نباچو  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

 
 Political  سياسی 

  
  علی مشرف : نويسنده 

  
  

  تقبيح جنايا ت جمھوری اسالمی ايران
  

ر  به مثابه پيش درآمد قضيه بايد متذکر شد، که نظام آخندی ايران از ھمان بدو پيدايش، بنيان قدرت خويش را ب
ات  شورگذاشته، اوج آن جناي ديش آن ک روی اجساد خون آلود خلق ايران به خصوص نيروھای انقالبی ودگر ان

  . بود۶٧ وماه ھای اسد وسنبله سال ۶٠ ھجری به ويژه تمام سال ۶٠در دھه 
انی ۶٠اگر ماشين کشتار وسالخ خانه ھای نظام آخندی در تمام سال  ا قرب ا ده ت ا وده ت نج ت ا پ  ھمه روزه  پنج ت

دام  ر اع ردم، خب رفتن از م ه خاطر سرکوب مقاومت ھای مردمی وزھر چشم گ می گرفت وھر روز رژيم ب
ويیھايش را از طريق رسانه ھای عمومی به گوش ايرانيان می رسانيد وبه آ ه گ ود ک ۀ "ن چنان فخر می نم قلع

يدن ۶٧جديدی را کشوده اند؛ درماه اسد سال " خيبر د از نوش ام زھر" بع ی"توسط " ج ذيرش " خمين جالد و پ
ی " ۵٩٨"قطعنامه ان مخف انيده ضمن يک فرم ه اوج آن رس ساوت وجنايت را ب ل، ق شورای امنيت سازمان مل

ام ر دانيان سياسی ضد نظ ام زن ا تم ا دستور داد ت د، ب ته باش رار داش ا ق سبتی آنھ ه ايکه دوسيه ن ا در ھر مرحل
  .اند، به قتل برسانند" سرموضع" تشخيص آنکه به اصطالح خودشان 

اب خاطرات آيت هللا ۵٢٠رونوشت فرمان خمينی، گرفته شده ازصفحه  ی منتظری"  کت ه در آن " حسين عل ک
  :به شمار می رفت" خمينی"زمان قايم مقام وجانشين رسمی 

"  
  بسم هللا الرحمن الرحيم

ه  اق آنھاست وب ه ونف د از روی حيل از آنجا که منافقين خائن به ھيچ وجه به اسالم معتقد نبوده وھر چه می گوين
اقرار سران آنھا از اسالم ارتداد پيدا کرده اند، وبا توجه به محارب بودن آنھا وجنگھای کالسيک آنھا در شمال 

سلمان وغرب وجنوب کشور با ھمکاری  ه ملت م رای صدام علي ان ب ز جاسوسی آن ھای حزب بعث عراق وني
شکيل نظام حمھوری  دای ت ان از ابت ه آن انی وضربات ناجوانمردان تکبار جھ ا اس ان ب ما، وبا توجه به ارتباط آن
د  رده ومی کنن شاری ک اق خود پاف ر سر موضع نف دانھای سراسر کشور ب ه در زن سانی ک اسالمی تا کنون، ک

ان حجة اال سالم محارب وم ا رای اکثريت آقاي ران ب ز در تھ شخيص موضوع ني ند وت دام می باش ه اع حکوم ب
ده ای از وزارت اطالعات ) دادستان تھران"(اشراقی"و جناب آقای) قاضی شرع(دامت افاضاته" نيری" ونماين

دانھای مراکز استان کشور رای ين طور در زن ان می باشد، اگر چه احتياط در اجماع است، وھم  اکثريت آقاي
ر ماطالعات الزم االتباع می باشد، رحدادستان انقالب ويا داديار و يا نماينده وزارت  قاضی شرع، اربين م ب ح

ا ساده انديشی است، قاطعيت ا دوارم ب سالم دربرابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسالمی است، امي
ی خو ه انقالب منان اسالم خشم وکين ه دش سبت ب شخيص رضايت خدادن ه ت انی ک د، آقاي ال را جلب نمائي د متع ون

ار"موضوع به عھده آنان است وسوسه وشک وترديد نکنند وسعی کنند ند" اشدا علی الکف سائل . باش د در م تردي
  .والسالم. قضائی اسالم انقالبی نا ديده گرفتن خون پاک ومطھر شھدا می باشد

                                       روح هللا الموسوی الخمينی                                       
  

  :نوشته است" احمد آقا"اين نامه تاريخ ھم ندارد اما درپشت آن آقای حاج 
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  پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالی
ی"پس از عرض سالم، آيت هللا  ات" موسوی اردبيل افقين ابھام اره من ر حضرتعالی در ب م اخي ورد حک ی در م

  :داشته اند که تلفنی در سه سوال مطرح کردند
د ١ د  آيا اين حکم مربوط به آنھاست که در زندانھا بوده ان شته ان دام گ ه اع د ومحکوم ب ده ان ه ش ومحاکم

ه  ی محاکم ولی تغيير موضع نداده اند و ھنوز ھم حکم در مورد آنھا اجرا نشده است، يا آنھا يی که حت
  ند؟ھم نشده اند محکوم به اعدام ا

د و ٢ ی سر موضع مآيا منافقين که محکوم به زندان محدود شده ان د ول شيده ان م ک دان را ھ داری از زن ق
 نفاق می باشند محکوم به اعدام می باشند؟

تقالل  ٣ ه خود اس تانھائی ک ه در شھرس افقينی ک ده ھای من ا پرون افقين آي ه وضع من در مورد رسيدگی ب
ستند ب ستقال قضائی دارند وتابع مرکز استان ني د م ا خود می توانن ردد ي تان ارسال گ ه مرکز اس د ب ًاي

 عمل کنند؟
                                                                                                            فرزند شما، احمد

  :زير اين نامه نوشته شده
  
  
  

  بسمه تعالی
دام است، سريعا دشمنان اسالم را در تمام موارد فوق ھر کس در ھر مر اق باشدحکمش اع ًحله اگر بر سر نف

ورد نظر  ان م نابود کنيد، در مورد رسيدگی به وضع پرونده ھا در ھرصورت که حکم سريعتر انجام گيرد ھم
  ."است

     روح هللا الموسوی الخمينی
  

ا فقط بردن اسم س" سرموضع"در اين جا الزم است ياد آوری نمايم که ھدف از نام وي دون دش ازمان مربوطه ب
يد " ھيئت مرگ"اھانت بود به طور مثال وقتی  ست؟: "از فردی می پرس دانی پاسخ می داد" اتھامت چي : وزن

ھند"،"پيکار"، " مجاھد" ر سر " س ل ب ان پاسخ دلي اد ھای مخالف جمھوری اسالمی، ھم ا يکی ديگرازنھ وي
ی  تاده م دام فرس ه اع رد ب ه ف رار گرفت ودن ق د موضع ب دگان ارجمن شتر، خوانن ات بي اطر معلوم ه خ ـ ب د ـ ش

د AA-AAپورتال ه نماين د؛ مراجع ه ان ين رابطه نگارش يافت ه خصوص .  می توانند به کتاب ھائيکه در ھم ب
ه مرگ"زير نام  " ايرج مصداقی" جلدی آقای ۴کتاب  ستن ن شای " نه زي ند در اف رين س ا ت وان گوي ايد بت را ش

  .رابطه دانست ــ جنايات آخند ھا در ھمين 
رد جوان را ۶٧بدين سان  در ماه ھای اسد وسنبله  زاران زن وم ران ھ سانی جمھوری اسالمی اي  نظام ضد ان

ود شتر وطوالنی ترنم ات اسالم سياسی را ھر چه بي ار جناي وده طوم ز نم ق اعدام . حلق آوي م دقي د رق ھر چن
 حدس وگمان را فراختر نمود چنانکه حتا  ادعای شدگان را دولت ھيچ گاھی نشر ننمود و خود اين قضيه ميدان

شين  راف جان ر واعت ق ت ای دقي ين ھ اس تخم ر اس ر ب د، مگ ز مطرح ش دانی ني ه صدھزار زن ب ب شتار قري ک
  .بين ھفت تا ده ھزار زندانی را در آن ايام به دار آويختند" خمينی جالد"

ا ست س ه امسال بي ذرد، به مناسبت نکوھش وتقبيح ھمان جنايت ھولناک ک انون خاوران"ل از آن می گ ه " ک ک
ه " سازمان دفاع از زندانيان سياسی ايران"ًقبال به اسم  ل فراخوان سر تاسری ب اه قب ود از دو م فعاليت می نم

ی تقاضای حمايت  ين الملل ی وب ی ايران ام نيروھای انقالب دی داده از تم خاطر محکوميت رژيم ضد انسانی آخن
انی، ١٧در پاسخ به اين فراخوان حدود . مين سال را نمود اگست ھ٢۶وشرکت در تظاھرات  ی، افغ اد ايران  نھ

راز  اھرات ضمن اب ان درآن تظ ال ش رکت فع ا ش ته ، ب الم داش ويش را از آن اع ت خ ادايی حماي ی وکان عراق
تين اسالم سياسی ده راس ن نماين ران اي  ھمبستگی با مردم ايران، تنفر شديد شان را نيز از جمھوری اسالمی اي

  .پايتخت کانادا؛ ابراز داشتند" اوتاوا"درجھان، مقابل سفارت رژيم آخندی در
دگی از ه نماين ه ب ود ک ستان"يکی از سخنرانان ھموطنی ب واه افغان ارزان آزاديخ انون مب ۀ صحبت " ک د دقيق چن

  : نمود، که به خاطر مسائل مطروحه از جانب ايشان در ذيل به آن پرداخته می شود
ه کف زدن سخنران که از قر ار معلوم در فن سخنرانی کم تجربه نبود، به عالوه آنکه باشور وھيجان خاصی ک

  : ھای ممتد را باعث گرديد، برای مردم صحبت نمود در وقت کم معينه مطالب را فشرده نموده چنين  گفت
ان از  راز سپاس وامتن اوران"بعد از اب انون خ ات " ک ه وی جناي ه خاطر دادن فرصت سخنرانی ب جمھوری ب

سته بخشی از  ران دان رز ھای اي ر از م را ت ات را ف اسالمی ايران را محدود به ايران ندانسته ، گسترۀ آن جناي
  .آنرا در داخل افغانستان  طی سه دھه گذشته چنين نقطه گذاری نمود

تعم٨٠بر اساس تقسيم بندی ايشان در دھه  ه اس ارزه علي ه خاطر مب ستان ب ردم افغان ه م ته ک روس ار  قرن گذش
ا  ران ب وآزادی کشور شان با آن ابر قدرت دست به گريبان بوده واز جان مايه می گذاشتند، جھموری اسالمی اي
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سليم  ه ت ی ودامن زدن ب ی عمل رويج ب ين نيروھای مقاومت، ت اق ب ه نف رورش روحي دخالت ھای منفی چون، پ
شان وآزاديخواھانيکه ھمز ر اندي ه دگ ی رحمان شتار ب د وک تعماری روس طلبی ملی، تجري وذ اس ان مخالف نف م

رد ضد  ات نب د، تضعيف جبھ ستان بودن ی در افغان د ھای ايران وذ آخن ژه نف ه وي ی اسالم سياسی ب وسيادت طلب
اتالق خون  ان در ب تادن ھزاران افغ ی ـ صدام"روسی وفرس ی "خمين ی وانقالب ای مل ، سرکوب خونين نيروھ

ستان ضربت زده آب ... افغانی در داخل ايران به بھانه ھای واھی و  از پشت به مقاومت آزاديخوانه مردم افغان
  .به آسياب استعمار روس می ريخت

اليزم ٩٠در دھه  دند امپري ادر ش سان ، ق ون ان يم ملي يش از يک ون  ھمان قرن که مردم افغانستان با ايثار جان ب
 تاريخ نمودند، از در رقابت با روس را از کشور رانده ورژيم وابسته به روس را در آستانه سقوط به زباله دان

ه  ه خود، ب يادت طلبان امپرياليزم غرب وخوش خدمتی آشکار برای امپر ياليزم روس و حفظ سلطۀ و سياست س
ی " جبل السراج"مثابه مبتکر کنفرانس   پرچمی ونجات –عمل نموده ، در نتيجه ضمن حفظ جنايت کاران  خلق

يله  آنھا از قھر مردم، استخوان شکنی عميقی را ه وس ا ب د ت  بين مليت ھای ساکن کشور دامن زده باعث گردي
ل را در " حمام خون"طلبه ھائيکه در قم ومشھد درس خيانت به وطن وکشتار ھموطن را فرا گرفته بودند،  کاب
  .رقابت با نيروھای وابسته به عربستان سعودی وجمھوری اسالمی پاکستان به وجود آيد

سليح سر انجام در دھه کنونی از د ه حمايت وت ا ب ستر امريک ه، " طالب"ر رقابت با امپرياليزم جنايت گ پرداخت
  .می نمايد" طالبی" وجنايتکاران" ناتو"مردم ما را گوشت دم توپ نيروھای متجاوز 

سوالی" کانون"سخنگوی  اتو در ول ل ن ه قب ان آخر ھفت ه بمباردم يندند"در ھمين رابطه ب اره " ش راه اش واليت ف
  .ليزم آمريکا را به خاطر آن جنايت وجنايات ديگرش در افغانستان به شدت محکوم نمودنموده، امپريا

م   ه  رژي ه علي سخنران در اخير ضمن ابراز حمايت نيروھای انقالبی افغانستان ازحرکت ھای  سرنگون طلبان
ه وھمآھنگ  ا دخالت ھای متحدان ه ب ه در مقابل رو ھای جمھوری اسالمی ايران، به صراحت اعالم داشت ک ني

ان  ه وجھ امپرياليستی وارتجاعی برخاسته از اسالم سياسی، نيروھای انقالبی نيز وظيفه دارند تا در سطح منطق
  .فعاليت خويش را ھم آھنگ نموده ارتجاع متحد را با نيروی متحد توده ھا به زانو در آورند

ايی دريکی ا ه راه پيم ر جمعيت بعد از ختم سخنرانی ھا، تظاھرات با نظم خاصی ب ان ھای مرکزی وپ ز خياب
ود" اوتاوا" درال حرکت نم ان دولت ف ايی ، شعار ھای ضد . پرداخته ، به سمت پارلم ان راه پيم ام جري در تم

ام . جمھوری اسالمی ايران به زبان ھای فارسی وانگليسی توجه بينندگان را به خود معطوف می داشت سر انج
ه تظاھرات، جمعيت انبوه تظاھرات کنندگان به مقابل  دن قطعنام پارلمان دولت فدرال توقف نموده، بعد از خوان

  . ودادن شعار ھای ضد رژيم آخندی خاتمه يافت
  :از نظر من درس ھائيکه می توان از اين تظاھرات فرا گرفت می توانند قرارآتی باشند

وان  ھر چند در شرايط کاری کانادا جمع کردن آن تعداد شرکت کننده از لحاظ کمی ھ ـ١ ه بت ست ک اری ني م ک
ده  ا جالب و آموزن آنرا ساده انگاشت، با آنھم ارزش تظاھرات بيشتر از ناحيه کيفيت کار ومحتوای سخنرانی ھ

پرده شوند. بود ه فراموشی س اران ب د جنايت وجنايت ک بخش . تظاھرات در عمل به انسان می آموخت که نباي
ال آن شريک جرم اعظم نيرو ھای شرکت کننده با آنکه به نيکويی م ادا وامث ه کشور ھای چون کان د ک ی دانن

اه ساختن  ه منظور آگ ه ب ن زحمت را پذيرفت جمھوری اسالمی در جنايات آن می باشند مگر بازھم ، بر خود اي
رده از روی . مردم کانادا از ارائه اسناد الزم دريغ نمی ورزند ا پ د ، ت در حاليکه آنھا به شدت تالش می ورزن

بردارند، عکس آن ما افغانھا تالش می ورزيم تا ھر چه بيشتر پرده پوشی نموده تا " سجاده ودار"م جنايات رژي
د گالب زوی،  يد محم شتمند، س ی ک آنجايی پيش برويم که حتا جنايتکارانی چون دستگير پنجشيری، سلطان عل

گر از ھمين قماش، بر ملت ما عبدالحق علومی، گلبدين، ربانی ، سياف، خليلی، محقق، فھيم وده ھا جنايتکار دي
دی در حق ملت . منت نيز گذاشته وچيزی از آنھا مقروض نيز گرديم م آخن ات رژي ه جناي با تمام پھنا وعمقی ک

دعيان دموکراسی  زدوران روس، اسالم سياسی و م ات م ا جناي ايران انجام داد، وقتی بخواھيم به پای مقايسه ب
ه که در افغانستان انجام داده ومی دھند، ام دد منش ب شتار ھای وحشيانه آن نظ ام ک ه تم د ک  بر آئيم ؛ خواھيم دي

ست يم . يک ناشتا وصبحانه آنھا نيز برابر ني زدوران روس ظرف دوران حاکميت خودبيش از يک ون ی م وقت
ی اسالم سياسی در  ازد، وقت يم می س مليون انسان را از بين برده ومليونھای ديگر را معيوب، آواره ، بيوه ويت
ان ،ھرات  زار، بامي ل، م ر را در شھرھای کاب ا ھزار نف ه ده ھ ه ، ب وجود مجاھد وطالب، در کمتر از يک دھ

ام ... و ا انتق تان ھای دوزخ وي وان درداس با چنان قساوتی به قتل می رسانند که نمونه ھای خيالی آنرا فقط می ت
ذي اس ناپ ات قي ه مختار از قاتلين حسين بن علی خواند ويا وقتی جناي ا را در دھ ستر امريک رامپرياليزم جنايت گ

ردم سواری می  رده م اخيراز نظر می گذرانيم و با آنھم مشاھده می نمائيم که مسببين آن جنايات ھنوز ھم بر گ
ردم . خورند، نمی دانم نام آن را چه می توان گذاشت اتوانی م ا ضعف ون ی جنايتکاران وي پر رويی وديده دراي

  !انستان؟در خون کشيده شدۀ افغ
ه  به نظر من ما بايد از چنين عملکرد ھايی بيشتر آموخته وتالش ورزيم تا ما ھم به نوبه خود، جنايتکاران را ب

  .در ادعای خود حد اقل جدی ھستيم" ما"در غير آن نمی توانم باورمند باشم که . پای ميز محاکمه بکشانيم



 ۴

وان گرف ــ٢ ا  دومين درسی که از تظاھرات نامبرده می ت سه ب ا"ت، در مقاي وغ فکری " م پختگی سياسی وبل
ه " ما"چه در حاليکه . نھاد ھای سياسی ايران بود با تاسف ھنوز مثل بچه ھای خورد با قھر وناز می خواھيم ب

ز از  دائی را ني سياست ادامه دھيم ودر اين مسير تا آنجا پيش می رويم که حتا ھمان انسانيت وآداب معشرت ابت
ال ياد برده يک ش پرده وچون بيگانگان واطف ه فراموشی س تيم ب م داش ا ھ ه ب به تمام گذشته ھای مشترکی  را ک

ه ملت  اينين ب ر از خ ه غي د ب ه بتوانن د ک يده ان وغ فکری رس ه آن حدی از بل ا ب ائيم ، آنھ لجوج برخورد می نم
  . وجنايتکاران، متباقی ھمه دست در دست ھم داده  به مصاف با دشمن مشترک کمر ببندند

ار مشترک را  ه ک ل وضرورت ب رام متقاب ايی ، درس احت ی ھ فکر ميکنم اگر ما قادر شويم از چنين گرد ھم آي
ه  ايی راک د آنھ سان می بين بگيريم، عمر خويش را به ھدر نگذرانيده ايم در غير آن چه درد انگيز است وقتی ان

  با خود در جدال دايمی به سر می برند وبيخود ضايع می شوند
ـ٣ د،   ـ رين درس نامي ی کشور مھمت ا اوضاع فعل را در رابطه ب وان آن ايد بت ن ش ه از نظر م سومين درسی ک

ادی تخنيکی،  . شرکت فعال افغانھا در ھمچو فعاليت ھای مبارزاتی می باشد وان م ی خود، ت ه وقت بدين معنی ک
وديم آن به راه انداختن چنين فعاليت ھايی را نداريم، وھنوز در شرايط روانيی به سر م ل ب ی طف ه وقت ريم ک ی ب

ضايای  م اگر باشد، ق رد ھ ا در حد يک ف ه حت ايی از دل وجان سھم گرفت د ھ ر آم حالت را داشتيم، درھمچو ب
  . کشور دربند خويش را طرح ونگذاريم عامدانه درزير توطئه سکوت به فراموشی سپرده شود

را ابراز داشته ويا با سخنرانی، حضور وحمل  به نظر من ، دوستان افغانی که از آن تظاھرات حمايت خويش 
شعار ھايی به نفع مقاومت ضد تجاوز در افغانستان ، حصه گرفتند قسمتی از وظايف خويش را در قبال کشور 

  .  شان آنجام داده آرزوی موفقيت ھای بيشتر برای آنھا خواست ھر افغان شرافتمند می تواند باشد
  
  


