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 کبير توخی

٢٦/١٠/٢٠٠٧ 

 

  "در جدال با خاموشی" تأملی بر کتاب 

  اثری از نماد مبارزه و مقاومت ايران    
 

  )اشرف دهقانی (   

                                                                          : عنوان ها تفهرس

                   ."در جدال  با خاموشی " نگاهی به عنوان های  کتاب      -١

 ." ) در جدال باخاموشی("  و مقاومت ايران و اثرش ه نماد  مبارز    -٢

 .   تجاربی چند از جنبش انقالبی افغانستان در همين زمينه -٣

 .مقوله هايی که شکل آنها با مضمون شا ن در تضاد قرار دارد    -٤

 . افغانستان درنظری هم به زندان     -٥

   .زندان ماهيت     -٦

 .»؟ !چرا پديده ای بنام شکنجه «    -٧

 .     سرکوب  و قتل عام ها با توجيهات ايدئلوژيک-٨

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

  .واقعيت مشابهت  عملکرد های درون زندان و خارج  اززندان   -١٠

 . وابستگی به امپرياليزم   علت  مشابهت  عملکرد ها ،-١١ 

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

  ) :اد خــ (  دولت دست نشانده شوروی در افغانستان عملکرد های پوليس سياسی  ر بمقیـتع   -١٣

   و اکثريتی تواب شده در زندان و وشه ای از کار و کردار توده ای   ريشه  يابی پديده تواب ، گ  -١٤

  . خارج از آن        
   

  "   حزب دموکراتيک خلق "  اکثريتی در ايران وو   به حزب تودهدهنده" خط " اجمالی از عملکرد   -١٥
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  .در افغانستان        

  ؟  K G Bتوده ای و اکثريتی در زندان پلچرخی  کابل ، زندانی  يا اجنت     -١٦

  :ياران زنده و صحبت باقی    -١٧
 
 

   . مبارزه و مقاومت ايران  رفيق  ا شـرف دهـقـا نـی نماد :به 
                                                                   

 (*)  !  جــالد 

 
  در آن تصوير  خونين  

  ، رقم زد"  در جدال با خاموشی "  که ُمَصـِور ، -
  :ديدم 

  و هزاران درخـت هزاران نهـال
  سيم های خـارآگين و سخـتفراسوی 

  کـه با تـبر و تيشه ای دژخيـمانِ  معتـقد ،
  به امر جـالِد قـرِن تجاوز و تسخير

  جالِد شکنجه وزندان و زنجير
  سری پرشـوِر رفيقــان ، 

  سری آزادگـان ، 
   جــدا شـده ا ز تــن ؛

  .ديــدم
     
  و ؛ امــا

  هر درخــت ،
  "کـرخـت "  نـه بسـان هـر

   نهــال  ،و هر
  )١"  (بی حـال "  نـه  همسان هـر 

  با  هر رگ و ريشـه و پنـجه ای کـه دارنـد در زميـن 
  _زميـن بارورشـان _ 

  .باری دگر،  جوانه زدند 
  شـاخـچه و ُپنـدک و شکـوفـه  

  بـرگ و بـار و غنـچه ای نـو رسـته ،
  و ساقـه های سبزيـنه ای شـانرا 

  شبــنم ی ابـر های رنـگـينکشيدند بـزير نـم نـم و 
  ابـر های آبسـتن ازقـهـر و کـيـن

  کـه بر خا سـته از خشـم و خـروشِ  تـفـتـيده ای زمين
  _ زمين آزاده پـرورشـان _ 

  دهـند بـه رهـــروان ،: " کـه 
  )٢"   (         نـويــد فتــح شـبستـان 

  و بنويسند ، بانـم نـم و شـبنم ابـر های  رنـگـين
  _بـر های آبسـتن از طغـيان و شـورش ِِ خونيـن ا_ 

  :بر لـوح سبزينه بـرگ های شـان  
  ! جــالد 

   ای هژدهای هزار دهاِن ايرا ن زمين
  "نظم نوين " که بر خاسته ای از چنبری 
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  مبر گـمـان ، 
  که ســرهايمـان جــدا کـرده يی از تــن

  مــا کـه ســبـزه سـرشــتيم
  .ـمـر داريـم ريشــه در کــوه و ک
  

  جــالد زهـر نوش جــام شکست
  که می لرزيد جام زهـرت  در دست

   کهکشان اره های يبه شمار س
   ، ننگ بر تـو

   (**) خطت "  پاسدار " نفرين برو 
                                

 ٧٢٠٠ سپتمرب ٢٨  ـيـلرتـب. پ                                                                
 
 
  

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

آنگاه که قدم شان به غرب  . دم می زدند" مبارزه "  که زمانی از آنانی: ( " بی حال " و " کرخت    " -) ١(
؛  اين خادمان سرمايه ا ها عبادی ها ، گنجی ها ، مارين در وصف جمال و کمال مخملباف ها،د ، قلم شان يرس

هنر را برای هنر خواستند و می  و برهذياناتشان نام شعر نهادندگفتند و نوشتند و. بر سينه کاغذ کشيده شد
  )؟  ! جاويدانگی  دست يابندتاج و کاخ تا به خواهند ؛ 

ی ، در زير شکنجه شعر ازشاعر انقالبی افغانستان زنده ياد داود سرمد است که در زندان مخوف پلچرخ - ) ٢(
حزب دموکراتيک خلق "ازفرکسيون (های وحشيانه توده ای های شرف باخته افغانستان ، يعنی  جالدان خلقی 

  .قهرمانانه جان باخت " ) 
  ی اين سرانجامم   ــــق سرخـــزخون خويش خطی ميکشم بسوی شـــفــق      چه خوب عاش

  وان       ســــرود رزم پـيــام آوران شــــود نــامــم نويـــد فــتح شبســتان دهـــــم به رهـــر
  عــقــاب زخـمی ام مــی تـوانـيم گـــشـــتن        مگـــر محــال بود لحـظه ای کــنی رامــم   

   منـــم که زند گــی ديگــريســت اعــدامــمز تصور مرگ      اتويی که پشت تو می لرزد 
  

  

  " با خاموشیدر جدال" تأملی بر کتاب 

  اثری از نماد مبارزه و مقاومت ايران  

  )اشرف دهقانی ( 

 )٢٦/١٠/٢٠٠٧( کبير توخی

 :نويد خجسته 

ن داد که موجب شعف و  فدائی بمگرانقدرمبارز ورفيق را يک " در جدال با خاموشی " انتشار  نويد خجسته چندی قبل 
بسيار ارزشمند ورهگشاه  را در  همان رفيق شفيق  اين اثر  کهم بود کتاببيتابانه منتظردستيابی آن .سرورم گرديد 
در روی جلد ، عکس .  در وهله نخست  روی جلد هرکتاب توجه بيننده را به خود معطوف می دارد .اختيارم قرار داد

" ن گلزار خاورا" و "  بهشت زهرا" رستان مبارزان حماسه آفرين وگلگون کفنان و بی کفنانی آغشته به خون رنگه گو
 گان و درخاک سيه مدفون شدگان را در  های  در خون غلتيد ، که خاموشی سنگين و سکوت گورستان به چاپ رسيده
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خاطر آزادی و دموکراسی و بر ضد ظلم و استبداد و استثمارطبقات حاکمه ی وابسته به ه اذهان متبادر ميکند  که ب
 جلد، تصوير رنگی گويايی ديده ميشود که سروده ی اهدا شده به امپرياليزم سرسبز دادند و ِســر سرخ نه ؛ اما در پشت

 . جا داده است دنيزدرخوآنرا نويسنده کتاب  مفهوم 

 

  

   : " با خاموشیدر جدال "   نگاهی به عنوان های  کتاب  -١

 که مطالعه - سطرميان دو بيشتر له فاصباو" تهوما" با فانت  و،  را احتواکرده صفحه٧٢٩ که "در جدال با خاموشی" 
و نيم  ٣  به و ضخامتشونيم سانتی متر١٤ بر آن سانتی متر، ٢١تقريبًا  آن درازی ،  چاپ شده-  نکند اذيت  راچشمآن 

  . می رسد سانتی متر

  افقی و بر باالی خط های "در جدال با خاموشی" عنوان اصلی کتاب،  ات طرف راست صفحافقیبر باالی خط های 
تشريح  ،   با  گذاشتن عالمه ستارهاتزير نويس ها در پائين صفح. تن  جلب توجه می نمايدعنوان های م، طرف چپ 

 در پی آن منابع  و مأخذ  . متعاقب آن ضمايم  جلب توجه می نمايد . است و توضيحات هم بعد از پايان کتاب آمده ،شده 
خوانندگان  پيش از دستيابی اکثر از آنجايی که  . ديده می شود) رهنمای نامها ( فهرست اعالم ، بعد آن . است  چاپ شده

 از نزديکرا   عزيزانی که تا کنون اين اثرآن بگذار برای  ، فهرست عنوان های آن اثر می باشندفهميدنعالقمند  کتاب
  : درج نمايم  آنرا  در ذيلی فهرست عنوان ها ،نديده اند

قدردانی " -٢، " سخنی با خواننده " -١: [ درج سه پيکره  بعد از طرح  فهرست و" در جدال با خاموشی" نويسنده ی  
  :؛ اثر رادر سه بخش تقسيم کرده است "  ]در جدال با خاموشی در يک نگاه  کلی " -٣، " و توضيحی کوتاه

به  " ) چرا شکنجه (" عنوان يافته ؛ فصل اول  " )  ٦٠ و ٥٠تفاوت ها و شباهت های زندان در دو دهه   ( "  بخش اول
شکنجه در خدمت  " -٦؛ " اعمال شکنجه با  هدف های گوناگون"  -٥؛ !"  چرا پديده ای بنام شکنجه " - ٤: پيکره های 

  .  تقسيم گرديده وبه هر کدام  طی صفحاتی پرداخته است"ايجاد فضای رعب و وحشت در جامعه 

کوب زندانی سياسی ،جلوه ای از سر" -٧همچنان به پيکره های " ) سرکوب و شکنجه در دو رژيم ( " فصل دوم 
 و وسايل شکنجه بدور از شيوه ها "-٩؛ " يک درس تاريخی از آنچه گذشت" -٨ ؛"مصاف جمهوری اسالمی بامردم

 -١١؛ " کار گيری آخرين تجارب ساواک در شکنجه گاههای جمهوری اسالمی به "-١٠؛ "  مذهبی–اهاله ايدئولوژيکی 
به کمال رسيدن ننگ ها و جنايات شاهنشاهی در جمهوری  "-١٢؛ "  دو دههبازهم در مورد مسايل زمينی در" 

  . تقسيم شده و هر کدام  محتوای خود را طی صفحات ارائه  کرده است " اسالمی

 عنوان شده،  در زير آن فصل  "٦٠ زندان در دهه –شرايط زندان ، انعکاسی از شرايط حاکم بر جامعه   " بخش دوم
؛  " زنداننسلی از انقالب در چنگال ضد انقالب در  " -١٣به پيکره های " )  ميان خون و جنايت استقرار در( " اول 
المی و جناياتی که در توصيف نمی جمهوری اس "-١٥؛  "٦٠لمپن ها ، در نقش گردانندگان زندان در  دهه  "-١٤
  "  -١٨؛  "های انفرادی گوهر دشت سلول  "-١٧ ؛" زندانی  مبارزين ضد انقالب در برابر مقاومت  " -١٦ ؛" نجدگ

  . تقسيم شده است... "  يا" تابوت ها" تخت ها ، 

زندان و  " -٢٠و " منطبق با اوضاع جامعهتصوير، تصوير زندان  " -١٩پيکره " ) زندان و جامعه( " در فصل دوم 
  . "  سرکوب با توجيهات ايدئولوژيکی– جامعه

 از لشمه ای از وضعيت بند ها قب "-٢١:   مشتمل بر پيکره های ذيل می باشد " )تواب پديده ای نوظهور( " فصل سوم 
شکل گيری پديده تواب و مراحل تکاملی  " -٢٣؛ " تواب ، پديده ای نو ظهور در زندان  " -٢٢؛ " شکل گيری توابين

؛ ... " می ، فراتر تواب های جمهوری اسال "-٢٥؛ " يا تاکتيکی  که تواب ساخت !  تاکتيکی تواب های -٢٤؛ " آن 
 نمونه هائی از -٢٨؛ "  توابين در حوزه کار های نظری - ب " -٢٧؛ "  توابين در حوزه کار های عملی-الف  " -٢٦

سرنوشت توابين در  " -٣٠؛ ) " توابين مخفی ( چهره  ديگری از توابين  " -٢٩؛ " اعمال توابين در بند های عمومی 
  ."  در ايجاد شرايط خشونت بار در بعضی  شهر ها نقش توابين  " -٣١؛  " ٦٠دهه 
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پيکره )  »مقاومت و مبارزه « (عنوان يافته در ذيل آن فصل اول  » زندان، عرصه ای از نبرد طبقاتی  « بخش ســوم 
پايداری و ايستادگی  " -٣٤؛ " مبارزه و مقاومت در دوران بازجوئی " -٣٣؛ " مقاومت و مبارزه در زندان " -٣٢های 

 ، بند تنبيهی زنان در ٨بند  " -٣٦؛ " ٦٠ سياسی در اوايل دهه نمبارزه و مقاومت زندانيا " -٣٥؛ " در جهنمی زمينی
چگونگی مقاومت در دوره حاکميت  "-٣٨؛ " مبارزه و مقاومت در اشکال ديگر  " -٣٧؛ " قزل حصار ، يک نمونه 

سی  ا تداوم مبارزه زندانيان  سي " -٤٠؛ " ت توابين در بند ها مبارزه در دوره افول حاکمي " -٣٩؛ " توابين در زندان 
 -٤٢؛ " ٦٤نمونه  هائی از مبارزه زندانيان سياسی در سال  -٤١؛ " در دوره حاکميت جناح منتظری در زندان ها 

  .مشاهده ميشود "  ٦٧ تا فاجعه سال ٦٥مبارزه در زندان از سال 

شکست رژيم در مقابله  با شکست ناپذيری زندانی  " -٤٣پيکره " ) يان سياسی قتل عام زندان( "  در پی آن فصل دوم  
 -٤٦و " تعمقی بر داليل قتل عام زندانيان سياسی  " -٤٥؛ "  و رويدادهای پيش از آن ٦٧فاجعه سال  " -٤٤؛ " انقالبی

  .  مالحظه می شود"   و اختالفات تاکتيکی سران جمهوری اسالمی٦٧فاجعه سال " 

و " ايدئولوژی" « " -٤٨؛ ! " بر نگشت " زمستان " " -٤٧پيکره های  " )   نفـرجـام سـخـ( " فصل سوم درتحت 
منابع و مأخذ  " -٥٦ و پيکره  ها عنوان شده ؛ " ضميمه" ٥٥  تا  ٥٠پيکره و از " توضيحات " -٤٩ ؛  »توجيه جنايت

 که پايان  ٧٢٩ تا صفحه ٧١٤از صفحه  "نام هاراهنمای  " -٥٧و ) را در بر گرفته   ٧١٣ تا ٧٠٨از صفحه  ( "
    .؛ درج شده استصفحات کل کتاب را اعالم می دارد

 تـا  ١از  ( با شماره که طور مسلسل تذکر داده ، به همين منظور آنها را   راهای اثرعنوان در همين نوشته ، اين قلم { 
   } .  بندی کرده است "پيکره " )  ٥٧

  تصوير اززحمتکشان و بسا ، از داخل زندانتصاويری، شکنجه شده ،  زان انقالبی اعدام شده مبار تصويری ،در متن
 دچار دگرگونی و نفرت شديد شده خواهان سرنگونی نيز بيننده بی تفاوت و سياست گريز از تماشای آنهاحتی که يیها

  .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  ( بی هر کداماشعار شعرای انقال
 بار ها بر آن تأکيد  بزرگ که لنين-  دشمن وحشی عليه طبقاتی و خشم مقدس نفرت،انزجار از  وی خ خلقتهيجات  و

 رژيم جمهوریستم و استثمار ظلم و بر ضد ه نقشی در خور توجه داشته و به خواننده انگيزه  مبارز -ورزيده است 
  .  می نمايد را القا امپرياليستیسرمايه ه  بوابسته اسالمی 

نيز سنگواره شده های سياسی را    قلب حتی، ن ا بد- هرچند گذرا - درنگی  که ی استآتشين  گلوله، چون کتاباين 
که با  ارزشمند اين کتاب : نوشت، ميتوان  می با مسئوليتدر رساترين کال. دارد  را به تفکر وا مینآنا، گرما بخشيده 

 نسل های  در پرتو آن را ماند که ی روشن فانوسیدر واقع امرقطع و صحافت مرغوب وز يبا  از چاپ برآمده است ، 
ه  يعنی ب، خاطررفاه و آسايش انسان نوين و آزادهه بکه (  ... منطقه و   افغانستان ، تاجکستان ،- ايران فردایامروز و

 و خواهان  جامعه بدون  مالکيت خصوصی ، بدون رزمند خاطرامر رهائی بشريت  از يوغ  خونچکان سرمايه می
 امپرياليزم  می بدونزندان و شکنجه و اعدام و بدون طبقات حاکمه خون آشام و دولت  های وابسته و دست نشانده و

تشتت و آشفته فکری در عرصه های مختلف  و بطور اخص  ، نيرنگ ، خدعه ،توطئه  اشکال  و شگرد های  ) باشند
 ترين  بکار گرفته می شود ؛  به زوددشمن طبقاتی و حاميان جهانی آن يعنی امپرياليزمدر زندان ها  را که توسط  

  .نموده می توانند فرصت ممکنه درک  کرده ، بی ضرر و بی اثــر 

  ") :ر جدال باخاموشی د( " نماد مبارزه و مقاومت ايران و اثرش   -٢

 ديکتاتور وابسته به سلطنت  شاهنشاه  که خود در زمان تسلط"   جدال با خاموشی" کتاب در  رفيق اشرف نويسنده
 گرفتار و زندانی شده بود ، و  آنروز"  چريکهای فدايی خلق ايران"  در رابطه با سازمان پر افتخارام امريکامپرياليز

ئی و شکنجه های جسمی و روانی  که محصول تجارب چندين دهه ی سازمان سيا و مولود در برابر  شيوه های  بازجو
ثه ی آن  ساواک در آن شرايط اختناق و پيگرد  و شکنجه و زندان بود، نه تنها سرفرازانه تاب آورد و مقاومت نمود يخب

 که حتی در منطقه -  راام شاهنشاهی  دژبانان ، بازجويان ، دژخيمان و در مجموع کل نظ ،؛ بلکه  با فرار از زندان
شدت  تحقير و توهين کرد  و با فرار تاريخی اش از آن سياهچال مخوف  به ه  در سطح جهان ب-مداخله نظامی می کرد 

 نظيراز يکطرف  ؛ با همين تجارب و  پشتوانه مبارزاتی بیت هويت  نمود  و مقاومت درميان خلق اش تثبيهنماد مبارز
مع آ وری کتاب ها ، مجالت ، مقاالت ، اسناد  و اوراق منسجم و پراگنده ، مربوط به زندان های دهه جواز جانب ديگر
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  و - با آنکه ديد و  تفکر نويسندگان بر تحليل و ارزيابی شان در نشرات ياد شده  کم و بيش حاکم بوده  - ٦٠  و دهه٥٠
 شده  و  قبول زحمات تماس با وابستگان زندانيان اعدام شده مطالعه نقادانه و موشکافانه اينهمه نشرات به مشکل دستياب

البته در عالم پراگندگی ايرانيان [ وآنانی که از زير ساطور جالدان هر دو  دولت  وابسته و منفور، رهائی يافته اند 
کال حب و بغض بندی مطالب و گفته های آنا ن با حفظ اصل امانت داری و مبرا ازاشع و جم] پناهنده در سراسر جهان 

 تنظيم شده ی شده و سر انجام  محتوای علمداده ه مثابه فاکت های عينی و ملموس جاشخصی و سياسی ، در اين اثر ب
 در توان گفت  که در تاريخ جنبش انقالبی ايران بنابرين می . داده است " با خاموشیدر جدال " اين  کتاب را شکلِ   

وابسته ، زندان ، شکنجه دست نشانده و در رابطه با دولت اثری پرارزش و رهگشايست که چنين  نخستين  بارنوع خود 
 .در هر دو دهـــه بيرون داده شده است .... ، تواب و

 

  :  در همين زمينه انقالبی افغانستانجنبشتجاربی چند از  -٣

    ؟!داندی اشته باشد از سوزش  و سوختن چه م تاکس دستی بر آتش ند 

 ( افغانستان ردر هنگام تجاوز ارتش شورری سابق ب( سال  در زندان مخوف پلچرخی کابل ١٦   با قيداين قلم که خود
،  )اين سرزمين را دراشغال داشته  وخلق تسليم ناپذيرش را دراسارت دارندامپرياليزم امريکا و شرکا که هم اکنون 

مصالحه " ون رهايی زندانيان سياسی ناشی از بر طبق قان{ درتداوم هشت سالی که در زندان بود .  محکوم شده بود
 راکه نصف مدت حبس انی، زنداني) ديو خون آشام خــاد ( رياست دکتر نجيب ه ؛ دولت  دست نشانده شوروی ب" ملی

، با زندان و شرايط نهايت وحشتناک آن پيهم  ؛همانند ساير زندانيان آگاه و رسالتمند} شانرا سپری کرده بودند رها کرد 
سر انجام کوله بار روز تا روز  سنگين و سنگين تر ، آتشين و آتشين تر تجربيات و دست . حال مبارزه قرار داشت در 

 اشکال زجر و شکنجه های جسمی و روانی  ودر بدل از دست تحملدر ازای " دوزخ استعمار"آورد هايش را از آن  
  . اش ؛  به بيرون از زندان انتقال داد دادن هشت سال  زندگی

آنگاهی که رژيم (  تأسف که ما در گذشته با، به نسبت  پايين بودن سطح جنبش و محدوديت های تکنيکی در افغانستان 
 تجارب و ، شامل نوشته ها  مواد ارسالی از  )و تضاد ها حدت بعدی خود را نداشتشاهی به جمهوريت استحاله نکرده 

و تجارب د و آموزنده کمونيست های ايران  هميش از آثارارزشمن. ايمرفقای چپ انقالبی ايران استفاده کرده  مبارزات
 ؛ از طرق و راه های مختلف آثار و کتب چاپ شده سازمان های  ميکرديم  استفاده ايرانگرانبهای جنبش انقالبی 

 ه مشتاق مبارزرو روزبه کتاب دست هر جوانس بگونه مثال  دفاعيه زنده ياد خ؛ نموديم ياب می تانقالبی ايران  را دس
 ،   محفل،  هستههر ل  اشرف دهقانی کتاب روی دست هر پير و جوان  شام اثررفيق"حماسه مقاومت " بعد ها  . بود

  . گروه و سازمان چپ انقالبی افغانستان بود

ته و ساير شخصيت های برجسصدرمائو  و استالين،لنين ،  انگلس ،آثار ترجمه شده توسط مبارزان  ايرانی از مارکس
جنبش بين المللی کمونيستی گرفته تا آثار ادبی از نويسندگان کمونيست و دموکرات های انقالبی ايران و ساير کشور ها 

  مختلف بدست می آورديمل جهان را  به اشکا ی 

يسنده های شده از نو تأليف کتاب  جلد  ده ها  و  اوراق و نشرات  مواد چاپ شده که ما از افاده مطلب نمايم به بيان ديگر
  .  ايمبهره برده ن ايرار انقالبی کشو توسط  مترجمين از منابع چپ خارجیيا ترجمه شده چپ ايران و

داود خان :  فرا رسيد   افغانستان(در يکی به جای ديگر، هم بحرانات اجتماعی  و جابجايی طبقات  حاکمه وابستهزمانی
 ١٣٥٧ ثور ٧ دتای ننگينو تکانهای مخرب کرحله بعدی در م؛به مجوز اتحاد شوروی  کودتايش را عملی ساخت 

که هزاران تن  رادرزندانها وصدهاهزارتن را درخارج زندان  "حزب دموکراتيک خلق" (توده ای های افغانستانتوسط 
به  ارتش سوسيال امپرياليزم شوروی  عريان و مستقيم  تجاوزيعنی" آن مرحله تکاملی "  و ؛ )وحشيانه بقتل رساندند

 ؛بار دولت  دست نشانده ن خوهسلطبه ادامه آن  ؛ ما عليه اين تجاوزخواه مردم آزادی جنگ،  در واکنش به آن؛ غانستاناف
که  هم اکنون ( گون ها ي در پل تنان هزار ؛ و کشتار های دسته جمعی سرکوب آنان در زندانها وکثرت زندانيان سياسی

 ی  زير نظر مستقيم  اعضا ) مال شده است کشورکشف و بری استان يعن در چند  واليت قتل عام ها اين  جمعیگور های
KGB تهاجم باند های  در پايگاههای نظامی آنها در افغانستان ،قتل اسيران گرفتار شده توسط قوای اشغالگرشوروی و؛ 
 پوشالی نجيب سقوط دولت اين جنايتکاران شرف باخته قبل از به اصطالح مردم در زندان ها  توسط و کشتاراسالمی

 يعنی آن و پله تکاملی  ؛بعد ازتسخير کابل  زندان ها و خارج از آنر د ها  باند جنايات عجيب  اين ؛  جالد خاداهللا
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 ، ند فراهم نمود شان امپرياليستی خالقکه زمينه را برای تجاوز عريان   امپرياليزم امريکاساختحاکميت طالبان وحشی 
  اين شرايط مراحل مختلف برداشتهای خود را از  افغانستان چپ انقالبی خاصتًا پعناصر چ ازسبب شد که هر کدام

 جاوزات ، گرفتاری ها ،  بازجوئی ها ، ت  کودتا ها محصول،که در واقع امری  تجاربچنين   و نتايجداشته خونبار 
 نشانده  و  بازجويان  شوروی ها ی دولت دست" خادی" ، " سائی هااگ" ، " کامی ها " ،  " ضبط احواالتی ها " توسط 

   فی مابين اين باند ها ، همينطور پوليس های مذهبی طالبان وحشی ؛ی ارتجاعی، خادی های  باند های اسالمی ، جنگها
امريکايی ها در  زندانيان افغان توسط بازجوئی مستقيم  و )دولت کرزی (جاسوسان دولت دست نشانده امپرياليزم امريکا

 )ی شاندر داخل و خارج زندان ها( قتل عام ها ی شان در افغانستان  ، اشکال شکنجه وتجاوز و پايگاههای نظام
 و بسا موارد مهم ديگر کهکف شان در جبهات جنگ مقاومت  و در زندان ها ه  مردم و فرزندان  سربهمقاومت و مبارز

در ميان و جهان  جنبش انقالبی ايران را با  يان آن نمی باشدا مردم زحمتکش ما پ يک ميليون و نيمبًاي تقرکشته شدن 
نشرات مجله (   کرده باشيم انقالبی جهان اداباشد با انتقال اين تجارب حد اقل دين مان را در قبال جنبش چپ.  ارند زبگ

  ) .ها و برقراری سايت ها  مؤيد اين امر بوده می تواند 

  :رار دارد   مقوله هايی که شکل آنها با مضمون شا ن در تضاد ق-٤

 به کوتاه  در قالب چند  جمله  از متن داخل حاشيه شده اجازه دهندتا  مبخواه   از خوانندگان گرامیاضعانهمتو  يدبگذار
 چند  توسط امپرياليزم امريکا و شرکا  افغانستان  اشغال شده در پی آن راجع به زندان در ، پرداختهمقوله زنـــدان 

 متن بسيار ارزشمند و بلند ؛ متهيج و  احساس برانگيز و آموزندهگوشه ای ازب آن به قاعت  مسلمًا م.مسطری هم رقم زن
 زيرا   ؛طور بسيار فشرده بپردازم  ، مبارزه ومقاومت ايران  رفيق اشرف دهقانی نماداز "در جدال با خاموشی " ی 

ختن به همه يی متن آموزنده اين اثر مشکل صحی و فرصت زمانی و مهمتر ازآن  اشتغال مبارزاتی ، برايم امکان پردا
و اما آنچه که برايم ارزيابی آن در خور بيشترين .  نمی دهدرا... پرمحتوا و مورد نياز جنبش کمونيستی کشور ايران و

و مقوله هايی که محتوای آن با ( عجالتا آنچه از مقوله .طور بسيار فشرده  به آن خواهم پرداخت ه اهميت می باشد، ب
تمام مقوالت و واژه ها از : دانم  در ذهنم خطور نموده  در اينجا تذکار آنرا مفيد می) د ن در تضاد قرار داراناشکال ش

اين معانی و مفاهيم در فرآيند کار و کردار اجتماعی انسان پوينده و جوينده  جان گرفته،  . خود معانی و مفاهيمی دارند
نجانيده، به وسيله ی همان قالب ها، واقعيت های روينده ، يا  گلب کلمات يا عام و کلی را در  قابيان مختص و مشخص و 
 کلی ترين مفاهيم و معانی که در جريان يک علم تدوين شده، اساس و بنياد ديگر، بيان  بهيا.  ميرنده  را متجلی ساخته اند

به طور مثال   .ل مقوله  بخود می گيرد شک، بتواند آن علم را تشکيل داده، به ارتقا و تعالی بعدی و آتی آن خدمت کرده 
، ارزش اضافی، ارزش مصرفی،  کاال، ارزش: ؛ در علم اقتصاد...  جاذبه و،قوه، مدار، مرکز، فرار: در علم فزيک

؛ ... ، سکوالريزم وسیتئوکرا سوسياليزم، يکتاتوری، کاپيتاليزم،دموکراسی، د: ؛ در علم سياست... کار اجتماعًا الزم و
" : اداره  حقوق  در علم؛... به خودآئی، خويش جدا سازی، خويش اندودی، عقده، حقارت و: ان شناختیدر علم رو

در داخل و يا در " ( بعيدت"  ، " ، حبس قصير "طويلحبس " ، " حبس ابد " ، " حبس تعليقی  " ،" زندان " ، " محکمه 
  ....و)  مدت حبس  زندانیآگاهی سند(" پارچه ابالغ" ، )خارج از کشور

 که بيخ و بنياد ی هر علمايدئولوژی وسياست وياهر بر مبنای)  که تعلق گيرندبه هر طبقه ای(نهاد ها و موسسات خادم 
 در ذهن خواننده يا -  در اندک لحظه- مفاهيم خود را توسط  مقوالت و واژه های همان  علمکلی ترين گرفته باشند، 

  ـندتـ اما مقوالت و واژه هايی هم  هس ؛کشند  دارند؛ به تصوير میاتیطالعپژوهشگرانی  که کم يا بيش در مورد آن ا
نمايند که با   واقعيت هايی را در بطن خود حمل می،که ظاهرًا بازتاب محتوای درونی خود بوده ؛ مگر در ماهيت امر

له ی متضاد خود را حمل يا به کالم ديگر مضمون مقو. می داشته باشدجوهر اصلی شان در تعارض و تقابل دايمی قرار
  دولتها يعنی هاطبقات حاکمه کشورنماينده  وحدت ،اصل اين مقوله فريبنده در  ( "ملل متحد"می نمايند؛  همانند مقوله 
" تواب "  مقوله   و يا ) ن اتالق کردا بد"دولت های متحد  " ، که ميشود موسسه در يک موسسهبوده  نه وحدت ملت ها 

  . هم پرداختن خوااکه بعدًا بد

 ترين مقوله ی قديم ، که خود موسسه ای است  برای سرکوب طبقات زحمتکش و بهره ده ،زندان هم در مؤلفه دولت
 ساده  ابتدائی و  مناسبات و تحکيمهمپای مالکيت خصوصی و  حراست از آن شکل گرفته ، خود  در روند  تکامل،  بوده

 پيگرد "  مثل.  بوده است ديگر  زايشگر بسا مقوالتی ،سايل توليدمالکيت خصوصی بر وتری ه ديو پيچده ي پيچ، 
دو حلقه آهنی در پای محبوس "( زوالنه " ، ) دست بند" ( الچک " ،" تالشی" ، " گرفتاری" ، " مجرم" ،  "مظنون

، "  شکنجه "،  ) بازجو " ( مستنطق "  ، )وانتهای دوزنجيری که به حلقه دو پا وصل شده بدست زندانی داده ميشود
) سلول مجرد " ( کوته قفلی " ، "تيل داغ "  ، "فانه " و " قين " ، " قيامت " ، " قبر" ،" تابوت: " اشکال شکنجه مانند 

" روز پايوازی" ، )  احتياج وی را می آورددکسی که برای زندانی لباس واشيای مور" ( پايواز " ، " اتاق عمومی" ، 
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 زندانی نمی شد به  بعد از محکمهمجرم" (قيد تعليقی" ، ... " قيد " ، " قيد ابد  " ،"خصیمر " ،" روز مالقاتی " يا  
 در   ديگر که مقوالتو بسا، )  سپری ميکرد بايد و مدت قيد تعليقی را ه دو باره گرفتار شد اندکترين اشتباهمحض

  .   شکل گرفته  اند... و   در ايران و افغانستان"زندان "ارتباط با 

  : افغانستان درنظری هم به زندان  -٥

 ، در درازنای تاريخ در طی قرون و اعصار متمادی سير حرکت تکاملی داشته است"  زندان "محتوای درونی مقوله 
 يعنی  ،ارتش و زندان  است ، در مورد  را اشغال کردهی هر رژيمی که  جای رژيم قبل بشر، کند و تند، فراز و فرود پر
داشته ، دربی بر درب هايش ، قفلی بر قفل هايش ،  ديواری  بر ديوار مبذول  توجه خاصی  اين دو،  تحکيم و تکاملدر

  .افزوده است ؛  ... سلولی بر سلول هايش وانش بر نگهبانانش ، دژخيمی بر دژخيم نگهبانی ،هايش

در چند تغيير  زندان ها ربيشت تجهيز تعميروناظر دور و نزديک  ،مثابه يک زندانیه  ب خود طی ساليان متمادیمن
را ظاهرشاه و به مجوز اتحاد شوروی پياده شد که ١٣٥٢-٤-٢٦ در داودخان  کودتای:دولتی بوده ام های شکلی نظام 

عالوه شماری از زندان ه ب.  رهبر آن  به زندان متمرکز گرديدتوجه  گام بخشی از نخستين در  .از قدرت برکنار نمود
  مخوفوجديد   وسيع الساحه عمار زندان ِابه   آغازکابل" دهمزنگ " ن  معروف وقديمی زندا ها در کابل من جمله 

 ٥٠٠بيشتر از بامصرف  کار تعمير آنرا.مسمی گرديد" پلچرخیزندان  "درمنطقه ای بنام  پلچرخی نمود که به نام 
 و تقريبا دو صد مليون افغانی ملياردنزده  بالغ بر ١٣٥٤ که در سال  مالی  شکه بتناسب کل بودجه دولت (ميليون افغانی 

 توسط توده ای های افغانستان شوروی و مداخله اتحاددستور ه که ب بود  کرده تقريبا تکميل،)هنگفتبود رقمی ، می شد 
 که به جانب غرب متمايل ، رئيس دولت  . صورت گرفت ١٣٥٧ ثور٧ کودتای ننگين " خلقموکراتيک  دحزب " يعنی
شاه ايران در مالقاتی با نماينده خاص داود خان وعده پرداخت دومليارد دالر را بخاطر  پيشبرد : مثالبه گونه ( بود شده

 در جريان مقاومت  زيادی از اعضای خانواده اش تعداد باK G Bبنا به دستور  )پروژه راه آهن به افغانستان داده بود 
  . به قتل رسيدند"لق خ" فرکسيون نظاميان  توسط  در ارگ رياست جمهوری ،مسلحانه

 کسيونارا انجام داده بودند که فربزرگ بخشی از کار نا تمام اين زندان  )فرکسيون خلق (توده ای های افغانستان 
ريتی های آن  داشتند و هم اکنون يران و اکث توده ای های ا برادران تنی شان يعنی بسيار صميمانه باهکه رابط - "پرچم"

  پلچرخیاينها هم بعد از اشغال زندان. قدرت رسيدند ه  سوسيال امپرياليزم شوروی بشغالگر ا به ياری ارتش- دارند
 کار سيستم آبرسانی آن  و تخصيص دادند"کارگاه صنعتی" به را زندان دو بالک  منزل اول عمومی های  اتاقی از يک

کوته " درآن تعبيه  کردند و  . می شد  شده ساخته تسليمکه توسط زندانيانره های اضافی  درب و پنج.را آغاز نمودند
( به رهنمائی انجنيران همه يی اين کار  ....  و،عمار نمودنددر گوشه و کنار اين زندان ِامجرد های  يعنی سلول "قفلی 

  .  صورت پذيرفت؛ )در واقع تواب شده ، البته نه به مفهوم  تواب در زندان های ايران (  شده تسليم )  مهندسان

، اخل کشور زندان ساخت د در عالوه بر اينکه درچند پايگاه نظامی ، امريکا بعد از تجاوز و اشغال افغانستانمليز امپريا
 زندانيان گوانتانامو هم در زندان (عمار گرديد کابل ِاه که بزرگترين و مخوف ترين آن در پايگاه نظامی بگرام نزديک ب

 يازده  )هزينه( مصرف ربابا يک .نمود" پلچرخی " ه زندان معروف  بی توجه خاص )ندهمين پايگاه انتقال داده شد
 مطابق معيار های - ده شده بود که قبال به زندانيان جنايی اختصاص دا-   بالک چهار آنراامريکايی ميليون دالر)١١(

اين  ديواری چهارديدی در داخل  بخشی ج، ديگر ميليون دالر)١٧ ( هفده با مصرف در پی آن . مدرن بازسازی نمود
مجهز می ...   سلول دارد  و با مدرنترين آالت و ادوات حفاظتی و٣٠٠عمار کرده است که بيش از  ِاوسيع الساحهزندان 
عمار  تازه ِا به همين بالک،  بگرام محبوس اندپايگاه نظامیگوانتانامو و درنظامی  که در پايگاه  را تا زندانيانی،باشد 
  . دهندنتقال او ساير بالک های آن  شده

   :دان ــــت زنــيـ ماه-٦

 و   که در شکنجه  اسالمی ايران جمهوری من جمله ( دولت قهريهمثابه دهان و دندان قوه ه زندان ب که   بايد تذکار داد
گذر ده ها بار می جود  در هر لحظه زود ،  زندانی را عمل کرده ) رقبای  زيادی در جهان نداردکشتار زندانيان سياسی 

 زندانيان آگاه ، مقاوم و سرسپرده ی در چنين حالتی صرفًا.  نموده ، و سراپا مطيع و فرمانبردارش سازدش د، تا خور
و بسان صخره های کنار ساحل . مردم شان هستند که چون دانه های الماس  می درخشند ، نمی شکنند وخورد نمی شوند

ند و سرِ  تعظيم و تسليم ، در پيشگاه  شکنجه گران مزدور و خود نمی پيچه در برابر شالق  موج های خون افشان ب
  . ؛  خم نمی کنند اين خادمان بی مقدار سرمايه  جهانی- شرف باخته
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ما افغان ها (  استخباراتی - سياسی  فشرده ی محراق های بسيار بسياربهم ميتوان گفت  که زندان خود يکی ازدراصل 
 ، هر آن و محله دولت ها مخالفين شانرا در آن بوده ک )  می گيريمکاره ات را بعوض واژه اطالعات  کلمه استخبار در

می کوشند که با قيد و نظم  بسيار شديد و غير قابل باور . ن می باشند هر لحظه تحت نظر داشته ، حاکم بر سرنوشت آنا
ان شکن و غير انسانی؛ تمامی و دسپلين استخو) دستانی سطحی نگر و ساده انديشه غير قابل باورحتی برای قلم ب(

 و در خواب حتی خوابيدن حرکات و سکنات  ، ادا و اطوار، چگونگی گپ زدن و نگاه کردن ، ايستادن و نشستن ،
  تمامی عادات و کردار وی را امر، در واقع  تحت نظر داشته ) شديدًا( نيزرا و به دستشويی  رفتن زندانی حرف زدن

و زندانی را از خودش ازاندوخته های علمی اش . ؛ تغيير  دهند" بااليی ها " شده ی آن مطابق دستور العمل های وضع 
زندانيان آگاه ، دلير ، . و هول انگيزتر و مدهشتر از آن ، از فرزند ، همسر ، پدر و مادر و عزيزانش بيگانه سازند  

،سعيد سلطانپوری ها، اشرف دهقانی ها  به ها ،و روز خسرمتعهد ، مبارز ، آزاده و شديدًا متنفر از رژيم ، چون
 ،مجيد ها رستاخيز ها ، سرمد ها ، لهيب ها: و درافغانستان (...وارطان ها، اشرف فدايی ها ، محمود محمودی ها و

نمی  و ،ژيم دست نمی کشنددر اين عرصه ی بسيار بهم فشرده هم از مبارزه بر ضد ر ، )...و  مسجدی ها، بهمن ها
معتقد و زندانيان . ن خويش  جدا  سازند ن و متخصصين شکنجه و روانشناسی ، آنانرا از خويشت که مشاوريگذارند

ذهب ، اين باورمند  به امر رهائی انسان از اشکال ظلم و تعدی و تجاوز و استثمار و استعمار و چنگال سياه دين وم
و زندان را به جبهه جنگ . ظر می گيرند در ن،  مدهش و  مرگبار ، مقدم بر همه ابعاد آنشکل مبارزه را درآن جو

  . تعرضی ، بی امان و پيگير، برضد دشمن طبقاتی و وابسته به امپرياليزم ؛ تبديل می نمايند

  :» ؟  !چرا پديده ای بنام شکنجه«  -٧

  :نويسنده بحث علمی اشرا روی همين عنوان تمرکز داده می نويسد 

که در اينجا شکنجه زندانی سياسی مطرح است و در اين محدوده  نيز واضح است ( معموًال در برخورد به شکنجه « 
به عبارت  جنبه های احساسی و عاطفی قضيه بيشتر مورد توجه قرار می گيرد ؛ )بحث می شود " شکنجه"در مورد 

 .مقاومت زندانی جلب می شود توجه ها بيشتر به حد وحشی گری شکنجه گر و درد و عذاب شکنجه و چگونگی ديگر
 تجزيه و تحليل  در،  بايد ، اگر قرار باشد شناخت علمی از واقعيت های تاريخی  را توشه راه مبارزاتی خود سازيماما 

شرايط زندان های ايران ،  خود اين پديده را به طور علمی بررسی نمائيم و آن را نه به مثابه يک امر ايستا که گويا از 
واهد داشت  بلکه در ارتباط با شرايط مبارزه طبقاتی و با تحوالت آن مورد توجه اول وجود  داشته  و تا ابد نيز وجود خ

بنابر اين قبل از هرچيز الزم است  که ما در مورد چرائی پديده شکنجه و هدف های کوتاه مدت  و دراز . قرار دهيم
 گرفتن اين موضوع ،  در اينجا با مد نظر.  ، تعمق کنيم ندمدتی که  رژيم های ديکتاتور از ِاعمال آن تعقيب  می کن

  » آغاز ميکنم " شکنجه"مطلب را از تأمل روی خود پديده 

 واقعيت بافت ها ی روی هم انباشته بعدًا با تبحری که در شناخت پديده ها دارد ، "در جدال باخاموشی"  اثر نگارنده
يين کننده  چگونگی و حد شکنجه می باشند حتی تع" عوامل ريشه ای "ه می رسيد که به اين نتيجگشوده را های باز نشده

  ايدئولوژی و سيمای حکومتی را  دال بر ِاعمال شکنجه و يا چگونگی آن تصور نمايد و يا در و  کاوشگر نبايد تنها يک
  . بشناسدمسبب شکنجه  را شکل بد تر آن  افراد خاصی در قدرت دولتی 

و شيوه های  يعنی به  شگرد "  در جوهر اشيا  است ها طالعه تضاد م: ديالکتيک "   به رهنمود فشرده لنين نويسنده که
    درنگ و ايستايی ، تسريع و شتاب ، دگرگونی و استحاله،  در شکافتن پديده ها عميقًا باورمند استیديالکتيکشناخت 

در برش ، يگر شان در يک سخن تمامی اثرات و فعل و انفعاالت کليه جهات ممکنه پديده های مورد کاوش را باالی يکد
 داخل زندان ها را در  ی ها پديدهيعنی  ،کمونيست سنجش نمودهکاوشگر زمانه های مختلف تاريخی  با شکيبائی يک 

 استنتاج از آن نياز که (ها  مورد ارزيابی  خارج از زندان سياسی ، نظامی ، اقتصادی و رخداد هایارتباط باحوادث
 المی عليه توده های مظلوم و شديدًا نهائی وحشيگری  های رژيم  جمهوری اسمبرم مبارزه طبقاتی  در شرايط  حد

 افغانستان و راستثمار شده ايران از يکجانب و از جانب ديگر درنده خويی و بی حيايی  امپرياليزم امريکا  در تجاوز ب
  :   می نويسد قرار داده)  ؛ می باشد عراق

مثابه يک پديده در جامعه ،همانند هر پديده اجتماعی ديگر بر يک زمينه مادی  به  نيز اصوًال بايد بدانيم که  شکنجه«
 کمونيست های راستين که ماترياليست می باشند و باديد ماترياليستی به مسايل می به همين  خاطر  هم . استوار است 

  هاعينی تر به تودهنگرند ، همواره سعی ميکنند داليل مادی وجود شکنجه در يک جامعه را هر چه مشخص تر و 
 ». بنمايانند
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 اقتصادی -نويسنده برداشت علمًا شکل گرفته  يعنی محتوای  سياسی "  چرا پديده ای بنام شکنجه  " و درزير عنوان
   : می نمايدمقوله شکنجه را اينطور بيان 

 عليه ظلم ر کسانی که ب آنرا در مورده می باشد کحکومت های مدافع طبقات استثمار گرشکنجه ، ابزاری  در دست « 
 به  کار - چه در مورد روشنفکران انقالبی و چه در مورد توده های آگاه و مبارز -و ستم حاکم بر جامعه به پا خاسته اند

شکنجه  به بنابر اين ، ) . هر چند در چنين جوامعی بزه کاران اجتماعی نيز مورد شکنجه قرار می گيرند. ( می برند
در چنين جامعه ای ، شکنجه جهت  . ی  است که پايه هايش بر ستم و استثمار بنا شده است مخصوص جامعه احوضو

در حقيقت ، شکنجه . است اجتناب  ناپذير " ضرورتی" ه ها از مبارزه ، يک الزام است ؛ دبازداشتن روشنفکران و تو
   ».بوده است همواره با سيستم های مبتنی بر  استثمار و بهره کشی در جامعه همزاد و همراه 

  در رابطه با   يعنی واقعيت های اين پديده را به ارزيابی گرفته  بعدًا ،علت وجودی، و در جای ديگر از اين بحث 
  :  اضافه می نمايد ٦٠ و ٥٠ شکنجه و زندان در سالهای 

 ايران  در سال های با توجه به چنين واقعيت هائی  اکيدا الزم است که ما در برخورد مشخص با شکنجه و زندان در« 
 ،  شرايط مبارزاتی حاکم بر جامعه در آن دوره ها را مورد مداقه قرار دهيم، ضمن آنکه تفاوتهای شکلی ٦٠ و ٥٠دهه 

 که  مسلمًا به نوبه خود در اين رابطه -و لفافه های ايدئولوژيکی خاص هر يک  از رژيم های شاه و  جمهوری اسالمی 
.  را نيز مد نظر و توجه خود   داريم-دان ها  نقش مهمی ايفا کرده اند  چگونگی وضعيت زنتأثير گذار  بوده و حتی در

« .  

و دوره خيمنی جالد ديکتاتور دوره حکمرانی شاه  (   متفاوت  از  شرايط و شفافی تحليل همه جانبه ،در پايان اين پيکره
  .داده شده است )   خامنه ایوحشی وی خلفو 

  :لوژيک وم ها با توجيهات ايدئسرکوب  و قتل عا  -٨

را به خاطری  "  سرکوب با توجيهات ايدئولوژيک–زندان و جامعه " در ذيل پيکره " ) زندان و جامعه("  درفصل دوم
رفيق  اشرف با ژرف انديشی  بحث  توجيه  ايدئولوژيک  جنايات جمهوری اسالمی را  تا که درذيل نقل می نمايم 

 محتوا وعميقًا افشاگر،  اما پر ؛بعد از پايان اين بحث  فشرده. را بنماياند ، باز کرده است آنجايی که واقعيت مادی اش
اين جنايات مدهش رژيم جمهوری اسالمی وابسته به " واال قلم " نظری به گوشه ای از تفکرات تحريف کنندگان  

  .امپرياليزم ؛ درنگی خواهيم داشت 

و مدام به او می ) وجود آمده  ب٦٠اصطالحی که در همان دهه " ( گير داده " ان پاسداری به دختر جوانی در  خياب... « 
. طور مرتب به دستور او رفتار می کرد ه و دختر نيز ب! گفت که رو سری ات را پائين بکش ، حجاب را رعايت کن 

دختر در يک هنگاميکه .  داشتیاينرو دست از سر او بر نماز اما پاسدار قصد اذيت دختر و جلب توجه او را داشت و 
م او شده و می گويد حجابت را رعايت کن ، رو ح مشغول تيلفون زدن می شود ،  پاسدار مذبور باز مزاباجه  تيلفون

تا باالخره دختر جوان از باجه تيلفون بيرون  می آيد و رو سری خود را  در آورده می گويد ! سری ات را پائين بکش 
 اما پاسدار مذبور که همچون  همپالگی های ديگرش با اعمال خشونت و خونريزی !!بفرما اينهم رعايت حجاب 

،  درنگ نمی کند و گلوله ای به قلب آن دختر نشانه رفته و اورا  در " گستاخی" موجوديت يافته بود ، در مقابل اين 
هائی است که گشت های بلی ، اين ، نمونه ای از رخداد های همان سال . همانجا در خون خود غوطه ور می سازد

 و اوباش ذلامتشکل از ار" خواهران زينت"و گشت " زهرا " تا  گشت " داهللاجن" و " ثاراهللا" گوناگون ، از گشت 
کوچکترين حرکات مردم را تحت نظر می ها ولو بودند و  افتاده و در خيابان ه، تازه به را)زن و مرد( مزدور حکومتی 

، در خصوصی ترين امور زندگی "امر به معروف و نهی از منکر"  انجام وظيفه  دينی گرفتند  و با بهانه هائی نظير
همان سال ها که مشتی اراذل  و اوباش حکومتی مردم را  دائمًا مورد تحقير و توهين قرار  مردم، دخالت می کردند؛ 

 ازافراد –ه های رنجديده ايران می دادندو باالخره همان سال ها  که ماموران بی شرم جمهوری اسالمی بسياری از تود
  .مسن گرفته تا يک پسر و يا دختر جوان را به  بهانه های مختلف ، دستگير و روانه بازداشتگاههای خود می نمودند

 با هر توجيه اسالمی که برای آن –که هدف از همه آن اعمال که در اينجا بايد به خاطر بسپاريم اين است  مهمی  نکته 
 و تنها ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم جهت بازداشتن  آن ها از مبارزه بر عليه  دشمنان طبقاتی شان تنها –بتراشند 

اين ، آن هدف مادی ای بود که جانيان رژيم در خدمت به منافع امپرياليست ها و سرمايه داران  . بوده و می باشد 
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 توجيهات و ايدئولوژی اسالمی  آن جانيان نيز تنها به  که د و همه واقعيات گواه بر آنن تعقيب می نمودندنابسته در ايراو
  .کار توجيه چنان امر شوم مادی می آيد

ها  وظيفه داشتند مردم را چنان  کنترول کنند و چنان  کوچک ترين حرکات آن " گشت" در آن سال ها ، انواع مختلف 
نتظری ها ،  رفسنجانی ها ، خامنه ای ها و غيره  خمينی ها ، م-مداران  جمهوری اسالمی درا تحت نظر بگيرند تا سر

شان ، کامال مطمئن شوند که امکان انجام هر گونه حرکت انقالبی  از طرف نيرو  و باالتر از آنها ، اربابان امپرياليست
عه اين هدف همانطوری که می دانيم  بنام مذهب و تحت عنوان رواج و اشا.های مبارز مردمی ، از آنها سلب شده است 

و اين طور جلوه می دادند  که گويا همه آن کار ها و اعمال ارتجاعی را به  در جامعه صورت می گرفت" اسالم" 
 هدف نجهت  بر آورداين موضوع را به اين صورت نيز می توان بيان  نمود که . خاطر اعتقاد به  اسالم انجام می دهند

 آخوندهائی که دست اندر کار جا انداختن سلطه شوم يک حکومت   ضد خلقی ای ،مادی چنان  بزرگی و با چنان  ماهيت 
مذهبی در جامعه ما بودند ، می بايست به ترويج و تبليغ  چنان ايدئولوژی ارتجاعی اسالمی  ای بپردازند که قبل از هر 

مرکز آن قرار  سياسی آنها باشد ، نظراتی که سرکوب کامل انقالب  و توده های انقالبی ، در تچيز توجيه گر نظرا
اما  اين اسالم هر .   اسالم در دست آنان همانند هر مذهب  ديگری وسيله ای برای  فريب و کنترول جامعه بود.داشت 

 اسالم ، آموزه های همان محتوای اين.  چه بود با تصورات مردم  از اسالم مورد نظر خويش، مغايرت داشت 
  اجتماعی موجود در جامعه ما -ی است  که الزمه حفظ سيستم  اقتصادی ژی بی نهايت ارتجاعی و زور گويانه اايدئولو

(   ارائه شود  هر شکل و عنوانايدئولوژی ای که  در  .يعنی سيستم سرمايه داری وابسته بوده  واز آن نشأت گرفته است
 خواهد بود؛   اکثريت مردم عليهوری شديدًا و وسيعًا قهر آميز برديکتات، توجيه گر )  حتی در شکل غير مذهبی خود نيز 

چراکه تنها چنين ايدئولوژی ای قادر به خدمت گزاری به منافع امپرياليست ها و سرمايه داران وابسته ايران به موثر 
  .ترين  وجه ممکن می باشد

هر  ديکتاتوری های موجود در کشور های تحت  سلطه ای نظير ايران ، با ايدئولوژی های به ظاواقعيت اين است که 
چنان عملکرد های وحشيانه ای از ) يکی به نام اسالم ، ديگری به نام ملت خواهی و سومی با عنوان ديگر  ( متفاوت

  . ».  نيز قابل مقايسه نمی باشند هتلرخود بروز داده  و می دهند که حتی با عملکرد های فاشيستی در دوران 

  " :واال قلم "ن  توجيه  اسالمی جنايات جمهوری اسالمی و توجيه گرا-٩

 )  با هر توجيه اسالمی که برای آن بتراشند ( پر محتوا و افشاگر فوق اين جمله نقل قول خوانده شده یازمتن ارزشمند
 سياسی همين بالنسبه بلند هم متوجه شوند که  چه عناصر دارای فهم افغان گانخاطری  انتخاب کردم  که خواننده را ب

در   وادبی شان سياسیکارکرد های جاذبه  گيری ازهبهر بلکه با  ؛می نمايند نه ح يد و تقب ر ،هانته تراشيدن  ها را ن
 می کشور های محل اقامت ؛ پای آن صحه ادارات در شان  کنونی موقعيت اجتماعی در خور توجههمينطورگذشته و
  . گذارند

يادمان زيباترين فرزندان آفتاب « ( حت عنوان  ت"   شهروند"ويراستار نوشته به نقل ازيک تن ازاين آقايان  گفتار   به 
  :در زير توجه نمائيم )  آن نشريه قاره ای ٢٠٠٧  اکتوبر ٥ مورخ  ١١٤٦مندرجه    شماره  ( )» ...

نگرشی اجمالی به کشتار های دينی " ت به  دکتر مصلی نژاد رسيد که در باره تحقيق خود با عنوان از نياز نوبپس «  
او گفت وقتی به کشتار ها نگاه ميکنيم  می بينيم که تعصب مذهبی  به تنهايی بزرگترين . سخن گفت" خ در درازنای تاري
ها از دين  به عنوان ته شده، يکی در جريان جهانگشايی کشتار های دينی در چند مورد به کار گرف.  قاتل تاريخ است 

 نمونه های چنين کشتاری گ و شاه اسماعيل صفوی غزنوی و تيمورلندکشتار های سلطان محمو. مستمسک استفاده شده
  . هستند

اران صورت گرفته که در اين خصوص هم  کشتار مزدکيان ، کشتار زهمچنين کشتار مذهبی در مورد بدعت گ
 دکتر مصلی نژاد با اظهار تاسف از اينکه هنوز پس از  ...پروتستان ها به دست  کاتوليک ها و کشتار بابيان را مثال زد

ديگر اينکه  اين کشتار تنها از نيرو  های چپ نبود و از  ... وص اين فاجعه ملی کاری انجام نشدهال در خص س١٩
شکنجه در " نويسنده کتاب  ... کــشتار هــا جــنبه  تـفـيــش عــقــايــد  داشتمجاهد ها شروع شد و نکته ديگر اين که 

شوند ، در اين صورت هيچيک از آنها در هيچ جای دنيا مکان بايد عوامل اين کشتار  شناسايی : گفت " عصر ترس 
 و هر جای دنيا می توانند محکمه شوند و خوشبختانه کانادا هم سيستمی دارد که صالحيت قضايی د داشتنامنی نخواه

ن ماتالش کنيم عامال... جهانی را دارد و می توان عامالن وآمران کشتار جمعی را به نظام قضايی اش معرفی کرد 
گفتار دکتر مصلی نژاد  همرا بود با نمايش اساليد هايی از گورستان خاوران و صحنه های اعدام در . جنايت را بشناسيم
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  فقط اعدام شدگان مجاهد و توده ای را شامل  می شد... مالء عام  درماه های اخير و همچنين تصويری از اعدام شدگان 
   ) ت- تکيه( » 

آقای دکتر .   می کشد درازای دکتر از لحاظ  تئوريک مورد ارزيابی  قرار داده شود گپ اش بهاگر تمام  گفته های آقا
 دليلی که صورت گرفته  هرکشتار به.  بياندازد» اهللا و بال را بگردن مال « طور معروف در اين محفل سعی  نموده اند

   .ه چيزی ديگر ن،   هدف آن فقط و فقط انقياد جامعه بنفع سرمايه و بازار است،باشد

    "ی شونديبايد عوامل اين کشتار شناسا" ؛    "کشتار  ها جنبه تفتيش عقايد داشت "  کههتلقينات پيهم به شنونده و خوانند
  وآنان را به چنگ عدالت  و قانون اين کشور و آن کشور بزرگ  سرمايه داری بسپاريم   "عامالن جنايت را بشناسيم"؛ 

 قلم و قدم می ، و کشور های وابسته به آنها ی است  که به خاطر  حفظ نظام های سرمايه داری کسانو منافعباب طبع 
  .زنند

  تمام جانيان  متوجه شودتا ،نمی اندازدهم نيم نگاهی  يک افغانستان آقای دکتر مصلی نژاد چرا به کشور همسايه اش
، هر دو طيف يعنی  )خلق و پرچم و خاد  ( غانستان های اف"توده ای" و - اعم از جهادی و طالبی - خون آشام اسالمی

 چنين که جالدان خمينی و خامنه ای حتی در خواب هم( مرتکب وحشت آور ترين کشتار ها و قتل عام ها شده اند 
شقه کردن  ه  دختران پنج ساله و مادران کهن سال ، شق جمعی به ه بعد از تجاوز دست مثالهبه گون . انده نديدجنايات 

ام های آنان ، کشيدن چشمايشان و بريدن سينه های مثله شدگان و  جوش دادن آن در آب وخوراندن آن به اسيران شان اند
صد ها نفر به داخل ؛ انداختن و قفل نمودن )  حزب منفور وحدت وابسته به جمهوری اسالمی ايران  و شرکا  توسط(

 ربانی  "حزب جمعيت اسالمی" توسط (  ...و ن زنده کباب کردهزند آنان را و  ن در زير آن آتش افروختبعدًا کانتينر ها
  . ) سياف و شرکای جنايت کارشان مثل حکمتيار و طالبان به شکلی ديگرباند ، مسعود -

 و "  سنا مجلس" و "ملیی  شورا" به اصطالح  درها هزار  افغان  ده اين دو طيف خاين بکشورو قاتلهم اکنون 
جمع و  توسط همين کشور های بزرگ سرمايه داری در رأس امپرياليزم  جنايتکار امريکا -ی  کرزحکومت  جنايت کار

   . مشغولند ...ن ها   دالر ويول و سرقت  و جمع آوری  م به قتل و غارت و هزار نوع جنايت و خيانت ،جور شده 

مصلی نژاد اين دکترمثل آقای را قناعت داد که اشخاصی توان عناصرمبارز  تازه برخاسته از صف مردم  چگونه می
  در واقع ...  را  ديده نمی توانند که قاتل اصلی خلق های نجيب و زحمتکش ايران و افغانستان وعراق وواقعيت  ساده

 مثل دولت تره "سوسياليستی" و "دموکراتيک"نظام امپرياليستی و نظام های وابسته ودست نشانده با رنگ  و رخ  امر
 آن مثل دولت دست "دموکراتيک" مسعود ومال محمد عمر، و -، و مذهبی آن  مثل  دولت ربانی  کارمل -  امين-کی 

 و امثال عراق  و در در ايران  و خامنه ای نیيمخ مذهبی آن  رژيم جمهوری اسالمی  ونشانده کرزی در افغانستان؛ 
ايی و حقوقی  که بابودجه های   همين  تقاضای سپردن عامالن کشتار ها  به نهاد های قض بنابر آن .می باشند  شان

آقای  .انگيز است برسوال  برای آنانی که تازه به مبارزه روی آورده باشند؛کشور های سرمايه داری پا گرفته اند؛
  :   مردم خود بگويند داکترچطور ميتوانند  به 

ای دنيا مکان امنی نخواهند داشت و بايد عوامل اين کشتار  شناسايی شوند ، در اين صورت هيچيک از آنها در هيچ ج" 
  !" هر جای دنيا می توانند محکمه شوند 

آقای دکتور ! مگر جنايت کاران و مسئولين مستقيم کشتار های دسته جمعی  تا کنون در ايران و کابل شناسايی نشده اند ؟
 به یايه و بازتوليد آن خدمات شايان در حفظ سرم حيه گويند که اينها که به مثابه  آالت و ادوات یچرا  به مردم خود نم

ر های دسته جمعی مردم   هم به قيمت  همين زندان  وشکنجه و کشتاشان نموده و خودی جهانداران داخلی وسرمايه 
يعنی ،  ... تهران وو پس کوچه  و لمپن های سرکوچههامال بچه  همانند ؛ت های هنگفتی دست يافته اند  خود به ثرو

نه  پشيزی هم نداشنتد و حاال افراد بااليی وبد و کسب قدرت دولتی  مردمی انقالبتخريبکه قبل از ی نادار انپاسدار
ها را ليون دالر دست يافته اند ، پيش از خروج از ايران و يا بعد از آن اينهمه ثروت مرکزی آن به ثروت های صد ها م

 در .همين کشور های سرمايه داری انتقال می دهند به بانک های -کش ايران بوده نمی تواند ت که جز خون مردم زحم-
در همانند چند و يا چندين تن ساواکی شان ميکنند ؛ بد ترين حالتش از چند تای آنها بز بالگردان ساخته محکمه و اعدام 

چند تن  در افغانستان و شورویاشغالگر  ارتش توسطه" خلقی " محدود چند  تن ،در عراق" ثیعب" چند نفر ،ايران 
   .ديگر ، در اين کشور و آن کشور
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 دارای درجه که آقای دکتر مصلی نژاد داريم با شيوه تفکرتن   ها و صدما در داخل و خارج از افغانستان هم ده ها 
 کشاندن هبه کجراهکه ،  برای انحراف ذهنيت عوام الناس چه بوده ،  ...علمی دکتر و ماستر و انجنير و مهندس و

ه نهاد های ب  شتافته ، کمک همين کشور های سرمايه داری که در افغانستان سرباز فرستاده اندبه   ،روشنفکران هم
 و يا در نهاد های ساخته شده اين کشور ها خود شان را جابجا کرده از بسا امتيازات و مصونيت های آن وجود آورده 
  ، روسی-روسی و جهادی امريکايی رچم و خاد  خلق و پيعنیستان  افغان"توده ای" در تالشند جنايتکاران  ؛ سود برده

 و قضايی و يا به  نهاد های حقوقی رابه محکمه ای که درپهلوی دولت کرزی  تأسيس شده   روسی-و طالب امريکائی 
 تمام توجه ح تئوريسين های بريده از تفکر و باور های گذشته ی شان،اين به اصطال .بسپارندغرب  دربورژوازی

 اعدام شدگان در دوران حکومت خلقی و پرچمی و جهادی و دارند که اسامی اين امر معطوف می هروشنفکران را ب
که  از کشتار قوای اشغالگر امپرياليزم امريکا.  تا به محکمه سپرده شوند، نمايندیطالبی را بيابند و عامالن آن را شناساي

 دهها هزار نفر طی عمليات )"شهروند"ارفوق  شمجدر(منابع موثق غربی نقل از ه بر طبق نوشته هارون صديقی ب
 ماه ١٩  نفر طی ٧٠٠٠بيش از " ؛ " بسياری از آنها از بين رفتند ...  جابجا آواره شدند ٢٠٠٢ - ٢٠٠١اوليه ی سال 

 کشتار عراق - برآورد شده است "  نفر ٤٩٠٠٠ نفر و تعدادآوارگان تا ١١٤٠٠گذشته کشته شده اند ، تعداد زخمی ها 
  . رندو هيچ حرفی به ميان نمی آ-مريکا باشد به جايشتوسط ا

  ادب ايران  که خود نيز زندان شاه را  شدهحال  در رابطه  باديد آقای دکتر رضا براهنی  شخصيت برجسته و شناخته
بادرنگ مختصر بر پاره ای از عملکردهای  رژيم جمهوری ( " ستيز مند . ن . تجربه کرده اند، به نقل از نوشته ش

توجه خواننده  گرامی را جلب می  ٢٠٠٧ می ٢٦مورخ " ) اسالمی ايران ، می توان ماهيت اصلی آنرا بر مال نمود
  :نمايم 

 :  می نويسد  ")نوشته آقای داکتر رضا براهنی و اسناد ساواک" (ستيز مند  زير عنوان 

رضا براهينی که تلخی زندان ساواک را حال نگاهی گذرا به نوشته شاعر، رومان نويس و منتقد  ايران آقای دکتر « 
  .  چشيده و با حضور ذهن بسيار قويش مسائل گذشته را ميتواند استادانه به تصوير بکشد؛ می اندازيم

  :می نويسند" ـاواک اسـناد س" مقدمه مقال اش  تحت عنوان آقای دکتر براهنی در 
 ، در ، دقيقا يک سال پس از انقالب١٩٨٠ست که در سال آنچه خوانندگان محترم ذيال ميخوانند ، ترجمه مقاله ای ا« 

 نگارش مقاله در باره دوره -٢" ؛ . " مجله معروف  نيشين که در نيويارک چاپ ميشود،  به قلم من درج شده است 
 را نداشته که هرگز ، و در هيچ مرحله ای ، عزم ورود  به عرصه سياسیخاصی از خفقان در کشور ، از ديدگاه من ، 

آقای برهنی با آنکه در  . [   ، به معنای آن نيست که وقتی خفقان را در دوره بعدی ديدم از آن چشم بپوشمم و ندارما
ظاهر به خواننده  اش تلقين می کند که  هرگز ، و در هيچ مرحله ای عزم ورود به عرصه سياسی را  نداشته و هم 

 روشنگری طيف  ،کند چونکه هدف ايشان از کار و بار ادبی ت میاکنون ندارد ؛ مگر به گونه ای  بسيار ظريفانه سياس
عالقمند به ادب ميباشد که اين خود در نفسش جز سياست کردن مفهومی ندارد؛ زيرا ايشان قشر روشنفکرحيطه روابط 

که بر طرف نهاد های سياسی و مبارزی ه در اصل مانع حرکت اينان ب. خواند میا به کور سهای تدريس ادبيات فرااشر
برعکس معتقدم که دوران خفقان ]  ستيز مند- آن کمر بسته اند ؛ ميگردد رزمند ودر صدد سرنگونی عليه رژيم می

 شمسی و سالی که در آن قتل های ١٣٦٧ شمسی ، سال ٦١ و ٦٠ويژه در سه مقطع ،سال ه جمهوری اسالمی ، ب
اما .  ژيم پهلوی تيره تر و بدتر بوده است ر هر دوران زنجيره ای شروع شد و تا به امروز  ادامه پيدا کرده است ، از

، تنها  سلطنت پهلوی نبود که روشنفکر کشی کرد ، " ...  ؛ "من اين خفقان را هم ناشی از آن خفقان قبلی ميدانم 
در بويژه  که همين روشنفکر ها ،  به تصور اينکه . روشنفکر کشی سفيد کرد نيت  روی سلطنت پهلوی را از نظرروحا

 اين آيا [ انقالب آزادی انديشه و بيان خواهد آمد ، منويات خود را پيش از انقالب و در حين انقالب  ، بروز داده بودند 
  بروزمنويات،  يعنی بدون امکان برای روشنفکرانی که رسالت دارند  مهر کار و پيکار خود را بر انقالب داغ کنند ،

، و پرونده های ساواک نيز بود که ]  توخی -! اثری  بجا  بگذارند؟می توانند ب   در روند تکامل انقالقصد ها و نيت ها
روحانيت افتاد به جان روشنفکران ، و بگير و ببند ه محض اينکه دری به تخته خورد ،  و ب– بود »ساواما«در اختيار 
؟ خطر سرنگونی رژيم ارزه طبقات و اين کنايه چه چيز را افاده می کند؟ حدت مب[ . و هنوز هم ادامه داردشروع شد 

در دوران پهلوی اول از .  ] توخی- همان دستی که آنان را  به قدرت نشاند  - کشتار از آن باال ها ؟ ، يا دستورخمينی ، 
، در جمهوری اسالمی ،  از طريق لومپن های  پهلوی دوم از طريق لومپن های اوطريق لومپن های او ، در دوران

روشنفکری که ميدانست که بايد با مردم تماس بگيرد ، . دمار از روزگار روشنفکر عصر در آوردند اسالمی و هر سه 
در آن شبانه روز يک نفر  دست نشانده به نام  محمد رضا پهلوی ، به ملتی در سکوت نگهداشته شده ، و در "  ؛ ... " 

ی بيايد " هايزر " بيعی در داد گاه اسالمی ، ژنرال زندان نشسته ، الف عظمت خود را بزند   تا اينکه به قول تيمسار ر
وزير خارجه سوال مان داد گاه وقتيکه از خلعتبری و گوشش را مثل سگ بگيرد و از ايران بيرون کند ، و نيز در ه
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يعنی يک نفر حتی تا آخرين لحظه نداند در کجا " محرمانه است : "  ميکنند چه کسی باسيا تماس ميگرفت ؟  بشنوند 
  »... ندگی کرده دارد در کجا ميميرد و هنوز هم گمان کند که همه اش باز ی بوده ز

  : خود اضافه می نمايد آقای دکتر براهنی، ازو ستيزمند بعد ازنقل قول 
نندگان  که چرا عليه  در پاسخی يک تن از پرسش ک ، کانادا-و آقا ی داکتربراهنی که يک زمانی در تاالری در تورنتو" 

شان را بطرف گلوی شان می بردند ، فرموده   و يا نمی نويسند ، در حاليکه  دست اسالمی چيزی نمی گويندجمهوری 
سه تنی را که در . ، علت اصلی روشنفکر کشی را نخواسته روشن بسازد" من نمی خواهم رگم را ببرند : " بودند 

خدمت به سياست های امپرياليستی ايفا کرده بودند ،  اوضاع و احوال  ايران هر کدام به گونه ای نقش خونبار شان را در 
  به مثال کشيده ،  فقط را از قول ربيعی  يا خود، بسان سگخوانده و شخصيت وی " دست نشانده "يک تن از آنان را  

 دست  به آدمکشی ميزند، نه بخاطر دست " نادانی و تزلزل درونی " آدم کش ای که از روی-آدم کش وانمود ساخته 
شته به خون  ملت  ايران بوده غ، که آ آنانی که وی را با دست های شان شانده بودنش ، نه به سبب امر ونهی از جانب ن

  ".،  بر تخت شاهی نشانده اند
   : اينطور نقل می نمايند، تبصره خودش در ادامه ، آقای دکتر براهنی  از ، در پی  آن  نوشته

البته  من نه به " ؛  ... . " تزلزل درونی و  نادانی اوست به او لطمه زده  اما چيزی که بيش از خصلت ديگر شاه« 
فرض اعتقاد دارم  ، و نه به فرض محال ، و از نظر تاريخی هم قاعدتا اعتقاد ندارم که مرده ها را در مرحله بعدی 

و باز هم . همان باشد  که بود ولی شاه  ميتوانست بدون کشتن  گروه جزنی . تاريخ  دخالت دهيم تا چيز عجيبی پيش آيد
يکی مثل ايت اهللا خمينی  طبق قانون اسالم  جز تزلزل درونی و نادانی هيچ دليلی برای اين  کشتار نميبينم. سقوط ميکرد 

 ، و تعداد عظيمی  را هم ميکشت ،  به دليل  اينکه طبق آن قانون  هر کسی در عصر چهارده  قرن  آدم ها را ميکشت
پس همه گناهکارند .  آن احکام حتما  در عمرش يک کاری غير شرعی واجب القتل کننده مرتکب ميشودپس  از صدور 

م اعدام اشخاص ولی معلوم نيست شاه به چه مناسبت  حک. ،  فقط هنوز همه شان در عين ارتکاب جرم گير نيفتاده اند 
شاه ميخواست ثابت کند  که شخصا شاه .  رفتار وقتی که آدم ميکشت  آن تزلزل موقت از بين ميرا صادر ميکرد  انگ

در روزهايی که ميخواهند عليه مصدق کودتا کنند  ، شاه چنان متزلزل است  که معلوم ميشود اعتقاد راسخ دارد  . است 
در .  کافی است آدم خاطرات ژنرال  هايزر را بخواند .  پيش از انقالب نيز همين وضع را دارد.  که شخصا شاه نيست 

همسرش  گفته است که . افسوس که چند نفر را گير نميآورد بکشد تا شخصا شاه شود .  دوره نيز شخصا شاه  نيست اين
شاه اگر . اين حرف بيشتر به شوخی شباهت دارد .  شاه چون  نميخواست مردم کشته شوند  ايران را ترک  کرده است 

فورا بيماری  اش نت کند  و ديگر نمی شد سلطنت کند  نمی رفت کشته ميشد ، و بعد که رفت ، چون عادت داشت سلط
 - شماری از رسانه های گفتاری در آنزمان تبصره های در زمينه مسموم ساختن شاه  داشتند. [ قوت گرفت و مرد

 شاه از دولتی که انتظار دوستی از آن داشت ، .ولی شاه مسئول حکومتی است که بعد از او بر سر کار آمد ] ستيزمند 
شايد کار  [ غدر زمانه مرگش را شتاب داد.  شاه مريض بود وميرفت بميرد – نی امريکا ،  حتی يک پناه ساده هم نديديع

(...) شاه در سراسر حکومتش بندرت آخوند کشت  . !]د سيسه سيا را در رابطه مردن شاه تداعی کند " غدر زمانه"برد 
ولی شاه به اين دليل  آيت اهللا خمينی را نکشت  که بين ....  يآمدنداما همه کسانی که کشت روی هم روشنفکر به حساب م

هر دو معتقد بودند  که با واسطه و يا بی واسطه با  ... سيستم  فکری روحانيت  و سيستم فکری سلطنت تشابهاتی ميديد
 به وجود آورده بود رن در جهت احراز دموکراسی در کشوخمينی بر موجی که روشنفکرا... «؛ » .... خدا رابطه  دارند

او کار  ناتمام شاه را  در .  ولی برغم اين هوشياری  خمينی هم بسوی اشتباهی شبيه اشتباه شاه رفت ...  ،  ، سوار شد 
  »...  کار را يکسره کرد ، ٦٧سرکوب روشنفکران جدی گرفت و به زعم خود در  سال 

وی کدام " تزلزل درونی"شاه و " نادانی" به جز -ی نشان داده  موقتا خود را دچار آشفته فکر-آقای براهنی در اينجا  
  .عامل ديگری را در آدم کشی های  وی نمی بيند 

جز تزلزل درونی و نادانی هيچ دليلی برای " شاهی می اندازد که  -آقای دکترقتل و کشتار روشنفکران را بگردن  شاه 
 مبارز را  در روانشناختی شاه  جست وجو ميکند و علت را  عدم  در اينجا عامل کشتار روشنفکر" اين  کشتار نميبيند 

از مناسبت حکم اعدام اشخاص ابراز بی اطالعی استاد  براهنی هم ثبات روانی و نادانی وی ميپندارد و در جای ديگر
 : ارتأکيد ميکند با کار برد  واژه انگشاه را") تزلزل درونی" از بين رفتنمثل (عامل روانشناسی ميکند ودر همان جمله 

ار وقتی که آدم ميکشت  آن تزلزل گان.  ولی معلوم نيست شاه به چه مناسبت  حکم اعدام اشخاص را صادر ميکرد « 
بدين مفهوم که  شاه   هنگامی به  ثبات روانيش دست مييافت که آدم می کشت و ميشد شاهی » .. .موقت از بين ميرفت  

 حوادث تاريخ کشورش  کاوشگری که خود شخصا در بطن وقايع  وازچنين استدالل  . )و شايد هم آدم فهميده ( با ثبات 
  . گمراه کننده است بسيار نسل روشنفکر شده در نهايت یموجب آشفته فکر،  قرار داشته

بودن شاه  نمی تواند  اين باشد که گويا دست نشانده "  دست نشانده"  از] ت  -ادبی [ برداشت چنين شخصيت با تبحر
  . روی  مشکل روانی  روشنفکر می کشت 

يکا در امور داخلی کشورش در اينجا هر گاه پای انکارآگاهانه يی ايشان از دخل و غرض  آشکار و پنهان امپرياليزم امر
از کانال های ساخته شده ی اطالعاتی مثل ساواک و پوليس وقدرت  شبکه مخفی اطالعات ارتش  ساخته شده (ايران 
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 که وی هم روی مشکل دينی  -در ميان نباشد ، چنين تحليل سطحی و گمراه کننده  از شاه و خمينی ) توسط  آنکشور 
  .چنين شخصيت برازنده ی ادبی شناخته شده در سطح جهان ؛ کامال بدور می باشد  ازشأن فهم-روشنفکر می کشت 

 روحانيت  و سيستم فکری سلطنت تشابهاتی ولی شاه به اين دليل  آيت اهللا خمينی را نکشت  که بين سيستم  فکری...« 
  ».... هر دو معتقد بودند  که با واسطه و يا بی واسطه با خدا رابطه  دارند ... ميديد

کشتار روشنفکر توسط خمينی را ناشی از رابطه اش با خدا وانمود ساخته که بر اساس در جمله باال آقای دکتر براهنی 
  ربانی و مزاری و مسعود و سياف و همانطور ی که درافغانستان( می کشد  هم احکام الهی ميکشد و می کشد و باز

مال عمر هم در پشت پرده ی پتويش با   و .محقق وامثال شان به حکم خدا کشتند و سوختاندند و تجاوز کردند و غارت
 ] ايشان در واقع امر [) کرد   در يافت می در پشت همان پتوخدا راز ونياز داشت و حکم کشتار مردم را از خالقش

سازد که نکشتن خمينی توسط شاه   به سبب  جمهوری اسالمی را مخدوش و مبهم می سيمای ارتباط امپرياليستی رهبر 
با زره بين دقت سير همه " دست نشانده"داخل مقوله  ه هر گاه ب. همباوری شاه با وی نيز در همين راستا سير ميکند

يد که دست نشانده فاقد اراده خودی بوده ، حتی در نشست های نيمه خصوصی اش نيز خط جانبه  داشته باشيم، خواهيم د
 پيش نظرش قرار ميدهند ، تا مبادا  گامی درجهت  ، نشانده بر تخت قدرتحرکی داده شده را ، آن دستانی که وی را

   ».ل داد را ميتوان  مثا، کارمل و دکتر نجيب حفيظ اهللا امين .  برداردتمرد و خود اراديت 
چون لشکر جرار و  ؛ زبان ديگر و يا سههمچنان دو،فارسی براهنی که مجموعه واژه های زبان دکتر  آقای ديده شد که
شان از مارکسيسم در ايام ايد ـنقنظر و  بر خالف [ در خدمت قلم پرتوانش گام بر می دارند، به ياری همين ها تمام عيار
در رابطه با  رخداد  ، شده  سياست عرصهداخلباز هم  ]يش از رهائی از محبس پشان از سياست ايانصراف زندان و 

 شاهی و رژيم جمهوری اسالمی به رهبری دو های يعنی کشتار های جمعی در زندان ان کشورشسياسیهای بس مهم 
 ! عميقًا گمراه کننده شانرا درج کتيبه تاريخ ايران می نمايند نظر؛  دست نشانده

 رژيم  شاهی وهایواقعيت ملموس کشتار ها در زندان   کنندگان تحريف مجموع پاسخد  که در خواهيم دي حال و
 که زندان و ايرانمبارزپيش گام زنان  ه  وابسته و  سرمايه امپرياليستی ،جمهوری اسالمی و تطهير حاکميت سرماي

در جدال با ( "  اثر پر اهميت اش و جهانی را به تعجب اندر ساخت، درشکنجه جالدان ساواک  را به ُسخريه  گرفت 
 :چه می گويد" ) خاموشی

اين جواب » وتوجيه جنايت " ايدئولوژی "  « - ٤٩ در تحت پيکره  )" فرجام سخن  " ( فصل سوم  در رفيق اشرف
  :علمًا تنظيم شده را ارائه  نموده است

جنايت ها و اعمال ظالمانه ای است که رژيم دليل همه " اسالم ناب محمدی" مطرح می کنند که گويا پياده کردن ... « 
در واقع نظم اجتماعی جديد که در قالب مذهب و در « ؛ » . جمهوری اسالمی در حق مردم ما  بکار برده و می برد

«  ؛ »  پوشش اعتقاد به اسالم وپياده کردن قوانين اسالم  در جامعه ايران عرضه شد بدون آن عملکردها امکان پذير نبود
مپرياليست ها و سرمايه داران وابسته به عنوان عاملين واقعی همه آن جنايت ها که از طريق دستگاه دولتی خود ا... 

يعنی رژيم جمهوری اسالمی بر جامعه ما حکم می رانند ، به پس صحنه ُبرده شده و از آماج کينه و نفرت توده ها در 
دلخواهش ، در جامعه با " نظم " ی خود را در جهت پايه ريزی رژيم جمهوری اسالمی عملکرد ها... « ؛ » امان بمانند 

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

  :واقعيت مشابهت  عملکرد های درون زندان و خارج  اززندان   -١٠

 حاشيه در متن ، پوزش خواسته ، دو باره داخل خاطر آوردنه  ب متعهد و کاوشگر وقايع ايران از خوانندگان با حوصله،
  . ، مطلب برگزيده را در زير نقل می نمايم شده" در جدال با خاموشی " متن  

  نمونه های از اعمال توابين در بند های عمومی - ٢٨در پيکره " تواب پديده ای نو ظهور"  بحث منگارنده درفصل سو
  :قايسه گرفته  می نويسد   اعمال دولت در زندان ها به م را با "

عملکرد های توابين در بند هائی که زندانيان  سياسی در آن بسر می بردند می توان ديد که بعضی نگاهی به با  اتفاقًا« 
 عملکرد ها دقيقا  به همان گونه ای است  که مردم ايران در همان زمان در کوچه و خيابان ها و محل کار و  از آن

در واقع خيلی از رفتار تواب ها  در زندان با زندانيان شريف و غير تواب ، ياد آور همان . بودندزندگی شان شاهد آن 
جالب است که يکی از .  که پاسداران اعضای گشت های مذکور در خارج از زندان انجام می دادند رفتار هائی است 

تعمق قابل  را تجربه کرده است ، با ٦٠ دهه زندانيان سياسی آن دوره به نام اعظم کرايی که خود دهشت های زندان در
  : ل  زير بيان می کند شکه تحسينی اين حقيقت را ب

  . " يست  از آنچه بر جامعه ايران  پياده شد و می شود  ، قابل تفکيک نآنچه در زندان می گذشت ، " 
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  :و در ادامه می گويد 

.  ...  ُخرد کردن  روحيه يک انقالب  در سطح جامعه زندان البراتوری بود  برای آزمايش کارايی  روش های ... "
و تالش برای درهم شکستن روح  و شخصيت ... بسياری از فشار های زندان ؛ انواع تنبيه ها ، محروميت حسی ، 

زندانی از کانال تحمل آداب و شعائر مذهبی ،کامًال قابل مقايسه با  محروم کردن کل جامعه ايران از موسيقی ، رنگ ، 
 چگونگی استفاده قص ، ورزش ، شادی ،  کنترول بر  خوراک و پوشاک، نحوه روابط فردی ، خانوادگی و جنسی ،ر

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

  :   علت  مشابهت  عملکرد ها ، وابستگی به امپرياليزم -١١

 خلقی ها مشابهت عملکرد دولت  ،کرايیاعظم   نوشتهازو " در جدال با خاموشی"  از ادامه  متن باالتائيد و   به بيائيد
 با عملکرد های رژيم جمهوری  اسالمی ايران  که کالً افغانستان   در داخل زندان و در جامعه را بــا امارت طالبی ها

مدافعان قلم بدست ( "  از اين  قلم  در رساله منتشر شده را دنهم می رسانه  مشابهت های بدر زندان و خارج از آن
   : در زير  مطالعه نمائيم١٩٩٨ -١٣٧٦ مورخ" ) طالب در تقابل با مدارک 

  :بان ــــالـا با طـقی هـــلـال خـــمـه  َاعـــســايــقـالی از مــمـاج« 
سوز و اختناق  پر واضح  است که  تداوم  اشکال شکنجه وفشار های روانی و دسپلين نهايت شديد و استخوان 

 انسانی که عادات و سلوک  مورد پسند اجتماع را  -نسان گانيزم اسيستماتيک توأم با  اهانت و تحقير شخصيت، باالی ار
 منجر به دگر گونی عادات و - طور اختياری کسب کرده استه  سالم بنسبتًااز محيط ماحولش در يک روند آرام و 

در چنين .  در وی ميگردد)وارتجاع طبق دلخواه استعمار(تصات جديد کردار و رفتار قبلی و جذب عادات و مخ
  .صورتی است که عالمات ازخود بيگانگی در فرد به ظهور می رسد

 و داشته های پسنديده ی فردی که نتواند بر وفق  خواسته اش بخورد، بنوشد، بپوشد، بگردد، بگويد و به ارزشها
 يازنی که اختيار آراستن سر و صورت و موی و ناخنش را نداشته باشد؛ خويش ارج بگذارد؛ مرد وفرهنگی وعنعنوی 

طالبان امر کرده اند که شيشه کلکين خانه (دختر و خانمی که نتواند از عقب شيشه های خانه خودش به بيرون نگاه کند 
اجش به بازار و يا به  حمام  تحو قادر نباشد به خاطر خريد ماي) ها، در و دروازه ها بايد رنگ شود، تا زن ها ديده نشوند

 بکارت غرض  معاينه )بيمارستان( برود، و بترسد که  به سبب خارج شدنش از خانه، با زور و جبر به شفاخانه 
فرستاده خواهد شد؛ فردی که نتواند همراه و همگام با رفقا و دوستانش؛ حتی با اعضای فاميلش از خانه و کاشانه اش 

الف ميل و رغبتش هر روز پنج بار تحت کنترول دقيق توأم با خشونِت آميخته با نفرت داخل فردی که بر خ. بيرون رود
مسجد برده شده، اندام جنسی اش مورد بازرسی قرار گيرد و بسان اسيران جنگی در صفوف نماز گزاران کشانده شود؛ 

 از جگرگوشه دور افتاده یعکس برود و يا ببيند و يا به سينمافردی که نتواند شعر بگويد و يا موسيقی بشنود، تلويزيون 
اش را درجيب و يا  بروی ديوار خانه اش داشته باشد؛  فردی که از تمام مظاهر تمدن دور نگهداشته شود و هميش در 

گريبان باشد، سر ه و با ده  ها مورد فشار و ا جحاف غير قابل پيشبينی وعجيب دست ب. سر برده ترس و دلهره کشنده ب
 خويشتن خويش سوا شده به انسانی  مبدل می گردد،  بی اراده، بی هويت، بيهوده بی همه چيز و همه کس،  انجام از

 بسان -و در بدترين حالتش  به انسانی ميکانيکی ، ...  اجتماعی و و ارزشهای اخالقی وخالی از همه احساسات لطيف
  .  استحاله می کند-رباتک های کمپيوتری 
 حتی تا چند و چندين دهه مردم ،م  با شگرد  های مشابه و يا شيوه های مختلف موفق شده بوداستعمار و امپرياليز

از هويت ملی و فرهنگی شان، از اصالت و خود اراديت شان، از وجدان  اجتماعی و تاريخی شان و نيزمستعمرات را 
   ...  .از بيشترين سجايا و صفات انسانی شان دور بسازد

د اين شگرد  سعودی می خواهستان اش پاکستان و عربيیکا  به کمک و ياری چاکران منطقه حال امپرياليزم امري
مردم ما را در مرداب از خود ) اينبار به گونه ای ديگر(  و با فشار و اختناق.  به آزمون بگيردافغانستانکالسيک را در

 -  خلقی ها افغانستان يعنی پشتو زبانی های توده ابرای نيل به اين نيت شوم و استعماريش ،.  بيگانگی غوطه ور سازد
 طالبی خويش  را در پهلوی اجيران تفنگ بدست-اين کهنه افزارهای خون آلوِد دست شکسته سوسيال امپرياليزم روس 

 همانگونه که قبًال روس ها پرچمی ها و . آتش فرو برده شده ی ما ساخته استی درخون و حاکم بر سرنوشت مردم
  . مسعود بالی جان مردم  ماساختاحمد شاه  -ربانی  به رهبری "حزب جمعيت اسالمی افغانستان" نام را زيرها خادی 

و دولت های دست نشانده و وابسته ی عمال و کردار بسيارظالمانه وضد کرامت بشری تفنگداران استعمار و امپرياليزم ا
ل، مشابهت های نسبيی را بهم می رساند در هر برهه زمان در برابر مردم بومی سر زمين های تحت اشغاآنان 

 در يیهمانطوری که در  مناطق مختلف جهان و در کشور های  بسيار دور افتاده از هم، برخورد زندانبانان حرفه (،
 ،، اين همگونی نسبی کردار ها در اصل)کندی   خصلتًا وجوه  مشترک را افاده مدفاع  و مظلوم برابر  زندانيان بی
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 از يکسو؛ و عدم برداشت دست نشانده و يا وابسته و تجاوز از طريق دولت های ناشی از خصلت  استعمار و امپرياليزم
  .از سوی ديگر؛ می باشداين سر زمين ها   آزادهو تحمل  فشار و انقياد از جانب مردم

 استعمار و امپرياليزم بر ضد مردم را  به همين نهج، وجوه تشابه در تکرار عملکرد های اجيران دوباره استخدام شده ی
همينطور رفتار و کردار اجيران کار کشته و دوباره . وضاحت می توان مشاهده کرده در آسيا، افريقا و امريکای التين ب

و سوسياليزم " انقالب شکست ناپذير ثور" امين به نام - که يکبار در دوره ترکی استخدام شده ی خلقی را در افغانستان،
 ": کارمل ببرک  شريک جرم آنان اذعانو . تحمل  مبدل نموده بودنديی زندگی را بر مردم، به جهنمی غير قابل کذا

ل طالبان افغانی و اسالم اين بار ؛ اما  در شکل و شماي" .   فرستادگدهها هزار تن را به کام مر حفيظ اهللا امين جالد
 و عوامل القاعده به قصابی و تسليخ مردم ی بيدفاع ما سرگرم می دوش اجيران و اجنتان پاکستانی االصل دوشااصيل ، 
مبادرت می  )CIA(خالق سياسيش ضد و در جبهه مطبوعاتی نيز به تخويف و  تهديد قلم بدستان  ضد  طالب و . باشند
  .ورزند

 کودتای ننگين ين روز هایاز  و ضد کرامت بشری خلقی ها از آغملیارزشهای برشماری تمامی َاعمال  و کردار ضد 
 طالب، درحوصله اين   تا تجاوز شوروی به کشور و مقايسه آن با عملکرد کنونی اينان در شکل و شمايل١٣٥٧ ثور ٧

جمهوری دموکراتيک  ( چهار عملکرد شانرا به مثابه  نقاط عطف در دولت خلقی-؛ مگرفشرده  سه  نجدگياداشت  نمی 
  . گردد آن بر مال های  مقايسه نمود، تا شباهتدطالبی بايرت اما و")ت سوسيايستیخصل"دارای به اصطالح 

غير حاضری و نيامدن .  بايست در محل وظيفه حاضر می بودند همه وقت کودتادولت در ساحه ماموريت، کارمندان ◘ 
.  می شد تلقی "انقالب ثور"خلقی و همسويی با دشمنان دموکراتيک باالی وظيفه محوله به مفهوم عدم همکاری با دولت 

 و  را مورد پيگرد قرار می دادند، تا علت بی عالقگی ، وی شد  می"غير حاضر"که حتی يک روز در هفته  یمامور
  .   اشتغال و مصروفيتش  را در جای ديگر بفهمندمحل  و را بدانند به اداره منصوبه اشوی نيامدن 

االی وظيفه حاضر نشوند، مورد باز خواست شديد ب - بنا بر مشکل شخصی -  روزی راکهکارمندانیامارت طالبی نيز 
 محل اقامت مامور  که درنزديکییالی طفيلی و مفتخور مسجداز ُمن شخص باالی وظيفه اشراعلت  نيامد. قرار ميدهد

؛ جويا می )می باشد نيزاطالعاتی آنها(  نماينده استخباراتی وظايف آخوندی از  قرار دارد در واقع غير ،"غيرحاضر"
  .شوند

راه ه ليغ بغرض تب ثور٧ننگينی  دولت کودتای که عدم اشتراک مامورين و شماری از مردم در ميتنگ ها و تظاهرات◘ 
 تا دريابند که  ،زير نظارت می گرفتند،   مرتکب را مورد  تحقيق قرار داده. گرديد ، سبب خشم خلقی ها میمی انداخت

   ؟ يانه،وی به کدام جريان سياسی تعلق فکری دارد
  مسجدبرای ادای نماز به مسجد نيايد از جانب مالبنا بر مشکالت  شخصی در شرايط حاکميت طالبان، فردی که 

دست به شدت لت و کوب  ه ره ببازجويی شده هرگاه بار دوم بازهم در مسجد حاضر نشود، توسط طالب  بچه های ُد
  .،  تحت  نظر قرار می گيرد شده
 و يا ساير محالت، )دانشگاه  ( ، چه در محوطه پوهنتون و مدرسه چه در صحن مکتببيش از چهار تن، اگراجتماع ◘ 

  .شد الشنکوف بدستان خلقی با خشونت متفرق ساخته میکولو از روی نياز می بود، ذريعه 
 ا ميله  اوباشان طالبی نيز به همين شيوه عمل می کنند؛ حتی اجتماع بيش از دو تن را  تحمل نمی توانند و مرتکبين را ب

  . متفرق می سازندکالشنکوف
نرمترين انتقاد آميخته با خوشرويی را از جانب افراد بی طرف " بی طرفی بی شرفی است: " خلقی ها که می گفتند ◘  

با عکس العمِل توأم با خشونت و تهديد  جواب می گفتند؛ به مثل هر گاه کسی  به دوست و يا همکار مورد اطمينانش به 
انقالب " داد که   هر خلقی ای که اين جمله را می شنيد به گوينده اخطار می،"نرخ گوشت بلند رفته: " فتآهستگی می گ

  .د ديديرا  تخريب ننمايد، ورنه صدمه خواه" ثور
ترديدی )  البته در جوامع آرام و دور از جنگ " (زن نصف نفوس جامعه را تشکيل ميدهد" که ، درصحت اين گفته
از .  که جنگهای چندين ساله از مردان بيشترين قربانی را گرفته، تا از زنانافغانستان در شرايط وجود ندارد؛ مگر 

 )جهادی و آخوند ايرانیاعم از(طالبان، . همين سبب تعداد زنان از نصف نفوس جامعه به مراتب باالتر به نظر می رسد
زن ستيز، زن آزار و در نهايت ) مجنس بازیجمله حجره نشينی کم وبيش ه من(، بنا بر خصلت  مذهبی و اجتماعی 

  ، زنان را١٣٥٧ ثور ٧يعنی بعد از کودتای ننگين  دشمن زنان می باشند؛ ولی خلقی های طالب شده که در گذشته ،
به رقص و پايکوبی، ساز و   نيز)بارک های نظامی ( بروی جاده ها، چهار راه ها، پارکها و قشله های عسکری حتی

ينطور سازمان مهد؛ داشتن  وا می) سربازان (، غرض مصروف ساختن مردم و دلگرم نمودن عساکر آواز و نمايشات
را به طرفداری از  دولت کودتا " نصف نفوس جامعه " ، تا اين  گسترش و توسعه می دادند روز تا روز زنان خلقی را
   .فعال سازند

دو منظور عمده تحت قيود و دسپلين مافوق تحمل را روی "  بيشتر از نصف نفوس" در اوضاع و حاالت جاری اين 
 توان مادی و فرهنگی جامعه آتش زده شده ی ما را ،از يک جانب با دور نگهداشتن آنان از اجتماع: انسانی قرار داده اند

 و  از بسيج و تشکل آنان در برابر تجاوز گران پاکستانی،و از جانبی ديگر. به پاينترين سطح ممکنه ی آن می رسانند



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
__________________________________________________________________________ 
 

 18

جوش و يا سازمانيافته زنان در برابر  عرب القاعده ای جلوگيری می نمايند؛ زيرا که از تحرک و بر پايی خود
  . درستی آگاهنده تجاوزگران ،که تاريخ پر افتخار کشور به کار و پيکار و حماسه های بی مثال شان می نازد؛ ب

 های تمسخر بر انگيز مذهبی آنان ازقبيل  ستر اندام "ورینو آ"زنان، همچنان اغلب اجحافات و قيودات واشکال ستم بر
 ؛ منع ساز و آواز ؛ شعر و ادب؛  فلمبرداری و عکاسی  ؛ قطع انگشتان زنان به خاطر رنگ ناخن!! جنسی اسب و خر

نخستين رئيس دولت  توده ای های تره کی نور محمد ( ، محصول دماغ شاگردان  تره کی ...و تجليل از سال نو و
  . )١ ( » در ميان آنها وجود دارد  K G B که شماری  اجنتان  ، يعنی خلقی های طالبی شده می باشد)غانستان اف

در داخل )  نجيب - جمهوری اسالمی  خمينی و دولت دست نشانده  کارمل( ت در عملکرد های هر دو رژيم امشابه
 وجود داشت بگونه )ن روز های جالد خاد نجيب اهللا  تا آخري٥٧ ثور ٧از نخستين  روز های کودتای ننگين  (زندان ها

    :مثال
  .   با زندانی )بازجو (  ايدئولوژيک مستنطق -بحث سياسی    -١
 -٢٠٠(   سلول که تشناب يعنی دستشويی  داخل آنها را فعال ساخته بودند ، برای يک اتاق عمومی ٦استفاد از    -٢

  . خصيص داده شده بود ، جمعًا  تقريبا يک ساعت ت) زندانی  ١٥٠
مانند  چراغک های خوراک پزی که توسط روغن روی غذا و (تالشی اتاق ها و برداشتن اشيای ابتدائی زندانی   -٣

برای فاميل های زندانی اجازه ميداند که برای زندانی (  به خصوص کتاب های ناياب .  غذا توسط آن گرم ميشد ؛ شمع
 به بهانه اينکه  فالن آمر زندان  مطالعه کتاب را ،ر کتاب ها در زندان تراکم می کردوقتا که شما. شان کتاب بياورند 

بخشی از آنان را برای کتابخانه های حزب . ممانعت کرده  به صد ها جلد کتاب را  جمع  می نمودند و با خود می بردند
 بعدًا از طريق .ن بفروش می رساندندمی دادند و بخش ديگری آنرا باالی دست فروشا" دموکراتيک خلق افغانستان " 

  ...) . مخصوصًا کتاب های مترقی را تحت نظر قرار ميدادند آنان خادی بودند خريداران کتاب فروشنده  که شماری از
 منزل ؛ ١٠-٦ منزل دوم را به قيد ؛ ٥ -١منزل اول زندان را به قيد  : جدا کردن زندانيان برحسب  قيد شان  مثًال   -٤

  .  تخصيص داده بودند  ٢٠-١٦و منزل چهارم را به قيد  ١٥ -١١به قيد سوم را 
اين (  زندانی و يا زندانيان از يک سلول به سلول ديگر و از يک بالک به بالک ديگردوامدارنقل و انتقاالت پيهم و   -٥

  ) . بد ترين نوع شکنجه روانی و قسما جسمی بود 
   .)" بهبود وضع زندانيان"ربه اصطالح به خاط(زديد نماينده دولت از زندان ها با  -٦
  .  در داخل سلول ها و تسليم طلبانتحريم های شديدًا زجر دهنده زندانيان مقاوم به تحريک خادی های مخفی  -٧
انتقال برخی . موقعيت داشتدر دهليز زندانيان بزرگ سال  )"اطاق خورد ساالن ("اتاق زندانيان خورد سال   -٨

بزرگ " بداخل سلولهای اطالعاتی - روی  اهداف خاصی سياسی ) تا دوازده سالهه سالاز ده(  سن ردخواززندانيان 
  " . ساالن

: های مختلف وجود داشت" قسم " رياست تحقيق در . بود افغانستان برياست های متعدی تقسيم شده آن وقت خاد   -٩
 )بازجوئی (  دستگيری و تحقيق  ، را در قبال پيگردوظايف مشخص خود" قسم " هر . ... ، و ٣ ، قسم ٢، قسم -١قسم 

  . احزاب و تنظيم های اسالمی و سازمانهای چپ داشتند
 از برابر قوماندان عمومی زندان و واليبالی  که حاضر می شدندهای  استفاده سياسی بعدًا اطالعاتی ازافراد تيم -١٠

طرف زندانيان بی خبرشامل تيم را بد، خادی های مخفی شگر باين .بجا بياورند " رسم تعظيم"رفقايش عبور نموده 
  ) ... وساختنددولت متمايل می  

ترکيه و  بمثل در ؛ "کميساری های پناهندگی سازمان ملل متحد"نفوذ خادی و واواکی در داخل دفاتر نمايندگی   -١١
 یومی زندانی سياسی و پناهندگانهويت و سمت  انتقال به کشور س  فارسی و دری  زبان  در نقش مترجم  اينها: هند

 (.  اين نوع شناسايی از جمله وظايف مهم آنها بشمار می رفت .دارای پيشينه سياسی را به مراکز خود گذارش ميکردند
 که  اين  در اين زمينه دست آورد های دارند، خادی های افغان دردهلی جديددر ترکيه و اجنت های واواک به گونه مثال
  . دارد) هــند(های در اين زمينه قلم  چشم ديد 

 ١٣٥٧سال  در ،خلقی هادر ظاهرًا ، طرحی را که  )  مالک و مستاجر(" صاحب خانه و کرايه نشين" طرح  -١٢
البته به دستور مشاورين روسی که در جوار آنان وجود داشتند به اين امر مبادرت  ( کابل شکل قانونی بدان بخشيدنددر

به می ها هم بعد از تجاوز شوروی پرچ. فق ترين طرح های سرکوب گرانه خلقی ها بود يکی از مو.) ورزيدند 
  . تنظيم های اسالمی موفق  شدندافرادی مربوط به همين طريق به دستگيری شمار زيادی انقالبی چپ و از افغانستان 

 - سياسی درزندان و اهدافکه در رابطه با فعال ساختن آن " زندانکارگاه " تخصيص دادن يک سلول بزرگ به   -١٣
  . را که دنبال می کرد، می شود چندين صفحه نوشتاطالعاتی

  ... .مشابهت های ديگر و 
با تأسف که در اين مجال نمی  صفحاتی را به خود اختصاص خواهد داد؛ تشريح و تفسير هر يک از شماره های فوق  ( 

  .)  گنجد
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 همچنان  ؛ن صالحيت زجر و شکنجه زندانی به توده ای و اکثريتی داد، و از جانب ديگر اين مشابهت ها از يک طرف
 K.G.Bانتقال زندانی از يک سلول به سلول ديگر طبق دلخواه اکثريتی و توده ای که مستقيم يا غير مستقيم  در ارتباط  

انی به خاطر جاسوسی  آمدن توده ای و اکثريتی در زندان پلچرخی کابل در نقش زند؛ هکذاقرار داشتند  ) F.S.Bبعدا ( 
حزب "و آمدن اينها از ايران ، روسيه و ساير کشور ها به کابل و مذاکرات  آنان با رهبران  و گرفتن اسرار زندانی 

هم  در زندان  های ايران  ، در قالب مشاورين روسی پس پردهK G B می رساند که اعضای ؛" دموکراتيک خلق
  . داشتند فعال و محسوسحضور

 زنده ياد محمود گودرزی ، در نهاد های مهم رژيم جمهوری اسالمی ايران  KGBيعنی حضور ، بطه در همين را
،  سياست و " حزب دموکراتيک خلق " که مقاالت تحليلی زيادی در مورد جنايات  (نويسنده مبارز و دلير ايران 

 )وزامپرياليزم امريکا  به افغانستان دارد  ؛ همچنان جهادی و طالبی و تقبيح شديد تجا تجاوزاتحاد شوروی به افغانستان
  : که در ذيل آنرا مطالعه می نمائيم  تماس گرفته اندبس مهمینکته  به
  اداره ای برای ١٩٤٨ اداره حفظ قانون اساسی از نخستين سال ايجاد آلمان غرب به عنوان دولت مستقل در سال «

) اداره حفظ قانون اساسی    ( Bundesamt F Verfassungsschutz مسايل امنيتی آن کشور به وجود آمد که با نام   
  .  دانستFBIآنرا می توان همتای . فعاليت ميکند 

  : در  گزارش دادگاه ميکونوس آمده 
  KGBدر درون .   ميباشدKGBپيشرفت سازمان  های اطالعات ايـــران  نشان دهنده  تشابهی با ساختار سازمان "  

جود داشت که انحصارًا به تهيه و به کارگيری جديد ترين  تکنولوژی های مراقبت و ارتباطات نيز سازمان ويژه ای و
  »  "  مشـــاور واواک می باشند باشد که ظاهراKGB می پرداخت  اين پيشرفت ميتواند تحت تأثير کارمندان سابق 

يم جمهوری اسالمی ايران ، می توان بادرنگی مختصر ، بر پاره ای از عملکرد های رژ" ستيزمند نيز در مقاله اش  
و ) www.baaba.eu(؛ ) .payameazadi.org www(   که در سايت های  -" ماهيت اصلی آنرا برمال کرد 

)afghan german online  ( بخشی های از نوشته آقای نوری زاده -برقرارمی باشد  ) که خود زمانی مسئول
ما چنين مسئوليتی جز به  عنصر مورد اعتماد شاه به کس ديگر سپرده نمی  مسل-روزنامه  مهم کيهان يا اطالعات بود 

 را نقل کرده که اينک توجه  خوانندگان عزيز را  به "ايران استار " ٢٠٠٦ دسمبر ١٥خ ر مو٦٤٣مندرجه شماره ) شد 
  :  قسمتی از اين نوشته در خور توجه جلب می نمايم 

ين المللی خود را به عنوان قبله ی کوتوله های سياسی از تيره احمد ی در واقع مسکو  بار ديگر جايگاه ب  ... «
  .تثبيت کرده است ... نژاد و هوگو جاوز بشاراالسد و موراليس و 

. زمانی  که اقتدار داشتيم  و زبان گويا البته روسها منبع خريد شدند و در مقابل در يافت گاز،  ذوب آهن را به ما دادند 
ليون دالر به آنها ميدهيم  چهل تا منظومه ی موشکی م) هفتصد   ( ٧٠٠وضع قدرت نيستيم  بافالکت اما امروز که در م

دو ميليارد و يکصد ميليون دالر داديم  سه زير دريائی کيلوکالس با تکنولوژی جنگ جهانی . ضد هوائی به ما بفروشند 
وسها اسلحه خريديم  و بابت نيروکاه اتمی بوشهر نيز  سال اخير بيش از ده ميليارد  دالر از ر١٥در طی ...دوم خريديم 

قبل از انقالب . دی به روسها  پرداخت کرده ايم  قرن گذشته  ميال٩٠کم و بيش حدود هشت ميليارد دالر از آغاز دهه 
حاال ... کارشناسان و منهدسان شوروی  که در طرح ذوب آهن اصفهان  مشارکت داشتند  کامال تحت کنترول  بودند 

 در صنايع نظامی ما .همه جا روسها هستند  بيش از دو هزار تن  از آنها با خانواده  های شان در بوشهر اقامت دارند
عالوه بر اين صد ها دانشجو  و عناصر سپاه . تعداد  کارشناسان روس  ، اوکراين وبال روس از ســه هزار افزون است 

  ديدار KGBی از آنها از طرف گوناگون با مقام مقدس آمامزاده  پاسدار در روسيه درس خوانده و می خوانند وخيل
بگفته يکی از افسران سپاه که  در يک ايمل با ابراز .  حفظ می کنند  راداشته و اغلب در بازگشت  ارتباط با امامزاده 

ه ای نوشته بود نگرانی از حضور گسترده ی  کارشناسان نظامی  و امنيتی روسيه در ارتش و سپاه مطلب نگران کنند
  تن از  خلبانان کمک خلبانان ارتش و سپاه نزد روسها آموزش ديده اند  و اين رقم در مورد افسران  و ٥٠٠بيش از

؛ » ... تر  از ده هزار تن می رسدو واحد های موشکی به باال)  تانک و توپخانه ( درجه داران واحد های زرهی 
ناسان  سفارت روسيه در تهران  که دير گاهی است همگی زير آسمان  پارک هم اکنون در جمع ديپلماتها و کارش...«

 گرم فعاليت و بدام KGBاتابک  در آپارتمانهائی که در مجتمع سفارت ساخته اند جمع شده اند حد اقل بيست افسر 
وری واليت فقيه عالوه بر اين بين وزارت اطالعات  جمه.  انداختن آدم های مستعد در درون دستگاههای رژيم هستند

KGB راه های اقرار گرفتن مدرن از زندانيان .   سال پيش موجود است ١٧  قرار دارد  همکاری و تبادل اطالعات  از
 در دانشگاه جليله امام باقر KGBو سر به نيست کردن  اسالم ناب انقالب محمدی  از سوی استادان و کارشناسا ن  

  ». موزش داده ميشودوزارت اطالعات و نيز تشکيالت سپاه آ
 ها  و عملکرد  های اين دولت  عملکرد ها ی مشابه در زندان و خارج از زندان  داشتندشانهر دو رژيم در داخل کشور

توان گفت که  ازاولين روز های غصب  انقالب    میو روشنی بوضاحت پس  به . ند مشابه هم بودً در مقايسه با هم  کًال
انقالب برگشت ناپذير  " زير نام ( غصب قدرت دولتیو از نخستين روز  ند به اسالم خمينی عناصر باورمايران توسط 

 جمهوری اسالمی( خاطر دونام ه  بدر ظاهر  ، يعنی"حزب دموکراتيک خلق" توسط سوسياليست نماهای )"١٣٥٧ثور 
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؛ اما در   ) "سوسياليستی" اسالمی و( و دو ايدئولوژی ) به رهبری تره کی و جمهوری دموکراتيک به رهبری  خمينی
خلق های هر دو کشور ايران و افغانستان  چنان سالخی ،  اصل استقرار حاکميت استعماری برخاسته از سرمايه  دالل

  . است هشدند  که در  جهان  نظيرش ديده نشد
 ه جنايات رنگارنگ و توان مسبب و علت اينهم نه اين شکل دولت و ايدئولوژی و نه آن شمايل دولت و ايدئولوژی را می

 امروز وانمود کرد و نسل "تزلزل درونی و نادانی "  و "تفتيش عقايد "  علت آنرا نبايد .کشتار های دسته جمعی  خواند
 می توان عامالن و "بست و آنان را پشت نخود سياه " عامالن جنايت را بشناسيم "به  تارخام  را  بعدی  های و نسل

  . فرستاد ؟ !"معرفی کرد ) کانادا(ا به نظام قضايی آمران کشتار های جمعی ر
  : بگفته رفيق اشرف 

ديکتاتوری ، توجيه گر ) حتی در شکل غير مذهبی خود نيز (   ارائه شود هر شکل و عنوان ايدئولوژی ای که  در «
 قادر به خدمت گزاری به  خواهد بود؛  چراکه تنها چنين ايدئولوژی ایشديدًا و وسيعًا قهر آميز بر عليه اکثريت مردم 

   .». منافع امپرياليست ها و سرمايه داران وابسته ايران به موثر ترين  وجه ممکن می باشد
  
  ») توابين مخفــی ( چهره  ديگری از توابين    « -١٢

  
 ) " فی توابين مخ ( چهره ديگری ازتوابين" – ٢٩در ارتباط با پيکره شماره    سوم  درهمين فصل رفيق اشرفهمچنان 

  : می نويسد ٣٢٦ه حصفدر
انجام کار های توليد برای جبهه های جنگ و يا کار های به اصطالح فرهنگی در زندان ها که در آغاز علنًا از کار «  

های توابين به شمار می رفت ، تحت  شرايطی که سرکوب  سيستماتيک جمهوری  اسالمی همچنان ادامه داشت ،  به 
با پرداختن به آن سعی ميکردند  به صورتی دل اژدهای جمهوری )  الزامًا تواب  نه( که زندانيانی بستری تبديل شده بود 

در ميان چنين زندانيانی البته افراد تازه دستگير شده ای نيز بودند که ممکن بود . المی را در مورد خودشان نرم کننداس
رگزاران امنيتی رژيم از اين بستر برای عضو گيری ، کال در هر حا. به خاطر رد گم کردن در آنجا حضور داشتند 

مسلم است که اين .  های جديد  استفاده نموده و سعی ميکردند از ميان آن زندانيان، برای خود جاسوس پرورش دهند 
( در عين حال پس از افول دوره توابيت علنی .  کار با وارد آوردن فشار و با تهديد و ارعاب زندانی صورت می گرفت

از طريق تحت فشار گذاشتن زندانيان همواره می کوشيد از آنان اطالعات ، وزارت  )  به بعد ٦٤قريبًا از سال  ت
است  که کسانی که به اين کار تن می دادند،  به رژيم جهت سرکوب و کنترول زندانيان سياسی از مسلم . جاسوس بسازد

به زندانيانی که قبًال با آنها دوستی و نزديکی بخصوص  اين نوع جاسوسان.  جاسوسی کمک زيادی می  نمودند طريق
مواردی نيز در خاطرات   .  لحاظ روحی ضربات زيادی به آن زندانيان وارد می ساختند وازداشتند، خيانت نموده 

زندانيان قيد شده  که مبارزی که از طرف باز جو برای  جاسوس شدن  تحت فشار قرار گرفته بود،  پس از برگشت به 
در ضمن بعضی نيز ممکن بود  اگر تحت فشار تن به خيانت داده بودند ، در شرايطی  . دست به خودکشی زده است ،بند

  ؛ » . بکشنددست از جاسوسی 
توابين در نقش حافظين و مجريان نظم  ضد خلقی حاکم و پوليس سياسی رژيم در زندان ، گوئی دوره خدمت ... « 

" مزدوران"تواب ها در زندان های جمهوری اسالمی در حقيقت ، يا می توان گفت که . ذراندند اجباری خود را می گ
  ». بی مزد  بودند

مثًال واقعيت اين است  که از ميان توابين  به قول خود شان صفر کيلومتر و يا توابين تــير تعداد بيشتری به ... « 
ابين  مثًال از نوع در حاليکه بعضی از تو. ار مشغولند استخدام وزارت اطالعات در آمدند و امروز در اين دستگاه به ک

ممکن است ديگر در بيرون از زندان به همکاری خود با نيرو های امنيتی رژيم ادامه نداده باشند و صرفًا جاسوس ، 
   » اين کار را کردندعده ای واقعًا

اين دسته از توابين . رکوب بکار گرفته شدند از مهلکه  جان بدر برده  و در دستگاه های س... تعدادی از توابين ...« 
 کادر های رسمی وزارت اطالعات و امنيت ز، ا)سال تأسيس وزارت اطالعات وامنيت کشور  ( ٦٣ديگر در سال 

کشور بودند ، مثًال رهبر تواب های مجاهدين در زندان پسران در اصفهان ، يعنی علی قره ضياالدين که از طرف 
  .ت می شد ، بعدًا جزو وزارت اطالعات شددادستانی تهران حماي
شده نيستند ، هم اکنون در خارج از کشور به انجام وظايف ضد ه که مسلمًا برای ديگران شناخته بخشی از اين دست

خود  در سال های  اخير تعدادی از توابين در خارج از کشور حتی  . مشغولندیانقالبی خويش  بر عليه نيرو های مردم
زندانيان سياسی  توابين بيشتری از آن نوع را می شناسند و بعضًا نيز دست به  ... .سياسی نيز جا زده اندرا پناهنده 

  ».ندافشای آنان زد
  :  آنرا  می آورم  فشرده به نکاتی مهم  اشاره کرده که در ذيل رفيق اشرفدر متن باال  

  بسازد؛ می کوشيد از آنان جاسوس ... وزارت اطالعات از طريق فشار   -١
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توابين در نقش حافظين و مجريان نظم  ضد خلقی حاکم و پوليس سياسی رژيم در زندان ، گوئی دوره خدمت ...    -٢
  اجباری خود را می گذراندند 

به استخدام واواک در آمدند و امروز در اين "  توابين تير " ، " صفر کيلو متر( بيشتر از ميان توابين تعدادی    -٣
  ار مشغولند؛که دستگاه ب

   در دستگاه وزارت اطالعات بکار گرفته شدند؛تعدادی هم  که از زندان رها شدند     -٤
  سر می برند ؛ه  از اين دسته که برای ديگران شناخته نيستند هم اکنون در خارج از کشور بی  بخش-٥

 به وزارت اطالعات برا ی کار  يکراستندکه از زندان رها شداز توابين تعدادی گردد که  از متن فوق مستفاد می
خورد شده بودند که يا در آغازين روز های  از زمره جويده شده های  اينها.جاسوسی بر ضد خلق ايران مراجعه کردند

 و در ايام محبس . تاب نياورده پيمان همکاری با اطالعات زندان بستند و يا در تداوم آن ،و شکنجه) بازجويی(  تحقيق
ه ب   نداشتندهی را  طور قطعه بکه را   اينها  ، اطالعات  وزارت از اينرو.  عمل هم ثابت کردند دراين همکاری را

که بخاطر تسليم شدن   آزرم. از شعر پيشواز از شاعر مبارزايران م [   .استخدام  کرد  "کوچه های باور مردم"سوی 
 مطالعه شعر، مراجعه شود به اخير  سروده شده ، غرض تهراندر ١٣٤٩ پرويز نيکخواه به ساواک در مرداد

    ])* (توضيحات 
 بعد از ،طيف ديگری از اينها که  درزندان بدتر و شديد تر از جالدان و پاسداران زندان بر ضد زندانيان عمل کردند

 افتخار عضويت اين دستگاه رعب و وحشت را  و بی چون وچرا و با آغوش باز از آنان  پذيرائی کرد واواک ،رهائی
   .نموده آنان تفويض ب

ً  و در زندان های کشور های  همجوار  ه ب) آسيايی(از آنجايی که  عملکرد های زندان داران در تمام زندان ها قسما
 که طوری . عمدتا ًً شباهت هايی دارند ...ی وخصوص کشور های دارای  جهات مشترک  نژادی ، زبانی ، دينی فرهنگ

بعد از کودتای ( و در  افغانستان  قسمًا ) و شرکا توسط خمينی"یاضر و آماده دولتماشين ح" ب صبعدازغ ( در ايران
 طبق رهنمود های  هازندانمسئولين   ،کالً )   " حاضر و آمادهماشين" و تصرف همين ننگين  توده ای های افغانستان 

می توان   به هر دو کشور درزندان های   متکی به همين شباهت ها و عملکرد ها ، عمل می کردند KGBمشاورين 
  به آن تماس گرفته  رزمندگان زندان ديده ی ايرانییهانوشته در )اين قلم به برداشت ( اشاره کرد که در زيرمطالبی 

 در  نوشته های  رزمندگان افغان اثری از و ؛ اما ، و يا من آنرا نديده و نه خوانده ام اشاره شده آن نشده و يا تلويحًا به 
  .اهده نرسيده استمشه آن ب

 با  ه عملکرد های آنان  در رابطم  سيستم های اطالعاتی  و ميکانيز و کالً  نامرئیدر حاليکه  کالبد شکافی جسم جنبده
) اعم از دموکرات و کمونيست ( دام انداختن  مبارزان ه تشکيالت چپ انقالبی و بضربه  زدن  واطالعاتی عناصر نفوذ
 يالکتيکی د و  رابطه تنگاتنگ ،  هر دو رژيم سياسی های پوليستوسط  ) کابل و تهران  ( "خدا داد "  دولت هر دودر 

 که لنين بار بار بر آن تاکيد -" شم سياسی"  سطح  نازل يعنیاز همين  نقطه ضعف  .دارد... با زندان  و تسليم وتواب و
 و با يک جهان تأسف که  . مبارزه می باشددر پروسه  شناخت پوليس سياسی رشد عدمعمده عوامل   يکی از -ورزيده 

 متحمل  عدم شناخت پوليس سياسیجنبش های چپ انقالبی در هر دو کشور ضربات  جبران ناپذيری را از همين ناحيه
ه  بدستان  زندان ديده ه  در آثار  قلم بخيلی ها مهم  بوده  و می بايد هر چه زود تر   اين کمبود اين قلمبه باور .  شده  اند

  .آن پرداخته شود
  
  ) :خـــاد  (  دولت دست نشانده شوروی در افغانستان عملکرد های پوليس سياسی  ر بتعمقی  -١٣

  
خاطر ه اجازه خوانند ه با حوصله و مشتاق کاوش در امور چگونگی  عملکرد اطالعاتی دشمنان طبقاتی مردم  ببا 

 نگاهی"  از رساله  )در همان سالها (  در همين موردده هر چند بسيار  فشر مطالبی  ، ...سرکوب جنبش انقالبی
 : ارائـه نمايم انتخاب نموده در اينجا از اين قلم را " مختصر به پاره  ای از عملکرد ها کی جی بی در افغانستان 

  .عناصر نفوذی خاد درداخل تشکيالت احزاب و سازمانهای ضد شوروی از سه عرصه  نفوذ می کردند « 
   .، چه در داخل کشور، چه  خارج از آن  عات مردماجتما  -١
    جبهات جنگ مقاومت ،   -٢
  .زنـــدان هــا  -٣

   عملکرد های خاد را ميتوان در زير سه طيف  افاده کرداساسًا
  . اسالمی یمربوط می شد  به تمامی احزاب و تنظيم ها  :طيف اول  -١

  : بود بخش را احتوا نموده٢طيف اول هم 
 در خارج از کشور و خارج از حيطه نفوذ نظامی دولت پوشالی در  اسالمیتنظيم های ها به داخل اين: يک ذیبخش نفو

   .  فعاليت داشتندنيزداخل کشور
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لی در داخل کشور  به کار و  دولت پوشا اسالمی در حيطه نفوذ نظامی  تنظيم هایاين ها در درون  :  دوبخش نفوذی  
  )همچنان در زندان ها  ( .نداستخباراتی اشتغال داشتبار
 تحت نظر )همچنان در زندان ها  (  را محافل و هسته های چپ انقالبی کشور ،گروه ها، سازمان ها  : طيف دوم-٢

  . بودند  سرگرم  پياده کردن طرح های داده شده از طرف مشاورين روسی خاد ، در آن نفوذ کرده،داشته 
   :خارجیطيف  يا سومف  طي-٣

نمايندگی بانک ها و ، کالت التجاری ها  و،  فعاليت خادی ها را درقالب  کارمندان سفارت خانه های افغانی - :الف بخش
  . احتوا ميکرد  ساير نهاد های رسمی  دولت مقيم خارجنمايندگی طياره مسافر بری آريانا و

   هر دو . محدود می  شد)جويان دانش( و محصلين   و تجار انفرادی فعاليت خادی در قالب پناهنده سياسی- : ببخش
  .  فعاليت چپ انقالبی را در خارج از کشور تحت نظر داشتند )الف( و ) ب(بخش

بعد از پايان )  در خارج کشور  در داخل و(  مقاومت   نيرو های تشکيالت درونشماری از اعضای نفوذی خاد در به 
و يا  در جبهات  از عناصری سست شده ه آنعد اينها ،.شد امر برگشت به وطن داده می ،  شان سياسی-کار اطالعاتی 
  ، منصوبه ی شان تنظيم ها  و تشکيالت ماهيتاز و عدم شناخت درست سطح آگاهی نازلبا که (  در عقب جبهات
با شگرد های  را )  به کشور شان ،  به صفوف جنگ مقاومت پيوسته بودند  تجاوز ارتش شورویهمچنان از علت
ده ربرادران آز"  در نقش يکجا با عناصر تسليمی یخادی های نفوذ .ب دولت کارمل  متمايل می ساختندنمختلف به جا

 به ،را دارند" مردمی " آرزوی پيوستن و همکاری با دولت و دست کشيده يه دولت  دموکراتيک که ازجنک عل" خاطر
 به ... و کارمندان مخفی خاد و سرباز مسلحباعده ای) استاندار (  والی واليت .ساحات  نظامی دولت داخل می شدند

فلمبرداری می کردند ، تا عوام الناس دی و فلمبرداران از اين  درام کم  می شتافتند"ه خاطرد  برادران آزر"اين پيشواز
  . د که از جنگ مقاومت دست  بکشند و به آغوش دولت برگردندنرا بفريب
از  شان  تنسه و يا چهار   ، نفرهپنج گروهمثالً ، ها " آزرده خاطر "  گروه جمع از ، اين پروسه شکل گيری در اوايل

قبل ، …و يا بودند  قرار گرفتهشناسائی  زير شک و از طرف نيرو های مقاومتيا  بودند که  میهمين نفوذی های خاد
 ، "تسليمی" ششزير پو و دولت پوشالی به  حيطه نفوذ نظامی ارتش شوروی همراه با جذب شده هايشان  دستگيریاز 

از ساحات  نفوذ  نظامی  -داخل می شدند و يا بنا بر ملحوظات اطالعاتی  "برادرکشی خسته از جنگ "،  "آزرده خاطر
  . دشمن  به داخل خواسته می شدند

 روی آورده به دولت - های جنک مقاومت ازتسليمی  تعدادیيعنی نفوذی های خاد ، با ، با تجربه افراد اين  شماری از 
  و سازمان های احزابتنظيم ها،داخل ه بودند ، ب سپری کرده  را شبکه های خاد استخباراتیمعينه  آموزش  که مدت-

 و يا تنظيمبدرون )  تاکتيکی با اظهار ندامت ی توظيف شدهتسليمی ها( مورد نظرخاد در درون کشور می خزيدند 
همچنان .   قرار داشتندمخاصمترقابت و  درب احزاو يا   تنظيماحزابی  می خزيدند که تشکيل قبلی شان با همچون 

" که تجربه کارکرد در جبهات جنگ مقاومت را  داشتند با شيوه های مختلف به درون تنظيم های اعضای اصلی خاد 
   می خزيدند    "دشمن
 با رالقات شناسايی شده  و يا ح ی منصوبه  حلقهبه درون تشکيالت ياد شده،بعد از نفوذ ) خادی ها  وتسليمی ها(اينان 

 نفوذی اش  اصلیدوش عضوه  ب،حلقه  اعضای خاد می کوشيد مسئوليت  گرفتاری . خود يکجا به زندان می انداختند 
  و سياسی خود را بدون دغدغه خاطر عاتیمقاوم جلوه کرده  کار و بار ا طالمثابه  مبارز ه ، تا  وی در زندان  ب نيفتد

از مثال (   قرار  گرفتهش مورد ستايهمثابه عضو زندان ديده  نيز به همان سازمان منصوبه ب وبعد از رهائیپيش برده
 در انحراف  سازمان به من جمله،   سياسی خود-کار و بار اطالعاتی ه ب) های دراين زمينه عجالتاً  خود داری ميشود 

  .د   داشته باشجانب  سياست دولت  مؤثريت
  تنظيم های به درون  حوزه های خزيدن تسليمی های آمده از جبهات  مقاومت  در  به تناسب عضو اصلی خاد دست

  . بود ترباال اسالمی 
کسب دردرايت و فعاليت شان در صورتی که  در واقع دوره آزمايشی شانرا در زندان سپری ميکردندها تسليمی 

طور مثال  چه تعداد زندانی را (  می بود  ديروز شان  مطابق معيار های خاداناطالعات از برادران اسالمی  وهمرزم
" قانونی" ی شرايط   يعن، " سازند به اعدام برابر" می توانستند با ثبت آواز و کشف اسرار شان به اصطالح زندانيان 

افتخار عضويت خاد را کمايی می )  فراهم کرده می توانستند   ،که همانا سند ثبت گفتاری شان می بوداعدام شانرا 
  کردند
 وظايف شانرا کماکان در ميان  احزاب و تنظيم ها و جبهات جنگ  ند،که عضو خاد بود يک نفوذی بخش   طيف اولیاز

 اگر - ندتمی گرفمورد شک قرار  از آنان  شماری زمانی که  ديد و يا   لزوم در صورت. مقاومت ادامه می دادند 
عمليه جلب و جذب صورت گرفته بود را شان  که قبال باالیبخشهای از افرادی   - دنتفرصتی به چنگ آورده می توانس

وارد حيطه ... )  و " آزرده خاطر ، رنجيده خاطر "– یدر همان نقش ها( با خود همراه نموده از بيراهه و کجراهه نيز 
   ».ندنفوذ نظامی دولت پوشالی می شد
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 توابين در نقش حافظين و مجريان نظم  ضد خلقی ...«: مبنی بر"  در جدال با خاموشی" در رابطه با اين نظر نويسنده 
مزدوران بی مزد " ق الطو ا  » حاکم و پوليس سياسی رژيم در زندان ، گوئی دوره خدمت اجباری خود را می گذراندند

  :آنرا به عرض خوانندگان گرامی برسانم بی وجود دارد که بايد تلخيص شده ، مطالبه اين  ها" 

درستی ه  که بالق کرده استط به اين طيف از  توابين ارفيق اشرفيق ترين نامی است که  دق" مزدوران بی مزد " 
که از آرمان و باورهای  انسانی   شده الق طا آنانی  به تا اکنون  واژه اين.افاده کننده  محتوای مقوله تواب بوده می تواند

استحاله خود ...ود و برادران  مجاهد و ونيست  خرفقای کم خود به شکنجه گران همه وقته ی ،و مبارزاتی خود بريده 
 - تغير نام يافت   که ساواک به واواک بعد ها- بودند ساواک  اصلی  عضوکه شماری ولو محدوداما به   ؛نموده اند

ً  عضو واواک ، بعد ... اينها بعد از خزيدن در درون تشکيالت چپ انقالبی و مجاهدين و .  خوانده می شدند مسلما
  .تی کار کرد از جانب سازمان هايی که در آن نفوذ کرده بودند شناسايی نشد ند ازمد

  کهگفتتوان   به  صراحت می -  به آن اشاره می شودکه بعدًا -  کی جی بی در افغانستان ی عملکرد هابر مبنای
 .  خزيدند  واواکدر - بعد ها -  همشانعده ای ديگرو .ند نفوذ کرد مخفی حزب توده در ساواک اعضایشماری از

داود خان نيز " حزب انقالب ملی "  ، حتی در کشور شانهمانطوری که برادران پرچمی شان در نهاد های اطالعاتی
  . نفوذ کرده بودند

 اعضای ل از در اص  کهپرچم -يا يک پته پائينتر -  عضو کميته مرکزی" زمرخليل"  يعنی   پرچمی مشهوریشناساي
 در ساواک کشف  و خبر آن راسًا به ببرک کارمل  که خود  کردهن توده ای های نفوذتوسط همي  ، ساواک شاه بود افغان

طی چند سال زمـــر را " حزب دموکراتيک خلق افغانستان"  مسئولين مخفی .شد رسانده  ؛  بودKGB يکی از اعضای 
دستور مستقيم  کارمل ه ب " زمــرخليل" به وقوع پيوست و،١٣٥٧-٢-٧کودتای ننگين شديدا تحت نظر داشتند ، تا اينکه 

منبع خبر يک  تن اززندانيان بلند مرتبه فرکسيون . [  و اضافه از ده سال را در زندان پلچرخی سپری کرد.زندانی شد
 دکتر شاوالی  آن )نخست وزير(صدر اعظم شمول ه حفيظ اهللا امين ب "شورای انقالبی" و اعضای خلق که با کابينه 

    . ] ندزندانی بودن پلچرخی در زندايکجا 
چنين در . با خود يکجا روانه زندان کردندرا  ی خود حلقه ی منصوبهی شان اطالعات آمرين بنا بر لزوم ديدنفوذی ها
 که پيش از آن -  اطالعاتمسئولين  شکل گرفت  های ايرانکه پديده تواب در زندان ٦٠  در اواخر سال مثال،صورتی 

  که ند نمود آنرا گرفتارازحلقه و يا حلقاتی  کرده مورد نظرضربه را قسمی متوجه سازمان  - به ساواک تعلق داشتند
اطالعاتی کار ه بی درد سر ب بتوانند  در زندان  اينها تا، نشوند  اطالعاتسازمان متوجه خيانت  عضو نفوذی مسئولين 

  بعد از ، ادامه دادهشان   )… ديگر حرف زد و يايکنه به مفهوم راپور دادن از اين يا آن زندانی که  با (  سياسی -
ی از همين  ديگرتعدادمگر . دست يازند در درون سازمان  منصوبه ی شان  به اشکال  فعاليت تخريبی  ،رهائی  هم

ن با زندانيان  يکجا در سلول ها  زندگی نمايند و آنايکطرف ، تا از ندها خود را در زندان در نقش تواب قرار دادنفوذی 
  تا شديدًا، بدهند زندانجالدان رسمی راپور آنان را بهبه بهانه های  مختلف  ، و  تحت نظر داشته شب و روزرا بطور 

 . قرار دهند تحقير و توهين  آن  وبد تر از و يا خود شخصًا زندانيان را مورد ضرب و شتم . قرار گيرندهمورد شکنج
 .زندان ديگری بر آنان مبدل سازند صد  و زندان را به انجام دادهرا انی در اصل نقش سرباز و يا پوليس باالی سر زند

 ، شانمبارزاتی خود و گذشته خمينی و رژيم اش و نقد بيشرمانه  از سازمان با تائيد غالم صفتانه ر ديگطرفو از 
استای تماس درم منفورخاطرسرنگونی رژيه  که بیجوانانهمچنان بر ، اثرات بسيار مخرب روانی را بر ساير زندانيان  

بر کل جامعه ايران و جنبش   همينطورداشتند و می  گام بر در خارج از زندان جانب مبارزان ضد رژيم ه  بوپيوستن
  .  ؛ بگذارند انقالبی  افغانستان و منطقه

 ی ايرانن هادر زنداوها  و از آن ببعد  در گرفتاری ٦٠ در شرايط دهه ی آيــا مواردی که در فوق به آن اشاره شد 
 سال ( واواک تأسيس نشده ٦٠چون  در دهه " :محتوای مبنی بر نـه باشد و سوال فوق پاسخ  هرگاه  ؟ است نشدههمشاهد

 و  باشدکه پوليس سياسی آن در سازمان های انقالبی نفوذ کرده  بود ) ١٣٦٣ تأسيس وزارت اطالعات و امنيت کشور 
به اين مسلماً  جواب دهنده در چنين صورت . را پشتوانه خود داشته باشد "مايند در  زندان در  قالب تواب وظيفه اجرا ن

  .  »منحل کرده بودواقعًا ساواک شاه را ، رژيم جمهوری اسالمی « باور رسيده که 
 به دست ادامه دهندگان ب انقالب مردمی ضد امپرياليستیص بعد از غکه( ماشين دولتی از لحاظ شناخت ماهيت  باوراين
 درست ؛) سپرده شد- توسط امپرياليزم امريکا و متحدينش  ، و با پوشش مذهبی با طرق و وسايل ديگر- ه شاهنشاهرا

تا پايان وظايف   آن، صديق و با فهمدست مردم و فرزندان مبارز، دليره  واقعا ب ايرانانقالب مردمیهر گاه . نيست
 تمامی اعضای ساواک  دستگير و به محکمه کشانده می هاولتر از هم ، گامهای نخستين در .رهبری می شدانقالب 
   .شد منحل می؛ عمال ستاد فرماندهی آن   بعد از ارزيابی  و محکمه َاینشاه و در پی آن ارتش شاه.شدند

 يعنی،  خاطری نظاره گرفعل و انفعاالت درون  انقالب بوده که ارتش ساخته شده  توسط امپريا ليزم بچرا نبايد نوشت 
، يعنی  ارتشاز طريق عوامل نفوذیم امپرياليزکان آنرا دانست قبالً  ُس می که اختيار کرده بود" بی طرفی "هردر ظا

آنرا ، گرفته از دست پرتوان مردم   ، با ترفند و توطئه...در قالب آيت اهللا ها و آخوند ها و  و ساواک ارتش استخبارات
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 فرزندان دلير و از جان  بيون واقعی و تير باران های دسته جمعیسرکوب انقالکه همانا (اش بر وفق پروژه طرح شده 
می  )بوددر زندانها و خارج از آن  - دين و مذهبيعنی ،  اعتقادات مسلط بر افکار جامعه  زير پوشش   گذشته ايران

   . چرخاند
نيت شوروی بودند و تا ، حزب توده و اکثريتی که هر سه پياده کننده  خط حرکی سازمان ام" حزب دموکراتيک خلق"

در ايران و خادی ها بطور کل و  ) توده ای  واکثريتی ( هم اکنون بخش های کامال مخفی و قسمًا نيمه مخفی  هر دو
پرچمی ها قسماً  در افغانستان در بند حلقه ای آن قرار داشته  حرکت دهنده ی فعال اين خط حرکی بوده و در رابطه با 

  .مينمايندمنافع  اين کشور فعاليت 
 تا يک سانی  ، تماس گرفت در افغانستان بايد طور فشرده KGB کار و بار رابطه با ر دقسمی که در باال اشاره شد ، 

 توده  حزب مخفی  کامالً  ایشاخهکه [    هاکثريتیا همچنان ؛ تودهحزب   ،" دموکراتيک خلق افغانستان حزب"عملکرد
 ی با شگرد های مختلف شمارنفوذ کرده ) ١٣٥٧ -١٣٤٩ ( "فدائی خلق ايرانسازمان چريکهای "  در داخل   وند بود

 را تا حد امکان اعضای صديق و راستين  آن سازمان ،رساندندآن سازمان  خود را تاسطح کميته مرکزین از آنا 
داکار؛ آما ساده شجاع ، ف  با تفکرات انحرافی و ضد انقالبی خود شماری از اعضای.ساختند  روانه زندانشناسايی کرده

داده شده از  تصرف سازمان از درون  ، يعنیخط  پايان در .اين سازمان را بدنبال خود کشاندندوسطحی نگرانديش 
نام  معروف ومحبوب در پی آن  .تحميل کردندبر سازمان  انشعاب را  ؛زير پوشش اختالفات تئوريک  ،KGBجانب 
و " ) چريکهای فدائی خلق ايران" (  يعنی زير نام پر افتخار.کردند   را نيز از آن خود مردم در ميان  سازمانشده

خاطر منافع باداران روسی شان ه ، تا بندبرآمد کرد )" سازمان چريکها فدائی خلق ايران " (افزودن کلمه سازمان بدان
  . برمال گردد   KGB در روشنی قرار گيرد ، يعنی بسته بودن زنجير قالده هرسه در حلقه  ].خلقی را بفريبند

 ، در افغانستان نفوذ اقتصادی کرد-  جهانی کمونيزمامردر ايام رهبری خروشف خاين به  -زمانی که  اتحاد شوروی 
 جنوب شوروی را که با هم نژاد ها و منصوب به مليت های ازبک ، تاجيک ، ترکمن KGBموازی با آن اعضای 

   .به افغانستان فرستاد..  ور ميان فراريان ، پناهندگا ن د،همزبانانشان در داخل افغانستان هم مرز بودند
 چه –  شوروی  بر مبنای استراتيژی رهيافت به آب های گرم که الزمه اش کسب قدرت حاکمه  يک دهه بعدحدود

را در ) " موکراتيک خلق حزب د"( برادران تنی حزب توده ايران "  در افغانستان بود ، –مستقسم چه غير مستقيم 
ی ضد شوروی؛ اتن و مها ر کردن احزاب و سازمانهدود ساخو تدابير الزمه را غرض مح.  نمود پی ريزینستان افغا

در (  ؛ ترغيب و تطميع شان در جهت پروسه وحدت با  حزب دموکراتيک خلق ، در پی آن  ادغام نفوذ در داخل آنها
 شاخه های جدا شده  وهای ازحزب مذکور را جدا نمودازجمله ، شاخه .  ؛ اتخاذ کرد آنان  در آن حزب) واقع امر هضم 

ً را  که در پهلوی کار و بار اصلی شان ، نگذارند که عناصر  قرار داد"دموکراتيک خلقحزب " با  در تقابل ظاهرا
ا  شانرا با آنه مبارزه ی،دلزده ، و جدا شده از مدار آن حزب ، به سوی دشمنان واقعی سوسيال امپرياليزم  شوروی رفته

    .بخشند" اصولی"سمت و سوی 
حزب " بنام  [ سال ونيم بعد آن٢ که تقريبًا " افغانستان  دموکراتيک خلق جمعيت" از اوايل تشکل KGBاساسًا 

 سرسپرده ترين اعضای کميته مرکزی آن حزب را   ]رســمًا برآمد کرد)  ١١/١٠/١٣٤٣" (دموکراتيک خلق افغانستان 
توظيف کرد بود که مزيد بر جلب و جذب افراد از مليت ها و اقوام ، ام مختلف کشور بودندکه منصوب به مليت ها و اقو

 ، فقط افراد قابل اعتماد از مختلف کشور ، در حوزه های تحت آموزش و پرورش خودشان  و يا ساير مسئولين حزب
ه عضای بيروی سياسی ، ب مجزا از حيطه ديد ساير اعضای حزب ، حتی ا–مليت ها و اقوام منصوبه ی خودشانرا 

 استخباراتی  آنان را صرفًا به اعضای -طور کامال سری و مخفی سازماندهی نموده ، و گذارش فعاليت های سياسی 
   ... .رابط خود ، که عناصر به ظاهر عادی و اغلبًا غير حزبی بودند ؛ بدهند 
، بدنه اصلی خدمات اطالعات دولتی يعنی خـــاد شماری از اين افراد دسته بندی شده ، بعد از تجاوز شوروی به کشور

  "ضبط احواالت" داود خان و " ملیمصونيت" ؛ی تره کی  "سااگ" ؛  امين "کام"که زير بنای خاد را  ...را ساختند
يعنی هر سازمان جاسوسی  بعدی تکامل سازمان قبلی خود بوده ، در دست به دست گشتن  . ظاهر شاه می ساخت 

  . نامبرده منحل نشده بودند)اطالعاتی ( استخباراتی هيچکدام از سازمان های ماشين دولتی، 
ظاهر شاه و چم در داخل سازمانهای استخباراتی  پر-را  پيش از تأسيس حزب خلق  از جواسيس اش تعدادیشوروی
  نهادر درونخصوص پرچمی های کامال مخفی را ده بعدًا اعضای مخفی آن حزب  ب.  بودنموده داخل  خانداودسردار

يل خان ع مانند اسما؛ تا سطح رهبری آن ها رساند  به مرور ايام  جابجا کرده ظاهر شاه و داود خانی اطالعاتیها
  .دکه هم اکنون در امريکا اقامت دار داود خان "مصونيت ملی "رئيس 

  .انقالبی کشورطيف دومی  خـــاد  مر بوط  می شد به  سازمان ها، گروه ها ، محافل و هسته های  چپ  
حزب "  فعاليت مثال های ديگری از.  خاد در  رابطه با چپ انقالبی مستلزم جزوه ی جدا گانه استار کردوکار (

 توضيح شده نيز ١٥در متن  عنوان طور فشرده در بين چپ انقالبی وتنظيم های اسالمی " دموکراتيک خلق افغانستان
      )است 
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     و خارج اکثريتی تواب شده در زندانووشه ای از کار و کردار توده ای گ ريشه  يابی پديده تواب ،  ١٤
  . از آن    

  : گارش می نويسد درفيق اشرف  در اثر مان
 بود که پديده تواب در زندان شکل گرفت ؛  ولی شکی نيست که همکاری عناصر خاين و پست ٦٠تقريبًا اواخر سال « 

ای  توده – آغاز شد  که از ميان اکثريتی ٦٠اوايل دستگيری های گسترده سال  همان زبا جنايتکاران جمهوری اسالمی ا
اينان خط سياسی حزب و سازمان شان که همانا تقويت . افراد زيادی در زمره آنها بودند ) حتی در بيرون از زندان( ها 

ر نتيجه در سال های خون و  و دجمهوری اسالمی بود را به درون زندان آورده " ضد امپرياليست " رژيم بزعم آنان 
 بعضی از زندانيان سياسی.  آشکارا با دژخيمان زندان بر عليه زندانيان سياسی همکاری می نمودند٦١ و ٦٠ نجنو

و خونريزی های رژيم  را ها  حتی زخم زبان های آنان  بر عليه زندانيان سياسی آنهم در اوج اعدام ٦٠ دهه زباقيمانده ا
  . به ياد دارند

رد برجسته از  همکاری يک عنصر اکثريتی با جنايتکاران زندان مربوط به فرد خائنی است که  يکی از يک مو
مسئول بند شخصی بود بنام مجتبی که از هواداران سابق اقليت بود : "  زندانيان سياسی سابق  در مورد وی می نويسد 

 در مجموع.  اکثريت که آدمی جلب و موذی بود معاون او شخصی بود از هواداران سابق .که بعد ها تواب شده بود 
بعد ها درون بند " ؛ . "دش در واقع کارگردانی می کرد جتبی را در صحنه داشت و خوم بند خط دهند ه بود  ومعاون

فهميديم  که تصميم فرستادن افراد  به اتاق های مختلف توسط  يک نفر اکثريتی دو رژيمه  به نام محسن درزی و دوست 
محسن که هم در رژيم شاه و هم در رژيم خمينی  . ای او حميد رضوانی از اعضای حزب توده صورت می گرفتتوده 

 انجام می داد بدون اين که کسی  راار می رفت ،  بيشتر اين جابجائی هاه شمزندانی شده بود و از کادر های مرکزی  ب
ط می داد  که زندانيان مختلف را در کدام اطاق ها  محسن درزی به مجتبی مير حيدری  مسئول بند خ.متوجه آن باشد

محسن نقش خود را خيلی خوب بازی می کرد و ديگران را جلو می انداخت تا چهره ی خود را در پشت سر . نگه دارند
 ."غافل از اين که در آخر نقاب از  صورت او خواهد افتاد و مردم چهره ی واقعی او را خواهند شناخت . آنها پنهان کند

: سابق در مورد وی می نويسد سياسی از زندانيان  برای نمونه يکی ديگر... بود ٦٠اين البته مربوط به ماههای در سال 
 ی برخورد تئوريک با افراد را به دوش می کشيدند ،  محسن درزی يک اکثريتی  که هاز ديگر توابان بند که وظيف"  

ه ی اعدام نيز شرکت  کرده بود و مدعی شده بود که تير خالص در جوخاو . سابقه زندان زمان شاه را نيز داشت ، بود
 ، جزو توابان بند های ٦٠وی از ابتدای دستگيری در سال !  و به انجام  آن نيز مباهات می کرد ضد انقالب را زده

  ؛  » .مختلف بوده و جنايات متعددی را مرتکب شده بود
نورالدين کيانوری و احسان طبری  و محمد مهدی پرتوی و غيره در  ٦٢پس از دستگيری توده ای ها درسال ... « 

. ..« ؛ » ...رابطه با کار بازجوئی توده ای ها ، خود را در خدمت نيرو های امنيتی جمهوری اسالمی قرار  داده بودند
رخ نگــهدار و در رابطه با اعضاء و هواداران دستگير شده سازمان اکثريت نيز همانطور که پيشتر اشاره شد ، فــ

  .». مهدی فتاح پور با اينکه زندانی نبودند ، در اختيار نيرو های امنيتی در شعبه بازجوئی  قرار داشتند
 دنبال نموده در صفحه ١٣٣٠ريشه  های اولی تواب  را در دهه " در جدال با خاموشی "  رفيق اشرف در اثرشو حال 

  :می نويسد )  ٢٧٩(
پس از کودتای  ( ٣٠ش ايران پيش از اين  ، از بردن خط ندامت به زندان که در سال های  که جنبواقعيت اين است«  
کميته مرکزی حزب توده نيز .  توسط رهبری حزب توده صورت گرفته بود ، تجربه بسيار تلخی داشت )  مرداد ٢٨

اما نفی مبارزه و . ش گرفته بودچنان سياستی را در پيظاهرًا  با توجيه جلوگيری از اعدام ها وحفظ کادر های حزبی ، 
مقاومت در مقابل ارتجاع سلطنتی در زندان  و تشويق به ابراز ندامت ، خيلی زود فاجعه بودن آن سياست را به اثبات 

کميته " سياست بردن خط ندامت به زندان توسط . رسانده  و تجربه بسيار تلخی را در تاريخ ايران باقی گذاشت 
از يک طرف باعث درهم شکستن فضای مبارزاتی در  مرداد ، ٢٨ های گسترده  بعد از پس از دستگيری" مرکزی

زندان ، تضعيف روحيه مبارزين و گسترش فضای بی اعتمادی در ميان زندانيان گشت و از طرف ديگر به رژيم شاه 
  .»عه مستولی سازد کمک نمود تا خود را قدر قدرت  نشان داده و فضای رعب  ووحشت را در زندان ها و در کل جام

عملی کردن اين خط  در زندان  به تائيد اين کاوش و ريشه يابی  پديده تواب از رفيق اشرف  اين قلم اضافه می نمايد که 
با سربلند کردن رويوزيونيزم خروشفی از  ، مصادف است از اکثريتفرخ نگهدار توسط عمويی  از حزب توده  و،شاه 

 تجديد نظر در احکام اساسی کمونيزم علمی اثرات مخرب و فاجعه آفرينش را ه مسلمًا ک ،حزب کمونيست اتحاد شوروی
 مغزهای . نموده بودو احزاب کمونيست  جهانبر تمامی نهاد های اتحاد شوروی به خصوص سازمان امنيت آن کشور

بدون نقد و انتقاد ، ا  رKGB يعنی سازمان امنيت آن کشورو فرامينمتفکرحزب توده و اکثريتی رهنمود ها و دساتير 
   . می کردنددر عمل پياده برده وار ، 

  
   " حزب دموکراتيک خلق " و در ايران  اکثريتی و به حزب توده دهنده" خط "  اجمالی از عملکرد -١٥

  . در افغانستان 
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 در واقع  " )سالم اطالعيه در مورد شبکه های خاد زير عبا و قبای ا( "  ای ذيل از اين قلم تحت عنوان        نوشته
 درتورنتو  ١٩٩٨جوابی بوده به حمله  راديويی يک  خادی به جنبش انقالبی کشور و کمونيسم که بتاريخ  يازدهم می 

   :  اينک بعد از حذف برخی قسمت های آن به مطالعه آن شما خوانندگان گرامی را دعوت می نمايم.وسيعا پخش گرديد
 در ١٣٥٧ ثور ٧مانند کودتای ننگين ،  وسياليزم و کمونيزم به صدور کودتا رويزيونيزم  شوروی، زير پوشش س«

 در پی آن به .در جهان پرداخت،  "حزب دموکراتيک خلق " مثل ، از طريق احزاب ساخته شده ی خود،افغانستان
 و تجديد تقسيم به خيال خام تصرف آبهای گرم، اقتضای منافع آزمندانه اش که از ماهيت امپرياليستی آن  نشئت ميکرد

ثمره آنی اين تجاوز، . جهان،  به افغانستان  که در مسير ماشين جنگی اش به  آنسو، قرار داشت، بی باکانه تجاوز کرد
در شرايط  اشغال کشور توسط امپرياليزم جنايت  ( که تا  همين اکنون در خدمت منافع نظامی، سياسی و اقتصادی اش

 مايه  خوداز بطن خونين و چرکين  دستگاه های استخباراتی ماقبلکه  ه جهنمی خاد بود قرار دارد، دستگا)پيشه امريکا 
 و حال هم به  همان نيرو و قوت خود بطور منسجم متشکل منضبط وکامالً  مخفی در دست باند  قانونی [.و پايه گرفت

  .]قرار دارد...  رئيس پارلمان امپرياليستی  به رهبری مارشال فهيم 
کار داد، همانطوری که در اتحاد شوروی سوسياليستی بعد از غصب قدرت حاکمه توسط دارو  دسته خروشف  تذيدبای م
سازمان امنيت . اعمال گرديد ،...  سوسلوف رويزيونيزم در کليه عرصه ها اعم از سياست،  اقتصاد، فلسفه و–

 مجتمع ها و سازمانهای مربوطه ی  صفوف حزب و تمامی ،آنکشوربه پيروی از  اين تجديد نظر تحت رهبری برژنف
مسئولين   ه  ، تهی ساخت) حزبيتی که قواعد و ضوابط رويزيونيستی بر آن حاکم شده بود(  آنرا از مضمون حزبيت

به عضويت در شبکه های عديده کی جی بی  حوزه  های حزبی ، حتی ساير افراد مهم در سطوح پائينی حزب را نيز 
  .واداشت

 بود که بر همه امور، از مسايل نظامی، اقتصادی، فرهنگی،  KGBسازمان امنيت شوروی، يعنی در بدايت امر اين 
سازمان     G R U البته تا آن زمان ( .اجتماعی گرفته، تا زندگی خصوصی اتباع آنکشور آگاهی و تسلط بالمانع داشت

وروی به افغانستان نمايان ساخت   قسمی  که در لشکر کشی شK G Bاطالعات  وزارت دفاع شوروی  تضادش را با 
  )، بر مال نه نموده بود 

K G B لنينيستی ، در افغانستان -به تبعيت از اين سياست ضد مارکسيستی.  بر سياست حکم ميراند؛ نه بر عکس آن 
در وهله اول تجاوز، بخش . پرداخت» حزب دموکراتيک خلق« به خاد سازی . نيز به همان شگرد و شيوه عمل کرد

 مخفی از جناح کارمل، همراه با آن  پرچمی هایقسمًا؛ ... نجيب اهللا، کشتمند واز هسته های کامال مخفی   می هاپرچ
 « ظاهر شاه ؛» ضبط احواالت «  درشوروی به افغانستانپرچمی و خلقی  که سال ها پيش از تجاوزتعداد اعضای 
حفيظ " کام " ی  تره کی  و " اگسا  " همچنان؛ )  "یانقالب مل( "  حزب ویلبعد ها به داخ، داودخان» مصونيت ملی

اهللا امين نفوذ کرده  و به رگه های پر اهميت آن نهاد های استخباراتی  دست يافته بودند را همراه با آنانی که بشيوه سنتی  
  شان پابند بودند، به حرفه منفور عضو  اين نهاد ها شده بوده  و از چنبر حرفه منفور شان گريز نمی توانستند ، ويا 

 در داخل ،شماری محدودی از پرچمی های  مخفی قبل از تجاوز شوروی به کشور     .بـدنـه و اسکليت خاد را ساختند
تشکيالت  چپ انقالبی رخنه کرده بودند  که دو ، سه تای شان هم اکنون در کابينه دولت کرزی افتخار خدمت به 

     .ا را نيزکمايی کرده اند امريک اشغالگر و جنايتکارامپرياليزم
 از رأس اهرم حزبی و دولتی، به يکتا متفکر و مبتکر در امور -  خلق افغانستان اين خاين به -با عزل ببرک کارمل 

 در نقش عناصر دموکرات،  ظاهرًادستور داده شد تا کابينه جديدش را از اعضای خاد که)  جالدنجيب ( اطالعات
  .  ؛ تشکيل دهدبار دولتی و يا شخصی اشتغال داشتند به کار و بيطرف و بی غرض 

جمهوری « به » جمهوری دموکراتيک«و» حزب وطن« به » حزب دموکراتيک خلق«  بعد از تغيير نام جالد خاد
، در اين »... برای پرچمی و خلقی  نيست  جايیدر حزب ما ديگر« :  ، در يک اعالميه راديويی چنين گفت»افغانستان

آنعده از پرچمی ها و  خلقی هايی که به اين . حزب  به نقطه پايانش نزديک شده بودکل ن  پروسه خادی شد  زمانیمقطع
به  و حزب رسيدندآن و به کرسی ها ی باالتر باقيماندند» حزب وطن«امر يعنی عضويت مستقيم خاد گردن نهادند، در 

های کارملی، برخی از خلقی های ناراضی، ساير اعضای آن، به ويژه  پرچمی . ثروت های هنگفتی دست يافتند
 که به ارتقای  مقام در خاد يعنی امتياز کارجاسوسی در خارج از کشوردست -گروه اخير( همچنان خادی  های مخفی 

 عمدتًا به همين منظور ١٣٦٧به دستور مشاورين روسی و با استفاده از قانون پاسپورت که در اوايل سال) يافته بودند
  . ذ شده بود از کشور خارج شدندتدوين و ناف

، زندان بانان، نخست به جمهوری های )بازجويان(  مستنطقين، زندان قوماندانان افراد شناخته شده ی خاد، از جمله 
نيمه مخفی . پناهنده شدند... شوروی سابق پراگنده شدند، بعدًا به کشور های غربی مثل انگلستان، آلمان، امريکا، کانادا و

  .جا زدند» پناهنده«خود شانرا به سمت  زير عناوين مختلفه ؛  نيز  ها
و کدر های بلند پايه آن، » حزب دموکراتيک خلق « به اصطالحهمگان، ايامی را به خاطر خواهند داشت که  اعضای

طور ( که سر مست از اشغال افغانستان توسط چکمه پوشان فاشيست روسی بودند، در برابر سفارت کشور های غربی
ريگن  رئيس « و فرياد ميزدند که . و گلو پاره ميکردند. دست به تظاهرات می زدند) ثال سفارت امريکا مقيم کابلم
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غافل از . ند و می خنديند يدميکش، هورا »!کجا امريکا جمهور امريکا بازيکن فلم های کاوبايی کجا و  رياست جمهوری 
در دهلی، اسالم ) وساير کشورهای غربی(بر سفارت آنکشورآنکه روزی رهبران  و کدر های برجسته شان  در برا

 و با تضرع و التماس خواهان پناهندگی به .  خواهند خواند  K G Bزانو خواهند زد، و خود را وابسته ...آباد، مسکو و
،   در نيويارک کی جی بی شناخته شدهمحمد خان جاللر: اينها  .خواهند شد ، که چنين شد» غرب امپرياليست « 

 در ، محتاط،  پنجشيری در انگلستان، کريم ميثاق  در دولت  کارمل)نخست وزير(صدر اعظم  سلطانعلی کشتمند
  .هم اکنون در آستان امپرياليزم  به  کرنش نشسته اند ساير وزرای وابسته به  کی جی بی ، صالح محمد زيری وامريکا 

هم اکنون در کشور های غربی  د م و دستگاه های بهم  زده  و به که  توده ای ها و اکثريتی ها شان يعنیبرادران تنی [ 
شناخته شده يا افشا نشده و  چون مارينا ها و توابين  و واواکی ها و نيمه مخفی مثل گنجی هاتطهير  پاسداران مخفی

  . ]  زندانی سياسی ؛ مشغولند  وزير نام  پناهندههمچنان توابين 
کذايی  سوسياليزم و کمونيزم ماسک و مکياژعد از شکسست مفتضحانه در افغانستان  که ب-سوسيال امپرياليزم شوروی 

 امپرياليستی اشرا با تجاوز آشکار به چيچن وقتل عام مردم بيگناه و بی دفاع آن سرزمين   واقعًا دور افگند و چهره رااش
که ، را با بودجه هنگفت  افغانستانی نيرو های ذخيره اش، به ويژه شبکه های مخفی خاد خارج - به جهانيان شناساند

(   به مصروفيت های تجارتی، نجيب اهللا به مسئولين آن شبکه ها در خارج  تحويل داده شده بود اجنتانقبًال توسط 
 در همين رابطه   اينهاکه  ،گماشت... و ) ی فرهنگيان  متعهد و مبارزامنه(و امور به اصطالح فرهنگی ) بازرگانی

ضديت بامردم و حمله تب روسيه ،  منافعو دفاع از .   مشغولند اطالعاتی شان تا هم اکنونبه کار و بارباريب و ريا،  
   . سوسياليزم و کمونيزم را هدف اساسی خويش قرار داده اند چپ انقالبی ،آلود، بی اساس و بی خردانه باالی 

 توطئه عليه شخصيت های  انقالبی همچنان شمار ديگری از اينان در درون چپ انقالبی خزيده به تخريب، تفتين و
   .جنبش های انقالبی  ساير کشورها مشغولند 

بخشهای عمده ی داخلی و خارجی خاد، از نخستين روز های استخوابندی اين هيوالی خون آشام با روحيه  تضاد و  
اينها طبق رهنمود . پرورش يافتند)  شان البته در چهار چوب حزب(   و پرچم خلق تقابل با کمونيزم واقعی  و ضديت با 

بعدًا به اشکال گونه گون  در احزاب و تنظيم . مشاوران  روسی به مطالعه امور دين اسالم اعم از تسنن و تشيع پرداختند
 حتی در  و عربستان،مدرسه های قم و واواک ايران و ، CIA و سازمان  .I.S.Iهای بسته بندی شده ی اسالمی  توسط 

 خزيدند ودر احزاب اسالمیآنان تا سطح رهبری در ی از تعداد .  رخنه کردندالعاتی غرب و قاره امريکاسازمانهای اط
داشتند، وتا هم اکنون  دراز دست )باند های اسالمی(  "اخوانی"  تنظيم هایائتالف ها، وحدت ها، تقابل ها و تخاصمات

  .دارند
در ُکشت و ُکشتار، غارت و چپاول، آتش افروزی )  های اسالمی اشغال کابل توسطه باند (  ١٣٧١ ثور ٨فاجعه  بعد از 

 های تفنگ )دهاره   ( داره و تخريب شهر ها و شاهراه ها و تجاوز به ناموس مردم خسته و کوبيده شده، با  باند ها و
مردم، از حتی در بسا موارد، در قساوت، شقاوت، و قصابی .  همراه و همگام شدند ،بدوش و ساطور به دست اسالمی

عامل عمده ی اينهمه انزجار .  پيشی گرفتند ؛ زيرا که از مردم به شدت متنفر شده بودند نيز  مزدور"اخوانی"داره  های 
 به  "حزب دموکراتيک خلق"  مردمی که بادرک وابستگی - انعکاسی بود از هوشياری و مقاومت مردم ؛و نفرت

، که با مداخله مستقيم  سوسيال امپرياليزم شوروی ١٣٥٧ثور٧ننگينشوروی و ارزيابی دقيق از ماهيت رژيم کودتای 
بر ضد رژيم کودتا )   ها خلقی همانند قيام با عظمت هرات در برابر ( متحقق شد، با تحرک مسلحانه؛ اما خودجوش

 را به و در نهايت با جنگ حيرت آور مقاومت،ارتشی تا گوش و گلو با ساز و برگ مدرن جنگی مسلح.  دست يازيدند
 »جمهوری دموکراتيک« و خاد در هئيت ی و پرچمیخلق و به دولت ساالری . شکل خفتباری از کشور بيرون راندند

  .نقطه پايان گذاشتند»  جمهوری افغانستان« و
پناهندگان افغان و هم اکنون بخشهای به اصطالح فرهنگی خاد نيز با چنين نفرت ، پيوسته در تالش وتقال اند تا اذهان 

  .مغشوش و مکـدر سازند هر دو کشور  چپ انقالبی و کمونيست های راستين را در مورد يرانیا
 و  و اسالم پرستی و اسالم نمايیمردم دوستی زنگار گرفته اينها از هر موضع و موقع مساعـد سود برده ، تيغچه های 

هنده ، حتی به مرده های خويش هم لگد سر  و سينه می زنند، و برای جلب اعتماد کشور پناه د رابردموکراسی خواهی
، تا قالده اطالعاتی کشور ميزنند و لست آن افشا شدگان خادی را منحيث حجت صداقت خويش بدست نشر می سپارند

  .». سومی را نيززيب گردن نرم  و خميده  ی شان  ساخته و بر تعداد اين قالده ها بيفزايند
اصلی تواب ، منشأ  زره شمارش  قبال هم  اشاره کرده استف  با ديد  رفيق  اشرطوری که ،بلی خواننده پژوهشگر

 اين قلم هم.  می باشد ؛ حزب توده و اکثريتی که ماهيتًا هر دو يکی است"خط  ندامت") يا در ظاهر تاکتيکی( تاکتيکی 
 شرکا به دستور همين  فرخ نگهدار اکثريتی و-  اين شاه خاين به خلق ايران-" آريا کين"  که در دوره دبه خاطر دار

  .توبه نامه داده از زندان رها شدندحزب 
 یاعضای مرکز و  ، بودهK G B ،" خط ندامت"   سر منشأ  اصلی اين خط منحوس  يعنیقسمی که پيشترنوشته شد،

 چون مومی در بين در افغانستان ،" حزب دموکراتيک خلق "  و اعضای  مرکزی   در ايران ؛ حزب توده و اکثريتی
  . اکنون نيز در همان وضع قرار دارند و. ند  بودببازی گرفته شده اين نهادی دارای حيطه نفوذ جهانی  نگشتانا
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  :؟    K G B توده ای و اکثريتی در زندان پلچرخی  کابل ، زندانی  يا اجنت  -١٦

  
 مورد با رقص و پايکوبیرا  نبه افغانستا تجاوز ارتش شوروی که   K G B وابسته به  توده ای ها و اکثريتی ها ی

اين .  گرفتند می قرار"حزب دموکراتيک خلق" در ارتباط مستقيم با آن سازمانند ومطابق دستور دادمیتائيد قرار
ناشريف ترين انسان های روی زمين  در حالی که خلق افغانستان در زير بمب و راکت و خمپاره  و مرمی های تانک و 

حاد شوروی  پارچه پارچه می شدند و کشتار های  دسته جمعی در زندان های افغانستان  اتاشغالگرارتش  ... توپ و
 بطور گروپی به کابل آمده درجشن ها  و سالروز های اين  ؛بصورت منظم ادامه  داشتو سالها طی هفته ها و ماه ها 

 "وزی انقالب شکوهمند ثورپير" سالروز به خاطرهمينطور ومنفور"  مبارزه برجسته حزب"و آن مزدور  "کدر حزب"
)  تجاوز ارتش سوسيال امپرياليزم شوروی به افغانستان (  و سالروز مرحله نوين آن)  ١٣٥٧ ثور ٧کودتای ننگين ( 

  و با باال انداختن جام های شراب  يکديگرشانرا به آغوش کشيده در  وصف کار و بار قصابان  روسیميکردنداشتراک 
 حزب   ،فروخته های بی ننگاين وجدان  .سر ميدادند"  های رزمی حماسی هسرود " ندر ذبحگاهی بنام افغانستا

 وظيفه  انتر  " به اصطالحيا.   را د ر کار و بار سرکوب مردم در زندان ها و خارج از آن  ياری می رساندندمذکور
  منتشر شده ی اسناد،  ين قلم در زندان چشم ديد ا  به عالوه. ( شانرا  انجام می دادند)در واقع جاسوسی " ( ناسيوناليستی

 که در آينده  پيشکش جنبش  وجود دارد"دموکراتيک خلق افغانستان" رابطه با همکاری اينها با  حزب  هم درديگر
  .)انقالبی ايران خواهد شد

 ")ر مانده در درون خورجين جمعيت دK G B دست  (" از مقالهمطلبی در مورد يک توده ای در افغانستان   هم اکنون
مورخ   ( ١٩١ شماره  " مجاهد ولس  "  نشريهدر  نوشته،.    در ذهنم  متبادر شد،"برزين" از همين قلم با نام مستعار 

 اينک توجه  خوانندگان گرامی را .منتشر شده بود درست چهارده و نيم سال پيش ) ١٩٩٣ اول جون - ١٣٧٢سرطان 
  .آن جلب می نمايم بخشی از به 
 -  يک تن از اعضای مخفی حز ب توده ايران که در خدمت رژيــم آخوند های ايران قرار داشت١٣٥٩ل سال در اواي «

 ، در قالب چريک کار کشته ايرانی که گويا در صفوف مبارزين K G B   به دستور-» محسن رضايی«زير نام 
به مجرد ورود .  وارد کابل گرديد)خفيانه البته م( » داوطلب«فلسطينی ها عليه ارتش اسرائيل نيز جنگيده، به گونه ی 

 باوی در تماس شده،   احمد شاه مسعود– به رهبری ربانی »جمعيت اسالمیحزب «موصوف به کابل، مسئول ستمی
،  اضافه از بيست تن از اعضايش را که در بين »جمعيت اسالمیحزب «بعدًا . محل بود و باش وی را مهيا می سازد

 پيلوت مذکور در شوروی تحصيل کرده، [ 21جت ميک ) هواپيما(  طياره مامور دولت يک پيلوتآنها دو معلم، چند تن 
 مسئول  قفل و کليد شماری زير پوشش ازبک های افغانستانکه  با سر بازان ازبک شوروی،. زبان اصلی اش پشتو بود

  دکاندار و تنی ]ی تکلم می نمود؛بودند، به زبان ازبکپلچرخی زندان » بالک دو«و » بالک اول « مهماز سلول های 
به  ها گروپ را که بعداين»رضايی«. می دهدقرار  ايرانی" مسلمانچريک"چند خـادی نيز شامل بودند؛ در اختيار 

اقدام مسلحانه عليه دولت دست نشانده مسمی شده بود، جمع و جور نموده، قبل از آنکه به کدام عملی » گروپ رضايی«
و » پامير « داخل سينما مرکز شهر کابل در به طرز جالبی در را سپرده شده ی جممعيت اسالمی گروپ، خــود و نمايد 

دولت » محکمه اختصاصی انقالبی«.   اعضای خـاد قرار دادرفقای افغانی اش يعنیيا در مقابل آن، در معرض شکار
برده حکم اعدام را صادر ايرانی و يک تن از اعضای شجاع گروپ نام» رضايی« در مورد  شورویدست نشانده 

  .  متباقی اعضای گروپ را به حبس های مختلف، از بيست الی دو سال قيد ، محکوم کرد. نمود
 ، اش متواتر به سلول های زندانيان تازه گرفتار شده»   بازجوئی  «به اصطالحدر درازنای چند ماه دوره » رضـــايی«

 يالتی مورد نظر خاد را از زندانيان به چنگ آورده، آنرا به رفقای منتقل می شد،  تا اطالعات سياسی، نظامی و تشک
 تحقيق و باز جويی اين قلماز ) بازجو ( که مستنطق ی  در اتاق.بسپارد) مستنطقين خادباز جويان و( پرچمی اش –خادی 

قيق و بازجويی    جريان تحوی در  واقع امر  بودند ؛ تحقيق آورده را نيز  غرض " رضائی  "   ظاهرًا،می نمود
 ای با اين قلم بحث سياسی ؛  از اتاق )بازجو( مستنطق وی بعد از خارج شدن .  را تحت نظر داشت نگارنده اين نوشته 

نامبرده را شناسايی کرد  پوليس سياسی  معيار های شناخت اين قلم به ياری.  ه  انداخت را  ايران در رابطه با انقالبرا
 -گی دريافت اين معيار ها از مناسبات فی مابين افرادی دارای سمت های مختلف سياسی  چگونکه  پرداختن به[ . 

 در اين ... وارتباطات و مناسبات بين سازمان های انقالبی ونظامی در برش های خاص زمان مبارزه و مبارزه مسلحانه
 شرايط  از کسب اين معيار  شناخت پوليسان سياسی  و چگونگی ۀ؛ مگر نوشتن دست آورد و تجربمجال نمی گنجد 

تعقيب و پيگرد ، همچنان در پروسه  جلب و جذب  افراد متمايل به  شان در لحظات بسيار حساس مبارزه و کاربرد 
 مهم که  بسيار بسيار است ری کا ،  در دوران زندان و بيرون از زندان  ؛هکذا  انقالبی سازمانکسب عضويت وهمبارز

  ] .بپردازد آن  به می بايديده  زندان دآگاه وهر کمونيست 
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K G B  تحت عنوان اعدام از زندان که بارنگ و بوی جمهوری اسالمی آراسته  کرده بود،   اشرا اجنت ايرانی
گروگان گرفتن ببرک کارمل طرح پالن ،  يکی از اتهامات گروپ ياد شده. خارج ساخت و به کشور نامعلومی انتقال داد

   » . بودحامل وی) هواپيما(و طياره 
قرار داشتند، نــه  خادی های نفوذی در درون  ... درجريان تصفيه فزيکی و" حزب جمعيت اسالمی" اعضای اصلی(  

  ).حزب جمعيت اسالمی 
 از جر وبحث هايش در ،ود به لهجه  مردم جنوب ايران به فارسی صحبت می نم،دومی که اسمش فراموشم شده د فر

 انجام داده    صدارتزندان" کوته قفلی" کارو بار اطالعاتی  اش را در . بود اکثريتی اتاق های بالک يک پيدا بود که
شايد هم غرض کسب تجربه از دوران  تحقيق و شکنجه زندان . به زندان پلچرخی انتقال داده بودند  را   وی بعدًابود ، 

 بالک يک با زندانيان چپ انقالبی  چونکه در(  زندانی چپ انقالبی به خصوصو چگونگی  اخذ اطالعات از زندانی 
  .)...داشتسياسی جر و بحث های نگارنده  نيز  يکی دو باری  با . گپ و گفت داشت
                  

  : ياران زنده و صحبت باقی -١٧

  ،شتنو بسياربايد  ،" )در جدال با خاموشی ( "  و ارزشمند و رهگشای اين اثر بلند و با عظمت در مورد متن  پرمحتوا
 بر خيزند و با يش تا نسل برومند  سمندر وار از ميان  شعله  ها ، همين  اثر دامن زد فروزانآتش بابحث هايی را 

  )"   ســر انجــام پــيـروزی-شکست ؛ مـبـارزه باز هم  - شکست ؛ مبارز-مبارزه "  (ر و بی امان يمبارزه  پيگِ اعجاز
 در )لنين بزرگ( دنيايی را که نخستين باربه رهبری نابغه سياست  و انقالب بلی ،  . بنا کنند ؛دنيايی را که خواهان آنند

  .  به پيروزی رسيد١٩١٧اکتوبر 

کاوشگر که خواهان    آگاهی از وقايع و رخداد  های خونبار  مبارز و  فارسی زبانان  و دری زبان سايرآرزومندم  تا 
که  اولی مکمل دومی  و دومی ادامه  اولی با وسايل و  (  اسالمیدوره استبداد شاهی و  بربريت  رژيم جمهوری  

  دوست،  در رابطه با سرکوب مردم  صلح دوست ، دلير و آزادیمن جمله دين اسالم شگرد های  پيشرفته 
ليزم  بنفع امپريااير اقشار آن  کشورکشورهمسايه ما ايران و استثمار نهايت  بی رحمانه وشديد کارگران ، دهقانان و س

   .ياب نموده  آنرا مورد مطالعه قرار دهند  دست را جنسًاد ؛ خود اين اثر ارزشمند و رهگشامی باشــن) عمل کرده اند 
از خوانندگان  گرامی  که نگاشته ام را مطالعه نمودند ، ابراز امتنان بی   ،"ياران زدنده صحبت باقی" با گفتن  در پايان

  اشرف دهقانی  ومت ايران نماد مبارزه و مقا از و رهگشاکلمات و جمالتی  نيرو آفرين پايان  نموده ، توجه شانرا به
  :ذيل جلب می نمايم در
انسان ها  قادر به ساختن آن ، به ساختن دنيای زيبای کمونيستی به دست خود هستند ، اما به شرط آنکه امروز ... "

دی سيستم سرمايه داری حاکم بر جامعه خويش مبارزه کنند؛  و قاطعانه برای نابودی  جوامع طبقاتی کنونی ، برای نابو
بکوشند در هر جايی که هستند و به هر گونه ای که امکان پذير است  بر عليه طبقات استثمارگر و همچنين بر عليه 

 ، زه کنندهر چه ارتجاعی است مبار کنند ؛  بر  عليه هفرهنگ و ايدئولوژی ای که آنها مروج و مبلغش می باشند مبارز
      " و مبارزه و مبارزه ؛ تنها راه برای ساختن  ايده آل انسانی است همبارز
  

  تــوضـيحـــات
             

به واقع امر اين .  به نجيب اهللا می رساند .G.R.Uمسعود در اصل پيشنهاد رفتن به پنجشير را بنا به دستور  -]١[
؛ زيرا )البته به صفت مشاور؛ ولی به طور نظـربند در جوار مسعود(اندن نجيب پيشنهاد آخرين چانسی بود، برای زنده م

بـا غـرب ، اطالع يافته بودند، که پيش شرط و پيش پرداخت اين ) وعده ی همکاری نجيب(که روسها از تماس وی 
در )  ملل متحدقبل از خروجش از دفتر(همکاری، همانا سپردن لست اسامی شبکه های خاد خارجـی به نماينده غرب 

 و انتقالش ذريعه ی آن اداره به "ملل متحد"رد اين پيشنهاد و توقف نجيب  به همين منظور در اداره . کابل بوده است
مانند ( را ؛ .K.G.Bمملو از اســرار نهايت مهم و مخــوف» دسـک«خارج از کشور؛ روسيه را بر آن داشت، تا اين 

چنانچه مالحظه شد، که روسيه  توسط چند تن اجنت خلقی . از ميان بردارد) اد خ-  امنيت دولتیخدمات وزيريعقـوبی
  .ندديوی را به طور   فجـيع   به قتـل رسـان - که مانند ساير خلقی ها از مدتها پيش در باند طالبان نفوذ کرده بودند - اش

  
ً  چهار دهه پي   آزرم.  شاعر مبارزايران م  راشعر پيشواز -[ * ]     پرويز نيکخواه به ش  بخاطر تسليم شدنتقريبا

   . ه است سرود تهراندر ١٣٤٩ساواک در مرداد
 سال از ٦که در آن زمان نيکخواه .  انجام شد به پرويز نيکخواه تعلق داشت١٣٥٠اولين نمايش مطبوعاتی که در سال 

می گذراند به " )  کشور چين ( به جرم هوا داری از جنگ چريکی و ارتباط با بيگانه  " سال محکوميت خويش را١٠
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فرد نامدارادبی به نقد از ) ب  ( ١٣٥٢درسال . طرزی صريح و بی پرده از شاه خاين و رژيم جنايتکارش دفاع کرد
  ... .مارکسيسم و مبارزه مسلحانه پرداخت و

  
  وازـــشـيـپ
  

  از شهربند فاجعه می آيد
  تماشائی زشت ، آنک فجيع ،

  .آلوده  جان فاجعه ء سودا 
  !مشوريد  ! ياران من 

  !اورا امــان دهيد ، تماشائی ست 
  از شهر بند فاجعه می آيد

  مردی که پشتوارهء ايمانش را 
  در منزل دو راهی  سودا و استقامت

  هء تحمل هشتهاز شان
  وينک چون سائالن سمج

  در کوچه های باور مردم ، می گردد
   چهره  ز توجيههباشکلکی ب_ 

  بربويهء گشايش  يک  در
  بر بويهء پذيرش يک آشنا ،

  گــرمشتی که ،م
  پتک خويشتنش بايد

  اعتماد مردم می کوبد بر خانه های
  غافل  که هيچ دری  ديگر

  پذيره نخواهد بود درگاه بوس را
  

  !مشوريد   !ياران من 
  !اورا امان دهيد ، تماشائی ست 
  بيهوده پرسه می زند اين سائل

  اين سمج
  در کوچه های باور مردم ،

  _ ديری ست _
  در ها به هر زحير عبث ، بسته است

  در کوچه های باور مردم
  اعتماد به دشمن را ، بيـــداری ،

  بر دار بست تجربـه ، مصلوب کرده است
  در کوچه های باور مردم ،

  خونهای تازهء شهدا
  خورشيد های روشن برهانند

  
  !من ن يارا  !او را امان دهيد 

   !ی ستچقدر تماشائ
  ر محلهء شهدامردی که د

  ... دژخيم را فرشته بخواند 
  !ای سامری 

  تنهائی عظيم ،
  !عذابت بس 

  در هيــچ آستان اجابت
  با سائل زحير تو رحمت نيست
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  در بدر در درون خويشتن خويش ، ای ،
  ، هـيـچـکـسی جزمرگ ،

  .پاسخت نخواهد گفت 
  )١٣٤٩مرداد ( تهران - آزرم.  م                                              


