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  م٢٠٠٧می         سـتـيزمند.  ن  .ش 
  
  

  درنگی مختصر، با
  عملکرد های جمهوری اسالمی ايران، بر پاره ای از

  ميتوان ماهيت اصلی آنرا بر مال  نمود
  قسمت آخر

  
  ):از ديد ايرج مصداقی ( چگونگی شنکجه و اعدام درزندان های جمهوری اسالمی  -٩

 خرچ داده تا اينجا مسئله  را با عالقمندی دنبال کرده اند ، حال  توجه با ابراز سپاس از خوانندگانی  که حوصله به
شانرا به زجر ، شکنجه ،کشتار ، اعدام و اعدام  های دسته جمعی  که بطور غير رسمی و غير علنی و در خفا ودر 

  .تيرگی شب های  هولناک د ر زندان های جمهوری اسالمی  بوقوع پيوسته ؛ جلب می نمايم 
  .م چه تعداد  کتاب  در مورد  زندان های رژيم  شاه و جمهوری اسالمی نوشته شده است نمی دان

در ميان خاطراتی که مربوط  زندان های رژيم شاه ميشود يک اثر آموزنده و معروف که به زبانهای عربی و 
 بوده که" اسه مقاومت حم" انگليسی  ترجمه شده از شخصيت برجسته جنبش انقالبی ايران   اشرف دهقانی  تحت عنوان

زندانی دوران شاه، تصوير روشن و ريالستيک حوادث و وقايع خونبار داخل .  را نشان ميدهد١٣٥٢چاپ اول آن سال 
زندان های شاه را پيش چشم خواننده ميگذارد چنانکه اين اثر پر اهميت شکل کتاب آموزشی را برای سازمان های مبارز 

  .کشور های امريکای التين گرفته است ايران ، افغانستان ، منطقه و 
 در رابطه با زجر و شکنجه و اعدام و کشتار های دسته جمعی در  زندان های جمهوری اسالمی نيز کتابهای  

نگارنده اين نوشتار که مهمترين سالهای زندگی مبارزاتی اشرا سياه چال  های هراس انگيز  و . نوشته و چاپ شده است 
 ومشهور پلچرخی ازوی گرفته است ، تا کنون توانسته  چند اثر مربوط به خاطرات زندانهای  هولناک زندان  مخوف

اين .  رضا شاه و خمينی  را دستياب  و  مطالعه  نمايد، که خاطرات داکترغفاری  و ايرج مصداقی شامل آن بوده است
 در چهار جلد منتشر شده ، از جلد اول آن  که" )  غروب سپيده –نه زيستن نه مرگ (" قلم از کتاب  ايرج مصداقی بنام 

در زندانهای جمهوری اسالمی از ابتدا تا کنون، فراز هايی را انتخاب و در معرض ديد ... در مورد انواع شکنجه و 
خواننده  افغان قرار ميدهد  تا به آنعده  ازهموطنان طرفدار حزب وحدت و سرداره اش مزاری و محقق وخليلی 

المی و شورای نظار مسعود که زير تأثر ستايش های آميخته با کرنش قلم بدستان اين باند ها از بخصوص جمعيت اس
که بنا بر مصحلت آمران روسی شان با  واواک جمهوری اسالمی ايران ارتباط  ( برادر بزرگ شان جمهوری اسالمی 

 وهمرديفانشان که شان ، مصطفی کاظمیمثل قوی کواستخباراتی برقرار  ساخته  و از آن  خوان نعمت نيز ميخورند ، 
؛  قرار گرفته،  همچنان نوشته ها ، خطابه ها و صحبت های کسانی را که در )تذکری در مور شان داده خواهد شد بعدا 

جريان سالهای درد آور پناهندگی در آن کشور تن به خيانت به وطن داده به عضويت اين سازمان  جهنمی درآمده و برای 
دم و قلم زده به تطهير و تبرئه خيمنی و خامنه ای و باند ساخته شده ی آنها در افغانستان يعنی باند وحدت منافع آن ق

که ( مشغولند ، با نيت پاک وبدون چون و چرا می پذيرند  و همينطور تبليغات سيستماتيک اعضای  ايرانی واواک را 
ر پروژه های تخنيکی و فرهنگی در افغانستان مشغول زير پوشش های  مختلف مثل فلمساز و شاعر وکار کنان فنی د

کار جاسوسی  بنفع جمهوری اسالمی  بوده و مسعود را برتر از ناپليون  و مائو و چگـوارا و هـوچی من جلوه داده به  
ايند ، باور مينم)    ساخته اند[*]" آتش نفس" وی مرتبه ولـی و قطب و غـوث و ابـدال اعطا نمـوده و از وی سيد مهدی 

  .کمکی کرده باشد ، تا شناخت  بيشتر و بهتر از واقعيت جمهوری  اسالمی ،  پيدا نمايند 
شکنجه ها ی جسمی و روانی در دوران باز جويی ، زندان ، (  جلد اول کتاب در باره شکنجه ٢۶٣در صفحه 

نجه هايی که بر خانواده ی زندانيان بهداری ، دادگاه ، پيش و به هنگام اعدام و تداوم آن پس از آزادی از زندان، شک
  :چنين آمده .. ) اعمال  می شد ؛ گونه های شکنجه و 

  
  
اطفال شان رنج مسافرت از ايران به " مرض العالج" دو سه تن ازديپلماتهای  جمهوری اسالمی  بخاطر تداوی   ]*[ 

معصوم  خود  ماليده بودند  ومدتی بعد پنجشير را متحمل شده از قبر آن جناب خاکی بر داشته انرا در گلوی اطفال 
باخوشی بمردم منطقه گفته بودند که تب دايمی طفل شان که در ايران معالجه نشده بود، برطرف شده و صحت ياب  

 اطالع حاصل کرده بودند که مردم کابل به خاطر ١٣٣٠شايد اعضای سفارت ايران از گذشته سالهای ... گرديده 
واقع در ميدان (که يک منزل از سطح زمين پايين بوده " آتش نفس"به زيارت سيد مهدی ") سياه سرفه("برطرف شدن  
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رفته با انگشت شهادت  مقدار خاک آن مرحوم را برداشته  بعدا آنرا بداخل )   هوائی  سابق در غرب سفارت امريکا
  وی شفا ياب گردد"  خراسک "گلوی طفل يا کودک شان  فرو برده به دورا دورا غشای مخاطی وی می ماليدند تا 

 تمامی رژيم های سرکوبگر استفاده ی گسترده از شکنجه را به عنوان اصلی ترين و کارساز ترين  ابزار برای «
دستيابی  به اطالعات به منظور دست گيری ، سرکوب  ، فرو پاشی و نابودی نيرو های سازمان های مترقی مبارز و 

  . مخالف خود می شناسد 
ه رژيم جمهوری اسالمی را از ديگر رژيم های سرکوبگر دنيا متمايز می کند ، تداوم شکنجه ، آزار و آن چه  ک

اقدام های خود سرانه و غير انسانی بعد از دوران بازجويی و در دوران تحمل کيفر و حتا بعد تر آزادی و از زندان است 
  »  . دکان  زندانيان  را نيز در بر می گيرد دامنه اقدام های سرکوبگرانه تا آنجاست  که خانواده و کو.  

نويسنده ، شايع ترين انواع شکنجه  را در دوران بازجويی به دو دسته  جسمی و روحی تقسيم کرده و آنرا طی 
  :توضيح داده است) بطور مفصل (  صفحه ١٦

   
  :  شکنجه در دوران بازجوی ١
  

در زندان های رژيم اعمال می شوند ،  می توان به دو شايع ترين انواع شکنجه هايی که در دوران بازجويی 
  . دسته جسمی  و روحی تقسيم کرد 

   شکنجه های جســـمی١-١
  زدن و شکنجه های توأم با آن] کيبل[ کابل ١-١-١
 زدن کابل در قطر های گوناگون در مراحل مختلف شکنجه به کف پاها در حالی که کهنه ای کثيف يا جوراب در دهان -

   فرو کرده اند؛زندانی
   زدن کابل به پشت و کمر و باسن ؛-
  ، آلت تناسلی ؛)حد سر در گوهر دشت (  زدن کابل به سر -
   کابل زدن  روی پاهای شکنجه شده و بنداژ شده ؛-
   کشيدن جسم سخت ، نوک تيز يا برس سيمی به پاهای شکنجه شده و بی حس شده ؛-
  وی پاهای شکنجه شده ؛  اجبار زندانی به باال و پايين پريدن ر-
   لگد کردن پاهای شکنجه شده با پوتين ؛-
   قطع عضو زير کابل ، قطع انگشت و ناخن ؛-

در واقع اين نوع شکنجه ، کار ساز ترين ، وحشيانه ترين و . هيچ شکنجه ای درد ناکتر از زدن کابل به کف پا نيست 
  .شايع ترين نوع شکنجه است 

چند و چندين پيکره مربوط  به نوعيت " کيبل زدن و شکنجه های توأم با آن " مثال   مصداقی در زير هر عنوان [
های مختلف شکنجه توسط کيبل را که در باال  به آن پرداخته شد ، توضيح کرده و اين قلم  برای فشرده ساختن  عنوان 

لعه تمامی پيکره های زير هر عنوان های بعدی صرفًا به درج   يک  يا دو  پيکره  مربوطه  بسنده می نمايد ، تا  مطا
  ]ستيزمند . موجب تلف شدن وقت و مالل خاطر خواننده نگردد

  : آويزان کردن ١-١-٢ 
  ؛) همچنان پاها (  آويزان کردن فرد از سقف به وسيله دست ها -
 ،  خود به ديدن آن هادی خامنه ای در اتاق ما(  جوجه کباب ، نوعی از بستن زندانی و توأم کردن آن با ضربات کابل -

    ؛)اعتراف کرد
   ســـوزاندن-١-١-٣
نامه محمود محمودی يزدی (  سوزاندن با فندک ، سوزاندن با نفت و گازوييل و سوزاندن عورت با چوب گاز وييلی -

  ؛)  که در کتاب خاطرات منتظری نقل شده ٦٦يکی ازنمايندگان منتظری در زندان ها به خمينی در آبان 
در رابطه با متهمان دادگاه و يژه ( ن شمع زير بيضه ها که از آن به عنوان مراسم جشن تولد ياد می شود  روشن کرد-

  )از يک منبع کامال موثق شنيده ام . روحانيت در تهران به کار برده  می شد 
  :ب و شــتم رضـــ -١-١-٤
  ؛... و) نه شا( از جا در آوردن کتف ) قبرغه (  شکستن دست و پای زندانی ، دنده -
چند نفر باز جو زندانی را در ميان خود به شکل توپ فوتبال با ضربات مشت و لگد به يکديگر پاس می .  توپ فوتبال -

  دهند ؛
  :انواع ديگر شکنجه  -١-١-٥
قرار دادن بيضه ها در يگ گوی ويژه که به بيضه ها فشار آورده و توليد درد و (  بستن وزنه ســنگين به بيضه ؛ -
  شتناکی کرده و باعث بيهوش شدن زندانی می شود ؛ح
هادی خامنه ای در ( بستن فرد و چکاندن قطره های آب روی سر او که در دراز مدت کار ساز است .  قطره چکان -

  ؛) اتاق ما اعتراف به ديدن آن کرد 
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   : تجاوز ، تهديد و سوء استفاده جنسی-١-١-٦
  .. .)و تجاوز جنسی به مردان ، و... ( ان ، حکام شرع ، پاسداران و تجاوز به زنان  زندانی توسط بازجوي-
   استعمال اشيای سخت در معقد مردان به منظور تحقير آنان؛-
  : شکنجه و آزار و اذيت در بهداری -١-١-٧
  ؛) وکشيدن دندان بدون استفاده از داروی بی حسی (  عمل جراحی بدون بی هوشی و يا بی حسی موضعی -
  دن پنس و جسم تيز در زخم های ناشی از شکنجه توسط بازجو در بهداری ؛ فرو کر-
  : شکنجه های روحی-١-٢
   : های روحی زندانی در ارتباط با خانوادهه شکنج-١-٢-١
   گرسنگی دادن به طفل شير خوار برای فشار  روی مادر؛-
 استغاثه آميز و ملتمسانه ی همسر ، پدر و  شکنجه کردن اعضای خانواده در مقابل ديدگان زندانی ، شنيدن فرياد های-

  در زير شکنجه ؛... مادر ، فرزند و
  : خرد کردن شخصيت زندانی١-٢-٢
وبر زبان راندن عبارات تحقير آميز (  اجبار زندانی به در آوردن صدای حيوانات مانند   عرعر کردن ، پارس کردن -

  ؛.. ) و" گه خوردم" چون 
   ... :  اعـــدام  مصنوعی و١-٢-٣ 
طناب به دورگردن  زندانی انداخته شده و به آهستگی و به احتياط وی را (  اجرای  نمايشی مراسم دار زدن زندانی ، -

 اين عمل چندين بار تکرار می . پا ها از روی زمين جدا شده و حالت خفگی به زندان دست می دهد . باال می کشند  
  ؛) شود 

و تهديد به ( به منظور آماده شدن برای اجرای حکم اعدام و منتظر نگاه داشتن وی ؛  فرا خواندن های متوالی در شب -
) با توجه به سوابق امر و تجربيات زندانی ، تنها شکل تهديد نداشته ( اعمال شکنجه  های وحشيانه و کشتن زير شکنجه 

  ؛  
   : اجبار زندانی به ديدن صحنه های دلخراش-١-٢-٤
نه های اعدام و اجبار آن ها به شرکت در چوخه اعدام ، زدن تير خالص ، حمل جنازه ، دادن  بردن زندانيان به صح-

  شعار عليه قربانيان ؛
و نشان دادن پيکر درهم شکسته شده ی فرزند ، ... ( اجبار زندانی به ديدن صحنه ی دلخراش اعدام همسر ، برادر و -

  ؛... همسر ، برادر و 
  ... :فرادی و  چشم بـــند سلول ان -١-٢-٥
   استفاده از چشم بند در مراحل دستگيری ، بازجويی و شکنجه که گاه تا ما ها متوالی ادامه می يابد ؛-
  )ونداشتن مالقات با بستگان درجه يک (  بيدار نگاه داشتن زندانی برای ساعت ها  و روز های متوالی -
   : شکنجه و آزار و اذيت در دادگاه-١-٢-٦
  ندانی در دادگاه توسط حاکم شرع  ضرب و شتم ز-
 اعمال فشار روی زنان زندانی از طريق طرح سوال در مورد آمادگی شان برای ازدواج با پاسدار و افراد حزب اللهی -

سوء استفاده های زيادی باين ترتيب به ويژه از زندانيان تواب در کليه مراحل  بازجويی و دوران زندان به عمل آمده 
  است  ؛

  
  :ام اعدام و تداوم آن بعد از اعدام گجه و رفتار وحشيانه پيش از اعدام ، به هن شکن-٢
 شليک در رحم و بيضه زندانی، تأخير در زدن تير خالص به زندانی به منظور جان کاه تر کردن مرگ، شليک از -

در ( کردن افراد ، زنده بگور )کيبل( کمر به پايين و رها کردن زندانی ، مرگ در زير شکنجه و ضربات کابل 
  ؛ کشيدن خون زندانی قبل از اعدام ،) شهرستان ها اتفاق افتاده است 

  ؛) حامله (  تجاوز به زنان باکره قبل از اعدام و اعدام زنان باردار -
  
  : شکنجه های معمول و رايج در طول دوران سپری کردن محکوميت-٣
  : نگاه داشتن زندانيان در فضا های کوچک -٣-١
قزل حصار و عدم  ) زندان (  متر مربع در  ٤ادن ده ها زندانی در سلول های مجرد  با مساحت  کمی بيش از  جای د-

  برخورداری از حد اقل نور و هوا ؛
برای  ماه و سالها  که گاه سلول فاقد ...  حبس کردن زندانی در سلول  های انفرادی بدون امکان مطالعه ، هواخوری و-

  پتوی کافی بود ؛زير انداز ، موکت و 
  : بی خوابی و سر پا نگاه داشتن-٣-٢
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 اجبار زندانی به سر پا ايستادن و نخوابيدن در زير هشت بند  بروز های متوالی در حاليکه ديگران شب ها را در طول -
وق العاده راهرو بند و سلول ها گوش تا گوش در کنار هم خوابيده بودند و زندانی باديدن آنها مجبور به تحمل شرايط ف

  وحشتاکی می شد ؛
لگد زدن به در سلول های انفرادی ...  بی خوابی مزمن به خاطر نبود جای خواب ، روشن بودن چراغ اتاق در شب و-

  در نيمه های شب ؛
  : قفس ، واحد مسکونی-٣-٣
   نشاندن زندانی در جعبه  با چشم بند  برای ما های طوالنی؛-
   بستن دست و پای وی به تخت ، همراه با داشتن چشم بند برای ماه های متوالی ؛ خواباندن زندانی بر روی تخت و-
  : انواع ديگر ی از شکنجه و آزار و اذيت معمول در زندان-٣-٤
  ؛ ) ٦٧بعد از قتل عام (  اجرای حکم شالق در هر و عده برای زندانيان مارکسيستی که نماز نمی خواندند -
  و پاسداران مرد از زندانيان کم سن و سال ؛ سوء استفاده جنسی  نگهبانان -
  
  : شکنجه های رايج در دوران تسلط بهزاد نظامی در قزل حصار-٤
  
   زدن موی سر زندانی و ريختن آن در توالت و اجبار او به خوردن آن ؛-
   اجبار زندانيان به زدن کابل به دوستان شان ؛-
  
   : شکنجه ، آزار و اذيت و فشار های روحی-٥
  
  :  اعمال روش های تحقير آميز و ايجاد شرايط آزار دهنده برای آزادی زندانيان -٥-١
احراز (  عدم آزادی زندانيان پس از اتمام محکوميت و ابالغ حکم جديد و يا حکم ثانويه مبنی بر اينکه  تا اطالع ثانوی -

  در زندان می مانيد ؛)  توبه 
  صاحبه های اجباری به منظور آزادی از زندان ؛ الزام به نوشتن انزجار نامه و  شرکت در م-
  : فشار  های آيدئولوژيک -٥-٢
در مقاطع ( در طول دوران زندان ...  اجبار به انجام مصاحبه ، اعالم انزجار در جمع ، همکاری با مسئوالن زندان و-

  ؛) گوناگون 
هوا خوری؛ بخش نوار های نوحه  و زاری از به هنگام رفتن به " خمينی ای امام"  اجبار زندانی  به خواندن سرود  -

  بلند گو های بند ؛
  : ايجاد فشار از سوی تواب ها-٥-٣
   اجبار زندانيان به فرمانبرداری از تواب ها و عناصر خود فروخته ؛-
  کنترول دايم  زندانيان از طريق تواب ها و عناصر بريده و ارئه گزارش لحضه به لحظه از اقدامات  زندانيان به-

  بازجويان و مقامات زندان ؛
  : ايجاد محدويت در استفاده از طوالت و حمام-٥-٤
  ؛)  نفره ١٠٠ تا ٨٠ دقيقه برای اتاقی ٢٠(  عدم فرصت کافی  برای استفاده از توالت و حمام -
ت در حضور  اجازه ندادن  به زندانی برای رفتن به توالت هنگام لزوم و نياز فوری،  مجبور شدن زندانی به رفع حاج-

  ده ها نفر ؛
  ) :اشتراکی (  فشار روحی شديد به واسطه ی اعمال مقررات ضد کمونی -٥-٥
  ؛ و ممنوعيت آموزش به ديگران ؛...  ممنوعيت گفت و گو و تماس با افراد سلول ؛ ممنوعيت آموختن زبان  خارجی و-
  ا زندانی بايکات شده صحبت نمايند ؛زندانيان حق نداشتند ب.  اجبار افراد به بايکات کردن هم اتاق شان-
  ...:و آزار و اذيت روحی از طريق سياست ادغام زندانيان -٥-٦
سل ريوی ،غدد لنفاوی ، مغز (   ادغام زندانيان سياسی و عادی و بعضًا خطرناک ؛ هم سلول کردن زندانيان  مسلول -

  .وع بيماری سل در زندان شدبا زندانيان سالم در انفرادی گوهر دشت که منجر به شي) استخوان 
   نگاهداری زندانی در سلول انفرادی به همراه زندانی روان پريش ؛ و اجبار زندانی به کار در کارگاه زندان ؛-
  : اقــدامات آزار دهنده-٥-٧
   زدن موی سر زندانيان  از ته  و اجبار آن ها به پوشيدن لباس زنانه ؛-
  ؛ اجبار زنان به سر کردن چادر سياه -
  : محروميت از امکانات محدود زندان-٥-٨
   حمله به بند ها و تخريب و سايل دست ساز زندانيان ، اموال آنان و گاه همراه با جريمه نقدی زندانيان ؛-
  : تحقير و توهين مداوم-٥-٩
  .. اجبار زندانيان مارکسيست و غير مذهبی به انجام فرايض دينی مانند نماز ، روزه و-
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مانند استفاده ( نيان غير مذهبی و غير مسلمان با نجس خواندن آن ها و اعمال محدوديت های در رابطه با   تحقير زندا-
  )از توالت عمومی 

  : نگاه داشتن تيغ باز جويی و شکنجه و اعدام بر سر زندانی-٥-١٠
  نجه و محاکمه ؛ی زندانی و تهديد دايم او  مبنی بر تجديد بازجويی ، شک) دوسيه (  مفتوح بودن پرونده -
   تداوم شکنجه و باز جويی در طول دوران زندان به منظور تجديد محاکمه و افزايش  حکم ؛-
   
  : فشار روی زندانيان روان پريش-٦
  
   ضرب و شتم شديد زندانيان روان پريش در يک پروسه طوالنی برای اطمينان يافتن نسبت به صحت بيماری آن ها؛-
ان پريش در وضعيتی بغايت اسفناک ووارد آوردن انواع فشار های طاقت فرسا  وهمرا با  نگاه داشتن زندانيان رو-

  تجاوز و سوء استفاده جنسی به منظور اطمينان يافتن  نسبت به صحت بيماری آنها ؛
  
  : آزار و اذيت کودکان زندان به خاطر والدين شان-٧
  
  تحمل فشار های بعدی ناشی از آن ؛ حضور کودکان در شکنجه گاه به هنگام شکنجه ی والدين و -
محروميت از تنفس آزاد ، ...(  محروميت از داشتن شير خشک ، پوشاک مناسب ، پوشک ، دارو های مورد نياز و-

  ؛...) بازی ، ديدن کودکان هم سن و سال داشتن اسباب بازی و
  
  : فشار  روی خانواده های زندانيان و اعدام شدگان -٨
   
  :و شکنجه روحی در گورستان آزار و اذيت -٨-١
 ضرب و شتم ، دستگيری ، بازجويی و شکنجه مادران و همسرانی که  در بهشت زهرا و گورستان خاوران بر سر قبر -

و دفن کردن مجدد جنازه در محل های که گفته می شد زندانيان سياسی در ( های فرضی فرزندان شان تجمع می کردند ؛ 
  به منظور جلوگيری از تجمع خانواده ها ؛آنجا به خاک سپرده شده اند 

   : آزار و اذيت خانواده های قربانی  به هنگام اعالم خبر اعدام فرزندان شان-٨-٢
 اطالع دادن به خانواده ی بعضی از دختران اعدام شده مبنی بر اين که فرزند شان پيش از اعدام به عقد يکی از -

دار مربوطه به  همراه يک جعبه شيرينی  و مقداری اندکی پول به خانواده ی در اين رابطه پاس. پاسداران در آمده است 
  مورد نظر مراجعه  می کرد؛

   در خواست از خانواده زندانيان اعدام شده برای ابراز خوشحالی نسبت به  اعدام فرزندان شان ؛-
  : قرار دادن خانواده ی  اعدام شدگان در بال تکليفی-٨-٣
اين موضوع در واقع يکی از علت .  دستگيری زندانی  و قرار دادن خانواده ها در بالتکليفی  عدم پذيرش  مسئوليت-

  های اصلی باال رفتن آمار مفقود شدگان بوده است ؛
  : آزار و اذيت خانواده زندانيان سياسی به هنگام مالقات -٨-٤
   ايجاد فضای رعب و وحشت به هنگام ديدار خانواده با زندانی؛-
  ی همسران بعضی از زندانيان سياسی برای جدايی ؛ فشار رو-
  
  : تداوم  شکنجه و آزار بعد از آزادی از زندان-٩
  )  پيکره ی آن بسنده مينمايد ٥ پيکره تذکار يافته که اين قلم به  ١٩در زير عنوان فوق ( 
ده های آنان و به ويژه خانواده های  گرفتن تعهد و امضا از زندانی مبنی بر عدم تماس با  زندانيان آزاد شده  و خانوا-

  شهدا ؛
   دستگيری گسترده ی زندانيان سياسی آزاد شده به هنگام بروز بحران های اجتماعی و آزار و اذيت آنها ؛-
   ربودن ، شکنجه و سر به نيست کردن زندانی پس از آزادی ؛-
راد سياسی با او  مراتب را به وزارت اطالعات  گرفتن تعهد از زندانی مبنی بر اينکه  در صورت تماس گروه ها يا اف-

  و دادستان انقالب اطالع دهد ؛
 قرار دادن زنان تن فروش و همکار  وزارت اطالعات بر سر راه سوژه ی مورد نظر به منظور ايجاد رابطه جنسی با -

کار می رود که سابقه ی اين شيوه در رابطه با کسانی ب. او و فلمبرداری از آن  برای تحت فشار قرار دادن سوژه 
 . »فعاليت  سياسی داشته و مقامات اطال عات قصد سوء استفاده از آنها را دارند ؛ 

جنايات جمهوری اسالمی آنقدر عمق و پهنا دارد که جمعبندی  مجموعه آن کاريست در حيطه صالحيت  يک تيم 
ر کاوشگران با  تقوا که مورد تاييد اکثريت  مرکب از متبحر ترين  پژوهشگران ، نويسندگان ، ژورناليسستان  وساي

  :دراين جا، صرفا شاخصترين  اين جنايات را در ذيل تذکار ميدهم .  مردم  شريف ايران باشند 
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 هزار  نفر ٥ که بيش از  ١٣٦٠  ل  خرداد سا٣١ ، اعدام زندانيان سياسی بعد از سرکوب   کشتار های اوايل  انقالب-١
  .کشته شدند

  ١٣٦٣تا سال ١٣٦٠های سال   کشتار -٢
 با ذکر )  تن٦٤٠٠تا  ( پنجهزار تن  که احصائيه  و آمار آن اضافه از١٣٦٧  کشتار بزرگ زندانيان سياسی در تابستان -٣

   .اسم  و محل اعدا م آنها و تا سی هزار که نه از اسم و نه از اعدام شان خبری درميان نبوده است 
ژيم شاهنشاهی  به رژيم  جمهوری اسالمی توسط سازمان سيا بوقوع پيوسته، در سرکوب هايی که از بدو  تعويض  ر

  :سه  نقطه عطف آن ميتوان مشاهده کرد 
 و کشتار هزاران  نفر از مردم  بيدفاع و  همواره زير ستم  ١٣٥٩   سرکوب  وحشيانه خلق کــرد فروردين ماه سال-١

  .کرد
توماج ،مختوم ، اجور جانی (  چهار تن از رهبران شورای خلق ترکمن  اعدام١٣٥٩ سرکوب خلق ترکمن تابستان سال-٢

  )و واحدی 
  . را کشت که رژيم ظلمت گستر و خون آشام  صد ها تن از بيگناهان  عرب ١٣٥٨   سرکوب خلق عرب تابستان-٣

مورد تاييد مجموع به نظر اين قلم آمار دقيق کشتار های رژيم وحشت و دهشت  دقيق نيست و تا کنون آمار دقيقی که  
در هر حال بگفته  ی . طيف های  سياسی  و نهاد های  مسئول جمع آوری ارقام دقيق و کامل بوده باشد ، داده نشده است 

ابعاد آمار را هر چه باال و پايين کنيم ،  به لحاظ کيفی هيچ تفاوتی در ماهيت دد منشانه و فاجعه بار " ... ايرج مصداقی 
 جبين برنامه ريزان ، رداغ ننگ قتل عام زندانيان سياسی تا ابد ب.  رخ نخواهد داد ١٣٦٧ در تابستان قتل عام زندانيان 

   ».آمران ، مجريان ، حاميان آن و آنانی که بر اين جنايت فجيع چشم بستند و سکوت اختيار کردند ، باقی خواهد ماند 
دلير و آزاده ی ايران چه در زندان ها و چه  اين بود بخشی ازاشکال شکنجه  و تذکار کشتار مردم شريف ، 

خارج از آن توسط جمهوری اسالمی  ، در تالشند تا به خاطر بيرونه شدن از انزوا خلق های جهان را به خاطر عدم 
شکنجه در زندان های شان و کشتار های دسته جمعی بفريبند  و به همين سبب عوامل  و جواسيس شان را به کشور های 

 که دم -ل ميدارند تا با نگارش مقاله  و نوشتن کتاب و ايراد بيانه و خطابه ها به قناعت مردم  اين کشور ها غربی  گسي
(  بپردازند و جالب اينکه  برخی از روشنفکران و حتی شخصيت های اکادميک -می زنند .. از آزادی و حقوق بشرو

ات خاصی تدريس در يونورستی های غربی برخوردارند،  گويا مترقی و پيشگام جنبش چپ ايران که از امتياز) ايرانی
 همچنان درکار و بار تدارک و سازماندهی کنفرانسها و ،اين فرستادگان واواک را در زمينه طبع و نشر کتاب و آثار شان

  .تاالر  ها غرض  ايراد بيانيه  و خطابه کمک  و مساعدت می نمايند
 

افشای بيرحمانه آنان کمکی است  و ايران درافغانستانمی  شناخت عوامل و اجنتان جمهوری اسال -١٠
: به مردم  هردوکشور  

هيات حاکمه کشور و يا کشور های همجوار که در دشمنی ديرينه با  کشور همسايه شان ، بخصوص آنگاهی که 
، سير تجاوز را در   با هيجانات  لذت بخشی-دچار بحرانات و مداخالت غيرمستقيم و يا مستقيم نظامی قرار گرفته باشد 

بهمين . آن کشور دنبال کرده  بفکر اين می افتند که بر اوضاع  خونبار کشور همسايه اثر نامطلوب و مخرب بگذارند
توسط ايجنتان و (تصميم ميگيرند سير حوادث و رخداد های خونين نظامی کشور همسايه شان را) در گام نخست ( خاطر

 در آن  کشور  فرستاده  و در برخی موارد آنان را تا سطح رهبری کشور مورد جواسيس خود  که  از گذشته های دور
را از حالت نيم  ... در مسير دلخواه شان  سمت  داده،  تضاد های خوابيده نژادی ، زبانی، مذهبی و) نظر شان  رسانده اند

) ولو در دراز مدت( گر موفق شوند خواب کشيده  آنها را در بستر برخورد های خونين نفاق و انشقاق سوق بدهند، تا ا
بخشی ولو کوچک ارضی کشور همسايه را که از گذشته های دور ادعای مالکيت آنرا داشته اند، بتصرف  خود درآورند  

  . و بر زخم  چرکين ناشی از نفرت و کين تاريخی شان مرهمی بگذارند 
مشکالت ) روسيه ، پاکستان ، ايران (  همجوار و اشغال شده ی ما از لحاظ تاريخی با کشور های  کشور بال زده

از کودتای . ومعضالت  ارضی و مرزی داشته اين کشور های همواره  خواب  لذب بخش تجزيه  افغانستان را  ديده اند 
تا همين مقطع زمان که ) بدستور شوروی (  ثور٧ ننگين  بويژه کودتای)به مجوز شوروی  (  سرطان داود خان٢٦

ل امپرياليزم امريکا و شرکا قرار دارد،  اينان طرح های فاجعه بر انگيز و تباه کن  شانرا عمًال به منصه کشور در اشغا
کشور ه ببعدی سر آغاز تجاوزات که  - سرطان داود خان ٢٦از اولين روز های کودتای منحوس . عمل پياده کرده اند  

 به حد جان ما گرديدند و هر کدام در صدد اين هستند که  کشور های  همسايه گرگ ، تا همين  مقطع کنونی-ما گرديد 
که در اين ميان بعد از  شوروی  (،  و با خود ببرند باز هم بدرنداز پيگير خونين و پاره پاره ما را ای  توته ،توان خود

ستان می سابق و روسيه کنونی  که علت العلل تمامی بد بختی ما  بخصوص در سی سال اخير بوده است ،  کشور پاک
باشد که  به خاصر ضميمه ساختن مجموع خاک معطر افغانستان به خاک متعفن اش  از هيچگونه توطئه و دسيسه و 
خلق مدهش ترين و خونبارترين فاجعه های انسانی ؛ تخريب  بنياد های نظامی ، اقتصادی ، فرهنگی ما ؛ همينطور 

 کرده که ترميم و بهم جوشی بعدی آن کاريست  به درازی عمر ضربات  نابود کننده ای که بر پيکر وحدت ملی ما وارد
يک نسل ؛ هکذا صدور اجنتان و جواسيس خودی   اعضای پاکستانی آی اس آی بشمول  بخشهای نهايت پليد آن منسوب 
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به مليت شجاع وشريف پشتونهای آن طرف سرحد و اعضای  وطن فروش  افغانی اين سازمان  منسوب به ساير اقوام و 
ليت های کشور چون گلبدين ، سياف ، خالص ، محمد نبی محمدی ، گيالنی، مجددی ، مال عمرو امثال شان که بطور م

علنی سنگ جاسوسی به پاکستان را به سينه می زنند و هزاران تن  جاسوس مخفی که هم اکنون در افغانستان  در زير 
در اين  مقطع  بسيار حساس تاريخی نبايد  پاکستان و پوشش های  گوناگون فعاليت دارند؛ دريغ نورزيده است  که 

 بنام روی اين ملحوظ  سالها پيش آنگاهی که) .     در حاشيه ديدرس قرار داد - حتی لحظه ای -عوامل پيدا و پنهانش را 
جوان وبرومند، نيرمند شده ميرفت  و در  شاه و نشان ظاهرشاه ،هر دو کاکايش  پادشاهی می کردند و يا در ايامی که

بسترمعطر و دلپذيری عيش و پايکوبی و نوش به آسايش و تن پروری  مشغول بود، کشور های  هم مرز عوامل و 
مثل حسن شرق ها ، تره کی ها ، زابلی ها، جاللر ها ، کهگدای ها و (جواسيس شانرا در قالب افغان ويا ا فغان شده 

انستان بی درو دروازه گسيل داشتند، و يا  افغان هايی را که در کشور شان اقامت داشتند و يا غرض به افغ) امثال شان 
تحصيل فرستاده شده بودند، در نهاد های اطالعاتی شان جذب کرده، بعد از آموزش های الزمه ی استخباراتی 

ير تعليم و تربيه در اداره مستعمراتی به رهين وز يکی از اينان آقای مخدوم.  واپس به وطن شان فرستادند) اطالعاتی(
  : رهبر کرزی ميباشد که مختصرا در ذيل بدان اشاره ميشود

تهران  رشته ادبيات در در )شايد هم اين تاريخ پس و پيش باشد ( ١٣٥٠-١٣٤٤دوم رهين در سال هایخآقای داکتر م
آموزش ديده بود، در آن کشور ) پرچمفرکسيون ( موصوف که دربخش مخفی حزب دموکراتيک خلق  . تحصيل می کرد

سازمان امنيت و ( در همين رابطه از طرف ساواک . برقرار نمود" رفيقانه"با توده ای ها، تماسهايی به اصطالح 
ظاهرًا به اثر پا در ميانی آقای اسد اهللا ) معلوم نشده ايشان چه مدتی در زندان بود( گرفتار وزندانی شد ) اطالعات کشور

آنجا و نشست های ) دانشگاه (  افغانستان در تهران ،  ساواک وی را رها کرد ؛ مگر در حلقه های پوهنتونسراج سفير
محصلين چپ تبصره از اينقرار بود،  که سبب رهائی اش همانا  سند همکاری وی با ساواک گرديده ، نه پا در ميانی 

   .سفير کشورش 
عده .  ی ادبيات آغاز بتدريس نمود کرد، بسمت استاد در پوهن که از تهران به کابل عودت١٩٧٢ آقای رهين که 

ای از محصلين آنزمان متوجه شده بودند که سفارت ايران مقيم کابل بورسهای تحصيلی در ايران را با تاييد  آقای رهين  
رد " يامهرآر" ايشان را نميداشت  از طرف سفارت  " OK" در غير آن  بورسهايی را که به اصطالح . می پذيرفت 

  . ميگرديد 
  شرايط خزيدن چنين مهره های کامال مخفی KGB.  از زمره پرچمی های مخفی بودآقای رهينقبال اشاره شد که 

و دولت های ( در نهاد  های در حال شکل گيری  جمهوريت  سردار داود خان و کودتا چيان خلقی ) از جمله( اشرا 
کميته تصويد قانون " به همين سبب شوروی شرايط نفوذ آقای  رهين رادر . دباشگرد  گونا گون فراهم مينمو) بعدی اش
   .داود خان تدارک ديد تا وی در آن کميته حضور فعال داشته وظايف محوله اشرا بدرستی انجام داده بتواند" اساسی

هايی می زد از توانمندی جسمی شاه الف و پتاق ) در مصاحبه هايش (  در جوشاجوش  کنفرانس بن آقای رهين
وشخصيت  شاه سابق را از لحاظ تبحروبينش سياسی در مسائل  بين المللی بمثابه  زمامدار شناخته شده در سطح جهان و 

بعد هاکه متوجه شد ،  استعمار کهنه پيخ  . بودنش را در بين مردم افغانستان به عرش اعلی می رساند" محبوب القلوب "
هموند پرقدرت امريکايی اش ، با ترفند دراماتيک تبليغ رساندن شاه به تخت عز و جاه و کهنه کارو کهنه کردار انگليس و

و تدارک لويه " بن" که همانا جلب طيف طرفداران ايشان در آن برش لرزان و پر تکان  شکل گيری کنفرانس ننگين ( 
 را بر سينه ی بی دردش آونگ "بابای ملت" نقش سمبوليک را به وی تفويض کرد ومدال افتخار -جرگه استعماری بود 

وابسته به " راديو صدای افغانستان"به مرامشان دست يافتند ؛ آقای رهين شاه را در يک مصاحبه، که از طريق ) نمود
پخش شد ، دارای جسم عليل و نارسا در  مسائل سياسی کشور خوانده  با خشم و نفرت در جواب " شورای نظار " باند 

افغانهای « : نرا درابطه با تضاد گوييش در مورد ظاهر شاه مورد نقد  قرار داده بود، چنين گفت سوال کننده ای که ايشا
مقيم  خارج از پول ولفير شکم های خودشان را کته ساخته از شرايط داخل کشور هيچ چيز نمی دانند گپ های بی مورد 

  ).نقل به قول، نه به مفهوم( » ... ميزنند 
رئيس صاحب "هايش  را گرفته به دست بوسی دست نشانده نايل آمده بود، سر انجام    موصوف که مزد پايدوی 

  .به اثر هدايت از باال وی را بسمت وزير اطالعا ت و کلتوردرکابينه اش  گمارد" جمهوری
نی که شديدا بر ضد مليت پشتون بوده ،  بازبان آنها با فرهنگ آنها  و با نام و نشان آنها دشمآقای مخدوم رهين 

ظاهرا علت تنزيل مقام ايشان سر . دارد ، از کابينه مستعمراتی برطرف و  به سفارت  افغانستان دردهلی جديد مقرر شد
بخاطر  فروش سر مجسمه های بودا به  خريداران و عالقمندان چنين آثار ) در داخل و خارج کشور(و صدای مردم 

از ديد  اين قلم تخريب و يا فروش . ی هنگفت  دالری به جيب زدپولها"  فروش دومی"بينظيرو تاريخی بود که از اين 
  .آثار باستانی يک کشور کهن تاريخ نوعی از خيانت به منافع آن کشور و  مردم اش می باشد

  
پيام "مجله ٢٠٠٦ می - ٨٥ ثور ٦٥ شماره ٣٨از کشور ناروی که به صفحه ) الف . س( در سندی ارسالی آقای 

  :نين آمده چاپ و نشر شده چ"  زن
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  امين  و نويسندگانش و اظهارات برخی از اشخاص در مورد مجله امين و اشتراک بعضی از افراد منفور در «
اين جمع از جمله شخصی به نام آقا حسين  فاضل سنگچارکی که فعال معين وزارت اطالعات و کلتور آقای  کرزی 

موصوف سالهای .  جمهوری  اسالمی ايران  می باشد وی از جمله ا عضای فعال سپاه پاسداران و اطالعات. هست
زيادی در راديو دری مشهد جمهوری اسالمی ايران  که برای افغانستان نشرات مينمايد بحيث نطاق و گرداننده آن ايفای 

بعد ها .  به مزار شريف آمد و بحيث سخنگو و رييس دفتر سياسی حزب وحدت  محقق بود ١٣٧٤درسال . وظيفه ميکرد
تور اربابان ايرانی خود مدتی درجنبش جنرال دوستم بود  وبعدا به ايران رفت  واز آنجا بطور غير قانونی عازم بدس

دوسيه ( موصوف ] پرونده [  در هالند بود،  دوسيه ١٣٨٠وی الی ختم حاکميت فاشيستی طالبان در سال .  هالند گرديد 
نقض حقوق بشر در زمان حاکميت دارو دسته اش وی در از طرف مقامات مربوط هالند به اتهام ) پناهندگی اش

بعدا بنا بر درخواست مصطفی کاظمی که در آن وقت . افغانستان رد گرديد وبه عنوان مجرم جنگی رد پناهندگی شد 
چون . وزير  تجارت کرزی بود به افغانستان برگشت و عهده دار  روزنامه اقتدار ملی  باند سيد مصطفی کاظمی  کرديد

 مصطفی کاظمی فکر ميکرد  که بعد از انتخابات باز هم وزير تجارت خواهد بود ولی اين خواب و خيالش متحقق سيد
قبل از آن کاظمی هرچه در چانته داشت  به نفع آقای کرزی فعاليت کرد و سنگچارکی .  نشد و از کابينه رانده شد 

اين قـــلم  با اين طرز ديد [  بعدا ها بنابر سيد گرايی .مطالبی زيادی را در وصف کرزی گفت و نوشت و مصاحبه ها داد
 -راسيستی بطور قطع موافق نبوده کرکتر شخصيت شان را ديده  وبا هر انسان  مطابق عملکرد خودش  محاسبه ميکند 

ت   و جريانات پشت پرده سيد حسين فاضل  سنگچارکی  به عوض  آقای عبدالحميد مبارز به عنوان معين وزار]ستيزمند
سيد فاضل زمانيکه در ايران بود  مجله امين را بنياد گذاشت که گردانندگان آن از . اطالعات و کلتور تقرر حاصل کرد

( الف تا  يا سيد هستند و مصارف آنها از طرف مجمع اهل البيت خامــنه يی از ايران و از داخل افغانستان  از طرف  
)  وی نيز سادات ميباشد (  بطور مثال زمانيکه بی بی حاجيه صديقه بلخی . تامين ميگردد ) انجمن تحفظ حقوق سادات 

در ايران بود  به قرار گزارشات کامال موثق  ماهوار مبلغ يک مليون تومان از طرف دفتر خامنه يی برايش پرداخت 
ال نويسنده نامه از ناروی  فتوکاپی ارس[من به عنوان نمونه فوتوکاپی صفحاتی از مجله امين را برايتان فرستادم . ميشد 

جالب است که اين عوامل بيگانه صرفنظر از تمام گذشته  خونبار با هم ] .  س-نيز چاپ شده است " پيام زن" در مجله 
فخری يکتن از جنراالن و شکنجه گران مقتدر [ يکجا گره می خورند مثال حسين فخری که سابقه پرچمی و  خادی دارد 

با سيد فاضل اطالعات ايران و سيد مصطفی کاظمی سپاه ]   س -ستی  به ادبيات هم دارد خاد نجيب اهللا بود که د
  »پاسداران  هيچگونه مشکل با هم ندارند و در صف سيد گرايی ايستاده اند و از يک آبخور تناول ميکنند 
خاد  در داخل  ... شماری زياد خادی های نفوذی بخش کشتمند ؛ همينطور خادی های اسد اهللا کشتمند رئيس  قسم 

مثل جواد ولد علی درياب مسئول  دفتر حزب (حزب وحدت که زير پوشش اين حزب منفور در ايران فعاليت  داشتند 
 بداخل سپاه پاسداران و اطالعات سپاه ؛ همچنان  به درون KGB،  بنابر طرحهای دراز مدت ... ) وحدت در مشهد و 

شدن اين " خودمانی"وسريع جوش خوردن و " گره خوردگی"لل زود يکی از ع. واواک جمهوری اسالمی خزيدند
 ها و ده ها و صد ها تن ديگرآنان در روند فعاليت مصطفی کاظمیجواسيس مثل حسين فخری ها با  سيد فاضل ها و سيد 

 .های اطالعاتی جز همين  چيزی بوده  نميتواند
  

  :حال به خاتمه  نوشته توجه کنيم 
و يا  اف اس [ جاسوس ايران سوگند وفا داری به سی آی ای " فرهنگيان "  قابل توجهی از امکان اينکه عده  ی«

آنچه در اين جدال تعيين کننده خواهد بود اينست که دولت . ياد کنند کم نيست ]  س-... بی روسيه و يا موساد اسرائيل و يا
  ». پيش می کنند ] ها ... [ خوان های چربتری به اين کدام يک است]   س-... ويا  دولت اسرائيل و يا [  امريکا و ايران  

 و ٦٠و در شماره " شهروند  " ٢٠٠٤ مارچ ٢٤ -٨٧٤ شماره ٥٥الف از کويته پاکستان در صفحه . همچنان رشيد
  : نوشته ای دارد که به بخشی از آن توجه  خوانندگان را  ميخواهم "  پيام زن" مجله   )٢٠٠٤می -١٣٨٣مورخ ثور (٦١

درست همانند نماينده ارشد و خاص الخاص "  جمعبت اسالمی "  ضمن ارتباط نزديک  با آقای رضا دقتی.. ..«
ربانی  و فهيم و قانونی و حفيظ منصور و داکتر حق شناس و چکری و امثال آنان عمل کرده ، با همدستی فرانسويانِ  

ن فوق الذکر  را زير پوشش پولی  و اطالعاتی  گرفته تمامی مطبوعات  تابع جنايتکارا" سردار نابغه مسعود " مشتاقِ  
او همرا ه محسن مخملباف در .  و از راه های گوناگون مبالغ هنگفتی  پول به خزينه مشبوع ربانی و فهيم  می ريزد 

) "  ح ر( قهرمان ملی احمد شاه مسعود "  در کابل ايجاد کرده  تا خمينی افغانستان يعنی " وزارت ارشاد " حقيقت  يک 
.  را به هر قسمی شده به عنوان پيشوا و مرجع و مراد و متکای ايدئولوژيک  و سياسی در ذهن مردم  ما پيچکاری  کند 

خالصه او برای حال و آينده کشور ما بسيار بسيار خطرناکتر از .  او خيلی بيشتر از يک وزير نفوذ  و صالحيت دارد 
در قلب شهر کابل است "  آئينه " يکی از مرکز های علنی کار او  دفتر .  د چند جاسوس رسمی رژيم ايران بشمار ميرو

جهت  جلب و جذب جوانان در خدمت خاد فهيم  و قانونی و دار ودسته ی  " فرهنگی  و هنری " که بصورت کانونی 
  ». آنان  فعال ميباشد 
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ننگ مليت (وده هم اکنون اين ب) وزير تجارت کرزی(   و مصطفی کاضمی   عضو سپا پاسدارفرد ديگراسمش 
جنايتکاران حرفه يی ميباشد هم قطاران ديگرش سيد فضل اهللا قدسی ... سخنگوی جبهه ملی) نجيب و زحمکش هزاره 

  .ها،  سيد کاظم ها،  مظفری ها ، اشراق حسينی ها ، فياضی ها ، می باشند 
 دو، سه تن از افغانهای  عضو واواک که از حال توجه خوانندگان را به معلومات موثق يکی از دوستان در مورد 

  :تورنتوی کانادا با اين قلم تماس تيلفونی گرفته ، جلب می نمايم 
از ) در واقع نفوذی خاد کشتمند در داخل نصر(  که در سابق عضو سازمان نصربود فردی بنام ابراهيم قاسمی«  

ص  بنام حميد حتی در هنگام جنگ بين ايران  وعراق از اين عضو واواک ايرا ن  با شخ. ايران به کاناد پناهنده شد 
افغانهای مقيم تورنتو که تا تاييد قاسمی را نمی داشتند به ايران مسافرت کرده نمی . کانادا  به ايران رفت و آمد مينمود 

. ميکند...ی  کارابراهيم قاسمی هم اکنون به حيث نماينده مليت زحمتکش هزاره  در پارلمان اداره مستعمرات. توانستند
موصوف ، که در سرک شيربورن تورنتو دکان ميوه فروشی داشت ،از داخل پارلمان ساخته شده توسط اشغالگران به 

تيلفونش را به بلند گوی  داخل تاالر وصل می نمايند  تا حاضران   . تيلفون می نمايد... " جامعه اسالمی افغانهای"
وی حمايت اش ازمردم نجيب هزاره را در پارلمان به حاضران کوشنزد  . ندمحتوای صحبتش را بدرستی شنيده بتوان
  . کرده خواهان  کمک پول از آنها ميشود

حميدی بر عالوه ی افتخارتدريس مسائل دينی درشهر قم، " حجت السالم"واواک جمهوری اسالمی ايران به 
زير عنوان " ماه مبارک محرم" ايرانی  هر سال در  امتياز شهروندی را نيز به ايشان  داده  وبا پاسپورت دست داشته ی

موصوف که بگفته برادران ايرانی . روانش ميکند "  ...جامعه اسالمی افغان های " خطابه های گيرا و هيجان انگيز به 
سی ما ميخواهد ادا و اطوار روشنفکران مذهبی تيپ ايرانی را در بياورد ، بعضا در هنگام گپ و گفتش روی مسائل سيا

. از زنده يادان  عبدالرحمن محمدی و غبارو  يک دو  شخصيت نامور و مبارز  افغانستان نيز به نيکوی يادی می نمايد 
وی که  از جانب واواک وظيفه گرفته تا کارت ستی زن کانادا را بدست آورد ه وظايف استخباراتيش را در اين کشور 

  ». ست پناهندگی  وی  رد گرديده استکماکان  ادامه دهد، تا بحال يکی دوبار در خوا
واواک  جمهوری اسالمی ايران  زنان افغان را نيز از نظر  دور نداشته در ميان شماری از آنان  که   تمايالت 
وطنفروشانه ی  خود را  به خاطر جذب در سازمان استخباراتی ايران  تبارز داده بودند ، آغاز به فعاليت  نموده  بعد از 

که خود  قبل ازانقالب  ( ه  واواک، عده ای شانرا به افغانستان گسيل داشت ، تا برای منافع مشتی مال و آخوند جذب آنها ب
مباهات ميکردند  و اکنون به طبقه حاکمه ی ") سايه خدا(" ، به عضويت در ساواک  ١٣٥٧بسر انجام نرسيده ی 

  . مايند خدمت ن) استثمار گر نهايت ظالم و جنايتکار  تبديل شده اند
نامبرده در گفتگويش .  وزير شهدا و معلولين در کابينه  کرزی يکتن از اين جذب شده هاست خانم صـديقـه بلخی

شما با چه انگيزه و برنامه ای مسئوليت را قبول کرده ايد؟ : "  که از وی می پرسد ) ١٣٨٤ ثور ٨( با  روزنامه ايـــران 
خانواده من هميشه گفته اند  که صديقه ما هميشه سنگ های ! ی عجيب هستم من از جمله زن ها: " اظهار ميدارد " 

  ؛ " )سنگينی را باال پرتاب ميکند  و سر خود را زير سنگ ميگيرد 
و مانند شان که هر کدام از خود قصه و ...    وزير امور جوانان   و امثال شان ، و آيت اهللا خانم آمنه  افضلی

 مجالی که  تا شناسايی دقيقتر و افشای شماری در خور توجه آنان؛ شناسايی النه های افسانه ای دارند،  باشد به
جاسوسيی که واواک در کشورما بخصوص مناطق مرکزی افغانستان ساخته ؛ شناسايی متن و محتوای  اصلی و درونی 

زمان داده شده ؛هکذا متن که سا... نهاد های استخباراتی واواک زير عنوان های فرهنگی ومذهبی واقتصاد و سياسی و
تاجران ايرانی که اغلب شان از اعضای واواک ) بازرگانی ( عملکرد سياسی و اطالعاتی مراکز و شرکت های تجارتی 

 اجنت های فرهنگی اند ؛ بهمين شکل کارمندان ، مشاورين ، حتی کارگران ايرانی مقيم کشور ما؛ همچنان شناسايی
می ايران که در کشور ما در رفت وامدند  از قبيل چنگيز پهلوان ها ، مخمل باف ها ايران االصل  واواک جمهوری اسال

، رضا دقتی هاو امثال شان و بهمين نهج آن عناصری افغانی که در جمهوری اسالمی آموزش جاسوسی ديده  و زير 
 خطابه فرستاده ميشوند؛ همين پوشش آيت اهللا های افغانی به تکيه خانه های افغانها مقيم کشور های غربی غرض بيانيه 

قسم گردانندگان نشرات افغانی که بکمک تخنيکی و مالی نمايندگی های رسمی و غير رسمی ايران در خارج به نشر می 
رسند؛ و روشنفکران خود فروش افغانی عضو واواک که خودرا در گردهمآيی های سياسی مبازران ايرانی که برضد 

توسط هموطنان کاوشگر، ميشود با شيوه های مختلف نزديک ميسازند،  ربی برپاجمهوری اسالمی در کشور های غ
  .انعکاس يابد) چه افغانی ، چه ايرانی ( متعهد و دلير ما صورت گيرد ودر نشرات  و تريبونهای مستقل و غير وابسته 

چرا از وجود اعضای واواک اين قلم از خوانند گان، با محبت تقاضا می نمايد به اين فکر اندر نشوند که نگارنده، 
در ساير احزاب جهادی  منسوب به مليت  پشتنون  چيزی ننوشته، در اين زمينه بايد مختصرا  تذکر داد  که جمهوری 

را  ابدا از نظر دور نداشته  از سال های پيش در اين  اسالمی ايران  وجود اين باند ها و پشتوانه منطقه ای و جهانی آنها
 و ضد تمدن شمار قابل توجهی  جواسيس اش را جابجا  کرده   بخصوص زمانی که گلبدين و داره داره های آدمکشان

بگونه ای . اش در ايران  اقامت داشتند که گاهی اين جابجايی شکل علنی و نيمه رسمی را  ميان طرفين اختيار ميکرد 
.  بارات حزب اسالمی را به عهده می گيردبه  پشاور آمده مسئوليت استخ" سپاه پاسداران"مثال  ابو شريف يکتن از 

  .همچنان در باند طالبان 
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 در اصل  در مورد نفوذ واواک ايران در  تمامی باند جهادی  پشتو زبانها بايد به بررسی عميق و کاوش  همه 
باند های رهزان بخاطر پشتون بودن _  جانبه پرداخت و نتايج را در معرض ديد مردم قرار داد، زيرا به اين ُبعد مسئله  

  .حتی روشنفکران قلم بدست کمتر توجه کرده اند_  جهادی 
  : و باری دگر استدعای اين قلم از خواننده دلير، مبارز و آزادی پرست کشور

اين است ماهيت نهايت پليد و بسيار متعفن جمهوری اسالمی که چند ساعتی از عمر پربار ! هموطن عزيز
 جمهوريی که تعفن شديدا مسموم کننده اش در درون هيچ دوزخی و -ف  نمودی وعزيزت را بخاطر مطالعه اش صر

  .درميان هيچ آتشفشانی به جز انقالب مردمی ازبين نخواهد رفت 
 و شما نويسندگان  گرانقدر و  عزيز و دليرانی  که بخاطر پرتاب کردن  هموطنان مظلوم و شديدا استثمار شده و 

    -  حيه های تربيه شده و متمايل به انسان  -که  حتی فاقد  عواطف و احساسات  (لمت بيدفاع تان  توسط  پاسداران ظ
در رنج  ايد،   بر خيزيد و   پرده از سيمای کريه جمهوری اسالمی ضد تمدن ونهايت وحشی و همينطورساير ) اند 

و عوامل  و اجنتان نيمه مخفی . ريدهمسايه های در ظاهر دوست و در باطن پليد تر از هرحيوان درنده و خونخوار؛ بردا
 را بی رحمانه افشا کنيد که اين امر خدمتی است بس بزرگ به - بخصوص از جمهوری اسالمی ايران -و مخفی آنان 

برادران کشور های همسايه تان درراستای سرنگون کردن غول های خون آشام درون کشور های شان، وهمينطور جلب 
درمبارزه درازمدت ما بخاطر بيرون راندن اشغالگران امريکايی از کشوری  به اسارت همبستگی  برادرانه ی آنان 

  .کشيده ی ما
  . با اميد بشما روشنگران راه ظلمانی که با مطالعه اين نوشتار سپاس گزارم نموديد

  
 

 
:ياداشت  

 »روچيلدها و سلطنت پهلوی « -] ١ [

يلدها و سيطرة آنان بر شئون سياسی و اطالعاتی و اقتصادی و بررسی اجمالی که از امپراتوری نامرئی روچ«  
فرهنگی دنيای غرب ارائه شد، جايگاه تعيين کننده صهيونيسم را در تنظيم سياست های خاورميانه ای قدرت های اصلی 

» يهود تمدن بزرگ « استراتژی صبورانة روچيلدها به منظور تأسيس . نشان می دهد) آمريکا، انگليس و فرانسه(غرب 
در خاورميانه از نيمه قرن نوزدهم آغاز شد و در انطباق با سياست های استعمار و امپرياليسم غرب به سوی هدف خود 

به اعتقاد ما، ايران در استراتژی روچيلدها جايگاه اساسی داشت و لذا می توانيم . گام هايی خاموش و سنجيده برداشت
در » تمدن يهود « نيسم به منظور تأمين شرايط الزم برای تأسيس صعود سلطنت رضاخان را گامی از سوی صهيو

همزمان در . اين گام توسط اردشير ريپورتر، سرجاسوس انگليس در ايران، به فرجام رسيد. خاورميانه ارزيابی کنيم
 روچيلدها در بطن اين محيط مناسب بود که توسط. خاورميانه عربی نيز رژيم های پوشالی و خلق الساعه تأسيس گرديد

، با مداخلة آمريکا و انگليس تحت پوشش ١٩۴٨اسکان يهوديان فقير اروپا در فلسطين توسعه يافت و سرانجام در سال 
دولت با تأسيس . انجاميد» تمدن بزرگ يهود «  به تأسيس دولت اسرائيل، به عنوان کانون اولية سازمان ملل] ١[

  : اسرائيل، عوامل ايرانی بريتانيا در ايران به سود اسرائيل وارد صحنه شدند

 که دولت اسرائيل تأسيس شد، ايران به يهوديان عراقی که برخالف يهوديان ايرانی مورد سرکوب قرار گرفته ١٩۴٨در 
يف اصلی موساد، سرويس جاسوسی در اين هنگام يکی از وظا. بودند اجازه داد از طريق ايران به اسرائيل فرار کنند
دولت ايران به مأموران موساد اجازه داد در تهران فعاليت کنند، . اسرائيل، که مهاجرت يهوديان به اسرائيل را تسهيل کند

يعنی به عبارت ديگر از بدو تأسيس دولت اسرائيل، ايران از اعراب حمايت لفظی می کرد و به اسرائيل کمک پنهانی 
اسرائيل شناسائی دو فاکتوری خود … از اسناد بايگانی اسرائيل معلوم می شود که … ک طرح بادوام بود ايم ي. می داد

با پرداخت رشوه قابل توجهی به محمد ساعد نخست وزير وقت ايران به دست ) ١٩۵٠ ژانويه – ١٣٢٨در دی ماه (را 
شناخته می شود و با موساد » آدم « ونده ها فقط مذاکرات را از جانب دولت اسرائيل يک آمريکايی که هنوز در پر. آورد

شريک « او ضمنًا يک تاجر ايرانی را می شناخت که با نخست وزير دوست و . همکاری داشته است رهبری می کرد
 دالر کرد تا موافقت هيئت وزيران را جلب و شاه ۴٠٠/٠٠٠از طريق اين شخص نخست وزير مطالبه . بود» تجارتی 

از قراری که به اسرائيلی ها … که شناسائی دوفاکتوری اسرائيل خدمت به منافع ملی ايران است را متقاعد سازد 
» . اگر نخست وزير و وزير امورخارجه موافق شناسائی اسرائيل هستند، من حرفی ندارم« : گزارش دادند شاه گفته بود

  . دالر پرداخت شد۴٠٠/٠٠٠بنابراين مبلغ 

با ورود شاپور ريپورتر آغاز گرديد که به عنوان عامل لرد روچيلد سوم و ر ايران دومين دوران رسوخ صهيونيسم د
  :پيتر رايت می نويسد. اينتليجنس سرويس بريتانيا به تعيين کننده ترين چهرة جاسوسی غرب در دربار پهلوی بدل شد
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اسوسی در خاورميانه که آنها را لرد ويکتور روچيلد با استفاده از دوستی اش با شاه ايران و ادارة برخی از عوامل ج
و بطور شخصی کنترل می کرد، مانند سر ريپورتر که رل تعيين کننده ای در )  MI-6رئيس کل (برای ديک وايت 

 . داشت، روابط خود را با دستگاه اطالعاتی انگلستان حفظ می کرد١٩۵٠ر سال های دهة دعمليات خاورميانه ای 
 رايت از شاپور ريپورتر به عنوان يک چهرة مستقل اطالعاتی که در رابطه با لرد همانطور که مالحظه می شود، پيتر

تأمين می شد،  MI-6 از طريق روابط شخصی روچيلد و رئيس کل MI-6ويکتور روچيلد عمل می کرد و ارتباطات او با 
نکه مأمور اينتليجنس سرويس اين شيوه ارتباط به وضوح نشان می دهد که در واقع شاپور ريپورتر پيش از آ. ياد می کند

به رهبری لرد روچيلد سوم بوده است؛ هرچند به دليل » سرويس اطالعاتی صهيونيست ها « باشد، عامل درجة اول 
آميختگی صهيونيسم با سرويس های جاسوسی غرب تفاوت اساسی ميان عملکرد آنان نمی توان غائل شد و سازمان 

ين عوامل پايه گذاری شد که در پيروزی انقالب نيز فعال بودند و تأسيس واواک هم توسط سيا و ا) ساواک(امنيت ايران 
تاريخ به روايت ( خيانت رجال ايرانی در دوران پهلوی " گرفته شده از [ ». و ساواما از نتايج بعد از انقالب آن است

  ) ]www.baybak.com)    (سازمان پارس

از راه .  اوايل  ماه اسد بود. از طريق زمين مسافرتی به اروپا داشت١٣٥١مه اسد سال يکی از دوستان در سال -] ٢[
ايرانی راغرض رفتن به تهران انتخاب کرد " مهين تور( "سرويس . سرحد اسالم قلعه و عبور از تايبات وارد مشهد شد 

مردی بلند قامت و قوی هيکل ملبس با عبای اسالمی که .  ر بودخالی و بدون مساف) صندلی ( در سرويس تعدای چوکی . 
 در  ،پيچيده شده بود، چوکی اشرا که  عقبتر از آن دوست  قرار داشت گذاشته) يا سياه ( بدور کاله  مدورش تکه سفيدی 

در چوکی پهلويش " ينم آغا شما  مال افغانستان هستيد ا جازه ميدهيد اينجا بنش" حاليکه  سالم می داد با گفتن  جمله ای
. بعد از گذشت مدتی سر صحبت  را با وی باز نموده ازترکيه و پاکستان واز اروپا و تکاملش  چيز های گفت . نشست 

آن دوست ظاهرا با بی تفاوتی در واقع با توجه به . کشور های اسالمی  مطالبی در ميان گذاشت " پر افتخار " از گذشته 
ح فهم و احاطه سياسی اش در را بطه با مسائل و اوضاع  آن وقته ايران و افغانستان وجهان سط. حرف هايش گوش ميداد

وی می کوشيد  ارتعاشات تعجب و تحسين در خطوط چهره .، شديدا  موجب تعجب ی آميخته با تحسين  دوستم شده بود 
 که در  گپ و گفت چپ -مترقی زيرا باالی اين شخص که در جريان صحبت چند باری  واژکانی  ، اش بحرکت نيفتد 

 همينطور در ذهنش . ساواکی نباشد ، که اين مرد بلند قامت عبا پوش  شک کرد، را بکار برده بود-انقالبی شنيده ميشد 
خطور نمود  که شايد سفارت ايران مقيم  کابل که از ورود مامورين رسمی دولت افغانستان به ايران به  شعبات مربوطه 

.  داده باشد ، ندکه مامورين دولت ازآن مستفيد می شد،داد، نام وی را که دارا ی پاسپورت خدمت بودساواک گذارش مي
بحث سياسی را آغاز کرد از شرايط سياسی افغانستان و  احزاب و جريانهای سياسی که در کابل برآمد آشکار داشتند 

در باره .   جسته گريخته مطالبی بيان داشت از  جريان شعله جاويد، خلق و پرچم  و تظاهرات شان  .مطالبی گفت
مسافرتش به هرات مطالبی بيان داشت و بنوعی از مسئولين دولتی شهرهرات  شکايت کرد که يکی دو روز قبل وی را 

.  و اين موضوع موجب خشمش شده بود. شهر بعد از ختم نماز اجازه ندادند که به منبر باال شده صحبت نمايد... در مسجد
شما چه فکر ميکنيد چرا بمن اجازه ندادند که برای نمازگزاران  خطابه بدهم « : ذکور علتش را از دوستم پرسيد آخوند م

که نشانگر عدم عالقه اش به امور _ وی که در نقش شنونده ی مودب و گيرمانده تا آن وقت  بجز يکی دو جمله کوتاه » ؟
 نتوانست و يا کهآخوند مذکور".  متاسفم که علت آنرا نمی دانم " :  اظهار داشت ، نگفته بودیچيز_ سياسی تلقی گردد 

آغا شما اينقدر مسائل و جريانات در کشور "  با لحن مالمت بار به مخاطبش چنين گفت  سازد،نخواست خشمش را پنهان
 مسائل سياسی با ناراحتی ولحنی خجالت بار  که  عدم آگاهی وی  را در"  تان وجود دارد چطوربی تفاوت مانده ايد 
بلی خواننده ... "  من يک دکاندارم مشغول زندگی شخص خودم ميباشم : "... تداعی  کرده بتواند، به مالی ايرانی گفت 

 بلند شده   آن دوستاز چوکی پهلوی" فکر نميکنم  شما دکاندار باشيد زحمتم را کم ميکنم " گرامی  اين ساواکی  با گفتن
  .الی لميده به فکر فرو رفت به سمت مقابل در يک چوکی خ

 
 


