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  "در جدال با خاموشی" تأملی بر کتاب 
  اثری از نماد مبارزه و مقاومت ايران

  )اشرف دھقانی ( 
  

       کبير توخی
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 .   تجاربی چند از جنبش انقالبی افغانستان در ھمين زمينه -٣

 .که شکل آنھا با مضمون شا ن در تضاد قرار داردھائی  مقوله      -٤

 . افغانستان رد به زندان  نظری     -٥

   .ماھيت زندان     -٦
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  ") :در جدال باخاموشی ( "بارزه و مقاومت ايران و اثرش نماد م  -٢

 ديکتاتور سلطنت  شاھنشاه  که خود در زمان تسلط"   جدال با خاموشی" کتاب در   نويسنده دھقانی رفيق اشرف

 ئیچريکھای فدا"  در رابطه با سازمان پر افتخار)در واقع دست نشانده  ( ا امريک جنايتکارمياليزوابسته به امپر

 گرفتار و زندانی شده بود  و  در برابر  شيوه ھای  بازجوئی و شکنجه ھای جسمی و روانی  روز آن"  خلق ايران

ن شرايط اختناق و پيگرد  و شکنجه و  ساواک در آآنخبيثۀ   سازمان سيا و مولود دھۀ که محصول تجارب چندين 

  دژبانان ، بازجويان ، دژخيمان  ،زندان بود، نه تنھا سرفرازانه تاب آورد و مقاومت نمود ؛ بلکه  با فرار از زندان

شدت  تحقير ه  در سطح جھان ب) در منطقه مداخله نظامی می کرد ؛ حتا که (  راو در مجموع کل نظام شاھنشاھی

ت ھويت  ش تثبيدرميان خلق و مقاومت هبا فرار تاريخی اش از آن سياھچال مخوف  به نماد مبارز و و توھين کرد

وری کتاب ھا ، مجالت ، جمع آ نظيراز يکطرف  واز جانب ديگرمبارزاتی بیۀ  ؛ با ھمين تجارب و  پشتواننمود 

تفکر که ديد و   با آن - ٦٠ ۀھ و د٥٠ ۀمقاالت ، اسناد  و اوراق منسجم و پراگنده ، مربوط به زندان ھای دھ

  نقادانه و موشکافانه ۀ  و مطالع-نويسندگان بر تحليل و ارزيابی شان در نشرات ياد شده  کم و بيش حاکم بوده 
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تماس با وابستگان زندانيان اعدام شده وآنانی که از زير  زحمت  رات به مشکل دستياب شده و قبول نشآنھمه

البته در عالم پراگندگی ايرانيان پناھنده در سراسر [ ابسته و منفور، رھائی يافته اند ساطور جالدان ھر دو  دولت  و

 ،اشکال حب و بغض شخصی  ن با حفظ اصل امانت داری و مبرا ازابندی مطالب و گفته ھای آنع و جم] جھان 

 ی انجام  محتوای علم شده و سرداده فاکت ھای عينی و ملموس جاۀ ه مثاب، در اين اثر ب... ، فرھنگ و سياسی 

توان گفت  که در تاريخ جنبش ين می ابنابر. داده است " با خاموشیدر جدال "  اين  کتاب را شکل ِ  ۀ تنظيم شد

دست نشانده  در رابطه با دولت يست که چنين اثری پرارزش و رھگشا نخستين  بار در نوع خود انقالبی ايران 

  .در ھر دو دھـــه بيرون داده شده است .... واب و ت مقاومت ،وابسته ، زندان ، شکنجه ،و

 

  :  در ھمين زمينه انقالبی افغانستانجنبشتجاربی چند از  -٣

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

 که ھم [ انستانافغ ر سابق ب شوروی سوسيال امپرياليزم  غارتگر و جنايتکاراين قلم که خود در ھنگام تجاوز ارتش

را   شده برده در خون و آتش فرو اين سرزمين  ،شرکاء  امريکا و تاراجگر جنايت پيشه وامپرياليزماکنون 

 بوده  و به تاراج  گرفته شده اش مشغول دراسارت  و خلق تسليم ناپذيرکشتار دسته جمعی ه دراشغال داشته  و ب

 محکوم  مخوف پلچرخی کابل مشھور و سال  در زندان١٦ یابد ، يعن قيد با ، ] می باشندثروت ھايش مصروف

؛ " ملیۀمصالح"زندانيان سياسی ناشی از  رھائی  بر طبق قانون [درتداوم ھشت سالی که در زندان بود  ؛ شده بود

 راکه نصف مدت حبس انی  زنداني-  ديو خون آشام خــاد -  نجيب  داکتر رياست ه  شوروی بۀدولت  دست نشاند

 ضد ، با زندان و شرايط نھايت  ھمانند ساير زندانيان آگاه و رسالتمند  ؛]پری کرده بودند رھا کرد را س شان

سر انجام کوله بار روز تا روز  سنگين و سنگين تر ، . وحشتناک آن پيھم در حال مبارزه قرار داشت انسانی و 

و زندانبانان ازيکسو و زندان داران  با  سرسختانه اش و درگيری ھای دست آورد ھا،آتشين و آتشين تر تجربيات 

دوزخ " را از آن   چپ و راست و ساير جواسيساز طيف ھای  شدگان تسليم فاشيزم مذھبی ،جناح ھای ارتجاعی

 شکنجه ھای جسمی و روانی  ودر بدل از دست دادن ھشت سال   انواع اشکال زجر وتحملدر ازای " استعمار

  . انتقال داداش ؛  به بيرون از زندان  زندگی

آنگاھی که رژيم ( ما در گذشته  ، در افغانستان  تخنيکی  بودن سطح جنبش و محدوديت ھای   پائينبه نسبت  

 ، شامل نوشته ھا  مواد ارسالی از  )و تضاد ھا حدت بعدی خود را نداشتشاھی به جمھوريت استحاله نکرده 

 کمونيست  آموزندۀ د و ارزشمن  از آثاره ھميش و ده ايمرفقای چپ انقالبی ايران استفاده کر مبارزات تجارب و

 ؛ از طرق و راه ھای مختلف آثار و کتب کرديم  می  استفاده ايرانو تجارب گرانبھای جنبش انقالبی ھای ايران 

رو روزبه کتاب س زنده ياد خۀ مثال  دفاعيۀگونه  ب؛ نموديم ياب می ت سازمان ھای انقالبی ايران  را دسۀچاپ شد

 اشرف دھقانی کتاب رفيق  ارزنده و پر بار اثر" مقاومت ۀحماس" بعد ھا  .  بودهدست ھر جوان مشتاق مبارز

 و تا ھم اکنون   گروه و سازمان چپ انقالبی افغانستان بود،   محفل،  ھستهھر ل روی دست ھر پير و جوان  شام
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 از ھمان  ارزش و يکا و شرکاء قرار دارد  امر و غارتگر ما در اشغال امپرياليزم جنايت گسترعزيزکه کشور

  .اھميت قبلی برخوردار است 

و ساير شخصيت ھای  تسه دونمائو،   ستالين،لنين ،  انگلس ، مبارزان  ايرانی از مارکس  توسط شده آثار ترجمه 

نقالبی ايران و تا آثار ادبی از نويسندگان کمونيست و دموکرات ھای ا،  جنبش بين المللی کمونيستی گرفته ۀبرجست

مواد  ما از: مطلب نمايمۀ افادبه بيان ديگر  . دست می آورديمه مختلف بل جھان را  به اشکا ی ساير کشور ھا 

از منابع چپ يا ترجمه شده شده از نويسنده ھای چپ ايران و تأليف کتاب جلد ده ھا  و  اوراق و نشرات ۀچاپ شد

  .  ايمبھره برده ن ايرار انقالبی کشو توسط  مترجمين خارجی

 : فرا رسيد  افغانستان در يکی به جای ديگر،  وابستهۀ طبقات  حاکمجائیه  جا ب ھم ھم بحرانات اجتماعی  و زمانی

 ٧ دتای ننگينو تکانھای مخرب ک بعدیۀ در مرحل؛ مجوز اتحاد شوروی  کودتايش را عملی ساخت اخان بداوود 

 ھا درزندانھا وصد که ھزاران تن  را "حزب دموکراتيک خلق" (ی ھای افغانستانئتوده توسط  ١٣٥٧ثور 

  عريان و مستقيم  تجاوز يعنی ،"آن  تکاملی ۀمرحل"  و ؛ ) رساندند به قتل ھزارتن را درخارج زندان وحشيانه 

به  ؛ ما عليه اين تجاوزخواه مردم آزاديجنگ ،  به آنواکنش در؛ به افغانستانارتش سوسيال امپرياليزم شوروی 

 ؛ و کشتار ھای دسته  سرکوب آنان در زندانھا و زندانيان سياسیازياد ؛بار دولت  دست نشانده نخوۀ سلط آن ۀادام

)   استان( در چند  واليتعام  یھا قتل  اين جمعیدسته  که  ھم اکنون گور ھای( گون ھا ي در پل تنان ھزارجمعی

قتل اسيران گرفتار شده توسط قوای  ؛ KGB ی  زير نظر مستقيم  اعضا ) مال شده استکشورکشف و بر

مردم در زندان ھا   و کشتار تھاجم باند ھای اسالمی در پايگاھھای نظامی آنھا در افغانستان ،اشغالگرشوروی

 جنايات عجيب  ؛  جالد خادسقوط دولت پوشالی نجيب هللا اين جنايتکاران شرف باخته قبل از به اصطالح توسط

 حاکميت طالبان وحشی يعنی  ، آن تکاملی ۀو پل - بعد ازتسخير کابل -  ن ھا و خارج از آن زندار د ھا  بانداين 

سبب شد که ھر  ، ند فراھم نمود شان امپرياليستی خالقکه زمينه را برای تجاوز عريان   امپرياليزم امريکاساخت

ً عناصر چپ ازکدام  داشته  خونبار  اين شرايط تلفمراحل مخ برداشتھای خود را از  افغانستانچپ انقالبی خاصتا

ضبط "  توسط جاوزات ، گرفتاری ھا ،  بازجوئی ھا ، ت  کودتا ھا محصول،که در واقع ی  تجاربچنين  و نتايج

، خادی ی دولت دست نشانده  و  بازجويان  شوروی ھا" خادی" ، " کامی ھا  " ،" اگسائی ھا" ، " احواالتی ھا 

  فی مابين اين باند ھا ، ھمينطور پوليس ھای مذھبی طالبان وحشی ارتجاعییھای  باند ھای اسالمی ، جنگھا

 زندانيان بازجوئی مستقيم  و )دولت کرزی ( امپرياليزم امريکاۀجاسوسان دولت دست نشاند کار و بار مزيد برآن[

 اشکال شکنجه ، ] در طی سالھای اشغال کشور يگاھھای نظامی شان در افغانستان ھا در پاامريکائیافغان توسط 

کف شان ه  مردم و فرزندان  سربۀ مقاومت و مبارز)ی شاندر داخل و خارج زندان ھا( عام  یھاقتل وتجاوز و 

ً ي تقر کشته شدن  که [و بسا موارد مھم ديگردر جبھات جنگ مقاومت  و در زندان ھا  مردم ليون ييک ونيم م   با

رخداد ھا و  که  توانسته پشتارۀ بس عظيم  افغانستان از اين جنبش انقالبیرا  ]يان آن نمی باشدازحمتکش ما پ

باشد با انتقال اين .  د ــبه خود می بال؛   بگذارند در ميان و جھان  جنبش انقالبی ايران تجارب ناشی از آن را با
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ری سايت ھا  نشرات مجله ھا و برقرا(   کرده باشيم ادا  انقالبی جھانتجارب حد اقل دين مان را در قبال جنبش چپ

  ) .مؤيد اين امر بوده می تواند 

  : که شکل آنھا با مضمون شا ن در تضاد قرار دارد ھائی    مقوله -٤

 در  ، پرداخته زنـــدان ۀمقول به کوتاه  ۀدر قالب چند  جمل   تا  مبخواھ   از خوانندگان گرامیاضعانهمتو  يدبگذار

  .م رقم زن  چند سطریشرکاء  وامريکا جنايتکار  توسط امپرياليزم ده افغانستان  اشغال شپی آن راجع به زندان در

در جدال با "   ۀمتن بسيار ارزشمند و بلند ؛ متھيج و  احساس برانگيز و آموزند ازه ای گوش ب آن به قاتعمسلماً م

يرا مشکل صحی  ز  ؛طور بسيار فشرده بپردازم  ، مبارزه ومقاومت ايران  رفيق اشرف دھقانی نماداز "خاموشی 

 اين اثر پرمحتوا و ۀمتن آموزند تمام و فرصت زمانی و مھمتر ازآن  اشتغال مبارزاتی ، برايم امکان پرداختن به 

 اما آنچه که برايم ارزيابی آن در خور بيشترين  ؛ و  نمی دھدرا... مورد نياز جنبش کمونيستی کشور ايران و

ً .ن خواھم پرداخت طور بسيار فشرده  به آه اھميت می باشد، ب  که محتوای آن  ھائی  و مقوله  آنچه از مقوله عجالتا

  :دانم  را مفيد می  در اينجا تذکار آن؛در ذھنم خطور نموده  ،د ن در تضاد قرار داراشکال شانبا 

ر و اين معانی و مفاھيم در فرآيند کا.  دارند مختص به خود رامقوالت و واژه ھا از خود معانی و مفاھيمی کالً 

يا عام و کلی را در  قالب کلمات ،  بيان مختص و مشخص و  کردار اجتماعی انسان پوينده و جوينده  جان گرفته

 کلی ديگر، بيان  بهيا.  ، واقعيت ھای روينده ، يا  ميرنده  را متجلی ساخته اند  ھمان قالب ھا وسيلۀ، به  نجانيدهگ

 و تعالی ء، اساس و بنياد آن علم را تشکيل داده، به ارتقا ين شدهترين مفاھيم و معانی که در جريان يک علم تدو

، مدار،  قوه: به طور مثال در علم فزيک  .خود می گيرده  شکل مقوله  ب، بتواند بعدی و آتی آن خدمت کرده 

؛ ... و، ارزش اضافی، ارزش مصرفی، کار اجتماعاً الزم  کاال، ارزش: ؛ در علم اقتصاد...  جاذبه و،مرکز، فرار

علم روان ؛ در... ، سکوالريزم وسیتئوکرا سوسياليزم، يکتاتوری، کاپيتاليزم،دموکراسی، د: در علم سياست

، "محکمه" : اداره  حقوق  در علم؛... ، حقارت و ، عقده ، خويش اندودی ، خويش جدا سازی به خودآئی:  شناختی

در داخل و يا در  تبعيد " ( بعيدت"  ، " ، حبس قصير "لطويحبس " ، " حبس ابد " ، " حبس تعليقی  " ،" زندان " 

   ....و)  مدت حبس  زندانیآگاھی سند("   ابالغۀپارچ" ،  )خارج از کشور
 که بيخ و ی ھر علمايدئولوژی وسياست وياھر بر مبنای)  که تعلق گيرندبه ھر طبقه ای(سسات خادم ؤنھاد ھا و م

 در ذھن -  در اندک لحظه-  علمرا توسط  مقوالت و واژه ھای ھمانود مفاھيم خکلی ترين بنياد گرفته باشند، 

   اما مقوالت و واژه  ؛کشند ؛ به تصوير می  دارنداتیخواننده يا پژوھشگرانی  که کم يا بيش در مورد آن اطالع

را در بطن   ھائی  واقعيت،  که ظاھراً بازتاب محتوای درونی خود بوده ؛ مگر در ماھيت امرـندتـ ھم  ھسھائی

يا به کالم ديگر . می داشته باشدنمايند که با جوھر اصلی شان در تعارض و تقابل دايمی قرار خود حمل می

 وحدت ،اصل اين مقوله فريبنده در  ( "ملل متحد"؛  ھمانند مقوله   متضاد خود را حمل می نمايند مقولۀ مضمون 

دولت  " سسهؤ، که ميشود م سسهؤدر يک منه وحدت ملت ھا بوده    دولتھا يعنی ، ھا کشورۀطبقات حاکم ۀنمايند

  . ن خواھم پرداختاکه بعداً بد" تواب   " ۀ مقول و يا )  کرد اطالق ن ا بد"ھای متحد 
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 ترين ی قديمسسه ای است  برای سرکوب طبقات زحمتکش و بھره ده ،ؤ ، که خود م دولتۀزندان ھم در مؤلف

   مناسبات و تحکيم و  حراست از آن شکل گرفته ، خود  در روند  تکاملھمپای مالکيت خصوصی،  مقوله بوده

.  بوده است ديگر  زايشگر بسا مقوالتی ،مالکيت خصوصی بر وسايل توليد تره ديو پيچده ي پيچ،  ساده ابتدائی و

و حلقه آھنی  د["زوالنه "  ، ] دست بند[" الچک " ،" تالشی" ، " گرفتاری" ، " مجرم" ،  " مظنونپيگرد "مثل 

" مستنطق "  ، ]شود  زندانی داده می به دست  دو پا وصل شده ۀدر پای محبوس وانتھای دوزنجيری که به حلق

دور سر  ["تيل  داغ "  يا "قين " ، " قيامت " ، " قبر" ،" تابوت: " ، اشکال شکنجه مانند " شکنجه "  ،  ]بازجو [

ه و يا مبه  دو سر رش [ "فانه "  و ] داغ را در آن خالی می کنند – ن روغ–زندانی را خمير می گيرند بعداً تيل 

 تاب لف ھما را در جھت مخرا به دور سر زندانی قرار داده چوب ھا چرم دو چوب را داخل می نمودند  بعداً آن

اتاق " ، ) سلول مجرد " ( کوته قفلی   " ، ]شدت فشار به جمجمه غير انسانی ترين شکنجه می باشد    .می دادند

يا  " روز پايوازی" ، ) می آورد احتياج وی را دکسی که برای زندانی لباس واشيای مور" ( پايواز " ، " عمومی

 زندانی نمی شد به  بعد از محکمهمجرم" (قيد تعليقی" ، ... " قيد " ، " قيد ابد  " ،"مرخصی " ،" روز مالقاتی "

   مقوالتو بسا، ) کرد   سپری می در زندانبايد و مدت قيد تعليقی را ه دو باره گرفتار شد اندکترين اشتباهمحض

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

   

  : افغانستان در نظری  به زندان -٥

، در درازنای  در طی قرون و اعصار متمادی سير حرکت تکاملی داشته است"  زندان  "ۀمحتوای درونی مقول

 است ،  را اشغال کردهی ھر رژيمی که  جای رژيم قبلبشر،)  پر شتاببطی و (   و تند  کند، فراز و فرود تاريخ پر

داشته ، دربی بر درب ھايش ، مبذول  توجه خاصی  اين دو، تحکيم و تکامل  دريعنی  ،ارتش و زندان در مورد 

 سلولی بر سلول  ،انش بر نگھبانانش ، دژخيمی بر دژخيم نگھبانی ،قفلی بر قفل ھايش ،  ديواری  بر ديوار ھايش

  .افزوده است ؛  ...ھايش و

 تجھيز تعميروناظر دور و نزديک    خود طی ساليان متمادیمن

 :دولتی بوده ام ھای ر شکلی نظام ييدر چند تغ زندان ھا بيشتر

 مجوز اتحاد شوروی ابکه  ١٣٥٢-٤-٢٦ درخان  داوود   کودتای

 گام بخشی نخستين در  .از قدرت برکنار نمودرا ظاھرشاه و ياده شد پ

عالوه شماری از ه ب.  به زندان متمرکز گرديدکودتا ھبر رتوجه از 

" دھمزنگ " زندان  معروف وقديمی  من جمله   ،زندان ھا در کابل

 درمنطقه ای  مخوفوجديد   ۀ وسيع الساحعمار زندان اِ به   آغازکابل

 کار .مسمی گرديد" پلچرخیزندان  "رخی نمود که به نام نام  پلچه ب

 ١٣٥٤ که در سال  مالی  ش دولتۀکل بودجبه تناسب   که  [ ميليون افغانی ٥٠٠بيشتر ازمصرف   بارا تعمير آن
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ً   و لياردينزده مبالغ بر  ً   ،]ھنگفتبود رقمی ،  دو صد مليون افغانی می شد  تقريبا  که بود  کرده تکميلتقريبا

حزب " يعنیی ھای افغانستان ئ توسط توده شوروی  و مداخله اتحاددستور ه  ب١٣٥٧ ثور  ٧دتای ننگين کو

شاه ايران :  مثالۀبه گون[  بود  که به جانب غرب متمايل شده، رئيس دولت  .صورت گرفت  " خلقدموکراتيک 

 راه آھن به ۀخاطر  پيشبرد پروژه ليارد دالر را بي خان وعده پرداخت دوم داوود خاص ۀدر مالقاتی با نمايند

در ارگ    در جريان مقاومت زيادی از اعضای خانواده اش تعداد باK G B به دستور بناءً  ]افغانستان داده بود 

   به قتل رسيدند"خلق  "  حزبفرکسيوننظاميان  توسط رياست جمھوری ،

را انجام داده بودند که بزرگ اين زندان بخشی از کار نا تمام  ) آنفرکسيون خلق  (ی ھای افغانستانئتوده  

ريتی يران و اکثی ھای ائ توده  يعنی ، برادران تنی شان بسيار صميمانه باۀکه رابط ،  )"پرچم" ( دومی کسيونافر

اينھا  . قدرت رسيدند ه  سوسيال امپرياليزم شوروی ب اشغالگر به ياری ارتش؛ ھای آن  داشتند و ھم اکنون دارند

کارگاه " به رازندان اين " ٢بالک  "  منزل اول عمومی ھای  اتاقی از يک" پلچرخی زندان "لبعد از اشغا

 که توسط زندانيانره ھای اضافی  درب و پنج. کار سيستم آبرسانی آن را آغاز نمودند و تخصيص دادند"صنعتی

کاری با خاد را بسسته بودند و  کمر ھم تسليم شده ، يعنی توابان افغان که در جريان تحقيق و يا شکنجه شدهتسليم

مجرد ھای يعنی سلول ،   " ھاکوته قفلی" درآن تعبيه  کردند و  . ساخته می شد درکارگاه زندان کار می کردند ؛ 

جا  با خانم ھايشان در آن ی خاين و جاسوستا توابان و تسليم شده ھا ،عمار نمودنددر گوشه و کنار اين زندان اِ 

 وتحت به رھنمائی )تا کارھای ساختمانی... از الچک ، و زوالنه و زنجير و ( ھا اين کارم تما. ... نمايند خلوت

ی ھای ئ  اکرم عثمان يک تن از توده ۀ برادر زاد[ مثل انجنير بری عثمان -  شدهتسليم )  مھندسان(  انجنيران نظر

 در حالی که بعداً . بر قرار ساخت که در ھنگام تحصيل در تھران با ساواک ارتباط قصه نويس  مورد توجه روسھا 

لگامش را روسھا محکم در دست  داشتند به سمت  مستشار وزير مختار در سفارت افغانستان در تھران مقرر شد 

 ]انتقال می داد... طرفدرا خمينی جالد در باميان و " حزب اسالمی وحدت "  رژيم جمھورس اسالمی را به  ۀاسلح

 تواب در کلیدر واقع تواب شده ، البته نه به مفھوم (  افروز ، انجنير  محمد نعيمانجنير عتيق ، انجنير يوسف 

  .  صورت پذيرفت؛ )زندان ھای ايران 

اخل کشور زندان د درکه درچند پايگاه نظامی  عالوه بر اين ، امريکا بعد از تجاوز و اشغال افغانستانم امپرياليز

 زندانيان گوانتانامو (عمار گرديد کابل اِ ه گاه نظامی بگرام نزديک بکه بزرگترين و مخوف ترين آن در پاي، ساخت 

 مصرف با ربا يک .نمود" پلچرخی "  به زندان معروف ی توجه خاص )ندھم در زندان ھمين پايگاه انتقال داده شد

ده  اختصاص داجنائی  به زندانيان  که قبالً -  را آن"  ۴بالک "امريکائی  ]دالر  [ ليون دالري م)١١( يازده  )ھزينه(

 بخشی ، ديگرليون دالري م)١٧ ( ھفده با مصرف در پی آن .  مطابق معيار ھای مدرن بازسازی نمود- شده بود

  سلول دارد  و با مدرنترين ٣٠٠ که بيش از  کردند عمار اِ وسيع الساحهزندان اين چھار ديواری ديدی در داخل ج

 پايگاه نظامیگوانتانامو و درنظامی  که در پايگاه  را تا زندانيانی،مجھز می باشد ... آالت و ادوات حفاظتی و

  . دھندانتقال و ساير بالک ھای آن  عمار شده تازه اِ  به ھمين بالک، بگرام محبوس اند
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   :دان ــت زنــيـ ماھ-٦

 که در  يران اسالمی ا جمھوری من جمله ( دولت ۀقھري ۀ دھان و دندان قوۀمثابه زندان ب که   بايد تذکار داد

با دندان ھای زھر  ،  زندانی را عمل کرده ) رقبای  زيادی در جھان ندارد و کشتار زندانيان سياسی  شکنجه

در چنين .  نموده ، سراپا مطيع و فرمانبردارش سازدخردش گذر ده ھا بار می جود ، تا   زودۀدر ھر لحظنش يآگ

 ً مردم شان ھستند که چون دانه ھای الماس  می درخشند ، نمی   سپردۀ  زندانيان آگاه ، مقاوم و سرحالتی صرفا

ه  خون افشان ب سنگين وسان صخره ھای کنار ساحل در برابر شالق  موج ھایه  و ب  نمی شوند خرد شکنند و

 اين خادمان بی مقدار - خود نمی پيچند و سر ِ تعظيم و تسليم ، در پيشگاه  شکنجه گران مزدور و شرف باخته

  . ؛  خم نمی کنند  جھانیزم امپريالي

  استخباراتی– سياسی  فشردۀ  محراق ھای بسيار بسياربھم توان گفت  که زندان خود يکی از میدراصل 

 ، ھر آن و ھر لحظه تحت نظر داشته ، حاکم بر محلرا در آن  ن شاناه دولت ھا مخالفبوده ک )اطالعاتی (

ه  برای قلم باحت؛ غير قابل باور( نظم  بسيار شديد و غير قابل باور می کوشند که با قيد و. ن می باشند سرنوشت آنا

و دسپلين استخوان شکن و غير انسانی؛ تمامی حرکات و سکنات  ، ادا و ) دستانی سطحی نگر و ساده انديش

 دستشوئی   و به  و در خواب حرف زدن خوابيدن؛ حتااطوار، چگونگی گپ زدن و نگاه کردن ، ايستادن و نشستن 

  تمامی عادات و کردار وی را مطابق دستور العمل امر، در واقع  تحت نظر داشته ) شديداً ( نيزرارفتن زندانی 

 ازاندوخته ھای علمی اش و ھول  ، و زندانی را از خودش ر  دھنديي؛ تغ"  ھا  باالئی "  آن  شدۀھای وضع 

زندانيان آگاه ، دلير ،  . زيزانش بيگانه سازند انگيزتر و مدھشتر از آن ، از فرزند ، ھمسر ، پدر و مادر و ع

سعيد سلطانپوری ھا،  ، اشرف دھقانی ھا به ھا ،و روز خسر، مبارز ، آزاده و شديداً متنفر از رژيم ، چونمتعھد

مجيد  رستاخيز ھا ، سرمد ھا ، ،لھيب ھا: و درافغانستان (... ھا ، محمود محمودی ھا وئیوارطان ھا، اشرف فدا

 حرمت و احترام و درود ھای بی پايان  به مينا و احمد فيض ايندو شخصيت ...و  مسجدی ھا، من ھا بھ،ھا 

 خاد داکتر نجيب  با آن حزب ئی جنبش انقالبی افغانستان که در چنگال حزب اسالمی گلبدين و با ھمسوۀبرجست

ھم فشرده ھم از ه  بسيار برصۀعدر اين  ، ) .آفريدند همنفور در زير شکنجه ھای غير قابل باور آنان اسطور

را از  ن شکنجه و روانشناسی ، آنانان و متخصصا که مشاورنمی گذارند و ،ژيم دست نمی کشند ضد رهمبارزه ب

معتقد و باورمند  به امر رھائی انسان از اشکال ظلم و تعدی و تجاوز و زندانيان . ن خويش  جدا  سازند خويشت

  مدھش و  مرگبار ، مقدم بر ھمه ذھب ، اين شکل مبارزه را درآن جو دين وماستثمار و استعمار و چنگال سياه

ضد دشمن طبقاتی و ه  جنگ تعرضی ، بی امان و پيگير، بۀو زندان را به جبھ.  در نظر می گيرند، ابعاد آن

  . وابسته به امپرياليزم ؛ تبديل می نمايند

  

  :» ؟  !نام شکنجهه چرا پديده ای ب«  -٧

  :را روی ھمين عنوان تمرکز داده می نويسد   بحث علمی اش"رجدال با خاموشی د" ۀ نويسند
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 زندانی سياسی مطرح است و در اين محدوده  ۀواضح است که در اينجا شکنج( معموالً در برخورد به شکنجه « 

به د ؛  جنبه ھای احساسی و عاطفی قضيه بيشتر مورد توجه قرار می گير)بحث می شود " شکنجه"نيز در مورد 

مقاومت زندانی جلب شکنجه گر و درد و عذاب شکنجه و چگونگی وحشيگری  توجه ھا بيشتر به حد عبارت ديگر

  در،  بايد  راه مبارزاتی خود سازيمۀ، اگر قرار باشد شناخت علمی از واقعيت ھای تاريخی  را توشاما . می شود 

 يک ۀه را به طور علمی بررسی نمائيم و آن را نه به مثابتجزيه و تحليل شرايط زندان ھای ايران ،  خود اين پديد

 طبقاتی و ۀامر ايستا که گويا از اول وجود  داشته  و تا ابد نيز وجود خواھد داشت  بلکه در ارتباط با شرايط مبارز

کنجه و  شۀ قبل از ھرچيز الزم است  که ما در مورد چرائی پديد،بنابر اين. با تحوالت آن مورد توجه قرار دھيم

با مد نظر .  ، تعمق کنيم ندھدف ھای کوتاه مدت  و دراز مدتی که  رژيم ھای ديکتاتور از اِعمال آن تعقيب  می کن

  » کنم  آغاز می" شکنجه "ۀگرفتن اين موضوع ،  در اينجا مطلب را از تأمل روی خود پديد

 واقعيت ۀی روی ھم انباشت بافت ھابعداً  رد ،با تبحری که در شناخت پديده ھا دا "در جدال باخاموشی"ۀ اثر نگارند

  چگونگی و حد شکنجه ۀن کننديي تع؛ حتا" یئعوامل ريشه  "ه رسيد کمی  ه به اين نتيجگشوده را ھای باز نشده

  ايدئولوژی و سيمای حکومتی را  دال بر اِعمال شکنجه و يا چگونگی آن می باشند و  کاوشگر نبايد تنھا يک

  . بشناسدمسبب شکنجه  را در شکل بد تر آن  افراد خاصی در قدرت دولتی تصور نمايد و يا 

و شيوه يعنی به  شگرد "   است اشياءدر جوھر  ھا مطالعه تضاد : ديالکتيک "   به رھنمود فشرده لنين نويسنده که

ً باورمندیديالکتيکھای  شناخت    درنگ و ،گيرد می را استادانه به کار   بوده آن  در شکافتن پديده ھا عميقا

 و فعل و انفعاالت کليه جھات ممکن در يک سخن تمامی اثرات  ، تسريع و شتاب ، دگرگونی و استحالهايستائی 

کاوشگر در برش زمانه ھای مختلف تاريخی  با شکيبائی يک ، ديگر شان  پديده ھای مورد کاوش را باالی يک

 سياسی ، نظامی ،  و رخداد ھایارتباط باحوادث ھا را درداخل زندان   ی ھا پديدهيعنی  ،کمونيست سنجش نموده

شرايطی    طبقاتی  در ۀ استنتاج از آن نياز مبرم مبارزکه[   قرار دادهھا  مورد ارزيابی  خارج از زنداناقتصادی

 ايران از ۀ استثمار شدالمی عليه توده ھای مظلوم و شديداً  حد نھائی وحشيگری  ھای رژيم  جمھوری اسکه

 ؛ می  افغانستان و عراقر  امپرياليزم امريکا  در تجاوز ب حيائی و بی خوئی   نب و از جانب ديگر درنده يکجا

  : می نويسد  ؛ ]باشد 

 اجتماعی ديگر بر يک زمينه ۀ يک پديده در جامعه ،ھمانند ھر پديدۀ به مثاب نيز اصوالً بايد بدانيم که  شکنجه«

ديد ماترياليستی به   کمونيست ھای راستين که ماترياليست می باشند و بام ھبه ھمين  خاطر . ادی استوار است م

کنند داليل مادی وجود شکنجه در يک جامعه را ھر چه مشخص تر و عينی  مسايل می نگرند ، ھمواره سعی می

 ».  بنمايانند ھاتر به توده

 - يعنی محتوای  سياسی ،شکل گرفته نويسنده برداشت علماً "  نام شکنجه ه چرا پديده ای ب " و درزير عنوان

   : می نمايد شکنجه را اينطور بيان ۀاقتصادی مقول
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را در مورد کسانی که عليه   آنه می باشد کگرحکومت ھای مدافع طبقات استثمارشکنجه ، ابزاری  در دست « 

رد توده ھای آگاه و مبارز   چه در مورد روشنفکران انقالبی و چه در مو- ظلم و ستم حاکم بر جامعه به پا خاسته اند

بنابر اين ، ) . ھر چند در چنين جوامعی بزه کاران اجتماعی نيز مورد شکنجه قرار می گيرند. ( به  کار می برند -

در چنين جامعه ای ، .  مخصوص جامعه ای  است که پايه ھايش بر ستم و استثمار بنا شده استحشکنجه  به وضو

. است اجتناب  ناپذير " ضرورتی" ه ھا از مبارزه ، يک الزام است ؛ دن و توشکنجه جھت  بازداشتن روشنفکرا

   ».در حقيقت ، شکنجه ھمواره با سيستم ھای مبتنی بر  استثمار و بھره کشی در جامعه ھمزاد و ھمراه بوده است 

  در رابطه با    بعداً  يعنی واقعيت ھای اين پديده را به ارزيابی گرفته ،علت وجودی، و در جای ديگر از اين بحث 

  :  اضافه می نمايد ٦٠ و ٥٠ شکنجه و زندان در سالھای 

 الزم است که ما در برخورد مشخص با شکنجه و زندان در ايران  در سال با توجه به چنين واقعيت ھائی  اکيداً « 

که  دھيم، ضمن آن ،  شرايط مبارزاتی حاکم بر جامعه در آن دوره ھا را مورد مداقه قرار ٦٠ و ٥٠ ۀھای دھ

ً به -تفاوتھای شکلی و لفافه ھای ايدئولوژيکی خاص ھر يک  از رژيم ھای شاه و  جمھوری اسالمی   که  مسلما

 را نيز - کرده اند ءدان ھا  نقش مھمی ايفا در چگونگی وضعيت زن؛ حتا خود در اين رابطه تأثير گذار  بوده و ۀنوب

  . ». مد نظر و توجه خود   داريم

 خيمنی ۀو دورديکتاتور  حکمرانی شاه ۀدور (   متفاوت  از  شرايط و شفافی تحليل ھمه جانبه ،يان اين پيکرهدر پا

  .داده شده است )   خامنه ایوحشی وی خلفجالد و 

                                                                    ادامه دارد

  

    

  

  

  

  


