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سیوپنجمین سالگرد دفاع مقدس
روزنامه

مکتبی که شهادت دارد اسارت ندارد .امام خمینی
اندیشه حرضت امام(ره) الگوی جهاد اسالمی افغانستان در سالهای مبارزه با اشغال شوروی سابق
(ره)

مظلوم و گمنام بیندازیم و بدانیم که آنها چه کسانی بودهاند که
هنوز هم مزارشان ناشناخته است .در این فهرست نام روحانیون
بزرگ افغانستان نظیر آیت ا ...سیدمحمدسرور واعظ ،آیت ا...
محمدامین افشار مدرس حوزههای علمیه ،عالمه محمداسماعیل
مبلغ استاد دانشگاه گرفته تا کمک راننده ماشین و سیگار فروش
دیده میشود.
در بررسی این فهرست میبینیم ،افزون برکسانی که اتهامشان
ثبت نشده ،اتهامهایی چون ضد انقالب ،اخوانی( طرفدار اخوان
المسلمین مصر) و خمینیست (هواداران امام خمینی (ره)) بیشتر به
چشم میخورند .اتهامی که به طور یقین ،در دادگاههای کمونیستی
وقت افغانستان حکمش مرگ بوده است .در بررسی اجمالی که
در همان روزها بر این اسامی منتشره انجام دادم ،به نام بیش از
350شهیدی رسیدم که به جرم هواداری از امام خمینی(ره) شهید
شده بودند .جالب توجه این جاست که در بین اسامی شهدا نام
شماری از دانشآموزان دبیرستانی نیز دیده میشود که به اتهام
طرفداری از حضرت امام به شهادت رسیدهاند .جالبترین قسمت
این فهرست این بود که نامهایی وجود داشت که در برابرش ایرانی
نوشته شده است .یقینا اسامی شماری از مبارزان ایرانی که در آن
سالها به کمک برادران مجاهد خود به افغانستان رفته بودند ،نیز در
بین اسامی شهدای پنجهزار نفری ،آمده است.

در افغانستان ،بعد از انتشار این فهرست شاهد واکنشهای زیادی
در رسانههای تصویری و خبری بودیم .راهپیمایی بزرگی هم در
کابل برگزار شد که مردم خواهان محاکمه مسئوالن وقت شدند .اما
درباره چنین موضوع مهمی در رسانههای ایرانی غیر از سایت خبری
تسنیم گروه دیگری را سراغ ندارم که به آن پرداخته باشد .این سند
به دو زبان فارسی که اصل سند است و انگلیسی منتشر شده است.
این اسناد اولین بار توسط پلیس کشور هلند در سال  2010پس
از تحقیقاتی که دربارۀ شخصی به نام «امان ا»...آغاز کرده بود ،به
دست آمده است .گفته میشود که این شخص مدیر تحقیق آگسا یا
سازمان استخبارات دولت کمونیستی وقت بوده که افراد دستگیر شده
را در هنگام بازرسی به شدت مورد شکنجه قرار میداده است .به
همین خاطر وی به جنایت ضد بشری در سالهای  1358-1357در
افغانستان متهم بوده است.
در جریان تحقیق این پرونده ،پلیس هلند با شاهدانی که در آلمان
ساکن بودند هم صحبت کرده که در جریان این صحبت ها ،از
وجود فهرست اسامی کشته شدگان در نزد بانوی  93سالهای که
در شهر هامبورگ زندگی میکند ،خبر داده است .پس از آن لیست
یادشده کشف میشود .این لیست  154صفحهای به زبان فارسی
نوشته شده و حاوی نامهای افرادی است که بر اساس اسناد مقامات
رسمی رژیم آن وقت ،در سالهای  1358 – 1357اعدام شده اند.

