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  : نقد يك رفيق اخگري از مائو تسه دون ومطلبي درمورد انورخوجه -6

  

د خون خودش مي هدور اَره كاروان عمر زندانيان آزاديخواه ، بنابر حكم آزادي ؛ چون اسپ نيرومندي ب

نهال آزادي  ايي هر رگ و مويرگ  ريشه چرخيد و ظروف  بسته در چرخهاي  زنگارين و پر از خون را به جو

  .ي آزادي را به ثمر برساند  امي ريخت ؛ تا نهال تازه پا گرفته 

و يا در كدام  بالك ، آرامشي ظاهري مشاهده ، اگر در گوشه اي از زندان ، در دهليز و يا دركدام طبقه 

 درياي از ،دهليز ها و بالك هاي زندان هاي زندان ، در ساير  ، در ساير زواياي زندان ، در ساير سلول مي شد

 كه لنگر كشتي بي سكان و خونين  ، فاجعه در تالطم بود خيانت ، مصيبت وجنايت و، توطئه و دسيسه 

مي شود گفت كه  در گذرُكـند و سكوت سنگين و اضطراب آور . زندگي زندانيان را مي كند و با خود مي برد 

 تك تك از اين سلول  و آن سلول ؛ از اين ة گونه  را ب"خطة جنت نظير" هر هفته ، چند فرزند آزاديخواه اين

 يئ و يا جزا،، به بهانه اي تبديلي به اين اتاق و آن  اتاق و يا تحقيق دوباره در خاد صدارت  بالك و آن بالك

 كردند ، تا  مي بلند پروازشپرشور هر يك را زير بال سر  و . مي بردند"جاي نامعلوم"بيرون مي كردند و به 

  . آزادي نيفتند   بلند به خيال پرواز در آسمانانديگر

 با كه سوي زندگيه  ؛ همچنان حيرت زده ، گاهي ب"1بالك"زندانيان دهليز سمت شرقي منزل سوم 

در .  نزديك مي شد ؛ مي نگريستند سوي شان  تنديه ب كهطرف مرگه  از آنان فرار مي كرد ، زماني بشتاب

 سر و صدا ها و جر و بحث هايي پيرامون اوضاع جاري آن  اتاق  به جوش آمده ة  فضاي پوشيداين ميان  بعضاً

 ايدئولوژيك  بلند مي شد ، كه اين در واقع نشانه اي از زندگي در آن تابوت و - وقت كشور و بسا مسايل سياسي 

 منطقه و جهان ،اي كشور را در قبال قضاي هر هم سلولي نقطه نظر و جايگاه سياسي اش. حشتزاي مرگ بود 

 و خط مشي سياسي احزاب و  ،همچنان در رابطه با مسايل سياسي تئوريك و ايدئولوژيك. داشت  ابراز مي

و .  و به پيچ و تاب مي رسيد  ،گذاشت سازمان هاي داخل و خارج كشور ، مطالب گفته و ناگفته پا به ميان مي

  بين من و استاد دوست -  در همين سلول - روزي . مي نداشت  تما چنين بحث ها. يا به بن بست مي انجاميد 

پيش از آغاز سخن پيرامون بحث ، الزم است در . كه احترام متقابل رفيقانه ميان ما برقرار بود ، بحثي درگرفت 

 سطري و اعدامي هاي قهرمان اين سازمان بايد چند) اخگر ( وبه اش سرابطه با استاد دوست و سازمان من

 در " سازمان اخگر "بيان تاريخچه .  سازمان اخگر بود ة ازشخصيت هاي برجستاستاد دوست يك تن: بنويسم 

  : صرفاً با توضيح مختصر در زمينه  مي توان بسنده كرد . متن اين نگاشته نمي گنجد 

ي كه در ساختارآن دست  از هم پاشيد ، محافل اي- به اثر يك توطئه - زماني كه جريان دموكراتيك نوين

 گروه انقالبي خلقهاي "ود كردند ، كه ـزير نام هايي عرض وج ور كردهـشتند ، خود شانرا جمع و جدا

كه سنگر داغ مبارزه را لحظه اي ترك نكرد و در راه  -  داكتر فيض احمدبه رهبري زنده ياد   "افغانستان 

 ديگري با انشعاب از همين گروه گروهبعداً .  يكي از آنها بود -  آرمان وااليش از جسم و جان مايه گذاشت

 به ميدان پرخطر مبارزه "سازمان مبارزه براي ايجاد حزب كمونيست افغانستان" جدا شد و بنام 1356درسال 

سازمان نشريه .  انورخوجه گرديد " دگمارويزيونيسم"اين سازمان بعداً دچار انحراف ايدئولوژيك سياسي. پا نهاد 

 حاكميت  ة ته آن در دورـدر هاي برجساأسف كه اعضاي رهبري و شماري از  كبات .  "اخگر " اي داشت بنام
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كه  بعداً به آن [  افتادند  جالد امين"كام" طي دسيسه اي به چنگ)  1358 عقرب سال 8(  ببرك   - تره كي 

وي تداوم  تجاوز سوسيال امپرياليزم شورة شان در دورةبقيه اعضاي سازمان همچنان به مبارز] . خواهم پرداخت 

 ماه 8 كه از حضور نظامي نيروي  متجاوز روسي در كشور مدت -  1359چند تن از آنان در سال  .بخشيدند 

شماري از عناصر  .كه استاد دوست جزء همين دستگير شدگان بود ،  دستگير و زنداني  شدند - سپري شده بود 

اخگري هايي نادم و " شده بودند ، در نقش پرچمي  عضو اگسا و كام  خزيده در درون اين سازمان كه زنداني 

 از مبارزه بر عليه تجاوز سوسيال امپرياليزم روس ابراز ندامت نمودند ، و در راديو تلويزيون دولت "پشيمان

 قرار دادند و به نقد از خط مشي سازمان ئيدأت اينان تجاوز شوروي به افغانستان را مورد. پوشالي مصاحبه كردند 

خط سازماني اش ه از مريضي جسمي رنج مي برد ، در؛ مگر اين مبارز با شهامت و شكيبا كشان پرداختند 

 و از كساني كه به ،  مانده برضد دشمن در زندان هم به مبارزه اش دليرانه ادامه مي داد باقياستوار و پايدار

 بسيار صميمانه و گرم داشت ؛ وي با تمام  افراد چپ انقالبي  برخورد.  عميقاً متنفر بود  ،دشمن پيوسته بودند

گرمي برخورد مي كرد ؛ اما در برخورد با دژخيمان زندان ه همچنان با ساير زندانيان  از طيف هاي مختلف ب

  "1بالك"، كه به همين سبب همواره زير نظر قرار داشت ، چنانچه مدتي از قيدش را  در  قاطع  و استوار بود

و نه در شكل نه درشكل جماعت ( رم اين مبارز در هيچ سلولي به نماز تا جايي كه معلومات دا. سپري كرد 

   .نپرداخته بود) فردي 

 باخشم به انتقاد پرداخت و  نقطه ديدش را در مائو تسه دون ضمن جر و بحث ، از رفيق دوست استاد 

  : مورد وي چنين بيان كرد 

، تضاد بين  بورژوازي  و پرولتاريا را  از  اش " تضاد هاي درون خلق "مائوتسه دون  خاينانه در كتاب « 

  )قول مستقيم از وي ه نقل ب( » . . .  تضاد هاي درون خلق خوانده است ة جمل

النه گفتگو صورت ومسئوش  نداشتيم ، تا پيرامون نقدي از آنجايي به اثر رفيق مائو در زندان دسترس

 من ":   منصرف شده  فقط با همين جمله گيرد ، الجرم از رد نقد وي حول و حوش تضاد هاي درون خلق

 در مورد مائو تسه "خاينانه"از كاربرد كلمه .  اكتفا نمودم "خاطر ندارم ه چنين چيزي را در متن اين اثر  ب

 استاد را رفيقانه  مخاطب ساخته چنين  ،دون آنهم از زبان يك فرد انقالبي شناخته شده ، دچار ناراحتي شده

  : گفتم  

 انور خوجه تا زماني كه  رفيق مائو حيات داشت خيلي هم با وي نزديك بود و درمحافل و   ! استاد«

بعد از بروز .  اروپا ازوي ستايش و تمجيد مي كرد  همچنان درمحافل ديپلماتيك،مجالس سياسي داخل چين 

مي و رسميت  به امر انقالب جهاني و تحريف سوسياليزم علء سوسلوف و شركا ،رويزيونيزم و خيانت خروشف

 "[  ب كمونيست شوروي و اتكا به پنج اصل فاجعه بار رويزيونيستي ز حةبخشيدن رويزيونيزم در برنام

 مبارزه اقتصادي "؛ ) بين نظام هايي داراي ساختار هاي سياسي مختلف  ( "همزيستي مسالمت آميز 

پارلمانتاريزم رسيدن  ( " آميز  گذار مسالمت"؛  )بين بلوك سوسياليستي و امپرياليستي  ( "مسالمت آميز

تغيير دولت  ( " دولت عموم خلق "؛ ) قدرت حاكمه از طريق كسب بيشترين  رأي وكالء در پارلمان ه ب

نفي حزب طبقه كارگر و تبديل آن به  ( " حزب تمام مردم "ديكتاتوري پرولتاريا به دولت مجموع خلق  و 

ي وي چند سال همدوش حزب كمونيست چين و مائوتسه دون حزب كار آلباني به رهبر) ] حزب تمام طبقات 

مبارزه كرد ، چه شد كه چند روز از مرگ  پيشواي انقالب چين و يكي از ... بر ضد رويزيونيزم و امپرياليزم و 
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به ابي نوشت ـت و كتـرار گرفـ ق تسه دونوـمائد ـته بود كه بر ضـان نگذشـاي جهـاريـران پرولتـرهب

ه در چند روز چه اتفاقي ب . ... و وي اظهار داشت كه  انديشه مائو وجود  ندارد . "م و انقالب  امپرياليز"نام

     »!يكبارگي چنين تغيير جهت داد ؟ه وقوع پيوست كه ب

مورد  عالقگي اش به بي خاموشيي كه ظاهراً نشانگر بي( كامالً بياد دارم كه استاد  خاموشي اختيار كرد  

را خود پرسشگر گر از وي خواستم كه بگذارد جواب اين سوال  پرسش) .  يش مي گذاشتبودن  بحث را به نما

  :  بيدرنگ به سخن آغاز كرده ابراز داشتم . ارائه نمايد 

 كه  ذهنم را همين پرسش اذيت مي كرده ، سرانجام  در  بود استاد جان اميد ناراحت نشوي از  مدتها«

من  يكي دوسال بعد از مرگ مائو تسه دون به اين فكر اندر شده ،   انور خواجه درجه يي180مورد چرخش 

حزب بورژوازي ن حزب ،  به ودره ي بورژوازي با زماني كه حزب انقالبي شوروي توسط عناصر نفوذ كرده "بودم 

 ]*[ و مورد نقد رهبران چين قرار گرفت  .امپرياليستي استحاله كرد و ارتداد  رهبران خاين شوروي مسجل شد

با آن حزب داشت ، خواست تا ) انترناسيوناليستي(ب كمونست اتحادشوروي از انورخوجه كه پيوند ارگانيك حز

 كشور و در ميان حزب   و اتفاقاتي كه در آنچيندر پهلوي حزب كمونيست چين قرار گرفته  از اوضاع سياسي 

بنا بر همين . ]  ب-  2[  اطالع دهد)شوروي ("حزب برادر بزرگ"گيرد به احزاب برادر ، در رأس  صورت مي... و 

 پرداخته خودش را دشمن  تعريف و ستايش از مائو تسه دون  انور خوجه به، انترناسيوناليستي ةبه اصطالح وظيف

. ك شد كشور  و شخص مائو تسه دون نزدي و به حزب كمونيست آن. شوروي  نشان داد  درجه يك رويزيونيزم

  پيرو "يسوسيالست"خوردار بود كه ساير كشور هاي هاي در خور توجه برچين از آزادي كشور در  آنسفارت

 ماموريت انور خوجه ،زمانيكه  مائو تسه دون  وفات نمود .  آن غبطه مي خوردند  شوروي به رويزيونيستيخط

ين و شخص مائو تسه دون نزديك مثابه رجل  سياسيي كه با حزب كمونيست چه آنگاه  ب. نيز به پايان رسيد 

 و از يك سلسله وقايع داخل چين و درون حزب كمونيست چين اطالع داشت ، شروع كرد به نفي انديشه بود

   ]3[» .؛ همچنان  وي را رويزيونيست خواند ...  وي" كيش شخصيت "مائوتسه دون  و به نقد از 

  : نمودم در اخير اضافه 

  توان مي  ديگري را  ه راهـهبر الباني ، چيكبارگي ر چرخـش غير از اين  براي حل معـضله ه   استاد ب«

  . » افغانستان مطرح كرد ؟  ونيستيـپيش جنبش كم

با تأسف كه استاد  بعد از پايان صحبتم ، باز هم در زمينه  چيزي نگفت و سكوت را نسبت به حرف زدن 

شناسايي افراد ، چه در  در ارزيابي و بود كه رفيق استاد دوست موضوع اي كه بايد تذكر داد اين. ترجيح داد 

   مورد در اين زمينه  سه-  من به دو...  . خودش و يا در سازمان هاي  ديگر توجه دقيق نمي كرد ة وبسسازمان من

  

  

  نخستين كمونيستي بود كه با مطالعه دقيق اسناد و اخبار منتشر شده از اكرم ياريدر كشور ما زنده ياد ] *[

يونيزم رهبران خاين آن كشور برده آنرا برمال كرد و بر ضد آن موضع فعال حزب كمونيست شوروي ، پي به رويز

نقل از دو تن كه يكي آن با وي خيلي ها نزديك بود و ديگرش كه نسبت خوني با من دارد و از شنونده . گرفت 

  . ...هاي با حوصله و مورد توجه اين مرد مبارز بود 
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چار تكان شد كه  درو ، رابطه ميان ما در همين سلولهر ه ب. د در بخش هاي ديگر اين نوشته اشاره خواهم كر

  .  بي اثر نبود قبين ح در اين تكان آقاي

  

  :  درنگي بر  اعدام شدگان سازمان اخگر -7

  

خاطر ابراز تسليت و اداي احترام  به فاميل  رفيق زنده ياد ميرزا محمد كاوياني عضو سازمان انقالبي ه ب

، همچنان ديدار  ) تحول طلب  رنجديده وسوما كاوياني شاعر(ش اصتاً به دختر گرانقدر واقعي ، خوطن پرستان

 نشده بود   با آن عزيزان ميسري سه دهه بدينسو ، مجال ديدن وفرصت مالقات رويا رو- رفقاي مبارزي كه از دو 

م  ، قبول زحمت فرموده   بنام ، همديگر را مي شناختي صرفاًيكي از رفقايي كه.  داشتم ؛ به كشور هالند سفري

 بعد از اينكه متوجه شد ، من در تالش دستياب نمودن  نوشته و  اسنادي راجع به اعدام وي. ديدنم آمد ه ب

  مي باشم ، با صميميت رفيقانه  وعده تهيه -دست دژخيمان خلقي ه  ب-رفقاي مبارز اخگر در زندان پلچرخي 

 29بعد از برگشت از هالند به تورنتو  ، سندي را برايم فرستاد كه . د و ارسال چنين اوراق و اسنادي را برايم دا

ه  طي صحبت تيلفوني اضاف كه نخواست در زمينه نامي از وي برده شود ؛يو. سال پيش طبع و نشر شده بود 

مسلماً در آن سالها كه انترنت  در .  كسي از آلمان برايش فرستاده بود كرد كه سند مذكور را سالها پيش

يكي ه  محدود ب دسترس همگان قرار نداشت و امكانات طبع و نشر  و پخش چنين اوراق و اسناد  از بسا جهات

سال از اعدام آنان در زندان )  30 (دو كشور بود ، جا دارد كه در مورد  مبارزين اين سازمان رزمنده  كه اضافه از

 اين فاصله هيچ نشريه اي نام هاي اعدام و تا جايي كه ديده و شنيده شده در  [پلچرخي سپري شده است

زان جاويدان ، در زير عنوان فوق ، خاطره تابناك آن جانبا] شدگان اين سازمان را به دست نشر نسپرده است 

 كه در شكنجه گاه هاي صدارت  و يا در زندان مي داشته ، در مورد اين قهرمانانرا گرا) اخگري(كمونيست شدة 

، سطري چند  قتل رسيدنده كنجه توسط خلقي هاي وحشي  به فجيع ترين شكل بپلچرخي در زير انواع ش

  نموده گوشه اي از دينم را در قبال جنبش مبنويسم و نام هاي پر افتخار شانرا  درج اين  بخش خاطرات زندان

  . كمونيستي كشور اداء نمايم 

اضافه از   وحشي و جنايت كار ، تا كنون دست  خلقي هايه از تاريخ اعدام مبارزين  انقالبي سازمان اخگر ب

«  )  سال پيش29 ( 1361سرطان   در فقط يكباردر درازناي اين سه دهه ،  .  سي سال سپري شده  است 

ياد نامه اي  " صفحه اي زير عنوان 16 طي نگاشته اي ، » )اخگر ... ( هسته رفيق شهيد صمد وابسته به 

 ، سنديست معتبر و ه شدهاوراق فرستاد. ازمانشان ياد آوري كرده اند  ،  از اعدام شدگان س" شهيدان اخگر

كه كاغذ آن از حد معمولي بزرگتر است ، در زير  ) "يادنامه اي شهيدان اخگر"(  در روي اين سند  .ثقوم

 عضو كميته مركزي سازمان اخگر  ديده مي شود و در صفحه )راشد(ستاره اي  عكس زنده ياد رفيق شاه آغا 

. چاپ رسيده است ه  جلد ، همچنان در زير يك ستاره ، عكس زنده ياد رفيق محمد صديق عضو سازمان بپشت

هستة انقالبي «  به پيشگفتار تخصيص داده شده ، پيشگفتار توسـط 1  شماره صفحه عقب عكس ها خالي بوده

در . ين تايپ تحرير شده است مجموع صفحات با ماش. تحرير يافته است » ) اخگر... (  وابسته به -شهيد صمـد 

  : پايان پيشگفتار  چنين آمده است 
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كه  در اين نبشته   آرزو و خواهش ما از رفقا ، هواداران ، عالقمندان ، مبارزان انقالبي و اقارب شهدائي«

 را معرفي مي شوند و يا ديگر شهداي سازمان ، اينست  كه اگر بتوانند بيوگرافي شهدا و تاريخچة مبارزاتي شان

  .» . با فوتو هاي آنها در اختيار ما بگذارند ، خدمتي بزرگي در راه انقالب انجام داده اند 

تحليل و ارزيابي اوضاع آن [ايم ـل مي نمـل  نقـ در ذي ،ودهـاي از متن سند را انتخاب نمـه اينك بخش

در طرح خاطرات زندان  كرده است ، ءوقت كشور توسط نويسنده كه چند صفحه سند منتشره اخگر را احتوا

  ] :  شامل نبوده بطور جداگانه منتشر خواهد شد

  :چنين مي خوانيم ) يادنامه شهيدان اخگر (  بعد از عنوان )1 (در صفحه

   اگر نباشد-اگر دهان ما خون آلود باشد « 

   خون است-  زبان حكايتي كه داريم - زبان مان 

  راچرا كه از آنهائي كه با مرگ سرخ خويش رنگ خون 

   درخشنده تر ساختند سخن مي گوئيم

  » بي هيچ حاجتي به سوگند نامه اي در آغاز

 مبارزه  ر سازمانهاي انقالبي و توده هاي زحمتكش شهداي زيادي را تقديم  راهي سازمان اخگر مانند سا«

مارش همة آنها كه ش. خاطر تأمين آزادي  ملي ، دموكراسي توده اي ، رفاه وبرابري و عدالت اجتماعي نمود ه ب

م بدانيم  ياما از آنجائي كه ما مصم. بويژه در شرايط كنوني بدون شك امكانات و تالشهاي زيادي را نيازمند است 

كه بايد شهداي خود را بدوش خود حمل كنيم  و نگذاريم مانند هزاران هزار شهيد ديگر در گمنامي بسر برند  و 

از اينرو متناسب با امكانات و نيرو در اين راه گام . و  شركا قرار گيرند يا اينكه مورد استفاده جوئي هاي ارتجاع 

خاطر هدف و آرماني كه جان هاي ه خواهيم برداشت  تا شهداي خود را طوري كه واقعيت ايجاب مي كند و ب

  .   نگهداريمعزيز خود را نثار آن كردند معرفي داريم و بدينوسيله خاطره هاي پيوسته  تابناك شانرا زنده و جاويد

ياد آوري از شهدا و زنده نگهداشتن خاطره تابناك شان  امر تشريفاتي نبوده بلكه اين ياد آوري همانطوري 

كه عظيم ترين  احساس انقالبي را در وجود ما و ديگر نيرو هاي انقالبي بارور مي سازد  ، همانطور  هم  كينه و 

 ، امپرياليسم و ايادي هايشان  شدت مي بخشد و ما را در راه رزم  نفرت عميق ما را در برابر  سوسيال امپرياليسم

خون سرخ  شهداي قهرمان ما و شهداي ديگر . و مبارزه اي كه انتخاب كرده ايم مصمم تر و پيگيرتر مي سازد 

د گمنام  سازمانهاي انقالبي و آناني كه در راه آرمان زحمتكشان  وفادار باقيمانده اند و همچنان هزاران هزار شهي

از صفوف  مليوني زحمتكشان  كه جان هاي  عزيز خود را در راه تأمين آزادي و استقالل ملي ، دموكراسي ، 

رفاه و عدالت اجتماعي از دست داده اند ، نشانه ميثاق ما و ديگر نيرو هاي انقالبي  و مبارز جهت  مبارزه براي 

 كوره راه پر آشوب و خم و پيچ مبارزه بخصوص در طلب مي كند كه در نابودي هر نوع ستم  است و از ما

شرايطي كه  در محاصره همه جانبه دشمن هاي رنگارنگ قرار داريم ناگزيراً خود را پيوسته  از زير رگبار آتش 

آنها  به سينه بكشيم ، در اصول ثابت قدم و سرسخت اما در عمل  و تاكتيك انقالبي  انعطاف پذير و دربرابر 

  . رود هاي سرخ را وجه المعامله قرار  مي دهند بي امان باشيم آناني كه اين

سوسيال فاشيست هاي خلق و پرچم و اربابان روسي شان در كنار  صد ها هزار شهيد  بخون خفته انقالبي 

و پاكباز دستان كثيف  خود را  به خون رفقاي ما نيز تا مرفق آلوده ساختند و بدينطريق نشان دادند  كه مرز 

 لنينيسم  ، طبقه كارگر و ساير  توده هاي زحمتكش و انقالبي با رويزيونيست هاي خائن و –اركسيسم بين م
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مرتد با خون ترسيم شده است  و منافع آزمندانة سوسيال امپرياليسم  شوروي و مزدورانش  در نقطه مقابل 

  ». منافع طبقه كارگر و توده هاي زحمتكش قرار دارد 

  :همچنان مي خوانيم  )  5  ( و آغاز صفحه )4  (و در پايان صفحه

 و پرچم  مرتكب شده اند  در حقيقت جز "خلق"   از اينرو همه جنايات و خيانت هاي را كه  باند «

 به همين منظور بود كه اندكي پس از تصرف - امر تصادفي نيست  الينفك  برنامه و پروگرام آنها مي باشد و

امداد شبكه هاي جاسوسي  ا  ايجاد شرايط مختنق سياسي  و جهنمي ،  ب -قدرت  دست اندر جنايتكاري شدند 

  پيگيري و تعقيب روشنفكران انقالبي  و بال فاصله دستگيري ها و پر ساختن سيه چاه) خاد ... كام ( حزبي 

 دروازه " افتتاح "د خاني ، تأسيس و كشايش زندان هاي تازه  به شيوه هاي كهن وهاي ظاهر شاهي و داو

روي بهترين فرزندان مردم ، اعمال شكنجه هاي وحشيانة جسمي و روحي گوناگون  ه پلچرخي  ب] زندان[ نيآه

از لت و كوب و ضرب و شتم گرفته تا  تحمل بيدار خوابي و گرسنگي در دهليز هاي نمناك ، زنجير پيچ كردن 

شيدن ناخن ها حتي درآوردن تا سوزاندن بدن ، نشاندن برمنقل هاي داغ برقي و چوكي هاي الكتريكي ، ك

تجاوز به زنان دختران  و پسران جوان بمنظور شكشتاندن  روحية مقاومت جويانه و غرور انقالبي ... چشم ها 

مبارزين در بند ، و بĤالخره به شهادت رسانيدن آنها و تير باران نمودن دسته دسته از انقالبيون و جوانان  برومند 

بي هيچ پرسش و محكمه   ... KGB تحت نظارت مامورين شكنجه گر حرفوي  دست جالدان خود فروخته وه ب

 هزار زنداني سياسي از باسواد ترين ، آگاهترين ، 12همين گونه  جوقه جوقه به آتش بستن حد اقل  ه ب. اي 

خود تحصيل يافته ترين اليه هاي جامعه كه اكثريت قاطع آنرا ساليان متمادي ديوي بي سوادي  و جهل در كام 

  ». فرو گرفته است 

  : ، مطلب مورد نظر را چنين دنبال مي نمايد ي ، در پايان  نوشته تحليل8 و 7و در صفحات 

 درفش پرخون زحمتكشان را  در سنگر هاي مبارزه داغ ، در ميدان   در تاريكترين و دشوارترين شرايط« 

 نگهداشت ، در شرايطي  كه بسياري راه هاي اعدام و شكنجه گاه هاي وحشتناك رويزيونيست ها بر افراشته

ارتداد و پشت كردن  به منافع طبقه كارگر و زحمتكشان را پيشه كردند و در اردوگاه دشمن مستحيل شدند ، 

ولوژي طبقه كارگر و زحمتكشان را  در مقابل رويزيونيست هاي خائن  بدوش گرفت و سنگر را رها  ئدفاع  از ايد

  .نكرد 

 كه برداشته بودند  هم چنان ،  زخم عميق شكنجه برتن ، قد راست و سرشار از اخگري ها درفشي را

مقاومت ، سرود خوانان شانه به شانه اي ساير جانبازان صديق انقالب راه ميدان هاي تير را در پيش گرفتند ، 

 خوردند بر برج پوالدين تن خويش را با لبخند بر يورش برندگان آتش كشودند و يا با دشنه اي كه از  پشت

ديار  بزرگي زدند و آب سرخي شدند  از براي آبياري زمين  و ه يدند ،  رود كوچكي شدند  و ره بتزمين غل

  ]گان سند است  تكيه روي كلمات از نويسند. [  شناي خورشيد در قطره ها وامواج آن

 عربده بكشند ، مستي  و پرچمي و اربابان سوسيال امپرياليست شان ،"خلقي"بگذار رويزيونيستهاي خائن 

خاطر توجيه ه ، بگذار ب كنند خون رفقاي ما و ديگر انقالبيون را در شيشه  هاي شراب جرعه جرعه بنوشند

جنايات تاريخي خود هويت انقالبيون را دگرگون جلوه دهند  و همه را از قماش خود و نوكران ارتجاع سياه نوكر 

ان كنند ،  بمب بريزند و زير آتش گيرند  ، به هيچ صورت قادر نخواهند اين يا آن معرفي  دارند  ، بگذار  تير بار
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شد  انقالبيون صديق و وفادار  به آرمان زحمتكشان را  از راهيكه در  پيش گرفته اند منصرف سازند و يا به غرق 

  .شدن به دلدلزار كه در جوار شان موجود است  مجبور سازند 

ياه دل و الشخوراني  كه همه صفات دوران بربريت را با خود حمل بگذار دژخيم  سفاك ، سفيد پوشان س

 و پرچم  بر انقالبيون بتازند ، از پشت به آنها ضربه بزنند ، ترور كنند و دست "خلق"مي كنند بسان باند هاي 

تيار دست سوسيال امپرياليسم  انقالبيون را از صفوف توده هاي مردم  شكار نمايند ، راهيكه انقالبيون اخه ب

نموده اند راه تاريخ است ، راهي است كه با خون شهداي قهرمان ترسيم شده است  و با همه دشواري ، خم و 

  .پيچ و طوالني بودنش ادامه خواهد يافت 

و در بهاران  اينك عده اي از شهداي اخگر را كه در حقيقت الله هاي سرخي در كشتزار انقالب مردم اند

شان  انقالبيون و زحمتكشان را همراهي مي كنند ، به پيشگاه مبارزان راه تأمين انقالب خاطره هاي تابناك 

ندة تاريخ جاودانه ـروغ شانرا در صفحات درخشـو وسيلتاً خاطرة پرف آزادي ملي و اجتماعي معرفي مي نمائيم

   .».ميداريم 

، نام هاي اصلي مبارزين انقالبي  اخگر  ) "يادنامه اي شهداي اخگر "( اينك  متكي بر سند دست داشته  

 - پرچمي و باند هاي اخواني  اعدام و ترور شدند - را  با موقعيت  سازماني شان  كه توسط  وطنفروشان خلقي 

البته با حذف تشريح و تبصره هايي كه در مورد شهدا و چگونگي شكنجه هاي وحشيانه اي كه تحمل كردند  و 

  :  در زير مي آورم - ن فرود نياوردند سر تسليم در برابر دشم

هرات  در جريان ) دوندر ( در جبهه اي دمندر ) : عضو دفتر سياسي كميتة مركزي (  رفيق عبدالحكيم - 1 «

  .مبارزه مسلحانه  توسط باند اخوان  ترور گرديد 

انة خلق و پرچم اين رفيق در حملة وحشي) :  عضو دفتر سياسي كميتة مركزي(   رفيق داكتر محمد طاهر -2

  كه دولت كودتا سازمان اخگر را بصورت گسترده مورد حمله قرار داد ، دستگيرشد و  در 1358 عقرب 8بتاريخ 

  .پليگون  پلچرخي اعدام گرديد 

  دستگير  و 1358 عقرب 8بتاريخ ) :  عضو دفتر سياسي كميتة مركزي  سازمان(  رفيق شاه آغـا  راشد -3

  اعدام شد

  . گرفتار و اعدام  شد 1358 عقرب 8نان  به تاريخ ـهمچ) : عضو كميتة مركزي سازمان(  د   رفيق صم-4

اين رفيق در جريان مبارزه در هرات  از طرف ) :  عضوكميته مركزي  سازمان (   رفيق داكتر غالم حسين -5

  .خلقي هاي دستگير و با بيرحمي تمام بقتل رسيد 

اين رفيق در واليت فراه جبهه اي مستقل خود را ) :  كزي سازمان عضو كميته مر(   رفيق صالح محمد - 6

  .وي درحالي كه خواب بود توسط باند اخوان  مورد حمله قرار گرفته  كشته شد . داشت 

اين رفيق بعد از پايان تحصيل از آلمان  بكشور باز ) : نامزد كميتة مركزي سازمان (  رفيق انجنير خليل اهللا -7

طر فعاليت هايش در اتحاديه عمومي محصلين  افغاني در خارج ، گرفتار و  در پليگون پلچرخي خاه و  ب. گشت 

  .توسط  وحشيان خلقي و پرچمي  بقتل رسيد  

اين رفيق يك روز قبل از حمله گسترده به ) :  عضو كميته تشكيالت سازمان (   رفيق انجنير محمد انور -8

يك تن از اعضاي كام در نقش هوادار خميني طرف . (رخي بقتل رسيد سازمان اخگر  دستگير  و در پليگون پلچ

  ) .صحبت اش قرار گرفته  صحبت هاي ضد دولتي وي را ثبت كرده موجب گرفتاري و اعدامش گرديد
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  دستگير و در پليگون  1358 عقرب 8اين رفيق  بتاريخ ) :  عضو هئيت تحريرية سازمان (   رفيق عبدالرزاق -9

   .اعدا م گرديد

اين رفيق را پوليس هاي سياسي دولت مزدور ) : عضو كميته واليتي واليت هرات (    رفيق محمد صديق -  10

                      .در جريان كار و پيكار مبارزاتي اش در داخل فابريكه نساجي دستگير و بعداً اعدام كردند 

خاطر آزادي  كشورتوسط ه در جريان مبارزه ب )  عضو كميتة واليتي  واليت پــروان(    رفيق عبدالصبور -11

  .اخوان  ترور گرديد 

اين رفيق همچنان در جريان مبارزه توسط اخوان  )  عضو كميتة واليتي واليت پروان (   رفيق عبدالوكيل -12

  . با ضربات سنگ  كشته شد 

  .بارزه توسط باند اخوان ترور شد وي نيز در جريان م): عضو كميته واليتي واليت پروان (  رفيق محمد سرور 13

خاطر مبارزاتش در دوره اي كه محصل فاكولته طب بود بعد ه ب) :  عضو اصلي سازمان (  رفيق داكتر مسافر -14

  . دستگير و اعدام گرديد1357 ثور 7از كودتاي منحوس و ننگين 

حانه بر ضد ارتش سوسيال اين رفيق در جريان مبارزه مسل)  عضو اصلي سازمان (  رفيق عبدالصبور -15

  .امپرياليست شوروي  در هرات  كشته شد 

اين رفيق در جريان مبارزه مسلحانه بر قواي اشغالگر شوروي در ) :  عضو اصلي سازمان (   رفيق واجد خان -16

  .هرات  توسط  اخواني ها از عقب مورد ضربت قرار گرفته كشته شد 

وي  بعد از دستگيري توسط باند خلق و پرچم  در پليگون   ) :  عضو اصلي سازمان(   رفيق اسد اهللا -17

  .پلچرخي  بقتل رسيد

اين رفيق همچنان توسط خلقي هاي آدمكش گرفتار و اعدام ) :  عضو اصلي سازمان (   رفيق محمد امين  -18

  .گرديد

 آدمكشان خلقي  وي همچنان بعد از دستگيري توسط) :  عضو اصلي سازمان (  رفيق حبيب اهللا فراهي -19

  .اعدام گرديد 

 هاي وحشي گرفتار ياين رفيق نيز بعد از گرفتاري توسط خلق) :  عضو اصلي سازمان (   رفيق محمد جان -20

  .و اعدام گرديد 

اين رفيق بعد از دستگيري توسط خلقي هاي وطنفروش  ) :  عضو اصلي سازمان (   رفيق محمد عاشور -21

  .گرفتار و اعدام گرديد 

در روز ترور سفير امريكا . اين رفيق در ليسه قلعة مراد بيگ معلم  بود ) : عضو اصلي سازمان (  رفيق زمري -22

  .در كابل ، وي در كارته پروان گرفتار شده  بعداً در پوليگون اعدام گرديد 

 مورد شك پوليس اين رفيق كارگري بود در فابريكه پشمينه بافي) :  عضو اصلي سازمان (   رفيق نورالحق -23

  .سياسي خلقي ها قرار گرفت و بعداً در پليگون بقتل رسيد 

وي محصل صنف چهارم فاكولته ساينس بود بعد از دستگيري در ) :  عضو اصلي سازمان (  رفيق لطف اهللا  -24

  .پليگون كشته  شد 

اخوان ربوده شده  دور از اين رفيق در واليت ميدان  توسط ) :  عضو اصلي سازمان (    رفيق محمد عمر -25

  .نظر مردم اي كه دوستش داشتند  در زير شكنجه هاي اخوان بقتل  رسيد  
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نخستين پايه گذار مبارزه مسلحانة سازمان "اين رفيق متولد هرات و ) :  عضو اصلي سازمان (    رفيق نبي -  26

  . وي توسط  باند اخوان ترور شد "در هرات  بود 

اين رفيق توسط وطنفروشان خلقي گرفتار و در پليگون ) :  عضو پرورشي سازمان  (    رفيق محمد ايوب-  27

  .بقتل  رسيد 

اين رفيق نيز توسط خلقي هاي آدمكش گرفتار و در ) عضو آزمايشي سازمان (   رفيق حضرت محمد -28

  ». پليگون  بقتل رسيد 

تجاوز شوروي ، يعني در زمان امين  كه پيش از - حنيف يادگار و خليل -ن دو تن از اعضاي اين سازما

بعد از اشغال زندان توسط قواي روس اين دو هم ، مانند چند تن  .  زنداني بودند "2دربالك"گرفتار شده بودند ، 

 ة شان تعيين گرديد كه در جايش به  زندانيان  بازمانده از دور"حبس"   مدت جالد امينةزنده مانده ها از دور

  . م گرفت امين بيشتر تماس خواه

وضاحت و روشني  پيداست كه  اين سازمان با در نظر داشت ه از متن و محتواي  ياد نامه شهداي اخگر ب

در ها ؛ حتا آزمايشي هاي سازمانشان در برابر انواع شكنجه هايي كه از جانب  ااستقامت و پايداري  رهبران و ك

ن اعمال شده و سر انجام به مرگ پر افتخار شان خلقي ها و پرچمي بر اين كمونيست هاي دلير و حماسه آفري

در زير اشكال شكنجه هاي كالسيك و مدرن منتهي شده بود ، تا چه حد و تا چه سطح از باند هاي خلق و 

  .پرچم  و اخوان و باداران سوسيال امپرياليست و امپريا ليست ها  منزجر و متنفر بوده اند 

خاطر امر رهائي طبقه كارگر از يوغ سرمايه و آزادي و استقالل ه اخگر كه بمبارزين كمونيست سازمان 

رزميدند و در زندان ها ، همچنان در چنگال كرگسان اخواني و در زير شكنجه هاي ...  ميهن و دموكراسي و

 چپ  در واقع افتخار سازمان شان و بطور اعم مايه مباهات و افتخار جنبش. آنان حماسه آفريدند  ،اسالمي

  . انقالبي كشور و جنبشهاي انقالبي خلق هاي جهانند 

شماري از عناصر پرچمي خلقي عضو اكساي تره كي و كام امين ، خزيده در درون سازمان اخگر ، زمانيكه  

 بنابر طرح خاد  كه مسلماً در پشت آن ،ي شانرا با خود يكجا به زندان مي افگنند احلقه  شناسايي شده 

 از مبارزه بر ضد تجاوز "پشيمان" و "نادم"ار داشتند ، در نقش اخگري هايي به اصطالح  نظاميان روسي قر

سوسيال امپرياليزم روس ، در راديو تلويزيون دولت پوشالي مصاحبه كردند و تجاوز شوروي به افغانستان را 

 خط تسليم  "نبايد چنين دسيسه اي را . ئيد قرار دادند و به نقد از خط مشي سازمانشان پرداختند تأمورد

   .  خواند "طلبانه اخگر

 نشانده سوسيال  بحث روي مشي انحرافي ، طرح تسليم طلبانه  و غلتيدن به جانب دولت دست[ 

 ، ادغام نيروي هاي )همينطور غلتيدن به سمت امپرياليزم جنايتكار امريكا و ناتو وشركاء  (امپرياليزم دركشور

 يا ساحات معين ، جهت دادن  نيروي مشترك تسليمي  ،ولتي در ساحهتسليم طلب با  بخش نيروي مشخص د

، تمويل و تدارك سالح از جانب دولت پوشالي به نيرو هاي ) اخوان ( و دولتي درتقابل با  دشمن مشترك 

 از چوكات  كه عمل است نهايت خاينانه و ضد ملي و ضد انقالبيتسليم طلب و بسا مشخصه هاي  تسليم طلبي

جداگانه  مورد تحليل  ةمقال  در "تسليم  طلبي "دور بوده ، بهتر خواهد بود تا بحث روي اصل ه ه باين نبشت

  ] . قرار گيرد 
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بر نكته اي بس مهم از ديدگاه تاريخ مبارزات خلق هاي ما بر ضد استعمار سوسيال  -8

   :، بايست درنگ كرد  امپرياليزم روس

  

 كه خلقي ها بر زندان هاي كشور زير سايه و 1357 ثور 7نحوس از آغازين روز هاي كودتاي  ننگين و م

 بودند ؛ پوشيده در درون زندان ها ةگونه  مشاورين روسي ب.حمايه خداي اصلي شان روسها ، خدايي مي كردند 

مشاورين "طبق هدايت همين  بر. مخفي حضور دايمي داشتند ةگونه همانطوري كه در درون اگسا و كام ب

خاطر ه شكنجه ب. به زير شكنجه برده مي شدند ) شعله اي ها (   زندانيان بخصوص چپ انقالبي ،"نظامي روسي

چرا كه  . ؛ يعني در زير شكنجه بايد كشته مي شد تا زمان مرگ وي  ادامه مي  يافت كسب معلومات از زنداني ، 

 يا گپ و  راز  مهمي را  در شكنجه گران بر روي اين چانس محاسبه داشتند كه  نكند  زنداني  كدام  حرف و

منظور گرفتن اعتراف و كشف راز سياسي ه  و يا اگر اعترافي نمي داشت ، ب.جريان اعتراف پنهان كرده باشد 

پس چه بهتر كه در زير « . قتل مي رسيدند ه  بايد ب- جزايش مرگ بود "جرم" در شرايطي كه كمترين -شان 

  . » بميرند -د  كه چانس اعتراف بيشتر وجود دار- شكنجه 

شبي كه .  كه در بخش نهم خاطرات زندان ، در مورد وي بيشتر خواهم نوشت  مشهور آقاي كاشفي خلقي

 دچار هراسي عجيبي -  خود و رفقايش - تحت فشار فضاي بس وحشتناك بيرون كشيدن زندانيان براي اعدام 

  : چنين گفت  شده بودند ، مرا مخاطب قرار داده 

ما كه ُكشتيم  حاال ما را مي كُشند ، اما پرچمي ها را ! ها ما را مي گفتند كه بُكش  توخي صاحب روس «

   .»دنآنها كه مي كُشند  برايشان مدال مي ده! كه  برايشان مي گويد بكُشيد 

 كه ازبسا نقاط نظر و ،نياز داشتند واكنش هاي زندانيان  آزاديخواه افغان را   KGB  صاحب منصبان 

 تا  نظرات ، تجربيات  ، در زير شكنجه  بدانند، مسئله نژادي برايشان بيشتر در خور اهميت بود ، مهمتر از همه

، اطالعات وآگاهي شان را درين رابطه ارتقاء بخشيده  سر انجام دستĤورد هاي خونين  خود را بعد از تئوريزه 

 تجربيات همگاني شان "نجينه گ"كردن  دركشور شان شوروي در نهاد هاي مسلكي و نظامي تدريس نمايند و

اين امر در كشور . پاخاسته افغانستان غناي بازهم بيشتري ببخشند ه را در زمينه اختناق و سركوب مردم ب

بخش هاي مهم كشور توسط نيرو هايشان اشغال . در افغانستان دست باال داشتند . خودشان  چندان ميسر نبود 

 بود كه داكتران روسي باالي زندانيان آزمايشاتي انجام ميدهند كه شده بود ؛ حتا در درون زندان شنيده شده

( انجام مي دادند ...  در زندان هاي آشويتس و   در زمان جنگ جهاني دوم"آلمان هيتلري "داكتران جنايتكار

در چنين شرايطي ، قهرمانان چپ ) . اين بحث را در متن  خاطرات و بخش هاي بعدي بيشتر باز خواهم كرد

 در زمان جالدان خلقي  با نوع ديگري شكنجه  "جريان دموكراتيك نوين"البي مربوط به تمام پيكره هاي انق

مواجه بودند  كه بخش هاي وحشت برانگيز و غير قابل باور آن در زمان پرچمي ها بالنسبه كمتر اعمال مي شد 

ش از گرفتاري رفقاي مركزي ساوو ، كه پي) بهمن ( ي رفيق اسطوره ساز در زير شكنجه اهمين حاال گفته . [ 

 پرچمي ها با پخته دشمنان شانرا حالل ": روزي در جريان صحبت با رفقاي حلقه  گفت  ، در ذهنم تداعي شد

كار مي بردند ه   برادران خلقي شان را در حق آن زندانياني بة شكنجه هاي دور پرچمي ها نوع] . "... مي كنند 

اين طيف زندانيان را تا دم مرگ  از ساير . ين نظامي روس بايد كشته مي شدند كه بر مبناي ارزيابي  مشاور
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از طيف هاي ، ينوع ابيشترين كشتار از. زندانياني كه بعد از طي مدت حبس آزاد مي شدند ؛ جدا مي كردند 

كز تحقيق و  به مراراساًآزاديخواهان غير چپ  انقالبي بود كه ازحيطه نفوذ نظامي دولت پوشالي گرفتار شده 

شكنجه  ؛ مثل ششدرك كابل ، خاد داراالمان ، خاد صدارت و شكنجه گاه زير زميني هاي داخل ارگ  انتقال 

 شدگانشمار كشته . داده مي شدند و اجساد آنان از همان جاها بطور پوشيده و در خفا بيرون كشيده مي شد 

تر نجيب سردسته جالدان و تعدادي انگشت شمار به جز داك. در زير شكنجه هاي وحشيانه به كسي معلوم نبود 

 غني و اسحق توخي و جنرال جفسر باديگارد وي و  جنرالمثل( از دستياران نزديك وي در رياست هاي خاد 

. زخمي هاي چپ انقالبي اكثراً در شفا خانه هاي خاد در زير شكنجه جان مي دادند .  ) ...جنرال كريم بها و 

 توسط شخص "عمليات اپراتيف" زندان پلچرخي بعد از" 2بالك شفا خانه "مي ها درشمار معدودي از اين زخ

به هنگام شب كه دواي بيهوشي قبالً خورانده شده به زنداني ، وي را بيهوش ) غيرتمل ( سرطبيب خلقي زندان 

 زندان "خانهشفا"قتل رساندن مريضان دره در مورد شيوه ب " خاطرات زندان"مي كرد ؛ به نوعي كه در جلد اول

 [ در زير همين نوع شكنجه اسطوره ساخت و جان سپرد) مجيد ( رفيق قهرمان . نوشته شده ؛ كشته مي شد 

در بخشهاي ديگر اين نگاشته از شاهدي كه شكنجه شدن وي را از نزديك ديده بود و شكل و نوع شكنجه ايرا  

 قالب چپ انقالبي كه منكر شكنجه وي شدند ، كه نسبت به اين قهرمان روا داشتند ؛ همچنان از دو خادي در

   .]نيز نام خواهم برد 

  

  !  بعد از سه سال" تحقيق و بازجوئي دوباره "   برخورد يك تسليمي با يك انقالبي ؛- 9

         

در اكثر متوني كه جنبه  گزارشي داشته و يا در خاطره نويسي هاي تحليلي از زندان ، اغلباً ما به افراد و 

علت و موجب  .  ندگان  نه يكبار؛ بلكه بار بار به آن اشخاص و افراد پرداخته اند نويسي بر مي خوريم كه اشخاص

 اين بوده -  زماني در زندان - در فاصله هاي مشخص ) مثالً استاد صديق و امثالش ( تكرار نام  چنين اشخاص 

ن  دست به اعمال و كرداري زده كه نتايج بس كه وي در آن روز  و يا روز ها و يا طي ماهها و  سالها  در زندا

بنا بر همين امر نويسنده واقعيت گرا . وب  بوده ،  بار آورده است سوخيمي  براي  طيفي كه وي به آن من

  ويا آن شخصكرد اين شخصلخودش را ملزم مي داند تا حقيقت و يا حقايقي را كه بازتابي بوده از واقعيت عم

 از بافت و پيوند واقعيت هاي درون زندان  بيرون نكشد ، تا  اتصال ديالكتيكي  وقايع در برشهاي مختلف زمان ،

و رخداد  ها  برهم نخورد و خاليي ايجاد نگردد ، و صاحب نظران  و تحليلگران مسايل مربوط به زندان را در 

  اين اصل را در نظر روي همين ملحوظ نگارنده هم. كاوش و ارزيابي مسايل مطروحه با مشكالت مواجه نسازد 

  .داشته و به آن پرداخته است 

فكر مي شد استاد از ديگران هم توقع داشت ، تا با . استاد دوست با معلم صديق بطور قطع حرف نمي زد 

تحمل كنايات و حرفهاي . البته اين امر خوبي بود ؛ اما در شرايط زندان ابداً ميسر نبود . وي حرف نزنند 

گرديد ،   معلم صديق كه متوجه استاد  دوست بود و موجب اذيت وي مية وار  تحريك كنندنادرست ، ادا و اط

سر انجام معضله  راه حل اش . و هر آن احتمال برخورد فزيكي ميان آن دو  مي رفت . روز تا روز بيشتر مي شد 

ته بود  با مشت هاي روز كه استاد دوست حوصله اش در برابر معلم صديق سر رف يك. را از طريق  جنگ يافت 

مي خواست به دهن وي كه ). جمله اي را برزبان آورد كه صديق مستحق آن بود (گره كرده از جايش بلند شده 
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چنين ممانعتي اگر صورت . سخت ترسيده بود ، بكوبد ؛ ولي من با شتابي هرچه تمامتر  مانع اين برخورد  شدم 

اق سرباز غالم علي كه در نزديكي سلول ما موقعيت داشت و نمي گرفت بطور حتم سر و صدا بلند مي شد و ات

چون سگي آموزش ديده و بوكش مراقب تمام سلول ها بود ، از برخورد درون سلول باخبر مي شد و استاد 

ه ب. كه دوري وي براي من شديداً ناراحت كننده بود . داد  كدام سلول ديگر طور جزائي انتقال مي بهدوست را 

استاد دوست . كي دو روز يا بيشتر اثر اين برخورد فضاي اتاق را مكدرتر و دلگير تر ساخته بود هرحال ، تا ي

هنوز اوضاع سلول به حالت عادي برنگشته بود كه . ، چرا كه نگذاشتم صديق را بزند  ازمن كمي آزرده شده بود

. ديدنش آمده است  به  كه كسي  برودقومندانيغالم علي از معلم صديق خواست  تا به . دروازه سلول باز شد 

استاد صديق با هيجاني كه قابل فهم بود ، . طرف ديگر ديدند ه سلولي ها با چهره هاي سوال برانگيز يكي ب هم

  كه با وي ميانه بدي قبينآقاي  ح. تقريباً يك ساعت بعد با چهره خندان به اتاق برگشت . از سلول خارج شد 

 هيچ ، كدام گپي نبود ":  در جوابش چنين گفت صديق . "خيرت خو  بود " :نداشت از استاد صديق پرسيد 

   . "يك كسي بديدنم آمده بود 

به .   محاصره غذايي زندانيان همچنان به قوت خود باقي بود1361خاطر اعتصاب خونين ماه جوزاي ساله ب

 ي وي  نيم كاسه اي  وجود ميااسه هيچ پايواز اجازه مالقات با زنداني اش داده نمي شد ؛ مگر اينكه در زير ك

سكوت سنگين و تحقير آميزي بر فضاي تنگ سلول . چنين امري مايه تعجب هم سلولي ها گرديد . داشت 

استاد صديق كه سنگيني اين سكوت معني دار و سوال بر انگيز را بيش از اين تحمل نتوانست . حاكم شده بود 

چنين توضيحي بر تعجب  ما  . " آمده بود و چيز هاي از من پرسيد  يك مستنطق ":  با آواز بلند اظهار داشت

 از همه اسرار  - سراغ يك محكوم  خالي شده ه بعد از سه سال گرفتاري چه اتفاقي افتاده كه ب. بيشتر افزود 

جويي   در زندان مي آيند و وي را مورد  باز-  )سازمان پيكار  ( تشكيالتي و از همه داشته و نداشته سازمان اش

  ◙! ؟ ...مجدد قرار مي دهند 

            �  
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  توضيحات

  

كورش الشايي ،  ايرج (  گفت و گوي دارد  با سه تن از اعضاي رهبري سازمان انقالبيحميد شوكت - ]  ب 2[ 

نوان ـتحت ع)  » بران ـي و دبير اول حزب رنجـرهبر بي همتاي سازمان انقالب« (  كشكولي و  محسن رضواني

 گفتگو با هر يك درشكل كتاب جدا گانه به دست نشر سپرده شده » نگاهي از درون به جنبش چپ ايران « 

  در رابطه با يك شخصيت سياسي شناخته شده ايران به نام محسن رضوانيدر قسمت هاي از گفتگو با . است 

مصاحبه هاي وي پخش   BBC من جمله كه بار ها از طريق راديو هاي امپرياليستي  ) مهدي خان بابا تهراني( 

  : رضواني به پاسخ شوكت چنين گفته  ، محسندر مورد اين شخص. شده است 

سازمان انقالبي حزب توده "كه در گذشته به نام ( سازماني انقالبي [  مهدي با هدف برهم زدن سازمان " 

 -  افغانستان هم مي رسيد بهه بود ك"ستاره سرخ" ناميده مي شد ونشرية مركزي آن "در خارج از كشور 

در چين وضعش خوب بود ، به " ؛ " مي خواست هيئت اجراييه را ساقط كند " ؛ "به جلسه مي آمد   ) ] توخي

 محسن واقعيت اين است كه  "پرويز نوشته بود  «  ؛ "عنوان كارمند  خارجي راديو به دالر حقوق مي گرفت 

 باشد ما با سازمان هاي حزب توده در آلمان تماس  بگيريم بايد  تمام سر نخ  در دست مهدي است و اگر بنا

؛ كورش الشايي و سياوش پارسا نژاد قرار شد بروند با رفقاي حزبي تماس بگيرند و  » "... برويم سراغ مهدي 

آنها را به جدايي از حزب توده  ترغيب كنند مي بايست  به مهدي رجوع مي كردند و لست مسـئوالن و فعاالن 

   . "را از وي مي گرفتند ] حزب توده [ حـزب 

نگارنده كه بعد از رهائي از زندان پلچرخي مصاحبه هاي مهدي خان بابا تهراني را با گويندة راديوي بي بي 

كه در  ) " نگاهي از درون به جنبش چپ ايران "(  جمالت درج شده در كتـاب استنباط ازسي شنيده بود ؛ با 

، به اين نتيجه دست يافته كه مهدي عامل سازمان اطالعات شوروي بوده كه در  ل شد نقجمالتي از آنفوق 

 سوسيال امپرياليزم شوروي  بنا بر همين استنتاج ،.قالب چپ انقالبي خودش را تا راديوي پيكنگ رسانده بود 

افراد  مخفي حزب تنها به شخص انور خواجه و معاون وي در زمينه كسب اطالعات از چين بسنده نكرده ؛ بلكه  

طوري كه رضواني در .  فارسي پيكنگ رسانده بود يراديو ةدر نقش عضو سازمان انقالبي تا گويندنيز توده را 

    ." براي مالقات با مهدي بايد از چينايي ها اجازه  گرفته مي شد "مصاحبة اش با شوكت ، مي گويد 

 آنكه اختالفات ميان  چين و شوروي باال  پيش از" مي گويد  با شوكتايرج كشكولي  در مصاحبه اش

با رشد اختالفات در جنبش بين المللي كمونيستي ، آن . بگيرد  حزب توده عده اي كار شناس به چين فرستاد  

 كه عضو سازمان افسري سرهنگ چليپا و ]عابدين نوايي  [ سرهنگ نواييكار شناس ها از چين بر گشتند اما 

كشكولي  . "ماندند هر دو معلم بودند و در داشنگاه پكن فارسي درس مي دادند  حزب توده بودند ،  در چين 

  بر طبق صحبت يك   ياد مي كند از نوايي به نيكويي و تسليم رژيم شاه شد كه خود به مبارزه پشت كرد

ون پيكنگ  در آن سال ها  با عده اي محصلين افغان در پوهنت با نگارنده پيوند خوني دارد ، ويمحصل افغان كه

  با احترام خاصي نام مي برد و مي )نوايي ( از اين صاحب منصبكمونيزم عالقمند بود تحصل مي كرد و به 

 هم انتقاد  و مائو تسه دون و از كيش شخصيت استالينكردزيونيزم  را در شوروي نقد مي روي"   نواييگفت كه 

هيچ تضميني وجود نداشت كه در ميان  افراد  . " چين را نيز به نقد مي كشيدو انقالب فرهنگي نمودمي 
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 كه يكي دو تاي آن  از حزب توده بريدند و در چين ماندند عامل اطالعات  فرستاده شده حزب توده در چين

 همچنان در ميان رهبران سازمان انقالبي كه دو سه تن آن به مبارزه پشت كردند به  .روسي وجود نداشته باشد

موتر فروشي و دادن موتر كرايي ه گفته شده هم اكنون در شهر تورنتو به شغل  كمحسن رضوانيشمول شخص 

نالي و ئ چو،  تسه دونمائو(  هر دو طيف با رهبران چين .مشغول بوده در كارش تقلب هم مي كند به مشتري 

نين  چ نفوذ .داشتند هم  ديدن كرده بودند و رفت و آمد هاي به كوبا  )ساير رهبران حرب كمونيست  چين

؛ نمايندگي از ضعف پوليس سياسي ...   در راديوي چين و گماشته شده از جانب  حزب تودة ايران اشخاص

  .چين در آن زمان مي نمود 

  

 ه انديشه مائوتسه دون استوار  گرديد-  لنينيزم - از بدو تأسيس اش بر مبناي ماركسيزم " اخگر " تشكل -  ]3[

 بخشي از اعضاي رهبري كه درخارج از كشور بنابر داليلي زندگي مي بود ؛ اما مدتي سپري نشده بود كه آن

بعد . و تسه دون مورد مطالعه و ارزيابي قرار دادند و آنرا پذيرفتند ئكردند ، نظرات انور خوجه را در مورد رفيق ما

خش بخش داخل ، بخش  پاكستان ، ب.  ها سازمان به سه بخش ؛ حتا مي شود گفت به چهار بخش تقسيم شد

شماري .  بودند ... اين بخش ها داراي نظرات ناهمگون راجع به مسايل بين المللي و . اروپا و بخش واليت هرات 

از بخش داخل كه از مسايل جهاني بنا بر نبود مواد مورد ضرورت در مورد انديشه مائو تسه دون دور بودند ، 

 ديده مي شد كه رفيق گرامي استاد دوست  اثرات نوعي خصومت روشنفكرانه نسبت به رفيق مائو نزد شان

مدتي سپري نشده بود كه سازمان تحت تأثير جو بين المللي  بار ديگر پي  به اهميت  . شامل همين طيف بود 

انديشه مائو در رابطه با انقالب جهاني و بسا مسايل مبرم و حياتي ديگر برده ، از تخاصم عليه وي دست 

 اين بحث دنباله –ه شخصيت برجسته جنبش كمونيستي در سطح جهان  خواندند مثابه و وي را ب. برداشتند 

                    ◙.ي شدمين چند نكته  بسنده م هبيشتر داشته عجالتاً به

  

  ادامه دارد


