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 .با آنكه شناسائي شد ؛ ولي از سازمان اخراج نگرديد » اكسا« نفوذي -7

  
تعيين  شده بود ؛ ) بعضاً  بيشتر از آن(بوطه ده روز  فاصله زماني ديدن از حلقات مر كه1357اوايل ماه اسد سال 

مدتي پيرامون مسايل مورد نظر با هم صحبت نموديم ؛ متعاقب آن كار . رفيق مسجدي بر روال هميشگي به خانة ما آمد 
قاي بعد از اتمام گزارشات ، رفيق مسجدي سالم رف. ه ده روز مي ديدم ؛ آغاز كردم  حلقاتي را كه در فاصلدهيگزارش

رفيق توخي مسؤوليت كار « : شت و سيماي آرامش بخش اظهار داه با همان خونسردي هميشگي رهبري را به من رساند
سبت  آن رفيق جوان كار مي كرد ، به نپيش از اين يك رفيق ديگر با. ند  را به خودت واگذار كرده ابا يكي از رفقاي جوان

 سرويس ها ، آمد و شد آن رفيق سرك ها وتالشي درآن مي شود ، احتمال  مسافة يكطرفة دوري راه كه تقريباً دو ساعت
رفيق مسجدي نام مستعار و . » از اين وي را  خودت خواهي ديد   مشكل  ساخته ، از همين سبب بعد »خيرخانه« به را

  . نشاني محل مالقات با آن رفيق جوان را به من داد 
حمام «ق ها نبش سركي را كه يرف. تعارش  فراموشم شده ، رسيد   كه اسم مس»رفيق جوان«روز مالقات با آن 

 يك تعمير دو رخه  با دكان هاي نيم كاره در آن نبش.  ، تعيين كرده بودند در آن موقعيت داشت»  اول خيرخانهةحص
فيق  در محل ،  اولتر از آن ر)   ديدن مي كردم كه از رفيق هاي نا شناخته( شگي  من به روال همي. اش ديده  مي شد 

  به منطقة مورد نظر آمده در »رفيق جوان«حدود نيم ساعت پيش از وعده مالقات با آن . ده  نمي شدم مالقات ايستا
هر گاه اوضاع آمد و شد در آن جا . گوشه اي دورتر از محل مبادلة رمز شناسائي ، آن محل را از دور تحت نظر قرار دادم 

  .  از رفتن  به محل مبادلة رمز خود داري مي كردم را مشكوك و نا مطمئن مي يافتم ،
 با جمپر سفيد سپورتي در محل مالقات ديده »رفيق جوان« دقيقه از وقت تعيين شده سپري شد ؛ مگر 15 و يا 10

با خود گفتم بهتر است از محل مالقات عبور . يط سؤال برانگيز و اضطراب آور بود اتأخير، به خصوص در آن شر. نشد 
.  مي كردم كه كسي من را  تعقيب نمي كند كه كامالً اطمينان حاصل البته بعد از اين -ه به طرف خانه روان شوم نمود

با قد بلند  »رفيق جوان« چند متر از محل مورد نظر دور نشده بودم كه آن  .در پياده رو آن عمارت نيم كاره  به راه افتادم
من كه دچار نوعي بهت زدگي غير منتظره . و رمز شناسائي را بازگو نمود  ،  گرفتو اندام باريك به يكبارگي در برابرم قرار

حدود بيست ساله به نظر  »رفيق جوان«. شده بودم ، برخود مسلط شده ، متقابالً  بقية رمز را به آهستگي تحويلش دادم 
اريك و پر توانش به طرف كف  كه انگشتان بجائي( در پشت دست هايش . اندام ورزيده و عضالتي داشت . مي رسيد 

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  به پورتال 
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 ديوار و يا بر بدنة درخت يبرجستگي هائي ناشي از ضربه هاي مشتش برخريطة بوكس ويا به رو) دستش خم مي شد 
  .يا بوكسر است،   ما  كاراته باز  »رفيق جوان «احساس كردم كه .  را به خود جلب كرد توجهم

ول خيرخانه و در پي آن بر بخشهاي ديگر آن نواحي دور افتاده  موجي از تيرگي شام اضطراب آور بر دامنة قسمت ا
 «: گفتم  »رفيق جوان«  تر نپيموده بوديم كه به آنـچند ده متر بيش.  تادمـبه راه اف »رفيق جوان«با . به زودي نشست 

به خانة ! نه  «: گفت  »رفيق جوان«. » ما يكجا حلقه را داير كنيم ــ و در آن جا با شقرار است من به خانة شما بيايم ،
به من گفته  شده كه در خانة ! نه رفيق «  :  با تعجب آميخته با ترديد به صورتش نگاه كرده گفتم . » . شما مي رويم 

.  » نه ، به من  گفته نشده « : وي  جواب داد . » چرا  براي  خودت اين موضوع گفته نشده ؟ . شما حلقه داير شود 
تا دفعة بعدي كه با « : با خونسردي گفتم  . ق ها از چهره ام خوانده شود يم از اين بي تفاوتي رفنگذاشتم  ناراحتي ا

آن گاه به سمت شرقي آن نواحي كه چند صد . » خير باشد گپي ندارد . خودت خواهم ديد ، اين مشكل را حل مي كنم 
ئي كه از خاك آن  خشت مي ماليدند ؛ اشاره متر دورتر از خانه هاي نيم كاره ، داش هاي خشت پخته و خاك توده ها

در هنگام راه رفتن .  كه رفت و آمد در آن طرف كمتر است »خواجه بغرا « مي رويم به طرف  دشت « : نموده گفتم 
راه ، گاهي چنان باريك مي شد كه دو . به آن طرف روان شديم و از خانه هاي نيم كاره هم عبور كرديم . » گپ مي زنيم

[  بود » گل كنه «در اين طرف و آن طرف راه باريك ، . اريكي به مشكل مي توانستند پهلوي همديگر راه بروند تن در ت
كه  ورزشكار چاالك بود ، با بي ميلي  »رفيق جوان«].  خاليگاه هائي كه از گل كنده  شدة آن خشت ماليده بودند 

 از مدتي گپ و گفت ، متوجه شدم كه به داش هاي خشت بعد. آميخته با عدم اعتماد به من ، خواستم را پذيرفت 
را در پيش رويم  قرار دادم ، و با دقت وي را  »رفيق جوان«)  از روي احتياط ( در هنگام  راه رفتن . نزديك مي شويم 
رم در جريان راه رفتن طوري نشان داد كه به خاطر باريكي راه مي خواهد در پشت س »رفيق جوان«. تحت نظر گرفتم 

از اين حركتش احساس ناراحتي و اضطراب به من . بعد از طي مسافه اي  باز هم در پشت سرم قرار گرفت . قرار گيرد 
فكر كردم احتياط وي از سببي است كه مبادا ازجانب من مورد حمله قرار . ش شك كنم يدست داد ،كه سبب شد باال

كه  متوجه شده بود ما داشهاي خشت  »رفيق جوان«. ند ر به من حمله كـگيرد و يا عكس آن مي خواهد از پشت س
خواستش  . » از اينجا بر گرديم «:  در حركتيم ؛ با ناراحتي گفت »خواجه بغرا«پخته را پشت سر گذاشته به طرف دشت 

د بعدي بازدي.  رسيديم ) مقابل حمام حصة اول خيرخانه ( برگشتيم تا به سرك قيرريزي شده . را بدون اعتراض پذيرفتم 
  .قرار مالقات را ده روز بعد  گذاشتيم . را در چند سرك دورتر از محل قبلي انتخاب كردم 

در راه متوجه بودم تا كدام كسي تعقيبم . بعد از اين كه از وي جدا شدم ، با سرعت از اين كوچه و آن سرك گذشتم 
رحيمه كه با قضايا به خونسردي . گفتم  ) رحيمه ( به خانه كه رسيدم ، جريان را بدون كم وكاست  به همرزمم . نكند 

  .برخورد مي كرد ، مشوره داد كه منتظر روز ديگر باشم ، تا اين جوان را بيشتر بشناسم 
در ميان  »رفيق جوان«چگونگي باز ديدم را با آن .  به خانة ما آمد دقيقاً سر وعدهرفيق مسجدي به روز معينه

  .» برود )  »رفيق جوان«(ق ها گفتند كه رفيق توخي  به خانه يرف« : گفت رفيق مسجدي با  تعجب  . گذاشتم 
به ايستگاه . منتخبات مائوتسه دون را بر داشته در زير پيراهنم پنهان كردم .   رسيد »رفيق جوان«روز ديدن با 

باز هم دورتر . د  دقيقه به وقت معينه مانده بو20حدود . سمت شرقي سرك دوم خيرخانه كه رسيدم ، شام شده بود 
ا به شك ن رحركات وي كه در مالقات اولي م.  جوان مورد نظر به وقت تعيين شده نيامد. ازمحل مورد نظر ايستاده شدم 

تصميم گرفتم تا يك ساعت ديگر در آن منطقه  . انداخته بود ، سبب شد تا از نيامدنش بسيار كنجكاو و مشكوكتر شوم 
سر انجام بعد از . به روي يك در هزارم ، چانس آمدن وي را محاسبه كردم . وانم ببينم انتظار بكشم ، شايد وي را بت

با سرعت خود را پشت . پطلون و پيراهن سفيد به تن داشت . تقريباً يك ساعت ديدم كه با سرعت از سرويس پائين شد 
ق ير بخيري  برايش توضيح دادم كه رفبعد از جو. با تعجب رويش را دور داده  سالم  داد . سرش رسانده  صدايش كردم 
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واهللا خانة ما يك مشكل جدي «: وي در جوابم اظهار داشت . كه جلسة ما در خانة شما بايد داير گردد  كيد كرده اندها تأ
 KGB ةپنجشيري عضو بيروي سياسي باند خلق و اجنت شناخته شد[ ما و دستگير پنجشيري همسايه هستيم . دارد 

ي روسيه فدراتيف بوده ، هم اكنون در امريكا  اقامت دارد و به ليسيدن چكمه هاي بادار جديدش   كنونFSBسابق و 
 به من دست يازشنيدن اين خبر احساس. »  داير شدن حلقه در خانة ما فكر مي كنيد درست است ؟ ]مشغول مي باشد 

حتا مرغ « كه به گفتة برخي ها ؛ [ شيري  به سرعت در ذهنم خطور كرد كه پنج. داد كه خواستم از نظر او دور بماند 
چطور شده كه در همسايگي در به ديوارش پسر جواني آن ]  » ... هاي همسايه هاي محل اقامتش را هم خلقي ساخته 

ر در ايستگاه  پائينت.... وعدة بعدي ما را به تاريخ «  : وي را مخاطب قرار داده گفتم ... ( ! ) . هم از قوم خودش را نديده 
تعيين مي كنيم ، تا آن روز مي توانم موضوع داير شدن حلقه را در همسايگي پنجشيري ، با رفقاء در ميان .... به ساعت 

گذارم ، هرگاه آنان خواستند ، حلقه در خانة شما داير شود ، درصورتي كه شما موافق باشيد ، جلسة بعدي را درخانة شما 
  . »  ، من كدام مخالفتي ندارم هرگاه  رفقاء خواست شان همين باشد«   : گفت »رفيق جوان«. »برگذار مي نمائيم 

رفيق توخي گپي ندارد ، « : زماني كه موضوع همسايگي آن جوان را با رفيق مسجدي مطرح كردم ، زنده ياد گفت 
  .» داير شدن  حلقه ، آن هم حلقة دونفره ، در چنين جائي ابداً شك بر انگيز نمي باشد 

از موافقت رفقاء به وي . به وقت تثبيت شده حاضر شد  »رفيق جوان«در جاي تعيين شده  . ات رسيد روز مالق
كه رسيدم ؛   »رفيق جوان«نزديك خانة . وقتي رفقاء خواسته باشند ، من كدام مخالفتي ندارم « : اظهار داشت . گفتم  

  .با نفرت به آن طرف نگاه كردم .  بود نزلهن ملي دو مخانة اين خاي. وي با اشاره خانة دستگير پنجشيري را نشانم داد 
 .به طرف راست تعمير راهرو و زينه تعمير وجود داشت . خانة شان بزرگ نبود. باز بود  » جوانرفيق« ة دروازة خان

قي كه از اتا. » ببين در دهليز كسي نباشد تا من داخل شوم  «: گفتم . شتر از من به حويلي داخل شد يپ »رفيق جوان«
گوشه اي از پردة آن تا به . چراغ داخل آن اتاق روشن بود . در نبش حويلي موقعيت داشت ، در حال گذشتن بودم 

دو نفر را ديدم كه بر روي دوشك  نشسته به . از همان قسمت نگاهي به داخل اتاق انداختم . آخركش نشده بود 
ششمم وجود چند حس .  شان به درستي  قابل رويت بود بروت خلقي گونة يك تن. آهستگي با هم صحبت مي نمودند 

از داخل دهليز بيرون شده به من اشاره كرد كه به دهليز داخل شوم  »رفيق جوان «. به من گوشزد كرد تن را در آن اتاق 
ق رفي«. به روي دوشك در حالي كه پشتم به طرف كلكين بود نشستم . از اتاق اولي گذشته داخل اتاق دومي شدم . 

 وي آمده رو  ،در همين فاصله. من منتخبات را از زير پيراهنم كشيده به زير دوشك  گذاشتم . از خانه خارج شد  »جوان
ه ب«  : از چگونگي مطالعه اش پرسيدم  گفت . خود ماني به نظر مي رسيد . رويه اش تغيير كرده بود . به رويم نشست 

برخي موضوعات . » ... لم كم و بيش تحليل طبقات را برايم توضيح كرده رفيق مسؤو. آثار مائو تسه دون عالقه دارم 
در همين اثنا آواز باز شدن دروازة . كتاب منتخبات را از زير دوشك برداشته نشانش دادم . امنيتي را مورد بحث قرار دادم 

 را چند لحظه پيش در همان شخص بروتي كه وي. به شتاب عجيبي كتاب را به زير دوشك گذاشتم . اتاق بلند شد 
آمدن چنين فردي من را دچار . نزديكم آمده دستش را دراز نمود و سالم داد .  درون اتاق ديده بودم ، داخل خانه شد 

درنگ از جايم برخاسته دست دراز شده اش را محكم فشرده  نگاهم را به يبه زودي برخود مسلط شده ب. اضطراب نمود 
احوال پرسي متعارف و دلگير كننده كه تمام . كوتاهي هر دو به روي دوشك نشستيم بعد از مكث . چشمانش دوختم 

برادرم  « :گفت  »رفيق جوان«. » شما  معرفي نكرديد ، ببخشيد اينها كي هستند « : شد ، از رفيق ميزبان پرسيدم 
. وشĤيند بر اتاق مستولي گشت آن گاه سكوت سنگين و نا خ.  چند جمله اي ميان ما رد و بدل شد بعد از معرفي. » است

قرار «  : پرسيدم  »رفيق جوان«بعد از خروج وي ، از . برادرش سنگيني سكوت را تحمل نتوانسته  اجازه خواست كه برود 
 ما ةخانبه اگر كدام رفيقم « :  گفت يوي  با نوعي شرمندگي ساختگ» .نبود كسي داخل اتاق بيايد و من را بشناسد 

  .» چيزي در مورد من نمي داند . آدم سياسي نيست . ز احترام يك بار به ديدنش مي آيد بيايد ، برادرم ا
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« دانستم كه اسم وي ) در زندان پلچرخي(يك خلقي را به نمايش مي گذاشت ، چنانچه بعد ها  برادرش تيپ 
ر كوته قفلي هاي صدارت ، در اخير خادي شده بود و د» كام « عضو، بعداً» اكسا«نخست عضو . بود » اسين پنجشيري ي

  .در نقش زنداني آواز زندانيان را ثبت مي كرد 
شما مستقيماً به « : وي گفت .  به هرحال ، به جلسة آن روز  پايان داده ، روز و زمان جلسة بعدي را تعيين كرديم 

مده  موضوعات را مطرح مي نمائيم  به داخل خانه آئيد ؛ اول در بيرون از خانه بايد ببينيم ؛ آن گاه هر دو يكجاخانة ما نيا
آمدن ناگهاني برادرش  به داخل اتاق برايم . از خانة وي خارج شده  به جانب خانة خود روان شدم . نظرش را پذيرفتم . » 

  .چيزي غير عادي جلوه كرده بود 
 به يري جور بخبعد از.  جاي تعيين  شده حاضر شده بود به »رفيق جوان«. سرانجام سومين جلسه هم فرا رسيد 

فوتو هاي . ا در اتاق ديگري رهنمائي كرد كه در آن كوچ و چوكي گذاشته بودند ن راين بار م.  اش روان شديم طرف خانه
منتخبات . يا در خانه نبود و يا به اتاقي كه ما نشسته بوديم نيامد ) ياسين ( برادرش . بر روي ديوارهايش نصب شده بود 

به جر و بحث باالي متن  برگزيده شده  چندان تمايل   »رفيق جوان«. خود آورده بودم ، باز نمودم مائو تسه دون را كه با 
آن ها متوجه گير و گرفت « : بعداً از وي در بارة معرفي چند رفيقش پرسيدم ؛ با بي تفاوتي اظهار داشت . نشان نداد 

ببينم در آينده چگونه آنان را بار ديگر جمع وجور . كمتر به ديدنم مي آيند . اشخاص توسط اكسا شده  پراگنده شدند 
  : بعداً با دو دلي و ترديدي كه از آوازش پيدا بود ، چنين گفت . » كرده  مي توانم 

من عضو . تخلص مي كنم » پنجشيري«است ، » تيمور« نام اصلي من . رفيق اجازه بدهيد خودماني ترگپ بزنيم «  
اين را مدت ها پيش به رفيق مسؤول حلقه گفته بودم ، خواستم .  هم  هستم » خلق سازمان جوانان حزب دموكراتيك« 

اين را هم به رفيق . تكواندو را سالها قبل ياد گرفته ام . به سمت تايپست كار مي كنم ... در نساجي . شما هم بدانيد 
ويم تا هر چه زودتر به رفقاي رهبري يك مشكل مهم برايم پيش آمده آن را براي شما مي گ. مسؤول خود قبالً گفته ام 

ا نه ؟ اگر نروم ي بروم و يق ها هر چه زودتر برايم بگويند  به عسكريرف. مرا به عسكري سوق مي دهند . انتقال بدهيد 
گاه بخواهند كه به عسكري بروم ، در آن صورت مرا در واليات مي هر. ر چنين صورت بايد مخفي شوم  د. گرفتار مي شوم

 »ي بروم ـا و پيش كـ آن وقت به كجالح را با خود گرفتهـم سـ مي توان در صورتي كه از عسكري فرار نمايم.  فرستند
 ؟ اني و مخفي شوي چه كرده مي توانيتيمور جان اگر در كابل بم« : از وي سؤال كردم . سخنانش را به حافظه سپردم 

يش از پيش در ذهن قوي اش آماده داشت كه بيدرنگ به از شيوه حرف زدنش پيدا بود كه جواب سؤال هايم را پ. » 
كدام جاي . كه در خانة خود مخفي شده  نمي توانم در صورت مخفي شدنم در كابل ، اول اين « : جوابم پرداخته گفت 

از . » در چنين حالت رفقاء بايد  من را در جاي مطمئن مخفي نمايند . ديگر را هم سراغ ندارم  كه در آنجا مخفي شوم 
 در مخفي شوي آن گاه)  را عامدانه به كار بردم »تو«ضمير ( فرض كنيم رفيق ها موافقه كردند كه تو « : وي پرسيدم 

در مخفيگاه مي توانم « : باز هم جواب حاضر و آماده شده اش را اينطور بيان داشت . » مخفيگاه چه كرده  مي تواني ؟ 
ق هاي مخفي ي ؛ ارتباط ميان رف»عضو رابط «ق ها را تايپ نموده ، همچنان مي توانم به سمت ياسناد و نوشته هاي رف

چهرة .  »فقاي جوان را به من معرفي نمايند ، به آن ها  كاراته  ياد  مي دهم  اعضاي رهبري را برقرار نمايم ، اگر رةدش
تيمور جان از مشكلت بسيار متأثر شدم « : دلسوزانه و تأثر بار به خود گرفته با محبت اعتماد آفرين باز هم از وي پرسيدم

اني ؟  بگو تا آن را به رفقاء انتقال ه كرده مي توـروي درآنجا چـدر صورتي كه رهبري تصميم بگيرد تو به عسكري ب. 
ق ها من را به يطرح من در اين مورد مهم  اين است كه رف« : تيمور اين بار هم بي درنگ به جوابم پرداخت . » بدهم 

 حضور دارند ؛  معرفي نمايند و به آنان بفهمانند كه من مي توانم سالح مهم دولتي را از قشلة عسكري رفقائي كه درجبهه
آن گاه . پذيرفتم . صحبت ها كه تمام شد ، خواهش كرد تا چاي را نوشيده  بعداً بروم . » ره كرده  نزد آنان بياورم مصاد

چند قطعه عكس ،   . ندازميبوقت آن را يافتم تا در غيابش به  قاب هاي عكس روي ديوار نگاهي . از اتاق خارج شد 
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در رديف عكس ها ؛ فوتوي يك كاراته باز را با تيمور يكجا ديدم كه  . تيمور پنجشيري را در لباس تكواندو نشان مي داد
 بود كه در دورة زمامداري داوود خان به دور معلم امريكائي ياين پرچمي ازجملة جوانان. از پرچمي بودنش اطالع داشتيم 

پرچمي هاي . قه بسته بودند حل) كه بار اول به افغانستان آمده براي آموزش اين فن شاگرد مي پذيرفت (استاد كاراته 
  فركسيون پرچــم بودند كه با شيوه هاي مختلف مانع - اطالعات -توظيف شده كه از جملة اعضاي مخفي استخبارات  
يك بعد .  مند بودند ، به كورس آموزش استاد امريكائي مي شدند هورود ساير جوانان غير پرچمي ، كه به اين فن عالق

    . امريكا استCIAمريكائي بود كه مي پنداشتند ، وي عضو سازمان اداشتن استاد وظيفة اينها تحت نظر 
تيمور جان اجازه « : تيمور با پطنوس چاي برگشت در جريان نوشيدن چاي وي را صميمانه مخاطب ساخته گفتم 

ي را نداشت ، از جايش وي كه انتظار چنين سؤال. » است از  خودت سؤال كنم  كه كاراته را از كي و در كجا آموختي ؟ 
برخاسته همان قاب عكس را كه قبالً روي آن درنگ كرده بودم  ، از روي ديوار برداشته اشاره به همان كاراته باز پرچمي 

  .  بعداً به تعريف از وي پرداخت »  او استاد من است « : خادي شده نموده ، با لحن غرور آميزي گفت 
. » اين آخرين باري خواهد بود كه با اين جاسوس ديدم « : ي كردم ، با خود گفتم بعد از اين كه با تيمور خدا حافظ

رحيمه پرسيد . با ناراحتي آميخته با خشم  داخل خانه شدم . تا رسيدن به خانه ، درمورد خواسته هاي تيمور فكر نمودم 
هرگاه من گرفتار شوم . ه نمي تواند يك پوليس سياسي چيزي ديگر بودجز  اين آدم «: گفتم »  چرا ناراحت هستي ؟ «: 

  . » مسؤوليت آن متوجه همين آدم است 
را جمع بندي نموده به روي كاغد پيكره بندي نمودم ، » اكسائي«آن گاه به اتاق ديگر رفته تمام  صحبت هاي اين 

  .تا  آن  را به رفيق مسجدي گزارش بدهم 
ترصد آن منطقه بادلة رمز آمد و علت تأخيرش را م ده  به محل ش تعيين در آغاز كار سياسي ديرتر از وقت تيمور-1

  !وانمود كرد 
 به خانة خود آورده  حساب كرده بود كه شايد من وي راروي  اين چانس.  از بردنم به خانه اش خود داري نمود -2

  .ناسائي  مي توانست  يك تن ديگر از اعضاي سازمان را شةانحلقه را در آن جا داير خواهم نمود ، كه در آن صورت خ
 زماني كه قرار بر اين شد ، تا در ساحة دورتر از داش هاي خشت رفته ، در جريان راه رفتن مطالب مورد نظر را -3

 راه كج و معوج و باريك و همچنان تاريك است ،  هنگام راه رفتن در  اينكهةبه بهانمن عامدانه . با هم در ميان بگذاريم 
چند بار متوجه شدم كه تيمور مي كوشيد خودش را به گونه اي  از پيش رويم به .  كردم پشت سر تيمور حركت مي

 بيشتر شك وترديدماحتياط وي از من هم سبب شد تا نسبت به وي . پشت سرم قرار دهد و با احتياط قدم بر مي داشت 
 بخش مربوط به دستگير -» كسا ا« تيمور پنجشيري روي اين احتمال كه شايد اعضاي رهبري از ارتباط وي با . شود 

بعد ها فهميده شد كه [  اطالع يافته باشند ؛ از همين سبب رابطه اش را با مسؤول اولي اش قطع نمودند -پنجشيري 
و وي را به بهانة دوري راه  به عضو ] مسؤول اولي وي يك تن از اعضاي كميته مركزي سازمان ساوو  ، يعني نجيب بود 

روي همين احتمال بود كه بعداً . ساخته اند ، تا  عضو ارتباطي  وي را به شكلي از ميان بردارد ديگر سازمان مرتبط 
ن دقيقه يبعد از چند) اين قلم (ن شده  بيايد ، تا عضو رابطش ييك ساعت دير تر به محل تعيتصميم گرفت روز ديگر ، 

را شناسائي كرده بتواند و وقت بيشتر به چنگ آورده انتظار و تأخير وي ، پي كارش برود ، كه با كار برد اين تاكتيك م
، دستور ) اين قلم ( انتقال بدهد ، تا قبل از ديدن بعدي با مسؤول سازماني اش » اكسا «موضوع را به فرد باالئي خود در 

  .در جلسة بعدي همانگونه عمل كنداش به وي برسد و » اكسائي «تازه اي از جانب  آمر 
 اش تأكيد ورزد  ؛ در آن صورت  هرگاه رهبري سازمان بر داير شدن جلسه در خانه: كرده بود  حساب اين را هم -4

برادرش و شماري از رفقاي وي درخانه حضور داشته باشند ، طوري كه از حضور يك تن شان شخص مسـؤول سازمان 
  .يري شده  بتواند  جلو گ)  از ميان برداشتن وي ( ة احتمالي ــ شـود ، تا از وقوع واقعآگاه» اگسا«
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  با آنكه به مسؤول اولي خودش ، يعني به نجيب  گفته بود كه رفقائي دارد كه  مي خواهد آنان را به سازمان - 5
  : معرفي نمايد ؛ مگر زماني كه از وي در مورد رفقايش پرسيدم  با بي ميلي گفت  

ببينم در آينده براي جمع و جور كردن آنان . ساخت سه چهار  نفر را مي شناختم  گير و گرفت  آنان را پراگنده  «  
  .» چه كرده مي توانم 

سه تن اجنت (  پنجشيري ، و يا فريد مزدك   دستگير  آمر باالئي تيمور، كه به احتمال قوي هادي كريم ، يا-6
ئي شود و در توسط وي شناسا»  ساما«بوده باشد ؛ شتاب داشتند ، تا هر چه زودتر اعضاي رهبري سازمان ) روسي 

  . از اعضاي نظامي سازمان را در جبهات تازه شكل گرفته شناسائي نمايند يصورت ميسر نشدن اين مرام ، حد اقل شمار
بعد از .  رفيق مسجدي به روز معينه به خانه آمد . ي ناراحت كننده اي به سر بردم تا آمدن رفيق مسجدي در انتظار

 پيكره  نوشته بودم  برايش سپردم كه آن را رسماً به اعضاي 6 متني را كه در گزارشدهي ، مبرمتر و اتمام يصحبت ها
تا آن . ور مفصل براي خودش تشريح كردم با آن هم مسايل مربوط به تيمور پنجشيري را ط. كميتة مركزي بسپارد 

احتي آميخته با حدي از بي توجهي رهبري در مورد تيمور ناراحت و خشمگين شده بودم كه به رفيق مسجدي با نار
  :خشم گفتم 

در صورتي كه تيمور در .  مي گويد ، يا تيمور در سازمان باشد و يا من رفيق به رفيق هاي مركزي بگو كه توخي « 
  .» سازمان بماند من ديگر خودم را عضو سازمان نمي دانم 

 از داير شدن كار حلقة ما  رفيق مسجدي كه تحت تأثير صحبت هايم قرار گرفته بود ، به من  وعده داد كه پيش
  .خواهد آمد و نظر اعضاي  رهبري را برايم  خواهد گفت 

پيشتر از وقت داير شدن حلقه ، به خانة ما ) همانطوري كه وعده داده بود ( رفيق مسجدي ؛ به سبب ناراحتي من 
سايل مربوطه به تيمور را رفيق توخي تمام م« : هايم از تيمور چنين گفت آمده با مهرباني زياد در مورد برداشت 

 به ": رفيق بعد از اين كه گزارشم را با دقت شنيد ، گفت . انتقال دادم » سرسفيد « همانطوري كه گفته بودي به رفيق  
رفيق توخي  بگو تشويش نكند ،  تيمور جوان خوبي است وي از روي ساده انديشي خواسته هايش را اينطور مطرح كرده 

  :ي آن گاه به صحبتش ادامه داده  افزود ، رفيق مسجد » "است 
در هرصورت . خواهد ديد همان رفيقي كه قبالً وي را مي ديد ، باز هم . رفيق توخي بعد از اين تيمور را نبين  « 

 ةتحقيق و بررسي هاي الزم را در زمين.  فهميد كه اخراج يك عضو از سازمان به همين سادگي ها هم نيست شما هم مي
 عنواني ». م . هـ « ام بي محتوا و ذهني گرايانة رفيق ازشنيدن پي. » خت بيشتر شخصيتش ايجاب مي كند چگونگي شنا

به . خود ، براي نخستين بار در مورد سطح نازل و افتادة  شناخت پوليس  سياسي توسط وي دچار تعجب زياد شدم 
ر جلسه از خود بروز داده و خواسته هائي را كه اعراضي كه تيمور در پراتيك ، سه يا چهار با« : رفيق مسجدي گفتم 

 ةبه چنين  مسأل» سرسفيد « متأسفم كه رفيق . مطرح كرده به هيچوجه نمي تواند  ناشي از ساده انديشي وي باشد 
.  اين اجنت برآمده است ة داليل غير منطقي در صدد تبرئةنهايت مهم و حياتي برخورد كامالً ذهني گرايانه كرده و با ارائ

تيمور پنجشيري يك نفوذي دشمن .  از اين شخص كامالً منطبق با واقعيت عيني است ، نه با معرفت حسي برداشتم
  ]1 [.» . نمي تواند غير از اين باشد . است 

در . » استاد لطفاً صحبت هايم را به ياد داشته  باشيد « :  بعد از لحظاتي رفيق مسجدي را مخاطب قرار داده گفتم 
استاد شما خود شاهد «  : اشاره كرده  گفتم ]  2 ) [رحماني. س . غ ( بت هايم به مسألة انتخاب فردي به نام اخير صح

   .  »بوديد كه چگونه اين شخص را با تمام گپ هايش  به سازمان راه دادند
رابطه با اين  روزي كه رفيق مسجدي به خاطر ارتباط با من و كار گزارش دهي به خانة ما آمد ، در  ،مدتي بعد

اگر رفيق « :  رفيق مسجدي اظهار داشت ،موضوع جريان اقدامات بعدي سازمان را درمورد اين شخص از استاد پرسيدم 
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بهمن مخالفت خودت را با حضور وي در سازمان مورد تأئيد قرار نمي داد ؛ حاال اين شخص را به درجة كادر در سازمان 
زماني كه اين شخص به سازمان راه « : نكته اي در اين مورد اشاره كرده چنين گفت رفيق مسجدي به . ارتقاء داده بودند 

درسازمان مطرح شد، رفيق بهمن ازآن ) رحماني . س . عضويت غ ( پيدا كرد ؛  وقتي كه پيشنهاد پذيرفتن عضويتش 
كه نظرات خودت را در همين. جائي كه فرد موصوف را مي شناخت ، رضايت نداد كه به عضويت سازمان پذيرفته شود 

  ]  3. [،  شنيد ؛ اين بار به خاطر  رد كردنش جداً پافشاري نمود يامورد وي ، كه بسا مسايل پوشيده اش را افشاء نموده 
   ادامه دارد                                    

  
  

  توضيحات
  
موضوع درخواستم در مورد اخراج تيمور از مدتي از . دوباره ارتباط دادند ) نجيب ( تيمور را به فرد اولي  -] 1[
 آمده از تصميم كميته مركزي به سبب تغيير اعضاي ارتباطي ة ما سپري شده بود ، يك روز رفيق بهمن به خانسازمان

لطيف  (بعد از اين به عوض رفيق مسجدي ، انجنير « : زنده ياد گفت .  از شهر با من صحبت كرد يحلقه ها در بخشهائ
فاصلة داير شدن حلقات با وجود خرابي اوضاع تغييري  وظيف شده كه عضو ارتباطي با حقلة شما باشد ت) محمودي 

 با تأثري آميخته با اشارة محتاطانه  بعداً .». محسوسي در آن وارد نشده ؛ مثل سابق  همان ده روز در ميان مي باشد 
.  »  او كار مي كردي در وقت پخش شبنامه گير افتاد همان رفيق ما ني ، همان رفيق ما كه خودت با«  : اضافه نمود 

 در جمله اش سريعاً استنباط كردم كه اشارة رفيق بهمن به » ني «حيرتي بي سابقه اي به من دست داد ؛ زيرا از كاربرد 
 را از همين سبب اين انتقاد تلويحي سازمان.  مبني بر جاسوس بودنش مي باشد  پنجشيريبرداشت من در مورد تيمور

در همان لحظه هم كامالً متيقن بودم كه در مورد وي دچار . يك كمبود و نقيصة ناخوشايندي براي خود تلقي كردم 
اشتباه نشده ام ؛ پس اين گرفتاري براي چه ؟ اين سؤال به سان پتكي بر ذهنم فرود آمد و سراسر وجودم را حرارت 

اين رفيق ما . رفيق تيمور را مي گويم « : گفت »   رفيق گير افتيد ؟كدام«از رفيق بهمن پرسيدم  . كُشنده اي فرا گرفت 
هم تايپست خوب بود و هم كاراته باز ، در نظر داشتيم جوانان سازمان را به وي براي آموختن كاراته . بسيار فعال بود 

. »رخانه گرفتار شد در وقت تقسيم شبنامه درخي« : گفت  »  چطور؟ «پرسيدم : بسيار تعجب كردم . » معرفي كنيم 
باز هم با خود . هر دو براي لحظاتي درخاموشي ناراحت كننده اي فرو رفتيم . سكوت بسيار سنگين و تلخ دامن گشود 

 –با چنين وضعي هيچگاه بر نخورده بودم . » ؟  ... ارزيابي و سنجشم  كامالً درست بوده ؛ پس چرا گرفتار شده « : گفتم 
  حل نمودم كه در جايش به - كه زير عمليات اپراتيف قرار داشتيم -  را  بعد از جريان تحقيق اين سؤال حيرت بر انگيز

   .آن خواهم پرداخت 
  

 در يكي از روز هائي كه استاد مسجدي براي داير شدن حلقه به خانة ما آمده بود ، از من خواست تا  فردي را در -] 2[
. وقت و جاي مالقات و رمزم تعيين شده را هم به من داد . با وي ادامه بدهم و بعد از آن كار سياسي را ، خيرخانه ببينم 

 فعالً از گفتن نامش خود داري مي نمايم  .شما از سال ها پيش وي را مي شناسيد« : استاد با لبخندي اضافه نموده گفت 
ه وقت تعيين شده در جائي گفته روز مالقات ب. » در روز معيينه كه به محل مالقات رفتي آن وقت وي را مي شناسي . 

در روز داير شدن حلقه از نيامدنش به رفيق مسجدي . محل را ترك گفته به خانه آمدم . شده بود رفتم ؛ مگر وي نيامد 
رفيق مسجدي گفت . من به خاطر دانستن نام اين شخص اصرار كردم . رفيق علت نيامدنش را نفهميد . اطالع دادم 

با . منكه اين شخص را به درستي  مي شناختم از عضويتش در سازمان تعجب كردم . است ) ي رحمان. س . غ ( اسمش 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                                   چهـارم جلـد                                                       

 
 
 
 
 
   

 

 

8 

در خاتمه تأكيد . مي باشد .... داليل موجه در مورد وي  اضافه نمودم كه حضور چنين افرادي در سازمان ماية نگراني و
   . كردم كه من حاضر نيستم با وي كار سياسي نمايم 

  
خويشاوند ظاهراً اخراج شده اش از ساما را در خفاء به يكي از حلقات ) . م . . هـ(  رفيق م شد كه بعد ها  معلو–] 3[

كه سازمان ضربه نخورده بود ،  تا زماني، ن ساوو تنظيم نموده بود در سازما) قاري ( وابسته به رده هاي مربوطه اش 
[ . شد » زنداني «  رحماني . س .  غ  زمــاني كه . ستن اخراج شــده اشماري از رفيق ها متيقن بودند كه وي از سازما

. م . هـ (  ؛ رفيق ها متوجه دورنگي  ]بعداً بي سر و صدا از زندان پلچرخي رها گرديد.  ماند »2 بالك«مدت كمي دروي 
 رهائي از من بعد از. پيوند تنگاتنگ داشت ) قاري  - ظاهر قريشي  (شخص موصوف با  ضياء قريشي . در سازمان شدند ) 

  .به اين نكته  تماس خواهم گرفت ) ظاهر قريشي  يا ضياء قريشي  ( " قاري"در بخش معرفي . زندان به اين راز پي بردم 
  
  
  

  


