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  موسوی

  ٢٠١٢ جنوری ٢۶

  

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٢٠ 

  :به ادامۀ گذشته

ند پاسخ مارتباط جبھۀ نيمروز ادامه دھيم، الزم است به سؤال يک تن از خوانندگان ارجقبل از آن که بحث ما را به 

  :يکی از خوانندگان ارجمند پورتال پرسيده اند. ارائه بدارم

  !آقای موسوی«

شده ايد و شما ھم ضمن نوشتۀ تان " داکتر صديق ھراتی"در حالی که جنابتان از طرف شبنامه نويس متھم به ترور

انجنير "و " معلم قندوزی"ده ايد که گويا وی بعد از محکمه و بعد از فيصلۀ فرستادگان با صالحيت سازمان يادآور ش

ضمن بيان خاطرات زندان خود می نويسد " احمد علی"اعدام شده است، اينک در سايت گفتمان فردی به نام " مزاری

  » زمينه بنويسيد که چه کسی راست می گويد؟لطف نموده در.  به وسيلۀ دولت اعدام شده است١٣۶١که وی در سال 

  !خوانندۀ عزيز

زيرا با تأسف در عين زمان ". احمد علی"تا جائی که من می دانم در اين مورد ھم من راست می گويم و ھم آقای 

د يا" داکتر صديقی ھراتی"يعنی دو فرد به نام . ی طب کابل محصل بودندځدونفر با عين نام و از يک واليت در پوھن

، شمرده "موسی خان"بود و از ديگری " عيسی خان "می شوند، تنھا تفاوت آنھا در صنف ولد ھای شان که از يکی 

بدون کدام اسم " داکتر صديق جاسوس"مگر آنھا در نزد سازمان کامالً از ھم متمايز بودند، چه در حالی که . می شد

مسؤوليت کميتۀ " ھارون"ديگر با اسم مستعار" داکترصديق"شناخته می شد، " ھری"مستعار و گاھی با تخلص

  .را در پوھنتون به عھده داشت" ساما"محصالن 
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از آن سخت بھره مند شده بود، چه وقتی عده ای از " داکتر صديق جاسوس"اين تشابه اسمی يکی از امتيازاتی بود که 

عرفی دارند تا ساير رفقاء از وی برحذر رفقاء به ماھيت وی پی برده و به شکلی از درون زندان می خواستند او را م

نموده در ذھن رفقاء وی را ترور شخصيتی نيز نموده " ھارون"باشند، آن جاسوس تمام توجھات را متوجه زنده ياد

چنانچه برخی از رفقاء حتا بعد از اعدام آن زنده ياد نيز نمی توانستند واقعيت موجوديت دو داکتر صديق از . بود

  .يندھرات را درک نما

داکتر "در گفتمان، تا جائی که از متن نوشتۀ ايشان برمی آيد بايد جنابشان " احمد علی"واما به ارتباط نوشتۀ آقای 

" زندان در زندان"باشد که قبالً خاطرات شان را زير عنوان " پيکار"يک تن از بنيانگزاران سازمان " احمد علی

، ١١در بخش ھای " توخی"ديدند، از جمله ھمکار گرامی ما آقای نگاشته و به عکس العمل ھای چندی نيز مواجه گر

گروه "به نشر رسيده و ھمچنان " خاطرات زندان" خاطرات شان که تا حال سه جلد آن زير عنوان١۴ و ١٣ ، ١٢

زيد ورم جھت مااميد. نيز در زمينه بحث ھای مستدل شان را انجام داده اند"  م ل م-پيکار برای نجات مردم افغانستان

  :مراجعه نموده، بر من منت گذاريد" پيام آزادی"معلومات به لينکھای ذيل در سايت 

  :لينک قسمت سيزدھم نوشتۀ آقای توخی

pdf.A%20-0%2013%20%20%2Part%20-%20ZENDAN/extra/org.payameazadi.www://http  

  " م ل م–گروه پيکار برای نجات مردم افغانستان "لينک نوشتۀ

pdf.17042011_gpbna_txt/extra/org.payameazadi.www://http  

  :و اما بر گرديم به آنچه در نيمروز می گذشت

وری که قبالً ياددھانی نمودم يکی از نکات ديگری که می بايست با دقت به آن برخورد صورت می گرفت، ھمان ط

در عين ايجاد و حفظ رابطه با جنبش چپ ايران آنھم به دور از چشم رژيم واليت فقيه و حتا بيشترين بخش از افراد 

و " حزب توده ايران"ھاد خاين به ملت ايرانجلوگيری از ارتباط و نفوذ احتمالی دو ن" چاما"و " جبھۀ نيمروز"

  .بود" چريکھای اکثريت"

نخست آن که در شرايطی که تمام نھاد ھای ارتجاعی و وابسته به امپرياليزم و . اين مسأله از چند جھت قابل دقت بود

ام شرايط يکی ارتجاع و ھمچنان تمام احزاب وابسته به روس، در ارتباط تناتنگ با ھمديگر قرار داشتند و در تم

کمک ديگری بود، پراکندگی نيروھای انقالبی به خصوص جنبش کمونيستی منطقه ھم از لحاظ تيوريک وھم بنا بر 

نيازمنديھای عملی در رأس ھمه تالش به خاطر بقاء حکم می نمود تا نزديک ترين و صميمانه ترين پيوند ھا را با 

چه ما اين نکته را به نيکوئی می دانستيم که برای .  بشتابدھم قايم نموده، در حد امکان ھريک به کمک ديگری

تضمين موفقيت ھای خود در داخل ايران، بايد متحدان طبقاتی خود را يافته و در ھمسوئی و ھمآھنگی با ھمديگر 

  .نبرد مشترکمان را که رھائی مردم منطقه از زير يوغ استعمار و ارتجاع بود، به پيش ببريم

در واليت " حزب توده ايران"و قسماً ھم " چريکھای اکثريت"ال تأسف حاکميت انحصاری دومين نکته با کم

يعنی تمام آنھائی که در ظاھر لباس متحد طبقاتی ما را بر تن داشتند، ھمه نوکران . سيستان و بلوچستان ايران بود

" ساما"و ھمکاری ھای " چاما"روس و تا مغز استخوان دشمن جبھۀ نيمروز بودند، تا چه رسد به اين که از وجود 

آنھا در آن . اطالع دقيقی به دست بياورند" مارکسيست لنينيست پيرو انديشه مائو تسه دون"به حيث يک سازمان 

زمان دورادور و از طريق مبادلۀ گزارشاتی که بين دولت دست نشاندۀ روسھا و آن احزاب از طريق روسھا 

ی داشتند، اما برای آن که بتوانند کاری انجام دھند و افراد جبھه را صورت می گرفت، اطالعات جسته و گريخته ا

در داخل ايران زير ساطور رژيم واليت فقيه برده و در داخل افغانستان به مسلخ استعمار روس بفرستند؛ نيازمند 
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 می کوشيدند آنھا با حرکت از درک نيازمندی ھای جبھه و افراد آن سخت. معلومات دقيق تر از اوضاع جبھه بودند

  .تا به شکلی از اشکال در درون جبھه نفوذ نمايند

يا به اھميت " چاما"حتا عدۀ زيادی از افراد رھبری" چاما"سومين نکته آن بود که گذشته از افراد عادی جبھه و 

  .چنين روابطی آشنا نبودند و يا ھم ايجاد چنان روابطی را بی ارزشتر از ريسک افشای آن می دانستند

در نتيجه . ر نظرداشت نکاتی که در فوق بدان اشاره شد، جبھه بايد از خط روشنی در زمينه برخوردار می بودبا د

انجام يافت، از آنجائی در سطح عمومی نتوانستيم به توافق " چاما"به دنبال بحث ھای چندی که با رفقای مسؤولين

افراد جبھه با ھيچ يک از احزاب و سازمان ھای خاصی نايل آئيم، تنھا فيصله صورت گرفت که نبايد ھيچ يک از 

با ھر نھاد کمونيستی " ساما"ايران در تماس باشد، برای من نيز اجازه داده شد تا به مسؤوليت خود و به نمايندگی از 

  .که خواسته باشم رابطه برقرار نمايم

، اين تصميم را "چاما"ریدر آن وقت بود، مگر رفقای زيادی از صفوف و رھب" چاما"ھرچند اين نظر رسمی 

نادرست و ضد انقالبی دانسته، در عمل می کوشيدند تا بيشترين سعی شان را از کمک به من در اين زمينه دريغ 

  .نورزند

سازمان پيکار در راه آزادی "با رفقای " ميرويس" زنده ياد ١٣۵٨در سال " ساما"با وجودی که به نمايندگی از 

 گرفته بود و از آنجائی که رفقای شرکت کننده در جلسه با آن زنده ياد، عمق تحليل در زاھدان تماس" طبقه کارگر

از البانيا، نتوانسته بودند به مرکزيت شان برسانند، دو " دوسيستم"از چين و " تئوری سه جھان"وی را در تقابل با 

 اين قلم ١٣۵٩ی در سال در آن مورد، برای آنھا فرستاده بود، مگر وقت" ساما"کست نيز جھت ايضاح مواضع 

تصميم گرفتم تا با جنبش چپ ايران در تماس آيم با تأسف در تمام زابل و حتا زاھدان کمترين اثری از آنھا به 

زيرا آن سازمان قسماً به اساس علنی گريھای خودش و قسماً ھم توطئه ھای انتقام جويانۀ . مشاھده نمی رسيد

نھا در درون سپاه از اولين نھادھائی بود که در زير ضربت رژيم واليت فقيه و نفوذ آ" سازمان مجاھدين خلق ايران"

 يعنی تا زمانی که زنده ياد رھبر از المان به ايران و از آنجا به جبھۀ ١٣۵٩قرار گرفتند در نتيجه تا اواسط سال 

  .نيمروز نيامده بود، ما کمترين تماسی با جنبش چپ ايران نداشتيم

و " چريکھای اکثريت" ھای الزم امنيتی و ممانعت صريح جبھه درقسمت عدم تماس با مبرھن است که احتياط

  نيز کار ساز افتاده از آن بابت خاطر جمع بوديم" حزب توده ايران"

به جبھه آمد و از طرف اين قلم در جريان کار ھای آن ديار قرار " رھبر" زنده ياد ١٣۵٩وقتی در اواسط سال 

صحبت به ميان آمد، ضمن تأکيد بر نقش آن، " ساما"د ھمکاری با متحدان طبقاتیگرفت و به خصوص از کمبو

  .تصميم گرفته شد تا آن روابط از طريق تھران قايم شود

کنفدراسيون بين "با تنی چند از رفقای ايرانی که با ھم از مجرای " رھبر"جھت انجام اينکار از ھمه اولتر زنده ياد 

تماس ھائی داشتند و آدرس شان نزد آن زنده ياد وجود داشت، تماس گرفته زمينۀ آشنائی ھای " المللی محصالن

  .بعدی را مساعد ساخت

 از بردن اسم کامل وی پوزش می خواھم -"ک"در خانۀ زنده ياد١٣۵٩ر سال در دومين شب اقامت ما در تھران د

زيرا با در نظرداشت آن که ھمسرش نيز فعال سياسی بود، می تواند بردن اسم کامل آن زنده ياد از لحاظ امنيتی 

 روز جنبش  امکان آن به وجود آمد تا با بيشترين بخش از رھبران آن-دشواری ھائی برای ھمسرش به وجود بياورد

آنھا کسانی بودند که من بيشترين فھم و برداشت . چپ ايران از نزديک آشنا شده و از صحبت آنھا مستفيد بگردم

خويش را مرھون نوشته ھا و کتابھای آنھا بودم، بر ھمين مبنا در آغاز بحث ھا به خصوص در قسمت ايران و 
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اما وقتی اندکی بحث ھا ادامه يافت و . باه صحبت می نمودمافغانستان، من با نوعی احتياط به خاطر احتراز از اشت

برمبنای نوشته ھای خودشان عملکرد آنروزی شان به نقد کشيده شد، يکی از احکام جاودانۀ لنين بار ديگردرستی 

نقالبی بيش از ده ھا سال عادی اسباب تکامل انسان را اخود را به اثبات رسانيد، حکمی که زندگانی در شرايط 

  .اعد می سازدمس

که بدون آن ھم انسانی نبود که بين حرف کس ديگری بدود، با دقت تمام شاھد بحث بين يک عضو " رھبر"زنده ياد

که از جبھۀ جنگ آمده بود با رھبران بيشترين بخش جنبش چپ آنروز ايران از سربداران گرفته تا کومله و " ساما"

در اخير بحث . بود، بدون آن که خود کمترين دخالتی در قضيه نمايد... از رنجبران گرفته تا پيکارو رزمندگان و 

خودت چه می گوئی؟ پاسخ کوتاھی را که " رھبر"صاحبخانه و ميزبان از وی پرسيد که رفيق " ک"وقتی زنده ياد

  :زنده ياد رھبر گفت. را در خود حمل می نمود رھبر داد دنيائی از معنا

به ارتباط جنبش چپ ايران تا چه ميزانی درست و يا نادرست " سامائی "صرف نظر از اين که تحليل ھای رفيق

است و صرف نظر از آن صحت و سقم آن را آينده نشان خواھد داد، من نمی توانم به عنوان عضوی ازاعضای 

يران با رھبران جنبش چپ ايران به ارتباط جنبش ا" سامائی"به اين افتخار نکنم وقتی می بينم که يک رفيق " ساما"

و دور نمای آن به بحث می پردازد و نمی توانم افسوس خود را نيز يادآوری ننمايم که ايکاش رفقای ايرانی نيز 

  .مسايل افغانستان را از خود دانسته و باعطف توجه بدان می توانستند ما را يار و مددگار باشند

ل اوضاع در ايران بود، با کمال تأسف خيلی زود اين جواب که تلويحاً به معنای تأئيد نظرات ما در قبال روند تکام

به فکر " رھبر"چه وقتی چند ماه بعد با خاتمه دادن به کار در جبھه، به دستور زنده ياد . صحت خود را نشان داد

در تھران و ساير شھرھای ايران آمده بودم، در اولين مالقاتی که بين من و " ساما"جمع و جور کردن و تنظيم افراد 

صورت گرفت، خبر داد که چند تن از آن رفقاء دستگير شده و سرنوشت شان نامعلوم است، به " ک" يادزنده

بود، اطالع داد که با تأسف " پيکار"خصوص از رفيقی که بيشترين بحث بين ما صورت گرفت و مربوط سازمان 

وجود " پيکار" نام سازمان تمام سازمان آنھا ھمان طوری که پيش بينی شده بود، ضربت ديده و ديگر چيزی به

  .ندارد

 ايکاش من در تحليل ھای من که از شنيدن آن خبر سخت ناراحت شده بودم، فقط يک آرزو می توانستم داشته باشم؛

  .خود اشتباه می کردم مگر آن وقايع اتفاق نمی افتاد

 بحث احتياط از بين رفته بود به آن بحث ھا که در آغاز با احتياط تمام از طرف من آغاز شده بود و در جريان ادامۀ

برای اعتماد به نفس اين قلم آنچنان ارزشمند بود و است که نه تنھا ھيچ " رھبر"خصوص سکوت تأئيد آميز زنده ياد

گاھی فراموش خاطرم نگرديده و نخواھد گرديد بلکه از ھمان تاريخ به بعد بدون آن که پای کدام خود خواھی 

م، مناسبات جنبش چپ افغانستان با جنبش چپ بين المللی ديگر نمی تواند يک طرفه درميان باشد، ھميشه گفته ا

لد باشند و ما مصرف کننده، بلکه با در نظرداشت غنامندی پراتيک مبارزاتی در جنبش وباشد، بدان مفھوم که آنھا م

ی جنبش خود آنھا مباحثه چپ افغانستان، وقتی فردی کم دانشی مانند من بتواند با رھبران جنبش کشور ھمسايه رو

نمايد و گذشت زمان پيش بيينی ھای وی را به اثبات برساند، به يقين آنھائی که از من به مراتب بيشتر خوانده اند و 

در پراتيک نيز از من گامھا جلو تراند، می توانند حرفی برای گفتن داشته باشند، حرفی که ديگران نياز به شنيدن آن 

  .دارند

" ک"ز آن زمان به بعد تا آمدنم به تھران، با تنھا کسانی که در تماس تشکيالتی قرار داشتم، زنده ياددر ھر صورت ا

  .و ھمسرش بود که ھريک از نھاد جداگانه ای نمايندگی می نمودند
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  غرض انجام وظايف تشکيالتی به تھران آمدم، بيشترين تماس بازھم بين ما با ١٣۶٠وقتی در اوايل سال 

  .  رفقای ھمسرش که مربوط سربداران بود، استوار بودو" ک"رفقای

به خصوص عالقه اش به افغانستان و . رفيقی بود نمونه که می بايست از وی در بسا جھات آموخت" ک"زنده ياد

داشت، آنقدر آموزنده بود و است که اگر اين قلم در طول " ساما"جنبش چپ افغانستان، دلسوزی و غم شريکی که با 

فرا " ک"ارتباط روابط بين المللی از خود چنان روحيه ای تبارز دھم بيھراس می گويم که آن روحيه را از عمرم به 

 ما امکاناتی را که در اختيار داشتيم در ۶٠وقتی در جريان حمالت شدت يابندۀ بعد از ماه جوزای سال . گرفته ام

اد آنھا را به دوش گرفتيم، ويا زمانی که آنھا از خدمت آنھا قرار داديم و برای مدتھا، مسؤوليت حفظ اسناد و مو

دست يافتند و می خواستند آن را به ما برسانند، من در وجود زنده " کاتيوشا"طريقی به چند عدد راکت انداز 

رفيقی را می ديدم که ھيچ رنگ و بوئی به جز انقالب و منافع انقالب نمی شناسد؛ ھمچنان وقتی اين قلم " ک"ياد

طريق مرز نيمروز به پاکستان تم تا چند تن از رفقای مربوط به سربداران را بنا به تقاضای ھمسرش از تصميم گرف

ال دھم، ھيچ يادم نمی رود که چگونه با توصيه ھا و گوشزد ھا از من خواست تا حد اکثر مخفی کاری را در آن انتق

 دچار گردد صميمانه گفت که اين افراد را ھرچند انتقال مراعات نمايم، او بدون آن که به غرور کاذب ناسيوناليستی

من نمی شناسم اما بعيد نمی دانم که تاب دوری از وطن را برای ھميشه بتوانند، در نتيجه کوشش کن کمترين رد پای 

  .رفقاء در اين ھمکاری باقی نماند، تا ھنگام خطر، مقابله با آن آسان گردد

مکاری ھای منطقه ئی گامھائی برداريم، يعنی بين افغانستان، ايران، ما در آن زمان قادر شده بوديم که روی ھ

  .ترکيه، پاکستان و ھند حد اقل ارتباطات را به وجود بياوريم

 از المان به تھران برگشت و ما ھر دو با سپردن کار ھای ايران به ١٣۶٠در اواسط سال " رھبر"وقتی زنده ياد

وشبختانه در مسير درستی ھم قرار دارند، عازم پاکستان گرديديم، ديری دست دوستانی که تا ھنوز زنده ھستند و خ

نگذشته بود، که از جمع آنھائی که من در بيرون شدن از افغانستان با آنھا کمک نموده بودم، دو سه نفر به ايران 

اين . زارش دادندمراجعت نموده و تمام آنچه را نسبت به من می دانستند، به سپاه و ساير مقامات امنيتی ايران گ

تواب شدن درست در زمانی صورت می گيرد، که غازی به جبھۀ نيمروز خيانت نموده ضمن آغاز جنگ، به خاطر 

به دست آورده بود به سپاه " ساما"ضربت زدن جبھه تمام اسنادی را که از اين طرف و آن طرف عليه من و 

  . پاسداران سپرده بود

، محارب با خدا و ت فقيه، اين قلم را مفسد فی االرضع متفاوت بود که رژيم واليبر مبنای اين دو گزارش از دو منب

  .رسول خدا اعالم داشته مباح الدم و واجب القتل اعالم داشت

با سربداران تا تسليم عده ای از افراد آن از مسايلی نيست که مخفی باشد، ما " ساما"جريان اين قضيه از ھمکاری

واب شدن آن دو سه نفر با رفقای آنھا در خارج از ايران اطالع داديم، آنھا نه تنھا از وقتی در اولين فرصت از ت

را توابان باز گشت کننده لو داده اند و وی در زندان " ک"جريان اطالع داشتند بلکه ياد آور شدند که خانم زنده ياد

  .می باشد

اين که  . کارم در واليت نيمروز بيان داشتاين بود تمام آنچه را می توان در چنين يک رساله ای به ارتباط 

با آنھم ھرگاه . جواسيس روس و امريکا زير چه عنوان می خواھند از آن برايم برچسبی بسازند، زياد ارزش ندارد

در زمينه سؤالی نزد خوانندگان وجود داشته باشد که در پاسخ به آن معاذير امنيتی دست و پايم را نبندد، با کمال ميل 

  .بيشتر از اين قلم بگردانمحاضرم 

 ادامه دارد


