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 Political سياسی

 
  موسوی

  ٢٠١٢ اپريل ٠۵

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٢٧  

  :به ادامۀ گذشته

 که بين بخش قبلی و کنونی به وجود آمده از تمام خوانندگان گرانقدر که طی اين مدت قبل از ھمه به خاطر فاصله ای

خوانندگان گرامی پورتال می توانند مطمئن باشند که علت . بار ھا علت اين تأخير را جويا شده اند، پوزش می خواھم

 .تأخير مشکالت تخنيکی بود که اکنون رفع شده است

در خاتمه  در مورد کوه صافی، الزم است نخست به دو سؤال و يک انتقاد پاسخ گفته، قبل از پرداختن به ادامۀ بحث

  :بحث خويش را دنبال نمائيم

 می تواند خدمت به امپرياليزم باشد نگارش چنان نوشته ھائیتنی چند از دوستان ضمن ارسال نوشته ھائی که ھدف 

سبيده اين و داو دسته اش به جان خودت چرا حسين ختا دست يازيدن به يک بحث سياسی، پرسيده اند که در اول چ

اند و آيا بين آنھا و شبنامه نويس رابطه ای وجود و يا خير و درثانی علت سکوت اين قلم در قبال آنھا چيست؟ 

ھمچنين دوست ديگری که به يقين از تأثير شارالتانی ھای باند حسين در امان نيست، ضمن تأئيد از مواضع مطرح 

  .سخ به شبنامه نويس، ادبيات آن را ادبيات سياسی ندانسته، قابل انتقاد می داندشده در پا

  :در پاسخ به سؤال اول بايد نگاشت

که اگر حسين در طول " صادق ظفر"اختالف اين قلم با باند حسين خاين اعم از خودش و فرد بی شخصيتی مانند 

ناميده است، بر می " کاذب"د صادق گفته و وی را عمرش يک حرف به جا گفته باشد ھمانا حرفی است که در مور

را داشتم و آنھا ھم از طرف اربابان " ساما"و آن زمانی که اين قلم عضويت " ساما"از ايجاد  قبل یگردد به سالھا

را نمی دانم که آيا خودش از چنان ضريب ھوشی برخوردار است " کاذب. "نفوذ نموده بودند" ساما"شان در داخل 

 ھرچند در چنين مواردی ھوش خودش باعث و محرک اعمالش نمی تواند باشد بلکه بادارانش تعيين - د بفھمدکه بتوان
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 شناخته بودم و دير و يا زود رسوايش خواھم نمود، سالھا بدين سو، اورا از - کنندۀ خط حرکی بعدی وی می باشند

 اتھامات شبنامه نويس، به گفتۀ مردم مگر به يقين حسين خاين اين نکته را فھميده است که در ضمن پاسخ به

وی را نيز از آب خواھم کشيد، اين يقين را به خاطری تذکر دادم که حسين زمانی که در " جل و پوستک"کابل

وظيفه اجراء می کرد بار بار از من راجع به پيشبينی ھا و شاخص ھای شناختم پرسيده بود، پرسش ھائی که " ساما"

  .ی را از جانب اين قلم نمايندگی می نموددر عمق خود نوعی تشويش و

يکی آن که با اين حمالت به : در نتيجه حمالت آنھا عليه اين قلم در خطوط کلی خود به دو منظور صورت می گيرد

، به زعم خودشان ماھيت کثيف و استخباراتی شان را که "پيشگيرانه"تقليد از باداران امپرياليستی شان به اصطالح 

اثبات خواھم رسانيد در زير نام به اصطالح مخاصمت ھای قبلی بپوشانند و ديگر آن که اعتبار شان را در آينده به 

  .حفظ نمايند" ساما"به غرض جذب افراد 

ضد انقالبی بعد ھا بنا بر سياست ھای نادرست و " ساما"به ارتباط علت دوم بايد بنگارم، از نخستين روز ھائی که 

در آن آغازيافت تا به " خود ميری" از استحالۀ قدرت از خلق و پرچم به اخوان روند در بستر زمان به خصوص بعد

ديگر که خواھان ادامۀ مبارزه " سامائی"در کنار صد ھا و ھزاران " سامائی"امروز ھزاران فرد از جنبش عظيم 

 ترين منابع جھت جذب و م بيفزائيم يکی از بزرگترين و آمادهگانه را نياوريم به جرأت می تواني اگر قيد ي،اند

چنين افرادی که از طرفی ِعرق مبارزه آنھا را نمی گذارد . سازماندھی تمام تشکالت اعم از چپ و راست بوده است

نمی يافتند، " ساما"تا سکوت پيشه نموده به ساحل آرام لنگر اندازند و از طرف ديگر اعتبار مبارزاتی الزم را در 

ی مبارز را با نام ھای نھاتوجه تمام مدعيان مبارزه و آنھائی که می خواھند تا انسابه مثابۀ لشکر پراکنده مورد 

  . نباشد،پرطمطراق اما در ماھيت ميان تھی به به انقياد و انجوئيزم بکشانند

از طريق علنی ساختن برخی از اسرار " ساما"ن خاين و باندش به دنبال خيانت آشکار به يبر ھمين مبناست که حس

ان حتا معرفی ھويت افراد سازمان  با عملکرد شان من جمله اين قلم و با اشاعۀ کذب و دروغ و بھتان به آن سازم

امری که نه تنھا برايش .  تا مگر تنی چند از آن لشکر را به دور خود جمع نمايدندجای بيان واقعيت ھا، سخت کوشيد

  . قرار داد،داشت" ساما"ترين عالقه ای به سودی نداشت بلکه شخص حسين را به آماج نفرت ھر فردی که اندک

در اين پروسه چون حسين خاين و باندش خود از پراتيک قابل دفاعی برخوردار نبودند لذا با پيشه نمودن تکتيک 

به وقفه ھا موجی از حمالت را عليه اين قلم نيز به راه انداختند، آنھا از اين طريق اميدوار بودند و " خراب نمائی"

  .ھمگانی به طرف خويش بکشانند" خراب نمائی" افراد عادی، بی خبر و سطح پائين جنبش را با ھستند تا

نمود بارز اين خصومت رذيالنه و ضد انقالبی آنھا را به خصوص وقتی ديده می توانيم که اين قلم به دنبال تجاوز 

را نگاشته و بنا بر " ا رسالت ديگرآزمونی از نو و ي" جنايتکارنۀ امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکا رسالۀ

  .محدوديت ھای مھاجرتی نخواستم آن را به اسم خود امضاء نمايم

آنھا که در اساس با محتوا و طرز ديد آن نوشته و مردم را به مبارزه عليه اشغالگران دعوت نمودن مخالف بودند و 

 ضمن خدمت به اشغالگران و تالش برای "انجوئيزم"عمل اشغال را ھمان فرصت طالئی می دانستند تا از طريق 

 کاری طی اين ده سال انجام دادند و ھمکار -ايجاد پايۀ مادی انسانی تسلط استعمار، جيب خويش را نيز پر نمايند

که " صادق"و تنی چند ديگر به استناد اعترافات ننگين ھمين " سازمان انقالبی افغانستان"، "برومند"گرامی ما آقای 

به حسين خاين علنی ساخته است، پرده از آن راز خاينانه را  دوستی اش رابطۀچندر غازی دو باره با رسيدن به 

 ماھيت استخباراتی خويش را آشکار ساخته، نوشته ای را که ھيچ نوع آدرسی از اين قلم در آنجا وجود - برداشتند

حاکم شده بود، به من نسبت " بوش"د نداشت، با در نظرداشت جو اختناقی که در تمام جھان از طرف جالد کاخ سفي
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داده تا توانستند زير نام مبارزه عليه اين قلم در واقع به امپرياليزم جنايتگستر امريکا آدرس و نام نويسندۀ رساله را 

  .دادند" راپور"به صورت علنی

 مائويست –ست حزب کموني" از آنجائی که آن نوشته را اين قلم به صورت مستقيم به دست يک تن از از اعضای 

در حضور يک تن از رفقای با سابقه و کمونيست ھای مقاوم افغانستان داده بودم و اين تنھا او بود که می " ايران

توانست ضمن شناخت از نويسنده رساله را به حسين خاين و باندش انتقال داده باشد، لذا وقتی ازعمل استخباراتی 

 پستی چون صادق اطالع يافتم، به عوض آن که آن دو خاين را مورد حسين خاين و باندش من جمله انسان کوچک و

رفته در حضور ھمان رفيقی "  مائويست ايران- حزب کمونيست" دھم، مجدداً به سراغ ھمان نمايندۀ  قراربازخواست

ی امريکا که از آغاز در جريان قضايا قرار داشته و وسيلۀ آشنائی من با آنھا بود، آن حزب را متھم به جاسوسی برا

  .از طريق رفقای شان نمودم

نچه اتفاق افتاده بود سخت پوزش خواست، آن عمل را خاينانه و استخباراتی داسته آرفيق مورد نظر ضمن آن که از 

  .محکوم نمود و قول داد که قضيه را پی گيری نمايد

و به موازات آن که پورتال به رشد "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"از آن تاريخ به بعد به خصوص با ايجاد پورتال

 خويش ادامه می دھد و به صد ھا ھمکار قلمی از بستر جنبش دموکراتيک نوين و ساير آزاديخواھان و یطوفان آسا

عناصر ضد امپرياليزم و ضد ارتجاع در آن قلم می زند و ضمن آن که خود به محراق تجمع سازمانھا، گروه ھا و 

ظه ھم از افشای دشمنان خلق ما اعم از باند ھای مزدور خلق و پرچم، بدل شده يک لحد مترقی و انقالبی مافرا

که تفاله خواران "  م.ل.م"اخوان ، نوکران امپرياليزم غرب، جواسيس خود فروختۀ تمام کشور ھا و مدعيان کاذب 

گين شان را به خطر می اين قماش افراد که ادامۀ حيات ننغفلت نمی ورزد؛ در نتيجه بازی بيش نيستند، " انجو"

بينند، به ناگزير با اتھام زنی و فحاشی، پناه جسته گاھی در کنار شبنامه نويس قرار گرفته زير عنوان دفاع از عفت 

 قلم ، مظلوميت شبنامه نويس را به خورد ديگران می دھند و زمانی ھم با ھمان سبک و سياق سی ساله، ھر اسمی

خريده شدۀ آنھا را باز ھم انگلک بزند به من نسبت داده، يک روز و دان مرده جرا که بلد اند و ھر مطلبی که و

  .برومند می شوم روز ديگر، خالق داد و زمانی ھم آزاد و يا ھمکاری ديگری از سنخ آزادگان ھمکار پورتال

ء و ھوارادان سياست ھای تبليغاتی پورتال، امکان آن را به وجود آورده تا آن جم غفير از اعضاکه از آن جائی 

که چراغ به دست به دنبال ھم و ھمتراز می گشتند اين امکان را به وجود آورده تا به ھم رسيده، با آغاز " ساما"

ھمکاری ھای عملی دير نخواھد بود که دکان کاسبان انجوئيست را تخته نمايند، به ھيچ وجه حمالت مشتی خاين و 

  . و يا برانگيختگی اين قلم گرديده پاسخ به آنھا را مقدم نمايمتجزيه طلب افغانستانی نمی تواند باعث تعجب

 حسين خاين و باندش احساس ناراحتی می نمايند، ۀانه و اتھامات رذيالننخوانندگان عزيزی که از بابت حمالت خاي

ستند و می ھمان طوری که من آمادگی آن را دارم اميد است آنھا ھم آماده باشند تا حمالت جناح راست را که می خوا

ين ارا جذب نمايند، و از قر" سامائی"و جنبش " ساما"عده ای از افراد آن لشکر سرگردان" اسالم نمائی"خواھند با 

  . باری تحمل نمايندرد که در تدارک حمله بر اين قلم اند، با استواری و بپيداست

ابد مگر اين که در اين مورد نيز در سرشت مشترک امپرياليزم و نوچه ھايش با ارتجاع، نمی تواند تبارز کامل ي

  .تبانی با ھم، عليه اين قلم و ساير مناديان آزادی کشور و بھروزی مردم آن به اتھام زنی و دروغ پراکنی نپردازند

  :و اما اين که چرا اين قلم تا حال در رابطه با آنھا سکوت نموده ام بايد نوشت
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آنقدر حقير و پست اند که ھر نوع روياروئی با آنھا، احترام قايل " صادق"صرف نظر از اين که برخی از آنھا چون 

شدن به فرديست بی مايه و پست که بوئی از سياست نبرده در تمام زندگی فقط از طريق فروش پائين و بااليش 

  :امرار حيات نموده است، بايد به عرض برسانم

 از آنھا به عمل خواھم آورد "ذکر خيری"اقع الزم گذشته از آن که ضمن پاسخدھی به اتھامات شبنامه نويس، در مو

و درست به ھمين علت است که آنھا اکنون می خواھند چنان وانمود نمايند که گويا برخورد ھای بعدی اين قلم مقابله 

 که بر دھان امپرياليزم و ارتجاع وارد می نمايم، ضربه ایبه مثل خواھد بود و صرف نظر از آن که با ھر 

، با ختم اين سلسله تصميم دارم تا نظری به مسافرتم به ناگزير اند درد آن را تحمل نمايندبازش نيز " انجو"مزدوران 

لذا برخورد به آنھا را می . جاغوری انداخته مشت حسين خاين و رفيق کش و صادق کاذب را در جريان آن باز نمايم

نبوده و " احمد برومند" به اقرار خواھند شد که من گذارم به زمانی که نوبت شان فرا برسد، آن وقت درعمل وادار

نيستم؛ تا آنزمان آنھا می توانند بار گناھان شان را سنگين تر ساخته و با دشنامھا و اتھامات شان درب دشنام را 

  .برروی نوشته ھايم باز نگھدارند

ن نکته را درک نمايند که با صادقھا و واما به ارتباط انتقاد دوستانی که در دام صادقھا گير مانده و نمی توانند اي

حسين ھا و شبنامه نويسان به زبان سياسی حرف زدن، حيثيت و احترام قايل شدن به آنھا و ھتک حرمت به عناصر 

  :واقعاً سياسی است، بايد گفت

ته عليه شبنامه با وجود آن که از نخستين بخش ھای اين سلسله تا اکنون بار بار تذکر داده ام که در انتخاب زبان نوش

نويس قلم را آزادانه جوالن داده جائی که الزم بدانم از ادبيات شبنامه نويس نيز استفاده خواھم نمود و با آن که در 

بادرايت کامل از آزادی انتخاب کلمات به دفاع برخاسته با آوردن پارچه " پغمانی"ھمين مورد دوست گرانقدرم آقای 

 زد، با آنھم ديده می شود که در اين پوزبندين بلخی، برای مدتھا به دھن بھانه گيران شعر مطولی از موالنا جالل الد

که به نيکوئی می دانند، از قماش حسين خاين و صادق کاذب  یاواخر يک عده از عناصر خود فروخته و جواسيس

اتی را ارتجاعی دانستن و نوبت برخورد به آنھا نيز خواھد رسيد، بعد از سالھا تقبيح تعھدات اخالقی و ھمچو تعھد

ھا بخشيدن، يک شبه ردای اخالق بر تن نموده بدون آن که به محتوای اين سلسله " سامائی"و " ساما"آنھا را به 

 ماندگی فکری عده ای می خواھند در عقب ديوار نم کشيدۀ عفت قلم، د، با استفاده از عقبنبرخورد نمايمقاالت 

به ھمين اساس به اجازۀ خوانندگان محترم پورتال نخست از ھمه می . طئه نمايندمحتوای اين سلسله نوشته ھا را تخ

خواھم کاری را که دوست گرانقدرم جھت اقناع نازک نارنجی ھای خوش اخالق آغاز نموده بود، ادامه داده باز ھم 

  .ضمن دفاع از ادبيات اين سلسله، ھويت يکی دو تن از منتقدان آن را افشاء نمايم

يکی " مائو"تا جائی که اين قلم به خود حق می دھد قضاوت نمايد در کنار ساير خدمات آموزنده و رھکشای صدر

اگر از ساير . می باشد" تضاد"ديالکتيک يعنی اساسی در تحليل و تجزيۀ يکی از اصول وی ھم عطف توجه 

ا توجه خويش را به چگونگی حل تضاد در بابت تضاد بگذريم و تنھ" مائو" و موشکافانۀ صدرهنوآوری ھای خالقان

به ھمان سانی که در قسمت تفکيک تضاد ھا از نخستين " مائو"ھای مختلف معطوف بداريم، می بينيم که صدر

مراحل نطفه گيری تا ختم آن يک روند اختتام ناپذير ديالکتيکی را از ديده فرو نمی گذارد و در تمام ابعاد يک تضاد 

قسمت چگونگی برخورد به تضاد ھا و راه ھای حل آنھا نيز، بدون آن که به نسخه ای از را بررسی می نمايد، در 

 کسی را رجعت دھد، داھيانه حکم می نمايد، که تضاد ھای مختلف راه ھای حل خاص خود را داشته، ه ای، قبل آماد

ام تضاد ھا يک راه حل را نمی توان با تقليد کورکورانه و يا الگو برداری ھای خورده بوژوامآبانه برای حل تم

  .پيشنھاد نمود
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به " دربارۀ حل صحيح تضاد ھای درون خلق"وقتی در رسالۀ " مائو"با حرکت از ھمين موضع است که صدر

چگونگی حل و برخورد با تضاد ھائی که در ماھيت با ھم متفاوت اند، روشنی می اندازد پايه واساس برخورد به 

حل آن را به صراحت به ماھيت تضاد منوط دانسته، بدون پرده پوشی و با تضاد ھای متفاوت و چگونگی راه 

" انتقاد و انتقاد ازخود"صراحت اعالم می دارد، که خالف آن که در يک تضاد درون خلقی در تمام اشکال آن اصل 

 در از اعتبار خاصی برخوردار بوده و بايد کوشيد تا با حل درست ھمچو تضادی از انحراف جلوگيری نمود،

مواجھه با تضاد عليه دشمنان خلق، اصل انتقاد و انتقاد از خود را به ھيچ وجه کافی ندانسته متناسب با نوعيت و 

  .حدت تضاد، راه حل مشخص آن را پيشنھاد می نمايد

  :چنانچه می نويسد

. ی درون خلق يکی تضادھای بين ما و دشمن و ديگری تضاد ھا-در برابر ما دو نوع تضاد اجتماعی قرار دارد«

  .اين دو نوع تضاد از نظر ماھوی با يکديگر کامالً متفاوتند

برای درک صحيح اين دو نوع تضاد متفاوت تضاد ھای بين ما و دشمن و تضاد ھای درون خلق، بايد قبل از ھر 

 مختلف و در مراحل گوناگونھای مفھوم خلق در کشور . کدام است" دشمن"چيست و " خلق"چيز روشن شود که 

در دورۀ مقاومت : به عنوان نمونه وضع کشور خودمان را در نظر بگيريم. تاريخی ھر کشور مضمون مختلف دارد

ضد ژاپنی، خلق شامل تمام آن طبقات، قشرھا و گروه ھای اجتماعی می شد که عليه تجاوز ژاپن برخاسته بودند، در 

 پنج اثر - » ژاپن دشمنان خلق محسوب می گشتندحالی که امپرياليستھای ژاپن، خاينين به ملت و عناصر طرفدار

  ادارۀ نشريات زبانھای خارجی پکن– ٨۵ صفحۀ -فلسفی

از آنجا که تضادھای بين ما و دشمن و تضادھای درون خلق از نظر ماھوی با يکديگر متفاوتند، لذا طرق حل آنھا «

ندی دقيق بين ما و دشمن و تضادھای به طور خالصه، تضادھای نوع اول مربوط به مرزب. نيز يکسان نخواھد بود

  ٨۶ و ٨۵ صفحات –ھمانجا » . ...نوع دوم مربوط به تشخيص حق از ناحق می شود

  :ديکتاتوری دموکراتيک خلق می افزايد"در ھمان اثر در جای ديگری به ارتباط 

تاتوری به کار می در مقابل دشمنان شيوۀ ديک. ديکتاتوری دموکراتيک خلق از دو شيوۀ مختلف استفاده می کند«

تکيه روی -»...... تا مدتی که الزم باشد قدغن می سازد و  سياسیبرد، بدين معنی که شرکت آنھا را در فعاليتھای

  ٩۶ صفحۀ – ھمان کتاب -کلمۀ سياسی از اين قلم است

 کالش و تھمت ھرگاه خواسته باشيم آن اصل کلی را در برخورد بين خود، شبنامه نويسان و حواريونش و ساير افراد

که می خواھند ماھيت استخباراتی شان را در پس اتھامات واھی، دروغ از قماش حسين خاين و صادق کاذب زنی 

پراکنی و بھتان پنھان نمايند، در نظر گيريم، اين قلم را اعتقاد بر آن است که طيف شبنامه نويس و جواسيس تھمت 

. تا حين صحبت با آنھا، خود را متعھد به حفظ ادبيات سياسی دانستزن به ھيچ وجه در جمع انقالبيون قرار ندارند 

عکس آن ھمچو افراد به طيف دشمنان ايدئولوژيک، سياسی و طبقاتی نيروھای انقالبی تعلق داشته، حق نداريم با 

ی آنھا به زبان سياسی و ايدئولوژيک به مباحثه بپردازيم چه در آن صورت چه بخواھيم و چه ھم نخواھيم برا

  .جواسيس تھمت زن، اعتبار سياسی و ايدولوژيک قايل شده در کتمان ماھيت آنھا مسؤوليت متوجه ما خواھد گرديد

به صورت مثال مادامی که شبنامه نويس آگاھانه، جاسوسی با قد و ھيکل داکتر صديق را که حد اقل خون ده ھا 

به " ساما"راتی به حساب می آورد که گويا اين قلم و يا را به گردن دارد در جمع جوانان دموک" ساما"انقالبی پاکباز 

را جھت خوشخدمتی به " ساما"ناحق به تصفيه جسدی آنھا دست يازيده ايم، و يا مادامی که حسين خاين اسناد درونی 

را در داخل افغانستان و خارج از " ساما"اربابان رنگارنگ خود منتشر ساخته بدان وسيله جان ده و صد ھا عضو 
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نجا و حتا در داخل زندان مخوف پلچرخی و جبھات نبرد به خطر مرگ مواجه می سازد، و يا مادامی که حسين آ

خاين و باندش به دنبال تجاوز امپرياليزم جنايتگستر امريکا، رساله ای را که در آن به صورت علنی عليه امريکا 

د برای بار ديگر رسالت به خاک ماليدن پوزۀ شعار جنگ داده و از مردم افغانستان می خواھد تا در آزمون جدي

، به فرد مشخصی نسبت داده در واقع فرد مذکور را دودسته دوش بگيردامپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاءرا به 

ھا را در داخل کشور دارا " انجو"به امپرياليزم تقديم می دارد و مادامی که حسين خاين و باندش يکی از متمولترين 

ق کاذب بعد از تربيت می نمايند، و مادامی که صادند و با انجوئيزم برای دوام حيات امپرياليزم سرباز ذخيره می باش

مدتی کرشمه بازی با سرباند انجوئيزم يعنی حسين خاين و افشای عملکرد آنھا آگاھانه و با در نظرداشت عملکرد 

 خلق به شمار نمی آيند تا برای شان املھيچ صورت شخاينانۀ آنھا به تأئيد شان دست می زند، برای من ديگر به 

  .احترام سياسی قايل شده با آنھا به زبان و ادبيات سياسی مباحثه نمايم

عکس قضيه آنھا برای من جواسيس و خودفروختگان دشمن اند که می خواھند در پناه ادبيات سياسی به انقالبی 

به ھدايت و به نفع دشمنان افغانستان و مردم آن چنان را تان نمائی پرداخته فضای درونی جنبش کمونيستی افغانس

مسموم و زھر آگين بسازند، که بعد از سپری شدن سه دھه ، ھنوز ھم قادر نگردند زبان ھمديگر را فھميده و بر 

  .پراکندی مرگ آفرين جنبش غلبه نمايند

ان و ادبيات سياسی صحبت نمايم بلکه به تمام با حرکت از ھمين موضع نه تنھا به خود حق نمی دھم تا با آنھا به زب

می خواھند با آنھا برخورد سياسی صورت گيرد، ھوشدار می دھم " خيرانديشی"آنھائی که نا آگاھانه و به اصطالح 

تا که در چنين دامی گرفتار نگردند، در غير آن من نوعی و يا ھر کس ديگری ضمن آن که حق دارد از آنھا بخواھد 

ا در قبال اعمال حسين خاين و باندش من جمله صادق کاذب بيان دارند، عدم شرکت  مستقيم خود و يا مواضع شان ر

  .فاميل شان را نيزدر حرکت خاينانۀ انجوئيزم به اثبات برسانند

  :برگرديم به کوه صافی و جريانات آنجا

 پاکستان و رفقائی که از کوھدامن ھمان طوری که قبالً تذکر دادم در اولين جلسه ای که بين رفقای تازه آمده از

 آن رفقای مشخصی مسؤوليت امور را به دوش گرفتند، فيصله به عمل آمد تا کست در جريانبدانجا آمده بودند و 

  .گاه ھا پخش نموده، توجه رفقاء را به محتويات آن جلب نمائيمرا در بين تمام قرار" رھبر"سخنرانی زنده ياد 

  .ھاد خودم صورت گرفته بود، از چند جھت دارای اھميت بود فيصله که به اساس پيشنآن

نخستين اھميت آن در اين بود که در بررسی تمام قضايائی که قبالً در کوھدامن اتفاق افتاده بود و در جريان آن در 

اد کنار کسب افتخارات عظيم سازمان بزرگترين ضربات را نيز متحمل شده بود، با پخش کست آنھم از زبان زنده ي

  . عمر بگرديميابرسانيم، بدون آن متھم به حب و بغض علی وبه گوش ھمگان مواضع رسمی سازمان را " رھبر"

جھت تحکيم مواضع افراد " رھبر"امتياز ديگر پخش کست، ضرورتی بود که به اتوريتۀ شخصی و رھبری زنده ياد 

زيرا مسلم بود که وقتی مبارزه عليه .  می شدتازه آمده مقابل مخالفت ھای احتمالی دست اندرکاران قبلی ، احساس

 ايدئولوژيک، سياسی، تشکيالتی و حتا نظامی آغاز يابد، تمکين موقت  ساحاتتسليم طلبی ملی و طبقاتی در تمام

در چنان حالتی بدون . يافت خاتمه می کادر ھای بومی به خصوص مسؤول نظامی سازمان و يار ديرينش پيکار نيز

اآگاه سازمان را بين انتخاب اصوليت و جانبداريھای لوکليستی سرگردان ساخته باشيم، با استمداد آن که توده ھای ن

  .از محتوای کست ھا قادر می شديم تا به نقش لوکليزم خاتمه دھيم

بادر نظرداشت نکات فوق و با استفاده از فرصت، از دومين شب حضور در کوه صافی به شنواندن سخنرانی زنده 

ھمان طوری که حدس زده بودم پخش سخنرانی به خصوص آن قسمتی که زنده ياد .  آغاز نموديم"رھبر"ياد 
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ياد می نمود، برای مسؤول نظامی سازمان يعنی زنده ياد سخی و پيکار، به ھيچ وجه قابل " کام نھنگ"از " رھبر"

 چرا چنان "رھبر"مد که زنده ياد در حالی که پيکار به مانند ھميشه با نوعی احمق نمائی می خواست بفھ. تحمل نبود

گفته است، زنده ياد سخی می کوشيد با لحن تمسخر آميز قضيه را به باد تمسخر گرفته، ھريک از رفقای تازه آمده 

کدام نھنگ، "، "بکشیبيرون خوب تو آمده ای که دست ما را گرفته از کام نھنگ :"را مخاطب قرار داده بپرسد

چنين جمالتی ھرچند اوج خشم و ناراحتی وی را به نمايش می ". ی وجود داشته باشداينجا که آبی نيست تا نھنگن

گذاشت مگر تا زمانی که به تخريب کار ھای ما تمام نمی شد، نه تنھا از طرف من بلکه از طرف تمام رفقاء تحمل 

 محتوای سخنرانی می گرديد، مگر وقتی مشاھده نموديم که زنده ياد سخی تصميم دارد با ھمان شيوه به تخطئۀ

پرداخته عملکرد خود را نزد توھای سازمانی حقانيت ببخشد، تحمل را جايز ندانسته در ھمان جمعی که به چنان 

حمقانۀ پيکار و در واقع با ھر بار پخش سخنرانی، سؤاالت ا. بحثی آغاز می نمود، پاسخ شديد خود را ھم می گرفت

  .ندرح می شد و جواب خود را می يافت مثابۀ چاشنی آن بحث مطلحن نيشدار سخی به

در کوه " ساما"گاه ھای ھا من موظف بودم تا در تمام قراردر زمينۀ چگونگی پخش سخنرانی، ھرچند بنابر وظيفه تن

صافی با کست حضور داشته باشم، مگر آن دو نفر که به نحوی حيثيت و اعتبار خويش را مورد حمله احساس می 

امری که با وجود دامن زدن به بحث ھای تکراری به صورت کامل مورد . می شدندنمودند، نيز در جمع حاضر 

موذيانۀ روشنفکرانه را ھای " خپ جنگی"ه می توانستم جلو زيرا فقط در چنين حالتی بود ک. عالقۀ من ھم بود

نايه ھای سخی کو به دنبال اولين شبی که سخنرانی در يک قرار گاه پخش گرديد و من به ناگزير به کتره . بگيرم

رض شنيدن پاسخ گفتم، برای تمام رفقاء اعالم نمودم که ھرگاه رفقاء وقت داشته باشند می توانند از قرارگاه خود غ

خوشبختانه اين اعالن از ديد امنيتی مشکلی به وجود نمی آورد در نتيجه .  گاه ھا نيز بيايندآن سخنرانی به ساير قرا

فی اعم از آنھائی که تازه آمده بودند و يا از قبل در آنجا حضور داشتند، بار بار می توان گفت، اکثر رفقای کوه صا

آن سخنرانی را شنيده و به ھمان نسبت شاھد بحث ھای گاھی صميمانه و زمانی ھم تند بين اين قلم و زنده ياد سخی 

  .بودند

فقای آنجا جمع گرديد و مطمئن وقتی بعد از سپری شدن حدود يک ماه اقامت در کوه صافی، خاطر ما از بابت ر

ند جھت تحقق اشديم که آنھا با مشی رھبری سازمان در مبارزه عليه تسليم طلبی ملی و طبقاتی موافق بوده و حاضر

در کوھدامن " دگر سازی و باز سازی تشکيالت"آن از جان مايه بگذارند، قرار شد تا به خاطر بخش دوم کارم که 

  .بود، عازم آنجا بگرديم

و تنی چند از رفقای ديگر . نتيجه بعد از آماده ساختن زمينه ھا، اين قلم، با رفيق شفيق، زنده ياد سخی، داکترعدر 

از نيز عازم کوھدامن گرديديم تا پيام سازمان و رفقاء را به گوش آنھا نيز رسانيده با گرفتن دست شان آنھا را 

در جريان اين کار بود که زنده ياد سخی، با . بيرون بکشيمکه در آن غرق بودند، ای منجالب روابط تسليم طلبانه 

 عکس العمل نشان "رھبر"يافتن متحدين و ھمکاران اصلی به عقده کشائی پرداخته، مجدداً عليه سخنرانی زنده ياد 

 گفته مبرھن است که چنان عکس العملی از طرف نيز بدون پاسخ نمانده، در نتيجه آنچه بايد به ارتباط کام نھنگ. داد

در اينجا به اجازۀ شما خوانندگان عزيز قبل از اين که به شرح بيشتر قضايا پرداخته شود، از . می شد، بيان داشتم

داشت ررا آن طوری که من از وی بو پيکار زنده ياد سخی خوانندگان گرامی پورتالھمه اولتر الزم می بينم تا برای 

زم که کام نھنگ چه بود و چرا زنده ياد سخی و پيکار در قبال آن نموده بودم  بشناسانم و به دوام آن واضح سا

  .حساسيت نشان می دادند

 ادامه دارد


