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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  موسوی

  ٢٠١٢ می ١۵

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٣٣ 
  :به ادامۀ گذشته

از آن ياد می نمود و ھربار " رھبر"که زنده ياد" کام نھنگ"اده شد، اينک مراد از به اميد اين که با توضيحاتی که د

گران تمام شده می خواستند با طرح مجدد " پيکار"و " سخی"تذکر آن برای کادر ھای کوھدامن به خصوص زنده ياد

د و اين را ھم نوشتم قضيه، عدم رضايت خويش را از آن اصطالح و وضعيتی که خود بار آورده بودند، ابراز بدارن

که از ديد سازمان در ھمان مقطع خاص تاريخی، تنھا يک موضعگيری سياسی در قبال آن پديدۀ شوم و خاينانه 

کفايت ننموده و می بايست مبارزه ای جامع االطراف، چند بعدی و ھمه جانبه عليه آن به پيش برده می شد و از آن 

حتا با ايثار خون ده ھا عضو و کادر سامائی از وظايف مبرم " ھنگکام ن"گذشته، بيرون کشيدن رفقاء از آن 

بعد از حدود يک ماه اقامت " سخی"سازمان به شمار می رفت، اين قلم با تنی چند از رفقای ديگر من جمله زنده ياد

ن  تشکيالتی سازمان را در آنجا به جريان انداختن، عازم کوھدام–در کوه صافی و تا حدی کار ھای سياسی 

  .گرديديم

از اھميت )  ياد می نمودندجلگهرفقای کوه صافی آنجا را به نام (دانستن آنچه قبل از حرکت به طرف کوھدامن

  :برخوردار بود، می توانست نکات آتی باشد

 خالف کوه صافی که در آنجا تنظيم ھای مختلف اخوانی ھريک منطقۀ خاص خود را داشته و ھرکدام به شکلی -١

غارت و تجاوز بر مال و منال مردم مصروف بودند مگر با وجود آن، چون از قدرت دولتی در آنجا از اشکال به 

شته بودند، در جلگه نمايندگی از حاکميت دولتی را نيروھای تسليم انام گذ" مناطق آزاد شده"خبری نبود، مردم بدان 

  . شدۀ تمام احزاب و تنظيمھا می نمودند

، در مناطقی به کار خويش جلگهمی دانستيم که به محض پائين شدن از کوه و ورود در به عبارت ديگر، از اول بايد 

در نتيجه می بايست در عين حالی که . ادامه خواھيم داد که جزء مناطق تحت حاکميت دولت به شمار می رفتند
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وئی مسلحانه با باالترين احتياط ھای مخفی کاری را مراعات می نموديم ، ھر لحظه و ھر دقيقه آمادگی رويار

مرمی تير کرده، گيت تفنگ زده و دست بر "به اصطالح ھمانروز، . نيروھای وابسته به دولت را نيز می داشتيم

  .حرکت می نموديم" ماشه

 اين دو امکان که با جلگه باز ھم خالف کوه صافی که در ھمه حالت با آغوش باز رفقاء مواجه گرديديم، در -٢

جه بگرديم و يا ھم با عناصری که با تمام وجود خود را به دشمن تسليم نموده اند، سرو کار رفقای خطا کار ساما موا

پيدا نمائيم، از ما می طلبيد که ضمن حفظ و ارتقای ھوشياری انقالبی و ضمن آمادگی کامل برای درگيری ھای 

نی، به ھمان ميزانی که از احتمالی در چگونگی پيش برد بحث ھا جھت اقناع کادر ھا، اعضاء و توده ھای سازما

لحاظ ايديولوژيک بايد باز و مقنع صحبت می نموديم، عکس آن از لحاظ تشکيالتی چنان خست به خرچ می داديم که 

احياناً اگر کس و يا کسانی در آن جمع، به دشمن خود را فروخته بود، نتواند کمترين استفاده ای از معلومات خويش 

 اين اصل به خصوص زمانی از اھميت تخطی ناپذير برخوردار می گرديد که پای مراعات. عليه سازمان بنمايد

  .تشکيالت در ميان می بود" دگر سازی"مسألۀ 

. اينکار آنھم با فضائی که در آن قرار داشتيم به مراتب از روياروئی مستقيم با دشمن خطير تر و پر اھميت تر بود

 دانستند، که در عقب آنھا چه روندی در جريان است و حتا نمی  نمی بايست میجلگهچه در عين حالی که افراد 

بايست مشکوک می گرديدند، می بايست کوشش به عمل می آمد تا اعتماد آنھا را ھرچه بيشتر به سازمان و سياست 

  .ھای آن نيز جلب می نموديم

 نداشته و ندارند، بايد يک نکته کرده و در طول عمر شان با توده ھا سروکار" کتاب انقالب"به خاطر آنھائی که در 

  :را بيفزايم

در اينجا بايد از آغاز متوجه بود که طرف مقابل ما تنھا کادر ھای آموزش ديدۀ  سازمان و آنھم در يک بستر 

مبارزاتی عادی و جود نداشت، تا بزرگترين حد اعتماد را در محدود ساختن معلومات به وی تفھيم نمود، بلکه به 

الن سازمانی و روابط توده ئی سازمان بودند که می بايست در عين حالی که به فراھم نمودن صورت عمده فعا

  .قناعت شان کوشيده می شد، می بايست سياست تحديد معلومات نيز در قبال شان عملی می گرديد

 لگهج خالف کوه صافی که می شد در آنجا با تمام رفقاء به صورت تدويرکنفرانس به صحبت پرداخت، در -٣

شرايط حکم می نمود، تا با ھريک از اعضای سازمان و فعاالن آن، به صورت فردی و بدون اطالع قبلی به بحث 

به ديدار " اجل معلق"يعنی اگر از يک جانب احتياط ھای امنيتی بر ما حکم می نمود، تا به مانند يک . می نشستيم

 ضربت زدن به ما را نيابند، از جانب ديگر ھيچ يک از افراد برويم، تا احياناً اگر جبھه عوض کرده باشند فرصت

روابط ديگری با سازمان با اين فرد و يا آن فرد مطلع نگردد، تا در صورتی که بخواھد عليه سازمان اقدامی نمايد، 

  .تنھا ضربتش متوجه رفقائی گردد که از کوه به جلگه آمده اند

يفه داشتيم تا با تک تک مربوطين سازمان اعم از عضو، ھودار و  بادر نظرداشت نکات آتی و با قبول اين که وظ-۴

به گوش شان می " کام نھنگ"يا ھم روابط توده ئی سازمان در تماس شده سياست سازمان را در نجات آنھا از 

رسانيديم، بايد سخت می کوشيديم که در انتخاب نقطۀ آغاز، بدون خوش بينی و يا بد بينی، نخست به سراغ کسانی 

  .رويم، که از درصد اطمينان بيشتری برخوردار بودندب

خانۀ " زمين اوغور"به ھمين مناسبت وقتی از کوه صافی به جلگه آمديم نخستين آدرسی را که دق الباب نموديم، در 

  . بود" قومندان منير"زنده ياد 
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بود، " صمد سنگين"يت اين که چرا منزل وی را با وجود آن که در واقع منطقه اش بخشی از منطقۀ تحت حاکم

يکی از مطمئن ترين کادر " قومندان واجد"نخستين دليل موجوديت زنده ياد . انتخاب نموديم، در کل به چند دليل بود

داشت، بعد از آن " منير"که روابط خانوادگی با زنده ياد " واجد"زنده ياد .  نظامی کلکان در آنجا بود-ھای سياسی 

زندگانی می نمود، " زمين اوغور"با اخوان، شديداً زخمی شد، جھت تداوی در که در جريان يکی از جنگھا 

موجوديت وی در آنجا که نه تنھا دامنش با آلودگی تسليم طلبی آغشته نبود بلکه با شدت عليه آن مبارزه نيز می 

 را که در آنجا عليه ما درانش اثر گذار نيز بود، می توانست در صد اطمينان مااو بر" منير"نمود، و تا حد زيادی بر 

  .ددامی چيده نخواھد شد، فزونی ببخش

از آنجائی که زنده ياد . با سازمان بود" منير"دومين علت آن انتخاب، تعھد تشکيالتی يک تن از برادران زنده ياد 

ر از ھمه از آن ارتباط ھيچ اطالعی نداشت، در نتيجه ھرگاه می خواست دست به اقدامی عليه ما بزند، اولت" منير"

  .به وسيلۀ برادرش آن اقدام خنثا می گرديد

چه با وجودی که از لحاظ سلسله مراتب . بود" صمد سنگين"از " منير"سومين علت عدم اطاعت کامل زنده ياد 

قرار داشت و با وجود آن که خودش و افرادی که به دور " صمد سنگين"در قلمرو نفوذ " منير"اداری، خانۀ زنده ياد

که " سنگين"از طرف دولت تمويل می گرديد، مگر خالف " سنگين"نموده بود، ھمه در چوکات غند خود جمع 

ھميشه بين کابل و کوھدامن در رفت و آمد بود، نه تنھا ھوس رفتن به کابل را نمی نمود، بلکه زير عنوان تأمين 

  .رفت و آمد قرار نداشته باشدو شخص وی در " سنگين"امنيت منطقه، می کوشيد تا افرادش زياد با اعضای غند 

را " منير"خصوصياتی که در باال از آن نام برديم، موجب شد تا برای نخستين بار آنھم بدون اطالع قبلی منزل 

نيز وجود " واجد"و برادرانش، زنده ياد " منير"در آنجا به عالوۀ زنده ياد . دق الباب نمائيم" زمين اوغور"در

ر آن وقت شب و بدون اطالع قبلی تا اندازه ای تعجب نموده بودند، به دنبال آن که لباس آنھا که از آمدن ما د. داشت

ھای شسته و پاک برای تمام ما حاضر نمودند، و لباس ھای ما را جھت شستن به خانه تحويل دادند، و به عالوۀ آن 

ه عالوۀ آن که با آوردن غذای که در ھمان وقت شب برای ھريک از رفقاء جھت استحمام آب گرم آماده نمودند، و ب

لذيذی در مھمان نوازی وطنی کوتاھی ننمودند، با چنان صيميت، صداقت و مھربانی از رفقاء پذيرائی نمودند که 

  .ھيچ گونه شک و شبھه ای نمی توانست از بابت آنھا در ذھن انسان خطور نمايد

عرفی نمود، محيالنه با يک نوع لحن تمسخر آميز که رفقاء را م" سخی"بعد از صرف غذا و به دنبال آن که زنده ياد 

باشد، به اميد " بيرون کشيدن رفقاء از کام نھنگ"با تأسف بخشی از شخصيت وی را می ساخت، از مأموريت ما که 

  .آن که طرف مقابل را عليه ما بر انگيزد، نيز تذکر داد

 در جلگه نيز ادامه می دادم، به ھمان روش قبلی من که در واقع بعد از آغاز مأموريت در کوه صافی، بايد آن را

تکيه نموده، از آنھا در خواست نمودم که اگر برای شان ممکن باشد، يک تيپ ريکادر حاضر نمايند، تا قبل از ھر 

  .را جمعاً بشنويم" رھبر"نوع جر و بحثی نخست پيام زنده ياد 

فرصت آن را بيابد " سخی"، قبل از آن که ديگران به سخن آغاز نمايند و حتا "رھبر" از شنيدن صحبت زنده ياد بعد

با وجود تن زخمی و رنجورش، به خود حرکتی داده، در حالی با ھيجان " جاويد"که زھر پراکنی نمايد، زنده ياد 

اعالم می داشت، آن موضعگيری را به ھمه " رھبر"کف می زد و حمايت و اطاعت کامل خويش را از زنده ياد

می " سخی"تبريک گفته با چنان قاطعيتی به تأئيد آن، چند کلمه ابراز داشت، که ھرگاه ھرکس ديگری به غير از 

  .بود، سکوت را غنيمت دانسته، بحثی را به راه نمی انداخت
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معرفی نموده است، دير تحمل " عاشق اشتباھش "به درستی وی را " رھبر"که زنده ياد" سخی"مگر با تأسف 

را می داند و يا خير و اين که در آن سخنرانی " کام نھنگ"که آيا معنای" واجد"ننموده، با مخاطب ساختن زنده ياد 

توھين صورت گرفته و ھمه را خاين و يا در آستانۀ خيانت دانسته است، " ساما"به تمام کادر ھای از جان گذشتۀ 

اين موضعگيری سخی با در نظرداشت بحث . آن سخنرانی و تحليل ھايش ابراز داشتمخالفت صريح خود را با 

ھائی که در کوه ميان ما صورت گرفته بود، به ھمان اندازه که برای ديگران غير قابل پيشبينی بود، برای من نه تنھا 

من و در حضور آنھائی جمع دور از انتظار نبود، بلکه از قبل مطمئن بودم که گليم آن بحث را بايد در خود کوھدا

  . نمايم که به نسبت وضعيت شان مرکز اصلی ضربه به شمار می رفت

خالف کوه صافی که خود را ضعيف تر و يا برابر با رفقای تازه آمده می " سخی"من به نيکوئی می دانستم که 

نمايندگی می نمود، " سنگين"را در جلگه بادرنظرداشت آن که در آنجا حاکميت دولتی را " کام نھنگ"دانست، بحث 

مطرح خواھد کرد، اين را ھم می دانستم که صرف نظر از آن که خودش در آن مورد چگونه می انديشد، بنا بر 

تی کار به دشواری را عليه ما بشوراند تا وق" ديگران"ھمان عادت ھميشکی می خواھد با طرح آن بحث نه تنھا 

ه، در واقع بر اھميت نقش خودش سندی ارائه دارد، بلکه يکی از داليلی که رفند آنھا را آرام ساختکشيد، با ھزار ت

  .محرک وی جھت به راه انداختن آن بحث بود،  به نحوی ترساندن ما تا سرحد عقب نشينی و يا سکوت بود

مگر يک نکته بود و آنھم اين که خالف آن که من وی را با تمام زير و بم و جودش طی آن مدت " سخی"مشکل 

ناخته بودم، او فکر نمی کرد که اين قلم تا چه حدی در دفاع از اصول قاطعيت دارم و اين را ھم نمی دانست که من ش

خود را آماده نموده بودم تا از خط سازمان در مقابل قاتالن خلق ما دفاع نمايم، او اين را نمی دانست که با وجود آن 

بزرگترين "، "زندگی دنيا عقيده است و مبارزه درراه عقيده"ی که از مذھب فاصله گرفته بودم، مگر نقل قول ھا

 ای شمشير ھا بيائيد -گر جز به کشتنم نشود آئين حق بلند" ، "جھاد ھا نزد خدا، اظھار کلمۀ حق است نزد امام جابر

 مثابۀ به... و "  که مرگ سرخ به از زندگی ننگين است-بزرگ فلسفۀ قتل شاه دين اين است" ، "بر فرق من فرود

مردم و "؛ "خدا و دين"بخشی از تربيت مبارزاتی چنان در من عميق جا باز نموده بودند، که فقط به عوض 

اخذ موقع نموده بودند بدون آن که در استواری و درجۀ راسخ بودن به عقيده و آمادگی برای جانبازی در " کمونيزم

  .راھش کمترين کاھش و يا نقصانی عرض اندام نموده باشد

را مخاطب قرار داد، من بدون معطلی وی را " واجد" "سخی"ا در نظرداشت ھمين طرز تفکر و تربيت، وقتی ب

و بدان . تا وی مسؤوليت دفاع از آن را داشته باشد" واجد"مخاطب قرار داده افزودم که کست را من گذاشته ام نه 

صحبت نموده به صورت صريح افزودم " رھبر"دترتيب باز ھم و بار پنجم و يا ششم، در دفاع از سخنرانی زنده يا

که ما را به نيات افراد کاری نيست، برمبنای نتايج اين عمل ما آن را خيانت می دانيم و از تمام رفقائی که خود را 

متعھد به سازمان و خون شھدای آن می دانند، نه تنھا صميمانه و رفيقانه تقاضا می نمائيم، تا به ھر نوع روابطی که 

 آنھا و دولت دست نشانده وجود دارد، خاتمه بخشيده به سنگر سازمان و انقالب برگردند بلکه به آنھا دستور بين

  .خاتمه داده، صفت ننگ و خيانت را از جلو نام شان بردارندی تاريخ را ابالغ می داريم که به چنان روابط

 جرأت گفته می توانم ھر چند روز بعد يک بار، از يک ماه بدان سو، اگر نگويم ھمه روزه به" سخی"با آن که من و 

به آن بحث و جھات آن پرداخته بوديم، مگر صحبت ھيجانی آن شب و به خصوص بعد از ختم صحبت من، حمايت 

که ھمه خود را سرباز سازمان معرفی نموده، با صراحت اعالم داشتند " منير"دران ا، بر"واجد"بی دريغ زنده ياد 

مان اند تا آن را انجام دھند و چنين موضعگيری ھای صريح و روشنی سرانجام زنده که منتظر دستور ساز
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جوابش داده " واجد"را به حرف آورده خواست با اگر ومگر مسايلی را مطرح نمايد که به شدت از طرف" منير"ياد

  .نخواست با من خود را مقابل نمايد" سخی"شد، يکی از محدود بحث ھائی بود که بعد از آن 

 انجام  درکوھدامن و کابلتشکيالت" دگر سازی"دون آن که وقت خوانندگان را به تالشھائی که گروپ ما جھت ب

 بار ديگر ھم تکرار شد، با تکيه بر شناخت ھای ۵ در کل بيش از جلگهداد، بگيرم بايد بيفزايم که مسافرت ما به 

 توانست درصد امنيت ما را بيشتر بسازد، ما با قبلی و با تکيه بر شاخک ھای مخفی تشکيالت که در ھمه حالت می

تمام خطراتی که ما را تھديد می کرد، منزل فرد فرد اعضاء و ھوادران سازمان و روابط توده ئی آن را دق الباب 

با چنان جبين کشاده مورد " منير"نموده پيام سازمان را به گوش آنھا رسانيديم، اگر در جائی به مانند منزل زنده ياد 

که در عين حالی که ھيچ نوع استداللی در دفع نظرات " صمد سنگين"ستقبال قرار گرفتيم، کسانی ھم بودند به مانند ا

ما سرباز سازمان ھستيم، با تفنگ خود ثابت خواھيم "ما نداشتند و می کوشيدند جبن شان را در ورای کلماتی چون 

، زندانی بودن برادرش "خاين نبوديم و از اين قبيل حرفھاکرد که خاين نبوديم، با خون خود ثابت خواھيم کرد که 

را که در زندان پلچرخی محبوس بود، به مثابۀ گروگان خانوادگی يادآوری نموده می خواست ختم " اعظم شاه"

رابطه اش با دولت را به رھائی برادرش از زندان، گره بزند و حاضر نبود بپذيرد که در پيشگاه تاريخ آوردن ھمچو 

که می کوشيد، برآمدنش از دولت را به روشن شدن چگونگی عوامل " سرباز"نه ھا کمترين اثری ندارد و يا ھم بھا

خود " يا مرگ يا آزادی"ترورش که آن را به افراد سازمان نسبت می داد، پيوند داده از شرکت مستقيم در عمليات 

  .را کنار بکشد

در " سرباز"و " سنگين"بال چندين بحثی که بين ما در يک طرف و در ھمين جا الزم است بيفزايم، با آن که به دن

ديگر طرف صورت گرفت و آنھا حاضر نشدند تا به امر سازمان تمکين نموده با قطع رابطه گيری به دامن سازمان 

  :و انقالب برگردند، مگر تذکر دو نکته به ھيچ صورت نبايد فراموش گردد

ا حرکت نکردند و حاضر نشدند تا به روابط ننگين شان با دولت خاتمه دھند، نخست آن که، آنھا ھر چند با ما يکج

مگر نه تنھا ھيچ گاھی در صدد بر نيامدند تا ما را لو داده با پا گذاشتن بر روی اجساد ما بر ارج و مقام شان در 

کار برای شان مقدور بود، بلکه دولت دست نشانده بيفزايند، در حالی که با تمام احتياط ھائی که ما انجام می داديم اين

انجام يافت و اسلحه ھائی را که در واقع به نام آنھا قيد بود، افراد حين قطع رابطه " يا مرگ يا آزادی"وقتی عمليات 

باخود برداشته تعداد ديگری را نيز خلع سالح و حتا نمايندگان دولت را تصفيه جسدی نمودند، با وجود فشار ھای 

ا از طرف دولت تحميل شد، به خانواده ھا و نزديکان کسانی که در عمليات شرکت جسته بودند، مضاعفی که بر آنھ

اين که آيا آنھا از ترس انتقام جوئی سازمان به چنان کاری دست نيازديدند و يا ھمان . کمترين آسيبی نرسانيدند

  .ا می توانستند در عمل روشن نمايندطوری که ادعا می کردند، خود را خاين نمی دانستند، امريست که فقط خود آنھ

با " صمد سنگين"شرکت نجستند، من جمله " يا مرگ يا آزادی"دومين نکته آن است، که تمام کسانی که در عمليات 

رھا شدن زندانی ھا از زندان، روابط شان را با دولت قطع نمودند و از آن جائی که سازمان حاضر نشد با آنھا تماس 

  . سالمی و شورای نظار مسعود پيوستندبگيرد، به جمعيت ا

ناگفته نماند که مسعود ھم در قبال آنھا ھمان سياستی را اتخاذ نمود که در مقابله با حريفان بالقوۀ خويش اتخاذ می 

  .را از پشت سر زده، بخشی از روابط آنھا را در خود مدغم نمود" سنگين"و ھم " سرباز"يعنی ھم . نمود

با آن " يا مرگ يا آزادی"نبازانۀ رفقاء نمی بود، ھيچ گاھی عمليات اھرگاه اين کار تدارکاتی و جناگفته نبايد گذاشت، 

  .گستردگی و عظمت امکان عملی شدن نمی يافت

 ادامه دارد


