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  منتج به چه شد ؟ تراكم چرا ها ، -١
  
 را برايم )م . هـ (  ات نگاشته " تشكيل "آن  عضوبدرستي مي دانستي كه  تو" !   Xمستر  آقاي "     

مي "...گروه پيكار"براي رفيق پوالد ازدر چنين صورت باز هم مي فهميدي كه من نوشته را . مي فرستد 
  پس چرا اينكار را كردي ؟، فرستم 

 وجه مميزه كه ديگران هم بر اين  -چرا بار بار معذرت خواسته گپ دلت را با  رقص دل انگيز زبانت      
 بيرون انداخته از من گويا - و مي ورزند ورزيده ي آميخته با تمسخر برجسته ات تأكيدخنده بر انگيز و

 ببخشيد اگر گستاخي "يعني چند بار كلمه (  پرسيدي ؟! فاميلي "تربيه" ناشي از "حياي" و "شرم"با 
 تا "ها نيست ميتواني پرسان كني  ضرورت به اين گپ " را تكرار كردي تا اينكه برايت گفتم  "نشود 

هدف ات از كار  . "چه سبب است كه كالن هاي جنبش باهم نزديك نمي شوند؟: كه سر انجام پرسيدي
تو   آيا[  نبود " رهبر ساوو"برد جمالت بروكراتيك و درباري ، آيا كسب اطالعات از وجه اختالف  من با 

 گفت زر را چه محل سخن ---  به زر و يا به سخن  آخر بكف آرمت«:  و امثال ات به اين بيت شاعر
  ] بسيار عالقمند نيستيد ؟  ) »سخن بايد زد 

، با سخن وينزديك نشدنم با و موجبه   اي صفحه803نويسنده  نقدم از شنيدنچرا در جريان  -*
  اشمرا همراهي كرده به نقد از چگونگي مراجعه اش به آن سفارت غرض آمدنهاي گويا تشويق آميز 

   ابراز شك كردي ؟ سوميبه كشور
 واقعيت  مطالبي را از من پرسيدي كه من از گفتنآن خانه ايشان از "فرار"چرا در رابطه با  -*
چه در داخل كشور و چه در خارج  - هيچگاهيتـــو  كه  با تاكيد  بر اين امر كه [ براي تو جداً قضايا
  وضدامپرياليستهاي غربي وارتجاعياليزم روس عضو هيچ سازمان چپ انقالبي ضد سوسيال امپر-كشور
   خود داري نمودم ؟] نبودي
درج "قطب نما" صفحه در 803 كه پرسيدم آيا كدام نوشته اي از نويسنده – چرا در برابر سوالم -*
منهاي يك   نوشته شده ؛ م  به قلم خود  صرفاً" قطب نما "تمام نوشته هاي «  اظهار داشتي كه  ؟شده 
   » ؟از ايشان بودهكه  نوشته
 رابطه تيلفوني  او كه باگفتي  ،چرا  بدون آنكه  از رابطه تيلفوني ات با وي سوالي كرده باشم -*
  و مسايل را بوي گزارش مي دهي ؟داري 
 به داكتر  ":  گفتي مرا مخاطب قرار داده-مختص به متخصصين بهم اندازي  -چرا با ظرافت  -*

 شما  به نيكويي ياد كرده از زندان رفيق توخي هم نشر شده و در آنگفتم كه جلد اول كتاب خاطرات
  ! ؟" است

 گپي را در ذهنم شكل دادي كه داكتر نزدم راجع بشما اظهاراتي -  عامدانه -  باين شگرد بسيار ظريف[
كه در  پيشگفتار ببينيد بدبين شما نيست توخي اينكه با ايشان نشان دهم كه من براي؛ اما كرده و 



 3 

 آيا اين نشانگر استادي ات در فن بهم اندازي –... ب خاطرات زندانش  از شما به نيكويي ياد كرده كتا
  ]  سال از تو بيشتر است20آخر سن و سالم نزديك ! نيست  

 ولو - شده  افراد و گپ كشيدن از آنان  بسيار كهنه و دل زده "سرگپ آوردن"  به اصطالحاين  شيوه    
  . مجيز گوي چون تو  زبان دل انگيزم  با رقصظرافت و توأبا چنين 

 به  كه تو  پاي آن رفيق سياسي ام را  در رابطه با آمدنمنمود اشاره و بر يك چراي ديگر هم بايد  تلويحاً
  ؟! كشيدي بميان روي كدام هدف  كشور محل اقامت ات 

 با شخصي  كه  ستمي توان چگونه مي بود من و هركسي ديگري كه جاي من  .از اين چرا ها بسيار دارم
  سياسي اجتماعي،خصوصيات مطالبي درمورد واز سالها پيش بدينسو( از نزديك وي را نديده است  

   بي خيال صحبت نمايد و گپ دلش را بزند ؟)  شنيده  ويبويژه طبقاتي
بايد از  ن) م . هـ (  صفحه 803ارائه استدالل به شيوه  باال درمورد عدم مسئوليتم در انتقال سند 

  پشت پرده  "گوشه نشين"    سنگين دليآندل جانب خوانندگان چنين تلقي گردد كه گويا ميخواهم 
  نوشته يدادن (  شده ام  "مرتكب" ي  كه " گناه عظيم"ز پركين  ايشان را نوازش كنم تا   ا پرو قلب

 گفتني هاي خود را " آن ؛ بگذرد و  ) "...سازمان پيكار" به رفيق !اش اي  خاكه و خامه  صفحه 803
   . ندهد  "انتشار

از آن جايي كه  . مي نويسي  شخص آزاد و مستقلي نيستي ، هرآنچه برايت گفته مي شود ،هتوكآخر
 بنويس هر آنچه در مغز دستكاري شده ات  پس"  نه بداست مورد حمله دشمن قرار گرفتن امر خوب "

 ، پشت پرده ات  حاميان... تو وواقعيت طبقاتي و سياسي تا ببينيم كه ديگران در باره، فرو برده شده 
  .در اين راستا دست بسته در زنجير انقيادت درد نكند  . چه گفتني ها دارند

 " هرگاه توانمندي مورد تمسخر قرار دادن صدها تهمت و افتراء و بهتان و برچسپ وجعل ،من
ان خاد و ساير شبكه هاي جاسوسي روس و را از جانب صدها اجنت پيدا و پنه...   و... و"اسنادكتبي

كه در بخشهاي  منتشر شده ي خاطرات زندان   [  عربستان سعوديو  المخابرات العامه  CIA ايران و 
 و دو  جاسوس ازبك تبار شوروي و  اسكاال يعنيبرخي از خادي ها و يك جاسوس روسي تبار هاي نام 

 و در آينده نيز اسماي  افشا شده تا كنونربتبار  عCIA و يك جاسوس يك جاسوس افغان تبارساواك 
و اعضاي حزب توده و اكثريت در رابطه با قضاياي زندان  افشا ISI     وCIAجاسوسان خاد و سازمان

؛ در خود نمي ديدم چگونه مي توانستم دست به انتشار جلد اول خاطرات دوره زندانم بزنم  ]خواهد شد 
  ي  خوانندگان مشتاق دانستن  وقايع داخل زندان مژده  دهم ؟و  ارائه بخشهاي بعدي آنرا برا

ارتباط حزب  «؛  روي چه منظوري برچسب گويا  تويي كه شخصيت چندين بعدي داري -   و تو 
من زدي؟ معلوم است كه منظوروهدف معيني راتعقيب  بر  را»"سيا"كمونيست انقالبي امريكا باسازمان

، ابداً  تم جهنمي ميداش هاياين سازمانو  هاي امثال تون وتوطئه تفتيمن اگرترسي ازليكن ! مي كني
) ١٣٧٢جدي(سيا  سازمان  با  وي در مورد گلبدين و ارتباط"فرار از آغوش خرس « نگاشته هاي مثل  

ملل « ؛)   31.10.2001 ( "درنگي مختصر؛ بر سياسـت امپـريالـيزم امريكـا در قبـال افغانستـان"؛ 
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 قـلم بـدسـت مـدافعــان« ؛ ) 1996-7-4 -١٣٧٥سر طان ١٢( » پرياليزم امريكا متحد چماق دست ام
  پايگاههاي نظامي امپرياليزم امريكا «  ) ١٣٧٦حوت  ( ١٩٩٨»  مدارك  فبروريدر تقـابل با طـالـب 

  در ا مريكاي CIAپاره اي از عملكرد هاي گذشته سازمان  « ؛ » در جهان و آرزوي  كرزي امريكايي 
 را ساير نگاشته هايمو  )14-01-2009(»در افغانسـتان  CIAتـين؛ گوشه اي از كاركـرد هاي سـازمان ال

 تمام عناصر انقالبي و كمونيست هاي واقعي  من و اين نشانگر شجاعتي است كه در وجود.  نمي نوشتم
منهاي اشخاصي از   -ضد امپرياليسم وارتجاع   صادق وو حتا  دموكرات هاي شريف و ساير  قلم بدستان

 چرا ماسك و مكياژ را از سيمايت بر نمي داري و از پشت پرده . بوضاحت ديده مي شود - قماش تو 
 شان كي است ؟  لميده  درغرب)منافق و مكار  ( " رهبر "بيرون نمي شوي تامردم بفهمند و بدانند كه 

 " چشم پتكان"بازي و ز مخفي  ات چه رازي نهفته است؟  بيا و دست ا"پنهانكاري"كجايي است ؟ در 
اگر شهامت و جرأت اينكار را نداري ، !  و خودت را  در پيشگاه مردم آفتابي كن بردار  ه اتبازي كودكان

 نه آنطوري كه  در باره خود حرف -حسن انجام بدهم؛ همانطوري كه هستي ابگذار من اينكار بوجه 
  .  ترا معرفي خواهم كرد -مفت ميزني 

عمر دراز و توان بيشتر مي طلبم كه در پروسه  مبارزه خودش را  " عزيزXمستر " براي  ، و ؛ اما من
 ، خلق فضاي  ها  و كردار ضد كليه صفات و سجاياي پسنديده انساني و انقالبياز عمق مرداب دو رويي

هاي  جعلكاري و باال نشستن  ؛  ، ، خبركشي و خبر رساني ، تهمت و افتراء بين اعضاي جنبشافتراق
 و هزار بار مهمتر از اينها ، از وابستگي به دو طيفي اي كه در عقب و عقبي عقب اش وجود  "سر ديوار"

 و جريان برگشت  بِبرد انداخته مذلتبار سياه وبدين روز وي را اشخاصي كهبكشد و از آن دارد ؛  بيرون 
 از طريق افشاي هر دو [ جهان  خلقهاي و افغانستانمردماشرا بسمت ارزشهاي واالي انساني و منافع 

  .   رسماً به پيشگاه مردم ارائه دهد]  و منطقهطيف و عملكردهاي آنها در افغانستان
 و خود اتهام بخواند  ؛ ...  و...  و"دهن كثيف" دستور داده تا ما را  ويهمچنان براي پيشوايش كه به 

زنده باشد تا در بحث هاي  بعدي خاطرات  تمنا مي نمايم كه رازتر عمر درا بر ما بسته" کينه شتری" 
به جناب شان  خود ، ...  و  ها با وجود تطميع و فشار ها و تهديد–زندان بخواند كه چرا از گزارش زندان 

 نظر رفيق مسجدي در مورد ؛ بهمن چه گپ هايي داشت  زنده يادزنده باشد تا بخواند كه   .داري كردم 
رفيق انجنير لطيف محمودي چه گفتني ؛   چه بود  ... و  ضاي مركزياع از جمله گرفتاري  ،بسا مسايل

 انديشه مائوتسه دون و اين – لنينيزم – داشت و چگونه رفقاي مركزي از  باور خود به ماركسيزم يها
 دولت دست نشانده روس بدفاع "محكمه"در پيشگاه   رفقاي سازمانيعده اي از با  ؛ همچنانقلم

رهبر  تحميل شدهكرد تاريخي با سنتريسم سازماني كه ملهم از خط حركي برخاستند و باين عمل 
  .وداع كردند سازمان بود ؛ براي هميشه  

تراكم چرا ها  در اذهان رفقا بمثابه  يك اصل ، راه حلش را از طريق ارزيابي ديالكتيكي و استنتاج  
خود داري  ) " آقاي  اكس"( كاري قلمي با سايت مشخص  چنين يافت ، تا رفقا هر چه زودتر از هم
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 كه خود فاقد تمام ارزش هاي شريف  ايشخصو اشكال فحاشي و دشنام و توهين و تهديد  . نمايند 
  . را بجان بخرند انساني و سجايا و نجابت يك دموكرات انقالبي است

  
    چرا برخي اشخاص از زبان ديگران به خود تهمت  مي بندند ؟ -٢

    
.     بستياز زبان من بر خود تهمت  "تكيه خنده هاي كودكانه" با ازنينت مباد كهخاك عالم بر سر ن   

 سبب شد ارزيابيي از تو صورت گيرد از همين  ، به تو و حاميان پشت پرده اتطتراكم بسا مسايل مربو
 دشمنانه يك خواهش ،دانسته ترا دشمن طبقاتي خود و مردم ستمكش و در اسارت قرار گرفته سبب
لطف كرده حمايت گر و سازنده شخصيت سوپر انقالبيت را در دل فحش و :  ارم و آن اينكه ازتو د

 [  استعمال  كرده است"پيكارگروه " رفقاي و در برابر " سازمانش " در برابر اعضاي ده كه ترامدشنام  
بل پوالد و تو و من او را در مقا. اينطور نيست !  نه " : ي شايد با خود بگويخير ابعد ازمطالعه جمله  

يعني  - جانبهه  سال رسيده و قضايا را هم٧١فكر نكني  كه عمرم به  . ]همگنان تان استعمال كرده ام 
  . ارزيابي نمي توانم-  كه تو و ناجي ات همواره از كاربرد آن دم مي زنيد ديالكتيكيبا ميتود ماترياليزم

اين آدم هاي اساسي را ابداً از نظر ، بت قرار دارند در عقبي عقكه  ي كسان ديگر:را هم در نظر دارم  اين
در واقع همين ها هستند كه ترا واداشته .  آمديم زماني كه به هند  ،دور نداشته ام ؛ حتا از سالها قبل

  را و ماهي مورد نظر آنان كني خت آب را باصطالح .قرار بگيري )  م . هـ (  درنقش آله دست اند  تا
  . ه تقديم شان نماييبچنگ آورده دو دست

 و راست گويي و صداقتم  ، هم  در ميان  فاميل و هم در ميان رفقاي انقالبي ؛ همچنان در كر
 به جناب تان بر نخورد من سالها پيش با كساني "آقای اکس " .ميان مردمم روشن و هويدا است 

را اهانت كرده و يا برچسپ زده ام برخورده ام  كه باالي خود از زبانم تهمت بسته بودند كه گويا من آنها 
 مگر اجازه بده كه بخشي  از آنچه در يك سلول بر من گذشت را دراين ؛چند دو و دشنام نثارم كن .  

 جنايت  جنايات سوسيال امپرياليسم روس و كه بخاطر(مورد براي خوانندگان و رفقاي انقالبي 
 بويژه  شوراي نظاري اش  ، جهادي، خادي  ،مي پرچ ،امپرياليزم امريكا و سگ هاي قالده بگردن خلقي

  :   بگويم  )تا كنون لب خندي بر لب نداشته اند 
 زندانيان »عفو عمومي«  و »مصالحه ملي« .       نزديك هاي رهائي عمومي زندانيان سياسي بود 

بيده  از روي پيكر در هم  كو استخوانشكن قيد و بند و دسپلين و ده ها فشار .سياسي مطرح بود
زندانيان . لست زندانياني را كه بايد رها مي شدند در سلول ها مي خواندند . زندانيان بر داشته شده بود 

هر سلول بنا بر خواهش خود مي توانستند در نزد اقوام  و خويشاوندانشان و يا رفقايشان بروند و در 
ا و شب هاي انتظار بخاطري آزادي روز ههمان سلول تا زماني كه نام شان در لست رهائي خوانده شود ، 

 و رهائي زندانيان "مصالحه ملي"در همين گير ودار ناشي از  . از زندان استعمار روس را بگذرانند
 شنيدم كه در يكي از ، كه بعد از سالها وي را ديدم  ماسياسي ، من از زبان يك تن از اعضاي سازمان
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 گويا ١٣٥٩نجمله  جوان قد بلند كه يكبار در سنبله  چند نفر چپ زنداني اند ؛ م" ٥ بالك"سلول هاي
 به رهبري  مزدك " سازمان جوانان  حزب دموكراتيك خلق" ساوو درسازمانبه اتهام عضو نفوذي 

  ؛ و من وي را در زندان صدارت ديده بودم. گرفتار شده بود ) KGBاين عضو ناز نازي  (پنجشيري 
 همچنان در باره ،د  زنداني شدن  دوباره  همين جوان قد بلند همان سلول را انتخاب كردم ، تا در مور

چهار نفر .  آگاه گردم  ،  اتفاق افتاده بودپاكستان رهبر ساوو  و بسا مسايل ديگر كه در  سياسيكار و بار
 20راكه مدت حبس وي  عضو سازمان رهائي بود ( ... )   انجنير يكي از آنها :درآن سلول هم كاسه بودند

  يك. كه هر دو محصل در پوهنتون كابل بودند -جوان از  سازمان اخگر دو تن .ند بودعيين كرده تسال
رحيم (  جوان دومي .  بود ورزشكار كه بعد از وقت تحصيلي به پيشه زرگري مصروف بود جوانينفر شان

هر سه  . حبس هاي ايندو را كمتر از ده سال رقم زده بودند. خيلي ها خوش برخورد و مهربان بود) 
 "محكوم") پ . د (  كه اين بار زير نام يك سازمان چپ انقالبي -زنداني چپي با همين جوان قد بلند 

زنداني را  در   ) 200(  يكجا و در يك بخش سلول بزرگ كه حدود - به بيست سال حبس شده بود 
ز زندان را تجربه تنگناي خود مي فشرد ، تلخي انتظار استخوان سوز بخاطر رهايي هر چه زود تر ا

روزي .  اسباب و اثاثيه ام را جا بجا كردند .نمودند شادماني نيرو بخش  آنها از ديدنم ابراز . ميكردند 
كه با هوشياري مناسبات بين من و همين جوان قد بلند را زير نظر داشت ) رحيم ( يكي از اعضاي اخگر

ق قبال ساوويي نزديك نيستم ، روي همين ، متوجه شد كه من با اين جوان قد بلند در سطح يك رفي
در حالي  كه به . ديد ، وي تصميم گرفت يك حركت بسيار  زشت و ناشريفانه اين جوان را بمن بگويد 

 استاد دوست  را !د  اين را مي بيني توخي صاحب":  نمود ، چنين گفت  ميآن جوان قد بلند اشاره
 اين جوان قد بلند گستاخي رذيالنه . "چيزي نگفت  اما  ؛استاد دوست دهنش خون شد. باسيلي زد 

در " :  روزي برايش گفتم .شك نمايم بيشترموجب شد كه نسبت به وي كه بار دوم زنداني شده بود ؛ 
وي كه .  "علت آن چه بود ؟.  سلولي كه قبالً  بودم ، شنيدم  كه تو با استاد دوست برخورد كردي

  گمشكو توخي ": ا استاد دوست ناراحت نشان ميداد، چنين گفت خودش را از ترسيم  تداعي برخورد ب
 ": از وي پرسيدم . زدنش سخني بميان نياورد  از سيلي "صاحب ، استاد دوست رفقا را انتقاد مي كرد 

 از اينكه از واقعه  خبر شده ام "صرف بخاطر همين انتقاد از رفقا  بر روي استاد دوست با سيلي زدي ؟ 
 بهمن صاحب را توهين كرد ": چنانچه با آواز گرفته توأم با عصبانيت  چنين گفت . د ،  خوشش نيام
به بهانه اينكه  گويا (  را  عمل خائينانه اين بدسگال را كه با كينه خادي، استاد دوست"... منهم زدمش 

 زير پوشش  -ه اين عمل دشمنان. با سيلي زده بود ؛ عمل نيكوهيده نخواندم ) رفيق بهمن را اهانت كرده 
بلند  دو و قد  جوان.  شك انقالبيم را در مورد اين قصي القلب بيشتر ساخت -دفاع از  زنده ياد بهمن 

را با وي  ) دوتاكتيك سوسيال دموكراسي در انقالب دموكراتيك( من مي خواست تا اثر لنين ازيا سه بار 
رهبر يده بودم كه به اتهام اينكه بدستور  سال پيش در خاد صدارت اين جوان را دچندمن كه  . بخوانم 

و  شده بود "گرفتار"بعداً گويا   بود ،  نفوذ كرده" حزب دموكراتيك خلق "ساوو  در سازمان جوانان 
 ، وي را در حضور برخي از اعضاي ساوو مخاطب ساخته  با خشونت ) قيوم صافي ( مستنطق جالد  
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ره  در سازمان جوانان ما روان كردن  تو واري جوانك نمي تانه تو چه هستي كه  ت!  او !  او " : گفته بود
 روي همين ملحوظ هم ازمطالعه كتاب با او  خود داري مي  ]* [ "... در سازمان جوانان ما رخنه كنه 

اين . همچنان در ميان ساير زندانيان ؛ كردم تا كسب هويت  سازماني در ميان چپي هاي انقالبي نكند 
، يكي اينكه مي خواست را دنبال مي كرد  دو هدف  ، مطالعه يكجايي كتاب لنين با من پيشنهادجوان از

 و ساير زندانيان چپطيف ميان بفهمد كه من او را شناسايي كرده ام و يا نه ؛ ديگر اينكه  خودش را در 
من در تقابل را  با )  ... (انجنير وي براي اينكه رفيق رهائي . بمثابه شخصيت انقالبي تثبيت مي كرد 

 نزد وي شكايت برد  و آن رفيق با كنايه بمن حالي مي كرد كه گويا نمي خواهم كمكي براي ،قرار دهد 
 مهربان و ودب ؤاين رفيق كه انسان بسيارم. نمايم بارتقاي سطح نازل تئوريك و سياسي رفقاي جوان  

 را بخواند  لنينكتاب دو تاكتيكدي خاپر تكاپو و پر انرژي بود ، خودش حاضرشد  با اين جوان قد بلند 
  .  و مرا با جمالت و كلمات كنايه آميز انتقاد نمايد 

 مي ديديم كه نيروي هاي  شرق    دريكي از شب ها از پنجره منزل چهارم بالك پنج رو به شمال
ن  اي.مقاومت باالي عساكر مزدور آتش شان را متوجه ساخته ، جنگي شديدي را براه انداخته بودند 
 تحت جوان با دلواپسي تبادله گلوله هاي آتشين و درخشان نيروي هاي مقاومت را مي پائيد  و شديداً

من كه .  جنگ قرار گرفته و فكرش در همان نقطه تمركز يافته بود  وحشت انگيزتأثير آن صحنه هاي
آگاه اين  جمله را بر   وي ناخود " مزدوران را تباه مي كنند": در پهلويش قرار داشتم به آهستگي گفتم 

 وي را مورد مالمت قرار " متوجه شد كه چه خطاي از وي سر زده  بعداً" آن مفت است ": زبان راند 
.  از همان شب شكم در مورد وي ابعاد بيشتر يافت  . فكر كرد من پي به هويت اصلي اش برده ام .دادم

روزي كه .  باز بجوابش پرداختم  . آنطور شدفرداي آن  كدام مطلبي را بهانه گرفت كه چرا اينطور شد و
 كه در برابر يباز هم با همان خشونت. مرا متهم كرد كه گويا وي را جاسوس گفته ام . با من تنها شد 

   چرا باالي من اتهام  مي بندي و تهمت مي " : چنين افراد نشان مي دهم  وي را مخاطب ساخته گفتم
  
  
هويت كذايي وي را در ذهن   مستنطق با تلقين همين جمالت. از ياد نبرده ام نجمله ها را كه تا كنواين  ] * [

 . تثبيت نمايد " سازمان جوانان حزب دموكراتيك خلق "رفقا بمثابه  عضو اصلي ساوو و نفوذي آن در درون 
از رفقا كه ها شنيدم كه بعد از رهائي از خاد صدارت  به پاكستان نزد رفقا رفته ؛ مگرمورد سوء ظن يكي  بعد

بخاطر اعدام نزديكترين عضو فاميلش با رهبر ساوو  مخالفت مي ورزيد  و نتيجاً ويرا  كه تازه در حضانت رهبر 
.  جريان را بمركزش اطالع داد   خادي،  جوان.ش بيرون راند  اساوو قرار گرفته بود ، شناسايي كرده از مخفيگاه

يكي دو تن .تان نفوذ نمايد  كه بسادگي در آن سازمان نفوذ كرد در پاكس ) پ. د ( دستور گرفت بداخل سازمان 
 . ند  خاد انداختگ اعضاي مركزي آنرا با خود يكجا به چناينها . نفوذي قبالً در آن سازما ن جابجا شده بودند 

اعدام به "  - را در خاطرات زندانم  خواهم نوشت  آنانها نام ها و اسم سازمان  كه من بعد-  راچند نفر شان
  . سال حبس گرفت 20و خود ظاهراً ) آنها اعدام شدند (  "برابر كرد
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 اوديگه ات هم  در پشاور مره كه تي لَغت زد و ":  گفت  چنين در جوابم" زني كه ترا جاسوس گفته ام
 آن رفيق ديگرت هم مرا با لگد زده جاسوس خواند و از خانه [ "جاسوس گفت و از خانه بيرونم كرد 

 اشاره به يك عضو علي البدل ساوو كرد كه درپاكستان وي را با لگد زده از خانه اي كه ( -  ]ردن كوبير
در آن اقامت داشت  رانده بود و اين شخص  قبال در باره آن عضو مركزي ساوو در زندان يك سلسه 

   .) را  راه انداخته بود كه رفقا در همان سلول بمن گفتتند  هاييگپ و تبليغات 
بدينوسيله ابراز سپاس بي پايان مي نمايم كه بعد از رهائي از  ... ) (انجنير از آن رفيق رهائي      من

 رفيقانه  و گرمجوشيمرا ديده با روبوسي و بغل كشي -نزديك سينما بهارستان  -زندان در كارته پروان 
با جوان سازمان شما  ،  من از شما معذرت مي خواهم  كه در آن سلول فكر مي كردم ":  چنين گفت 

شما كامال حق .  كه نسبت بوي شك داريد مي فهمانيدتان  كار سياسي نمي كنيد و باين شكل به رفقا 
 كنجكاوي . "چرا وي را بمن معرفي نكرديد تا من هم بي اطالع نمي ماندم .  من بي خبر بودم  .داشتيد

 . گپ بزند و نام آن شخص را بگيرد  تا واضحتر خواستم مرا اذيت كرده با بي حوصله گي از اين رفيق
مرادش جوان قد بلند بود (  توخي صاحب شما بايد فهميده باشيد كه من كي را مي گويم ":گفت وي 

 در درون كوه [ منتقل شدند  "هزاره بغل"  منطقه  از رياست هاي خاد بهبعضي) . كه  از وي نام برد 
 حفر شده  سالح و تجهيزات نظامي در آنجا ذخيره خير خانه  تونل هاي توسط سربازان  متجاوز روسي

زماني كه قواي متجاوز شوروي اين پايگاه نظامي را ترك مي گفتند ، اينهمه سالح بايد . شده بود  
س آن أ يكي از رياست هاي خاد نظامي كه در ر]بدولت پوشالي داكتر نجيب خاين سپرده مي شد 

 همين شخص ي كه ،همين پايگاه نظامي  انتقال داده شده   قرار دارد هم به داكتر كريم بها جنرال
 حاال شده  باديگارد و درايور همين جنرال خاد  ، ميخواندم"تاكتيك سوسيال دموكراسيدو"من با وي 

 اگر وي ": دب گفتمؤ در جواب اين رفيق مهربان و م ."كه درهنگام اعدام زندانيان بايد حضور ميداشت 
 زندانيان بود ، شما مي ديديد كه "عفو عمومي" هنگام  ،و گپ مي شاريدرا برايت معرفي ميكردم 

 به داخل سلول ها مي آوردند و اسماي آناني را كه بايد رها مي شدند  راخادي ها لست خالصي زندانيان
 افشاي اين آدم براي من و براي شما خطري بار مي آورد كه شايد در رهائي ما تجديد نظر  . ميخواندند،

 افشا اگر شما هم بجاي من مي بوديد اين جوان را در چنين  روز هاي حساس تاريخي  ابداً. ردند مي ك
بعد از روبوسي و بغل كشي .  را پذيرفت دليل ام اين رفيق با تمكين و با پرنسيپ خنديد و"نمي كرديد 

  . از هم جدا شديم 
   خيرخانه مينهگاميكه از حصه دوم هن،) عضو سازمان رهائي( يكي دو روز بعد از مالقات با رفيق 

  ،  از پايگاه نظامي روس ها بود سربازان مزدور دولت پوشاليكه در آن سال محل رفت و آمد موتر هاي
 چشمم به موتر جيب اي افتاد كه توسط همين جوان  رانده مي شد ،در اثناي خريد برنج از يك دكان 

نشسته بود و دو  )  كريم بهاجنرال  ( KGBلي   اين عضو اص–در پهلوي وي جنرال خون آشام خاد 
با آنكه  گفته آن رفيق رهائي در نزدم . عراده جيپ نظامي ديگر هم از دنبال آنها در حركت بود 

.  خشنود شدم  كه واقعيت اين امر را از نزديك شاهد بودم ازاعتباري  خاصي برخوردار بود ، با آنهم قلباً
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 اين پايگاه نظامي در دربود ؛   )پ. د (  اعضاي مركزي سازمان رفتاري يكي از عاملين گكه اين جوان
  .ديده  بعداً به خاد  خارجي انتقال داده شد )  استخباراتي ( خير خانه آموزش هاي الزمه اطالعاتي 

      واي نازنين عجب شرايطي آمده كه همين عضو  بخش خارجي خاد  هم اكنون در همين كشوري 
  .مي باشد ...  بهيك پايش به امريكا و پاي ديگرش. مت دارد كه من هستم اقا

كه در زندان پلچرخي گويا  ("عضو پارلمان اطريش"از جانب  اسكاال  ...       بلي ، براي همين شخص و 
هم در زندان و )   خاطرات زندان جلد اول در ج شده 161 بود و  بحث روي وي در صفحه  "زنداني"

در ...  هم اكنون بگونه اي  ،...اين عضو خاد خارجي و.  پول فرستاده مي شد هم در خارج از زندان
كاخ كيش شخصيت ساخته شده  ضربه خوردن سازمان ،كه آز آغازين هفته  [ ، رهبر ساوو  ... حضانت

  .  قرار دارد ]... اش در ذهن من و ساير بدام افتادگان سازمان  فرو ريخت كه ريخت 
 چون -وس گفته ام   از زبان من بر خود تهمت زده كه گويا  وي را جاس" آقاي اكس "و حال كه 

 سوگند ياد نمي كنم ؛ از آنجايي كه به صداقت خود در  ) خودش مثلدرست( متقلب مقاطعه كاران 
 كه )بلي ، تا همين لحظه  ( لحظهقبال جنبش و مردمم مي بالم ، به صراحت ابراز ميدارم كه تا همين 

  مفتن و سخت -  بروي صفحه كمپيوتر شكل ميدهم ، چنين گپي را در مورد اين شخص اين سطر ها را
  .  نه به قيد قلم در آورده ام ؛ و نه بر زبان جاري ساخته ام-بي پرنسيپ و نهايت محيل 

  
  !   تأملي بر سوپر انقالبي و نمبر كفش پايش؟-٣
  

 " بلكه مردمان بسيار زيادي، همان آقاي  ؛"...گروه پيكار "  واقعيت اينست كه نه فقط نويسنده «      
 هنوز اسم مشخص، محل اقامت، نام خيابان، نشاني خانه و شماره  "گروه پيكار" را كه نويسنده "اكس

  ». كفش پاي وي را افشا نكرده است، بخوبي مي شناسند؛ در اين هيچ شك و ترديدي وجود ندارد 
  نه فقط "ي بينيم كه مرموز مشهور ما  مي نويسد   هرگاه با اندك دقت  به مسئله بنگريم ، م

 يعني  شخصيت مشهور و ( "، نويسنده گروه پيكار ؛ بلكه مردمان بسياري مرا  بخوبي مي شناسند 
 يعني شخصيت وي را بدرستي ارزيابي كرده اند  و ميدانند كه او يك ، )  معروف مرا بخوبي مي شناسند

 بايد وي را بشناسد كه  همچنانچنين حالتي دولت  محل اقامت ويو در .  است " انقالبي حرفه اي"
اگر سوپر انقالبي ما ادعا  نمايد كه دولت محل اقامت  با داشتن پوليس سياسي . مي شناسد  محرزاً 

 اي بر پا كرده  وبر آنكشور  "جبهه"  گويامعروف اش ويرا نمي شناسد كه بر ضد ارتشش در افغانستان
  در آنصورت اين موضوع را در روشني بيشتر قرار خواهم داد تا خوانندگان متيقن "دمي تاز"نيز گويا 

 به كشور  وارتجاع حاكم مزدورگردند كه تمامي آناني كه سايت دارند  وبر ضد تجاوزگران امپرياليستي
شان افغانستان  صادقانه مي رزمند چگونه از جانب پوليس هاي سياسي آن كشور ها  شناسايي مي 

 بلكه مردمان بسيار زيادي،  ؛"...گروه پيكار "نه فقط نويسنده  كه  "( باشد و اگر قضيه چنين . د شون
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 به نام و نشان  مشخص خود مطلب نمي  ويس چراپ ) " بخوبي مي شناسند...را  "اكس "همان آقاي 
 عناصر بر  از آنجا نموده  بازي مخفي اش" تشكيل"به اصطالح  زير خيمه و خرگاه  در ؟  ودنويس

   .د و آنان را مورد توهين و تهديد قرار مي دهد مي تازانقالبي
  و  تلويحاً "... پيكارگروه"به نويسنده  حيرت بر انگيز ما با بي حيايي )  Xمستر (    در پاراگراف باال  

حاال  !  دائي و از اين ببعد هم افشا ننمدنمبر كفشش را تا هنوز افشا نكرده اي... هد  كه  دبمن هوشدار مي
  .   چه رازي را حمل مي كند " افشاء شدن"ترسش  از

آرزو دارد افراد را )  افغانستان  از ( ما كه  براي كسب معلومات از آن دور دست ها "سايت واالي"     
رأس  آنان كي ها قرار ر  كه فالن تشكيل تازه پا گرفته كيانند و در كجا فعاليت دارند و د،شناسايي كند 

-   چاپلوسي هاي لذت دهنده-  مختص بخودشسخن هاي و بهمين سبب چنين تشكيالتي را  با دندار
 بخاطر نوشته هاي عناصر انقالبي  به احتمال قوي كه( مورد ستايش قرار  ميدهد تا اعتماد آنان را 

از هايشان  راز ها و نيازبيشتر بخود جلب  نمايد و)  ، به سايت اش رو آورده اند "بابا"شناخته شده در 
 زماني كه اين تشكيالت  و يا افراد  ،گروگان گرفتهبراي روز مبادا  را  و نياز هاي آنان" راز ها "بفهمد و 

 سايت اش  از- از منظر ريشه مشابه داليل من و همگنان – و همكاران قلمي سايت اش بنابر داليلي
 ؛  حتا تهديد به افشاي بگيرد  بباد دشنام آنگاه با خشم و كين داد بكشد و فغان بزند و آنان را. ببرند 

  آيا  كار انقالبي چنين شيوه اي را تقاضا مي نمايد ؟   . نظرات شان در مورد افراد نمايد  
    : نوشتم اينطورسال قبل در باره  چنين ژورناليزم 7ا و ي6من در گذشته ها 

سشگر ، ژرف كاو ، جامعه نگر ــ با شگرد ژورناليسم غير وابسته و آزاد ــ خرد گرا ، نقاد ، پر «      
را با ذره بين خرد ... سنجشگرانه هر رخداد و پديده تاريخي ، سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و 

مستقل و پويا ، و رها از پيشداوري هاي گمراه كننده  و فتنه بر انگيز مينگرد ؛ زيرا كه از خرد و 
شه ي هر واقعه ــ چه در ساحه طبيعت بي انتها ، چه در گستره ي انديشيدن همه جانبه در شگافتن ري

ناشرين   « ؛»  ... جامعه ي جنبنده ، و يا در فراخناي تفكرات انسان جوينده ــ روشني مي گيرد 
روزنامه ها ، هفته نامه ها ، ماهنامه ها ، مجله ها  و ساير رسانه هاي نوشتاري ، گفتاري و ديداري 

 همزمان با فعاليت )  وابسته و اجنت است  فقط و فقط گپ سرِ( وابسته و يا اجنت بشمول سايت ها ،
و فرهنگي ، همكاران قلمي خود را كه داراي عقايد سياسي  )  اطالعاتي(هاي سياسي ، استخباراتي 

مختلف بوده ، با شيوه هاي گونه گون ، من جمله افشاي نام مستعار آنان به همديگر و به نشرات رقيب؛ 
هكذا ابراز همسويي نظرات؛ بيان حرمت و ارادت؛ تعريف و تمجيد رياكارانه و تاييد ــ شفاهي ــ مواضع 
سياسي همكاران قلمي در صحبت هاي كامال خصوصي با هر يك به طور جداگانه  وبه ادامه آن ثبت 

ز بستر اصلي ــ مبارزه ؛ نويسندگان را در تقابل قرار داده، مضامين و نوشتار هاي آنها را ا... آواز شان 
 مثل دولت دست نشانده امريكار در [عليه امپرياليسم ، استعمارو دولت ها دست نشانده و ارتجاع ــ 

خادي  روسي شوراي نظار مثل قانوني ، فهيم ، مزدك ، ، كابل و جنايتكاران جهادي و پوششي آن 
 و جناياتي كه سوسيال "وحدت" باند ، ...يارمحمد ، امر اهللا  صالح  جاسوس دو سره و گالب زوي  و 
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امپرياليزم روس در افغانستان انجام داده و هم اكنون  اينها و عناصر پشت پرده ، همان جنايات را  در 
 انحراف داده شيره ي مغز آنها را در نقـد و انتقـاد از ] انجام مي دهندركاب امپرياليزم  جنايتكار امريكا 

  ؛ ».همـديگر ، مي مكند 
»KGB  شوروي سابق ياFSB روسيه كنوني هم بنا بر مقتضيات منافع امپرياليسم روس دراساس مانند 

مخالفين را به اشكال مختلف ــ از . در حوزه هاي نفوذش يا خارج از آن عمل مي نمايد» سيا«سازمان 
ــ از بستر .. .تطميع تا تهديد و ترور شخصيت فرهنگي يا فزيكي و يا گماردن به مقام هاي بلند دولتي و

تبليغات عليه آن كشور بر مي دارد و عوامل پيدا و پنهانش را با طرق  متنوع هويت ادبي ـ فرهنگي و 
و »دانشمند« گمنام تا اوج شهرت و محبوبيت  يك احت؛ انقالبي داده از سطح پايين يك فرد عادي و 

...  صاحب سايت پرزرق و برق وو» ژورناليست«؛  »  محقق«، )مثل احسان طبري در ايران ( »فيلسوف«
به آنان آزادي .    همه شناخت را پيشوند نام شان مينمايد" انقالبي "باال كشيده، زماني هم واژگان مثل 

عمل هم داده ميشود تا خودشانرا در معرض ديد و جذب آن سازمانهاي اطالعاتي زير پوشش نهاد هاي    
   .». ،  قرار دهند ... عام المنفعه  و

 سوال نمايند كه اگر يك توزيده ما بده كه از گ  و حال لطف و مرحمت فرموده اين حق را بمردم مار   
تصاويري را بحركت در نمي آورد؟ خوانندگان  چنين عمل نمايد  ، آيا عملكردش در اذهان "سايت دار"

ون كشور تو كه   در در... .كه زمان در گذر است خودت را در پروسه مبارزه در خارج از كشور  بنما 
گلبدين و  ثور ٧ منحوس و ننگين ايو داود و رژيم كودتخاين هيچگونه سابقه مبارزه با رژيم شاه 

 ايندو جاسوس جنايتكار و خاين ملي  »... ، و  ميزبان مصلح«  [  حكمتيار و برهان الدين رباني
انقالبي مورد پذيرش انقالبي ها و واقعاً  و تجاوزگران روسي نداشتي  تا  بمثابه يك فرد  ] باشد بجايش

   ... .مردم داغديده ي ما  قرار بگيري
  و حملهوي از " عاشقوار " و دفاع   صفحه803نويسنده   رنش و ستايش هاي كليشه اي در برابر ك

 و جاه و جبروت نيست ز  كدام منبع كسب عبه منتقد نوشته ي وي ؛ بويژه به من و همگنان ،هستريك 
؛ بلكه واقعيت شخصيت اصلي ات را بر مال و آشكار مي  سازد  و گرامي بسازد زد مردم عزيكه ترا در نز
و حاال كار از كار گذشته و خوانندگان آگاه و تمام اعضاي جنبش انقالبي كشور همه  ، كه ساخت 

  .بيصبرانه در پي شناخت تو برآمده اند 
 ط و فقط  ارزش كار و كردار و پيكار  فقاين را شايد نمي دانستي و يا در مد نظر نداشتي كه 

از چنگال  رهائي مردم راي ب  و در ميان مردم وي صادقانه يمتعهدانه و مبارزه عملكرد و ، شخص را
 مبارزه دليرانه  وي بر ضد  ستم و استثمار و بهركشي طبقاتي  و ارتجاع و در شرايط  تجاوز  و اشغال،

   ]*[ . نه نوستĤلوژي كاذبانه تعيين مي كندشركاي رنگارنگ اشو امپرياليزم تجاوز و اشغال كشور توسط 
آن حس بازگشت به وطن و آلژي به معناي فاصله است و يك معني ي آن است كه شما از :   نوس-]*[

  } دلتنگي براي ميهن-   Nostalgia{ . .دور به وطنتان عشق مي ورزيد
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در  ،پخش كرده  احول و پيرامون است كه به منوريو   ،ارزش شمع به حد سوختن و افروختن
  توكردي ؟ تو در كجا سوختي و افروختي و روشنايي بخش ؛ سوخته و دودش به هوا شده ميان جمع
  .  ات اشتغال داشته و هم اكنون داري و ضد انقالبي در اروپا به كار و بار ديكته شدهفقط و فقط

 از زمان  ( تضاد و تخاصم و رويا رويي با دربار اجتماعي خانوادگي ما كه همواره در- اخالق سياسي       
 نه چون تو كه [ قرار داشته ) تا خانواده نادر غدار- منهاي امير امان اهللا خان –عبدالرحمن خان جالد 

مبنا شخصيت  و بر همين ]  از بركت مزاياي وابستگي فاميل به دربار تغذيه شده استخوانت و پي و گر
  به اعضاي خانواده مان  شكل گرفته است ؛  هيچگاهي اجازه نمي دهد كهسياسي اجتماعي من و ساير 
 و  و در برابر قدرت هاي حاكمه سر تعظيم و تكريم فرود بياريموصل شويمالف و پتاق در باره خود مت

كنيم ؛ مگر  كتمان – چه آنطوري كه در گذشته هاي دور بوده و چه هم اكنون –واقعيت طبقه خود را 
مبارزه طبقاتي و ضد امپرياليستي و ارتجاع بخود حق داديم  كه در مورد  ديدرس از. وده يي تو  چنين نب

زندگي  طبقاتي آناني كه بر ضد كار و پيكار انقالبي ما و هر انقالبي ديگر  قرار مي گيرند و لجن پراگني 
 مدتي است كه  زندگي از همين  ديدگاه  يكي  دو تن از رفقا  از. هش نمائيم  و كاوش و پژ ،مي نمايند

به حد  .طبقاتيي كه شخصيت تو در شرايط  زيست آن  به ثمر رسيده را  مورد مطالعه قرار داده اند 
وابسته به دربار   از تبار ديگر ؛  اما ك قشر اشرافيي كه تو  به به اين آگاهي دست يافته اند قناعت بخش

 -   به نقد نه كشيده اي ، بلكه با آن تعلقات را  رسماًخانواده نادرغدارتعلق داري كه  نه تنها اين تعلقات
 متن مناسبات و رفقا مباهات هم كرده يي كه در صورت لزوم - منجمله نزد  اين قلمدر نزد برخي ها 

 به )باسابقه تعلقات طبقاتي( مبارزان واقعاً انقالبي . . كرد ندتعلقات تانرا با دربار و خارج از آن باز خواه
انقالب  به انديشه و  بمجردي كه ، و درباركه طبيعت آنان را در آن طبقه قرار داده استطبقات حاكمه

 در گام نخست از طبقه شان بريده و بي  ،پرولتري باورمند شده و خواسته اند خودشانرا پرولتريزه نمايند
ه اند و در  سياسي فاميل شانرا به طبقه حاكمه به نقد كشيد–رحمانه و صادقانه  وابستگي اقتصادي 

 از جان هاي عزيز شان  اينها بخاطر امر كمونيزم .  است بودهسنخ از اين  ياريكشور ما  زنده ياد  اكرم
 در حاليكه  شيطان صفتانه گپ و گفت اشرا  [و ؛ اما تو ، توهين كننده اين ها را . مايه گذاشته اند 

 عاشقوار مورد ]مخالف اش  نشان ميدهي ري و خودت را يغياباً  در ميان سايرين به باد استهزا مي گ
 فحش و دشنام ميدهي و آنان را تهديد مي  را اهانت مي كني واش حمايه قرار داده ، مخالفين سياسي 

.   لنينيزم ؛ بخصوص مائو تسه دون انديشه يا مائويزم داري –زيرا كه نفرت عميق از ماركسيزم ! نمايي ؟ 
 جانب يك  دشمن طبقاتي  براي جنبش انقالبي كشور ، خطرات و مد نظر نگرفتن چنين امر مخرب از

  . و صدماتي را  متوجه  جنبش انقالبي  خارج از كشور خواهد ساخت 
 براي تو   ترا همانطوري كه هستي بشناسد جنبش انقالبي كشور زماني كه :اين نكته را بايد بداني      

   . در حال فرا رسيدن استزي چنين رو.  نخواهند شد و امثالت پشيزي ارزش قايل 
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  :   ؛ دروغ گويي و بهم اندازي"مخفي كار" نكته اي كوتاه  در باب  - 4
  

 از من نپرس كه من  لطف كرده  تو« :  كهت چنين مخفيكاري  اين خواهد بود      در واقع امر افرازا
ين خالف موازين و اصول و اگر از من چيزي بپرسي ا.  و چرا اينقدر بدمستي مي كنم  ،كجايي ام، كيم 

  روش خجسته چشمت را بسته كن و به انقالبي بودنم ايمان بياور  كه اين .  است مبارزه مقرره هاي 
  .  » نه كنجكاوي   در كار و بار پشت پرده ام، بدرد جنبش انقالبي كشور  ميخورد 

 " امال " تكامل يافته به « ان آن سازم چند تني محدودساوو ، سازمان      با يك جهان تاسف كه رهبر 
عده اي بدورش گويا   ميخواهد به گونه اي به اين باور برساند كه  را  ]  از ميان رفتهي" امال" - [ » 

 نبايد در زمينه كار و بار  انقالبي شان كنجاوي . كار و بار انقالبي مي نمايند  ايشان با آنانجمع اند و
بگونه مثال از تاريخي كه بخير و خوبي با فاميل به كانادا . نه كرد نمود و سوالي از ايشان در همين زمي

زاند و از آنان و از آنها مي آموزد و به آنها مي آم .، بار ها گفته كه  جمعي را بدور خودش داردند رسيد
 "وفا شعار"و حال شاگرد . بدينوسيله اطالع حاصل مي كند ... گزارش مي گيرد و از حال و احوال رفقا و

 ده "ش به تأسي از ايشان ، بديگران ، بويژه  رفقاي پيكار ، و همگنان ميخواهد حالي كند كه از جمله
 صرفاً به اعضاي كميته اساسي آن كه مشتمل است بر -  اش "جبهه" اعضاي "صد ها" و شايد هم "ها
   ! "رفقاي بابا " به داده و بعداً)  صفحه اي را 803نوشته (  آنرا - " بيست تن"
  دست داشته  پوقانه  كه آرزو داردكودكي را در اذهان تداعي مي كندچنين كته گوئي و كته سازي       

 خوشه اي انگور بسان  آنرا،   هر قسمت پوقانه و بستن و پف كردن اشرا چند تا نشان دهد و با كشيدن
پوقانه سرانجام . ي دارد پف هم حد. را هر چه بزرگتر سازد ها  آن همه يخواهد مي  با پف  ودر مي آورد
 بدرستينه آناني را كه كودك را  ! صداي غير مترقبه اش صرفاً بي خبران را تكان مي دهدمي تركد و 

  .الف و پتاق كودكانه اش باخبرند مي شناسند و از
 م .هـ  ( مطابق خواست كه  ) " ... سياسي  افالس نامه" و "...سخني كه بايد "(  اخير   نوشته دو     در

 متن نوشته  ها قرار گفته ي نويسنده به سمع ايشان [ بيرون داده شده  ) Xمستر ( بقلم منشي اش ) 
  : نوشته شده  ؛  ]! آنگاه بدست نشر مي رسد  -رسانيده مي شود كه نقل مطابق ديكته باشد 

 جابجا گرديده و پس   CDدو  صفحه كه در 803اين سند مسوده ايست دست نويس به تعداد  «        
 و سپس در "...جبهه متحد "از دريافت آن، به تعداد تقريبا بيست نسخه، در دسترس برخي از اعضاي 

  ».  قرار گرفته كه پيرامون آن، بحث ها و مناقشات دامنه داري نيز بعمل آمده است) بابا(اختيار رفقاي 
چپ  " كه مي توان گفت از لحاظ-كشور ات در خارج از " پربار "در تمام زندگي  ) Xمستر ( تو 

  فقط يكبار  آنهم چند سال قبل در كشور محل - در اروپا  چشم به جهان گشوده يي "انقالبي  بودن
اقامتت ايشان را ديده بودي كه خود ايشان هم از اين  ديد و بازديد در اثرش كه به همين تازگي ها در 

ما كه .  ياد كرده است  ) " مي رسد نيكو ست هرچه از دوست" (سايتت بدست نشر سپرده شده 
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يم ، هزار بار بيشتر و خوبتر از ه ا كباب شد بيني و استبداد رأي اش خود مركزسوزانعمريست در كوره 
  وي ابداً.  و از آن گذشته از دوره هاي بسيار پيش  .تو ايشان را كه رهبر سازمان ما بوده مي شناسيم

هد ؛ مگر اينكه آنرا بقلم خود بنويسد و نزديكان وي در كانادا آنرا  اسكن چنين نوشته ايرا بكسي نمي د
 ) صفحه803(  كته جلوه مي دهي  تمام نوشته ها ت راچرا خود.  ثبت نمايند CDنموده بعدا بداخل  

 CDيك  در همان  صفحه را803 تمام  كه من،صرفاً در يك سي دي ثبت شده و برايت ارسال گرديده 
  برايت رسيدهCD دارم  به احتمال كم شايد اصل ويا كاپي اوراق  بعد از ارسال  خودانادا نزدارسالي از ك

اين سي دي كه برروي آن داغ خطوط انگشت و يا چيزي ديگر ديده مي شود نشانگر اين است  . باشد 
يا  براي تو بوده كه شما بعد از گرفتن گو صفحه803نويسنده كه سي دي  اصلي ارسالي شخص  خود 

كاپي براي ) ؟  (!"صد ها"و شايد هم ) ؟ ( ! كاپي "ده ها" و "جبهه"براي رفقاي ) ؟ (!"بيست كاپي"
 " شده و خوانده شده را براي آن  عضوكار  CD جديد را نزد خود نگهداري نموده و CD  ، "رفقاي بابا"

   .دادم تحويل والدا به رفيق پ و من آنربه آدرس من ارسال  نمود  وي آنرا  كه  تان داديد  "از دل بيرون
 روي جست ريا برداشته  طال ازنازكقشر و .  كذب و دوروغ آخر االمر افشاء مي گردد ،ريب و ريا      

مي "و غش تو  كه  بدون چنين مسايل .  سياه روي مي گردد هر كي در او غش باشد مي شود و
   ."درخشد

 ( آنها با ماشين تايپ آقاي  ، زماني كه به پشاور بود.  امال دارم–من نامه هاي زيادي از رهبر ساوو  
،  نامه ها در امتداد چند سال بقلم خود شان بوده  ، از پشاور به اينجا آمدند كه زماني. تايپ مي شد )... 

   : فتي كهگتو خودت در تيلفون برايم ! چه پر رويي  و بيشرمي . آيا آن نامه ها هم خامه بوده اند 
 براي چاپ برايم ارسال كرده  از من خواسته  كه اگر كدام نقد و  صفحه را803ته نوش داكتر « 

 و من در جواب داكتر گفتم كه ماهم يم در غير آن آنرا نشر نمانظري در باره آن  داشته باشم آنرا  بگويم
 »  دارم من اسنادي در زمينهنقد تانرا هم چاپ كنيد "  :داكتر در جوابم  گفتنقدي برآن داريم 

 صفحه نقد باالي آن نوشتم  40 من بمجرد خواندن اين نوشته در حدود «: بعداً به ادامه اضافه نمودي 
    .» از خود و فاميل خود گپ زده كامالًكه كه هنوز باقي اش مانده ، اي چه قسم نوشته است 

 (  ": ين گفت زماني كه جمله اخير را براي دوستي كه ترا بهتر از من مي شناسد خواندم  وي چن[ 
 و چه  كه چكاره بودندحرف نمي زني  تزفاميل خود تو چرا ا، ي دارد  خو افتخار فاميل)خان . هـ . د 

  ! ]؟كردند 
 صفحه با چه تمسخر از وي ونوشته اش ياد مي كني ودر برابرش 803در غياب  نويسنده ! ببين 

و از وي چون بردگان زر خريد عهد عتيق به . گُنده زانو بر زمين زده سر تعظيم و تسليم  فرود مي آري 
درست مانند مسعود ، فهيم ، قانوني ، عبداهللا عبداهللا ، يارمحمد ، معلم  اعطا ، ( ؟ !دفاع بر مي خيزي

  كنوني( KGB  FSBجاسوسي دستگير پنجشيري ، مزدك و ساير همتبار هاي وابسته شان به دستگاه 
امپرياليزم امريكا و شركا ، از امپرياليزم روسيه فدرال به نقد و  كه در برابر  قواي متجاوز  روسيه ،) 
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 گام برمي دارند و به كشور چون گذشته؛ انتقاد  مي پردازند و در خفا در خدمت منافع امپرياليزم روس 
  .و مردم خيانت مي كنند 

ايت رسيده يا   نوشته داكتر بر": در همان آغاز سخن باالي اين نگاشته ، تو خودت مگر نگفتي  كه 
 "شايد براي تبرئه ات بگويي من ترا از سر گرفتم  كه ازتو اعتراف بگيرم و بفهمم كه رفيق ما » نه ؟ 

 بلي نوشته را ": و من در جوابت از تو تشكر كرده چنين گفتم . "خود سرانه اين كار را كرده است
   .  "گرفتم 

 ات  كه راجع به نقد  رفيق پيكاري آنرا "ه  نوشت"در صحبت تيلفوني  بعدي  از من خواستي كه به 
  هدف ات از اين گپ اين بود تا بمن بفهماني كه نوشته از خودت است نه از ، گوش دهمرقم زده يي 

 )م . هـ (بقلم و يا ديكته  ) در واقع توهين نامه تو ( ، در حالي كه نوشته دفاعيه  صفحه803نويسنده 
 را به پايان "نوشته  ات "زماني  كه خواندن . برايت رسيده است   يا تيلفونبوده كه از طريق ايمل

  :رساندي  از تو خواستم  كه 
رهبر ساوو پشتيباني  نموده ) خط  سنتريستي و اپورتونيستي ( اين نوشته توهين آميز را  كه از  «  

 برده ايد،   تان  بكار"جبهه" را كه به آن عضو "خود سرانه"يي نبايد منتشر نمايي همچنان كلمه 
  "نوشته ات "بخاطر  بار بسيار زشتي كه دارد  و توهيني كه به رفيق پيكاري شده  آنرا نيز از داخل 

.  منهم جوابش را ميدهم ": تو گفتي  . "بردار و يا آنرا نشر نكن  كه رفيق پيكاري جوابت را ميدهد 
ت گفتم كه رفيق پوالد بازهم  برايبيدرنگ. " است جمعمنكه چيزي كرده نمي توانم  اين خواست 

  !»  بازهم جوابش را مي دهم "جوابت را مي دهد و تو فرمودي كه 
 زماني كه از تو خواستم با رفيق پيكاري  تماس اي ، صفحه 803نوشته     چند روز پيش از ماجراي

دو با هم  تفهيم نمودي كه اين شمائيد كه  طبق خواسته شما عمل مي نمايم ، ورنه ما هري قسم( بگير
 ات را  " نوشته" سه يا چهار روز پيش از آنكه. حرفم را پذيرفتي و با وي تماس گرفتي )صحبت نداريم 

 با وي تماس بگير تا به نتايجي مطلوب والدبرايم بخواني ، زماني كه از تو خواستم در زمينه نقد رفيق پ
 هم  با وي تماس گرفتي  واز وي  كرده براي بار دوم"لطف")  ظاهراً روي احترام بمن . ( برسيد 

خواستي كه شما هم نقد تانرا بر روي سايت تان بياندازيد ومنهم همزمان  نقدم را پيشكش خوانندگان 
بر روي  صفحه 803اين رفيق  با شهامت  و صادق برايت قول داد كه از انداختن مجموع . مي نمايم 

زعم خودت گويا وي را  فريب داده در بام بلند  باال ب.  خود داري خواهد كرد  فعالًً"پيام آزادي"سايت 
 قول و قرار گذاشتن با وي  بخاطر همزمان  نشر كردن دو نقد از -كردي وزينه را از زير پايش برداشتي 

 خود عمل "!  مردانه "و بر خالف قول  ) "پيام آزادي" و سايت "بابا"سايت ( دو طرف  در دو سايت 
 كه تو يك پله بين ، دو  همين مفهوم را در اذهان تداعي مي كند-شخصي  در وجه  مناسبات –كردن 

 ،  يك آدم بي پرنسيپمگر تو اين حركت بي شرمانه را با پر رويي رو ، منافق ، رياكار و ناصادق هستي ؛ 
 برروي سايت  پوالدزماني كه نقد رفيق .  انجام دادي و از آن لذت بردي فرصت شناس و فرصت طلب ؛

 (را از جانب وي به ، اوپورتونيزم  برقرار شد ، تو كاربرد مقوالت  سنتريزم ،رويوزيونيزم "آزادي امپي"
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هـ (منطقاً تو حق دفاع از  .  اهانت اش نمودي،هانه قرار داده بر وي  حمله كرده ب ) صفحه 803نويسنده 
تو .  نداشتي ؛) ت نموده است اهان صفحه 803 گويا  به  نويسنده كه( را در برابر نقد رفيق پوالد ) م . 

 كه "شكر خدا"نويسنده . اصال چه كاره هستي كه به چنين عملي كه به تو ارتباط نداشت ؛ دستيازيدي 
 هرچه از دوست " و " را كالبد شكافي مي نمايد جهانيدارد سيستم سرمايه داري"تا كنون زنده است و 

كه در اصل  پي فرصتها مي باشي چنين فرصتي را  را مي نويسد و ؛ اما تو كه هميش در"....مي رسد 
 – نتوانستي  ناديده بگيري كه از يكسو به تو امكان داد ابراز وفا داريزمينه سازش تو خود بودي ، 

 به ايشان نمائي و از سوي ديگر با دشمنيي كه با عناصر واقعاً انقالبي داري  گند و كثافت -رياكارانه 
ت در  ا"شهكار" و آنگاه از اين  .كردي پرتاب  ) پوالد و بعداً من و همگنان رفيق( آنان دهنت را بجانب

بر يك  انقالبي ) كه از آن بوي خيانت مي آيد ( ت  را ا" پيروزي" و مژده ي يبهم اندازي لذت برد
 "  ...  "  هر كي دورغ  گويد (.  ، به آناني كه در عقبي عقبت قرار دارند ،  دادي  و همگنانشكمونيست

   .) " ... "و  هر كي  به  چنين  توطئه  اي  دست  يازيده  باشد  باز هم  
اي عاشقانه بدفاع برخاسته يي و از  صفحه 803 نوشته سنتريزمزماني كه متيقن شدم كه  تو از   

 و نا "كثيف"مي كني ودهان  و تهديد  توهين  را برخاسته يي كه  ديگران  بدفاعاين خط تا آن مرزي
 رسيدم كه رابطه  برآيند به اين نتيجه تمركز كردم و به اينكامالًكه زماني  .  ميخوانيبي شرفانسان و 

كه البته تو در  نقش مريد دلسوز (  در ظاهر  رابطه ايست مريدي و مرشدي   صفحه803نويسنده تو با 
 مي باشي  شخصيت سياسي ايشان آونگ نموده يي  و در پي خواسته هايت"درخت پر بار"خودت را به 

» برادر بزرگ با نام و نشان و محبوب القلوب همگنان و بسيار پر مسئوليت «  و ايشان همچنان در نقش 
 واز  .، ترا تحت الحمايه اش قرار داده در فكر و ذكر آنست  تا ترا از گزند زمان در امن و امان نگهدارد

سازمان جوانان مترقي و  و  به جنبش    مسايل مربوط[ اش   و بار گذشته جانبي ديگر  تا هركي كار
 تن 32 سياسي طور اعم ، و مسايل مربوط به چكونگي و چرايي گرفتاري  حدود-مسايل ايد ئولوژيك 

 را بخواهد زير و رو و ارزيابي ]  بسا مسايل  پشت پرده اعدام شش تن وديگر از اعضاي سازمان ساوو و
در  -   از آموزش هاي الزمه كه دراين امر -و نمايد ، انگشتان دست شخصيت سياسي اش توسط  ت

و تو با كمال ميل به چنين امري تن درداده يي .  ؛ قطع گردد - برخوردار مي باشي - ...  مكتب توطئه و
   . گام بر مي داري؛ زيرا كه بر مبناي يك خط حركي مشخص و داده شده  

 و من  سواالتم را وجهه "واهد ؟   داكتر از من مي پرسد كه رفيق توخي از من چه ميخ" : گفتي
 مطرح كردم كه تو از صحبت با ايشانĤهنگي  خود هماختالفم و برخي مسائل ديگر را در رابطه با عدم 

مي قسمي كه  من صداي كشيدن قلم ات را بر روي سينه درشت كاغذ . هايم  ياداشت برميداشتي
از نزديك با هم . غالطه صورت مي گيرد  مازير،  از تو خواستم كه ياد داشت نكن ، چنانچهشنيدم 

 بدفاع برخاستي  صفحه803نويسنده  زماني كه از سنتريزم . )كه خود قصه اي  دارد ( صحبت مي كنيم 
 مطالبي را بيان داشتم كه توبكلي خاموش مانده  صفحه803نويسنده آنگاه من با بر افروختگي در مورد  

   اين قلم، تصميمآنها.  انتقال  دادم "همگنان"ريان را به  ج. در جوابم هيچگونه ابراز نظري نكردي 
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كه از همان اوايل ،  مسافرتم را بكشور محل اقامتت بنا بر  (   تو  محل اقامت كشور بهشمبني به آمدن
   و از تماس با تو ، محل اقامت توكشور به تمسافر مشوره دادند كه از بمن ) داليلي الزم نمي ديدند 

نمودم  و تكت  كنسل ... ، تكت تورنتو به   دالر250 با پرداخت جريمه مبلغ در نتيجه . منصرف گردم 
از ناحيه  زماني كه متوجه شدي . خريدم  به كشور هالند كه هدف اصلي مسافرتم همانجا بود ؛ديگري

رفيق آمدنم به شهري محل اقامتت دچار تردد و دو دلي شده ام ، بخاطر جلب اطمينان بيشترم ، از يك 
بلي (  من به پيشوازش ": رفيق  سازماني شما برايم گفته  كه ... «  : ساوو نام بردي  و اظهار داشتي 

در ميدان هوائي رفته  رفيق خود را يكراست به خانه ام مي )  را بكار بردي "به پيشوازش"همين  كلمه 
 و گپي هاي ديگر را هم از زبان آن  » "برم و بعد از چند شبي  شما آمده وي را با خود برده مي توانيد 

و به كشور محل .  برزبان آوردي  كه موجب خاطر جمعي ام گردد – بخاطر اطمينانم - رفيق عزيز 
  . اقامت تو بيايم 

 ؛  و شناخت بيشتري از تو داشتندمن  بنا بر خواست  رفقا  كه با دقت قضايا را  دنبال مي كردند
 ات كسب كردم ، از " سياسيشخصيت "  اواخر از نختي كه در ايمبني بر شنا، همچنان تصميم خودم 

  .  خود داري نمودم ) "بابا"( آمدن به كشور محل اقامت ات و ارسال مطلب به سايت خودت 
       انسان چقدر پر روي و ديده دراي باشد كه از گفته اش انكار نمايد و اما تو از جانب من  آزاد  

نيست  ميتواني تمام گفته هاي تيلفوني ام را درصورتي كه آنهمه را ثبت هستي و هيچ مانعه در كار 
اگر آنرا براي .  مسئوليت نشر آن بدوش خودت است نه من  ؛كرده باشي بر روي سايت خودت بگذار

 به اصطالح كتبي و " اسناد".اعضاي جنبش بفرستي ، اينرا اصولي ميدانم و ازآن استقبال مي نمايم 
 ساختنم از نشر آن سخن بميان "خاموش"  ناديده گرفتن دشنام ها و اهانت ها و براي گوياشفاهي كه 

از دورغ گويان و . هيچگونه ارزش حقوقي و سياسي و انقالبي ندارد جعلي  ي " اسناد"چنين  يي ،آورده 
خته سابه آساني  چنين كار ها منجي اتمثل تو و ،  دو روي جعلكاران و ساخته كاران و بهم اندازان 

من سالها قبل از عادت هاي بهم اندازي ات توسط دوستاني كه از تو شناخت . است ، بجز تقليد آوازم 
در (  منتهي بگونه اي  ديگر  دارد ، هم كه همين مشكل ترامنجي ات. ، آگاه شده بودم دارند منطقي 

تخصص ات در بهم اندازي از  . تو بي خبر نيست " حميده "از اين خصايل )  دارم ياين زمينه مثال هاي
   و هم نيازش دارد و از همين سبب ترا بمثابه همدم و هموند و همرازاطالع و جعل كاري  افتراءو

برگزيده تا در مقابل نقد ديگران از ايشان  غُر بزني و دندان خايي نمايي و سايرين را توهين و تهديد 
 و توهم كه در زمينه ، خط حركي  مختص بخودت  . و آنان را فاقد شرافت انساني و انقالبي بخوانيكني

  دست بدين اعمال سخت و. ي را دنبال مي كني ، با چنين خواستي با خوشي همسويي نشان داد
 ، كه نتايج افشاگرش چون خنجري هميشه بر هنجره مكار و  زدي و ضد ارزشهاي واالي انسانيننگين

  ... .نرا خواهد نوشت روبه گونه ات  فرو خواهد رفت و بر پيشاني ات اي
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  آيا كاربرد مقوالت  اپورتونيزم ، رويزيونيزم و سنتريزم ،  بار توهين و اهانت و دشنام دارد -٥
  ؟ 
 و اهانت هاي ديگر "رويزيونيسم"، ولي در عين زمان، از اطالق اتهاماتي خرده بورژوامĤبانه همچون  «

شيوه برخورد را، هيچگاهي به سود جنبش و مبارزه شخصي به نويسنده نوشته مزبور انتقاد نموده و اين 
   »)  تأكيد از بابا است (".انقالبي نمي دانند

 و اهانت و دشنام  بار توهينخرده بورژوامĤبانهآيا كاربرد مقوالت  اپورتونيزم ، رويزيونيزم و سنتريزم ، 
ايگاهش در پهلوي خلق و دارد ؟ و يا نمايانگر نگرش و موقف شخص  در پروسه مبارزه طبقاتي وملي وج

يا در رويا روي با خلق مي باشد ؛ و يا به بيان ديگر آيــا اپورتونيزم ، رويزيونيزم و سنتريزم مقوالتي اند 
 در قبال رخداد ها و مسايل حاد  ملي طبقاتي و  مبارزينفكري وسياسيموقف بيانگر  اعمال و كردار و 

والتي را در ـن مقـون دروني  چنيـراد و اشخاصي كه مضمـفدقيق آن به ا جهاني ؛ و يا كاربرد درست  و
ت و ـانــ اه ند ،ــاب ميدهــود بازتــاي  خــنش هـا و بيـتار هــا،  رفــكرد هــا، عملــرش هــنگ

  دشنام است؟
  از اتالق مقوله هايي ؛ چون  اپورتونيزم ، رويوزيونيزم"حسن نيت"     نويسنده در پاراگراف باال از روي 

 )م . هـ ( اي  صفحه 803كه از جانب  رفيق پيكار در نقدش از نگاشته ... خرده بوژوا  وسنتريزم ، ، 
 جنبش يعني ياران شناخته شده و [را به سود جنبش نمي داند   ناگزيراً زمينه كاربرد  پيدا كرده است

 در برش هاي حساس  زمان   كه آنان را در حضانت خود قرار داده  و)م . هـ ( تا كنون شناخته نشده ي 
اوش و ــي كــي كه در پــالبي هايــرق انقــان را بر فــسنگ فالخن دست اش  ساخته ، آن

ده  اند ؛ مي ــبرآم...  و اووــازمان ســادي ســاران  و بربــدام يــاري  و اعـ گرفت علت ش ،ـژوهــپ
   .]كوبد  

 بر دهان رخ و سياهس و ش را هيجان داده كف زردخود صفحه 803 از همين سبب بالكه نويسنده     
گويا  را بخاطر  كار برد  اين مقوالت پوالد اش  رفيق " انقالبي"آورده و براي تحكيم مواضع به اصطالح 

اع  ــدفـب) م . هـ  (ي اش ــ و از  منجداده ،رار  ــد قـديـت  و تهـانـ ، اهخــ مورد توبي"بار ــ اهانت"
  . خاسته استبر 

ه هاي گذشته را در ذهن متبادر مي كاهنان معابد فرعون هاي زمانكردار و اعمال  ،عملكرد وي 
 كه از بي توجهي و بي احترامي  برخي از متمردين و سركشاني كه پي به حقايق  كذب و رياي سازد

 براي اينكهفرعون هاي زمان برده ، به آرامگاه خدايان شان بي اعتنايي مي نمودند ،  بدفاع برخاسته و 
 مورد خدايان شان نبرند ،  برمال كنندگان راز  در مدهشواقعيتي ساده انديش پي به چنين رعاياي

چنين خداياني را  با برانگيختن  ذهنيت ها ، قربان مي كردند و سركشان واقعيت نگر را كه در پي 
 همچنان  چنين نقشي را نويسنده.  ؛ در آتش خشم  شان  مي سوختاندند در تكاپو بودندافشاي حقايق 

 مردم و جنبش را متوجه  رفيق "آتش خشم"رزوي اين است تا آ ؛ مي بازد و به )م . هـ ( در برابر 
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 و بجا مانده از يك " همتبرك" و خودش را بمثابه  متولي ارزشهاي نمايد "همگنان"پيكاري  ، من و 
  . كشور در اذهان تثبيت  كند "بي همتاي" لنينيست –ماركسيست 

در افهام و تفهيم رخداد هاي سياسي  [ را  نقش مقوالت اروپا ؛ اين پرانچه شده در ميان چپ انقالبي    
، و جر بحث هاي سياسي  بخاطر اتخاذ  راه ها و طرق سرنگوني طبقات حاكمه ...  نظامي و– اقتصادي –

  . نمي داند  ؛ مگر] و مسايل از همين برش
) 1996-7-4 -١٣٧٥ سر طان ١٢(   مورخ» اق دست امپرياليزم امريكا ملل متحد، چم«  من در مقاله  

   :مفهوم مقوله را چنين بيان نمودم
اين معاني و مفاهيم در فرآيند كار و . تمام مقوالت و واژه ها از خود معاني و مفاهيمي دارند «  

عام و كلي را در  كردار اجتماعي انسان پوينده و جوينده  جان گرفته،  بيان مختص و مشخص و يا 
نجانيده، به وسيله ي همان قالب ها، واقعيت هاي روينده ، يا  ميرنده  را متجلي ساخته گقالب كلمات 

كلي ترين مفاهيم و معاني كه در جريان يك علم تدوين شده، اساس و بنياد : يا به  بيان اكادميك .  اند
   .مقوله ناميده مي شوند. ن  علم  خدمت كرده اند آن علم را تشكيل داده، به ارتقا و تعالي بعدي و آتي آ

قوه، مدار، : به طور مثال در علم فزيك. كليه شعب علوم و فنون از خود مقوالت و واژه هاي دارند
؛ ... كاال، ارزش، ارزش اضافي، ارزش مصرفي، كار اجتماعاً الزم و : ؛ در علم اقتصاد ... مركز، فرار، جاذبه و 

موكراسي، ديكتاتوري، كاپيتاليزم،  سوسياليزم، تئوكراسي، سكوالريزم ، اپورتونيزم ، د: در علم سياست 
به خودآئي، خويش جدا سازي، خويش اندودي، عقده، : ؛ در علم روان شناختي... سنتريزم ، رويزيونيزم و

  ... ..حقارت ، خود شيفتگي ، ساديزم ، ماسوخيزم و 
بر مبناي هر علمي كه بيخ و بنياد گرفته )  كه تعلق گيرندبه هر طبقه اي(نهاد ها و موسسات خادم 

 در ذهن خواننده يا _ در اندك لحظه_باشند، مفاهيم خود را توسط  مقوالت و واژه هاي همان  علم 
والت و ــاما مق. شندــوير ميكــالع دارند؛ به تصــورد آن اطــش در مــراني  كه كم يا بيــپژوهشگ
ت امر ، ــر در ماهيــتواي دروني خود بوده ؛ مگــاب محــاهراً بازتــ كه ظي هم  هستندـواژه هاي

ل مينمايند كه با جوهر اصلي شان در تعارض و تقابل دايمي ــن خود حمــيت هايي را در بطــواقع
ملل "يا به كالم ديگر مضمون مقوله ي متضاد خود را حمل مي نمايند؛  همانند مقوله . قرار دارد

  .  ». "متحد
 اين وحدت ملت ها نبوده ؛ بل  اتحاد طبقات حاكمه كشور هاست براي  حراست منافع طبقات شان 

در مورد نگاشته رهبر ساوو ، مقوله )  بحث  نقد رفيق پيكاري( و ؛ اما در اينجا و در اين بحث  . 
وله  بوده  نمي اپورتونيزم و  سنتريزيم  مصداق عملي  و مشخص داشته  دور از مضمون دروني  خود  مق

  .   تواند 
كه در زير شكنجه ) بهمن ( ر دارم كه در داخل سازمان  رفيق بادانش ما ـال بخاطـي را كامـ  زمان

را )   چاپ چين –ترجمه شده  از پيكنگ رويو ( هاي دژخيمان خاد اسطوره آفريد ، تئوري سه جهان 
زماني كه از خواندن آن فارغ شد  .  مي خواند و بحث روي آن جريان داشت آموزشيدر داخل حلقه
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منكه آرزو داشتم با  .  ؟" رفيق نظرت در مورد اين تئوري چيست": پرسيد ]  *[اولتر از همه ، از من 
 ضد انقالبي  ارتجاعي واين تئوري را. شتابي روشنفكرانه اولتر از همه نظرم را در مورد بيان نمايم 

 نمودم ، اين بود كه تئوري سه جهان  ساخته و پرداخته دين خواندم ، و نكته  اي كه بر آن  پافشاري
   حلقه ، همچنان  رفقاي ساير ]  **[ ، ...  شده  مائو تسه دون  بيرون داده سياوپين مي باشد كه بنام 

بهر رو ، رفيق بهمن . شان درمورد  ضد انقالبي بودن اين تئوري را با صراحت  بيان كردند  نظرات 
 در "سر سفيد"من از رفيق بهمن پرسيدم كه  نظر . حلقه را مورد تائيد  قرار داد همچنان  نظرات 
 رفقا رهبر سازمان را در حلقه به همين اسم و رسم ياد مي كردند  مگر رفيق بهمن [زمينه چيست  ؟ 

 ، "خان ..  ."ياد ميكرد وبعضاً بجاي )  خان .هـ ( ايشانرا  صرفاً  با گرفتن نام اصلي با اضافه پسوند خان 
 تا كنون اين " خان.هـ "   «:  زنده ياد بهمن با اندكي مكث  اظهار داشت ] خطاب مي نمود " داكتر"

تئوري را ضد انقالبي ارزيابي نكرده ، نظرش اين است كه  بايد منتظر بود تا قضايا روشن شود و اسنادي 
   . »! در زمينه بدست ما برسد 

ساوو، رفيق بهمن ، رفيق لطيف محمودي  و دو رفيق دختر از فاميل   چند ماه بعد  زماني كه رهبر 
و رحيمه توخي  در خانه حضور داشتند ، ) قسمي كه قبالً به بودن اينان در خانه ما صحبت شد ( شان 

رفيق بهمن ، من ، رفيق لطيف بر اين امر پافشاري  كرديم كه . در رابطه همين تئوري ، بحثي باز شد 
اين تئوري ضد انقالبي سپري شده و ما تا كنون  در رد آن  كدام نوشته اي بيرون نداده مدتها از نشر 

 كه بعد از  چند ماه به  همان نتيجه اي كه سازمان رسيده بود ، باور مند شده بود ؛ " سرسفيد ". ايم 
نبايد در  ( .... )  باوجود  ضدانقالبي بودن اين تئوري ، ما  روي اين دليل ": نظرش را اينچنين بيان كرد 
   .     "زمينه سندي بيرون بدهيم  

پيش ) رد تئوري سه جهان با نوشته اي  از ساوو بطور رسمي (   من دليلي را كه ايشان در زمينه  
جاي اصلي چنين . كشيد بنا بر مالحظاتي در اينجا نمي توانم پيشكش جنبش انقالبي كشور نمايم 

 " بر سازمان ما  ساوو چه گذشت " يعني ،آنرا به پايه تكميل برسانم دليلي در اثري كه در نظر دارم 
  .بر مبناي همين تيز ،  معامله گرانه : و اما در اين مجال تلويحاً بدان اشاره مي نمايم كه . مي باشد  

  
   
يزيونيزم رو" آنگاهي كه گوينده راديوي چين فقط  با گفتن –رفيق زنده ياد بهمن مي دانست از سالها قبل ] *[
از حزب كمونيست آن كشور تلويحاً  انتقاد ميكرد و اخبار داخل چين و جريانات )  و نه نام گرفتن از شوروي  ( "معاصر

 و دموكراسي نوين ، شش اثر نظامي ، چهار رساله فلسفي و ساير آثار  رفيق "...نه تفسير"انقالب  فرهنگي و نشرات مثل 
 كه در آنزمان در پيكنگ محصل بود ، برايم مي فرستاد و من مواد ارسالي را ضاي فاميلماعمائو را يك تن از نزديك ترين 

  . ] قرار مي دادم "جريان دموكراتيك نوين "ي در اختيار رفقا
 اپورتونيستي اين تئوري ضد انقالبي را با شالق –رفقاي اخگر نخستين كساني بودند كه ماهيت رويزيونيستي  ] **[ 

ياد اين رفقا و ياد رهبران شان كه در زندان پلچرخي  در . ختند ودر زمينه نوشته اي هم بيرون داده بودند انتقاد برمال سا
  ! ]زير شكنجه هاي وحشيانه جالدان خلقي اسطوره ها آفريدند، گرامي باد 
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سه و يا چهار سال بعد از بدام )  دليل عدم نشر رسمي نظر سازمان در مورد رد تئوري سه جهان ( 
 و اعدام شش تن رفقاي مركز كه بر ضد اين تئوري موضع ]توسط دو تن  [ داختن اعضاي مركزيان

ساووي كه ( از جانب مسئول ساووي خارج از كشور... داشتند ؛ يك حركتي بسيار ننگين و شرم آور و 
بي و نه براي بعد از گرفتاري رفقاي مركزي نه كدام ارزش و نه كدام اعتبار انقالبي براي سازمانهاي انقال

صورت گرفت كه موجب بر افروختگي سازمان هاي چپ انقالبي طور اخص  و هوادارانشان ) مردم داشت 
 در    در زمينه اين  افتضاح  از جانب مسئول ساوو" انتقاد آبكي "در همان سال ها ، . طور اعم گرديد 

   ]*  .  [" عذري بود بدتر از گناه " صورت گرفت  كهيكي از نوشته هايش
روشنفكرآن قشر بازتابي است از خصايص طبقه خرده بورژوا در وجود كه اين شيوه تفكر معامله گرانه

  و راديكال برخورد انقالبي هاي مخرب اين طبقه خصيصهاين تفكر و ساير  با  اندطبقه ، كه نه خواسته 
 هم -عراض مخرب اش را  ا همچون خصيصه ها ، منجمله تفكرات معامله گرانه تا ساليان سال . دننماي

جز  سنتريزم كه ؛  چنين موضع گيري  چه را مي رساند .  نشان ميدهد-در پراتيك و هم در تئوري 
  . شرم آگين مي نامد ملنين آنرا اپورتونيز

سجايا و صفات افراد عمدتاً ناشي از موقعيت شان در طبقه اي است كه در چنبر آن زيست خصايل ، 
در چه  در گستره طبيعت بي انتها ،  چه(رات ، شيوه نگرش در ارزيابي پديده ها مي نمايد  ؛ يعني تفك

 در حوزه تفكرات معرفت جوي  انسان با جهان هستي و پيرامون بخاطر چهفراخناي اجتماع  جوينده  و 
نهال  ست كه  اهمه و همه  ناشي  از شرايط طبقه  اي ) به نفع زيست بهتر و متكاملترتغييرات در آن 

  . فرد در آن نوه زده ، رشد كرده ، و به ثمر رسيده  است خصيت ش
آنگاهي كه فرد با شناخت جامعه و قوانين عيني  كه بر آن حاكم است  پي مي برد ، خود و طبقه 

  و يا در طبقه اي كه نهال شخصيت اجتماعي اش از ايدئولوژي آن طبقه  تغذيه شده  .  اش را مي شناسد
  
  
را  ) "  سيماي واقعيت ساوو "( چنانچه يك نوشته ( با آنكه نگاشته هايش را بگونه جمع آوري كرده رهبر ساوو ، ] *[ 

منهم روي نزاكت از دوباره خواستن آن منصرف .( كه از هند با خود آورده بودم از من گرفت و دوباره آنرا مسترد نكرد 
 را  دستياب نموده با دقت باز نگري "نياز مبرم جنبش"با آنهم  آرزو دارم تمام نوشته هاي ايشان ،  بخصوص .) شدم 

و كرده بر تمام آن تراوشات فكري ايشان كه  ثمره  بخشي از عمر عزيزشان مي باشد و آنرا در نبرد با سوسيال امپرياليزم 
)  لنينيزم- تسه دون كه خود خالي است بس هولناك در ماركسيزمئوكه با رد انديشه ما (  ماركسيزم لنينيزم استفاده از

و برخي كمي ها و كاستي و لغزشها  و افت و خيز ها و نگرش هاي سطحي و سنتريستي   همراه بوده ، حاصل نموده اند؛  
من و شماري از رفقا در آن زمان كه فاقد  دانش  انقالبي به مفهوم سطح الزم شناخت از پديده هاي . نقدي بنويسم 

ل و پيرامون و محيط خارج از كشور و منطقه و جهان واثرات كنش و واكنشهاي ماحو...  نظامي و – اقتصادي –سياسي 
 ماترياليزم ديالكتيك و  رهنمود هايپديده ها، باالي يكديگر و ارزيابي چنين پديده ها بر مبناي... مشخص و مجرد و 

ي شجاعت و شهامت و استواري و  همين علت   به فهم و درايت و كارداني و كارفهمبنابر تاريخي ، در آن زمان بوديم  ، 
ولي (پيگري و مخفي كاري و شناخت دوست از دشمن و سطح بلند شم سياسي ايشان ؛ باور ساده انديشانه و كور كورانه 

     ... .داشتيم) صادقانه 
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،  قرار مي گيرد  و بدفاع از منافع مادي و معنوي آن طبقه  بر مي خيزد  و در برابر ساير طبقاتي كه  
 راه  ، را به اشكال  پيدا و پنهان  تهديد مي كنند  و براي بر اندازي آنو آرمانهاها  ، خواسته منافعاين 

 و با شيوه هاي از پيش آزمون شده و يا شگرد هاي نويني [ ها  و اسلوب هايي را جستجو مي نمايند ،
جه شده و بافت كه در جريان مبارزه طبقاتي به مشخصات و خصلت هاي آن در پروسه  شناخت موا

، و   ، موقعيت خودش در طبقه ]مي شوند هاي درهم و برهم آنرا صاف و شفاف نموده است ؛ متوصل 
بدينگونه بقا و استحكام  طبقه اش را در ميان ساير طبقات  و به همين نهج در برابر طبقات متخاصم  

 بخاطر حيات -همين تالش در راستاي .  مسجل و مستحكم مي سازد  ؛با چنين شيوه ها و اسلوب ها
 پيشتازان و رهروان ؛  و نمايندگان فرد ويا آنگاهي كه -جمعي طبقه و يا طبقات داراي منافع مشترك 

گروه ها ، سازمان ها و احزاب  سياسي  اين طبقات در جوشاجوش  و يا در حاالت و اوضاع اي كه 
 شوند  و براي وضاحت دادن  واثبات سكون نسبي بر مبارزه طبقا ت حمكفرماست ، با هم سر شاخ  مي

 در تقابل هاي نوشتاري  يا  [حقانيت  موضع طبقاتي شان در قبال  حاالت و اوضاع  جاري وساري 
 مرام ها ، ] ماني و حقوقيل و يا نهاد هاي  سياسي ، پارگفتاري و يا در نشست هاي رويا روي تريبوني

 اقتصادي  ،  سياسي بدون  كار برد مقوالترا  نيت ها ، خواسته ها و جايگاه هاي طبقات شان  
 بمثل در اقتصاد ليبراليزم  (  ديگرسوسيالوژيك و دها و صد ها  مقوله  سياسي ، اقتصادي ، نظامي

؛ و در سياست ،  پارلمانتاريزم  يا پارلمانتاريست؛ ... ياليبراليست  ؛ ميركانتليزم يا مير كانتليست و 
ت ؛  اپورتونيزم يا اپورتونيست ؛ بالنكيزم يا بالنكيست ؛ آوانتاريزم و يا رويوزيونيزم يا رويوزيونيس

خرده بورژوا ، كمپرادور  و )  سوسيالوژي ( آوانتاريست و امثالم و دراشكال جامعه شناسي سياسي 
قادر نيستند به طرف مقابل ؛ همچنان به ساير اقشار روشنفكر بر خاسته از   )مثالهاي از اين بيشتر 

   انتقال بدهند متضاد و متخاصم ؛ طبقاتميان
 بگذار براي خوانندگاني كه تا كنون  خاطرات زندانم را مرور نكرده اند از داخل جلد اول گپي را در 
رابطه با كاربرد  مقوالت در اينجا نقل نمايم تا مقايسه اي يك انقالبي داراي هويت مشخص و اسطوره 

در اروپا فقط و فقط  اش "چپي "راسر زندگي به  اصطالح  سساز نبرد جنگ مقاومت و يك شخصي كه
 بوده است ؛ در اذهان تداعي ...  و خود خواستهعمدتاً ديكته شده و قسماً  هايي بگو مگودستخوش 

  :گردد 
  با هم ديديم  و با "پنجره چپ"  از نخستين باري كه من و انجنير نادر علي زنده ياد  در  همين «      

ديدم ، با همان  ... بعداً كه با  زنده ياد انجنير نادر علي ... ديگر را در آغوش كشيديم گرمي خاصي هم
 در جواب اين مرد "...من با شما صحبتي  دارم ...   رفيق ": چهره باز  و لبان پرخنده اش ؛ چنين گفت 

ال ميل صحبت  انجير صاحب  هر وقت خواسته باشيد با كم": آهنين اراده و با تمكين ابراز داشتم 
 نه ، نه  ، ":  وي با تبسمي مهر آفرينش چنين  گفت "خواهيم كرد ، من چه وقت پيش تان  بيايم ؟ 

خواننده گان  .  "...  هر طور ي شما خواسته باشيد ":   بي درنگ  گفتم "من خودم پيش شما مي آيم  
.  بزرگ نمائي مي نمايم -ته قلم  مني متواضع و شكس-گرامي مبادا در اين فكر اندر شوند كه گويا من 
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من خودم را بمثابه عضو كوچكي از جنبش كمونيستي كشور دانسته ، ازبزرگي و بزرگ نمايي ، خود 
نمايي و خود ستايي و خود مركز بيني ، جداًً  اجتناب مي  ورزم ، اين امراض بويناك روشنفكران خورده 

 من به خاطري اين مبارز بسيار شجاع و  با تبحر كه مرگ .بورژوا  را مي گذارم به آناني كه در فكر آنند 
را ببازي گرفته بود ، و در برابر رفقايش ، در برابر مردمش ، شاخ و شاخچه هاي درخت پر بار شخصيت 
بزرگ اش رو بر زمين كرده بود  را به تصوير مي كشم ، تا به ني هاي ميان خالي وبي ثمر ؛ اما قد بر 

كه با تبختر خود را واال تر و گرانقدرتر از ديگران مي پندارند و ( تر از درختان پر ميوه افراشته و باال بلند
 بي چون و چرا باور داشته و به آنان -  چيزي كه فاقد آنند- شان " صداقت "توقع دارند  سايرين به 

رفقا و ، حالي نمايم كه رهبران  شجاع و فرجاد جنبش چپ انقالبي كشور، در برابر )تأسي كنند  
دوستان ، و در برابر  خلق هاي تحت ستم اين سرزمين، چيسان متواضع ، مؤدب ، صميمي ، صادق ، 

  . راستگو و راستكار بوده اند 
با استواري از جايش برخاسته به طرف توشك اي كه بروي آن نشسته بودم ...  انجيرصاحب نادر علي ... 

از وي خواهش كردم كه بر جايم نشسته  به بالشت ...  از جايم بلند شده به پيشوازش شتافتم  . آمد 
 نه همينطور خوب ": در حالي كه بر پائين توشك مي نشست با تواضع و مهرباني گفت .  تكيه نمايد  

كه هر ( بنابر چشمديد هايم در گذشته ، ميدانستم  كه اژدهاي هزار دهان زندان  . "است  رفيق توخي 
، ابداً  اجازه نمي داد كه دو برادر ، دو رفيق ، بخصوص دو ) ام و دندانش بود سلول آن به مثابه  دهان وك

رفيق از دو سازمان جداگانه  با گذشته مشترك در يك سازمان ، به  تنهائي و بدون دغه دغه خاطر گپ 
ا را  انجير صاحب م": با در نظر داشت  اين امر به  انجنير صاحب نادر علي گفتم . و گفتي داشته باشند 

  وي با خيال راحت و "! در جريان صحبت تنها نمي گذارند، اميد كه اين مشكل را در نظر داشته باشيد 
در رابطه با مشي  سازمان مي خواهم مطالبي را با شما در ميان ": بدون اضطراب در جوابم گفت  

احب موضوع اصلي من حدس زدم  كه انجنير ص... بگذارم ، ببينم شما در اين مورد چه نظر داريد 
.  باز نخواهد كرد " مهمان ناخوانده "صحبت را در رابطه با مشي سازمان ساما ، به سبب حضور آن سه 

در هر  صورت   انجير صاحب  كه متوجه آن سه تن شده بود ، نخواست در قسمت مشي سازمان ... 
 كه استاد دوست با چه جمله اي به خاطرم نمانده. موضوعات الزمه را باز نموده در مورد آن بحث نمايد 

فقط مفهوم جمله اش را كامالً به خاطر دارم كه با  لحن جدي انجير صاحب نادر . سوالش را مطرح كرد 
  : علي را مخاطب ساخته  گفت 

   "  انجنير صاحب  من مشي سازمان ساما را يك مشي رويزيونيستي  ميدانم  "     
 طوري حساسيت نشان داد  كه با جديت و با  "رويزيونيستي" انجنير صاحب نادر علي با شنيدن واژه

 گمشكو  استاد، اين كلمات را استعمال ": آواز آميخته با ناراحتي ، در جواب  استاد دوست اظهار داشت 
استاد  دوست  بالفاصله در رابطه با يكي از عملكرد هاي ساما نقطه نظرش را با صراحت بيان ... نكن 

انجير صاحب  مشابهت هاي آن عملكرد را ...  كه نقد استاد  مؤيد نقد من نيز . نقد كشيدداشت و آنرا به 
با  عملكرد هاي مبارزين فلسطين مثال  داده بدينگونه  از آن عملكرد ناموفق سازمان به دفاع  برخاست 
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شد ، اين مردصادق از جانب من ارائه ) با لحن آرام و ماليم و رفيقانه( باداليلي كه در رد آن عملكرد .  
.   بود ، اينرا مي پذيرم اوانتاريستي درست است رفيق  توخي ، اين يك عمل": فروتنانه  اظهار داشت 

 ببينيد انجنير صاحب ، شما وقتيكه  استاد ":  من به ادامه حرفش  اظهار داشتم  ". نقد تان بجاست 
 سازمان بكار برد ، با اندكي ناراحتي  را در رابطه با مشيروزيونيزمدوست در جريان صحبت  مقوله 

 را " اوانتاريزم" ، حال  شما خود تان مقوله"...   گمشكو استاد اين كلمات  را استعمال نكن ": گفتيد 
انجنير صاحب  ما هر گاه با علم  مبارزه طبقاتي  سر و كار . براي افاده  نادرستي اين عملكرد بكار برديد 

با يك ...    اين مرد بسيار شجاع  "  ؛ "... مقوالتش منصرف شده نمي توانيم داشته باشيم از  كار برد  
  . »... . لبخند گرمي بخش فضاي صحبت را  رنگي  رفيقانه تري بخشيد 
را  ) مقوله رويزيويزم را نبايد بكار برد (  اين انقالبي فروتن و انديشمند در اثناي صحبت ، گفته اش  

  .بجاي ماجراجويي  به نقد كشيد  ) آوانتوريسم(گفتن  واژه با ظرافت خاصي ؛ يعني با 
  :  و حال اگر گنده دهن اي درست ، مثل سمارق زهر آگين از محيط اروپا سر بكشد  و ادعا نمايد 

آي مردمي  كه سوپر انقالبي چون مرا تا كنون بخوبي !  آي جنبش  !    آي  نيرو هاي مترقي «
و . باشيد كه من ، نخستين فردي هستم كه  به كشف بزرگي دست يافته ام بدانيد و آگاه ! نشناخته ايد 
الق  مقوالت اپورتونيست ، رويزيونيست ، سنتريست ، خرده بوژوا مĤبانه ، به يكتا رهبر طآن اينكه  ا

 كه از سالها بدينسو   [انقالبي  بي رقيب و صد در صدر اصولي ، شجاع و صادق جنبش چپ  افغانستان 
پناه خود گرفته و همواره دست نوازش بر سر و صورتم  كشيده و به براي تثبيت هويت چپي ام  مرا در 

 كه از دهن خطير ؛ اهانتي است بس ]كمكي در خور ستايش نموده و از من سوپر انقالبي جور كرده 
ني  بيرون شده و اين توهي  و سايرهمگنان  توخي ، رحيمه توخي ؛كثيف  نويسنده پيكاري و همگنان

 كه هم غازي شده و [  كه بيرحمانه و از روي كين و عناد به چنين شخصيت بي بديل است  بس بزرگ
سالمت به كانادا برسد و حاال دارد ماهيت محترم هم شهيد و هم توانسته  با تمام اعضاي فاميل 

؛ ) مجيد( اپذيريو بار و ليبرال و انضباط نوانتاريستي تشنه قدرت چون تره كي و بي بند آاپورتونيستي 
 كه آنرا براي نام  ي ديگرو صد ها صفحه صفحه 803را در ... و) ياري ( و درباري ترسنده از انقالب 

و اينان كه براستي . است   شده  ؛] نويس مخالفيني كه در آينده هرگاه سد راهش قرار گيرند آماده دارد
 اين مقوالت بواقع بيانگوي شخصيت  ،اند زده  چپ انقالبياوپورتونيست اند  وضرباتي كاري بر جنبش

پس . ثواب هم دارد ) ...  مجيد و ياري و فيض احمد و(اصلي همين ها است و كاربرد آن در مورد آنان 
به پيش بسوي تائيد  سخنان حكيمانه  رهبر گرانقدرم  در مورد  اوپورتونيست هاي واقعي ، يعني ياري 

اني را كه در پي تخريب  وي و شناخت  من  پاي لــچ كرده اند  و دهن كثيف... . ، مجيد ، فيض احمد و
و اينان  بويژه  پيكاري و  مشاور جاسو شناس ويرا از صفوف تان برانيد  كه خطراتي از .  نيز بشناسيد ،

  » ! همين قبيل  شما را نيز  تهديد  كردنيست 
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 در باره نوشته ايشان  زماني "نقدش " ادعا كرده  كه، يعني مستر اكس) م . هـ  ( و حال  ناز نازي 
 صفحه را به 803 بدهد ، آنگا نوشته "بابا"را به  اش  صفحه 803كه شخص خودش  اجازه نشر نوشته 

كشت و  ، بخوبي اينرا ميداند  كه آتش  ظلم و تعدي ، چور و چپاول جناب منشي  .نقد خواهد كشيد 
ن توسط جهادي ها در پيشا پيش آنان جاسوسان روسي  و مادرادرانكشتار و تجاوز بر زنان و جوانان ، پ

 دوره كشت و كشتار هزاران انسان - و آتش جنايات طالبي و آتش نه سال دوره اشغال يشوراي نظار 
را گرم " خامه " تا كنون آب ديگ اين- بي دفاع توسط ارتش جنايت كار امپرياليزم امريكا و شركاء 

از همان )  صفحه803(ا جايي كه من اطالع دارم اين نگاشته  ت[ چه رسد به پخته شدنش  ،نساخته 
آواني كه  ايشان مع الخير صحيح و سالمت با تمام اعضاي فاميل از پاكستان به كانادا تشريف آوردند  

 معلوم  ، را داغ كرده  اند2005از اينكه  در پاي آن نوشته  تاريخ . دست بنگارش اين نگاشته زدند 
 803 بر نقد خود از  )Xمستر  (  و از همين سبب  شرطي كه] اينكار را كرده  اند نيست به چه منظوري

ش نخواهد رسيد ؛ زيرا كه تنوره و فوران آتش چندين هزار درجه كوه  اصفحه گذاشته هيچگاهي به قوام
مان  از ه( آيا به اين نمي گويند  نوع دماگوژي . هم اين خامه را پخته نخواهد كرد  ... آتشفشان هاي 

مي كرد )  جنگ زرگري ، يعني جنگهاي نمايشي( جنگنوع   مسعودي اش كه در ظاهر با روسها  گويا 
  .   ) در پشت پرده از آنان دستور مي گرفت؛ مگر
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