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 قسمت دهم

 نماید:بحثش را این گونه آغاز میگر" قسمت دهم "ش. آهن    

جبهۀ انجینران در هرات درشرایط سخت، آنجا كه دست مكار سوسیال امپریالیسم روس جالد وار لبۀ تیز جنایتش را بدان متوجه »    

پشتوانۀ عقاید وسنن مردم، باتسلط فرهنگ منحط گذشته  عاملین امپریالیسم غرب با ردای ظاهر فریب اسالمی ازساخته بود، وآنگاه كه 

و باری بس گران دركوره راهی تنگ وتاریك  درجنگ با تمام مظاهر استعمار دست وپنجه نرم كردبرخوردار بودند، كمرهمت بست و 

 بردوش كشید.

 براساس ضوابط تشكیالتیدرونی پیگیر، مصمم ولی كم تجربه و جوان بود. با آن هم فضای موجود درجبهه  جبهه دركار تشكیالتی    

مبتنی براساسات علمی و روابط اصولی و رفیقانۀ مختص به خود فراهم گردیده بود. به حدی كه جبهات مرتبط ومتحد آن برنظم و 

 .…ات می كردند.استحكام آن رشك می بردند و برنزدیكی خویش با آن مباه

ها داد كه تاجان به تن دارند لرزه  ، درس هائی دندان شكن به روس ها ـ كوبائی”جمعیت اسالمی“جبهه قبل ازدرگیری با گروه لومپن     

  کیدات از ماست(أسند ـ ت 27 ۀ)صفح «ازآن جدا نیست.

که بل نکرد،« در جنگ با تمام مظاهر استعمار دست و پنجه نرم»انجینران  جبهۀ "ساما" درکنیم که نه تنهاما به صراحت اعالم می    

ول دوران جنگ مقاومت علیه امپریالیست با "جمعیت اسالمی" درگیر جنگ بود. ما در طگران سوسیالنشاندۀ اشغالیم دستبا رژ نواهم

جنگیده « در جنگ با تمام مظاهر استعمار»سراغ نداریم که ای در هرات جبهه نشاندۀ شانگر و رژیم دستامپریالیزم اشغالسوسیال

ایجاد گشت تحت رهبری احزاب جهادی قرار داشت که در هرات امپریالیزم سوسیالمقاومت ضد اشغال جنگ باشد. تمامی جبهاتی که در 

تسلیم  جبهات "ساما" تحت رهبری " تشکیالت مشهد"مانند  امپریالیست و رژیم پوشالیگران سوسیالاین جبهات به اشغال بعضی از

 تحت رهبری احزاب جبهاتگر علیه باندهای وابسته به امپریالیزم غرب جنگید. بقیه امپریالیزم اشغالنوا با سوسیالکه هم گردید

خوبی این حقیقت را ه ته بگذش دهۀ 4ود. تاریخ افغانستان در ظرف در حرکت ب غرب مین منافع امپریالیزمدر جهت تأ جهادیارتجاعی 

 نماید.بیان می

بر اساس ضوابط تشکیالتی مبتنی بر اساسات » بود و « گیر، مصممجبهه در کار تشکیالتی درونی پی»گوید که گر" می"ش. آهن    

گیر پی» رژیم پوشالی کامالا جبهه در ارتباط گیری با خاد « تشکیالت درونی»ما شاهدیم که  تشکیل گردیده بود. «علمی و روابط اصولی

مبتنی بر اساسات »تشکیلی نبود. « مبتنی بر اساسات علمی و روابط اصولی»وجه ضوابط تشکیالتی آن به هیچ بود، اما« و مصمم

 نمای اندیشه و عملش باشد، نه مشی ارتجاعی اسالمیستی.مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم رهاست که « علمی و روابط اصولی

 گر" مدعی است که: ن"ش. آه

، درس هائی دندان شكن به روس ها ـ كوبائی ها داد كه تاجان به تن دارند ”جمعیت اسالمی“بهه قبل ازدرگیری با گروه لومپن ج»    

 «تلرزه ازآن جدا نیس

رات رخ داد ـرک هـرب سـا در غـهها ـ کوباییروس گواه آنند که جنگ با وشاهد  رات کامالا ، مردم هاصالا چنین چیزی حقیقت ندارد    

. فقط تعدادی از ندبردها در شرق سرک در حالت تسلیمی به سر می"ساما"یی هاها ـ کوباییدر زمان جنگ روس شرق سرک.در ه ـن

ها جنگیدند. این ها ـ کوباییراه روسهرات همانجیل جغرتان ولسوالی  الدین در قریۀراه با گروپ فیضا در غرب سرک همه"ساما"یی

ا  الدین و فیض دایجاد نمو انهطلبالدین هم تمایالت تسلیمبرای فیض"ساما" قابل تقدیر است. اما بعد از این جنگ بود که  جنگ شان واقعا

 .  دام تسلیمی انداخته را ب



اه جنگ و درگیری را به برائت دهد و تمام گنرا خواهد خود یجمعیت اسالمی" مها با "در مورد جنگ و درگیری گر""ش. آهن    

  ید:به این چرندیات توجه نمای طلبی ملی را به گردن داکتر صدیق، شیرآقا، و سید آقا بیندازد.جمعیت اسالمی" و تسلیمی و تسلیمگردن "

 د ـنـدی كـبنرا سرهم ”نامدار“لومپن های توانسته بود   نداشت، کادر اخوانیدرهرات در رأس جبهاتش  که هرگز ” جمعیت اسالمی“»    

به شمار می رفت و والیت هرات را  نیروی پرقدرت نظامی درهراتو با امكانات وسیع سالح و پول خود، آن ها را مسلح نماید، یگانه 

همچون بدخشان یكسره مربوط به خود می دانست و سایراحزاب را، ازهر نام و نشانی كه بودند، با استفاده ازقدرت سالح خود تحت 

ش  ۱۳۵۹تا اواخر سال …” جمعیت“فشار قرارمی داد وحق حیات را ازآن ها سلب می كرد. سند تحقق این امر، جنگ هائی است كه 

 )قبل ازدرگیری با جبهۀ ما(. وسیعاً باسایر احزاب درهرات )حزب اسالمی، حركت انقالب، حركت اسالمی ومحاذ ملی( انجام داده بود

 ،”شجا“حتی قبل ازایجاد درسمت شرق سرك )مربوط ولسوالی انجیل هرات( …” حركت انقالب“و ” جمعیت اسالمی“ درگیری بین    

( بازان افغانستانشورای جان”)شجا“ارۀ مجمل شد. مسمی گشت، به وجود آمده بود كه به علل آن قبال اش” جبهۀ انجینران“كه بعداً به 

 درقسمت شرق سرك قرارداشت.

جناح حركت انقالب به وسیلۀ یكی و فشار روز افزون جمعیت اسالمی، …” جمعیت“و ” حركت انقالب“رجنگ فی مابین درگیرو دا    

ناتوان ” جمعیت اسالمی“تا خود را، كه درمقابله با سیل سالح  ازخویشاوندان قوماندان آن، و به دستورش، با دولت رابطه برقرارمی كند

دامنگیر نشاندگان شان، با رابطه گیری نامبرده بعداً توانستند دام شان را وسیع تر سازند و  ، تقویه نماید. روس ها و دستمی دید

و به اصطالح وقت آن رسیده بود تا ازآب گل آلود ماهی بگیرند. این پروسۀ رابطه گیری روس ها  سایرگروپ ها و احزاب درهرات نمایند

 كهنه كاری انجام می شد و انحصارگرائی و لومپنیزم احزاب اسالمیست(، با خیلی مهارت و)که ازعوامل مهم آن  دولت دست نشانده و

      ....خیلی اسرارآمیزبود

و گرفتن گروگان دربدل رهائی وی، ” سازمان“محمل گذاشتن عملیات  مورد سؤال بود، كه با” شجا“چگونگی رهائی سیدآغا برای 

به جنگ نیز محمل های تئوریك مؤقت و گذرا با دست آوردهای نظامی وسیاسی ضد روسی گذاشته می شود. گردانندگان توجیه می شود. 

ه هرچه می خواستند، انجام می دادند و این سناریو، هیچ یک از این موارد را به رهبری حوزۀ غرب درایران گزارش نداده و خودسران

      آن را به اعضای جبهه، دستور مرکزیت کابل وانمود می کردند.

عملیات ضد روسی را فراموش نمی كرد  نیروی نسبتاً قوی داشت، طرف مقابل، ، با آن كه”جمعیت“جبهه درابتدای لحظات جنگ با 

وارد مراحل بحرانی خود شد، برای جبهه دست وپا گیرشده و جنگ دربست ازنظر وعماًل بدان مبادرت می ورزید. ولی بعد ها كه جنگ 

سید آغا و داکترصدیق مؤفق می شوند تا سالح هائی را ازطریق دولت به اختیار جبهه بدل گشت. ” جمعیت“نظامی به جنگی صرف ضد 

اكثریت رفقای نامدار وباعظمت جبهه به شهادت رسیده این زمانی است كه  و بچسپانند؛” سازمان“بگذارند و برآن مهركمك مرکزیت 

)رهبری حوزۀ غرب تا هنوزهم از  اند، كه بعد با ازای آن ها گروپی هشت نفری ازرفقای خارج كشور)ایران( تازه به جبهه پیوستند

جبهه  جبهه افشاء می گردد و سطوحی در رابطۀ سیدآغا و مسئلۀ سالح ها درروابط ناسالم جبهه خبرندارد و به آن نیرو می فرستد(. 

. اما گویا با گزارشات رسیده ازمركزکابل )درآن زمان كه باشدت علیه آن موضع گیری می كند، حتی مسئلۀ ترك منطقه را طرح می كند

یغ می رابطۀ بخش سالم جبهه بامركز سازمان قطع شده بود، اما به وسیلۀ شبكۀ جاسوسی داکترصدیق همچنان قایم و برقرارتلقی و تبل

درحالی به ” جمعیت“شد( آن ها اعالم ختم جنگ گروهی را به زودی، با دستاوردی عظیم )گفته می شد كه آخرین عملیات جنگی ماعلیه 

پایان می رسد كه آن روز اولین عملیات پربار ضد روسی را به همراه دارد( نوید می دادند. ناگفته نماند كه تاحال رفقائی ازكابل هم به 

رفقای سالم جبهه، شامل رفقای هرات و رفقائی که ازایران وكابل آمده اند، باهم سته اند كه عدۀ شان به پانزده نفرمی رسید. جبهه پیو

تا درمقابله با جناح غیرسالم مؤفق بدرآیند. بخش سالم می  نزدیك می شوند وتشكیالت تقریباً مخفی و نیمه علنی را به وجود می آورند

 سند( 29و  28)صفحات  «وزۀ غرب رابطه برقرارکنند و وقایع را به اطالع برسانند و خواستار کمک شوند.کوشند که با رهبری ح

امپریالیست به رهبری امپریالیزم گران زمانی که اشغال خوبی آگاهیم.ه گر" ب"ش. آهن رفندهای زیرکانه و خاینانۀما به این ت    

گر" و شرکاء این تجاوز وردند، "ش. آهنو این کشور را به اشغال خود در آ افغانستان پرداختندگر امریکا به حمالت نظامی در اشغال

تاریستی روی نهای پارلمارژیم پوشالی راجستر نمودند و به بازی به فال نیک گرفتند، حزب شان را در وزارت عدلیۀرا گری و اشغال

گران و رژیم پوشالی توجیه نمایند. ده سال تمام همه با تسلیمی شان را به اشغال آورند و در این باره کتاب و مقاالت متعددی نوشتند تا



ها به دو بخش بود، تسلیمیبعد از ده سال روی هر دلیلی که  طلبانه پرداختند.یج این افکار و عقاید منحط تسلیمهم به تبلیغ و ترو

"ادامه  دهندگان بود. زمانی که اعالمیۀر" مربوط به بخش ادامهگدهندگان ساما" تقسیم گردید که "ش. آهنشدگان و "ادامهتسلیم

که ده سال تمام با و حتی یک کلمه در مورد این ردن مرکز انداختندطلبی را به گگردید تمام گناه تسلیمی و تسلیم دهندگان ساما" پخش

پارلمانتاریستی را  طلبانۀندین مقاالت تسلیمدموکراسی امریکایی" و چلگوی "افغانستان ا طلبانۀکتاب تسلیمو ند دنوا بوگران هماشغال

 گونه انتقادی از خود نکردند. یر در آورده بودند نگفتند و هیجربه رشته تح

 . گران نیز چنین استو تسلیم نمودن جبهات هرات به اشغال "جمعیت اسالمی"گیری و جنگ با بحث در    

  :نویسد کهگر" می"ش. آهن    

 « .س جبهاتش کادر اخوانی نداشتجمعیت اسالمی" هرگز در هرات در رأ»"    

حقیقت از چه قرار اما بیندازد. "جمعیت اسالمی" « های نامدارلومپن»خواهد تا گناه جنگ داخلی را به گردن او به این طریق می    

 است؟بوده 

 ، از جملۀ اخوانی های مشهور،ندوزرغون تحت رهبری مال غالم حیدر آخخورشیدی مردم ولسوالی پشتون  1357حوت  22روز     

در این مدت اخوان  قیام نمودند.ندند هرات یو ولسوالی شخورشیدی مردم ولسوالی غوریان  1357حوت  23و در روز  قیام نمودند

به کمک "جمهوری اسالمی ایران" چهار گروه مسلح تحت رهبری "گل احمد  جور نموده بود و العلماء جمع وعیتخود را زیر نام جم

فرستند که صبح خورشیدی به هرات می 1357حوت  24کور" به روز  یرآقا چونگر و گل احمد مشهور به گلَکتیزان، کمال قلبه گز، ش

شود. هم قیام عمومی مردم هرات منجر مینمایند که تا ساعت ده صبح به حوت جنگ را از درب قندهار شروع می 24شنبه روز پنج

گردد. بعد از مدتی جات نصب میبه دیوار قریه "جمعیت العلماء"های گلبدین، ربانی و مولوی محمد نبی زیر نام زمان با این قیام عکس

  ماند.برای مولوی محمد نبی می "جمعیت العلماء"شوند و جدا می "حزب اسالمی"و  "میجمعیت اسال"

ه اش" کند یکی از کادرهای برجستخورشیدی( شروع به فعالیت می1358نام مستقل خود )اوایل ه زمانی که "جمعیت اسالمی" ب    

که گروپ مستقل گیرد. او نه تنها "رئیس شورای شهری هرات" بود بلس "شورای شهری هرات" قرار میاستاد عبدهللا فرهاد" در رأ

های های لومپن را نیز از طریق "شورای شهری هرات" رهبری می نمود، البته گروپمی" گروپیت اسالعخود را نیز داشت. "جم

های خورشیدی لومپن 1358دادند. در طول سال خود سرانه انجام میرا  لیت خود را داشتند و بعضی کارهالومپنش تا حدودی استقال

بین شان یک هم آهنگی وجود داشت. بعد از لشکر  در جنگ با رژیم بردند وشان را پیش می رفاقت لومپانۀبا هم جهادی تمام احزاب 

یدی "صفی هللا افضلی" کادر خورش 1358بر قرار بود. اواسط سال  آهنگینیز این همامپریالیزم به افغانستان بین شان کشی سوسیال

معیت اسالمی" در یک جلسه رهبری"شورای گردد. بعد از کشته شدن عبدهللا فرهاد، "جیگر اخوان با گروپش وارد هرات مید برجستۀ

 س این رهبری قرار دارد. در سالدر رأرد که تا پیروزی مجاهدین سپامشهور به حاجی قاری می هللاشهری هرات" را به قاری عزیز

های نظامی "جمعیت اسالمی" به رهبری اسماعیل گروپ العلماء"ری میان "جمعیت اسالمی" و "جمعیتگیقبل از درخورشیدی  1358

شوند در هرات جا به جا می هاقتالی عبدهللا حوض کرباسی وسالم حیدری، انجینر میراحمد غوریانی،  ضیاء،خان، عالء الدین، انجینر 

سید احمد وی غالم محمد مصئون، ها نیز کادرهای اخوانی مانند مولو در داخل این گروپ اخوانی اند برجسته کادرهای که همه شان

، معلم مولوی عزیز، مولوی عبدالرحمن، قاضی نذیر حنیفی حاجی میر، معلم غوریانی، معلم نورالدین اوبهی، صالح الدین جویان،

اسالمی" نیز در می "حزب های نظا. در همین سال گروپرا نیز عهده دار بودند ند که عالوه بر کار نظامی کارهای تبلیغاتی.... بودمجید

حزب  که همه از کادرهای برجستۀ دوشبه صفت امیر عمومی حزب اسالمی در هرات مقرر می تورن رسول و گردندیگزین مهرات جا

و چند گروه دیگر مربوط به ایران مانند  دارای کادرهای برجسته اخوانی بودسازی جبهه یاز همان ابتدا "حرکت اسالمی" .اند اسالمی

  .گردیداز طرف ایران رهبری می ندزدنظامی دست به تحرکات  در هرات 1359سال  ازکه  سپاه پاسداران و ...

س آن "ش. ک از طریق "تشکیالت مشهد" و در رأکاری داشتند. زمانی که "ساما" در شرق سردیکر همها با یکتمامی این گروپ    

الح( از طریق "تشکیالت )پول و س دست آوردن امکاناته ب»طلبانه ملی برای ابد، آهسته آهسته خط و مشی تسلیمیگر" جای پا میآهن

 گرفت بههای ضد رژیم که توسط شیرآقا صورت میجنگ "خاد""تشکیالت مشهد" با  گیریشود. با رابطهدست گرفته میمشهد" روی

" به جبهه شجاخاد و جنگ با "جمعیت اسالمی" قبل از آمدن سیدآقا و " )این رابطه گیری بایده شد جنگ با "جمعیت اسالمی" کش



آقا با خورشیدی توسط سید 1359در سال  نمودیمهای قبلی بیان طوری که در قسمتیا "شجا"، همان بازان""شورای جان است(. 

آقا ایران که سیدی سیدآقا است. زمانی یید، حتی غفار َکل از روابط تودهگذاری گردنشانده بنیانشغال و ضد رژیم دستضد ا روحیۀ

 اد ـخ اـط بـرواب« دـهـشـالت مـنماید. این زمانی است که "تشکییرد "شجا" را با "ساما" ادغام میگگر" تماس میآهن رود و با "ش.می

 "تشکیالت مشهد" و خاد صورت گرفته و شیرآقا نیز با "خاد" رابطه داده شده است.  گرفته و رفت آمد بین نمایندۀ

گران و رژیم پوشالی وارد جنگ اش مستقر گردیده و با اشغالآید تا در منطقهزمانی که سیدآقا با گروپ مسلحش به سمت هرات می    

جا در جنگ با جمعیت شرکت نماید از را با این تعهد که با شیرآقا یک کنند. بعد از چند روز او، پالن شده او را به خاد تسلیم میگردد

"جمعیت  با صفی هللا افضلی کادر بلند پایۀشود َل حینی که از این رابطه با خبر میغفار کَ فرستند.نمایند و به جبهه میخاد بیرون می

انجینران و "جمعیت اسالمی"  زمان به بعد جنگ بین جبهۀ از این نماید.آقا قطع رابطه میکند و با سیداسالمی" رابطه برقرار می

، که هر دنعلیه اشغال موضع دار و بعد استاد واجد و انجینرکریم شود فقط "محمد آخند زاده"که جنگ شروع میگردد. حینیشروع می

کیالتی با شرق سرک آمده و پیوند تشلران به گ کسی که از جبهۀ) " .ح.شوند. "اانه کشته میگرسه نفر شان به شکل مرموز و توطئه

و استاد واجد تا زمانی  آید. "محمد آخند زاده"گفت که از جبهه بوی تسلیمی میگوید که "محمد آخند زاده" برایم می"ساما" ندارد( می

تحت رهبری  "تشکیالت درون" جبهه ".دهد. طبق گفتۀ "ا. حامه میصورت مخفی با خاد روابطش را اده ند جبهه بکه زنده بود

حوزوی هرات  را بعد از زخمی شدن به شفاخانۀ" فرستند. "محمد آخند زاده"تشکیالت مشهد" هر دو نفر را آگاهانه به سمت مرگ می

 گر" مدعی است که: که "ش. آهندر حالیکنند، روان می

رسیدگی امور صحی به مردم شب و روز نمی شناخت و شعبۀ صحی دارای سه داكتر و چهارمعاون داكتر بوده است. شعبۀ صحی در »    

         سند( 24 ۀ)صفح «.پرسونل طبی اش همیشه مصروف مداوای مردم بودند

دست جنراالن ه شود تا ب" به شفاخانه حوزوی هرات فرستاده مین تشکیالت صحی چرا "محمد آخند زادهایسوال اینجاست که با     

به آن منطقه کنند جنگی خطرناک مخالفت می به منطقۀ شکه قوماندانان جبهه به روان نمودناستاد واجد با آنکشته شود؟ و چرا  روس

بعد از مرگ این دو نفر جبهه  گردد؟شود توسط شیرآقا تعویض میشود؟ و چرا افرادی که توسط جبهه برای استاد واجد داده میروان می

شناسد و به تشکیالت جبهه" سر از پا نمیآید و "گران و رژیم پوشالی به منطقه میهای اشغالشود و تانکمیه طور علنی تسلیم ب کامالً 

که پیوند سیاسی داشته بلولوژیک نی که با "ساما" پیوند ایدیاانتقاد شدید نیروها شوند که باها سوار میه و روی آنها رفتاستقبال تانک

گوید که آید و برایش میآقا میان نزد سیدی در همین زمان یک انجینر پشتو زبد. طبق گفتۀ شواهد عینشونبرو میی دارند رویو جبهه

  :گوید کهباره میخواهد. او دوآقا معذرت می. سیدمرا ایران روان کن

 « .کشممن تحمل این همه جنایت را ندارم. اگر مرا ایران روان نکنید هم تو و هم خود را می»    

 نوا پیش رفتند. بقیه تا زمان فروپاشی جبهه با این تسلیمی هم هد که او را ایران روان کنند.قا دستور میدآسید    

  :گوید کهگر" مینکه "ش. آهاین    

ی وی، زمان" و گرفتن گروگان در بدل رهایآقا برای "شجا" مورد سوال بود، که با محمل گذاشتن عملیات "سادچگونگی رهایی سی»    

 « شود.توجیه می

تحت آقا ده بود. زمانی که سیدگذاری گردیطوری که گفتیم "شجا" با روحیۀ ضد اشغال بنیانمانه ت انکار ناپذیر است. زیراقیک حقی    

ز خاد طور مسئول شان با یک پشتاره اسناد اهچانگیز بود که بر سوال برای "شجا"گردد، رهبری "تشکیالت مشهد" از خاد بیرون می

فتن گروگان " و گرسازمان"با محمل گذاشتن عملیات »: گر بود کهس آن "ش. آهنیالت مشهد" و در رأکت؟ اما این "تشرها گردیده اس

  نمودند.آن را توجیه « در بدل رهایی وی...

با هیچ یک از احزاب دیگر" مانند "جمعیت اسالمی" "ساما" در شرق سرک هرات،  جبهۀگیری "جمعیت اسالمی" با در زمان در    

گیری نداشت. در این زمان دو گروپ بزرگ در "العلماءجمعیت"الدین مربوط رکت اسالمی و حتی مانند گروپ فیضحزب اسالمی، ح

الدین هم زمانی ضگیری "جمعیت اسالمی" با فیسالمی" و دیگری "حزب اسالمی". درنظامی در هرات وجود دارد یکی "جمعیت ا

گیری نظامی "جمعیت اسالمی"  با" به رژیم پوشالی تسلیم گردید. در "رفیق ولید" الدین تحت رهبری خردمندانۀشروع شد که فیض

 گیری با دولت به خاد رفت. هابطکه تورن رسول برای رشروع گردید حزب اسالمی" هم زمانی 



زندان با یکی از استادان  وط به جریان دموکراتیک نوین که درمرب یکی از شواهد زندۀ ق گفتۀطب جریان این درگیری از چه قرار بود؟    

ادیب فراه و منسوب به جریان دموکراتیک نوین که عضویت حزب اسالمی را دارا بود، آشنا گردیده بود، بعد از رهایی از زندان او را در 

 ه ـتـوشـن نـدیـدر نامه به امضاء گلب که گویدمی د. این فردهده وی نشان میب را بیند، او مکتوب حزب اسالمی به امضاء گلبدینمشهد می

  :که بود شده

 ت او را ـکاری دولشود با همید و اگر کدام گروپی سدی سر راه تان میها تالش نمایقه از وجود همه گروپسازی منطشما برای پاک»    

 « از سر راه تان بردارید.

، حاجی رحیم کوابیان، کریم صغیر در کورت، در تونیون و بقیه قوماندانان مانند جمعه گل پهلوان تورن رسول ،مکتوببعد از این     

د. در این زمان "جمعیت ندارعیت اسالمی" را از سر راه خود برخاد "جمد که با کمک نگیربا خاد تماس می کریم زینل در کرخ....

 ی که ازی. تمام روابط تودهکندهایش حمله میباالی گروپدر غرب سرک بالفعل یابد و الع میاسالمی" از رفتن تورن رسول به خاد اط

شوند به استثنای تعداد به "جمعیت اسالمی" تسلیم میبودند تورن رسول به خاد شگفت زده شده  قضیه خبر نیستند از رابطۀ و چون چند

فقط در غرب روند. این اتفاق ها تسلیم نموده و به ایران میهای شان را به جمعیتیحزب که مقاومت نموده و بعد سالح اندکی از اعضای

گروپ ارباب کریم زینل در  یون، گروپ حاجی رحیم در کوابیان،های جمعه گل پهلوان در تونسرک گروپ دهد، در شرقسرک رخ می

ماند، زیرا در شرق سرک  "جمعیت اسالمی" خورده باقی به رژیم تسلیم شده بودند دست نا کهبا آندر کورت  و گروپ کریم صغیرکرخ 

کرد. باالی العلماء که مربوط "ساما" بود حمله نران باالی گروپ جمعیت" حتی در گلها را نداشت. "جمعیت اسالمیتوان مقابله با آن

اده بود که دیگر افضلی را اخطار دهللاتی صفیو ح ،ن دموکراتیک نوین بودمنسوب به جریابالته در غوریان که  احمدگروپ معلم فضل

رود و یک تن از معلمین مربوط گردد و جهت تداوی ایران میبالته زخمی می احمدکه معلم فضلحمله نکرد. زمانی  ،غوریان را ترک کند

پردازند و مردم به ماند، برادرانش به دزدی میمی رود، رهبری جبهه به برادرانشبه جریان دموکراتیک نوین با او ایران می

افتد و میاحمد ت برای حمله باالی گروپ معلم فضلجمعیبه دست مناسب  . در آن زمان زمینۀشوندها شاکی میاز آن "ها"جمعیتی

رات که "ساما" در هد. تا زمانیگردخلع سالح می گروپش د وکننماعیل خان باالی گروپش حمله میطبق دستور اس و دگیرنگی میآماده

چندین گروپ مسلح از نیروهای منسوب به جریان دموکراتیک نوین در هرات در مناطق مختلف فعال  به رژیم پوشالی تسلیم نگردید،

های کوچکی که گروپاین والً . اندها کاری نداشتجنگیدند. هیچ یک از احزاب جهادی با آنگران و رژیم پوشالی میبودند و علیه اشغال

 ً فعالیت  ها به رژیم پوشالی علنی شد، زمینۀنمودند. حینی که تسلیمی "ساما"ییام یکی از احزاب جهادی فعالیت میزیر ن بودند و ثانیا

اد سورستم که بی جان در یک کمین زدند و باالی گروپ نظامیاحمد معلم را در زندهد. حتی گلیی" تنگ گردی"شعلهیهابرای بقیه گروپ

 خوب داشت حمله نمودند و او را کشتند و گروپش را خلع سالح نمودند.  یی"ها رابطۀبود، اما با "شعله

  گوید:پوشی از حقایق چنین میگر" با چشم"ش. آهن    

ها رابطۀ سیدآغا و مسئلۀ سالحرهبری حوزۀ غرب تا هنوزهم از روابط ناسالم جبهه خبرندارد و به آن نیرو می فرستد(. »)    

 «.درسطوحی درجبهه افشاء می گردد وجبهه باشدت علیه آن موضع گیری می كند، حتی مسئلۀ ترك منطقه را طرح می كند

 کاره بود؟هبرد چگر" از آن در درون جبهه نام میکه "ش. آهن« شکیالت منضبطت»آیا واقعا چنین است؟ اگر چنین است پس آن     

و عازم نموده گردد، بالفعل جبهه را ترک زنده( از این روابط باخبر می هنوز روابط "ساما" با خاد آشکار نیست که "ج. ن" )شاهد

و گر" و دار " از طرف "ش. آهن.. نکند. "جچشم دید خود را بیان می پردازد، حقایق وطلبی میشود. او به افشاء این تسلیمن میایرا

شوند. بعد از چندین ماه یعنی بعد از بختانه موفق نمیآیند که خوشمیها سخت در تالش کشتنش بردد و آنگراش تهدید به مرگ میدسته

گر" و "ش. آهن ،علنی شدن تا زمان فروپاشی جبهه گردد. در زمانمرگ "محمد آخند زاده" و "استاد واجد" تسلیمی جبهه علنی می

به مخالفت و مبارزات  گردد،علنی می وقتی که تسلیمی "سامایی"ها به رژیم پوشالی کامالً  آورند.شرکاء از جبهه حمایت به عمل می

ه کنند که این رابطه بروی "تشکیالت جبهه" فشار وارد می ها شوند. آنروبرو می تعدادی از فرماندهانی که "سامایی" نیستند سخت

خواهد، "رهبری مشهد" گیرد، از "رهبری مشهد" هدایت میین زیر فشار قرار میگردد، وقتی "تشکیالت جبهه" از پایکلی باید قطع 

 تر نیست.  مودیم نیازی به بحث بیشبحث ن های قبلی مفصالً ما در این زمینه در قسمت کند.جبهه را از قطع رابطه با دولت منع می



درنگ به گر" باید بیآهن "ش. چو آفتاب روشن است انکار نماید.که هم ای راخواهد تا مسئلهگر" میچو "ش. آهنی همادیده درا    

مشی نادرست و ضد از انتقاد تر به دهی بهجهت سازماننمود و در ولوژیک سیاسی که مرتکب شده بود توجه میانحرافات عمیق ایدی

 ده و ـمـان عـنـمـچکان دشفش خونرها را در زیر دها سلب نموده بود و آنولوژیک ـ سیاسی و تشکیالتی را از آنانقالبی که استقالل ایدی

  محتوا پرداخته است.به خود نمایی بیاما او  .پرداختعمده بسیج نموده بود میغیر

 : گویدلنین می    

تر سازمان دادن مبارزه ، طرز بهباهاتی که مرتکب شده ایمرنگ با توجه به اشتدید بیکه بامحتوا بپردازیم، بلمایی بینخودنباید به »    

اگر آشکارا به  عکس،اشتباهات بترسد انقالبی نیست. براز گفتن  هر کسیرا یاد بگیریم، ما نباید اشتباهات مان را از دشمن پنهان کنیم. 

تر خواهیم توانست شد و ما بهارگران بگوییم که "بله، ما اشتباه کرده ایم" بدین معنا خواهد بود که این اشتباهات دیگر تکرار نخواهد ک

کید روی ـ تأ 135 ینترن( ـ صفحۀهای انترناسیونال کمونیستی)کمها در کنگرهرانیسخن مجموعلنین ـ ) «یم.مناسب را انتخاب کن لحظۀ

 (ماستکلمه از 

گیری برای عمل اشتباه به تصمیمتوان اصالحش کرد. اما اگر راحتی میه ، بزرگ نیست و بفقط اشتباه استاشتباه "چپ روی" »    

)لنین ـ  «توان باهم مقایسه نمود.. این اشتباهات را نمیوجه اشتباه کوچکی نیست، خیانت استهیچصورت، به شود، در این مربوط

 کیدات از ماست(تأ ـ 166 جمۀ م. ت. پرتو ـ صفحۀهای انترناسیونال کمونیستی ـ ترها در کنگرهرانیسخن مجموعۀ

را پنهان  گر" نه تنها آنورزد که نباید اشتباهات خود را از دشمن پنهان کنیم، اما "ش. آهنو اصرار می گویدلنین به صراحت می   

  :گویدگوید. لنین میها دروغ میفریب دهد و به آنخواهد میکه دوستان خود را نیز کند، بلمی

کند که مشی تدوین شده توسط خوبی درک میه خیانت است. خواننده ب «گیری برای عمل مربوط شوداگر اشتباه برای تصمیم»    

گر" نه اسالمیستی است."ش. آهنکه یک خط ارتجاعی ـ مشی "ساما" گردید نه حتی اشتباه بزرگ، بلو  خط"محفل هرات" که بعداا 

کرد را فضیلت ارتقاء دهد. این حرکت و عمل خواهد به درجۀا تقدیس نموده و میر که آنقاد از این گذشته را ندارد، بلتتنها جرئت ان

 ؟جز خیانت )طبق گفتۀ لنین( توان نامیدچه می

شاید فضیلت ارتقاء دهد،  را که در عمل پیاده نموده به درجۀنقالبی خواهد خط ارتجاعی ضد اگر" میگوئیم که "ش. آهنوقتی ما می    

از  ینوع مائوئیزم به -لنینیزم -ای از تنزل مارکسیزمدر حقیقت این نمونه ولی ،ه سخن عجیب و نامفهوم به نظر آیدبرای خوانند

"نظریه" به شود تا این اش الزم میفرهنگی از نوع افغانستانی. بیگران و رژیم پوشالی استع اشغالدفاع از مناف افتادگی درپاپیش

رهبران را لنین توان با هم ادغام نمود. این گونه را می «یاسالم پوششآمد دموکراتیک و با براندیشۀ پرولتری »میدان آید که 

فغانستان با بدترین مرتجعانی روبرو هستیم که هم در ا کنند. امروز ماه که یک تشکیل سیاسی را رهبری مینامید «بدترین مرتجعانی»

  گر سازگار است. کار شان سراپا با روح بورژوازی اشغال

 

 قسمت یازدهم  

 نماید:گر" قسمت یازدهم بحثش را این طور آغاز می"ش. آهن

…” جمعیت “مسئلۀ جنگ با قسمت سالم جبهه مؤفق می شود جلسات همگانی اضطراری را فراخواند كه درآن ها عمدتاً روی حل »

واحیای مجدد جنگ روسی جروبحث هائی به راه انداخته، وچون اكثریت با سالمین بود، توانستند فیصله های الزم وضروری را به عمل 

آورند، كه درآن ها ابتدا درجهت محدود ساختن جنگ گام های سیاسی و نظامی برداشته شده و به تحقق پیوست وبعد ها قسمت سالم 

انست فیصله هائی درقسمت قطع كامل جنگ درجلسات همگانی به عمل آورد. قسمت ناسالم جبهه، كه به اقلیت بود، مجبوراً و ظاهراً تو

 سند( 29صفحه ) «به فیصله ها تن می داد، ولی ازنظر عملی ماهرانه فیصله ها را می شكست.

جا گفتیم که "ش. آهنگر" تسلیمی و تر ندارد. ما در آناز به بحث بیشما در قسمت سالم و ناسالم جبهه قبال صحبت نمودیم در اینجا نی

کند. در حقیقت این مشی که در نهاد افراد و اشخاص جستجو میتسلیم طلبی را نه در مشی تدوین شده رویزیونیستی "تازه اندیشی" بل

 م طلبی کشاند، نه ذهنیت افراد و اشخاص. انحرافی و رویزیونیستی "تازه اندیشان" بود که جبهات را بطرف تسلیمی و تسلی



گران امریکایی نکرد و از فروش طوری که هیچ شرمی از نوشتن کتاب قطور تسلیم طلبانه خود در برابر اشغالگر" همان"ش. آهن

شرمی تمامی گناه ده سال های زیادی به جیب زد و به تبلیغ و ترویج انقیاد طلبی و مبارزات پارلمانی پرداخت و بدون هیچ کتاب پول

گران امپریالیست را به گردن دیگران انداخت حال هم می خواهد که چنین کند و "رهبری مشهد" و در تسلیمی مطلق در برابر اشغال

خواهد که مشی تسلیم طلبانه گاه نمیراس آن خودش را از این تسلیم طلبی بیرون کشیده گناه به گردن دیگران بیاندازد. او هیچ

ورزد که تمام تسلیمی و تسلیم که تالش میرتجاعی ـ اسالمیستی خویش را نقد نماید و تمامی انحرافات را ناشی از این مشی ببیند، بلا

شورای » باشد که دارایگر" جبهه دارای ساخت تشکیالتی منظم میطلبی را بگردن یک یا دوفرد بیندازد. طبق ادعای "ش. آهن

باشد، مگر ممکن است یک یا دو فرد چنین انحراف می« جبهه، کمیته فرهنگی، کمیته مالی و شعبه صحیرهبری، قوماندانی نظامی 

خبری" به بزرگی را مرتکب شوند و "رهبری" بی خبر بماند؟ این عمل اشتباه نیست که از یک و یا دو فرد سر زند و رهبری در "بی

تقال سالح و تجهیزات ذریعه طیاره  توسط رژیم پوشالی از کابل به هرات و از که یک انحراف عمیق و ارتداد است. و قتی انسربرد، بل

ماند. این حماقت محض خواهد بود که چنین ارتباط وسیع را شود، چگونه از نظر "تشکیل منظم" دور میجا به جبهه انتقال داده میآن

کنند، ه جبهه می روند این وضعیت اسفبار را فورا درک میها و افرادی که از روی خوشبینی ببدانیم. حتی گروپ« خبری رهبریبی» 

 خبر است!؟اما "رهبری" از آن بی

 داریم. منفرد و دیگر فرمانده گروپ( شاهد زنده بیان می شخص)یکی  ما موضوع را از قول دو تن

 از وضعیت اسفبار هکرود، حینی ای که به جبهه دارد برای جنگیدن به جبهه مییک تن از شاهدان عینی روی خوشبینی

 :گویدشود، او از مبارزه در درون جبهه چنین میگاه حاضر به گرفتن تفنگ نمیشود، هیچجبهه خبر می

ای که از طرف "رهبری مشهد" رسیده بود برایم نشان داد و برایم گفت: "ببین ... از داخل روزی معلم سیدآقا مرا خواست و نامه«

دهد که این رابطه را مستحکم نگهدار، من آورند تا روابط خود را با شیرآقا قطع کنیم، اما سازمان برایم دستور میمیجبهه رویم فشار 

وجه روابطش را با "اکس" قطع نکنید. هدف از در نا مه تاکید گردیده بود که به هیچ« مجبورم که از دستور سازمان اطاعت کنم

فرماندهانی که به تشکیالت جبهه عضویت نداشتند و فقط پیوند « هبری مشهد نوشته شده بود."ایکس" شیرآقا بود. نامه از طریق ر

یالت جبهه" را برای قطع رابطه با شیرآقا و خاد  زیر فشار قرار دادند. این جنجال باالخره با کای داشتند، سیدآقا و "تشجبهه

ها تالش گردد. در جلسه هر قدر که "ساما"ییمودن جلسه میرسد که "تشکیالت" مجبور به دایر ن"تشکیالت جبهه" به حدی می

ماند. باالخره به میثمر ای داشتند اقناع سازند که همین روند را پیش برند، تالش شان بیها پیوند جبههنمودند تا فرماندهانی که با آن

 خوانند. فیصله قطع رابطه با شیرآقا تن میدهند و در این رابطه جلسه را فرا می

 کند.طور بیان می"ا. ح" فیصله جلسه را این

 ون از ـا چـودند که مـها استدالل می نمدر جلسه "تشکیالت جبهه" تا جای که امکان داشت پافشاری نمودند تا رابطه قطع نگردد، آن» 

طریق اول دشمن هار را از سر  نظر امکانات ناتوان هستیم و از لحاظ  تاکتیکی می خواهیم که این امکانات را بدست آوریم و از این

شیرآقا و خاد را پذیرفتند. در جلسه  راه برداریم و بعد روابط را با خاد قطع نمائیم، چون مورد قبول واقع نشد باالخره قطع رابطه با

که شیرآقا را به  فیصله گردید که بالدرنگ باید شیر آقا را از سر راه برداریم و افرادش را خلع سالح نمائیم. در جلسه مطرح گردید

بریم، وقتی او کشته شود بقیۀ افرادش راه چند نفر که به او نزدیک اند از بین میکه آمد او را همکنیم، زمانیبهانۀ ختم قرآن دعوت می

ها ه تمام گروپکنیم. بعد از اعالن استقالل بها را خلع سالح نموده و جبهه را مستقل اعالن میجرئت مقابله با ما را ندارند و فورا آن

که کارت کنیم، قبل از اینکنیم. طبق این فیصله کارت دعوت ختم قرآن به شیرآقا و افرادش روان میکاری را مینهاد صلح و همپیش

های فخرالمدارس ییدعوت ختم قرآن از طرف ما به شیرآقا برسد از درون جبهه توسط زین الدین برادر خیرالدین یک تن از شعله

شود پالنی برای از بین بردن جبهه که او از پالن مطلع میسازند. بعد از اینه "ش. آهنگر"[ شیرآقا را از فیصله باخبر می]جذب شد

دهد و از یک عملیات نظامی عاجل یی عنوانی سیدآقا بدست نفر ما میدهد او نامهمی سنجد حینی که نفر ما کارت دعوت را برایش می

که نامۀ شیر آقا رسید ما مخالفت کردیم و راه افرادش جهت مشوره دادن نزدش بروند. وقتیکه هم خواهدا مییادآوری نموده، از سیدآق

گفتیم که کسی او را از پالن ما با خبر نموده است. اما تشکیالت جبهه این حرف را قبول نداشت و اصرار داشتند تا نزد شیرآقا برویم. 

الخره تشکیالت سیدآقا را وظیفه داد تا تنها نزد شیرآقا برود و جریان را جویا شود. ما با این که با مخالفت شدیدی روبرو گردید وبا



نویسد و در نامه تذکر رود او را خلع سالح نموده او تحت اجبار نامۀ برای ما میکه سیدآقا نزد شیرآقا میکار مخالف بودیم.همین

که نامۀ سیدآقا به دست ما رسید من و "ا.ب" طلبد تا نزدش بروند.  زمانیا میهای شیرآقا درست است و از بقیه رفقدهد که حرفمی

ا تحت اجبار نوشته است، اما بقیه بشمول ماما غالم محمد)تشکیالت جبهه( قبول نداشتند  مخالفت نمودیم و گفتیم که نامه را سید آقا حتما

طالب دو نفر از رفقای ما)ماما عظیم و گالب( کشته شده اند. شیخ  که نامه اجباری است. در همین حال خبر رسید که توسط افراد شیخ

شدگان بود. با این کاری نظامی با او داشت و از جملۀ تسلیمیکدست مربوط حزب هللا بود که در منطقۀ شیرآقا هم طالب از افراد قاری

است  زیر فرمانش دستور قتل رفقای ما را صادر نمودهحتما شیرآقا به تمام افراد  است و خبر ما جداا پا فشاری نمودیم که نامه جبری

پافشاری داشتند ک باید  باید آمادگی در برابر این حیله و نیرنگ گرفته شود. اما کسانی در راس رهبری تشکیالتی قرار داشتند  تا آخر

راه چند نفر نزد سیدآقا روان د را همنزد سیدآقا و شیرآقا برویم. برای شان گفتیم که خودتان بروید، باالخره رهبری ماماغالم محم

راه ماما غالم محمد خود را در پشت دیوارها انداختند و سنگر گرفته و کند که در بین راه به کمین افراد شیرآقا افتادند گرچه افراد هممی

دهد که از سنگر دش دستور میشود و دستمال را میچرخاند و برای افراجنگ را شروع نمودند، اما ماما غالم محمد از سنگر بلند می

شوند تعدادی از که افراد از سنگر بیرون میرویم نه برای جنگیدن. زمانیگوید که ما برای مشوره عملیه نظامی میبیرون آیند و می

ا   و تمامی شان را برند. شیرآقکنند و نزد شیرآقا میها را خلع سالح نموده و بعدآا دست های شان را بسته میآیند آنافراد شیرآقا می

کند. جبهه کامالا در محاصرۀ شیرآقا درآمد. چند روز در محاصره ماندیم، افراد شیرآقا جرأت حمله به ما را به شمول سیدآقا اعدام می

مشب ها سمپاتی داشت و گروپش مربوط شیرآقابود  برای ما خبر روان نمود که ایینداشتند، در قریه)توبریون( یک نفر که با شعله

گفتند که این هم حیله است برای بدام انداختن ما. نهاد قابل قبول نبود و میتوانید از منطقۀ ما بیرون شوید. برای بسیاری این پیشمی

شویم. مسئولیت بگیریم و اگر حرکتی نکنیم همه نابود می ای جز این نداریم، به هر صورت باید برای جنگ آمادگی"ا. ب" گفت چاره

 " پذیرفت. ما هم قبول نمودیم که رهبری گروپ را به "ا . ب" سپرده شود. شبانه خود را به منطقۀ داکتر رساندیم. داکتر رارا "ا. ب

 دیدیم ما را رهنمایی نمود، از منطقه خود را کشیده و به منطقۀ کاکا فیض الدین رساندیم. فیض الدین از رفقا و هم پیمانان شیرآقا در

خواهیم ایران برویم. فیض الدین که از جریان خبر نداشت خواست تا ما یکی دو روز ه فیض الدین گفتیم که میجمعیت العلما بود. ب

کند که منطقه خالی بمانیم، ما نپذیرفتیم و شبانه حرکت کردیم و از منطقه خود را کشیدیم. صبح که شیرآقا اطالع حاصل می نزدش

رسد ما جا میکند تا به کمک فیض الدین ما را بر گرداند.زمانی که افرادش آنروان مینزد فیض الدین  است، بطور عاجل چند نفر را

این است آن واقعیتی که در جبهۀ هرات اتفاق افتاد. و افراد به ابتکار خود توانستند خود را از  تسلیمی « منطقه را ترک نموده بودیم.

تذکر داده است. طبق گفته "ش. آهنگر" افراد ناسالم فقط و فقط "تشکیالت  طلبی برهاند نه آن چیزی که "ش. آهنگر" در باالو تسلیم

جبهه" تحت "رهبری مشهد" است که تا آخر روی ادامه رابطه با خاد و شیر آقا پا فشاری داشتند. همین پا فشاری انحرافی بود که 

دیگری ابتدا از هرات شروع گردیده و توسط "نعیم  گاه فرستاد. در حقیقت تسلیم طلبی قبل از هر جایتعدادی از افرادش را به قتل

 ازهر" به کابل کشیده شد.

گوید که دو شیوه برای گر "با پر روئی میاصل واقعیتی که در جبهه گذشته همان است که شاهدان عینی بیان نموده، اما "ش. آهن

 بیرون رفت جبهه از تسلیم طلبی روی دست گرفته شد. به این گفته او توجه کنید: 

به وسیلۀ خود جبهه و تالش درجهت اجرای آن، كه هیچ یك از احزاب وگروپ های دیگر بدان وقعی نگذاشتند،  یكی طرح هماهنگی» 

 وحتی آن را طوری دیگر جلوه دادند.

كه طرح و برنامۀ آن توسط رهبری حوزۀ غرب در ایران تهیه و گروه مسلحی به همین منظور به  است” ورای صلحش“دیگری تاسیس  

همیاری رفقا به هرات اعزام شد. این طرح به وسیلۀ یكی از رفقا ی رزمندۀ ما که از طرف رهبری حوزۀ غرب موظف شده بود)تفصیل 

ت غرب هرات، عملی شد وگام هائی درجهت صلح برداشته شد؛ كه متاسفانه به این طرح درصفحات بعد نگاشته می شود( درجبهۀ سم

 متجلی می گشت، و مكتبی های اخوان اخالل می شد.” حركت انقالب“وسیلۀ توطئه های دولت، كه درجناح دولتی شدۀ 

 :درقسمتی از طرح وتطبیق کلیۀ مواد فوق رفقای مقیم خارج كشور)ایران( هم سهم بسزائی ادا نمودند

رهبری حوزۀ غرب از وقایع اسفباراتفاق افتاده در جبهه، رهبری حوزۀ غرب، بالدرنگ عمل خائنانۀ گفتنیست که به مجرد اطالع 

در نجات رفقای سالم از آن ورطه می کوشد و دراین راستا برنامه وعملکرد وسیعی را  منحرفین را تسلیم طلبی خوانده و شب و روز



، مسئلۀ جنگ ”جمعیت علما“درایران، به وسیلۀ نمایندگان ما در ” شورای هماهنگی احزاب اسالمی”له دردردست اجرا می گیرد. از جم

طرد شد وبا ” شورای هماهنگی“از ” جمعیت اسالمی“ودرنتیجه وسیعاً مورد مداقه قرارگرفت ” جمعیت اسالمی“و ” حركت انقالب“

برحقانیت ما صحه گذاشتند وطرح صلح رفقای ” شورای هماهنگی”ننده دراستدالل محکم رفقای ما، اكثریت قاطع سازمان های شركت ك

 30)صفحه  «ما را پذیرا شدند. همزمان طرح اعزام گروپ مسلح نجات نیز روی دست رهبری حوزۀ غرب قرارگرفته و عملی می شود.

 سند ـ تاکیدات ازماست( 31و 

شود که "تشکیالت جبهه" تا آخر روی نداشت، طبق گزارش فوق بخوبی دیده میوجود « آهنگیجبهه هم»طوری که بیان شد اصال در 

کند و فقط نیروهای بیرون از "تشکیالت" با قطع رابطه پا فشاری دارند. و حتی"تشکیالت جبهه" تا آخر بر قراری رابطه پا فشاری می

گاه فرستاد. بعد از این که دیگر امیدی به را به قتلبه گرفتن رابطه خوشبین اند به همین دلیل هم هست که تعدادی از نیروهایش 

ها را از مرگ حتمی برهاند. اگر "هم آهنگی" میان سپارد تا آن"تشکیالت جبهه" نماند مسئولیت رهبری را به یکی از فرماندهان می

ه تعدادی از افراد مربوط به شد و دوم این کداشت اول این که شیرآقا از طرح پالن جبهه انجینران با خبر نمیجبهه وجود می

یری گ باطالت جبهه" قربانی نمی گردید. چون "رهبری" نشسته در مشهد با طرح مشی انحرافی شان تا آخر پافشاری روی ارتی"تشک

گاه قتلبا خاد و شیرآقا را داشتند، "تشکیالت جبهه" مجبور به پیاده نمودن دستورات بود، باید چنین اتفاقی روی میداد ئ تعداد به 

تر خواهیم شگافت. و اما در مورد "شورای توانستند دلیلی به قطع ارتباط داشته باشند. در قسمت بعدی این را بهرفت تا بقیه میمی

رهبری حوزه غرب در ایران »صلح" ما که در جریان این وقایع قرار داریم و شاهدان عینی و زنده جبهه هم موجود اند اصال از طرف 

تر از گردید تا ارتباط با خاد وشیر آقا بیشکه بالعکس برای روحیه دادن "تشکیالت جبهه" افراد مسلحی روان میدید، بلنگر« تهیه 

 30های گذشته این را بارها تکرار نموده و از روان نمودن یک گروه گر" در قسمتچه جناب "ش. آهنپیش مستحکم باقی بماند. چنان

 تر صحبت خواهیم نمود.( کند. )در قسمت بعدی روی این موضوع بیشو تاب یاد مینفری به شرق سرک هرات با آب 

طوری که بیان گردید که گام های عملی در جهت قطع رابطه نه از طرف "رهبری مشهد" و نه هم از طرف "رهبری جبهه" برداشته 

هاست که حد اقل گونه ارتباط تشکیالتی با "ساما" ندارند. همین تصمیم گیری آنشود که هیچکه از طرف نیروهای گرفته میشود، بلمی

 مرگ حتمی نجات داد.  مانده را ازنفر باقی 30

در تطبیق مواد پروتوکل شده با خاد ادا نمود، نه در جهت قطع رابطه با تسلیمی. « رفقای مقیم خارج کشور )ایران( هم سهم بسزایی»

بار اتفاق افتاده در جبهه، رهبری حوزه غرب، بالدرنگ به مجرد اطالع رهبری حوزه غرب از وقایع اسف»گر" می گوید که "ش. آهن

 «کوشدعمل خائنانۀ منحرفین را تسلیم طلبی خوانده و شب و روز در نجات رفقای سالم از آن ورطه می

کند؟ چرا بطور گر" افراد سالم و ناسالم جبهه را مشخص نمیطوری که قبالا سوال نمودیم باز هم پرسان می کنیم که چرا "ش. آهن

ا پای خودش به طور مشخص به بافی می گذارد و به کلیاتمشخص روی افراد ناسالم انگشت نمی پردازد؟ هرگاه چنین کاری بکند یقینا

گر" بخوبی آگاه چه "ش. آهنخواهد که با کلیات گویی دامن خود را پاک جلوه دهد. چنانشود. او میتسلیمی و تسلیم طلبی کشیده می

ا" برد. اگر بطور مشخص صحبت نماید باید این سوال راهش به کنفرانس سرتاسری "سامها را )سکندر(هماست که یک تن از تسلیمی

 جواب گوید که چرا چنین تسلیم طلبی را باخود به کنفرانس سرتاسری برده است؟ 

ا میداند که این یک حرف پوچ و میان تهی است، زیرا   تمام انقالبیون هرات و بخصوص کسانی که در جبهه شرق سرک بودند دقیقا

برای قطع رابطه صورت نگرفته و طوری که گفتیم این تالش « رهبری حوزه غرب در ایران»ی از طرف که هیچ تالشعالوه بر این

رس جنبش قرار شد باید در همان وقت بدستای در این زمینه داده میتردر جهت تحکیم روابط با خاد بوده است. هرگاه اعالمیهبیش

مشهد، تهران، اصفهان، کرمان، شیراز و زاهدان "سامایی"ها قرار داشتند و  هایشد. طوری که بیان داشتیم که در راس کمیتهداده می

 کاری را نگرفت.  گر" جلو این همکردند. چرا "ش. آهنکاری میها با سپاه پاسداران ایران همتمامی آن

جوان کشور را تحت تاثیر نیروهای دیده و نسل های ستمگر" و شرکا تالش نمودند تا نیروی رزمنده تودهما بخوبی واقفیم که "ش. آهن

ارتجاعی و بنیاد گرایان اسالمی قرار داده و سمت و سوی مبارزات و مقاومت ملی مردمی و انقالبی را با طرح مشی ارتجاعی ـ 

در  کهها بگیرند. این کار نه تنها در زمان جنگ مقاومت علیه سوسیال امپریالیزم"شوروی" صورت گرفت، بلاسالمیستی خود از آن



گر امریکا گر به رهبری امپریالیزم اشغالهای اشغالزمان قدرت احزاب ارتجاعی جهادی و حتی زمان اشغال کشور توسط امپریالیست

 نیز صورت گرفته است. او با نوشتن کتاب قطور خویش قانون گرایی، رفرمیزم و پارلمانتاریزم را ترویج نموده است.

دیده و نسل جوان کشور را از تاثیرات نیروهای ارتجاعی بنیاد گرایان اسالمی)پان های ستمنده تودهما باید سعی نمائیم تا نیروی رزم

اسالمیستی(، ریفرمیستی، اکونومیزم، قانون گرایی و شئونیزم امپریالیستی بیرون کشیده و سمت و سوی مبارزه و مقاومت ملی 

گران امپریالیست، داعش و سر نگونی بخاطر بیرون راندن قهری اشغال مردمی و انقالبی دهیم، و راه را برای یک مبارزه راستین

 وار سازیم.  رژیم پوشالی و بنا نهادن رژیم دموکراتیک نوین و دیکتاتوری دموکراتیک خلق هم

 

 قسمت دوازدهم

هائی كه درجهت تامین رابطه می درهنگامی که جبهه هیچ نوع رابطه ای باتشكیالت، چه درداخل وچه درخارج ازكشور، نداشت، تالش »

یا رهبری حوزۀ غرب سازمان، به مجرد اطالع از حوادث ناگوار، با  کرد عقیم می ماند. اما آنچنان که گفتیم تشكیل خارج از كشور، 

واند و متانت تمام روی بن بست جبهه و راه حل آن تالش می كند و بعد از تحلیل همه جانبۀ موضوع برآن می شود تاجبهه را فراخ

%( وظیفه می دهد تا وارد هرات شده وبا مسئولین 90ازمنطقه بیرون کند. بدین منظور رفیقی)آصف مدیر( را با قبول خطرات احتمالی )

را ابالغ نماید وتدارك آمدن هیئت اعزامی شش نفری از ایران را جهت حل  مطمئن جبهه دیدار به عمل آورده و فیصلۀ رهبری حوزه 

بیند. رفیق خود گذر و پرتالش ما، بعد از ایفای وظیفه وتامین ارتباط، به دست دولت گرفتار می شود و با رفتنش ازتوان عملی مسئله به 

اما گزارش جبهه را برای بار اول به رهبری حوزۀ غرب می فرستد كه برهمان مبنا كار تشکیل خارج ازكشور)ایران(   مامی كاهد.

 «وتدابیر انتقال، به جبهه می فرستد.  ود و گروپ شش نفری را با دساتیر قاطع ترك منطقهدركشیدن جبهه از منطقه، عیار می ش

 سند( 32)صفحه 

گاه رابطه "تشکیالت جبهه" با تشکیالت داخل و خارج قطع نگردیده بود و مرتب از طریق "تشکیالت جبهه" گزارشات به هیچ

کرد. فقط این ارتباط زمانی قطع گردید که جبهه" طبق رهنمون عمل میشد. "تشکیالت ارائه و رهنمود خواسته می ""رهبری مشهد

پالن عملیاتی جبهه باالی شیرآقا فاش گردید و شیرآقا پالن را خنثی نمود و "تشکیالت جبهه" را بدام خود انداخت. جبهه انجینران 

« تشکیل خارج از کشور» ه گرفته نشد. و گونه رابطۀ با جبهبرای مدت چند روز در محاصره بودند. در مدت این چند روز هیچ

توانست بگیرد، زیرا جبهه از چهار سمت محاصره بود هیچ فردی نه توان گونه ارتباطی در ظرف چند روز گرفته نتوانست و نمیهیچ

با ابتکار عمل  های قبلی بیان نمودیم، انجینراندر منطقه. طوری که در قسمت نبیرون شدن از حلقه محاصره را داشت و نه داخل شد

 . خود توانستند خود را از مهلکه نجات دهند

فرستد که از پائین روی "تشکیالت جبهه" برای قطع رابطه با ایران( زمانی "آصف مدیر" را هرات می«)تشکیل خارج از کشور»

ورالعملی که از ایران برای تسلیمی فشار وارد گردیده و "تشکیالت جبهه" گزارش را به "تشکیالت مشهد" ارائه نموده بود و دست

با مسئولین مطمئن جبهه]تشکیالت جبهه[ دیدار به عمل »"تشکیالت جبهه" داده شده بود جنبه عملی بخود نگرفته بود. "آصف مدیر" 

تدارک آمدن هیئت اعزامی شش نفری » برای "تشکیالت جبهه" ابالغ نمود، تا "تشکیالت جبهه" « آورده و فیصله رهبری حوزه را

اوضاع جبهه تصمیم بر « از تحلیل همه جانبه » بگیرد. " تشکیالت خارج از کشور")ایران( بعد « ایران را جهت حل عملی مسئله  از

لذا قطع رابطه به نفع ما نیست به همین دلیل برای تقویت روحیه « از لحاظ امکانات )پول و سالح( ناتوانیم» گیرد که چون آن می

» هرگاه «  فرستدترک منطقه و تدابیر انتقال به جبهه می» استحکام ارتباط نه « ری را با دساتیر قاطعگروپ شش نف» تسلیم طلبی 

به جبهه فرستاده شده بود، چرا سید « دساطیر قاطع ترک منطقه و انتقال جبهه» با « گروپ شش نفری از رفقای با تجربه و رزمنده

گر" گاه  شیرآقا فرستاده شده و تمام شان از دم تیغ شیرآقا گذشتند.  "ش. آهنه به قتلراه چند نفر رزمندآقا و بعد ماما غالم محمد هم

 برای برائت خود و شرکا می نویسد که : 

همزمان با رسیدن گروپ شش نفری ازرفقای با تجربه و رزمندۀ ما از ایران، تضادها به تصادم منجرمی گردد و عمالا بین جبهه »

 سند( 32)صفحه  «مرزكشیده می شود و دشمن تدارك همه جانبه می بیند.وسایرین 



جدل بین "تشکیالت جبهه و شش نفر از یک طرف و فرماندهان جبهه که پیوند تشکیالتی با « گروپ شش نفره»اصال با رسیدن این 

ذیرفتن خلع سالح شیرآقا و گروپش را ای جز پراه با شش نفر چارهباال گرفت که باالخره جبهه همدیگر"ساما" نداشتند از طرف 

طلبد. این راه افرادش به بهانه عملیات نظامی نزد خود میگردد، او "تشکیالت جبهه" را همندارند. وقتی  شیرآقا از این پالن مطلع می

کنند و به تعقیب آن ماما "تشکیالت جبهه" و شش نفر اند که با خوشبینی حاضر اند تا نزد شیرآقا بروند. ابتدا سید آقا را روان می 

رهبری مشهد به "تشکیالت جبهه" « فیصله قطعی» شود؟ علت آنست که فرستند. چرا چنین میغالم محمد را با چند نفر رزمنده می

 که دو نفر)گالب و ماما عظیم(عدم قطع رابطه است. سید آقا بر مبنای همین فیصله نزد شیر آقا می رود و ماما غالم محمد در حالی

شوند و این موضوع را افراد خارج از "تشکیالت جبهه" به عنوان زنگ خطر برای توسط افراد شیخ طالب در همان روز کشته می

» برای این که بتوانند « شش نفر از رفقای با تجربه و رزمنده»جبهه و جنگ علیه جبهه اعالم می کنند، اما "تشکیالت جبهه" و 

کنند. بعد خود شان از گاه روان میرا در عمل پیاده کنند ماما غالم محمد را با چند نفر به قتل« وردستورات قاطع تشکیل خارج از کش

شدند. مانده نیز قتل عام مینفر باقی 30بود دقیقا گیرند. اگر جرئت و شهامت"ا. ب " در جبهه نمیسمت در محاصره قرار می رچها

 گاه روان نمود.بود که تعدادی از نیروها را به قتل« ورتشکیل خارج از کش» فیصله غلط و تسلیم طلبانه 

در مورد اجرای فیصله قاطع تشکیالت خارج از کشور)ایران( « گروپ شش نفره از رفقای رزمنده و با تجربه»گر" در مورد "ش. آهن

 نویسد:چنین می

بنی بر ترك منطقه همراه دارد؛ ولی باگزارشاتی گروپ رفقای تازه رسیده از ایران با خود فیصله های قاطع رهبری حوزۀ غرب را م»

كه ازجبهه به دست می آورد دل خوش می كند. بناءا مسئله را درجبهه به رفراندم می گذارد، كه آن هم نتیجه نمی دهد و مقداری وقت 

اجرا می گذارد و با  را می گیرد. درهمین گیر ودار است كه دشمن دست وپا می كند وطرح های مستشاران نظامی روس را به منصۀ

و وفادار به مردم به شهادت می رسند وعرصه برجبهه تنگ می  توطئه های غافلگیر كننده، تعدادی از رفقای متعهد، رزمنده، شجاع 

 سند( 32)صفحه  «شود.

کنند، خود شان به  "تشکیالت ایران" را عملی« فیصله قاطع» کهبه جای این بودند،« رفقای با تجربه و رزمنده»این شش نفر چگونه 

فرستند؟ دقیقا بحث همان است که که با این عمل جبهه را بکام مرگ می« کنندآورند دل خوش میگزارشارتی که از جبهه بدست می»

"تشکیالت ایران مبنی بر استحکام « فیصله قاطع»یعنی پیاده نمودن « گروپ شش نفر از رفقای رزمنده و با تجربه نمودیم»در مورد 

 گوید:چنین می« گروپ شش نفر از رفقای رزمنده»نه چیز دیگر. نویسنده در قسمت یازدهم سندش و قبل از رسیدن  رابطه

…” جمعیت “قسمت سالم جبهه مؤفق می شود جلسات همگانی اضطراری را فراخواند كه درآن ها عمدتاً روی حل مسئلۀ جنگ با »

ه، وچون اكثریت با سالمین بود، توانستند فیصله های الزم وضروری را به عمل واحیای مجدد جنگ روسی جروبحث هائی به راه انداخت

آورند، كه درآن ها ابتدا درجهت محدود ساختن جنگ گام های سیاسی و نظامی برداشته شده و به تحقق پیوست وبعد ها قسمت سالم 

ناسالم جبهه، كه به اقلیت بود، مجبوراً و ظاهراً توانست فیصله هائی درقسمت قطع كامل جنگ درجلسات همگانی به عمل آورد. قسمت 

به فیصله ها تن می داد، ولی ازنظر عملی ماهرانه فیصله ها را می شكست درقطعنامه ای كه جبهه با اتكاء به بخش سالم خود توانست 

 «به تصویب برساند و بیرون دهد نكات آتی به چشم می خورد:

قسمت سالم توانست فیصله هائی درقسمت قطع كامل جنگ درجلسات »گوید که گر" می"ش. آهنشود که در این قسمت بخوبی دیده می

ماده است و تمام موادش توسط جبهه و "رهبری  5نماید که دارای نامه صحبت میاو حتی از تصویب قطع «همگانی به عمل آورد

فیصله »ای رزمنده و با تجربه" با در دست داشتن شش نفر از رفق»ایران" عملی گردیده است. حال چطور می شود که با آمدن 

 شود.می« به رفراندوم گذاشته»"رهبری ایران" جلسه دو باره دایر و « قطعی

رسد و و "تشکیالت جبهه" به اوج خود می فرماندهان گر و تثبیت کننده حرف ماست که وقتی جدل بین این تناقض گویی بخوبی بیان

شود تا فیصله جبهه جنبه عملی بخود دهد تشکیالت ایران فورا دست بکار می"تشکیالت ایران" می "تشکیالت جبهه" گزارش را به

"رهبری ایران"  را به "رهبری «  فیصله قاطع»کنند و به هرات اعزام می« فیصد خطر احتمالی 90با »نگیرد. ابتدا" آصف مدیر" را 

شش نفر از رفقای »کند. با رسیدن را به جبهه باز می« ده و با تجربهورود شش نفر از رفقای رزمن» جبهه" می رساند و زمینه 

شود. گردد و دوباره موضوع قطع رابطه با خاد مطرح میتر میتسلیم طلبان تحت "رهبری تشکیالت ایران" قوی« رزمنده و با تجربه



ت. بدین دلیل زمانی که جبهه انجینران موفق به نظر ما قسمت ناسالم و تسلیم طلب فقط" رهبری ایران و رهبری تشکیالت" جبهه اس

ا در قدم اول برداشتن شیرآقا از سر راه و خلع سالح گروپش  ، یعنیمی شوند تا فیصله قطعی بر قطع روابط با خاد و شیر آقا و ثانیا

بهه" است که از این امر باز هم فقط "رهبری تشکیالت ج بر "تشکیالت جبهه" بقبوالنند، اعالن نمودن جبهه بعنوان یک جبهه مستقل،

 فرستد. کند و تعدادی از نیروهایش را به کام مرگ میسر پیچی می

که  ، در حالی«مسئول سیاسی جبهه و یکی از موسسین نامدار حوزه»ماما غالم محمد از سخنرانان معروف دهه چهل خورشیدی و 

زمان با آن گالب و ماما عظیم توسط افراد شیخ طالب کشته همانجینران پافشاری دارند که نامه سیدآقا تحت فشار نوشته شده و 

قدر احمق بود که این موضوع را درک نکند شوند و جبهه آن را بعنوان زنگ خطر و اعالم جنگ شیرآقا با جبهه اعالن می کند، آنمی

که بتواند با شیرآقا کنار آید بطرف قتل گاه ن"رهبری ایران" به امید واری ای« فیصله قطعی»گاه برود؟ خیر! او برای تطبیق و به قربان

 نویسد: گر" در مورد حادثه اسفناک جبهه و قتل رفقای شان به دست شیر آقا چنین می"ش. آهن. رودمی

گرفتن پرتوان و با عظمت ما را با  اینست آنچه جواسیس، باالثر وضع حاكم درجبهه می توانند مسیری را به كژ راه بكشانند و نیروی»

چهار رفیق نامدار وجمعی ازیاران شان بشكنند. رفقائی همچون انجینركریم اسطورۀ رزم و پیكرۀ نستوه ازمسئولین باعظمت نظامی 

ومسئول فرهنگی ” شجا“وقوماندان عمومی جبهه، محمد آخندزاده، انقالبی رزمندۀ كامل عیار )ازموسسین جبهۀ ” جبهۀانجینران“

رزمندۀ پرتالش و با ایمان به توده ها)مسئول سیاسی جبهه و یكی ازموسسین نامدارحوزه(، استاد واجد، جبهه(، ماما غالم محمد، 

رسالۀ شرف وعصارۀ مقاومت)معاون مسئول سیاسی جبهه و فرمانده یكی ازگروپ ها( وهمرزمان و یاران دلیری كه گل های آزاد 

 32)صفحه  «، از ما بگیرد وما را درسوگ شان درُحزنی عمیق فروبردنوشگفته ای بودند كه تند باد حوادث ایشان را پر پر نمود

 سند(

اف عمیق ایدئولوژیک ـ  گر" انحرگر" را ورق زند بخوبی می بیند که "ش. آهنهر گاه خواننده تمامی سند ارائه شده "ش. آهن

بیند. در حالی که اگر یک خط درست باشد که در نهاد فالن "جاسوس" میرا نه در مشی انحرافی ارتجاعی ـ اسالمیستی، بلسیاسی 

گیرد و هر گاه خط نادرست باشد اگر قدرت حتی سربازی نداشته باشد سربازانی پیدا خواهد کرد و باالخره قدرت سیاسی را بدست می

کراتیک و حتی گرفتن قدرت سیاسی از طرف "حزب دمو سیاسی را در دست داشته باشد قدرت را از دست می دهد. روسیه و چین 

ارزنده است که بما می فهماند که بدون یک خط انقالبی مارکسیستی ـ لنینینستی ـ مائوئیستی نمی توان مسیر مثال  خلق افغانستان"

 داد. نهای ملی و طبقاتی به سازشدرست و اصولی را پیمود و دقیقا تن 

ئول سیاسی و یکی از مسئولین مس»گاه توسط شیرآقا کشته نشدند و فقط ماماغالم محمدانجینر کریم، محمد آخندزاده و استاد واجد هیچ

 گاه رفت. با چند نفر به قربان« دساطیر قاطع تشکیالت مشهد»نامدار حوزه( برای پیاده نمودن 

چه نویسد که از آناست، با این هم می« دار حوزهنام ماماغالم محمد مسئول سیاسی و یکی از مسئولین»"ش. آهنگر" می نویسد که 

کند، فهمد که مسئول سیاسی به هیچ عنوان خود سرانه عمل نمیکه الفبای مبارزه را بداند می کسی« ریمگذرد بی خبجبهه می»که در 

"ش. آهنگر" و شرکا بود که سید آقا و ما ما غالم محمد را « قاطع» کند. همین دستوراتکه مو به مو دستورات مرکزی را اجرا میبل

    باچند تن از یاران شان را به کام مرگ فرستاد.

مرگ سه نفر)انجینر کریم، محمدآخند زاده و استاد واجد( با مرگ ماماغالم محمد بسیار فرق دارد. این سه تن روحیه ضد اشغال داشتند 

شوند. اما ماماغالم محمد برای پیاده نمودن دستورات قاطع تسلیم و بطور مرموزی توسط "تشکیالت جبهه" از سر راه برداشته می

های مرموز در درون "ساما" را از زبان افرادی که "سامایی" تر است که مسئله مرگبکام مرگ رفت. به« ایرانطلبانه "تشکیالت 

 های "ساما" به مبارزه پرداخته بودند بشنویم:  بودند و علیه تسلیم طلبی

 الف : قـتـل مـرمـوز تعداد افراد در هرات:

 1360و اوايل سال  1359هرات آغاز گرديد. درگيري هائي كه در اواخر سال ابتدا از  "ساما"حركت عملي بسوي تسليم طلبي در »

با اخوان در منطقه بوجود آمد، زمينۀ مساعدي براي داكتر صديق و آذر بوجود آورد و آنها جبهۀ هرات را با خاد هرات در حالي 



ولي در دورن جبهه يك جناح مخالف نمودند،  ارتباط دادند كه خود نيز سالح و مهمات اخذ شده از دولت را براي جبهه ارسال مي

ارتباط گيري با دولت وجود داشت كه از قدرت خوبي نيز برخوردار بود. درجريان درگيري با اخوان و در حاليكه جناح داكتر صديق و 

دهند، تعداد آذر ]تشكيالت جبهه[با دولت تماس دارند و كمك دريافت مينمايند و حتي عمليات مشترك عليه اخوان صورت مي 

زيادي از افراد جناح مخالف ارتباط گيري با دولت به صورت هاي مرموزي به قتل ميرسند. بطور مثال يكي ازين افراد مخالف بنام 

در حاليكه در درون يك  كادر برجسته و قومندان نظامي كه درعين حال وجهه و حيثيت خوبي نيز در جبهه دارد، "كريم تيمار"

بدنبال اين قتل، قتل هاي ديگري نيز بوقوع مي و به حياتش خاتمه داده ميشود.  خانه نشسته مرمي اي به وي اصابت مي نمايد

 « و به شهادت ميرسند.پيوندند و افراد زيادي از جناح مخالف از پشت سر تير ميخورند 

 هـدامـن:قـتـل مـرمـوز فـريـد و هـمـايـون در كـوب: 

كريا به دستور سخي و آذر با دولت ارتباط مي گيرند، جناح مخالف اين ارتباط گيري زانجينير  پيكار و 1360خزان سال  موقعيكه در

نيز در ابتدا در همين جناح مخالف جاي دارد.  "سردار"و در بين كادرهاي اين سازمان بوجود مي آيد كه جناب  "ساما"در مركزيت 

جناح مخالف اقداماتش را بخاطر  باط گيري پيكار و زكريا با دولت در سطح مركزيت و كادرها علني ميگردد )؟(موقعيكه ارت

جلوگيري از تسليم شدن گروپ ها به دولت آغاز كرده و به بعضي از دسته هاي نظامي دستوراتي مطابق به مواضع شان مي دهند. در 

ر جريان است فريد و همايون كه به جناح مخالف ارتباط گيري با دولت تعلق يكي از همين روزهائي كه بين دوجناح كشمكش د

از ولسوالي سراي خواجه بطرف ولسوالي شكردره حركت مي نمايند. در جريان راه فريد و همايون به  "سردار"دارند يكجا با جناب 

مورد بافته شده است. ولي آنچه مسلم است  جان سالم بدر مي برد كه داستان هاي زيادي درين "سردار"شهادت ميرسند و جناب 

اين است كه جناب سردار با گروپي از افراد مخالف ارتباط گيري با دولت كه در صدد عقب نشيني بخارج از كشور بودند حركت 

به  "ساما"زيت مينمايد، ولي در بين راه به بهانه اي از خارج شدن از كشور امتناع ورزيده داخل كابل ميگردد و بعداً در جلسۀ مرك

نفع امضاي پروتوكول تسليمي به دولت رأي ميدهد و بحيث نمايندۀ رسمي مركزيت با دولت در ارتباط ميشود و پروتوكول رسمي با 

 دولت امضاء مينمايد. 

 قـتـل مـرمـوز شهيد پـردل: ج:

ار به شهادت مي رسد. با وجودي كه بنام معلم ست "ساما"در جريان عمليات مصادرۀ سالح حسين كوت يكي از كادرهاي محلي 

بلكه به فرمانده و مسئول شكردره نيز در زمينه معلومات  "ساما"قاتل شهيد از جانب رفقا شناسائي گرديده و نه تنها به مركزيت 

از  ولي در كوهدامن تبليغات مرموزي آغاز ميگردد كه معلم ستار توسط پردل به قتل رسيده است. چند ماه بعدداده ميشود، 

عمليات حسين كوت در حاليكه عمليات مهم ديگري باالي لواي گلبهار در دست اجرا است رفيق پردل بصورت مرموزي مفقود مي 

كناره گيري مينمايند زيرا كه فكر مي كنند پردل بدست  "ساما"گردد. بدنبال مفقودي پردل تعداد زيادي از طرفداران پردل از 

در كوهدامن وارد  "ساما"كيم، سخي و پيكار به قتل رسيده است. اين وضعيت ضربت سختي بر برادران معلم ستار به همكاري ح



آورد. برداشت هائي در مورد اين قتل موجود است كه حتي پاي جناب  مينمايد و در تشكيالت كوهدامن پراگندگي زيادي بار مي

 به حساب مي آيد. نيز در آن كشانده ميشود، تا آن حدي كه وي دستور دهندۀ قتل  "رهبر"

بعد از مفقودي و شهادت پردل رهبري سياسي و نظامي كوهدامن بدست سخي و رفقايش مي افتد و در پولينوم دوم مركزيت 

 "ساما"صاحب كه نه عضو مركزيت است و نه حتي يكي از اعضاي شركت كننده در كنگرۀ  "رهبر"بنا به پيشنهاد سخي، "ساما"

پذيرفته مي شود. رهبري سياسي و نظامي اي كه بعد از شهادت پردل در كوهدامن بوجود مي آيد  "اماس"بحيث عضو دفتر سياسي 

)مجموعه اسناد تاریخی ـ « با دولت ارتباط مي گيرد و با تأئيد مركزيت پروتوكول تسليمي با دولت را امضاء مي نمايد. 1360در سال 

 ـ تاکیدات از ماست( 207 ۀصفح

 

طوری که قبال بیان نمودیم محمدآخند زاده از پشت مرمی خورده بود "تشکیالت جبهه" او را به شفاخانه حوزه وی هرات فرستاد که 

فرستند که مرگش حتمی ای میشود. و استاد واجد را آگاهانه در منطقهها با یک امپول به حیاتش خاتمه داده میطبق  دستور روس

شود تا افرادش دهند اما " از طریق جبهه برای شیرآقا دستور داده میترین افراد جنگی را برایش میه بهاست. گرچه فرماندهان جبه

ماند و اخوان او را در کنند و او تنها میشود تمام افراد سنگر را رها میشود و زمانی که جنگ شروع میرا تعویض کند. که چنین می

شود و آمد و شد بطور علنی بین شان صورت اد است که جبهه علنا به خاد تسلیم میکشد. بعد از کشته شدن این افرسنگرش می

شده ای در "ساما" سازمان داده گر آنست که برداشتن افراد سالم )ضد تسلیمی و تسلیم طلبی( به شکل زنجیرهگیرد. این مسئله بیانمی

نشانده از میان برداشته شود تا وهای ضد اشغال و رژیم دستترین نیرباید به« (حامکانات)پول و سال»است. بخاطر بدست آوردن 

گر" بعد از فروپاشی جبهه انجینران در توصیف جبهه زمینه بدست آوردن)سالح و پول( برای تسلیم طلبان مساعد گردد."ش. آهن

 نویسد :چنین می

 دیگر گرفت. واما همانطور كه دروجود جبهۀ انجینران، هرات رونقی دیگر داشت، باعدم آن رنگی

جبهۀ انجینران با بجای گذاشتن شهدای پاكبازی كه عاشقانه سر در رهی توده ها گذاشتند و درس عشق را آموختند، خصم بودنش  – 1»

 را باخصم مردم، باخون بهترین عزیزانش ثبت تاریخ خونین توده ها نمود و ازاین لحاظ پرستیژسیاسی شایانی كسب كرد.

قلمداد می كردند، بازار ” جبهۀ انجینران“سیاسی كه چشم بسته و به ناحق علل درگیری فی مابین احزاب را وجود ـ آن عده دغل بازان 2 

زد و خوردهای گروه   دروغ بافی های شان كساد شده وخود به جای پنداشتۀ خویش قرار گرفتند. اینک پس از خروج جبهه از منطقه

 های تنظیم های اسالمی همچنان ادامه دارد.

قرارداشتند، درعدم ” جبهۀ انجینران“ـ تعداد زیادی از گروپ های داخل هرات كه به نحوی از انحا درزیر جو كارسیاسی ـ نظامی  3    

 موجودیت این جبهه، روس مكارتوانست علناً آن ها را بچاپد ودربست ُمهر خود را برآن ها به چسباند.

های عینی درون احزاب اسالمی كه درموجودیت گروپ ما نهان مانده بود، یك دم شگوفا در محل، تضاد ” جبهۀ انجینران“ـ درنبود  4    

 شد وبه پارچه شدن پرقدرت ترین گروپ های ارتجاعی داخل هرات انجامید.

ب برای درجمعیت اسالمی وحركت انقال هـ روس ها كه ازبازگشت انجینران با توانی بیشتر، هراس داشتند و دارند، تمام نیروهائی را ك 5

 32)صفحه  «متمركز ساختند وبه اصطالح آن دوجبهۀ خصم را نیز آشتی دادند. زدن انجینران مخفیانه كمك می كردند، علناً دریك شبكه

 سند(

جبهۀ انجینران با بجای گذاشتن شهدای پاكبازی....ازاین لحاظ پرستیژسیاسی شایانی كسب »گوید که گر" در ماده اول می"ش. آهن

  «كرد.

گران سوسیال امپریالیست مبارزه نمودند مانند انجینر کریم، محمد آخند زاده باختگانی که در جبهه با قلب پاک علیه اشغالما به آن جان

از »و استاد واجد سر تعظیم فرود می آوریم، اما با صراحت می گوئیم خونی که به خاطر تسلیمی و تسلیم طلبی ریخته شده نه تنها 



بعنوان خیانت سان نمود و"پرستژ سیاسی و حیثیت جمعیت العلما" را به خاک یککه نکرده، بل« یاسی پرستیژ شایانی کسبلحاظ س

کند پس خیانت ملی چیست؟ می« از لحاظ سیاسی پرستیژ شایانی کسب» ملی ثبت تاریخ گردیده است. اگر تسلیم شدن و تسلیم طلبی 

 تاریزم را ترویج نموده است.سلیم طلبی را به رشته تحریر در آورده و پارلمانطبق همین فورمول است که کتاب قطور ت

جبهۀ “آن عده دغل بازان سیاسی كه چشم بسته و به ناحق علل درگیری فی مابین احزاب را وجود »گوید : او در ماده دوم می

پس از خروج جبهه  اینکقلمداد می كردند، بازار دروغ بافی های شان كساد شده وخود به جای پنداشتۀ خویش قرار گرفتند. ” انجینران

 «.ادامه داردچنان زد و خوردهای گروه های تنظیم های اسالمی هم  از منطقه

اینک و ادامه »گذشته ارتباط دارد، سال  38که نقل قول فوق الذکر از لحاظ ادبی مشکل دارد، زیرا موضوع بحثی تقریبا به اوال این

پس از خروج جبهه ».... شد:گونه نوشته مییک کلمه زاید است و قسمت آخر جمله باید این« اینک» باشد. به حال مرتبط می« دارد

ا در ماده پنجم بحث ماده دوم « چنان ادامه پیدا کردهای اسالمی همهای تنظیماز منطقه زد وخوردهای گروه را رد نموده است به و ثانیا

درجمعیت ه روس ها كه ازبازگشت انجینران با توانی بیشتر، هراس داشتند و دارند، تمام نیروهائی را ك»بحث ماده پنجم توجه نمائید: 

ا متمركز ساختند وبه اصطالح آن دوجبهۀ خصم ر اسالمی وحركت انقالب برای زدن انجینران مخفیانه كمك می كردند، علناً دریك شبكه

 «نیز آشتی دادند

گاه حاضر نیست که حقایق را بیان گر" است که هیچگرآنست که "دغل باز سیاسی" فقط آقای "ش. آهنبحث ماده پنجم در حقیقت بیان

که تسلیمی و "مشی تسلیم طلبانه" ارتجاعی "رهبری ایران" علل در نماید. اصل حقیقت همین است که نه وجود جبهه انجینران، بل

چه پس از به قتل رسیدن تعدادی از تسلیم طلبان و تن دادن ین "جمعیت اسالمی" و "جمعیت العلما" گردیده بود. چنانگیری ب

"رهبری" تسلیم طلب به خروج  از منطقه جنگ بین دو حزب متذکره به صلح منجر گردید و لومپنیزم "جمعیت العلما" در خدمت 

وپاشی رژیم مزدور این رابطه میان شان وجود داشت و اصال دیگر جنگی میان شان لومپنیزم " جمعیت اسالمی" در آمد که تا فر

 بوقوع نپیوست. 

در محل، تضاد های عینی درون احزاب اسالمی كه درموجودیت گروپ ما نهان ” جبهۀ انجینران“درنبود »: گویددر ماده چهارم چنین می

 «گروپ های ارتجاعی داخل هرات انجامید. مانده بود، یك دم شگوفا شد وبه پارچه شدن پرقدرت ترین

ها ... جمعیت اسالمی و روس»گوید که شود که ماده چهارم با ماده پنجم کامال در تناقض قرار دارد. در ماده پنجم میبوضوح دیده می

ماده چهارم  از شگوفا اما در « حرکت انقالب ... در یک شبکه متمرکز ساختند و به اصطالح آن دو جبهه خصم را نیز آشتی دادند

 صحبت می نماید.« های ارتجاعی داخل هراتترین گروپو "پارچه شدن پر قدرت« تضادهای عینی درون احزاب اسالمی »شدن  

را در پیش گرفته است اتخاذ کند، بر ها آنکه روش روشن واقع بینانۀ را که مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیستگر" بجای آن"ش. آهن

شوند، در واره بدان متوسل میهای تحریف رویدادها و وارونه ساختن حق و باطل را که سیاست مداران بورژوازی همهعکس شیو

روش شرافتمندانه در زمینه سیاسی تظاهر وجود قدرت است. بکار بردن فریب و نیرنگ در »پیش گرفته است. لنین گفته است: 

مندانه را اتخاذ کرده و همیشه به رویدادها ها همیش روش شرافتمائوئیست مارکسیست ـ لنینیست ـ« سیاست نشانه سستی است

تنها کسانی که در زمینه سیاسی رو به انحطاط گذاشته اند، با اتکاء به دروغ سازی بسر »گوید: گذارند. مائوتسه دون میاحترام می

 «انند، بگذار به رویدادها مراجعه کنیم.ترین گواهبرند، رویدادها از هر چیز گویاتر و رساترند، رویدادها بهمی

 است. «در زمینه سیاسی رو به انحطاط گذاشته»شود به این معناست که گر" به جعل تاریخ و دروغ سازی متوصل میوقتی "ش. آهن

و "حرکت واقعیت رویدادهای هرات از چه قرار است؟ مشی تسلیم طلبانه "محفل هرات" علل اصلی در گیری میان "جمعیت اسالمی" 

تر بگوئیم "ساما" در جبهه وجود داشت در انقالب" در هرات گردید. این درگیری تا زمانی که مشی تسلیم طلبانه "محفل هرات" و یا به

که  هر دو حزب پارچه نگردید، بل« ترین گروپپر قدرت»گیری ادامه پیدا نمود. پس از خروج رهبری تسلیم طلب از منطقه نه تنها 

گیری سته و آشتی نمودند و این صلح میان "جمعیت اسالمی" و "حرکت انقالب" تا زمان سقوط رژیم پوشالی و قدرتکنار هم نش

 ترین " نیرو در هرات تبدیل گردید.   ها ادامه یافت، و "جمعیت اسالمی" به پر قدرتجهادی

 : گوید کهگر" در مورد جبهه شرق سرک هرات می"ش. آهن



)صفحه  :«عظیمش، نواقص وكمبودهائی بس بزرگ را نیزهمراه داشته كه درینجا فرازهائی ازآن را می نگاریم  جبهه با دستاوردهای»

 سند( 33

جبهۀ جوان ازنظر كادرهای سیاسی آگاه و باتجربه، با ازدست دادن رفقای بزرگوار، به قلت دچارشد وهمین امرازانضباط واستحكام آن » 

درمجاریی غیرواحد وغیراصولی كشیده شد. نتیجۀ آن درآخرین تحلیل، تبارز روحیۀ نظامی گری درجبهه است كه كاست وتشكیالت جبهه 

 كمتربه تحلیل های سیاسی وسیع وهمه جانبه ترتیب اثرمی نهد.

ها، عدم  پشت جبهه و رهنمودهای گوناگون، متفاوت ومتضاد، كه بعضی را جواسیس می ساختند، به ناباوری  چند گانگی تشكیالت

 وذ ـره برداری جاسوس و نفـاعتقاد و پارچه شدن بیشترساخت تشكیالتی جبهه منجر می گردد؛ و این خود فضای مساعدی می شود به به

 بیشتر درجبهه.

عدم امكانات وسیع جهت رفع مشكالت وسیع نظامی جبهه به دست وپاگیر شدن جبهه دراین ساحه منتج گردیده وجبهه را به ماجراجوئی 

 سند( 34)صفحه « سوق می دهد كه ما مظاهر آن را درعملكرد دیدیم.

ستاید. و بعد به می« آوردهای  عظیمدست» گر" چگونه تسلیم شدن و خیانت ملی را بعنوان شود که"ش. آهنخواننده بخوبی متوجه می

دست آورد »گر" یک گران برای "ش. آهنالکند. این بدان معناست که تسلیم شدن به اشغاشاره می« نواقص وکمبودهای عظیم جبهه»

گردید. بود جبهه به شکست رو برو نمینمی« نواقص و کمبودهای عظیم» خواهد این مطلب را بیان کند که اگر ایناست. او می« عظیم

خط و مشی تسلیم  خواهد این شکست فاجعه آمیز را از دیدتواند و یا نمیگر" خط و مشی هیچ ارزشی ندارد. او نمیبرای "ش. آهن

زنند تا راهی برای برائت خود از تسلیم نمودن نیروهای رزمنده و ریختن خون طلبانه به بحث بگیرد، بناًء خود را این در و آن در می

ست، های ملی نه افراد و اشخاص و نه کمبودات و نواقص اتعدادی در زیر لوای تسلیمی و تسلیم طلبی پیدا نماید. مسئول این همه خیانت

منطبق گرداند. گردانده « اندیشه پرولتاریا را برآمد دموکراتیک و پوشش اسالمی»خواستکه مشی تدوین شده "آیژک" است که میبل

 نعیم ازهر" اند.  و گراصلی این مشی ارتجاعی ـ اسالمیستی "ش. آهن

انحرافات و خیانت ملی؟ تسلیمی و تسلیم طلبی یک خیانت ملی گر" همیش از کمبود و نواقص صحبت مینماید، نه از چرا "ش. آهن

یالیست تا کنون مرتکب شده اند. باید به رگران سوسیال امپلگر" و شرکا از زمان اشغال افغانستان توسط اشغاطبقاتی است که "ش. آهن

ر خبیثه بعنوان خیانت ملی وبه این تومگر" این تومور خبیثه بعنوان یک خیانت ملی برخورد انتقادی صورت گیرد. چرا "ش. آهن

را بعنوان "کمبود و نواقص" بررسی کند؟ دلیلش روشن است، او تسلیم طلبی را در مشی ارتجاعی ـ خواهد آنکه میکند، بلبرخورد نمی

بود ما این شکست یخواهد به خواننده طوری موضوع را قابل فهم سازد که اگر این کمبودات و نواقص نماسالمی خویش پذیرفته و می

نمائیم تا خواننده گر" مقایسه میهای قبلی "ش. آهنشدیم!! ما این موضوع را با بحثهای نایل میکه به موفقیترا متحمل نشده، بل

 گر" متوجه شود. تربه تقلب کاری"ش. آهنبه

 گر" کمبودات را در چهار ماده بررسی نمود. به این بحث توجه نمائید:    "ش. آهن

 ـ عدم تشكیل آگاه وبا تجربه، منضبط، مستحكم و واحد دردرون جبهه متناسب باكار عظیمش.1   

ـ نداشتن متكای تشكیالتی پشت جبهه ئی به عنوان رهبری كنندۀ آگاه، باتجربه، مستحكم و دارای اوتوریتۀ واحد ومركزی تا بتواند 2   

 ند گانگی آورده بود.پاسخگوی نیازهای عظیمش باشد، چه پلورالیسم حاصله چ

 ـ نداشتن امكانات وسیع جهت حل مشكالت نظامی جبهه.3  

 ـ نفوذعناصرجاسوس دردرون جبهه، باالثرنواقص نامبردۀ فوق.4  

گر" و شرکا این نیروها را وجود نداشت اوال چرا "ش. آهن« اه با تجربه، منضبط، مستکم و واحدگتشکیل آ»اگر در درون جبهه یک 

ت شگاه فرستاد و خون تعداد زیادی را در مسیر تسلیم طلبی ملی ریخت؟ و ثانیا اگر چنین تشکیلی در درون جبهه وجود نداقربانبه 

 گر"در قسمت هشتم سندش ساخت تشکیالتی جبهه را این قسم بیان نموده است؟ پس چرا "ش. آهن

 :ساخت تشكیالتی جبهه دراین لحظه چنین بود »

 ـ شورای رهبری جبهه 1    



 ـ قوماندانی نظامی جبهه 2   

 كمیتۀ فرهنگی  ـ 3   

 كمیتۀ مالی  ـ4 

 ـ شعبۀ صحی  5   

قوماندان عمومی ـ شورای رهبری مركب از پنچ رفیق ـ مسئول سیاسی جبهه، مسئول نظامی، قوماندان عمومی، معاون اول  1     

 ومسئول فرهنگی ـ بوده است.

 ـ قوماندانی نظامی جبهه شامل اجزای زیر بود : 2

مسئول نظامی، قوماندان عمومی، معاونین قوماندان عمومی، كه یكی از آن ها مسئول آموزش تئوری های نظامی بوده، وفرماندهان 

 گروپ های نظامی.

رهائی چند تركیب گردیده بود. این کمیته ضمن تهیۀ اوراق و اعالمیه ها، مسئوول تهیه ـ كمیتۀ فرهنگی ازمسئول فرهنگی وكاد 3   

 وتدریس مواد آموزشی به اعضای جبهه و تشکیل حلقات سواد آموزی به مردم قریه های تحت پوشش کاری جبهه بود.

 ـ كمیتۀ مالی شامل آمرمالی وخزانه دار. 4   

ارمعاون داكتر بوده است. شعبۀ صحی در رسیدگی امور صحی به مردم شب و روز نمی شناخت ـ شعبۀ صحی دارای سه داكتر و چه 5   

 (24)قسمت هشتم صفحه  «و پرسونل طبی اش همیشه مصروف مداوای مردم بودند.

بیند، اما در قسمت می« اه با تجربه، منضبط، مستحکم و واحدگتشکیل آعدم »گر" در ماده اول نواقص و کمبودات را در "ش. آهن

گر" از این تناقض گویی یک نماید. "ش. آهنصحبت می« اه با تجربه، منضبط، مستحکم و واحدگتشکیل آ»هشتم سندش کامال از یک 

تاری بکشد و این هم غیر ممکن است، زیرا تهایش پرده اسطلبیخواهد روی تسلیمی و تسلیمکه میکند و آن اینهدف را دنبال می

 چو آفتاب روشن است.گر" و شرکا همی و تسلیم طلبی "ش. آهنتسلیم

نداشتن متكای تشكیالتی پشت جبهه ئی به عنوان »گویی دیگرش در ماده دوم توجه نمائید: او در ماده دوم مدعی است که به تناقض

به همین دلیل  «خگوی نیازهای عظیمش باشدد پاسـوانـتـا بـزی تـركـد ومـۀ واحـرهبری كنندۀ آگاه، باتجربه، مستحكم و دارای اوتوریت

 جبهه به شکست منجر گردید

 که در قسمت سوم سندش در مورد خط مشی تشکیالتی چه چیزی را بیان نموده است: حال می بینیم

انقالبی روز ش اساسات تئوریك یك مشی حاصل آمد و ارائه شد، كه به كلی ترین مسایل ایدئولوژیك وسیاسی پراتیك ۱۳۵۷ درمیزان»

تا این كه  پس ازآن آثاری دیگر به دست آمد،”(. از تضاد چه می دانیم و راه حلش را چه گونه می یابیم؟“ اثری به نام)پاسخ می داد

)این اثر ش، درنتیجۀ كار و پژوهش پر ارج رفقای مدبر و آگاه این حوزه، به افتخار تدوین مشی علمی انقالبی نایل شدیم ۱۳۵۸ درثور

این طرح، مشی مستقل ملی كه مشعلدارش اندیشۀ پرولتاریا  منتشر شد و به همین نام شهرت یافت(.” آیژک“برنامه گونه با امضای 

)به مفهوم انقالبی و درپیاده شدنش به جنبش آزادیبخش، در پوششی اسالمی و رادیكال  می داند و است و برآمدی دموكراتیك را اصولی

نه بنیادگرایانه(، هرچند زودگذر ومقطعی، استتار می یابد. )این اثررا درپروسۀ وحدت جنبش، به محافل دیگرهم دادیم و بعداً از آن 

 بهره گرفته شد(.” ساما“درتدوین برنامۀ 

 ـ تاکیدات از ماست(12و  11وم سند ـ صفحه قسمت س ) 

گر" توجه نمائید قبل از این بحث او به تمام معنی علیه خط اصولی"سازمان جوانان مترقی" و هر گاه به قسمت سوم سند "ش. آهن

ک کار مضحک یک سب را جریان دموکراتیک نوین به مبارزه برخاسته و خصومتش را با آن به نمایش گذاشته است. او این سبک کار

طرح »را درهم شکسته اند و سبک جدیدی را بنیان گذاری نموده اند. و مدعی است که این سبک جدید خوانده و ادعا نموده که آن

بعد « خط کلی این برنامه ، فراگیری تیوری عمومی و تجارب تاریخی بود برای انطباق در شرایط گشود» و « برنامه و کار ارزنده بود

ش اساسات تیوریک یک مشی حاصل آمد و ارائه شد، که به کلی ترین مسایل  1357در میزان »می گوید که  از همه توصیف

دارش اندیشه مستقل ملی که مشعل» او این خط و مشی را خط مشی«! گفتایدئولوژیک و سیاسی پراتیک انقالبی روز پاسخ می

استتار « ...بخش، در پوششی اسالمی پیاده شدنش به جنبش آزادی داند و درپرولتاریا است و بر آمدی دموکراتیک را اصولی می



دهد که واقعا به خط اصولی "سازمان جوانان کند. و نشان میگر" را بخوبی بیان میگویی هویت اصلی "ش. آهناین تناقض .یابدمی

 « در هم شکسته است»را مترقی" پشت پا زده و آن

گر" که بیرون از جبهه هم تشکیلی برای رهبری جبهه وجود داشته است. "ش. آهنبخوبی مشخص است که نه تنها در درون جبهه بل

 شود.گویی متوصل میلیمی و تسلیم طلبی را از از شانه خود پائین گذارد به چنین نتاقضکه مسئولیت تسبرای این

ه گر" باید پی بردخواهد. "ش. آهنت تسلیم طلبانه میحبعد از همه این تسلیمی و تسلیم طلبی بکار بردن کلمه انقالبی دیگر واقعا وقا

کند. انعکاس این صداها فقط برای خودشان خوش مروز دیگرکسی قبول نمیاز دهان او و شرکایش را ا باشد که بیرون شدن این کلمات

 آیند است.

داند که طرح و تدوین مشی ارتجاعی ـ اسالمیستی)ادغام اندیشه پرولتری با بر آمد دموکراتیک و پوشش گر" بخوبی می"ش. آهن

به بردگی  هاانقالب به معنای محکوم نمودن توده اسالمی( در حقیقت دست کشیدن از انقالب است. یا بعبارت دیگر دست کشیدن از

حد را در مشی تدوین مصائب و تلفات بی نباشد. امروز ما ایبرای همیشه میحد ابدی، محکوم کردن آنان به تحمل مصائب و تلفات بی

 گر" بخوبی شاهد هستیم.شده "ش. آهن

 ل ـگیرد و تشکل خود را به یک تشکیمارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی( را در پیشهر گاه گروه رهبری خط مشی غیر انقالبی )غیر 

 شود که نیروهای تحتو منجر بدان می در آن صورت این تشکیل هژمونی خود را از دست داده، تسلیم طلبانه رفرمیستی مبدل سازد،

 هوده گردند.اش دچار تلفات سنگین و بیرهبری

شتباهات و انحرافات خود را انتقاد و اصالح نماید در سراشیبی اپورتونیزم لغزیده و به زائیده امپریالیزم و ه تشکلی نتواند اچچنان

سال  گذشته بخوبی  18وص صسال و بخ 41گر" در مدت غزش را در وجود "ش. آهنلژوازی ارتجاعی مبدل خواهد شد. ما این بور

های مدیدی در تسلیمی غرق بود و بعد زیر نام "ادامه دهندگان ساما" به تسلیم طلبی روی آورد و به تعقیبش" مشاهد نمودیم. او مدت

بارز را بعنوان ارگان مرکزی"سازمان مارکسیست ـ لنینیست افغانستان" به چاپ رساند. و بعدا بعنوان فردی مستقل خود را متعقاب" 

 باشد.ها خصوصیات اساسی اپورتونیزم مینمود و حاال از مشی مرده ارتجاعی ـ اسالمی بدفاع برخاسته است. این چرخیدن

ترین تجربه جنبش بین المللی کمونیستی مهم»داند که از مارکس تا مائو بر این امر تاکید ورزیده اند که"ش. آهنگر" بخوبی می

روریست که یک حزب انقالبی وجود داشته . ضقالب وابسته به وجود یک حزب انقالبی پرولتری استکه پیشرفت و پیروزی اناینست

ضروریست که یک حزب انقالبی مبتنی بر اساس تیوری انقالبی مارکسیزم ـ لنینیزم وجود داشته باشد و دارای سبک انقالبی  باشد.

اشته باشد که بتواند حقیقت عمومی مارکسیزم ـ لنینیزم را با پراتیک ضروریست که حزب انقالبی وجود د مارکسیستی ـ لنینیستی باشد.

های وسیع مردم ضروریست که حزب انقالبی وجود داشته باشد که بتواند بین رهبری و توده مشخص انقالبی کشور خود تطبیق دهد.

د از حقیقت با قاطعیت پیروی کرده و ضروریست که حزب انقالبی وجود داشته باشد که قادر باش .ای بر قرار سازدپیوند فشرده

 30نامه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در پاسخ به نامه مورخ «)اشتباهات را تصحیح نماید و انتقاد و انتقاد از خود را بکار برد.

آن هیچ جاسوسی را مجال باشد کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی( هرگاه چنین حزبی وجود داشته  1363مارس سال 

که حزب انقالبی بر مبنای اصولی علمی و دقیق مارکسیستی ـ لنینیستی ـ کامال منحرف نماید، بلرا نیست که خط مشی اصولی 

تواند شناسایی نموده و با آن برخورد انقالبی نماید. هر گاه مشی ضد مائوئیستی خویش مواظب همه چیز بوده و جاسوس را می

ها ارائه نماید چنین برای رهبری جنبش توده« ولتری را با بر آمد دموکراتیک و پوشش اسالمیاندیشه پر»انقالبی که می خواهد 

ه ها وسیع مردم نبوده و قادر نیست بگاه قادر به رهبری مبارزه انقالبی تودهتشکیلی معجون کاملی از هر چه بخواهی هست و هیچ

  . ه عمل بپوشاندجام رارسالت خطیر تاریخی پرولتاریا 

 ت سیزدهمقسم

 طور آغاز می کند:گر" قسمت سیزدهم بحث خود را با جبهه سازی غرب سرک این"ش. آهن

      « c جبهۀ غرب سرك:  ـ 



 ش( ۱۳۵۸ـ حوت  ۱۳۵۸ـ جبهۀ اول ) میزان  1    

 ش( ۱۳۶۰ـ حوت  ۱۳۵۹ـ جبهۀ دوم ) حمل  2    

آن سان كه تذكر رفت، یك هدف سفر و كار رفقا درایران، راه یافتن به جبهات نبرد یا   جبهۀ اول ـ

روابط بود، كه برقراری ” یافتن جای پائی درجبهات جنگ“به اصطالحی که  وقت رفقا می گفتند 

. انجام چنین اولین دریچه ایست به منظورآن راه یابی” جمعیت العلمای حركت انقالب“با دفتر 

ز به شناخت عمیق ازچگونگی روابط بین جبهات و كمیته ها، چگونگی تركیب و كیفیت امری نیا

جبهات و چگونگی موقعیت جبهات درمناطق و چگونه بودن عملكرد مجاهدین داشت؛ تابتواند 

چگونه وارد شدن به جبهات را دریابد. طبیعیست که بسر رساندن این وظیفه برای روشنفکر 

ع خطرها، منجمله خطر جانی است. با اینحال برای رسیدن به این انقالبی کاری پر از انوا

از طریق در این حوزه، وظیفه می گیرد که  به مثابه اولین روشنفکرانقالبی ،”ولید“شناخت، 

سند ـ تاکیدات از  34قسمت سیزدهم صفحه «)رهسپاركنارمرزشود، امکانات آن ”جمعیت العلما“

 ماست(

راه یابی به جبهه! « اری روابط با دفتر "جمعیت العمای حرکت انقالب" اولین دریچه ایست به منظوربرقر»گوید که می گر""ش.آهن

گر" به این نکته آگاهی دارد و روی این کردیم که حد اقل "ش. آهن. ما فکر میبر قراری این روابط در حقیقت تسلیم طلبی طبقاتی است

که او نماید، اما عالوه بر اینرد و ضربات وارده را ناشی از این تسلیم طلبی بررسی تسلیمی و تسلیم طلبی طبقاتی انگشت انتقاد بگذا

دیده را به های ستمکند. تسلیم طلبی طبقاتی تودهرا مورد تائید قرار داده است و به این تسلیم طلبی افتخار میکه آنکند، بلکار را نمیاین

بی طبقاتی غلبه کنیم غیر ممکن است که بتوانیم جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی  علیه کشاند.هرگاه نتوانیم بر تسلیم طلرفرمیزم می

 گردد.گران را با کامیابی به پیش بریم، بدین ملحوظ دفاع از میهن غیر ممکن میاشغال

تا سطح مقاومت همگانی که  گراندیده را در مقاومت علیه اشغالهای ستمشود که آیا باید تودهدر این قسمت سوال این طور مطرح می

های عوام و های انقالبی راتا سطح تودهکه احزاب و سازمانکنند ارتقاء دهیم و یا اینرا توصیه میهای انقالبی آناحزاب و سازمان

 احزاب ارتجاعی تنزل دهیم؟

که تسلیم طلبی طبقاتی نیروی ذخیره  داندگر" مورد دومی را انتخاب نموده است. مگر او نمیگردد که "ش. آهنکه معلوم میطوری

ا در تسلیم طلبی طبقاتی آنتسلیم طلبی ملی است؟ علت تسلیم طلبی ملی "ش. آهن ها نهفته بود. مائوتسه دون در این گر" و شرکا دقیقا

 گوید:زمینه می

به اردوگاه جناح راست کمک  مندترین گرایش است کهتسلیم طلبی طبقاتی در واقع نیروی ذخیره تسلیم طلبی ملی است و زیان»

کش و برای تقویت مبارزه علیه تسلیم طلبی های زحمتکشاند، برای تامین آزادی ملت چین و تودهرساند و جنگ را به شکست میمی

در تمام ملی ما باید به مبارزه با گرایش تسلیم طلبی طبقاتی در درون حزب کمونیست و در صفوف پرولتاریا بر خیزیم و این مبارزه را 

 (  99)منتحب آثار ـ جلد دوم ـ صفحه « شئون کار خود گسترش دهیم.

در این  به مثابه اولین روشنفکرانقالبی ،”ولید“»گوید که گر" به این تسلیم طلبی افتخار نموده و می"ش. آهن

 «رهسپاركنارمرزشود، امکانات آن ”جمعیت العلما“از طریق حوزه، وظیفه می گیرد که 

ها برای گر آنست که اولین شخصی که تن به تسلیمی و تسلیم طلبی طبقاتی داده "ولید" و شرکا بوده اند. آناین بحث بخوبی بیان

که توان انقالبی نامید، بلبدست آوردن "امکانات" کامال در "جمعیت العلما" منحل گردیدند. چنین شخصی و اشخاصی را نه تنها نمی

 کش کشور خیانت ورزیده است. عناصر ضد انقالبی اند که به طبقه زحمت



های قبلی گوید. طوری که در قسمتمی« ش 1358ـ حوت  1358میزان »گر" شروع جبهه در غرب سرک هرات را اول "ش. آهن

از رفتن نیزک به  (سیزدهم سندش) گر" در همین قسمت. زیرا "ش. آهنجعلی است گوئیم که این تاریخ  سازیبیان نمودیم، باز هم می

 گر" توجه نمائید:کند، در این بحث "ش. آهنجبهه غرب سرک یاد می

تاسیس می شود. وبه ” جمعیت علمای حركت انقالب“واینست اولین جبهه ای كه به وسیلۀ ما در »

اعضای این دورفیق )ولید و نیزک( از طرف حوزه وظیفه و رهنمود داده می شود تا به عنوان 

 سند( 35)صفحه « جبهه راهی منطقه شوند، كه چنین می شود، اما بعدش چه؟

راه اقوامش با داکتر هادی بختیاری غباری طوری که قبال بیان نمودیم که نیزک اصال به محفل هرات سرکاری نداشت، او در ابتدا هم

خورشیدی به ایران رفت و تا اوایل سال  1358حوت سال   اوایلاخخر دلو و وو ابود و بعد از آن به عضویت "سازمان مردم" در آمد 

گر" به "ساما" جذب گردید. اما "ش. خورشیدی توسط "ش. آهن 1359همین عضویت را داراست و از اوایل سال  خورشیدی 1359

 خورشیدی به تکاپوی جبهه داخل افغانستان آمدند!  1358گر" مدعی است که او و نیزک در میزان آهن

 خواند:خورشیدی را قیام خود بخودی می 1357حوت  24گر" برای تبرئه خود قیام . آهن"ش

آنچه ازین تجارب حاصله می آموزیم اینست كه: درمناطق مورد نظرما، پس از شکست جنبش »

بیشترآن عده ای كه به عنوان فرمانده،   حوت، با استفاده از ریخت وپاش آن، ۲۴خود بخودی 

دهنده و یا سازماندۀ جبهات سربلند كرده اند، یا قاچاقچیان مشهوراند و یا سرپرست یا تشكیل 

دزدان بنام، یا كاكه جوان های مغروراند ویا بند و زندان كشیده های نامداراین خیل. ونیز آن عده 

حوت تاكنون گرم است و  ۲۴جوانان روستائی كه خون شان برای جنگ با دولت دستنشانده از 

ند تاكجا كس نامداری را بیابند و به عضویت جبهۀ وی درآیند. همچنان كمیته ها درپی آن  درجوش؛

)تنظیم ها ی مستقردرایران( پیوسته درتالش جذب و جلب اینگونه شخصیت های مشهور و 

 منشور بودند تا آنان را مسلح نمایند وامكانات خویش را دردسترس شان گذارند.

شدیم تا این چنین امكانی را باید بدست آوریم و بدینگونه ما نیزبا درك این واقعیت ناگزیربرآن 

توانسته باشیم درقدم اول راهی را برای رسیدن به جبهه بازنمائیم. لذا رفقائی كه مسئولیت كارجبهه 

ای داشتند وظیفه گرفتند تاجهت دست یافتن به همچو امكانی خود درجست وجو باشند واز آنچه 

 درتوان دارند استفاده كنند.

برحسب واساس این وظیفه وپیگیری رفقای مسئول بخش كار جبهه ای از وظایف محولۀ شان، 

كه بین همقطاران  تا یكی ازاین گونه آدم های نامی و مشهوری رامؤفق می شود ” ولید“رفیق 

و هنوز پای به عرصه گاه نبرد ضد تجاوز نگذاشته  گردن غیرتش بلندخویش نیز سره بوده و 

است، و نیز مردم محل، نزدیكان و اطرافیانش و كمیته ها)احزاب اسالمی( از او دعوت می نمایند 

تا به عنوان مؤسس وفرمانده یك جبهه قدم به میدان گذارد، باشناسائی قبلی و رابطه ای كه 

از او دعوت ” جمعیت علمای حركت انقالب“ریق درزندان با او داشته است، جذب نماید و ازط

را می پذیرد وآمادۀ مسلح شدن و تأسیس جبهه درمنطقه ” ولید“می كند؛ كه او این دعوت رفیق 

تامشی انقالبی در   می شود. ازین طریق است كه نخستین قدمگاه ما به سوی نبردگاه بازمی شود،

 یك انقالبی است به آزمون گذاریم.دست داشتۀ خویش را در پهنۀ رزمگاه كه سینۀ پرات

درین زمان كمیتۀ كه ما آن را برای استفاده برگزیده ایم درایران قدرت تسلیحاتی ندارد تا 

دردسترس جبهات متشكله قراردهد، بلكه هنوز تهیۀ سالح بردوش خود مجاهدین است و آنانی كه 



امرجهاد اند، كوله پشتی شان با راهی دیار خویش برای مقابله با تجاوز وانجام ازاین سوی مرز 

و. . . پر می شود. تا  از قبیل كارت عضویت، چك اعانه، مكتوب، عكس رهبران كاغذ پاره هائی

سند ـ تاکیدات از  35صفحه «)باكوله پشتی پرازكاغذ به جنگ كوله پشتی مملو از نارنجك بروند

 ماست(

 24قیام  تواند خود و شرکا را تبرئه نماید.کند که میرشیدی فکر میخو 1357حوت  24گر" با خود بخودی خواندن قیام "ش. آهن

خورشیدی هرات از روز سه  1357حوت  24. طوری که بیان نمودیم که تاریخ قیام خورشیدی اصال خود بخودی نبود 1357حوت 

شروع شد و در روز  الم حیدرغ ولویحوت قیام مردم ولسوالی پشتون زرغون تحت رهبری م 22ز گردید. در روز احوت آغ 22شنبه 

اخوان نقشی  در قیام مردم ولسوالی غوریان فقطحوت قیام مردم ولسوالی غوریان و و لسوالی شندند آغاز گردید 23چهار شنبه 

 7رنگ بود، زیرا نیروهای منسوب به جریان دموکراتیک نوین)بخش مددافعین( از همان ابتدای کودتای ها نیز کمنداشت و نقش مولوی

خورشیدی  1357حوت 23ثور علیه کودتای ننگین ثور موضع گرفتند و به تبلیغ و ترویج علیه کودتا چیان پرداختند و زمینه ساز قیام 

نیروها از جمله مدافعین جریان  در ولسوالی غوریان نیروهای منسوب به جریان دموکراتیک نوین بودند. قابل یاد آوری است که این

در راس قیام ولسوالی غوریان دو نفر قرار داشت که  .و هیچ ارتباطی به انتقادیون و یا "محفل هرات" نداشتند دموکراتیک نوین بودند

توان گفت که از جمله دهقانان مرفه بود که از محبوبیتی یکی مربوط به جریان دموکراتیک نوین بود و دیگر از افراد با نفوذ که می

 خوبی بین مردم غوریان برخوردار بود.

ربانی، گلبدین و مولوی محمد نبی متحداا زیر نام "جمعیت العلما" با همکاری دولت ایران  چهار گروپ را زیر رهبری گل احمد تیزان،  

خورشیدی به هرات روان نمودند و  1357حوت  24کمال قلبه گز، شیرآقا چونگر و گل احمد مشهور به گلَک کور مسلح نموده و شب 

های زمان با این قیام افراد مشخصی در قریه جات عکسشروع نمودند هم قندهارها جنگ را از درب آن صبح 7حوت ساعت  24صبح 

ها نصب نمودند )زیر عکس هر کدام جمعیت العلما نوشته بود( و مردم را به قیام دعوت گلبدین، ربانی و مولوی محمد نبی را به دیوار

بعد از ظهر قریه جات   2ه شهر را در بر گرفت و مردم به شهر ریختند و تا ساعت قریه جات حومقیام صبح  9نمودند، به ساعات می

های هرات را فراگرفت. در این قیام لسوالی های گذره و ولسوالی انجیل هرات را در برگرفت، و در ظرف دو روز تمامی ولسوالیو

کلنگ به قیام کنندگان پیوستند. بعد از شکست این قیام عالوه  های که سالح نداشتند با بیل وافرادی که سالح داشتند با سالح خود و آن

های دیگری زیر رهبری چهار گروه متذکره مسلح گردیده و در مناطق خویش فعالیت شان را شروع بر چهار گروه مسلح، بعضی گروه

 یت شروع نمودند. های مستقل شان به فعالدیری نپائید که گلبدین و ربانی از این اتحاد بریده و بنام نمودند.

هرات و یکی از استادان ولسوالی غوریان ساخته شد. بعد از ساختن این کمیته  17اولین کمیته در تایبات توسط یکی از افسران فرقه 

 17الدین افسران فرقه ءاسماعیل خان و عال ها از این طریقها به تفاهم رسیدند. آنافراد جمعیت اسالمی به سراغ شان آمد و با آن

خورد و کمیته با "حرکت اسالمی" بعد از مدتی مناسبات بین کمیته تایبات و جمعیت به هم می .مسلح نموده و به هرات فرستادند

ها را عنوانی "حرکت اسالمی" روان کنید. گویند که بعد از این نامهکنند و برای شان میو برای اسماعیل نامۀ روان می پیونددمی

از رفقای شان  الدین ءاسماعیل و عال شکنیم. از آن به بعدیسد که ما با کسانی که پیمان بستیم پیمان نمینواسماعیل در جواب می

"جمعیت  ،های مسلحزمان با ایجاد گروپبه "جمعیت اسالمی" وفادار باقی مانده که تا امروز این وفا داری پا برجاست. هم و بریدند

رهبری  در راس هبری استاد عبدهللا فرهاد ایجاد نمود. بعد از مرگ عبدهللا فرهاداسالمی" تشکیلی بنام "شورای شهری" تحت ر

که تا پیروزی مجاهدین در راس این "شورا" قرار داشت. در  قرار گرفت"شورای شهری" استاد قاری عزیزهللا مشهور به حاجی قاری 

آقا چونگر از جمله عیاران و یاغی رژیم دادود خان که از میان چهار گروه مسلح متذکره کمال قلبه گز دزد معروف و مشهور بود، شیر

بود اما گل احمد  گردید. گل احمد تیزان از جمله افراد متنفذ و کاکهواجه رسول حمایت میخطرف خواجه ابدال میرآب جوی انجیل پدر 

های مسلح قرار گرفتند که اس گروپاربابان و متنفذین مناطق در ر تعدادی ازحوت  24کور فاسداالخالق بود. بعد از شکست قیام 

همه شان تحت رهبری احزاب جهادی  نسبت به توان و قدرت شان سوء استفاده های مانند زورگیری و قاچاق و حتی دزدی نمودند.



های مسلح بودند و هر یک از احزاب جهادی دارای تشکل خود بود و محاکم عدلی خود را داشت. و در ضمن در راس بسیاری گروپ

 درهای اخوانی قرار داشت.کا

گر" مانند احزاب جهادی روی متنفذین و اربابان تکیه نمود، فقط با یک تغییر، و آن این که احزاب جاست که "ش. آهنجای تعجب این

گر" و شرکا در غرب ها کادرهای رهبری شان قرار داشت، اما "ش. آهنجهادی دارای تشکیالت خود بود و در راس بسیاری گروپ

ها اعمال نمایند، فقط در گلران ک هرات تحت رهبر "بزن بهادرهای مشهور" قرار داشتند و نتوانستند که رهبری خود را بر آنسر

ده گروپ عضویت پر افتخار "جبهه ملی پدر وطن" را نیز پذیرا گر" و شرکا قرار داشت که فرمانرهبری گروپ مربوط به "ش. آهن

 تر توضیح خواهیم داد.   قسمت هفدهم بیشگردید. در این زمینه بعداا در 

ما هم ناگزیریم «. ما نیز با درک این واقعیت ناگزیر بر آن شدیم تا این چنین امکانی را باید بدست آوریم»  گوید کهگر" می"ش. آهن

امکانات را از زبان خودش تر است که بدست آوردن این آورده است. به« گر"، "این چنین امکانی را چگونه بدستببینیم که "ش. آهن

 بشنویم:

درین زمان كمیتۀ كه ما آن را برای استفاده برگزیده ایم درایران قدرت تسلیحاتی ندارد تا »

دردسترس جبهات متشكله قراردهد، بلكه هنوز تهیۀ سالح بردوش خود مجاهدین است و آنانی كه 

امرجهاد اند، كوله پشتی شان با  راهی دیار خویش برای مقابله با تجاوز وانجامازاین سوی مرز 

و. . . پر می شود. تا  از قبیل كارت عضویت، چك اعانه، مكتوب، عكس رهبران كاغذ پاره هائی

 «باكوله پشتی پرازكاغذ به جنگ كوله پشتی مملو از نارنجك بروند

نمودن خط اصولی "سازمان جوانان مترقی" به گر" چقدر تنزل نموده است. او با رها تواند درک نماید که "ش. آهنخواننده بخوبی می

کوله پشتی »گر آنست که او به شیوه احزاب جهادی عمل نموده و با نقل قول او بخوبی بیان. سطح احزاب جهادی تنزل نموده است

د افرادی را برای تبلیغ و ترویج بتوانبا گردد، تا راهی جبهه می...« ...از قبیل کارت عضویت، جک اعانه، مکتوب، عکس رهبران و 

جمعیت العلما جلب و جذب نمایند چنانچه از جذب تعدادی افرادی و بخصوص فیض الدین بختیاری به خود می بالد و با افتخار یاد 

 گوید: کند. او میمی

كه بین همقطاران خویش  تا یكی ازاین گونه آدم های نامی و مشهوری رامؤفق می شود ” ولید“»

... باشناسائی قبلی و رابطه ای كه درزندان با او داشته است،  غیرتش بلند سره بوده و گردننیز 

از او دعوت می كند؛ كه او این دعوت ” جمعیت علمای حركت انقالب“جذب نماید و ازطریق 

 «را می پذیرد وآمادۀ مسلح شدن و تأسیس جبهه درمنطقه می شود.” ولید“رفیق 

« گردن غیرت»ستاید نمائیم و بدانیم کهگر" او را این قدر میکه "ش. آهن« آدم نامی و مشهور»ای به این باز هم ناگزیریم که اشاره

 است.« بلند»گر" چقدر این آدم مورد نظر "ش. آهن

راه فیض الدین بختیاری است. او یک قاتل نامی و بچه باز مشهور است که حتی در جبهه از خوابیدن هم« این "آدم نامی و مشهور

"ش.   نوا بود.ای عمرش با تسلیمی همگر" به رژیم پوشالی تسلیم شد و تا آخرین لحظهاو به رهنمایی "ش. آهن ی نداشتبچه ابای

کرد ارتجاعی خویش را گر" این حرکت و عملنمود!! "ش. آهنکرد و احترامش را میگر" با افتخار برویش نگاه میآهن

های نخست را بسوی جبهه باز نمائیم گوید که ما از این طریق توانستیم که گامیی تمام میجا زند. او با پر رو« مشی انقالبی»خواهدمی



تامشی انقالبی در دست داشتۀ خویش را در پهنۀ رزمگاه كه سینۀ پراتیك انقالبی است به آزمون »

 «گذاریم.

 گوید:، لنین میدهیمبحث خود را با نقل و قول لنین ادامه می

در برابر جریان خود بخودی، یعنی در برابر آن چیزی که"در لحظه  سر فرود آوردنهای انقالبی از این ما سوسیال دموکرات»

گوئیم " پیش از روایی داشته است، ما میهای اخیر حکم؛ ما خواهان تغییر تاکتیکی هستیم که در سالنا راضی هستیمحاضر"هست، 

در ها لمانیبین خود قرار دهیم" خالصه آ خط فاصلیکه متحد شویم ابتدا بطور قطع و صریح الزم است آنکه متحد شویم و برای آن

یابد سر فرود آوردن  تغییر چه موجود استکنند، اما ما خواستار آنیم که آنا رد میچه که موجود است باقی مانده و تغییرات رمقابل آن

 کنیم.می سازش با آن را رددر برابر آن و 

لنین مجموع آثار و مقاالت ـ چه باید «)های آلمانی متوجه آن نشده اند.نامهکنندگان "آزاد" قطع سهمین فرق کوچک است که رو نوی

 دات از ماست(ـ تاکی 81کرد ـ صفحه

که در مقابل یک جنبش رهبری گر" هم معترف است که او نه در مقابل جنبش خود بخودی، بلخود "ش. آهن در نقل وقول فوق الذکر،

که با همنوایی با ترین احزاب سر فرود آورده است، او نه تنها خط فاصل بین خود و احزاب جهادی نکشید، بلشونده از طرف ارتجاعی

 تدوین خط مشی ارتجاعی ـ اسالمی پرداخت و شعار "انقالب اسالمی" و جمهوری اسالمی" را بلند نمود.ها به آن

ستاید یا لومپن اند که به تمام اعتقادات پشت پا زده و یا داند کسانی را که این قدر بنام "آدم مشهور و نامی" میگر" نمیآیا "ش. آهن

های ارتجاعی ها افراد نادان و جاهلی اند که رژیمکار اخوانی قرار دارند؟ او نمی داند که ایناز روحانیون متنفذی اند که تحت تاثیر اف

 خورشیدی تا کنون شاهد تنظیم چنین "باندهای سیاه" هستیم.  1357توانند برای "باندهای سیاه" اجیر شان کنند؟ ما از سال بخوبی می

گردد، نه روی رو متکی میوستا روی دهقانان و بخصوص دهقانان فقیر و پیشگر" بخوبی آگاه است که مشی انقالبی در ر"ش. آهن

های)شوراهای( دهقانی بمنظور آگاهی دادن دهقانان برای درهم متنفذین منطقه و افراد لومپن. مشی انقالبی در قدم اول به تشکیل کمیته

اعی اسالمی خود برای جلب و جذب افراد متفذ و لومپن به نماید. اما "ش. آهنگر" با پیروی از مشی ارتجشکستن نظم کهن اقدام می

حزب "حرکت انقالب اسالمی" کمر همت بست و به مسلح نمودن این افراد اقدام نمود و جبهات را با چنین افراد برای "حرکت انقالبی 

ه برای انقالبیون مائوئیست در رحات خرده بورژوازی تسلیم طلبانه خویش را جامه عمل بپوشد.آن چیزی کطساخت تا مسلح اسالمی" 

های ستمدیده کشور، یعنی ایجاد شوراهای زمان اشغال کشور حایز نهایت اهمیت است پیاده نمودن مشی مائوئیستی در میان توده

وکراتیک برد انقالب دمگران و در تابعیت از آن پیشانقالبی کارگران و دهقانان به منظور به پیروزی رساندن انقالب ملی علیه اشغال

نوین تا پیروزی قطعی علیه امپریالیزم،فیودالیزم و بورژوازی کمپرادور بوروکرات. در این مسیر اوالا باید که جنبش دهقانان و 

ا باید سازمان مستقل طبقاتی ستمدیدگان رادر هر مورد و هر کارگران را از هر گونه مخلوط های ارتجاعی پاک و منزه نگهداشت و ثانیا

های ارتجاعی به د نمود. برای پاکیزه نگهداشتن جنبش انقالبی دهقانان با هر گونه امتزاج جنبش دهقانان با احزاب و جریانشرایط ایجا

ما پشتیبان قیام دهقانان »شویم. بنا بقول لنین های برای مبارزه آماده میمبارزه بر خاست. ما بیش از پیش با چنین امتزاج و مخلوط

گر" نه تنها به این اما "ش. آهن« گون مخالفیمو احزاب نا هم گونرا با اختالط و امتزاج عناصر طبقاتی نا همچون و چهستیم. ما بی

لوای حزب ارتجاعی "حرکت انقالب اسالمی" بسیج زیر تر که تالش نموده تا دهقانان را هر چه بیشای نکرده، بلتوصیه لنین توجه

 نماید.



کنیم که هر گاه با این طرحات خیالی خرده بورژوازی جای "جمعیت اسالمی" سازمان شما تحت یگر" سوال محال از آقای"ش. آهن

توانستید برای کارگران و گرفت چه کاری میشد و قدرت سیاسی را در دست میرهبری "جمعیت العلما" به نیروی مقتدر بدل می

 دهقانان انجام دهید؟ جواب سوال کامال روشن است.

های کرد خود از این که تودهسال جای این که روی عمل 41گر" بعد از طور واضح و روشن مشخص شده که "ش. آهنبرای خواننده ب

بطور انتقادی  ههای احزاب جهادی ساختزاج و مخلوطتها را با امترین احزاب بسیج نموده و کمیتهدیده را زیر لوای ارتجاعیستم

 ستاید.را میهای ارتجاعی بدفاع برخاسته و آناج و مخلوطبرخورد نماید، او شیفته وار از این امتز

ایل تیوریک بیش از پیش ذهن خود را روشن سازند، بیش از سوظیفه پیشوایان عبارت خواهد بود که در تمام م»گوید: انگلس می

اشند که سوسیالیزم از آن موقعی که پیش از زیر بار نفوذ عبارات سنتی متعلق به جهان بینی کهنه آزاد گردند و همیشه در نظر داشته ب

را مورد مطالعه قرار دهند و این خود آگاهی را که بدین ن چون علم رفتار کنند یعنی آنآکند که با که به علم تبدیل شده است ایجاب می

تر پراکنده نمود تمام های کارگر با جدیتی هر چهطریق حاصل شده و بطور روز افزونی در حال ضیاء و روشنی است، باید در بین توده

به نقل از مجموع آثار و مقاالت ـ چه باید کرد ـ «) تر فشرده و مستحکم ساخت.ها را هر چه بیشو سازمان حزب و سازمان اتحادیه

 (83صفحه 

نفوذ عبارات  از زیر بار»سال نتوانسته خود را  41گر" را هدف قرار داده است. او نه تنها بعد از نقل وقول انگلس بخوبی "ش. آهن

گر"! مثل کبک سر خود را زیر برف ستاید. خوشا به حال "ش. آهنکه این عبارات سنتی را مینماید، بل« سنتی متعلق کهنه آزاد

 شود. کند همه چیز در اطرافش ناپدید میکند و خیال میمی

ها را ها این نغمهکند افشاء سازیم. خواه آنوش میای که از مغز افراد و اشخاص تراهای آشتی طلبانهوظیفه ماست که هر گونه نغمه

های پوشالی بسرایند و خواه از روی تمایل خوش رقصی که در مقابل گران و رژیمکاری با اشغالاز روی اعتقاد صادقانه بلزوم هم

گران و رژیم پوشالی برای بدام شغالدیده را از دامی که اهای ستمگیری، لذا ما موظفیم تا تودهو یا از روی ناشی گران دارنداشغال

گر"چقدر با صداقت به گر" متوجه خواهید شد که آقای "ش. آهنگستراند برحذر سازیم. با این نقل و قول "ش. آهنانداختن شان می

 "جمعیت العلما" خدمت نموده است.                       

تاسیس می شود. وبه ” جمعیت علمای حركت انقالب“واینست اولین جبهه ای كه به وسیلۀ ما در »

دورفیق )ولید و نیزک( از طرف حوزه وظیفه و رهنمود داده می شود تا به عنوان اعضای این 

 جبهه راهی منطقه شوند، كه چنین می شود، اما بعدش چه؟

این دورفیق، که یکی شان هنوزخیلی جوان است وفقط می تواند دستیار رفیق دیگرش باشد، 

دربرابر یك آزمون سخت و دشوارقرارمی گیرند، كه درعین حال برای كار جبهه ای تشكیالت ما 

تعیین كننده است. چه، اگرازین آزمون پیروز مندانه سربرنیاورند، به معنی این خواهد بود كه راه 

 رفتن روشنفكر به جبهه را گل آلود تر كرده اند، خمش را عمیق تر و پیچش را طویل تر. زیرا

هنوز درین مناطق، روشنفكر را جائی نیست وهم مجال نفس كشیدن. بچه مكتبی و سرلوچ را، به 

پرچمی ها، هنوزعامل دشمن و حامل استعمارمی شناسند. لذا این برعهدۀ  -مصداق جنایات خلقی

این دورفیق است تابا عمل انقالبی خویش وصداقت بی شائبۀ خود، خویشتن را به عنوان نزدیك 

” خلق و پرچم“وستان خلق تثبیت نمایند. تا بدین وسیله مرزی بین خود و روشنفكر نمایان ترین د

ترسیم نموده واعتماد مردم، به ویژه مجاهدین حاضر و حاکم درمیدان و محل را نسبت به خود 

 «سند 36و  35صفحه «)حاصل نمایند.



ساس مشی ارتجاعی ـ اسالمیستی و غیرمستقل و به عنوان گر"و شرکا بر اگر آست که "ش. آهننتیجه جنگ مقاومت بخوبی بیان

امپریالیزم شوروی، رژیم ای که در سطح کشور، منطقه و جهان علیه سوسیالبندی امپریالیستی ـ ارتجاعینیروهای ضمیمۀ قطب

ین مبارزه و مقاومت نه تنها های بیش از حد در اگیری نمودند. با وجود تحمل قربانیمزدور آن در افغانستان  شکل گرفته بود، موضع

 تر از پیشکه از یک جانب بیشرفتۀ خود را دوباره به دست بیاورند، بلسیاسی از دست -ها قادر نگردیدند که استقالل ایدیولوژیک آن

منان عمده و حاشیه کشانده شدند و از جانب دیگر در زیر آتش متقاطع دش استقالل خود را از دست داده و در عرصۀ سیاسی جامعه به

 غیرعمده مورد سرکوب خونین قرار گرفتند.

در «  شائبه خودصداقت بی»که از این وضعیت اسفناک درس بگیرند و مبارزات شان را سمت وسوی انقالبی دهند، با ها جای اینآن

با جبهه عوض نمودن متحمل ها آماده خدمت به ایشان گردیدند. بعد گیری جهادیوجوی حفظ موجودیت فزیکی خود بعد از قدرتجست

گر امریکا آن گر به رهبری امپریالیزم اشغالهای اشغالتلفات سنگینی دیگری گردیدند. در زمان اشغال کشور توسط امپریالیست

ه نوا گردیدگران و رژیم پوشالی همبا اشغال« بدست آوردن امکانات )پول و سالح(»های مهم تاریخی را فراموش نمودند و برای درس

 و در تمام بازی های انتخاباتی ارتجاعی سهم فعال گرفته و در دستر خوان پرخون رژیم پوشالی شریک گردیدند. 

 ادامه دارد

 

 

 

 

 

 


