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 Political سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٢ جنوری ٠٩

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

١٧  

 :به ادامۀ گذشته

 :ر دو نکته اندکی روشنی انداخته شودقبل از ادامۀ بحث الزم است ب

 سال ٣٠ با وجود گذشتن  نخستين نکته داد و فرياديست که يک تن از تسليم طلبان معروف که بار ننگ عمل وی

 يکی از حاميان و متحدان شبنامه نويس یھنوز ھم بر دوش اعضای ساما سنگينی می نمايد و در جريان شبنامه نويس

اين شخص که زير نام مخفی کاری و صيانت از رفقاء بيش از سه دھه خوش چريده و لم . بود، به راه انداخته است

 به ناگزير از افرادی مشخصی با در نظرداشت جوانب سداده اينک که من ضمن پاسخ و رد اتھامات شبنامه نوي

. بازی می نمايم" خسر و دامادجان "امنيتی قضيه نام برده ام داد و فرياد به راه انداخته که گويا من ضمن پاسخھايم با 

" خسر و داماد"تا جائی که من از آن شخص شناخت دارم اين نوحه سرائی ھا از جانب وی کمتر از آن که به مناسبت 

  .باز شدن زبانم بر خود وی مستولی شده استاز باشد، تب لرزۀ مرگيست که 

 می پرداخت و زمانی ھم با علم کردن نوشته ھای وی که در آغاز امر با نوعی سرور و تبختر گاھی به تفسير شبنامه

 عليه من، گويا می خواست افشاء گری را کامل نمايد با مغز عليلش نمی توانست حدس بزند "ای. آی. سی"جواسيس 

مگر اينک وقتی می بيند که . که عکس العمل من در قبال آن شبنامه تا کدام نا کجا آباد ھا را پرتو افکنی خواھد کرد

کتابچه ھای خاطرات روزانه، حافظه به تنھائی می تواند حقايق را آشکار سازد و به نيکوئی متوجه فقدان ود با وج

ود در جريان پاسخ ھا اسم وی سرخط برخی از مقاالت خواھد گرديد، با سنگر گرفتن در عقب زشده که دير يا 

  .می خواھد مظلوم نمائی نمايد" خسر و داماد"

 بداند که اوالً تا اکنون ھر آنچه نوشته ام، در ھيچ يک از آنھا ضوابط امنيتی افراد را ناديده بھتر است اين لکۀ ننگ

بايد گفت که چون ھر دو نفر بخشی از لشکر انقياد طلبان مربوط " خسر و داماد"نگرفته ام، در ثانی به ارتباط 
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ت کرده اند، اگر الزم افتد از بردن نام آنھا نيز ھستند و از مدتھا بدين سو به امر مبارزه پش" ساما"رھبری انقياد طلب 

زيرا ھمانطوری که قبالً نوشته ام من خود را فقط در قسمت حفظ ھويت عناصر انقالبی و . خود داری نخواھم ورزيد

در امر انقالب و مبارزه پا می گذارند، مسؤول احساس می نمايم؛ نه آنھائی که جبھه عوض نموده و از که آنھائی 

با در نظرداشت ھمين نکته به گردانندگان آن دلقک رسوا برای . تسليم و خيانت اند" نماد"ن متمادی بدين سو، ساليا

  :شزد می کنموآخرين بار گ

 اگر نمی خواھيد نامتان نقل تمام محافل و مجالس گردد، به اين دلقک تسليم طلب تان بفھمانيد که پايش را برابر با 

  .ی دانيد که ديگر چه مطالب برای گفتن باقی مانده استگليمش دراز کند ورنه خود م

ھمان طوری که قبالً ھم نوشته ام . نکتۀ دوم بر می گردد به توھم عده ای از دوستان به ارتباط روابط سياسی اين قلم

کيالتی با وجودی که به گذشتۀ سامائی بودن خود افتخار می نمايم، مگر از حدود دو دھه بدين سو ھيچ نوع ارتباط تش

احترام متقابلی که بين اين قلم و برخی از رفقای سابق ساما وجود دارد به عالوۀ ميراث گذشته، . با ساما ندارم

برخاسته از مواضع تاحدودی مشابه در قضايای جاری کشور و رابطۀ عضو يک نشريه با نويسندگان می باشد، 

در نتيجه ھرگاه اينجا و يا آنجا دوستانی در . وجود دارديز چنانچه عين رابطه با رفقای سازمان انقالبی افغانستان ن

باشند که اين امر می تواند داخل و يا خارج از افغانستان با تحليل ھا و يا نوشته ھايم موافقت نداشته و با آن مخالف 

اب مواضع اين ، لطف نموده به عوض آن که دوستانم را زير فشار قرار می دھند و يا اين که به حسخيلی طبيعی باشد

قلم، بر آن دوستان حمله می نمايند، پيشنھاد می نمايم که برخورد منطقی نموده ھرگاه با آنچه می گويند باور مند 

می توانند مطمئن باشند که پرسش و يا انتقاد شان بی . ھستند،  مطالب خويش را تحريری به آدرس پورتال بفرستند

  .پاسخ نخواھد ماند

  :مل تأکيد می ورزمباز ھم با صراحت کا

احترام متقابل وجود داشته و بر " سازمان انقالبی افغانستان"و " ادامه دھندگان - ساما"بين من و عده ای از رفقای 

ھمان طوری که آن نھاد ھا . مبنای ھمين احترام می کوشم تا در پخش و تکثير نوشته ھای آنھا سھم خويش را ادا نمايم

که من يک تن از متصديان آن " آزاد افغانستان - افغانستان آزاد"دارا ھستند، پورتالھويت حقوقی خاص خود شان را 

بناًء منطق حکم می نمايد تا نبايد به خاطر پورتال آن نھاد . می باشم از ھويت حقوقی خاص خود برخوردار می باشد

  .ھا مورد مؤاخذه قرار بگيرند و ھمچنين عکس آن

  :و اما به ارتباط شبنامه

کته ای که به دنبال کار ايدئولوژيک سياسی در جبھه می توانست از اھميت خاصی برخوردار باشد، دومين ن

چگونگی مقابله عليه سياست ھای آزمندانه و توسعه طلبانۀ رژيم واليت فقيه بود،  امری که توأم با قاطعيت، می 

برای . تقيم با آن نظام آدمخوار نمی ساختبايست از چنان ظرافتی برخوردار می بود که کار را به مجادله و تقابل مس

اين منظور نخست می بايست مشخص می شد که در کل دخالت آن رژيم درکدام ساحه ھا و با چه شيوه ھا و وسايلی 

  .انجام می يابد

به صورت خاص بر می آمد، دخالت " چاما"تا جائی که از گزارشات افراد جبھه به صورت عام و رفقای تشکيالتی

  :ر کل از سه جھت می توانست صورت بگيردايران د

  .دخالت افراد ژاندارم، تالش احزاب وابسته به ايران و آزمندی ھای توسعه طلبانۀ سپاه پاسداران

  

  :دخالت ھای افراد ژندارم -١
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اوضاع ملتھب و  رژيم واليت فقيه تا آن وقت قادر نشده بود ١٣۵٩در زمانی را که مورد نظرماست يعنی سال 

 را تحت کنترول خود در آورده به مثابۀ يک دولت در تمام ١٣۵٧] دلو"[بھمن"گسيختگی ھای ناشی از انقالب 

سپاه پاسداران "بدان معنا که در کنار کميته ھای تازه بنياد . حاالت و اوقات اتوريته و نظام واحدی را عرضه بدارد

ه ھا تشکل خورد و بزرگ اين آخند و يا آن آخند، که ھمه بدون استثناء به و د" کميته ھای انقالب"و " انقالب اسالمی

منظور حفظ و دوام حاکميت آخند ھا بر مردم به وجود آمده بود و در مواقع الزم از حمايت قاطع  مذھبی من جمله 

" ی و ارتشژاندارم، آگاھ"شخص خمينی برخوردار بودند، نھاد ھای امنيتی سابق در آن کشور چون اداره ھای 

که بر " ژاندارم"از  آن جمله . نيزتشکيالتھای خود را داشته و ھر يک به شيوۀ خود اھداف شان را تعقيب می نمودند

  .مبنای تقسيم وظايف در زمان شاه، تمام امور سرحدات به آنھا ارتباط می گرفت

 ١٠٠ واليت نيمروز افغانستان تقريباً حدود ھمان طوری که قبالً نيز تذکار داده ام منطقۀ سيستان بلوچستان ايران و يا

به دو بخش تقسيم گرديد در حالی که قبل از آن " گورچکوف"و " گلد سميت"سال قبل از آن روز بر مبنای حکميت 

ھر دو منطقه يکی بوده و روابط خونی و قومی در آن به مانند مناطق سرحدی در جنوب و مشرق افغانستان محکم و 

  .پا بر جا بود

ن عاليق و روابط آنچنان بين باشندگان دو کشور به صورت محکم و قوی وجود داشت که سالھا يک بلوچ افغان می اي

. توانست به نام ايرانی در ايران اقامت نمايد بدون آن که کسی چيزی در آن مورد بداند و يا کسی مزاحم وی گردد

وکيل موصوف در عين . رت اين رابطه را بيان بنمايدبتواند به بھترين صو" وکيل دوست محمد"شايد داستان وکالت 

دوست "وکيل بود در پارلمان رضا شاه زير نام " دوست محمد گرگيج" زمانی که در پارلمان ظاھر شاھی زير نام 

  .کرسی پارلمان را زير پا داشت" محمد اربابی

 يک حاکميت مرکزی به خود حق می با در نظرداشت چنين يک رابطه ای مسلم بود که ژاندارم ھای ايران در غياب

دادند تا به درخواست اقارب و خويشان از مرز عبور نموده و به اصطالح حاکميت نظام اخندی را در داخل 

دولتی و به دوام آن و لسوالی ھای " چھاونی"اين مسأله زمانی مشکل ساز گرديد که تمام . افغانستان نيز انتقال بدھند

رجک ھمه از طرف جانبازان جبھۀ نيمروز از زير سيطرۀ حاکميت مزدوران روس ھای کنگ، چخانسور و چھارب

  .بيرون کشيده شد

آزاد شدن مناطق و سقوط اتوريتۀ دولتی موجب گرديد تا عده ای از افراد بدون آن که به ماھيت کار خويش پی ببرند 

ی ھر مشکلی در عوض مراجعه به اساس تحريکاتی که از طرف نيروھای اخوانی و خوانين صورت می گرفت، برا

 دولت شان بدون تژندارم ھا نيز چه بسا به اجازه و مشور. به جبھه، عرض حال به ژاندارم ھای ايران نمايند

  .کمترين توجھی به عبور از مرز، می خواستند به اصطالح به رتق و فتق امور بپردازند

ع سالح ژندارم ھا اندارمھا صورت گرفته بود که به خلبل از رفتن من به جبھه درگيريی بين افراد جبھه و ژھرچند ق

آنھا انجاميده بود، اما از آن جائی که از آن پيروزی نظامی بھره برداری سياسی درست صورت " سروان"و تحقير 

  . ھم با عبور از مرز قدرت نمائی می کردندزنگرفته بود، ژاندارمھا با

انجام يافت سرانجام به اين نتيجه رسيديم که بعد از " چاما"ی مطمئن به دنبال بحث ھای چندی که با عده ای از رفقا

آن تاريخ از ورود ژاندارم ھا با قنداق تفنگ پذيرائی صورت گرفته به اصطالح مردم کابل کله و کابوس کسی را که 

  .با تفنگ و لباس رسمی جمھوری اسالمی داخل افغانستان می شود، يکی نمائيم

، خود را بيسواد انداختن و بدون پرسان  بودداده شدهھدايت ارد به تمام قومندانھای مرزی تکتيکی که در ھمچو مو

ضمن لت وقتی وی با قسم و قرآن می خواست ثابت کند که نه دزد است و نه ھم . ژاندارم را زير لت گرفتن بود
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د نشان داده ضمن دوام لت و کوب، سواارم ايران است، باز ھم خود را بيو ژاندخلق و پرچم ولت دقاچاقبر و يا مليشۀ 

  .لباسش استفاده می نمايداز  برادر ژاندارم را چه کرده که اينک داز وی پرسان به عمل آيد که جس

. می ماند وی را به پايگاه مرکزی بياورند" هللا گفتن"در نتيجه بعد از آن که ژاندارم باز ھم به اصطالح مردم کابل از 

 دانست که بايد با وی به مھربانی رفتار نموده به وی اجازه دھد تا سر و رويش را در پايگا مرکزی ھمه کس می

اما اين تمام قضيه نبود با شناختی که از تضاد ميان نيروھای مختلف حاکميت ايران داشتيم و می دانستيم که . بشويد

 عذر و زاری ژاندارم دستگير شده در ھمچو موراد سپاه پاسداران با ژاندارمھا در تقابل قرار می گيرند، خالف تمام

که وی را به سپاه نسپاريم، زير عنوان آن که از سپاه مکتوب داريم که بايد فراريان ايرانی را به آنھا تحويل دھيم 

کتک را  نامبرده نا توانی در شناختالبته از اين که افراد جبھه از بابت بيسوادی و . ندارم را به سپاه می سپرديماژ

ذرت خواسته متذکر می شديم که ھرگاه افراد شان قصد ديدار از اقارب شان را در داخل افغانستان داشته زده اند مع

باشند بايد ابتداء با ما در تماس شوند و رنه مسايل امنيتی نه تنھا باعث تکرار چنان وقايعی خواھد گرديد، بلکه چه بسا 

  .به حساب ناشناسی به قيمت جان آنھا نيز تمام شود

. آن تکتيک و تکرار آن در چند مرتبه، جبھه قادر شد تا از ورد ژندارم ھا در داخل افغانستان جلو گيری نمايدبا 

 نفس آن عمل که در تمام مدت اقامتم در جبھۀ نيمروز حتا برای يک بار ھم به ژندارمھا اجازه ،گذشته از تمام مطالب

ستان امتداد دھند، از آن افتخاراتيست که در عمل برتر از تمام نداديم تا حاکميت رژيم واليت فقيه را در داخل افغان

  .دولتھای افغانستان بدان نايل گرديده ايم

  ادامه دارد

  
 
 
 


