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تصحيح يک اشتباه و عرض پوزش
دوستانی که با نوشته ھای اين قلم آشنائی دارند ،شايد به خاطر داشته باشند که من در يادداشت قسمت سوم مقالۀ معنون
به "نشخوار ادعای  CIAبه ارتباط "حدخا" در پاسخ به سؤال دوستی که به زعم خودش "مارکسيزم" را نخوانده رد
کرده و از من می خواست تا تقريظی در مورد کتابش بنويسم ،گفته بودم" :استاد جان ،مه بريت قول ميتم که کتابته نخانده،
خودت را بگويم که شجاعترين انسان روی زمين استی".
اينک بعد از آن که سری به يک تعداد از سايتھای ديگر زدم و چند مطلب را از "حضرات" پر مدعا خواندم ،بر خود واجب
می دانم تا ضمن آن که جملۀ قبلی خود را اصالح می نمايم و به جای "شجاعترين انسان روی زمين" " ،يکی از شجاعترين
انسانھای روی زمين" من بعد می بايد بنويسم ،ھم از آن استاد که ايشان را تنھا "شجاع" دانسته ام و ھم از خيل "شجاعان
ديگری" که در آن تذکر حق شان تلف شده بود ،از صميم قلب پوزش بخواھم .زيرا:

عالقه ام به تاريخ به مثابۀ يک شاگرد تاريخ ،به خصوص آنجائی که پای خيزش خلق ما عليه تجاوز اجنبی در درازنای
زمان در ميان باشد ،انگيزه ای بود که در طی چند روز اخير به برخی از مقاالت و مطالبی که راجع به خيزش اسطوره
ئی مردم ھرات عليه مزدوران روس در  ٢۴حوت  ،١٣۵٧نگاشته شده بود و من امکان دسترسی به آنھا را پيدا نمودم،
سر زده و بر آنچه تا اينک از قلم و زبان خبرگان آن ديار شنيده و خوانده و آموخته بودم ،بيفزايم .در جمع اين سلسله
مقاالت ھرچند در صد قابل مالحظه ای از آنھا تکراری و يا ھم ادعا ھای بی سند و مدرک بود ،نوشته ای را از قلم
يکی از "حضرات" معنون به "نگاھی کوتاه به بيست و چھار حوت از فراز درخت توت" در سايتی که ظاھراً خود را
مدافع مردم افغانستان و دشمن به اصطالح "حزب دموکراتيک خلق افغانستان -حدخا" معرفی می دارد ،خواندم که از
مطالعۀ آن گذشته از اين که به گفتۀ مردم کابل "ُقوت از سرم پريد" ،به سرعت متوجه اشتباھم در مورد "رد کنندۀ
مارکسيزم" نيز شده دريافتم که شوربختانه از اين نوع "شجاعان" در بين ما کم نبوده و نيستند ،فقط من شانس اين را
نداشته ام تا با آنھا آشنا شوم.
نويسنده بعد از آن که به زبان استعاره حاکميت "حدخا" را به عروس زيبای "پشتو"!! تشبيه نموده و حرکات
آزاديخواھانۀ مردم ما را در اقصا نقاط کشور زير نام "روحيۀ منفی و ضد ملی " دانسته و با تکرار اراجيف حکمداران
"حدخا" مبتنی بر آن که گويا "قيام ھرات ناشی از دست درازی ايرانی ھا بود" ،منتھا اين بار از منظر ديگری ،حينی
که خواسته بود معلومات خويش را در زمينه به رخ خوانندگان بکشد ،و شروع نموده بود در مورد "چريکھا فدائی خلق
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ايران" معلومات دادن ،جھل مطلق خود را چنان به نمايش گذاشته بود ،تو گوئی کسی خواسته باشد بعد از افتادن نقاب
از رخسار ،از دامن استفاده نمايد در حالی که فراموش نموده ،زير دامن چيزی در بدن نداشته ،به قيمت پوشاندن چھره،
شرمگاھش را به نمايش گذاشته است.
اين آدم کم سواد که با تأسف خود نمی داند که تا چه اندازه از لحاظ فھم عقب مانده و نادان است ،در يک تحليل از
نيروھای شرکت کننده در انقالب ايران ،از چھار نيروی عمده -بحث در مورد اين که در تمام يک روند فقط يک نيرو
می تواند عمده باشد نه دو  ،سه  ،چھار و  ...را چون از يک جانب از فھم نويسنده باالست و از جانب ديگر موضوع
بحث ما نيست ،می گذارم به زمانی که فرصت بيابم و يک بند از نوشتۀ آن "شجاع" را از نزديک بررسی نمايم -که
يکی از آنھا "چريکھای فدائی خلق ايران" بود ،نام برده ،نھاد ياد شده را در خط چين معرفی داشته و بر مبنای نفوذ آنھا
در "استان خراسان ايران" ،و پيوند آنھا گويا با چپ ھای طرفدار چين در افغانستان ،به خواننده تلقين می نمايد که "قيام
ھرات" حرکتی بوده به تحريک خارجی ھا "اين بار چريکھای فدائی خلق ايران" که توسط "چپ ھای طرفدار چين در
افغانستان " عملی شده است.
چون تصميم دارم به اين مطلب در فرصت ديگری مفصلتر بحث نمايم ،در اينجا نخست بعد از ادای شکر ،فقط به
ارتباط "چريکھای فدائی خلق ايران" و اتھام ارتباط آنھا با چين اندکی روشنی می اندازم.
نخست شکرپروردگار "حضرات" .شکر به خاطری که آن سايت مراجعه کننده بين المللی و خوانندۀ خارجی که به زبان
دری بخواند ندارد ورنه بينی ھر چه افغان و نويسندۀ افغان بود ،بريده می شد .بينی بريدگی از اين چه باالتر ،که کسی
ندانسته و بدون اطالع ،بخواھد ادعای معلومات نموده ،جھل مفرط خود را به جای اطالع و آگاھی به ديگران پيشکش
نمايد -.به اين نکته باز ھم بر خواھم گشت-.
و اما به ارتباط "چريکھای فدائی خلق ايران" که اينک فقط يکی از شاخه ھای بی حساب آن ،با پورتال "افغانستان آزاد-
آزاد افغانستان" ھمکاری دارد.
آن نھاد چه در آن ھنگامی که آحاد آن مشغول فعاليت محفلی بود و چه ھم آن گاھی که به طرف وحدت و يکی شدن
حرکت نمودند ،نه تنھا ھيچ يک از آحاد آن از لحاظ ايدئولوژيک با انديشۀ مائو تسه دون ،توافق نداشتند ،بلکه از لحاظ
سياسی نيز کمترين تقربی با بيجينگ نداشتند .زيرا:
در کليت آن ،دو خط و دو منبع ايدئولوژيک باعث به وجود آمدن "چريکھای فدائی خلق ايران" گرديد ،يکی خط "پويان
و مسعود احمد زاده" و ديگری خط "بيژن جزنی".
تا جائی که از اسناد و نوشته ھای به جای مانده از زنده يادان "پويان و احمد زاده" بر می آيد ،اين دو تن در آثار شان
"مبارزۀ مسلحانه و رد تئوری بقاء -از پويان" و "مبارزۀ مسلحانه ھم ستراتيژی و ھم تکتيک -مسعود احمد زاده" که
مبارزۀ مسلحانه را يگانه راه پيروزی انقالب در ايران معرفی نموده و باربار تأکيد نموده اند که خشونت و قھر را فقط
با خشونت و قھر می توان از ميان برداشت ،نه تنھا ھيچ نوع برداشتی از انديشۀ مائوتسه دون را ارائه ننموده اند ،بلکه
با ناديده گرفتن طرح اصلی "مائو" در زمينه ،که داشتن "سه سالح خلق" را الزمۀ انقالب دموکرايتک نوين معرفی می
دارد ،در تقابل مستقيم با آن قرار گرفته ،به ھمان دليل از جانب پيروان انديشۀ "مائو" مشی آنھا زير نام "مشی چريکی"
و دنباله روی از خط "ماريگالس و رژه دوبره" مورد انتقاد قرار می گرفت.
و اما در مورد "بيژن جزنی" :سابقۀ فعاليت وی با حزب توده به گفتۀ نويسندۀ مقاله در مورد انگيزۀ خيزش مردم ھرات
خط مسکو و جزوه ھای باقيمانده از وی که اينک در يک مجموعه به نام "ُجنگی در بارۀ زندگی و آثار بيژن جزنی" از
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طرف "کانون گردآوری و نشر آثاربيژن جزنی" در  ۴۴٢صفحه جمعاوری ومنتشر گرديده است ،خود گواه و شاھد آن
است که نامبرده ھيچ مناسبتی با انديشۀ مائوتسه دون و خط چين نداشته است.
گذشته ازاين سه اثر که می توان گفت حيثيت ستون فقرات فکری "چريکھا" را داشت ،از سال  ١٣۴۶ھجری شمسی تا
اکنون  ،١٣٩۶در جريان اين نيم قرن مبارزه و پيکار آحاد آن نھاد -ھريک به شکلی و از موضع خاص خودش -اگر
گفته شود بيشتر از ھزاران مقاله و کتاب ،مجله ،مصاحبه و جريده از طرف آنھا به نشر رسيده ھيچ جای مبالغه ای در
آن وجود ندارد ،و جرايدی از سنخ ١٩" ،بھمن تئوريک"" ،پيام فدائی"" ،سياھکل"" ،پيام سياھکل"" ،نبرد خلق"،
"کار" و  ...ھم اکنون منتشر می گردند ،در ھيچ يک از آنھا نه در گذشته و نه ھم اينک ،ادعائی صورت نگرفته که آنھا
با انديشۀ مائو و يا حزب کمونيست چين و يا خط چين تقرب و يا تفاھم داشته اند ،سؤالی که عرض اندام می نمايد اين
است که نويسنده آن ادعای کذائی را از کجای خود بيرون کشيده است؟
آنھا نه تنھا با انديشۀ مائو تسه دون سروکاری نداشتند ،بلکه در تمام دوران حيات شان -حتا ھمان بخشھای سالم آن که به
مانند باند "فرخ نگھدار" مستقيما ً به دام روسيه نيفتادند -ھيچ گاھی ترم "سوسيال امپرياليزيم" را در ادبيات شان مورد
استفاده قرار ندادند تا نکند کسی به مانند "شجاع" ما پيدا شده و آنھا را متھم به پيروی از انديشۀ مائو و تعلق به خط چين
نمايد.
از آن گذشته ،نويسنده که تلويحا ً ادعا دارد که گويا قيام ھرات متأثر از مداخالت شاخۀ خراسان "چريکھای فدائی خلق
ايران" بوده ،آيا ھيچ می داند که آن سازمان شب فردای پيروزی "قيام بھمن -حوت" و سرقت دستاورد انقالب مردم به
وسيلۀ عوامل امپرياليزم يعنی آخند ھا ،به عالوۀ جدا شدن يک گروه کوچک مربوط به اسطورۀ مقاومت ايران "اشرف
دھقانی" ،بقيه به دو قسمت "اکثريت" و "اقليت" انشعاب نموده ،در عين حالی که با ھم اختالف داشتند ،در دو نکته در
ھمان آغاز کامالً موافق ھمديگر حرکت می نمودند ،نکات" ،حمايت از رژيم جمھوری اسالمی" و "ھمکاری با حزب
توده" يعنی در کليت آن خوشرقصی به خط مسکو.
نويسندۀ مقالۀ " نگاھی کوتاه به بيست و چھار حوت از فراز درخت توت" ،اگر تا اينجای مقاله يعنی معرفی "چريکھای
فدائی خلق ايران" کم سوادی و بی اطالعی خود را ريکالم نموده می خواھد بين "شجاعان" از ھمه يک سر و گردن
بلند تر خود را معرفی بدارد ،وقتی نمی خواھد از ھمکاری ھای جناح اکثريت "چريکھای فدائی خلق ايران" يعنی باند
"فرخ نگھدار" با دولت دست نشاندۀ روس در داخل و خارج از افغانستان نامی به ميان آورد ،چون در اساس آن رژيم
را به مثابۀ "عروس" ترسيم نموده ،در عمل نشان می دھد که خود يکی از نوکران و سرسپردگان روس اشغالگر است
که اينک تازه مسلمان شده ،وقتی با کاله سرخ نتوانست به اميال و آرزوھايش برسد ،تازه می خواھد با شال سبز ،ھمان
اميال و آرزو ھا را بر آورده بسازد.
نويسندۀ مقالۀ "نگاھی کوتاه ...درخت توت" ،حتا به خود اين زحمت را نداده تا از کسانی که در زندانھای رژيم وابسته
به روس در انتظار مرگ به سر می بردند و خاطرات شان را نگاشته اند ،به آن خاطرات مراجعه و يا پای صحبت آن
زنده به گور ھا بنشيند و بپرسد که نقش باند "فرخ نگھدار"  -بخوانيد اکثريت چريکھا -در دستگيری ،تحقيق و شکنجۀ
آنھا چگونه بوده است .ايشان به خود ھيچ زحمت نداده اند تا حد اقل از آن افغانھائی که آن زمان خيل خيل و گله گله به
روسيه به عناوين مختلف جھت "مغزشوئی" اعزام می شدند بپرسد که در دوران اقامت تان در روسيۀ آنروز ،چه
کسانی و متعلق به کدام باند "اکثريتی" و يا "توده ئی" مسؤوليت سرپرستی و استخباراتی آنھا را به عھده داشت ،تا
متوجه می شد که "چريکھای فدائی خلق ايران" نه تنھا پيروان انديشۀ مائو نبوده اند ،بلکه آنھائی که در ھمان زمان
دخيل در قضايای افغانستان بودند ،به صورت عمده در جمع نوکران روس و از جمع برادران تنی "حدخا" به شمار می
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رفتند و نمی توانستند عليه بادار امپرياليستی شان ايستاده شده ،گويا به نفع مردم ما نظر دھند -.اين که فعالً بخشھای سالم
"چريکھای فدائی خلق ايران" با پورتال "افغانستان آزاد  -آزاد افغانستان" ھمکاری می نمايند بدان معنا نيست که آنھا در
ھمان زمان ،طرفدار انديشۀ مائو بوده اند-
بی مناسبت نيست بيفزايم وقتی بررسی اشتباه يک فرد و يا جريان به ميان می آيد ،ھمه موظفيم ببينيم که آن اشتباه پايۀ
معرفتی دارد و يا ھم پايۀ طبقاتی و با درک تفاوت ،برخورد ما را نسبت به فرد و يا جريان عيار بسازيم .در ھمين مورد
خاص ،به نظر من مسأله به پايۀ معرفتی اشتباه و يا نادانی فرد بر نمی گردد ،زيرا گذشته از سپری شدن حدود چھل
سال از حماسۀ تاريخی ھرات و موجوديت صد ھا و ھزاران مقاله در موردش ،شاھدان زندۀ آن رستاخيز عظيم مردم و
جانبازی بيدريغ آنھا نيز گواه بر آن است که پای اشتباه معرفتی در بين نيست ،آخر مگر کسی چوب برداشته و به زور
چوب از ديگری می خواھد راجع به چيزی که اطالع ندارد قلم بزند که بتوان به اشتباه پايۀ معرفتی قايل شد؟؟ اينجاست
که دم خروس تعلقات پارينۀ "حدخا" خود را به شکل ديگری نمايان ساخته ،به خود جرأت می دھد تا بر خيزش خلق ما
مھر "روحيۀ منفی و ضد ملی" بزند.
بيجا نيست اندکی به سايتھائی که ناشر چنين خزعبالتی می باشند نيز يادآوری نمود ،که حکم تاريخ را ھميشه به ياد
داشته باشند .چه تاريخ نه تنھا به عوامل دشمن ،بلکه حامالن افکار آنھا نيز مھر خاين پرور را حواله می دارد .اميد
ھوشدارم را کسی دشمنی شخصی تلقی ننمايد.
اين رشته سردراز دارد

afgazad@gmail.com

۴

www.afgazad.com

