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

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

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ می ٠۵
  

   !رھبران، فعاالن و ياوران خلق ـ پرچم تنھا کسانی اند، که بايد جواب بدھند

  قسمت دوم

امروز به دفاع از آن ھا برخاسته ايد افزون بر اين که اين کار را  ديگری که شما شما اين کار را کرديد، اما کسان

 گذاشتند و تا سقوط رژيم، تا آخرين لحظه، کرسی و ینکردند، روی ھمۀ مردم کشور و خواسته ھای شريفانۀ شان پا

ه چسبيدند و حيث غنيمتی دو دست موتر و قدرت و نام و عزتی را که از آن مقام و چوکی برای شان فراھم شده بود، من

آره، برای . ً در قتل مردم بی گناه و ويرانی و تباھی کشور عمال سھم گرفتندیدر بدل آن با آن رژيم جنايت پيشه يک جا

مورين از خانه به دفتر می أمورعادی رياست اداری وزارت زراعت به طورمثال که صبح و شام توسط موتر مأيک م

 موھبت ھای نظام و حاميان روسی شان بسيار باالتر از آن بود که بتواند در رفت و از دفتر به خانه می آمد، اين ھمه

. بيش نيسته ای بی پولی و عدم استطاعت و امکانات برای خارج شدن از کشور بھان. برابر وسوسۀ آن مقاومت کند

 سبب ماندن به عدم حاکميت بر نفس متجاسر و گردن کش و کشش مزايای بی شماری که رژيم برای شان فراھم می کرد

کشور و خزيدن داوطلبانه به درون نھاد ھای باالی تصميم گيری رژيم ھستند، واال ممکن نيست که کسی، ھر قدر 

ًمحتاج و فقير، راھی برای خروج، اگر واقعا با رژيم و ھجوم و سلطۀ بيگانه مخالف می بود و به وطن و آزادی و 

  !استقالل آن عشق می ورزيد، پيدا نمی کرد

کسی که به آزادی و استقالل خاک و وطن و آرزو ھای ". دل که بسوزد، از چشم کور ھم آب می آيد: " گويندمی

شريفانه و ملی مردم آن فکر می کند و خود را ھم جزئی از مردم پنداشته و در آرزو ھای شان شريک می داند، به 

پنج . اين که فردا چه پيش خواھد آمد فکر نمی کندتکاليف راه، سيری و گرسنگی، شغل و وظيفه، باغ و زمين و خانه و 

ميليون آواره در خارج، ميليون ھا آواره در درون کشور، يک و نيم ميليون انسانی که کشته شدند و صد ـ دو صد ھزار 

د ديگر که به نام جھاد يا به نام مقاومت سالح برداشتند و عليه روس ھا و حکومت دست نشاندۀ شان دست به پيکار زدن

 فکرمی کردند و فکر می کنند، بدون "کاظم"کلين جناب داکتر صاحب وو خون دادند، اگرھمه چنان فکر می کردند که م

ِشک ما امروز دليلی برای افتخار پيروزی بر شوروی و چاکران خلقی ـ پرچمی آن و نازيدن بر نيرو ھای مقاومت و 
چرا که ! سد وطن فروش، مانند خلقی ھا و پرچمی ھا، نمی داشتيممجاھدين اصيل و راستين، نه چھار تا دزد بی مقدار فا

 و ياران نزديک بی "نجيب" و "کارمل" و "امين" و "ترکی"کلين شما داکتر صاحب، ھمراه با کسانی مانند وھمين م

. ات کنيممسلک ملکی و نظامی شان، اعم از حزبی و غير حزبی، چيزی برای ما نمی گذاشتند که ما به آن افتخار و مباھ
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اين ھا کسانی بودند که عالوه بر پيش کش کردن دو دستۀ کشور به روس ھا تاريخ پنج ھزار سالۀ ما را با بی ننگی و 

منھاج " مال ، ھا "حبيب هللا" ، ھا "عبدالرحمن" ، ھا "يعقوب" ، ھا "شاه شجاع"خيانت خود لکه دار ساختند، چون 

ين دفاع از اين ھا به نظر خيلی  ابنابر...  ھا و"ربانی" ، ھا "دوستم" ، ھا "محمد عظيم" ھا، "شريف" ھا، سردار "الدين

از انسان ھای ميھن پرست و آزاده و مسؤول در برابر مردم و خاک، به خصوص به نظر آنانی که در راه آزادی کشور 

وھين و تحقير و شکنجه شده از زير سلطۀ روس ھا به مبارزه پرداخته سر و مال شان را نثار کرده اند، در زندان ھا ت

اند، به زن و فرزند شان تجاوز شده است، خانه و کاشانۀ شان با توپ و تانک و حمالت ھوائی به خاک يک سان شده 

واقعيت . است و صد ھا بيداد ديگر در حق شان روا داشته اند، خود نوعی از گناه و خيانت و جنايت محسوب می گردد

صاحب شاھد بوديد، اگرمنصفانه قضاوت کنيد، که درحدود نصفی از کسانی که بعد از اين است که شما جناب داکتر 

کودتای ھفت ثور به حزب پيوستند و يا حاضر به ھمکاری در سطوح باالی حزبی ـ دولتی شدند، نظر به آزمنديی که به 

 است، به "برگشت ناپذيرانقالب " و چون فکر می کردند که به اصطالح  کرسی و حقوق و امتيازات بيشتری داشتند

 اين مسائل، شما شاھد بوديد که در آن ۀگذشته ازھم. حزب پيوستند و در آبگير خونين رژيم ترور و اختناق حل شدند

دوران پدر اسرار پسر را و پسر اسرار پدر را، ھمين طور برادر اسرار برادر را فاش می کرد و کسی به کسی 

ھزار ھا معلم و استاد با گزارش ھای . ترس جان به ھيچ انسانی اعتماد نداشتاطمينان نداشت و حزب و دولت ھم از 

ی می کنيد در چنين فضاآيا فکر . شاگردان شان و به وسيلۀ شاگردان شان بازداشت و شکنجه و زندانی و اعدام شده اند

ودند که احترام معلم و قدر  و برادر و برادر زاده اش از آن شرافتی بھره مند ب"امين"خصوص ه بی اعتمادی و ترس، ب

استادی و شاگردی را بدانند و ھر کسی را که می شناختند زير بال خود می گرفتند؟ ھر کسی را که در آن جامعه ببينيد، 

 فکر نمی کنم که تصور يک اگر به اين حساب پيش برويم،. به شکلی از اشکال و از يک طريق با ھم پيوندی داشتند

! اما ديديم که اين طور نبود! بازداشت ھم در تاريخ آن حزب و رژيم در ذھن کسی خطور کند و قابل قبول ما واقع شود

  !  و برادر زاده و برادر ھايش بودند"امين"بی رحم ترين انسان ھا در آن دوره 

آيا . افکار من را مشوش ساخته است" ھست"لفظ . ا نيستبيت حافظ آنقدرھم گوي: در باب بيت حافظ نظر من اينست که

اگر در بر .  مستان شھر يا کشور بودۀ مردم شھر يا کشور را شامل می شده است، يا تنھا در بر گيرندۀ ھمۀاين کلمه ھم

ظ نظر گيرندۀ ھمه مستان شھر يا کشور باشد و شھر يا کشور ھم بر طبق قوانين اسالمی اداره می شود، که شکايت حاف

مست، . به آن چه قوانين نظام حکم می کند و نظر به اين که خودش ھم به دين اسالم معتقد و مسلمان است، موردی ندارد

مست است و مستيی که در اثر نوشيدن اشربۀ مستی آور عايد يک فرد مسلمان می گردد به حکم شرعی گناه و حرام 

ر در شھر و يا کشور از مست و ھوشيار است را در بر می گيرد، دفراگير است و ھر چه " ھست"اما، اگر کلمۀ . است

اگر حکم برای حساب گرفتن از گنه کار باشد و . انتقاد شما ھم ھمين طور است. جا استآنصورت شکوه يا انتقاد حافظ ب

حزبی موجود ولی که گفته است ھر که را که به نام . گنه کار گرفته شود، جائی برای شکوه و شکايت باقی نمی ماند

و ھمه را در يک ظرف انداخت و يک سان مجازات ! است و يا ھر که را که در رژيم کاری داشته است بايد گرفت؟

چنين تصوری تنھا در باب کسانی صدق می کند که معتقد به يک نظام ديکتاتوری، ضد بشری، آزادی کش و ! کرد؟

  يا فکر می کنيد که نگارنده چنين انسانی است؟آ. غير دموکرات باشند، مانند خود پرچمی ھا و خلقی ھا

جنايات و . بايد گرفت و بست و به دست جالد سپرد" ھست"خير، نگارنده ھيچ گاه به اين فکر نيست که ھر چه را که 

خيانت ھای شورای انقالبی، کميتۀ مرکزی و شورای وزيران و جنرال ھای اردو يا کسانی که در چوکی ھای جنرال 

ر می کردند و مسؤوالن امنيت ملی رژيم و سائر کسانی که در سطوح باال، قدرت تصميم گيری داشتند، ھای اردو کا

خواه حزبی بودند يا غير حزبی، چون تمام امور نظامی، سياسی و فرھنگی کشور به وسيلۀ آن ھا خواه از جای ديگر به 
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 می شد، غير قابل بخشش ء می کردند، طراحی و اجراآن ھا امر و ديکته می شد يا خود مستقالنه از اقتدار خود استفاده

  . است

من حتی به اين باور ھستم که کسی را، تا زمانی که حزبش . اين ھا بايد مطابق به سنگينی گناھان شان مجازات گردند

  کودن که"ھاشميان"قدرت سياسی را به دست نگرفته و مرتکب کژروئی و جنايت و خيانت نشده است، نبايد، مانند 

اخذه قرار داد، يا ؤش مورد تحقير و تصغير و توھين و منھميشه به شعله ئی ھا حمله می کند، به خاطرحزبی بود

 شماست جناب داکتر صاحب، نه !! و انسان!!چنين کاری متأسفانه خصلت برخی از ھمکاران شريف. مجازات کرد

کسی . ھدف من اجرای عدالت است.  بگيريد"ھست"من ھيچ وقت حکم نمی کنم که ھر چه را که ! خصلت و اخالق من

  !! که مرتکب گناه شده است، بايد کيفر گناھان خود را ببيند، ھمين و نه چيزی بيشتر يا کمتر از اين

نتيجه ای که از اين مبحث گرفته می شود اين است که آوردن بيت حافظ در نوشتۀ شما با آنچه من گفته و می گويم 

زده است؛ و توسل به اعتبار حافظ که در جامعۀ ما به داليلی از ا کسی چنان حرفی ن، زيرقياسی است مع الفارق

اعتبارخوبی برخور دار است، به مقصد نشان دادن من و امثال من به صفت انسان ھای خشک انديش و قشری مسلک و 

ن ما آلوده است به گونه ای عقده ئی تنھا برای آن است که يک تعداد انسان ھائی که دست شان به خون ده ھا ھزار ھموط

  . از زير بار مالمت و داد خواھی مردم نجات پيدا کنند

و حقوق  دادخواھی و تظلم . من نمی دانم که شما محترم چرا و به چه منظور به دفاع از اين گونه انسان ھا برخاسته ايد

تقالی، يعنی رسيدگی ھمه جانبه به جرائم خاطر عدالت انه  شما که داد شان بۀميليون ھا ھموطن رنج کشيده و خواری ديد

جنگی و نقض حقوق بشر به آسمان ھا بلند است، برای شما مھم است، يا رھائی و نجات صد يا دو صد ناانسان نابکار 

  جنايت پيشه و خائن به وطن؟  

 و آشکار است جنايات و خيانت ھای تشکيالت گوناگون سياسی تصميم گيرنده در رژيم کودتای ھفت ثور آنقدر واضح

دليل اين که شما کاسه ای . که حتی خود آن ھا با زبان رسا و صدای بلند بدان ھا اعتراف می کنند و بخشش می خواھند

  .ش داغ تر شده ايد را من به درستی نفھميدماز آ

 آن ھا، نظر در باب خدمات قلمی اين ھا که بعد از سقوط رژيم صورت گرفته است، يا اعترافات و ندامت ھای برخی از

رچند حال دردی را دوا نمی کند، بايد حين دادستانی از اين ھا ھمن اينست که خدمات، اعترافات يا ندامت ھای اين ھا، 

چنين کار ھا برای تخفيف جرم و جنايت بايد مد نظر گرفته شود، نه به عنوان تبرئۀ کامل ھمه . در نظر گرفته شود

  !!جنايات و وطن فروشی ھای اين ھا

  دامه دارد        ا

٠۴/٠۶/٢٠١۶  

  

  

 

 

 
 


