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در گذر زمان و جهان هستی گاهی از سوی خداوند نوری تجلی میکند ،تا آیتی از آیات حق
و حجتی بر خالیق باشد ،آنچنانکه حق ایشان را محض ستایش خویش برگزیده و صناعت فرمود.
دل و جان شان را از هر آنچه جز او ست پاکیزه ساخت ،تا همهی غوغا و هیاهوی شان را شور ع شق
خود گرداند ،خلعت بندگی بر تامت شان پو شید و تاج ولی را اف سر شان ساخت .د ست حق از این

آستین بیرون فتاد تا دست گیرد افتادگان را و چراغ راه باشد گم گشتگان را.
پس درود خدا بر ایشان که پاك آفریده شدند ،پاك زیستند و به پاکی جان شیرین را به جان
آفرین تسلیم داشتند .در او فانی گشتند تا برای همیشه بر تارك هستی باقی بمانند .و عالمة فقید استاد
سعادتملوك تابش هروی عبد صالح خدا ،سوختهی در عشق و معرفت حق و پیامآور عبودیت که
خدای منان او را به امت محمدی هدیه داشت یکی از این برگزیدگان بود.
بلند همت بود و بر بیکرانهها چ شم دا شت .با همهی ه ستیاش کو شید تا پا در جای پای ا سوة
خلقت نهاده ،د ست بر اوج افالك ر ساند و از عالم باال گوهرهای ع شق و معرفت را خو شهچینی
کرده و چون سحاب رحمت سینههای ت شنه را آبیاری کند .خلقیاتش چنان متأثر از فرامین الهی و
واالئیهای علوی بود که فرمودهی( :تخلقوا باخالق اهلل) را مصداق عینی بود و معبود خواست که به

مقام (ولی اللهی) کشاندش فرمود« :عبدي اطعني حتي اجعلك مثلي».
موالیش جام سقای عشق و معرفت را به تمامی در ساغرش ریخته و جذبات عشق الهی عنان از
کفش برده و ری شهی انانیت را در وجودش خ شکانده بود .از خواص و مقربان ساحت دلدار بود،
اذن دیدار دا شت و جز به امر والیت عامل نبود .هنگامی که پیمانهاش لبریز میگ شت با محرمانش
از اسرار مکاشفات و مشاهدات و مالقاتهای با موالیانش و خدمتگزاری مالیك تحت امرش راز
میگفت.
احاطهای باطنی بر علم داشتتت ،چنانچه بدون مقدمات درم میدانستتت و در مستتایل مشتتکل
جایی که دیگران پای در گل می ما ند ند ،کل ید حل مبه مات بود .خالق یت بیهم تایش در
نظریهپردازی از ژرف اندیشتتیاش جوش میگرفت و میفرمود« :انستتان میبایستتت تا پنجاه س تال
بعدش آینده نگری داشتتته باشتتد» و خود نیز برنامههایش را بر همین محور پیریخته بود و شتتناخت
شخصیتش را تا پنجاه سال دیگر ناممکن میدید و آثارش را متحول کنندهی جهان و این همه را از
عنایات و کرامات معصتتومین علیهم الستتالم میدانستتتت .هرچه گفت کرد و هرچه کرد ،شتتتد.
عمل مجستتم بود .آزاد شتتتده از اعتبارات ستتبنجی و بر جایگاهی وحدت بخش تکیه داشتتتت و
الف

میفرمود«:عمر خود را به گونهای گذراندهام که هرگز برای آن پشتتیمان نیستتتم و حستترت بهتر
گذراندن آن را ندارم و همیشه بهترینها را انجام دادهام» ،از قفس رسته و بر شاخسار درخت اال هو

بنشسته بود تا خليفة اللهي را تاجداری کند و میفرمود« :ال اله اال اهلل گفتن دیگر باشد و ال اله اال اهلل
شدن دیگر».
تمنای خوا ستنها در دلش مرده و ساده زی ستی و قناعت ،بینیازش ساخته بود .ه ستی داده و
ه ستی ستانده بود .از عالم قلب تا انتهای عالم روح پرک شیده و به والیت تامهی محمدی(ص) نایل
گشته ،روحی مجرد بود و آنگاه که جذبة الهی وجودش را در مینوردید ،ساعتی چون جسدی بی

جان از عالم ملك سر برکشیده تا الهوت میخرامید ،سیرش محبوبی بود که هر سالکی را نشاید.
خوش گوارایش و گوارای هر رهروی.
در مسایل دینی بسیار غیرتمند و در شئونات زندگی دین محور بود .دوستی ،دشمنی ،شادی،
غم ،خنده و گریه هایش برای دین بود و تمام نگرانی و دلهره هایش از جنس دین بود .به رعایت
حقوق دینی با دقتی ویژه اهتمام داشتتتت و با همان دقتی که به رعایت حقوق خداوند(عز و جل)،
قرآن و عترت توجه داشتتتت به حقوق اجتما و مردم اهتمام میورزید و با وجود انبوه گرفتاریها
حتی از حقوق حیوانات نیز غفلت نمیورزید.
نفس پروری در نزدش عفن و پلید بود و همگان میهمان ستتفرهی تواضتتو و فروتنیاش بوده،
هرکه درب خانهاش را دق الباب میکرد پیش ازآن که بداند کیستتتت ،به رویش گشتتوده
میگردید .بی شتر زمان خود را به حل م شکالت مردم اخت صاص میداد و میفرمود« :در تمام عمر
کار مردم را هر چند هم اگر کم اهمیت مینمود بر کار شتتخصتتی خودم هر چند هم اگر پراهمیت
مینمود ،مقدم داشتم» .آری و به حق چنین بود.
اثناعشتتری دیده به جهان گشتتود .مادر ایشتتان از اهالی خراستتان و پدرش ،محمدمهدی احمدیان از
اهالی هرات مردی روشن ضمیر و از خانوادهای مبارز بود؛ پدربزرگ ایشان« ،احمد» به دلیل مبارزه
علیه استعمار ،دههی آخر عمر شریف خویش را در زندان مخوف «ده مزنگ» کابل سبری نمود.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فرزانهی فرهیخته ،استاد سعادتملوك تابش ،به سال  9231خورشیدی در شهر هرات افغانستان
در محلهی خواجه عبداهلل مصتتری ،در خانوادهای مستتلمان و مفتخر به مذهب حقهی شتتیعهی
ب

در سنین نوجوانی در راستای تربیت صحیح دینی با ارشاد پدر به محضر معلمی شایسته و وارسته
به نام شتتیب براتعلی کابلی که از چشتتمهستتتار حکمت و عرفان چشتتیده بود ،هدایت گردید.
هم زمان با انس و بهرهگیری از محضتتر استتاتید عرفان و اهل شتتهود ،دوران تحصتتیالت ابتدایی و
متو سطه را به صورت جه شی و در مدت  1سال در دبیر ستان جامی و سلطان غیاث الدین غوری
هرات به پایان رسانید .در سال  9232تحصیالت دانشگاهی را در دانشکدهی ادبیات کابل با کسب
رتبهی برتر و ارایهی پایان نامهای بستتیار محققانه که خود یکی از آثار ایشتتتان را به نام «قرآن و
دیدگاههای زیبائی شناسی» احتوا میکند ،با اخذ مدرك لیسانس به پایان رسانید و در دهة پنجاه به
عنوان شاعر برتر سال انتخاب و معرفی گردیدند.
دوران جهاد استاد متاثر از تحوالت سیاسی افغانستان و تجاوز دولت استعمارگر شوروی بود.
ایشتتان مبارزه علیه مظاهر بیدینی و استتتعمار را بر خود فرو واجب دانستتته به جهاد علیه خنوم
شتتیطانی به پا خاستتت و به عنوان یکی از عناصتتر فعال و محوری جهاد و مقاومت دستتتگیر و راهی
زندان گردید .ایشان در شرح حوادث بازداشت خود چنین فرمودند« :از آنجا که طبق روال معمول
مجاهدین سترشتنام بازداشتت شتده را بدون محاکمه و در استر وقت اعدام مینمودند با خدای
خود نذری نمودم که اگر توفیق شتتهادت حاصتتلم گردید که به مطلوب خود رستتیدهام و اگر از
زندان رهایی یافتم این آزادی را تولد و عمری دوباره تلقی نموده و خود را وقف موالیم حضتترت

بقية اهلل االعظم روحي و ارواحنا فداه نمایم .سحرگاه که مأموران مرا احضار نمودند ،دوستان زندانی به

فرو اعدام و آخرین ودا شتتیون و زاری نمودند ،لکن مأموران در کمال شتتگفتی مرا به بیرون از
زندان راهنمایی و آزاد نمودند .پس از آزادی به جهت ادای نذر متوسل به آستان دوست گردیدم
و حین دومین اربعین از توستت التم در عالم رؤیا به زیارت امام زمان(عج) نایل گردیدم ،پس از
دست بوسی از حضرت شان استمداد طلبیدم .ایشان مرا به خواندن کتابی امر نموده و فرمودند این
کتاب را بخوان ،تو خود خواهی فهمید چه باید بنوی سی .پس از مطالعهی آن کتاب به تکلیف خود
به نوشتن آثار عالم و خبیر گشتم».
به این ترتیب استتتاد تحقیق و نگارش در زمینههایی چون ستتیاستتت ،فلستتفه ،عرفان ،ادبیات،
روان شنا سی ،اخالق ،هنر ،جامعه شنا سی و دیگر علوم را آغاز نمود و در صنعت شعر طرحی نو
درانداخت و میفرمود« :جهت نگارش کتابها با دقت و تدبر صتتتدها بار ختم قرآن نمودم»؛ که
ج

حاصتتتل آن بیش از چهل و پنج عنوان کتاب با ویژگی منحصتتر به فرد محوریت توحید(فلستتفة
توحیدی ،سیاست توحیدی ،روانشناسی توحیدی و  )...گردید .افزون برنگارش کتابها در قالب
جلستتات مذهبی با تشتتریح معارفی چون شتترح صتتحیفة ستتجادیه ،شتترح دعای کمیل ،ترس تهای
نبی مکرم(ص) ،آرمانهای نبی مکرم اسالم(ص) و حضرت صدیقة طاهره(م) و امام علی( ) و
امام حستتن( ) و امام حستتین( ) ،شتترح صتتد میدان و منازل الستتائرین خواجه عبدا ...انصتتاری و
مولوی شتتناستتی و بیدل شتتناستتی از آثار نوشتتتاری و گفتاری خود دریایی کرانه ناپیدا و مملو از
گوهرهای ناب تقدیم تشتتنگان طریق حق نمودند که این آثار نیز به صتتورت صتتوت و تصتتویر در
دسترم و باقی است.
هم چنین ایشان کتابخانهی شخصی خود را که چند هزار جلد کتاب را در بر میگیرد و یکی از
نفیسترین کتابخانه های استتالمی به شتتمار میرود با جاری نمودن صتتیغهی شتترعی وقف
امام زمان(عج) نمودند که در قالب کتابخانهای عمومی در شتتهر هرات در اختیار عالقهمندان
قرار گیرد.
اما پس از آزادي از زندان ،اشغالگران و نوكران كمونيست آنها ،حضور استاد
را كه بيوقفه و خستگيناپذير فعاليتهاي جهادي خود را استمرار مي بخشيد ،تاب
نياورده و سرانجام در سال  7531به دنبال تعقيب و گريزهاي طوالني و با توجه به
پيروزي انقالب اسالمي ايران از راه نيمروز با قصد مهاجرت وارد ايران گرديدند و در
شرح حوادث آغاز مهاجرت خود چنين فرمودند«:شبي در عالم رؤيا ديدم كه دو سپاه
رو در روي هم آمادة نبردند و هر دو سپاه پرچم اسالم برافراشته و مدعي حقاند .در
حال تحير بودم كه كدام سپاه اسالم و برحق است و كدام باطل كه در همان حال به
زيارت امام زمان (روحي و ارواحنا فداه) نائل گرديدم و پس از عرض ادب و احترام از
وجود مباركشان تقاضاي ارشاد نمودم .ايشان (روحي و ارواحنا فداه) فرمودند :ببين
خميني در كدام سپاه است ،همان سپاهي كه فرماندة آن خميني است سپاه اسالم و
برحق است .چند روز بيش نگذشت كه جنگ تحميلي عراق عليه ايران آغاز گشت .و
بدين ترتيب ايشان كه از معتقدان و مدافعان واليت مطلقة فقيه بودند به قصد انجام
تكليف به تهران عزيمت نموده عالوه بر پيگيري امور جهادي افغانستان در تشكيل و
تقويت و آموزش نيروهاي مقاومت ايران فعاليت و همكاري مي نمودند.
د

در سال  9231با درخواست و دعوت حزب اسالمی رعد افغانستان برای رهبری کادر فرهنگی
این حزب به مشهد آمدند و تا سال  9237همواره به سازماندهی و تربیت مجاهدین مسلمان در جبهه
ی جهاد ا صغر عاشقانه تالش ورزیده و بعد از آن تمام فعالیتهای ای شان تا سال  9233در جبههی
مقدم و پهناور جهاد اکبر منحصر گردید ،چنانکه میفرمودند« :در طول بیست و پنج سال هجرت،
بیست و پنج روز به خود و برای خود نبودم».
در ستتالهای پر درد و رنج هجرت در شتترایطی که خانوادهی ایشتتان پس از مهاجرت به ایران
هویت ایرانی را پذیرفته و شنا سنامهی ایرانی دریافت کرده بودند ،با وجود پی شنهادها و ا صرارهای
بسیار برای پذیرش شناسنامهی ایرانی ،برای این گونه اعتبارات وهمی به اندازهی بال مگسی ارزش
قایل نبوده و همواره به افغانی بودن خود افتخار میورزیدند و فروش هویت خود را به بهای فرار از
رنج جهاد و مهاجرت و رسیدن به رفاه زندگانی فانی زشتترین ننگها میدانستند.
در ستتال  9233پس از اشتتغال افغانستتتان از ستتوی غارتگران غربی ،حادثهای که استتتاد در زمان
اشتغال افغانستتان توستو شتوروی با نگارش کتاب افغانستتان و تهدید غرب ،وقو آن را پیشبینی
کرده بود ،با قصد جهاد برای بازگشت به وطن اراده نمود تا برای احیای فرهنگ اصیل اسالم ،انسان
های این مرز و بوم را ناجی و چاره ستتازی باشتتد .از همین روی در اولین روز ورود به زادگاهش
همراه جمعی از همرازانش به زیارت شتتهدای واال مقام افغانستتتان در قرارگاه مهدی(عج) شتترفیاب
شدند و خطاب به شهیدان فرمودند« :ای شهیدان ،شما در روز واپسین نزد دوست گواهی دهید که
من طبق عهدی که با خون شما بسته بودم به عهدم وفا کردم».
بیدرنگ پس از ورود به افغانستتتان شتترکت در مجالس و محافل دینی و علمی را آغاز نموده،
در اقامتگاهش که یك خانهی اجارهای بود ،پیوستته و به دور از تعصتبات جاهلی پذیرای گرفتاران
حوزه ی فرهنگ و شتتیفتگان علم و ادب گردید تا جایی که دلدادگان کویش از شتتیعه و ستتنی
همچون برادر در جل سات در سش حا ضر می شدند و به دلهای خ سته و سینههای سوخته ،زالل
معرفت و معجون عزت هبه میکردند .سوالی نبود مگر جواب میگرفتند و نه درخوا ست و نیازی
مگر اجابت میگشتند.
در آخرین اربعینات و توسالتش پس از زیارت مرقد مطهر حضرت علی ابن موسی الرضا( )
به یارانش چنین مژده فرمود که «:در این زیارت در عالم مکاشفات پس از توفیق شرفیابی به حضور
هـ

حضتترت ثامن الحجج علی ابن موستتی الرضتتا ( ) و زیارت جمال وجهاللهی ایشتتان برات آخرین
مرحله از ستتیر و ستتلوك خود را از دستتت مبارك یداللهی ایشتتان دریافت نمودم و اکنون قبل از
هجرت از دن یا تن ها یك آرزو و خواستت تهی دیگر دارم و آن نیستتتت مگر ز یارت قبر مخفی
حضرت صدیقة طاهره(م) و بدین منظور پس از توسل به حضرتش آخرین آثار خود با عناوین
(بوئی از کوثر) و (فرمود عقیلة تبار عشاق) را هدیه به محضر دوست نمود.
درخواستش اجابت گردید ،لکن وجودش را به دردستان و غمکدهای بدل ساخت .گویی ساز
زندگیاش یکباره درهم شکست و به کوهی از آتشفشان درد مبدل گشت .پس از آن تعلقش به
حیات بمرد و از آن پس دیگر کسی استاد را در صحت نیافت.
با شتتدت یافتن بیماری قلبی در بیمارستتتان البیرونی هرات بستتتری گردید ولی پزش تکان به دلیل
کمبود امکانات دستور اعزام به کشوری دیگر را صادر نمودند .برای سفر به هند تصمیم گرفته شد،
سفری که از چند سال قبل مکرراً خبر آن را می داد و میفرمود « :در آیندهای نه چندان دور باید به
هند سفر کنم» .در آخرین مجلس سفارش کرد که اگر معلم نباشد راه کمال بسته نخواهد ماند و به

این آیه استتتناد فرمود« :ان تتقوا اهلل يعلمكم اهلل» .طی تمامهای تلفنی دوستتتان خود را در مشتتهد از
ساعت و روز سفر آگاه ساخت ،طلب حلیت و ودا فرمود ،از حا ضرین کویش نیز طلب حلیت

فرموده و نزدیکان را خبر از آمدن مهمان میداد .منزل را برای پذیرایی از مهمانان آماده کرد و با
زمزمهی این دو بیتی عزم سفر نمود:
از وادی فتتقتتر و درد و حتترمتتان رفتتتتتم

از گتتوشتتتة تتتار و تتتنتتگ زنتتدان رفتتتتتم

با سر به جهتتتتان آمتتتتده ،دل نستتتتبتتتترده

بتتا پتتای ختتلتتوص و ذکتتر ایتتمتتان رفتتتتتم

مورخ  9231/7/3مطابق با  37سبتمبر 3191توسو هواپیمای پامیر ،کابل را به قصد دهلی ترك
نموده و بالفاصله در شفاخانة امکال انستیتوت قلب مترو ،بستری گردیدند و در سحرگاه روز سوم،
حدوداً ستتاعت هفت به وقت افغانستتتان ( )9231/7/7جام بقا نوشتتیده روح بلندش به ملکوت اعلی
پیوست و عالمی را در ماتم خویش نشانید.
پیکر مطهرش پنج شنبه به تاریب  9231/7/3به افغانستان انتقال داده شد و روز بعد ( عصر جمعه
 )9231/7/1چون نگینی بر دوش خیل عزادارانش تشتتییو و در میان حزن و ماتم ستتوگواران در
آرامگاه آبا و اجدادیاش هم جوار با سلطان میرعبدالواحد شهید(رح) آرمید .روحش شاد و راهش
پر رهرو باد.
و

تذکری بر چاپ دوم
از آنجا که تاریخ را امری انسانی بشمار میآورم ـ همانگونه کـه انسـان را ،از دیـدگاهی کـامال
ویژه ،امری تاریخی ـ با رویدادهای تاریخی ،با نگرشی تحلیلی برخـورد نمـوده ـ و همانگونـه کـه
برخی از دوستان متوجه شدهاند ـ به جای گزارش زمانوار وقایع و رویدادهای مهم تـاریخی ،عنـان
بیان و بنان را بدست نگرشهائی میسپارم که روی دالیلی ،حول واقعه و یا رویدادی تاریخی میتوان
ابراز و ارائه کرد .و این ،دأب منِ بنده بوده و هنوز هم میباشد.
از اینرو ،اگر در این رساله و یا رسالههای دیگری که حول رویدادهای تاریخی رقم خوردهاند،
با ذکر تاریخوار حوادث مواجه نمیشوید ،علـت را آن بشـمارید کـه نگارنـده سـر تـاریخنویسـی
نداشته و ارائهی «تحلیل تاریخ» را مؤثرتر از خودِ آن میپندارد؛ چرا کـه در ایـن روش ،عـالوه بـر
ذکر امری تاریخی ،خواننده با مطالب متنوع دیگری نیز ارتباط برقـرار سـاخته و متوجـه بسـیاری از
نکات مهمی خواهد شد که در آن تاریخ مـورد توجـه ،نیـاز ،عالقـه و ...مـردم و یـا حـداقل خـو ِد
نویسنده بوده است.
بهر حال ،از آنجا که کتاب «تهاجم و شکست شوری در افغانستان» در تاریخ کشـور مـا امـری
قابل توجه بوده و با آنکه یکبار آن را به دست نشر سپرده بودیم ،چون نحوۀ پرداخت و تحلیل قضیه
به نحوی جدی قابل تأمل میباشد ،بر آن شدیم تا آن را مجددا به نشر بسپاریم.
مزیت این چاپ بر چاپ اول آن بر اینست که:
یکم ـ ویرایشی مختصر ـ بسیار مختصر ـ صورت گرفته و اغالط مطبعی برطـرف شـده اسـت؛
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دویم ـ نوشتهها و مقالههای پراکنده در یک مجلد گرد آمدهاند؛
سیّم ـ از حروفچینی و صفحهآرائیِ تازهئی برخوردار شده است.
امیدواریم خوانندۀ این رساله ،به اجر زحمت مطالعة خود دست یابد!
و هدایت از اوست

چرا شوروی به افغانستان
حمله کرد
بررسی مسئلة حملة نظامی شوروی به افغانستان را ،و یا به صـورت دقیـ تـر ،روح و یـا جـوهر
استعمار ـ با در نظر گرفتن معنای درست این اصطالح که عبـارت از ایـدۀ آبـادانی باشـد و معنـای
انحرافی و مصطلح شدۀ آن که ایدۀ تجاوز و بهرهکشی را تداعی میدارد ـ از چند بعد و پهلو قابـل
بررسی و دقت میباشد.
استعمار را میتوان از نگاه خشک و خالییِ سیاست تدقی کرد ،از نگاه حقوق بین المللی نیز ،از
نگاه فلسفة حقوق و سیاست نیز ،از دیدگاه اقتصاد نیز ،از چشـمانـداز یـک اسـتعمارگر و یـا یـک
دولت استعماری و یا یک ملت استعمار شده نیز ،از پهلوی اخالق و روابط اجتماعی نیز ،از مجرای
دید مذهبی خالص نیز ،از بعد نظامی نیز ،و باالخره از چشمانداز فرهنگ و ایدئولوژی نیز.
حملة شوروی را به افغانستان نیز میتوان در رابطة با هر یک از این دیدگاهها مـورد تأمـل قـرار
داد ،و ما در این نبشته بر آن شدیم تا مسئله را در رابطه با فرهنگ و ایدئولوژی دولتمردان شوروی
مورد تدقی قرار دهیم.
این دیدگاه را از آن جهت بر سایر چشماندازها موجه یافتیم که باور داریم همة حرکات انسانی اعم
از آفاقی و انفسی از زیر بنای ایدئولوژیک پا میگیرد؛ چرا که حرکت نتیجة انتخاب و اراده و مقایسه و
شناخت و نیاز و هدف میباشد .لذا به هر اندازه ایدئولوژی فرد و یا جامعهئی بازتر و پهنهمندتر ،انسـانیتـر،
پاالیش یافتهتر ،متکاملتر و از نهادها و ریشههای متعالیتر و تعهدزاتر و مقـد تـری پـا گرفتـه باشـد
به همان میزان فرایند عملکرد به آن ،نتیجهبخشتر ،الفـتآفـرینتـر ،آزادیآورتـر ،عـدالتگسـترتر،
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سازندهتر و تکاملبخشتر خواهد بود و در صورت خالف ،طبعـا نتیجـه و فراینـد آن نیـز در جهـت
خالف اینهاست.
روی همین باورداشت بود کـه حملـة شـوروی را بـرای بازشـناخت و ریشـههـای ایـن عمـل
استعمارگرایانه از پهلوی نهادهای فرهنگی و ایدئولوژیک آن و به ویژه روح ایـدئولوژیک حـاکم
بر این فرهنگ ،مورد نظر قرار دادیم؛ ولی بر آن نبودیم تا همة ابعاد و پهلوهای برخاسته از این ریشة
خبیثه را بررسی نمائیم ،چه اینکار در خـور کتـابی مفصـل مـیباشـد و نـه در حوصـلة یـک مقالـة
کوچک .لذا ،ما به بررسیِ نهادهای مادییِ ایدئولوژیک حاکم بـر سیاسـت شـوروی و زمینـههـای
تطبی آن از دیدگاه فلسفی در مورد افغانستان و موارد مشابه آن پـرداختیم؛ و بعـد تزویـرهـائی کـه
شوروی جهت به انحراف کشانیدن ذهنیت مردم جهان در زمینة تحریف و مسخ مفاهیم انسانی و به
صدا در آوردن بلندگوهای نصب کرده در جوامع دیگر به کار میبرد .در قسمتی دیگـر ،نخسـتین
ساقة پا گرفته از آن ریشه و موارد زاده شدۀ از این شاخه را به تجربه نشستیم و در آخر هم درد دلی
و تمام.
امید است آنانی که این نوشته را میخوانند ،در زمینه به شـناختی درسـت از نهادهـای سیاسـت
شوروی در افغانستان دست یافته و این شناخت ،مسئولیتی در ایشـان ایجـاد نمایـد و ایـن مسـئولیت
حرکتی بالنده و تپشزای در حیات ایدئولوژیکشان ببـار آورده و در پرتـو بازیافـت جهتـی نـو در
رابطه با ایدئولوژئی توحیدی ،دست در دست همة مستضعفین جهان و بـه ویـژه مسـلمانان محـروم
افغانستان بر شیاطین مستکبر جهان ،چنان بشورند که از استعمار جز در قاموسها یادگاری باقی نماند.
در بازیافت ریشههای چهرۀ سیاسی ممالک کنونی جهان و مشخص سـاختن خطـوط نهـادین
آن چهرهها ،و نیز بردن حداکثر استفاده از زمینههای تاریخی ـ سیاسی آنهـا ،بـر آنـیم تـا نگـاهی بـه
ریشههای چهرۀ سیاسی مملکت شوروی و خاستگاه این سیاست در رابطة با افغانستان بیندازیم.
این دقت را از چند دیدگاه جالب ،قابل نگرش و ضروری دانستیم؛ نخست از دیـدگاه انسـانی،
چه در شرایط فعلییِ مردم مستضعف افغانستان ،ایمان و انسانیت بر آن میداردمان که توجهی بـه آن
در سطوح مختلف داشته ،فریاد مظلومیتشان را بگوش آنهائی که فرصتی برای شـنیدن دردهـای
انسان و انسانیت دارند برسانیم ،هر چند این نبشته اصل موضـوع ،ریشـههـا و یـا «نهادهـای سیاسـت
شوروی در افغانستان» است ،اما چون مربوط به سرنوشت مردم افغانستان میباشد و همین علل بوده
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که آن معلولهای دردناک را ببار آورده است ،بررسی آن خالی از فایده نتواند بود؛ و اگـر نتوانـد،
دردهای تألمبار منِ افغانی محروم و آواره را مرهمی باشد ،حتما میتواند ،هشداری باشد آنهـائی را
که هنوز بصورت مستقیم از گزند این تجسم پلیدی (شوروی استعمارگر) در امان ماندهاند.
دو دیگر ،از جهت توجـه بـه مبـارزۀ اسـالمییِ ایـن مـردم غیـور و آزاده و علـت رسـائیهـا و
نارسائیهائی که درین مبارزۀ اوج گیرنده داشتهاند و میتوانـد بـر تجربـههـای نـاب و تلطیـف شـدۀ
مبارزات اسالمی بیفزاید و نیز از آن سبب که در ظرف چهار پنج سال ،چندین کودتـای خـونین و
شورویگرایانه داشته و حتی اکثرا به همکـاری و طراحـی شـوروی تجـاوزگر؛ ـ کـه علـتهـا و
روشهای اصلی این مسئله را ما در نوشتههای «استعمار شوروی در رابطة با افغانستان» و «آیا انقـالب
افغانستان انقالب اسالمی است؟» بصورت مفصل شرح کردهایم و آنهائی که طالب بررسی بیشتری
هستند به آنجا ارجاع میداریم ـ و هم از این دیدگاه که شوروی با پیاده کردن صدها هزار سرباز از
ارتش سرخ بدان تجاوز کرده و آن را در قبضة خویش در آورده است و عمدۀ همـة اینهـا ،آنچـه
علت این مسائل بوده است.
آنچه درین میان چشمگیرتر از سایر زمینهها تبارز و تظاهر دارد ،وضع و شـیوۀ اسـالمی مبـارزۀ
مردم افغانسـتان مـیباشـد کـه طبعـا ایـن مسـئله علتـی دارد .موقعیـت بسـیار حسـا جغرافیـائی و
استراتژیکی افغانستان که میتواند پلی باشد حرکت شوروی را برای رسیدن به آبهای گرم جنوب ـ
البته نه بدون واسطه ـ و نیز زیر نظر داشتن هر چه بهتر و بیشتر کل منطقه و حرکات مفید برای سـایر
ابرقدرتها ،سبب شد تا استعمار شوروی تارهای مرئی و نامرئی استعمار را بر گرد این پیکره بتاید.
از جانبی نهضت اسالمی اخیر جامعة اسالمی بگونهئی نپخته در میان ملت مسلمان افغانسـتان راه
یافته بود و میرفت تا با ویران کردن کاخ استعمار غرب به نوکری ظاهرشاه و درهم کوبیدن بتهای
ضد اسالمی حکومت و رژیم طاغوتیاش ،حکومت الهی را بر ویرانههای آن بنا کنـد و ،...باعـث
شد تا استعمار شوروی که خطر را جدی یافته بود پشت سرهم کودتا براه انداخته و مردم نیز کشـته
داده و حکومت اسالمی بگویند ،تا آنکه نهادین خصیصة ضد انسانی مارکسیسم یعنی زورمداری،
استعمارگری ،تجاوزطلبی ،خونریزی و توسـعهجـویی بـه شـکل تجـاوز مسـتقیم و اشـغال نظـامی
افغانستان چهرۀ کثیفش را نمودار ساخت.
نهضت اسالمی افغانستان با وجودی که هنوز به پیروزی نرسیده است ،برای مردم ایـن مـرز و بـوم
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بسیار گران تمام شده و صدها هزار شهید خونین کفن داده است .روشهـای اسـتعماری مسـئله را مـا
در نوشتهئی دیگر شرح کردهایم ،لذا در این جا بر آنیم تا روشن نمائیم که هستة استعماری ایـن مسـئله
بر روی چه پایههائی قرار دارد ،چه روشن شدن و نمودار ساختن خاستگاه اصلیئی ایـن مسـئله اسـت
که بیانگر روش مبارزه با علت آن بوده و میتواند هم برای ما و هم برای دیگران زمینة تجربة سیاسی و
اجتماعی باشد؛ و اگر این نبشته بتواند القاء کنندۀ این مفاهیم شده و در راه نابودییِ ریشههای استعماری
کمکی باشد ،نویسنده از کار خویش راضی تواند بود .خدا کند که چنان بشود!
نخستین مسئله

نخستین واقعیت انکارناپذیر جوامع انسانی را در زمینة روابط و مناسبات به اصطالح ذات البینـی
و نیز در رابطه با حیات فردی ،خواستهها و ایدهآلهائی تشکیل داده و فرهنـگ حـاکم بـر زنـدگی
شخصی و یا جامعه است که مسیر اصلی حیات آن را طرح ،نمودار و جریان حرکـت را در مسـیر
طرح شده ،جهت میبخشد.
بررسی دقی فلسفییِ این واقعیت نشان میدهد که این حقیقت غیر قابل انکار بوده و عام اسـت.
لذا آنانی که فرهنگ را نوعی روبنای اجتماعی و اقتصادی میدانند چـون ،در یـک کـالم ،طـرح
روابط اقتصادی بصورت عام ،جزء فرهنگ انسانی است نمیتوانند از زیر بار این واقعیت فرار کنند.
ما در ای ن نبشته بر آن نیستیم تا بحـث را پهلـوی فلسـفی خاصـی بخشـیم ،چـه اینکـار در خـور
فرصتی دیگر و رسالهیی دیگر خواهد بود.
بــه هــر حــال ،فعالیــت اجتمــاعی زادۀ باورداشــتهــای خــاد خــود اســت و جریــانهــا و
باورداشتهای مختلف در زمینة واحد ،زایندۀ نتایج مختلف از زمینة واحد تواند شد .حال این زمینه
چه بعدی از ابعاد جامعة انسانی باشد ،فرقی نمیکند؛ زمینة فردی یا اجتماعی ،اقتصادی و یا سیاسی،
اخالقی و ایمانی یا حتی زیبائیشناسی هرگز فرقی نمیکند ،آنچه مهم است رابطهئـیسـت کـه از
ایمان و نگرش به زمینة ویژه پدیدار میشود.
اگر بخواهیم مسئله را در رابطه با سیاست جامعهئی مورد تحلیل و بررسی قـرار دهـیم ،نخسـت
باید ،پایههای فرهنگیئی را که این سیاست از بطن آن پاگرفته است ،مورد تحلیـل و بررسـی قـرار
دهیم تا بعد ریشة باورداشتهای فرهنگی جامعه را لمس نمائیم و پس از آن مسئله است که متوجه
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پهلوی هدفمندی این سیاست پا گرفته از آن فرهنگ مبتنی بر آن باورداشتهای ویژه میشویم.
درک هدفمندی هم میتواند ما را به ریشة باورداشتهای فرهنگی برسـاند ،امـا آنچـه در ایـن
میان مهم است پیوند و روابط انسانیئی هست که از عملکرد به زمینههای مسئولیتزای این اهداف
تولید میشود و هر چه تولیـ د رابطـة انسـانی و تعـاون بیشـتر ،جلـوۀ روح انسـانیت و نوعدوسـتی و
عدالتگرائی و اخالصمندی و ایثارجوئی و از خودگذری و کمالیابی در فرهنگ تبلور و تجسم
بیشتری داشته و بر حقانیت و نزدیک بودن آن فرهنگ و باورداشتها به فطـرت و هویـت فطـری
انسانی خواهد افزود.
اینک با درک این مسئله میپردازیم به بازیابی دو مسئلة مربوطه به سیاست خارجی شوروی در
رابطه با مسئلة ویژۀ افغانستان :یکی هدف از بروز این حرکت ضد مردمـی؛ و دوم :ریشـههـای ایـن
هدف.
هدف از این حرکت ،همانسان که بـرای همگـان روشـن اسـت چیـزی جـز اسـتثمار مـردم و
سرزمین افغانستان نبوده و نتواند بود و هر که در هر جائی هم بخواهد توجیه و تفسیر دیگـری بـرای
این مسئله بتراشد جز همکاری و همزبانی با استعمار ،گام دیگری بر نداشته و جز به فعالیتهای غیر
انسانی همکاری و همراهی ننموده است.
اشغال نظامی افغانستان! آنهم در زمانی که مردم بیش از دو صد هزار کشته دادهاند و مصممانـد
هر طور شده حکومت غیر قانونییِ محلی را ـ که میخواهد جهـت جامعـة افغانسـتان را بـه جانـب
شوروی بچرخاند ـ سرنگون ساخته و دولتـی آزاد و بـدون وابسـتگی ایجـاد نماینـد ،چـه تفسـیری
میتواند داشته باشد؟!
توجیهسازیها و تفسیرپردازیها زمانی خواهد توانست ذهن انسان را متقاعد و آمادۀ پذیرش بسازد
که حرکت مردم یکپارچه ،همجهت ،دشمنشنا و با هدف نمیبود ،ولی اکنون که مـردم ،هـم
ملیتهای ملت فروش و استعمارزدۀ خویش را به همان دیدهئی مینگرند که مشاورین اسـتعماری
شوروی را و زبانشان یکیست و جهتشان نیز ،اکنون که مردم دشمن خویش و دوستان دشـمن
خویش را خیلی خوب میشناسند و نیز هدف نهـائی خـود را در تشـکیل حکـومتی اسـالمی ،در
فریادهائی رسا نقش کردهاند و یگانه و نهائی علت آواره شدنها ،زندانی دادنها و شهید شدنهایشان
هم جز مخالفت با حکومت مارکسیستی متمایل به شوروی نبوده و نیست و علت حمایت شوروی
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را نیز از وی خیلیها خوب درک کردهاند و میدانند که اگر شوروی را نیز جز ایدۀ استثمار به این
عمل مجبور ساخته بود ،این همه انسان بیگناه را نمیکشت و دهها مطلب دیگر؛ در چنـین زمـانی
برای چه کسانی جای تفسیرهای غیر استعماری باقی خواهد بود؟!
لذا حرکت استعماری شوروی از نظر هدف روشن است و اگـر مـا هـم ایـن حرکـت را غیـر
استعماری بدانیم گذشته از این که سایر مردم دنیا این بـاور را نداشـته کـه بـه حماقـت مـا خواهنـد
خندید ،و اما میرسیم به بازشناسییِ پهلوی دیگر مسئله.
سوسیالیسم و فرهنگ

طوریکه برای همگان روشن است شوروی ادعای پیروی از مارکسیسم را دارد .ما نمیخواهیم
در این زمینه وارد جزئیات و نقد و بررسییِ واقعیت این ادعا شـده باشـیم .لـیکن آنچـه از اعترافـات
ایدئولوگهای برجستة وابسته به این دولت بر میآید روشنگر این مطلب است که اینـان خـالف
گفتههای نویسندگان دست سوم و چهارم مزدور داخلی و جیره خواران بیخبر خارجی ،خـویش
را به سوسیالیسم در حال گذر مییابند .نظر سایر مارکسیستها که در مورد حکومت و رژیم فعلی
شوروی روشن است .بگذریم از اینکه آنان خود چه پنداری را در سر میپرورانند و امـا اگـر ایـن
مسئله را بپذیریم که شوروی در حرکت به سوی سوسیالیسم میباشد ،باقی میمانـد بررسـی ریشـة
باورداشتهای فرهنگ سوسیالیستی.
سوسیالیسم اسا فرهنگ انسانی را نخست بر مادیت نهاده و در ثانی این مادیـت را بـه نـوعی
جبر پیوند زده تا به خیال خود بتواند نوعی قانونمندی را در طبیعت حرکات اجتماعی تثبیت نماید.
بازتاب این باور و اعتقاد این میشود که انسان موجودیسـت مـادی ،و مجبـور و ایـن دو اصـل
زایندۀ اصول و فروع دیگریست ،چه اندک تأمل در موجودیت انسانی مادی و مجبور میرسـاند
که نخست این انسان ،تهی از معنویت ،اثر ،اراده ،انتخاب و هدف بوده و جز موجودی هرز ،پـو،،
آلت فعل و بازی طبیعت کور و کر چیز دیگری نتواند بود.
لذا فرآوردههای علمی و فرهنگی این انسان نمیتواند جز بر مبنای مادیت اسـتوار باشـند .پـس
فرهنگ در اندیشة سوسیالیستی میشود روبنا ،از آنجهت که انسان روبناست و آنهـم مجبـور ،ایـن
جبر در زمینة اندیشههای وی نیز حاکم بوده و فرهنگ انسانی نیز در تحت قدرت اجبارهـائیسـت
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که ناشی از مادیت میباشد.
جالب مسئله و آنچه مایة تمسخر به این باورهاست اینست که جبر حاکم بر انسان درین مکتـب
ناشی از نیازهای انسانی است! به این معنا که نیاز انسان به امور اقتصادی و امـرار معیشـت ،وی را بـه
تالش و حرکت و تکاپو واداشته ولی شرایط و روابط تولید و توزیع ناشـی از ایـن نیـاز ،سـازنده و
زایندۀ فکر و در نتیجه فرهنگ جوامع بشری میگردد! گویا فراموشی هراسناکی به آقـایون دسـت
داده است که خودِ نیاز نوعی اندیشة زادۀ «شناخت»« ،مقایسه» و «انتخاب» است.
اگر از ورود بیشتر به دقای فلسفی مندمج در مسئله بگذریم ،این واقعیت جلوهگری میدارد که
اساسا بینش فلسفی و انسان شناسییِ فلسفی مارکسیسم خودآگاهانـه و یـا ناخودآگاهانـه زیـر تـأثیر
روابط سیاسی و اقتصادی ناشی از افکار و تمایالت ضد انسانی و ضد علمی سـختی قـرار داشـته و
هنوز هم که هنوز است مردی مردستان از تبار حقیقتپرستان انسانگـرای در میـان گرداننـدگان و
کارگزاران این مکتب ظهور نکرده است تا به این همه تمسخر و پوچی آگاهانـه بشـورد! و تـاریخ
فرهنگی مارکسیستی را جهتی نو بخشیده و این همه لکههای تمسخر را از ریـش آن پـاک کنـد و
همین امر باعث آن شده که سیاست خارجی و نیز سیاست داخلی مملکت شوروی بر پایة فرهنگی
مادی و زیر تأثیر مستقیم آنچه اقتصاد مینامیم باقی بماند.
مقولة تمسخربار دیگری که از بطن این باورداشتهای مادی و مغایر و حتی مخالف این باورها
روئیده و رشد چشمگیر ولی ضد انسانیئی هم نموده مسئلة هدف و وسیله و بدتر از اینها ایـن ایـدۀ
شیطانی که :هدف وسیله را توجیه مینماید ،میباشد.
وجود همچو شعاری در همچه مکتبی که بر پایههای مادی محض بنا یافته ،خود مؤیـد وجـود
ایدۀ استعمارئی نهفته در ذات مکتب است.
بگذریم از اینکه باور به مسائل «هدف» و «وسیله» و قبول توجیه هدف و وسیله را با اندیشة جبـر
مادی نمیشود تطبی کرد ،چه سر فلسفیدن نداریم و برآنیم تا فرایندهای اجتماعی این باورداشتها
را بدرک بنشینیم.
لذا میبینیم که فرهنگ سوسیالیستی ،از چند جهت ناقص ،غیر علمی و خـالف جهـت فلسـفة
خودش و در نتیجه ضد تکامل انسانیست.
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نتایج فرهنگ سوسیالیستی در مورد جامعة افغانستان

غیر علمی بودن و متناقض بودن این فرهنگ با باورداشتها و اصـول خـودش را مـیتـوان در
مورد خاد افغانستان به تحلیل نشست و چون ما دخالت مستقیم شـوروی را در افغانسـتان از دورۀ
داودخان میانگاریم ،این رویداد تاریخی را با کمک آنچه آقایون بنام فلسفة تاریخ یاد میکنند بـه
سنجش مینشینیم .هر چند اگر این حادثه را فقط به حیث یک رویداد تاریخی هم مورد تأمل قرار
دهیم ،تفاوتی در زمینه از نگاه فلسفی و تأثیری در نتیجة آن نباید به بار آورد.
از دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک ،درین رویدادِ ویژه ،فلسفة تاریخ بـر آنسـت کـه وقتـی تضـاد
طبقاتی جامعة انسانی به مراحل رشد هراسبار خود رسید ،این تضاد حرکتی تازه را در جامعة بشری
تولید کرده و اگر شرایط معینی که باعث ایجاد این حرکت شده به هم نخورد ،از حرکت ناشییِ از
این تضاد به اثر انباشته شدن و تمرکز و تراکم تغییرات جزئیِ کمی ،یک دیگرگونی عمی کیفی و
پایدار و باز ،زایندۀ حرکتی نو و جهتی نو پدیدار میشود تا برسد به جامعة کمونیستی خالی از تضاد
طبقاتی.
و اما ،حرکت تاریخیئی که در افغانستان توسط کودتای داودخان پیاده شد چه ابعاد و ریشههائی
از این همه حرفها و مسایل را دارا بود؟ جز اینکه بگوئیم تضاد طبقاتی میان ظـاهر شـاه و پسـرعموی
کاخنشینش باعث این رویداد تاریخی شد! تفسیر دیگری کرده نمیتوانیم ،چه از مسئلة کودتا ،کسـی
جز کودتاچیان با خبر نبود ،چه رسد به آن کوخ نشین محرومی که جز در موقـع آمـدن بـه شـهرهای
بزرگ حمام را به چشم نمیدید و خوردن چای برایش جز در مواقع مریضی کمتر امکانپذیر بود!
در زمان ترهکی و امین نیز مسئله به عین شکل جریان داشته و فقط آنهائی که در پشت پرده بنام
شورای انقالب ،داشتند به شوروی خدمت میکردند در اثر یک تبانی به روی پرده آمدند.
در مورد خاد ببرک که اصوال نیاز و لزومی به بحث احسا نمیشود ،چه نیروئی از خـارج
آمد و ببرک را بر سریر قدرت نشانید و حادثهئی نوین در تاریخ رویـدادهای سیاسـی افغانسـتان بـه
وجود آورد و تنها زمانی می شد این امر را با فلسـفة علمـی! مارکسیسـم توجیـه و تفسـیر کـرد کـه
نخست حرکت تاریخی در افغانستان ،حرکتی به قول خود آقایون دینامیکی و ناشـی از تضـادهای
طبقاتی کل مردم افغانستان بوده و ثانیا حرکت رو را به عنوان یک حرکت اسـتعماری ناشـی از
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تضاد طبقاتی جامعة بزرگتر مورد امعان قرار داد! منتها اگر بشود چنین فرض محال بیهودهای را کرد!
لذا آنچه از بررسی رویدادهای تاریخی اخیر افغانستان در رابطه بـا سیاسـت شـوروی مـیتـوان
فهمید اینست که نخستین پایة این حرکت مبتنی بر مادیتی سخت خالی از همهگونه انسانگرائـی و
بدون روح تعهد و ایثار و هدفمندی عالیه و سرشـار از روح تهـاجمی خودگرایانـه و ضـد مردمـی
است؛ هر چند بدون تحلیل جامعهشناسانة فرهنگ حاکم بر سیاست اسـتعماری شـوروی و نمایـان
ساختن تضاد باورداشتهای این مکتب با خودش ،شهادت بیش از دوصد هزار انسان ،خود گـواه
خوبی بود بر این واقعیت؛ و ادعاهای بیاسا حکومت شوروی ،جز تالشهائی سخت ابلهانه برای
سرپوش نهادن به جنایات خویش نمیتواند چیز دیگری باشد.
پس راه دیگری باقی نمیماند که ما بتوانیم سیاست خارجی شوروی را در رابطة بـا افغانسـتان جـز
بر مبنای فرهنگ و باورداشتهای مادهگرایانه و ضد انسانی تفسیر و توجیـه نمـائیم و همـین نهـاد دور
افتاده از مسیر فطرت انسانیی حاکم بر فرهنگ و سیاست شورویست که باعث بروز و ظهور پایههای
کمک دهندۀ دیگری در زمینه شده است.
استعمار به همانگونه که در زمینة اجتماعی با ایجاد فعالیتهای ضد انسـانی کوشـیده اسـت تـا افـراد
جامعه را به نوعی انحراف عقیده و قبول برخی ارزشهای ضد انسانی وادارد ،همیشه بر آن بوده است تا
این روش استعماری را در زمینههای مختلف اجتماعی تعمیم و ازدیـاد بخشـد .یکـی از ایـن زمینـههـا
پهلوی فرهنگی و بگونة خاصی در زمینة به انحراف کشیدن معانی واژههای انسانیست ،چه در مسـیر
فعالیتهای استعماری خویش به این نتیجه رسیده است که ایجاد انحراف و اغتشاش در معانی واژههـا
منجر به دریافت نادرست شده و طبیعیست که نتیجة این بدآموزی در حرکات افراد بگونـة روشـنی
متبارز خواهد شد! در واقع همان و حرکات ناهنجار اجتمـاعیسـت کـه هویـت انسـانی جامعـه را بـه
اغتشاش کشانیده و اکثریت جوامـع امـروزی کـه در تـب از خـود بیگـانگی شـدید و بیمارگونـهئـی
میسوزند در حقیقت نتیجة همین بینش و روش کاربرد این عمل استعماری در زمینة مسایل فرهنگـی
و اخالقیست .البته این نکتة دقی را نباید نگفته گذاشت که هدف اصلییِ استعمار از این عمل چیزی
جز در اختیار گرفتن نیروی اقتصادی و رسیدن به برخورداریهای رفاهیتزای مـادی نبـوده و نخواهـد
بود ،چه استعمار جز به قدرت و برخوردار شدن از زمینههای نیروزا نمیاندیشد.
در مکاتب الهی برخی از کلمات دارای معنییِ ژرف و بارهای مقد میباشند ،چـه ادیـان بـا
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عقیده به زیر بنای ایدئولوژیک توحیدی و پذیرش عقیدۀ سازنده و معنی دهنده به جهان (معاد) این
کلمات را تقد و ژرفا بخشیدهاند ،لیکن استعمار ،بگونة وقیحانـهئـی آن را کـامال دگرگـون و از
معنی اصلی به ضد آن بدل کرده است.
«مسئولیت» و «احسا مسئولیت» یکی از این کلمات مقد و جامعهگرایانه و سـازندهایسـت
که استعمار به سراغش رفته است .در بینش مکاتب غیر الهی چون نـه جهـان دارای معنـا و هـدف
الهیست که بتواند هستی و از آن میان انسان را در مسیر این هدف و معنا قرار دهد و نه دارای معـاد
و نتیجهئی که بتواند مسئولیت را چه در عمل و چه در زمینههای فردی و اجتماعی اثبات دارد ،ایـن
واژه (مسئولیت) نه تنها آن تقد و ارزش را نداشته که دارای معنائی غیر انسانی و ضد انسانیت نیـز
شده است .لذا مسئولیت در برابر خدا و وجدان و انسان و انسانیت جای خود را به مسئولیت در برابر
شهوت و ثروت و مقامطلبی و تجملپرستی سپرده و در برخی از نظامها چـون سوسیالیسـم ،جـای
خود را به مسئولیت در برابر اختناق ،زندانی و شکنجه کردنها ،ترور کردنها ،زنده به گور کردنهـا،
آواره کردنها و جالدیهای دیگری داده و تا آنجا هم رشد نموده است که مشتی اوباش بیآبـروی
خودفروش خودباخته و میهنفروش ضد انسان و انسانیت نیز دم از مسئولیت میزنند.
پاسداران سنگر شرک ،سنگر ضد آدمیت و انسانیت نه ،که پاسـداران سـنگر ضـد انسـانی یعنـی
شوروی و کرملین نشینان بد سیرت و نیز مزدور بیآبروی آنها ببرک کارمل در ایـن روزهـا از همـین
پلیدهای خونآشامند که مسئولیت را به همین معنا میفهمند و در بینش بیمارگونـة اینهـا مسـئولیت در
برابر انسان ـ چه آنها به خدا و وجدان کاری ندارند ـ جای خود را به مسئولیت در برابر شهوتپرستیها
و هو طلبیها و مقامیابیها و مکنتجوئیهای شوروی محورانه سپرده است.
اینان مصداق راستین و تجسم این آیة قرآنی میباشند کـه« :و إِذ قِيیَ ل مه َلیم ال تمیَلف ِدی مدو دِیي َلْ َلر ِ
()2
صلِ محان»
قاللما إِنَّمال ن َلح من مم َل
شوروی برای بهانه درست کردن و هوا پرستیهای خـود را رنـگ قـانونی بخشـیدن ،پـس از
آنکه از حکومت داودی مأیو میشود ،نخست موجود نامرد نامردمی چون ترهکی را بر کرسی
قدرت مینشاند ،چرا که وجود ترهکی زمینة خوبی میشود برای تحمیل خواسـتههـای اسـتثماری
شوروی! آنهم بنام پیمانهای فریبکارانة همکاریهای سیاسی ـ نظامی؛ در حالیکه نه تنها شوروی ،کـه
 2ـ زمانی که به ایشان گفته شد در زمین فساد نکنید می گویند :ما ،اصالح کنندگانیم .بقره آیه .22
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همة دنیا باخبرند که ملت افغانستان از لحظة روی کار آمدن ترهکی ،عدم موافقت خـود را بـه ایـن
دولت دست نشانده از طری جنگ مسلحانه نشان دادهاند و نه تنها دولت ترهکـی را قـانونی و ملـی
نشناختند که بارها اعالم کردند که هیچ یک از موافقتنامههای او مورد قبولشان نخواهد بود .ولی
چون او را بیکفایتتر و بیعرضهتر از آن مییابند که بشود از طری دستهای ناپاک او به اهـداف
خود برسند ،امین را با آنهمه تأییدها و تمجیدها به میان میآورند ،اما چون او را نیـز در مقابـل ملـت
شکستخورده مییابند ،پیمان دروغین ،با حکومت غیر قانونی و غیر ملی ترهکی را بهانـه سـاخته،
سربازان خود را داخل خاک افغانستان آورده ،با جالدی و قتل عام مهرۀ کثیف دیگری (ببرک) را
بر مردم تحمیل میدارند و اینکار را ایفای مسئولیت مینامند! این مسئله را باید تا حد الزم شـکافت
که حکومت شوروی برای آماده ساختن نیروهای تهاجمی استعماری با ترهکی پیمان میبنـدد کـه
هرگاه نیرویی از خارج کشور وارد خـاک افغانسـتان شـده و تمامیـت ارضـی افغانسـتان را تهدیـد
میکرد ،حکومت افغانستان میتواند از شورویها برای دفع نیروهای اجنبی تقاضای کمک نماید.
جالب مسئله در این است که شوروی ادعا میدارد حکومت محلی افغانستان برای دفع نیروهای
خارجی و آمریکائی از ما کمک خواسته اسـت و مـا هـم بـه مناسـبات پیمـانی کـه بسـته بـودیم و
مسئولیتی که داشتیم ،بدانها کمک کردیم ،ولی در تبصرههای سیاسی خود میگوینـد« :حکومـت
امین که از ما کمک خواسته بود عامل امپریالیسم آمریکا بود».
و اصوال معلوم نیست کدام دولت از آنها کمک خواسته است و کدام نیروی آمریکائی را آنها
بیرون راندهاند! چه مراد از حکومت افغانستان را در زمان تهاجم نمیتوان جز حکومت امین فهمیـد
که اتفاقا روسها برای سرنگون کردن وی آمدند و حکومت ببرک هم که دو سه روز بعد از ورود
ارتش رو و کودتای علیه امین اعالم شد.
تحمیل پیمان استعماری را بر ترهکی ـ که حکومتش حتی از نظر قوانین اسـتعماری و دروغـین
فعلی جهان نیز غیر قانونی است ـ پیمـانی انسـانی نـام نهـاده و خـویش را در تحقـ چنـین پیمـانی
استثماری ،مسئول شمرده اما تجاوز ،مداخلة علنی ،قتل ،غارت ،چپاول و آواره کردنهـا را بـه هـیچ
نگرفته ،درین زمینه هرگز احسا مسئولیتی نمیکند.
ببرک ،اینک در افغانستان در شرایطی بسر میبرد کـه هـیچ سـگ آوارهئـی نیـز بـدان راضـی
نخواهد بود ،ولی این موجود پست که خود خویش را قربانی هـو هـای شـوروی کـرده ،آواره
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کردن مردم را مسئولیت مینامد ،کشتن جوانان و پیران و روحانیون مسلمان را مسـئولیت مـینامـد،
آنهم تا آنجا که شهید کردن هزاران هـزار انسـان را بـه دسـت سـربازان شـوروی توسـط تانکهـا و
هواپیماهای روسی مسئولیت رسیدن به نظام خون ریزانة ضد مردمی سوسیالیسم توصیف مـیدارد.
آری ،این برداشت یک مفسد ضد انسان و انسانیت از واژهایست کـه در عقیـدۀ اسـالمی انسـان را
«ایثار»« ،عش » و «شهادت» میآموزد.
وی (ببرک) ادعا میدارد ،برای شما آزادی را ارمغان میداریم ،لیکن نمیخواهد اعتراف کند
خود مزدور استعمار پلیدیست که کشتارهای پی در پی و حمـالت میـگهـای آن در مـدتی نـه
چندان زیاد در حدود صدها هزار شهید ،چندین صد هزار آواره و زندانی ببار آورده است .جالـب
اینجاست که ببرک هنوز خویشتن را مسئول و آنهم اینسان مسئول میداند!
استعمار و انترناسیونالیسم

از طری همین قلب و تحریف معانی و مفاهیم است که استعمار و بـه ویـژه اسـتعمار شـوروی،
توانسته است از مفهوم ژرف و بلند «انترناسیونالیسم» به شکل دردباری به نفع خویش استفاده کرده،
دانسته و یا ندانسته عدهئی را در سایر ممالک جهان به گونة آالت فعلی مورد استفاده قرار دهد .ما از
بررسییِ کار آنهائی که مستقیما از منابع استعماری تغذیة ایـدئولوژیکی شـده و عمـلشـان نمـودار
پایبندی به اندیشههای وارداتی و استعماریست میگذریم ،چه اینان راهشان روشن است و وظیفة
آنها هم معین! اما شگفتیی مسئله در اینست که میبینیم آنهائی که خود را از نظر ایدئولوژی و بکار
بستن تاکتیکهای سیاسی ـ اجتماعی خالف جهت استعمار شوروی و گـاه صـد در صـد متضـاد
نشان میدهند ،میکوشند حملة شوروی را در افغانستان نوعی تحلیل و تفسیر جانبدارانه از شوروی
نمایند.
انقالب مردم افغانستان و پس از آن تجاوز مستقیم شوروی به این سرزمین بهترین محکی بـرای
بازیافت و بازشناخت چهرههای آزاد و مستقل ـ اعم از دولتهـا و گروههـای سیاسـیئـی کـه در
ممالک جهان و به ویژه در ممالک اسالمی و گاه هم با ماسک اسالم فعالیتهائی داشـتند و دارنـد
ـ شد ،چه جهتگیری اینان در برابر این هر دو مسئله (هم انقالب مـردم و هـم تجـاوز شـوروی بـه
افغانستان) نمایندۀ موقف سیاسی و در نتیجه پایگاه و خاستگاه ایدئولوژیکی آنان میباشد و در سایة
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درک همین روابط است که نه تنها ملت افغانستان به شـناخت دوسـتهـا از دشـمنهـای خـودی
میرسد که همة مردم مسلمان در هر سرزمینی میتوانند به این درک پوینده و حرکتآفرین نائـل
آیند ،هر چند که قسما آمدهاند.
انعکا انقالب اسالمی افغانستان و در کنار آن تجاوز ارتش سرخ شوروی به این مملکت و به
این ملت در اکثر ممالک جهان نتایج متضادی را به بار آورده است و از آن جمله در ایران.
در میان کمونیستها و کمونیستنماهای ایران ،بیشتر از همه تحلیلها و توجیههای حزب تودۀ
ایران و نیز گردانندگان جریدۀ آیندگان ،نمایشگر وابستگی بیشتر و در نتیجه تضادگوئی روشنتر و
شرمآورتر است.
تحلیل و نقد نظر و تفسیرهای کمونیستهـای ایـران از حوصـلة ایـن نبشـتة کوچـک بیـرون و
اصوال فرع موضوع این گفتار است ،لیکن از ارائهی قسمتی از مطالب و طرز عمل و جهتگیـری
اینان در برابر انقالب افغانستان ـ که در حقیقت نمودار ساختن اصلی انحـراف دادن مفـاهیم انسـانی
توسط استعمار و نیز بازشناساندن چهره هـای الینـه شـده و محکـوم و وابسـتة بـه اسـتعمار شـوروی
میباشد ـ خود را ناگزیر مییابیم.
حزب تودۀ ایران که خودفروختگی و وابستگیاش روشنتر از آن است که احسا نیـازی را
برای روشنگری پایهها و ریشههای اندیشة آن حزب بر انگیزد ،چه این حزب ،تنها به تفسیر و توجیه
استعمارگرایانه در زمینة افغانستان بسنده نمیدارد که میکوشد وظیفـة تبلیـا اسـتعماری را نیـز ایفـا
نماید.
حزب توده در شمارۀ  ،211مردم ـ از دورۀ هفتم ـ پس از بیان یک سلسله شعارهای انحرافی که در
جای خودش جالب خواهد بود مینویسد ...« :بدین ترتیب انترناسیونالیسم از آغاز جزء تفکیکناپـذیر
جهانبینی و ایدئولوژی پرولتاریا بوده است .بیهوده نیست که هرگونه تجدید نظری در مارکسیسم ،یـا
با تجدید نظر در سیاست انترناسیونالیستی منطب با روح دوران آغاز میشود و یا سرانجام بـدان منتهـی
میشود».
تودهایها میخواهند شیادانه ،روح و روان چریکهای فدائی خل ایران را با این بیان بـه تـذکر،
آنهم تذکری سیاستمدارانه و انترناسیونالیستی ،بنشینند!
درینجا روح انحرافی و استعمار زدگی در مورد مفهوم انترناسیونالیسم به خوبی نمودار اسـت؛ چـه
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حزب تودۀ ایران به جای گرایش به انترناسیونالیسم راستین و واقعی که اتکـای اصـلیی آن تـودههـای
عظیم محروم و مستضعف میباشد ،به انترناسیونالیسم کـاذب ،انحرافـی ،الینـه شـده و اسـتعماری کـه
پایگاه اصلی اتکاء آن دولتهای جبار و زورمدار استعماریست پناه برده است؛ به جـای گـرایش بـه
ملت محروم افغانستان ،که اکثریت مطل آن مسلمانند و بجای گرایش به خواستهای پاک و بیشـائبة
ملت شوروی ـ منهای دوازده میلیون کمونیست حزبی و سازمانی ـ به پشتیبانی از ارتش سـرخ رو و
مهرههای کثیف دست نشاندۀ استعمار شوروی در افغانستان ،میگراید!
اینست آنچه استعمار ،از مفهوم انترناسیونالیسم در ذهن مزدوران خویش تزری میدارد!
گندزدگی واقعیی اندیشة تودهئیها را ،که گاه تا حد دلسوزی به اینهمه انحراف و خودبـاختگی،
انسان را متأثر میسازد ،میتوان در همین مقالـه (چریکهـای فـدائی خلـ  ،انترناسیونالیسـم پرولتـری و
انقالب افغانستان) به خوبی مشاهده کرد.
درین مقاله کودتای فرمایشی ترهکی با این مضمون« :پیروزی قیام ثور در کشور بـرادر و همسـایه،
افغانستان و فرا روئیدن آن به یک انقالب دموکراتیک و ملی واقعی ،چشماندازهای نوینی را پیشاروی
جنبش آزادیبخش ملی در منطقه گشود» انقالب قلمداد میشود ،زیرا که استعمارزدهها و الینه شدههـا
باید اندیشةشان نیز الینه شده و استعمارزده باشد و کودتا را نیز انقالب بخوانند.
پارۀ باال و تأکید بر اینکه «چشماندازهای تازه »...بیانگر دید سیاسـی ایـدئولوژیک حـزب تـوده
بوده و در مورد رسیدن به قدرت ،این واقعیت را خودشان در پاراگراف بعد اینگونه بیـان میدارنـد:
«گذشـته از ایــن ،تجربــة انقــالب افغانســتان ،در کنــار تجربـة اتیــوپی ،بنــین و ...بــار دیگــر صـحت
رهنمودهای مارکسیسم ـ لنینیسم را در مورد اشکال مختلف تأمین هژمونی (!) پرولتاریا در انقـالب
دموکراتیک و راههای گوناگون گذار به سوسیالیسم را به اثبات رساند .بار دیگر نشان داده شد کـه
نیروهای انقالبی در صورتی که وظیفة اصلی انقالبـی خـود ،تـدارک انقـالب در همـة سـطوح و
«محاصرۀ همه جانبة دژ دشمن» ـ تعبیر لنین از انقالب ـ را بـه درسـتی عملـی کننـد ،مـیتواننـد در
لحظة تاریخی مناسب با استفاده از برتری کیفی و سازمانیافتگیی خـویش و بـا اسـتفاده از حـداقل
بیطرفی نیکخواهانة بخشی از خل بر دشمنی که از نظر کمی ممکنست بر آنان برتری داشته باشد،
غلبه کنند» .خوانندۀ محترم ،با در نظر گرفتن ادعای «علمی بـودن مارکسیسـم» و ادعـای اینکـه هـر
گونه تجدیدنظرطلبی در مارکسیسم در تحلیل نهائی مساوی با ارتجاع اسـت ،اوال متوجـه خواهـد
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شد که نه تنها تودهئیها آنقدر مسخ شدهاند که حتی دانش سیاسی ـ ایدئولوژیکشـان انحرافـی و
الینه شده و دروغین و بیمحتوی و استعمارزده و در نتیجه ضد هویت فطری انسانیست و بـا آنچـه
مارکسیسم در زمینة فلسفة تاریخ و ماتریالیسم دیالکتیک خودشان دارد ،بیان کننـدۀ تضـاد اسـت و
اصوال نمیتوان با قبول جبر اقتصادی تاریخ برای انقالب جز یک راه تصور کرد و باز نمیتـوان بـا
قبول ماتریالیسم تاریخی مسئلة تدارک انقالبی را ـ که خود روبنا است ـ تفسیر علمی نمود؛ اما اینان
(تودهئیها) میخواهند با همة این نقایص در زمانی که فدائیان خل بیشرمانهترین حمالت مسلحانه
و ارتجاعی خود را متوجه انقالب اسالمی ایران کردهاند ،آنان را متوجه زمینة کسب قدرت سیاسی
از طری کودتا نمایند و این مقاله (مقالة تودهئیها در همین شماره) به پنـدار نگارنـده دعـوتیسـت
ارتجاعی و استعماری از فدائیان خل برای تدارک یک کودتای استعماری علیه انقـالب اسـالمی
ایران ،چه مقاله خود در چند جملة بعد خود این دعوت را اینگونه بیان میدارد« :انقالب نیز میتواند
با یورشی ناگهانی ماشین دولتی را تصرف کند ،آن را در هم بکوبد ،ستون فقرات ارتجاع را خـرد
کند و با دست زدن به اصالحات بنیادی دموکراتیک آن بخش بیطرف خل را نیز به سوی خـود
جلب و آن را علیه مقاومتهای پراکندۀ ارتجاع بسیج کند و یک انقالب واقعی را تحق بخشد».
قسمتِ جالب مسئله درین دعوتنامة ننگین در اینست که میکوشـد قلـب مفـاهیم سیاسـی ـ
ایدئولوژیک را با اینگونه جمالت «تجربة افغانستان نشان داد ،که همچنـان ضـد انقـالب مـیتوانـد
برای سرکوب انقالب دست به کودتا بزند» به مردم القاء کرده و کودتای ترهکی را انقالب بنامد و
جنبش عمومی مردم را حرکت ضد انقالبی و کودتای امین را کودتا! میکوشد از مسئلة افغانسـتان
در زمینة تصاحب ماشین سیاسی حکومت یک تجربة استعماری و تحریف شده را القـاء دارد و بـا
آنکه تجربة واقعی افغانستان نشان داد که تصرف ناگهانییِ ماشین دولتی نمیتواند تغییراتی بنیادی را
به دنبال آورد و بخش بیطرف خلـ را جلـب و جـذب نمایـد .اسـتعمارزدۀ چـپ بـر آنسـت تـا
توهمات بیپایه و مایة انحرافی خود را برای به تفاهم رسیدن با یک یا چند گروه مسخ شـدۀ دیگـر
«تجربة اجتماعی!» جا بزند!
واقعا استعمار افسونی عجیب دارد! استعمار میتواند انسان را اینهمه دگرگون سازد ،بیچاره کند،
تحریف نماید و باز میتواند با تکرار مفاهیم قلب شده و با استفاده از روانشناسی تبلیغات آنهـا را بـه
جای مفاهیم اصلی القاء نماید!
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در مورد قلب مفهوم انترناسیونالیسم صحبت کردیم ،خوبست این تکه از چرند و پرندهای ایـن
مقاله را ،که باز میکوشد تجاوز مستقیم علیه خل افغانستان ـ همچنان که در موضوع تفسیر مفهـوم
مسئولیت آمد ـ را یک وظیفه قلمداد نماید از نظر بگذرانیم« :اما گذشته از اینها ،انقالب افغانسـتان از
یک نقطه نظر دیگر و بسیار مهمتر نیز بار دیگر صحت نظریـات جنـبش کمونیسـتی جهـانی را بـه
اثبات رساند .انقالب افغانستان جلوهگاه ،ژرفا و ماهیت انترناسیونالیستی و انقالبی سیاست همزیسـتی
مسالمتآمیز نیز بود».
این تکه را هم بخوانید تا بر دانش سیاسیتان نسبت به افیون استعمار افزوده شود! بعـدا بـاز فکـر
خواهیم کرد اینان چه نوع میاندیشند.
«جنبش کمونیستی جهـانی ،هنگـامی کـه در کنفـرانس بـین المللـی  2311و سـپس در 2322
سیاست همزیستی مسالمت آمیز را به مثابه بهتـرین ابـزار بـرای منفـرد کـردن محافـل جنـگطلـب
امپریالیستی و پایان دادن به جنگ سرد و ایجاد محیطی مساعد برای رشد و پیشرفت جنبش انقالبی
جهانی پیشنهاد کرد ،این حقیقت را نیز اعالم داشت که همزیسـتی مسـالمتآمیـز ،کـه مضـمون و
محتوای اصلی سیاست خارجی کشورهای سوسیالیستی را تشکیل خواهد داد ،هیچ منافاتی با دفـاع
و پشتیبانی انترناسیونالیستی از نهضتهای آزادیبخش ملی ندارد».
خوانندۀ محترم باید و البته که باید این را بداند که همة افراد حزب خلـ و پـرچم کـه بـاز هـم
تودهئیها در مورد این نامگذاری دوگانه از «حزب واحد دموکراتیک خل » بر چریکهـای فـدائی
خل آنجا که چریکها در سر مقالة کار شمارۀ  41مینویسد« :حزب پرچم در طول حیات سیاسـی
خود بیش از آنکه در جهت نفوذ در تودههـای دهقـان افغـان اندیشـیده باشـد ،بـه نفـوذ در ماشـین
حکومتی و تسخیر قدرت از طری کودتا میاندیشیده است» میتازند ،همه و همـه در حـدود پـنج
هزار نفر بودهاند و تودهئیها ،حملة نظامی استعماری شوروی را به «دفاع و پشتیبانی انترناسیونالیسـتی
از نهضتهای آزادیبخش ملی» تفسیر میدارند!
اصل موضوع در این نقل قولها ،مسئلة انحراف و عوضی ساختن مفـاهیم انسـانی اسـت از جانـب
استعمار و اگر در پرتو و رابطة با همین دیدگاه ،نوشتههای چریکهای فدائی خل و سایر کمونیستهای
افغانستان ،ایران ،عراق ،سوریه ،لیبی و ...را از نظر بگذرانیم میبینیم که همه با هم مشابه و از خودبیگانگی
خودشان و بیانشان و اندیشةشان مدلل و روشن است و اگر گاهگاهی در مییابیم که مائوئیستهـای
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افغانستان و یا چریکهای فدائی خل و ...حکومت دست نشاندۀ شوروی را مردود میپندارند ،نبایـد بـه
این باور برسیم که نکند اینان از جریان استعمارزدگی دور ماندهاند ،نه ،منتها جهـت الینـه شـدگیشـان
جداست ،ورنه در محتوی ،صد در صد همرنگ ،همگون و همپایهاند .و درین میان بررسی اندیشهها و
برداشتهای «سازمان مجاهدین خل ایران» که خویش را مجاهد و مسلمانتر ازامام خمینی مـیداننـد
سخت جالب و قابل بررسی است.
سازمان مجاهدین خل همه جا میکوشد در رابطه با اسالم خود را علی (ع) و ابوذر عنوان کند.
اما برای منِ افغانستانی دیدن دم خرو در صفحات جریدۀ مجاهد ،این مسئولیت را ببار مـیآورد
که در کنار نمایان ساختن تزویر استعمار در مورد قلب مفاهیم انسانی ،هوشیارباشـی داده باشـم کـه
آن برادران و خواهرانی را که آسوده خاطر و بیتوجه به جهتگیریهـای ایـن سـازمان در مـورد
انقالب اسالمی ایران و همچنان نهضت انقالبی ملت محروم خودمان افغانستان و تجاوزات مسلحانة
شوروی بر این مملکت ،یا با این سازمان همکاری میکنند و یا اینکه به آنها با نظر بـیتفـاوتی و یـا
احیانا خوشبینانه مینگرند.
سازمان مجاهدین خل در مقالهئی تحت عنوان «تحلیلی بر کنفرانس پاکستان و مسئلة افغانستان»
در دو شــمارۀ  19و  14نشــریة مجاهــد مــیکوشــد انقــالب اســالمی افغانســتان را اوال ،شورشــی
امپریالیستی تحت پوشش ادعای دفاع از اسالم و ارزشهای اسالمی و ملی توسط عدهئی خودباخته
جلوه دهد! که علت اینگونه تهمتها و حملههای ناشیانه را به صورت خیلی موجز ،در جزوههـای
دیگر شرح کردیم و گفتیم که همة گروههای وابسته ،به نسبت وابستگی اصوال نمیتوانند تجربهئی
از آزادی داشته باشند و از جانبی جهان را نمیتوانند جز بر دو پایة استعمار شرق و غـرب بفهمنـد و
اینهم از دیگر نیرنگهای استعماریست که توانسته زور را به جای ارزشهای انسانی در مغز بـیمغـزان
فرو کند! ولی جالبتر از این مسئله ،بیان توطئهآمیز و بیشرمانة دیگری است که علیه همة آزادگان
و انساندوستان مسلمان ایران بکار گرفته است ،بدین معنی که همة آنهائی که به نحـوی از انحـاء از
مبارزات مردم ح طلب افغانستان حمایت کردهاند و یا تجـاوز نظـامی شـوروی را بـر ایـن کشـور
محکوم نمودهاند از امام خمینی گرفته تا مرد بقال سر کوچـه ،همـه را همکـار و همگـام و همزبـان
امپریالیسم و ارزشهای مورد نظر آن قلمداد میدارند! قسمت اول مقاله را با دقت بخوانید.
اینان ضمن تحلیل کنفرانس بحمدون و خدعههای استعمارگران جهان در مورد پیمـان سـنتو و

تهاجم و شکست شوروی در افغانستان ( چرا شوروی به افغانستان حمله کرد ) 20  ..............................................................

خیمة شب بازیهای استعمارزدگانی چون محمد رضا شاه و ملک فیصل و دعواهای دروغینشان از
اسالم میکوشند کنفرانس پاکستان را در کنار فعالیتهای امپریالیسـم آمریکـا ،خـالی از محتـوای
اسالمی و انسانی دانسته و مردود شمارند .البته آوردن نقل قولهائی از کاشف الغطاء بـرای انسـانی و
اسالمی جلوه دادن افکارشان خالی از حسن انتخاب نخواهد بود .طبیعتا مجاهدین ،همة کشورهای
شرکت کنندۀ درین کنفرانس را به یک چوب بسته و آنان را دستیاران امپریالیسم جلوه مـیدهنـد.
چنانچه در مورد تقویت باورشان درین مورد مینویسند« :آنچه مسلم است آمریکائیها و مرتجعین
منطقه قصد دارند که از مسئلة افغانستان به منظور به انحراف کشـانیدن انقـالب ایـران سـوء اسـتفاده
کنند»؛ لذا برای تأکید ،این نوشته را از روزنامة هرالـدتریبون نقـل مـیدارنـد« :احتمـال دارد تجـاوز
روسیه به افغانستان به نفع گروگانهای آمریکائی در ایران تمام شود زیرا ممکن است خمینی به ایـن
نتیجه برسد که در مقابل مسئلة بزرگتری یعنی امکان تسلط کمونیسم در تمام دنیای اسالم قرار دارد.
در چنین اوضاع و احوالی است کـه بـه دنبـال ورود سـربازان شـوروی بـه افغانسـتان ،امپریالیسـم و
مرتجعین منطقه مشترکا کنفرانس به اصطالح اسالمی پاکستان را طراحی میکنند .زیرا بهانة بسـیار
خوبی بدست آوردهاند و دیگر نبایستی معطل کنند».
درین مقاله ،مجاهدین حرفهای خود را از زبان دیگران میزنند چه در صورتی کـه همـه را بـه
یک زبان بگیریم ،تناقضگوئی روشن آن چشمگیر مینماید ،ولی این زیرکی را مجاهدین دارنـد
که به استناد شهادت دم روباه از خودش ،حرف خود را بزنند.
مینویسند مرتجعین میخواهند از مسئلة افغانستان جهت به «انحراف کشیدن انقالب ایران سوء
استفاده کنند» خیلی خوب ،اما آنچه از هرالدتریبون درین زمینه نقل فرمودند ،چـه ارتبـاطی بـه ایـن
مسئله دارد؟
نگارنده ،خوانندۀ با انصاف را به دینگ دینگکِ آخـرت سـوگند مـیدهـم آیـا نوشـتة هرالـد
تریبون غیر این بر میآید که :آمریکا میخواهد از حربة افغانستان جهـت روی پـوش گذاشـتن بـر
شکست خویش در مقابل ایران و نیز انحراف اذهان علیه سیاست شوروی استفاده کند؟ آیـا مـردم
ایران آنهمه بیشعور و ترسویند که بواسطة تشکیل کنفرانسی و رخنة چپاولگرانی به افغانستان تسلیم
خواستهای آمریکا شوند و باز آیا مسئلة اصلی برای آمریکا ،مسئله گروگانهاست و آمریکـا اینهمـه
ملت دوست است؟ از این مسئله چه مـیآمـوزیم؟ بیمـاری دردآور اسـتعمارزدگی و وابسـتگی و
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توهمپردازیهای ناشی از آن را.
ما میگوئیم تمام شرکت کنندگان کنفرانس پاکستان آلت فعلهـای امپریالیسـم آمریکـا ـ در
حالی که همه نیستند ـ ؛ اما شمای روحانیتر از پاپ ،درین رابطه چه کردید؟ شمائی که مینویسید:
«بهر حال شورای انقالب ایران نیز برغم اعتراضات مکرر بسیاری از گروههـا سـرانجام شـرکت در
کنفرانس پاکستان را تصویب میکند .البته اخبـار کنفـرانس بطـور کامـل و دقیـ و همـهجانبـه در
مطبوعات ایران منعکس نشده و نمیتوانست هم بشود ،زیرا خشم ضد امپریالیستی خل قهرمانمان
خیلی کارها دست خیلی کسها میداد».
« ...امضاء ایران را پای قطعنامة امپریالیسم و ارتجاع سعودی میگذارند و بعد هم شـفاها و قربتـا
الی اهلل به آمریکا تشر میزنند» ،خجالت نمیکشید که پس از در دادن بـه اسـتعمار شـوروی در
زمینة تکوین و روشهای درست انقالب مینگارید که« :اکنـون بـا ایـن نظرگـاه مجـددا بـه مسـئلة
افغانستان و نقش شوروی مینگریم ،حملة مشترک آمریکا ،پاکستان و چین برای اشـغال افغانسـتان
بویژه با توجه به پایگاههای عشیرتی و فیودالیشان البته چیز محتملی بود و در همینجاست که اگـر
به طور استاتیک و مقطعی (!) به ورود نیروهای شوروی به افغانستان نظر کنیم ممکن است عملکرد
شوروی را مثبت و مشروع تلقی کنیم .اما بطور دراز مدت و با یک تحلیل دینامیـک نمـیتـوان از
ارزیابی مسئله راضی برگشت و بر آن تماما صحه نهاد»؟ ننگتان باد ،پیروی از اسالم!
لعنت بر استعمار! خیلی بدجوری مسخ میکند ،انسانها را اینسان و افکار انسانی را آنگونه!
ببینید آقایان مجاهد خبر حملة احتمالی آمریکا ،چین و پاکستان را از کجا آوردهاند.
«پارهای گزارشها که شورویها خود آنها را بسیار مؤث میدانند حاکی از آنست که آمریکا و
پاکستان و چین با آمادگیهای کامل نظامی قصد اشغال افغانستان و بدست گرفتن کنترول اوضاع در
()2

آنجا را داشتهاند».

این خبرها را فقط مجاهدین و همیارانشان بایـد داشـته باشـند و اگـر مـدرک و شـاهدی هـم
خواستی ،شوروی! مگر میشود بهتر از این الینه کرد؟!
اما آنچه مجاهدین در مقالة خود از روزنامة السفیر و روزنامه ساندی تایمز میآورند مربـوط بـه
سیاستهای خارجی دو تا چپاولگر شوروی و آمریکاست و این کارها پس از گذشت یک سـال
 2ـ مجاهد شمارۀ  14همان مقاله.
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و نیم از انقالب خونین افغانستان متحق شده و بدرد حوا پرتی گربههـا مـیخـورد .خـوب بـود
مجاهدین متوجه روز  11بهمن پنجاه و هفت ایران میشـدند و در کنـار آن روز  14حـوت 2911
هرات افغانستان که دهها هزار انسان شهید به انقالب افغانسـتان هدیـه کـرد ،چـه در آنروزهـا هنـوز
شوروی استعمارگر مثل شماها به این باور کودکانه دل بسته بود که حکومـت افغانسـتان مـیتوانـد
«با قهر و خشونت» ملت محروم را نابود کند.
تحلیل مجاهدین درین زمینه انسان را بیـاد ضـرب المثـل «مـا از خـون خـود گذشـتهایـم و تـو
از شهادتت (گواهی دادنت) نمیگذری» میاندازد ،چه در زمینة تحلیل فلسفییِ مسایل اجتمـاعی و
به ویژه انقالب ،شوروی از خون خود گذشت ،اما مجاهدین از شهادتشان نمیگذرند.
قبل از اینکه به نقل قول درسهای دلسوزانه و عطوفت بار! مجاهدین بـه اسـتعمارگران روسـی و
ذکر مثالهایشان بپردازیم ،احسا میکنم ضرورت بررسیِ مسـئلة انقـالب از نظـر شـوروی در دو
زمینة کتابی و ذهنی و عمل ،خالی از فایده نباشد.
کمونیستها و از آن جمله شورویها بصـورت ذهنـی در زمینـة انقـالب نـوعی بـاور بـه دسـت
میدهند و در زمینه عملی نوعی دیگر.
کتابها و بحثهای به اصطالح فلسفیشان از انقالب معنائی را بدسـت مـیدهـد کـه در زمینـة
بررسی مادیت تاریخی و باورداشتهای به آن در قسمتهای گذشته ذکـر شـد ،لـیکن از آنجـا کـه
تجارب بسیاری دروغ بودن آن باورها را برایشان اثبات کرده و از نظر استعماری نیز دریافتهاند که
بیش از حد به این پندارها مؤمن بودن و انتظار بیخود کشیدن چنـدان بـه صـرفه نیسـت ،دیگـر در
عمل پایبند به آنها نیستند که نشان دهندۀ نظر ایدئولوژیشان عین عملشان میباشد یا نه!
جالب اینجاست که با وجودی که شوروی این مسئله را با حمله به چکسلواکی عمال نشان داد،
مجاهدین هنوز خیال میکنند آنها کتابی ،ایدئولوژیکی و مکتبی و متناسب با اندیشة خویش عمـل
میدارند! «خوابتان آشفته باد!»
روی همین باورهاست که مجاهدین در زمینة انقالب برای شورویها ،از حرکتهای مکـانیکی
و دینامیکی صحبت به میان آورده و مینویسند که« :بدین ترتیب ،ماجرائی شبیه افغانستان را قبـل از
هر چیز و در نظرگاه ایدئولوژیکیش ناشی از عدم تکیه به پایگاههای اجتماعی و نیروهائی میدانـیم
که بر ضد بهرهکشی مصمماند» و یا« :بیاد داریم که شورویها یکبار در سال  2941مجبور شدند به
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چکسلواکی نیرو پیاده کنند ...اما تهدیدات امپریالیسم در همان ایام نیز باعث آن نبود که ما از اشغال
چکسلواکی اظهار مسرت کنیم! ...اما علیالعموم بهترین راه پاسخگوئی به تهدیدات اسـتعمارگران
بین المللی تحت رهبری آمریکا استفاده از فشار و نیروی نظامی شوروی نیسـت ،البتـه مـیتـوان در
یــک تحلیــل اســتاتیک (ایســتا) چنــین اســتدالل نمــود کــه :خــوب ،اگــر ســربازان شــوروی وارد
چکسلواکی نمیشدند آمریکائیها برنده میشدند»...؟
خواننده حتما توجه دارد که چگونه اینـان از شـهادتشـان حاضـر نیسـتند بگذرنـد و چگونـه
تفسیرها مسخ شده و بیمحتوایِ آزادیگرایانه است ،آیا باید آزادی از زیـر یـوغ اسـتعمار آمریکـا
همراه باشد با زیر چنگال سربازان شوروی قرار گرفتن؟!
و بر مبنای همین گرایشهای پندارگرایانـة اقتصـادی ـ اجتمـاعی بـه انقـالب اسـت کـه همـة
درسهای دلسوزانة خود را هم به شوروی و هم برای «انقالب افغانستان»! و «دولت کنونی» آن صادر
میدارند .ننگتان باد از چنین شناختی از انقالب.
مجاهدین خل ایران به قدرت رسانیدن ببرک را توسط نظامیان شوروی در افغانستان «انقالب»
العتبِ مرو يال أمولِي َلْاَلصال ِر! حشر آیة .1
مینامند! د َل
اینجاست که ما به روح زایشگر ناپاکیها و پلشتیها و خود تباهسازیهای اندیشة مادی که ناچـار از
لغزیدن به گودالهای استعماری و در نتیجه ضد انسان و انسانیت است پی میبریم.
زورمداری

یکی از ریشههای پلیدیزای هدف استعماری شوروی در مورد سیاست استعمارگرایانة تحمیـل
شده بر افغانستان را در زمینة مادیت و ایدئولوژی مادی و گسترش نامیمون آن را در ابعـاد مختلـف
فرهنگی ،اجتمـاعی و سیاسـی مـورد بررسـی قـرار دادیـم ،اینـک بـا در نظـر گـرفتن آن زیربنـای
ایدئولوژیک میرسیم به ویژگی و نهاد برخاستة دیگری از آن سرچشمة ناپاک ایدئولوژی مادی.
تاریخ به کرات نشان داده است که هرگاه جامعهئی اسا ایدئولوژی و فرهنگ خویش را بـر
مبنای مادیت محض نهاده باشد ،نه تنها جامعه ،هویت راستین انسانی خود را از دست داده که در اثر
رشد ارزشهای مادی و ضعف ارزشهای متعالی انسانی ،جامعه چه از نظر انسانیت و چه از نظر انسان،
نسبت بروز حوادثی خونبار به زوال و نیستی میگراید ،لیکن آنچـه در ایـن میـان چشـمگیرتر و در
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نتیجه اسفبارتر مینماید اینست که ارزیابییِ جوامع انسانی در حد دوران معاصر هیچگـاه متکـی بـه
زور نبوده و اگر واقعیتهای ملمو حاکم بر سرنوشت جوامع کنـونی را مـورد نظـر قـرار دهـیم
بدون تکلف در مییابیم که در دورههای معاصر معمول چنین شده است که محاسبهها و موازنههـا
بر اسا قدرت (زور) برقرار شود ،و برای همین است که مثال آمریکا و شوروی را در مقابـل هـم
قرار میدهند و یا میگویند« :قدرت علمی» فالن کشور نسبت به فالن کشور بیشتر و یا اینکه ملـت
فالن کشور نسبت عدم موجودیت امکانـات تـوانزا و نیـروآفـرین ،نمـیتواننـد در مقابـل حکـام
چپاولگر و میهنفروش خویش که از وسایل مدرن و سـنگین تسـلیحاتی برخـوردار اسـت ،قیـامی
انقالبی نمایند؛ به ویژه استعمار که همیشه برای بزرگ جلـوه دادن و در نتیجـه محـ جلـوه دادن و
قانونی و شرعی ساختن اعمال ننگین خود فقط از قدرت و نیروی تسلیحاتی خود ،دم میزنند و بس.
در حقیقت اینان یادشان میرود که خود قبـل از زورمنـد بـودن و صـاحب قـدرت تسـلیحاتی
بودن ،بشراند و انسان .و برای انسان ،شایسته آنکه قبل از متکی شدن بـه «زور» متکـی بـه «انسـانیت»
شود.
آمریکا را بنگرید ،در قبال پلیدیهائی که نسبت ظلم و جور و غارت و چپـاولی کـه بـر مـردم
ایران تحمیل کرده و عمال خویش را وامیدارد که به فعالیتهائی ضد روابط انسانی دست بزنند و
وقتی مشتش باز میشود بجای پوزشخواهی و غرامتپردازی و تن دادن بـه اصـالتهـای روابـط
انسانی ،مثل کودکان بیمار بهانهگیر کودن ،از مداخلة نظامی و ناوهای هواپیمابر گپ میزند!
اگر بخواهیم علل این مسئله را پیجوئی داریم خیلی زود به این نکته میرسـیم کـه :چـون اینـان
هرگز خویش را از دریچة انسان بودن خود ،و از منظر فضایل و مکارم اخالقی و انسانی و در رابطه
و پیوند با پاکیها و خوبیهائی که انسان را از حیوان ـ که مشخصة بعضی انـواعش بیشـتر در «زور»
تجلی میکند ـ ننگریستهاند ،تا میگوئی آدم باش ،و کاری آدمیوار بکن ،این اعمال ننگین هم تو
را به هزاران درد بیدرمان دچار میکند و هم ما را ،خشونتی زورمدارانه را پیشه میدارند ،تـا شـاید
بشود از این راه خود را باز به همان خواستها و ایدهآلهای فرعی برسانند.
اینگونه محاسبه و موازنه کردنها بیشتر از جانب دهریون و آنهـائی کـه بـرای جهـان معنـویتی و
غایتی و نتیجهئی قایل نیستند طرح میشود ،لیکن مردم با ایمان نه تنها به اینگونه محاسـبههـا بـاوری
نداشته و ندارند که همیشه جدیت به خرج دادهاند تا آثار اینگونه باورها را در ریشه بخشکانند.
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در نهضت اخیر افغانستان که مردم مجاهد و غیور در مقابل چپاولگرانی میجنگنـد کـه اسـا
محاسبه و موازنه را بر مبنای زور نهادهاند ،با استفاده از حوادث تاریخی و نهضتهای ضد انگلیسـی
آن سرزمین به تقلید و استفاده از روش انقالب اسالمی ایران که فقط بـا سـالح ایمـان بـه پیـروزی
رسید ،عمال نشان دادند که اسالم «زور» را اسا محاسبه و موازنه قرار نمیدهد و لذاسـت کـه در
این مکتب انسانساز ،شهید با نثار خون خود ـ که فریادی است جاری در طول تاریخ و ندائیسـت
برخاسته از انسانیت مظلوم و محکوم ضد خدائی ـ نه تنها بر همة زورها و زورمدارها غلبه میکند و
پیروز میشود که خود به مثابة یک واقعیت زنده و ارزش پایدار باقی میماند و حتی اگر بخواهیم با
همان منط نادرست مادیون که همه چیز را با زور میسنجند و همه چیز را در رابطـه بـا قـدرت در
نظر می گیرند ،محاسبه را برقرار داریم ،باید بگـوئیم :قـدرت ایثـار و خـون یـک شـهید افزونتـرین
قدرتهاست و دلیل آنهم دوام و بقای عمـر ایـن یادآوریسـت .و اگـر بخـواهیم ایـن حقیقـت را در
رابطه با تکوین تمدنها و دورههای تاریخی مورد تأمل قرار دهیم به روشنی درمییابیم که بـر مبنـای
همین بینش و ارزیابی مادی و زورمدارانه بوده است که تاریخ در مسیر زادن ،رشد کـردن ،توسـعه
یافتن ،پیر شدن و در نهایت مرگ و فناء تمدنها ،گواه وجـود غولهـائی بـیغـواره و جـدا از مسـیر
فطری اجتماع به نام «ابرقدرت»ها بوده است .دورههای معین تاریخ ـ نه بـه مفهـوم مارکسیسـتی آن
ـ همواره دروغهائی از اینگونه را با بروز فجایع و حوادثی در خود ثبت کرده است که در پایان هر
دوره راست بودن این «دروغ»ها تثبیت شده است .دورۀ ما نیز محروم از این فاجعـة اسـفبار نبـوده و
دروغهای بزرگی را بنام ابرقدرتها بر مردم تحمیل کرده است .بررسی ویژگیهای عمومی یا کلـی
و مشخصههای فرعی این پدیدهها میرساند که تنها چیزی که نبودهاند ابرقدرت است؛ چه با همـة
تالش و کوششی که درین زمینه بخرج دادهاند ،باز هم ویژگیهای زبونی و ضعف و بیچـارگی و
ذلت و سستی و بیمایگیشان نمودار بوده و چه بسا که از این مسئله همیشه رنجهائی نیز داشـتهانـد.
ویژگیهای کلی و عمومی این ابرقدرتهای دروغین را میتوان درین موارد مشاهده کرد ،البته اینان
را که بر میشماریم نمیتواند تبارزدهندۀ همة ویژگیهای آنها باشد ،چه درین زمینه شایسته آنکـه
کتابی نگاشته آید و تحلیل و تدقی بگونة مدرسی و منظم باشد.
نخستین ویژگی این ابرقدرتها را میتوان در زمینة «فقر» به مفهوم نیازمندی به مشـاهده نشسـت،
فقر در اندیشه ،فقر در عمل ،فقر در اخالق ،فقر در هنر ،فقر در اخالد ،فقـر در انسـانیت ،فقـر در
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شهامت ،فقر در خودسازی ،فقر در ایثار ،فقر در عرفان ،فقر در عش و تنها جائی که نتوانسته اسـت
فقر به سراغش رود ،زمینة «فقر» بوده و بس.
اثبات اینکه این ابرقدرتها گاه با داشتن همه نوع ابزار و وسایل قدرتآفرین فقیـر بـودهانـد کـار
مشکلی نیست ،هر چند در شرایط امروزی و عصر مـا کـه دروغهـای بزرگتـری چـون «بریتانیـا» و
«فرانسة» دیروز و «شوروی» و «آمریکای» امروز را بنام ابرقدرت بر مـا تحمیـل کـردهانـد و تمامـت
نیازهایشان را بینیازی ،دروغهایشان را راست ،ظلمهایشان را عدل و خیانتهایشان را محبت
جلوه دادهاند ،این کار نزد بعضیها مشکل چه که غیرممکن و نامعقول بنظر میرسد.
اگر ما انسان را موجودی اجتماعی بپنداریم و او را در رابطة با پیوند انسان به انسان ـ که میپنداریم ـ
الزم میآید همة زمینههای اجتماعی مربوط به آن را در رابطـه بـا پیونـد انسـانی در نظـر بگیـریم ،کـه
اینگونه پیوند ،ویژگی های خاد خود را دارد که بـا فقـدان و نادیـده گـرفتن ایـن ویژگیهـا ،و زمینـة
مربوطه ،از مفهوم اصلی خود تهی شده و همین تهیگاه است که ایجاد فقر را مینماید ،چـه یکـی از
معانی ریشهئی فقر نیز همین است.
اینک با در نظر گرفتن این حقای و باورداشتها ،تحقی را در هر گوشهئی از زمینههای حاکم
بر جامعة قدرتمداران که پیاده داریم ،چون زمینه ،مثال زمینـة علـم ،از بارهـا و ویژگـیهـای اصـیل
انسانی با آن مفهوم ژرف و بلند آن ـ که به ویژه در اسالم مطرح است ـ خالیست و نمـیتوانـد بـر
مبنای خالص و پالودۀ مفاهیم انسانی قرار داشته باشد ،اثبات مـیشـود کـه فقـر بگونـة چشـمگیری
نمایان است.
باور به این مسئله نزد خود این ابرقدرتها! تثبیت و روشنتر از آن است که نیـازی بـه توضـیح و
کوشش برای بازیافت دالیل جدای کردار و گفتار خود آنها داشته باشد ،و این مائیم که ناباورانه به
حقیقت فقر آنها نگاه میداریم نه آنها .چه اگر غیر این بود دروغهای میان تهـی بـا آنهمـه شـدت و
حدّت و تالش و کوشش به اثبات خویش کمر نمیبستند تـا دروغـی را ،راسـت جلـوه دهنـد ،و
خیانتی را ،عدالت .بنگرید به نوشتههای خودشان که چگونه دربارۀ خویش میاندیشـند ،آیـا عـالم
دربارۀ خود مینویسد که من عالمم؟ آیا انساندوستِ از خودگذرِ پُرخلودِ با ایمان جز در کردار
و رفتار خویش ،خود را به ثبوت میرساند؟!
ویژگی دیگر این ابرقدرتها! «تر » است و بیشتر تر از فقر ،تر از نداشتن قدرت که اینک
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وسیلة سیالی است برای چهره گردانیدن نیروها؛ باز هـم «تـر » در هـر زمینـة فـردی و اجتمـاعی؛
فرعون از تر  ،پسرهای مردم را بخاک و خون میکشید تا نیرویی ـ هر چند بـالقوه ـ در مقـابلش
پدیدار نگردد و افزون برین همیشه بر آن بود تا بر نیروی پاسدار خویش بیفزاید! آمریکا و شوروی،
آیا جز همین کار را میکنند؟! فرعون میدانست که من نه تنها از مردم و برای مردم نیسـتم کـه بـر
مردم و دشمن مردمم و اگر هستم از طفیل وجود ارتش و قوای آنم! آمریکـا و شـوروی مگـر بـر
روی قلب مردم زندگی میدارند؟ مگر این ابر قدرتها جز بر پای تسلیحات نظامی ابرقدرت شـدند
و هستند؟
آیا رویکرد به ارتش و نیروی غیر ،جز زادۀ تر میتواند بود؟! ارزیابی دقیـ و آمـار درسـت
بررسی موافقین و مخالفین «دولت» آمریکا و شوروی بیانگر این واقعیت دردانگیز اسـت کـه هـیچ
یک از این دو غول بیغواره نه تنها تبلور و تجسم اراده و انتخاب «ملت» خویش نیستند که اعمـال و
ایدهآلهایشان درست در جهت خالف آرزوهای مردم محروم این ممالک و متضاد با آنست.
ویژگی دیگر ناشی ازین دو شـاخص در هـم کوبنـدۀ هویـت راسـتین یـک انسـان متعـادل را
میتوان در بیمار بودن و عقدهئی بودن و در نمود خطرناک «خـود کـم بینـی» علنـا مشـاهده کـرد.
قدرتمداران دروغین همیشه ازین بیماریها بینصیب نبوده و حتی زمانی در بحران این بـدبختی بـه
اعمال ننگینی دست میآالیند که انسان از شـنیدنش خجالـت مـیکشـد .کشـتارهای دسـتجمعی،
زنــدانی کردنهــا ،بــه اســارت کشــیدنها ،آواره کردنهــا ،همــه و همــه بــروز نمودهــای عینــی ایــن
ویژگیهاست.
خودکم بینی این قدرتپرستان را میتوان در سایر زمینههـای اجتمـاعی بـه گونـة چشـمگیری
بتماشا نشست ،بیمار درین حاالت چون از نظر روانی خویش را فقیر و در زمینههای معنوی ،ذهنیت
خویش را تهی مییابد ،همة کوشش خود را در آرایش تجملپرستانة مـادی متوجـه مـیسـازد! و
چون عقلش بیشتر در چشمها و گوشهای اوست ،میپندارد دیگران نیز به چنین پندار ابلهانهئـی تـن
در میدهنـد ،و از همـینرو اسـت کـه اگـر بـه چیـزی روی مـیآورد نخسـت زمینـة آن سـخت
مادیست و گذشته از آن بگونة ابلهانهئی بیشخواهانه است چه تکنیک باشد ،چـه مصـرف ،چـه
ارتش باشد و چه لذتپرستی! و چون در فقر کشندۀ بینشمندی قرار داشته و نمیتواند به جوهریت
علل ضمانتبخش فرهنگ و تمدن انسان در مسیر مـداوم تـاریخ انسـانی پـی ببـرد ،بیشـتر متوجـه
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زمینههای مادی و پهنة تحکم ارزشهای خویش است ،بیآنکه بداند این فقط یک بعد و یک پایـه
از نهادها و پهلوهای موجودیت زمینه و امری میتواند باشد.
آمریکا و شوروی را در تحلیل روانشناسانة اجتمـاعی بگونـة خطرنـاکی بیمـار مـییـابیم ،مگـر
بیماری و انحرافی بدتر از این وجود دارد که انسانهائی گرسنه و در حـال احتضـار در روی زمـین
بسر برند و آمریکا مازاد گندم ضروری خود را به دریا بریزد؟!
خودکمبینی چند تا بیهدف قدرت بدست آمریکـائی در بـر آوردن نیازهـای عاجـل انسـانی
مردمی به فاقه کشیده شده از طری ارسال گندم بدانها اشباع نمیشود ،چه اینکار نمیتوانـد انتهـای
قدرتمندی! «خرافت اندیشه ،فقر انسانیت و نهایت زبـونی و تـر » او را از رشـد مردمـی «محـروم
شده» نشان دهد؛ لذا آنان را به فساد میکشاند ،تا آن مردم نیز به تبـاهی کشـیده شـوند و آمریکـا از
جانبشان احسا تر کشنده را ننماید .آنان که به تحلیل و تجزیة روانکارانه آگاهی دارند همـة
این مسایل را در نظر اول ادراک میکنند .آیا در جهانی که بیش از نصف مردم آن از ضروریات و
نیازهای اولیة خود محروماند ،جز عقدۀ خودکمبینی و جز احسا فقر و تر میتواند موجد ایـن
همه تخریب و به هدر دادن نیروهای انسانی در زمینة تسلیحاتی از جانب روسیه و آمریکا باشد؟!
لذا با وضاحت نظاره میداریم که اینان جز دروغهائی استعماری برای بهرهکشی و جنایت بیشتر
و استضعاف مردمی واقعا مردمدار و تمدنساز نخواهند بود.
ابرقدرت بایست «خودکفا» باشد ،که اینان نیستند .اگر یـک مـاه نفـت جهـان سـوم و بـه ویـژه
ممالک اسالمی بروی این پهلوان پنبهییها بسته شود ،همه به هالکت خواهنـد رسـید ،اگـر گنـدم
زیادی دارند تا به دریا بریزند ،برای اینست که نفت جهان سوم را چپاول میکنند .اگر چند من آهن
را به مقابل چند سال عمرمان به نام یک ارزش دروغین به ما تحمیل میکنند ،از قدرت نفت است.
مگر یک کارمند پر در آمد چقدر مدت باید زحمت بکشد تا پول یک ماشین سواری آمریکـائی
را پیدا کند؟! یعنی این مائیم که آنها را ابرقدرت ساختهایم و به شرّشان نیز ماندهایم!
خودکفائی ،اعتماد به نفس را بار میآورد که این چپاولگران بـا تجاوزهـا ،ظلـمهـا ،تمرکـز و
تکاثر طلبیهای پلید و جبارانة خویش این روشن را روشنتر میدارند که فاقد همة این ویژگیهـای
یک ابرقدرت راستین میباشند.
جای بسی شکرانش در این است که این دروغها با همة حیلهها و مکرها و شیطنتهائی که بکـار
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میبندند برای همیشه ناشناخته نمیمانند .و همانسان که قدرتهای دروغین در طول تاریخ از راه شناخت
ویژگیهای قابل انهدام خویش به نابودی کشیده شدهاند ،در این عصر نیـز بینشـمندان انسـاندوسـت
واقعگرا ،با درک و شناخت زخموارههای فسادآور و بـه تبـاهی کشـندۀ ایـن قدرتمـداران دروغـین
قیام علیه آنان را یگانه راه نفی و شناسانیدن راستین این دروغها نمودهاند .تاریخ استعمار بیـانگر واقعیـت
شورانگیزیست که یگانه خاستگاه پرتوان و ایمانزای عصیانگران آزادیطلب ،علیه این حکمروایان
دروغین ،ملل ضعیف و درین دوره بخصود مسلمین بـودهانـد .انگلـیس را نخسـتینبـار مسـلمین از
سرزمینشان بیرون راندند ،فرانسه را نیز ،اما آنچه افتخارآفرین و غروربار است ،نفی و به زبونی کشانیدن
«ابرقدرت»ی بنام آمریکا بوده از طری انقالب اسالمی مردم ایران و به زانو درآوردن غول دیگری بنام
شوروی از طری انقالب رشد یابنده و پهنهیاب مسلمان افغانستان!
انقالب ایران و در کنار آن جهاد انقالبی افغانستان ،اثبات کرد که در جهان ،باور به وجـود ایـن
ابرقدرتها از جانب هر که و هر چه نمیتواند جـز پـذیرش امـری اسـتعماری و دروغـین باشـد کـه
استعمار برای ایجاد چنین باوری سالهای سال کوشش پیگیر و مستمر به خرج داده است.
اینان نه تنها ابرقدرت نیستند که به مسخ وقیحانة یک ابرقدرت چپاولگر ،غاصب ،جانی ،شرور،
خونخوار ،خودفریب ،بیمار ،عقدهئی و نابخرد میماننـد .و جالـب اینجاسـت کـه پـس از تحمـل
شکست ننگینشان در جبهة مبارزۀ با ح  ،هنوز از رو نرفته به جای آنکه نقاب شرم بر چهرۀ ننگین
خویش ببندند ،با آرایشی وقیحانه صحنه را عوض و به جای ترمیم اشتباه و عدم بینشمنـدی خـود،
راه را برای غارت هر چه بیشتر انسان و نابودی انسانیت خود هموار میدارند.
آمریکا پس از تحمل شکست خویش در ایران به این عمل کودکانـه و احمقانـه دسـت زد تـا
مگر بتواند زمینه را برای انحراف ذهنها آماده سازد ولی ملت غیور ،آگاه ،مسلمان ،انقالبی و ضـد
امپریالیستی ایران با درک دسیسـههـا و شـیطنتهـای مرتجعانـه و اسـتثماری و بـا اسـتفاده از زمینـة
شکست و سرگیجکیِ آمریکا ،ضربهئی آنچنان گیج کننده و هیجـانآوری را بـا اشـغال سـفارت
توطئهخیز و جاسوسیاش ،بر آن وارد کردند که نـه تنهـا لبخنـد پیروزمندانـه و غرورآفرینـی را بـر
چهرۀ مسلمانان ایران و جهان شکوفا کرد و نه باز هم تنها همة مستضعفین جهـان را خوشـحال و بـه
شورش ،اعتراض ،تظاهرات و عصیانهائی سازنده و ضد امپریالیستی واداشت ،که ضربهئی شدید بر
پیکرۀ این غولهای بزرگ انسانخوار و تابش چشمگیری در شناخت واقعیت آنها شد .عکسالعمل
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احمقانة آمریکا در مقابل این عمل قهرمانانه و خواست قانونی ـ انسانی و مشروع مردم ایران در قبـال
باز پسگیری خودفروختة آدمکش و دزدی چون رضا پهلوی و جهتگیریهای مـردم جهـان ـ
بویژه محافل سیاسی و اجتماعی ـ بار دیگر ثابت کرد که آمریکا نه تنها یک ابرقـدرت نیسـت کـه
یک فقیر نیازمند بدون اندیشهئیست که رسیدن به قدرت را با وحشیگری و خونریزی و استعمار
و استثمار میخواهد تحق بخشد.
در زمینة افغانستان و تجاوز شوروی نیـز مـیتـوان بـه روشـنی درک کـرد کـه تـر از رشـد
شتابناک ایدئولوژی اسالمی که زائیدۀ رهائی از چنگـال اسـتعمار مـیباشـد ،شـوروی را چنـان بـه
وحشت انداخت که حتی فرصت استفاده از نقابی استعماری و مکارانـه را از وی گرفتـه و ایـن بـه
اصطالح ابرقدرت ترسو ،کاری کرد که جز خجالت چیزی به بار نیاورد .چه شوروی را ایـن بـاور
کودکانه بر آن داشت تا با استفاده از دهها هزار سرباز و تانک و هواپیما ،از تر رویگردانیدن مردم
از جبهة باطل و فهم اندیشههای استعمارگرایانة شوروی ،بـه افغانسـتان حملـه کنـد ،و جـالبش هـم
اینجاست که عدهئی این فاجعه را بر مبنای پیروزی شوروی و شکست آمریکا توجیه میدارند! آیا
این راست است؟
برای اینکه به فرایند بینش مادی و الهی در زمینة عملکردهای انسان در جامعـة بشـری نزدیکتـر
شده باشیم و از جانبی زمینة درک واقعی اندیشه و عمل زورمدارانة شوروی را بهتـر درک نمـوده
باشیم ،تحلیل مختصر از مفاهیم شکست و پیروزی را ارائه میدهیم.
مفاهیم «شکست» و «پیروزی» را نمیشود در محدودۀ خاصی و در تنگنای محصوری قرار داد
و اگر گاهگاهی چنین عملی صورت میگیرد ـ چه در گذشته و چه هم اکنون ـ مسئله در رابطه بـا
شرک (نظام مقابل انسانیت و در شکل حاد و منحطش نظام علیـه انسـان ،نظـام اسـتبداد ،اسـتثمار و
استعمار) مورد عمل قرار گرفته و کوشش به عمل آمده است که زور را در لبا ح و ح را در
رابطة با زور ،اسا «دریافت» و «سنجش» قرار داده ،مفاهیم «پیروزی» و «شکست» را در بعد عینـی
یا زورمدارانة نظامی و آنهم نه در «جوهرۀ حقیقت وقایع» که در «نمودهای حسی» محصور دارند.
اساسا انسانها از مفهوم شکست دو برداشت مختلف و متضاد داشته و بر آنند تا در زمینـة حیـات
جمعی برای دفع خطر و رفع شر و در پهلوی ایجـابی آن ،جلـب منفعـت بـا اسـتفاده از امکانـات و
ضوابط و معاییر ممکن از آن دوری جویند ،و این واقعیت ناشی میشـود از طـرز نگـرش آنهـا بـه
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هستی و به انسان و برداشتی که از این دو دارند.
پیروان مکتب «شرک» چون خود را در مقابل جهان ،در مقابـل مخلوقـات ،در مقابـل انسـان و
ژرف و بلندتر از آن در مقابل انسانیت مشاهده میدارند ،هرا زده شده از فقر ـ فقر در برداشـت،
فقر در نیـت ،فقـر در هـدف ،فقـر در اراده ،فقـر در ایثـار و اخـالد و عرفـان و عشـ و عمـل و
سازندگی و تکامل ـ آنها را به سوی کانونی میکشـانند کـه بـر هـم زننـدۀ خمیـرۀ هویـت انسـانی
آنهاست ،کانونی که نه تنها بر مبنای پو ،مادیت تهوعآور زورمدارانه است که در همین رابطه نیـز
محدود ،تنگ نظرانه ،نامطمئن ،ناپایدار و «تر آفرین» است .اینان تنها به نیروی حاضر در معـرض
مصرف از مجاری مختلف پناه میبرند .این پناه گزینی ناشی از هرا  ،زادۀ از فقر و زایندۀ هرا و
زادۀ از نیروی ضد انسان و انسانیت است.
درین رابطه نه تنها به معنویت هستی توجهی نشده و با تمام قدرتِ ناشی از هرا  ،ایـن مفهـوم
مسئولیتآفرین خلجانزای اضطرابآلود سازنده نفی و طرد میشود که به انسانیت انسان که یگانه
وجه ممیزۀ انسان از حیوان میباشد ،نیز توجهی نشده ،انسان را در رابطه بـا خواسـتهای حیـوانی آن
بگونهئی وحشیتر و نیرنگبازتر و مکّارتر و نیرومندتر و خبیثتر مورد نظر قرار میدهد .طبیعیست
در این بینش ،شکست متوجه کسیست که ،زجر کشیده ،شکنجه برده ،محکومیت دیده ،آوارگی
چشیده و در اشکال زنندهترش ،کشته داده و کشته شده است ،نه آن کسی که زور گفته ،شـکنجه
داده ،ستم کرده ،آواره کرده ،داغدار ساخته ،کور ساخته ،کر ساخته ،شالق زده ،بدار آویختـه ،بـه
گلوله بسته ،به آتش کشیده ،تهاجم برده ،زندانی و شهید کرده است.
و اما پیروان مکتب توحید چون خود را از هستی و در کنار هستی و در اوج شکوفائی این باور،
چون خود را از خدا و در کنار خدا و برای خدا میدانند ،انسان و انسانیت برایشان مفـاهیمی بـازتر،
ژرفتر و بلندتری را القاء میدارد که فقط و فقط در رابطه با خدا و انسـانیت انسـانی و هسـتی ایمـان
ـ که روح زنده بودن را در خویش دارد ـ و هستن پایدار ارزشهای خدائیست که مفهوم شکسـت
را به تحلیل و بررسی مینشیند ،و درین رابطه و از همین باور و درین بینش چون احسا نیازمندی
و فقری نمیکنند ،هراسی بر آنها مستولی نمیشود و چون هراسی بدانها راه نمـیکنـد ،خـود را در
تنگنای ابتذالآور و کدرِ گرایشهای زورمدارانة مـادی محصـور نمـیدارنـد؛ و چـون بـه زور پنـاه
نمیبرند ،به آزادی میرسند و آنگاه که آزادگی را در خود و خویش را در آزادی شـناور یافتنـد،
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انسانیت در برداشت شان ،در نیتشان ،در هدفشان ،در آرزویشان ،در عملشان ،در ارادۀشـان،
در بیانشان و عرفان و اخالد و ایثار و بودنشان متبلور شده ،هرا ناشی از فقـر و هـرا زادۀ از
نیروی ضد انسانی جای خود را به عش زادۀ از ایمان و ایثار زادۀ از آگاهی میبخشد.
در بینش اینان شکست برای جبهة ح اصال بیمفهوم و بدون توجیه است .چه ح  ،ح است
و نمود ح و پیروی از ح و بیان ح و عش به ح و تپیدن در راه ح در هر جلوه و هر شکل و
هر شرایط و هر زمان و هر مکان نشانة پیروزی است نه شکست.
لذا ،زجر کشیدن ،شکنجه بردن ،محکومیت و محرومیت دیدن ،ستم کشیدن ،زنـدانی شـدن،
شالق خوردن ،داغدار شدن ،آوارگی چشیدن ،بر دار شدن ،بر آتش افکنده شدن و شهید گشـتن
در راه ح  ،نه تنها عالمت پیروزیست که همة اینان با فریـادی بـه طـول راسـتی ،شکسـت پیـروان
شرک و گروندگان به زور و ظلم و استبداد را اعالم میدارند .و درین مقطع از زمان ،استعمارگران
جهان به پیشوائی شهوتزدههائی بیخود و بـیجلـو ،یلـه در هوسـجوئیهـای زورمدارانـه ،چنـان
شوروی و آمریکا و رقبای همگام و هم باورشان ،مسئلة شکست را در مفهوم نخستین آن میفهمند
و مسلمانان آگاه ،مبارز ،متعهد و جانباز و نیز همة انساندوستان و باور آورندگان به معنویت هستی و
انسانیت و آزادگی به مفهوم دوم آن.
استعمار شوروی که شکست و نابودی کامل خود را در ،به دست کشیدن از چپاول و غارت و
قتلعام و ستمگری ،در کمبود نیرو ،در کم زوری و در فقر مادی مییابد ،توطئة آمریکا ـ زورمنـد
شدن ،غنامند شدن و در بینش کرملین نشینان ،پیروزی آمریکا ـ را در افغانستان بهانه قرار داده ،مردم
بیپناه ،تهی دست و آزادۀ افغانستان را بخاک و خون میکشد.
یکی از علتهای مهمی که باعث برچسب غربی و شرقی زدن به نهضتهای اخیر ممالک جهان
سوم شده است ،برداشت استعمار از مفهوم شکست به گونة گفته شده میباشـد .اسـتعمار چـون از
مفهوم انسانیت و در نتیجه ،مفهوم پیروزی و شکست برداشتی شرکآلود دارد ،و چون خود همیشه
شکست خویش را در فقر نیروی مادی میپندارد ،میکوشد تا علت همة جنبشهای رهائیبخش و
آزادیپسندانه را در همین رابطه به تفسیر نشیند؛ و مضحکتر از آن که گاه ماسک شناخته شدۀ بیاثر
انساندوستی را بر چهره میبندد.
دقت در تجاوز اسـتعماری شـوروی در افغانسـتان و ادعاهـای پـو ،و بدسـگاالنهاش مبنـی بـر
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سرکوبی عوامل مزدور امپریالیسم ،نخست خود بیانگر فقر در برداشت از زمینههای سیاست جهانی،
فقر در هدف و نیت انساندوستانه ،فقر اندیشه در روش برداشت از روابط حسن همجواری ـ البتـه و
صد البته نمایش دهندۀ غنای کامل ستمگری ،تجاوزطلبی ،جنایت و کشـتار ،آوارهسـازی و تولیـد
هزاران بدبختی دیگر است ـ و حتی فقر در زمینة ارائة بهانه است .شوروی ،انساندوستی نسـبت بـه
مردم افغانستان ـ کدام مردم؟! ـ و دلسوزی به آنها را در رابطة با استعمار امپریالیسم آمریکا ،بهانة پیاده
کردن بیش از یکصد هزار سرباز و صدها هواپیما و چندین صد عـراده تانـگ و قتـل عـام هـزاران
انسان بیگناه قلمداد میدارد ،این راست است آیا؟! اگر این حقیقت دارد ،آیـا ملـت یکپارچـة در
حال مبارزۀ افغانستان آنقدر بیشعور است که حاضر است کشـته دهـد و کشـته شـود ،امـا حاضـر
نیست حقیقت را پذیرفته ،و احسان! دلسوزی! و نوعدوستی! مدافعین از ح خود! یعنی شوروی! را
قبول نماید؟ این بیمنطقی جز در منط فاقهزدههایی که در اندیشه و عمل ،در ابتکار و اخـالق ،در
انسانیت و شرف و ...به فاقهزدگی گرفتار آمدهاند ـ چنان پیروان راسـتین شـرک ــ و جـز در نظـام
بینظم و منط استعمار شوروی نمیتواند جائی داشته باشد.
شوروی میخواهد با این عمل انساندوستانهاش! به مردم افغانستان چه ارمغانی را به هدیه سپارد؟
نظام سوسیالیسم؟! این بردگی قرن بیستم را .چرا؟ برای رسانیدنشـان بـه مادیـاتی در حـد خـورد و
خوراک و پوشاکی بیشتر؟! آیا خندهآور نیست که دروغی اینسان ابلهانـه را بهانـة اسـتعمارگری و
تجاوزطلبی و ستمگری قرار داده و خندهآورتر نیست که قیام اسالمی و یکپارچة ملت تهیدسـت
را به تحریک آمریکا قلمداد میدارد؟! آیا اگر باز ـ توجه و دقت کافیتان را دریـن فـرض محـال
خواهانیم ،چه میترسیم از بازار شلوغ توطئهسازی و بر چسب نهادنهای غیر حقیقـی ـ آمریکـای
جنایتپیشه و نامرد نامردم ،دروغ دیگری را بریش خویش بست و عین ادعا را مبنی بر اینکه جهت
رهائی مردم مستضعف از چنگال خونخواران شوروی ـ که عمال مهرههای کثیفی چـون تـرهکـی،
امین و ببرک را رویپوش تجاوز استعماری خود قرار دادهاند و به این اعمال دست زده است ـ علـم
کند ،برای شوروی چه توجیهی جز خجالت باقی خواهد ماند؟ هر چند مکررا عرض میداریم این
یک فرض محال است اما از آنجا که استعمارگران امروزی جهان پلیدتر از آننـد کـه خجالـت بـه
سراغشان بیاید ،بیان ننگآور این فرض را ارائه کردیم.
و باز اگر این مسئله حقیقت دارد که شوروی را انساندوستی بـه ایـن کـار واداشـته اسـت ،آیـا
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فلسطین و فلسطینیها در سرزمین خود و در خانههای خود زندگی مـیدارنـد؟ آیـا آزادیخواهـان
مسلمان آفریقا در زیر چکمههای استعمارگران امپریالیسم غرب جان نمیدهند؟ آیا ملت رنجیده و
ستم کشیدۀ مصر جز بواسطة همین مسایل نبود که بکام امپریالیسم آمریکا افتاد؟
کجایند سربازان شوروی؟ هواپیماهای روسی و تانگها و مسلسلهای داغ؟ شـاید بـاز هـم از
وجود پیمان همکاری نظامی در افغانستان و عدم پیمان همکاری نظامی ،چرندیاتی را بلغـور کننـد؛
اما دیگر دیر شده است و مردم نیک دریافتهاند که چه راهی باید بگزینند و چه دالیلی را بپذیرند.
شوروی با این عمل خود مرگ ننگین مارکسیسم را از طری همة زبانهای گویای مردم جهـان
اعالم کرد ،هر چند این مکتب در حال احتضار بسر میبرد .نمودهای روشن این واقعیت را نه تنهـا
میتوان در ابراز انزجار و نفرت عمومی ملتها و انساندوستان جهان و به ویژه امت اسالم دریافت،
که در ابراز انزجار و نفرت نوکران پوزبند زدۀ خودش در همة جهان مشاهده کرد .این حقیقت بـه
مردم مبارز و مسلمان افغانستان که :شکست را احسا ضعف و پناه بردن به زور مـیفهمنـد ،امیـد
میبخشد تا هر چه بیشتر از موضع اسالمی خود در مقابل شوروی دفـاع کـرده ،بـا بدسـت آوردن
پیروزی که ـ خداوند وعدهاش را برای مدافعان راه ح و مستضعفین زمین داده ـ نظارهگـر تحمـل
رنج و شرمساری و سرشکستگی در چهرۀ پیروان شرک و در این مقطع از زمان استعمار شـوروی
باشند.
مسئلة دیگری که به شکل یک نالة خلجانآلود و حسرتزای از اندیشه و قلب عـدهئـی سـر بـر
میکشد اینست که ملت افغانستان تنهاست و مظلوم و هنوز که هنوز است و این ملت صدها هـزار
شهید گلگون کفن را هدیة راه آزادی و اسالمیت کـرده اسـت ،نـه تنهـا ،تنهـائیی او بـا همیـاری و
همگامی هیچ جامعهئی آزاده و متعهـد و مسـلمان بـه جمعیـت نپیوسـته کـه حتـی نـدای تنهـائی و
مظلومیتاش آنسان که باید ،به گوش جهان و بویژه ملل محروم و مستضعف نرسیده اسـت .ملـت
محروم افغانستان با وجود ضعف اقتصادی دردباری که از چندین سال به این طـرف بـر او تحمیـل
کرده بودند ،در زمانی قد برافراشت که شایستة شخصیت اجتماعی جامعهئی اسالمی مـیباشـد .در
زمانی که شب بود ،سراسر شب ،در سالهائی که خفت و دغلبازی ،رنگ زیرکـی و هوشـیاری بـه
خود گرفته بود و میرفت تا به جای تعقل ،به جای کشف و کـاربرد تعـامالت پایـدار و مهرانگیـز
انسانی ،اندیشهها و عملهای جهانیان را از مسیر فطری آنها محروم سازد.
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در سالهائی که شهوت ،بیشخواهی ،تمرکز ،تکاثر ،تجملپرستی ،مصرفزدگی ،هوسـرانی،
عبثگرائی ،مادیت اندیشه و عمل ـ که نمودهائی از شخصیت حیـوانی انسـان اسـت ـ همـة ابعـاد
سازنده و هویت فطری انسان را در محور خویش به چرخش گرفته و وسیلهها هـدف شـده بودنـد
و هدفها ،وسیلههائی کوچک و ناچیز .در سالهائی که جنایت ،سـتمگری ،بیـداد ،جـور ،تجـاوز،
ح کشی ،بهره کشی ،کشتار و آوارهسازی ،سیاست معرفی میشد .در سالهائی که چهرۀ بردگـی
را عوض کرده بودند و انسان بجای بردگیی انسان در بازار مکارۀ مصرف به عبـادت ابـزار رفـاهی
زانو زده بود ،و آزادی و شرف را به میزان برخورداری از ماشین مقایسه میکردند .در سالهائی کـه
شاعران به تمسخر ،بردگی را آزادگی مینوشتند ،تا انسان را به یاد خودش آورده باشند .در سالهائی
که عش  ،عرفان ،ایثار ،اخالد ،نیایش و تفاهم ،واژههای کهنهئی بودند که مـیبایـد در شـعرهای
کهنه سراغشان را گرفت ،و مردم آنقدر در ابتذال مکرر بودن ناپایدار روزمرگی گیج شـده بودنـد
که بیداریشان را ،تنها یک معجزه میتوانست تعهد کنـد .در سـالهائی کـه ظلـم و بیـداد را ،عقـل
قلمداد میکردند و خونریزی را ایفای مسئولیت نام مینهادند.
در سالهائی که خودپرستی و اشباع کردن هوسهای پلید خویش را بـدون کمتـرین خجـالتی و
ننگی از عبودیت دنیامداران زر اندوز و قدرتمند (استعمار) گذر میکردند.
در سالهائی که برای رسیدن به آب و علفی بیش ،نه تنها استعمار را پرستش و تبلیا میکردند و
نه تنها دستهای پلیدش را در خونریزی و چپاول آزاد مینهادند که در به یغمـا دادن هسـتی مـردم،
با وی همدست میشدند.
در سالهائی که شوروی نه تنها برای بهـرهکشـی از گـاز ،الجـورد ،لعـل و سـایر مـواد معـدنی
افغانستان ،و تحت سلطه قرار دادن ملت مستضعف آن میکوشـید کـه قصـد داشـت بـا سـلطة بـر
افغانستان و استفادۀ از اختالفات خودساختة بین افغانستان و پاکستان در زمینة منطقة پشتونسـتان و در
نهایت ،تجزیة پاکستان و حلقه بستن به دور چین و زیر نظر گرفتن خط تجارتی بحر هند و بدسـت
آوردن بازار تجارتی و به هرا افکندن و مشغول داشتن چین ،هند ،جاپان ،ایران و حتـی اسـتعمار
جهانی به پیشوائی آمریکا ،در زمینههای تسلیحاتی ،خود را بـر ایـن منطقـه از جهـان و بـا نیرنـگ و
فریب از مجاری مختلف بر جهان سوم و جهان محروم و به ظلم کشـیده شـده و شـکنجه دیـده و
نامتعادل ،تحمیل نماید.
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در سالهائی که دیگر نه مردی و نه زنی ،نه جوانی و نه پیری میتوانست جز به پایهای خـویش،
قوامش را متکی و مطمئن باشند .مردمی از تبار محرومیت ،قومی پا گرفته از رنـج و استضـعاف ،از
تحقیر و تحکم ،تکبیر گویان به پا خاستند.
به پا خاستند تا به همه اثبات کنند که خود را لمس میکنند ،که میفهمند وجـود دارنـد .بـه پـا
خاستند تا به همه بفهمانند ،زیستن را و آزاده زیستن را میشناسند و دستهایشان را خـود بـه اختیـار
بلند میکنند و قلبهایشان با احسا های خودشان میزند.
به پا خاستند تا به جای آوارهسازی ،ح کشی ،بیداد ،تحقیر ،تجـاوز ،بهـرهکشـی ،سـتمکاری،
تجاوز و جنایت ،مهر ،عطوفت ،دستگیری ،تعاون ،همگامی ،ایثار ،اخالد ،بینیازی و تفـاهم را
سیاست ،معرفی نمایند.
برخاستند تا انسان را که در قربانگاه شـهوت مصـرف و مصـرف شـهوت در انتظـار دردانگیـز
مرگی پو ،و در راهی بس پو،تر نشانده بودند ،آزادگی و اسـتغنا بیاموزنـد ،تـا بردگـی را رهـائی
نپندارد و بداند که بادارش که قبال بشری چون خودش بود اکنون تنزل منزلت و مرتبت یافته و ابزار
و وسایل رفاهی شده است.
برخاستند تا جوهرۀ استعمارطلبی ،استبدادجوئی و استثمارگرائی خفته در خمیرۀ مارکسیسـم را
که چنان روحی در کالبد شوروی پنهان و جدا ناشدنی است ،در تبلور خون شـهیدان خـویش ،بـه
همة مستضعفین جهان و پاکنیتان فریبخورده نمایان دارند.
برخاستند تا به شوروی بفهمانند ،به یغما بردن معادن افغانستان به صورت کل و نفـت و گـاز بـه
ویژه ،بدون از دست دادن قدرت تداوم حیاتی مارکسیسم و راه را به روی انقالب خل مستضعف
و در بند کشیدۀ شوروی ـ که هنوز در پی آنست تا آنان را از جریان جنایات خویش دور نگهدارد
ـ و جهان باز کردن مقدور نیست.
برخاستند تا با شهید دادن ،زنگ بیدار باش ،بـرای انقـالب توحیـدی را در جهـان بـه صـدا در
آورند.
برخاستند و کشته دادند ،تا فردا این تجربه بر پیکرۀ به خون خفتة جوانان مسلمان ایران ،پاکستان،
عراق ،سوریه ،اریتره ،فیلیپین و ...و بر ویرانههای آرزوهای ملت محروم هند و ...مستضـعف جهـان،
تکرار نشود.
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برخاستند ،تا شوروی به افغانستان تسلط نیابد و مسلمانان دلیرش را به خفت و زبونی نکشاند ،تـا
پاکستان تجزیه نشود ،تا بحر هند به دست روسیة استعمارگر نیفتد و مردم هند ،جاپان ،چین و جهان
سوم از تر یورش شوروی بر خویش نلرزند و نیروهای خالقشـان را در جهـت یـافتن راه دفـع
اهریمن پلید شوروی بکار نیندازند.
برخاستند تا استعمار جهانی به پیشوائی آمریکا ،در خونخـوارگی و بیـداد و جنایـت ،اسـتثمار و
استبداد را بهانهئی بدست نگیرد.
تا عرفان و نیایش ،تا اخالد و ایثار ،تا بزرگی و پاکی و آزادگی و شرف و غیرت و پایمردی
و تعاون و عش و اخالق تجسم عینی خویش را در حرکتی شکفته و پهنهمند تبارز دهند.
برخاستند تا اعجاز قرآن به اثبات رسد و اسالم «دین» زندگی گردد؛ برخاسـتند تـا ابلـیس را از
مرکزیت پندار ،گفتار و کردار جامعة انسانی بردارند و خدا را در آن تمرکز عملی بخشند ،تا رژیـم
شرک را در هم بشکنند و نظام توحیدی را بر ویرانههای آن بنیاد نهند.
اما سوگند به مردی مردان و پاکی پاکان که برخاستنشان را جز مردانـی از تبـار عرفـان و ایثـار
تبریک و تکبیـر نگفتنـد ،آزادگـان بردگـی را بهانـه کردنـد و خفقـان را و ترسـوها مصـلحت را،
مستضعفین به شنیدهها و نچ نچ و پچ پچها تکافو کردند و مستکبرین به محاسبة قدرت نشستند.
آیا چه افسونی بر امتی عظیم دمیده شده بود که نظارۀ ذلت و ستم بـر انسـان را بـا آهـی سـرد و
لعنتی زیر زبانی ،کافی میشمارند؟!
سکوت و اگر نگویم سکوت ،عدم نشان دادن شدت انزجار مسلمین در زمینة دخالت شوروی
بر افغانستان ،روشنی نینداختن بر مسئله ،نکردن دفاع مؤثر را از موضع نهضـت اسـالمی افغانسـتان و
مداخالت استعماری ممالک سرمایهداری و استعماری جهان در زمینه تا آنجا که تشـکیل مجلـس
شورای ملل متحد به درخواست اکثریت همین ممالک صورت میگیرد سیلی دردناکی اسـت بـر
گونة خوابزدگان افیون استعمار که اگر به خود نیایند فردا شـهوت اسـتعمار جوانـان آنـان را نیـز بـه
سوی قربانگاه خویش گسیل خواهد بخشید.
هر چند ملت افغانستان با خدای خویش پیمان بستهاند ،همانگونه که قرآن را از زیر چکمههـای
استعمار انگلیس نجات بخشیدند ،تا رسیدن به حکومت ح و عدل الهی از پا ننشینند.
اما این نکته را نیز به همة ملتهای اسالمی و آزادیخواه و مردم در بند کشیده شدۀ جهان اعالم
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میدارند که اگر بیخیال بنشینند ،استعمار جهانی از این تجربه و زمینة آمادۀ آن برای جذب و حـل
ساختن شما ،با هم به تواف خواهند رسید.
پس به پا خیزید تا ارادۀ خداوند که بخشیدن خالفت و امامـت زمـین بـه مستضـعفین اسـت بـه
دست توانای شما تحق یابد.
و الی اهلل المصیر
این مقاله تحت عنوان «چرا شوروی به افغانستان حمله کرد» به شکل جزوهئی در دفتر انتشارات
فرهنگی حزب اسالمی رعد افغانستان به چاپ رسیده است.

ششم جدی
فاجعة هجوم ارتش سرخ
بر کلبههای خاکی ما
ای تاریخ بنویس ،با خون بنویس و واژهها را با رگ و پی و گوشت و استخوان تفسیر نما؛
بنویس که ... :ملتی دردمند ،پرچم هزاران سالة پیکار را به دوش دارند و در میدانهای تاریخ ،بر
اسکندرها ،چنگیزها ،انگلیسها و روسهای فاشیست با نثار جان خویش راه را سد کردهاند .و اکنون
با چشمانی پر اشک و پوستهائی سوخته ،داغدار و از هم گسـیخته و فریـادی در گلـو شکسـته و
قلبی در خون نشسته و ذهنهائی پر خاطره از شبیخون زدنها و قتل عامها و آوارگیها ،با سالح جهاد،
تن در گذرگاه موشکها و بمبها نشاندهاند و یا با شمشیر کالم خویش پاسدار خون شهیدانند .ملتی
مظلوم در میان امواجی از دریای خون که زنده به گور رفتنها را تجربه کردند تا زندگی کـردن را
بیاموزند و به بلندای تشکل (امت)ی واحد راه یابند.
انسانهای مقاوم و پاک طینتی که در قالبهای از پیش ساخته شده شکل نگرفتند و به تحجـر و
بردگی گردن ننهادند و با سعهی صدر و بینش اسالمی بر جبر تاریخ تاختند و با خون خویش مسیر
حرکت اسالمیشان را در پهنهی خاک و امتداد زمان رنگ زدند و تداوم بخشیدند.
مردمی آزاد ،با قلبی سرشار از ایمان و عش  ،اما مجروح از خشونت روزگار گذشته؛ مردمـی کـه
زخم استعمار کثیف شرق را به دوش میکشند و از دردها و رنجها پـل مـیسـازند و بـا انفجـار قلـب
خویش و زیر پا گذاشتن و درهم شکستن منط زور و قدرتمداری پا به سـاحل آزادی مـیگذارنـد.
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ای تاریخ بنویس که ... :ابرقدرتها مهرهئی از پی مهرهئی بـر اریکـة قـدرت نشـاندند ،امـا وقتـی
مهرهها عرضة کارآئی را در مقابل ایمان مردم از دست دادند و چاله و چـاههـا بـر سـر راه مـا مـؤثر
نیفتاد و نتوانستند فرهنگ اصیل ما را دگرگونه جلوه دهند و تحقیرمان کنند ،با ارتش خـونآشـام و
وحشی سرخ خود و با همة امکانات و پیچیدهترین سالحها بر ما هجوم آوردند.
ای تاریخ بنویس که ... :ما همچنان در میان حوادث تاختیم و پرچم خونین هزاران ساله را بر دوش
گرفتیم و در اوج غربت ،تنهائی و صمیمیت ،نگاههایمان را بر هم دوختیم و تـپش قلـب مـا از چهـار
دیواری استخوانی سینههای ما بیرون زد و شوریدیم .چون مسلمان بودیم و محروم ،در مقابـل یـورش
کفار کمونیست مقاومت کردیم ،شهرهای ما قتلگاه ما شد ،و هر روز شهری به خون غوطهور شد و یا
مادرانی به داغ فرزندانشان نشستند و تیربارانهای دستهجمعی آخرین بستر آرامشی بود که برای منادیان
تکبیرگوی ما تدارک دیده بودند.
زمانی که کولهبارمان را بر دوش کشیدیم به این امید بودیم که بوسههـای خـونین و اشـکآلـود
خداحافظی جای خود را به بوسههای شاد و شیرین پیروزی خواهند داد و با لبخندهای ما ،اشکهایمان
را پاک خواهیم کرد...
این بود که نماز ایثار خواندیم و اسماعیلوار به قربانگاههـا شـتافتیم و سـینه در سـیالب حـوادث
گشودیم و سخاوتمندانه دست و سر باختیم .راستی برادر و خواهر مسلمان! مبادا بیتفاوت بمـانی و
از این همه ن ن شنیدنها ،در تنهائی ،در وطن ،در آوارگی و شهید دادنها خسته شوی که پیروزی
از آن ماست .پیروزی یا در آزاد زیستن است و یـا خفـتن در بلنـدای بکـر خـون و شـهادت .مبـادا
منافقین را در حریم مکتب و یا حصار وجودت راه دهی که اینان با وسوسههـای شـومشـان سـعی
دارند تا انگشت روی حساسیتها بگذارند و به نامهای مختلف مثال شیعه و سنی و یا ایرانی و افغانی
یا ،...صف پوالدینت را بگسلند و ذلت و تفرقه را جانشین عـزتِ وحـدت و همکـاری و همزبـانی
نمایند و تو را مصروف نگهدارند تا دشمن زخمخورده و رو به مرگ خویش را فراموش نمائی.
ای آنکه از قبیلة خدائی! بیا تا در روز  2جـدی سـرود جاودانـة «ایثـار» و «شـهادت» سـردهیم و
تاریخ را به گواهی گیریم و بار دیگر میثاق جهاد را تجدید نمـائیم و خـون شـهیدان را بـر وسـعت
خاک سرود خوانیم ،چونان که ملکوتیان را بر خاکیان عاش رشک آید و ...و پارههای تنشـان را
بر بلندای دستهایمان بگسترانیم و لبا شهادت بپوشیم و به نجات «اسـالم ،انسـان و مـیهن خـویش
افغانستان» برخیزیم بیا تا چنین...
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ششم جدی فریاد پیروزی یا شکست

تا آنجا که به نظر رسیده و به مشاهده پیوسته است مکاتب و نظامهای اجتماعی ،در تقسیم اولیـه
به صورت کلی به دو دسته تقسیم میشوند:
الف ـ نظامهای باورمند به «انسان»؛
با ـ نظامهای ناباورمند به «انسان»؛
آنچه قبل از تحلیل و پیجوئی ابعاد و اهداف و عناصر این نظامها و مکتبهـا قابـل دقـت و توجـه
میباشد اینست که هر یک از این نظامها دارای زیربنای فلسـفی و اعتقـادی ویـژه بـوده و روش و
سلوک اجتماعی (اخالقی و سیاسی) خود را بر پایهها و اسا اعتقادی و جهانبینی خود پـیریـزی
کردهاند.
لذا اگر نقایصی اصولی در نظام سیاسی اینها به مشاهده میرسد و یـا موضـعگیریهـائی در قبـال
اخالق و ارزشهای واالی انسانی دارند ـ که ناقض منزلتهای انسانی میباشد ـ اغلب زادۀ نارسـائی
و ضعف و ناتوانی جهانبینی و دستگاه فلسفی آنان تواند بود.
عناصر نظامهای باورمند به انسان

از دورههای بسیار بسیار قدیم مردم و به ویـژه طرفـداران نظـامهـای فلسـفیئـی کـه دنیـا را در
محدودۀ همین پدیدههای محسو و ملمو و روابط بین آنها محصور نمیدانستند ،اعتقاد و باور
داشتند که عالوه بر آنچه محسو میباشد و دیدنی و شنیدنی هستند ،واقعیـتهـای دیگـری نیـز
وجود دارند که در حیطة درک و شناخت حوا ظاهری قرار نگرفتـه و آالت حسـی و ظـاهری
انسان ،دارای آن قدرت و توانائی نمیباشند تا آن زمینهها را مورد بازیافت و شناسائی قرار دهند.
به دیگر سخن ،اینان معتقد بودند که چشم و گـوش و  ...بـرای درک و شناسـائی پدیـدههـای
معین و مخصوصی ساخته شدهاند ،نه برای شناخت همه گونه موجودات .لـذا ،موجـوداتی وجـود
دارند که تحت سیطرۀ این آالت ادراکی قرار نمیگیرند ،و در این سلسله از زمینههای عقلی گرفته
تا خدا باال رفته و شاهد مثالهائی هم ارائه میکردند.
اینان را عقیده بر این بود که هستی و به بیانی دیگر ،دنیا و پدیدههـای مـادی و فیزیکـی ،مـادّی
محض نبوده و دارای ابعاد و جوهرههای غیر مادی نیز میباشد که در هر یک از پدیدههای جهانی،
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یکی از ابعاد غلبه ،حاکمیت و ظهور بیشتری داشته و آن دیگری را تحت حاکمیت خـویش قـرار
داده است ،یعنی ظهور و بطون اشیاء و ابعاد و ویژگیهایش ،متناسب با فطـرت وجـودی و اسـتعداد
خودشان و نیز حکمت خلقت میباشد ،در سنگ بعد مادی و خصلتهای مادی و فیزیکی ظهـور
و غلبه داشته و نیروهای عظیم شگفتیزای و حرکتهای سرسامآور باطنی و ...آن در خفا اسـت و
در انسان بعد مادی مخفی و تحت سیطرۀ ظهور و غلبة ابعاد غیر مادی وی قرار گرفته است ،تا آنجا
که در پستترین افراد بشر که غلبه و ظهور هوای نفسانی بر ملکات فاضلة انسـانی آنـان مـیچربـد بـه
نیکی در مییابیم که باز هم غلبه و ظهور از آنِ ابعاد غیر مادی است .چه فرق است بین کردار پاگرفتـه
از هو و منبعث از شهوت تا کردار و عمل ناشی شده از روابط فیزیکی مشخص و مادی .زیـرا کـه
در اولی امکان جهتگیری مخالف و متضاد وجود ندارد و در دومی دارد .آتشِ گلوله نمیتواند کـه
نسوزاند و تخریب نکند و بهم نریزد ،اما کسی که آتش میکند ،میتواند نکند و یا در جهت مخالف
آتش نماید.
بهر حال ،باورمندان به نظامهای طرفدار به انسان معتقدند که« :انسان» با آنکه شباهتهائی بـا سـایر
موجودات ،از نقطه نظرها و ابعـادی دارد ،دارای امتیـازات و ویژگیهـایی اسـت کـه هـیچ موجـود
دیگری جز خودش ندارد .بر خالف باور آنهائی که بین انسان و حیوان هیچگونـه تفـاوتی جـز در
زمینة کمی قایل نیستند.
بحث و بررسی افکار و عقاید آنهائی که انسان را صرفا حیـوانی متکامـلتـر از سـایر حیوانـات
پنداشته و میکوشند با دالیلی ذهنساخته و خودپرداخته آن را درست و منطقی جا بزنند ،کاریست
گسترده و مقالة کوچک حاضر نمیتواند از عهدۀ حل و فصل آن بدر آید .لـذا در ایـن رابطـه بـه
اجمال بسنده کرده و میگوئیم که باورمندان به این نظامها بر آنند که «انسان حیوان مطل » نمیباشد،
بلکه دارای عناصر و ابعادیست ویژه و خاد خودش.
برای بیشتر روشن شدن این مسئله ،ذکر مثالی میتواند ما را به بخـش کـوچکی از بـراهین ایـن
دیدگاه و طرفداران این عقیده نیز آشنا بسازد.
تا آنجا که همگان متوجه شدهایم« ،انسان» جانبدار تعاون و همکاری میباشد ،آنهم تا آنجا کـه
این اصل را نه بعنوان یک میل طبیعی سر زده از نیاز به محبت و یا نیاز به اشباع خواستههای غریـزی
مورد توجه قرار میدهد که آن را یک اصل ارزشی و انسانی تلقی کرده و حاضر است در جهـت
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تحق ایدۀ تعاون ،از همة نعمتها ،دل کنده و آن را در حیات انسانی محق بسازد.
کسانی که معتقدند که انسان حیوانی تکامل یافته بیشتر نمیباشد میگویند :ریشة این کار و این
باور یا غرایز طبیعی و حیوانی بوده و چون هر حیوانی به سیاق طبعش از محبت خوشـش مـیآیـد،
تعاون را از منظر مهر نگریسته و از آن جانبداری مینماید ،و یا اینکه چون نفس تعاون اشباع کننـدۀ
یکی از نیازهای حیوانی است ،بشر تعاون را میپسندد.
پیروان نظامهای باورمند به انسان به مفهوم انسان ،این عقیده را نظر به نارسـائیهای متعـددش و از
آن میان با استفاده از برهانِ خودِ این نظریهپردازان مخدوش میدانند ،اینان میگویند :اگـر درسـت
است که غرایز حیوانی علت جانبداری انسان از تعاون میباشد ،هرگاه پای تعدیل و یا تجدید غرایز
به میان آید همین موجود پایبند و محکوم به غرایز حیوانی باید و صد البته که باید به دسـتور و غلبـة
همان غرایز جهتی مخالف (در جهت اثبات و اشباع غرایز و نه نفی و تعدیل آنهـا) اختیـار کنـد ،در
حالی که میبینیم ،هزارها و میلیونها انسان ،ایثار را پیشه کرده ،خود و غرایز خـود را جهـت آرزوی
تحق آن اهداف و اصول عالیه در جهت نابودی قرار میدهند.
از دیگر سوی ،پس از آنکه پیروان نظامهـای نابـاور بـه انسـان و انسـانیت دیدنـد کـه بـراهین و
استداللهایشان درین زمینه دارای ارزش علمی و عقالئی نمیباشد دست به حیلة ابلیسی ـ سیاسـی
زده و این نظریه را به میان انداختند که ویژگی و خصلت یگانهئـی کـه انسـان را از سـایر حیوانـات
ممتاز و جدا میسازد اینست که:
«انسان خودآگاه به خویش (نفس = من) و نیازهای خویش بوده و دیگر هیچ مشخصة برتـری
از سایر حیوانات ندارد!»
نارسائی این بیان و در حقیقت نیرنگبازی و خودفریبی پیروان ایـن عقیـده بسـیار روشـنتـر از
آنست که ضرورت شکافتن را داشته باشد .اینان چون سر واقعیتنگری و حقیقـتجـوئی ندارنـد
دست به لفاظی و ساختن و پرداختن عبارات مغالطهآمیز زده و میخواهند با شیادی حقـای روشـن
را در لفافة بیان پنهان نمایند .در حالی که باورمندان به نظامهای انسانگرای را عقیده بـر اینسـت کـه
یگانه وجه امتیاز انسان از غیرش همین خودآگـاهی نبـوده ،چـه هـر حیـوانی متناسـب بـه دسـتگاه
وجودیش آگاه به خویش ،و احیانا در مواقع ایجابی ،به نیازهای خویش آگاه میباشد .بلکه اینان را
عقیده بر اینست که اینها (عناصر مشخص سازندۀ انسان از حیوانات دیگر) همه ،عناصری ثبـوتی و
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واقعی بوده و همانطوری که هیچ رنگی از اعتبار و قرارداد ،در آنها به مشاهده نمیرسد ،این عناصر
دارای خصلت دور سازندگی شرور و مفاسد در همـة زمینـههـا بـوده و نیـروی پـاک کننـدگی و
پیرایش دارند؛ به هر حال ،بحث و بررسی پیرامون این دو بخش بسیار ژرف و تکاملآفرین نیـز در
خور این مقاله نتواند بود.
باورمندی و اعتقاد به این اصول ،ناقض باور و ایمان به زمینههای نقیضشان میباشد ،بدین معنی
که اگر کسی معتقد شد که محبت و ایثار و ...مشخصـههـای بـارز وجـودی هویـت واقعـی انسـان
میباشد ،نه تنها به نیکی باور خواهد کرد ،بلکه اذعان خواهد نمود کـه عـداوت و خودمحـوری و
هو بارگی و ،...نمودهای فسادبار و تخریب کنندۀ هویت انسانی بـوده و بـا همـة وجـود خـویش
خواهد کوشید تا از زمینههائی این چنین روی گردانیده و به عناصر منزلـتآفـرین گـرایش عملـی
داشته باشد.
با این مایة از بینش ،اگر بر آن باشیم تا از طری عملی و با معاییر مشخص رفتارشناسـی ،اعمـاق
نفس و روان انسانها را کاویده و مبانی عقیدتیشان را مورد شناسائی قرار دهیم ،با در نظـر گـرفتن
کردار و گفتار و موضعگیری افراد در قبال مشخصههـای وجـودی و منزلـتهـای اصـلی هویـت
انسانی ،میتوانیم به سادگی روح و جوهرۀ اعتقـادی فـرد ،جامعـه و حتـی نظـام فلسـفی ،سیاسـی،
فرهنگی و اخالقی حاکم بر آن جامعه را بدرک بنشینیم ،چه به قولی« :رنگ رخساره خبر میدهـد
از سرّ درون»؛
و هر آنگاه که عناصر قوام دهندۀ روان فرد و یا جامعهئی عناصری واقعی و ثبوتی باشد ،کـردار
پاگرفته از این عناصر نمیتواند انحرافی ،پندارگرایانه ،بیماریزای ،فسادآور و ...باشد .و طبیعیسـت،
ج

آنگاه که روان عملی جامعهئی فاسد ،علیل ،پریشان و در جهت عناصـری متضـاد بـا ویژگـیهـای
واقعی هویت آن قرار داشته باشد ،اگر چه عدهئی روی مصالحی ادعاهائی مبنی بر اصالت و اندیشه
و اعتقادات و باورها و مبانی اینان ابراز نمایند ،هرگز قابل اعتماد و اطمینـان نتوانـد بـود .چنانکـه هـم
امروز ،در میان مدعیان و منادیان فریبکار «انسانگرائی» در شرق و غرب عالم به چشم سـر و بـدون
تحمل رنج تحقی مشاهده مینمائیم که هر یک فریاد ادعاهایشان گوش فلک را کر کرده و ثقل
اعمال شرمآور ضد انسانیشان پشت زمین را شکسته است .آنهم تا آنجا که این مـرض فسـادبار و
متالشی سازندۀ هویت انسانی ،دامن ما مسلمانان را نیز گرفته ،در ادعا ( ِعَّزةٌ عل لم ِ
یممنين و ِذلَّیةٌ علی
م
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لَلکالدِرين) را شعار و دستمایة خویش قرار میدهیم ،ولی در عمل ،درست جهتگیریئی متضاد را

پیشة خود ساخته و هر جا مشتی داشتیم بر سر مظلوم محـروم فـرود مـیآوریـم و هـر جـا کرنشـی
داشتیم و سازشی ،در برابر آنست که قدرتی بیشتر دارد و امکان مقابله و جنایت فزونتری از جانبش
میرود.
بهر صورت در رابطه با مسئلة مشخص (ششم جدی) و عناصر ایجادی و مبانی عقیدتی آن ،هر
چند نیازی به بازشکافی ژرف و عمیقی ـ نسبت روشنی بیش از حد مطلب ـ نمـیرود ،امـا بـاز هـم
میکوشیم تا به گوشههائی از ویژگیها و عناصر آن تما گیریم.
با در نظر گرفتن آنچه در صدر این نبشته آمد ،متوجه شدیم که مکاتـب دوگونـهانـد .و دریـن
رابطه ،جالب قضیه اینست که روسها هنوز هم خود را در جرگـة نظـامهـا و مکاتـب اجتمـاعیئـی
قلمداد میکنند که معتقد و باورمند به «انسان» میباشند.
ما برای آنکه بفهمیم ،واقعیت وجوهرۀ این ادعاها با اصول نظامشان منطب میباشد یا نه ،راههای
متعددی را میتوانیم پیش گیریم ،که از ملمو ترین آنها بررسی موضعگیـری ،جنایـات ،فجـایع،
خونریزیها ،ویرانگریها ،به توپ بستنها ،آتـش کشـیدنها ،بمـب انـدازیها ،مثلـه کردنهـا ،بـه دار
آویختنها ،زنده به گور کردنها ،شکنجه دادنها و ...میباشد .اما از آنجا که بررسی این زمینههـا در
جهانی که نه همة چشمها و باز نه تنها همة مغزها که همة قلبهـا متوجـه قـدرت ،شـهوت و لـذت
است ،جز برای ملت درد کشیده و زخم دیده و طعنه شنیده و محروم مانده و قد راست ایستاده و...
مفهوم و میسر نمیباشد ،ناچاریم از راه دیگر وارد مسئله بشویم .چه تا آنجا که بـه واقعیـت پیوسـته،
افغانستان و انقالب اسالمی ملت افغانستان مظلوم و آنهم مظلوم قرن قرار گرفته است .مظلـومی کـه
هیچ وسیلهئی برای فریاد کردن خون حدود یک میلیون شهید خـویش نـدارد؛ مظلـومی کـه نعـرۀ
تکبیر مجاهدانش را جز گوش خونین شهداء ،پناهگاهی نمیباشد؛ مظلومی که فریاد زیبای فطرت
الهی انسان را در قرنی به عظمت همة خفتها و زبونیهای ابلیسی لبیک گفته ولی همسنگ راستی
تنها مانده و چونان «حقیقت» به انزوا کشیده شده است.
مظلومی که عزت نفس و استغنایش را حتی مدعیان دوستی ،با سنگ طعنه و تیر تکبـر جـواب
میگوینـد و عظمـتش را بـه چـوب انحـراف و التقـاط و دیگـر قلنبـههـای تهـی شـدۀ اسـتعماری
میسپارند.
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مظلومی که همة عظمتهای قرن حاضر در پیشـگاه اخالقـش شـرمگـین اسـت و ایثـارش را
ستیاهای ستبر و با صالبت هندوکش در خویش حمل میکنـد؛ مظلـومی بـه برازنـدگی عشـ و
رقت عرفان؛ مظلومی پاکباخته و بیباک ،حتی به مظلومیت خویش.
لذا میکوشیم این نظام و ادعاهایش را با سنگ محک دیگـری بـه نقـد و عیارسـازی بنشـینیم.
راهی که هر صاحب نظر منصفی را بدرک حقیقت و کشف واقعیت خواهد رسانید.
تا آنجا که نزد همگان روشن میباشد ،انسانگرائی و باورمندی به انسان ایجـاب مـیکنـد کـه
اصالت به صاحب اصلی و واقعیاش سپرده شده و فروع ،گرد محور اصـلی چرخیـده و عـوارض
قائم بر جوهرۀ ثبوتی و واقعی باشند ،و نه غیر آن .چه خالف آنچـه آمـد بـا هـیچ معیـار و ضـوابط
منطقی قابل توجیه و تثبیت نتواند بود .لذا نظام و فلسفهئی که معتقد بـه اصـالت انسـان مـیباشـد ،از
اصول اساسیاش حاکمیت انسان است بر غیرش و نه معکو .
نظامها و فلسفههائی که معتقداند انسان به نوعی از انواع محکوم شرایط طبیعی ،نژادی ،اجتماعی
و اقتصادی و ...میباشد ،اصال از بیخ و بن معنی اصالت دادن به انسان را نفهمیـده و شـعار زیبـائی را
بدون درک و فهم محتوای اصلی و واقعی آن ،طوطیوار به نط ایستادهاند.
اینان نمیدانند ،محکومیت با اصالت متناقض است ،اینان متوجـه نشـدهانـد ،انسـانی کـه تحـت
حاکمیت و سیطرۀ دیگری عمل کند ،نه صحت و اصالت عملش متوجه خود اوست و نه فسـاد و
تباهی آن ،چه وی را در این زمینه و در این رابطه اراده و انتخاب و اختیاری در کار نبوده و صـرف
بگونهئی فیزیکی و ماشینی عملی از وی تراویده است .لذا ،چون نظام فلسفی و سیاسی مهـاجمین و
متجاوزین ششم جدی ،بر مبنای جبر نهاده شده و اصـالت را از انسـان گرفتـه و بـه نیروهـای تولیـد
تفویض کرده است ،ادعاهای اومانیستی و عدالتطلبی وی چیزی جز شعار ابلیسی نتواند بود.
تجاوزگران ششم جدی ادعا میکنند که ما انسان را صاحب منزلتهای انسانی شمرده و برآنیم
تا با ایجاد نظام سوسیالیستی در افغانستان ـ ولو از طری لشکرکشی و تجاوزکاری و ایجاد روزهـای
ننگینی چون ششم جدی ـ ارزشها و عناصر غارت شده را به وی باز سپاریم! با وجود آنکه در فلسفه
و سیاست ما ،آنهم هیچ گونه آزادی اصولی به انسان قایل نمیباشیم!
اندک تأمل در جوهرۀ این ادعاها و مبانی عقیدتی آنها ،این واقعیت را قابل لمس میسـازد کـه
در این نظام ،انسان نه تنها دارای صالحیت و اصالت انسانی پنداشته نشـده کـه حتـی از حیـوان هـم

تهاجم و شکست شوروی در افغانستان ( ششم جدی فاجعة هجوم  ............................................................................. ) ...

21

فروتر قرار گرفته شده است ،چه هیچ گاه و هیچ کس مدعی نشده است که حیوانات تحت عوامل
برون ذاتی خویش قرار داشته و محکوم و اسیر روابط حاکم بر پدیدههای غیر غریزی هستند؛ ولی
متأسفانه وقتی پای انسان در نظام فکری اینان به میان میآید ،متوجه میشویم که وی را (انسان) اسیر
روابط حاکم بر پدیدههـای بـرونذات پنداشـته و منزلـت وی را از سـطح حیـوانیاش هـم فروتـر
بردهاند.
اینان اگر به انسان اصالت قایل میبودند و باور میداشتند که هویت انسانی دارای عناصرِ «خاد
انسانی» بوده و رشد تکامل وی در گرو گرایش به همین عناصر ویژۀ انسانی است ،نه تنها ضرورت
رشد و پرورش این عناصر ویژه را از طری ارائهی منطقی ،سالم ،مردمپسند ،همهگیر ،احتـرامآمیـز
و ...احسا میکردند ،که نخست میکوشیدند ،همة این موارد را در اخـالق و سـلوک خـویش
متبارز سازند و سپس آن را به ما القاء نمایند .و باز ،اینان نه تنهـا بـه اینگونـه مفـاهیم بـاور و اعتقـادی
ندارند که حتی به اصول خودساخته و خیالپرداختة سیاست خودشان نیز اعتقادی ندارند! زیـرا کـه
اگر مؤمن به اصول مسخرۀ نظام فلسفی ـ سیاسی خویش هم بودند ،آن نظام برای هر دورهئی و هـر
سیاستی زمانی ویژه و شرایطی خاد قایل بوده و قبول و درک این معانی آنان را از تجاوز و ستم و
کشتار و خونریزی باز میداشت! ولی نداشت .لذا به نیکوئی لمس میکنیم کـه در مبـانی عقیـدتی
این تجاوزگری ،جز هو پرستی و زورگوئی و ...چیزی وجود نخواهد داشت.
ششم جدی با زمینة گستردهاش ثابت کرده است کـه تجـاوز و زورگـوئی چیـزی جـز لحظـة
شکست منط سیاسی متجاوزین نتواند بود.
ششم جدی اثبات کرده است که اگر در نظام فلسفی و سیاسی متجاوزین عناصری انسانی برای
ارائه و پذیرش وجود میداشت ،آنان نابخردانه دست توسل به دامن ستم نمیآویختند.
ششم جدی در حقیقت ،خود فریاد رسای شکست ننگین مارکسیسم برای قـرن خـوابزده و
خوشباور ما میباشد؛ آنهم فریادی با خون مطهر ایثارگرانی دلباختـه و پـاک نهـاد؛ ایثـارگرانی کـه
جهت اثبات حقیقت و روح واالی اندیشه و عمل و مکتب و مرام خویش ،چنان در خون خویش
دست و پا زدند که «شهادت» ،بیت الغزل شعر بشکوه و باعظمت قرن شد ،شـعری بـه زاللـی همـة
چشمهها و به دلربائی دامن همة کوهپایههای اللهخیز و عطرپرور.
ششم جدی به رسائی اعالم کرد که در فرهنگ و قامو متجاوزین ،انسان جز وسیلة قدرت و
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هو شدن دیگر معنائی ندارد .اینان اصالت را به «هو » و «لذت» بخشیده ،قدرت و بکار گیرندۀ
قدرت و از آن میان «انسان» را وسیلة تحق و اشباع هو قرار دادهاند ،آنهم تا آنجا که در این نظام،
همة اصول فلسفی ،سیاسی ،اخالقی ،هنری و ...گرد همین اصل پلشت ابلیسی گردیده و انسانیت و
عناصر ویژۀ انسانی را بپای هوسی ناچیز میریزند .و سرّ اصلی مطلب هم ،همین است .بدین معنا که
اگر اینان به انسان و عناصر کمالزا و کرامتآفرین وی ارزش قایل میبودند هرگز دست به تزویـر،
مکر ،نفاق ،ریا ،جنایت ،ستم ،لشکرکشی ،تخریب ،کشتار ،چپاول و ...نمیزدند .بررسی تـاریخوار
اعمال شرمآور این نمونههای ستم و قلدری ،که باالخره منجر به ششـم جـدی ،ایـن فریـاد رسـای
پیروزی و ح طلبی و آزادگی و مردمی و مـرد مـداری و ایثـار و اخـالد و عرفـان در سـرزمین
مردخیز مجاهدان عاش شد ،نشان دهندۀ توسل این هوسپرستان مناف سیرت ،به همه گونة عناصـر
خجلتبار ضد انسانی و ضد منطقی میباشد .که اگر بخواهیم زمینه را به صورتی بهتر مورد بررسی
قرار دهیم ناچار از بیان اجمالی قسمتی از خباثتهای پنهان و آشکار ایشان خواهیم بود.
صرف نظر از مراحل خفتبار و زمینههای شرمآوری که پیروان نظام سـتم و تجـاوز در مراحـل
تکوین و تحکم و تداوم حاکمیت خویش در روسیه مرتکب شده و بدان توسل جستهاند ـ که یقینا
پیآمد ننگبار آن را در به محکومیت کشیدن ملت روسیه میتـوان نظـاره کـرد ـ نخسـتین خفـت
اخالقی ،سیاسی ،انسانی و ...اینان را در ساختنِ با دربار و نظـام شـاهی و درباریـان محمـد ظاهرشـاه
مشاهده میکنیم .اینان با ظاهرشاه چنان روابط محکم و دوستانهئی! برقرار کرده بودنـد کـه مطالعـة
شمهای از جراید و نشریات آن روزۀ این دو دولت اثبات کننـدۀ ایـن واقعیـت اسـت کـه در نظـام
سوسیالیستی آنچه به هیچ وجه نمیتواند دارای ارزش و اصالت به حساب آید «انسان» میباشد.
اگر راست است که سوسیالیسم نظامی است که نه تنها طرفدار عـدل اجتمـاعی مـیباشـد کـه
دشمن همیشه سر سخت نظامهای استبدادیست ـ با اغماض از خیلی موارد ـ چـرا الاقـل در طـول
دورۀ چهل ساله ،حتی یکبار فریاد مظلومیت ملت دربند افغانستان را به جائی نرسانید؟
آیا ملت همیشه مسلمان این مملکت در طول این مدت هیچ زندانیئی ،هیچ دربنـد شـدهئـی و
هیچ گونه شهیدی در جهت عدل و آزادی و ...نداشته است؟!
این سازش ،در نهایتِ تحلیل ،پرده از زیربنای عقیدتیئی بر میدارد که در آن ،اصالت جـز بـه
هو و لذت داده نشده و درین رابطه انسان جز آلت دست برای تحق آن نتواند بود! این واقعیت
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زمانی بهتر لمس میگردد که متوجه میشویم سازش و سکوت مرگبار دولت سوسیالیستی روسیه
از پلیدی دیگری جان گرفته و تا آنجا این ایده از خباثت لبریز است کـه نـه تنهـا از ارائـهی طریـ
منطقی محروم شده که اجبارا دست توسل به سوی نفاق هم دراز کرده است .بـدین شـرح کـه در
دورۀ رشد مبارزات اسالمی و ملی مردم ،چون روسها متوجه مـیشـوند کـه دولـت ظاهرخـان در
مقابل موج نیرومند مبارزات به تنگنا قرار گرفته ،موقع را غنیمت شمرده برای تحق ایدههای خبیث
استعماریشان پیشنهاد تشکیل گروههای مارکسیستی را به حکومت میدهند .تا پس از پخش و ارائة
اندیشهها و اهداف اینان ،مبارزۀ علیه حکومت و علیه ظلم و جنایت و ستم و دربار شاه و شـهبانو بـه
مبارزۀ علیه کفر و الحاد تغییر جهت یابد! و که نمیداند که اینکار ،هم خیانت به ملـت اسـت و هـم
خیانت به دولت! هم خیانت به خود روسیه است ـ چه آن را از عناصر انسانی و هویت فطـری تهـی
کرده است ـ و هم خیانت به انسان و انسانیت؟
درین رابطه اینان به همه خیانـت کردنـد ،بـه شـاه (ظـاهر شـاه) خیانـت کردنـد ،چـون منافقانـه
گروههائی را در جهت تخریب بنیان دولت وی با دست خودش ایجاد ،تقویت و به راه انداختند؛ به
ملت خیانت کردند ،چون نه تنها عدهئی را در جهت استعمار و استثمار و تخریـب و تالشـی آنـان
مجهز ساختند که باعث نابودی و سرکوب اهـداف عالیـة انسـانی و بـه تبـاهی سـپردن آزادگـان و
مبارزان ملت شدند .به خود خیانت کردند ،چون فرصت اندیشه و انتخاب راه درسـت و منطقـی را
از خویش سلب کرده و قدم در جادۀ نفاق و تباهی خویش برداشتند! به دست پروردههـای مـزدور
خویش خیانت کر دنـد ،چـون آزادی و یکرنگـی و ...را از ایشـان گرفتـه ،همـه را اسـیر هوسـها و
لذتهای آنی ساخته و با منافقت و حیله آنان را از اهداف پلید خویش بیخبر نگهداشته و در آخر
هم باعث بیآبروئیشان شدند.
و پس از آنهـم کـه دیـدیم بـه جنایـاتی از قبیـل کودتاهـا و ارتـشکشـیهـا و نابودکردنهـای
هولانگیز دست یازیدند که بشریت از عواقب وخیمتر و هولانگیزتر آن در هرا است .جنایـاتی
که نه تنها دامنگیر ملت مظلوم ما شده که دامن خودشان را نیـز چنـان آتـش زده کـه راه نجـات و
طری منطقی رهائی را نسبت دست پاچگی و انحراف گم کردهاند!
انحراف از فطرت و زیر پا نهادن اصول ،اهداف و آرمانهای مقد انسانی نمـیتوانـد عـواقبی
جز این داشته باشد .روسها روزی که بفکر گروههای مزدور و میهنفروش در افغانستان افتادنـد ،بـا
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منط انسانی وداع گفتند و با آنکه هر روز خود شاهد تخریب هر چه بیشتر هویت و تالشی دستگاه
فلسفی و سیاسی خ ویش بودند ،نه تنها بـه نـدای وجـدان و فطـرت تـوجهی نکردنـد کـه هـر روز
وحشیانهتر از روز پیش بجای ترمیم هویت خود و منزلتهای سرکوفتة وجودی خـویش و تـرمیم
سلوک و اخالق سیاسی حاکم بر جامعة خود و ...به تخریب همـة ایـن جهـات همـت گماشـته و
آنگاه هم که از هر دری مأیو شدند به کودتا پناه بردند! آنهم چه کودتائی! کودتائی که از تر
رسوائی هر چه فاجعهآمیزتر ،نتوانست حتی پنج تا از کودتاچیهای اصلی را به ملت معرفـی کنـد،
لذا منافقانه به مکر و حیله و تزویر پناهنـده شـده ،داودخـان! را بـه عنـوان انقالبیگـ ِر بـزرگ تـاریخ
افغانستان به صحنة نفاق کشیدند و کودتای کمونیستیاش را «انقـالب سـپید» لقـب دادنـد! پـس از
آنهم که نیک مشاهده کردیم ،انقالب! به جای گرایش به مردم و رسیدگی به اهداف و آرمانهای
انسانی ،در جهت نابودی مردم دست به کودتای روسی دیگری زد کـه سـرانجام ناکـامیاش را بـا
لشکرکشی و تجاوز و آفریدن سالروز ننگین استعماری ،چون ششم جدی پرده پوشید .روزی کـه
برای ملت ما ،روز سربلندی ،سرافرازی ،افتخار و هر چیز توانـد بـود و بـرای اسـتعمار شرمسـاری و
ذلت و!...
و اما ششم جدی

آنچه در این رابطه قبل از همه مایة تأسف و تأثر میباشد ،اینست که درین زمان ،در میان جامعة
انسانی ،نظامهائی وجود داشته باشند که اصالت و جوهره و عناصر بسیار برجسـتة انسـانی را نادیـده
انگاشته و نظام را بر پایة عناصری گذاشته باشند کـه انسـان را بـه اسـارت و محکومیـت همـهجانبـه
میکشاند! و باز بدترِ از آن انسانهائی وجود داشته باشند که جهت اشباع هو های بهیمی خـویش
نه تنها دست به تخریب و تالشی هویت خود میزنند که برای تداوم این خفت و بالهت حیـوانی،
بر همة این عناصر ضد انسانی ،پرده پوشیده ،صحه گذاشته و با نفاق و ریـا شـعارهای فرسـوده و از
میدان بدر شدهای را با آب و رنگ تازهای ،وقیحانه تکرار و تبلیا میکنند!
ما بر این باوریم که اگر سوسیالیستهای روسیه ،کوچکترین توجهی بـه انسـان و عناصـر انسـانی
میداشتند ،همین که یک مرتبه در مورد کودتای «ترهکی» علیه داودخـان بـه شکسـت مواجـه شـده
بودند ،نه تنها ،ترمیم اشتباه را از راه تخریب و کودتای «امین» گذر نمیکردند که به هیچ وجـه حاضـر
نمیشدند ،در ششم جدی «کارمل» را با دهها هزار سرباز وارد سرزمین شهادتپرور افغانستان نمایند.
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بهر حال روسها پس از لشکرکشی هم ،نه تنها متوجه عناصر انسانی نشدند که به صورتی هر چه
هولانگیزتر از روز پیش ،آزادگی و استقاللطلبی و پایمردی مردم را با گلولـه و تـوپ و تانـک و
موشک و بمب جواب گفتند؛ جواب گفتنی که قلم یارای تصویر گوشهای از جنایاتش را به هـیچ
روی نتواند حاصل کرد؛ جواب گفتنی که نیمة دوم قرن بیستم ،هرگز جنایتی چنان سهمگین را بـه
خود ندیده است .آنهم در قرنی که به نام «قرن فضا»« ،قرن آسمان» و قرن ...ملقب شده ،ولی از گند
و تعفن کردارش ،نه تنها زمین و زمان سرافکنده و شـرمگین اسـت کـه مـیکوشـد عشـ تپنـده و
توفندۀ ایثارگران را بجای رسانیدن به آسمانها ،با قدرت بمبهای ناپالم به اعماق تیرگی و تـاریکی
زمین دفن نماید!
پیآمدها

همانگونه که آمد ،پیآمدهای تأثرآور تجاوز روسیة سوسیالیستی در افغانستان کاری نیست که
بتوان طی مقاله یا کتابی گزارش کرد ،زیرا آنچه را تجاوز روسیه ،برین ملک و ملت تحمیل نموده،
نمیشود در همچه یک بررسیهای اجمالی تصویر نمود ،و تا آنجا که از واقعیتهـای عینـی ایـن
تجاوز بر میآید ،الزم است دانشگاهی بزرگ و مجمعی علمی ،کار تحقی پیآمدهای این تجاوز
را در زمینههای فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی ،انسـانی ،اخالقـی ،هنـری و ...ـ چـه در رابطـة بـا خـود
افغانستان و چه در رابطة با جامعة بزرگ بشری و مکاتب و مسالک اجتماعی ـ به عهده گیرد.
لذا این نبشته هرگز ادعای حتی ذکر اجمـالی و عنـوانوار پـیآمـدهـای پلشـت ششـم جـدی و
لشکرکشیهای تجاوزکاران روسیه را ندارد ،چه رسد به طرح و بیان کلی آنها .اما از آنجا کـه بـرآنیم
درین زمینه تما حاصل کنیم ،میکوشیم به گونهئی فهرستوار ،پیآمـدهای ایـن تجـاوز را بـه ذکـر
نشینیم.
اما آنچه این تجاوز در رابطة با خـود افغانسـتان و ملـت محـروم آن تحمیـل نمـود ،سـتم بـود و
زورگوئی ،قتل عام بود و محکومیت ،آوارگی بود و تخریب و تالشیِ همة ابعاد فردی و اجتماعی
این جامعه!
تجاوز روسها ،فرهنگ و نظام فرهنگی این سرزمین را یا به آتش نابودی کشـید و یـا بـه آتـش
انحراف و وابستگی .همانگونه که نظام اقتصادی ،سیاسی ،اخالقی ،هنری و ...را به همین درد مبـتال
کرده است.

تهاجم و شکست شوروی در افغانستان ( ششم جدی فاجعة هجوم  ............................................................................. ) ...

11

تجاوز روسها برای این ملت ،جز آبادانی صدها هزار گور برای شهداء ایثـارگر ،چیـزی بجـای
نگذاشته است .آنهم مزارهائی که اغلب در تاریکی شب ،و در زیـر بـاران گلولـه تعمیـر شـدهانـد!
مزارهائی که عطر استغنا و آزادی را با شوکتی چنان بشکوه به مشام جان مادران داغدیده میرسانند
که اشکها را به فریاد ،گریستنها را به قیام ،و مرثیه خواندنها را به تپیدن در خـون و خـاک خـونین
این میهن بدل میکنند.
مزارهائی که بوی عش میدهند و عطر شهامت ،بـویژه آنگـاه کـه طفلـی غمـین و خنـدان در
کنارش زانو میزند ،تا حمد و سورۀ مادر را با معصومیت تکرار کند!
آری! تجاوزگران روسیه آمدند تا آباد کنند و کردند و هنوز هم آباد میکنند! و چه وقیحانه!
و اما آنچه این تجاوز و ستم در زمینة بین المللی ببار آورد ،نه کمتـر از آنسـت کـه بـر ملـت مـا
تحمیل شد .چرا که همزمان با کودتـای ننگـین روسـی در افغانسـتان ،رقبـای اسـتعماری رو در
سراسر جهان تحریک شده و هر یک بگوشهئی مشغول توطئه شدند ،آمریکا به جائی ،انگلیس بـه
گوشهای و دیگران نیز هر یک در موردی و زمینهای ،و تا آنجا کـه از بررسـی تـاریخی مسـئله بـر
میآید ،همة فعالیتهای استعمارگران غربی ناشی از حس رقابت استعماری و تر از عقب افتادن
در جنایت و ستم و کشتار در برابر رقیب روسی بوده است.
امروز اگر فلسطین به کام صهیونیسم افتاده و مردمش به داغ آوارگی و در آتـش سـتم و بیـداد
میسوزند ،از پیآمدهای تجاوز روسیه است.
امروز اگر مردم لبنـان مـورد تهـاجم موشـکی و توپخانـة صهیونیسـم قـرار گرفتـه و قسـمتی از
خاکشان را اسرائیل غاصب تحت سلطة نظامی خویش قـرار داده ،از پـیآمـد تجـاوز روسـیه بـه
افغانستان بهره میبرد.
امروز اگر ایران و ملت مسلمان عراق بدرد بیدرمان جنگی نخواسته و تحمیلی از جانب آمریکا
گرفتار آمده و هر روز بیشتر از روز پـیش بـار جـور و ظلـم و سـتم و قتـل و غـارت و ...آمریکـا و
مزدورانش را بدوش میکشند ،باز هم از پیآمد تجاوز روسیه بهره میگیرد.
امروز اگر قسمتهای زیادی از سرزمینهای آسیا ،آفریقا و ملتهای مختلفـی از گوشـه و کنـار
جهان گرایشهای غربی پیدا کردهاند ،از پیآمدهای این تجاوز خونبار بهره گرفته اسـت و بـاالخره
اگر ،موجودیت ،رشد و تداوم بدبختیهای بیشماری در تمام ممالک جهـان سـوم و بـویژه در میـان
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امت عظیم اسالمی ،سد باب هدایت و نجات آنها شده ،همه و همه از پیآمدهای این تجاوز ننگبار
بهره میگیرد .و متأسفانه این پیآمدها در حدیست که جهان را بسوی سبعیت و تبـاهی کشـانیده و
منط زور و زورگوئی را جانشین منط انسانیت و انسانگرائی ساخته است.
و اما آخرین پی آمد

بررسی وضعیت همه جانبة متجاوزین روسی در سرزمین خون و قیام ،سرزمین عش و شهادت
(افغان ستان) ـ این مهد آزادگی و ایثار و گهوارۀ تمدن و بزرگی و شرف ـ بیانگر آنست که خـون
حدود یک میلیون شهید کار خود را کرده است.کاری که تنها خون شهداء کـرده مـیتوانـد و نـه
هیچ قدرت دیگری .نخستین ثمرۀ عزتآفرین خون شهداء ما به بن بست کشانیدن منطـ سیاسـی
ـ استعماری سوسیالیسم و نوکران آنها بود .و پس از آنهـم در محاصـره قـرار دادن ابعـاد فرهنگـی،
اقتصادی ،نظامی و ...آنها.
نمودار ساختن واقعیت جهانخواری روسیه چیزی نبود که بتـوانش از طریـ تفسـیرهای فلسـفی و
سیاسی به ملل محروم ثابت کرد ،تحرک و پویائی و کمال نظام سیاسی اسالمی نیز .ولی مقـدر چنـان
بود که خون شهداء عزیز واقعیت این هر دو را ثابت نماید .ثابت نماید که اسالم چـون از منبـع وحـی
آب میخورد برای همیشه پویا و تحرکبخش ،عزتآفرین ،کمالزای ،عدالتگسـتر ،ایثـارجـوش،
مهرافروزو کفرستیز است و نظام و مسلک سوسیالیستی چون از مسیر فطری منحرف میباشد نمیتواند
بیخردانه ،خونریزانه ،ستمگرانه ،زورگوی ،قلدر مشرب و غارتگر نباشد!
و اگر امروز ،روسیة تجاوزگر بـا همـة آن قدرتمـداری و زورگـوئی در تلـة تاریـک و درهـم
شکنندهئی دست و پا میزند که از شدت بیچارگی مجبور شـده دسـت توسـل ،جهـت رهـائی از
مهلکه ،به جانب آمریکا دراز کند ،از پیآمد خون شهداء ماست.
امید ملت مظلوم و ایثارگر ما ،و آرزوی همة مسلمین جهان بر این است که خداوند بـه آبـروی
خون بناح ریخته شدۀ شهداء ،علنا و عمال استکبار جهانی ـ چه در لبا شـرقی و چـه در سـیمای
غربی ـ را ذلیل و زبون دست مسلمین قرار داده و پرچم توحید را سربلند فرماید.
(بامید آنروز)
این مقاله در نشریة ماهنامة پیکار اسالمی ،ارگان نشراتی حزب اسالمی رعد افغانستان در شمارۀ
مسلسل  42ـ در جدی سال  2921به چاپ رسیده است.

ششم جدی
در پرتو معنویت انقالب اسالمی
هوالقادر المتعال

بررسی و کاوش عالمانة بعد معنوی انقالب اسالمی و میـزان تأثیرگـذاری و حرکـتبخشـی و
شدتفزائی آن در موضعگیریها و فعالیتهای مهم سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و غیره کاری است
الزم و روشنگر ،بویژه آنگاه که این بررسـی عالمانـه در رابطـه بـا رونـد تکـاملی انقـالب اسـالمی
بصورت یک مکتب و باز ،در رابطه با انقالب اسالمی ملت مسلمان افغانستان مورد عمل قرار گیرد.
ضرورت هر چه شدیدتر و سریعتر این کار زمانی بیشتر احسا میشود که متوجـه شـویم در
زمینة جوهری و زیربنائی ،کاری شایستة مقام و مرتبت آن انجام نیافته است ،هر چند کلیات مسـئله،
گاه به صورت مستقیم و مشخص و گاهی هم به صورت مقدماتی و یا فرعی مورد تأمـل ،مداقـه و
تأکید قرار گرفته است که چون صورت تحلیلی نداشته اسـت ،متأسـفانه تـا کنـون در سـطح الزم،
نتوانسته است ضوابط و معاییری را جهت بررسی مسـائل سیاسـی بدسـت داده و مـردم مـا بتواننـد،
رویدادهای سیاسی را با آن محک مورد تحلیل و نقد و بررسی قرار دهند .طبیعی است با گسـتره و
ژرفای بسیاری که این بعد دارد ،نمیتوان آن را در یک کتاب و یا جزوه و مقالهئی ارائه کرد .ولی
به حکم ضرورت ،نمیتوان از ورود به آن هم خودداری کرد .لذا مقالة هذا حکم مقدمهای را دارد
که فقط وظیفة تذکر مطلب و ضرورت توجـه بـه آن را بعهـده گرفتـه و رجامنـدی خـویش را از
دانشمندان و اندیشهوران ،مبنی بر راهنمائی و راهگشائی امور مربوط به این بعد را ،اعالم مینماید.
باورمان بر این است که میتوان رویدادهای سیاسی ،اجتماعی و ...را از دیدگاههای مختلـف و
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زاویه های متعدد مورد بررسی و کـاوش قـرار داده و واقعیـت مسـائل را شناسـائی کـرده و سـپس
بصورتی انسانی و عالمانه از تحقی  ،کاوش و نتایجی که به دست داده و یـا مـیدهـد ،بهـره و ثمـر
گرفت؛ و ما ،بر اسا همین باور ،مسئلة ششم جدی (روزی که روسها ،ارتش سرخ را به گونـهای
تجاوزکارانه ،وارد افغانستان ساخته ،علیه امین ،یار و همکار دیرینة خویش ،کودتا کرده و با حمایت
ارتش سرخ ،ببرک را به جای وی نشانیدند) و علل و پـیآوردهـای آن را از زاویـهای دیگـر و در
پرتو معنویت و جوهر معنوی و الهی انقالب اسالمی ،مورد توجه قرار میدهیم و برای آنکه بـدانیم
استکبار شرق در چه حدی از معنویت انقالب اسالمی ضربه خـورده و دامنـة رسـوائی ،شکسـت،
زبونی ،بدبختی و ...آن تا کجاها کشیده شده است ،الزم مینماید مسائل و مواردی را دقیقـا مـورد
توجه قرار دهیم.
ما معتقدیم که روسها ،هم در براه انداختن کودتای عجوالنة مارکسیسـتی ،در بهـار  11توسـط
ترهکی ،هم در تجاوز ارتش سرخ و هم در قبول ننگ بسـیار فجیـع و ذلـتبـار سـازش بـا غـرب،
بصورتی سخت ناآگاهانه از معنویت انقالب اسالمی ضربه خوردند .ولی از آنجا که نه تنها بـا ایـن
بعد تحرکزای و قدرتآفرین آشنائی نداشته و بلکه میخواهند و میکوشند تا به صورتی لجوجانه
آن را انکار نمایند ،حاضر نمیشوند تا واقعیت امر را بپذیرند؛ چه خیال میکنند ـ و این واقعا خیـالی
رنجبار و نابخردانه است ـ که اوال پذیرش و قبول نقش و قدرت معنوی انقالب به ضـرر سیاسـی و
ایدئولوژیک آنها بوده و این ضرر میتواند ساحة بسیار وسیعی را در زمینههای مختلـف فرهنگـی،
نظامی ،اقتصادی و ...فرا گرفته و باب نوینی را بر روی نارسائیها و شکستهای ایشان باز نمایـد و ثانیـا
میپندارند ـ و این پندار ابلهانه مایة بسیاری از گرفتاریهای امروزی اینان و بشریت امروزی را تشکیل
مــیدهــد ـ کــه قبــول نداشــتن بعــد معنــوی انقــالب و رد کــردن آن مــیتوانــد بــه تــوان سیاســی
ـ ایدئولوژیک آنها افزوده و یا الاقل ،در تضعیف روحیة مخالفان آنها تأثیر گذارد تا اینان بتواننـد بـا
نفی و نابودی این اعتقاد و جایگزین کردن اعتقادی دیگر ،مسیر رسیدن به اهداف خویش را کوتاه
کنند .که متأسفانه بررسی تشریحی این بحث از عهدۀ این مقدمه بیرون میباشد و برای آنکه مسـئله
توانسته باشد عم خود را نمودار و توجه ما را به خویش جلب سازد میپرسیم آیا:
اگر استکبار بصورت کل و بصورتی خاد و ویـژۀ اسـتکبار شـرق ،حتـی بصـورت خشـک
علمی به این واقعیت (حاکمیت بعد معنوی انقالب بر رویدادهای مختلف اجتماعی) گردن مینهاد
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و آن را به عنوان یک واقعیت انسانی پذیرا میشد ،اینهمه دچار سبعیت ،وحشیصفتی و انحراف از
مسیر درست و اصول رشد و تکامل اجتماعی و نهایتـا لغـزش در پرتگـاه مهیـب ،مـتعفن و رنجبـار
مسابقات استعماری و تسلیحاتی و ...با جانیان و ستمپیشگان غرب میشد؟ یقینـا در ایـن حـد بسـیار
بسیار ننگین نمیشد .این سخن معنای آن را نمیدهد که خیال کنیم پذیرش قدرت معنوی انقالب
اسالمی به تنهائی میتواند همة خصایل فکری استکباری را تغییر داده و پس از تحت الشـعاع قـرار
دادن ویژگیهای استکباری ،مانع سبعیت ،درندهخوئی و ...آنان بشود .بلکه همانگونه که آمد شاید
در این حد وسیع و این همه عمی و دردانگیز ،به پستی و بدی تن نمیسپرد.
به هر حال ،آنچه امروزه در پرتو بررسیها و کاوشهای دقی علوم انسانی برای خیلی از انسانها تثبیت
شده است ،این است که این دسته از انسانها بین پدیدۀ «انقالب» به عنوان یک رویداد عمی و همه جانبة
اجتماعی و تغییرات و تحوالت غیر بنیادی تفـاوت قائـل بـوده و ریشـة انقـالب را در سـینة فطـرت و
تمایالت فطری انسانها و دامنه و گستردۀ آن را تا همیشة تاریخ ـ آنهم در بخشِ فطری ،آگاهانه ،معقول
و آگاهیبخش تاریخ جوامع و ملل ـ جستجو میکنند .و باز تا آنجـا کـه از موضـعگیریهـای معقـول
فالسفه و حتی سیاستمداران با انصاف و واقعنگر ،پیداست ،این نکته به دست میآید که اینان معتقدند
که در تاریخ بشر انقالبهائی به وقوع پیوسته است که ریشه و جوهر اصلی آن بر معنویتی واال و معقـول
نهفته بوده و همان معنویت ،توانسته در اندک مدتی تمدنی عظیم و حیرتبـار ایجـاد نمایـد .چنانکـه در
مورد تمدنهای متعددی که در پی بعثت پیامآوران الهی بوجود آمده ،نمونههای متعدد آن را میتوانیم
مشاهده نمائیم.
در تاریخ و فرهنگ الهی ما ،سلیمان و داود و ابراهیم و« ...علیهم السالم»اند که مـیبینـیم تمـدن
میآفرینند ،آنهم نه بر پایة زور و زورمداری که بر پایة محبت ،تعاون ،ایثار ،برادری و ...که یکی از
صدها ثمرۀ تکاملآفرین و عزتبخش و نشاطبار و ...این بعثتها ـ که منجر به پدید آوردن تمـدن
شدهاند ـ عدالت اجتماعی است و مساوات و آزادی .طبیعیست که ایمـان بـه «عـدل» و عشـ بـه
«آزادی» را نمیتوان با زور ایجاد کرد ،همانگونه که زورگویان و قـدرتپرسـتانی همچـون شـرق
تجاوزپیشه ،در طول تاریخ نتوانستند آن را از مغز و قلب انسانها بیرون کشیده و نابودش کنند .چرا؟
چون مسئله با معنویت و ملکوت و اسا هستی آدمی پیوند دارد و بـه اصـطالح خواسـتی «درون
ذات» میباشد نه فرعی و برون ذات .پیامآوران ،که نظر ما متوجه سلسلة اسالم و اسالمی آنهاسـت،
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همانگونه که پیامشان پالوده و مصفا از مشرب زور و هو و ...بوده و باطن انسانها را بسوی «عش »
و برابری میخواندند ،به همانسان برای ایجاد انقالب و پیریزی تمدن نه تنها همچـون رسـوایان رو
سیاه روسیة تجاوزگر ،از طری زورگوئی اقدام نکردند که هسته و مرکز فرماندهی انقالب و تمدن
را قلب و باطن انسانها قرار داده و نهایتا مسیر تاریخ را به دست گرفتند و به دنبال خود و معنویت پیام
خویش کشانیدند ،نه اینکه مسیر تـاریخ را گـم کننـد و خـود ناهشـیارانه و دیوانـهوار دنبـال تـاریخ
سرگردان باشند.
در واقع چون اینان اوال خود به معنای دقی و مصداق واقعی کلمه «انسان» بودنـد و مـردم را بـه
سوی انسانیت خوانده و در ثانی میدانستند که میان «انقـالب انسـانی»« ،تمـدن انسـانی» و« ...تـاریخ
انسانی» که مبتنی بر جوهر و دارای عصارۀ الهی میباشد ،با سایر تحـوالت و تـاریخهـا و ...تفـاوت
بسیار زیادی وجود دارد؛ چرا که پیامشان با عش شروع میشود و با محبت ،نه با شمشـیر و تجـاوز.
آنهم با عش ِ به ح که به واسطة وسعت و سرشاری و غنای جوهریاش ،عش به خل را در خود
دارد؛ و نیز نفرتِ نسبت به دشمنان ح و دشمنان محبت حـ و دشـمنان مخلـوق را .و همـین پیـام
آشنا بود که در جان آشنا نشست و تاریخ ساخت و تمدن آفرید و اگـر امـروز مـیبینـیم کـه مـثال
مارکسیستهای تجاوزپیشه ،مدعی ایجاد حکومت و حاکمیت عـدل و برابـری هسـتند ،ریشـه در
آنجا داشته و اینان مزورانه و منافقانه با تاریخ معنویت انسانی برخورد نموده و چون قدرت نفی وحی
و فرار از ساحة پر جذبة معنویت تاریخ و تمدن انسانی و دستآوردهای پیام و معنویـت پیـامآوران
الهی را ندارند ،تحت همان عنوان و گاه چه ناآگاهانـه ،بـه جنـگ بـا خـویش و هسـتی خـویش و
انسانیتِ نداشته خویش بر میخیزند .وگرنه آنکه انسان را موجودی در عرض سایر موجـودات بـه
حساب میآورد ،نسبت به آزادی و عدالت و عش و ...چه معرفتی میتواند داشته باشد؟ ایـن نکتـة
ظریف را از آن جهت متذکر شدیم که در دنیای امروزه به ویژه در فرهنگ غیر انسانی استکباری،
ادعای مدنیت ،پیشرفت و ...زیاد به گوش میرسد .ولی آنچه کمتر به آن توجه مـیشـود ،عناصـر
جوهری تمدن و فرهنگ انسانی ،بصورت کل و عناصر و پایههـای بـه اصـطالح تمـدن غربـی بـه
صورت خاد میباشد.
بیانِ دیگر این اندیشة تلخ اینست که اغلبِ از ماهـا تـالش و کوشـش بـه خـرج نمـیدهـیم تـا
نخست معنای «تمدن انسانی» از «تمدن غیر انسانی» را تمیز دهیم .و در قدم دوم بررسـی نمـائیم کـه
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پایهها ،اصول و ضوابطی که از تألیف آنها «تمدن انسانی» ایجاد میشود کدامهایند و پایهها و اصول
و ضوابط آنچه «تمدن انسانیاش» نمیتوانیم بخوانیم کدامها؟ چه اگر تنها اجتماع عدهای از انسانها
به تنهائی معیار «تمدن» باشد که باید برای گلههای زیادی از آندسته حیواناتی که به صـورت دسـته
جمعی زندگی میکنند تمدنِ مثال حیوانی قائل شده در کنار «تمدن انسانی» به تمـدن مـثال «زنبـور
عسل» ،تمدن «مورچهها» ،تمدن «گوزنها» ،تمدن «فالن پرنده» و غیره رسمیت بخشیم!
درست با درک همین مسئلة بسیار مهم است که ما باید میـان تمـدن انسـانی و آنچـه اینـک در
غرب به نام تمدن ،بر انسان و اجتماع انسانی میگذرد تفاوت قائل شویم .چه داشتن و به کار گرفتن
وسائل علمی و صنعتی چیز دیگریست و داشتن تمدن انسانی و قرار دادن وسائل صنعتی در جهت
گسترش و رشد تمدن انسانی چیزی دیگر! زیرا که وسائل صنعتی امروزۀ جهان مربـوط بـه غـرب
نبوده بلکه نتیجة و ثمرۀ کل فرهنگ انسانی از سراسر دنیا میباشد و این چیزیست که همة منصفان
عالم و حتی دانشمندان باوجدان دنیـای غـرب آن را اعتـراف مـیکننـد .لـذا اگـر مـا بـه صـورتی
موشکافانه متوجه فرهنگ انسانی و پایههایش نشده و هر ادعائی را پذیرفتیم ،یقینا دچار اشتباه شده و
چه بسا گرفتار به اصطالح تمدنی شویم که از مدنیت جـز حرفـی ریـز و یـا درشـت ،دیگـر هـیچ
مایهای ندارد.
تاریخ و تمدنی که با معنویت اصیل انسانی پیریزی شـده ،مـیگویـد« :از آنچـه بـدان محبـت
میورزی ،بده» ،میگوید« :در راه محبت و محبوب و معشوق و انسان و انسانیت ،ایثار کن» .تـاریخ
الهی سرشار از بیان معقول و عارفانة برابری و محبت و عش و تعاون و ایثار و ...است و در عین حال
فریادش بلند است که« :ال ِ َلکر دِ ل ّدين» در راه و روش زیستن و در طری اندیشیدن و عمل کردن
و انتخاب کردن و رفتن و رسیدن و یا نرفتن و ماندن و ...اجبار و اکراهی نیست .اما تمـدن امـروزی
غرب با آنکه مایه در خون و حیات و آزادی محرومین دارد ،فریـادش زور اسـت و ظلـم اسـت و
زدن! ره آورد و ثمرش تجاوز و غارت و کشتار! و آنگاه کـه پـس از صـدها سـال ادعـا ،مغزهـای
متعددی از کشورهای متعدد به بررسی نارسائیهای آموزشی و بهداشتی محرومین جهان میپردازند
و بودجة مورد نیاز رفع آن زمینهها را مورد ارزیابی قرار میدهند ،میبینی که این بودجـه بـه نهصـد
میلیون دالر نمیرسد ،اما مصارف یک سالة بخش نظامی آمریکای «متمدن» ،در حدود سه صد و
چند میلیارد دالر اعالم میشود! بر همین مبنا میتوان بودجة نظـامی یگانـه رقیـب ایـن غـول بیمـار
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(روسیه) را حد زد.
تأسف و تأثر مسئله در اینست که کمتر افرادی حاضرند ،جهت ارزیابی دقی مسئله ،تن به رنج
بازیافت و بازشناخت عوامل راستین و جوهری آن همه غنا و رشد و پاکی و اصـالت و ...تمـدنها و
تاریخهای ساخت دست و پیام پیامبران ـ که ریشه در آیندۀ تاریخ دوانیده ـ داده و علـت ایـن همـه
فقر ،بدبختی ،عفونت ،ظلم و زور و جبر و ...ـ که ریشة انسان را از تاریخ انسانیت او درآورده ـ پیـدا
کنند ،تا بیش از این ،انسان در ورطة خودگمکردگی و خود فراموشی ،سرگردان نباشد!
تاریخ و تمدن واقعی و انسانی آن است که قدرت و جاذبة عمی انسـانیاش ،نـه تنهـا در گذشـته
و حال ،پهن و حاکم باشد .بلکه شایستة اینسان تمدن تاریخی آنست که جلوه و جاذبـهاش ،بـه عنـوان
ایدهآل انسانی و الگو و اسوۀ زیستن در آیندۀ تاریخ نیز نمودار باشد و در این رابطه است که مـیبینـیم
معنویت اسالم و پیام ملکوتی اسالم و جاذبة زیبنده و زیبای آن در اف آینده طالع بـوده و انسـان را بـه
خلود در ایمان ،محبت ،برادری ،ایثار ،پاکی ،راستی ،اخالد ،عرفـان ،عشـ و ...مـیخوانـد .و در
طرف مقابل ،اعالم نارسائی و ناتوانی نظام ـ باز هم تأکید میداریم «نظـام» نـه حرکتـی و یـا حرکـاتی
تجاوزکارانه و معدود ،و نفرت و نفرین و بیزاری از نویدها و ...مکاتب ـ شـرق و غـرب و مقاومـت و
جنگ و عادالنه و آزادیبخش و افشاگرانه و نابود سازنده علیه جنایـات و تجـاوزگریهـای شـرق و
غرب از فلسطین تا فلیپین و از جنوبیترین نقطة آفریقا تا شمال اروپا!
به هر حال ،امروزه جهان بشری نمونههای بارز و روشنی هم از تاریخ و هم از تمدن هر یک از
این دو گرایش را دارد .نمونههائی که با صرف وقت ،به خوبی مـیتـوان بـه عناصـر و مؤلفـههـای
وجودی ،به ثمرات و رهآوردها ،به جاذبهها و دافعهها ،به تحرک و بالندگی و بـاروری و خمـود و
خجلت و خصومتفزائی آنها پی برد .ادعا ،الگو و ایدهآل مورد ادعایشان را دید و عملشان را با
آن تطبی کرد ،و در یک کالم از شعارشان بـه شعورشـان نقـب زد و از نمودشـان بـه بودشـان راه
یافت .ولی قبل از اینکه در پرتو همین بینش ،به فاجعة تجاوزگری و لشکرکشی در ششم جدی نظر
اندازیم ،خوبست قدری به عقب برگشته ،عوامل و نتایج سوء معنویتزدائی را در تاریخ یاد آوریم.
چه به عقیدۀ ما یکی از علتهای اصلی فاجعة ششم جدی ،همان دور بودن از معنویت و نور و جاذبة
آن میباشد ،هر چند به هیچ روی نمیتوانیم جز به طری اجمال مسئله را مورد تأمل قرار دهیم.
آمد که معنویت و پیام معنوی اسالم در تاریخ انسانی ،انقالبهـا و احیانـا تمـدنهائی را بـه وجـود
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آورده است .آنچه الزمة طبیعی این واقعیت تاریخی میباشد اینست که پیام معنـوی اسـالم در هـر
دورهای متوجه زمینههائی بوده که یا مورد تجاوز و ستم قرار گرفته و یـا بـه فراموشـی سـپرده شـده
است .و به دیگر سخن ،هرگاه جامعه حالت اعتدال انسـانی خـود را از دسـت داده و بسـوی فقـر و
جهل و ظلم و جور و هو و تر و مرض و پستی و ...روان گشته ،ضرورت پیام و تحق محتـوا
و مصداق پیام ،از ناحیة دعوت و عمل انقالبی پیامآوران الهی احسا شده است .لذا طبیعـیسـت
که حرفی و پیامی از ایندست مخالفینی داشته باشد ،به همانگونه که شـیفتگان و پیـروان و معتقـدان
متعدد و متنوعی داشته باشد .چه آنهائی که معتاد به زندگانی بینظم و بدون ضابطه ،زنـدگی یلـه و
بیلگام ،زیستنی حیوانی و آنهم به گونهای افسار گسیخته بوده که اصل نعمت و حیات را در همین
بینظمی حتی ضد حیوانی سراغ گرفتهاند ،چون در برابر نظم و ضابطهای قرار میگیرند که از حاق
معنویت برخاسته و برآنست تا بنا به خصلت معنویتگرائی و تعدیل کنندگی خـویش و نیـز بـرای
تجلی و رشد جوهر انسانی و تکامل روح انسانیت ،به تعدیل و کنترل پندار ،گفتار و کـردار انسـانها
پردازد ،هرا سراپای آنان را فرا گرفته و بیمارگونـه در برابـر آنچـه مایـة سـعادت آنهـا مـیباشـد
بیجهت لجاجت بخرج داده ،از جهتی تر و از سوئی امید آنان را به تالش و تکـاپو وا مـیدارد.
تر و هرا از بیداری ،رشد و رسیدن مردم به آزادی و آزادگی و ایجاد برادری ،عدل و ضابطه
برای ایجاد حیات جامعه و تاریخ انسانی که این مقدمات خواهی نخـواهی نفـی کننـده و متالشـی
سازندۀ هوسهای بهیمی این دسته از مردم بوده و اینان ،همانگونه که آمد ،خیال مـیکننـد کـه ایـن
مسئله با خوشبختیهای آنهـا سـازگار نمـیباشـد ،زیـرا کـه خوشـبختی را در لجـام گسـیختگی و
زورگوئی و خویشتن را با زور و ظلم بر دیگران تحمیل کردن و اسم آن را حاکمیـت گذاشـتن و
غیره پنداشتهاند! و از سوئی هم تالش و تپش و ...برای ایجاد غفلت و جهل و سسـتی و انحـراف و
بیتفاوتی و تر و محدودیت و اسارت دیگران ،و علم کردن یک سلسله مسائل و موارد و ضـد
ارزشهائی در برابر ارزشها و جاذبة ارزشهای معنوی!
تالش اینان همیشه بر این بوده است تا در برابر جاذبههائی کـه روح و قلـب انسـانها را بـه خـود
جذب مینمایند و زمینههائی را ببار میآورند که در آن انسانیت انسان بشکفد ،آزادی پهنـهمنـدتـر
شود ،اخالد ببالد ،ایثار جلوه کند ،عرفان عم و ژرفا پذیرد ،عدل همهگیر شود ،محبت شـکوفه
بندد ،راستی متبارز گردد ،پاکی و طهارت حکومت کند ،عش ظهور یابد و معشوق حقیقی (خدا)
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حاکم بر همة وجدانها و جلوهگر در همة قلبهای مصفا باشد ،ضد ارزشـهائی را علـم کننـد کـه بـه
حاکمیت خود آنها و حاکمیت اهداف محرومیتبار ،دست و پاگیر ،و متالشی سـازندۀ اخـالق و
عفت و پاکی ،ایجاد کنندۀ بیغیرتی و سستی و بیتفاوتی ،توسعه دهندۀ هوسجوئی و شـهوترانی و
در نهایت نابود کننده و متالشی سازندۀ اراده ،اختیار ،آزادی ،طهارت ،پاکی و همـة آنچـه مربـوط
به قلب و عقل و روح انسانها است میانجامد!
و از همین روست که در طول تاریخ موجودیت این دسته از انسانها ،حتی در آن مواقع که اینان
بر اسا همین ضابطههای پلید و پلیدیزای به قدرت رسیدهاند ،وقتی دقی به آنها و به اطرافیان آنهـا
نگاه میکنیم میبینیم کلیة زرق و برق و قدرت و نیروی اینـان ،مایـه از سـتم و غـارت و خـونریزی و
جنایت و قساوت و ...گرفته و جز عدهای از چاپلوسان و فرومایگان و زشتکرداران و خودفروختگان
و مزدوران بیاراده و بیاختیار و بیغیرت و ...کسی در اطرافشان نمیباشد ،هر چند خوب بـود در
یک جمله میگفتیم :جز «ناکسان» در اطراف اینان «کس»ی نیست.
طبیعی مینماید که حاکمیت این روند انحرافی در درازمدت میتواند ،عدهای را در برابر قـبح
حیات جابرانه و زورمدارانه ،بیتفاوت نماید؛ عدهای را در برابر زشتی ذلتبار حیاتی پر از وابستگی به
قدرت و سرشار از اسارت و بردگی و ...بیتفاوت نماید؛ عدهای را نسـبت بـه ارزشـهای متعـالی و
آزادیبخش مشکوک سازد؛ عدهای را که جهت نابودی ضد ارزشـها و حـاکم نمـودن معنویـت
انسانی تالش و مبارزه مینمایند خسته و سست سازد؛ عدهای را به آنچه از جزئیات حیات متعـالی،
که از زیر ذره بین ظلمه گذشته است ،راضی و قانع سازد و ...که باز هم خودِ تاریخ شـاهد روشـها،
ابزار و نمونههای متعدد و متضادی از هر یک از این انواع بوده و میباشد که همه جا بـه حاکمیـت
«هوسها»ی عدهای و محکومیت «آزادی» و حقوق عدهای دیگر انجامیده است.
این رویداد شرمآور که متأسفانه نزد عدهای با نوعی غرور و انحراف فکـری همراهـی داشـته،
ضد ارزشهای تخدیر کنندهای را ایجاد و از طری افسون کالم و ایجاد تبلیغات انحرافـی ،حتـی در
زبان و ادبیات نیز اصطالحات ویژهای را ایجاد و حـاکم نمـوده اسـت کـه اگـر بخـواهیم یکـی از
بدترین نمونههای آن را به عنوان مثال ذکر نمائیم ،میشود جانشین شدن «قدرت و زور» را به جای
«شرافت و حقانیت» یادآوری کرد ،و درست پس از رسیدن به درک همین واقعیت تلخ است کـه
متوجه می شویم چـرا پیـام رسـوالن الهـی پـاکی و اخـالد و بـرادری و ایثـار و ...اسـت و شـعار
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مستکبرین را در طول تاریخ قدرت و شهوت و نخـوت! چـرا شـعار پیـامبران در وجـدان تـاریخ و
انسانها جا باز میکند و تاریخ را میسازد و به دنبال خویش میکشـد ولـی پیـام قدرتمنـدان را جـز
عدهای گداصفت و مزدورخوی و نوکرمآب و چاپلو و بیاراده و بیاحسا و جانی و اوبـاش
که همه در سراسر تاریخ ننگ خود و جامعة انسانی هستند ،پذیرا نمیباشند!
وقتی معنویت پیام « ...ال تظَللِ ممیان و ال تمظَلل ممیان* بقره  »113است و مشـتاقِ ایـن نـدای دلکـش و
روحنواز ،مدار زندگانی و حیاتش را بر این قانون قدیم قدرتآفرین قادر قیوم نهاده ،نه تن به ابتذال
تجاوز و ظلم بر دیگران میدهد و نه ذلت سـتم و تجـاوز و زورگـوئی ظالمـان را مـیکشـد ،آزاد
میزید که فطرتش و معبودش و محبوبش او را به آزادی از قیـد ظلـم و ظلـمپـذیری ،و آزادگـی
خوانده است ،اما وقتی استکبار پیام میدهد ،محتـوای پیـامش را قـدرت مـادی و تواضـع و تسـلیم
محض بودن و پذیرفتن نوکری و وابستگیهای خفتبار و متنوع تشکیل میدهد.
پیام معنویت اسالمی در طول تاریخ بشری ،مبشـر حاکمیـت پـاکی ،راسـتی ،درسـتی ،عـزت،
آزادی ،برادری ،عدل و ...بوده و در پرتو تحق این زمینهها ،میخواهد انسان را بر مسند شایستة وی
بنشاند و او را قدرتی چنان بخشد که دیگر هرگز هیچ قوهای از قـوای متعـدد وجـودی او ،از قبیـل
شهوت و غضب و ...نتواند او را مغلوب خویش ساخته ،هم سایر قوههـا ،از قبیـل محبـت و ایثـار و
تواضع و ...را محکوم و مغلوب خویش نسازد و هم بهتـرین و برتـرین مشخصـة انسـانی (آزادی و
اختیار) وی را از او سلب نکند! ولی پیام استکبار درست بر خالف آن و در جهت حاکمیت اشـیاء
و ابزاریست که انسان خودش ساخته است.
نمرود مردم را به سوی هیاکلی دعوت میکند که مزدوران دربارش از سـنگ و بـا اسـتفاده از
«کلنگ و تیشه و »...ساختهاند! تا روح وارستگی را در آنها خفه کرده ،جهالـت و غفلـت را پهنـه و
عم بخشیده و آنها را در جهت اهداف خویش براه اندازد .اما ابراهیم (ع) پیامش نه تنهـا شـوریدن
بر بتهای بیجانیست که نابخردان درباری که اینک نام هنرمند بر خویش نهاده و آنها را ساختهانـد،
که شوریدن و هجوم بر دربار و روابط درباری و ایدۀ درباری و تفکر دربـاری و ...کـه مـیکوشـد
وسایل و ابزار و نیروی آنها را جانشین عزت و شرف و اختیار انسانها نماید! و فرعـون نیـز و قیصـر،
هم چنان!
و دقیقا به واسطة همین تالشهای ویرانگر و اسارتبار و ادامة همین خط پلید استکباری بود که هم
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در گذشته و هم در زمان معاصر ،انسانها به «آزاد» و «برده» و جوامع به «مستقل» و «وابسته» تقسیم شدند،
و بدترِ از آن در تاریخ معاصر ،کار به جائی رسید که به وابستگی کشانیدن ممالک دیگر و غارت آنها
در فرهنگ سیاسی اینان ،خود ارزشی تازه شد و طبیعیست که قدرتمندان و اسـتعمارگران امـروزی
هم ،مثل پیشوایان دیروز خویش ،آن را با حیله و نیرنگ قانونیت استعماری! بخشیدهاند ،ورنـه ،اصـوال
تقسیم ممالک جهان به ابرقدرت و غیر آن یعنی چه؟! آیا در این تقسیمبندی جـز مسـئلة قـدرت چـه
چیزی میتواند مطرح باشد؟ آنهم قـدرتی کـه بیشـترین بخـش و عمـدهتـرین وجهـة آن را قـدرت
تسلیحاتی و در واقع قدرتی تشکیل میدهد که برای نابودی انسانها ساخته و پرداخته شده است.
به هر حال اگر از بحثِ بیشتر پیرامون زمینة مورد بحـث بگـذریم و بصـورتی مشـخص ،حـول
مسئلة ششم جدی دقت نمائیم ،میبینیم که استعمار شرق در طول فعالیتهای اسـتعماری خـویش بـه
تجاربی دست یافته و واقعیتهائی را باز شناخته بود که اگر میخواست از آنهـا درسـت و منطقـی
استفاده نماید ،او را از ورطة هالکتی که امروز بدان افتاده است ،نجات میبخشید.
بدین تفصیل که :موقعیت امروزی دولت روسیه در نزد اکثریت مطلـ کسـانی کـه بـه مسـائل
سیاسی توجه مینمایند ،چنان زشت و نفرتبار است که وقتی اسم روسیه برده مـیشـود ،تصـوراتِ
استعمارگری ،تجاوز ،زورگوئی ،غـارت ملـل ،همگـامی بـا اسـتکبار جهـانی و ...در ذهـن ایجـاد
میشود! و این واقعیت چنان روشن و همهگیر شده که حتی خود سردمداران دولت روسیه نیز بدان
وقوف و علم پیدا کرده و حتی از آن بیزارند .ولی از آنجا که در محدودۀ اندیشـة مـادی و روابـط
غیر انسانی و استکباری و ...قرار داشته و تجربهئی از اندیشة باز الهی ندارنـد ،بیـزاری آنهـا از وضـع
نفرتباری که بدان خود را گرفتار ساختهاند ،محدود در این میشود که :آرزو دارنـد مـردم آنهـا را
آنگونه نشمرده و بدان نظر به آنها ننگرند!
بدبختی عمی اینان در این است که خیال میکنند اگر کسی اینان را بـد نگفـت و بـد نخوانـد،
جهان به کامشان بوده و در نتیجه دیگر «بد» نخواهند بود! و این پندار نابخردانه بـه آن مـیمانـد کـه
روباهی بدبخت با آنکه میداند که روباه میباشد ،آرزو کند که دیگران او را مـثال شـیر پنداشـته و
شیر خوانند و روباهش نشمارند! و او به همین گفتـه دل خـوش کـرده و در پـی واقعیـت وجـودی
خویش نرود!
به هر حال آنچه واقعا مایة تعجب هر انسان عاقل و با وجدان میباشد این است که چـرا روسـها
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از رویدادها و تجاربی که رویدادهای اجتماعی جهان ارائه کردهانـد اسـتفاده نکردنـد تـا بـه دردی
گرفتار نمیشدند که حتی خودشان هم به گونهای ـ هـر چنـد ـ نابخردانـه از آن موقعیـت «بیـزار»
باشند؟!
شرح تفصیلی و علل اصلی این بدبختیها در این مقاله نگنجیـده و فقـط بـه صـورتی مـوجز و
مؤکد میگوئیم که علت اصلی را دور شدن از دین تشکیل میدهد و به کار نبستن احکـام دینـی!
چه آنگاه که انسان و اجتماع انسانی برخوردار از نعمـت تعهـد دینـی و احسـا مسـئولیت بـاطنی
نباشد ،بواسطة به فراموشی سپردن و عاطل و باطل داشتن معنویت هستی خود ،در چوکات نیازهای
قشری و فرعی قوای ظاهری مانده ،اسیر تمایالت و هوسهائی میگردد که بـا همـة سـطحی بـودن
خویش ،اشباع نشده جلوه مینمایند .که البته عدم احسا مشبوعیت خود نیز مسئلهای میباشد که
از عطش باطنی سربر زده و چون اینان نمیدانند و نیز ،با همین معتقـدات مـادی نمـیتواننـد نیـاز و
عطش اصلی وجود خویش را شناسائی کرده و در جهت رسیدگی و اشباع آن بر آینـد ،همچـون
کوران ره گم کرده به درههـای مخـوف بـدبختی گرفتـار مـیآینـد کـه یکـی از صـدتای آن را
میتوان در شکل «بیزاری از خود» نزد اینان مشاهده کرد!
روسها حتی سالها قبل از جنگ جهانی دوم و شاید هم خیلی جلوتر درک کرده بودند که آنچه
او را «سوسیالیسم» و روابط سوسیالیستی میخوانند ،نمیتواند در نجات جامعة بشری و راهنمـائی او
بسوی سعادت واقعی وی کارساز باشد؛ اما چون همة این اصطالحتراشیها و باند بازیها را زمینهای
جهت تداوم حیات انگلی خود و غافل نگهداشتن میلیونها انسـان و غـارت سـرمایههـای مـادی و
معنوی آنها میدیدند ،نه تنها هرگز بروی خویش نمیآوردند که بیشرمانه ماسک منافقت بر چهره
زده و از آن به عنوان «اندیشهای مترقی» و پیشرو و دیموکراتیک و «خلقی» و ...دفاع هم کردند!
از سوئی ،چون روسیة تجاوزپیشه در زمینة استعماری ،در مسـابقة بـا غـرب قـرار گرفتـه بـود و
میکوشید تا در زمینة غارت ملل محروم به دام وابستگی کشانیدن آنها از غرب عقـب نیفتـاده و از
هر وسیلهای جهت تحق این هدف شوم استفاده میکرد ،مجبور بود در کنار به کار بسـتن صـدها
حیله و نیرنگ و ستم و ...از رویدادهای تاریخی و اجتماعی نیز بهره گرفته و مطالعة تاریخ را نیـز در
خط استعمار و اهداف استعماری قرار دهد.
روسها پس از آنهمه سر و صدا و تبلیغات به نفع رویداد اکتبر و کشیدن قدرت سیاسی از دست
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منشویکها ،متوجه شدند که آنچه برایش این همه دست و پا زده بودند ،نه تنهـا نمـیتوانـد در برابـر
آنچه انسانها در جستجو و پیدا کردن آن هستند ،جواب قانع کنندهای بدهد ،کـه اگـر دیـر بجنبنـد،
مردم متوجه واقعیتهای تلخ و نفـرتآوری شـده ،یـا بـه اندیشـة دیگـری پنـاه بـرده و نسـبت بـه
سوسیالیسم شک میکنند و این امر ،به شکست کامل نظام دروغین آنهـا و درهـم ریخـتن و نـابود
شدن زمینههای هوسپرورانة حکامشان خواهد شد و یا ،جذب زمینههای سیاسی ـ استعماری رقیـب
غربی آنها خواهند شد؛ بویژه که مطالعات دقی تاریخ معاصر این نکته را به اثبات رسانیده بـود کـه
معنویت نظام اسالمی توانسته است در رویدادهای سیاسی قرن ،بویژه در برابر قلدران و گردنکشان،
نقش بسیار مؤثر و توجهانگیزی را ایفا نماید .هنوز فریاد رسـا و امیـدبخـش سـید جمـالالـدین کـه
همچون رعدی هرا انگیز بر کاخ اندیشة قدرتمنـدان هجـوم مـیآورد ،در گـوش شـیفتگان راه
آزادی و عدالت طنینانداز بود ،و امکان بسیار زیادی میرفت که سرداری دیگر ،پـرچم هیبتنـاک
او را به اهتزاز آورده و در رابطه با استکبار شرق آن نماید که مسلمانان هند در برابر انگلیسیها نمودند
و علماء عراق نیز ،و مصریها در دو جبهة انگلیسی و در این اواخر جبهـة اسـرائیلی آن نماینـد کـه
هرگز استعمار تصور آن را نکرده بود.
فعالیتهای اسالمی مسـلمانان ایـران ،بـویژه پـس از سـال  2941هجـری شمسـی ،کـه مـیتـوان
گوشهای از عظمت شکوفای آن را در پانزده خرداد  2941به تماشا نشست و در مقطعـی دیگـر بـه
پیروزی انقالب اسالمی در  11بهمن  2911کشیده شده و حامیان و پیروان انقالب اسالمی آرزوی
آن را دارند که این خط آزادیآفرین به رهائی همـة انسـانها از زنجیـر اسـارت افکـار غیـر الهـی و
رژیمهای فاسد بینجامد ،بویژه که یقین داشتند تأثیر قیام الهی مردم ایـران در پـانزدهم خـرداد ،روی
دالیل متعددی و از جمله اشتراک فرهنگی ،نژادی ،زبانی و ...ملـت ایـران و افغانسـتان بـه سـرعت
مردم مسلمان افغانستان را تحت تأثیر و جذبة اسالمی و روحانی خود خواهد کشانید ،زنگ خطر را
برای روسیه شدیدا به صدا درآورده و نمونههای بسیار زیاد دیگری نیز ،آنها را به این هرا انداخته
بود که نکند فریاد معنویتپرور و پرجذبهای بلند شده و همة رشتههای استعماری آنان را پنبه نماید،
لذا با همة حوا متوجه فعالیتهائی بودند که بوی معنویت بدهد ،تا با همة قدرت بر آن هجوم برده،
اگر توانستند آن را متالشی سازند ،اگر نتوانستند به استعمار غرب نسبت داده و با وابسـته نشـان دادن
آن حرکت آن را خدشهدار نمایند! چه به خوبی دریافته بودند که مردم ،بویژه بیداران قوم ،به خوبی
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متوجه پوچی و بیمحتوائی اندیشههای غربی بوده و اگر جریـانی منتسـب بـه او شـد ،و نـزد مـردم
مشکوک جلوه کرد ،نه تنها مردم به آن گرایشی نشان نداده بلکه دیگر هیچگونه خطـری سیاسـت
استعماری روسیه را تهدید نخواهد کرد .این مسئله چنان روشـن اسـت کـه مطالعـة موضـعگیـری
روسها در برابر رویدادهای سیاسی هر یک از ممالک اسالمی بخوبی میتواند آن را اثبـات نمایـد،
زیرا نشان میدهد که روسها طی چند دهة اخیر ،هرگز شدت برخورد و موضـعگیـریهایشـان در
برابر اندیشههای غربی به حدی نبوده است که در برابر اندیشههای اسالمی بوده است! کـه بـاز هـم
متأسفانه این مقاله نمیتواند به تشریح نمونههای آن بپردازد.
پس از آنچه آمد اگر نظری دقی و گذرا به مسائل و فعالیتهای اسالمی در افغانستان ،ایران و...
بیندازیم ،و موضعگیریهای روسیه را در برابر فعالیتها مـورد مداقـه قـرار دهـیم متوجـه خیلـی از
واقعیتها خواهیم شد ،که هرا شدید روسها از فعالیت اسالمی ملت افغانستان بین سالهای  41تـا
 11یکی از آنها میباشد.
روسها که در سال  11با زد و بندی استعماری و برای جلوگیری از رشد معنویـت اندیشـههـای
اسالمی دست به کودتائی بسیار شرمآور و رسوا کننده به سردمداری سردار داودخـان زده بودنـد،
در نیمة سال  12متوجه شدند که از سوئی قدرت آمریکا در ایران رو به کاهش رفته و پیـام نـوینی،
آنهم در همسایگی روسیة سوسیالیستی ،شکفته میشود ،به این یقین رسیدند که جذبة معنویت این
پیام دامن دل صدها هزار مسلمان افغانی را که به صورت آواره در ایران به کـار مشـغول مـیباشـند
خواهد گرفت و این امر میتواند زنده کننده و روشنائیبخش میلیونها قلب عاش عدالت ،برادری،
ایثار و غیره باشد ،لذا جهت تحریف این جهت معنوی و حفظ مواضع استعماری ـ سیاسی خویش،
در پی چاره بر آمدند.
ضرورت این چاره جوئی ،بصورتی خاد زمانی بهتر و روشنتر احسا میشود که شناخت و
شناسائی روشنی از جو سیاسی حاکم بر افغانستان در دهة پنجاه داشته باشیم ،چه بدون این شناخت،
علل و هدف قسمت زیادی از فعالیتها و موضعگیریهای روسیه برایمان پوشـیده و نـامفهوم خواهـد
ماند.
روسها از حدود چند سال قبل ،ناباورانه متوجه جلوه و ظهور اندیشههای اسالمی و راهیابی ایـن
اندیشهها در مغزها و قلبهای مردم شده بودند و همانگونه که اشاره شد ،نمونههای متعدد این جلوهها
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را در ممالک اسالمی نیز دیده بودند ،و در افغانستان این تظاهر و تبـارز فکـری و عقیـدتی بخصـود
پس از سالهای  41بسیار توجه طلب بود ،تا آنجا کـه خیلـی از تحلیـلگـران امـور سیاسـی و مسـلمان
افغانستانی را عقیده بر این بوده است که :یکی از علتهای عمدۀ کودتای داودخـان علیـه پسـرعمویش
ظاهرشاه را همین رشد اندیشههای اسالمی و اقبالی که مردم از آن به عمل میآوردند ،تشکیل میدهد.
طبیعیست وقتی اندیشهئی راه قلبها را پیش گرفته و در جهت انقـالب و یـک تحـول انقالبـی
روانه گردد ،رفرمها و تحوالت پو ،و مسخرهای که از طری کودتا به میان آورده میشوند ،نه تنها
نمیتوانند جذابیت ،قدرت و تحرک آن را از بین ببرند که نفسِ حدوث و وقوع کودتا و رفرم و...
ذهن عدهای را متوجه علل زمانی ،مکانی ،کمی ،کیفـی و ...آن کودتـا نمـوده ،از سـوئی مـردم را
نسبت به کودتاچیان مشکوک ساخته ،آنها را نسبت به ادعاهـا و شـعارهای کودتاچیـان بـیاعتمـاد
میسازد و از دیگر سوی ،اعتقاد و استقبال آنها را نسبت به اندیشة اصلی انقـالب بیشـتر مـیسـازد،
به ویژه وقتی که متوجه شوند کودتا و ...پیام تازهای نداشته و بدتر از آن ،در موضـعگیـری سیاسـی
ایدئولوژیک خود ،کودتاچیان و حاکمان جدید ،با حاکمان از بین برده شده همگـام و هـمجهـت
بوده و نابخردانه با اندیشههای انقالبی مردم مخالفت میکنند .چنانکه در مورد داودخان و کودتـای
وی ،عین این عمل و موضعگیری به مشاهده رسید.
بنابراین روسها و همدستانشان بـا شـیطنت و حیلـهای ویـژه متوجـه بودنـد تـا از یکسـو رژیـم
داودخان را ،همانگونه که توسط نوکران خویش بوجود آورده بودند ،حفظ کرده و نگذارنـد کـه
در جهت منافع استعماری غرب قرار گیرد و از سوئی هم در برابر اندیشههای اسالمی ،هم در داخل
و هم در کل منطقه ،طوری موضع گرفته و برخورد نمایند که :اول نتواند این اندیشهها رشد نماید و
یا الاقل در صورت رشد نتواند بگوش مسلمان رسیده و همچنان مهجور و بیگانـه بمانـد و در قـدم
دوم نتواند ضربهای به حکومت مورد نظر اینان در افغانستان و ایـران وارد نمایـد! و در همـین مقطـع
تاریخی بود که متوجه شدند ،داودخان دیگر آن نوکر چاپلو قدیمی نبوده ،گاهی بـا شـاه ایـران
همپیاله میشود و زمانی با شیخ سعودی و کویتی و اوقـاتی هـم بـا سـادات مصـری! در واقـع ایـن
آخری (سادات) روسها را خیلی عصبانی ،خیلی خیلی عقدهدار و بسیار بسیار رسوا کرده بود!
روی هم انباشته شدن همة این موارد ،بویژه احسا این نکته که ایران و افغانستان ویژگیهـای
مشترک فراوانی داشته و احتمال فراوانی میرود که رشد روز افزون انقالب اسالمی ایران دامنهاش
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به افغانستان نیز کشیده شده و راه تازهای را نخست پـیش روی سیاسـت افغانسـتان و ایـران و بـرای
آینده پیش روی همة ممالک اسالمی بگشاید و باعث تحت الشعاع قرار گرفتن شعارهای سیاسی ـ
استعماری سوسیالیستی گردد ،روسها را عمیقا به تالش و هرا انداخته بود.
آنچه قبل از سایر موارد برایشان مهم و ضروری فـرض مـیشـد ،ایـن نکتـه بـود کـه :اوال پیـام و
محتوای انقالب ایران را با وسوا و موشکافی مورد تحلیل و تدقی قرار دهند؛ جهت سیاسی ،نظامی
و اقتصادی آن را دقیقا شناسائی کنند؛ جاذبه و قدرت جاذبه و نیروی تحرک آن را بـازجوئی و مـورد
سنجش قرار دهند؛ خط دهندگان انقـالب و میـزان دقـت و قـدرت و جاذبـه و مـدیریت و ...آنهـا را
ارزیابی نمایند؛ با هوشیاری کامل میزان ابتکار و حضور و وجهة اجتماعی ـ سیاسی گروههای درگیـر
و پیش برندۀ انقالب را بسنجند؛ میزان و درجة انعطافپـذیری ،سـازش و یـا موضـعگیـری جـدی و
سرسختانة گروهها در برابر سیاستهای فعلی حاکم بر جهان را به صورت تقریبـی بـاز شناسـند؛ درجـة
تأثیرگذاری خود و سیاست خویش را بر انقالب و گروههای انقالبی معلوم نمـوده و در یـک کـالم
دوستان و موافقان سیاست خویش را از دشمنان و مخالفـان آن تمیـز داده و در قـدم ثـانی برنامـهای را
طرح و مورد عمل قرار دهند که بتواند آنها را به ایدههای استعماریشان برساند!
بررسی دقی موارد یاد شده از جانب روسها این نکتهها را برایشان تثبیت کرد که:
 2ـ نقش گروههای سوسیالیست مواف سیاست استعماری روسیه در این انقالب چیـزی مشـابه
صفر است و یا قدری کمتر از صفر! البته این گفته معنای آن را نمیدهد که آنها هیچگونـه فعـالیتی
نداشتند ،بلکه فعالیتهای آنها از نظر جهت و هدف به نفع انقالب و مردم و در نتیجه به ضرر رژیم
نبود که ،با در نظر گرفتن اسناد و مدارک موجود و اعترافات تکان دهندۀ سـران و رهبـران حـزب
توده ،قسمتی از این فعالیتها به نفع رژیم هم بود!
 1ـ نقش گروههای جانبدار غرب اوال بواسطة خصلت ذاتی آنها که بیگانهپرور و دوستفریب
و با وجود داشتن نقاب انقالبی بر چهره محتوای خط غرب را با آب و رنگ و برگ تازهای پیـاده
کردن و عنوان کردن و ...بود ،و ثانیا بواسطة تضاد واقعی نداشتن با غرب و شرق و نتیجتا در عمل و
حتی در شعار و بیان دچار تناقضگوئی و اتخاذ موضع متناقض گرفتن میشد ،و ثالثا نظر به نداشتن
پیام جدیدی که روح عطشناک مردمی را که از حاکمیت فرهنگ غربی متنفر بودند ،بتواند جلـب
نماید ،و سرانجام بواسطة نداشتن وجهة مردمی ،تجارب عملی تشکیالتی و ...خیلی بهتر از نقـش و
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موقف گروههای وابسته به روسیه نبود!
 9ـ آنچه از همة این موارد برای روسها تعجبانگیزتر و حیرتآفرینتر مینمـود ایـن بـود کـه
میدیدند :عدهای روحانی ،از پلة منبر و یا از محراب مسجد مردم را بـه انقـالب فـرا مـیخواننـد و
صحنهآرائی انقالب به دست همین عده بوده و پیامشان برادری و آزادگی و شعارشان تکبیر است!
حال میخواهند با این اسالم اسالم گفتن و شعار نه شرقی و نه غربی دادن چکار بکننـد ،بـرای
روسها معلوم نبود .آنها میدیدند ،با وجود ادعای داشتن طرح و نظام اقتصادی ،حقـوقی ،اجتمـاعی
و ...پس از قریب شصت سال حاکمیت مطلقة در روسیه ،هنوز که هنوز است نتوانستند به یک دهمِ از
ادعاها و شعارهای خویش جامة عمل بپوشانند! و داد مردم بلند و فغانشان از پشت دیوارهای آهنین
روسیه جهان را فرا گرفته است! اما میبینند در ایران یک عده روحانی ،بدون آنکه برنامـة سیاسـی،
اساسنامة تشکیالتی ،پالن اقتصادی ،مبانی و مبادی حقوقی و ...خویش را اعالم کرده باشند ،صحنة
انقالب را آرایش شگفتانگیزی داده و زلزلهای در کاخ سیاست جهان ایجاد کـردهانـد کـه همـة
کارشناسان امور سیاسی از بازشناخت ،تبیین و تحلیـل علـت و مسـیر و جهـت و هـدف آن نـاتوان
میباشند و فقط در پاسخ خیلی از پرسشهای خویش میشنوند که :ما بسـوی «حکومـت اسـالمی»
روان میباشیم! حال این حکومت اسالمی چیست؟ مؤلفههایش کدام است؟ ضابطههای اصلی آن
چیست؟ با نیازها و شرایط کنونی ایران چگونه تطبی خواهد کرد ،و صدها ابهام دیگر آشنا نبودند!
اما ،یک مسئله را به خوبی دریافته بودند که هـر چـه باشـد ،نمـیتـوان بـه آن اعتمـاد نمـوده و
خوشبین بود! چه عدم توافـ و تضـاد جـوهری آن بـا سوسیالیسـم ،و از سـوئی بـا اسـتعمار خشـن
سوسیالیستی ،بخوبی روشن میباشد .از سوئی عمل انقالبی و موضعگیریهای سیاسی روحانیون بـه
روشنی این نکته را اثبات کرده بود که :اینان به عنوان مبتکران و صحنهآرایان انقـالب از یکسـو ،و
جهت معنوی و یا نظری انقالب ،که تفکـر و ایمـان اسـالمی اینـان باشـد ،از سـوئی دیگـر ،بـرای
دستیابی به حکومت و حاکمیت تالش نمیکنند ،زیرا کسانی که در جهـان سیاسـت ،بصـورتی
حرفه ای ،تالش و تقال دارند ،دقیقـا متوجـه جـ ّو سیاسـی حـاکم و نیـز جهـت قـدرت و ...بـوده و
میکوشند از زمینهها جهت اهداف خویش بهره گیرند ،اما اینان جز مخالفت با جو سیاسی حـاکم
بر جهان و ایران و اعالم مخالفت با آن و پشت پا زدن به همة مسائل و مصالح سیاسی که در نهایت
منجر به حاکمیت خود آنها باشد و ...عملی انجام نمیدادند!
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و درست پس از درک همین واقعیتها بود که متوجه شدند :خطر و قدرت تهدید این انقالب
به مراتب بیش از دگرگونیها و سیاستبازیهائی است که بر مبنای اندیشة غربی ،که ظاهرا مخالف
سوسیالیسم و نظام سیاسی روسیه مینماید ،میباشد.
لذا در فکر پیاده کردن طرحی شدند که اگر بتوانند جلو سقوط رژیـم شـاه را گرفتـه و از ایـن
طری انقالب را سرکوب نموده و نگذارند که محتوای عمی و فیضبارش شکوفا شده و مردم بـا
پیام و معنویت پیام انقالب بیگانه مانده و از این طری بـه پالنهـای اسـتعماری خـویش جامـة عمـل
پوشند! لذا نخست شروع به همکاری با شاه کردنـد و آن زمـان کـه متوجـه شـدند ایـن فعالیتهـای
ابلیسی ،کاری را به نفع آنها از پیش برده نمیتواند ،طرح دیگـری را مـورد آزمـایش و عمـل قـرار
دادند که در محتوا ناشیانه تر از همکـاری بـا رژیـم شـاه خـائن بـود! و ایـن طـرح همـان :کودتـای
مارکسیستی هفتم ثور (اردیبهشت) سال  2911افغانستان بود!
روس ها که در برابر قدرت معنوی مـردم مسـلمان منطقـه سـرگیجه و دسـتپاچه شـده بودنـد ،بـه
صورتی حماقتبار دست به تجربهای زدند که به قیمت ریختن آبروی آنها تمام شد و نتیجه هم نداد.
آنها به این خیال بودند که با ایجاد کودتا در افغانستان میتوانند به این موارد جامة عمل پوشند:
 2ـ به عدهای از ارتشبدهای قدرتمدار و در عین حال کم خرد چنین القاء نماینـد کـه شـما نیـز
میتوانید برای به دست آوردن قدرت و حاکمیـت بـا یـک زد و بنـد سیاسـی سـاده بـا ابرقـدرتها،
کودتائی را براه انداخته و زمام امور را به دست گیرید! بویژه در این موقع حسـا کـه ملـت ایـران
شعار «مرگ بر شاه» را ورد زبان خویش کرده است!
 1ـ به ملتهای دیگر چنین القاء نمایند که :در جهان کنونی سیاست ،فکـر و اندیشـة قدرتمنـدی
وجود ندارد که بتواند از عهدۀ ایجاد انقالبی واقعی در همـة شـئون حیـاتی مـردم ،اعـم از مـادی و
معنوی ،بر آی د! و لذا ،سرنخ و محور اصـلی دگرگونیهـای سیاسـی ممالـک ،بـویژه جهـان سـوم و
ممالک اسالمی ،در دست ابرقدرتها میباشد!
روسها بر این خیال بودند که القاء غیرمستقیم این اندیشهها ،اوال میتواند مردم ایران را نسبت بـه
اندیشة اسالمی انقالبشان بیاعتماد سازد! و در ثانی خواهد توانست این ذهنیت را بـه مـردم القـاء
نماید که :آخر فعالیتهای این مردم (مردم ایران) نیز به کودتا منجر خواهد شد و عـدهای قلچمـاق
ارتشی ،قدرت را به دست گرفته و مردم را تحت فشار حکومت نظامی سرکوب خواهند کرد!
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 9ـ با طرح و عملی کردن کودتای مارکسیستی این فکر را به مـردم القـاء نماینـد کـه هنـوز در
جهان سوم اندیشههای سوسیالیستی طرفدارانی داشـته و ایـن طـرز فکـر سیاسـی (سوسیالیسـم) در
افغانستان در حدی از رشد و توان رسیده است که میتواند به صورت حکومـت ـ حـال از طریـ
کودتا هم که شده ـ تبارز و تظاهر نماید!
 4ـ کودتای مارکسیستی هفتم ثور را نشانة پیروزی سیاست اسـتعماری خـویش در کنـار ناکـامی
و شکستهای رسوائیانگیز سیاست رقیب خویش (آمریکا) در ایران قلمداد کرده و به کمخردترین
و خوشباورترین افراد نوع بشر چنین قلمداد کنند که اینان در زمینة سیاسی افغانستان دارای زمینـة «بـرد»
میباشند نه باخت!
 1ـ از طری آمدن خدمتکارانشان در صحنة سیاست افغانسـتان از سـوئی غـرب را از حضـور
خویش به افغانستان تهدید نمایند و با این تهدید زمینة اخذ امتیاز استعماری را به چنـگ آورنـد و از
دیگر سوی او (غرب) را تحریک نمایند تا ناشیانه و به صورتی حماقتبار ،با استفاده از نیروی نظـامی
مزدوران ایرانی خویش ،با توسل به کودتائی خونین جلو انقالب را بگیرد! چه روسها با همة وجـود
ایمان آورده بودند که اگر حکومتی از طری کودتای نظامی در ایران بروی کـار بیایـد ،کودتـا در
کودتا براه انداختن مشکل چندانی ندارد ،اما اگر اندیشة انقالبی مردم منجر به ایجاد حکومتی مبنـی
بر آن اندیشه شد ،هرگز کودتا علیه آن حکومت و آن اندیشه نمیتواند خودی بنمایاند ،یا اسـتقرار
و تداوم پیدا کند ،همچنانکه هرگز نخواهد توانست در برابر جـذابیتهـای انقـالب رنـگ و بـوئی
داشته باشد! و دهها مورد دیگر که جای آن در این مقاله نتواند بود!
اما آنچه را با همة محدود بودن مجال سخن و مقاله باید مجددا و مؤکدا اظهار داریم این اسـت
که وقتی میگوئیم« :آنها به این خیال بودند که با ایجاد کودتا در افغانستان میتوانند بـه ایـن مـوارد
جامة عمل بپوشند» نمیخواهیم اظهار نمائیم که روسیه از کودتا فقط و فقط ،اهداف بر شمرده شده
را تعقیب میکرده است ،نه ،بلکه دقیقا همانطوری که آمد نظرمان این است که روسیه فقط جهت
جلوگیری رشد معنویت اسالمی و یا الاقل به تحریف کشانیدن محتوای این پیام دسـت بـه کودتـا
زده و خیال میکرده که :کودتا خواهد توانست به موارد یاد شده جامة تحق پوشیده و بـاز ،مـوارد
یاد شده در قدم دیگر بتوانند مانع و جلوگیر رشد انقالب شوند!
به هر حال ،روسها با اتکاء به تخیالت استعماری خویش و جهت پیشـبرد اهـداف پلیـد آن ،بـه
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امید تحق آن آرزوهای ابلهانه ،کودتای هفتم ثور را ایجاد کردند .اما از آنجا که عملشان جـز بـر
پایة حد و گمان و خیال و وهم و ...استوار نبـوده و از دانـش و قـوانین علمـی و اجتمـاعی بهـره
نداشت ،انقالب اسالمی ایران نه تنها منجر به کودتا نشد که پیش رفت ـ چنانکه بایـد مـیرفـت ،و
رژیم شاه را سرنگون ساخته ،خود همچنانکه زمام دلهای پاک مؤمنان را بدست داشت ،زمام امـور
سیاسی را بدست گرفت.
آنچه در رابطه با قدرت ،جوشش ،جذابیت و حرکـتآفرینـی بعـد معنـوی اسـالم و انقـالب
اسالمی قابل تأمل ،دقت و توجه میباشد این است که روسها ،توسط ترهکی در هفـتم ثـور 2911
کودتا کردند؛ انقالب اسالمی ایران در  11بهمن  2911به پیروزی رسید و مردم مسـلمان و انقالبـی
شهر هرات افغانستان در  14حوت (اسفند)  ،2911یعنی درست  91روز بعد از انقالب اسالمی ایران
قیامی قدرت برانداز براه انداخته و با دادن حدود سی هزار شهید ،شهر را کامال آزاد کرده ،پادگـان
و سایر مراکز دولتی را از لوث مزدوران روسیه پاک کردند!
و درست پس از قیام خونبار  14حـوت هـرات بـود کـه انقـالب افغانسـتان انقـالب شـهری و
عمومی و همهجائی و همگانی شد و کودتاچیان هم همهجا با جنایت و قساوت و سفاکی و کشتار
و قتل عام و زنده به گور کردن و به چنگال و دهان سگها افکنـدن و مثلـه کـردن و در آبجـوش
غوطه دادن و ...به مقابلة انقالب پرداختند! اما از آنجا کـه نیـروی انقـالب و بـار معنـوی و جـذابیت
آن غیر قابل انکار تثبیت شده بود و نورانیت پیروزی انقالب اسالمی ایران هم آن را تأیید مینمـود،
روز به روز قدرت انقالبیون افزایش و از مزدوران روسیه کاهش پیدا کرد تا آنکه پس از کودتـای
امین علیه ترهکی و امکان حتمی سرنگونی وی توسط انقالبیون مسلمان ،روسها تصمیم احمقانـهای
گرفتند که جز خودشان هیچ احم دیگری موجه بودن آن را تأیید نمیتوانست بکند! و آن تجاوز
مستقیم ارتش سرخ روسیه بداخل افغانستان ،در ششم جـدی (دی) مـاه  2911و کودتـائی توسـط
ارتش سرخ علیه امین و رویکار آوردن ببرک کارمل بود! هر چند بعدهـا پیـدا شـدند احمقـانی از
ممالک متعدد که این حماقت استعماری و شرمآور را تأیید نمایند!
این ننگ که دارای انعکا شگفتیزای جهانی بود ،دالئل متعددی داشته و اهداف مختلف و
متنوعی را تعقیب مینمود که جای بحث آن در این مختصر نمیباشد .امـا آنچـه بـه عنـوان زنـگ
خطر و افشای نیرنگی استعماری برای ملت مسلمان افغانستان قابل یادآوری مـیباشـد اینسـت کـه:
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گمان نکنند که آمریکای جنایتپیشه ،بصورتی واقعی و جدی ،مخالف لشکرکشی ارتش متجاوز
روسیه در خاک افغانستان بوده است! نه ،هرگز و هرگز!
آمریکا از سوئی به صورت جدی از پیروزی انقالب اسالمی ایـران ،ضـربههـای گـیج کننـده
خورده بود و زمانی ناچار از پذیرش قدرت معنوی اسالم شده بود که مسلمانها ،دم این روباه حیـال
را بریده و چنگال استعماریش را قطـع کـرده بودنـد و از طـرف دیگـر ،آمریکائیهـا و کارشناسـان
مجرب و حرفهای و کارکشتة امور سیاسی آن به خوبی و درستی باور کرده بودند که انقالب مردم
مسلمان افغانستان از جریان انقالب اسالمی ایران تأثیر بسزائی پذیرفته و بر آنسـت کـه در افغانسـتان
همان کند و همان آورد که در ایران کرد و آورد ،و مهمتر از این دو متوجه ایـن خطـر گسـترده و
پرتحرک و پرجاذبه شده بودند که :اگر تجربة ایران در افغانستان تکرار شد ،در قدم اول پاکسـتان،
مصر و عراق را از دست خواهند داد و آتش استعمارسوز اسالم در آنجاها نیز روشن خواهد شد و
طبیعیست که بعد چه خواهد شد و بر سر استعمار چه خواهد آمد؛ و در قدم دوم ،ممالـک دیگـر
اسالمی به آنها خواهند پیوست .و چون حضور نظامی روسیه را تهدید و تجدیـدی بـرای اسـالم و
انقالب اسالمی ایران به شمار میآورد ،با لشکرکشی روسیه به افغانستان مخالفـت جـدی نکـرده و
حتی بعدها خود در جهت نفی و نابودی اسالم و انقالب اسـالمی و بـه خاموشـی کشـانیدن شـعلة
معنوی آن با روسیه همداستان شد که خواهد آمد! هر چند ،هدف سکوت و رضـایت آمریکـا در
امر این تجاوز محدود به همین مورد نبوده و آمریکا اهداف متعدد دیگری را در زمینههای مختلف
تعقیب مینمود!
به هر حال این لشکرکشی در زمانی صورت گرفت که حاکمیت انقالب اسالمی ایران مسجل
شده و در منطقه ظاهرا جنگ و دعوائی مشاهده نمیشد .ولی از آنجا که آمدن و تجاوز روسها نـه
تنها باعث ارعاب و هرا مجاهدین مسلمان افغانی نشده بود که خشم آنها را بیشتر ساخته و آنها را
مصممتر گردانیده بود که ذلت تن سپردن به استعمار و حاکمیت استعمار را هرگز نپذیرنـد ،جهـاد
این مردم سلحشور نه تنها کم نشد که اوج ،پهنا ،ژرفا و عظمت پیدا کرد.
اما از آنجا که روسها ،همانگونه که در اول این نبشته آمد ،به انحراف فکـری در زمینـة مسـائل،
رویدادها ،ارزشها و ایدهآلهای انسانی و اجتماعی دچار شده و عقل سیاسی خام و خشک خـویش
را نیز از دست داده بودند و این انحراف عقلی و لغزشی در پرتگاه قـدرتطلبـی آنهـا را بـه جهـنم
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زشت و زورگوئی فرو کشیده بود ،این بار نیز یگانه راه نجات خود و مـزدوران خـود را در قتـل و
غارت و بمباران و ویرانگری و توپ و تانگ و طیاره و ...دیدند!
کشتار وحشیانه ،بمبارانهای کور مناط غیر نظامی ،به آتش کشانیدن مزارع و خرمنها ،به تـوپ
بستن خیابانها و شهرها و مغازهها ،آنهم نه در یکجا و دوجا که در خیلی از اسـتانها و شـهرها ،ایجـاد
رعب و وحشت و خفقان ،سربازگیریهای غیر منطقی و رسـوائیبـار ،بهـم ریخـتن نظـم و انضـباط
فرهنگی مدار و دانشگاهها ،بر هم زدن تعادل قیمتها و دهها مورد دیگـر بـه نفـع سـلطة نظـامی
ارتــش ســرخ بــر ملــت ،نمونــههــای کــوچکی بــود کــه ماههــا وقــت بســیاری از منــابع و مراجــع
خبرگزاریهای مختلف و متعدد جهان را به خود اختصاد داده و جالبتر از همه اینکه تمام بـوق و
کرناها و روزنامههای وابسته به استعمار شرق در خدمت تبلیغـات واهـی مربـوط بـه پیشـرفتهـا و
ظفرمندیهای قوای ظفرمند و بیدار امنیتی ارتش سرخ! و جمهوری! دیموکراتیک! افغانسـتان ـ کـه
رهبر فعلی آن (ببرک کارمل) حتی اجازۀ خودکشی را ندارد ،چنانکه خواست و نتوانسـت ـ قـرار
گرفتند.
وقتی کسی و یا کسانی ،از انسانیت ،آزادگی ،پاکی ،راستی ،محبت ،بـرادری ،نوعدوسـتی و...
تجربهای نداشته و فقط به «زور» و زورگوئی ایمان آورده باشد! چون جای اعمال زور را ندانسـته و
همه جا از یک نسخه کار میگیرند ،طبیعی است که نمیتواننـد همـه جـا از زور بـه نفـع خـویش
استفاده کنند ،چنانکه در مورد افغانستان نتوانسته و حتی پس از لشکرکشی ،به جای اینکه خفهخون
گرفته و روی مصلحتی صرفا سیاسی ـ نظامی از جنایات ارتش سرخ در افغانستان پرده بر نگرفتـه و
خود را در سطح جهانی رسوا نسازند ،به خیال خام خویش ،جهت تحت الشعاع قرار دادن تبلیغات
مجاهدین و دستآوردهای انقالبیون مسلمان ،به بیان واقعا دروغ پردازانة ظفرمندیهای ارتش سرخ
پرداخته و مردم را با جنایات ارتش سرخ ،آشنا و آشناتر ساختند! تـا آنجـا کـه نـزد خیلـی از مـردم
جهان این پرسش مطرح شده بود که :در حالی که خود روسها معتقد به این حد از فعالیـت نظـامی
وکشت و کشتار و جنایت و تخریب و ویرانـی هسـتند و از بیـان آن خـود را ناچـار دیـده و بـدون
کوچکترین احسا شرم و خجالتی آن را اعالم میدارند ،ناگفتنیها چه خواهد بود؟ و عم ایـن
خیانتها تا کجا تواند بود؟!
درست همین وضع آشفتة روسها ،فعالیتهای ناشیانه و بینتیجة آنها از یک طرف و تنهـا بلنـد
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شدن نعره و فریاد و کشت و خون و توپ و تخریب و ...از افغانستان و آنهم ،علیه روسـها از طـرف
دیگر باعث شد که توجه ملتهای آزادۀ دنیا و بویژه مسلمان منطقه بدان سو (افغانستان در برابر ارتش
سرخ) معطوف گردد .طبیعیست که این جنگ ولو متضمن پیروزی ارتـش سـرخ هـم باشـد ،در
شرایطی که منطقه از نظر نظامی ،جز در سطح محدودی از فلسطین ،در حال صلح بسر مـیبـرد بـه
ضرر روسها میباشد و به نفع پیام انقالب اسالمی! زیرا از یک طرف مردم ،تجاوز و جنایات روسیه
را در افغانستان مورد توجه قرار میدهند و از سوئی رشد معنوی ،سیاسی و ...انقالب اسالمی ایـران
را و از جانبی هم رشـد و عمـ و گسـترۀ فعالیـتهـای مجاهـدین مسـلمان افغـان ،آنهـم در برابـر
خطرناکترین و مجهزترین ارتش جهان امروزی را! و از تطبی و مقایسة اینها به نتیجهگیری پرداخته،
آنی را بر میگزینند که به راستی با فطرت و سرشت انسانی آنها سازگارتر باشد.
دقیقا به واسطة احسا دردناک همین ضربة گـیج کننـده از معنویـت انقـالب اسـالمی و نیـز
احسا همدردی کردن با «شیطان بزرگ» در قبال معنویت الهی اسالم و نیز پس از تفاهم با غرب
بود که دست به حیلة دیگری زدند تا در پناه آن بتوانند اهداف بسیاری را برآورده سازند کـه تـائی
چند از این قرار تواند بود:
 2ـ هجوم و تمرکز تبلیغات مسموم کننده را از روی افغانستان و جنایات ارتش سرخ کم کردن
و منتقل ساختنِ آن به زمینهها ،مسایل ،موارد و جایگاه دیگری.
 1ـ انقالب اسالمی را با یک یورش ناگهانی از پا درآوردن و ریشهاش را سوزانیدن و اگر نشد:
او را مشغول حوادث و موارد رنجبار و مصیبتباری ساختن و از این طری رشد را از او گرفتن!
 9ـ زمینة فعالیت به دشمنان انقالب اسالمی را فراهم آوردن و از این طریـ زمینـهسـازی بـرای
خدشهدار کردن و مشوب ساختن انقالب و فعالیت مزدوران شرق و غرب و باز کردن باب تـازه و
خوراک جدید تبلیغات ،در برابر تبلیغاتی که به نفع انقالب اسالمی در جریان است.
 4ـ جواب الطاف محبتهای غرب و سکوت مرگبار وی را در رابطة با مسـئلة تجـاوز ارتـش
سرخ ،از طری همکاری نظامی با دشمنان انقالب اسالمی دادن و آمریکا را راضی ساختن!
 1ـ مجاهدین مسلمان و سنگرنشینان جان بر کف افغانستان را به شبهة تنهائی انداختن و القاء این
نکته که :چون انقالب اسالمی خود در پهنه و زمینة وسیعی مشغول و گرفتار میباشد ،شما تنها بوده
و نمیتوانید به آن متکی و دلگرم باشید!
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 2ـ و باالخره مردم دلباخته به انقالب اسالمی را در سراسر جهان نسبت به آیندۀ انقالب اسالمی
مردد ساختن و الاقل در انتظار پیروزی انقالب اسالمی بر دشمنان داخلی و خـارجی نگهداشـتن و
دهها مسئلة دیگر! و آن حیله که منتظر این همه نتیجه از آن بودند ،تحمیل جنگ صدامی علیه ایران
و انقالب اسالمی آن بود!
باید اعتراف نمائیم که نسبت تنگی میدان مقاله ،نمیتواند همة اهداف روسـیه بـه همـین مـوارد
خالصه شده و در کنار اهداف یاد شده اهداف اقتصادی ،نظامی و ...را هم در حال و هم در آینـده
دنبال نکرده و مورد توجه قرار نداده باشد! ولی ما نسبت محدودیت فقط به ذکر نکتـههـائی بسـنده
کردیم که برای اکثر مردم روشن تواند بود .همچنانکه نتوانستیم خیلی موارد و مسائل دیگری را که
بویژه در رابطة با جنگ ایران و عراق مطرح تواند شد ،مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم.
اما از آنجا که انقالب ریشه در معنویتی مطهر و تطهیر کننده داشته ،از چشمهسار فطرت انسانی
و از ملکوت باطن آدمی آب میخورد ،نه تنها رشتههای استعماریشان در برابر نعمات رحمـانی و
تالشهای مؤمنان به اسالم و قرآن پنبه شـد کـه :صـدام در نخسـتین روزهـای تجـاوز ،عـین حالـت
روزهای نخستین ارتش سرخ روسیه ،به ناتوانی خود اذعان پیدا کرده و در پی چارهجوئی بر آمد و
ملت افغانستان که منافقت ،سبعیت و درنده خوئی روسها و همگـامی و همراهـیشـان را بـا غـرب
جنایتپیشه بهتر و بیشتر از پیش باز شـناخته بودنـد ،بـدون کـوچکترین احسـا ضـعف ،تنهـائی،
خستگی و ...و حتی با اعالم آمادگی جهـت شـرکت در جنـگ تحمیلـی علیـه صـدام ،هـم علیـه
تجاوزگران روسیه با همة قدرت تاختند و سـنگرها را تـا لحظـة حاضـر داغ و هـرا آفـرین بـرای
دشمنان خویش نگهداشتند و هم با حیلههای سیاسی ـ استعماری غرب که میخواست از زمینـه بـه
نفع خویش بهره گیرد ،به مقابله پرداختند!
به هر حال ،از آنجا که معنویت الهی اسالم ،باطن این مردم را منقلب ساخته و بسوی ارزشـهای
متعالی ،پایدار ،حرکتآفرین و ایثاربرانگیز کشانیده است ،حاضر شدهاند رنج هر گونه خسارۀ مالی
و ج انی را تحمل نمایند .اما ،از بیم بـردن رنـج ،تـن بـه پسـتی ،بـه بـدی ،بـه ذلـت ،بـه اسـارت ،بـه
محکومیت ،به ظلم ،به ستم ،به قلدری ،به زورگوئی و ...ندهند! و بـا اتکـاء بـه خداونـد و در شـعاع
فروزان معنویت اسالمی ،پذیرای رنج حدود یک میلیون شهید عزیز و افتخارآفرین باشند.
نتیجة همة آن نیرنگها و جنایتها و پلیدیها ،و همة این پاکبازیها و خلودها و ایثارها و مقاومتهـا
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و ...آن شد که :اسالم ،پیام الهی اسالم و معنویت روحنواز اسالم رشـد و گسـترش یافتـه از سـوئی
باعث شکست و سرافکندگی دشمنان اسالمی گردد و مـردم جهـان بخصـود ملتهـای مسـلمان
عراق ،لبنان ،سودان ،مصر ،آفریقای جنوبی و ...را متوجه قدرت و توانمندی مکتب نجاتبخـش و
حیات آفرین اسالم بسازد و از دیگر سوی ،مـردم جهـان سـوم و بـویژه مـردم مسـلمان را آگـاهی
بخشیده و نه تنها نسبت به شعارهای پو ،سوسیالیسم بیاعتماد ساخته و هرگونه امیدشان را نسبت به
این اندیشه و شعارهای ادعائی آن به یأ مبدل نماید که شدیدا آنها را متوجه خطر آن نیز گردانید.
چه این ملتها به خوبی دریافتند که پالنهای نظامی روسیه در مورد افغانستان کـارآئی و نتیجـة مثبتـی
که نداشته هیچ ،عالوه بر رسوائی و فضـیحت روسـیه ،شکسـتهای سیاسـی ،اقتصـادی ،نظـامی و...
متعددی را نیز بر وی تحمیل نموده است ،و این واقعیت را به صـورتی اجمـالی حتـی مـیتـوان در
مورد سکتههای پی در پی رهبران روسیه نیز مورد شناسائی و بازیافت قـرار داد کـه در ظـرف سـه
سال ،چهار رهبر این مملکت که با مسئله به صورتی درگیر بودند ،سه تایشان سکتة نمیدانم قلبی و
مغزی و !...کردند!
آنچه آمد ،هرگز و به هیچ روی نمیتواند بیانگر نیرو و قدرت قطرهای از بحـر مـواج معنویـت
اسالمی باشد و ما فقط به مسائلی پرداختیم که احدی را یارای چشمپوشی از آنهـا نتوانـد بـود و نـه
همة آنچه در این زمینه تواند بود!
به هر حال ،روسها که به خوبی متوجـه کهنـه شـدن ،فرسـوده شـدن و رسـوا شـدن شـعارها و
ادعاهای سوسیالیستی خویش و نیرومندی و فعال بودن اندیشههـای اسـالمی شـده و بـه ایـن یقـین
رسیدهاند که تسلط سیاسی ـ نظامی بر ملت مسلمان افغانستان ـ تا این ملت مسلمان میباشند ـ محـال
میباشد ،بر آن شدند که جهت رهائی خود و سربازان ارتش سرخ ،جهت فرار از ننـگ ،تجـاوز و
شکست ،جهت سرپوش نهادن به شکست ایدئولوژی خویش ،جهت تحریف اذهان ملل محـروم
جهان سوم ،جهت تحریف مسیر انقالب ،و دهها مورد دیگر ،با شریک جـرم همیشـگی و همپیالـة
استعماری خویش (آمریکا)ی جنایتپیشه ،سر یک میـز مـذاکره نشسـته و جبـران شکسـتها و راه
ترمیم و سرپوش نهادن به نارسائیها و ناتوانیهای خویش را به تواف برسند! بدا و بدا به حال اینـان!
اینان که به یک حساب ،تمام قدرت تسلیحاتی و سیاسی جهان کنونی را در دست دارند ،در برابـر
پرتو خیره کنندۀ اسالم چنان به تزلزل و تذبذب افتادهاند که همة شعارهای بیشرمانة خویش را زیر پا
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نهاده و در پیش چشم مردم جهان و همانهائی که در برابرشان شعار سازشناپـذیری بـا امپریـالیزم را
سر داده بودند ،رهبر امپریالیستهای خونآشام جهان را در آغوش میگیرند و با وی روی خون و
ایدهآلهای میلیونها انسان به مصالحه و سازش و تواف و ...میرسند! ننگتان باد از چنین خجالتی!
هر چند این مقاله جز به کلیات نپرداخته ،اما گمان ما براینست که از آنچه آمد ،قـدرت معنـوی
اسالم تثبیت شده است و قدرتشکنی آن نیز! لذا معتقدیم که اگر امـت اسـالمی و ملـت مسـلمان
افغانستان به جهاد مقد خویش با دلگرمی شایسته و الزمی آن ادامه داده و چـراغ معنـوی جهـاد
اسالمی را فرا راه خویش داشته باشند ،پرتـو نـورانی وی ،همانسـان کـه تاریکیهـا و زوایـای پنهـان
نارسائی ،خدعه و شکست استکبار شرق را نمودار ساخته است ،میتوانـد ،کـدارتها و تاریکیهـای
تواف های اخیر سران استکبار ،در مورد افغانستان ،را نیز از بین ببرد .چه اعتقـاد جـازم داریـم کـه تـا
معنویت اسالمی در خانة قلب یکایک ملت مسلمان افغانستان میدرخشد و شـعاع تابنـدۀ آن ابعـاد
مختلف حیاتی آن ملت را روشنائی میبخشد ،نه تنها امکـان سـلطة روسـیة تجاوزپیشـه بـر کیـان و
کانون اندیشه و عمل این مردم نمیرود که دیری نخواهد پائید که جوشش و خیزش سیل توفنـدۀ
انقالب اسالمی ،پوزۀ استکبار را به خاک مالیده و معنویت اسالم بر کرسی حاکمیت آن دیار تکیه
خواهد زد .انشاء اهلل! که:
ِ
يب...
أال إِ َّن ن َل
صر للَّ ق ِر ٌ
این مقاله در جزوۀ تحت عنوان ششم جدی در پرتو معنویت انقـالب اسـالمی از طـرف سـتاد
برگزاری مراسم ششم جدی ـ خراسان ،در تاریخ اول دیماه (جـدی)  2924هــ ش بـه تیـراژ 1111
جلد چاپ گردیده است.

به بهانة ششم جدی

گوشهئی از
نیرنگهای تجاوزگران
هوالعالم الغیوب

یکی از مسایل بسیار مهم و پر ثمری که بررسی آن برای هر جامعه و ملتی مفید و برای تحق و
تداوم هر مکتب ،نظام و انقالبی نقش حیاتی دارد ،مسـئلة بررسـی ،شـناخت و مقابلـه بـا نیرنگهـای
متعدد دشمنان آن ملت و آن انقالب است .تا آنجا که اگر بخواهیم علت شکستها و ناکامیهای
جوامع و ملل و انقالبهای متعدد را شناسائی کنیم ،بدون وقفه متوجه میشویم که در بسا مـوارد و
مواقع علت و یا یکی از علتهای اساسی ناکامیها ،عدم آگاهی و شناخت دقی مـردم از نیرنگهـای
دشمنان جامعه و انقالب بوده است.
طبیعیست که ملت افغانستان و انقالب اسالمی این مردم مستثنی از این قـانون نبـوده و بررسـی
نیرنگهای استعمار (دشمنان این ملت) میتواند در سرنوشت کنونی و بعدی این ملت و تبلورِ تقدیر
سیاسی ـ اجتماعی آنان نقش بسیار مؤثر و مفیدی را بازی نماید.
با همة اینها آنچه درین رابطه ـ بویژه با در نظر گرفتن حجم این نوشـته ـ قابـل تأسـف و تـذکر
مینماید ،اینست که ،نیرنگهائی که استعمار و اسـتکبار جهـانی در رابطـه بـا ابعـاد مختلـف حیـات
اجتماعی این ملت بازی کرده ،آنقدر زیاد است که نمیتوان حتی در یک کتاب و دو کتـاب و...
به شرح آن نشست! در واقع ،فقر ،جهل و سایر بدبختیهائی که در طول پنجاه سال اخیر بر این ملت
تحمیل شده و روزبروز بر شدت خویش افزوده تا اینک بـه اشـغال نظـامی ،توسـط ارتـش سـرخ
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دولت سوسیالیستی روسیه انجامیده و مجال قیامی سرنوشتساز و بدبختیبرانداز را از مردم این دیار
سلب و ابتکار عمل را بدست استعمار جهانی نگهداشت ،همانا ،در یک کالم ،بیشتر از عدم شـناخت
این مردم از نیرنگهای دشمنانشان ،پایه و مایه تواند گرفـت! چـه اگـر اینـان متوجـه سیاسـتبازیهـای
استکبار و نیرنگهای ابلیسی وی میبودند ،یقینا امروز وضع به اینگونه که اینـک شـاهد آنـیم نبـود .هـر
چند اگر مسئله را از دیدگاهی دیگر و بر مبنای معاییری دیگر مورد توجه و ارزیابی و تعلیل قرار دهیم،
شاید بتوان به علتهای دیگر و مهمتری نیز دست یافت.
به هر حال این نبشته برآنست تا به ارائهی بخش بسیار جزئی و ملمو از آندستة از نیرنگهای
استعمار بپردازد که ملت افغانستان نمودهای واقعـی و عینـی آن را بـا پوسـت بـدن خـویش لمـس
کرده اند .و بـاز از آنجـا کـه ایـن نبشـته بـه بهانـة ششـم جـدی (روز تجـاوز ارتـش سـرخ روسـیة
سوسیالیستی) قلمزده میشود ،میکوشیم به قسمت انـدکی از نیرنگهـای روسـیه ،اشـارهئـی گـذرا
نموده و تفصیل و تشریح کامل این قضیه را به صاحبان اندیشه ،تعهد و قلم سپرده و از آنان بخواهیم
ملت را در جریان این فریبکاریها قرار دهند تا هم انقالبمان از آسیبپذیری در امان بماند و هـم
ملت مظلوم افغانستان در آتش نیرنگهای استعمار و استکبار بیش از این نسوزند.
ما برای اینکه بتوانیم بیشتر و بهتر به ژرفای خیانتهای روسیة سوسیالیستی آشنا شده و از هویـت و
ماهیت واقعی نظام استعماری این کشور ،آگاهی بیشتری بدسـت آوریـم ،نیرنگهـای مـورد عمـل
روسیه در رابطة با افغانستان را به دو دستة مهم بخش کرده و از هر یک مهمتـرینشـان را بـه شـرح
مینشینیم:
بخش اول

نیرنگهائی که با دولت باختهاند
ظاهر فریبی

روسها از همان اوایل برای اینکه به صورتی جوهری و کیفی نظام و سیاست خـود را مردمـی و
غیر از سیاستها و نظامهائی قلمداد کنند که به استعمار مردم میپردازند ،و نیز برای اینکه اثبات نمایند
«دشمن آشتیناپذیر» استعمار انگلیس و مخالف همه جانبة مشی سیاسی وی در رابطة بـا حکومـت
افغانستان هستند ،خویشتن را دوست دولت ظاهرخان قلمداد میکردند.
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اینان در همان نشریهای که انگلیس و سایر دولتهای سرمایهداری را مورد طعن و لعـن و ...قـرار
میدادند ،از دولت ظاهرخانی پشتیبانی به عمل آورده ،ایـن کـار را بـه رخ وی کشـیده و آن را بـه
حساب جانبداری از دولتهای ضعیف در برابر دولتهای قوی القاء میداشتند!
لذا همیشه مدعی بودند که حاضرند تجارب سیاسـی ،فرهنگـی و ...خـود را در اختیـار دولـت
ظاهرخانی گذاشته و از این طری بـرای رشـد ،تقویـت و تـداوم آن همکـاری و خـدمت نماینـد!
چنانکه وقتی این نیرنگها در ظاهرخان مؤثر افتاده و ظاهرخان هم روش حل مشکالت دولت خود
را در برابر نهضت آزادیخواهی مردم جویا شد ،روسها فـورا پخـش اندیشـههـای مارکسیسـتی را
مؤثرترین داروی این درد تشخیص داده و برای اثبات کارآئی و مؤثر بودن آن مثالهای بیشماری از
جامعة اروپا آوردند! که اتفاقا توانست دولت ظاهرخانی را قانع سازد .چه روسها توانستند ظاهرخـان
را به این باور برسانند که در جامعة سنتی افغانستان ،ابراز و پخش اندیشههـای الحـادی مارکسیسـم،
خواهد توانست روشنفکران و انقالبیونی را که همـة توجـهشـان معطـوف نقـاط ضـعف دولـت و
بازیافت روشهای مؤثری برای کوبیدن دولت و بیداری و قیام مردم میباشد ،به خود خوانده و پس
از حسا ساختن آنان ،خود این حساسیت میتواند ،هم آنان را قسما و نوعا مشـغول نگهداشـته و
هم مبارزۀشان را به جنگی ایدئولوژیک تبدیل نماید!
لذا دیدیم که تجویز این دارو و دادن نتیجة مؤثر وی ظاهرخان را به آنها بیشتر از پیش مطمئن و
نسبت به روابط دیپلماتیک پایبندتر ساخت.
همین «ظاهر فریبی» روسها و دل خوش داشتن دولت ظاهرخان بود که آنان را در بـاختن سـایر
نیرنگها جریتر ساخت! تا آنجا که دیدیم ،همین روسهای انقالبی! بدون کمترین احسا شرمی از
ملت محروم و مظلوم افغانستان «وضع سیاسی دولت ظاهرخانی» و برخورد و موضعگیری آن را در
قبال ملت ستوده و صفحات متعددی از نشریهها و روزنامهها را بدان اختصـاد دادنـد کـه مطالعـة
جراید خود افغانستان در این دوره ،نفرت هر صاحب وجدان و صاحب غیرتی را بر میانگیزد.
دولت سوسیالیست روسیه بر آن بود تا با هر حیله و ترفندی ظاهرخان و دار و دستهاش را به این
ذهنیت برسـاند کـه اوضـاع سیاسـی ،اجتمـاعی و فرهنگـی افغانسـتان ،ظرفیـت بخشـیدن مواهـب
دیموکراسی را نداشته و اگر شاه بیش از این مردم را آزاد گذاشته و دستشان را در ابعاد اقتصادی
و فرهنگی و سیاسی و ...باز گذارد ،مردم از زمینه برداشت منطقی! کرده نخواهند توانست و آنوقت
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به جای پیشرفت به سوی تمدن پیشرفت بسوی انارشیسم ،و توحش صورت خواهد گرفت.
این کار برای روسها فوائد بیشماری را در برداشت که ناچیزترین آنها ،پسـت و محکومیـتبـار
جلوه دادن دولت ظاهرخانی ،تولید اختناق و ضدیت و دشمنی میان دولـت و ملـت ،کاشـتن تخـم
قیامهائی به نفع خود و نیز ،همیشه عقب نگهداشتن دولت برای مسلط بودن بـر آن و بـاج گـرفتن از
آن تواند بود.
و درست برای تحق همین اهداف بود که دولت ظاهرخانی را از دنبال کردن پالنهای سریع و
دارای فوریت منع کرده و به دنبال نمودن پالنهای بطی و درازمدت ،تشوی میکردند! اینـان بـرای
کمارزش جلوه دادن پالنهای سریع دولت هزار و یک دلیل سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...ذکـر
کرده و آن را دقیقا به ضرر دولت قلمداد میکردند.
آنها ظاهرخان را معتقد میکردند که برآوردن سریع نیازهای مردم ،گویـای تـر و وحشـت
دولت از اعتراض مردم بوده و چون مردم به این برداشت رسیدند ،از هر طرف دولت را زیـر فشـار
قرار داده و میکوشند یا خواهشهای آنان را برآورده سازد و یا کنار رفته و زمام امور را بدست خود
مردم بسپارد.
لذاست که ما در طول حکومت چهل سالة ظاهرخان ،یک پالن و یا برنامـة دو فـوریتی سـراغ
داده نمیتوانیم که به نفع مردم و در جهت رفع نیازهای فوری مردم بوده باشد!
و باز از دیگر سوی برای اینکه تأثیر و ارزش همین پالنهای کُند و مسخره را نیز نابود و یا الاقل
محدود کرده باشند ،به دولت القاء میکردند که :علم نوین سیاست! و دانـش علمـی اجتمـاع! و!...
ایجاب میکند که دولت همیشه متوجه کیفیتها بوده و کمیتها را نادیده بگیرد!
و از این طری ساحة فعالیتهای دولت را محدود و محدودتر ساخته و تا بدانجا به این نیرنـگ
ضد انسانی توجه و رسیدگی نمودند که حتی دامن علـم و بـدتر از آن سـواد را نیـز گرفتـه و کـار
بدانجا کشید که نه تنها ،آموزش محدود به شهرهای بزرگ گردیده که در طول تاریخ حکومـت
ظاهرخانی! ما شاهد گشایش حتی یک کال سوادآموزی نمیباشیم!
سخن اینان به دولت ظاهرخانی همیشه این بود که ملت افغانستان و رعایای شما به علم و پیشـرفت
هیچ عالقهئی نداشته ،قدر شما را ندانسته و در شرایط بدوی بسر میبرند ،لذا هیچ الزامی در کار نیست
که دهات مدرسه داشته و یا شرایط رفتن ،جذب و رویکرد به مدرسه را در دهات آماده سازید!
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حرف دولت سوسیالیستی روسیه در رابطه با پالنهای اقتصـادی ـ بـویژه زراعـی ـ و اجتمـاعی و
باالخص نظامی همین بوده ،همة پالنهای موجودۀ دولت را خیلی بازتر و گستردهتر از ضرورتهـای
فعلی مردم قلمداد میکرد!
روسها از یک طرف برنامههای دولت ظاهرخان را به بهتـر شـدن وضـع اجتمـاعی ،فرهنگـی،
اقتصادی و ...مردم محول میساختند و القاء میکردند که تا این مردم و فرهنگ و اندیشة آنها ترقی
ننماید ،هیچ کاری مفید واقع نشده و ارزش واقعی خود را پیدا نمینماید! از طرفی هم ،دولت را بـه
وعدههای فریبنده و کمکهای اقتصادی ،نظامی و...آینده دلگرم و امیـدوار سـاخته و از طریـ بـه
عقب انداختن وعدهها و کمکها زمینة تسلط همه جانبة خود را تحکیم مینمودند!
سیاست ابلیسی دولت روسیه بر این مبنا قرار داشت که با دادن وعدۀ همکـاری و کمـک و بـه
تعوی انداختن آن ،هم از زمان مناسب برای تحق اهداف استعماری خود استفاده نماید؛ هم دولت
را به شبه برنامهریزیهای مسخرهئی مشغول دارد؛ هم ظاهرخان و دار و دستهاش را نسـبت بـه آینـده
مطمئن و نسبت به وضع فعلیشان در موضع اتکاء به خود و حتی به نوعی غرور کشانیده ،و ملت را
در وضعی کشنده و دردبار سرگردان و ...به دنبال خویش بکشاند!
و باز برای آنکه ظاهرخان نتواند نیرنگهای آنها را خوانده و متوجه عواقب وخیم آنها گردد ،راه
و رسم سرگرم و مشغول نگهداشتن ملت را به وی آموخته و با کمکهای مؤثر ایجـاد اختالفـات
متعدد و کمرشکن را یادآور میشود که ظاهرخان در طول دوران سلطنت خویش از هرکـدام بـه
نحوی سوء استفاده کرد.
از اختالفات مذهبی به گونهئی! از اختالفات زبانی به شکلی! از اختالفات منطقهئی به نحوی ،از
اختالفات اقتصادی به رنگی! از اختالفات تیپی و صنفی ـ مثل اختالف روحـانی و روشـنفکر ـ بـه
روشی و از اختالفات نژادی به ترتیبی! و اینان نه چیزهائی است که بتوان انکارش کرده و هر یـک
را به نحوی جهت روپوش نهادن به خباثتهای ظاهرشـاه مـورد توجیـه قـرارشـان داد! چـه مـردم
افغانستان ،هر یک به گونه ئی زخم دردبار یکـی و یـا چنـدتای از ایـن اختالفـات را بـر شـانة روان
خویش داشته و هنوز هم که هنوز است از همین سوراخ برای چندمین بار گزیـده مـیشـوند! کـه
گذشتنِ از شرح این غصه بهتر!
روسها برای اینکه پیوند و ارتباط میان ملت و دولت ظاهرخانی را بکلی از هم پاشـانیده و زمینـة
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جذب و انحراف هر کدام را به سوی خود ،با روشی شیطنتبار فـراهم آورنـد ،دولـت را نماینـدۀ
«قدرت» معرفی کرده و بدینسان نه تنهـا بـه «قـدرت» جاذبـه بخشـیدند ،کـه «حفـظ»« ،گسـترش»،
«تکاثر»« ،تمرکز»« ،تداوم» و فعالیتهای دولت در این زمینهها را قانونیت بخشیدند!
در واقع ،دولت سوسیالیستی روسیه ،پس از یک سلسه تلقینات انحرافی ،توانست بـه ظاهرخـان
بقبوالند که« :این قدرت است که حکومت و حاکمیت را حفظ میکند نه ملـت!» و «ایـن دولـت
است که باید نمایندَ «قدرت» باشد نه ملت!» و در حقیقت این ،مقدمة نیرنگ بسیار خطرنـاکی بـود،
برای وابسته کردن «قدرت» و یا الاقل «قدرت نظامی» دولت ظاهرخانی به روسیة سوسیالیستی!
حال تحق اهداف نهفته درین نیرنگ چه بالهائی بر سر ملت مسلمان افغانستان آورد؟! مسئلهایست
که «ششم جدی  2911هـ ش» سرآغاز فصل نوین و تکاملی! آنست!
دولت سوسیالیست روسیه درست برای به کرسی نشانیدن «قدرت» به جای هر ایده و یـا ارزش
دیگری تالشهای وسیعی به خرج داد ،تا روح تکنولوژیک و صنعتی بودن را که نمود ،مشخصـه
و مقدمهئی برای تحکیم و تثبیت «حاکمیت قدرت» میباشد ،جانشین آرمانهای دیگر ساخته و آن
را اصل اساسی حیات امروزی جابزند! و دیدیم که این نیرنگ بسیار خطرناک و بدفرجام در تمـام
زوایای سیاست دولت ظاهرخانی به نحوی سخت انحرافی و حقارتبار ،رسوخ کرده و حتی روح
سیاست فرهنگی ـ آموزشی این کشور را به لجن مالید و از جوانان این مملکت موجوداتی ساخت
که در مرکز آمال و آرزوهایشان چیزی جز ادغام شدن و ذوب شدن در فرهنـگ تکنولوژیـک و
بیجلو غرب ،جلوهگری نداشت!
روسها توانستند سیاست تبلیغاتی دولت را بـه گونـهئـی انحـرافبـار و هـرا انگیـز در جریـان
«قدرت» و تکنولوژی قرار داده و ذهنیت مردم را به نحوی سخت سطحی و قشری به سوی قدرت
و ...بکشانند.
در حقیقت این نیرنگها بدان واسطه به کار بسته میشد تا مردم با همة وجود متوجـه قـدرت و
تکنولوژی شده ،ارزش اولیه و اصلی را به قـدرت داده و سـایر زمینـههـا را ،اوال در مراتـب بعـدیِ
ارزشمندی قرار دهند و ثانیا آنچه را که به قدرت رابطة نزدیکتر و ...دارد نسبت به پدیده و اموری
که تضمین قدرت و حاکمیت و ارزشمندی آن را ندارد ،بیشتر بها داده مورد توجه قرار دهند.
رسیدن به این ذهنیت دو نتیجة بسیار هراسبار و بد فرجام داشته که متأسفانه دولت سوسیالیسـت
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روسیه توانست به این هر دو نتیجه که خود مادر و زایندۀ نتایج بسیار زشـت دیگـری نیـز مـیباشـد
جامة تحق پوشاند.
نخستین نتیجة رسیدن به این ذهنیت آن بود که مردم و باورمندان به اصالت قـدرت (دولـت) از
آن پس «روسیة سوسیالیستی» را به عنوان یکی از مراکز و مراجـع مهـم قـدرت و هدیـه کننـدۀ آن
شناخته ،رشد ،تکامل ،پیشرفت و ...ابعاد فرهنگی ،نظامی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسـی و ...خـود را
در گرو وابستگی و یا الاقل داشتن روابط با مرجع قدرت ـ کـه دریـن حـال روسـیه توانـد بـود ـ
میپنداشتند! چیزی که نمودهای مشخص و معین آن در ابعاد مختلف نمودار بوده و حتی در رابطه
با بعد سیاسی ،اغلب شنیده میشود که باورمندان و مؤمنان به اصالت قـدرت بلغـور مـیکننـد کـه:
بدون وابستگی به یکی از قدرتها نمیتوان برد سیاسی چشمگیری داشت!
طبیعیست ،آنهائی که شناسائی استعمار را وجهة همت خویش قرار دادهاند ،درین رابطة ویـژه
(اصل قرار دادن قدرت) متوجه بد آموزیها ،کژ فهمیها ،نارسائیها و بدبختیهای متعـددی ،چـه در
ساحة فرهنگ و آموزش ،چه در ساحة اقتصاد و روابط و مسائل اقتصادی ،چه در ساحة اخـالق و
آداب و رسوم اجتماعی و چه بسا که حتی در ساحة نحوۀ صحبت کردنها و ژست گرفتنهـا نیـز
شده باشند که ناگفتنش را بهتر از شرح اجمالی میپنداریم.
دومین نتیجة شرمزای این نیرنگ که از دیدگاهی بسیار مخربتر و زیانبارتر از اولی تواند بـود،
آنست که مردم و نیز دولت ،خود را و انسانیت خود را و جـوهر واالی خـود را و هویـت متعـالی،
قدرتساز و قدرتبرانداز خود را فراموش کرده و گمان میکنند که این «قدرت» اسـت کـه آدم
میسازد و جامعة انسانی ،نه اینکه این انسان است که قدرت میآفریند و جامعة قدرتمند انسانی!
پستی و خطر این ذهنیت در حدیست که شایسته است آنها که به انسـان و جـوهرۀ متعـالی وی
آشنائی بیشتری داشته و تنور باطنیشان ژرفای نارسائیها و کدارتهای اجتماعی و عم فاجعـهئـی را
که استعمار برای انسانیت فراهم دیده ،روشن و دیدنی مینماید ،در پی تحلیل و بـاز شناسـانیدن آن
برآمده مردم را به فطرت ربانیشان دعوت نموده و از گمراهی و ضاللت بیرون آورند.
به هر حال ،در واقع همین نیرنگ ابلیسـی بـود کـه زمینـة تحقـ نیرنگـی دیگـر را بـرای ملـت
افغانستان فراهم کرد! و آن دادن پیوند و ارتباط میان «سیاسـت» و «قـدرت» و انفصـال «سیاسـت» از
«اخالق» و «دین»!
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و از آنجا که این نیرنگ میتوانست در جهت تداوم حکومت ظاهرخانی نقش بسـیار مـؤثری
بازی نماید ،دولت به شایستگی از آن استقبال کرده و آن را جزء تبلیغات اساسی خویش قرار داد.
این کارها امید دولت را به کلی از ملت بریده و متوجه مرجع قدرت (روسیه) ساخته و در رابطه
با ذهنیت مردم ،میتوانست تحریفی سخت استعماری وارد نموده ،اوال تعهد اخالقی ،انسانی و الهی
مردم را عقب رانده و حداقل ،ایفای تعهد را به داشتن «قدرت» محول نماید که هر دو را انجام داد و
ثانیا ،همة فعالیتهای متعهدانه و سیاسی ـ اخالقی را وسیله و ابزار دست قدرت بسـازد کـه بـاز هـم
ساخت .و اگر امروز ،پس از آن همه سال و تحمل بدبختی و ...متوجه میشویم که نـزد خیلـیهـا،
فعالیت سیاسی و ...برای رسیدن به حاکمیت مطرح میباشد ،ریشه در نیرنگهـائی دارد کـه سـالهای
پیش روسیة سوسیالیستی درین میدان باخته است.
طبیعیست که وقتی قدرت اصالت محوری یافت و ملت ارزش خویش را نزد دولتی از دست
داد و رابطة دولت ،ملت و دین و آرمانهای انسانی و مردمی دستخوش و بازیچة مراجع قدرت قرار
گرفت« ،وابستگی» و یا به زبانی تحریفبارتر و مالیم و چرب و غفلتبار و بدون حساسیت «روابـط
دیپلماتیک» با مراجع قدرت ،اسا حکومتداری و رسیدن به حاکمیـت و راز بقـای آن شـناخته
خواهد شد! چنانکه نیرنگهای دولت سوسیالیستی روسیه در رابطه با دولت ظاهرخانی ،همین فراینـد
کشنده را ببار آورده و ظاهر و باند وی ،به گونهئی خندهآور ،اسا حکومتداری و حاکمیـت و
راز بقای حکومت خویش را در همین مسایل جستجو کرده و بدان سخت مؤمن بودند.
با در خواست پوزش از ناتوانی و عدم امکان پیگرد و بر شمردن نیرنگهای روسـیه در رابطـه بـا
دولت افغانستان ،اگر کسی بخواهد نتایج سوء و فرایندهای فاجعهآمیز و بدبختیزای این نیرنگهـا را
در رابطه با ملت افغانستان و ابعاد گستردۀ سیاسی ،نظامی ،اقتصادی ،اجتماعی و ...آن مورد تحلیل و
ارزیابی قرار داده و نمونهها و مثالهای برجستة آن را یکی یکی بـه تصـویر کشـد ،خـود کاریسـت
عظیم و بیدار کننده و نمایانگر این واقعیت که دولت سوسیالیست روسیه نه تنها به دولت ظاهرخـان
و ملت افغانستان خیانت نموده که هم به خویش ظلم کرده و به جای رفتن و شناختن روشهای سالم
عقالئی برای دفع و رفع مشکالت و نیازهای خویش بیراهه رفته و ستم ،پیشه ساخته و هم بـه ملـت
روسیه لطمههای متعدد وارد کرده است.
امید ما بر آنست که رحمت عام انقـالب اسـالمی ،یـا از دریچـة عبـرتآمـوزی شـامل حـال
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ناخداپرستان و حیلهگران و نیرنگبازان روسیة سوسیالیستی شده ،و یا از تجربة انحرافباری که نهایتا
به ایجاد دولت کارمل و ارتشکشی انجامید عبرت گرفته ،دست از ستمگری و سـفاکی برداشـته،
انسانیت را وجهة همت خویش سازند و یا رحمت عام این انقـالب الهـی از دریچـة ظهـور و تجلـی
قهاریت ح شامل حال آنان شده و با نابود کردن آنان ،راه ظلم و ستمگری بیشتر را برآنان ببندد.
بخش دوم

نیرنگهائی که در رابطة با ملت باختند
دولت سوسیالیستی روسیه ،همزمان و در عرض نیرنگهـائی کـه بـا دولـت ظاهرخـانی بـه کـار
میبست ،نیرنگها و حیلههای متعدد و خطرنـاکی را در رابطـة بـا مـردم نیـز بـه کـار مـیبسـت کـه
بدآموزترین و ناخوشآیندترین آنها «مردم دوست» (تودهای ،مردمی ،خلقـی و )...قلمـداد کـردن
رژیم و دولت روسیه بود.
اینان اصال نظام خویش را نظام تودهها و خلقها و دولت خویش را دولت خدمتگزار محرومـان
و ستمدیدگان و رنجبران جهان قلمداد میکردند .روسها با تمام قدرت و با استفاده از هر نوع وسیلة
ممکن به ملت افغانستان چنین القاء مینمودند که :رژیم سوسیالیستی کمـا و کیفـا و از نظـر ذاتـی و
جوهری و با تمام ماهیت و هویـت خـویش ،اوال نظـامیسـت «مردمـی» و در جهـت خـدمت بـه
محرومان و رنجدیدگان جهان و ثانیا ،در همة ابعاد مخالف دولتهای سرمایهداری و مستبد!
اینان نزد مردم نظام شاهی افغانستان را ،نظامی کهنه ،فرسوده ،استبدادی ،غیر مردمی ،اسارتبار ،و
حتی وابستة به غرب و انگلیس قلمداد کرده و داشتن روابط سیاسی با این دولت پو ،و مسخره را ،از
سوئی «تعارفی» سیاسی و دیپلماتیک جلوه میدادند و از دیگر سوی به نفع تودههای رنجیدۀ افغان!
دولت روسیه به ملت چنین القاء میکرد که اگر ما (روسیة سوسیالیستی) ،روابط سیاسی خود را
با افغانستان قطع نمائیم ،دست غرب و دولتهای استعمار غربی ،به صورتی کامل و همه جانبـه ،بـرای
چپاول امکانات مادی و معنوی ملت ستمدیدۀ محروم افغانستان باز شـده و غـرب هـم ،رنجبـران ایـن
کشور را به خاک سیاه خواهد نشانید! و این حرف ،درست همان چیزیست که روسهای جنایتپیشـه
و تجاوزکار ،امروز ،وقتی پای خروج نیروهای استعماری ارتش سرخ روسیة سوسیالیستی بـه میـان
میآید ،نشخوار میکنند! بدین معنی که میخواهند نمیدانم به کدام دستة از حیوانات سیاسی و یا
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استعماری بفهمانند که :علت عدم خروج نیروهای ارتش سرخ ،هجوم غرب به افغانستان میباشد!
به هر حال ،این رشته سری دراز دارد ،و طبیعی اسـت وقتـی روسـیه خـود را مردمـی و خلقـی
قلمداد نماید ،حاضر است نیرنگ دیگری نیز در این رابطه باختـه و زمینـة فعالیـتهـای اسـتعماری
خویش را گسترش دهد! و آن :عنوان کردن آمادگی دولت روسیه جهت ارائهی کمکها و انتقـال
تجربههای بسیار حیاتبخش برای رهائی خل ها از زنجیر استبداد و استثمار و ...میباشد!
این نیرنگ ابلیسی روسیه تا آنجا برنده ،کمرشکن و غیرمرئی بـود کـه عـدۀ زیـادی از جوانـان
در خوانده ،مدرسه دیده و دانشگاهی را فریفتة زنجیـری اسـارتبـار سـاخت کـه بـرای فـراهم
آوردن و خرید آن ،مسابقهها داشته و مباهات مینمودند! که نمونة کوچک این مسابقه را هم امروز
میتوان در فعالیتهای «وطن فروشانة» احزاب خل و پرچم و یا جبهة ملی وسیع پدر وطن به تماشا
ایستاد.
روسها مدعی شدند که حاضرند تجارب خود را به ملت افغانسـتان انتقـال دهنـد تـا ایـن ملـت
همچون کارگران و دهقانان روسی ،پس از بکار بسـتن ایـن تجـارب بتواننـد خـود را از زیـر یـوغ
استبداد و استثمار حکـام ظـالم و وابسـتة بـه غـرب رهانیـده و خـو ِد همـین دهقانـان و کـارگران و
دهقانزادگان حکومت را به دست گیرند!
طبیعی است که این «خوشخبری» جایزه هم داشـته باشـد! و خیلـی از ذهنیـتهـای خـام را بـه
پذیرش آن آماده و حتی به وجد و نشاط وادارد! لذا دیدیم که ارائهی مجربترین روش و بهترین
تجربه و نزدیکترین راه رسیدن به حاکمیت دهقانان و دهقانزادگان ،اندیشههـای سیاسـی ـ فلسـفی
مارکسیسم ـ لنینیسم معرفی شده و گفته آمد که اگر سر رهائی و رشد و ترقـیتـان اسـت ،بـه ایـن
اندیشههای علمی و ...تمسک جوئید ورنه راهی برای رهائی شما وجود نخواهد داشت!
این بود که همزمان با داشتن روابط نزدیک با ظاهرخـان و فـریفتن وی بـا وسـایل و روشـهای
مختلف و دادن القاب بسیار مضحک و تمسخرآوری همچون :دیموکراتیکترین شـاه منطقـه بـه
وی و ...نزد ملت ،دولت و سیاست وی را تحمل ناپذیر خوانده ،وضع اقتصادی ـ اجتماعی مـردم را
به دوران توحش نسبت داده ،پالنهای دولت ظاهرخانی را بـدون کـارآئی و سـود و بـدون ارزش
مستمر اجتماعی و خلقی قلمداد نموده و اصوال نظام شاهی را بدون کارآئی مطل جلوه مـیدادنـد!
تا مردم به استبداد ظاهرخانی ،به تنبلی و بیکارگی دولت ،تا مردم ،به اسـتثماری ـ اسـتبدادی بـودن
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رژیم و پیشرو و مترقی بودن رژیم سوسیالیستی معتقد شده ،از فرمول سوسیالیستهای روسیه مبنـی
بر به راه انداختن تظاهرات و ...بهره گرفته تضاد و تنفر خود را نسبت به دولت اظهار نمایند.
آنچه بدون هر نوع تردیدی درین رابطه مورد قبول همـة اذهـان روشـن مـیباشـد اینسـت کـه
روسیه ،این فرمولها را واقعا برای رهائی ملت ارائه نکـرده ،بلکـه از آن جهـت بـه ایجـاد ایـن جـو
دلخوش بود که ناآرامی جو سیاسی ـ اجتماعی افغانستان میتواند در وابسته سـاختن و مطیـع بـودن
همه جانبة دولت افغانستان به وی کمک نموده و روسیه نیـز ،اسـلحة فرسـوده و ...خـود را بـه بهانـة
آشفته بودن جو به دولت ظاهرخانی با قیمت گزافی فروخته و در سایر ابعاد نیز ،امتیازات چشـمگیر
و دهن پرکنی بدست آورد ،چنانکه همگـان شـاهد بـوده و هـیچ حـاللزادهئـی هـم آن را انکـار
نمی نماید .هر چند ایـن نیرنگهـا ازآن جهـت کـه ظـاهری فریبنـده و مـردمگرایانـه داشـت ،خـود
میتوانست در :القاء امید به فردائی بهتر و زندگانی خوبتر ،مردم را فریفته و روسـیه را یـاری کنـد! کـه
کرد! و عدهئی را چنان در توهمات و خیاالت پو ،استعماری سوسیالیسم غرق کرده بود که خصلت
واقعیتگرائیشان را از آنان گرفته و در منجالب عفن ایدآلیسم (وهمزدگی) غرق نموده بود.
از نیرنگهای دیگری که روسیة سوسیالیستی در رابطة با مردم افغانستان بازی کرده اسـت یکـی
دروغبافیهای ضد انسانیئیست که جهت ایجاد وابستگی جوانان بـه روسـیة سوسیالیسـت ،بـدان
متوسل شده است.
روسها برای جوانان افغانستان ،علت اصلی پیروزی سیاسی خویش بر حکومت و یا امپراطوری
«تزار» روسی را ،پشت پا زدن به فرهنگ گذشتة روسیه و رویکرد بـه سوسیالیسـم قلمـداد کـرده و
پیروزیهای علمی و تکنولوژیک خویش را نتیجة همین پشت پا زدن به فرهنگ ملی و سنتی روسیه
و روی آوردن به فلسفة علمی (مارکسیسم ـ لنینیسم) قلمداد میکردند! تا جـوان خوشـباور و زجـر
کشیدۀ افغانی ،این نسخة شفابخش را در رابطه با سرنوشت سیاسی ـ اجتماعی خویش مورد تجویز
قرار داده و به امید رسیدن به بهروزی هر چه سریعتر ،کمر همت به نابودی فرهنگ خویش بسـته و
حلقة غالمی و وابستگی اندیشههای مترقیانة مارکسیسم ـ لنینیسـم را بـا افتخـار و سـربلندی بگـوش
آویزد!
به کار بستن این نیرنگ بسیار خطرناک پیآوردهای ذلتبار و سرافکنده ساز و مهیبی را به دنبال
داشت که ناچیزترین فرایند آن را در بیهویتی همهجانبَ جوانان دلسپرده به این باور پو ،میتوان
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مشاهده کرد! و چنانکه در افغانستان در میان گروهی که با ایندسته از اندیشههای اسـتعماری روسـیة
سوسیالیستی برخوردی خوشباورانه و به زبانی «صـادقانه!» کـرده بودنـد ،مشـاهده کـردیم ،پـس از
اعمال این نیرنگ ابلیسی ،با همة ارزشهای انسانی ،تکاملبخـش ،رهـائیآفـرین جامعـة خـویش از
اخالق ،ادب و هنر و شعر و فلسفه و ...به عنوان ارتجاعی بودن آنها ،به جدال برخاسته و درین راه تا
آنجا پیش رفتند که قبل از رسیدن به سیاست مارکسیستی ،در دوران ظاهرخان ،پرچمیهای بیحیا
و ...زنان خویش را «اشتراکی» کرده و به این بیعفتی ،عنوان عملی انقالبی و پیشرو را میدادند!
و آنگاه که نیرنگ روسیه در این حد کارگر افتاده و غیرتزدائی کرده باشد ،سـخن از تحقیـر
روحانیت و روحانیون ،سخن از تحقیر مسجد و منبر ،سـخن از تحقیـر دیـن و دینـداری و عفـت و
اخالق و ...بیهوده خواهد بود.
این بردگان بیهنر و بیفرهنگ روسیه ،در جاذبـة شـعارهای اسـتعماری و کمکهـای برادرانـة
روسیة سوسیالیستی به همة این خفتها جامة عمل پوشـانیده و کردنـد آنچـه را اسـتاد تجـاوزگر و
استعمارگرشان امر میداد.
اینان به تحقیر مذهب و ارزشهای تعالیبخش و آزاد کنندهاش بسنده نکرده ،مطاب «تـز» طـرح
شده از جانب اربابان روسی ،مذهب و مذهبیون را وسیله و ابزار دست استبداد ،استعمار ،استثمار و...
خوانده و بر آن بودند که عامل اصلی بدبختی ملت افغانستان در طول صدها سال ،همین اندیشههای
خرافی (مذهبی!) و مذهبیون و آخوندهای مزدور و غیره بوده است!
این نیرنگ روسیه چنان به جا خورده و بکار رفته بود که اغلب جوانها از مطالعة کتابهای مذهبی
احسا حقارت و ...مینمودند ،چه رسد به رفتن در مساجد و تکیهها و گامهای عملی برداشتن در
زمینة مسایل مذهبی!
با این همه هنوز برای روسیة استعمارپیشه جای بافتن و به کار بسـتن نیرنگهـای متعـدد دیگـری
خالی بود! هر چند به گمان ما ،بدترین ضربه و زیانبارترین نیرنگی که روسها با ملت مظلوم افغانستان
وارد آورده و بکار بستند ،همین فرهنگزدائی هراسباری بود که بـا وسـایل ،امکانـات و روشـهای
مختلف و متعدد ،جامة عمل پوشانیدند.
نیرنگ دیگر روسها برای جذب هرچـه بیشـتر و سـریعتر افـراد عقـدهئـی ،شکسـتخـورده و
شهرتطلب ،القاء این مسئله بود که اگر روسها بخواهند به گروه ،دسته و حزبی اعتماد پیدا نماینـد،
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میتوانند از طری زد و بندهای سیاسی و ...آن گروه را به حاکمیت برسانند! و برای اینکه این مسئله
ذهننشین افراد شده و تا عم تصورات و تخیالت آنها راه یابد ،مثالهائی نیز از گوشـه و کنـار بـه
رخشان میکشیدند!
طبیعیست وقتی عناصر ادغام پذیر ،عقدهمند و قدرتجوی متوجه شود که:
صنعت و تکنولوژی در گرو پذیرش و پیادن کرده سوسیالیسم میباشد؛
ابرقدرت شدن در گروه پذیرش و پیاده کردن سوسیالیسم میباشد؛
رسیدن به حاکمیت و اسم و رسم و ...در گرو پذیرش و پیاده کردن سوسیالیسـم مـیباشـد؛ بـا
همة وجود ،حتی برای یکبار امتحان هم کـه شـده ،روسـیه و سوسیالیسـم روسـی را قبلـة آرمـان و
آرزوهای تحق نایافتة خویش میپندارد! و که نمیداند ،آنگاه که بخش مهمی از جامعة افغانستان
عمال به همچه یک سرنوشتی گرفتار شود ،تقابل و تضاد اندیشهها و افکار و برداشتها ،صحنه را به
میدان نبردی خشن و پو ،بدل کرده ،از هر طرف زمینة دستبرد کامل دشمن را آماده مـیدارد؟!
چنانکه دیدیم و آماده هم کرد و دشمن هم برد آنچه را بایـد خـود ملـت در راه بهـروزی و تعـالی
خویش میبرد!
تاریخ چند سالة اخیر افغانستان به روشنی گویای این واقعیت تلخ و جانکاه بوده و همگان شاهد
بودند که پس از پا گرفتن اندیشههای مبتذل ،استعماری و وارداتی روسیه بود که نیروهای باسواد به
جان هم افتاده ،هم اختالف دیدها و برداشتها و اندیشهها باعث پاشیدگی ملت و ضعف همگانی
و تحمل خسارات بسیار بسیار زیاد شد و هم زمینة نفوذ و اعمال قـدرت اسـتعماری روسـیه را زیـاد
کرد .چه آنگاه که در جامعه و میان قشری از آن جامعه ،فعالیتهای سیاسی وسیلة رسیدن به قدرت
و حاکمیت تشخیص داده شده و وابستگی به روسیه نه تنها امری ذلتبار و خجالـتآور تلقـی نشـده
که امری موجه ،منطقی و ضروری! تلقی شود! دیگرانی که از پایه و مایه با این نوع بیـنش و کـنش
شرمآور و اسارتبار مخالفاند ،یارای تحمل این همه پستی را نداشته و نخواسته در جریان جـدائی،
تفرقه و اختالف قرار میگیرند.
به هر حال ،روسها از همة این نیرنگها و صدها و هزارها حیلـة ضـد انسـانی دیگـر در رابطـه بـا
سرنوشت مردم افغانستان بازی نمودند! اما زمانی که متوجه شدند بکار بسـتن همـة ایـن نیرنگهـا بـه
نتیجه و یا نتایج مورد نظرشان نینجامید ،به نیرنگی بسیار بـزرگ متوسـل شـدند کـه روی چنگیـز و
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انگلیس را با رنگ و روغن جالدار و براق سفید کرد! و آن لشکرکشـی و تجـاوز مسـتقیم ارتـش
سرخ آنهم پس از چند کودتای فرمایشی بود! که چون این نیرنگشان خیلی بزرگ میباشـد ،الزم
است قلمهائی بزرگ و اندیشمندانی بزرگتر به شرح آن پردازند.

إِ َّن راَّك لبِالل َِلمَلرص ِالد

دورنمای شکست روسیه
به بهانة پیش درآمد

باورم براینست که اسا فلسفة تکوین اندیشهها و اصول سیاسی مبتنی بـر جهـت بخشـیدن بـه
فعالیتهای اجتماعی انسان در مسیر «خیر» و «ح اجتماعی» بوده و در این دوران ،نمیتوان اندیشهای
را سراغ داد که باوری متضاد با آنچه آمد ابراز کند .چه آنگاه که فعالیتهـای جامعـه از همـاهنگی و
هدفمندیئی انسانی و پر برکت برخوردار نباشد ،قانونمندی و سنتهای اجتماعی حکـم مـیکنـد
که الزمة چنین اجتماعی پراکندگی ،تـزاحم و تنـازع بـوده و سـیر نهـائیش بـه تخریـب و تالشـی
بینجامد ،آنچنانکه تاریخ بارها و بارها نشان داده است!
از جانبی سیر حرکت اجتماعی در جهت خیـر و حـ بـوده و هـیچ قـدرتی در هـیچ دورانـی
نمیتواند مسیر حرکت جامعه را به نفع خویش و در جهت خواستهای خویش تغییـر دهـد و تـا
آنجا که مطالعة ملل و اقوام مختلف نشان میدهد همیشه محکومیت و نابودی متوجه باطل بوده و به
نحوی از انحاء ح و خیر را متجلی ساخته است .و اینکه بعضیهـا نسـبت تبارزهـای متنـوع و گـاه
متناوب غیر ح در مسیر تاریخ یا به نوعی یأ و بدبینی پناهنده شده و یا ناخودآگاهانه ماتریالیسـم
و اخالق هدفگریزی را پیشة خویش ساختهاند ،و گاه برآنند که حرکت تاریخ همیشه و همه جا
در جهت ح نمیباشد ،از ذهنیتی برخوردار است که ناخودآگاهانه تبارز حـ را در خـود متبلـور
ساخته است ،بدین معنی که چون اینان توقع تبارز ح را داشـتهانـد ولـی اغلـب بـا نـاح برخـورد
کردهاند ،با نوعی کم باوری به این ذهنیت پناهنده شدهاند!
بهر صورت ،اصول سیاسی در صورتی که متکی به ابعاد متعالی انسان و ارزشهای انسانی باشـد،
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نه تنها از انسانیت و تکامل معنوی انسان دفاع میکند که برآنست تـا بـا ایجـاد روشهـائی تنـازع و
تزاحم را نیز از بین ببرد.
از جانبی بررسی سیر عملکرد و میزان پایبندی به اصول حاکم بر سیاستهـای اجتمـاعی مبـین
چند واقعیت دردانگیز میباشد که بـا وجـود تحمیـل و ارائـهی نتـایج نـامطلوب و تخریبـی و گـاه
فرایندهائی شکوفا و ارزشآفرین ،هنوز چنانکه شایستة مقام انسانیسـت بـدانها رسـیدگی و توجـه
نشده است.
در صدر این واقعیتها ،این مسئله جای گرفته است که همة اصول سیاسی برخی از جوامع بـر
مبنای ارزشهای اصیل انسانی که ناگزیر از جانبداری اکثریت باشد بنا نشده و هنـوز اکثریـت مطلـ
جوامع امروزی پیرو اصول سیاستهائی هستند که به نحوی از منافع عدهئی جانبداری مـیکنـد! ایـن
سیاست که در طول تاریخ انسانی همیشه متوجه به شکست بوده و همیشه با اتکای به زمینههای غیر
وجودی و برون از جوهرۀ سیاسی ،قوام خویش را حفظ کرده است ،هنوز پیـروان بیشـماری دارد
که به گونة نظری بدان مردد ولی عمال از آن دفاع مینمایند و هنوز که هنوز است گرایشهای غیـر
اصولی متالشی سازندۀ هویت انسانی را بر گرایشهای «فطری» و نتیجتا الهی و تکاملبخش ،ترجیح
داده و در جهت ویرانگری دستگاه ارزشی جامعة بشری ،دزدانه گام بر میدارند.
واقعیت دیگری که متأسفانه تا کنون مورد توجه اکثریت انسانها قرار نگرفته و گـاه در رابطـه بـا
فعالیتهای ضد انسانی عدهئی تهدید به نابودی نیز میشود اینست که اغلب کسانی که در رابطة بـا
کردار خیر و ح و عدل اجتمـاعی قـرار گرفتـه و بـا نتـایج بـارور و تکـاملی آن آشـنائی حاصـل
کردهاند ،یا سخنان آنان را نمیگذارند به جائی برسد تا دیگران را متوجه ح و خیر نمایـد و یـا بـه
نحوی دیگر آنان را از میدان بدر میبرند! در نتیجه گرایش به خیر و ح بـا وجـود ارائـهی فراینـد
انسانی و بارور ،در محدودۀ بسیار تنگی قرار گرفته و همگانی نمیشود.
آنچه از هر دوی این واقعیتها رقتانگیزتر و شکنجهآفرینتر مینماید اینست کـه عـدهئـی از
شیادان و بدکرداران اجتماع ،با استفاده از باور انسانگرایانة مردم و تظاهر به ایمان به پاکیها و نفـرت
از ناپاکیها اصول سیاسی جامعه را طوری تنظیم نمایند که جانبداری از ح و خیـر را مـورد تأکیـد
قرار داده تا بتوانند نه تنها مردم را به خویش خوانده و حس احتـرام آنـان را بـر انگیزنـد کـه بتواننـد
احسا ضرورت گرایش به این اصول را در وجدان اکثریت مطل زجر کشیدگان جوامع انسانی
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شکوفا سازند ،ولی همینکه توانستند خویشتن را بر مردم تحمیل نمایند! اصول سیاست را در رابطة با
منافع خویش متغیر ساخته و آنرا چنان از محتوای انسانی تهی و از هیئت اصلی مسخ میدارند که در
ذهن اکثریت ،اصول سیاسی که طرد و نفی کنندۀ تزاحم و تنازع جلوه کرده بود بـه عنـوان وسـیلة
تنازع تبارز مینماید.
این عمل (سوء استفادۀ سیاسی) باعث میشود که در شرایط و مراحلـی همـة محسـنات یـک
رژیم سیاسی مورد اغماض قرار گرفته و شخص ،حساب شخص عمـل کننـده و انحـراف وی از
اصول سیاسی را به حساب جوهرۀ آن اصول سیاسی بگیرد .در این مورد نه تنها بر اصول سیاسـی و
ارزشهای حاکم و مندرج بدان ظلم رفته است که بر قضاوت کنندهئی ایـن چنینـی نیـز ظلـم رفتـه
است.
ازین پس بر جامعهئی این چنینی فریب حاکمیت دارد و خودخواهی و خودبـاختگی و تحریـف
و !...و روح انسانی و آرمانها و ارزشهای متعالی به بازیچه گرفته میشود؛ بیشـترین رنـج جامعـة بشـری
دوران معاصر زادۀ همین واقعیت تلخ میباشد .چه اغلب دولتهای کنونی مشی سیاسی خود را بر مبنای
اصولی میریزند که با دید قشرگرایانه و سرسری ،نخست انسانی جلوه میکند و مـورد اطمینـان و در
ثانی زمینههای انحراف آن نامرئی مینماید! از این لحاظ تا در عمل متحق نشود ،به صـورت جزمـی،
حکمی دربارهاش نمیتوان صادر کرد ،ناگفته پیداست ،این سخن معنـای آن را نمـیدهـد کـه اگـر
قدرت اجرائی این جوامع از دست عدهئی انحرافی نجات پیدا نکند ،جامعه نمیتواند راه رستگاری را
پیش گیرد ،نه! چه همین باورمندی برآنمان داشت تا بدین مسئله بپردازیم.
جامعة ما (افغانستان) که از دیر باز در آتش این انحراف میسوخت ،پس از طی مراحلـی بـدام
استعمارگرانی افتاده اسـت کـه مـدعی پیشـتیبانی محـرومین مـیباشـند! اسـتعمارگرانی کـه بسـیار
خطرناکتر از شاهان حاکم بر ما ،در رابطه با اصول سیاست خویش ،با مردم جامعة خویش (روسیه)
نیرنگ میبازند.
بررسی روح سیاست استعماری دولت سوسیالیستی روسیه و گروهها و چهرههای سیاسیئـی کـه
ادعای پشتیبانی از سیاست ناب و روشن انسانی ـ اسالمی را داشـته و در عمـل بـه زمینـههـائی متوسـل
میشوند که ناانسانگرایانی چون روسها توسل جستهاند ،میتوانـد روشـنگر وضـع سیاسـی جامعـة مـا
باشد ،چه آنچه بر این سرزمین میرود ،ظلم است و تجاوز و ستم است و کشتار و !...و هرگـاه بتـوانیم
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در مورد سرانجام این سیاست و نیز ارائهی مظلومیت ملت افغانسـتان حکمـی مبتنـی بـر واقعیـتهـای
ملمو ارائه نمائیم ،توانستهایم چگونگی وضعیت سیاسی آیندۀ افغانستان را روشن نمائیم.
ما ،سیاست استعماری روسیه و روشهای فریبکارانه و منافقانة مدعیان کاذب انسانیت و اسالمیت
را «سیاست فریب» لقب دادهایم و برآنیم تا با ارائهی نمودهای ایـن سیاسـت و بـا شـناخت هـر چـه
ملمو تر آن ،وضعیت آینده را به تماشا بایستیم .این واضح را روشن کرده باشم که مراد نگارنـده
از دادن این عنوان محصور کردن این سیاست به سیاست فعلی حاکم بر روسیه نبوده و از تعمیم غیر
محدودی برخوردار میباشد ،همچنان که معتقد نیسـتم انحـراف از اصـول سیاسـت سوسیالیسـتی،
یگانه عامل این واقعیتهای تلخ میباشد .در اینجا نیز موجه میپنداریم که عاجزانه تمنا کنـیم اگـر
نواقصی در کار ما مشهود باشد ـ که یقینا هست ـ خوانندۀ نهایت عزیـز و متعهـد از یـاری مـا دریـا
نورزیده و در صورت ممکن «نمودهای وابستگی» را نیز مـروری بنمایـد .ایـن تمنـا از آنجـا موجـه
دانسته شد که قسمتی از ویژگیهای سیاست فریب را ،آن جزوه پاسخ گفته است که تکرارش در
اینجا شنیع پنداشته شد!
بهر حال اگر این نبشته بتواند تأملی انسانی را در جهت بررسی اصول سیاسی برانگیزد ،نگارنـده
از عمل خویش پشیمان نخواهد بود!

إِ َّن راَّك لبِالل َِلمَلرص ِالد
تابستان 2922
ضرورت این بحث

بررسی همه جانبة علل و عوامل شکست سیاست فریب بـه صـورت اکادمیـک ،کـاریسـت
مشکل و همراه با موشکافیهای نقادانه و پردامنه و طبیعتا مقالهئی کوچک نمـیتوانـد ،تبـارز دهنـدۀ
همة آن مسایل و واقعیتها باشد ،لذا این مقاله بر آنست تا به صورت بسیار اجمالی و گذرا ،عوامـل
عمدۀ شکست سیاست فریب را مورد توجه قرار دهد.
و اما آنچه را از بیان فهرستوار آن ناگزیریم اینست که به گونهئی بس اجمالی به ابعاد نظری و
عملی این سیاست باید توجه نمائیم ورنه چه بسـا کـه در مـواردی روح مطلـب و جـوهرهئـی کـه
برانگیزانندۀ وقایع و رویدادهای سیاسی ـ اجتماعی متعددی میشوند ،بدست فراموشی سپرده شود.
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و پر روشن میباشد که سیاست فلسفة سیاسی ـ که در واقع بخش نظـری یـک دسـتگاه فلسـفی را
تشکیل میدهد ـ مبتنی بر جهانبینی و پاگرفتة از آن بوده و حتی اگر با دقتی شایسـته و در خـور بـه
عملکردهای بشری توجه شود ،اثبات خواهد شد که هر عملی ملهم از دیـد ویـژه و ایـدۀ خاصـی
نسبت به جهان و انسان و علت فاعلی و غائی آن میباشد.
روی همین امر اگر بر آن باشیم تا به درک نهادهائی برسیم که زایندۀ شکست سیاسـت فریـب
بودهاند ،ناچاریم نظری به جهانبینی سیاست فریب بیفکنیم.
گفتیم که سیاست فریب محصور به عملکـرد و حـوزۀ عملکـرد سیاسـی ـ اسـتعماری دولـت
روسیه نبوده و شامل همة افراد ،گروهها و نظامهائی میشود که به نحوی از انحاء فطرت توحیدی و
منزلتهای انسانی را به باد فراموشی سپرده و همة کوشش خویش را معطوف سرگرم نگه داشـتن
دیگران جهت چپاول آنان کرده و در مسیر خیانت به خل و خدای از هرگونه زمینهئی بهره جوئی
میدارند.
اندک توجه به وضع سیاسی افغانستان و گروهها و گروهچههائی که مدعی غمخـواری خلـ
و گاه پیروی از اصـول و ارزشـهای اسـالمی بـوده و داعیـة راهنمـائی و پیشـوائی مـردم را بـه سـر
میپرورانند ،هر مسلمان با انصافی را وا میدارد به اینکـه احسـا خطـر و نیـز احسـا ضـرورت
تحلیل مواضع ایمانی و اخالقی اینان را روشن نموده و در حد توان خـویش چهـرههـای زشـت و
کریه و روشهای شیطانی آنان را به دیگران نمودار سازد.
و چون این مقاله عهدهدار همین مسئله میباشد ،بهتر میدانیم نخست ،جهانبینی سیاست فریب
را مورد توجه قرار دهیم و پس از آن به سراغ جهانبینی منحرفین و مدعیان نیرنگباز برویم.
ماتریالیسم ،جهان و انسان

روسها ،از دیر زمانیسـت کـه مـدعی پیـروی از نظـامی فکـری بنـام «ماتریالیسـم دیالکتیـک»
میباشند و گذشته از اینکـه سیاسـت و نظـام حـاکم بـر ایـن کشـور (سوسیالیسـم) را پـا گرفتـه از
ماتریالیسم و بر اسا بینش ماتریالیستیک مـیپندارنـد ،برآننـد کـه دیگـران را متقاعـد سـازند کـه
نخست نظام سوسیالیستی مبتنی بر عدل اجتماعی بوده و میتواند به پراکندگیها و تـزاحم و تنـازع
ناشی از حاکمیت ظلم و بیداد خاتمه بخشد و ثانیا جهد میورزند تا به بیرونیـان از مرزهـای روسـیه
بباورانند که در کشور روسیة فعلی عدل! حکومت میکند!
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البته برای جهان ثابت شده است که اگر روسها به افغانسـتان لشـکر کشـیده و در حـدود یـک
میلیون افغانی را به خاک و خون کشیده و چهار میلیون از جمعیت این مملکت را به ممالک دیگـر
متواری کردهاند ،عملیست عادالنه! آنهم زائیده عدل علمی! چه این عـدل از فلسـفة علمـی! مایـه
میگیرد و طبیعیست که نمیتواند خود علمی نباشد! بگذر.
بهر حال ،سیاست فریب مبتنیست بر ماتریالیسم دیالکتیک که بنا به قول خود آقایان بـر مبنـای
دستگاه فلسفة علمی شکل گرفته است ،و طبیعیست که نقد و بررسی همة نشایستهها و نبایستهها و
ناتوانیها و نواقص یک دستگاه فلسفی را نمیتوان در یک مقاله گنجانید ،آنهـم اگـر ایـن دسـتگاه،
چنان ماتریالیسم دیالکتیک ،نظام فلسفیئی باشد که هیچ جایش با هیچ جای دیگرش هماهنـگ و
همدست نباشد! گذشته از اینکه قسمتی از نارسهائیهای ماتریالیسم دیالکتیک را دیگرانی دانشمند و
حقیقتجوی در رسایل و کتب جداگانه و مفصلی ارائه دادهانـد و طـالبین بـه آن مباحـث شایسـته
آنکه به آن نوشتهها تمسک جویند.
دستگاه فلسفی سیاست فریب برآنست که «جهان» از بیخ و بن مجموعهای است مـادی کـه در
آن هیچ عنصر غیر مادی (معنوی ـ الهی) جائی ندارد.
در جهانی که فطرت و خمیرۀ آن در جهت معنویت سرشار و مطلقی بـوده ،هسـت و خواهـد
بود ،در جهانی که از دیر و دیرترین باز ،مشعلهای معنوی هدایت ،دست به دست پیامآوران الهـی
داده شده و بشر نه تنها از طری فطرت با معنویت احسا آشنائی میکند کـه سراسـر تـاریخ وی،
فریاد معنویت و الوهیت است ،سیاستبازانی چند ،قد میافرازند و میگویند جهان ذاتا مادی است
و هیچ عنصر الهی در آن جائی ندارد ،تازه اینان مایلاند که همگان این پندار حقیرشان را باور کنند.
اینان متوجه نیستند ،در جهانی که کال مادی است چگونه و از چه راهی ایـدۀ عـدل و الوهیـت
تبارز کرده است؟!
لذاست که متوجه میشویم ،جهانبینی دستگاه فریب ،نظر به تنگی زاویة دید و تناقضگوئی با
اصول خویش ،نخستین عامل شکست نظام سیاسی خودش میشود .چه نظـام فلسـفیاش نظـر بـه
نواقصی که دارد نمیتواند ،حقای و وقایع جهان را حتی بر اسا اصـول خـودش توجیـه و تبیـین
نماید.
یکی از علتهائی که سیاست و جهانبینی نظام فریب را به پرتگاه شکست نزدیک ساخته اسـت
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نواقصی است که در زمینههای «ابـزار شـناخت» و «روش شـناخت» دارد ،چـه ابـزار شـناخت ایـن
دستگاه وسایل حسی بوده و پا از مرز احسا فراتر نمـیگـذارد و حتـی نابخردانـه «عقـل» را ببـاد
تمسخر میگیرد و در بخش دوم پایبند ساحة محدود و کریه دیگری ـ که نوعی دیگر از شـناخت
حسی است ـ بوده و هر آنچه را که در حیطة تجربه نیاید ،نفی میدارد.
شگفتی مطلب در اینست که اینان همه جا چنین نیستند و آنگاه که مصالح سیاسـیشـان تقاضـا
میکند از هر ایدآلیستی مسخرهتر به مسایل ایدآلیستی میچسـپند! بـرای اینکـه خواننـدۀ محتـرم از
منافقت بازیگران سیاست فریب و جهانبینی منافقانةشان بهتر آگاهی حاصل نمایـد و ضـمنا سـخن
نگارنده بدون مثال نبوده باشد ،در رابطه با آنچه آمد ،بهترین مثال را میتوان مقولة تضاد دانست.
آنهائی که فلسفه میفهمند ،نیک دریافتهاند که «تضاد» یک مقولة اعتباری است نه بدیهی و نیز
نیک باور دارند که رسیدن به درک مفهوم تضاد از طری حس و تجربی غیـر ممکـن اسـت ،چـه
آنچه برون از ذهن کسی وجود نداشته باشد ،درکش حسی و تجربه نیسـت و اصـوال مـا در بـرون
پدیدۀ (چیزی) واحدی نداریم که برخورد با او ایجاد درک «تضاد» را بنماید.
با همة اینها ،سیاستبازان نظام فریب ،تضاد را اصل و نهاد زیربنای همة افکار مـادی! و دسـتگاه
فلسفة علمی! خود قرار دادهاند! مسخرۀ در مسخره.
چون تضاد نه با ابزار شناخت این نظام و نه با روش شناخت آن درک شـدنی اسـت ،بخـواهی
نخواهی ،نزد باخردها پرسشهائی را ایجاد میدارد که روشنگر تناقضگـوئی دسـتگاه فلسـفی نظـام
فریب است با خودش؛ و یقینا آخر امر هم ،سنتهای حقانی هستی که بر مبنای نفی باطل و اثبات و
تجلی حقیقت استوارند ،ح را جلوهگر ساخته و نظام فریب را از چشمانـداز باورهـا انداختـه و بـه
منجالب شکست و نابودی میکشاند .و اگر سیاستپیشگان نظام فریب ،نخواسته باشند بیش از این
به فریب دادن خویش ادامه دهند ،باید باور کنند که سالهای سال است شکست ننگین مارکسیسـم
اعالم شده و خردها و دیدگان ح نگر ،حتی از تماشای شکست واقعی این اندیشه و نظام سیاسـی
بازگشتهاند.
از جانبی جهانبینی سیاست فریب بر زمینههائی بنا شـده کـه رسـیدن بـه حقـای و جـوهرۀ آن
زمینهها نیاز مبرم و شدیدی به فلسفهبافی و بحثهای کشدار ندارد.
اساسا تا آنجا که هر انسان معمولیئی متوجه شده است در همین دنیای خاکی ما ،هیچ چیـز بـه
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خودی خود پدید نیامده است و هر چه ـ اعم از پدیدههای محسو و یا روابط و قوانین حاکم بـر
این پدیدهها ـ را مشاهده میکند ،پدید آورندهئی داشته است! جز جهان به این عظمت؟!
ماتریالیسم میگوید که :جهان را کسی به وجود نیاورده ،بوده ،هست و نیز خواهد بـود! جالـب
قضیه اینست که میکوشد به دیگران بقبوالند که جهان را کسی به وجـود نیـاورده اسـت! امـا بـاز
مسخرهتر اینکه میگوید تکامل هم میکند.
قسمت جالب قضیه در اینست که اینان با همة فقری که در زمینة پیدایش ،تعلیل ،تفسیر و توجیه
مفاهیمی چون« :علـت»« ،ضـرورت»« ،خـدا» و ...در ذهـن دارنـد نابخردانـه وارد بحـث آن قضـایا
میشوند ،در صورتی که موجه آن بود که چون ماتریالیسم دیالکتیک نمیتواند از طری شـناخت
حسی رابطة «علت و معلول»« ،ضرورت و امکان» و ...حل نماید وارد بحث آنها هم نمـیشـد؛ چـه
برسد به اینکه مثال در رابطة علی ـ معلولی ،خدا را نفـی کنـد! چـه ایـن دسـتگاه فلسـفی حقیرتـر و
ناتوانتر از آنست که حتی بتواند با در نظر گرفتن اصول حسی شناخت ،چگونگی ذهنیت بـاور بـه
خدا را توجیه نماید ،زیرا که این روش فلسفی معتقد است :هرگاه چیزی در بیـرون وجـود نداشـته
باشد ممکن نیست ذهن انعکاسی از چیزی معدوم را در خود نمایش دهد ،ولی وقتـی مسـئلة خـدا
پیش میآید این فلسفه با چشمپوشی از تحلیل و تفسیر چگونگی پیـدایش آن ،آن را مـورد انکـار
قرار میدهد!
و هر چند به هدفدار بودن جهان و نیز بـه تصـادفی بـودن جهـان صـریحا حرفـی نـدارد! امـا از
محتوای سخنان آنان بر میآید که هم به تصادف مؤمناند و هـم بـه هدفـداری جهـان! و امـا چـه
هدفی! هیچ معلوم نیست!
و چون همة این نارسائیها روشنتر از آنست که کسی جهت فهم آنها نیازی به مسـایل غـامض
فلسفی احسا کند ،دستگاه را به مسخره و شکست مواجه گردانیده است.
در مورد انسانشناسی این نظام همین بس که از شدت بهیمی پنداشتن انسـان ،نابخردانـه برآنسـت
که زیربنای همة فعالیتهای انسانی را همان نیازهای حیوانی وی (نان ،لبا و مسکن) تشکیل میدهد.
آن کسی که آدم باشد وقتی این فلسفهبافی تمسخربار و ذلتآلود را مشاهده کند ،شاید خندهاش
بگیرد و شاید هم به گریستن مجبورش نماید .چه درین دستگاه آنهـم در برجسـتهتـرین تحلـیلش،
انسان ،میمون زادهئیست که فقط میخواهد شکمش پر باشد و تنش پوشیده و جایش امن! طبیعی
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است که سیاستمداران پیرو این بینش ،بر آنند تا انسانها را از هر طری ممکن به اهداف منحط این
سیاست حیوانی برسانند ،چنانکه در افغانستان عمل میدارند.
آنچه در مورد فلسفة سیاسـی ایـن نظـام بایـد ارائـه شـود اینسـت کـه طبـ گفتـههـای متـواتر
ایدئولوگهای این دستگاه ،فلسفة سیاسیاش «حزبی» است! و صد البته که این فلسفة حزبـی را جـز
باورمندان به زور که خود را از طری تحمیل زور دولت نامیدهاند کسی گـردن نخواهـد نهـاد! چـه
اگر این فلسفة «حزبی» به معنای مردمی بودن آن میبود که الزم بود تا اکثریـت مطلـ مـردم مـثال
روسیه را حزبیها تشکیل میدادند و از نظام و فلسفهئی که جانبدار مردم بود جانبداری میکردنـد!
نه اینکه فقط آنهائی که دولت (زورداران و زورگویـان جامعـه) را تشـکیل مـیدهنـد جانبـدار آن
باشند! و باز چه به ناح و چه به دروغ و متناقض با آن!
و اگر قرار باشد ،بدترین نتایج حاصله از تحق سیاسـت و فلسـفة سیاسـی نظـام فریـب را ارائـه
نمائیم ،به ح در رأ همة این نتایج ذلتبار ،اعراض نود و انـدی در صـد مـردم روسـیه اسـت از
سیاست فریب و جهانبینی آن! و وقتـی خـود روسـها اعـالم مـیکننـد کـه عـدد تبلیغـاتی حـزب
کمونیست دوازده میلیون نفر میباشد ،آوردن دالئل دیگری جهت اثبات اعراض مـردم ضـروری
نخواهد بود.
از دیگر سوی ،انسانشناسی و فلسفة سیاسی اینان در مـواردی چـون اخـالق ،آزادی ،عـدل و
حتی آموزش و پرورش ،از منحطترین توجیهات و تحمیالت برخوردار بوده و چـون ایـن مقالـه،
برای مقصد دیگری نگاشته شده است از بحث بیشتر خودداری میداریم.
مدعیان صدق و عاملین به کذب

رنجی که بر ملت مظلوم افغانستان وارد آمده است و سیاستهائی کـه اسـتعمارگران سـیهروی
جهانی و خودباختگان و خودفروختگان داخلی بر آنان تحمیل داشتهاند ،ایجاب میکند که اینبـار
ملت مظلوم ما با همة توان و نیرو بکوشند تا عمال پیرو اندیشه و مکتبی باشند که پا گرفته از اصول و
ارزشهای الهی و منطب با فطرت الهی انسان بوده و به کسانی میدان عمل بدهند که درین مسیر الهی
با صداقتی هر چه تمامتر گام بر میدارند.
در همین رابطه و برای شناختن سیاست و زمینههای سیاست «صدق» و الهی از سیاست «فریب»
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و غیر الهی الزم است با دقتی هر چه تمامتر متوجه کردار و رفتار کسانی باشیم که ادعای پیـروی از
اندیشة الهی را داشته و در نهایت خویشتن را باورمند و پایبند معنویت قلمداد میدارند.
بررسی گسترده و ژرف زمینه ایجاب شرح و بحث زیادی را داشته و چون این نبشتة کوچـک
حوصلة ورود به آن زمینهها را ندارد ،میکوشیم روح مطالب نهفته در مسئله را به صورت اجمـالی
مورد بررسی قرار دهیم.
اگر نیک اندیشیده و توجه کرده باشیم ،چون جهانبینی سیاست فریب مبتنی بـر اصـل مادیـت
جهان ،انسان و در نتیجه موضعگیریهای مادهگرایانة فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اخالقی و ارزشـی
میباشد ،سیاستمداران فریب همیشه و در هر زمینه تمام کوشش خود را متوجه زمینههای مادی و
قدرتمدارانه کردهاند.
با درک همین معنا و با مقایسة عینی زمینههای مورد توجه فرد معـین و یـا یـک گـروه سیاسـی
مدعی مثال اسالمیت و انسانیت و خـداگرائی بـا زمینـههـای مـورد توجـه کفـار مـثال روسـی و یـا
آمریکائی و ...میتوانیم به موضعگیری ایمانی ،ارزشی ،سیاسی و ...آن شخص یا گروه سیاسی پـی
ببریم .چه همانگونه که همة دانشمندان واقعبین متوجه و متذکر شدهاند ،هر عملی حاکی از بـاوری
خاد است ،مثال همانگونه که نماز خواندن حکایت از باورمندی به خدا و پایبندی بـه شـریعت و
اصول و فروع اسالمی مینماید ،تمسخر کردن به نماز چه در بیان و چه در عمل بیانگر آنسـت کـه
عامل به این زمینه به خداوند اعتقادی نداشته و به قوانین شرع پایبندی ندارد.
در سلسلة بررسی زمینههائی از همین دست ،موضعگیـری ایمـانی شـخص و یـا گـروه نمایـان
میشود چه کسی واقعا به خداوند مؤمن بوده و به دستورات وی نیز پایبند اسـت تـا آنجـا کـه اگـر
گناهی و یا خطائی از وی سرزند بدون توقف ،در خفا و یا علن از آن استغفار نمـوده و مـیکوشـد
خویشتن را در مسیر اصلی فرامین الهی قرار دهد ،ولی آنی که با زمینة خداپرستانه برخورد انتفـاعی
میکند و خدا و ارزشهای خدائی را وسیلة کسب مکنت و شهرت قرار میدهد ،نسبت به اسـالم و
قرآن و ارزشهای اسالمی و اوامر خداوندی ایمانی درخور و شایسته پیدا نکرده و در سلسلة ایمـانی
او ،آرزوها و هواهای نفسانیش بجای خداوند و ارزشها و اهداف و دساتیر الهی پرستیده میشود.
وقتی خداوند منان در قرآن مجید میفرماید «أرأيَلت م ِن تَّخذ إِله م هیا م *...فرقان ـ  »49میخواهد
همین واقعیت را گوشزد نماید کـه عـدۀ زیـادی از مـدعیان «خداپرسـتی» را چـون نیـک بنگـری،
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مشاهده میکنی که هواهای نفس خویش را خدای خویش قرار داده و به عبودیت هواهای نفسانی
خویش کمر بستهاند.

از سوی دیگر ،همة ما به کرّات این هشدار بلیا را از زبان پیامبر اکرم (د) شنیدهایـم کـه« :مین

تشب اقام دها منهم» یعنی کسانی که خویشتن را به قومی متشابه و همگون بسازند ،در زمرۀ آن قـوم
به حساب میآیند.
مسئلة تشابه به قوم و دسته و تباری محدود در حیطة تشابهات ظاهری و برونی نبوده و اصـوال از
بیخبری و بیخردی ماست که بپنداریم پیامبر اکرم (د) متوجـه ظـواهر برونـی امـت خـویش و
مخلوقات الهیست ،بلکه مسئله تمام زمینههای انسانی را احاطه کـرده و بـر آنسـت تـا برسـاند کـه
هرگاه عدهئی از مدعیان اسالم و قرآن پیدا شدند که در لفظ ادعای صداقت اسالمی و پایبندی بـه
اصول و ارزشهای اسالمی را داشته و در عمل از موضعگیریهای مشابه با کافران برخوردار بودند به
یقین اینان نیز از آنهایند.
فرد یا گروهی که ادعای پیروی از اصول جهانبینی و سیاسی و اخالقی اسالم را دارد ،شایسـته
نیست در عمل متوسل به زمینههائی بشود که غیر مسلمین میشوند .مثال خدای ناکرده جهت رشـد
بنیة سیاسی ،فرهنگی و یا اقتصادی گروه متوسل به نیرنگ و دروغ و فریب در میان مسلمین بشود.
لذا اگر متوجه میشویم که فرد یا گروهـی مـدعی راسـتی و صـدق ،در عمـل از زمینـههـائی
استفاده میدارد که سیاستمداران سیاست فریب استفاده میدارند ،وی نیز نمیتواند از آنها نبوده و
سیاستش نمیتواند جز سیاست فریب و محتوم و مختوم به شکست باشد ،و این برماست که نیـک
متوجه باشیم که این شخص یا این گروه بیشتر متوجه تبارز اخالقـی و ارزشـهای اسـالمیسـت یـا
متوجه سیاستبازیهای غیر اسالمی.
زیادند از آنهائی که برای بکرسی نشانیدن حرف خود ـ نـه حـرف و دسـتور قـرآن ـ و بـرای
بکرسی نشانیدن رأی خود و نظر خود و هواهای به اصطالح سیاسی خود که متأسفانه مـیکوشـند
این هواهای نفسانی را تجارب سیاسی قلمداد نمایند ـ که اغلب با رأی و نظر و موضـعگیـریهـای
سیاسی خدائی و قرآنی متباین است ـ پا بر روی اصـول سیاسـت اسـالمی نهـاده و بـه جـای رشـد
ارزشهای الهی زمینة تحقیر و انحطاط آنها را فراهم میآورند؛ فرد یـا گـروه سیاسـیئـی کـه بـرای
تحکیم رأی خودش و موضـع نفسـانی و شـهوانی خـودش مـیکوشـد زمینـة تالشـی و تخریـب
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گروههای اسالمی دیگر را با استفاده از نیرنگهای شیطانی فراهم آورد آیا مـیتوانـد پیـرو سیاسـت
اسالمی و الهی باشد؟!
و باز آیا میتوان اطمینان پیدا کرد که سیاستی اینسان و این همه دور از ارزشهای متعـالی الهـی،
توان آنرا دارد که جامعهئی را از نظر سیاسی رهبری کرده و زمینة سعادت دنیوی و اخرویشـان را
فراهم نماید؟
روی همین واقعیتهاست که متوجه میشویم سیاستها به شکست مواجه میشوند و شخصیت
سیاسی رژیمهـا و گروههـا بـه فسـاد و تبـاهی کشـیده شـده و در آخـر مـردم از آنهـا و ارزشـها و
تاکتیکهای سیاسیشان متنفر میگردند.
با این مایه از دانش و بینش بخوبی متوجه میشویم که در حقیقت آنچه باعث بـدبختی جامعـة
بشری و انحرافات دردبار سیاسی ـ اجتماعی میشود ،همان ضعف و نارسائی اندیشه و ایمان است.
سوسیالیست ها از آنجا که دستگاه اندیشة آنهـا نارسـا و ضـعیف و نـاقص بـوده و از عهـدۀ توجیـه
درست و الهی مفاهیم و ارزشهای مقد الهی برآمده نمیتوانند و نیز نظام فکریشان قدرت اثبات
پلشتیها و پلیدیها و ضرورت اعراض و انزجار و دوری جستن از زمینههای ضد اخالقـی و ضـد
ارزشی را نـدارد و بـه دام کثافتکـاریهـا ،تزویرهـا ،تحقیرهـا ،تجاوزهـا ،سـتمهـا ،حـ کشـیهـا،
زورگوئیها ،خونریزیها و هزاران جنایت بیشرمانه و ضـد اخالقـی دیگـر افتـادهانـد و سـایر مـدعیان
دروغین نظام صدق و راستی و احیانا الهی ،چون به آنچه مـیگوینـد یـا بـه مرحلـة یقـین و بـاوری
شایسته نرسیدهاند ـ و طبیعیست که ایمان ناقص سازنده و بارور نخواهد بـود ـ و یـا اینکـه قصـور
فکری و کوتاهی در عمل و هوسبارگی زمینة آنها را به آنجا کشانیده است که پیرو سیاست فریـب
شده هم خود را و هم دیگران را دچار خذالن و شکست و سرافکندگی سازند.
نمودهای سیاست فریب
در این قسمت از این مقاله که بیشتر به فعالیتهای سیاسی ـ استعماری روسها اختصاد یافته است
به ارائه و بررسی کلیاتی میپردازیم که نسبت روشنی ،از ارائهی مثالها و نمونههای عینی بینیازمان
میدارد .این نمودها طوری در عمل پیاده شده است که اگر کسی از تحقیقی همـهجانبـه در زمینـة
یکی از ممالک استعمار شدهئی که تحت سیطرۀ روسها قـرار داشـته ،برخـوردار باشـد ،بـه خـوبی
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میتواند ،آن نمودها را لمس نماید.
با همة اینها ،موجه مینماید تا علل شکست سیاست فریب را در پرتو زمینههـا و یـا در رابطـه بـا
مسایلی مورد توجه قرار دهیم که میتوان آنها را از دیدگاهی عوامل شکوفائی سیاست روسـیه نیـز
شمرد .چه ،زمینههای مزبور طوری ارائه و طرح شده بود که به صـورتی نـه چنـدان شـکفته عامـل
استتار فعالیتهای استعماری قرار گرفته میتوانست و هنوز در مواردی نیـز از همـان تـوان برخـوردار
است .بدین معنا که استعمار ،حتی تا اوایل قـرن بیسـتم اهـداف خـویش را از طریـ اعمـال «زور»
متحق ساخته و تفوق خویش را تداوم میبخشید .این سخن مانع از قبول و اعمال روشهای سیاسی،
فرهنگی ،اخالقی و ...نمیباشد.
بررسی نحوۀ به استعمار کشیده شدن دولتهای جهان سوم ،از جانب استعمارگران اروپائی مؤید
این واقعیت بوده و نیز میتواند ارائه کنندۀ ضابطههائی باشد که در مقایسه میان آنچه استعمار قدیم و
جدیدش مینامند ،برای ما قابل تأمل هستند.
از جانبی ،مردم بیدار شده بودند و از هر کرانه آواز آزادیخواهی و اسـتقاللطلبـی بـه گـوش
میرسید ،ملـت هـا بـر آن بودنـد تـا سرنوشـت خـویش را ،خـود بـه دسـت گیرنـد و مصـلحان و
روشنفکران این مردم جدیت به خرج میدادنـد تـا احسـا ضـرورت قیـام اسـتقاللطلبانـه را در
وجدان تودهها شکوفا سازند ،افغانستان که از اواسط قرن نوزدهم ،ضـرورت قیـام را احسـا و در
مواردی عمال نیز بدان گراییده بود در اوایل قـرن بیسـت آزاد شـده و رسـما از جانـب دول معظـم
مستقل شناخته شد؛ سایر ممالک نیز در زمینة نفی و طرد استعمار گاهگاهی دست بـه فعالیـتهـائی
میزدند ،از جانبی روسیه نظر به عوامل متعدد داخلی درگیر مسایل رویـداد اکتبـر بـوده و در یـک
تیپ روشنفکر مآبانه ،دل به آیندهای رؤیاآمیز بسته بود و طبیعیسـت کـه فعالیـتهـای انحرافـی و
استعمارگرایانة امپراطوری تزاری را به باد فحش و انتقاد میگرفت تا بتواند خود را به عنوان رژیمی
مخالف ستم ،زور ،بهرهکشی ،تجاوز و استعمار تثبیت نماید.
بررسی تاریخ تکوین و رشد استعمار در قرون معاصر نشان میدهد که اکثریت مطل رژیمهای
استعماری را ممالکی تشکیل میدادند که از سیاستهای بورژوازی پیروی کرده و مـزۀ تمرکـز و
تکاثر قوا را چشیده بودند و روسیه به اصطالح دولتی بود کـه خویشـتن را نـه تنهـا بـا همـة وجـود
مخالف این رژیمها میپنداشت که بدش نمیآمد دعوای مبارزۀ بالفعل با ایـن رژیـمهـا را جهـت
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رهائی ستمکشان و محرومان بنماید!
روی همین اصل آنگاه که روسیه سرگرم رویداد اکتبر شده بود ،ملل محـروم و بـه ویـژه ملـل
اسالمیئی که به نحوی تحت سیطرۀ استعمار قرار گرفته بودند نه تنها از استعمارگران اروپائی متنفر
بوده و با استعمار به هر شکل ممکن مبارزه میکردند که رویداد اکتبر را بدیدۀ یـک رویـداد ضـد
استعماری و ضد استبدادی نگریسته و امیـد بـه آن بسـته بودنـد کـه روزی ملـتهـای رژیـمهـای
استعماری اروپا نیز دامن همت بر زده و با نفی و طرد رژیمهای ناسالم داخلی دست سـتم و تجـاوز
آنها را از روی ملل محروم آسیا و آفریقا و ...کوتاه نمایند! که نکردند و این ملتهای محـروم ایـن
سرزمینها بودند که با رسیدن به خودآگـاهی توانسـتند آزادی را بـا خـون خـویش اثبـات نمـوده و
صفحاتی از تاریخ را جال و درخششی چشمگیر بخشند!
همزمان با دهة سوم قرن بیستم است کـه تبلیغـات روسـها علیـه تجـاوز و اسـتعمار مراحـل اوج
خویش را میپیماید منتهی با این ویژگی که روسها بـه فعالیـتهـای غیـر سوسیالیسـتهـا ،عنـوان
فعالیتهای استعماری را بخشیده و روح و جوهرۀ استعمار را مورد توجه قرار نمیدادند چه اینکار با
آنچه در همین دوره و با دست همین سوسیالیستها در روسیه انجام میشد صرف نمیکـرد .ایـن
دورۀ تاریخ روسیه از ننگبارترین دورههای تاریخیئی میباشد کـه آدمیزادگـان مـیتواننـد سـراغ
گیرند ،همة جنایتها را به بهانة تحکیم سیاست و قدرت کارگر و دهقان قانونیت بخشیده و مرتکـب
شدند ،فرق تبیین سیاست لنین و عملکـرد بـه آن در ایـن دوره بـا «ماکیـاولی» دریـن بـود کـه بیـان
«ماکیاولی» منافقانه نبوده و نیرنگ سیاسی را در پشت ستمگریها ،دست به دست نمیکرد ،ولی از
آنجا که کمترین مقدار این پلیدیها با بیشترین سر و صداهای تبلیغاتی همـراه بـود و مـردم بیشـتر بـه
امیدهای هرگز ناشکفته دل بسته بودند ،اغلب دنیای محروم و زجر دیدۀ غیر اروپائی شنیدههـا را بـه
دیدۀ اغماض مورد توجه قرار میدادند.
آنچه در این رابطه مورد تأمل مـیباشـد اینسـت کـه روسـها مـیکوشـیدند« ،اسـتقاللطلبـی»،
«آزادیجــوئی»« ،عــدالت» و «مبــارزۀ متــداوم علیــه اســتعمار و اســتبداد» را جــزء الینفــک اندیشــة
سوسیالیسم جلوه دهند و بر مردم چنین القاء نمایند که شخص به مجرد پذیرش سوسیالیسم ،نه تنهـا
مبارز و انقالبیئی ضد استعمار و استبداد میشود که عدالتجوی و آزادیخواه نیز خواهد شد!
عین این معامله را روسها در زمینة رشد تکنولوژی نیز انجام داده و به دنیـای عقـب افتـاده چنـان
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تبلیا کردند که یگانه علت پیشرفت صنعتی روسیه ،حاکمیت رژیم سوسیالیستی میباشد تا آنجا که
مدعی بودند اینک نبض سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و ...روسیه در دست اندیشههای سوسیالیسـتی
است.
القاء این مفهوم در ممالک عقب افتاده بدین نحو بود که شماها نیز میتوانید بـا درهـم کوبیـدن
نظامهای محلی و ایجاد رژیمی سوسیالیستی خیلی به سرعت خود را به تمدن صنعتی برسانید!
روشنفکر بازیها و ادا اطوار درآوردنهای سوسیالیست مآبانة عدهئی کمخرد در جهان سوم بـه
ویژه بعد از جنگ دوم جهانی زادۀ همین القاآت گمراه کننده میباشد! از جانبی سوسیالیسم چه در
خود روسیه و چه در سایر ممالک ،حکم تجربهای سیاسی را به خود گرفته بود و مـردم و بـه ویـژه
محرومین ستمکش و قشر جوان خونگرم ،بیتمایل نبودند که از آن تجربهئی داشته باشند.
آنچه برای این گرمخونان و در کنار آنان برای طبقة فقیر جامعه این احسا را تولید کرده بـود
ی مورد ادعای رژیـم سوسیالیسـتی بـود .سوسیالیسـم بـر خـالف سـایر
مایه های اجتماعی و فرهنگ ِ
اندیشههای سیاسی اصول خود را پا گرفته از قوانین و سنن علمی میپنداشت و بر آن بـود کـه ایـن
اصول ،تبلورهای ضروری و ناچار از پذیرش پدیـدۀ اجتمـاع بـوده و سـیر جبـری تکـاملی حیـات
جمعی آنرا به مردم تحمیل داشته و این تکامل به راه خـویش ادامـه خواهـد داد تـا آنجـا کـه همـة
نواقص را مرتفع دارد .بدین معنا که این رژیم تا محو کامل همه گونه امتیازات طبقاتی و فرهنگی و
هنری و ...به تکامل خویش ادامه داده و به جائی میرسد که ضـرورت وجـودی «دولـت» از میـان
برداشته شده و دولت از میان میرود؛ چه دولت تا زمانی میتواند ضرورت وجودی داشته باشد کـه
تنازع و تزاحم وجود داشته و این تنازع و تزاحم در شکل امتیازات متنوعه و طبقات زیرین و زبرین
تبارز نماید و چون در رژیم سوسیالیستی این امتیازات وجود نخواهد داشت دولت به خودی خـود
نفی و همگان سرنوشت خویش را بر مبنای قانون پیش خواهند برد!
آنچه در این رابطه بیشتر از همه برای این قشر خوشباور تولیـد امیـد مـینمـود ،ادعاهـای بسـیار
مؤکد عدالت و مساوات اقتصادی بود تا آنجا که این تیپ را باورمند سـاخته بـود کـه سوسیالیسـم
دارای بارهای بسیار انسانی میباشد!
بهر صورت ،در آن دورهها ،همة این عوامل را مردم به حساب عوامل شکوفائی سیاست روسیه
قلمداد میکردند که ما بر آن شدیم عوامل شکست روسها را در رابطـه بـا آنچـه گذشـتگان مـا و
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سیاستهای گذشته آنها را عوامل شکوفائی میپنداشتند بررسی نمائیم .چه معتقدیم اگر این عوامل
نبود و روسها چنین ادعائی را رویکش فعالیتهای استعماری و مادیتپرستانة خـود نکـرده بودنـد،
نخست این سیاست و این اصول سیاسی عنوان قانون اجتماعی به خـود نمـیگرفـت تـا الزمـهاش
«ایمان جزمی» به آیندهای فاقد طبقات و ظلم و ستم و بیعدالتی و شکفته از بطـن عـدل و بـرادری
باشد! و در ثانی توقعی در مردم ایجاد نمیکرد که در صورت عدم توانائی در برآورده سـاختن آن
توقعات ،همة این عوامل بدل شود به ابزار شکست سیاست سوسیالیسم!
واقعیت مطلب اینست که سیاست روسها بر مبنای همان اصول فریبکارانه تا بعـد از جنـگ دوم
جهانی ادامه داشته و الح در میان خوشباوران دنیـای سـوم و زجردیـدگانِ از ممالـک اسـتعماری
حرکتی و اقبالی در خور داشت؛ اگر چه بیشتر روی بارهای سیاسی ـ ایدئولوژیک آن تکیـه شـده
است و پس از جنگ دوم جهانی آنگاه که سوسیالیستهای جهان سـوم فعالیـتهـای خـویش را
علنی ساخته و بیپرده به ارائة نظریات خویش پرداختند روی علل متنوعی که در صدر آن میتوان
قشری اندیشی مبلغین این نظام را قبول داشـت ،مـردم در مـورد سوسیالیسـم و اصـول آن بـه تأمـل
بیشتری پرداخته و نوعی تردید و دودلی در میان ح جویان پدیدار شد.
روسها که متوجه زمینه شده بودند و جریان سـی و چنـد سـالة تجـارب سوسیالیسـتی خیلـی از
حقای را برایشان روشن کرده بود بر آن شدند تا عمال سیاست فریب را پیشة خود سازند و هر چند
که این سیاست فریب توانست خیلی از مرامهای آنان را در رابطه با زمینههای داخلی برآورده ساخته
و به سیاست خارجیشان کمکی بکند ،لیکن از آنجا که این سیاست کال بر پایة فریب استوار بـود،
نخست مردم را (ملت روسیه) از آنان بگونة وحشتباری جدا کـرد ،آنهـم بگونـهئـی کـه روسـیة
امروزی پس از شصت و چند سال زندگی در زیر چتر حاکمیت نظام سوسیالیستی ،اعضای حزب
کمونیستیش به دوازده میلیون محدود میشود؛ و ثانیا این سیاست فریبکارانه را بجائی کشانید کـه
سیاست خارجی آن در رابطه با فعالیتهای استعماری نسبت گرایشهای بسیار فجیع و اعمال سیاسـت
«زور» و ستم به ننگی وقیحآلود شود.
ما درین زمینه حرفهای بیشتری خواهیم داشت و البته کـه در رابطـة بـا خـود آن زمینـههـا ارائـه
خواهد شد ،اینک موجه آنکه به نمودهای سیاست فریب پرداخته باشیم .بـا ایـن تـذکر کـه بـر آن
نبودهایم که این نمودها را از نظر مقدار تأثیر و ساحة مؤثریت آنها ،دستهبندی و سپس به ترتیب ارائه
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دهیم؛ چه همة نمودهـای شـاخص و مـؤثر را در جـزوۀ اول (نمودهـای وابسـتگی) بترتیـب شـرح
کردهایم و آنچه اینک میآید اغلب زمینههائی است که در عرض و طول آنها و به شکلی ویژه در
زمینة سیاست مورد استفاده قرار گرفتهاند.
بررسی سیاست روسیه نشان میدهد که کارگزاران سیاست روسی همیشه زمینهئی از زمینههای
سیاست اجتماعی را ارائه میکنند بدون آنکه به ارائهی هدفمندی آن بپردازند!
بلشــویکهــا و بــه ویــژه شــخص لنــین همیشــه از «حکومــت کــارگری» و «مبــارزۀ خلقهــای
ستمکشیده» و باز به صورت اخص آن از «آزادی» صحبت میکرده و هنوز هم میکنند ،اما هرگز
پرده از روی این سیاست برنگرفتند تا آنکه عملشان و نیز اصول عقاید سیاسیشان نقـاب تزویـر و
دروغ را از چهرۀ آنان برداشت! و معلوم شد که هدف اصـلی و پشـتیبانی اینـان از ایـن زمینـههـای
اجتماعی چه بوده است!
اینان چون شهامت آن را نداشتند که بگویند ما این زمینههای اجتمـاعی را وسـیلة بـه قـدرت و
رفاهیت رسانیدن خویش قرار دادهایم الجرم به «دروغ» و تزویرو نیرنگ پناهنده شـدند! و آنهـم تـا
آنجا که مردم خود از عمل اینان فهمیدند که دروغ میگوینـد؛ و کـه نمـیدانـد کـه ایـن بـدترین
ویژگی یک نظام سیاسی میتواند باشد ،چه هرگاه سیاستی تا آنجا مبتذل باشـد کـه نتوانـد اصـول
خویش و موانع و مشکالت ایجـاد شـده در مسـیر تحقـ و تکامـل اصـول خـویش را از طریقـی
عقالئی ،انسانی و ارزشمدارانه حل نماید ،حقا که نخواهد توانست رژیمی انسانی باشد.
روسها همیشه از «حکومت کارگری» به عنوان «یک ضرورت تاریخی» و ناچار از پذیرش یاد
کرده و همیشه چنین القاء کرده و میکنند که جبر اقتصادی بدون در نظر گـرفتن ارادۀ انسـانها ایـن
حکومت کارگری را بر جامعه تحمیل خواهد کرد! از نظریـة ایـدئولوگهائی چنـان لنـین و مـائو و
استالین و ...چنین بر میآید که نـه تنهـا دولـت کـارگری خیلـی زود ایجـاد مـیگـردد کـه حتـی
دیکتاتوری پرولتاریا نیز دیری نخواهد پائید و جامعه را هشت قدم از بهشت معهود کلیسائی جلـوتر
خواهد انداخت! ولی هر چه از عمر این دروغ میگذشت و هر چه حاکمان چین و روسیه جدیت
بیشتر به خرج میدادند که روی اهداف این زمینة سیاسی ـ اجتماعی را بپوشند ،مردم عطش بیشتری
به «چرائی» آن از خود نشان میدادند تا آنکه پس از طی چنـدین ده سـال ،زورمنـدان روسـیه آب
خنک مأیو کنندهئی را ،روی دست همة کارگران و محرومین جهان ریختند که :بابا! «مارکس»

تهاجم و شکست شوروی در افغانستان ( دورنمای شکست روسیه )  ..............................................................................

400

اشتباه گفته بود و کارگر فقط کاری که میتواند بکند «خدمت» اسـت! و نبایـد تجـارب شکسـت
خورده را دوباره به میدان تجربه کشید!
روی همین امر ،تا هنوز که هنوز است در تمام روسیه بـه هشـت تـا کـارگر در مسـایل دولتـی
دخالتی داده نشده است که هیچ ،بلکه دیکتاتوری پرولتاریا فقـط و فقـط اعمـال نفـوذش بـر روی
کارگران مستقر میباشد!
جالب اینست که این روزها ،هیچ صاحب خردی را نمـیتـوان پیـدا کـرد کـه سـنگینی فشـار
استعمارگرایانة روسها را بر شانة کارگران لهستانی احسا ننمایـد! از وضـع داخلـی فقـط پـولیس
روسیه میداند که مقدار خفقان تحمیل شده در چه حدی تواند بود.
روسها و رو گراهای روی کرۀ زمین هیچ دلیل مـوجهی بـرای اعمـال ایـن فشـار و تزویـر و
دروغ نمیتوانند بیاورند ،چه آنان معتقد به جبر تاریخی بـوده و محـدودۀ بسـیار تنـگنظرانـة جبـر
تاریخی اجازه نمیدهد که ایشان پروبالی آزاد در زمینة این فعالیت زده باشند.
ادعا و جانبداری از مبارزۀ خلقهای ستمکشیده نیـز رنـگ اسـتعماری خـود را متبـارز سـاخته و
امروز و از دیر زمانی گذشته نیز ،همیشه روسها متوجـه زمینـههـای انتفـاعی بـوده و هـر آنگـاه کـه
زمینهئی میتوانسته است قدرت استعماری ـ استبدادی آنـان را تـداوم بخشـد بـدان گـرایش نشـان
دادهاند ولو که این گرایشها کال در جهت مخالف همین خلقهای ستم کشیده بوده است!
مسابقة استعماری روسها ،چه در اروپا ،چه در آسیا و چه در آفریقا کال در جهت مخالف رشد
ابعاد انسانی محرومترین قشر جوامع مزبور بوده و هر چند همیشه این فعالیتها با آب و رنگ نجات
محرومین مزین بوده ولی از آنجا که هدفمندی اصلی همان استعمار و استبداد بوده است ،نتیجـه در
جهت تخریب و تالشی هر چه هولناکتر قشر محروم قرار گرفته است.
حقیقت این مدعا را میتوان در زمینة بررسی تاریخ ممالکی که به نحوی تحـت تـأثیر القـاآت
رو قرارگرفته و با بهرهگیری از کودتاهائی که به ارائهی اصول سوسیالیسم پرداختهاند اثبات کرد
که ممالک اروپای شرقی که اغلب اقمار روسیه را تشکیل میدهند ـ و قسما آسیا و آفریقـا ـ همـه
این درد را میکشند! دقت در چگونگی تکوین یک دگرگونی سیاسی که اغلب از طری کودتـا
انجام شده و پیامدهای این دگرگونیها ،نشان میدهد که در این ممالـک جـز از طریـ دسـتهئـی
مزدور به عنوان ایادی استعمار و برای سرگرم نگهداشتن مردم و انتقال قدرت از دستهای به دستهای
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دیگر کاری انجام نشده و اغلب نتایج این کار به نفع استعمارگران و به ویژه روسیه بوده است!
از اینجا متوجه میشویم که چرا «سیاست فریب» تنها به ارائهی زمینههـای سیاسـی ـ اجتمـاعی
تکافو کرده و هدف از گرایش ،تأکید و اصرار در آن زمینهها را کتمان میدارد! از جانبی سیاسـت
فریب نسبت جهانبینی و جهانشناسی مادیاش نمیتواند برای زمینههای سیاسی ـ اجتماعی هدفی
معقول و متعالی ارائه دهد تا در پرتو آن هدف ،تحمل همة رنجها و مصائب و محرومیتهـا معنـی
پیدا کند! تنها هدفی که درین حال باقی میماند ،فقط خودخواهی و قدرتپرستی و هـو جـوئی
خواهد بود و بس! و اگر جز به این بود که آنهمه «دروغ» و نیرنگ الزم نمیآمد!
قبل از آنی که به ارائهی سایر نمودهای سیاست فریب پرداخته باشیم به قسمتی از تشابهات ایـن
سیاست با روشهای عملی مدعیان سیاست صدق و راستی میپردازیم.
در بررسی تاریخ سیاسی ملل و اقوام به خوبی متوجه میشویم که اغلب موضـعگیـری فعاالنـة
مردم به نفع ارزشها و زمینههای ارزشیئی میباشد که عینیت یافته و ملمـو و چشـمگیـر و دهـن
پرکن و در نهایت تحلیل مادیست .به همانگونه که ارزشهای مورد نظر رژیمها و نظامهای صـدق
الهی را زمینههائی تشکیل میدهد که یا اغلب معنویست و یا جهتی معنوی داشته و گاه مـیشـود
که گذشتن از ارزشهای مادی و نشر و پخش آن میان مردم «ارزش» تلقی میشود.
آنجا که قرآن میگوید:
اما ِْنمف ِد ی مكم امی َلین قَلي ی ُر ت ِن ی مدوم ِعنیید للَّی ِ إِ َّن للَّی اِم یال تی َلعملمییان
و أقِ ميمییا َّ
لص ی ة و آتمییا َّلزا یالة و م یال تمیق ید م
اِ
ص ٌير* «بقره ـ »221
و نماز بپا دارید و زکوة بدهید و بدانید که آنچه از طاعت و کار نیکو برای خود پیش مـیفرسـتید
پاداش نیکو در نزد خدا خواهید یافت.
میخواهد بفهماند که نظام الهی تنها بر پایة گرایش به فالن بُعد از ارزشها متکی نبـوده و تعـالی
انسانیت و ارزشهای الهی و تحق آنها از طرق متعدد را مورد توجه قرار داده است.
اما در این دورۀ وانفسا اغلب متوجه میشویم که گـروه ،تشـکیالت و یـا یـک رژیـم سیاسـی
خویشتن را باورمند به جهانبینی و ارزشها و در نتیجه سیاست صـدق و الهـی قلمـداد مـیدارد ،امـا
عملش نشان میدهد که بر آنست در اخالق پیرو سیاستِ اخالقیِ عامـه ـ کـه همـان گـرایش بـه
مادیات است ـ باشد چرا؟.
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هدف و آرمان نهفته در این موضعگیری ،جز یکی از این دو واقعیت نتواند بود ،یا اینسـت کـه
عاملین و گردانندگان چنین سیاست و پیروان چنین اخالقی قصـور فکـری دارنـد و عـدم پختگـی
فکری و رسائی ایمانیشان آنها را به این لجن عفن کشانیده است و یا در قلبهاشان امراض شـیطانی
حاکمیت پیدا کرده است ،که در صورت نخست ،امیدواری اصالح عمل و موضعگیری صـحیح
در کوتاهمدت در زمینههائی و در دراز مدت در زمینههـای دیگـری مـیرود ولـی هـر آنگـاه کـه
تشکیل دهندگان و پیروان یک گروه و یا نظام سیاسی قلبا مریض و پیرو هوا و هوسهای شـیطانی و
بندۀ ضد ارزشهائی که شیطان با وسوا های پیگیر آنها را ارزش جلوه داده است باشند ،دیگر امید
بهبودی و اصالح را سراغ نتوان داد.
و در همین شرایط فاسد و ذلتبار است که متوجه میشویم سیاست و ارزشهای سیاسی گروه
و رژیم مدعی صدق و راستی عین سیاست و ارزشهای سیاسـی نظـام فریـب و ضـد الهـی شـده و
اهداف ملکوتی سیاست ،شیطانی ،دنیوی و زمینی میشوند .از این به بعد نـزد ایـن گـروه و یـا ایـن
رژیم «خودِ حاکمیت سیاسی» هدف میشود نه ارزشهائی که در ادعا از آنها یاد میکرده و چه بسا
دیده شده است که همین گروه و یا رژیم جهت رسیدن به اهداف و آرمانهائی که خود از تحکیم
سیاست داشته ،ارزشهای ناب ،انسانی و الهی مورد ادعای خود را عمال نه تنها فرامـوش کـرده کـه
لگدمال نموده است.
علت گرفتاری این رژیمها و گروهها به این لجنزار عفن آنسـت کـه نخسـت اینـان بـا زمینـه،
برخوردی تجاری ـ انتفاعی داشته و نیک متوجه شدهاند که اغلب مقلدین و پیروانشـان و هـواداران
سیاستهای اخالقی امروزه را کسانی تشکیل مـیدهنـد کـه معتـاد زنـدگی دنیـوی و ارزشهـای
ملمو مادی ،چشمگیر و دهن پرکـن و در یـک کـالم سیاسـت زمینـی ،هسـتند ،لـذا اینـان نیـز
ارزشهای زمینی و پست را مورد توجه قرار داده تا با هماهنگ جلوه دادن خـویش بـه اصـطالح بـا
خل و همآوا شدن با آنان و خواهشهای آنان زمینة تحکیم ،رشد و تداوم خویش را فراهم آورند.
جالب توجه است کـه متوجـه مـیشـویم گاهگـاهی بعضـی از اینـان متوجـه خباثـت بـاطن و
منافقت های رنگارنگ خویش شده و بـرای درسـت جلـوه دادن و منطقـی توجیـه کـردن کـردار
خویش استداللهائی نیز میآورند ،لیکن از آنجا که مغزهای علیل و قلبهای کثیف و مریضشان از
نیروی توانمندی جهت تعلیل و تحلیل زمینههای ظریف و دقی سیاسی ،برخـوردار نیسـت ،اغلـب
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پیرو روش تعلیل و تحلیل ابلیس و سیاست فریبکارانة وی شده و مسایل را به نحوی توجیه میدارند
که پیروان سیاست فریب.
مثال میکوشند به پیروی از سیاستمداران دنیا گرای و هوسباز ،زمینههای ارزشمدارانة سیاسـی
را توجیهاتی ـ گالب به صورت علمی! ـ بدست دهند و با قیافة علمی گرفتن و پیونـدهای مسـخره
زدن میان ابعاد علوی انسانی با امراض و خواهشهای شهوانی او میکوشند تا به خیال خـام خـویش
فاصلة میان عالم علوی و ارزش علوی و اهداف واالی این بعد را با عالم سفلی و وجود انسانی را از
میان بردارند!
اینان ناشیانه هواها ،خواهشها و امراض قلبی انسانهای بدبختی چون خویشتن را نیازهای طبیعی و
حیاتی وی قلمداد کرده و نابخردانه و گاه مغرضانه در پی آشتی دادن و در نتیجه تداوم بخشیدن این
پلشتیها در کنار عظمتهای برین انسانی بودهاند .و چون به چنین مرحلة از تعلیل و تحلیـل ابلیسـی
جامة عمل پوشیدند ،باز بر آن میشوند تا گرایش و رویکرد به این امراض پست و ضد ارزشـهای
بدبختیزای را طبیعی و ضروری جلوه دهند! و طبیعیست که چنین سیاستی نخواهنـد توانسـت از
موضع الهی انسان دفاع کرده و چنین رژیمی توان برپایی روابط عالی برادرانـه و عـدالتجویانـه را
نداشته و همانگونه که توجهش به زمینههای پست مادی ،قدرت پایداری و تداومش نیـز بـه میـزان
نیروهای متزلزل مادی بوده و زود راهی سراشیب ننگین شکست و نابودی خواهد شد.
قبل از اینکه به نتایج این موضعگیری دردبار اشارهای کرده باشیم موجه مینماید ایـن تـذکر را
بدهم که نمودها و مشخصههائی که پس از این ذکر خواهد شد ،بیشتر عمومیت داشته و هـر فـرد،
گروه و یا نظام سیاسیئی که دارای چنـین نمودهـائی باشـد ،چـه ادعـای خداپرسـتی نمایـد و چـه
دنیاپرستی ،غیر الهی و محتوم به شکست بوده و اغلب خودِ همین نمودها عوامل شکست آن گروه
یا رژیم را تشکیل خواهد داد.
با در نظر گرفتن آنچه آمد ،نمود دیگر سیاست فریب خودخواهی و زورپرستی تواند بـود کـه
در جوامع دیگر نیز سراغ تواند شد!
ممالک به اصـطالح اسـالمی ،امـروزه سیاسـت فریـب را پیشـه کـردهانـد ،اینـان بـرای اینکـه
خودخواهیهای خویش را اشباع نمایند ،اسالم و قرآن را وسیله قرار میدهند ،گروهی را به عناوین
مختلف و تهمتهای ناروا به اجانب و بیگانگان پیوند میزنند و با استفاده از تهمت و افترا مانع رشد
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و تکامل اندیشهها و ارزشهای مورد نظر آنان میشوند اما خود بدترین وابستگان به اجانباند!
با بزرگ کردن یکی از قدرتهای ضد الهی جهان و متوجه ساختن همة زشتیها به او ،در جهت
قدرت ضد الهی دیگر جهان ،کمر خدمت چنان نیک میبندند که شیطان برایشان مرحبـا خواهـد
گفت!
اتفاقا نمونههای زیادی از این تیپها داریم که مثال فحـش و ناسـزا نـدادن بـه آمریکـا در یـک
سخنرانی را چماق آمریکائی بودن یک سخنران قلمداد میکند ولی یادش میرود همان هفته چند
موضع سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی گاه بصورت مستقیم ،ایـدئولوژیکی روسـیه را «تأییـد»!
کرده است!
و یا داشتن و بستن یک قرار داد «اقتصادی صرف» با آمریکا را به عناوین و توجیهات مختلـف
نافی استقالل و احیانا راه ایجاد سلطة آمریکا قلمداد کرده و با هیاهو و جنجال آزادی را شعر سروده
و استقالل را شعارهائی خونین سر میدهد اما خود سر میز مذاکرۀ سیاسی ـ اقتصـادی ...بـا روسـیه
نشسته و اگر کارهئی بوده پای قرار دادها را هم «توشیح» مینماید! عکس قضیه نیز کم دیـده نشـده
است!
آنانیکه دانسته چنین عمل میکنند ،عمال عمال و وابستگان به آمریکا و یا روسیهانـد و هرگونـه
توجیه و تفسیر دیگری مؤید همداستانی با اینان تواند بود.
با این مایة از بینش متوجه میشویم که سیاست فریب دارای جـوهر و روح انسـانی نمـیتوانـد
باشد ،چه با گرایشهای مبتذل و بیروحِ به خودخواهی ،به تزویر ،به دروغ ،به ...بـرای همیشـه یـک
بعد بسیار نیرومند و اساسی این سیاست از او گرفته میشود! و که نمیداند که این بعد بسیار اساسی
«روح انسانی»ئیست که در شکل فلسفی به «سیاست» معنا میدهد و در نمـود اجتمـاعی بـه انسـان
جاذبیت و گیرائی!
قبال آمد که اصول سیاسی بر مبنای احسا ضرورت وجودی «انسان» در اجتمـاع و در شـکل
تکامل یافتة این ذهنیت ،احسا ضرورت شکوفائی استعدادهای برین ارزشی وی ،پیریزی شـده
است ،لذا شایستة این ذهنیت آنست که «انسانیت» یا آن جوهرۀ زالل و پـرجذبـهئـی کـه بـه مـردم
معنای ویژهئی به عنوان «انسان» را میبخشد ،مورد توجه قرار داده و اسا حرکت و اصول سیاست
را در جهت این مفاهیم قرار دهد! که سیاست فریب فاقد چنین ویژگیهائیست!
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نیرنگ باختن و دروغ بافتن و به بازیچه گرفتن معاییر انسانیت تحت هر عنوان ،جوهرۀ وجودی
و روح انسانی را در سیاست به نابودی میکشد ،از اینرو رژیم سیاسی را فاقـد روح انسـانی سـاخته،
انسان را و بدتر از آن انسانیت را تبدیل به «شیئی» ساخته و به عنوان ابـزار تحقـ هوسـهای فـردی و
اجتماعی قرار میدهد!
در این رابطه ،دیگر انسان به مفهوم «انسانیش» نه موردی دارد و نه هدفی و اگر با تزویر ،کوشیده
ف اصـول سیاسـی را کشـف انسـان و درک نیازهـا و رشـد اسـتعدادها و تحقـ
می شود کـه هـد ِ

آرمانهای او قرار دهند ،چون همة اینها شعار است به مصـداق « لتکیرر شیني و لیا کیالن ایدي » آهسـته

آهسته نه تنها شنیع و منفور احسا میشود که جوهرۀ فریبش نیز متبارز میگردد.
در سیاست روسیه در رابطه با ملت رو اگر روح انسانی منظور بود ،نباید تاریخ روسیة پس از
رویداد اکتبر ،این همه خفتبار میبود .کشتارها و کشتارها! و اگر استالین نمیآمد و آن فاجعة ننگین
را مرتکب نمیشد ،کمتر احتمال میرفت در تاریخ معاصر جنایاتی نظیر آنچه بلشـویکهای روسـیه
بر سر مردم آن دیار آوردند ،سراغ داد!.
و باز ،چه جنایتی از این بزرگتر که طی شصت و چند سال بهرهجـوئی از اکثریتـی عظـیم بنـام
کارگر و استعمار مزورانة این بدبختان ،هنوز در مملکتی که بنـام کـارگر بـه قـدرت رسـیده اسـت
«کنا » و «روفتگر» و ...حرفهئی! وجود داشته باشد! و چه جنایتی عظـیمتـر از ایـن کـه بزرگتـرین
برخورداریها را نه کارگران که استعمارگرانی که خود را صاحبان امر و نمایندگان همین کـارگران
قلمداد میکنند صاحب باشند؟!
و باز چه ننگی بزرگتر از اینکه «ملت روسیه» نسبت به تجاوزات استعماری ایـن جانیـان ،عنـوان
استعمارگران غاصب را نزد ملل محروم شـبیه خودشـان را بیابنـد؟ چـه اینـک سیاسـت اسـتعماری
روسها در رابطه با ملل ضعیف از روشنائی خیره کننـدهئـی برخـوردار بـوده و جـز در بنـد کشـیده
شدگان خود روسیه کمتر کسی را بتوان سراغ گرفت که استعماری بـودن روسـیه را بـاور نداشـته
باشد و اگر در میان ملل اسالمی تائی چند را مشاهده میکنیم که با پر روئی و وقاحـت بـینظیـری
میکوشند تا عملکرد استعماری روسیه را توجیه نمایند قسما حالشـان روشـن اسـت و از آنجـا کـه
باطل نخواهد توانست برای همیشه بر متکای ح تکیه زند ،خیلی زود ،حـ متبـارز خواهـد شـد و
چهرۀ اینان نیز رسوا.
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نمود دیگر سیاست فریب تحمیل و تحکیم زمینههای سیاسی ـ اجتماعی است! معنای جـوهری
این سخن چنین نیز میتواند باشد که سیاست فریب «سیاست جذب» نبوده بلکه سیاست تحمیـل و
اجبار است!
حقیقت این مسئله زمانی بهتر روشن میشود که بـا دقـت و ظرافـت ،چگـونگی سـیر تحمیـل
رویداد اکتبر را به ویژه در رابطه با اقشار و طبقات مذهبی روسیه و به نحو موشکافانهئی در رابطـه بـا
اقشار و گروههائی که فریب تنها ارائهی اصول اندیشة سوسیالیستی را خورده بودند ،مـورد بررسـی
قرار دهیم.
فراریان و مهاجرین ملیتهای مختلفی که پس از رویکار آمدن رژیم سوسیالیستی و اعمال ستمها
و زورها و شکنجهها و ...از روسیه به ممالک دیگر پناه بردهاند ،چیزی نیست که نگارنده بخواهد از
آن صحبت کند .حیف که در این کشـور (روسـیه) آزادی قلـم و مطبوعـات و انتقـاد از عملکـرد
دولت وجود نداشته و ندارد ،هر چند شمهئی از شنیدهها خود گویای بزرگترین فجایعی اسـت کـه
میتواند در عصر امروزی بر انسانیت روا داشته شود.
اندک توجهی به ممالک اروپائی ،آسیائی و آفریقائیئی که به نحـوی از انحـاء پـای سیاسـت
روسیه بدانها کشیده شده ،اثبات میکند که سیاست فریب تا چه میزان از تحمیل و اجبـار اسـتفاده
مینماید .در اروپا اقماری چون چکسلواکی ،بلغارستان ،مجارستان ،لهسـتان و ...و در آفریقـا مصـر
ناصری ،سودانِ دورۀ نخستین کمدوام نمیری و بعد سرگرد عطاء و تونسِ بورقیبه و در آسیا ،عراقِ
حسن البکر و سوریة حافظ اسد و افغانستان ،ترهکی ،امین و دورۀ حاکمیتِ خودِ رو تحـت نـام
ببرک همه و همه نمودهای پیروی سیاست فریب است از تحمیل فشار و اجبار و ستم!
جالــب اســت تأکیــد شــود کــه اینــان هنــوز هــم مــیکوشــند پشــت ســر هــر عنــوان و القــابی
«دموکراتیک» را نیز یدک بکشند! هر چند دیگر این روزهـا دموکراتیـک ،معنـای آزادیخـواه و
آزادگی را نمیدهد و بیشتر سوسـیالیزه بـودن را القـاء مـیدارد! و هـر چنـد اینـان در فلسـفه «ضـد
دموکراتیک» هستند باز در تبلیغات خویش را مدعی دموکراسی قلمداد میکنند.
باورم بر اینست که در سیاست فریب معنـای دموکراتیـک در زمینـههـای اسـتعمار ،اسـتبداد و
استثمار مصداق و مفهوم اساسیتر یافته و چنین افاده مینماید که سیاسـت فریـب در بکـارگیری و
استفادۀ هر یک از زمینهها تا جائی که «توانش» را دارد آزاد! است.
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ما در برابر ستم کشیدگان جهان و به ویژه زجر دیدگان مسلمان ،بارها و بارها اعـالم کـردهایـم
اگر روسها راست میگویند که دموکراتاند و از رژیمی دموکراتیک تبعیت میکنند ،مرد مردانه
اجازه بدهند که ما فقط و فقط و باز هم فقط «واقعیـتهـا» را نخسـت بـا ملـت روسـیه و سـپس بـا
دربندکشیدگان اروپائی ،به ویژه خطة خطهای لهستان و چک و مجار و بلغارستان و آلمـان و ...در
میان بگذاریم .با این شرط که آنان مجاز باشند تا از میان واقعیتهای حاکم بر جهان ،هر کـدامی را
که به فطرت خویش و به انسانیت خویش نزدیکتر تشخیص دادنـد اختیـار بکننـد! آنگـاه معلـوم
خواهد شد که ملل محروم چه چیزی را خواهند پذیرفت و با این عمل روشـن خواهنـد کـرد کـه
سیاست فریب چه نیروی عظیمی را در جهت تحمیل خواستههـای خـویش بـر آنـان بکـار گرفتـه
است!
این پیشنهاد در محدودۀ ویژۀ افغانستان بارها و بارها از جانب عدۀ زیادی داخلـی و خـارجی بـه
روسها شده که هیئتی بین المللی در افغانستان بیایند و پس از بررسـی واقعیـتهـا و کشـف و ابـراز
حقای مردم را در انتخاب رژیم سیاسیشان آزاد بگذارند ،اما از آنجا که این عمل سیاسـت فریـب
روسها را مواجهه با شکست میدارد ،تاکنون حاضر نشدهاند بـه یـک حـ مسـلم ملـت افغانسـتان
ترتیب اثر بدهند!
بیمزه نخواهد بود اگر دانسته شود در جهان سوم به ویژه در میـان ملـتهـای اسـالمی هسـتند
کسانی که میپندارند خطرهای وحشیانه و ضد انسانی سیاست روسیه کمتر است از خطر اسـتعمار
سیاه غرب! و چه پنداری ابلهانه!
واقعیت مطلب چنان نشان میدهد که یا اینان نابخردنـد و یـا مغـرض و چـه خـوب اسـت کـه
مغرض نباشند! در بررسی ریشههای سیاست شرق و غرب متوجه میشویم که از نظر «غائی» هر دو
مادی ،ضد الهی و هوسبازانه و متالشی سازندۀ هویت اخالقی انسانهایند ،و امـا چـرا مـثال سیاسـت
آمریکا بدتر است و از روسیه خوبتر ،در تحلیل نهائی و ظریف مـیرسـیم بـه ایـن حقیقـت کـه یـا
گوینده نابخرد است و یا مغرض!
غرب از طری ارزشی ساختن ضد ارزشها و تصاحب تفکـر و جهـت بخشـیدن بـه آرمانهـای
مردم ،عدهئی را از تکامل باز میدارد و چه فاجعهئی و شرق اصوال نمـیگـذاردش کـه بیندیشـد و
بداند که انتخاب کند جز آنچه را سیاست فریب تقاضا دارد و از این طریـ مـردم را از تکامـل بـاز

تهاجم و شکست شوروی در افغانستان ( دورنمای شکست روسیه )  ..............................................................................

422

میدارد! اما شرقزدۀ نابخرد و یا مغرض میکوشد ،با نـوعی خرافـت عمـل و اندیشـه ،خطـرِ مـثال
آمریکا را بیشتر جلوه دهد!
چه اینان به دنبال حقای و اهداف متعالی انسانی نبودهاند تا زحمت تفکـر و تأمـل بررسـی همـه
جانبة روشهای سیاست فریب را به خود بدهند ،از این لحاظ بیشتر به فکر خویش هستند تا به فکر
سایرین! لذا کمتر متوجه شدهاند که سیاست فریب سیاسـت تحمیـل اسـت آنهـم از راههـائی و بـا
استفاده از زمینههائی که در برخورد اولیه کمتر متوجه اصل هدفمندی آن توان شد.
روی همین امر سیاست فریب مجبور است جهت تحکیم و تحمیل الشة پلید خـویش و احیانـا
تثبیت عظمت خویش در چشمانداز خود گـم کردگـانِ تنـگ نظـر ،از روشـهائی اسـتفاده نمایـد.
بررسی این روشها هر چند که اندکی وقت ما را به خویش اختصـاد داده و از پیکـرد سلسـلهوار
نمودهای اساسی دیگر بازمان میدارد ،از آنجا که خود جزئی از سیاست عملی رژیـمهـای متکـی
به سیاست فریب و به ویژه روسیه میباشد خالی از لطف نیست.
سیاست فریب برای اعمال نفوذ و تحمیل خواستهای خویش اگر بتواند از فشارهای گونـاگون
سیاسی ،اقتصادی و ...استفاده کرده و مردم را در وضـعی قـرار مـیدهـد کـه خویشـتن را ناچـار از
پذیرش آن زمینهها احسا نمایند! هرگاه این کار در رابطه با یک کشور بیگانه باشـد ،مـیکوشـد
عدهئی را در دولت جا زده و بـه خرابکـاری وادارد! و چـون عمومـا خرابکـاری مفهـوم تخریـب
فیزیکی و پارتیزانی را تداعی میکند به هیچ وجه بیانگر همة ذهنیت نگارنده نتواند بود ،چه نگارنده
متوجه تخریب همهجانبه میباشد.
مثال ،گاه دیده شده که یک شخصیت دولتی سخنی را از زبـان دولـت بیـان مـیکنـد کـه در
جهت خالف سیاست حاکم بر آن جامعه است و مردم بعدها متوجه شدهاند که بلی ،این بیان ،یک
بیان تخریبی بوده است! از این لحاظ تخریب در همة موارد ،امکان تبـارز و تظـاهر دارد و محـدود
نتواند بود.
تشکیل گروههای تروریستی مخفی ،ایجاد جو رعب و ناامنی ،کانالیزه کردن همة نارسائیها به
یک مجرا و تراشیدن علت یگانهئی به آنها و صدها مورد دیگر از جمله اتخاذ روشـهائیسـت کـه
سیاست فریب به آنها پناه میبرد .و هر آنگاه که این سیاست مثـل سیاسـتِ مصـر ناصـری و عـراق
حسن البکری و یا افغانستان امروز غالب آمد و تحمیل شد« ،کودتا»ی سیاه ننگین! «انقـالب سـفید»
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خل قلمداد شده و طبیعی است که این انقالب شایستة نگهداری میباشد.
آنچه از بررسی سیاست فریب در جوامع زیر سلطة آنهـا بـر مـیآیـد اینسـت کـه چـون اینـان
میدانند که شعارهایشان به مفهوم واقعی کلمه جز شعار نبوده و آنچـه اینـان را بـه ایـن سـرزمینهـا
کشانیده است اهدافی استعماری میباشد ،لذا با تمام قوا میکوشند تا با ایجاد اشتغالهائی ذهنی و گاه
مسخره به مردم چنان وانمود کنند که دارند به مسایلی میپردازند که در نهایت تکامل خود ،مـردم
را از زمینههائی سیاسی ـ اقتصادی بهرهمند سازند.
سیاست فریب در تعقیب یک دگرگونی ظاهری و اسـتعمارگرایانه عمـال خـویش را وادار بـه
ایفای نقش مسخرهئی مینماید که در آخرین تحلیل به باز شدن مشت استعماریشان مـیانجامـد!
چه اینان پس از تحق یک دگرگونی ظاهری که اغلب بدان نام «انقالب» را میبخشند و به خود و
دستیاران خود لقب انقالبی و مبارز را ،چنان به یک شبه مبارزهئی پناه میبرند که به هیچ وجهـی از
چشمانداز اهل خرد دور نمیماند.
در ایــن دوره همــة راهنمــائیهــای کارشناســان سیاســت فریــب و کــردار دســت پروردگــان
داخلیشان محدود میشود در زمینة مثال :تشکیل کمیتههای مختلف از بروبچههای خـام و گـوش
بفرمانی نساخته و نپخته در جهت حفظ به اصطالح دستآوردهای انقالب! حال اگر بپرسی کـدام
دستآوردها ،فورا میگوید خود انقالب ،خود دگرگونی و ذات انتقال قدرت از چنگال عدهئـی
خونآشام ،بزرگترین دسـتآورد توانـد بـود! چـه همانسـان کـه تـاریخ عـدۀ زیـادی از ممالـک
روسیهگرای نشان می دهد ،چـون انقالبهـای ایـن ممالـک ،بـر مبنـای سیاسـت فریـب و در نتیجـه
استعماری رشد یافته ،در نهایت جز انتقال قدرت و نیز انتقـال مراکـز اسـتعماری ،هـیچ دسـتآورد
دیگری نداشته است!
کار اینگونه کمیتهها هم روشن است! خودسـری ،هوسـبارگی ،ریخـتن بـه خانـههـای مـردم،
دزدی ،هتک حرمت ،بازرسی اغلب بیگناهان و بیطرفان ،اذیت مردم و !...و جای شگفتی این همه
بر اینست که همة اینها را بنام عدالت و آزادی انجام میدهند! بیآنکه به یقینی رسیده باشند ،عدهئی
را به واسطة داشتن عقاید غیر دموکراتیک زندانی میکنند یا!...
تهمت وابستگی به همة غیرحزبیها که از جملة امور رایج پیش پا افتادۀ این سیاست است! هـر
چند در اوایل سعی میکنند تا خود را مترقی جلوه دهند و روی همین امـر اجـازه مـیدهنـد سـایر
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گروهها نیز در حدی نه چندان بارز اجازۀ فعالیت سیاسی داشته باشند ولی از آنجا که میداننـد ایـن
عمل یک نیرنگ سیاسی است و در دراز مدت با هدفمنـدی اصـلی سـازگاری نخواهـد داشـت،
نخست میکوشند تا به بهانة حفـظ نظـم در متینـگهـا و جلسـات و احیانـا راه پیمـائیهـا ،توسـط
کادرهای ویژه ،هرج و مرج ایجاد کرده و اگر متوجه شدند که میتوانند این زمینهها افکار مردم را
به خود بخوانند و یا به سیاست فریب مشکوک سازند ،مجالس و میتینگهای آنها را بهم بزنند! امـا
دیری نمیپاید که با غیر قانونی اعالم کردن هرگونه اجتماعات غیر کمونیستی ،جلـو فعالیـتهـای
غیر کمونیستی را سد میکنند!
از این به بعد متوجه میشویم که سیاست فریب گاه وجود یـک فـردِ از یـک گـروه را وسـیلة
چماق تکفیر یک گروه مترقی مینماید ،و در این زمینـه تـا آنجـا وقاحـت نشـان مـیدهـد کـه از
ارتکاب هیچ تهمت ،افتراء ،فحش و ناسزائی رویگران نیست.
بررسی نیرنگهای غیر انسانی سیاست فریب در تخریب و تالشی گروههای مخالف و گاه برای
حل کردن و به تسلیم واداشتن آنها در مقابل سیاست فریب نشان مـیدهـد کـه اینـان از هیچگونـه
قلدری و پلشتی ابائی ندارند!
سیاست فریب دارای هیچگونه آرمانهای اخالقی و عقلی نبوده و نمود مـنحط آن در رابطـه بـا
این زمینهها اینست که میکوشد همة آرمانهای اخالقی و عقلی را سرکوب کند! عـدم باورمنـدی
ایدئولوژیک سیاست فریب به اخالق و عقـل چیزیسـت کـه در اوایـل خودشـان بـا سـرافرازی و
مباهاتی تمسخرآلود از آن دفاع میکردند ،تا اینکه متوجه شـدند ایـن تـف سـرباال جـز بـه ریـش
خودشان فرود نخواهد آمد! ولی از آنجا که اینان بدبختتر و خرد باختهتر از آنند که جبران اشـتباه
خویش را از طریقی سالم و منطقی بنمایند به نوعی عملکرد منافقانه پناه بردند!
اگر از فعالیتهای ضد اخالقی و غیر عاقالنة روسها در مورد اقمـار اروپـائی ایشـان بگـذریم و
مسئلة سیاست فریب را در مورد ویژۀ افغانستان مورد تأمل قرار دهیم بزودی بر این واقعیت اشـراف
پیدا خواهیم کرد که عمل روسها از آنجا که پایهئی عقالئی ندارد صد در صد ضد اخالقی است.
سیاست روسها در مورد افغانستان چنان ابلهانـه بـود کـه کمتـر «آدمـی» را مـیتـوان در جهـان
امروزی سراغ داشت که آنرا توجیهی غیر استعماری بنماید .چه اگر این سیاست ،سیاسـتی عاقالنـه
بود بایست میکوشید روشی عاقالنه جهت تحق آرمانهای خویش دست و پا نماید!
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حماقت نخستین سیاست فریب در این بود که میخواست سوسیالیسم را به قول جناب مـائو از
لولة تفنگ به نمایش بگذارد ،آنهم در جامعهئی که اکثریت مردم آن به زراعت مشـغولند! خرفتـی
غیر عاقالنة دیگر سیاست فریب این بود که میخواست سوسیالیسم را با «کودتا» در جامعة افغانستان
مستقر بنماید! کاری که در مصر و تونس و عراق و ...کرده بود! و بدتر از همة اینها توسط گروهـی
سخت بیخرد که سالهای سال روسها را فریب داده بودند تـا بـه بهانـة فعالیـتهـای سیاسـی ،پـول
بیشتری از آنها بگیرند!
آخر کار هم که به دست خود و به اقرار و اعتراف کتبی و شفاهی خویش به چنان عملـی پنـاه
برد (تجاوز نظامی) که همة دروغهـا و تبلیغـات گذشـته را روشـن و اهـداف اسـتعماری روسـیه را
روشنتر داشت! سیاست فریب نه تنها همة اصول عقلی و منطقی را زیر پا گذاشت کـه بـه اعمـالی
ضد اخالقی و ضد انسانی دست آلود!
آوردن ده ها هـزار سـرباز و تـوپ و تانـک و طیـاره و کشـتار بیرحمانـة ملـت مظلـوم و آزادۀ
افغانستان ،آواره ساختن میلیونها انسان ،نه تنها سیاست فریـب را خـالی از بارهـای عقلـی و اخالقـی
ساخت که نمودی ضد منطقی و ضد اخالقی بدان بخشید!
از اینجا متوجه میشویم که در سیاست فریب جاذبیتی میان «انسان و زنـدگی» ،میـان « انسـان و
اخالق»« ،انسان و هنر»« ،انسان و فلسفه»« ،انسان و انسان» و نهایتا میان «انسان و انسانیت» وجود ندارد!
چه سیاست فریب بر مبنای تزاحم و تنازع پی ریزی شده نه اخـالق و عقـل ،لـذا مـتن زنـدگی در
سیاست فریب خشنتر و دردبارتر از هرگونه مرگی است که میتوان سراغ گرفت!
بروید به روسیه و با میلیونها کارگر گفتگو کنید ،شاید نتوانید جواب امیدوار کنندهئی در مقابـل
این سؤال که «از زندگی خویش رضایت دارید؟» فراچنگ آورید! سیاست فریـب ،سـنگینتـرین
فشار ممکن را بر دوش روان مستضعفین تحمیل کرده است و این واقعیـت را مـیتـوان از بررسـی
وضع ابعاد اجتماعیئی چون «اخالق» و «هنر» و «فلسفه» و ...لمس نمود!
همة کوشش سیاستمداران روسیه بر این بوده است تا ذهنیت اخالقی را از جامعه برکنند تا مردم
متوجه نمودهای زشت و ستمگرانة دولت نشوند! و اگر واقعیتبین باشیم نیک درمییابیم که در این
راه مؤف هم شدهاند! و اگر چنین نبود و روسها به زمینههای اخالقی معتقد و پایبند میبودند ،با درک
خاطرات جنگ هرگز نمیتوانستند در مقابل فعالیتهای استعماری روسیه در جهان ساکت بمانند!
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ممکن است خوانندۀ گرامی چنین انگارد که نگارنده از وضع پولیسـی و نتیجتـا ضـد انسـانی و
خفقان حاکم بر آنجا اطالعی نداشته و توقعی نابجا از ملت روسیه دارم ،نه! عادت کردهام زمینهها را
قدری بازتر و عمی تر و همیشه در رابطه با «بایستهها و شایستهها» مورد تأمل قرار دهم.
باور دارم که سیاست فریب محکوم به شکست میباشد و انسان هرگز قـادر نیسـت در جهـت
خالف فطرت خویش طی طریقی متداوم داشته باشد! اما این را نیز باور دارم که اصالت مال انسـان
است و مرکزیت یک جامعه و یا یک نظام را ،انسانهای آن جامعه تشکیل میدهند و کـافی اسـت
که ،بدانند و اراده کنند تا بدیها را از میان بردارند.
از دیگر سوی سیاست فریب چون سیاستی اخالقزدای و بیبند و باریآور اسـت ،روسـیه بـه
اقمار اروپائی خود و نیز به هر کجائی که قدم گذاشـته ،فسـادهائی را متبلـور سـاخته اسـت کـه در
نخستین نظر نمودهای بارز آن به چشم میخورد! تا آنجا که از وضع مصر و قسما عراق و سودان و
تونس و ...نیز بر میآید ،سیاست فریب توانسته است در کنار اخالقزدائی ،فسادهائی را رایج سازد!
و پس از کودتای ترهکی این فساد پراکنی در افغانستان بگونهئی اعمال میشـد و هنـوز هـم قسـما
میشود که شرمآور مینماید!
وضع هنر و انسان هنرپیشه در رابطه با مردم چیز قابل تأملی است! سیاست فریب هنر را کـال بـه
انحراف و ابتذال کشانیده و میکشاند .یک بررسی دقی در آثـار بسـیار برجسـتة دوران حاکمیـت
سوسیالیسم در روسیه نشان میدهد که هنر روسیة سوسیالیستی نسـبت حاکمیـت سیاسـت فریـب،
کمترین مایة انسانی را در خود جای نداده است!
کسی که این سطور را میخواند و نیز آشنائیهائی با هنر روسـیه دارد ،بالدرنـگ بـر نگارنـده
شوریده و با عجله نویسنده را به تعصب و عناد متهم خواهد ساخت!
چه وی زمینههای بسیار بکر هنری را به ویژه در زمینة سینما مشاهده داشـته کـه همـه حـاکی از
روح انسانی است! بلی!
انسان اگر با عناد و لجاجت هم که شده ،نمیتواند از مسیر فطرت خویش فرار نماید! روسهای
سوسیالیزه شده ،هر چند معتقد به اخالق و عقل نبوده و آن را رد مینمایند ولی عمال به آن پایبندی
نشان میدهند ،مایههائی که در هنر امروز روسیه موجود است از دو مبنای متضاد ریشه میگیرد!
نخستین ریشة هنر امروزی روسیه را نهادهای انسانیئی تشکیل میدهند که مأخوذ از اندیشـههـای
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اخالقی غیر سوسیالیستیست و تا آنجا بدانها میدان تبارز داده میشود که با نظام سیاسی حـاکم بـر
روسیه در نیفتد! این مایهها اغلب ،تنفر از جنگ و گـرایش بـه سـادگی و احیانـا نـوعی همزیسـتی
مسالمتآمیز را تلقین میدارند! هر چند آنچه را ما همزیستی مسالمتآمیز نام نهادیم ،در آن جامعه
«عش » عنوان میکنند!
روی همین علت است که پس از شروع رویداد اکتبر ،روسیه ،هنری جهانی از دست هنرهـای
جاوید گذشته تقدیم بشریت نکرده است! متأسفانه این نمود منحط سیاست فریب در جوامع تحت
سلطه نیز سرایت کرده است! جوامع وابسته به روسیه همه به این درد مبـتال بـوده و اغلـب سیاسـت
رسمی ،ارائه کنندۀ مبتذلترین نمونههای هنریست.
دومین ریشة هنر امروزی روسیه را «استعمار و استبداد» هنری تشکیل میدهد ،و گمانم بـر ایـن
است که عاقلی پیدا نخواهد شد تا منکر این واقعیت تلـخ باشـد ،سیاسـت فریـب مـیکوشـد تـا بـا
جانبداری از زمینههای شدید عاطفی و گاه اجتماعی خود را جانبدار انسان و انسانیت جابزند! و کـه
نمیداند که این جانبداری محدود در یک چوکات مصـلحتپرسـتانه و استعماریسـت؟ سیاسـت
فریب اگر براستی نمیخواهد عواطف و احساسات انسانی را جریحهدار سازد ،چرا نخسـت ملـت
در بند کشیده شدۀ روسیه را ،که از موهبتی الهی به نام آزادی محروم ساخته است ،آزاد نمیگذارد
تا با مغز خویش بیندیشند و با چشم خویش به جهان و واقعیتهای آن نگاه نمایند؟!
و باز چرا برای تحق اهداف استعماری خویش حاضر است میلیونها انسان را در سراسر جهان
به زجر و شکنجه و ناراحتی بکشاند؟! اگر هنر امروزی سیاست روسیه ریشه در استعمار نداشته و از
روح پر عاطفة انسانی برخوردار بود ،سیاستمداران طرفدار این هنر را اجازه نمیداد ،برای اشغال و
تداوم اشغال نظامی جامعهئی چون افغانستان ،صدها هزار انسان را به خاک و خون بکشانند!
هنر انسانی ،روح انسانیت و عاطفة زالل و رقی انسانی را شکوفا میسازد نه خشونت و تزویـر و
شقاوت و جالدی و زورگوئی و انحصارطلبی و !...به هر یک از نمایندگان سیاست فریب در اروپا،
آسیا و آفریقا نگاه کنید مشاهده میدارید که اینان دارای کمترین عاطفة انسانی نمیباشند!
اگر در افغانستان ترهکی ،روحانیون را میکشد ،عـین ایـن عمـل را «ناصـر» در مصـر بـا «سـید
قطبها» مینماید! کاری که شاید با امام موسی صدر! به عمل آمد!
در زمینة دوری انسان از زمینههای عمی فلسفی بهتر آنکه به کتب و نوشتههای دانشمندان عالی
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مقامی مراجعه کرد که با قدرتی کمنظیر توانستهاند ،پراکندگی فلسفی سیاسـت فریـب را ملمـو
بسازند.
کتمان واقعیت انسانی

نمود منحط و غیر موجه دیگر سیاست فریب که توانسته است به عنـوان شـاخصتـرین عامـل
شکست این سیاست در منطقه و جهان تبارز نماید ،کتمان «واقعیت انسانی» اسـت ،بـدین معنـا کـه
سیاست فریب مانع کشف انسان واقعی و واقعیت انسانی میشود ،تا بتواند اهداف اسـتعماری خـود
را مطــاب میــل خــویش بــدون تبـارز مقاومــتهــائی اعمــال نمایــد .روی همــین علــت اســت کــه
سیاستمداران روسیه این جرأت را به خود دادهاند که برای انسان تعریفها و الجـرم ویژگـیهـای
تازهئی اختراع کنند!
دامن زدن به شناخت طبیعی انسان بر مبنای نظریات داروین ،غیر از علمگرائی واقعیتبینانـهایسـت
که حتی خود داروین داشته است ،چه در عملِ طرفداران سیاست فریب مسئلة کشف واقعیت طبیعی
انسان مطرح نبوده بلکه منظور اصلی ،سوء استفاده از نظریهایست که میخواهد سیر تکاملی انسان را به
بررسی نشسته و احیانا ابعاد غیر طبیعی این موجود را با وسوا و تأمل مورد شناسائی قرار دهد.
شگفتی مسئله در اینست که به رغـم خواسـت سیاسـت فریـب ،همیشـه و همیشـه نظریـههـای
اجتماعی اینان با اشکال و شکست مواجه شده و مردم با درک نواقص اندیشههای سوسیالیزه شده،
به بعدی تازه از ابعاد وجودی واقعیت انسانی آشنا شدهاند.
سیاست فریب هنوز که هنوز است نتوانسته است پیوند عقالئی میان ویژگیهای طبیعی انسان را
با «اخالق»« ،هنر»« ،دین» و نیز زمینههای متنوعی چون «خودخواهی»« ،ایثار»« ،عش » ـ به مفهوم غیـر
جاذبة جنسی ،چنان عش مادری به فرزندش ـ و صدها نمونة دیگـر را توجیـه و تحلیـل کنـد! چـه
سیاست فریب ،همة این شعاعهای واقعی وجود انسانی را به یک عامل لرزان و بیثباتی بنام اقتصـاد
پیوند میدهد که خوشبختانه اینک دروغ بودن و غیر منطقی بودن این پیونـد را خودشـان نیـز بـاور
کردهاند!
باورمندی به اقتصادی بودن انسان و تاریخ ،به سیاست فریب ضربهئی غیر قابل جبران وارد کرده
و این ضربه نمودی نفرتبار یافته است! معنای این بیان چنین تواند بود که چون سیاست فریب اقتصاد
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را اصل و انسان را با همة ویژگیهایش ،فرع میپندارد ،برای پیروان این سیاسـت زنـدگی (انسـان)
عنوان وسیله را یافته است! وگر نهچنان بود ،کو سیاست عادالنة روسیه و یا همة اقمار و هـوادارانش
در جهان؟! کو حکومت کاری؟ کو شکوفائی استعدادهای اصیل بشری؟ کو...؟!
اگر انسان اصل است و عنوان شیئی را در دیدگاه این سیاست مداران فریـب کـار نـدارد ،چـرا
صدها هزار انسان را در افغانستان به گلوله میبندند تا در استعمارگری از آمریکا عقب نیفتند؟! اگـر
انسان وسیله نیست ،چرا میلیونها افغانی را به آوارگی میکشند تا خود بتوانند ،ثـروتهـایشـان را
چپاول نمایند!
بحث فلسفی ـ ایدئولوژیک سیاست فریب در نهایت تحلیل فریاد میزند که درین بینش نه تنها
انسان وسیله است که انسان وسیلهئی استعماریست .چه ممکن است منِ نگارنـده هـم زنـدگی را
وسیله بدانم اما وسیلة چی؟ رسیدن به قدرت و نعمت و هو ؟ یا رسیدن به جوهرۀ الهیام؟
در همین رابطه ،انسان متوجه میشود که سیاست فریب سخت ناهماهنـگ اسـت .معنـای ایـن
سخن نه این است که در سیاست فریب هماهنگی وجود ندارد ،بلکه معنای این کالم اینست که در
این سیاست ناهماهنگی حاکمیت مینماید!
روسها و همة رو زدهها از آزادی شعار میدهند ولی بالدرنگ میگویند انسان مقهور «جبـر
تاریخی» ست! دفاع از آزادی سیاسی ،اقتصادی و ...را شعار میدهند امـا خـود بـرای نفـی آزادی،
دهها هزار سرباز وارد خاک افغانستان میکنند! و اگر کمی کمصرفهتر بود ،چند تـا خـودباختـه را
وادار میکنند تا به نفع آنها کودتـا بـراه بیندازنـد .شـعار آزادی مـیدهنـد ،امـا بـه نفـع کسـانی کـه
میخواهند برای روسها غارتگری نمایند!
اگر راست است که روسها آمدهاند تا آزادی افغانستان را حفظ کنند ،لطفا قدم رنجه فرمایند به
سرزمین فلسطین بروند ،و هر چند تکراری میباشد ،باز هم میگویم بروند با علت اصـلی اسـتعمار
یعنی با ریشه و مادر بجنگند نه با معلولهای مسخره و خود تراشیده و خود بزرگ کرده!
بروند با آمریکا بجنگند! بروند با اصول سیاست ضد کارگری خود روسیه بجنگند نه با مسلمان
محروم و آزادیطلب افغانی!
استیالی ناهماهنگی در سیاست فریب روشنتـر از آنسـت کـه بـه ارائـهی همـة نمودهـای آن
بپردازیم چه حرفهای بعدی ما ،خود ،شرح مفصل استیالی ناهماهنگی در سیاست فریب تواند بود.
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یکی دیگر از نمودهای بسیار زجربار سیاست فریب که در واقع عامل نیرومند محکومیـت ایـن
سیاست میباشد در اینست که سیاست فریب مؤلد «رنج» است! از روزی که روسها بدام بلشویکها
افتادند ،رنج ،پدیدۀ جدائیناپذیر زنـدگانی آنهـا ثابـت شـد! رنـج از شـنیدن دروغ ،رنـج از دیـدن
منافقت ،رنج زورگوئی ،رنج انحصارگری ،رنج شکنجه ،رنـج سانسـور مطبوعـات ،رنـج تحمیـل
اندیشه و!...
اصوال با آنچه در رابطه با سیاست فریب آمد ناموجه نخواهد بود اگر نام و یا معنای لغوی دیگر
سیاست فریب را سیاست رنج بنامیم! مطالعة نوشتههائی که بعضی از محققینی که فجایع سوسـیالیزم
را در جهان جمع کردهاند! حیرت هر انسانی را برانگیخته و خواننده را نسبت به انسان بـودن پیـروان
سیاست فریب مشکوک میسازد ،تازه ،اینان «از گـاوی بـه غـدودی» اکتفـا کـرده و از دنیـائی بـه
شنیدههائی اندک تما حاصل کردهاند.
محققین جامعهشناسی که بر آنند تا میزان تولید رنج سیاست فریب را به صـورتی بـس دقیـ و
ارزشمندانه ،مورد بررسی قرار دهند چه خوب است سری به بیرون از روسیه نیز زده باشـند .قریـب
یک سال از اعتصابهای «کارگری» مردم لهستان میگذرد و چندین و چند سال اسـت کـه روسـها
به بهانة تحکیم حکومت کارگری و پشتیبانی حقوق کـارگر ،ملـت محکـوم و محـروم لهسـتان را
چپاول میکنند! ولی جز رنج چیزی نصیبشان نشده است! تازه اگر در جوامعی چـون مصـر و یـا
عراق و سوریه و ...میکوشند توسط عمال خود رنج اقتصادی مـردم را انـدک بهبـودی دهنـد ،بـا
اعمال سیاستهای غیر انسانی و اخالقزدائی و تجملپرستیهای احمقانه ،رنـجشـان را ده چنـدان
مینمایند!
افغانستان در طول تاریخ پس از حملة چنگیزخان مغول این همه شهید نداده و ایـن همـه رنـج،
شکنجه و دربدری و آوارگی و فساد و فقر و ...را ندیده است! روی چه عـواملی اسـت کـه مـردم
سودان و تونس و مصر ،پس از گرایشهای رهبرانشان به سوی غرب و امیـد رفـع سیاسـت فریـب
چندین ساله ،آرامش نشان میدهند؟!
چرا مردم از برکناری حسن البکر و بدار آویختن دهها تن از کمونیستهای عراق توسط صدام
احسا خوشحالی نسبی می نمایند؟ چرا بـانو گانـدی قبـل از برگـزاری مراسـم انتخـاب در سـال
گذشته ،تجاوز نظامی روسها را به افغانستان محکوم میکند؟ اینهاست که برایمان ایمـانی واثـ بـه
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شکست سیاست فریب را تولید میدارد .کو دیدۀ عبرتبین؟
از دیگر سوی سیاست فریب ،سیاست «ناامنی»ست و این واقعیت چنان آشـکار مـیباشـد کـه
الزم به مجادله ندارد ،بررسی سیر تاریخی اندیشه و نظام فریب نشان میدهد که این نظام سیاسـی و
دستگاه فلسفیئی که روح آن را تشکیل داده و از وی جانبداری میکند ،حتی بـرای خـود ایجـاد
ناامنی کرده است.
دستگاه فلسفی سیاست فریب از آن جهت ناامن است که با منط دقی فلسفی بنیانگذاری نشـده
و بیشتر به کلوخِ قرار گرفته بر آب میماند .از همین جهت حزبهای سوسیالیستی اجبارا چهـرۀ منافقانـه
به خود میگیرند و همیشه بر آنند تا در برابر مردم خود را مادهپرست و یـا بـه سـخن بهتـر مـادهگـرای
قلمداد نکرده و دارای سعة صدر بیشتری نشان دهند! بلشویکهای روسیه ،نخستین کسانی بودندکه قبل
از رویداد اکتبر ،می کوشیدند تا مردم نفهمنـد کـه اینـان بـه خـدا بـاوری ندارنـد! همچنانکـه احـزاب
سوسیالیستی افغانستان وقتی در برابر مسلمانان قرار میگرفتند ،تا آنجا که ممکن بود جهـد مـیکردنـد
تا مردم از کافر بودن آنها مطلع نشوند .کاری که اینک دولت ببرک کارمـل بـا بـیعرضـگی کامـل
انجام میدهد.
یقینا اگر این نظام فلسفی از منط نیرومندی بهرهور بود ،گروندگان خود را مجبور نمیکـرد تـا
به منافقت تمسک جویند و خود را ضد دین معرفی نکننـد ،و طبیعـیسـت وقتـی دسـتگاه فلسـفی
نظامی نتواند امنیت منطقی ـ فلسفی همهجانبهئی برای پیروان خویش ایجاد کند و همیشه آنان را در
یک اضطراب ذلتبار روانی سرگردان داشته باشد و دستور دهد ،هیچگاه پیروانش چهرۀ اصلی و
واقعی خود را برای مردم نشان نداده و در یک تزویر منحط همیشگی بسر برند ،آنـان از ایـن عمـل
کامال غیر منطقی چه خواهند آموخت؟
لذاست که متوجه میشـویم ،روح سیاسـت سوسیالیسـتی ،نـاامن اسـت و از جـوهر راسـتی و
یکرنگی بهرهئی ندارد ،چه این سیاست ،سیاست نفاق و ناامنی است ،سیاستیست که در پشت سر
ادعای خل گرائی ،خل را قربانی دوروئیهای خویش ساخته و بر آنان زمینة اجتماع را چنـان تنـگ
میسازد که تشویش جای اعتماد و اطمینان را پر میکند.
روسیة امروز را مد نظر بگیرید با آن ادعاهای دروغـین و حیلـهگرایانـهاش و نـاامنی اقتصـادی،
روانی ،فرهنگی ،اخالقی و ...که بر این ملت تحمیل شده است ،و کاش این سیاست میتوانست به
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تخریب تنهای خود اکتفا نموده و به دیگران پریشانی و بدبختی ناشی از ناامنی را تحمیل ننماید!
نمونههای زیادی را تاریخ معاصر مشاهده کرده است که همة این نمونهها معلـولهـای علیـل و
بدبختیزای سیاست فریب بودهاند و ما به تائی چند از این نمونهها اشارهئـی خـواهیم داشـت .سـی
سال است که افغانستان تحمل ضربات غیر انسانی سیاست ناامن روسیه را مـیخـورد و اینـک چـه
کسی میتواند ادعا کند سیاست فریب (سیاست روسیة سوسیالیستی) سیاست ناامنی نیست؟
حملة روسها به افغانستان نه تنها صدها هزار شهید بـه جـای گذاشـت و روحیـة بـیاعتمـادی و
دیرباوری و ناامنی را در ذهنیت مردم افغانستان بارور ساخت و باز نه تنها ناامنی را در میـان سـربازان
ارتش سوسیالیستی روسیه و خانوادههایشان تحمیل کرد که روحیة همة آدمهای منطقه و جهان را به
ناباوری آشنا و امنیت خاطرشان را نابود ساخت ،و اینک در منطقـه و جهـان از ناحیـة ایـن جنایـت
مخوف قرن ناامنی حاکم است.
آنچه از تحقی دقی سیاست فریب و نظام فکری آن بر میآید مؤید این مطلب است کـه ایـن
نظام در جمیع شئون خویش ناقص بوده و این نقص نمیتواند جز ناامنی چیز دیگری تولیـد نمایـد.
زمینههای بعدی واقعیت را بیشتر روشن خواهد ساخت.
ارزشها در نظام فریب
سیاست فریب در زمینة ارزشها موضعگیریهای متناقض و به معنای واقعی کلمه موضعگیریهای
مسخرهئی دارد.
آنـانی کــه در حقیقــتجـوئی روحشــان را گرفتــار شـهوتهای ذلتبــار نســاخته و در دام توجیــه
نیرنگهای زشت سیاسی گرفتار نیامده و اندک شم منطقی دارند نیـک دریافتـهانـد کـه ماتریالیسـم
دیالکتیک روی دالیل متعددی نمیتواند مسئله و یا مقولهئی بنام «ارزش» را با اصول خویش توجیه
نماید .لذا ارزشها نمیتوانند در این نظام جائی داشته باشند.
نخستین علت ناتوانی این نظام در رابطه با عدم توجیـه نظـام ارزشـی را روح مـادی خـود نظـام
تشکیل میدهد .چه هرگاه قرار را بر آن گذاشته باشیم که باور کنیم انسان موجودی مـادی اسـت،
الزمة این باور ،این خواهد بود که این موجود مادی نمیتواند به مقولـة غیـر مـادیی چونـان ارزش
مجهز باشد یا به آن باور کند و به عنوان زمینههای ایدهآلی بپذیردش!
دومین علت ناکامی نظام سیاست فریب اینست که روش شناخت نظام فلسفی آن ،روشیست
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تک روزنی که بیش از یک راه برای درک و در نتیجه باور زمینهها ندارد و طبیعـیسـت کـه ایـن
یگانه راه (روش حسی) نمیتواند از عهدۀ تبیین ،توجیه و تثبیت ارزشها بدر آید.
سومین علت ناکامی این دستگاه در رابطه با توجیـه و تثبیـت نظـام ارزشـی از ایـن بـاور ناشـی
میشود که معتقد است انسان موجودی است که جبر سنتهای تاریخی بـر وی حاکمیـت دارد و
طبیعیست که انسانِ مجبور نمیتوانـد ،تعیـین کننـده و توجیـه کننـدۀ مقولـههـای ارزشـی باشـد،
همچنانکه نمیتواند ،آنان را در جای خودش انتخاب و بکار گیرد.
بدبختی دیگری که در این زمینه دامنگیر نظام فریب شده است ناشی از اینست که سیاستگران نظام
فریب معتقداند که اقتصاد زیربناست و سایر زمینهها از الف تا یاء روبنا! اصل شکم است و شکمپوش و
شکمنگهدار! باقی همه فرعیات اینها! و طبیعیست که وقتی اصل شکم شد ،ارزش نمیتواند جـز پـر
بودن شکم باشد و غیر این ،سایر ارزشها واقعیت ندارند و اگر دارند فرضی و فرعی میباشند.
مسئلة دیگری که در رابطة با دستگاه ارزشی ،عامل شکست سیاست فریب شده اینست کـه بـا
همة این واقعیتها ،سیاستبازانِ سیاست فریب ،با پرروئـی ،مـدعی هسـتند کـه بـه ارزشـها باورمنـد
میباشند! البته گفتن ندارد که به عنوان همان عوامل فرعی و روبنائی زاده از جبر! و جالب قضـیه در
سیاست فریب اینست که عالوه بر گردن نهادن به تناقض اولی (قبول ارزشها به عنـوان مقولـههـائی
روبنائی) عمال با وقاحت و روشنیِ تمسخرباری به تناقض دیگری در همین زمینـه دامـن مـیزننـد.
بدین معنا که اینان هرگاه در مقابل عملی قرار گرفتند که امنیت ارزشها را به مخـاطره انداختـه بـود،
بیکه متوجه شوند ،دست کم گرفتن ارزشها (بنا به باور خودشان) جبری بوده است عامل مسئله را
به باد انتقاد و تعدی میگیرند! و صدها درد بیدرمان دیگر که نه جای بحث مفصل آنهاست.
لذا دستگاه ارزشی سیاست فریب از غیر انسانیترین مایههائی برخوردار بوده و از همـین رو در
نابودی و شکست این نظام سیاسی بزرگترین سهم را داشته و دارد .چـه سیاسـت فریـب در مقابـل
ارزشها دو موضع کامال متناقض دارد.
الف ـ ارزشهای مؤثر

این ارزشها برای سیاست فریب مؤثر بوده و سیاستبازان نظام فریب عمال بـدانها دامـن مـیزننـد.
ضمنا الزم به تأکید میباشد که همین زمینهها در نابودی و شکست سیاست فریب نیک مؤثر افتادهاند.
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از ویژگیهای این زمینة ارزشی اینست که عمال و بـه صـورت فعـال رسـمیت داشـته و مـورد
عملکرد و گرایش و انتخاب دستگاه سیاسی سیاست فریب قرار دارند اما به صورت نظری و تبلیغی
غیر رسمی اعالن شدهاند.
سیاست فریب اعالم میدارد که دوروئی فلسفی ،اقتصادی ،اجتماعی ،هنری و ...در دستگاه مـا
محکوم است! مگر در جهان کنونی از کمونیستها و به ویژه از روسها میتوان منـاف ترهـائی هـم
پیدا کرد ،جای انکارش باقی است ،چه اینان میکوشند اثبـات نماینـد کـه منافقـت از آن رو جـزء
باورداشتهای ما نیست که ما به دستگاه فلسفة علمی مجهزیم!
می گویند فلسفة علمی ،طـرق علمـی تسـلط بـر طبیعـت و راه کسـب و تحکـیم بهتـرین نظـام
اجتماعی و نیز روشهای دفع تزاحم و تنازع را به ما ارزانی داشته است لذا ،در این نظام جـائی بـرای
«تجاوز» به ح حاکمیت ،ح اراده ،ح انتخاب و آزادی و ...باقی نمیمانـد و مـا بـه ایـن ارزشـها
نیک مؤمنیم!
آیا راست است؟!
بعد ها خواهد آمد که اینان چگونه بـا شـیطان بـزرگ در مسـابقة اسـتعماری شـرکت جسـته و
چگونه مصر و سوریه ،عراق و لیبی و کوبـا و چـک و بلغـار و مجـار و ...را مـورد تجـاوز سیاسـی
ـ نظامی قرار دادند.
ویژگی دیگری که از بررسی ارزشهای مؤثر ـ بازده استعماری دارند ،هر چند سیاسیون نیرنگبـاز
روسیه معتقدند که ما اینها را ارزش نخوانده و حتی ضد ارزش نامگذاریشان میکنیم ـ اینست که
روسها در تبلیغات خود تجاوز را مقولهئی ضد ارزشی مینامند ،اما عمال به آن تمسک میجویند و
جالب است که متوجه شویم رسیدن بـه نتـایج تجـاوز را «زیرکـی سیاسـی» و تملـک غاصـبانه بـه
حاکمیت ملتی را «عامل تفوق سیاسی» خویش میشمارند ،مثال وقتی توانستند توسط «ناصر» به مصر
ظفر یابند ،آن را تجاوز و منافقت سیاسی به حساب ملت مصر نیاورده بلکه آن را زیرکی سیاسـی و
عامل تفوق خویش در مسابقة استعماری با آمریکا قلمداد کردند.
مثال افغانستان روشنی مطلب را چند برابر میسازد ،چه این زمینه را گام بلندی حساب کردنـد،
در تحکـیم حاکمیــت نظــام فریــب بــر منطقــه و آنـان کــه موقعیــت کنــونی افغانســتان را از لحــاظ
استراتژیک برای فقط استعمارگران دریافتهاند ،میدانند که این سخن به چه معنا آمده است.
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باء ـ ارزشهای غیر مؤثر

در این زمینه سوسیالیستها رجزخوانیهای شرمآوری دارند که اشکال تمسخربار آن را روسـها
به نمایش نهادهاند ،چه طراحان سیاست فریب سنگ جانبداری از محرومین را به سـینه مـیزننـد و
برآنند که عدالت را در جامعه پیاده مینمایند ،صرف نظر از اینکه در نظام باورمنـد بـه «جبـر» کـور
تاریخی ،نه عدل معنای منطقی دارد و نه ظلم ،چه هر دو روبنایند و هر دو معلول عامل دیگـری .در
این زمینه سیاست فریب خود را پایبند و مؤمن به ارزشهائی مثل عدالت و احترام به اراده و اندیشه و
ح حاکمیت دیگران نشان میدهد ولی در عمل ضد آن را به نمـایش مـیگـذارد .روسـها (البتـه
دولتمردان روسیه) بیش از شصت و چند سال اسـت کـه دعـوای حاکمیـت نظـام سوسیالیسـتی را
دارند ،اما به جای اینکه بکوشند دولت نفی شود و یا الاقل قدرت به دست کارگران واقعی باشد ،با
تراشیدن خزعبالت استعماری ،نه تنها سد راه تحق این معنا شدهاند که عمال به تشکیل سـازمانهای
مخوف پلیسی نیز کمر همت نامردانه بستهاند! و که نمیداند که نتیجة نخستین چنین اقداماتی پلیسی
ساختن روسیه و ناامن ساختن مملکت و ایجاد بیاعتمادی در میان ملت و دامن زدن به بیعدالتی و
تحکم ضد انسانی ایدههای استعماری ـ استثماری حزبی و صدها مقولة ضد ارزشی دیگر اسـت .و
در ساحة بین المللی هم که :از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است! افغانسـتان نشـان دهنـدۀ
واقعیت و مقدار و میزان گرایش سیاستمداران سیاست فریب است به ارزشها!
مسئلة دیگری که در این زمینه قابل بحث و دقت است اینست که همین گرایش و عملکرد بـه
زمینههای غیر ارزشی و ضد ارزشی نزد سیاستبازان سیاست فریب بگونة نظری ،خوب ،قـانونی و
احیانا در رابطه با مسابقة استعماری «ضرورت تاریخی»ئی محسـوب مـیشـود کـه «فلسـفة علمـی»
حقانیت آن را اثبات کرده است!
مثال فلسفة علمی اثبات کرده است که تقسـیم اسـتعماری جهـان توسـط امپریالیسـم آمریکـا و
کمونیسم بین الدول یک ضرورت تاریخیست و چون یک ضرورت تاریخیست صـد در صـد
یک عمل ارزشمدارانه است!
و اگر روسها بگویند که ما به همچه یک باور خفتبارِ شرمآوری نرسیدهایم ،پرسیده میشود،
تجاوزات مستقیم و غیر مستقیم شما به ممالک کوچک بر مبنای چه بینش و چه دستگاه ارزشیئی
قرار دارد؟! چه عمل اینان به خودی خود مؤید نظر آنهاست و اگر میگویند نه ما به ح حاکمیت
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دیگران در زمینهها احترام قایلیم ،باید عمال از تجاوز و مسابقة استعماری با آمریکا دست بردارند.
مدتهاست همة ممالک دنیا ـ البته غیر از مزدوران روسیة شوروی و چهرههائی چون حافظ اسد،
عرفاتِ بدبخت منحرف ،اسالمپناهان منافقی چون دولتمردان لیبی و الجزایر و ...ـ فریاد مـیزننـد
روسیه باید از خاک افغانستان بیرون شود ولی خود روسها منتظرند ببینند چـه زمـانی از نظـر مسـابقة
استعماری میتواند این عمل به نفعشان تمام شود.
ویژگی دیگر این زمینة ارزشی نزد سیاستمداران سیاست فریب در این است که نه تنهـا عـدم
گرایش به ارزشها را عیب نمیدانند! که گرایش و عملکرد به زمینههای ضد ارزشمندانهئـی چـون
تجاوز را بیآبروئی و شکست و حماقت و کمخردی و دون طبعی و ...تلقی نمینمایند.
این پندار ابلهانه از آنجهت دامنگیر سیاست فریب شده است کـه اینـان گـرایش بـه ارزشـها را
حسن نمیدانند تا گرایش به پستیها را قبح انگارند! لذا هر چه به سود آنها و سیاست استعماری آنهـا
بود مورد عمل قرار میگیرد.
پیآورد این گرایش

اگر بپذیریم که کردار اجتماعی ما بدون بازده و نتیجـه نخواهـد بـود ،بایـد مطمـئن باشـیم کـه
موضعگیری سیاستبازان سیاست فریب در قبال انسـانیت و ارزشـهای انسـانی بـدون اثـر و نتیجـه
نیست! زائد خواهد بود اگر متذکر شویم بزرگترین نتیجة این موضعگیری ،شکست نظام فلسـفی و
سیاسیِ سیاست فریب میباشد و طبیعیست که این مهم از طری عوامـل و مراحـل زیـر صـورت
تحق خواهد پذیرفت ،چه نخستین زمینة این عملکرد و موضعگیری بیاعتمادی به دیگران است و
این واقعیت به ویژه در تمام تشکیالت سیاسی فعلی دنیا به چشم میخورد .اینک دیگـر «آدم»ی را
نمیتوان سراغ کرد که به سیاست فریب اعتمادی داشته باشد همانگونـه کـه سیاسـیون فریبکـار بـه
دیگرانی جز مزدوران خودشان اعتماد نمیکنند!
پیآورد دیگر این مسئله متزلزل ساختن نظام ارزشی انسان است ،چه وقتی قرار بر سودجوئی و
نفعطلبی و منافقت باشد ،جائی برای ارزشها ـ که ماوراء سود و زیان قرار دارند ـ باقی نمیماند و هر
کس هر چه را به سود و منفعت خویش تشخیص داد ،گزیده و در جهت خواستههای خود عمـل
خواهد کرد .و لذاست که دیگر ارزشها قانونی نخواهد بود ،چنانکه در روسیة فعلی ارزشها قانونیت
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ندارند و اگر میداشت باید سران دولت سوسیالیستی روسیه به جرم زیـر پـا نهـادن قـانون محاکمـه
میشدند.
ارزش قانون روسیه در این است که در جهت لغو دولت حرکت کند و نفی دولت و کوشش
در این جهت یک ارزشی سوسیالیستیست ،همچنانکه نفی طبقات و ایجاد عدالت سراسری! حال
اگر با واقعیتنگری هر چه خالصانه تحقی کنیم که آیا رؤسای سیاست فریب در روسیه قدمی در
جهت نفی قدرت دولتی بر داشتهاند و یا اینکه از طری ایجـاد شـبکههـای جاسوسـی و پلیسـی بـه
تقویت آن پرداختهاند؟ چه کسی میگوید ارزشها در نظام فریب قانونیاند؟!
آیا عدالت در جامعة روسیه برقـرار شـده و اسـتثمار فـرد از فـرد وجـود نـدارد یـا اینکـه هنـوز
منشیهای حزبی از داشتن نوکر و کلفت و راننده و باغبان و ...برخوردار میباشند؟! اگر هستند ـ که
خود روسها میگویند بلی برخوردارند ـ چرا سیاستمداران روسیه محاکمه نمیشوند؟
اگر ارزشها قانونیت دارند ،روسها با چه مجوزی به کشتار یک میلیون افغانی دست یازیدند؟! نه
تنها در نظام سیاست فریب ارزشها قانونیت ندارند که از معقولیت هم برخوردار نیستند.
سیاست فریب چون محصور در چوکات تفکر و نیازهای منحط مادی و حیوانی گرفتـار و در
لجن شهوتبارگی و هوسجوئی غرق است لذا ،اکثریت نیرو و عمرش را در طول تاریخ شصت و
چند سال صرف دفاع از زندگانی حیوانی و نفی زمینههائی که وی را از رسیدن به هوسها و شهوتها
باز میداشتند نموده است؛ از اینرو نه تنها فرصتی نیافته تا به جوهرههای اصیل وجودی انسـان تأمـل
نماید که روی اعتقاد و ایمان به حیوانیت خویش به دفع این زمینـههـا نیـز پرداختـه اسـت! و همـین
گرایش غیر انسانی وی را مجبور کرده اسـت تـا هوسـها و شـهوتهـا را عمـال قـانونی ،معقـول و
اخالقی قلمداد نماید.
بررسی تاریخ ممالکی که بر مبنای الگوی سیاست فریب و به دستیاری کسانی که وابستة به این
نظاماند و دست به کودتای نکبتباری زدهاند نشان دهنده و تثبیت کنندۀ ایـن مثبـت مـیباشـد کـه
دستاندرکاران نظام سوسیالیستی روسیه در عمل ،ضد ارزشها را قانونی ،معقـول و اخالقـی تلقـی
میدارند و اگر چنین تلقیئی از آنها نداشته باشند و آن زمینهها را معقول و اخالقـی نشـمارند ،الزم
است که به اعمال غیر معقول و ضد اخالقی از قبیل تشبث به حاکمیت سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی
و ...دیگر ملل دست نزنند و بگذارند تا خود مردم این سرزمینها تقدیرساز خویش باشند.
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در نهایت امر ،نتیجة بسیار بد و در عین حال غیر ملمو این موضعگیری این اسـت کـه بـرای
مردم مشغولیتهای ظاهرا فریبنده ولی باطنا بدون جوهره و معنـا ببـار مـیآورد .معنـای دیگـر ایـن
سخن اینست که چون سیاست فریب بر آنست تا از طری گـرایش بـه قـدرت و احیانـا تحقـ ِ آن
خود را اثبات نماید ،و باز ،مجبور است تا در راه تحق این امر ،مستمسکی به عنوان دفـاع از آزادی
عنوان نماید؛ و چون در پشت ادعای دفاع از آزادی همان ایدۀ رسیدن به قدرت نهفته اسـت و ایـن
ایدۀ زشت و ذلتبار انسان را فرمانبردار و محکوم قدرت میسازد ،تمـام فعالیتهـای انسـان را منفـی و
خالی از اهداف عالیة انسانی میسازد؛ و طبیعی خواهد بود که همة این نارسائیها دست به دست هم
داده زمینة شکست کامل سیاستِ فریب را ببار میآورند.
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سیاست فریب و آزادی
آنچه الزم به تذکر میباشد اینست که بحث ما فشرده و در مواردی هم محدود اسـت ولـی بـا
آنهم این روش مانع بیان اجمالی زمینهها نتواند شد آنهم زمینهئی مثل آزادی.
سیاست فریب از دو طرف آزادی را کوبیده و در پی نابودیش برخاسته است ،نخستین نمودهـا
و تالشها را در زمینة فلسفی به خرج داده است و در قدم دوم عمـال نـه تنهـا در روابـط اجتمـاعی
ـ سیاسی ،روسیه سد راه آزادیهای کامال انسانیِ ملت روسیه شده و عمال اجبارهـای زننـده و غیـر
انسانیئی را بر آنان تحمیل کردهاند که حکومتِ این روش را در رابطة با مزدوران خـارجیاش تـا
حدی گسترش داده که به طور مثال مزدورش ببرک کارمل از این آزادی برخوردار نمیباشد که
خودکشی نماید.
در زمینة فلسفی ،سوسیالیسم بر آنست که انسان محکوم جبر تاریخ بـوده و هیچگونـه آزادی و
اختیار و انتخابی از خود ندارد تا آنجا که مارکس معتقد است ،مردم خیال میکنند که بعضی کارها
را از روی اختیار و آزادی انجام میدهند!
بحث در مورد اینکه آیا واقعا این گفته درست و علمیست؟! کاریست که با وجود اینکه در
خور دقت و وسعت این مقاله نمیباشد ،میشود حقانیت مطلـب را از موضـعگیـری خـود آقایـان
تشخیص داد ،چه اینان با وجود این باورها خود را «دیمـوکرات» و روش خـود را «دیموکراتیـک»
مینامند.
قبال آمد که اینان منافقند و در زمینة موضعگیری در قبال ارزشها هم چیزهایی آمـد و اینجـا مـا
نمیتوانیم جز به یکی از این دو نتیجه برسیم .یا اینست که اینان واقعا به آزادی ایمان نداشته و جهت
استعمار دیگران اصطالحات آزادی و ...را مورد استعمال قرار میدهند که این خود منـافقتی اسـت
روشن و یا اینست که ـ نه از روی اراده و خیراندیشی و درستاندیشی ـ به آزادی ایمان دارند ولـی
در فلسفه ـ چه فلسفة طبیعی و جهانشناسی و چه فلسفة سیاسی خود ـ انسـان را محکـوم و مجبـور
قلمداد میدارند تا بتوانند بیشترین بهرهبرداری استعماری را از بـاور دارنـدگان ایـن مسـئله بـه عمـل
آورند!
بهر حال ،خودِ این موضعگیریِ کامال متناقض با نظام فلسفی ،طنـابِ دارِ دیگـری شـده اسـت
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مرگِ ننگینِ سیاستِ فریب را.
اگر بخواهیم علل این نارسائیها را در روابط اجتماعی و انسانی سیاست فریب مد نظر قرار دهیم
الزم میآید تا به چند مسئله توجه نمائیم که در صدر همة آنها شناخت همه جانبـة جـوهرۀ اصـلی
زندگی قرار دارد و تا انسان به نحو شایسته ،همهجانبه و منطقی به شناسائی جوهر زندگی نائل نشـود
به درک آزادی نخواهد رسید و چون دستگاه فلسفی و انسانشناسی نظام سوسیالیستی ،قشـرنگرانه
و سطحی است ،نتوانسته است در رابطة با آزادی موضعگیـری مشـخص ،بُـرّا ،عالمانـه و در یـک
کالم انسانی داشته باشد.
سوسیالیستها ،آنگاه که خود ـ و یا بنا به دستور اربابان خارجی خود ـ ادا و اطوار روشـنفکران
انقالبی! را در میآورند ،دولتهای غیر سوسیالیستی را متهم به دیکتاتوری و اختناق و ...مینمایند و
خواهان آزادی عمل و نظر افراد هستند ولی آنگاه که خود بر خر مراد سوار شدند ،اسـتبداد ارزش
نامیده میشود و جبر و محکومیت ضرورت! و لذاست که بـه دیگـران آزادی عقیـده و ابـراز نظـر
نمیدهند.
از جانبی فهم همـهجانبـه و دقیـ جـوهرۀ زنـدگی خواهـد توانسـت محقـ را بـه درک روح
محکومیت رهنمون شود و این درک در مرحلة دوم انسـان را بـه آزادی خواهـد رسـانید .بـاز هـم
متوجه میشویم که این کار در خور اندیشة نپخته و تمسخرآلود سوسیالیسم نمیباشد.
لذا طبیعیست که تا انسان به درک جوهرۀ آزادی نائل نیاید نمیتواند در زمینة اجتماعی برخوردی
آزادیگرایانه داشته باشد و هر آنگاه که به این مرتبة از درک آزادی رسید خود زندگی دیگر هدف
نخواهد بود .رمز اصلی نارسائی سیاست فریب در مورد آزادی در همین نکته نهفته است.
برای سیاست فریب زیستن خود هدف است و «راحتی» صورت کمالیافتة این هدف! لذاست
که سیاستمداران سیاست فریب میکوشند تا وضع و نحوۀ نگرش فلسفی ـ اجتماعی مردم در مورد
آزادی ،در مورد روح هستی و جوهرۀ زندگی در همان محـدودۀ قشـرنگری و مـادهپرسـتی بـاقی
بماند! چه در صورت روشن شدن مطلب دیگر کسی قلمبههای تمسـخربـار سوسیالیسـتهـا را در
زمینة جبر تاریخی و محکوم بودن انسان نخواهد پـذیرفت و یقینـا زیـر بـار ایـدههـای اسـتثماری ـ
استحماری حزب نخواهد رفت.
ما معتقدیم که سیاست فریب به ویژه در این مقطع از تاریخ ،از مرتجـعتـرین روشـهای توجیـه
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وضع موجود و از بزرگترین موانع تکامل بیـنش اجتمـاعی ملتهاسـت ،چـه بـه چشـم سـر مشـاهده
میداریم ،حدود شصت سال است که ایدئولوگهای این روش استثماری میکوشند تا مـردم را از
فهمیدن حقای حاکم بر نظام فلسفی ،سیاسی و اجتماعیشان مانع شوند و با درک ضعف همهجانبة
این نظام ،طی این مدت همیشه جدیت به خرج میدهند تا نقایص ایـن نظـام را مخفـی نگهدارنـد،
چرا؟! البد این هم ضرورت علمی است! از جانبی چـون مـیداننـد ،هـم رسـیدن و هـم رسـانیدن
دیگران به آزادی از پهلوهای متعددی تولید مخاطره و رنج مینماید.
لذا در نظام فریب آزادی فدای هوسجوئی و استراحتطلبی میشود ،طبیعیسـت کـه هرگـاه
سیاسـتی ایـن همـه نیرنگبـاز باشــد و خواسـته باشـد همیشـه بــر محـور ذلـت و پسـتی و شــهوت و
خودخواهی گردش نماید ،باالخره مورد تأمل و سؤال قـرار گرفتـه و گرایشـهای فطـری بشـر ،بـه
انسانها راه اصلی را باز خواهد نمایاند.
بررسی عملکرد نظام فریب در زمینة سیاسی و به ویژه در رابطة بـا آزادی نشـان داده اسـت کـه
نفی آزادی با ایجاد بدبینی نسبت به نظام فلسفی و سیاسی و درک نومیدی از نظام منافی و معـارض
با آزادی همراه میباشد.
چرا مردم روسیه از حزب کمونیست متنفراند؟ چرا مردم چین از نظام سوسیالیستی نومید بوده و
گرایشهای غربی شدیدی پیدا کردهاند؟ چرا مردم افغانستان یک میلیون شهید را تقدیم راه آزادی
مینمایند؟!
برای اینکه میدانند نفی «آزادی» و «احترام به اصالتهای انسانی» همراه میباشد ،نظامی که نفی
کنندۀ آزادیست «خودمحوری» پیشه میکند.
در چشمانداز انسان مجبور ،مبارزه جهت کسب آزادی بـدون معنـا مـیباشـد ،در نظـامی کـه
آزادی انسانی نادیده گرفته میشود «اندیشیدن»« ،انتخاب کردن»« ،عمل کردن»« ،احسـا و ابـراز
احسا نیاز کردن» دستوری شده و طبیعیست که نمیتواند جز به سود دستور دهنـدگان باشـد و
کاش دردها به همین اندک محدود میشد.
روی درک همین واقعیتهای زنده و ملمو است که معتقـدیم سیاسـت فریـب در معـرض
نابودی است ،چه همة این نمودها خبر از حادثهئی میدهنـد کـه در آن دسـت فطـرت انسـانی بـه
نیرومندترین وجهی در کار برانداختن پردههای ابلیسی و ضد الهیِ فطرت آدمیست.
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سیاست فریب و صدور آن

هر چه از عمر استعمار میگذرد ،بر تجارب غیر انسانی و فریبکارانهاش افزوده میشود تا آنجـا
که گاه تراکم تجارب ابلیسی پیروان این سیاست را دچار غرور کرده و قدرت تعم و ژرفنگری
را از آنان میگیرد.
تجارب استعماری در طول دورانهای متعدد به دنیاپرستان قدرتجوی اثبات کـرده اسـت کـه
بهترین روش استعمار و استثمار دیگران صدور مقولههای پـر زرق و بـرق و فریبنـدهئـیسـت کـه
محتوائی جز «پوچی» و «هیچی» ندارد .بررسی تاریخ استعمار نشان دهندۀ این واقعیت میباشـد کـه
در اوج روشهای استعماری ،مسئلة دلسوزی به جوامع استعمار شده از جانب اسـتعمارگران مطـرح
شده و چون در طول تاریخ بشریت اغلب حقانیتها را به تحریف سوق داده و مفیدیت را بجایشان
گذاشتهاند ،و بر اثر این انحراف اغلب ذهنهای نپخته ارزشهای مادی را بیشتر از ارزشهای معنـوی و
الهی مورد توجه قرار دادهاند ،زندگانی پر زرق و برق تجملی ،زندگانی «معیاری» شناخته شده و از
آنجا که استعمارگران جهانی و پیروانشان مجهز به زمینههای فریبندۀ حیاتی هستند و میکوشـند تـا
همة آنها را نتیجة نحوۀ اصول سیاسی مورد نظر خویش قلمداد نماینـد ،مزورانـه جـدیت بـه خـرج
میدهند تا جهت هر چه بیشتر به اسارت در آوردن ملل محروم صدور اندیشههای سیاسی را بهانـه
قرار داده و از طری تسخیر مغز سیاسی جامعه به چپاول آنان بپردازند.
در همین رابطه و زمینة ویژه تا آنجا که تاریخ سیاسیِ جهان نشان میدهد و تا آنجـا کـه تـاریخ
ننگبار استعمار گواهی میبخشد ،هیچ رژیم استعماریئی و هیچ چهرۀ استعمارگری مثل رژیمهای
سوسیالیستی و دولتمردان استعمارگر روسیه ،از زمینه سوء استفاده نکرده است و شـگفتی مسـئله در
این است که تا به هم اکنون هیچ دولتی و هیچ سیاسـتمـداری ایـن همـه از موضـع اصـلی خـود
انحراف نکرده و این همه بدنامی را به مسلک سیاسی و رژیم استعماری خود تحمیل ننموده است.
سوسیالیستهای روسیه ،پس از تحکیم قدرت سیاسی خویش بـر ملـت در بنـد کشـیده شـدۀ
روسیه ،به اسارت کشیدن سایر جوامع محروم و محکوم را مـورد توجـه فعاالنـة خـود قـرار داده و
چون دیدند که حنای ننگینشان رنگین کنندۀ مغز هیچ بـا خـردی نیسـت ،همانگونـه کـه آمـد بـه
وحشیگری و بربریت ماقبل تاریخ پناهنده شدند با این تفاوت که ثابت ساختند انسانهای ماقبل تاریخ

تهاجم و شکست شوروی در افغانستان ( دورنمای شکست روسیه )  ..............................................................................

424

موجوداتی ارزشجوی ،سازگار با فطرت خویش و نیز مردم دلرحمی بودند!
تاریخ سیاسی نیمة دوم قرن بیستم را نگاه کنید ،به خـوبی متوجـه خواهیـد شـد کـه پیشـگامان
سیاست فریب در رابطه با جهانِ محرومین چه وحشیگریهای بیسابقهئی که نکردهاند .تنها در میـان
ممالک جهان سوم ،چه دولتهائی را از طری «کودتا» به نفع خویش بر سرکار نیاوردند.
ممکن است ،عدهئی خوشـباور و سـادهانـدیش بـا خـود اندیشـیده و متوجـه شـوند کـه سـایر
استعمارگران این قرن نیز از روشهائی مشابه بهره گرفته باشند که از نظر نگارنده افتاده است! و شاید
بپرسند آمریکا چی؟ که جواب روشن است.
وقتی نگارنده را عقیده بر اینست که اگر پیدا شد شخصی ـ فردی ـ گروهی و یا دولتی که خود
را پیرو سیاست اخالد و صدق و راستی قلمداد میکرد ولی در عمل پیرو سیاست فریب بـوده و
عملش زایندۀ زمینههائی بود که تاکنون برشمردیم ،آن فرد ،آن گروه سیاسی و در نهایت آن رژیم
(نظام) و آن دولت پایبند و پیرو سیاست فریب میباشد ،وضـع آمریکـائی کـه در تحلیلـی ،روسـیه
خلف نامشروع وی و در تحلیلی ،شریک جنایات و وحشیگریهای اوست ،روشن خواهد بود!
روسیة جنایتپیشه وقتی متوجه میشود که منط سیاسیاش با شکست مواجه شـده اسـت بـه
زور متوسل میشود و آنهم از طری تحمیل روشهای تروریستی! چـه مـا همانگونـه کـه در جـائی
دیگر نیز بیان داشتهایم ،کودتا را نوعی ترور دستهجمعی بیش نمیدانیم که گاه این عمـل ننگـین از
جانب تروریستهای بین الدولی همچون روسیه و یا برادرانشان بر ملتی تحمیل میشود.
بررسی نحوۀ صدور اندیشههـای سوسیالیسـتی جهـت اسـتثمار هـر چـه بیشـتر ملـل محـروم از
شگفتیهای قابل توجهی برخوردار است ،که یکی از این شگفتیها ،تحمیلی بودن روش و بیـنش
سیاسی سیاستمداران استعمارگر میباشد و تا آنجا که واقعیتها نشان میدهد سایر سیاستپیشگان
فریبکار نیز به بهانة صدور بینش و روش و تجارب سیاسیِ حاصلة از روش سیاسـی خـویش آن را
«تحمیل» میدارند.
دانستن علل تحمیل سیاست و روش سیاسی ـ استعماری رژیمهای استعمارگر خـالی از لطـف
نبوده و میتواند ما را در شناخت و موضعگیری هر چه بهتر و بیشتر کمک نماید.
روسهای سوسیالیزه شده چون جدیت به خرج میدهند تا خود را پیرو فلسفة علمی! جـا بزننـد،
ابائی ندارند از اینکه سیاست ،اصول سیاسی و زمینههای مرتبط به آن را نیز علمی معرفی نکنند!
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اینان اگر طرف مقابل را کمخرد و یا ابله و خودباخته و خودفروخته دیدند ،بیشـرمانه کوشـش بـه
عمل میآورند تا سیاست و اصول سیاسی خویش را علمی ،ضروری و اجتناب ناپذیر اثبـات نماینـد،
لذا پا فشاری میکنند که اوال چون سیاست ما علمیست باید بدون چون و چـرا پذیرفتـه شـود و ثانیـا
چون ما قبل از شماها عمال با زمینههای تطبیقی آن مواجه شدهایم تجاربی به دست ما رسیده است کـه
شماها فاقد آن تجربههای سیاسی میباشید و ثالثا پیرویِ بالقید و شرط ایـن سیاسـت ،شـما را در ابعـاد
مختلف به قدرت میرساند ،لذا با همة این موارد آنچه برایش مجال عرض اندامی باقی نمیماند مسئلة
جبر و تحمیل است! چه اگر شما استعمارزدههای بدبخت به این مسایل علمی! پـی بـرده باشـید متـیقن
خواهید شد که ما نه تنها ارادۀ تحمیل عقیدۀ خویش را نداشته بلکه بر آنیم تا با در اختیار قرار دادن همة
این تجارب! و واقعیتها! زمینة جهش تکاملی شما را فراهم آوریم!
علت دیگر تحمیـل سیاسـت و روشـهای سیاسـی ـ اسـتعماری کـه تنهـا بـه روش اسـتعماری
سوسیالیستهای روسیه متعل نبوده و سایر استعمارگران نیز از آن اسـتفاده مـینماینـد اینسـت کـه
نخست روش سیاسی خود را پا گرفته از یک انقالب فرهنگی جا میزنند و میکوشند ثابت نمایند
که سیاست و روش سیاسی ،پس از رشد و گسترش بسیار وسیع فرهنگ و دانش و پس از تکامـل
اندیشههای اجتماعی ـ سیاسی طرح و پیریزی شده است.
اینان اغلب دنیای خود را ،مملکت خود را ،و جامعة خود را «فرهنگی» و آنهم در سطح بـاالی
دانش و تمدن توصیف میدارند ،جای تأسف قضیه در اینست که اینان اغلـب بـه مـرده ریگهـای
گذشتة اغلب توهمی و دروغینی دلبستهاند که جز خودشان دیگـر خردمنـدان را کمتـر مـیتواننـد
سرگرم و دلخوش و امیدوار نگهدارند.
این روش تمسخربار مربوط بـه اسـتعمارگرانی چـون روسـیه و آمریکـا نبـوده و گـاه در میـان
استعمارزدههائی که ادای اربابهای خویش را در میآورند ،مشاهده میشود ،شاه ساب ایران را مـد
نظر بگیرید ،چنان دچار «ایرانی» زدگی کودکانهئی شده بود که حتی آنگاه که دل به مرده ریگهای
گذشته گرم میکرد ،نمیدانست در چه حال و هوائی میچرد! لذا اگر صـحبت از تمـدن آریـا یـا
آریانای کهن میکرد از «بلخ» به عنوان اولین مرکز تمدن «ایران» خودش یاد میکرد و اگر از زبان،
دقیقی بلخی و سنائی غزنوی را ایرانی میخواند و اگـر از زبـان پارسـی ،آن را منسـوب بـه کوچـه
باغهای نیاوران میدانست و اگر از سیاست دم میزد ،سلطنت را ودیعهیی الهی قلمداد میکـرد ،تـا
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حقوق بگیران حزب رسواخیز نپندارند که از سیاست و گروه سیاسیئی پیروی میدارند که بـدون
سابقة فرهنگی و بدون پشتوانة تمدن و دانش میباشد!
و پس از این مرحله است که استعمارگران میکوشند به نیرنگ غیر انسانی دیگری تـن در دهنـد
که آنان و سیاستشان را خالی از جوهرۀ انسانی میسازد و آن اینکه مجدانـه سـعی مـیورزنـد تـا بـا
استفاده از روشهائی کامال شیطانی دیگران را تحقیر نموده و دیگران را به این باور برسانند که هـر چـه
هست استعمار است ،اگر علم است ،نزد اوست و اگر صنعت اسـت نیـز و اگـر سیاسـت و روشـهای
سیاسیست همانست که نزد استعمار وجـود دارد و در ایـن رابطـه مـا جـز بـیفرهنگهـای بدتقـدیر و
نابخردی بیش نمیباشیم .قسمت جالب قضیه در این است که متوجه میشویم این کار را با پر روئـی،
وقاحت و حتی گاه با گرفتن چهرهئی آمرانه ،دلسوزانه و ح به جانب انجام میدهند.
این روش نیز مربوط به تنها روسها و یا آمریکـائیهـا بـاقی نمانـده و امـروزه اکثریـت نظامهـا و
رژیمهایی که پیرو اخالق قدرتمداری هستند از آن استفاده کرده و مـیکوشـند تـا اگـر شـد بـه
همانگونه که آمد دیگران را تحقیر نمایند و اگر نشد ،الاقل اینکه خود را ،دانش خود را ،ملت خود
را ،نظام خود را ،اخالق خود را ،هنر خود را و ...از دیگران بهتر و برتر جلوه دهند.
علت دیگری که سیاست فریب اصلِ تحمیلِ سیاست خود را با آن توجیهی سیاسی مـینمایـد
اینست که مدعیست ،نظامی که میخواهد از طری صـدور سیاسـت بـه دیگـران ارمغـان فرسـتد
نظامیست عادالنه!
اگر تفلسفهای نفرتانگیز روسیه مبنی بر اصل عادالنه بودن سیاست و نظام سیاسی سوسیالیسـم
را مورد دقت قرار دهید به خـوبی متوجـه خـواهیم شـد بـا وجـود اینکـه ایـن تفلسـفها ،هیچگونـه
هماهنگیئی با اصول فلسفة ماتریالیسم دیالکتیک ندارد ،چقدر شیادانه در پی اثبات ایـن مدعاسـت
که میخواهد نظام عادالنهای را هدیة دیگران نماید! به ویژه اگر دقت شود کـه ایـن دیگـران مـثال
مردم افغانستان باشند!
ادعای نظام فریب تحکیم عدالت است ،اما چه جنایتهائی را که در پوشش ایـن نـام مقـد
انجام ندادند ،میخواهند عدالت را تحکیم بخشند اما نخست بـا کودتـای مـزدوران و اگـر نشـد بـا
کشتار دسته جمعی و اگر نشد با قشونکشی و به توپ و تانک و طیاره بستنها! و به خاک و خون
کشیدن صدها هزار انسان بیدفاع و میلیونها انسان آواره!
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و از آن طرف ،آمریکا را متوجه میشویم که مدعی تحکیم عدالت از طری دموکراسی بـوده
و با وجود این ادعا چه فجایعی را بر مردم جهان تحمیل نمیکند .و آن دیگری نیز!...
تحمیل سیاست فریب علتهای دیگری هم دارد که نظر به عدم گنجایش ایـن مقالـه بـا ارائـة
فقط یک مورد ،از ذکر سایرین خودداری مینمائیم.
سیاستمداران استعماری و به ویژه روسـها معتقدنـد کـه سیاسـت و نظـام سیاسـیشـان دارای
ضابطههای ثابت بوده و از اینرو الزمة تحق مبانی چنین سیاستی اعراض از جروبحثهـای مختلفـه و
پذیرش بیقید و شرط آن از جانب استعمارزدهها است.
ناگفته پیداست که ضابطههای سیاسی این سیاست تا زمانی ثابت و بدون تحول اسـت کـه هـر
امری در رابطة نزدیک با استعمار مدِّ نظر گرفته شود و گرنه هر جا که پـای مصـالح اسـتعماری بـه
میان آمد نه تنها متحول و متغیر میشود که اگر الزم بود به کلی کنار گذاشته میشود ،مثال :قـوانین
بینالدولی و ضابطههای مربوط به آن در سیاست فریب تا آنجا ثابت است که به مصالح اسـتعماری
روسیه و یا آمریکا صدمهئی نزند ،و همینکه در زمینة استعماری و چپاولهای آن صدمهئی وارد شـد
از بیخ و بن مورد انکار قرار میگیرد ،آنگونه که عـدالت و اخـالق و شـرف و انسـانیت ،و مـا بـه
خوبی دیدیم که هرگاه پای چپاولگریهای اسـتعماری بـه میـان آیـد ،همـین اسـتعمارگران پلیـد،
قراردادهای خودساختة بین المللی را به کلی فراموش کرده و حتی بـا تجـاوز بـه ملتـی ،دسـت بـه
جنایاتی میزنند که هیچ حیوان درندهخوئی تصوری از آن را در ذهن خود ندارد.
نمودهای این مرض رنجبار در میان سران ممالک به اصطالح اسالمی نیز مشاهده میشود؛ مثال
دولتی که مدعی پشتیبانی از اسالم و قوانین غیر قابل تحول آنست ،چگونـه آنگـاه کـه پـای فوایـد
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و ...به میان میآید ،قوانین ثابت و ضـابطههـای غیـر متحـول را بـه نفـع
خویش تغییر میدهد.
درک همین مسایل بود که ما را باورمند به آن کرد که سیر سیاستهای غیر الهی ،قهقرائی بوده
و محتوم به شکست است.
نمودها و مشخصههای تحمیل سیاست فریب و علل میل بـه ایـن عمـل خفـتبـار در پوشـش
اصطالحِ فریبندۀ صدور انقالب ،زمینههای دیگری نیز دارد که میتوان در صدر آن این واقعیت را
احسا نمود که سیاست فریب خود را مرجع توان علمی ،اقتصادی ،نظـامی ،سیاسـی ،اجتمـاعی،
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هنری و غیره میداند!
بدین معنا که سیاستمداران نظامهای ضد الهی و منحرفـان از اصـول و ارزشـهای انسـانی چنـان
میپندارند که آنان نخست در شناخت جهان و پدیدههای آن و قوانین و سنن حاکم بر این پدیدهها
و نیز در شناختن انسان و ابعاد وجودی او و روابط اجتماعیِ حاکم بر انسانها ،نسـبت بـه همـة مـردم
دیگر ،کامیابتر و پر معلوماتتر هستند! و در قدم دوم چون اینان صاحب شناخت اصولی جهـان،
انسان و جامعه و راز و رمزهای آن میباشند ،میپندارند که توانستهاند با استفادۀ از این دانستهها بیشتر
از دیگران ،جهان و پدیدههای وی را به استخدام خویش در آورند!
از اینرو ،این پندار انحرافی ،آنها را به این بـاور شـیطانی رسـانیده اسـت تـا چنـین بپندارنـد کـه
میتوانند تسلط خویش را بر انسانیت نیز مطاب زور و هوسهای خویش گسـترش داده و اهـداف و
آرمانهای انسانها را بازیچة خود قرار دهند!
شگفتی مسئله زمانی بهتر تبارز میکنـد کـه متوجـه مـیشـویم :اینـان خـود را مالـک کسـانی
میپندارند که از نقطه نظر مادیت و قدرت مادی از آنها ضعیفتر میباشند و بر مبنای همین پنـدار
احمقانه است که ح طرح ،ارائه و انتخاب زمینهها و ابعاد سیاسی را به خصـود بـه خـود قلمـداد
کرده و عمال حقوق ملتها را زیر پا مینهند.
لذا نمود دیگر سیاست فریب در زمینة صدور و تحمیل این سیاست جلوه میکنـد و آن اینکـه:
در سیاست فریب انتخاب زمینههای سیاسی مخصود و مربوط به خود آنها بـوده و دیگـران را یـا
مجبور به پذیرش آن زمینهها میسازند و یا با توسل به هزار نیرنگ و فریـب ،روی گرداننـدگان از
این سیاست را از میدان بدر میکنند.
این عمل استعماری و ضد انسانی گاه با تحقیر و تمسخر نیـز همـراه بـوده و کوشـش بـه عمـل
میآید تا با القاء بیشرمانة مفاهیمی از قبیل اینکه:
شما ،علمتان به جائی نرسیده است که بتوانید این مسایل را بفهمید.
این کار در خور فکر بسیار و قدرت بیشتری هست که شما ندارید ،یا سطح فرهنگ شما پـائین
است.
شما دانشمند سیاستمدار ندارید ،مردمِ شما بیعرضهانـد ،و هـزاران تحقیـر و طعنـه و تمسـخر
دیگر ،مردم را مجبور از پذیرش خواستههای سیاسی خود نمایند.
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اینگونه سیاستبازی و به اصطالح صدور انقالب ـ و در حقیقت صـدور اسـتعمار ـ بازتابهـا و
نتایجی دارد که در تحلیل نهائی ،خودِ همین نتایج سیاست فریب را با شکست مواجه مینماید .زیرا
که انسان تا یک حدی میتواند خرفتی را تحمل نماید و چون از حد گذشت فطرت انسانی سربلند
کرده همة عوامل فاسد و انحرافی را از سر راه بر میدارد.
و چون این مقاله توان شرح نتایج این عمل تحریف و تخریب کنندۀ هویت انسانی را ندارد ،بـه
ذکر عنوانوار قسمتی از پیآمدها بسنده میداریم:
 -2اینکار مردم را انفعالی بار میآورد.
 -1اینکار مردم را به غیر متکی میسازد.
 -9اینکار مردم را به خود بیایمان میسازد.
 -4اینکار قدرت ابتکار را از آنان میگیرد.
 -1اینکار صادر کنندگان سیاست را مرجع و مرکز اتکاء قلمداد میکند.
 -2اینکار ایجاد نومیدی و بدبینی و تردید به انسان و آزادی میکند.
 -1اینکار ،خودمحوری برای استعمار ایجاد میکند.
 -1اینکار مبارزۀ انسانها را در جهت کسب آزادی اندیشه و عمل و انتخاب و ...بـیمعنـا جلـوه
داده و از «آدم» کاریکاتوری میسازد که هر یک از ما به روشنی میتوانیم آن را در چهـرۀ «خـود
فروختگان» به این و یا آن قدرت و رژیم مشاهده نمائیم.
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بازگشت به ارتجاع و توحش
در قسمت اول این نبشته (نمودهای شکست روسیه) به بخش کوچکی از ویژگیهای سیاست
فریب ،نمودها و عوامل شکست آن اشاره کردیم .در این بخش برآنیم تا پرده از چهـرۀ واقعیتهـای
دیگری برگیریم که با همة روشنی از چشمانداز بعضی پنهان نگهداشته شده است.
این واقعیتها ،خود نمودهای رنجبار و یأ آور دیگریست از ویژگیهای سیاست فریـب و
عوامل شکست آن ،منتها با این تفاوت که نمودهای بر شمرده شدۀ قبل تـا حـدودی ناشـناختهتـر و
قابل توجیه و تأویل میتوانند بود لیکن در ضد انسانی بودن ،استعماری بودن و غیر قابل توجیه بودن
این نمودها کسی نمیتواند تردیدی به خود راه بدهد.
قبال تذکر داده شد که سوسیالیستهای روسیه در اوایل امر ،با آنکه خود به خوبی متوجه مسئله
شده و به این واقعیت پی برده بودند که نظام سوسیالیستی یارای آن را ندارد که به نیازمندیهای همـه
جانبة انسان بدون توسل به فریب و نیرنگ پاسخ منطقی و کامل بگوید ،بـر آن بودنـد کـه بـا ابـراز
شعارهای پو ،و فریبکارانه ذهن سادهاندیشان و خوشباوران را مشغول به ظـواهر فریبنـده سـازند تـا
مردم متوجه واقعیتهای اصلی نشده و راه برای هوسرانیهای اینان باز باشد .و همـانطور هـم شـد.
سوسیالیستهای روسیه ،در اوایل بیشتر خود را پیرو علـم سیاسـت و فلسـفة اقتصـاد مارکسیسـم و
طرفدار رنجبران و زحمتکشان و ...قلمداد کرده و بیشتر بر آن بودند تـا رویـدادهای اجتمـاعی را
رنگ به اصطالح تاریخی و علمی زده و پدیدههای اجتماعی را بر مبنای ضـرورتهـای تـاریخی
ـ که به قول خود علمی نیز هست ـ توجیه و تعلیل نمایند.
الزمة این گرایش مزورانه و روشنفکرنمایانه ،مخالفت و دشمنی با زمینههائی بـود کـه سیاسـت
سوسیالیستی نمیتوانست توجیه و تعلیلی تاریخی و مبتنی بر ضرورتهای تاریخ برایشان تهیه بینـد؛
لذاست که در تفسیر های فریبکارانة ایـدئولوگهای روسـیة نیمـة اول قـرن بیسـتم کودتـا را مشـابه و
همگون با دزدی و غارت و چپاول مییابیم و تجاوز را عین امپرالیسم و هر دو را مساوی با روشهای
جنگل.
اما همین که این سیاست بازان پای خـویش را بـر زمـین قـدرت و زورگـوئی محکـم کردنـد،
مداومت بر اشتباه را اشتباهی دیگر تلقی کرده و بر آن شـدند کـه راه و روش اصـلی خـود (همـان
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استعمارگری و خوشباشی و )...را پیشه سازند.
اینان بدان اشتباه و در حقیقت بدان خفت و ذلت از آن جهت تن دردادند که با اندیشهای بسـته
و با خردی ناسالم و اخالقی معیوب به مسئلة انسان و اجتماع و آزادی و عدالت برخورد میکردند،
اینان «خیال» میکردند ،الزمة زیستن در جامعه اینست که یا ذلت سرمایهداری رسوای اسـتعمارگر
را باید تحمل کرد و یا پستی و منافقتِ استعمارگرایانة غیر سرمایهداری را .چه اینان به خوبی درک
کرده بودند که سوسیالیسم خود نوعی دیگر از استعمار است ،منتها استعماری مناف  ،حتی منـاف بـا
خودش!
لذاست که متوجه میشویم ،اینان به جای بازگشت به فطرت سالم و هویـت انسـانی خـویش،
بازگشت به ارتجاع و توحش نمودند ،و که نمیداند که ثمرۀ ایـن بازگشـت خفتبـار چیـزی جـز،
تجدید حیات ایدههای ضد انسانی استعمار و رقابتهای فالکتبار استعماری با رژیمهـای ارتجـاعی و
ضد انسانی تحت هر نام و نشان! نتواند بود؟!
این مسئله روسها را به فکر رقابت با ممالک استعمارگر غرب انداخت؛ آنهم تا آنجـا کـه همـة
اصول سیاست سوسیالیستی را از یاد بردند جز اصل استعمارگری آن را و همین نکته باعث شد که
سوسیالیستهای دو آتشة روسیه به فکر ایجاد گروپها و کتلههائی باشـند کـه قبـل از همـه بردگـی
فکری نظام استعماری سوسیالیستهای روسیه را بپذیرند .سرِّ اصلی بازگشت به تـوحش در همـین
نکته است.
سوسیالیستهای گالب به صـورت روشـنفکر و قـانوندان و سـنتتـراش بـرای رویـدادهای
اجتماعی و متفلسف ،نخسـت «خـود» بـردۀ هوسـهای خـویش شـده و از مرتبـة شـرافتخـواهی،
روشنفکری ،عدالتپسندی ،مردمگرائی ،تکاملخواهی و ...یکباره تن بـه ذلـت بردگـی سـپرده و
همة این شعارها را وسیلة رسیدن به قدرت و شهوت و ...قرار دادند و در ثانی ،به فکر ایجاد احـزاب
و گروههائی افتادند که روحیة بردگی و پذیرش بیچون و چرای بردگی در آنهـا موجـود بـوده و
زمینة رشد داشته باشد .بردگی در بردگی.
چه در غیر این صورت هوسهای استعماری روسها برآورده نمـیشـد و سیاسـت سوسیالیسـتی
روسیه قدرت پایداری در مسابقة استعماری را در برابر غرب و به نفـع غـرب را در خـود احسـا
نمیکرد .لذا روسها نیز در پی نسخههائی رفتند که پیشگامان اسـتعمار در قـرون جدیـده ـ فرانسـه،
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انگلیس ،آمریکا و ...ـ رفته بودند! کودتا! و آنهم اغلب نظامی و در میان ممـالکی ،کـه تـا حـدودی
رنج استعمار غرب را چشیده و شعارهای کمونیستی سرابی را از دور برکهئی برایش نمایانیده بود!
در میان ممالک اسالمی مصر بهترین تجربه بود ـ ولی تجربهای مشکل ـ که به سادگی بـه کـام
است عمار روسیه افتاد .مردم این سرزمین که از دسـت انگلیسـها رنـج فـراوان بـرده بودنـد شـعارهای
کمونیستی را تا حدودی به فال نیک گرفته و به امید آیندهای بهتـر هـر روز بیشـتر از روز پـیش بـه
سوی پرتگاه فساد و بدبختی کشیده شدند.
همزمان با کودتای بدفرجام سوسیالیستی در مصـر ،بـوق و کرنـای روسـها جهـت هـر چـه پـر
شکوهتر و هر چه زایندهتر جلوه دادن این رویداد و در واقع جهت فریب هر چه بیشتر مردم محروم
و زجر کشیدۀ منطقه به صدا در آمده و طب نسخة اصلی کودتا ،انقالب نام گرفـت و انقـالب هـم
رنگ مردمی به خود گرفت!
سوسیالیستهای روسیه ،از همة امکانات در سراسر منطقه برای بارور جلوه دادن رویداد مصـر
استفاده کردند ،گزارش و بررسی کامل و همه جانبة فعالیتهای فریبکارانة سیاستبازان فریـب ،از
عهدۀ مقالهئی کوچک بیرون است و تنها میتوان گفت که روسها تا حدودی توانستند بـه سـراب
سوسیالیسم و کودتای سوسیالیستی مصر رنگ چشمة حیوان ببخشند! طبیعیست در همچه مقطعی
که استعمار پلید غرب روحیة منطقه را درهم شکسته و کارشناسان استعماری توانستهاند ،همة توجه
به اصطالح روشنفکران جهان سوم را متوجه غرب ساخته و رابطة آنها را با فرهنگ خودشان بریده
باشند ،این رویداد به ویژه برای روشنفکران زمان ،رویدادی قابل توجه تواند بود .بر مبنای همـین دو
اصل (بریدگی از فرهنگ اسالمی ـ توجه همهجانبه به فرهنگ غرب) است که متوجه مـیشـویم،
نظام سوسیالیستی برای روشنفکرانی از ایندست مایة امید و گاه نـزد برخـی از خوشـباورترین اینهـا،
یگانه راه حل اجتماعی تلقی میشود .و مهمتر از این مسئله آنکه ،روسها توانستند در رابطة با رویداد
مصر ،خویشتن را یگانه نظام حامی روشنفکر سوسیالیزه شده تلقی نمایند!
این مسئله ،فتح باب دیگری بود برای روشنفکران خودباختة شرقزدۀ بدون خط فکـری! و بـر
مبنای همین واقعیات است که متوجه میشویم ،روسها توانستند طی حدود پانزده سـال خـود را بـر
قسمتی از منطقة خاورمیانه ـ به صورت غیر مستقیم و از طری کودتاهای بـدفرجام بردگـان فکـری
خود ـ تحمیل نمایند.
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ضمنا بررسی تاریخ اجتماعی اکثریت مطل ممالک جهان سوم میـان سـالهای  2311تـا 2311
بیانگر این واقعیت است که طی این دوره ،اکثریت روشنفکرنماهـای خوشـباور ایـن سـرزمینهـا،
فهمیده و نفهمیده خواهان سوسیالیسم هستند.
لذاست که متوجه میشویم ،روسیه تا حدود سالهای  2312میتواند از طری دست انـدرکاران
سوسیالیست خود مثل «ناصر» و بورقیه و حسن البکر و نمیـری و اسـد و قـذافی و ...بـرای خـود در
منطقه جای پائی پیدا کند!
اندک توجه به این واقعیت که اکثریت مطلـ ایـن آقایـان را خـدمتگـزاران ارتـش تشـکیل
میداده است روشن میکند که سوسیالیستهای استعمارگر روسیه تا کجا در کام خفت و دنائـت
فرو افتادهاند.
کارشناسان استعمار روسیه چنین خیال میکردند که میتوان مردم را برای همیشه فریـب داد و
یا آنکه از هر طری ممکن قدرت سیاسی را به دست آورد و به قیا خودِ روسیه ،میتوان بر آنهـا
حاکمیت همهجانبه پیدا کرد! و همین خیال باطل باعث آن شد تا استعمارگران روسیه ،به ارتشیهـا
توجه و نیز به کودتاهای نظامی به عنوان سادهترین شکل تحمیل سیاست استعماری خود بـر مـردم،
اطمینان پیدا کنند.
اینان ارتشیهای خوشباور و کمسواد را تحت تربیت سیاسـی گرفتـه و طـی خـدمتگـزاری،
پائین رتبههای ارتشی را به درجات باالی ارتش ارتقا میبخشیدند تا آنان نیز در قبال این محبـتهـا
همة اوامر را بدون دقت اجرا نمایند .و به قول معروف مردم ما :ضابطهای ماشینی با سرعت به درجة
جنرالی مفتهخر میشوند ،البته با قبول شرایطی!
و که نمیداند که شرایط استعمار نمیتوانـد غیـر اسـتعماری باشـد! بردگـی فکـری ،بریـدن از
فرهنگ خود ،قیام علیه دشمنان سوسیالیسم و به ویـژه روسـیه ،آدمکشـی ،جنایـت و ...در فرصـت
الزم ،و در یک کالم تبدیل شدن به موجودی بیاراده و بیهویت انسانی و عامل دسـت اسـتعمار.
طبیعیست که اگر کسی مثل ببرک کارمل که حتی اجازۀ خودکشی هم ندارد ،اینها را شعار تلقی
نمایند ،شرایط سنگینی نخواهد بود.
بررسی این وقایع میتواند ما را به درک یک واقعیت نزدیک نماید و آن اینکه هـر چـه بـر طـول
عمر این فعالیتها افزوده میشد ،چهرۀ کریـه اسـتعمار روسـیه ،برمالتـر مـیشـد آنهـم تـا آنجـا کـه
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موضعگیریهای خاد استعماری روسیه در قبال انقالب مردم الجزایر و نیز در قبال انقالب فلسـطین،
عدهئی از همین خوشباورها را به واقعیتهائی آشنا کرد ولی از آنجا که جهان را محصور بین شـرق و
غرب میدانستند بر آنشدند که :هرگاه قرار باشد بردۀ استعمار بود ،بهتر است بردۀ غرب شد تا شرق!
لذا عدهئی چون ،جعفر نمیری و صدام و سـادات عقبگـرد نمـوده و زمینـة افشـای همـه جانبـة
سیاست استعماری روسیه را فراهم آوردند .البته الزم به تذکر است که مسئلة بازگشت افرادی چون
نمیری و ...نمیتواند بدون دلیل موجه بوده و به سادگی انجام پذیرد! مـثال همـین خـود نمیـری ،در
اوایل یکی از سر سپردگان روسیة سوسیالیست بوده و در انتقاد از غرب تا جـائی کـه مـیتوانسـت
افراط کرد ،آلمان شرق را به رسمیت شناخت ،و پیشگام برای ایجاد «اتحاد جماهیر عرب» با لیبی و
مصر شد ،اما وقتی که دید ،خبرهای بدتری برایش دارند ،از روسیه طالق گرفت!
قابل توجه است که روش استعماری روسیه چون از مایههای راستی تهی بود ،بیخردانه متوجه
ارتشیهای خوشباوری شد تا بتواند ذهنشان را از وعدههای رنگارنگ پر سازد ،ولی متوجـه نبـود
اینگونه افراد با جزئیترین تغییر دگرگون شده و ممکن است به همان آسانی که در دام اول گرفتار
شدهاند بدامهای دیگری نیز بیفتند و چنین نیز شد .شرح این مجمل را باید از کتب مفصل تـاریخی
و سیاسی جست.
در طول و عرض این فعالیتهای استعماری گاهگاهی متوجه زمینههائی میشویم که میتوانند
ذهنیت اکثریت ممالک اسالمی را به خود جلب نموده و به عنوان زمینـههـای غیـر قابـل انفکـاک
زندگی تلقی شوند.
فرهنگ و ریشههای فرهنگ اسالمی را میتوان در صدر این زمینـههـا قـرار داد .ایـن واقعیـت
زمانی بیشتر احسا شد که اسالم توانست در قبال استعمار فرانسه ،در تحریک مردم الجزایر نقـش
عمدهئی را ایفا نماید.
از جانبی برخورد استعماری روسها با مسلمین ،ایـن واقعیـت را برایشـان اثبـات نمـوده بـود کـه
نمیتوان از طری مخالفت علنی و رسمی با قرآن و خدا و مذهب و ...بر مسلمین پیروز شد ،لـذا بـر
آن شدند که علیه احساسات مذهبی مردم قیام نکرده و بر مشکالت خویش نیفزایند ،و آنجا هم که
توانستند سنتهای فرعی اسالمی را در کنار اصول استعماری خویش بکار گیرند ،گرفتند و همین
امر هم باعث آن شد که روسیه به فکر اسالمپناهانی چون قذافی و یاسر عرفات بیفتد.
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شعار قذافی ،اتحاد ـ آزادی ـ سوسیالیسم است اما ایشان تأکید دارد کـه زن عـرب نبایـد بـدون
حجاب باشد! مطالعة «کتاب سبز» به اصطالح تألیف قذافی میتواند بـه گوشـهئـی از فعالیـتهـای
شترمرغوار ایشان خواننده را آشنا سازد.
وضع عرفات که اکنون روشن است .البته وضع برادر عرفات! و البتـه از کـمخـردیسـت کـه
انسان در انتظار نتیجهای غیر این باشد؛ چه به قول معروف «گندم از گندم بروید ،جو ز جو» زیرا که
نه روسها براستی شعارشان انسانیت ،عدالت و آزادی بوده و نه عرفات ،و هرگـاه هـدف قـدرت و
شهوت باشد ،طبیعیست که شهوتباز قدرتگرای آن را در جائی جستجو میکنـد کـه هسـت،
حال روزی شرق میتواند برایش آماده سازد و روزی غرب! لذا اینان روزی روی به شرق و پشت
به غرب میکنند و دیگر روز ،پشت به شرق میدهند و رو به غرب.
وعدههای دروغین روسها در مورد فلسطین و جنگ با اسرائیل و خلف این وعدههـا ،سیاسـت
سازشکارانة روسیه با غرب را روشن ساخت .آمریکا ،جانبداری همه جانبة یک میلیون یهودی را به
نفع خویش تشخیص داد و براستی و به خوبی آنان را حمایت کرد ،ولی روسها جـز دروغ چیـزی
نگفتند.
قسمت عمدۀ عوامل ناکامی فلسطینیها نتیجة روکردن بـه روسـیه اسـت .بـه همـان انـدازه کـه
استقرار فلسطینی ها در جنـوب لبنـان برایشـان امتیـاز ببـار آورد ،بـه همـان میـزان خیانـت روسـیه و
همدستانش در منطقه به آنها صدمه وارد کرد.
سوریه که ادعاهایش مبنی بر حمایتش از فلسطینیها و همدردی او در رابطه بـا از دسـت دادن
بلندیهای جوالن ،گوش جهان را کر کرده بود ،و هر روز ادعا میکرد سـامهـای شـش سـوری
آمادۀ دفاع از جنوب لبنان میباشد ،جز دروغ چیز دیگری را به کـار نگرفتـه و جـز بـه سـوداگری
ـ آنهم استعماری و برای حفظ موقعیت بردگی خویش ـ به چیز دیگری نپرداخت.
در کنار این جنایتها ،هرگاه دلخوریهای سـادات و عـواملی کـه باعـث شـد وی از روسـیه
رویگردان شده ،کارشناسان نظامی روسی را اخراج نمـوده و خـود بـه دام غـرب بیفتـد ،و مسـایل
سودان و تونس و ...را نیز عالوه نمائیم ،متوجه میشویم که چرا فلسطینیها وضع منطقـه را بـه نفـع
غرب تشخیص دادند! هر چند در این رابطه نمیتوان نقش گروههای طرفدار چـین را دسـتکـم
گرفت .جالب اینست که متوجه میشویم بعضی از نوچه سیاسیهـا ،غروغـاشهـای فریبکارانـه و
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به اصطالح سیاسی و محیالنة گروههای چینگرای فلسطینی را بر اسا مخالفت با عرفات توجیـه
میکنند!
بهر حال هر چند در رابطه با شکست اخیر فلسطینیهـا الزم اسـت مسـایل متعـددی را در نظـر
گرفت ولی یقینا یکی از پر اثرترین مسایل و عوامل سیاستهای استعماری روسـیه در قبـال مسـئلة
فلسطین تواند بود.
سکوت مرگبار روسیه و همدستانش در قبال مسئلة جنوب لبنان و هجوم وحشیانة اسرائیل و قتل
و عام و کشتار دسته جمعی مردم فلسطین و آواره کردن مـردم مسـلمان و مخلـص جنـوب لبنـان،
حادثهئی نیست که بتوان بدون تأمل از آن در گذشت ،هر چند سـکوت موافقـتآمیـز روسـها در
سـال گذشـته در قبـال منـع ورود مهمـات نظـامی بــه لبنـان خـود حـاکی از توافقـات پشـت پــردۀ
سوسیالیستهای روسیه با آمریکا و ایادیش در منطقه تواند بود.
قابل توجه است که طی جریان سیاستبازیهای استعمار روسـیه و بـا در نظـر گـرفتن ادعاهـای
روسها مبنی بر عداوت و مخالفت با امپریالیسم غرب و عـدم موضـعگیریهـای عملـی و فعاالنـه در
منطقه و جهان ،نخست فریبخوردگان سیاسی منطقه و بعد هم مردم این سرزمینها متوجـه شـدند
که سیاست کنونی روسها بیشتر سیاستی استثماری بوده و این غرو لندها و گاه هم ناز و کرشـمههـا،
همه به واسطَ استثمار این مردم از طرق مختلف و به ویژه فروش اسلحه و ...میباشد.
با در نظر گرفتن همـین واقعیـات اسـت کـه متوجـه مـیشـویم سیاسـت روسـها از بلغورهـای
روشنفکرنمایانه تا چماق نوسان پیدا میکند.
بدین معنا که سیاستِ روسها آنگاه که مشغول فریب ذهنیت خوشـباورهای داخلـی مـیباشـد،
چون هنوز نتوانسته است حاکمیت سیاسی رویداد اکتبر را محکم نموده و در زمینههای اقتصادی و
نظامی در حد مطلوب گسترش بخشیده و مستحکم نماید ،همـانطوری کـه در صـدر نبشـته آمـد،
صحبت از علمی بودن مارکسیسم و کشف قوانین اجتماعی و روابط اقتصادی و ضرورت تاریخ و
عدالت و رنج برده و ظلم ارباب و جانبداری از حـ ـ علمـی و اجتمـاعی و فلسـفی ـ مظلـوم و...
مینماید ،ولی همینکه متوجه میشود مردم به نقاط ضـعف و نارسـائیهـای انسـانی و اجتمـاعی و
عوامل ضد هویت انسانی نهفته در بطن بلغـورات سوسیالیسـم علمـی! پـی بـردهانـد ،بـرای جبـران
شکست سیاست منفی و شکست خوردۀ خویش و عقب نیفتادن در مسابقة استعماری در رابطـة بـا
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آمریکا و ...نخست به طرح کودتاهائی در منطقه دست میآالید و بعد هم که ایـن نقشـههـا از جانـب
ملتهای مسلمان و جزءً از جانب رقیب استعماریش بدسـتیاری همگامـان خودفروختـة داخلـیشـان
نقش بر آب میشود ،به تأسی از روح پلید چنگیزخان دست به عملی میزند که روی همه آدمکشان
حرفهئی را سپید میکند و آن اینکه :ارتش آزادیبخش! سرخ دولت جمهوری سوسیالیسـتی روسـیة
شوروی را برای بخاک و خون کشیدن صدها هزار انسان بیدفاع با تانک و توپ و طیاره به افغانستان
گسیل میدارد.
افغانستان که امروز حکم مخوفترین منطقة سیاسی را برای روسها و سیاست استعماری آنها پیدا
کرده است .زمینه را برای شکست کامل و همهجانبة سیاست استعماری روسیه فراهم آورده اسـت.
چه هرگاه مسئله را با در نظر گرفتن زمینههـای سیاسـی ،اجتمـاعی و اقتصـادی وسـیعتری مـد نظـر
بگیریم متوجه خواهیم شد که این مسئله یک شعار ایدآلی و یک دلخـوشکنـک کودکانـهئـی
بیش نیست.
امروز دست روسیة جنایتکار از اکثریت مطل ممالـک خاورمیانـه کوتـاه شـده و جـز چنـد
کشور محدود که عدهئی کثیف و خودفروخته با حمایت شوروی مردم را تحـت فشـار و خفقـان
سیاستهای شوم روسیگرایانة خود قرار داده و جمع نفو تمام ایـن کشـورها بـه چهـل میلیـون
نمیرسد ،اکثریت مطل این دولتها نسبت سیاستهای کثیف و ملحدانة روسیه ،خود بردگی غرب
را پذیرفته و مردم را نیز به سوی غرب میبرند!
از جانبی تنفر ملتهای این کشورها از روسیه امری طبیعی بوده و رویگردانی دولتمردان روسیگرای
این ممالک نیز امر قریب الوقوع و با دالیلی نیز همراه میباشد.
هرگاه بر این مسایل نهضت آزادیخواهانة ملتهـای اروپـائی و محکـوم شـدگان بـه سیاسـت
استعماری روسیه همچون مردم لهستان و ...را مورد توجه قرار دهیم ،البته با در نظر گرفتن همة ابعـاد
این مسایل ،متوجه میشویم که روسیه چگونـه و چسـان در تلـة افغانسـتان درگیـر بـوده و موذیانـه
برآنست تا از طری تفاهم با شیطان بزرگ راه حلی استعماری برای مسئلة افغانستان پیدا کند.
تفاهم و راه حلی که ضمنا بتواند غایلة اسالم را در ایران نیز پایان بخشیده که بیشـتر بـه رسـوائی
چهرۀ استعماری آنها دامن نزند.
تفاهم و راه حلی که بتواند جلو موج گستردۀ تبلیغات محافل امپریالیستی علیـه اسـتعمار روسـیة
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سوسیالیستی را گرفتـه ،بیشـتر از ایـن ،سـن ِد فشـار و رسـوائی بـه دسـت رقبـا و دشـمنان سیاسـی و
ایدئولوژیکی روسها ندهد .و چون برین زمینهها مسئلة قرضهها و نیـز مخـارج روسـیه در جنـگ بـا
افغانها را مد نظر بگیریم ،به این یقین خواهیم رسید که افغانستان یگانه گورسـتان نظـام اندیشـههـا و
استعمارگران سوسیالیست روسی خواهد بود.
قابل یادآوریست که اگر انقالب ایران با آن مایههای اصیل اسالمی و آن رهبری واال ـ کـه بـه
قولی:
گــر نبــودی خل ـ محجــوب و کثیــف

ور نبــودی خلــ هــا تنــگ و ضــعیف

در مـــــدیحش داد معنـــــی دادمـــــی

غیـــر ایـــن منطـــ لبـــی بگشـــادمی

ذکـــر او حیـــف اســـت بـــا زنـــدانیان

گــــویم انــــدر مجلــــس روحانیــــان

و ...ـ و آن حرکت وارسته و یکپارچه و سایر امتیازات بحقی کـه شایسـته اسـت انـدر بـارهاش
کتابها بنگارند ،نبـود ،و روسـها بـا درک نقـایص درونـی خـویش و بـا لمـس ضـعفهای سیاسـت
استعماری خود ،به محاسبة استعماری نمـینشسـتند و بـا مسـئلة انقـالب اسـالمی ایـران و موضـوع
افغانستان برخوردی استعماری نمیکردند ،نمودهای سیاست استعماری روسـیه تـا ایـن حـد علنـی
نمیشد و روسها نیز تا بدین پایه رسوا نمیشدند.
انقالب اسالمی ایران شدت تر روسها را در زمینة مسابقات استعماری با آمریکا چند برابر کرد،
از جانبی انقالب اسالمی ایران در محافل دیپلماتیک اثری سخت قابل تأمل نهـاده و عـالوه بـر اینکـه
موازنة سیاستهای استعماری شرق و غرب را بهم زد ،معیارهای آنها را نیز بهم ریخت ،قوانین مسخرۀ
سوسیالیستی در رابطة با تحوالت اجتمـاعی چنـان بـیآب و رنـگ شـد کـه سیاسـتمـداران مکـار
سوسیالیست در پی تراشیدن اصطالحات و توجیه و تعلیلهای مسخرهتری برآمدند.
توطئههای شرق و غرب مبنی بر جدائی سیاست از مذهب و نیز مبنی بر عدم توانـائی اسـالم در
رابطه با نظام سیاسی به شکست مواجه شد ،اسالم در همة زمینـههـای اجتمـاعی ،اعـم از سیاسـی و
فرهنگی و اقتصادی چنان قدرتی از خود نشان داد که سیاستمداران اسـتعمارگر شـرق و غـرب بـه
واهمه افتادند .آمریکا از ایران اسالمی ناامید شد و روسیه هم که تأثیر شگرف انقالب اسالمی ایران
را بر روی مردم مسلمان و بـه ویـژه مـردم افغانسـتان مشـاهده کـرده بـود و از جـانبی عمـال و علنـا
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بیکفایتی عمال کثیف خویش را در افغانستان مشاهده کرده بود ،دست به اقـدام تـازهئـی زد و آن
حرکتی بود چنگیزی ،منتها با توپ و تانک و طیاره! و به خاک و خون کشیدن صدها هـزار انسـان
مسلمان.
آخرین نمود ضعف سیاسی نظام سوسیالیستی و روشنترین نمـود شکسـت روسـیه را بایـد در
همین وحشیگریهای تجاوزکارانه به تماشا نشست .ولی از آنجا که سنت الهی بر ایـن قـرار گرفتـه
است تا همیشه خدعههای ابلیسی و ابلیسیگرایان را مواجه به شکست سازد ،ایـن نمـود نیـز دچـار
شکست گردید تا آنجا که نه تنها توانست سیاست خارجی روسیه را چنانکه هسـت بـه جهانیـان و
انسانهای آزادۀ جهان بنمایاند که توانست در سیاست داخلی آن چنان اثر اندازد که بحرانـی تـازه و
نقطة عطفی جدید را ببار آورد.
روسهای تجاوزگر ،پس از سه سال و اندی تجاوز متوجه شدند که چـه خـاکی بـر سـر سیاسـت
استعماری خویش ریختند ،ولی از آنجا که خداوند بر امراض قلبی دلهای مریض اینان افزوده و ابلیس
آنها را به سوی ظلمات جهل و دنائت و بدبختی میکشاند ،برای ترمیم سیاست شکستخوردۀ خـود
و به خیال خود برای سر و سامان بخشیدن به سیاست داخلی و خارجی ،سردمداران کرملین در داخل
حزب و نظام حزبی دست به کودتـای ننگـین دیگـری زده و برژنـف را بـا رویکـار آوردن خلـف
دیگرش ،به دیار عدم فرستادند.
ما معتقدیم و شواهد متعددی هم گواه این واقعیت است که مرض ساری کودتا ـ البته به شکل
سوسیالیستی آن ـ به خود سوسیالیستهای روسی نیز سرایت نمـوده اسـت ،و طبیعـیسـت کـه در
همچه یک مواردی پاکسازی شدهها را ،سکتة قلبی ،درد بیدرمان و ...میگیرد!
اینک ملت ما و سایر ملل آزادۀ عالم بخوبی متوجه شدهاند که سیاست روسیه مواجه با شکست
میباشد ولی آنچه برای ما و ملت شهید داده و از خود گذشتة ما مطرح و سخت قابل تأمل میباشد
اینست که :امروز ـ و به ویژه امروز که هم شرق و هم غرب متوجه قدرت معنوی اسالم شده است
ـ استعمار روسیه و آمریکا از نظرگاههای متعددی به ویژه در زمینههای استعماری به تواف همهجانبه
رسیدهاند و بر آنند تا از طری این همکاری اسالم را نابود سازند ،و هر چند که نخواهند توانست به
این آرزوی خویش برسند اما ممکن است بتوانند سد راه تکامل و گسـتردگی ارزشـهای اسـالمی
شده و از این طری ضرباتی بر پیکر مسلمانان وارد آوردند.
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از اینرو بر ملت مجاهد افغانستان اسـت کـه متوجـه ترفنـدهای سیاسـی و نیـز مـدعیان سیاسـت
اسالمی باشند .تا خدای نخواسته طوری نشود که پـس از دادن قربانیـان بیشـمار و تحمـل رنجهـا و
مشقتها ،دوباره به چهرۀ دیگر روسیه (آمریکا) سالم کرده باشیم.

ِ ِ
ار
أال إِلى للَّ تص مير َلْ ممم م

ضجههای شکست روسیه
بررسی و بازشناخت علت اصلی و ریشهئـی خـروج نیروهـای روسـیه از افغانسـتان ،کاریسـت
ضروری ،چه این بررسی ،اگر درست بررسی و القاء و دریافت شود میتواند:
ما را در شناخت خود ما و نقطههای قوت ما آشنا ساخته و راه رشد هر چه متعالیتـر و هـر چـه
سریعتر ،ابزار و وسایل و طریقة بکار بستن آن را برای ما بنمایاند.
امید ما را نسبت به خود ما و آیندۀ ما استوارتر ساخته ،واقعیتهائی را برای ناباوران و خودفریبان
و بهانهتراشان ،ناچار از پذیرش سازد.
شناخت ما را از دشمن و نقـات ضـعف و ضـربهپـذیر آن بیشـتر سـاخته و در یـک کـالم ،راه
سعادت ،سربلندی ،افتخار و آزادگی را بما روشن نماید .زیرا با همـة سـادگی ظـاهری ،گذشـته از
اینکه موضوعی بس مهم برای ملت ماست ،موضوعی بس خجالتآور و مسئلهساز برای دشـمنان
ما میباشد .چه روسها نیامده بودند که بروند ،بلکه آمده بودنـد تـا در کنـار بیـرون رانـدن فرزنـدان
راستین سرزمین افغانستان ،با شوکت و هیبت در آنجا بمانند ،امـا ایثارهـا و تالشـهای جهـادگران و
مجاهدپروران ،با سر شکستگی و رسوائی آنها را مجبور به قبول فرار ساخت.
بررسی اجمالی و شتابزدۀ این رویداد بیانگر این واقعیت میباشد که روسـها شکسـت پالنهـای
سیاسی ـ نظامی خود را پذیرفتهاند .و این پذیرش تا جائی از روشنی و بداهت برخوردار میباشد که
دولتمردان روسیة تجاوزگر را مجبور به اعالم این مسئله نماید که :آمدنشـان بـه افغانسـتان یـک
اشتباه بوده است! هر چند در بدو تجاوز ،سردمداران همین مملکت تجاوزپیشه ،تجاوز ارتش سرخ
به افغانستان را یک وظیفة عاقالنه و منطب بـا اصـول سیاسـت بشردوسـتانه! و صـلح طلبانـه! قلمـداد
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نموده ،آن را عملی جدا منطقی! قلمداد میکردند.
بررسی سیر تدریجی شکست روسیه در افغانستان ،هرگونه توجیه و تحلیل دیگری را در رابطة
با مسئله خنثی داشته و با دالیلی قاطع و انکار ناپذیر ثابت میسازد که تجاوزپیشگان روسی هرگز و
هرگز ،تصور این همه مقاومت ،ایثار و شجاعت را نکرده و گمان شکست مفتضحانة خود را ،به خود
راه نمیدادند ،از همین جهت بود که در بدو تجاوز ،نه تنها سخن از ناآرامیهای «اطراف» افغانسـتان و
سرکوب حتمی و قریب الوقوع «اشرار»! به میان آورده و وعدۀ آرامـش! حتمـی بـه دسـتنشـاندگان
خود میدادند که قیام اسالمی مردم را ،حرکتی بیشـکل و ریخـت ،تالشـی بـدون طـرح و هـدف،
جوشش و خیزشی مقطعی و خام! تحلیل مینمودند.
اما حضور فعال و آگاهانة دلیرمردان خطة عش و عدالت ،آنهم در طول حدود نه سال جنـگ
نابرابر با ارتش سرخ ،نه تنها برای جهانیان و چشمهای واقعبین مردم دنیا ثابت کرد که قیام اسـالمی
مردم شهید پرور افغانستان ،حرکتی شکلدار و جهتمند ،تالشی هدفدار و طراحی شده ،جوششی
پخته و دوامدار بوده است که لجوجترین دشمنان رو در روی این ملت را نیز مجبور سـاخت تـا بـا
زبانی و واژههائی دیگر اعالم دارند :تجاوز ارتش سرخ حرکتی بـوده اسـت بـیشـکل و ریخـت،
کوششی مذبوحانه و ضد انسانی ،خیزشی سبعانه ،ویرانگر ،بینتیجه ،خفتبـار ،کشـنده و در یـک
کالم حماقتبار!
زیرا روسهای تجاوزگر ،برای این پرسش زبانهای گویای ملل عالم کـه بـا عبارتهـای متنـوع و
مختلف از یکدیگر میپرسند« :روسها پس از نه سال خونریزی ،ویرانگری ،جنایت و قلـدری چـه
هدیهئی به روسیه میبرند»؟ جوابی ندارند جز اینکه بگویند :ننگ شکست ،بار سرافکندگی ،خاطرۀ
خفت و بیآبروئی! زیرا این فرار دفعی و اختیاری نبوده بلکه پس از توسل به دهها نیرنگ و صـدها
حیله و پذیرش شکست هر یک از آن همه نیرنگها و حیلهها پذیرفته شده است .چه همانگونه که
به یاد همة دلسوزان مسئلة افغانسـتان مـیباشـد ،روسـها در اوایـل تجـاوز زبـانی غیـر از زبـان «زور»
نمیشناختند! واژهها و عبارتهای مورد استعمالشان :میکشیم ،نابود میکنیم ،از بین بردیم ،متـواری
ساختیم ،پایگاهشان را با خاک یکسان نمودیم و ...بـود! دریـن دوره نـه تنهـا از صـلح و آشـتی و...
خبری نبود که صلح با اشرار! را خود شکستی دیگر معرفی میکردند ،اما دیری نپائیـد کـه متوجـه
شدند ،چه جهنمی برای خود آماده کردهاند .جهنمی که شرارههای هستیسوزش نـه تنهـا ابهـت و
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جلوۀ ظاهری ارتش سرخ را ـ ناباورانه ـ بکام خویش میکشد کـه توجیـهگریهـای مبلغـین «فلسـفة
علمی»! و مبشرین «جامعة بیطبقة کارگری» را نیز بیرنگ میسازد.
زیرا از یک طرف پادگانها و ادارات دولتی از نیروی کارآمد و فعال خالی شده و توان نظامی و
اداری دولت در حدی بینظیر فلج گردید و از طرفی ،با رشد هر چه بیشتر مهاجرین در میان ملتهای
مختلف دنیا ،جو تبلیغات علیه تجاوزپیشگان ارتش سرخ باال گرفت .پیامدهای طبیعی ایـن جریـان،
تبارز و تظاهر انکارناپذیر شکست روسیه را هم در ساحة سیاسی و هم نظامی فریاد میکرد .آنهم تا
جائی که روسها نتوانستند با لفاظی و توجیهگـری ،روپوشـی بـر شکسـتهای خـود انداختـه و رجـز
خوانیهای درون خالی را ادامه دهند .زیرا شکست قطعی بود و ناچار از پذیرش ،اما چون به گونهئی
سخت ابلهانه و نابخردانه ،از سوئی به قدرت نظامی خویش متکی و مؤمن بوده و ادامـة خـونریزی،
ویرانگری ،آتشباری و ...کارآمد پنداشته و از سوئی نیز خیال میکردند نیرنگبازیهای ابلیسمنشانه
خواهد توانست آنها را از کام شرارههای خشم مجاهدان نجات بخشد ،لذا بجای پذیرش صـریح و
بیپردۀ شکست و قبول عقبنشینی ،متوسل به نیرنگ راه حل صلحآمیز! و کنفرانسبازیهای نـام
نهادِ در ژنو گردیدند!
راه حل صلح آمیزی که در نهایت با زبانی بس نفرتانگیز اعالم کرد« :یگانه راه حل منطقی! و
کارساز مسئلة افغانستان «جنگ» است و خونریزی و جنایت!»
به هر حال ،آنچه اینک روی نموده و واقعیت پذیرفته «شکست ذلتبار» سیاسی ـ نظـامی روسـیة
تجاوزکار است ،و آنچه هیچ عقل سلیمی و آدم باانصافی آن را رد نمیکند اینست که روسها خود
به خود شکست را تقبل ننموده و حتما علتهائی باعث تحمیل این شکست تاریخی بر روسیه شده
است.
و آنچه از هر دوی اینها میتواند در موضعگیریهای سیاسی ـ ایـدئولوژیک بعـدی مـا و سـایر
محرومین و مظلومین ملل جهان مفید واقع شود اینست که با دقتی هر چه منطقیتر و واقـع بینانـهتـر
علت و یا علل عمدۀ پیروزی مجاهدان مسلمان افغانسـتان و شکسـت ارتـش سـرخ را بازشناسـی و
تحلیل نمائیم تا با حفظ ابعاد و چهرههای گوناگون و ثمربخش آن ،بتوانیم بقیة راه رشد ،تحکـیم و
تداوم انقالب را نیز پیموده ،بار امانتی را که شهداء گلگون کفن انقالب اسالمی بـه مـا سـپردهانـد،
بدون احمال و سبکسری ،با صداقت و امانت به منزل مقصود برسانیم.
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عدهئی از سادهاندیشان قشرنگر و یا مغرضان حیلهگر بر این عقیـدهانـد کـه عمـدهتـرین علـت
عقبنشینی و شکست نیروهـای ارتـش سـرخ را ،فشـار دولتهـا و سـازمانهای بـین المللـی تشـکیل
میدهد .در حالی که بررسی تاریخ تجاوز ارتش سرخ این واقعیت را نشان میدهد که دولتها ـ بـه
صورت کل ـ هرگز و به هیچ روی در برابر این تجاوز ستمگرانه عکس العمـل کارسـاز و مسـتقیم
نشان نداده و هرکدام به نحوی خود را از رویاروئی با روسیة تجاوزپیشه کنار کشـیدند! مـا در روی
کرۀ خاکی دولتی را ندیدیم که برای جانبداری از مسلمانان مظلوم افغانستان و تولیـد فشـار سیاسـی
ـ تبلیغاتی بر روی دولت روسیه ،موقتا با روسیه قطع رابطة دیپلماتیک نموده و دیگران را نیز بـدین کـار
تحریص نماید .گذشته از اینکه عدهئی از دولتهای وابستة به روسیه ـ اعم از آنکه در ممالک اسالمی به
حاکمیت دست یافته بودند ،یا در ممالک غیر اسالمی ـ از تجاوز روسیه جانبداری هم نمودند!
از سوئی اسناد و مدارک مربوط به فعالیتهای به اصطالح سازمان ملل نیز ثابـت مـیدارد کـه
این سازمان نیز با کندی و بیعالقگی شکآلودی ـ آنهم پس از سپری شدن نزدیک به یک هفته
از تجاوز ارتش سرخ ـ موضوع را مورد بررسی قرار داده و با لحنی نامناسب و غیر موجه ،تجاوز را
لفظا محکوم کرد .سایر سازمانها و جلسات وضع بهتری از سازمان ملل و دولتهای وقت نداشتند.
در واقع روسها با خاطرجمعی از موضع دولتها و سازمانهای نام نهاد ،دست به لشکرکشی زده و
یقین داشتند که هرگز دولتها خود را درگیر مسئلة افغانستان نسـاخته و بـه واسـطة چهـار تـا پابرهنـة
مسلمان و ...خود را از چشم روسیه نمیاندازند.
در حقیقت اینان با حفظ رضایت روسیه خشم انسانیت را خریدار شدند ،حـال از اینکـه وظیفـة
الهی عدهئی از دولتهای مسلمان چه بود چشم میپوشیم.
به هر حال ،بررسی موبهموی موضعگیریهای دول مختلف طی حدود نـه سـال نشـاندهندۀ ایـن
واقعیت تلخ میباشد که دولتها هرگز حرکتی را اتخاذ نکردند تا این حرکت و یا حرکات روسیه را
به پذیرش شکست و عقبنشینی مجبور دارد.
از سوئی ،اگر همچون عدهئی دیگر ،سادهاندیشانه قبول نمائیم که علت اصلی شکسـت روسـیه را
امکانات نظامی مجاهدین تشکیل میداده است ،نه تنها همة آنهائی کـه حتـی از دور بـا وضـع نظـامی
بسیار حزنانگیز مجاهدین آشنائی دارند ،بر سادهاندیشی ما خواهند خندید که متن واقعیتها ،بـا زبـان
واقع به تمسخر ما بر خواهد خاست .زیرا ضعف تسلیحاتی و کمبودهای نظامی مجاهدین روشنتـر از
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آنست که به دلیل و برهان نیاز داشته باشد.
وانگهی کدام عقل سلیم میتواند بپذیرد که قدرت تسلیحاتی مجاهـدین از قـدرت تسـلیحاتی
دولت به ضمیمة ارتش سرخ روسیه بیشتر بوده است؟!
عدم توازن تسلیحاتی مجاهدین و ارتش سرخ در حدی از بداهت و روشـنی برخـوردار بـوده
است که بارها ،عدهئی از دولتمردان جهان ـ و بویژه شخص ضیاء الح  ،رئیس جمهوری پاکستان ـ
که خیال! میکردند راه حل سیاسی افغانستان میتواند نتایجی ببار آورد ،اعـالم مـیکردنـد :چـون
روسیه یکی از قدرتمندترین ممالک نظامی جهان ـ و بلکه تاریخ ـ بوده و افغانهـا حتـی از امکانـات
معمولی تسلیحاتی برخوردار نمیباشند ،لذا از طری ادامة جنگ ،هرگز نخواهند توانست روسها را
مجبور به عقبنشینی و پذیرش شکست نمایند!
تذکر مجدد این نکته ضروری ـ و صد البته ضروری و حتمی ـ بنظـر مـیرسـد کـه بررسـی و
تحلیل اینان در این مورد مبتنی بر «امکانات تسلیحاتی» محض بوده و به دیگر سخن ،اصالت و ارزش
اساسی را به «تسلیحات» بخشیده و محور اصلی برداشـتشـان را تـوپ و تانـک و طیـاره تشـکیل
میداده است نه آنکه اینها را ساخته و!...
با همة آنچه آمد ،اگر بپذیریم که عامل عمدۀ پیروزی جمعی بر جمع دیگر را ابـزار تسـلیحاتی
مدرن و ...تشکیل میدهد ،بصورتی دیوانهوار باید بگوئیم :افغانها در جنگشان شکست خـورده و
این ارتش سرخ نیست که راه فرار را پیش گرفته بلکه افغانها میباشند که اعالم کردهاند جنگ ما با
ارتش سرخ یک اشتباه بزرگ بوده! و اینک نیز به طرف ممالک بیگانه فرار مینمایند!
آنچه میتواند در کنار دو عامل یاد شده به عنـوان عامـل اساسـی شکسـت روسـیه و پیـروزی
مجاهدین مطرح شود آنست که بگوئیم:
عامل اصلی را فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی گروههای مبارز و مسـلمان تشـکیل داده و چـون
این فعالیتها توانسته است بر همة فعالیتهای تبلیغاتی دشمنشان روسیه غلبه حاصل نموده و چهرۀ
کریه روسیه را در میان ملل جهان رسوا نماید ،روسها از تر افشای هر چه بیشتر پستیها و جنایات
خویش ،حاضر شدهاند فرار را قبول نمایند!
آنچه را نمیتوان از یاد برد ،تأثیر حضور بالفعل بیش از پنج میلیون مهاجر و نیز نقش فشـارهای
تبلیغاتی در مسایل مهم اجتماعی میباشد ،اما آنچه را نمیتوان انکار کـرد اینسـت کـه امکانـات و
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فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغی گروههای مبارز به دالیل و علل گوناگون در حدی از ضعف و نارسائی
قرار داشته است که به هیچ روی قابل مقایسه بـا امکانـات دولتهـای افغانسـتان ،روسـیه و کلیـة اقمـار و
نوکران روسیه نبوده و نمیباشد .زیرا گذشته از اینکه مسلمانها در حال هجرت و اضطرار بسر میبـرده
و میبرند ،همة وسایل و ابزار تبلیغاتی ـ اعم از رادیوهـای متعـدد ،تلویزیونهـای متعـدد ،چاپخانـههـای
متعدد و ...ـ همه و همه در دست روسها بوده و در واقع اگر قرار میبود عامل و علت کارسـاز ،تـالش
تبلیغاتی وسیع و ابزار و وسایل تبلیغی میباشد ،باز هم باید روسها برنده میبودند نه بازنده!
پس عامل اصلی چیست و راز اصلی پیروزی مجاهدین و شکست ارتش سرخ در کجاست؟!
این چه عاملی بوده است که به گونهئی انکارناپذیر «اصالت» و «حاکمیت» خود را بر همة موارد یاد
شده تحمیل کرده و روسها را با وجود داشتن قدرت نظامی ،قدرت تبلیغـاتی و قـدرت جانبـداری
دولتها و سازمانهای جهانی به مزبلة شکستی سخت خجلتبار کشانیده است؟!
اینجاست که باید ببینیم ،مجاهدان و مجاهدپروران افغانستان ،افزون بر مـوارد و زمینـههـای یـاد
شده از چه وسیله ،صبغه و زمینهئی برخوردار بودهاند.
کاوش دقی  ،منصفانه و واقعبینانة مسئله ،یقینا کاوشگر را به این واقعیت رهنمون خواهد شد که:
آن وسیله «ایمان به اسالم و قرآن»« ،حرکت پر جوش ایمانیان»« ،روحیة شهادتطلبانة مردم»« ،ایثـار
شگفتیانگیز مجاهـدان»« ،اسـتقامت و شـکیبائی حیرتـزای خـانوادههـای رزمنـدگان و جانبـازان و
شهیدان» و «اعتقاد به نصرتهای غیبی و الریبی خداوند» بوده است.
یعنی در این مورد و درین زمینه (افغانستان) ،برخالف خیلی از موارد دوران ما ،ایمان بوده است
که بر قدرت پیروز شده و عش بوده است که بر زور .و این بار ،ارادۀ پا گرفته از ایثار بوده است که
شمشیر ستم را در هم شکسته و «جانبازی» بوده است که بر «جانستانی» استیال یافته است.
اینبار ،استقامت ،شکیبائی ،نترسی ،پایمردی ،شـهادت ،از خـود گذشـتن ،نقـد جـان در بـازار
محبت کشانیدن ،دل به توفان عش سپردن ،دیدۀ دل به دیدار معبود و محبوب دوخـتن ،دُرددد از دَنِ
روحبخش عش سرکشیدن ،سنگرهای مهجور سرای آزادگی را به وصال پیکـرههـائی تکیـده از
تر رسانیدن ،جوشیدن ،خروشیدن ،دویدن و عاشقانه در خون خویش تپیدنها بـوده اسـت کـه
قامت ستم قرن و قدرت ستمپیشگان دون همت را در هم شکسته است.
اینان بودند که برخاستند و تا قیام قامت قدرتشکن ایمان بر پا خواهند بود ،زیرا کـه بـا خـدای
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خویش پیمان بستهاند که تا اثبات پیروزی ایمان بر قدرت از پای ننشینند.
اینان بودند که شجاعت را از زندان تاریک ذهنهای رخوت گرفته به میدان عمل بـازآورده و
روانهای تشنة قرن را با نمایش ایثار و جانبازی سیراب کردند.
اینان بودند که با هبه کردن خون مطهر خویش ،نهال غرور را سیراب نمودند؛ اینان بودند که راز
بزرگی و سربلندی را کشف و بدون هیچگونه چشمداشتی به جانهای بیدار هدیه نمودند؛ اینان بودند
که سینه را در برابر سنگ ستم چنان سپر ساختند که سنگاندازان ستم و جنایت را از انداختن سنگ
خسته نمودند.
آن نو عرو با ایمان بود که با بدرقه کردن عزیز همسر دین پرورش به سوی ناوردگاه خونین
عش و عدالت ،قامت تجاوزگران را در هم شکست؛ آن مادر خمیده قد مؤمنه بود که بـا لبخنـدی
رضایتآمیز ،پارۀ تن خود را مسلح به سالحی مینمود که در هم شکنندۀ صولت و ابهت تانکها و
توپهای روسی بود.
آن پدر غیرتمند و مخلص بود که با بوسیدن پیشانی بلند جوان دالرایش تاریخ ستم و ستمگری
را به مبارزه طلبیده و تجاوزپیشگان روسیه را به مسخره میگرفت.
آن دلهای منور به نور خورشید محبت بود که میخواست با پرتو افشـانی تـا اعمـاق جانهـای
خسته و دیارهای در بسته نفرت ـ علیه انسان و انسانیت ـ را زمینگیر نماید؛
وقتی به اندامهای تکیدۀ یتیمان و چشمهای به گودی نشستة مادران ،وقتی به غرور بکر و سربلند
پدران و استغنای بشکوه و با جاللت بیوهزنان ،وقتی به نگاه مصمم و بیداریزای مجاهدان ،وقتـی بـه
کالم روحبخش و پر تحکم سنگرنشینان دقت میکنی ،با همة وجود خویش در مییابی کـه ایـن
شکست شرمآور و خجلتبار را جز نیروی ایمان هیچ قدرتی ـ اعم از تسـلیحاتی ،تبلیغـاتی و ...ـ بـر
روسها تحمیل نکرده است.
با همة اینها آنچه درین مقطع ویژه از تاریخ پر شکوه انقالب ما عمیقا قابل توجه میباشد اینست
که :هنوز انقالب به پیروزی نهائی نرسیده است ،هر چند تا صبح پیروزی راهی هم نمانده است.
و باز ،همانگونه که همه میدانیم ،مهمترین مشکالت انقـالب ،هنـوز در پـیش روی ماسـت و
نباید شکست و فرار ارتش سرخ روسیه را مساوی با پیروزی انقالب بشماریم ،چه در هم کوبیدن و
از سر راه برداشتن دشمنان انقالب و آفتهای مسیر آن ،چیزیست و تحکیم و تعمیـ و توسـعه و
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تــداوم اهــداف و آرمانهــای عالیــة انق ـالب چیــزی دیگــر .و درســت بــر مبنــای پــذیرش همــین
واقعیتهاست که معتقدیم درین شرایط و اوضاع کامال ویژه ،یک وظیفه مردم دارند و یک وظیفه
هم مجاهدان و رزمندگان ،که هر کـدام آنهـا از نظـر عقـل و شـرع ضـروری و واجـب و از نظـر
واقعیتهای مربوط به انقالب قابل توجه میباشند ،هر چند این ما نیستیم که برای مردم و مجاهـدان
دلیر وظیفه تعیین میداریم ،بلکه این آنهایند که ما را به این وظـایف آشـنا سـاخته و بـدین باورمـان
مجهز داشتهاند تا پیام آنها را ـ که همان پیام انقالب میباشد ـ از زبان خود بیان داریم.
و اما ،درک همه جانبة واقعیتها میرساند که مهمترین وظیفة مجاهدان اینست که :تحق کامـل
و همه جانبة این فتح و پیروزی را بنام خود ثبت نمایند .به ویژه که دولت مزدور و دستنشانده نیـروی
اتکای خود را از دست داده و سخت در تزلزل است ،آنهم چنان تزلزلی که روسـها را نیـز بـه هـرا
افکنده و این واقعیت را دریافته و پذیرفته بودند که :با حضور خود آنها نیز ،این حکومت توان پایداری
را ندارد ،و چون گمانشان بر این بود که تحق و تحمـل شکسـت دولـت دکتـر نجیـب در حضـور
ارتش سرخ ،رسوائی و فضاحت بیشتری را برایشان تحمیل مینمود ،قبول فـرار را از قبـول آنگونـه
شکست تحمل پذیرتر تشخیص داده و چون هیچگونـه دلگرمـی و امیـدی بـه بقـا و تـداوم دولـت
دکتر نجیب نداشتند ،او را در شرایطی از ایندست بحال خودش واگذاشتند.
و اما وظیفة مردم :از آنجا که همین مردم بودند که با جانبداریهای بسیار وسیع و متنوع از انقالب
و سنگرداران انقالب ،دشمن را این همه خوار و زبون و سرافکنده سـاختهانـد ،الزم مـینمایـد کـه
تالشهای خود را ناچیز نشمرده ،بلکه با جدیتی هر چه تمامتر :جانبـدار ،قـدردان و یـاور همـهجانبـة
مجاهدان ـ که پسران و برادران و همسران و ...خود آنان میباشند ـ بوده و مثـل گذشـته جبهـههـا و
پشت جبههها را گرم نگهداشته ،با شریک شدن به رنج آنها ،به تالش آنها ،به ناراحتیهـای آنهـا ،بـه
اضطرابهای آنها ،به کمبودهای آنها ،به ایثار و فداکاری آنها ،بـه شـجاعت و عـزتطلبـی آنهـا ،بـه
استقامت و مردانگی آنها ،به غرور و آزادگی آنها ،بـه آگـاهی و عشـ آنهـا ،دلهایشـان را گـرم و
سنگرهایشان را گرمتر نگهدارند که قدردانی و تشکر واقعی از سنگرنشینان و مجاهدان یعنی همین.
باشد که در فردائی نه چندان دور ،مجاهدان و مجاهدپروران ،سنگرداران و سنگرنشینپـروران،
ایثارمندان و ایثارمندپروران با حفظ یادها و آرمانهای شهیدان ،در طلوع خورشـید پیـروزی ،شـاهد
آزادی را در آغوش گیرند.
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