ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد

ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ
)دو ﺑﺮادر ﯾﮏ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ(

ﮔﺮدآورﻧﺪهﮔﺎن:
اﺟﻤﻞ داﻧﺶ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﺒﺎرز ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ

• ﻋﻨﻮان :دو ﺑﺮادر ،ﯾﮏ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
• ﮔﺮدآورﻧﺪهﮔﺎن :اﺟﻤﻞ داﻧﺶ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﺒﺎرز ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ
• وﯾﺮاﺳﺘﺎر :ﺣﺒﯿﺐ ﺣﻤﯿﺪزاده
• ﻧﻤﻮﻧﻪﺧﻮان :ﺑﻬﺮام آﻣﻮﻧﯿﺎﯾﯽ
• ﺑﺮگآراﯾﯽ :ذﮐﺮﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪی
• ﻧﺎﺷﺮ :ﻧﺸﺮ ﮐﺎﺑﻠﺴﺘﺎن
• ﺷﻤﺎرهﮔﺎن :ﯾﮏﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ
• ﻧﻮﺑﺖ و ﺳﺎل ﭼﺎپ :اول ،ﺧﺰان ١٣٩٧ﺧﻮرﺷﯿﺪی
• ﺑﻬﺎ ٢٥٠ :اﻓﻐﺎﻧﯽ
آدرس :ﮐﺎﺑﻞ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﭼﻬﺎرراﻫﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﯾﻌﻘﻮب ،روﺑﺮوی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﺗﺼﺎﻻت
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ٠٧٣١٤٤٤٧٣١ :
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽarianabook@yahoo.com :

اﻫﺪا
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی داﻏﺪار و دردﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫـﻢ ﺑـﻪﺧـﺎﻃﺮ ﺑﺮﮔﺸـﺖ
ﮔﻤﺸﺪهﻫﺎیﺷﺎن ﻟﺤﻈﻪﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻣﯿﺪ ﮐﺎذﺑﯽ آنﻫﺎ را ﻣﻨﺘﻈـﺮ
وﺻــﺎل ﺟﮕﺮﮔﻮﺷــﻪﻫﺎیﺷــﺎن ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ و ﻫﻤﯿﻦﻃــﻮر ﺑــﻪ ﻫﻤــﻪ
ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن راه ﻣﻘﺪس آزادی.

ﺳﭙﺎسﮔﺰاری
در ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺧﻮرﺷﯿﺪی زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺑـﻞ ﺷـﺪم،
در ﮐﻨﺎر ﻣﺼﺮوﻓﯿﺖھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﺳﺘﺎن و آﺷـﻨﺎﯾﺎن دﻋـﻮت ﻣﯽﺷـﺪم؛ ﺷـﺮﮐﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮدم .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ وﯾـﮋه ﮐـﻪ ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﮔﺮاﻣـﯽ
داﺷﺖ از ﺳﺎﻟﺮوز ﺟﺎوﯾﺪاﻧﻪ ﺷﺪن ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ رھﺒﺮ ﻣﺤﺒـﻮب
ﺳﺎزﻣﺎن آزادی ﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﺳﺎﻣﺎ( و ﺟﺒﮫـﻪ ﻣﺘﺤـﺪ ﻣﻠـﯽ و
ﺳــﺎﯾﺮ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕــﺎن راه آزادی و ﻋــﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ در ﮐﺎﺑــﻞ داﯾــﺮ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدم .در راﺑﻄﻪ ﺑـﻪ ﺷﺨﺼـﯿﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪھﺎی آن
ﻣﺮد ﺑﺰرگ )ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ( از زﺑﺎن ھﻢﻓﮑﺮان ،ھﻢرزﻣـﺎن و ھﻢﻗﻄـﺎران
آن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدم.
اﯾﻦ ھﻤﻪ اﻧﮕﯿـﺰه ﺷـﺪ ﺑـﺮای ﺟﺴـﺖوﺟﻮی ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺑﯿﺶﺗـﺮ و
ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺗﮏﺳﺘﺎره ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧـﺮﯾﻦ
روز ھـﺎی ﺣﯿــﺎت ﺧــﻮﯾﺶ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳــﺘﺒﺪاد ﺳــﻨﺘﯽ رزﻣﯿــﺪ و ﻋﻠﯿــﻪ
ﺳﺘﻢﺑﺎرﮔﯽ ﺣﺎﮐﻤﺎن وﻗﺖ ﻣﺒﺎرزه و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧـﻪھـﺎی ﺷـﮫﺮ ﮐﺎﺑـﻞ رﻓـﺘﻢ و در ﺟﺴـﺖوﺟﻮ
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﻣﺠﯿـﺪ ﮐﻠﮑـﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪھـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن

)ﺳﺎﻣﺎ( را ﺑـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﻪ ھـﺮ ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧـﮥ ﮐـﻪ ﺳـﺮ زدم
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻮرد آن ﻣﺮد اﻧﻘﻼﺑﯽ روز ھﺎی دﺷـﻮار و
ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺑﻪ آرﻣﺎنھﺎی ﻣﺮدم ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ.
ً
ﺑﻌﺪا ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺠﯿﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ راﺑﻄـﻪ ﻧﻤـﻮدم و از
آنھﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺠﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪم و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘـﺎﺑﯽ ﺷـﺪم ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺷــﮑﻞ ﮐﺎﻣــﻞ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣــﻪ ،اﻧﺪﯾﺸــﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھــﺎی ﺳﯿﺎﺳــﯽ او را ﺑــﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ آنھـﺎ ﻧﯿـﺰ از اراﺋـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ
درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﺗﻦ از ھﻢرزﻣﺎن آﻏﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره
از ﻣﺠﻠﮥ ﻧﺪای آزادی )ﻧﺎﺷﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺳـﺎﻣﺎ( را در اﺧﺘﯿـﺎرم ﻗـﺮار داد و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻧﺪای آزادی ﺑـﻪ ﺳـﻮاﻻت ﺗـﺎن
در ﻣﻮرد ﺷﮫﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاھﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ از
درﯾﭽﻪ ﻣﺠﻠﻪھﺎی ﻧﺪای آزادی ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﺶ ھﺎﯾﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ.
ﺑﮫﺮ ﺣﺎل ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮدار
آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاھﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺎ اﻣﯿـﺪ ﺷـﺪم .ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﮔـﺮد
آوری ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻣﻮرد ﻣﺠﯿﺪ آﻏﺎ ،ﺳﺎﻣﺎ و دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھـﺎی ﺑـﺮادر
ﮐﻮﭼﮏاش ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﻮم رھﺒﺮ اﻗﺪام ﮐـﺮدم؛ ﺗـﺎ ﯾـﮏ ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ از اﯾﻦ زﻧـﺪﮔﯽ ،اﻧﺪﯾﺸـﻪھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪھﺎی اﯾـﻦ دو ﺑـﺮادر
ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزم و آنرا در دﺳﺘﺮس دوﺳـﺖ داران و ھﻢﻓﮑـﺮان آن ﻣـﺮدان
ﺑﺰرگ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﺑﺪھﻢ.

ﺧﻮشﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ھﻢﮐﺎری ﻣﮫﻨـﺪس ﺣﺸـﻤﺖ ﮐﻠﮑـﺎﻧﯽ ،ﺟﻤﺸـﯿﺪ
ﻣﺒﺎرز و ﻣﮫﻨﺪس ﺣﺎﻣﺪ اﮐﺒﺮی در ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﻘـﺎﻻت و ﺗﺼـﺎوﯾﺮ
زﯾﺎدی را ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨـﺪهﮔﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ دوﺳﺖ و ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن ﺳﺎﻣﺎ ﻗﺮار دارد.
در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدﺳﺖ دارﯾﺪ ﺟﺰ ﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ و دﯾﺒﺎﭼﻪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮﺷـﺘﻪھﺎ
از ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﺑﺮادرش ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﻮم رھﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑـﺪون ھﯿﭻﮔﻮﻧـﻪ دﺳـﺖﮐﺎری در ﻣﺤﺘـﻮی آن ،ﺑـﺎ ھﻤـﺎن ادﺑﯿـﺎت
دھﻪھﺎی  ۵۰و  ۶۰ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﻣﺎﻧﺖ داری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻧﻨـﺪهﮔﺎن
ﻋﺰﯾﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از ﺧﺘﻢ ﮐﻼم ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ از آﻗﺎی ﺣﺒﯿﺐ ﺣﻤﯿـﺪزاده ﺑﺨـﺎﻃﺮ
وﯾﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و دو دوﺳﺖ ﻓﺮھﯿﺨﺘـﻪ و ﮔﺮاﻣـﯽ ﻣـﺎ آﻗـﺎی ﺑﮫـﺮام
آﻣﻮﻧﯿﺎﯾﯽ و ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻠﻪ رادﻓﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪﻣﻨﺪی ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب را
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ﺳﭙﺎسﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﻢ .ھﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ از اﻧﺘﺸـﺎرات
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﺎپ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﮫﻢ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮاوان ﺷﺎﮐﺮﯾﻢ.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
اﻧﺠﻨﯿﺮ اﺟﻤﻞ داﻧﺶ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ
۱۳۹۷-۸-۱۰
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ ،ﻧﺎم ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻗـﺮن ﺑﯿﺴـﺖ
ﺑﺮ ﺗﺎرک ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ ،آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ درﺧﺸـﺶ
ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪهای ﺗﺠﺴﻢ )ﻓﺮﻫﻤﻨﺪی( و ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺳﻄﻮرهای ﮔﺸﺖ .او از ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
و از ﻣﯿﺎن دردﻫﺎ و رﻧﺞﻫﺎی آن ﻗﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷـﺘﻪ ،ﺑـﺎ ﻣﺒـﺎرزات دﻟﯿﺮاﻧـﻪ ،ﺳـﺘﻢﺳـﻮز،
ﺟﺒﺎرﯾﺖ ﺑﺮاﻓﮕﻦ و ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری ،ﺑﺮ ذﻫﻦ و ﻗﻠﺐ ﻣﺮدم اش ﮔﺮاﻣﯽ و ﻣﺤﺒـﻮب
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ ﺑﻌﻀﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳـﻨﮕﯿﻦ اﺳـﺖ،
اﯾﻦ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻞ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﮕﺮهاش ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺟﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣﺠﯿﺪاﻧـﻪی ﻣﺠﯿـﺪ ﻧﯿـﺰ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮش ﺧﻮرده و از اﯾـﻦ ﺳـﻼﻟﻪ اﺳـﺖ .ﺳـﯿﺮ ﺟﻮﺷـﺎن ﻣﺒـﺎرزاﺗﯽ و زﻧـﺪﮔﯽ
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی در ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮ از ﻧﺸﯿﺐ و ﻓﺮازش ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐـﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﺶ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در آﺋﯿﻨﻪی اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻓﺘﺢﻫﺎ و ﻓﺎﺟﻌﻪﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳـﺨﻨﯽ از
ﺣﻀﻮر اﯾﻦ اﺳﻮهﻫﺎ ،ﭘﯿﺶﮔﺎﻣﺎن و رﻫﺒﺮاﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺮوم ﺷـﺪن از وﺟـﻮد و
ﻣــﺆﺛﺮات ﺷــﺎن ،ﺳــﯿﻤﺎی ﮐﻠــﯽ آﺳــﯿﺐ دﯾــﺪه و ﺣﺘــﺎ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﺷﮑﺴــﺖ و
ازﻫﻢﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻧﺎم و ﻧﺪای ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑـﻪ وﯾـﮋه در درون
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺒﯿﺮ ﻣﯿﻬﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺠﺎوز ﻋﺮﯾﺎن ﻗﺸﻮن ﺳـﺮخ اﺗﺤـﺎد ﺟﻤـﺎﻫﯿﺮ ﺷـﻮروی
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ﺳﺎﺑﻖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدﻣﯽ اﻧـﺮژی و اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸـﯿﺪه و ﺑـﺎ رﻫﺒـﺮی
ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪش اﻣﯿﺪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽاﻓﺸﺎﻧﺪ .آﺛﺎر ﻗﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧـﺪه از اﯾـﻦ رﻫﺒـﺮ
ﺳﺘﺮگ و ﭘﯿﺸﺘﺎز ،ﺑﺮگﻫﺎی ﭘﺮﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﯾﮏ ﻋﺼـﺮ ﻃﻮﻓـﺎﻧﯽ را ﺑـﻪ
ﺷﯿﻮاﺗﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮهی ﻧﮕﺎرش ،در ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪاش ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ و از آن ﺑﻬـﺮه
ﺟﺴﺖ و آﻣﻮﺧﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺑﻠﻨﺪای ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ و ﭘﯿﺶ ﻗﺮاوﻟﯽ اﯾـﻦ رادﻣـﺮد ﺑـﺰرگ،
ﭼﻬﺮهی ﺗﺎﺑﻨﺎک دﯾﮕﺮی اﻓﺮاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ِﺿﻤﻦ ﺗﻌﻠﻖ راﺑﻄﻪی ﺧـﻮﻧﯽ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان دو
ﺑﺮادر ،ﺑﺎ داﻧﺶ و ﻋﻠﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻒ ،ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮی ژرف و ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ،
اﺳﺘﻮاری ،ﻋﺸﻖ آﺗﺸـﯿﻦ ﺑـﻪ ﻣـﯿﻬﻦ و ﻣـﺮدم در وﺟـﻮدش ﺧﻼﺻـﻪ ﺷـﺪه و از او
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،و اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ دلﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ درد ﺳﻮزان از دﺳـﺖ
ِ
دادن ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و او ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺰرگ ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﻮم رﻫﺒـﺮ ﺑـﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ اراده ﮐﻮهوارهاش اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن آزادی ﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن )ﺳـﺎﻣﺎ( و
ﮐﺘﻠﻪﻫﺎی وﺳﯿﻊ روﺷﻨﻔﮑﺮی ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﺮد اﯾﻦ ﻓﺮوغ ﻓﺮزاﻧـﻪ ﺣﻠﻘـﻪ
زده و ﻣﺒﺎرزات ﺑﺮﺣﻖ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻪی ﺷﺎن را اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
ﻗﻠﻢﻫﺎی ﺗﻮانﻣﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻋﺒـﺪاﻟﻘﯿﻮم رﻫﺒـﺮ ﮐـﻪ در آن ﻓـﺮازای
ادﺑﯿﺎت و ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه دﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸـﺎن داده ،ﻫـﻢراه ﺑـﺎ ﺿـﺮب
اﻟﻤﺜﻞﻫﺎ و رواﯾﺖﻫﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳـﺘﺎداﻧﻪ ،دلﻧﺸـﯿﻦ و ﺳـﺤﺮاﻧﮕﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘـﻪ
ﺑﻮد -ﺑﻪ ﺣﻖ ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﺎرش ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﺪ.
دراﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﺐ و ﺗﺎب ﺟﻮﺷﺶ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﺳـﻪ
آﻓﺮﯾﻨﯽﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎریاش ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ
اﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺮانﺑﻬﺎ ،ﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺧﻮب اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی وزﯾﻦ ﺗﻮﺷﻪای ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯿﻢ رﻫﺒـﺮان
واﻗﻌﯽ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﻠﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺠﺴﻢ اﻓﺘﺨﺎر ﯾﮏ ﻣﻠـﺖ و آﺋﯿﻨـﻪ دار ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت،
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دردﻫﺎ ،ﻣﺸﮑﻼت و رواﯾـﺖﮔﺮ ﻣﺒـﺎرزات ،ارزشﻫـﺎ و ﻧﻤـﺎد ﺗـﺎرﯾﺨﯽ آنﻫـﺎ در
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖاش ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮدم ﺧﻮد را در وﺟﻮد ﭼﻨـﯿﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧـﺎن
دﯾﺪه و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﺮدم ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﯾﻌﻨـﯽ ﺷـﻤﺎل و ﺟﻨـﻮب ،ﺷـﺮق و
ﻏﺮب ﮐﺸﻮر در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪای ﺗﻦ واﺣﺪ ،در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ،ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ
ﺗﭙﺶ آورده ،ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﻧﺪ.
اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎی دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎری ﺳﺨﻦ از
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽﻫــﺎ و درﺧﺸــﺶ ﻣﺒــﺎرزاﺗﯽ در ﭘﮑﺘﯿــﺎ ،ﻧﻮرﺳــﺘﺎن و ﮐﻨــﺮ اﺳــﺖ ،ﮐــﻪ در
ُ
اﻋﻼﻣﯿﻪی »ﻏﺮش رﻋﺪ در ﭘﮑﺘﯿﺎ« ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺑـﺎری دﯾﮕـﺮ رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ
ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ ﻗﯿﺎم در ﻫﺮات و ﺣـﻮزهی ﻏـﺮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻣﯽﺷـﻮد ،و در اﻋﻼﻣﯿـﻪی
»ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮن ﺧﻠﻖﻫﺎ« در ﺷﮑﻮه ﺧﯿﺰش ﻣﺮدﻣﯽ ﻏﺮﺟﺴـﺘﺎن و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐـﺰی و
ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪن ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗـﺎ اﻟﺒـﺮز در ﺷـﻤﺎل و ﺑﺪﺧﺸـﺎن ﮐﺮاﻧـﻪ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻏﺮﯾﻮ ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﻫﻢ ﻧﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﮐﺒﯿـﺮ ﻣﯿﻬﻨـﯽ ﺳـﺮود رزﻣـﺶ را
ﺳﺮوده ،ﺑﻪ آن ﺷﮑﻮه و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﺎص ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
در اﻋﻼﻣﯿــﻪای »در ﺳــﻨﮕﺮ اﻋﺘﺼــﺎب ﺑﺒــﺮ اﻧﻘــﻼب ﺧﻔﺘــﻪ اﺳــﺖ« ﭼﻨــﯿﻦ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺳﻼح آﮔﺎﻫﯽ و اﺗﺤﺎد ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻟﺸـﮑﺮﻫﺎ و
ﺳﻼحﻫﺎی ﺧﻮنرﯾﺰ روی زﻣـﯿﻦ در ﺑﺮاﺑـﺮ آن ﺗـﺎب ﻧﻤـﯽآورد« .ﻫﻢزﻣـﺎن ﺑـﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎن ﻟﻐﺰﯾﺪن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﺤﺮاﻓـﺎت ،اﺳـﺘﻔﺎده
ﺟﻮﯾﯽﻫﺎ و ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن از ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﻋﻼﻣﯿﻪای »ﺧﺮوش رﻋﺪ
در ﭘﮑﺘﯿﺎ« دﻟﻮ  ۱۳۵۸ﻣﯽ ﻧﮕﺎرد» :اﻧﻘﻼب ﻋﻤﻠﯿﻪای اﺳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ،ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ و
ﻣﺘﺸﮑﻞ .از اﯾﻦرو ﭘﯿﺮوزی ﺟﻬﺎد ﮐﺒﯿﺮ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺘﺮﻗﯽ و اﻧﻘﻼﺑـﯽ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ،اﯾﺠﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳـﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗـﺎزی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻣﻠﯽ را در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺟﺎنﺑﺎزاﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و
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رﻫﺒﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣـﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ
ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮ آورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﻮم رﻫﺒـﺮ در ﭘﻬﻨـﺎی داﻧـﺶ ژرف و ﻋﻠﻤـﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻓﺮا رﺳـﯿﺪن
ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ را ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﭘﺲ از  ۳۰ﺳـﺎل در ﻣـﺘﻦ آن ﻗـﺮار دارﯾـﻢ و ﺻـﺤﺖ آن
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
درﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،اﮔﺮ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ﭘﯿﺶرﻓﺖﻫﺎی ﺷـﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿـﺰ ﺗﮑﻨـﺎﻟﻮژی و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻧﯿﺎی »اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ« و دﺳﺖ آوردﻫﺎی آن اﺷﺎره ﺷﺪه ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﮐﻔﺎﯾﺖ رﺷﺪ و دﺳﺖ آوردﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ دور از ﻋﺪاﻟﺖ و رﻓـﺎه
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺰرگ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ واﻗﻌﯽ و ﻣﻘﺎم ﻻزم را ﮐﻤﺎﯾﯽ ﺑﺪارد.
آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﻧﺴﻞ آﮔـﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻗﻠـﻢ
اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺎرز ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ،آزاده و رﻫﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ را در ﺧﻮد دارد ،ﺧﻮاﻧﺪه و آنرا ﺗﻔﺴﯿﺮ
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.
در اﺧﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت و اﻋﻼﻣﯿـﻪﻫﺎی ﮔـﺮدآوری ﺷـﺪه در
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺣﺎﺿﺮ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ رﺷﺘﻪای ﺗﺤﺮﯾﺮ در آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،در
ﻣﯿﺎن ﻓﻮران آﺗﺶ ﻓﺸﺎن ،ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮار داﺷـﺖ .ﺷـﻌﺮ ،ادﺑﯿـﺎت،
ﻫﻨﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻌﮑﺎس واﻗﻌﯿـﺖ زﻣـﺎن ﺧـﻮﯾﺶ اﺳـﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺟـﺪا از
ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﮐﺒﯿﺮ ﻣﯿﻬﻨﯽ ،ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎ و ﻣﻮجﻫﺎی ﺧـﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷـﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ روزه از ﮐﺮان ﺗﺎ ﮐﺮان ﮐﺸﻮر را رﻧﮕﯿﻦ و آﺗﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ ١١ /

ﮔﺮدآوری ﺑﺨﺸﯽ از آﺛـﺎر ﻗﻠﻤـﯽ اﯾـﻦ دو ﺳـﺘﺎرهای درﺧﺸـﺎن آﺳـﻤﺎن آزادی
ﺧﻮاﻫﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺒﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﻪای از ادای دﯾﻦ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﺟﻤﻌﯽ در آﯾﻨﺪه ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ در اﯾـﻦ
راﺳﺘﺎ ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺗﺮی ﺑﺮدارﯾﻢ.
)ﮐﺮﯾﻢ(
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ﺑﺨﺶ اول
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ
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ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ )(۱۳۵۹-۱۳۱۸
رﻫﺒﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﺳﺎﻣﺎ(

زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪی ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ

١

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺮدان ﺑﻼﮐﺶ و اﺳـﺘﻮار ،ﺳـﺮزﻣﯿﻦ رﻧـﺞ و ﻣﺒـﺎرزه ،اﮐﻨـﻮن
ﻗﺘﻞﮔﺎه ارزشﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺮورشﮔﺎه ﻗﻬﺮﻣﺎنﻫﺎ و ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در روزﮔﺎران ﮐﻬﻦ ﻣﺪﻧﯿﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را در ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪهی
ﺧﻮد ﭘﺮورش داد و در ﺗﻼﻗﯽ ﭘﻮﯾﺎی ﺗﺎرﯾﺦ در ﺟﺬب و دﻓـﻊ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﺑـﺎرور و
وﯾﺮانﮔﺮ ﻣﻬﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ و زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮد .ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﭘـﺬﯾﺮش
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻧﻮآوریﻫﺎ ،ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻫﻮﯾﺖ و آزادﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد.
ﺳﻠﻄﻪای ﻧﺎﺑﮑﺎر ارﺗﺠـﺎع و اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﺑـﻪوﯾـﮋه در دو ﺳـﺪهای اﺧﯿـﺮ ﻫﻤـﻮاره
ﻣﺒﺎرزات دﻟﯿﺮاﻧﻪای ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﺑﺎ آﺗﺶ و ﺗﯿﻎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭙﺎولﮔﺮیﻫﺎ و
دﺳﺖ اﻧﺪازیﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﻗﺘﻞ ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﻫﺰاره و ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ
و ﯾﺎ وﻃﻦ ﻓﺮوﺷﯽ و ﭼﺎﮐﺮی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ در ارﺑﺎب ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﺘـﯽ
آزاده و زﺣﻤﺖﮐﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .وﻟﯽ ﻣﺮدﻣـﺎن ﺳـﺮا ﭘـﺎ ﺑﺮﻫﻨـﻪ و ﺣﺮﻣـﺎن
ﮐﺸــﯿﺪهای ﻣــﺎ ﺑ ـﺮای ﺧــﻮد ﺗــﺎرﯾﺦ دﯾﮕــﺮی دارﻧــﺪ :ﺗــﺎرﯾﺦ رﻧﺞﻫــﺎ و زﻧــﺪه ﺑــﻪ

 (١اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »ﻫﺪﯾﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ اوﻟـﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺷـﻬﺎدت ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿـﺪ ﮐﻠﮑـﺎﻧﯽ« ﺑـﻪ ﻗﻠـﻢ
ﺑﺮادرش ،ﺷﺎدروان ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﻮم رﻫﺒـﺮ ﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه و در ﺷـﻤﺎرهی ﭘـﻨﺠﻢ ﺟﺮﯾـﺪهی رﻫـﺎﯾﯽ )ارﮔـﺎن ﻧﺸـﺮاﺗﯽ
»ﻫﺠﺎﻣﺎ« – ﻫﻮاداران ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( در ﺟﻮزای ﺳﺎل  ۱۳۶۰ه-ش در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺸـﺮ رﺳـﯿﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺴﯿﻢ رﻫﺮو ،ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ رﻫﺮوان ﺑﺮای داﻧﺸﻨﺎﻣﻪی آرﯾﺎﻧﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.

 / ١٦ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﮔﻮرﺷﺪنﻫﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫـﺎ و اﯾﺴـﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪﮔﺎن و ﻣـﺰدوران
ﺑﻮﻣﯽ آن و ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع از ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﻮﯾﺖ و ارزشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ.
اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﯿﺮﻣﺪون ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﺷﺪهای ﺑﺮای ﻣـﺮدم روح ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ و ﺣﻤﺎﺳـﻪ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨـﺪ .ﻫـﺮ ﮔـﺮوه ﮐﻮﭼـﮏ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ در اﻧﻌﻄﺎﻓﺎت ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی
ﻣﮑﻨﻮن ﺧـﻮد را ﺑﯿـﺮون ﻣﯽدﻫـﺪ .در ﻟﺤﻈـﺎت ﭘﻮﯾـﺎ و ﭘـﺮ از ﺗﺤـﺮک و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
ﮐﺘﻠــﻪﻫﺎی ﻋﻈــﯿﻢ اﻧﺴﺎﻧﯿﺴــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺰرﮔﺘــﺮﯾﻦ و ﭘﺎﯾــﻪدارﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﺳــﻪﻫﺎ آﻓﺮﯾــﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ واﻗﻌـﯽ ﺷـﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿـﺮد و در اﯾـﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﭙﺶ ﻻﯾﻨﻘﻄﻊ ﻧﯿﺮوﻫـﺎ و ﯾـﺎ اﺷـﺨﺎص ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ از آﻧﻬـﺎ
ﺧﺼﺎل و ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻧﯿﮑﻮی ﻣﻠﺖ ﺧﻮد را در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ورای ﻇـﻮاﻫﺮ
ﭘﯿﭽﯿﺪه و درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻢ و ﻣﺘﻀﺎد ،ﺟﻮﻫﺮ ﭘﺎﯾﻨﺪه و رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪهی ﺣﺮﮐﺖ را ﺗﻤﺜﯿﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻫﻀﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎل را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و آﺗﯿـﻪ را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﻨـﺪ.
اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ارﺗﺒـﺎط ﻋﻤﯿـﻖ دارﻧـﺪ ،ﺑـﺪاﻧﻬﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،از آﻧﻬـﺎ
ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ و دﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
آﮔﺎﻫﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣـﺮدم و ﭘـﯿﺶروان ﺷـﺎن
دﻫــﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ و ﻣﺘﺪاوﻣﯿﺴــﺖ ﮐــﻪ ﻧﺠــﻮای ﺻــﺎﻣﺖ آنﻫــﺎ از ﺧــﻼل ﺗﺠــﺎرب
ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ و ﭘﯿﺮوزیﻫﺎ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑـﻪﻃﻮر زﻧـﺪه و ﻣﺘﺤـﺮک ﺷـﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﯿﭻ ﻗﻬﺮﻣﺎن واﻗﻌﯽ ﺟﺪا از ﻣﺮدم و ﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺖ و
ﻧﯿﺎز آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﻨﺤﻮس ﻫﻔﺘﻢ ﺛﻮر ﺑﻪ دﺳـﺖ ﭼـﺎﮐﺮان ﺧﺎﻧـﻪزاد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس،
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ را ﺗﮑﺎن ﺷﺪﯾﺪی داد .اﯾﻦ ﺗﮑﺎنﻫﺎ ﮐﻪ از ﺣﺮﮐـﺖ ﺧـﻮد ﺑـﻪﺧـﻮدی و
ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺮدم آﻏﺎز ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ
و ﺑﻤﺒﺎردﻣﺎنﻫﺎ ،ﻗﺘﻞ ﻋﺎمﻫﺎ ،زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﮐﺮدنﻫﺎ و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪای زﻧـﺪاﻧﯿﺎن
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و ﻣﺮدم ﺑﯽدﻓﺎع ،ﻣﻮﺟﯽ از اﻋﺘﺮاض و ﺷـﻮرش ،ﻗﯿـﺎم و ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻫﻤـﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪای ﻣﺮدم را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺳﺮدمداران ﮐﻮدﺗﺎی ﻫﻔﺘﻢ ﺛـﻮر ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳﺮاﻧﮕﺸـﺖ
ﺷــﯿﺎداﻧﮥ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﻢ روس ﻣﯽرﻗﺼــﯿﺪﻧﺪ ،در ﻇــﺮف دو ﻣــﺎه اول ،از ﺳــﻠﻄﻪای
ﻣﺎورای ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺧﻮنﺧﻮاراﻧﻪی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻃﺌـﻪ ﮔـﺮ و
ﻣﺰدور اﺟﻨﺒﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری ﺟـﺰ ﺑﺴـﺘﻦ ،زﻧـﺪاﻧﯽ
ﮐﺮدن و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و ﻫﺘﮏ ﻧﺎﻣﻮس و ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول دارای ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ
ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺷﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺮاغ ﮐﺮد.
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن »ﺗﺤﻮل ﻣﻨﻔﯽ«اش از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺑـﻪ
ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهی ﮐﺎﻣﻞ ﻋﯿـﺎر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس ،ﮐﺘﻠـﻪﻫﺎی ﻋﻈـﯿﻢ ﺑﺸـﺮی را در
ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﮐﺸﯿﺪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻧﯿـﺰ ﻫـﺮ ﻃـﺮف
روﯾﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﺪون ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺪارک ﮐﺎﻓﯽ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ُﭘﺮ ﻗﺪرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ روس اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣـﺮدم
ﺑــﻪ ﯾﻘــﯿﻦ در ﺗــﺎرﯾﺦ ﻣﺒــﺎرزات آزادیﺑﺨــﺶ ﻣــﺮدم در ﺑﻨــﺪ و اﺳــﯿﺮ ﯾﮑــﯽ از ُﭘـﺮ
اﻓﺘﺨﺎرﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آن اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ ﯾـﺎد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ،ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﯽﭘﻨﺎه و ﺑﯽﺳﻼح ﺑﺪون
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯽدرﯾﻎ ﻣﺮدم آزاد و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﺟﻬﺎن ،ﺑـﺎ
وﺟﻮد ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ و دﺳﺖ اﻧﺪازیﻫﺎی ﺑﯽﺷﺮﻣﺎﻧﮥ ﺟﻬﺎنﺧﻮاران رﻗﯿﺐ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ
روس و ﺗﺎﺟﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺪانﻫﺎ اﺳﺘﻮار و ﻣﻐﺮور و ﭘﺮ از اﯾﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ ،از آزادی،
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎﻟﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﮔﺮانﺑﻬﺎ ،ﻫﻮ ﯾﺖ و ﻫﺴـﺘﯽ ﺧـﻮﯾﺶ دﻓـﺎع
ﻧﻤﻮد .ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺠﺎوزی ﮐﻪ از ﻟﺤـﺎظ ﻣـﺎدی و ﺗﮑﻨﯿﮑـﯽ ﺑﺮﺗـﺮی
دارد ،ﺑﺎ ﭼﻨﮓ زدن ﺑـﻪ وﺣـﺪت ،آﮔـﺎﻫﯽ  ،ﺗﺸـﮑﯿﻼت و ﺑـﺎ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﮔـﺮﻓﺘﻦ
ارزشﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺧـﻮد ،ﺑـﺎ آﻓـﺮﯾﻨﺶ ﺣﻤﺎﺳـﻪﻫﺎ و

 / ١٨ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﻗﻬﺮﻣﺎنﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ را ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ درﯾﻦ ﺗﺤﺮک ﻋﻈﯿﻢ ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰی ﺑـﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ زودی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ارزشﻫـﺎی
ﻧﻮﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷـﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﺟـﺎ ﺑـﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺻـﻮرت ﻣـﺮدم از
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن رﻧﺞﻫﺎی ﺑﯽﮐﺮان و ﻣﺒﺎرزات ُﭘﺮ ﺷﻮر ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ،ﻫﺰاران ﻗﻬﺮﻣﺎن ﮔﻢﻧﺎم ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮔﻮﺷـﻪای اﯾـﻦ ﺧـﺎک ﺑـﺎ
آرزوﻫﺎی ﻧﺎ ﺷﮕﻔﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ در ﺧـﻮن ﺧﻔﺘﻨـﺪ وﻟـﯽ در ﻗﻠـﺐ ﭘـﺮ از ﻣﻬـﺮ ﻣـﺮدم
ﺟﺎوداﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
درﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﺒﺎرز ﻣﺎ در ﭘﻬﻠﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن راه آزادی ﻓﺮزﻧﺪی آﻓﺮﯾﺪ،
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺳﭙﺮد ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ُﭘﺮ ﺷـﻮر ﺧـﻮد،
در زﻣﺎن آراﻣﺶ و ﻃﻮﻓﺎن ،در زﻣﺎن ﺷﺎﻫﯽ و ﺟﻤﻬﻮری در وﻗﺘﯽﮐـﻪ ﻣـﺮدم ﻣـﺎ از
اﺳﺘﺒﺪاد »دودﻣﺎن ﻃﻼﯾﯽ« رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ از ﭘﺎﺷﮥ آﻫﻨـﯿﻦ روس اﺷـﻐﺎلﮔـﺮ،
ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽﮐــﻪ ﻣـﺮدم در ﻣﺒــﺎرزات آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪ ﻗـﺪم ﺑــﺮ ﻣﯽداﺷـﺖ و ﯾــﺎ
ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪﺧﻮدی را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽداد ،در ﭘﻬﻠﻮی آنﻫﺎ و در ﺳﻨﮕﺮ آنﻫـﺎ
ﺑﻮد .در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﯾﺎ ﻗﺮای دور دﺳﺖ ،در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان »ﻗﺸﺮ ﻣﻨﻮر«،
در ﻣﯿﺎن دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ،در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و در ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﺎم ﻣﺠﯿﺪ اﻟﻬﺎم
ﺑﺨﺶ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و ﺗﻬﯽ دﺳﺘﺎن و آرزوﻣﻨﺪان ﺑﻮد .ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﻔﺮت ارﺗﺠﺎع ،اﺳﺘﺒﺪاد و
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮐﻬﻦ و ﻧﻮﯾﻦ را ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ .او ﮐﯽ ﺑﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ وی اﯾـﻦ
ﻫﻤﻪ در دل ﭘﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺮدم ﺧـﻮد ﺟـﺎ ﮔﺮﻓـﺖ ،ﺗـﺎ ﺟـﺎﯾﯽﮐـﻪ ﻣﺤﺒـﻮبﺗﺮﯾﻦ و ﺑـﯽ
رﻗﯿﺐﺗﺮﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﯾﻦ وﻃﻦ ﺷﺪ .ﺷﻤﻪای از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮ رﻧـﺞ و ﻣﺒـﺎرزۀ او
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اوﻟـﯿﻦ ﺳـﺎلﮔـﺮد ﺷـﻬﺎدت وی ﺑـﻪ ﻣـﺮدم
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
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ﺳﺮ آﻏﺎز رﻧﺞ و ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺠﯿـﺪ در ﺳــﺎل ١٩٣٩/۱۳۱۸در ﻗﺮﯾـﮥ ﮐﻠﮑــﺎن ﮐﻮﻫـﺪاﻣﻦ در ﯾــﮏ ﺧــﺎﻧﻮادهای
ﻣﺘﻮﺳﻂ دﯾﺪه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﮔﺸﻮد .ﻫﻨﻮز ﺷﺶ ﺑﻬﺎر ﻋﻤﺮش ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧـﺎﻧﻮادهای
وی دﺳﺖﺧﻮش دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪ .ﭘﺪر و ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﺷﻢ ﺟﻼد ﺑـﻪ
دار ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ .وی ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ اﻓﺮاد ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﺒﻌﯿـﺪ ﮔﺮدﯾـﺪ .زﻧـﺪﮔﺎﻧﯽ در
ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﻪ رﻧﺞ و ﻋﺬاب آن از ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣﺘﮑـﯽ ﺑـﻪ ﺧـﻮد ،آزاده و
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎر آورد .وی ﮐﻪ ﺣﻮادث ﻣﺮارت آور زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ ﭼﺸـﻤﺎن ﺑـﺎز
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﻣﯿﺎن ﻫﻢﻗﻄﺎران ﺧﻮد از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮد.
رﻓﺘﺎر آرام و ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ ،ﺻﺮاﺣﺖ و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ او ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از ﻫﻢﺳﺎﻻن وی را ﺑﻪ او
ً
ﻋﻤﯿﻘﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ رﺑـﻊ ﻗـﺮن او را ﻧﺪﯾـﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،از او ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﯿﻖ ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﺧﻮب ﺧﻮد ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ داﺷـﺘﻨﺪ .در آﺧـﺮﯾﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺪ ) (۱۳۳۲ -۱۳۳۱ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺤﻪ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺠﯿـﺪ ﺑـﻪ ﯾﮑﺒـﺎرﮔﯽ
ﻓﻮران ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ،در ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻮﺟﻮدﯾـﺖ ﺧـﻮد در ﻣﮑﺘـﺐ
ﻧﺠﺎت ،وی ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪۀ ﻗﺮﯾﺤـﮥ ﺷـﺎﻋﺮی ،ذوق و اﺳـﺘﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﯽ و ﺣﺎﻓﻈـﮥ
ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﺑﻮد ،وﻟﯽ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﯿﻖ او ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از رﻫﺒﺮان
دورۀ ﻫﻔــﺘﻢ ﺷــﻮرا ،ﻗﺎﺿــﯽ ﻋﺒــﺪاﻟﻈﺎﻫﺮ »ﺳــﺎﻣﯽ« ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ رواﺑــﻂ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ،ﺣﯿﺜﯿﺖ اﺳﺘﺎد و ﻣﺮﺑﯽ او را داﺷﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ درﯾـﻦ دوره
ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻣﺠﯿـﺪ از ﻣﺤـﯿﻂ ﭘـﺮ آﺷـﻮب و ﻣﺤـﺮک »ﺧﻮﯾﺸـﺘﻦ« ﺧـﻮد ﺑـﺎ دﻧﯿـﺎی
ﺑﯽﮐﺮاﻧﻪای ﺑﯿﺮون و ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .وی اﮐﻨﻮن ﺑﻪ روﺷـﻨﯽ
ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ و ﻣﺼﯿﺒﺖ در اﺑﻌﺎد ﻣﻠﯽ ﺳﺎﯾﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺳـﯿﻪ
روزی دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ از او ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾـﻦ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﻮد .وی ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﯽ و ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد
ﻣﺸﻮره ﮐﻨﺪ ،اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را ﭘﺮورش ﻣﯽداد و ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺘﺮساش
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ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ اﺷـﻌﺎر ﺷـﻌﺮای ﮐﻼﺳـﯿﮏ و ﻧﺎﻣـﺪار ﻋﻄـﺶ
ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ او را ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﯽﮐﺮد .او در ﭘﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد؛ آﻫﺴـﺘﻪ آﻫﺴـﺘﻪ
وی در ﻣﯿﺎن ﻫﻢﻗﻄﺎران و ﻫﻢﺻﻨﻔﺎن و رﻓﻘﺎی ورزﺷﯽ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐـﺎر ﮐـﺮد و
ﺣﻠﻘﮥ ﮐﻮﭼﮑﯽ از روﺷﻦﻓﮑﺮان را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻈـﺎﻟﻢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺻـﺪای ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﮔـﻮش ﻫﻤﻮﻃﻨـﺎن ﺧـﻮد
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺠﯿﺪ در آن زﻣﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻮاﻧﯽ و ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﮕـﯽاش در اﯾـﻦ ﻣﺒـﺎرزه
ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ.
ﻣﺤﻔﻞ ﺧﯿﻠﯽ زود دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ زد .در اواﺧﺮ ﻣﺎه ﻗـﻮس  ۱۳۳۵و
اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر  ۱۳۳۶دو ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺐﻧﺎﻣﻪ را در ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﻟﯿﺴﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺨﺶ
ﮐــــﺮد .ﺗﻐﯿﯿــــﺮ ﻧــــﺎم ﻣﺤﻔــــﻞ از
»ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن« ﺑﻪ »ﺑﯽﻧﻮاﯾـﺎن«
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺮﻗﯽ
اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ در ﻣﯿــﺎن ﻣﺤﻔــﻞ راه ﺑــﺎز
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻫﺪف ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ
در آن »ﺑﯽﻧﻮاﯾﺎن« ﺑﻪ ﻧﻮاﯾﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻫﺮﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﯿـﺎن
ﺗﺎرﯾﮑﯽ دردﻧﺎﮐﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣـﯽزد و
راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف روﺷـﻨﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑـﺎز
ﻣﯽﻧﻤــﻮد .ﻣﺤﻔــﻞ در ﻣﯿــﺰان ﺳــﺎل
 ۱۳۳۶ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑـﮥ ﻣﺤـﺪود و ﻋـﺪم
اﺳﺘﺤﮑﺎم دروﻧﯽ و ﻓﻘﺪان اﻣﮑﺎﻧﺎت در وﻗﺘﯽ از ﻫـﻢ ﭘﺎﺷـﯿﺪ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ﭘـﯽﮔـﺮد
ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﺪۀ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺪۀ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
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ً
ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ دوﻟﺖ ﺑﻮد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔـﯽ
ﭘﻨﺎه ﺑﺮد.

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ
ﻣﺠﯿﺪ از اﺑﺘﺪای ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺗﺒﻌﯿﺪ رواﺑﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﺎن اﻃﺮاف
ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد .روﺷﻦﻓﮑﺮان اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ او را اﺣﺘـﺮام ﻣﯽﮔﺬاردﻧـﺪ و ﺟﻮاﻧـﺎن
روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ُﺑﺮدﺑﺎری او را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺴـﺘﻨﺪ .در ﻣـﺪت
ﮐﻤﯽ وی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ُﭘﺮﺷﻮر اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﺷﺨﺎص زﯾﺎدی از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ دﯾﺪن او ﻣﯽآﻣﺪﻧـﺪ و ﺑـﺎ او ﻃـﺮح
دوﺳﺘﯽ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ .وی در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دور دﺳﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ
ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ،ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﯾﺎ وﻻﯾﺎت ﻏﺮب و ﻫﺰاره ﺟﺎت ﻣﺴـﺎﻓﺮت
ﻧﻤﻮد و ﻫﺮﮔﺎه از ﺳﻔﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪاش ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎری از ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﮔﺎﻫﯽ
ً
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽآورد .درﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻣـﺮدم ﺧـﻮد را ﺷـﻨﺎﺧﺖ و از
اوﺿﺎع زﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﻨﺖﻫﺎ ،ارزشﻫﺎ ،ﻋﺮف و ﻋﺎدات ﻣﺮدم و ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﮐﺸﻮر آﮔﺎﻫﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد .ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،وی ﺑﻪ ﺧﻮدﺳـﺎزی اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮ دوش داﺷﺖ
ﮐﻪ در آن ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ،زﻧـﺪﮔﯽ دﺷـﻮاری را ﻣﯽﮔﺬراﻧـﺪ ،ﺑﺎرﻫـﺎ
ﻓﻘﻂ در روز ﯾﮑﺒﺎر ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد دهﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه را ﭘﺎی
ﭘﯿﺎده ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﺐ دﯾﺮ ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﺮ آﺑﻠﻪ و ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻧﺰد دوﺳﺘﯽ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ
ﮐﺎر وی در ﻣﯿﺎن روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن اﺻﻼح ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﺑﻮد .وی آنﻫـﺎ را ﺗﻮﺻـﯿﻪ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺒﺚ و ﺑﯽﻫﻮده دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ ،درس ﺑﺨﻮاﻧﻨـﺪ و ﭼﯿـﺰی
ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .وی ﺧﻮد دهﻫﺎ ﺗﻦ از آنﻫﺎ را ﺳﻮاد ﯾﺎد داد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻮق داد ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﯾﺎ ﺷﻬﯿﺪ راه آزادی اﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺳـﻨﮕﺮ ﻣﺒـﺎرزهی
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ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﯽرزﻣﻨﺪ .وﺟﻮد و راﺑﻄﻪی وی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣـﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔـﯽ در
راه ﻓﺴﺎد ﺑﻮد .وی ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎده و ﺑﯽ ﭘﯿﺮاﯾﮥ روﺳـﺘﺎﯾﯽ اﻋﺘﻤـﺎد ﮐﺎﻣـﻞ داﺷـﺖ،
ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد و وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ را در آنﻫـﺎ اﻟﻘـﺎ ﻣﯽﮐـﺮد .وی ﻫﯿﭻﮔـﺎه رﺳـﺎﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﺮد و از آنﻫﺎ ﻣﺮدان آزادیﺧﻮاه
و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﻣﺠﯿﺪ در واﻗﻊ ﭘﻠﯽ ﺑﻮد ﻣﯿﺎن روﺷﻦ ﻓﮑـﺮان و
ﺗﻮدهﻫﺎی ﺟﻮان دﻫﻘﺎﻧﯽ و وی ﺧـﻮد ﻧﻤﻮﻧـﻪی ﮐـﺎﻣﻠﯽ ازﯾـﻦ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺑـﻮد .وی در
ارﺗﺒﺎط دو ﺟﺎﻧﺒﮥ ﺧﻮد در واﻗﻊ ﻫﺮ دو ﻃﺮف را »اﻋﺎدهی ﺣﯿﺜﯿﺖ« ﮐﺮد .ﺣﺲ ﺑـﯽ
اﻋﺘﻤﺎدی و ﺧﻼی ﺗﺼﻨﻌﯽ را در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .وﻟﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ژرﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﯽ ﻣـﺪت ﺷـﺶ ﺳـﺎل زﻧـﺪﮔﯽ ﭘـﺮ از رﻧـﺞ و درد در
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد وی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .وی درﯾﻦ ﻣـﺪت دﯾـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺧـﻮد را از
ﺳﺎﺣﮥ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش داد و »دوزﺧﯿﺎن روی زﻣﯿﻦ« را از ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺖ.

زﻧﺪان؛ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻧﻮﯾﻦ
ﺗﻮﻃﺌﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺠﯿـﺪ ﻧﺘﯿﺠـﮥ ﺳﻠﺴـﻠﻪای از ﺗﻮﻃﺌـﻪﻫﺎی درﺑـﺎر ﺑـﻮد ﮐـﻪ از
ﺷﻬﺮت ،ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ،ﮐﺎرداﻧﯽ و ﻧﻔﻮذ ﻣﺠﯿﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻫﺮاس داﺷﺖ .ﺑﻌـﺪ از
اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی درﺑﺎر ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﺎری وی ﻋﻘـﯿﻢ ﻣﺎﻧـﺪ و ﭘـﺲ از اﯾﻦﮐـﻪ
ﻫﻤﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ وی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺪاد ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﮥ دﯾﮕﺮ زد .ﻗﺘﻞ رﺋﯿﺲ
ﻓﺎﮐﻮﻟﺘﻪی ﺷﺮﻋﯿﺎت و اﺗﻬﺎم ﻣﺠﯿﺪ در واﻗﻊ ﺧﻔـﺖ و درﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ درﺑـﺎر را ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽداد .دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ وی ﺗﺒﻠﯿـﻎ ﮐـﺮده ﺑـﻮد ،اﮐﻨـﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ او را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎر ﭘﯿﺶ روی ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﯿﺎورد .ﺑﺮﺧﻮرد دﺳـﺘﮕﺎه دوﻟـﺖ در
ﻣﻮرد وی ﺑﻪ ﺣﺪی ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ وی در زﻣﺎن زﻧﺪان ،وﻗﺘﯿﮑـﻪ در دﺳـﺖ ﺧـﻮد
دوﻟﺖ اﺳﯿﺮ ﺑﻮد ،دو ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﯾـﻦ ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن
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دﻫﻨﺪۀ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا دوﻟﺖ او را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣـﺘﻬﻢ ﺑﺴـﺎزد .وی ﻫﺸـﺖ ﻣـﺎه
زﻧﺪان اﻧﻔﺮادی و در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧـﺪان را ﺑـﺎ ﺷـﻬﺎﻣﺖ و ﺳـﺮﺑﻠﻨﺪی
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ دوﻟﺖ »ﭼﻮن ﻫـﯿﭻ
دﻟﯿﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ وی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺎﯾﺪ رﻫﺎ ﮔـﺮدد« .ﺑﻌـﺪ از ﯾـﮏ اﻋﺘﺼـﺎب ﻏـﺬاﯾﯽ
ﭼﻬﺎر روزه وﻗﺘﯽ ﻣﺠﯿﺪ از »ﮐﻮﺗﻪ ﻗﻠﻔﯽ« ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗـﺎزهای از ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
وی آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.
وی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎن روﺷﻦﻓﮑﺮ از ﻫﻤـﺎن روز اول آﻏـﺎز ﮐـﺮد ﺑـﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﮐﺎر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪان را ﺑﺮای ﺧﻮد و دوﺳﺘﺎن ﺧـﻮد
ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﺒﺪل ﻧﻤﺎﯾﺪ .وی در زﻧﺪان ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼـﯿﻞﮐـﺮدۀ
زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺒﺬول ﻣﯽداﺷﺖ .اﺗﺎق وی ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻮد .وی در
ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن را از اﻧﺤـﺮاف
ﺣﺘﻤﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ و ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ را دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ
و ﺧﻮدﺳﺎزی ﺟﻬﺖ ﻣﯽداد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ او در زﻧـﺪان ﺑـﺮای ﺑﻬﺒـﻮد
وﺿﻊ رﻗﺖﺑﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ،درد ﺳﺮ ﻣﯽآورد .وی ﺑﺎری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻓـﺎع
از ﺣﻘﻮق زﻧﺪاﻧﯿﺎن و در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زورﮔﻮﯾﯽ و رﺷﻮه ﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺷﺎﻗﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .داﺧﻞ ﺷﺪن ﮐﺘﺎب ،روزﻧﺎﻣﻪ و رادﯾﻮ در زﻧﺪانﻫﺎی ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺤﺼﻮل زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯽ و ﻣﺒﺎرزهی وی ﺑﻮد.
ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ وی در زﻧﺪانﻫﺎی رژﯾـﻢ ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﺎﻫﯽ ،ﺳـﻪ ﺳـﺎل ﭘﺮﺑـﺎر و
ﭘﺮﺛﻤﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ وی را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺪهای از ﺳﯿﻪ روزﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣـﺎن اﯾـﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺖ .وی در دوران زﻧﺪاﻧﯽ ]ﺑﻮدن[ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺰرگ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان زﻧﺪان را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﺑـﺮای ﺧﻮدﺳـﺎزی اﻧﻘﻼﺑـﯽ
ﻣﺒﺪل ﮐﺮد و در آنﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان رﺳﺎﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد .ﻋﺪۀ از
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دوﺳﺘﺎن زﻧﺪان او ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ رﻣﻖ ﺑﻪ وی و ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎی وی وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و در راه
ﻣﺮدم ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺪۀ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﻓﺖﻣﻨﺪاﻧﻪ در راه ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر او رواﻧﻨﺪ.

راهﭘﯿﻤﺎﯾﯽ دراز
رﻫﺎﯾﯽ ﻣﺠﯿﺪ از زﻧـﺪان ﻣﺤﺼـﻮل ﻣﺒـﺎرزۀ ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭘﺎﯾـﮥ اﺳﺎﺳـﯽ آن را
اﺳﺘﻮاری و اﻣﯿﺪواری ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد وی ﺑﺮای ﻓﺮدا ﻫﺎی روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻋـﺪۀ
از دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎی وی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ )ﻋﻠﯽاﻟﺮﻏﻢ ﺗﻤـﺎم ﺗﻮﻃﺌـﻪﻫﺎ و دام اﻓﮕﻨﯽﻫـﺎی
ﻣﺎﺷﯿﻦ ارﺗﺠﺎﻋﯽ( ﻣﺠﯿﺪ را ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ .وی اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﻣـﺪت ﮐﻮﺗـﺎه در
ﮐﺎﺑﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ و درﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻋﺪۀ از ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘﯿﺶرو آﺷﻨﺎ ﺷـﺪ.
وی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻃﻮﻻﻧﯽ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐـﺎر ﺗـﺪارﮐﺎﺗﯽ
ﻻزم در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﻦ آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪت زﯾﺎدی در ﮐﺎﺑـﻞ ﺑﻤﺎﻧـﺪ.
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﮑﺮر ﻣﺮدم ﮐﻮﻫﺪاﻣﻦ ) زادﮔﺎه ﻣﺠﯿﺪ( ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ]ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺷـﺪن[
وی ﺑﺮای ﺷﻮرای دورۀ دوازدﻫﻢ ،او را دوﺑﺎره ﺑﺪانﺟﺎ اﻧﺘﻘﺎل داد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐـﻪ
ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد »ﺑﺎب زﻧﺪان« درﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﻮرا رﻓﺖ ،وﻟـﯽ ﻫـﻢ ﻣـﺮدم و ﻫـﻢ دوﻟـﺖ
ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮج ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﻮدۀ ﻣﺠﯿﺪ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧـﻪ وی ﺑـﺎ
وﺟﻮد ﻫﻤﮥ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ ،ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم آرای ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺧﻄـﻪ را ﭘﺸـﺖ ﺳـﺮ ﺧـﻮد دارد.
وﻟﯽ دوﻟﺖ وﺟﻮد او را در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺤﻤـﻞ ﻧﺪاﺷـﺖ] .زﯾـﺮا[ درﺑـﺎر ،آراﯾﺶﮔـﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮ .ﺗﻘﻠﺐ در آرا و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ ،اوﻟـﯿﻦ
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ دوﻟﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن دامﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺎﺑﻞ وی ﮔﺬارد .ﺧـﻮد
ﻣﯽﮔﻔﺖ »اﮐﻨﻮن ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮﺑﮥ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻈـﻢ از ﺑـﯿﻦ ﺑﺒـﺮد،
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﻣـﺮا ﻋﺼـﺒﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺗـﺎ ﻣﮕـﺮ
ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﺑﺎﯾـﺪ ﺧـﻮنﺳـﺮدی را ﺣﻔـﻆ ﮐـﺮد و
اﺳﺘﻮار ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ،آﯾﻨﺪه از آن ﻣﺎﺳﺖ«.
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ﺣﺎدﺛﻪی ﺳﻮم ﻋﻘﺮب و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن روﺷﻦﻓﮑﺮان ﮐﺸﻮر را ﺗﮑﺎن داد .ﻣﺠﯿـﺪ
ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادی ده ﺳﺎﻟﻪاش را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ داﺷﺖ ،از ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ
و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ وﺳﯿﻌﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑـﻮد .روﺷـﻦﻓﮑـﺮان اﻧﻘﻼﺑـﯽ او را
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و ﻫﻢﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ وی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮدی ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و اﺳﺘﻮار ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺷﺮاﻓﺖﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﺳﺮﻓﺮاز ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﯿﻖ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺷﮕﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎرزات روﺷﻦﻓﮑﺮی درﯾﻦ دوره ،ﻣﺠﯿﺪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ اوﺿﺎع ﺟﺪﯾﺪی
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻫﻤﻨـﻮا ﺳـﺎزد .ارﺗﺒـﺎط او ﺑـﺎ ﺷﺨﺼـﯿﺖﻫﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮﺷﻮر ،آﻓﺎق ﺗﺎزهای را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات ﻣﻨﻈﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽﮔﺸﻮد.
ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﮐﻮﻫﯽ از وﻇـﺎﯾﻒ و
ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ رو ﺑـﻪرو ﺑــﻮد .وی در ﻣﯿــﺎن روﺷــﻦﻓﮑـﺮان و روﺳــﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑــﻪ ﮐــﺎر
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻀﺒﻂ و ﭘﯿﺶﺗﺎزی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻫﻤـﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﺳﻮق دﻫﺪ و ﻣﺒﺎرزات ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ را
ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺪ و راه را ﺑﺮای آﻏﺎز و اداﻣـﮥ ﻣﺒـﺎرزۀ ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﮥ ﺗﻮدهﻫـﺎ ﺑـﺎز ﻧﻤﺎﯾـﺪ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸـﻐﻮل ﻣﯽداﺷـﺖ .ﻓﺸـﺎر روز اﻓـﺰون دوﻟـﺖ ﺑـﺮای
ﮔﺮﻓﺘﺎری وی و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زﻫﺮآﮔﯿﻦ آن ﺑﺮای ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮدن وی ،ﻫﻤﻪ ﻧﺘﯿﺠـﮥ ﻋﮑـﺲ
ﻣﯽداد .وی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﻠﺐ و ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ او اﻓـﺰوده
ﻣﯽﺷﺪ .اﮔﺮ دوﻟﺖ او را دزد و ﺟﺎﻧﯽ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺰدوران و ﻗﺮهﻧﻮﮐﺮان روس
ﻧﯿﺰ ﻫﻢﺻﺪا ﺑﺎ آن او را ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ و ﺗﺮورﯾﺴـﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺸـﺎﻃﻪﮔـﺮی و
ﻣﺰدوری ﺧﻮد را از اﻧﻈﺎر ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ ،وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان آﻓﺘـﺎب ﺣﻘﯿﻘـﺖ را
ﺑﺎ دو اﻧﮕﺸﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ؟
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪای دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ وی ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﻧﺪاد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دهﻫﺎ ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ وی ﺑـﻪ زﻧـﺪان
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ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ در زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاﺷـﯿﺐ ﺳـﻘﻮط ﺧـﻮد
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ،دوﻟﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻮﻫﺪاﻣﻦ داد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻪ زﻧـﺪﮔﯽ
ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺑﺎ وی ﮐﺎری ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺑـﻪﻋﻨﻮان آﺗـﺶ ﺑـﺲ
ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش آن ﻣﺠﺒـﻮر ﺷـﺪه ﺑـﻮد .وی ﺑـﻪ
اﺣﺘـﺮام ﺗﻘﺎﺿــﺎی ﻣــﺮدم و ﭘﯿﺶﻧﻬــﺎد رﻓﻘــﺎی ﻫﻢرزﻣــﺶ ﺣﺎﺿــﺮ ﺷــﺪ ) ﺑــﺪون
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮﯾﺶ( ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺮدد .وی ﺑﺪون
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺷﯿﺎداﻧﮥ ﻣﺰدوران روس ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ او را ﺷﮑﺴﺖ ﺷـﻌﺎر
ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و آرام ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﺸـﻐﻮل
ﺑﻮد و زﻣﺰﻣﻪﻫﺎی ﺳـﺎزش و ﺗﺴـﻠﯿﻢ او ﻧﯿـﺰ در ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﺻـﺨﺮهﻫﺎی اﺳـﺘﻮار
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻨـﻮز ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎﻫﯽ از ﺑﺮﮔﺸـﺖ
ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﭘﻮﺳﯿﺪهی ﺷﺎﻫﯽ ﺟﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
رژﯾﻢ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮥ داوود داد .ﺑﺎ آﻣـﺪن رژﯾـﻢ ﻓﺎﺷﯿﺴـﺘﯽ داوود ،ﻣﺠﯿـﺪ دوﺑـﺎره ﺑـﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧـﻮد ﺑﺮﮔﺸـﺖ .دوﻟـﺖ داوود ﺑـﺎ ﺷـﺪت و ﺳـﺒﻌﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎری وی ﺑﺮ آﻣﺪ ،وﻟـﯽ وی ﺧـﻮنﺳـﺮد و آرام ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺧـﻮد
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻓﺸﺎر و اﺧﺘﻨﺎق دوﻟـﺖ و ﮐﻮﺷـﺶ آن ﺑـﺮای
ﻧﺎﺑﻮدی وی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﺮاﻧﻪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دﻗﯿﻖ ﮐﺎرﻫﺎ و
ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻣﻌﻨﻮی و ﻓﻌﺎل ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارد .وﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﺼﺎدف
را ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .اﮐﻨﻮن ﻣـﻦ از ﻣـﺮگ ﻫﺮاﺳـﯽ ﻧـﺪارم و در
ﺑﺎرهای آن ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .آﻧﭽﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽدارد ،اﯾﻦﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ«
وی ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﯿﺎن روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﺑﺎﻏﺪاران ﻣﯽﻧﺸﺴـﺖ و ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧـﻪ
ﺧﺮاب ﮐﻦ دوﻟﺖ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽداد و زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ داوود«
را ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﻃﻨﺎب اﺳﺎرت ﺧﻠﻖ« زﯾﺮ رگﺑﺎر اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﻣﺠﯿﺪ در زﻣـﺎن
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داوود وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺸﻮر در ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ،ﺣﯿـﺮت و ﻓـﺮوﮐﺶ ﺑـﻪ ﺳـﺮ
ﻣﯽﺑﺮد ،زﺑﺎن ﮔﻮﯾﺎ و وﺟﺪان ﺑﯿﺪار ﻣﺮدم ﻣﺎ و زﺣﻤﺖ ﮐﺸﺎن اﯾﻦ ﺧﺎک ﺑـﻮد .وی
در دوران ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻮﺣﺶ ﻓﺎﺷﯿﺴـﺘﯽ رژﯾـﻢ داوود ﺑﺤـﺮان ﻋﻤﯿـﻖ
اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽدﯾﺪ و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر از دوران
ﺗﺤﻮﻻت آرام و ﮐﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪی ﺗﮑﺎنﻫـﺎی ﺷـﺪﯾﺪ ﭘـﺎ ﻣﯽﮔـﺬارد .ﮔﻮﯾـﺎ وی
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ دوران ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮥ ﺗﻮدهای ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دارد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
وی در آن دوران ﺳﯿﺎه ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ آورد »:ﺑﺎﯾﺪ آﻣـﺎدﮔﯽ ﮔﺮﻓـﺖ ،آﻣـﺎدﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ،
آﻣــﺎدﮔﯽ ﻧﻈــﺎﻣﯽ« وﻟــﯽ اﯾــﻦ ﭘﯿﺶﮔــﻮﯾﯽ و ﻓﺮﯾــﺎد آﯾﻨــﺪه ﻧﮕــﺮ او در ازدﺣــﺎم
ﺧﺮدهﮐﺎریﻫﺎ ﮔﻢ ﺷﺪ .اﻣـﺎ اﻣﯿـﺪ ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ ﻧـﺪاد و در ﻣﯿـﺎن ﮐـﻮﻫﯽ از
ﻣﺨﺎﻃﺮ و ﻣﺸﮑﻼت ،اﺳﺘﻮار ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻠﮥ ﭘﯿﺮوزی در ﺣﺮﮐﺖ ﺑـﻮد .او ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
ﮐﺎرﻫــﺎی ﺷــﺎق و ﻋﻤﻠــﯽ و ﺣــﻞ ﭘﺮاﺑﻠﻢﻫــﺎی ﺗــﺪارﮐﯽ اﻧﻘــﻼب ،دﻗﯿﻘــﻪای ﻓــﺮو
ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺌﻮرﯾﮏ روﺑﻪ رو ﺷـﻮد و آنرا
از دﯾﺪﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .آﺛﺎر ﻗﻠﻤﯽ وی ﮐـﻪ از اﯾـﻦ
دوره ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﭼﮑﯿﺪۀ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑـﺰرگ و ﻧﺎﺧـﺪاﯾﺎن ﭼﯿـﺮه دﺳـﺖ ﻣﯽﺗـﻮان از ﻣﯿـﺎن ﺗﻮﻓـﺎنﻫـﺎ
ﮔﺬﺷﺖ.
ﮐﻮدﺗﺎی ﻫﻔﺘﻢ ﺛﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﯽ وﻃﻦﻓﺮوش ،ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﻣـﺎ را از اﻋﻤـﺎق ﺗﮑـﺎن
داد .ﻣﺮدم ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘـﺪرات آنﻫـﺎ و ﻫﺴـﺘﯽ اﯾﺸـﺎن ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧـﻪ زﯾـﺮ ﭘـﺎی
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان روس ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮارتﻫﺎ و ﺳﯿﻪ روزیﻫـﺎ
را ﺑﺎ ﺟﺒﯿﻦ ﮔﺸﺎده ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻐﺎرهﻫﺎ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ و از
ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ اوﻟﯿﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺷﻼق اﺳﺘﺒﺪاد و اﺧﺘﻨﺎق
ﻣﻤﺘﺪ ﺟﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ دلﺧﻮش ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ آزاد اﻧـﺪ و آزاد ﻣﯽزﯾﻨـﺪ –
ً
آزادی ﭘﺮ از رﻧﺞ و ﻣﺼﯿﺒﺖ .ﻣﺮدم ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آزادی ﺧﻮد ﻋﺸﻖ داﺷﺘﻨﺪ اﻗﻼ ﺑﺎ اﯾـﻦ
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ﺗﺼﻮر ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻨﺤـﻮس ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ را ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﺧـﻮد ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﮏﺑـﺎرﮔﯽ ﭼﻨﮕـﺎل ﺧـﻮﻧﯿﻦ ﺗـﺰاران روﺳـﯽ را ﺑـﺮ ﮔﻠـﻮی ﺧـﻮد
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻗﯿﺎﻣﺘﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ.
ﻣﻠﺖ رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪۀ ﻣﺎ درﺳﺖ درﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻤﻪ رﻧﺞﻫﺎ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﺧـﻮد را ﮐـﻪ
در ﻗﻠﺐ ﻏﻤﮕﯿﻨﺶ ﮔﺮه زده ﺑﻮد ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﯿﺎم ﮐﺮد.
ﻣﺠﯿﺪ در اﺑﺘﺪای ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻨﮕﯿﻦ ﻣﺰدوران روﺳﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﮕﺮش ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧـﻪ و
ﻣﺄﯾﻮﺳﺎﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑـﻮد .وی ﺑـﺎ اﺗﮑـﺎ ﺑـﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﺛﻮر ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳـﯽ را ﺑـﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ،ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺶروی ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و رژﯾﻢ ارﺗـﺪاد ﺑـﺎ
ﺧﺼﻠﺖ ﻏﻠﯿﻆ واﺑﺴﺘﮕﯽاش ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣـﺮدم را ﺑـﺮ آورده
ﺳﺎزد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،رژﯾـﻢ ﻣﺠﺒـﻮر اﺳـﺖ ﺗﻮﻗﻌـﺎت ﻣـﺮدم را از ﺧـﻼل اﻏـﻮاﮔﺮی و
ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺒﺮد .اﺗﮑـﺎی ﻣﻄﻠـﻖ رژﯾـﻢ ﮐﻮدﺗـﺎ ﺑـﺮ ﯾـﮏ ﻧﯿـﺮوی
ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑـﺮای ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺗـﻮدهای و ﺧﯿﺰشﻫـﺎی
ﻣﺮدم ﺑﻪوﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،و اﯾﻦ درﺳﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽاﯾﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
ﭘﯿﺶﺗﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آن در ﻣﯿـﺎن ﻣـﺮدم ﺑﺮوﻧـﺪ ،آﻧﻬـﺎ را ﺑﺴـﯿﺞ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﮔﺎﻫﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨـﺪ .اﻧﻄﺒـﺎق اﯾـﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨـﺪهی ﺟﺎﻣﻌـﻪ و اﻧﻌﮑـﺎس آن در ذﻫـﻦ و ﺗﻔﮑـﺮ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﺎزﺗﺎب ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را در ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻣﻨـﺪ وﺣـﺪت ﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘﯿﺶرو ﺟﺎﻣﻌﻪ داد.
ﺗﻼش ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺮای وﺣـﺪت ﻧﯿﺮوﻫـﺎی رزﻣﻨـﺪۀ اﻧﻘﻼﺑـﯽ رﺳـﻮخ ،اﻋﺘﺒـﺎر ،از
ﺧﻮدﮔﺬری  ،واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ او ،اﺳـﺘﻮاری ،اﺳـﺘﻘﺎﻣﺖ و اراﺋـﻪ راه درﺳـﺖ ﭘﯿﺶرﻓـﺖ
اﻧﻘﻼب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺠﺎرب ﮔﺮانﺑﻬـﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪی آن ﻣﺤـﻮری ﺑـﻮد ﮐـﻪ
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ روی آن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐـﺎر ﺷـﺎق و
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ﭘﺮﻋﻈﻤــﺖ ﺧــﻮد را آﻏــﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ .ﺛﻤــﺮه اﯾــﻦ ﺗﻼشﻫــﺎ ﺑﻨﯿﺎنﮔــﺬاری ﺳــﺎزﻣﺎن
آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد.
»ﺳﺎﻣﺎ« ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ و اﻓﺖ و ﺧﯿﺰﻫﺎی ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ
ﺧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ در ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪۀ ﺟﻨـﺒﺶ ادا
ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻮﺷﺶ داﻣﻨﻪدار ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑـﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و وﺣـﺪت آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ دور »ﺳـﺎﻣﺎ« ،ﯾﮑـﯽ از ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ دﺳـﺖ آوردﻫـﺎی
ﻣﺒــﺎرزاﺗﯽ وی اﺳــﺖ .وی ﺑــﺎ داﻧــﺶ ژرف اﻧﻘﻼﺑــﯽ و ﺗﺠــﺎرب ﮔﺮانﺑﻬــﺎی
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽاش ،ﺑﺎ دﯾﺪ روﺷﻦ از اوﺿﺎع ،ﺧﻂ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ »ﺳﺎﻣﺎ« را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐـﺮد .آﺛـﺎر
ﮔﺮانﺑﻬــﺎی وی ﻗﺒــﻞ از ﻫﻤــﻪ ﺗﻄﺒﯿــﻖ ﺧﻼﻗﺎﻧــﻪی آن در ﺷ ـﺮاﯾﻂ ﺑﻐــﺮﻧﺞ ﻣﻠــﯽ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸـﺮی در ﻣﯿـﺎن اﻧﺒـﻮﻫﯽ از
ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﺗﻮﻃﺌﻪ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن راﺳﺘﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺗﺠﺎرب ﮔﺮانﺑﻬﺎی ﺑﺸﺮی در آﻣﯿﺰهای ﺑﺎ ﺧﻮد وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺑـﻪﻃـﻮر ﻓﺸـﺮده در
دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم و رﻫﺮوان راه آزادی ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿـﺮد .اﮔـﺮ ﻣـﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﻫﻢآﻫﻨﮕـﯽ
ﺟﻨﺒﺶ رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪۀ ﺳﺎﻣﺎ را ﺑﺎ ﺟﻮﺷﺶ وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ اداﻣﻪ ﮐﺎری ﻣﻨﻈﻢ
ﺳﺎزﻣﺎن را در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺿﺮﺑﺎت ﭘﯽﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ
و اﮔﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﻣﺎ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ،ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻗﻬﺮﻣـﺎن ﻣﺠﯿـﺪ
روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﮐﺎر ﺷﺎق ﻋﻤﻞ ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﻣﻨﻈﻢ و داﺋـﻢ ،واﻗـﻊﺑﯿﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺟﺴﻮراﻧﮥ ﻣﻮاﻧﻊ ،ﺗﻠﻔﯿﻖ و دور اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻬﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻫﻤـﻪ آن
ﺻﻔﺎﺗﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮد آن ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨـﺶ ﻣـﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را اﯾﺠﺎد و آنرا ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻫﺒﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدم ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑـﻪ ﭘﯿـﺮوزی ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ
ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﻠـﯽ و اﺳـﻼﻣﯽ در ﯾـﮏ ﺻـﻒ واﺣـﺪ و در زﯾـﺮ ﯾـﮏ
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ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮد آﯾﻨﺪ .وی ﺧﻮد ﺗﺠﺴﻢ اﯾﻦ وﺣـﺪت ﻣﻠـﯽ ﺑـﻮد.
اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ »ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ ﭘـﺲ از
اﯾﺠﺎد »ﺳﺎﻣﺎ« ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺴـﺌﻠﮥ وﺣـﺪت ﻣﻠـﯽ را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺒﺮمﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺠﯿﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺮای وﺣﺪت رزﻣﻨـﺪهﮔـﺎن ﺟﺒﻬـﺎت داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر و
ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ و ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ روی ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻠﯽ و در ﺿـﺪﯾﺖ ﺑـﺎ
ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﮑـﯽ از ﭘﺮاﻓﺘﺨـﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺻـﻔﺤﺎت ﺗـﺎرﯾﺦ ﮐﺸـﻮر را
ﻣﯽﺳﺎزد.

از ﻣﺠﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ
ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎرش ﺑﺎ رﻧﺞ زﯾﺴﺖ و ﺑﺎ ﺳـﺘﻢ ﺟﻨﮕﯿـﺪ؛
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽاش ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽداد.
وی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻃﺮاز اول ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻘﺘﺪر ،ﺗﺌﻮرﯾﺴـﻦ و ﻣﺒﻠـﻎ
اﻧﻘﻼب اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﺑـﻪﻋﻨﻮان اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺷـﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼـﺎل ﻣﻠـﺖ
رﻧﺞدﯾــﺪه و ﺑﺸــﺮﯾﺖ ﻣﺘﺮﻗــﯽ را در ﺧــﻮد اﻧﻌﮑــﺎس ﻣــﯽداد ،ﺑـﺮای ﻫﻢرزﻣــﺎن و
ﭘﯿﺮواﻧﺶ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ ﻣـﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪاﯾﺴـﺖ ﮐـﻪ از وی ﻣﯽآﻣﻮزﻧـﺪ و راه او را
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺠﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه
وﻗﺘﯽ ﺧﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب روﺷﻦ ﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺳـﺖ.
ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﻌﮑـﺎس ﻣـﺎدی ﯾـﮏ روش ﻓﮑـﺮی و ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ .ﻣﺠﯿـﺪ در
ﻣﺒــﺎرزات ﺿــﺪ اﺳــﺘﺒﺪادی و ﺿــﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﺘﯽ ﺧــﻮد ﻫﻤــﻮاره ﺑــﺮ اﺳــﺘﺤﮑﺎم
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزﯾﺪ .وی در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒـﺎرزاﺗﯽاش ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺎ
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اﺑﺘﮑﺎر و ﺧﻼﻗﯿﺖ ،روﺷﻦﻓﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑـﺎ ﺗﻮدهﻫـﺎی ﭘـﺎ ﺑﺮﻫﻨـﻪ اﯾـﻦ
وﻃﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﺪ و ﻣﺮز ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ را ﺑﺰداﯾـﺪ و اﯾـﺪهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑـﯽ را در ﺧـﺪﻣﺖ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮدم ﻗﺮار دﻫﺪ .وی اﯾﻤﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ را از راه ﺳﺎزﻣﺎن ﭘـﯿﺶﺗـﺎز در ﻋﻤـﻞ
ﻣﻮﺛﺮ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽداد و ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪه
ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ از آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم ﺧﻮد ﻧﯿﺮو ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ را ﮐـﻪ
ﺳﺎﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻨﺎق ﻣﻤﺘﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺿﺮﺑﺎت ﭘﯿﻬﻢ از ﺟﺎﻧﺐ دﺷـﻤﻦ روز ﺗـﺎ
روز ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و رﯾﺸﻪی ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺎﯾـﺪ در
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﺪ .وی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﮔـﺮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑـﺮ ﺗﻮدهﻫـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎز ﻧﺘﺎﺑﺪ و ﺧﻮد را ﺑﯽدرﯾﻎ در ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﻗـﺮار ﻧﺪﻫـﺪ و
ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،ﻫﺮﻗـﺪر ﻫـﻢ از اﻧﻀـﺒﺎط و اﺳـﺘﺤﮑﺎم
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دوام ﺑﯿـﺎورد .اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺗﺸـﮑﯿﻼﺗﯽ ﯾﻌﻨـﯽ رﻓـﺘﻦ در
آﻏﻮش ﭘﺮ از ﻣﻬﺮ ﻣﺮدم و ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل آﻧﻬﺎ .وی در ﺗﻤـﺎم
ﻣﺪت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽاش در ﻣﯿﺎن ﻣـﺮدم ﺧـﻮد ﺑـﻮد و از ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﺑﯽدرﯾـﻎ آﻧﻬـﺎ
ﺑﺮﺧﻮردار .زﻧﺪﮔﯽ وی ﺗﺠﺴﻢ واﻗﻌﯽ اﯾﺪهﻫﺎ و اﻓﮑﺎر او ﺑﻮد .او اﻓﮑﺎر و اﯾﺪهﻫﺎی
ﺧﻮد را از ﻣﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﺮد و دوﺑﺎره در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽﺑـﺮد .او
ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت ،ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻫﻢرزﻣﺎن ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﺮد و
ﻫﺮ ﮐﺪام را در ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﻫﻢرزﻣﺎن او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺑﺤﺮاﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت اﻧﻘﻼب وی ﭼﮕﻮﻧﻪ در آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔـﺲ و اﺗﮑـﺎ ﺑـﻪ
ﺧﻮد را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓﻘﺎی ﻫﻢﺳﻨﮕﺮ ﺧﻮد
ﻗﺮار ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺧﻮد رهﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﮑﻨﻮن و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﮐـﺎر
اﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﻀﺒﺎط آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ را ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ روح ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ.

 / ٣٢ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﻣﺠﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻣﺠﯿﺪ از آﻏﺎز ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽاش ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﮑﻞ دﯾﺮ ﭘﺎی
ﻣﺒﺎرزه اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﻣﯽداد .وی ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی دﻗﯿـﻖ ﺗﺠـﺎرب اﻧﻘﻼﺑـﺎت دﯾﮕـﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺟﻨـﮓ
ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﻨﮓ ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﯿﺶآﻫﻨﮓ و ﺟﺪا از ﻣﺮدم .وی ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫـﺎی
روﺷﻦﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐـﺮده ﺑـﻮد
ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺪارک وﺳﯿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﻣـﺮدم ﺷـﻮرش ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﭘﺎﯾﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﺪون آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣـﻞ در ﺑﺮاﺑـﺮ
ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺗﺮ ارﺗﺠﺎع ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای آن ﺑﻼﺷﮏ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و دوری از
اﻧﻘﻼب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وی ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر وﺳﯿﻊ ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزهای
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار ﺟﻨﮓﻫﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ و ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﯽ ﻣـﺪرن در ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ
ﺑﻮد .وی ﻣﺒﺎرزهای ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را در ﻗﻠﺐ دﺷﻤﻦ و در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺼـﺒﯽ آن در وﻗﺘـﯽ
آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﻧﻈـﺎﻣﯽ آن ﭘـﯽ ﻧﺒـﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ وی از ﻣﻄﻠﻖﮔﺮاﯾﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮی و ﻣﺒﺎرزهای
ً
ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﯽ ﻣﺴﻠﺢ در روﺳﺘﺎ ﺟـﺪا ﭘﺮﻫﯿـﺰ ﻣﯽﮐـﺮد .آﻏـﺎز ﻣﺒـﺎرزهای ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﻪ در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی و ﺗﻠﻔﯿﻖ ،اﻣﺘﺪاد و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻢزﻣﺎن آن در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر و
ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ دو ،ﯾﮑﯽ از اﺑﺘﮑﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻘﺎم ﺑﺴﺰا دارد .در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرشﻫﺎی ﺧﻮد ﺑـﻪ
ﺧﻮدی ﻣﺮدم ﻣﺎ اوج ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،وی ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻗﯿﺎمﻫـﺎی ﺗـﻮدهای
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا و ﺑﻪ دور از ﺳﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪای ﻣﺮدم و وﺿـﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ ،ﭼﻪ در آن ﺻﻮرت ﻣـﺮدم ﺑـﯽدﻓـﺎع ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣـﻮرد
ﺣﻤﻼت ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪی دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .وی ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﻋﻠﯿﻪ »ﺟﻨﮓ اﯾﻠـﻪ
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ﺟﺎر« ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻃﺮح ﺟﻨﮓ ﺳـﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ را ﻣﻄـﺮح
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی ﺗﺎزه را ﻓﺘﺢ و ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از ﺧﻮد ﭘﯿﺸـﯽ
ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺖ آوردﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮد ﮐﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﻣﺒﺎرزات اﻋﺘﺼﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﻗﯿﺎمﻫﺎی ﺳـﻨﺠﯿﺪه ﺷـﺪه در
ﺻﻔﻮف ارﺗـﺶ و ﻗـﺮار دادن ﻫﻤـﻪ آﻧﻬـﺎ در ﺧـﺪﻣﺖ ﻣﺒـﺎرزات ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﮥ ﻣـﺮدم
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهای آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺰرﮔﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه ﻧﻈـﺎﻣﯽ در
ﻃﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎرش ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺠﯿﺪ؛ ﺗﺌﻮرﯾﺴﻦ و ﻣﺒﻠﻎ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻨﮕﯿﻦ ﻧﻮﮐﺮان روس و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ
ﻣﻘﺎوﻣــﺖ ﺳﻠﺤﺸــﻮراﻧﮥ ﻣــﺮدم ﻣــﺎ را ﺑــﺎ آنﭼﻨــﺎن ﮔﺴــﺘﺮش ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨــﺖ ﮐــﻪ ﻧــﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻏﺪار روس آنرا ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ
ﺑﺮای آن آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻮج ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺑﻪﺧﻮدی ﻣﺮدم ،ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻠـﯽ و
ﻋﺸﺎﯾﺮی ،ﺗﻠﻔﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﭼﻪ از ﻧﮕﺎه اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻮقاﻟﺠﯿﺸـﯽ
و ﯾﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات ﻣﻨﻈﻢ ،ﭘﺮاﮔﻨﺪﮔﯽ ﺟﺒﻬﺎت ﻧﺒﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﺷﯽ از
ﺧﺼﻠﺖ ﺧﻮد ﺟﻮش ﻣﺒﺎرزهﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴـﺘﺮ اﻗﺘﺼـﺎد ﭘﺮاﮐﻨـﺪه و ﺧـﻮد ﮐﻔـﺎﯾﯽ
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﺪم ﺗﻮازن اﻧﻘﻼب ﻣﺎ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ،
ﻧﺒﻮدن ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻂ روﺷﻦﮔﺮ و ﭘﯿﺶرو ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺮدﻣﻨـﺪی و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ
ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺮدم را در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد و ...ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﻣﻮﺟﯽ از ﻋﻘﺐﮔﺮاﯾﯽ ﻇﻠﻤﺖ آﻓﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ »ﮐﻤﮏﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ« و
واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮ و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ رﻗﯿﺐ روس ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﺟﻨــﺒﺶ آزادیﺑﺨــﺶ ﻣــﺎ را از ﻣﺤﺘــﻮای رزﻣﻨــﺪه و اﻧﻘﻼﺑــﯽ آن ﺗﻬــﯽ ﺳــﺎزﻧﺪ،
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻤﯽ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﻨﻨﺪ و اﺧﺘﻨﺎﻗﯽ را ﺑـﻪ ﺟـﺎی اﺧﺘﻨـﺎق
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ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎﻋﯽ ﻃﺮح ﺗﺌﻮری اﻧﻘـﻼب اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن از
دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و از ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺮدم زﺣﻤﺖﮐﺶ و رﻧﺠﺪﯾﺪهای ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﮐﺎری ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺠﯿﺪ در دوران ﭘﺮﺛﻤﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒـﺎرزاﺗﯽاش ﻫﻤـﻮاره ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ اﻧﺪﯾﺸـﻪﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و ره ﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﻌﺎدت و ﺑﻬﺮوزی ﺑﯿﺎورد و در ﺧـﺪﻣﺖ
آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد .وی در آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺶ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﮐﺸـﻮر ﺧـﻮد ﻧﯿـﺰ
ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ آورد» :ﻣﺮگ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ داﻧﺶ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ«.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﺛﺎر ﮔﺮانﺑﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﻫﻨـﻮز ﺟﻤـﻊ آوری ﻧﺸـﺪه
اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از آن ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﯿﭻﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴـﯽ ﻧﺮﺳـﺪ،
وﻟﯽ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﻖ ﺗﻔﮑﺮ ﺟﻮﺷـﺎن وی را در ﻣـﻮرد ﺑﻐﺮﻧﺞﺗـﺮﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽای ﮐـﻪ در اﺳـﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن
آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺸـﺎﻧﺪﻫﻨﺪهی اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
داﻧﺶ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪهی ﺑﺸﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ
و روﺷﻦﮔﺮ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦﮐﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻼ ﻓﺼﻞ
ﻣﺮدم ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻠﻘﯿﺎت ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺟـﺎی واﻗﻌﯿﺖﻫـﺎ ﻧﮕـﺬارد ﮐـﻪ در آن
ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻻﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﮔﺮدد .ﺧﻂ ﭘﯿﺶرو »ﺳﺎﻣﺎ« ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﻫﻤـﻪ
اﺑﻌﺎد آن ﻣﺮﻫﻮن زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯽ ﻣﺠﯿﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺳﺖ .ﻣﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻠﯽ اﺗﮑـﺎ ﺑـﻪ
ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ،آن اﺻـﻮل اﺳﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺗﻮﺳﻂ وی در ﺟﻨﺒﺶ »ﺳﺎﻣﺎﯾﯽ« ﺗـﺪوﯾﻦ و ﺑـﻪ ﯾﻘـﯿﻦ ﺳـﺎلﻫﺎی درازی ﺣﯿﺜﯿـﺖ
ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ را ﺑﺎ وﺿﻮح و روﺷﻨﯽ زاﯾﺪاﻟﻮﺻـﻔﯽ
در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﻠﻮب ﻓﺮﯾﺪ ﺧﻮدش ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .اﺳﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب زﻻل اﻋﻤـﺎق
ﺗﻔﮑﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم را ﺑﯿﺎن ﻣﯽداﺷﺖ .وی ﮔﺎﻫﯽ از ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞﻫﺎی ﺗـﻮدهای و
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اﺻــﻄﻼﺣﺎت ﻣﻌﻤــﻮل ﻣــﺮدم ﻋﻤﯿــﻖﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳــﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌــﺎﻧﯽ آنرا ﺑﯿــﺮون
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ آنرا ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ آن ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎﺗﻮر زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ،ﺑﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ از ﻃﻨﺰ ﻣﮑﻨﻮن
اﺳﻠﻮب ﻧﮕﺎرﺷﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن ﻧﯿـﺰ در ادﺑﯿـﺎت ﺟﻨـﺒﺶ
ﺳﺎﻣﺎﯾﯽ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ از آن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﺣـﻖ ﻣﯽﺗـﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﺳﻠﻮب ﻧﮕﺎرش و ﺗﻌﺒﯿﺮ وی در اراﯾـﻪای ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ
روﻧﺪ در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﺎل ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ .وی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای
ﭼﯿﺮه دﺳﺖ ،ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺑـﺰرگ ﺑـﻮد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺳـﺨﻨﻮر ﺑﻠﯿـﻎ و ﺑﯽﻧﻈﯿـﺮ ﺑـﻮد .وی ﮐـﻪ
ﺳﺎلﻫﺎی زﯾﺎد ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺳﭙﺮی ﮐـﺮده ﺑـﻮد ،اﻓﮑـﺎر ﺑﻐـﺮﻧﺞ و
ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﭼﻨﺎن وﺿﻮﺣﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧـﻪ
ﺧﻼﯾﯽ در ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ.

ﻣﺠﯿﺪ اﻧﺴﺎن
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪی ﻣﺠﯿـﺪ در زﻧـﺪﮔﯽ ﭘـﺮ از رﻧـﺞ و ﻣﺒـﺎرزهاش ﺷﺨﺼـﯿﺖ او
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺠﺎﯾﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﻼ ﮐﺸﯿﺪه
را در ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻮد و آنرا ﺑـﺎ ﻋـﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﺶرﻓﺘـﻪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼـﺎﯾﻞ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺸﺮی ﻣﺰج ﮐﺮده ﺑﻮد .وی ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽاش ﺑـﺎ دﻫـﺶ و
ﺳــﺨﺎوت ﺗــﻮام ﺑــﻮد؛ ﺳــﺨﺎوت ﻣــﺎدی و ﻣﻌﻨــﻮی .ﻫ ـﺰاران ﺧــﺎﻧﻮاده و ﻓــﺮد در
ﺑﺤﺮاﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد از وی ﮐﻤﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .وی ﺣﺘـﯽ در
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺧﻮد را داﺷﺖ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﯾـﺎری
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺸﻮرت ﻣﯽداد و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎنرا ﺣﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد .وی در رواﺑﻂ ﺧﻮد
ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻـﻤﯿﻤﯽ و ﺻـﺎدق ﺑـﻮد .ﺑﺮدﺑـﺎری و ﺷـﮑﯿﺒﺎﯾﯽ او در ﻣﻮاﻗـﻊ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ از وی اﺳﻄﻮرهای ﺟﺎودان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .وی ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎن ﻣﺘﺎﻧـﺖ ﺗـﺎ
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آﺧﺮ زﯾﺴﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ .او ﺑﺎ ﮐﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺗﻮاﺿﻊ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ او را ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻢ و ﭘﯿﺸﻮا ،ﺑﻠﮑـﻪ رﻓﯿـﻖ و ﻫـﻢراز و ﻫـﻢدرد
ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .وی ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽاش ﻓﻘﻂ در ﺣـﺪود ﻣـﺮدم و ﺑـﺎ
ﻣﺮدم ﺑﻮد ﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از آنﻫﺎ .ﺻﺪﻫﺎ ﺗـﻦ از ﻫـﻢرزﻣـﺎن و ﯾـﺎ دوﺳـﺘﺪاران وی ﮐـﻪ
ﺳﺎلﻫﺎ در اﻧﺘﻈﺎر دﯾﺪن وی ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑـﺎ وی ﺑـﺮ ﻣﯽﺧﻮردﻧـﺪ،
وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ،ﻣﺠﯿﺪی اﻓﺴﺎﻧﻪای و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎز را
دﯾﺪهاﻧﺪ.
وی در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽاش ﺑﻪ ﮐـﺎر ﻃﺎﻗـﺖ ﻓﺮﺳـﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧـﺖ .از ﮐﺎرﻫـﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑـﺰرگ .وی ﻫﯿﭻﮔـﺎه از ﮐﺎرﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و
ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﻋﺎر ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺮای وی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮود و
اﯾﻦﮐﻪ وی در ﻟﺤﻈﻪی ﻣﻌﯿﻨـﯽ ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﮐـﺎری اﻗـﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ،ﻫـﯿﭻ ارزﺷـﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺑـﻪ ﮐـﺎر اﻓﺘـﺪ و ﺧـﻮب ﮐـﺎر ﮐﻨـﺪ .وی
ﻧﻤﻮﻧﻪی ﮐﺎر ﺷﺎق ،ﻣﺪاوم و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮد .وی در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺑـﺎرش
از اوﻟﯿﻦ دﻗﺎﯾﻖ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺷﺐ در ﮐﺎر و ﺗﭙﺶ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿـﺰ و
ﻫﻤــﻪﮐﺲ ﺳﺮﮐﺸﯽ]رﺳــﯿﺪﮔﯽ[ ﻣﯽﮐــﺮد و وارﺳــﯽ ﻣﯽﻧﻤــﻮد .وی روح ﺳــﺮﮐﺶ
اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﺑﻮد.

ﻓﺎﺟﻌﻪی ﺗﺎرﯾﺦ و اﻓﺴﺎﻧﻪی ﻣﻠﺖ ﻣﺎ
ﺧﺒﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﺷﻬﺎدت ﻣﺠﯿﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻮﺟﯽ از ﺗﺄﺛﺮ و اﻧﺰﺟﺎر را در ﻣﯿﺎن ﻣـﺮدم
ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺎز ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ .ﻣﺮدم ﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ازﯾﻦ ﺧﺒـﺮ ﺑـﺎ
ﺧﻮن و آﺗﺶ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧـﺪ .رژﯾـﻢ ﻣـﺰدور ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺷـﻬﺎدت ﻣﺠﯿـﺪ
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺎﻣﺎﯾﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ را ﻧﺎﺗﻮان و ﻣﺄﯾﻮس ﺳﺎزد ،وﻟﯽ
ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺷـﻤﻦ ﻧﺸـﺎن

ﺑﺨﺶ اول :زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ٣٧ /

داد ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ و ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ را در داﻣﺎن ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ
ﺧﻮد زاده و ﭘﺮورش داده اﺳﺖ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮوﻣﻨﺪ و ﻓﺪاﮐﺎر
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﻼﺣﯽ را ﮐﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺷﻌﺎری را ﮐﻪ
او ﺳﺮ داده ﺑﻮد ،ﺷﻌﺎر »ﯾﺎ ﻣﺮگ ﯾﺎ آزادی« ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در دﺳﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﻫـﺰار ﺗـﻦ
دﯾﮕﺮ و از ﺣﻨﺠﺮۀ ﻣﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎن آزادیﺧﻮاه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺟﺎی او
اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﺶروﻧﺪه و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،اﯾﺪهﻫﺎ ،اﻓﮑﺎر و ﻗﺒﻞ
از ﻫﻤــﻪ روح ﻧﻮﯾــﺪ ﺑﺨــﺶ او ﻣﺸــﻌﻞ راه آزادﮔــﺎن اﯾــﻦ ﻣﻠــﺖ اﺳــﺖ .دﺷــﻤﻦ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﯿﺪ را از ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دور ﺳﺎزد ،وﻟﯽ ﺷـﻬﺎدت او
ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﭘﯿﻮﻧـﺪ داد .روس اﺷـﻐﺎلﮔـﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﯿﺪ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد ،وﻟﯽ وی ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد در ﻗﻠﺐ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺮدم
ﺧﻮد ﺟﺎوداﻧﻪ ﺷـﺪ .اﮐﻨـﻮن ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﺳـﺎل از ﺷـﻬﺎدت اﯾـﻦ ﺑﺰرﮔﻤـﺮد ﻗﻬﺮﻣـﺎن
ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻣﻠﺖ ﺟﺎنﺑﺎز ﻣﺎ ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر را ﺑـﻪ دادﮔـﺎه ﺑـﺰرگ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺒـﺪل
ﮐﺮدهاﻧﺪ و دﯾﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐـﺎران روﺳـﯽ و ﻣـﺰدوران ﺣﻘﯿـﺮ او در
ﻣﯿﺎن آﺗﺶﻓﺸﺎن ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﻠﯿﻞ از اﯾـﻦ ﺳﺮﺳـﭙﺮدهای راه
ﻣﺮدم ،راه آزادی و ﺗﺮﻗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ او زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺜﻞ او ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺎﻧﻨـﺪ او در راه آزادی ﻣـﺮدم
ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻮﯾﻢ .ﭘﺎﯾﺎن
٢

ﺟﺎوﯾﺪان ﺑﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻠﻖﻫﺎ و اﻗﻮام ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
درﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﭙﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﻠﺐ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺒﺾ ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺑﺨـﺶ ﺧﻠﻖﻫـﺎی
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺗﻨﺪﺗﺮ و ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨـﺶﺗـﺮ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ .ﭘﯿﺶﺗـﺎزی و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ
 (١ﺷﺐﻧﺎﻣﻪی »ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧـﻮن ﺧﻠـﻖ ﻫـﺎ و اﻗـﻮام ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر« در ﻣـﺎه ﺟـﻮزا ﺳـﺎل ١٣٥٨
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در آﻣﺪه اﺳﺖ.

 / ٣٨ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﺟﺎنﺑﺎزاﻧﻪی ﺧﻠﻖ ﻫﺰاره در ﮐﻮهﺳﺎران ﻏﺮوراﻧﮕﯿﺰ ﻏﺮﺟﺴـﺘﺎن ﻧﻘﻄـﻪ ﭼـﺮﺧﺶ در
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻬﻀﺖ ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورده و رژﯾﻢ ﻣﯿﻬﻦﻓﺮوش ﮐﻮدﺗﺎ را در
ﺳﺮاﺷﯿﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺳﻘﻮط ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
از آن زﻣﺎن ﮐﻪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪی ﺧﻠـﻖ ﻫـﺰاره ﺑـﺎ ﻗﺴـﺎوت و ﺧﺪﻋـﮥ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺧﻮن آﺷﺎم ﺑﻪﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ارﺑﺎب ﻗﺪرت و ﺳﯿﺎه دﻻن
ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺖ و روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﻤﺮاه ﺑﺮﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﻫﺰاره ﺟﺰ آنﮐﻪ
ﺑﺎر ﺑﮑﺸﺪ ،رﻧﺞ ﺑﺒﺮد ،ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺷﻮد ،ﻏﺎرت ﮔـﺮدد و در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳـﺘﻤﮕﺮیﻫﺎ ﺷـﮑﺮ
ﺑﮕﻮﯾﺪ درﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺣﻘﯽ دارد و ﭼﻪ ﮐﺎری از دﺳـﺘﺶ ﺑﺮﻣﯽآﯾـﺪ؟ و
اﯾﻨﮏ ﺧﻠﻖ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻫﺰاره ﺑﺎ ورود در ﺟﺒﻬﻪی ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ دﻓﺎع از ﻣـﯿﻬﻦ ﺛﺎﺑـﺖ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﻢﭘﺎی ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ در آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺧﻮن ﮔـﺮم ﻓﺮزﻧـﺪان ﭘـﺎکﺑـﺎز
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶآﻫﻨﮓ اﻗﻮام ﺑﺮادر درآﻣﯿﺨﺘـﻪ و ﻧﺜـﺎر ﻧﻬـﺎل آزادی
ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺳﺎزد و َدﯾﻦ ﻣﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮ اﻓﺮازی و اﻓﺘﺨﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ادا
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
رژﯾﻢ ﺧﻮنرﯾﺰ و ﻏﺪار ﮐﻮدﺗﺎ -ﮐﻪ ﺧﯿﺰشﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﺳﻮز ﮐﻨـﺮ ،ﻧﻮرﺳـﺘﺎن و
ﭘﮑﺘﯿﺎ وﺣﻤﺎﺳﻪی ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫـﺮات را ﺑﯽﺷـﺮﻣﺎﻧﻪ دﺧﺎﻟـﺖ و ﺗﺠـﺎوز ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪﮔﺎن
واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ داﻣﻦ زدن ﺧﺼﻮﻣﺖﻫﺎی ﻓـﺮدی و ﮐﺸـﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﻠـﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻄﻤﯿﻊ ،ﺗﻔﺘﯿﻦ و اﻏﻮا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﺻﻒ ﻓﺸﺮدهای ﭘﯿﮑﺎر ﺧﻠﻖ ﺷـﮕﺎف
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ -در ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن و اﻧﻌﮑﺎس ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ آن در ﺳـﻨﮕﺮﻫﺎی
ﻧﺒﺮد ،ﻧﻘﺎب ﺗﺰوﯾﺮ-را ﺑﺪور اﻓﮕﻨﺪه ،در ﺿﻤﻦ ﺷﺒﺨﻮنﻫﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤـﻼت
ﻫﺰاره ﻧﺸﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺑﺮادر ﮐﺸﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺘﺮاق ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﻮدهﻫﺎی
ﭘﺸﺘﻮن ،ﺗﺎﺟﯿﮏ و ازﺑﯿﮏ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ دادم ﺑﺮﺳﯿﺪ؛ ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺰارهﻫﺎی ﻣﻘﻬﻮر
ﺳﺮ ﺑﺮآرﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺟﺰ اﺳﺎرت و ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﺪارﻧـﺪ؛ ﭼـﻪ
ﺳﺎن ﺟﺮﺋﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﭘﺎی از ﮔﻠﯿﻢ ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻬﻨـﺪ؟)!( ﻫـﻢزﻣـﺎن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻌﺎﻧﺖ
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ازﭘﺸﺘﻮنﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺰاره ،از ﺗﺎﺟﯿﮏﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﺑـﺎ داﻣـﻦ زدن ﺧـﺎﻃﺮات
ﺟﺎنﮔﺪاز ﺑﻬﻢ اﻧـﺪازیﻫﺎی دورهای ﻧـﺎدری اﻟﺘﻤـﺎس ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺸـﺘﺎﺑﯿﺪ و از
ﭘﺸﺘﻮنﻫﺎی ﭘﮑﺘﯿﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؛ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺪزدﯾﺪ و ﻏﺎرت ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺮﺷﺎن از ﻣـﺎ؛
ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس ﺷﺎن از ﺷﻤﺎ ،و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﯿﺰاری و ﺧﺸـﻢ از اﯾﻦﻫﻤـﻪ ﻧﻔـﺎق و ﻓﺘﻨـﻪ
اﻧﮕﯿﺰی ﯾﮏﺻﺪا ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐـﯽ ﺑﺠﻨﮕـﯿﻢ؟ ﺑـﺎ ﺑﺮادرﺧـﻮد؟ ﻣـﺎ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺑـﺎ
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎک و ﻧﺎﻣﻮس ﺧﻮد ﺟﻨﮕﯿﺪهاﯾﻢ و ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻨﮕﯿـﺪ ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗـﻮان
ﻫﻤﻨﻮا ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﯿﻬﻦﻓﺮوﺷﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺑﺸﮕﺎﻓﯿﻢ .اﻣﺎ ﻧﺎﺑﻐﻪﻫﺎی
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻋﺪهای را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن اﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﻨﺪ اﻓﮕﻨﺪﻧﺪ و
رواﻧﻪ ﺳﻨﮕﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﺧﻠﻖ از ﻫﺮﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻦ اﻗـﻮام اﺳـﺘﺨﻮان
ﺷﮑﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ را از ﺷﯿﺮﻣﺮدان زﻧﺠﯿﺮﺷﮑﻦ ﭘﺎک ﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ واﻫﯽ رژﯾﻢ ﺑﺮای در ﻫﻢ اﻧﺪازی اﻗﻮام ﺑﺮادر ﭼـﻪ ﺛﻤـﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﺑﺒﺎر آرد .ﻣﮕﺮ ﭘﺸﺘﻮنﻫﺎی ﺳﻠﺤﺸﻮر و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﻧﻮرﺳـﺘﺎﻧﯽﻫﺎ و ﺗﺎﺟﯿﮏﻫـﺎ،
آﻏﺎزﮔﺮ ﭘﯿﮑﺎر ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﻧﺒﻮده اﻧـﺪ ،و ﻫﻤـﻪ ﺷـﺎن اﻓﺴـﻮن ﺗﻔﺘـﯿﻦ و ﺑﻬـﻢ
اﻧﺪازی ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﮐﻮدﺗﺎ و ﺗﻮﺣﺶ ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪای دژﺧﯿﻤﺎن آنرا درآﺗﺶ ﭘﯿﮑـﺎر
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﯽاﺛﺮ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .آﯾﺎ درﺟﻬﺎن ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺠﺮوﺣﯽ را ﻣﯽﺗـﻮان ﺳـﺮاغ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺳﯿﻨﻪ رﻓﯿﻖ ﻫﻢﺳﻨﮕﺮﺧﻮد را ﻫﺪف ﮔﯿﺮد؟
ﭘﺮﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ از ﺟﺎﻧﯿﺎن رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﯽﻫﻮده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﮐـﻪ ازﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧـﺪازی اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ داد ﻣﯽزﻧﯿـﺪ ﭼـﺮا ﺧـﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿـﺪ ﻣﻠﯿﺖﻫـﺎی اﯾـﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪﺟﺎن ﻫﻢ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .آن اردوی ﻗﻬﺮﻣـﺎن ﺗـﺎج
ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ دﻟﻘﮏﻫﺎی ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮﯾﺮ ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ ﺟـﺎ داد و ﺑـﻪ زﻋـﻢ ﺗـﺎن از
ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ ﺗﺎ ژﻧﺮال ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻘـﯽ ﺑـﻮد؛ اﻣـﺮوز ﭼـﺮا ﺑﻪدﺳـﺖ ﺧـﻮد ﺷـﻤﺎ ﺳـﻼﺧﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد اﮔﺮ ﻧﮕﺮﯾﺰد ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺮ ﭘﯿﮑﺎر ﺧﻠﻖ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ؟ ﮔﺬﺷـﺘﻪ
از آن ارﺑﺎب ﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﻪزﻋﻢ ﺷﻤﺎ ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎن را ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ؛ ﺣﺎل در ﮐﺠﺎ
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ﺑﻪﺧﻮاب رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﺮا ﮐﺎروانﻫﺎی ﺳﻼح ﻣﺮگﺑﺎر و ﮔﻠﻪای وﺣﺸﯽ ﻣﺸﺎورﯾﻦ
آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ.
ﺧﻠﻖ ﺟﺎنﺑﺎز ﻣﺎ اﮐﻨﻮن رژﯾﻢ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﮐﻮدﺗﺎ را زﯾﺮ رﮔﺒﺎر اﻧﺘﻘﺎد ﺳﻼح ﻗـﺮار داده
و ﺑﺎ ﺧﺮوش ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻣﺨﺘﻀﺮ ﭼﻠﻨﺞ ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ :ﺑﮕـﺬار ﺣـﺎﻣﯽ دﯾـﻮ
ﺳﯿﺮت و ﺟﻮﺟﻪ ﺳﮕﺎن ﻫﺮزهی ﮐﯿﻮﺑﺎﯾﯽ آﻧﻒ ﭘـﺎی ﭘـﯿﺶ ﻧﻬﻨـﺪ و ﻃﻠﺴـﻢ ﺑﺎﻃـﻞ
اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺧﻮد را ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ در آزﻣﻮنﮔﺎه ﻧﺒﺮد ﺧﻠﻘﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای آزادی ﺧـﻮد
ﻣﯽرزﻣﺪ ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻨﺪ .آﺧﺮ آنﻫﺎ ﻫـﻢ ﺣـﻖ دارﻧـﺪ از ﻣـﺰدوران ﮐـﻮدن ﭼـﻮن ﺷـﻤﺎ
ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ آﻻت ﻗﺘﺎﻟـﻪ و ﺣﺘـﯽ اﺳـﻠﺤﻪ ﻣﮑﺮوﺑـﯽ
آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻠﺘﯽ را از روی زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻔﺎﻫﺘﯽ ﻋﯿﺎن ﺗﺮ از اﯾﻦ دﯾـﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻟﻮﻣ ی ﺧﺎﯾﻦ« ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﻠﯿﺖﻫـﺎی ﮐﺸـﻮر-
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺰاره ﺑﺮ ﻧﺪای رزمﺟﻮﯾﺎﻧﻪای اﻗﻮام ﺑﺮادر و ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب
رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻟﯿﺮاﻧﻪ داده اﺳﺖ -ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﻋﻤﺪی ﻧﺎم ﻫﺰارهﻫﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﻠﯿﺖ را از داﻣﻦ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ﺧﻠﻖ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد؟ ﻏﺎﻓـﻞ از
آنﮐﻪ ﺧﻠﻖ را ﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺸـﺘﺎر وﺣﺸـﯿﺎﻧﻪ و ﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻬﻤـﺖ و ﻓﺮاﻣﻮﺷـﯽ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿـﮏ
ً
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد .ﻗﯿـﺎم آزادیﺑﺨـﺶ ﺧﻠﻖﻫـﺎ و اﻗـﻮام ﮐﺸـﻮر ﻣﺴـﻠﻤﺎ ﯾﮑـﯽ از
ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾـﻦ ﻗﯿـﺎم ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺧﻠـﻖ
ﻫﺰاره را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻠﻖﻫﺎی ﮐﺸـﻮر ﺟﺎوداﻧـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻫﻢآﻫﻨﮕـﯽ و
ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ ﺟﺒﻬﺎت ﻧﺒﺮد ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﻧﻤـﻮده و ﺑـﻪ
ﭘﯿﺮوزی ﻣﻨﺠﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ُ
رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﻪ از آﻏﺎز ﭼﻮن ﻃﻔﻞ ﮔﻮرزاد ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺮدن در ﻟﺤﺪ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن در زﯾﺮ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪای ﮐﻮﺑﻨﺪهای ﺧﻠﻖ ﺟﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎدر وﻃﻦ و ﺧﻮن ﭘﺎک ﻓﺮزﻧﺪان آن دﻫﺎن ﻣﯽاﻧﺪازد .درﯾـﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐـﻪ
ﺳــﺮان ﺟﻨﺎﯾــﺖ ﭘﯿﺸــﻪ ﮐﻮدﺗــﺎ از ﺗــﺮس اﻧﺘﻘــﺎم ﺧﻠــﻖ ﻓﺎﻣﯿﻞﻫــﺎی ﺧــﻮﯾﺶ را ﺑــﻪ
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زﯾﺮﺳﺎﯾﻪای ﺣﻤﺎﯾﺖ ارﺑﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﺳﮑﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻧـﺪ ﻧﻨﮕـﯽ ﺑـﺎﻻ ﺗـﺮ از اﯾـﻦ
وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﺮادرﮐﺸﯽ ،ﺑﺎ اﺟﺴﺎد ﺧﻮنآﻟﻮد ﺑـﺮادران ﺧـﻮد
ﭘﺎﯾﻪ ﻟﺮزان اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﻌﻤﺎر را در ﮐﺸﻮرﺧﻮد ﻣﺘﮑﺎ دﻫﺪ.
رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎر ﮐﻮدﺗﺎ َدﯾﻦ ﺧﻮن ﻧﻨﮕﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﮐﺸﻮر ﺑـﺮ ﮔـﺮدن دارد
ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ آنرا ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ اﺳﺖ .ﺟﻼدان ،ﺟﻮاﺳﯿﺲ و ﻫﻮاﺧﻮاﻫﺎن آن در دادﮔـﺎه
ﺧﻠﻖ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .و اﻣﺎ ﻧﻨﮓ ﺑﺮادر ﮐﺸﯽ -اﮔﺮ از روی اﺟﺒﺎر و ﺗـﻮام ﺑـﺎ
اﮐﺮاه ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ -ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﺮف و وﻃﻦﭘﺮﺳﺖ ،ﮐﺸﻨﺪه ﺗﺮ و اﻫﺎﻧﺖﺑـﺎر
ﺗﺮ از ﻫﺮ ﮐﯿﻔﺮﯾﺴﺖ.
ﺳﺮﺑﺎزان وﻃﻦﭘﺮﺳﺖ ،ﺳـﻼح ﺗـﺎنرا ﺑﻪﺳـﻮی دﺷـﻤﻦ ﺧـﺎک و ﻧـﺎﻣﻮس ﺗـﺎن
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.
ﻫﻢوﻃﻨﺎن دﻟﯿﺮ ،رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺎنرا ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﻪدلﺧﻮاه دﺷـﻤﻦ
ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
درود ﺑﺮ ﺷﻬﺪای راه آزادی
درود ﺑﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺎنﺑﺎز
درود ﺑﺮﻣﺒﺎرزان ﺳﺮﺳﭙﺮدهی ﻧﺠﺎت ﻣﯿﻬﻦ
ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺎد وﺣﺪت رزﻣﻨﺪۀ ﺧﻠﻖﻫﺎ و اﻗﻮام ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد اﻧﻘﻼب آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ
ﻣﺮگ ﺑﺮﺟﻼدان ،ﻣﺮگ ﺑﺮ وﻃﻦﻓﺮوﺷﺎن ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺑﺮادرﮐﺸﺎن
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ﺧﺮوش رﻋﺪ در ﭘﮑﺘﯿﺎ
ﺷﺎم ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۴دﻟﻮ  ،١٣٥۸ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن و ﻋﺴﺎﮐﺮ وﻃﻦدوﺳﺖ ﻗـﻮل اردو و
اﻗﻮام دﻟﯿﺮ و ﻣﺠﺎﻫﺪ ﭘﮑﺘﯿﺎ ،ﺟﻬﺎد ﮐﺒﯿﺮ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺣﻤﺎﺳﻪی ﺷﻮر اﻧﮕﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶﺗﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .درﯾﻦ ﺷﺎم ﺑﯿﺶ از ﻫـﺰار و ﭘﺎﻧﺼـﺪ ﻋﺴـﮑﺮ ﺟﺎنﺑـﺎز ،ﺑـﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﺑﺘﮑﺎر اﻓﺴﺮان آﮔﺎه ﻣﺨﺎﺑﺮه ،دﯾﭙﻮﻫـﺎی اﺳـﻠﺤﻪ را ﺑـﺎ ﻗﻬـﺮ اﻧﻘﻼﺑـﯽ
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ از اﻋﺪام ﭼﺎﮐﺮان وﻃﻦﻓﺮوش روس ،ﻗﻮای ﻣﺘﺠـﺎوز روﺳـﯽ
را -ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت اردوی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻗﻄﻌﺎت ﻗـﻮل اردوی ﭘﮑﺘﯿـﺎ را ﻧﯿـﺰ
درﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ -ﺑﻪ زﯾﺮ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻧﺒﺮد ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ دو ﺳﺎﻋﺖ
ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ﻫﺠﺪه ﺗﻦ از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن و ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻗﻮای زرﻫـﺪار روﺳـﯽ ﺑـﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .از ﺟﺎﻧﺐ اردو ﻧﯿﺰ دو ﻋﺴﮑﺮ ﺟﻮان ﺧﻮن ﭘﺎک ﺷﺎنرا ﻧﺜﺎر راه آزادی
ﻣﯿﻬﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ روان ﺷﺎن ﺷﺎد ﺑﺎد.
ﺳﭙﺲ ﻋﺴﺎﮐﺮ و ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن ﺷﻮرﺷﯽ ،ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از ﺳﻼح و ﻣﻬﻤﺎت ﮐﻪ ﺑـﺎ
ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑـﻪ ﺳـﻮی اﻗـﻮام ﻫـﻢرزم و ﻫـﻢﭘﯿﻤـﺎن ﺧـﻮد ﺷـﺘﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺷﺐ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻃﻮﻓﺎنﺧﯿﺰ ﭘﮑﺘﯿﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﻔﺲ ﺳـﻮﺧﺘﻪ را در آﻏـﻮش
ﮔﺮم ﺟﻨﮓﺟﻮﯾﺎن ﮐﻬﺰاد و در اﻣﻮاج ﻧﮕﺎهﻫـﺎی ﻧـﻮازشﮔـﺮ ﻣـﺎدران ،ﺧـﻮاﻫﺮان و
ﮐﻮدﮐﺎن آنﻫﺎ ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺪای وﺟﺪان ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن -ﺳﻮﮔﻨﺪ آزادی -را ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .در آن ﺷﺐ و ﻓﺮدا ﻃﯿﺎرهﻫﺎی اﺷﻐﺎلﮔﺮان روﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﭘﺎی ﺳﺮﺑﺎزان
ﺷﻮرﺷﯽ را ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﺮف ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ .وﻟـﯽ اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ
آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن راه آزادی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻨﮓ اﺳـﺘﻌﻤﺎر
روس ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
از آﻏﺎز ﺟﻬﺎد ﻣﻠﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎت اردو ﺑﻪ ﺻﻔﻮف رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠـﯽ
ﮐﺎر ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ آﻧﻬﻢ روﯾﺪاد  ۱۴دﻟﻮ ،دارای ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
» (٣ﺧﺮوش رﻋﺪ در ﭘﮑﺘﯿﺎ« ،در ﻫﮋدﻫﻢ دﻟﻮ  ،١٣٥٨ﺑﺎ ﻗﻠﻢ زﻧﺪه ﯾﺎد ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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آنرا از ﺟﻬﺎﺗﯽ از ﻣﻮارد ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑـﺎرز ﺷـﻮرش ۱۴
دﻟﻮ ﺗﺪارک و رﻫﺒﺮی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻣﺴـﺌﻮﻻﻧﻪای آن ﺗﻮﺳـﻂ ﺟﺒﻬـﻪ ﻣﺘﺤـﺪ ﻣﻠـﯽ ،ﺑـﻪ
اﺑﺘﮑﺎر»ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣـﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن« ،ﻗـﺮار دادن اﻣﮑﺎﻧـﺎت رزﻣـﯽ و
اﻧﻘﻼﺑﯽ اردو در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺴﻠﯿﺢ ﺗﻮدهﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻬﺎد ﻣﻠـﯽ ،ﻃـﺮد واﺑﺴـﺘﮕﯽ،
ﻓﺮار ﻃﻠﺒﯽ و ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﺎ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻨﻬـﺎ
ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اردو و ﻣﺮدم و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑـﺮ ﺗﺠﺮﺑـﻪای ﺧـﻮد ﻣـﺮدم -ﻫـﻢ در
ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻫـﻢ در ﺑﺨـﺶ ﺗـﻮدهای -در اﺛـﺮ ﺟﻤﻊﺑﻨـﺪی دﻗﯿـﻖ ﺗﺠـﺎرب و
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
ﮐﺸﻮر ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﺎ ،در ﺷﺶﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺷﺎﻫﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
درﯾﻦ ﺷﺶ ﺳﺎل ،ﺗﺎﺑﻮت رژﯾﻢ ﺟﺎودان ﻧﻤﺎی ﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮ دوش ﺷﻬﺰادهای»دﯾﻮاﻧﻪ«
ﺗﺎ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪرﻗﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮐـﺎخ ﺟﻤﻬـﻮری ﺳـﺮداری ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﺳـﺘﺎن
ﺑﻮﺳﺎن ﺑﺎرﮔﺎﻫﺶ ﻧﻘﺎب ﮔﺬاری ﺷﺪ و روح ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﻐﻪی ﺟﻨﺎﯾـﺖ ،ﺑـﻪ دﺳـﺖ
ﺧﻮنآﻟﻮد ﺷﺎﮔﺮد ﺟﻼدش ،ﺧﻔﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺧﻼل اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی »ﻫﻮش رﺑﺎ«ی
روﺳﯽ ،اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﮔﻤﺮاه ﮐﻦ داﻣﻦزده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اردوی »ﺗﺎج ﺑﺨﺶ و ﺗـﺎج
ﮔﯿﺮ« ﻣﻨﺸﺎء ،ﻣﺒﺘﮑﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺴﺖ .در ﭘﺮدهای
اﯾﻦ ﭘﻨﺪار واﻫﯽ ﺗﻀﺎدﻫﺎی دروﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺶﻣﮑﺶﻫﺎی ﻏﻮل آﺳﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و
ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ آنﻫﺎ در ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺒﺎد ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﺪ .وﻟﯽ وﻗﺘـﯽ
روس اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ،ﺑﻪ ﻫﻮس ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ،ﭼﺎﮐﺮ ﺟﻼد ﺧـﻮد را در
ﻣﺴﻠﺦ ﻧﯿﺮﻧﮓ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻗﺮﺑﺎن ﻧﻤﻮد ،و ﺳﻔﻠﻪ رﺳﻮاﺗﺮ را ﺑﻪ ﻗﻼده ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺴـﺖ،
ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ »ﭘﻬﻠﻮان ﭘﻨﺒﻪ« ﻫﺎی ﺧـﻮد ﺷـﯿﻔﺘﻪ اردو را ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ آﮔﺎه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اردوی ﺟـﺪا از ﻣـﺮدم ،اﮔﺮﺗـﺎ دﻧـﺪان ﻫـﻢ ﻣﺴـﻠﺢ ﺑﺎﺷـﺪ،
ﺑﺎزﯾﭽﻪای ﺑﯽ ﻣﻘﺪاری ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از
ﺣﻤﺎﺳــﻪﻫﺎ ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽﻫــﺎ ،ﻧﺸــﯿﺐ و ﻓﺮازﻫﺎﺳــﺖ ﺗﻮدهﻫــﺎ را از ﺧــﻼل ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ
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ﭼﺸﻢدﯾﺪﻫﺎی ﺟـﺎری ﺑـﺎ ﺣـﻮادث ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺗﮑـﺎﭘﻮی راهﺟـﻮﯾﯽ و اﺣﺴـﺎس
ﺿﺮورت اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻧﻤﻮد.
ﺟﺒﻬﻪی ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﯽ ،ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺠﺎرب
ﺗﻮدهﻫﺎ و اردو را ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﺑﻬﻢ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﻤﻮد و آنرا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺸﺮده ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ و
اردو رﺳﺎﻧﯿﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ازﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﻗﯿﺎم ﻣﺘﺤﺪ ،ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪﺧﻮد ،ﻣﯿﻬﻦدوﺳـﺘﺎﻧﻪ و
آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ۱۴دﻟﻮ ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻗﯿﺎم  ۱۴دﻟﻮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺖ و اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺧﻞ ﮐﺸـﻮر
از آن ﺟﻬﺖ ﺧﺎر ﭼﺸﻢ اﺳـﺘﻌﻤﺎر روس و رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻮﯾـﺎن ﻓـﺮاری ﺟﯿـﺮهﺧـﻮار
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺒﺮد ﺧﻮﻧﯿﻦ آزادی ،ﺳﺮ در ﮐﻒ ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﺧﻮد
اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ و ﺑﺎ ادﻋﺎﯾﯽ دروﻏﯿﻦ آزادیﺧﻮاﻫﯽ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم زﻧﺠﯿﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر
روس را ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر دﯾﮕﺮی ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﯽﻫـﻮده ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ
رادﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬـﺎﻧﯽ از اﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺗـﺎ ﭘـﯿﮑﻦ و از ﻟﻨـﺪن ﺗـﺎ ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن ﻫﻤـﻪ ﯾﮑﺼـﺪا
ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺧﻮن ﺷﻬﺪای ﺟﺎنﺑﺎز راه آزادی ﻣﯿﻬﻦ و ﻣﺒﺎرزات ﻣـﺮدم دﻟﯿﺮﻣـﺎ را ﺑـﻪ
ﻓﺮارﯾﺎن ﺟﯿﺮهﺧﻮارﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻬﻢ  ۱۴دﻟـﻮ ﮐـﻪ اﺻـﺎﻟﺖ
ﻣﻠﯽ دارد ﻣﻬﺮ ﺧﻤﻮﺷﯽ ﺑﺮﻟﺐ زﻧﻨﺪ.
ﻗﯿﺎم  ۱۴دﻟﻮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣـﺮدم ﻣﺘﺤـﺪ ﮔﺮدﻧـﺪ و از رﻫﺒـﺮی
آﮔﺎه ،ﻣﺴﺌﻮل و ﺟﺎنﺑﺎز ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻧﯿـﺎزی ﻧﺪارﻧـﺪ ﺳـﻼح رزم ﺧـﻮد را از
ﮐﺴﯽ ﮔﺪاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آنرا ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ از دﺷـﻤﻦ ﺑﻪدﺳـﺖ آرﻧـﺪ.
درس آﻣﻮزی از ﺗﺠﺮﺑﻪ  ۱۴دﻟﻮ در ﭘﮑﺘﯿﺎ ،ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺑـﺮای ﺗﺤﮑـﯿﻢ و ﻋﻤﻮﻣﯿـﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻤﺖ دادن ﺻﺤﯿﺢ ﺟﻬﺎد ﮐﺒﯿﺮﻣﺎ و ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﻮدن
ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺮﻧﮓﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ دارد.
ﻣﺎ اﮔﺮ از اوﺿﺎع و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺻـﺤﯿﺢ و ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و دور ﻧﻤﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺛﻤﺮ
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ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ و ﺟﺎنﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪدﺳﺖ دﺷـﻤﻨﺎن ﻧﻘـﺎب ﭘـﻮش ﻣـﺎ ﺑﯿﻔﺘـﺪ و
ﻓﺎﺟﻌﻪای درد ﻧﺎکﺗﺮ داﻣﻦﮔﯿﺮﻣﺎ ﺷﻮد.
ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوز رﻫﺰﻧﺎﻧﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر آزاده ﻣﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻤﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﮔﻤﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻫـﻢدردی و
ﻫﻢﮐﺎری ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺗﮑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ ﻗـﺪرﺗﯽ
درﺟﻬﺎن ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﮐﺴـﯽ دوﺳـﺘﯽ ﯾـﺎ دﺷـﻤﻨﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ازﯾﻦروﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺷﻤﻦ اﺳﻼم ﺗﺠﺎوز روﺳﯿﻪ را ﺑﺮ ﻣﯿﻬﻦ
ﻣﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻓﻠﺴـﻄﯿﻨﯽ ﮐـﻪ از ﺟﮕﺮﮔﻮﺷـﻪ زﺧﻤـﯽ ﺟﻬـﺎن
اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ روس رﻫﺰن ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮن ﻣﻠـﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻏﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺣﻖ و وﻇﯿﻔﻪ دارﯾـﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﻏﺮور ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻣﻠﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺧﻮد ،دﺳـﺖﻫﺎی ﮐﻤﮑـﯽ را ﮐـﻪ
ﺑﻪﻃﺮف ﻣﺮدم ﻣﺎ دراز ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﻣـﺮدم
ﺧﻮد و ﺑﺪون ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﺧﻔﺖ و ﺑﺮدﮔﯽ ،ﺑﻔﺸﺎرﯾﻢ .آﻧﻬﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻏﺮور ﻣﻠﯽ
ﻣﺎ را ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪﻏﯿﺮ ،ﺑﺎ اﻟﻬﺎم ﮔﯿﺮی و ﻣﺪاﺣﯽ از اﺟﺎﻧـﺐ و دﻣﺴـﺎزی ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﻓﻊ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﺑﺒﺎزی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﯿـﺰی ﺟـﺰ اﺳـﺎرت ﻧـﻮﯾﻦ ﺑـﺮای ﻣﻠـﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ آنرا درﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻣﺘﺒـﺮک ﯾـﺎ اﻧﻘﻼﺑـﯽ
ﻧﻤﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ،ﻣﻌﯿﺎر وﻃﻦدوﺳـﺘﯽ و آزادیﺧـﻮاﻫﯽ را اﺗﮑـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ،رزﻣﯿـﺪن
درﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ،روﯾﺎروی و وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ -در ﻧﻈـﺮ و ﻋﻤـﻞ-
داﻧﺴﺖ.
ﻓﺸﺎر ﺗﻮانﻓﺮﺳﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﭼﻨـﺪ ﭘـﺎرﭼﮕﯽ ﭼـﺎﮐﺮان ﻣﯿﻬﻦﻓـﺮوش روس و در
اﺳﺎس ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺮوﺷﻨﺪۀ ﻣﺮدم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روس ﻏﺪار-را ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ

 / ٤٦ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﭼﺎﮐﺮ و ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻔﺎن وادار ﺳﺎزد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺎزش و ﻋﻘﺐ ﻧﺸـﯿﻨﯽ،
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﻋﺎﻟﻢﮔﯿﺮ ﺿﺪ روﺳﯽ را ﻓﺮوﮐﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ روس
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺸـﮑﺎﻧﺪن رﯾﺸـﻪﻫﺎی ﭘﻠﯿـﺪ
اﺳﺘﻌﻤﺎر -ﭼﻪ »ﺷﺮﻗﯽ« و ﭼﻪ »ﻏﺮﺑﯽ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮآورده ﺷﻮد .از اﯾﻦرو ﭘﺬﯾﺮش
و اداﻣﻪ ﭘﯿﮑﺎری ﺟﺎنﺑﺎزاﻧﻪ و ﭘﯿﮕﯿـﺮی -ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪای ﺧﻮنﺑﻬـﺎی آزادی واﻗﻌـﯽ-
اﻣﺮی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ .درﯾﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺷـﯿﻮهﻫﺎی ﺧـﺎص ﺟﻨﮕـﯽ را ﮐـﻪ ﺑـﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ
دﺳﺘﺂورد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم راه ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺟﻨﮓ»ﯾﻠـﻪ
ﺟﺎر« ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮﻻزم ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداریﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﻮداﮔﺮان
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
اﻧﻘﻼب ﻋﻤﻠﯿﻪاﯾﺴﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻣﺘﺸﮑﻞ .از اﯾﻦرو ﭘﯿـﺮوزی ﺟﻬـﺎد
ﮐﺒﯿﺮ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی ﻣﺘﺮﻗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،اﯾﺠـﺎد و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎزﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﺠﺎﻫـﺪ ﻣﻠـﯽ را در ﺗﻤـﺎم
اﺑﻌﺎد ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺟﺎنﺑﺎزاﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و رﻫﺒﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن،
آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﺮآورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎن ﺷﺠﺎع ،اﺑﺮﻫﺎی ﺗﯿﺮهای ﺗﺠﺎوز و اﺳﺘﻌﻤﺎر اﺟﻨﺒﯽ ﮐﻪ آﺳـﻤﺎن وﻃـﻦ
ﻣــﺎ را ﭘﻮﺷــﺎﻧﺪه اﺳــﺖ ،ﺧــﺮوش رﻋــﺪ را در ﭘــﯽ دارد .ﻫــﻢ اﮐﻨــﻮن ﺻــﺪای
رزمﺟﻮﯾﺎﻧﻪای وﺣﺪت ﻣﻠﯽ از درهﻫﺎی ﺗﻮﻓﺎنزای ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﻫـﺮات ﻗﻬﺮﻣـﺎن ﺑـﺎ
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺿﺪ ارﺗﺠﺎع ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ .ﭘﮑﺘﯿﺎ درﺣﻤﺎﺳـﻪ  ۱۴دﻟـﻮ
ﻣﻈﻬﺮ اﯾﻦ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ را اراﺋﻪ داد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ رﻫﺒـﺮی ﺟﻬـﺎد
ﮐﺒﯿﺮ ﻣﻠﯽ در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد روﯾﺎروی ،ﺑﺎ درآﻣﯿﺨﺘﻦ ﺧﺮوش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی
ﺟﻬﺎد ،ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدم ﺟﺎنﺑﺎز ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح و اﺷﮑﺎل ﻣﺒـﺎرزاﺗﯽ،
ﺑﺎ ﻃﺮد ﺗﻤﺎم ﻣﻈﺎﻫﺮ و ﺟﻮاﻧﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ارﺗﺠﺎع و ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﻠﺖ ﺧـﻮد

ﺑﺨﺶ اول :زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ٤٧ /

ﺑﻪﺳﻮی ﻗﻠﻪای ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﭘﯿـﺮوزی ره ﻣﯽﮔﺸـﺎﯾﯿﻢ ﺗـﺎ ﺑـﺮ وﯾﺮاﻧـﻪﻫﺎی اﺳـﺘﻌﻤﺎر و
ارﺗﺠﺎع ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آزاد ،آﺑﺎد و اﻧﻘﻼﺑﯽ را اﻋﻤـﺎر ﻧﻤـﺎﯾﯿﻢ؛ اﯾـﻦ ﺧﻮاﺳـﺖ ﻣـﺮدم
اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﺎ ﻣﺮگ ﯾﺎ آزادی

در ﺳﻨﮕﺮ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺧﻔﺘﻪ اﺳﺖ

٤

ﺧﺸﻢ و اﻧﺰﺟﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺮدم آزادهای ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻐﺎل رهزﻧﺎﻧﻪای ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﻣـﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﺳﯿﺎل ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﺘﺼﺎب داﻣﻨﻪ داری را در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر
ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ.
ُ
٥
»ﺑﺒﺮک« روﺑﺎه ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺎﻧﺪن دم ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم را ﻓﺮﯾﺐ
دﻫﺪ و ﺷﺒﺨﻮن ﮔﺮگ دﻫﻦ درﯾﺪهای ﺳﻮﺳﯿﺎل ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ را ﺑﺮ ﻣـﯿﻬﻦ ﻣـﺎ ﺑـﻪﻋﻨﻮان
دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿـﺖ ارﺿـﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .او ﺑـﺮ ﺷـﻬﺎدت
ﺟﺎنﺑﺎزان راه آزادی ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺰوراﻧﻪ ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻟﮑﻪای ﻧﻨﮓ ﺟﺎودان را از
داﻣﻦ ﺑﺎدار ﺧﻮد ﺑﺮ داﻣﻦ ﺳﯿﺎه »ﺳﯿﺎ« ﭘﺎک ﮐﻨﺪ .او از ﻣﺮدم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ در
ﮐﺸﻒ زﻧﺪانﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ »اﻣﯿﻦ« ٦ﺟﻼد ﺑﺎ ﺳﮓﻫـﺎی ﺑـﻮیﮐـﺶ او ﻫـﻢﮐـﺎری
ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺳﺎﻃﻮر ﺧﻮﻧﯿﻦ »اﻣﯿﻦ« ﺟﻼد ،آﻗﺎی »ﺳﺮوری« ٧ﮐـﻪ دﯾـﺮوز
» (٤در ﺳﻨﮕﺮ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺧﻔﺘﻪ اﺳﺖ« ،در  ٣ﺣﻮت  ،١٣٥٨ﺑﺎ ﻗﻠﻢ زﻧﺪه ﯾـﺎد ﻣﺠﯿـﺪ ﮐﻠﮑـﺎﻧﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (٥ﺑﺒﺮک ﮐﺎرﻣﻞ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر دوﻟﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد.ﮐﺎرﻣـﻞ از ﺟـﺪی١٣٥٨ /
ﺗﺎ ﺛﻮر ١٣٦٥ /دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ و رﯾﺌﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد.
 (٦ﺣﻔﯿﻆاﻟﻠﻪ اﻣﯿﻦ ،دوﻣﯿﻦ رﯾﺌﺲ ﺟﻤﻬﻮر دوﻟﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد .او از  ٢٥ﺳﻨﺒﻠﻪ
 ١٣٥٨ﺗﺎ  ٦ﺟﺪی  ١٣٥٨رﯾﺌﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد.
 (٧اﺳﺪ اﻟﻠﻪ ﺳﺮورری ،رﯾﺌﺲ »ادارهای اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻـﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
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ﻫﻤﺴﺮ اﺳﯿﺮ ﮐﺸﺘﻤﻨﺪ را ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺮوز ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺮوری
ﺑﺒﺮک را ﺑﺪوش ﻣﯽﮐﺸﺪ و وزﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﮐﺸﺘﺎر ،آﻗﺎی »ﻣﺰدور ﯾﺎر« ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﯾﺎر و ﻣﺰدور روس اﺳﺖ و وزﯾﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻠﯽ ،آﻗﺎی »وﻃﻨﺠﺎر« وﻃﻦ را در ﻗﺪم
روس اﺷﻐﺎلﮔﺮ »ﺟﺎر« ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﮐﻨﻮن وزﯾﺮان دﺳﺖ راﺳﺖ و دﺳﺖ
ﭼﭗ آﻗﺎی »ﺗﺰارﻣﻞ« ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﺮاﻧﻪی دﻻﻟﯽ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﺑـﺎدار ﺧـﻮد
ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ» .ﺑﺒﺮک« ﻣﯿﻬﻦ ﻓـﺮوش ﺑـﺮ ﭼﮑﻤـﻪﻫﺎی ﺧـﻮن آﻟـﻮد رﻫﺰﻧـﺎن
روﺳﯽ ﺑﻨﺎم »ﻧﺎﺟﯽ ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ آنﻫـﺎ ،ﺷـﺐ و
روز ،ﺑﺠﺎن ،ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮدم و ﺣﺘﯽ دﯾﭙﻮﻫﺎی ﺳﻼح ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و آﺛﺎر ﻧﺎﯾـﺎب
ﻣـﻮزﯾﻢ و ﺗﺤﻮﯾﻞﺧﺎﻧـﻪﻫﺎی ارگ آﺷـﮑﺎرا دﺳـﺘﺒﺮد ﻣﯽزﻧﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺧـﺮج ﭼــﺮس و
ﻫﺮزهﮔﯽ ﺧﻮد را در آرﻧﺪ» .ﺑﺒﺮک« ﭼﺸﻢ ﭘﺎره ،ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ ﺳﻮﺳـﯿﺎل ﻓﺎﺷﯿﺴـﻢ را
ﺑﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از »ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﮔﺎن« واﻧﻤـﻮد ﻣـﯽﺳـﺎزد ،در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻗﺸﻮن اﺷﻐﺎلﮔﺮ روس ﻗﻄﻌﺎت اردوی اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن را ﻣﺤﺎﺻـﺮه ﻧﻤـﻮده،
ﮔﺰﻣﻪ و ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﻋﺮوﺳﮏ »ﺑﺮﯾﮋﻧﻒ« را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﺑـﺮ ﺳـﻨﮕﺮﻫﺎی ﺗﺴـﺨﯿﺮ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﻣﻠﯽ ،در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر آﺗﺶ ﻣﯽﺑﺎرد .از اﯾﻦروﺳﺖ ﮐﻪ ُدم »روﺑـﺎه«
در ﺗﻠﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ .ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮگ وﺣﺸﯽ روس در ﮐﻨـﺎر
ﺗﻠﮏ اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﺮای دﻓﺎع از »روﺑﺎه« درﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣـﺮدم ﭼﻨﮕـﺎل و دﻧـﺪان ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﻏﺮد .ﻣﺮدم در ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐـﻪ روس رﻫـﺰن ،ﻧـﺎﺟﯽ و ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎن آنﻫـﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ دﺷﻤﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﺧﺎک ،ﻧـﺎﻣﻮس و ﻫﺴـﺘﯽ آنﻫﺎﺳـﺖ .ﻣـﺮدم
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت »اﻣﯿﻦ« ﺟﻼد ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑـﻪای ﻧﺎﮐـﺎم ،ﭘـﯿﺶ در آﻣـﺪ و
ﺑﻬﺎﻧﻪای اﺷﻐﺎلﮔﺮ روس ﺑﻮد و ﺑﺲ .ﻣﺮدم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎی
ﺛﻮر ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓﻫﺎی رﺳﻮاﺗﺮ و ﺗﻮﺣﺶ ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪﺗﺮ ،آنﺟﺎ ﮐﻪ ﭘـﺎی ﻧـﻮاﻣﯿﺲ و
ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻣﻠﺘﯽ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮﻧﯿﻦﺗﺮی را در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
دﯾﮕﺮ ُدم »روﺑﺎه« ﻏﺮش »ﮔﺮگ« و ﺣﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎن آﺗﺶ ﺑﺲ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺑﺮف ﺳﻨﮕﯿﻦ

ﺑﺨﺶ اول :زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ٤٩ /

ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺸﻢ ﮐﻮﻫﮑﻦ ﻣﺮدم را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻔﻨـﮓ ،ﺑـﺎ زﺑـﺎن
آﺗﺸﯿﻦ ﺧﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺧﺸﻢ ﺗﻮﻓﺎنزای ﻣﺮدم ﺑﺎﺷـﺪ .ﺳـﻨﮕﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾـﺪ
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺷﻌﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم در اﺷﮑﺎل و ﺳﻄﻮح دﯾﮕﺮ رزمﺟـﻮﯾﯽ
ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻋﺮوﺳﮏ »ﺑﺮﯾﮋﻧﻒ« رﺧﺴـﺎر زرد ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺳـﭙﯿﺪه و
ﺳﺮﺧﺎب »وﻃﻦدوﺳﺘﯽ« و »ﻣﻠﺖ ﻧـﻮازی« آراﯾـﺶ ﻣﯽﮐـﺮد ﺟﻨـﺒﺶ اﻋﺘﺼـﺎﺑﯽ
ﻫﻢﭘﺎی ﺧﺮوش ﻣﺴﻠﺴﻞﻫﺎ در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪای ﮐﺸﻮر در ﻫﺮات ،ﻗﻨـﺪﻫﺎر ،ﺑﻐـﻼن،
ﻗﻨﺪوز ،ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر و… ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﺮﺣﻖ ﻣﻠﺖ را ﺑﺮ وی ﻧﺜﺎر ﻧﻤـﻮد .در ﭼﻨـﯿﻦ ﻓﻀـﺎی
ﭘﺮﺷﻮر ﺣﻤﺎﺳﯽ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،از ﻣـﺮدم دﻟﯿـﺮ
ﮐﻮﻫﺪاﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺰرگداﺷـﺖ از ﺧـﺎﻃﺮهای ﻓﻨـﺎ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ
ﺷﻬﺪای راه آزادی ﻣﯿﻬﻦ ،اﻇﻬﺎر ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺟﺎنﺑﺎز ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و
اﻋﻼن ﻧﺒﺮد ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن ﺑﺎ اﺷﻐﺎلﮔﺮان روﺳﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﻪ روزه از ﺗـﺎرﯾﺦ ٢٨
ﺗﺎ  ٣٠دﻟﻮ  – ١٣٥٨دﺳﺖ زﻧﻨﺪ .ﻣﺮدم اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ رزﻣﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ﺷﻮر ﻣـﯿﻬﻦ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳـﺮوﯾﺲ اﻋﺘﺼـﺎب ﺷـﮑﻦ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﺷﯿﺸﻪﻫـﺎی ﺗﯿـﺮ ﺑـﺎران ﺷـﺪه و ﺣﻤـﻞ ﭼﻨـﺪ ﻣﺠـﺮوح ﺑـﯽ اﺣﺴـﺎس در ﻣﺮاﮐـﺰ
درﻣﺎﻧﺪهای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﭘﻮﻟﯿﺴﯽ »ﻣﺮﮐﺰ« ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮد .ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴـﺨﺮهای را ﺑـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﺎل ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑـﯽوﺟـﺪاﻧﯽ را ﭘـﯿﺶﮔـﻮﯾﯽ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ﮐﺎر زار ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﻨﮓ آزادی ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﻘﯿﺮ ﺧﻮد ﺗﺒﺮ دﺷـﻤﻦ
را دﺳﺘﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺸﮏ ﻣﻐﺰان ﺑﯽﻋﻤﻠﯽﮐﻪ در ﺟﻮﺷﺎ ﺟﻮش رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﺧـﻮﻧﯿﻦ ﻣـﺮدم
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و در اوجﮔﯿﺮی ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ و ﺗﻈـﺎﻫﺮاﺗﯽ ،ﺗـﺮور
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻮاﺳﯿﺲ ﺧﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪای را ﮐﻪ ﻫـﺰاران ﻓﺮزﻧـﺪ رزﻣﻨـﺪه ﻣـﺮدم را ﺑـﻪ َدم
ﺳﺎﻃﻮر ﺟﻼد ﺳﭙﺮده و در دادﮔﺎه ﺧﺸﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪی ﻣﺮدم ﻣﺤﮑﻮم ﺑـﻪ اﻋـﺪام اﻧـﺪ،
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»ﺗﺮورﯾﺴﻢ« ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮده و ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮﻓﻠﺞ ﻣـﺰﻣﻦ و درﻣـﺎن ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺎی دﻓﺎع از ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺳﺮﭘﻮش ﻧﻬﻨﺪ .ﻧﻨﮓ!
اوجﮔﯿﺮی و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺟﻨـﺒﺶ اﻋﺘﺼـﺎﺑﯽ در ﺷـﻬﺮﻫﺎ و روﺳـﺘﺎﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ،در ﻗﻌﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﺳﺮﺧﯽ را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺟﻨﮓ آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ
ﯾﮏ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و رواﻧـﯽﺳـﺖ .ﭘﯿـﺮوزی اﯾـﻦ
ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﻬﻢﮔﯿﺮی ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ﺗﻤـﺎم ﻫﺴـﺘﯽ ﺧـﻮد ،در ﺗﻤـﺎم
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ و ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه اﺳـﺖ .داﻣﻨـﻪای ﺟﻬـﺎد و اﺷـﮑﺎل آن ﺑﺎﯾـﺪ ﭼﻨـﺎن
ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻨﻮع ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺗﻨﺎﺳﺐ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧـﺪ دﺷـﻤﻦ را
ﺿﺮﺑﻪ زﻧﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ را از ﺟﻬﺘـﯽ ﯾـﺎری رﺳـﺎﻧﺪ .در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل ﺗﻤـﺎم
ﻣﺠﺎﻫﺪات ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻪ ،ﻫﻢآﻫﻨـﮓ و ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧـﻪ
ﺧﺎﻟﯽﮔﺎه و روزﻧﻪای ﮔﺮﯾﺰ ﺑﺮای دﺷﻤﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارد .در ﻣﺮﺣﻠﻪای اول ﮐﻮدﺗـﺎی
ﺛﻮر ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺮدم ﺳﻼح ﺑﻪدﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻏـﻮل آﺳـﺎی ﺟﻨﮕـﯽ روس
ﺟﺎنﺑﺎزاﻧﻪ ﻣﯽرزﻣﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ ﻣﺮدم ،ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ از اﯾﻦﮐﻪ ﺳﻼح ﻧﺪارﻧـﺪ و
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﮐﻪ در ﯾﮏ روز »ﻧﻮروز« ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺐ »ﻟﯿﻠـۃ اﻟﻘـﺪر« ﺧﻀـﺮ
ﮐﺎذﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ وﻗﺖ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻼح ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻧﻘﺶ
ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ »ﻫﺮاﺳﻨﺎک« را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ در ﺗﺠﻠﯿﻞﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﯾﺸـﯽ
ﺑﺮای دﺷﻤﻦ »ﻫﻮرا« ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .در ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﮔﺎم دوم ﺑـﻪ ﭘﻠـﻪای
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ،ﻣﺮدم ﺳـﻼح ﺷﮑﺴـﺖ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ ﺧـﻮد ،ﺳـﻼح اﺗﺤـﺎد را
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﻋﺘﺼﺎب و ﻣﻈﺎﻫﺮه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻣﺘﺸـﮑﻞ ﺗـﺪارک و آﻏـﺎز ﻣـﯽﺷـﻮد،
ﺑﻪﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد در ﺑﺴﯿﺞ و آﮔﺎﻫﯽ اﻗﺸﺎر وﺳﯿﻊ ﻣـﺮدم ﻧﻘـﺶ ﺑﺮازﻧـﺪه دارد .وﻗﺘـﯽ
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺳﻼح آﮔﺎﻫﯽ و اﺗﺤﺎد ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ و ﺳﻼحﻫﺎی ﺧﻮنرﯾﺰ
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روی زﻣﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ آنﻫﺎ ﺗﺎب ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .ﻣﺮگ ﺑﺮدﺷﻤﻦ داﻧﺶ ،ﻣـﺮگ ﺑﺮدﺷـﻤﻦ
وﺣﺪت.
ﻣﺸﺨﺼﻪای ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ و ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ در اﯾﻦﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ
زﻣﯿﻨﻪای ﺟﻨﮓ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﯿﻬﻨﯽ ﺷﮕﻮﻓﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪﺟﺎی آنﮐﻪ ﭘﯿﺶ در آﻣﺪ ﻣﺒﺎرزات
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪای ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،اداﻣﻪ و دﻧﺒﺎﻟﮥ ﻫﻢآﻫﻨﮓ آنﺳﺖ .از اﯾﻦرو دارای ﭘﻬﻨﺎی
ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺒـﺎرزه ﺟﻮﯾﺎﻧـﻪ اﺳـﺖ و اﺣﺘﻤـﺎل ﻟﻐـﺰش آن در ﻣـﻨﺠﻼب
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪﻧﻈﺮﻣﯽرﺳﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎل ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ روس ﮐﻪ در ﺑﻦ ﺑﺴـﺖ
ﭘﺮده ) در رﯾﺎ( در ﺗﻀﺎد ﺑﻮد و ﻧﻤﻮد ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﻣﺪارا
ﮐﻨﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ را ﯾﮑﯽ ﭘﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤـﻮده و ﺑـﺎ ﺳـﺮ اﻓﮕﻨـﺪه ﮔـﯽ
ﺳﺰاوار ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد اﻗﺸﺎر وﺳﯿﻊﺗﺮ ﻣـﺮدم را
ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺮ ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﮔﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑـﺮﻋﮑﺲ
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪوزی در ﻧﺸﯿﺐ و ﻓﺮاز ﭘﯿﮑﺎر ،روز ﺗﺎ روز ﺑـﺎ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪﺧﻮد و
اﺗﮑﺎ ﺑﻪﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﭘﻮزهای ﺧﻮنآﻟﻮد ﮐﻔﺘﺎر روس را ﺑﻪﺧﺎک ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﻣﺎﻟﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻮﯾﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻏﺮب را ﻧﯿﺰ
ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﭼﻪ ﺟﺒﻮﻧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻧﻮﺣﻪای ﺟﻐﺪ آﺳﺎی آﻧﺎنﮐﻪ ﺑﻪ اﻣـﻮاج ﺧﺮوﺷـﺎن
ﻗﻬﺮ ﻣﺮدم و ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی درﺳﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ و راه رﺳﺘﮕﺎری و ﻧﺠﺎت را
ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺷﻤﻦ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ دﯾﮕﺮ ﺳﺮاغ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ از ﺑـﯿﻢ دو
دﺷـــﻤﻦ ﮔﻮﺷـــﻪﮔﯿﺮی و اﻧـــﺰوای ﺑـــﯽدرد ﺳـــﺮ را در ﭘـــﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـــﺪ.
اداﻣﻪ و ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﺼﺎبﻫﺎ و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدم دﺷـﻤﻦ را از ﻟﺤـﺎظ اﻗﺘﺼـﺎدی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و رواﻧﯽ دﺳﺘﺨﻮش ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻧﻤـﻮده ،ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺧـﻂ ﻣﻘـﺪم
ﺟﺒﻬﻪ را ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد را ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺗﺤـﺖ ﺳـﻠﻄﻪی
دﺷﻤﻦ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺎ دﻣﯿﺪن روﺣﯿﻪای ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮﯾﯽ در اﻗﺸﺎر وﺳﯿﻊ

 / ٥٢ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺎن دادن ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻓﻮری و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی
دﺷﻤﻦ ،اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ
اﺑﺘﮑﺎر و ﺗﻌﻤﯿﻖ روﺣﯿـﻪ ﻫـﻢﺑﺴـﺘﮕﯽ در ﺑـﯿﻦ ﻣـﺮدم و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و اﯾـﺮاد
ﺿﺮﺑﺎت ﭘﺒﻬﻢ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دﺷﻤﻦ ﭼﻮن ﺧﺮس وﺣﺸﯽ ،در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮓ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﺰشﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺶﻫـﺎی ﻣﻨﻔـﺮد ﻣـﺮدم را ﺑـﺎ
ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از »آراﻣﺶ« ﯾـﮏ ﺑﺨـﺶ ﻣـﺮدم ﺑﺨـﺶ
دﯾﮕﺮ آنرا ُدم آﻟﻮده ارﺗﺠﺎع و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﺮب ﻗﻠﻢداد ﻧﻤﺎﯾـﺪ .از اﯾـﻦروﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻧﻘﺶ روﺷﻦﮔﺮی ،ﺗﺪارک ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ و رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺮوی آﮔﺎه و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ در
اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﺒﺮد ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿـﺪا ﻣﯽﮐﻨـﺪ .اﻣـﯿﻦ
ﺟﻼد ﺑﺎ ﺗﯿﻎ ﺧﻮنﭼﮑﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎر روس ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﻮدهﻫﺎرا از ﻓﺮزﻧـﺪان آﮔـﺎه ﺷـﺎن
ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪای ﯾﻐﻤﺎﮔﺮی ﺑﯽدرد ﺳﺮ ﺑﺎدار رﻫﺰن ﺧﻮد را آﻣـﺎده ﻧﻤﺎﯾـﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ او ﺳﯿﻪ دﻻن ﻣﺮﺗﺠﻊ ،ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﮑﺘﺐﻫﺎ و ﺗﺮور ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮزاﻧـﻪ ﺗـﻼش
دارﻧﺪ ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺳﯿﺎه و ﻧﻨﮕﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺣﯿﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺧـﻮﻧﯿﻦ
دوﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﮐﻮره راه ﭘﺮ ﭘﯿﭻ ﺟﻨﮓ آزادی ﺑـﺪون ﭼـﺮاغ
ﻋﻠﻢ ،ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪان آﮔﺎه ،ﺟﺎنﺑﺎز و رهﮔﺸﺎی ﺧﻮد از ﻣﯿﺎن دامﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن رﻧﮕﺎ
رﻧﮓ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺮوزی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ره ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ و ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ آنﻫـﺎ،
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﺮوﺷﻨﺪه ﮔﯽ و ﺻﻼﺑﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ از ﺗﺎﺛﯿﺮ زﻫﺮ آﮔﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎن
ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎﻫﺎ ،ﻣﺼﺌﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑـﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑـﺮار
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﻧﻔﻮذ اوﺑﺎﺷﺎن ،ﻫﺮج وﻣﺮج ﻃﻠﺒﺎن ،اﺧﻼلﮔﺮان و ﺑﻬﺮه ﺟﻮﯾﺎن ﻣـﺮدم
آزار ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺼﺎبﻫﺎ و ﻣﻈﺎﻫﺮهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ و روﺷﻦﮔﺮی ﮐـﺎﻓﯽ
در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﻮد ،اﺻﻞ داوﻃﻠﺒﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد ،ﻣـﺮدم در ﺳـﻄﻮح
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺞ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮔﺮدﻧﺪ ،روﺣﯿـﻪای ﻫـﻢﺑﺴـﺘﮕﯽ در ﺑـﯿﻦ ﺟﻨـﺒﺶﻫـﺎی
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ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔـﺮدد ،زﻧـﺪﮐﯽ روز ﻣـﺮه ﻣـﺮدم دﺳـﺘﺨﻮش اﺧـﺘﻼل و
ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﻧﮕﺮدد و ﺟﻮاﺳﯿﺲ و اﻋﺘﺼﺎب ﺷـﮑﻨﺎن ﺑـﺎ ﺷـﯿﻮهﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﻨﺒﯿـﻪ
ﮔﺮدﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﯿﺮوی رزمﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﭘﺮ ﺗﻮان ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳـﯿﻼب
ﺧﺮوﺷﺎﻧﯽ ﻣﺒﺪل ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺘﻌﻤﺎر و ارﺗﺠﺎع را ﺑﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ،در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﺮ ﻓﺮوزان
آﺗﺶ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﮑﻮت ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ،ﭼﻨـﯿﻦ واﻧﻤـﻮد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺨﺮه ﻧﺠﺎت
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﺗـﻮ ﮔـﻮﯾﯽ ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ اﻧﺴـﺎن آﮔـﺎه ،ﺷـﺮاﻓﺖﻣﻨـﺪ،
ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺖ و ﭘﯿﮑﺎرﺟﻮ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮکﻫﺎی روﺳﯽ ﺑﺮﺳﯿﻤﺎی ﺗﺎﺑﻨـﺎک ﻧﯿﺎﮐـﺎن آزاده ﻣـﺎ ،ﺑـﺮ روان
ﺷﻬﺪای راه آزادی ﻣﺎ و ﺑﺮﺧﻮنﻫﺎی ﺳـﺮخ ﺳـﻨﮕﺮﻫﺎی ﺟﻬـﺎد ﻣـﺎ ﻟﺠـﻦ ﺑﭙﺎﺷـﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن وﻗﺖ آنﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﺪارک اﻋﺘﺼﺎبﻫﺎی اﻋﺘﺮاض آﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻨـﮓ
اﺳﺘﻌﻤﺎر روس ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﮑﺸﺪ و روﺣﯿﻪای ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ای را ﮐﻪ ﺳﺎﻃﻮر ﺧـﻮﻧﯿﻦ
اﻣﯿﻦ ﺟـﻼد ﻫـﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺖ آﻧـﺮا ﺧﻔـﻪ ﺳـﺎزد ،آﺷـﮑﺎرا ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ ﺗﺒـﺎرز دﻫـﺪ.
ﻣﺎ ﻟﮑﻪای ﻧﻨﮓ اﺳﺘﻌﻤﺎر روس را از داﻣﻦ ﭘـﺎک ﻣـﯿﻬﻦ ﺑـﺎ ﺧـﻮن ﺧـﻮد ﺧـﻮاﻫﯿﻢ
ُ
ﺷﺴﺖ.
ﯾﺎ ﻣﺮگ ﯾﺎ آزادی
روس اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ در ﺳﺮاﺷﯿﺐ رﺳﻮاﯾﯽ و ﺗﺒﺎﻫﯽ
ﺷﺎمﮔﺎه ﺷﺶ ﺟﺪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﻪ روس ،ﺑـﺎ اﺷـﻐﺎل ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﻋﺮﯾـﺎن
ﮐﺸﻮرﻣﺎ» ،ﺑﺒﺮک« اﯾﻦ ﻣﯿﻬﻦ ﻓﺮوش رﺳﻮا را ﺑﻪ ﭼﺎﮐﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.
اﻋﺘﺮافﻧﺎﻣــﻪی ﻧﻨﮕــﯿﻦ ﭼــﺎﮐﺮی »درﺑﺎرﻣــﻞ« دﯾــﺮوز و »ﺗﺰارﻣــﻞ« اﻣــﺮوز-
ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪای ﺳﻨﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺒﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی روﺳﯽ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن
ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪ .و ﻓﺮدا »ﺷﺎه ﺷﺠﺎع« روﺳﯽ]ﺑﺒﺮک ﮐﺎرﻣـﻞ[ در ﺣﺼـﺎر ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
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اﺷﻐﺎلﮔﺮ ﺗﺎج ﺧﻮن آﻟﻮد ﺑﺮده ﮔﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎد .ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﻋﺎﺟـﻞ ﻧﻈـﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ و ﺗﺠﺎوز رﻫﺰﻧﺎﻧﻪای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،اﮔﺮ
ﺣﻘﺎﯾﻖ را از ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻣﺴـﺘﻮر ﺑـﺪارد ،ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ روﺷـﻦ ﻣﻠـﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎک ﺑﭙﺎﺷﺪ» .ﺑﺒﺮک« ﺷﯿﺎد ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ واﻧﻤـﻮد ﺳـﺎزد ﮐـﻪ
اردوی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او را از آﻏﻮش ﻓﺎﺟﻌﻪ ﭘﺮور اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﺑﯿـﺮون ﮐﺸـﯿﺪه و
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪﺟﺎی »اﻣـﯿﻦ« ﺟـﻼد ﻧﺸـﺎﻧﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ اﺗﻬـﺎم
رذﯾﻼﻧﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ داﻣﻦ ﻣﻠﺖ آزاده و اﻓﺴﺮان وﻃﻦﭘﺮﺳﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ داﻣﻦ
اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ و ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺮادر ﮐﺸﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﺪان ﺧﻔﺘﻪ آنﻫﺎ
را ﺑﺮﻧﻤﯽ اﻧﮕﯿﺨﺖ ﻧﻤﯽﭼﺴﺒﺪ.
ً
اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﮐـﻪ ﻇـﺎﻫﺮا ﺟﺴـﺎرت
رﻫﺰﻧﺎﻧﻪای را ﻧﻤﻮدار ﻣﯽﺳﺎزد ،در واﻗﻊ ﻣﻨﺘﻬﺎی در ﻣﺎﻧﺪه ﮔﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺟﺎنﮐﻨﯽ
درﻣﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻏﺎرﺗﮕﺮ روس ،ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺛـﻮر ﺑـﺎ ﻣﻨﻄـﻖ ﺟﻼداﻧـﻪ ﺗﺼـﻮر
ﻣﯽﮐــﺮد ﮐــﻪ ﻗﯿــﺎم آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧــﻪی ﻣﻠــﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن را ﺧﻮاﻫــﺪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑــﺎ
وﺣﺸﯽﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﺎﯾﺪ .ازاﯾﻦرو ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺧﻮﻧﯿﻦ
و ﺑﯽﺷﻤﺎری ﮐﻪ »اﻣﯿﻦ« ﺟﻼد ﻓﻘـﻂ ﻣﺠـﺮی ﺑـﯽ اراده آن ﺑـﻮد ﺳـﺮاﭘﺎ ﻧﺎﺷـﯽ از
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس و درﺑﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿـﺪ آن
ﺑﻮد .درﺳﺖ ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻣﻬﯿـﺐﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸـﺘﺎرﮔﺎه ﻋﺼـﺮو
دردﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎنﮔﺎه ارزشﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﻤﺜﯿـﻞ ﻣﯽﮐـﺮد ،ﺳـﮕﺎن ﻧﻮاﻟـﻪ
ﺧــﻮر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﻢ ﺧــﻮن آﺷــﺎم روس در ﻣﺠﻤــﻊ ﻧﺎمﻧﻬــﺎد »ﺳــﺎزﻣﺎن ﺻــﻠﺢ
وﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ« ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﺳﮓ آﺳﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﯽﮐﺸـﯿﺪﻧﺪ.
درﺳــﺖ ﻫﻨﮕــﺎﻣﯽ ﮐــﻪ »ﺑﺒــﺮک« در آﻏــﻮش ﺑﺮژﻧــﻒ ﻣﺸــﻖ دﻟﺮﺑــﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐــﺮد،
ﺟﻼدان روﺳﯽ »اﻣﯿﻦ« ﺧﻮنرﯾﺰ را در ﮐﺸﺘﺎر ﻣﻠﺖ ﺗﺸﺠﯿﻊ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤـﻮد
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و از زﺑﺎن »ﺗﺮه ﮐﯽ« ﻣﯿﻤﻮن ﺻﻔﺖ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐـﻪ »ﻣـﺎ دﺷـﻤﻨﺎن ﺧـﻮد را در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ« ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﮐﺸـﯿﺪن ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﻫـﺎی
ازﯾــﻦ »ﺟﻨﺎﯾــﺖ درﺗــﺎرﯾﮑﯽ« ﭘــﺮده اﺑﻬــﺎم دﯾﮕــﺮ را ﺑــﺮ ﺳــﯿﻤﺎی راﺳــﺘﯿﻦ ﻧﺒــﺮد
آزادیﺑﺨــﺶ ﻣﻠــﺖ ﻣــﺎ ﮔﺴــﺘﺮده و آب ﺑــﻪ آﺳــﯿﺎب اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﻢ ﻏــﺪار روس
ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻗﯿﺎم ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪای ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤـﻞ ﻗﺒﺎﯾـﻞ و ﻋﺸـﺎﯾﺮ در ﺑﺮاﺑـﺮ
اﺻﻼﺣﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻤﺎی رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻋﻘﺐﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾـﻦ
ﺻﺪای دﻫﻞ ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﯾﮏ رژﯾـﻢ
ﺑﺮده اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ داﻣﻦ زده ﻣﯽﺷﺪ .زﻣـﺎﻧﯽ ﺧﯿﺰشﻫـﺎی ﺣﻤﺎﺳـﻪ
آﻓـﺮﯾﻦ ﻣﻠـﺖ ﻗﻬﺮﻣــﺎن ﻣـﺎ ﮐـﯿﻦﺗــﻮزی اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﺎﻧـﻪای ﻓﺮارﯾـﺎن و ﭘﻨﺎﻫﻨــﺪهﮔﺎن
ً
ﺟﯿﺮهﺧﻮار ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ادﻋﺎی ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪی رژﯾﻢ
ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖ و ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮔﺎن ﺻـﺤﻪ ﮔـﺬارده ﻣﯽﺷـﺪ .وﻟـﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺼﺐ ﻧﺎمﻧﻬﺎد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ ﺑـﻪ اﺻـﻄﻼح
ﭼﭗﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮروی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از
ﺳــﺮزﻣﯿﻦ ﺧــﻮد ،آزادی وﺣﺎﮐﻤﯿــﺖ ﻣﻠــﯽ ﺧــﻮد و رﻓــﺎه ﺧــﻮد ﺟﺎﻫﻼﻧــﻪ ﭼﺸــﻢ
ً
ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ و ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ اﺧـﺘﻼف اﻧﺪﯾﺸـﻪ ﺑـﺎ رژﯾﻤـﯽ ﻣﯽﺟﻨﮕـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺟﺴﻮراﻧﻪ و ﭘﯿﺶﺗﺎز در ﺳﻨﮕﺮ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﺮﻗـﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ روی ﭘـﺎی
ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮروی ﻧﻘﺶ ﺑـﯿﺶﺗـﺮی از ﯾـﮏ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺴـﺎﻋﺪ
ﺧﺎرﺟﯽ و ﻓﺮﻋﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن آﻧﭽـﻪ در ﭘـﺮدهای ﻧﯿﺮﻧﮓﻫـﺎی
دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺧﺘﻨﺎق ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﻬﺮه ﺟﻮﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﺷـﯿﺎداﻧﻪای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ
روس ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﻋﺒـﺎرت ﺑـﻮد از ﺗﺠـﺎوز رﻫﺰﻧﺎﻧـﻪای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس ﺑـﺮ
اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ آزاده و رزمﺟﻮ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻠﺖ در ﻣﺼﺎف ﺑﺎ ﺳﻔﺎکﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺟﺎنﺑﺎزاﻧﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
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وﻟﯽ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻠﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺶروی دﻟﯿﺮاﻧﻪ از ﺧﻼل ﻣﻮاﻧـﻊ،
ﻣﺼﺎﯾﺐ ،ﺗﻬﻤﺖﻫﺎ و دامﻫﺎ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس را ﻧﻘﺶ ﺑﺮ
آب ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق آب ﺗﺎ ﮔﻠﻮ ﺑﭽﻪ زﯾﺮ ﭘـﺎی ﺑـﻪ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ
ذﻟﺖ ﮐﺸﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﮐﻪ دﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮن آﻟﻮد ﺧﻮد را ﺑﺮ داﻣـﻦ ﺳـﯿﺎه او ﭘـﺎک
ﮐﻨﺪ .درﯾﻦ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺳﺮﺳﺎم آور »ﺗﺮه ﮐـﯽ« ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺑـﺪ ﻧـﺎم ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺗﻌـﻮﯾﺾ
»اﻣﯿﻦ« ﺟﻼد ﺑﺎ ﭼﻬﺮهای ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮ و رﯾﺎ ﮐﺎر ﮔﺮدﯾﺪ.
دﯾﮕــﺮ ﻓﺮﺻــﺖ آن رﺳــﯿﺪه ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﭼــﺎﮐﺮ ﮐﻤــﺮ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﺮژﻧــﻒ در ﺑﺮاﺑــﺮ
ﺳﺮﺧﻮردهﮔﯽ ارﺑﺎب ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺧﻮنآﻟﻮد ﺗﺮه ﮐﯽ را
َ
ﺑﺎ ادﻋﺎی وراﺛﺖ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮده راﻧﺪه ﺷﺪه و
ً
ﺧﻔﺘﻪ در آﻏﻮش ﺑﺮژﻧـﻒ در ﻣﯿـﺎن ﻣﻠـﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺧﺮﯾـﺪاری ﻧﺪاﺷـﺖ .ﺑﻨـﺎ،
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﻏﻞﮐﺎر روس ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺑﺰار ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﻮری ﺧﻮد را اﻧﺘﺨـﺎب
ﮐﺮد و ﭼﻬﺮهای رﺳﻮا را ﺑـﺎ آراﯾـﺶ اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻣﻠـﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ و اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﺑـﻪ
وﺳﯿﻠﻪای ﻗﺸﻮن اﺷﻐﺎلﮔﺮ و ﺧﻮنرﯾﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﺶﮐﺶ ﻧﻤﻮد.
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﺑـﺎ اﺷـﻐﺎل رﻫﺰﻧﺎﻧـﻪای ﻣـﯿﻬﻦ ﻣﻘـﺪس ﻣـﺎ وﺟـﺪان ﻣﻠـﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺟﺮﯾﺤﻪ دار ﺳﺎﺧﺖ ،و ﯾﺎوه ﺳﺮاﯾﯽ ﺑﺒﺮک در ﺗـﻼش ﺗﺤﻤﯿـﻖ ﻣﻠـﺖ
ﺑﺮﯾﻦ ﺟﺮاﺣﺖ ﻧﻤﮏ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ.
ﺑﺮدهای آﺳﺘﺎن ﺑﻮس روس ،اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎ را اداﻣﻪای اﻧﻘﻼب ﺳـﺘﺮگ
ﺛﻮر ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪای ﻣﻘﺪس »اﻧﻘﻼب« را ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﯾﭽـﻪای زﺑﺎنﻫـﺎی
آﻟﻮده ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻠﻖﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮدﺗـﺎ ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﮐﻨـﯿﻢ ،در
ﺣﻘﯿﻘﺖ]در[ ادﻋﺎی ﻓﻮق ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧـﺪ .اﯾـﻦ اﺷـﻐﺎل ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﻧـﻪﺗﻨﻬﺎ
اداﻣﻪای ﺗﻮﻃﺌـﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺳـﺮﻃﺎن  ،٥٢ﺛـﻮر  ٥٧و ﺳـﻨﺒﻠﻪ  ٥٨ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﺒـﯿﻦ
ﮐﻤﮏﻫﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی دو دﻫﻪای ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊﺗﺮ ،روﺷـﻦﮔﺮﻣﺎﻫﯿـﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪهای ﻣﻠﻞ اﺳـﯿﺮ و
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ﺧﻠﻖﻫﺎی در ﺑﻨﺪ اﺳﺖ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﺑﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﭘﯿﻤـﺎن ﻣﻨﻌﻘـﺪهای ﺑﯿﺴـﺖ
ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮط »دوﺳﺘﯽ« را ﺑﻪﺟﺎ آورده ،ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻧﯿـﺰ ﮐـﻪ در وﻓـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪ
ﺷﻬﺮهای آﻓﺎق اﺳﺖ ،دوﺳﺘﯽ ﺧﺮس ﻗﻄﺒـﯽ را ﺑـﺎ ﻋﻤـﻞ ﺑﺎﻟﻤﺜـﻞ ﭘﺎﺳـﺦ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﮔﻔﺖ.
ﺑﺮدهی ﺟﻮ ﻓﺮوش و ﮔﻨﺪم ﻧﻤﺎی روس ،اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﻣﺮﺣﻠـﻪای
ﻧﻮﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺛﻮر ﺧﻮاﻧﺪ .ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﮐﻮدﺗـﺎی ﺛـﻮر
اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﻮدﺗـﺎی ﺛـﻮر در ﺻـﺪد
اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﻄﺮهای اﺳﺘﻌﻤﺎر روس ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻤﺎل ﻣﯿﻬﻦ ﻓﺮوش آن ﺑـﻮد و اﺷـﻐﺎل
ﻧﻈﺎﻣﯽ  ٦ﺟﺪی ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر ﻋﻤﺎل روس و ﺑﯿﺪاری ﺷـﻮر اﻧﮕﯿـﺰ ﻣﻠـﺖ
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮﭼﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد .در ﻣﺮﺣﻠـﻪای ﻧﺨﺴـﺖ ،در
ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎن ،روس ﻣﺸﺎور ﺧﻮﺑﯽ از آب در ﻧﯿﺎﻣﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻧﻮﯾﻦ
در ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎن ﺑﺎ روس ،روس ﺟﻨﮓﺟﻮی ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﮕﺬار درﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺰ آزﻣﻮده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻼح ﻣﻬﯿـﺐ روس ﻏﺎﻟـﺐ اﺳـﺖ ﯾـﺎ اﯾﻤـﺎن ﺗﺰﻟـﺰل
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮاﻓﻐﺎﻧﯽ.
ﺑﺮدهای رﯾﺎﺳـﺖﺟـﻮی روس ﺣـﺰب واﺣـﺪ را ﺷـﻌﺎر ﻣﯽدﻫـﺪ و ﺑـﻪ ارﺗـﺶ
آزادیﺑﺨﺶ درود ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ رﻫﺒﺮان ﭼﺎﮐﺮ ﭘﯿﺸﻪاش ﻫﺮ ﺑﺎر آنرا
ﺑﻪ ﭘﺎی ﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﺑﺎز ﺑﻪ ﮐﯿﻔـﺮ آن ﺳـﺠﻮد ﺣﻮاﻟـﻪ ﺳـﺎﻃﻮر ﺗﺼـﻔﯿﻪ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺖ دﯾﮕﺮ از ﺗﻪ دل اﯾﻤﺎن ﺑﯿـﺎورد؟ و اردوی ﮐـﻪ
ﺷﺮاﻓﺖ ﺳﺮﺑﺎزیاش ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮاﻧﻪ روس ﻟﮑـﻪ دار ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧـــﺪ ﺑـــﻪ ﻋﺎﻣـــﻞ ﺗﺒـــﺎﻫﯽ و ﺳـــﺮاﻓﮕﻨﺪه ﮔـــﯽ ﺧـــﻮد وﻓـــﺎدار ﺑﺎﺷـــﺪ؟
ﭼﺎﮐﺮ ﻣﯿﻬﻦﻓﺮوش روس »ﺟﺒﻬﻪ وﺳﯿﻊ ﭘﺪر وﻃﻦ« را ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸـﺪ .وﻗﺘـﯽ
ﻣﻘﺪرات ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دﺳﺘﺨﻮش اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ روس ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾـﺎ ﺣـﺰب ،ﺳـﺎزﻣﺎن،
ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑـﻪای »ﺗﻨﮕـﺮ« ﺑـﺎ
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ﺳﻮﮔﻠﯽ ﺑﺮژﻧﻒ اﯾﻦ ﻋﺠﻮزه ﻫﺰار داﻣﺎد ،ﺑﻪ ﺣﺠﻠﻪای زﻓـﺎف ﺑـﺮود ؟ ﺗﺮدﯾـﺪی در
ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺮاﺳﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ دژ ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﺗﺴـﺨﯿﺮ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮی ﻣﺒـﺪل ﻣﯽﺷـﻮد.
ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑـﻪ ﭘـﺎ ﻣﯽﺧﯿـﺰد و ﺟﺒﻬـﻪای ﻓﺸـﺮده از ﺳـﺪ آﻫﻨـﯿﻦ را
ﻣﯽﺳﺎزد .وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﺎ دﻻل اﺳﺘﻌﻤﺎر روس ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﯿﻪ آن و آنﮐﻪ ﺑﺮون ازﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺟﺰ ﻧﻔﺮﯾﻦ در اﻧﺘﻈﺎر وی ﻧﯿﺴﺖ.
»ﺑﺒﺮک« ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻫﺎت ﺑﺮ اﻓﺴـﺎر ﺑـﺮده ﮔـﯽ روس »اﻣـﯿﻦ« ﺟـﻼد را ﺟﺎﺳـﻮس
»ﺳﯿﺎ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و ﺟﻨﺎﯾﺎت او را ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
»اﻣﯿﻦ« ﺟﻼد »ﺑﺒﺮک « ،اﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮏ ﺧﻔﺘـﻪ در آﻏـﻮش ﺑﺮژﻧـﻒ را ،ﭘﻨﺎﻫﻨـﺪه و
ﻓﺮاری ﻏﺮب ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ .وﻟﯽ ﻧـﺎزک دﻟـﯽ و ﻋﻄﻮﻓـﺖ ﺳﺎﻟﻮﺳـﺎﻧﻪای او ﻣـﺎﻧﻊ از آن
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺒﺮان ﺗﺒﻬﮑﺎریﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ دﺷﻤﻦ را ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﯿـﺮد و رﻫـﺎﯾﯽ
زﻧــﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،ﻣﻨــﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒﻫــﺎی ﺧﻮدﺳــﺮاﻧﻪ ،ﺗﻔﺘــﯿﺶ ﻣﻨــﺎزل ،ﻋﻘﺎﯾــﺪ،
ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ وﺣﺘﯽ ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺪام را در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻮﯾﺪ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻼﻧﺼﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ اﺻﺎﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ
ﻧﻈﺮﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠـﯽ »اﻣـﯿﻦ« ﺟـﻼد او را در ﮐـﺪام ﻣﻮﺿـﻊ ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ و
اردوﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
اﮔﺮ اﻣﯿﻦ ﺟﺎﺳﻮس »ﺳﯿﺎ« ﺑﻮد در ﮐﺪام ﭘﯿﻤﺎن ﻋﻠﻨﯽ و ﺳﺮی ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮ آورده ﺳﺎﺧﺖ و ﭼﺮا ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺎر ﮐﺸﺘﻪای اﻣﺮﯾﮑﺎ را
ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﺎﭼﻪ ﮔﯽ اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ) ﺑﻪ اﺷﺎره روسﻫﺎ( ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺴﺖ و در ﺗﻨﮕﻨـﺎی ﻓﻠـﺞ
ﮐﻨﻨﺪه اﻓﻼس ﻣـﺎﻟﯽ ،ﮐﻤﮏﻫـﺎی اﻣﺮﯾﮑـﺎ را ﺑﺮﺧـﻮد ﺣـﺮام ﮐـﺮد و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ را اﺧﺮاج ﻧﻤـﻮد و ﻫـﺮ روز ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﯽ در ﺳـﺎﺣﻪای
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﻨﻮا ﺑﺎ ﺑﺮژﻧﻒ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻠﮑـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣﺨـﺎﻟﻔﯿﻦ روس را
ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﺒﺮک ﺑﺮ آﺳﺘﺎن ﺑﺮژﻧﻒ ﭼﻬﺮه ﻣﯽﺷـﻮد »اﻣـﯿﻦ« ﺟـﻼد او را
»ﻓﺮاری ﻏﺮب« ﻧﻤﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ؟
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اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ »اﻣﯿﻦ« ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﺳﻔﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺟﻼد ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑـﺮ ﺗﺨﺘـﻪ
ﻧﻨﮓ ﺟﺎوداﻧﻪ ﭼﺎر ﻣﯿﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .وﻟﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺎرﻧﺎﻣـﻪای ﺧﻮنﺑـﺎر و ﻧﻔـﺮت
اﻧﮕﯿﺰ او در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺷﺮارت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﻗﻄﺮهای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﯿﭻ ﺷﻌﺒﺪه
ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ را دﮔﺮﮔﻮن ﺟﻠﻮه دﻫﺪ .اﯾـﻦ ﺷـﯿﻮهای ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻏﺪار و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﻪای روس اﺳﺖ ﮐﻪ روزﮔﺎری ﺑﺮده ﺳـﮓ ﺻـﻔﺖ
ﭼﻮن »ﺗﺮﮐﯽ« و »اﻣـﯿﻦ« ) و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺒـﺮک ( را ﺑـﺎ ژﺳـﺖﻫﺎﯾﯽ »ﺑﺮادراﻧـﻪ« و
»رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ« در آﻏﻮش ﻣﯽﮔﯿﺮد و روز دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺘﺎره ﮔﺮانﺑﺎر ﺟﻨﺎﯾـﺎت ﺧـﻮد را ﺑﻨـﺎم
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﻘﻠﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد .در دامﮔﺎه ﻧﯿﺮﻧﮓ روﺳﯽ ﺑـﻪ ﺳـﺎدهﮔـﯽ ﺳـﻔﻠﻪ
ﺑﯽﺷﺨﺼﯿﺖ »ﻧﺎﺑﻐـﻪ ﺷـﺮق« ﺧﻮاﻧـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ﺗـﺎ روز دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ اﺗﻬـﺎم ﮐـﯿﺶ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻧﻨﮓ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد و ﺟﻼد وﺣﺸﯽ »ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان دﻟﯿﺮ ﺛﻮر«
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ در ﻓﺮﺟﺎم ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻧﻨﮕـﯿﻦش ﺑـﻪ داﻣـﻦ »ﺳـﯿﺎ« ﭘـﺎک ﺷـﻮد و
»درﺑﺎرﻣﻞ« ﻣﻄﺮود در آﺳﺘﯿﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺟﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺨﺮه ﮔـﺮدد .وﻗﺘـﯽ ﺳﺮﺷـﺖ اﻫﺮﯾﻤﻨـﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس
ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺑﺮده اش ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﻀﺎد ﻣﺎﻫﻮی ﺑﺎ ﺑﺮده دﯾﮕﺮش ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻫﻢ در ﺷﯿﻮهای ﻋﻤﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻫﺪف آن ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ .آن ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻏﺮش ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻓﻨﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﻠـﺖ را ﺑـﻪ ﺑـﺮده ﮔـﯽ
روس دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑـﺎ ﮐﺮﺷـﻤﻪ ﺑـﯽ ﺧﺮﯾـﺪار ﻣﻠـﺖ را ﺑـﻪ ﭘـﺬﯾﺮش
رﻫﺒﺮی ﺧﻮد و در واﻗﻊ ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﺸـﺮوط
ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب و آزادی ﺑﯿﺎن و وﺟﺪان ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻮدﺗﺎی ﺛﻮر ﭼﻪ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ
ﺟﺰ وﻃﻦ ﻓﺮوﺷﯽ و ﺗﺤﻤﻞ ﻗﻼدهی ﺑﺮده ﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن
ً
اﮔﺮ ﻗﯿﺎم ﻣﻠﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﺷـﺪت و وﺳـﻌﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺟﺮﯾـﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ،ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻨﺪ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﭘﻮر ﺧﯿﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ارﺑﺎب ﺧﻮد ﻣﺨـﺎﺑﺮه

 / ٦٠ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺧﺘﻨﺎق و ﺗﮑـﺮار ﺗﺼـﺎﻋﺪی ﺟﻨﺎﯾـﺎت ﺳـﻠﻒ
ﺧﻮد اﺣﺘﺮاز ﺟﻮﯾﺪ ؟ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﮔﺮ ﺟﻨﺎﯾـﺎت ﺗﮑﺎندﻫﻨـﺪه ﺑﻌـﺪ از ﮐﻮدﺗـﺎی ﺛـﻮر
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨـﺪ ﺑـﻮده ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ
ﻣﻠﻬﻢ از ﻣﺸﯽ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ و ﻣـﯿﻬﻦ ﻓﺮوﺷـﺎﻧﻪ و داﻣﻦﮔﯿـﺮ ﯾـﮏ ﺷـﺒﮑﻪای ﮔﺴـﺘﺮده
اوﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﻪ اﺳﺖ .ﻣﮋده ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺪام ﺑﻪ ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ ﺟـﺰ ﺟـﻼدان
ﺧﻮنرﯾﺰ ﺗﺴﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﭘـﺲ ﻣـﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐـﻪ ﻋﺒـﺎرات ﺧـﻮش آﻫﻨـﮓ و
رﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮده ﮔﯽ ﻏﻼم ﺑﭽﻪ ﺑﺮژﻧﻒ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﭘﯿـﺎم
ﮐﺎذب ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﺑﺮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس از ﻃﻮﻓﺎن ﺧﺸﻢ آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ
ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻋﻤﺎل ﺟﻔﺎﮐﺎر آنﺳﺖ.
ﻏﻼم ﺑﭽﻪ ﺑﺮژﻧﻒ ،ﺑﺎ ﺑﯽ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ زﺑﺎﻧﯽ و ﻋﺸﻮهﮔﺮیﻫﺎﯾﯽ ﻣﻀﺤﮏ
ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را در ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺣﯿﺎت او در
ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دورهای ﻫﻔﺖ ﺷﻮرا ،ﻣﺪاﺣﯽ او در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،آﺳﺘﺎن ﺑﻮﺳﯽ در
ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺮداری آزﻣﻮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .و ﺣﺘﯽ ﺣﻤﻞ دوﻟﯽ او ﺑـﺮ دوش ﻗﺸـﻮن
اﺷﻐﺎلﮔﺮ روس از ﻣﺴﮑﻮ ﺗﺎ ﮐﺎﺑﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آزﻣﻮده را ﺑﺎز ﻫﻢ آزﻣﻮدن ﺑـﻪ
ﮐﺎر اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﮕﺬار ﺑﺎز ﻫﻢ آزﻣﻮﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﺗـﺎرﯾﺦ ﮔـﺮدد ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﺑـﺮدهای ﺑـﯽ
وﺟﺪان و وﻃﻦﻓﺮوش ،ﺷﯿﺎد در زﯾﺮﺑﺎر ﺗﻮﻗﻌﺎت ﮐﻤﺮ ﺷـﮑﻦ ارﺑـﺎب ﺟﻬـﺎنﺧﻮار
ﺧﻮد در ﻣﺤﺎﺻﺮهای آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺑﺮﺣﻖ ﻣﻠﺖ ﺑﭙﺎﺧﺎﺳـﺘﻪای ﭼﮕﻮﻧـﻪ دﺳـﺖ و ﭘـﺎ
ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺟﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﭘﺎ ﻣﯽاﻓﺘـﺪ و ﺳـﺮ اﻧﺠـﺎم در ﮔـﻮدال اﻓﺘﻀـﺎح و ﻧﻨـﮓ
ﺟﺎودان ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯽﮔﺮدد.
اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ روس وﺟﺪان ﺧﻔﺘﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﺳـﻪای ﺧـﻮﻧﯿﻦ ﻣﻠـﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮده ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮔﺴﺘﺮﻧﺪ ﺗﮑﺎن داد .ﺑﻌـﺪ ازﯾـﻦ ﺟﻨﺎﯾـﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ
روس و ﺧــﺮوش رزمﺟﻮﯾﺎﻧــﻪای ﻣﻠــﺖ ﻧﺎدﯾــﺪه و ﻧﺎﺷــﻨﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫــﺪ ﻣﺎﻧــﺪ.
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در ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎی ﺛﻮر و ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧـﻮﯾﻦ رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰﻣﻠﺖ ﻣـﺎ ،ﻫﻤـﺪردی
ﺧﻠﻖﻫﺎﯾﯽ آزادهای ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﯿﮑﺎر ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ،ﺑﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﯽ اﻣـﺎن
را ﻋﻠﯿــﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﻢ روس و ﺑــﺮده ﮔــﺎن ﻣــﯿﻬﻦﻓــﺮوش آن اﻋــﻼم ﻣﯽﮐﻨــﺪ.
ﺑﺮﯾــﺪه ﺑـــﺎد زﺑـــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ در ﺑﺮاﺑـــﺮ ﺗﺠـــﺎوز اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﻢ ﺧـــﺎﻣﻮش ﺑﻤﺎﻧـــﺪ.
ﺗﺎﻧﮏﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس از زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﮐﺸﺘﺎر »اﻣﯿﻦ« ﻧـﻪ ﻣﻬﯿـﺐﺗـﺮ
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶﺗﺮ.
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی وﺣﺪت ﻣﻠﯽ
ﭘﺮﺗﻮان ﺑﺎد ﺟﻨﮓ ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ
ﻣﺮگ ﺑﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺷﺎه ﺷﺠﺎع روﺳﯽ)ﺑﺒﺮک(
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺳﺎزشﮐﺎران
ﻧﻨﮓ و ﻧﻔﺮ ﯾﻦ ﺑﺮ وﻃﻦﻓﺮوش]ﻫﺎ[؛ دار و دﺳﺘﻪای ﭘﺮﭼﻢ و ﺧﻠﻖ
ﯾﺎ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﻣﯿﻬﻦ
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺑﺮژﻧﻒ اﯾﻦ آدمﮐﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﻤﺎﺳﻪ؟

٨

ﮔـــﻮر ﺧـــﻮﻧﯿﻦ ﺷـــﻬﯿﺪان ﺑـــﻪ ﺗـــﻮ آواز دﻫـــﺪ
آﺗﺸــﯽ را ﮐــﻪ ﻓــﺮوزان ﺷــﺪه ﺧــﺎﻣﻮش ﻣﮑــﻦ

» (٨ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﻤﺎﺳﻪ؟« ،در  ٢٩ﻋﻘﺮب  ١٣٥٨ﺧﻮرﺷـﯿﺪی ،ﺑـﻪ ﻗﻠـﻢ زﻧـﺪه ﯾـﺎد ﻣﺠﯿـﺪ ﮐﻠﮑـﺎﻧﯽ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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از ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦﺳﻮ ،ﻣﺎه ﻋﻘﺮب ﺳﺮ آﻏﺎز ﺣﻤﺎﺳﻪای ﺧـﻮﻧﯿﻦ رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰﻣﺮدم
آزادهای ﻣﺎ را د رﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻄﻪای ﻧﻨﮕﯿﻦ ارﺗﺠـﺎع -اﺳـﺘﻌﻤﺎر در ﺧـﺎﻃﺮهﻫـﺎ ﺑﯿـﺪار
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ درﻓﺶ ﭘﯿﮑﺎری را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺷﻬﺪای ﺳﻮم ﻋﻘﺮب ﮔﻠﮕﻮن ﺷﺪه ﺑـﻮد در
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﺎن راه آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪارد.
از آن ﭘﺲ ﭘﯿﮑﺎر ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﻣﺮدم ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﭘﯿﻤﻮدن ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫـﺎی
ﭘﯿﻬﻢ ،در اوج ﺷـﻮر اﻧﮕﯿـﺰی ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .ﻣـﻮازی ﺑـﺎ آن ﺗـﻼش ﺗﺒﻬﮑﺎراﻧـﻪای
ارﺗﺠﺎع-اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﺑﺮای ﭘﺎﺳـﺪاری ﻧﻈـﺎم ﮐﻬـﻦ و ﺳـﺮﮐﻮب رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﺷﮑﺴـﺖ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺮدم ﻣﺮز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻬﺎد.
اﯾﻨﮏ ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﺎه ﻋﻘﺮب ،ﺑﺎ اﻓﺸﺎی ﺷﻬﺎدت ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻓﺮزﻧﺪ ﭘـﺎکﺑـﺎز اﯾـﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪای دردﻧﺎک و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻏﺮور اﻧﮕﯿﺰ ﺗﻌﺎرض ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣـﺮدم
دﻟﯿﺮﻣﺎ را ﺑﺎ ارﺗﺠﺎع -اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮐﻪ اﯾﻦﺑﺎر در ﻧﻘﺎب ﺳﺮخ ﺧﺰﯾﺪه اﺳﺖ -ﺑـﺎ ﺧـﻮد
ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪای ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺳﭙﺎرد.
دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ زﻧﺪاﻧﺒﺎن و ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ و ﺟﻼد ﺧﻠﻖ ،ﺑﻪ ﺷﮑﺮاﻧﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳـﺘﺎد
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎرﺧﻮد ﺷﻌﺎر»ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ« را ﺳﺮداد .ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ روز
اﻓﺰون و ﻓﺸﺎر اﻧﻔﺠﺎرآﻣﯿﺰﻣﺮدم ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺘﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ اﺣـﻮال
ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮔـﺮدد .ﺑﺮرﺳـﯽ اﺣـﻮال ﻣﺤﺒﻮﺳـﯿﻨﯽ ﮐـﻪ در ﻓﺮاﻣﻮشﺧﺎﻧـﻪای
اﺳﺘﺒﺪاد و ﻧﯿﺮﻧﮓ رژﯾﻢ ﺟﻼد دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻋﻼم ﮔﺮدد؟ زﯾﺮا ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﻮال ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ
ً
ﻣﻨﻄﻘﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺎﯾﺎت زﻧـﺪاﻧﺒﺎن ،ﺷـﮑﻨﺠﻪ ﮔـﺮ و ﺟـﻼد ﺧﻠـﻖ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺮدﯾﺪ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .وزارت»ﺷﮑﻨﺠﻪ
و ﮐﺸﺘﺎر« ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻃﻮﻣﺎر ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑـﺎز ﮐـﺮد .داﻏﺪﯾـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺎهﻫﺎ دردﻫﺎﻧﻪای ﻻﻧﻪ ﮐﻔﺘﺎر ﺳﺮاغ ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﺟﺴـﺘﻨﺪ ﺛﻤـﺮه ]و[ ﻣـﺰه
ﻣﺼــﺌﻮﻧﯿﺖ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯿــﺖ و ﻋــﺪاﻟﺖ را ﭼﺸــﯿﺪﻧﺪ .ﻫﯿﺌــﺖ ﻣ ﻇــﻒ »ﻣﺼــﺌﻮﻧﯿﺖ«
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ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از رﻧﺞ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎﯾﻪای رژﯾﻢ ﺟﻼد اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ
از»ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ و ﻋﺪاﻟﺘﯽ« ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨـﺪ ﺣﺮﻓـﯽ درﻣﯿـﺎن ﻧﺒـﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ،ازﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺎم ﻣﻨﺤﻮس ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺛﻮر ﺗﺎ ﮐﻨﻮن آدمرﺑﺎﯾﯽ ﺟﻼدان
روﺳﯽ ﺑﯽوﻗﻔﻪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﻫﺠﻮم روسﻫﺎی رﻫﺰن و ﻣﺰدوران ﺧﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪای
آن ﮐﺴﯽ را ﺑﯽ داغ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ زﻧﺪان ﭘﻞ ﭼﺮﺧﯽ از ﺳـﯿﺮی ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮی
آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﺗﺮﮐﯿﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎر روس ﺑﻪ ﮐﺎم ﺳﯿﻪ ﭼﺎلﻫﺎی ﻧـﺎﻣﻌﻠﻮم
ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﯿﻠﯽ ازﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن -ﻣﺮد و زن و ﭘﯿﺮ و ﮐﻮدک -ازﺻﺒﺢ ﺗـﺎ ﺷـﺎم،
در ﮔﺮﻣﺎی ﺳﻮزان و ﺳﺮﻣﺎی ﮐﺸﻨﺪه ،ﺑﺎ دل ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻠـﺘﻤﺲ در ﭘﺸـﺖ
دروازه زﻧﺪانﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺎهﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺑـﺎ ﺑﺮﭼـﻪ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻮﺷﻪای ﻓﻘﯿﺮاﻧﻪ ﺧﻮد را ﻧـﺬر ﮔـﺮدن ﮐﺸـﺎن
ﭼﭙﺎولﮔﺮ رژﯾﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺪاران وﺣﺸـﯽ
رژﯾﻢ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺎدران ،ﺧـﻮاﻫﺮان و ﻫﻤﺴـﺮان زﻧـﺪاﻧﯿﺎن را ﺑـﺎ ﺑﺮﭼـﻪ ﻣـﯽﺷـﮕﺎﻓﺖ و
زﻧﺪانﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺧﻮن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯽدﻓﺎع ﻣﺒﺪل ﻣﯽﻧﻤﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎل رژﯾـﻢ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺧﺎرﺟﯽ اﺑﻠﯿﺲوار ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ از ﻫـﺰار و ﭼﻨـﺪ زﻧـﺪاﻧﯽ
ﺟﻨﺎﯾﯽ -ﮐﻪ آﻧﻬﻢ در وﺿﻊ ﺧﻮب ﺑﻪﺳـﺮﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ -ﺑﯿﺶﺗـﺮ در اﺳـﺎرت ﻧﺪارﻧـﺪ.
اﯾﻨﮏ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻟﺴﺖ ﺷﻬﺪا ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻫـﺰار ﻧـﻪ ،ﺑﻠﮑـﻪ
ﻫﺰارﻫﺎ و دهﻫﺎ ﻫﺰار ﺑﻮدﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺎﻧﯽ ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺟﻨﺎﯾـﺖ ﺷـﺪه اﻧـﺪ.
زﻧﺪاﻧﯿﺎن در وﺿﻊ ﺧﻮب ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻮرهای ﺟﺎنﮔﺪاز وﺣﺸﯿﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫـﺎ
ﺟﺎن ﺳﭙﺮده اﻧﺪ.
ً
ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺷﻬﺎدت ﮐﺴﺎﻧﯽ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺎرب ﺷـﺎن ﺑـﺎ ﭘـﺎ
ﻓﺸﺎری ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰﺧﻮاﺳﺘﺎر روﺷﻦ ﺷﺪن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﮐﺪام ﻗﺎﻧﻮن ،در ﮐﺪام ﻣﺤﮑﻤﻪ و ﺑﻪ ﮐﯿـﻒ
رﮐﺪام ﺟﺮم اﻋﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ؟
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ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﺎ ﺑﮑﺎر رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ ﺳـﯿﻨﻪ
ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺧﻮن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،دﻫﻘﺎن ،ﻣﺘﻌﻠﻢ ،ﻣﺤﺼﻞ ،ﻣﻌﻠـﻢ ،داﮐﺘـﺮ،
اﻧﺠﻨﯿﺮ ،دﺳﺖﻓﺮوش ،ﭘﺎﯾﺪو ،ﻋﺴﮑﺮ . . .آﻏﺸﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ دام ﮔﺴﺘﺮ ،ﺷﮑﺎرﭼﯽ ،زﻧﺪاﻧﺒﺎن ،ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ ،ﻗﺎﺗﻞ ،ﮔـﻮرﮐﻦ ،ﻗﺎﺿـﯽ ،ﻣﻔﺘـﯽ،
ﺎرﻧﻮال و ﺑﺎﻵﺧﺮه ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﯿﺴﺖ ،اﺟﺴﺎد ﺳﻮﺧﺘﻪ ،ﻣﺸﺒﮏ
و اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ آﻧﻬﺎ اﮐﻨﻮن در ﮐﺠﺎﺳـﺖ؟ ﻧـﻪ؛ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﮕﻮﯾـﺪ ،ﺗـﺎ
ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﯿﮑﺮان ﻣﺸﺘﯽ ﺟﻼد ﻣﯿﻬﻦﻓﺮوش ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻤﺎﻧـﺪ .ﺗـﺎ ﻧﻘـﺎب »ﻗﻮﻣﺎﻧـﺪان
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺛﻮر« ﭘﺎره ﻧﮕﺮدد .ﺗﺎ ﭘﻮزهای ﺧﻮن آﻟﻮد ﮐﻔﺘﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ از ﭘﺸﺖ
ﭘﺮده آﺷﮑﺎر ﻧﺸﻮد .ﺗﺎ آﻓﺘﺎب در ﻧﻤﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﺠﺎی اﯾﻦﻫﻤﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ،اﻧﮕﺸﺖ ﺣﺴﺮت ﺑﻪ دﻧﺪان رﯾﺎ ﻣﯽﮔﺰد ﮐﻪ ﮐـﺎر
ﮐﺎر ﺗﺮه ﮐﯽ و اﺳﺪ »اﮔﺴﺎ« ﺑﻮد .ﮐﯿﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﺮ دواﻧﯽ ﺑﻮد و
ﺗﺠﺎوز ﺑﺮﺟﺎن ،ﻣـﺎل و ﻧـﺎﻣﻮس ﻣـﺮدم ﺑـﺎز ﻧﺎﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﯽﻣﺎﻧـﺪ ﮐـﻪ اﮔـﺮ»آﻣﻮزﮔـﺎر
ﮐﺒﯿﺮ«»،ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺷﺮق«» ،ﭘﺪر روﺣـﺎﻧﯽ«» ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕـﺬار ﺣـﺰب« و »روح ﺣـﺰب«
ﺟﺴﺪ ﻣﺮدار اﯾﻦ روح ﭘﻠﯿﺪ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺷـﺎﮔﺮدان و ﻗﺒـﻞ از
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻧﯽ ﺳﻔﺎک ﺑﻮدِ ،
ﺷﺎﮔﺮد وﻓﺎدار« او درﻣﮑﺘﺐ ﻏﺪر،ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻣـﯿﻬﻦﻓﺮوﺷـﯽ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی را
ﻫﻤﻪ »
ِ
آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ و آن آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ را ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ.
»ﺷﺎﮔﺮد وﻓﺎداری« ﮐﻪ ﺗﯿﻎ وﺧﻠﻌﺖ ﺟﻼد را از دﺳﺖ ﺗﺒﻬﮑﺎر آﻣﻮزﮔـﺎر ﻣﻠـﺖ
ُ
ﮐﺶ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و در ﻧﺰاع ﺑﯿﻦ ﭼﻮﭼﻪ ﺳﮕﺎن ﺣﺰﺑﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺳﺎﯾﻪای
ﺣﻤﺎﯾﺖ او ﺧﺰﯾﺪه ﺑﻮد؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴـﺎب ﺧـﻮد را از ﺣﺴـﺎب ﭘﯿﺸـﻮای
ﺳﺒﮏﺳﺮﺧﻮد ﺟﺪا ﮐﻨﺪ؟ آن ﻏﺮشﻫﺎی ﺳـﺒﻌﺎﻧﻪای »ﺑﺰﻧﯿـﺪ ،دﺳـﺖ ﺑﯿﻨﺪازﯾـﺪ و
ﻓﯿﺮﮐﻨﯿﺪ« را ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺘﯿﺒﻪای ﺧﺎﺋﯿﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ -ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ از
ﻟﻮح روزﮔﺎر ﻣﺤﻮ ﮐﻨﺪ؟
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اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮﭼﻪ ﺳﮕﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﭼﺸﻢ ﺣﺰب ﮐﺎری ﺟﺰ ﭼﺮﯾﺪن ﺑﺮ
اﺟﺴﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ارﺑﺎب ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﺎن ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﻘﺸﯽ
ﺟﺰ ُدم ﺟﻨﺒﺎﻧﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﺳـﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ ﺟﻬـﺎنﺧـﻮار و ﻫـﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺳـﮓ
زﻧﺠﯿﺮی او ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺟﺮم ﺑﺮدهای زﺑﺎن ﺑﺮﯾﺪه ،ﻫﻤﺎن ﺑﺮدﮔـﯽ و ﻣﺒﺎﻫـﺎت
ﺑﺮ ﺑﺮدﮔﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﺑﺮدهای ﺑﯽ وﺟﺪان و ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫـﺎ و ﺑﺎرﻫـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﺷﺎﺷﯿﺪن ﺑـﺮ
روح ﭘﻠﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎرﺧﻮد اﮐﻨﻮن ﺧﻮد را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﻨﺪ؟
درآن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ در ﭘﻮﻟﯿﮕﻮن ﭘﻠﭽﺮﺧﯽ در زﻧﺪانﻫﺎ ،در اﺗﺎقﻫﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ و در
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻨﺎبﻫﺎی دار ﺗﺎب ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻣﺴﻠﺴﻞﻫـﺎ ﻣـﯽﺧﺮوﺷـﯿﺪ ،اﺑﺰارﻫـﺎی
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺮﻗﯽ و ﻣﺴﻤﻮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮑﺎر ﻣﯽاﻓﺘﺎد و ﻏﺮﯾﻮ داد ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن دل
ﺳﻨﮓ را آب ﻣﯽﮐﺮد آﯾﺎ »ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺛﻮر« ﺑﺮ ﻣﯿﺦ و زﻧﺠﯿﺮﻟﻮﻣ ی وزارت ﺑﻪ
ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ آﻧﮕﺎه ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮد او ﺑـﻪدﺳـﺖ ﺷـﺮﮐﺎی
ﺟﺮﻣﺶ در دﺳﺖ اﺟﺮا ﺑﻮد ﻧﻪ ﺟﻼد دﻟﯿﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ.
ُ
ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻧﻮﻟﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﻤﺎﻟﯽ و ﺑﻪ ﭼﺸـﻢ ﺧﻠـﻖ ﺧـﺎک ﺑﭙﺎﺷـﯽ .ﻧـﺎم
ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺗﻮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﺳﻔﺎکﺗﺮﯾﻦ زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﺧﻠﻖ ،ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮﺧﻠـﻖ
و ﺟﻼد ﺧﻠﻖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوز اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎرﺳـﻨﮕﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾـﺎت را ﺑـﻪدوش آن
ﺑﺖ ﺳﺮﮔﯿﻨﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪه ﺑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ،ﻓﺮدا ﮐﻪ ارﺑﺎب ﺳﯿﻪ ﮐﺎرت دام ﺷـﻘﺎوت
ﺧﻮد را در زﯾﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﺧﺼﻢ اﻓﮕـﻦ ﻣـﺮدم ﻗﻬﺮﻣـﺎن ﻣـﺎ -از ﺳـﺮزﻣﯿﻦ آزاده ﻣـﺎ
ﺑﺮﭼﯿﻨﺪ ،ﮐﻮهوارهای ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﻌﺶ ﻣﺮدار ﺗﻮ اﻧﺒـﺎر ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .ﻫـﻢ اﮐﻨـﻮن
ارﺑﺎب ﻏﺪارت ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻮ اﻣﮑﺎﻧـﺎت وﺳـﯿﻊ او را ﺑـﺎ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﺑﮑـﺎر
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪای ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﻨﺪن ﮔﻮر ﺗﻮ ﻃﻤـﻊ ﺧـﺎم ﺑﺮدﮔـﺎن ﺳـﻔﻠﻪای دﯾﮕﺮﺧـﻮد را آب
ﻣﯽدﻫﺪ.

 / ٦٦ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﺒﮏﺳﺮاﻧﻪای ﺗﻮ ﺑﺮای اﺣﻀﺎر ﺳﻪ دوره ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ ﻋﺴﮑﺮی
ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻨﺤﻮس ﺑﺮادر ﮐﺸﯽ و اﻋﻼن دروﻏﯿﻦ اﻧﺼﺮاف داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻋﺴﺎﮐﺮ از
اﺧﺬ ﺗﺮﺧﯿﺺ)در ﻏﺰﻧﻪ ،ﺑﺪﺧﺸﺎن و ﻧﻬﺮﯾﻦ( ﺑﻪ دﺳﺖ و ﭘـﺎ زدنﻫـﺎی ﻓﺮﻋـﻮن در
ﻏﺮﻗﺎب ﺗﺒﺎﻫﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد.
ﺗﻮ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ارﺑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﻪ ات ،ﺑﻨﺎم ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﻨﺎم ﻣﺮدم ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣـﺎ
و ﺑﻨﺎم آرﻣﺎن ﮔﺮاﻣﯽ زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن ﺳﺮاﺳﺮﺟﻬﺎن وﺟـﺪان ﺑﺸـﺮﯾﺖ را ﺟﺮﯾﺤـﻪدار
ﺳﺎﺧﺘﻪای .ﻣﺮدم ﻗﻬﺮﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿﻬﻦﻓﺮوﺷﯽ ﺗﺮا ﮐﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازهای ﺗﺒﻬﮑـﺎری
ﻫﺎی ارﺑﺎﺑﺖ ﺑﯿﮑﺮان اﺳﺖ ﺑﯽﮐﯿﻔـﺮ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ .ﻣﺮدﻣـﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻇﺮﻓﯿـﺖ
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿـﺰ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ را دارد ،ﻣﺮدﻣـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﭘـﺮداﺧﺘﻦ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ و داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ
ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮن ﺑﻬﺎی آزادی ﻣﻌﺮاج ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨـﺪه اراده رزمﺟﻮﯾﺎﻧـﻪای اﻧﻘﻼﺑـﯽ را
ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺧﻮﻧﯿﻦ در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد را ﺑﺮ ﯾﻮغ ﺑﺮدﮔﯽ اﺟﻨﺒـﯽ و
ﺗﻦ دﻫﯽ ﺑﻪ ارازل ﻣﯿﻬﻦ ﻓـﺮوش ﺷـﺮاﻓﺖﻣﻨﺪاﻧـﻪ ﺗﻠﻘـﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ،ﻫـﯿﭻ ﻧﯿـﺮوی
اﻫﺮﯾﻤﻨﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ آن ﻧﯿﺴﺖ.
درود ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺷﻬﺪای راه آزادی
ﺳﭙﺎس ﺑﯿﮑﺮان از ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻗﻬﺮﻣـﺎن را در داﻣـﻦ ﺷـﯿﺮ ﭘـﺮور
ﺧﻮد ﭘﺮورده اﻧﺪ.
ﻣﺎدری ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻼم ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻬﺪا در ﺧﻼل ﻧﻔﺮﯾﻦ و ﺳﻨﮓ ﺑﺎران دژﺧﯿﻤﺎن
رژﯾﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻧﺪای راﺳﺘﯿﻦ ﻣﺮدم را ﺷﻌﺎر داد ﮐﻪ :اﻧﺘﻘـﺎم ﺷـﻬﺪا را از ﺟـﻼدان
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!
ﻣﺎدر ،ﺑﻪ داﻣﺎن ﭘﺎک ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭘﺮور ﺗﻮ ،ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪﻫﺎی ﮔﻠﮕﻮن ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﯿﺪ ﺗﻮ،
ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی ﺳﺮخ ﺷـﻬﺮﻫﺎ و روﺳـﺘﺎﻫـﺎی ﭘﺎﻣـﺎل ﺷـﺪه ﺗـﻮ و ﺑـﻪ ﻓﺮﯾـﺎد ﺧﺸـﻢ
اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮی ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ ﺗـﺎ داﻣـﺎن ﻣـﯿﻬﻦ ﮔﺮاﻣـﯽ ﻣـﺎ را از ﻟـﻮث
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اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻧﺠﺎﺳﺖ رژﯾﻢ ﻣﺰدور آن ﭘﺎک ﻧﺴﺎزﯾﻢ ﺳـﻼح رزم ﺧـﻮد را ﺑـﺮ زﻣـﯿﻦ
ﻧﻨﻬﯿﻢ.
ﭘﯿﺮوزﺑﺎد ارادهی ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﯾﺎ ﻣﺮگ ﯾﺎ آزادی
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎر روس
ﻣﺮگ ﺑﺮ رژ ﯾﻢ ﻣﯿﻬﻦﻓﺮوش و ﺟﻼد ﮐﻮدﺗﺎ] ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ[
ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

٩

ﺧﻠﻖ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺪﯾﻦﺳﻮ -ﺑﻪ ﭘﻠﻪ ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ ﻧﺒﺮدﺧﻮﻧﯿﻦ و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز آزادی ﭘﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
درﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎنﺧﻮاران اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ -ﮐﻪ ﯾﮑﯽ در ﺗﻼش اﺳـﺘﯿﻼ،
ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﻻل دوﻟﺘﯽ ﻣـﯽﮐﻮﺷـﺪ ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﻣﺴـﺘﻌﻤﺮه ﻣﻘﻬـﻮر و
ﭘﺮﺷﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻮیﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﻣﺒﺪل ﺳﺎزد و دﯾﮕﺮی ازﺳـﻨﮕﺮ رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺎ
دﻣﺴﺎزی ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی رﺟﻌﺖﮔﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺑﺨﺶ ﺧﻠـﻖ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ
ﺑﯽراﻫﻪای ﺗﺎرﯾﮏ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و اﺳﺎرت ﻣﺨﻔﯽ رﻫﻨﻤﻮن ﺷﻮد -در ﯾﮏ ﺻﻒ و
ﺧﻠﻖ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ وﺑـﺎ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻏـﺮور اﻧﮕﯿـﺰ ﺑـﻪ
ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﻣﻠﯽ در-راه آزادی ،رﻓﺎه و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽرزﻣﺪ در ﺻﻒ دﯾﮕﺮ
ﻗﺮار دارد.
ﺧﻠﻖ دﻟﯿﺮﻣﺎ ،در دو ﺳﺪهای اﺧﯿﺮ ،در ﻣﺪ و ﺟﺰر ﭘﯿﮑﺎر ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺿـﺪ
ارﺗﺠﺎع ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎی ﺷﻮر اﻧﮕﯿﺰی آﻓﺮﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ درﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻬـﺎن
 (٩اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮐﻪ در ﺳﺮﻃﺎن  ١٣٥٨ﺑﻪ ﻗﻠﻢ زﻧﺪه ﯾﺎد ﻣﺠﯿـﺪ ﮐﻠﮑـﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ،از ﺳـﺎﯾﺖ رهروان
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 / ٦٨ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﺟﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای دارد .و اﻣﺎ درﭘﯿﮑﺎر ﻧﺠﺎتﺑﺨـﺶ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس)
اﯾﻦ ﻣﻈﻬﺮ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺷﺮارت( ﺗﻮﺣﺶ اﺳﺘﻌﻤﺎری را ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﮔﺴـﺘﺮده
ﺟﻨﺎﯾﺖ و وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺪارج ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای ارﺗﻘﺎ ء ﻣﯽدﻫـﺪ و در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ،ﺧﻠـﻖ
آزادهای ﻣﺎ روح ﺑﯿﺪاری ﻣﻠﻞ ،ﺷﻮر رﺳﺘﺎﺧﯿﺰﺧﻠﻖﻫﺎ و ﭘﻮﯾﻪ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻋﺼﺮ-را در
ﺣﺼﺎرﺟﻬﻨﻤﯽ اﺳﺘﺒﺪاد و اﺧﺘﻨﺎق روﺳﯽ ،ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ ﺗﺠﺎﻫـﻞ ﻋﺎرﻓﺎﻧـﻪ و ﺗﻮﻃﺌـﻪ
ﻣﺰوراﻧـــﻪ ﺟﻬـــﺎن آزاد ﺑـــﻪ ﻧﺤـــﻮ اﻋﺠـــﺎباﻧﮕﯿـــﺰی ﺗﻤﺜﯿـــﻞ ﻣـــﯽﻧﻤﺎﯾـــﺪ.
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺳﺎلﻫﺎی ،١٣٣٠ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهای
»ﺻــﻠﺢ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳــﯽ و ﺗﺮﻗــﯽ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ« و در ﻧﻘــﺎب رﯾــﺎﯾﯽ »ﮐﻤــﮏ« و
»ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ« ازﻣﻠﻞ اﺳﯿﺮ اﻋﻤﺎر زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻏﺎرتﮔﺮاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای
زﯾﺮ ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻣﺎ آﻏﺎز ﮐﺮد .در ﻓﺮﺟﺎم ،ﺑـﺎ ﺑﺮﯾـﺪن ﮔﻠـﻮی ﻫﻮاﺧـﻮاه
ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺧﻮد )ﺳﺮدار داوود( در ﻗﺘـﻞﮔـﺎه ﻧﯿﺮﻧـﮓ ﺧﺮوﺷـﭽﻔﯿﺰم دﺷـﻨﻪ ﺟـﻼد را
ازآﺳﺘﯿﻦ »ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ« ﺑﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﯽ ارازل ﻣﯿﻬﻦﻓﺮوش را ،ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﻠﺖ
آزادهای ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ،در ﻧﻘـﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪهای ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ دﻻل و ﭼـﺎﮐﺮ ﺑـﯽاراده
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﻋﻢ از ﮐﺎرﮔﺮ،
ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﻠﯽ)،و ﺣﺘﯽ در ﺳﺘﯿﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑـﺎ
ﻓﯿﻮداﻟﯿﺴﻢ ،دﻫﺎﻗﯿﻦ ﺑﯽزﻣﯿﻦ را ،ﺑﺎ ﻃﻠﺐ ﺑﺎج ﺧﻮن از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻬـﺮهای از
آن ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ( ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺠﺎوز ﻗﺮارداد .ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻀـﺎد آﺷـﺘﯽ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ در ﺳﺎﺣﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﺗﺨﺎﺻﻢ ﺧـﻮﻧﯿﻦ ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻠﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻀـﺎد اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺳﯿﺎﺳـﯽ
رژﯾﻢ ﻣﺰدور ﺑﺎ ﺧﻠﻖ در زﻣﯿﻨﻪای ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون اﻧﻌﮑﺎس ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس در ﻫﺠﻮم ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪای اﻗﺘﺼﺎدی -ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺧـﻮد
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮد در ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸـﻪﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ ﻃـﺮاز ﮐﻬـﻦ و
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ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺷﻌﺎﯾﺮ اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﯿﺰ) ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﺣﺘﺮام رﯾﺎﮐﺎراﻧـﻪ و ﺳـﻮﮔﻨﺪﻫﺎی
اﺿﻄﺮاری ﭼﺎﮐﺮاﻧﺶ( ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﺳﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺤﺎء ﮐﺎﻣـﻞ ﻫﻮﯾـﺖ ﻣﻠـﯽ ﻣـﺎ
ﻣﻮرد ﺗﻌﺎرض ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ زﯾـﺮ ﻟـﻮای اﺳـﻼم رو ﺑـﻪرو
ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺎرز ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻀﺎد آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮﺧﻠﻖ ﺑـﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ ازآنﮐـﻪ
رﯾﻔﻮرمﻫﺎی ﻣﺒﺘﺬل اﺳﺘﻌﻤﺎری آن رﻧﮓ ﺑﮕﯿﺮد و زود ﺗﺮ از آنﮐـﻪ ﭘـﯿﺶ آﻫﻨﮕـﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺒﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪای را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ در ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﺧـﻮد
ﺑﻪﺧﻮدی و ﺗﻮﻓﺎنزای ﺗﻮدهای ﻣﺘﺠﻠـﯽ ﮔﺸـﺖ و رژﯾـﻢ ﻣـﯿﻬﻦﻓـﺮوش و ﺗﺒﻬﮑـﺎر
ﮐﻮدﺗﺎ را در ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮارداد.
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﻮن آﺷﺎم روس ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دو دﻫـﻪ ﺑـﺎ ﺣـﺮص دﯾـﻮ آﺳـﺎ ﺑـﺮای
ﺑﻠﻌﯿﺪن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪ ﭼﯿﺪه ﺑﻮد رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪای ﻧﻘـﺎب ﻣﻨﺪرﺳـﯽ
ﺑﺮﺳﯿﻤﺎی ﭘﻠﯿﺪ و ﺟﻨﺎﯾﺖﺑﺎر ﺧـﻮد ﺣﻔـﻆ ﮐﻨـﺪ .ازﯾﻨﺮوﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭼـﺎﮐﺮﮔﻮش ﺑـﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ)ﭼﻮن اﻣﯿﻦ( ﺑﻪ دﺳﺘﻮر و ﯾﺎری ارﺑـﺎب ﺧـﻮد ﺗﻔﺘـﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾـﺪ ،ﭘـﯽﮔـﺮد،
زﻧﺪاﻧﯽ ،ﺷـﮑﻨﺠﻪ ،ﭼﭙـﺎول ،ﻫﺘـﮏ ﻧـﺎﻣﻮس ،ﮐﺸـﺘﺎر اﻃﻔـﺎل ،زﻧـﺎن ،ﺟﻮاﻧـﺎن و
ﭘﯿﺮﻣﺮدان ﺑﯽدﻓﺎع ،آﺗﺶ ﺳﻮزی ،ﺑﻤﺒﺎردﻣﺎن ﭘﯿﻬﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳـﺘﺎﻫـﺎ را ﺗـﻮام ﺑـﺎ
ﻟﻌﻦ و ﺗﮑﻔﯿﺮ وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻧـﺪازد و
ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ ﯾﮏ ﺑﺮده ﺑﯽوﺟﺪان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آنرا ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮔﺎه ﻫﻢ ﻣﺰوراﻧﻪ
ﺑﺮای ﺷﻬﺪای راه آزادی ﻣﯿﻬﻦ اﺷﮏ ﺗﻤﺴﺎح ﻣﯽرﯾﺰد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﯽﺷـﺮﻣﯽ و
ﺗﺰوﯾﺮ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ اردوی »ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ« ﮐـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺧـﻮد را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑـﻪای
ﻗﺎﺗﻞ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺎج ﺑﺨﺸﯽ ﺧﻮد ﻣﻠﺘﻔﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ
ﺳﺒﻮﺗﺎژ ،ﺷﻮرش و ﻓﺮارﻫﺎی ﭘﯽﻫﻢ دﺟﺎل روس را ﺑـﺎ »ﺧـﺮ« آن در ﻣﻌﺮﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ
ﻧﮕﺬارد» .ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎن داوﻃﻠﺐ«)اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺒﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑـﺮادر
ﮐﺸﯽ ﺳﻮق داده ﻣﯽﺷﻮد( ﻧﯿﺰﺟﺰ آنﮐﻪ ﮐﺮﮔﺴﺎن را ﺑﺮ اﺟﺴﺎد ﮔﻨﺪﯾﺪه ﺧﻮد ﻣﻬﻤﺎن
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ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎری ازﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﻫﺎﻧﻪ آﺗﺶﻓﺸﺎن در زﯾﺮ ﭘﺎی دژﺧﯿﻤﺎن
روﺳﯽ و ﭼﺎﮐﺮان ﻫﺮزه آنﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اﮐﻨﻮن درﯾﺎی ﺧﺮوﺷﺎن ﺷﻮرش ﺗﻮدهای
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎروانﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،اﺑﺰار ﺟﻨﮕﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯽ را در
اﻣﻮاج ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺧﻮد ﻏﺮق ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و اﻧﺴﺎﻧﯽ
رژﯾﻢ ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﮓ ،ﻣ ﺳﺴﺎت اداری ،ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن را ﺑﻪﻃﻮر
ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﻓﻠﺞ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﮐﻪ در ﻗﻤﺎر ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ روﯾﺎی
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻏﺎرت اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را در ﺳﺮﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ ،درﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد
اﻗﺘﺼﺎد ﻏﻮل آﺳﺎ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺧـﻮد در ﺑﺮاﺑـﺮ ارادهای
ﭘﯽﮐﺎرﺟﻮ ﯾﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺳﺘﻢﮐﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿـﺖ و ﺟـﺎنﺑـﺎزی در راه ﯾـﮏ آرﻣـﺎن
ﻋﺎدﻻﻧﻪ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽرزﻣﺪ ﺑﻪ زاﻧﻮ درﻣﯽآﯾﺪ.
اﮐﻨﻮن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﺑﺮ ﺳﺮ دو راﻫﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ دور ﻧﻤﺎی آن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ:
– ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭼﺎﮐﺮان ﺑﯽﮐﺎره ﺑﺎ ﭼﻬﺮهﻫﺎی رﺳﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺤﮑﻮم ﺑـﻪ
ﻣﺮگ اﻧـﺪ .وﯾـﺎ ﻣـﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻧﻈـﺎﻣﯽ و ﻏـﺮق ﺷـﺪن در ﮔـﺮداب ﻧﻈﯿـﺮ وﯾﺘﻨـﺎم.
ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﺧـﻮد ،در ﺿـﻤﻦ
ﺗﮑﺎﭘﻮی ﺑﯽﺷﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﺮ ﻫﻢﺑﻨﺪی ﮐﻮدﺗـﺎی دﯾﮕﺮ)ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ذﺧﯿـﺮه
ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻮن ﺑﺎﻧﺪ وﻃﻦﻓﺮوش ﭘﺮﭼﻢ( ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﺎﺟﻞ ﺑﺎ ﮔﺴـﺘﺮش و ﺗﺸـﺪﯾﺪ
ﺷﻮرش ﺧﻠﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈـﺎﻣﯽ را ﺷـﺪت ﺑﺨﺸـﯿﺪه اﺳـﺖ .زﯾـﺮا ﻓﻘـﺪان
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ ﺟﺒﻬﺎت ﻧﺒﺮد ﺧﻠﻖ ﻫﻨﻮزﻫﻢ ﻃﻤﻊ ﺧﺎم
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس و ﭼﺎﮐﺮان ددﻣﻨﺶ آنرا ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ اﯾـﻦﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪای داﻣﻨـﻪ
ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺧﻮنﺑﺎرﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻗﯿﺎم ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻣ ﻓﻖ ﮔﺮدﻧـﺪ ﮐـﺎﻣﻼ ً ازﺑـﯿﻦ
ﻧﺒﺮده اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺷﺪت اﺧﺘﻨﺎق ﺻﻔﻮف ﺧﻠﻖ را روز ﺗـﺎ روز ﻓﺸـﺮدهﺗـﺮ و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﮐﯿﻦ ﺑﺮﺣﻖ آنرا ﺳﯿﺮابﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﺑﺨﺶ اول :زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ٧١ /

ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ارﺗﺠﺎع ﻣﺮدود ﺑﺎ ﺧﺰﯾﺪن در ﺻﻒ ﭘﯿﮑﺎرﺧﻠﻖ و ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده
از ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎ ﺗﻼش دارد ﺑﺎ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﮔﺮاﯾﺶ راﺳﺘﯿﻦ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﯽ
و ﺑﺎ داﻣﻦ زدن ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻠـﻖ ﻧﺒـﺮد آزادیﺑﺨـﺶ ﻣﻠـﯽ را ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻋﺒـﻮر از
درﯾﺎﻫﺎی آﺗﺶ و ﺧﻮن ﺑﻪﺳﻮی ﻗﻠﻪ ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﭘﯿـﺮوزی ره ﻣـﯽﮔﺸـﺎﯾﺪ ،ﺗﻀـﻌﯿﻒ
ﻧﻤﺎﯾــﺪ .در ﺣــﺎﻟﯽﮐــﻪ ﺗﺠــﺎرب ﺳــﺮ ﺗــﺎ ﺳــﺮ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺑﺸــﺮی و ﻣﻨﺠﻤﻠــﻪ
ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﺎرﯾﻨﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺧﻮن ﻫﺰاران ﻓﺮزﻧﺪ ﭘـﺎکﺑـﺎز
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣ ﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آزادی ﻣﻠﯽ ﺑﺪون دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ واﻗﻌـﯽ،
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺟﺰ اﺳﺎرت ﻧﻮﯾﻦ و ﺿﯿﺎع ﺧﻮنﻫـﺎی رﯾﺨﺘـﻪ
ﺷﺪه ﭘﯽ آﻣﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﻫﺮﺣﺎل ،ﭼﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺟﺪﯾـﺪ و ﯾـﺎ ﺗﺸـﺪﯾﺪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪای
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد و ﭼﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ رﺟﻌﺖﮔـﺮا ﺑـﻪ ﭘـﺎداش ﺑﺮدﮔـﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ
دﯾﮕﺮی ﺑﻪﻧﺤﻮی در ﮐﺸﻮر ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮان و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ،
ﺗﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آزادی واﻗﻌﯽ و ﺗ ﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮورﺗﺎ ً اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ ﺗ ﮐﯿـﺪ اﻧﺼـﺮاف ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ ﺑـﺮ اﺻـﻞ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻖ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳـﺘﻢﮐـﺶﺗـﺮﯾﻦ
ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺴﺎوی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را اﺣﺘﻮا ﻧﻤﺎﯾـﺪ و
ﺑﺎ درک ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﭘﺎس ﺧﻮن ﭘﺎک ﺷﻬﺪای راه آزادی ﻣﯿﻬﻦ
و ﺑﺎ اﻟﻬﺎم ازﭘﺎیﻣﺮدی و ﺟـﺎنﺑـﺎزی ﺧﻠـﻖ ،ﻣﺘﻌﻬـﺪ اﺳـﺖ .ﺿـﻤﻦ ﺳـﻬﻢﮔﯿﺮی
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ در ﭘﯿﮑﺎر ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،در دﻓﺎع از دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی
ﻣﺠﺎﻫﺪات ﺧﻠﻖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ آن درﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋـﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺎ ﭘـﯽﮔﯿـﺮی
ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ.
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ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﯿﻬﻦ ،ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﺒﺮم ﺧﻠـﻖ ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر و ﻫـﺪف ﻣﺸـﺘﺮک ﺗﻤـﺎم ﻧﯿﺮوﻫـﺎ و ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺻـﺪﯾﻖ
ً
ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺖ ،دﻣﻮﮐﺮات و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﻣﺤـﻮر اﯾـﻦ ﻫـﺪف ﻣﺸـﺘﺮک،
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪی آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ را ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ اﺳـﺖ در ﻣـﻮرد
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ،وﻇﺎﯾﻒ و اﻫﺪاف آن ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﺒـﺎرز و
وﻃﻦﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺮﮐـﺖ از ﻣﻮﺿـﻊ وﺣـﺪت رزﻣﻨـﺪه در ﻓﻀـﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ ﺑـﺎ
ﺻﺮاﺣﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﻤﻮده و ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﻓﺖ و ﺟﺎنﺑﺎزی ﺑﺠﺎ
آرد.
ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن)ﺳﺎﻣﺎ( ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧـﺎﺑﻮدی
ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﺳﺘﻢ و ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ،ﺳﻼح رزم ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻨﻬﺪ.
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ در راه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪی آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﺮگ ﺑﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎر روس
ﻣﺮگ ﺑﺮرژ ﯾﻢ ﻣﯿﻬﻦﻓﺮوش ﮐﻮدﺗﺎ]ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ[
ﺟﺎوﯾﺪان ﺑﺎد رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻠﻖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎزﻣﺎن آزادی ﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﺳﺎﻣﺎ( ،ﻣﺼﻮب
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی

ﺳﺎﻣﺎ١٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎرور ،ﻣﺮدم زﺣﻤﺖﮐﺶ و ﻏﯿﻮر و ﺗـﺎرﯾﺦ ﺷـﻮر
اﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮد ،ﻣﻘﺎم ارﺟﻤﻨﺪی را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﻞ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺣﺮاز ﻣﯽﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ
ﮐﺸﻮر ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﻒ آب راهﻫـﺎﯾﯽ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،ﮔـﺬرﮔﺎه ﮐـﺎروانﻫـﺎ و ﻟﺸـﮑﺮﻫﺎ،
ﻧﻘﻄﻪای ﺗﻼﻗﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎور و ﺑﺎﺧﺘﺮ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪای ﺧﻮد ﮔﻬﻮارهای ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎرور
 (١٠اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺟﻮزای  ١٣٥٩ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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و درﺧﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی
ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﻫﺮﯾﮑﯽ در
ﺿﻤﻦ درآﻣﯿﺰی و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی از ﻫﻢدﯾﮕﺮ ،در ﻣﺤﺪودهای ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻨـﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی اﺻﯿﻞ ﺧﻮد را ﺷـﮕﻮﻓﺎ ﺳـﺎزﻧﺪ و ﺑـﺎ وﺟـﻮد دوﻟـﺖﻫـﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ و
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
و ﯾﮋهای ﺧﻮد ،ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎﻣﻮزون داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ازﯾﻨﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﺳـﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر در ﮔﺬﺷـﺘﻪای ﻧﺰدﯾـﮏ ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ
اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،ﻣﺮاﺗﻊ و ﺟﻨﮕﻼت و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ﺑﺮدﮔـﯽ را ﺑـﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺮده ﮐﺎﻻﺋﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺗﺠﺎری و رﺑﺎﯾﯽ در ﺑﻄﻦ ﺷﯿﻮهای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺴﻠﻂ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻫﻢزﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪهای ﻧـﻮ ﯾﻦ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺷـﮕﻮﻓﺎﯾﯽ
اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ،ﺑـﻪ و ﯾـﮋه در دو ﺳـﺪهای اﺧﯿـﺮ ﻟﺠـﺎم زد ،ﺗﺴـﻠﻂ
ﻃﺒﻘﻪای ﺣﺎﮐﻢ )ﻓﺌﻮدال ﻣﻠﯿﺖ در ﺣﺎل ﺗﺸﮑﻞ ﭘﺸﺘﻮن( و ﺳﯿﻄﺮهای اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﺑـﺮ
ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ
ﻧﻘﺶ و ﯾﺮان ﺳﺎز و ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮ ﺧﻮد) ﺑﻪ ﯾﺎری ﻫﻢدﯾﮕﺮ( روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﻃﺒﯿﻌـﯽ و
ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﮐﻨﺪی و ﯾﺎ اﻧﺤﺮاف ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ .ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻣﻈـﺎﻫﺮ اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژ ﯾﮏ
ﺗﺠﺪدﮔﺮاﯾﯽ در دورهای ﺷﯿﺮﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ را در روﺑﻨـﺎ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﮔﻨﺪاب ﮐﻬﻨﻪ ﭘﺮﺳـﺘﯽ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴـﻢ و در ورﻃـﻪای ﺳـﺘﯿﺰهی
ﺗﺒﺎﻫﯽ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻮی و ﺗﺰاری ﻏﺮق ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺗﺪاوم اﯾـﻦ روﻧـﺪ اﺳـﺎرتﺑﺎر ،ﺧﯿـﺰشﻫـﺎی آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧـﻪای ﻗـﻮﻣﯽ،
ﺷﻮرشﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﻧﺒﺮدﻫﺎی آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠـﯽ ﮐـﻪ از ﻟﺤـﺎظ ﻋﯿﻨـﯽ دارای
ﻣﻀﻤﻮن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ،ﻣﻠﯽ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه از زﻧﺠﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﭘﻮﺳﯿﺪهای ﻓﺌﻮداﻟﯽ ،ﺳﺘﻢ ﻗﻮﻣﯽ و ﻗﯿﻮد رﻫﺰﻧﺎﻧﻪای اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻮدﻧـﺪ در ﻣـﺬﺑﺢ
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اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎه ﺷﺮﻗﯽ در ﺧﻮن ﺧﻔﺖ و در دامﮔﺎه اﺧﺘﻨﺎق ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻮﻃﺌﻪ ،ﺗﻔﺘﯿﻦ
و ﺗﺤﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﺳﺮاب ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آرﻣﺎن آزادی ﻣﻠﯽ و ﺗﺮﻗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮن ﺑﻬﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ در راه آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻪﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﺷﺪهای ﻣﺤﺼﻮر ،ﻧﻨﮓ ﺑﺮدﮔﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر،
ﻧﻔﺎق ﻗﻮﻣﯽ ،رﮐﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻧﺤﻄﺎط ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ،ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪای اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻨـﮓ اﺳـﺘﻘﻼل ﻣـﯿﻬﻦ ﺑـﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮕﻨﺪ.
در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ ﺟﻬـﺎﻧﯽ اول ،ﻋﻨﺎﺻـﺮ دﻣـﻮﮐﺮات ﻣﻠـﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾـﻪای اﻧﺒﺎﺷـﺖ
ﻣﺤﺪود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺟﻮﯾﯽ از ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪهای اردوﮔﺎه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ
در ﺗﺪارک اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژ ﯾﮏ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒـﺮد اﺳـﺘﻘﻼل ﺑـﺎ ﺟﻬـﺖ ﮔﯿـﺮی
ﺑﻮرژوا دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺳﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗـﺪرت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،در ﻋﺮﺻـﻪای
ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﻨﮕﺮ ﻧﻮ ﯾﻨﯽ را ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ،ﺑﺎ ﻧﺸﯿﺐ و ﻓﺮاز ده ﺳﺎﻟﻪای آن ،ﭘﺎﯾﻪای ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺎدی ،ﺗﺪارک
اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻧﺎﮐـﺎﻓﯽ و اﺑـﺰار ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿـﺎزﻣﻮده ،دﺳـﺘﮕﺎه دوﻟﺘـﯽ
ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﮔﻨﺪﯾﺪه ،ﺷـﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑـﺮ ﻧـﻮ آوریﻫـﺎی روﺑﻨـﺎﯾﯽ و ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺣـﻞ
ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻮرژوازی ﻧﻮﺧﺎﺳـﺘﻪای
ﮐﺸـﻮر -را در ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﺳـﺪ ﮐﻬﻦﺳـﺎل و ﻣﺮگﺑـﺎر ﻓﺌـﻮداﻟﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮑـﺎت
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،از ﭘﺎ در آورد و ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪای ﺧﻮنﺑﺎر ارﺗﺠﺎع ﺑﺮآﺷـﻔﺘﻪ
ﺑﺮای ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮد .ارﺗﺠـﺎع ﻓﺌـﻮداﻟﯽ)در وﺟـﻮد دودﻣـﺎن ﻃﻼﺋـﯽ( ،ﺑـﺎ
ﺟﺒﻬﻪﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮ آﺳﺘﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ از آﻏﺎز ﻗﺮن ﺟـﺎری ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪای
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﺎم ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻧﻮﭘﺎی ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺑﯽراﻫﻪای دﻻﻟﯽ ﺳﻮق
داد .از آن ﭘﺲ ﭘﻨﺠﻪﻫﺎی اﺧﺘﻨﺎق ﮔﻠﻮی ﻧـﺎزک ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﻠـﯽ ﮐﺸـﻮر -را)
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ و ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ(
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ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ﻣﯽﻓﺸﺎرد .دودﻣﺎن ﻃﻼﯾﯽ ،ﭘﺲ از دو دﻫﻪ اﺧﺘﻨﺎق ﺳﻨﮕﯿﻦ و
رﮐﻮد ﻣﺮﮔﺒﺎر ،در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ وﺧﺎﻣـﺖ اوﺿـﺎع اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻧﺎرﺿـﺎﯾﯽ روز اﻓـﺰون
ﻣﺮدم ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺒﺎﺋﻞ ،ﺟﺪﯾﺖ ﻣﺴـﺄﻟﻪای ﭘﺸﺘﻮﻧﺴـﺘﺎن و اﺣﯿـﺎء ﮔـﺮاﯾﺶ ﻣﺸـﺮوﻃﻪ
ﺧﻮاﻫﯽ ،ﺑﻪ و ﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮ روﺷﻦﻓﮑﺮ ،ﻧـﺎﮔﺰ ﯾﺮ از ﺣﺼـﺎر اﻧـﺰوا و اﺳـﺘﺒﺪاد
دﯾﺮﯾﻦ ،ﺑﺎ ﮔﺎمﻫﺎی ﻟﺮزان ﺑﯿﺮون ﺧﺰ ﯾﺪ و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﻣﺨﺘﻀﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ اردو و ﻏﻠﺒﻪای ﻣـﻮﻗﺘﯽ ﺑـﺮ ﺑﺤـﺮان
ﻓﺰاﯾﻨﺪهای اﻗﺘﺼﺎدی ،در ﻗﺎﻟﺐ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﺬاﯾﯽ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد رﯾﺨﺘـﻪ ﺷـﺪ .ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ازﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ،دورهای ﻫﻔﺖ ﺷﻮری ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻮرژوا دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد ،درﻓﺶ ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻃﺮاز ﮐﻬﻦ
را در دوران اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪای ﻇﻬﻮر و ﺷﮕﻮﻓﺎﯾﯽ اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﻧﺎ ﭘﯽﮔﯿﺮ ﺷﻬﺮ)؟( و ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮔﺮاﻧـﻪای
ﻣﺘﻨﻔﺬﯾﻦ ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد ،در آزﻣﻮنﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻧﺒﺎزاﻧﻪ ﺑﻪ اﻫﺘـﺰاز درآورد .ﻋﻨﺎﺻـﺮ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﮐﻪ در ﮐﺸـﺘﺰار ﺧـﻮﻧﯿﻦ ﺟﻨـﺒﺶ دورهای ﻫﻔـﺖ ﺑـﻪ دﺳـﺖ
رهﮔﺸﺎﯾﺎن ﺟﺎنﺑﺎز آن اﻓﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻓﺮوﮐﺶ ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دورهای ﻫﻔﺖ ﺷﻮری ،رﺷـﺪ ﺳـﺮﻃﺎﻧﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪای
ﮐﻤﭙﺮادوری ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪای ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠـﯽ و ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ
اﺷﺮاﻓﯽ درﺑﺎر -را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺑﯽاﻟﺘﻔﺎﺗﯽ ﺣﺴـﺎبﮔﺮاﻧـﻪای را »داوود«
»ﻏﺮب« و ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ رو ﯾﺎی دﯾﺮﯾﻦ ﺗﺰارﯾﺴﻢ )ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ دوﻟﺖ ﺷﻮروی(
ﭘﺎﯾﻪای ﻣﺎدی ﻗﯿﺎدت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻤﭙﺮادوری ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎ و ژرﻓﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮ ،در ﺟﻬﺖ
ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد واﺑﺴﺘﻪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﻢ رﻣﻘـﯽ در ﮐﺎﻟﺒـﺪ ﺑﯽرﻣـﻖ اﻗﺘﺼـﺎد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﻮازی ﺑﻪ آن دودﻣﺎن ﻃﻼﯾﯽ را در دام ﺟﻬـﺎن ﮔﺸـﺎﯾﯽ ﺳﻮﺳـﯿﺎل
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ اﺳﺎرت درآرد .ﮔﺴﺘﺮش ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳـﯽ و زﻣﯿﻨـﻪ ﺳـﺎزی ﺗـﺄﻣﯿﻦ
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ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪیﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی ،اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺑــﻮرژوازی ﮐﻤﭙــﺮادور ،ﻧــﺎﮔﺰ ﯾﺮ
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﭘﺮﺧﺎش ﺟﻮ ﯾﺎﻧﻪای ﺗﻮدهای را ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﮔـﺮاﯾﺶ ﯾـﮏ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس در ﺑـﺎر را ﺑـﺎ ﮐﻮدﺗﺎﻫـﺎی »ﻏﺮﺑـﯽ« ﺗﻬﺪﯾـﺪ
ﻣﯽﮐﺮد .وﻟﯽ ﻣﻬﻠﮏﺗﺮ از ﻫﻤﻪای اﯾـﻦﻫـﺎ ،ﮐﻤـﮏﻫـﺎی ﻫﺴـﺘﯽ ﺑﺮاﻧـﺪاز ﺧـﻮد
ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻮ ﯾﻞ در ﺑﺴـﺖ ﻣـﻮاد ﺣﯿـﻮاﻧﯽ ،زراﻋﺘـﯽ و
ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺮهای آن ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﺮب داﻣﻦ زده ﻣﯽﺷﺪ ،وﺧﺎﻣﺖ ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﮐﺴـﺐ ﻣﯽﮐـﺮد .در ﭼﻨـﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ارﺗﺶ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ﮐﻪ ﺳـﺮ در آﺧـﻮر روس داﺷـﺖ ،ﺑـﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﭘﺎﺳـﺒﺎﻧﯽ درﺑـﺎر ،روزی ﺑـﻪ اﺷـﺎرهی روس آنرا
ﺑﺮاﻧﺪازد.
ﺿﺮورت ﺧﺮوج ازﯾﻦ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻫﻼﮐﺖﺑـﺎر ﺟﻨـﺎح ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪ ﮐـﺎر ﻃﺒﻘـﻪای
ﺣﺎﮐﻤﻪ را ﺑﺮای ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻣﻮازﻧـﻪ ﺑـﯿﻦ »ﺷـﺮق« و »ﻏـﺮب« ،ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻫـﻢزﯾﺴـﺘﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙـﺮادور و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ اﻏـﻮای ﻣـﺮدم ﺑـﻪ
ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺎﺟﺪار« ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در
روﺑﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ ﻟﺠﺎﺟـﺖ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴـﻢ در »ﻟﻮ ﯾـﻪ ﺟﺮﮔـﻪ«
ﻣﺴﺠﻞ ﻧﻤﻮد.
ً
اﻋﻄﺎی آزادیﻫﺎی ﻧﯿﻢ ﺑﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی »ﻏﺮب« ﺿـﻤﻨﺎ
ً
زﻣﯿﻨﻪای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪی را ﺑﺮای ﺗﺒﺎرز ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳـﺮﮐﻮب ﺷـﺪه
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮز ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را در وﺟﻮد ﺟﺮﯾـﺎنﻫـﺎ و ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎی
ً
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻗﺴﻤﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺳﺎﺧﺖ.
و ﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ دوره در اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای دﻻﻟﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪای ﺗﻘﻮ ﯾﺖ روز اﻓﺰون
ﺳﮑﺘﻮر دوﻟﺘﯽ و ﻣﻮازی ﺑﺎ آن ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮ ﯾﻦ در
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ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﺒﺎرز ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻋﻠـﯽ رﻏـﻢ ﭼﺸﻢداﺷـﺖ درﺑـﺎر ،ﺟﻮﺷـﺶ
ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻓﺸﺎر ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪهای رﻗﺎﺑﺖ اﺑﺮﻗﺪرتﻫـﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﺤﺮان ﻣﺰﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺑﺎر -را داﻣﻦ ﻣﯽزد و ﺗﻌﻮ ﯾﺾ
ﭘﯿﮭﻢ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺮه ﮐﺎر را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .درﺑﺎر ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد،
راه ﻧﺠﺎت ازﯾﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎ را در ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ »ﻏﺮب« ،ﻣﺪارا
ﺑﺎ »ﺷﺮق« و ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﺑﺎر ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه داﺧﻠﯽ و ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ
آن دﺳﺖﺧﻮش ﺑﺤﺮان ﺑﻮد ،ﺑـﺎ ﺳـﺮﮐﻮب ﺟﻨـﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﺗـﻮدهﻫـﺎ و ﺗﺨـﺮﯾﺶ
اﻓﻌﯿﯽ)؟( ﮐﻪ در آﺳﺘﯿﻦ ﭘـﺮورده ﺑـﻮد ،زﻣﯿﻨـﻪای ﮐﻮدﺗـﺎی  ٢۶ﺳـﺮﻃﺎن  ١٣۵٢را
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺖ .
دورهای ﮐﻮدﺗﺎی  ٢۶ﺳـﺮﻃﺎن ﺷـﺎﻫﺪ ﺗـﺪارک ﻧﻬـﺎﯾﯽ و ﺷـﯿﺎداﻧﻪی ﺳﻮﺳـﯿﺎل
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ،از ﺧﻼل درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی اﺿﻄﺮاری درﺑﺎر ،در ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﻄﻪای ﺑﯽرﻗﯿﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎری آن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻮد .ﮐﻮدﺗﺎی ٢۶ﺳـﺮﻃﺎن
ﺑﺎ اﻋﻼم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺤﺪﯾـﺪ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴـﻢ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﮔﺴـﺘﺮش و ﺗﻘﻮ ﯾـﺖ ﺑـﻮرژوازی
ﮐﻤﭙﺮادور ﺑﻮروﮐﺮات ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺌﻮدالﻫﺎ ﻗﺎﯾﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ ،از ﭘﺎﯾـﻪای
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮد و ﻫﻢراه ﺑﺎ آن از ﺣﻤﺎﯾﺖ اردوﮔﺎه »ﻏﺮب« و ﻣﺘﺤـﺪﯾﻦ آن
ﻣﺤﺮوم ﺷﺪ  .از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ اﺗﮑﺎء ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮ ﺳﻮﺳـﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس و
ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺎﮔﺰ ﯾﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﺮ ﺷـﮑﻦ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻗﯿـﻮد اﺳـﺎرتﺑﺎر ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺎدت ﻗﻬﺎر روس را در دور ﻧﻤﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺼـﯿﺎن ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴـﻢ و
ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﻏﺮب را در ﭘﯿﺶ ﭘﺎی آن ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،در ﻣﯿﺎن ﮐﺶﻣﮑﺶ،
ﻓﺸﺎر و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﻨﺎﺣﮭﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻـﻢ ،ﻃـﺮحﻫـﺎی ﺑﻠﻨـﺪﮔﺮای اﻏـﻮاﮔﺮ ﺑـﻪ دﺳـﺖ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ و ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی وﺧﺎﻣﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد و ﮐﺎﺑﻮس
ﺑﯽﮐﺎری ،ﺗﻮرم ،ﻓﻘﺮ و اﺣﺘﯿﺎج ﮐﺘﻠﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر را آواره و در ﺑـﻪ در
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ﺳﺎﺧﺖ .دﺷﻮاری ﺳﺮﺳﺎمآور اوﺿﺎع و ﺑـﺎج ﺧـﻮاﻫﯽ ﻏﺪاراﻧـﻪای روس ﻧـﺎﮔﺰ ﯾﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺮب را در ﭘﯽ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮد ﺷﺪ
ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ رژ ﯾﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آن و ﯾﺮان ﺷﺪه و درﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ
اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻧﻮر ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ را ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎل
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﺳﺮدار »دﯾﻮاﻧﻪ« ،در ﺣﯿﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻮﮐﺮان ﺧﺎﻧـﻪ
زاد ﺧﻮد از ﭘﺸﺖ ﺧﻨﺠﺮ ﺧﻮرد و ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻃﻨﺰآﻟﻮد دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﭘﺎداش دوﺳﺘﯽ
ﺧﻠﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻤﻮد.

اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﮐﻮدﺗﺎی ﻫﻔﺖ ﺛﻮر )  (١٣۵٧ﺗﺠﺎوز آﺷﮑﺎر و رﻫﺰﻧﺎﻧﻪای ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
روس ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﺗﺠﺎوز در ﻃﯽ دو دﻫﻪای اﺧﯿﺮ ﺣﺴﺎبﮔﺮاﻧﻪ]و[ ﭘﯽرﯾﺰی
ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﺑﺎﻧﺪ »ﺧﻠﻖ« و »ﭘﺮﭼﻢ« را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪای ﻧﻘﺎب ﺗﺰو ﯾﺮ
ﺑﺮ ﺳﯿﻤﺎی ﭘﻠﯿﺪ ﺗﺠﺎوزﮔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺻﺪور ﺿﺪ اﻧﻘﻼب را »اﻧﻘـﻼب
ﻧﻮع اﻓﻐﺎﻧﯽ« ﺟﺎ زﻧﺪ .ﺳﺮﺷـﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﮐﻮدﺗـﺎی ﺛـﻮر را در زﯾﺮﺑﻨـﺎ ﺗﻀـﺎد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﮐﻤﭙﺮادوری ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ) ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت و اﻗﺸﺎر ﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ( ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﮐﻤﭙﺮادوری ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ »ﺳـﮑﺘﻮر دوﻟﺘـﯽ« اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ،ﺑـﻪ
ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ﺳـﺮﮐﻮب ﺷـﺪهای ﮐﺸـﻮر در زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗـﺎه
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﺮاﺋﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﺗـﺎراجﮔﺮاﻧـﻪ زﯾـﺮ
ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در آورد.

ﺑﺨﺶ اول :زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ٧٩ /

ﮐﻮدﺗﺎی ﺛﻮر ﮔﺎﻣﯽ ﻏﻮل آﺳﺎ و ﺧﻮﻧﯿﻦ در ﺟﻬـﺖ ﮔﺴـﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿـﻖ ﻫﺮﭼـﻪ
ﺑﯿﺶﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﮑﺘﻮر و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ در ﭘﺮوﺳـﻪای ﺗﺤـﻮل از
ﺣﺎﻟﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهای ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد .ﻻزﻣـﻪای اﯾـﻦ ﺗﺤـﻮل ،اﻧﺼـﺮاف از
ﺷﯿﻮهﻫﺎی »ﻇﺮﯾﻒ« اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻮ ﯾﻦ و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺧﺸﻦ اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﮐﻬـﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺪاوم ﺧﻮنﺑﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺣﺶ و و ﯾﺮاﻧﮕﺮی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ در ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻤﺎﯾـﺎن
ﮔﺸﺖ.
ازﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت رژ ﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ در زﻣﯿﻨﻪای اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻣﺎﻫﯿـﺖ و ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﮑـﺮد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ ﺳﻮﺳـﯿﺎل
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺮاﭘﺎ ﺑﻪ زﯾﺎن ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳـﺖ .اﺳﺎﺳـﯽﺗﺮﯾﻦ اﻗـﺪام رژ ﯾـﻢ
ﮐﻮدﺗـﺎ در ﺳـﺎﺣﻪای زﯾﺮﺑﻨـﺎﯾﯽ ،اﺻـﻼﺣﺎت ﻧـﺎم ﻧﻬـﺎد ارﺿـﯽ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
»اﺻﻼﺣﺎت« ﺑﺎ ﻧﺎﭘﯽﮔﯿﺮی و ﺧﺼﻠﺖ ﻏﻠﯿﻆ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺧﻮد ﻧﻪ ﺗﻬﺎ ﺑﻪ اﺳـﺘﺜﻤﺎر
دﻫﻘﺎﻧﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﻤﺮی ﺟﺰ اﺳﺎرت ﻣﻠﯽ ﺑﺮای
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﯽآرد .اﺻﻼﺣﺎت رژ ﯾﻢ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﺳـﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ و
ﺳﺎزشﮐﺎراﻧﻪای ﺧﻮد ﺑﺎ واﮔﺬاری  ٣٠ﺟﺮﯾﺐ زﻣـﯿﻦ اﻋﻠـﯽ و ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن در
دﺳﺖ ﻓﺌﻮدال ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﮐﺜﺎﻓﺖ ﮐﺎریﻫﺎی ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ آن و ﺑﯽﺑﮭﺮه ﻣﺎﻧﺪن
ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻢ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽزﻣﯿﻦ ،زﻣﯿﻨﻪی ﻋﯿﻨـﯽ اﺳـﺘﺜﻤﺎر دﻫﻘﺎﻧـﺎن را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ
رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎزد .ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺿـﺪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،دودﻣﺎن ﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺳﻤﺖ ﮔﺮاﯾﯽ و ﭼﺎﮐﺮ ﻧﻮازی زﻣﯿﻦ را در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮزﮔﺮان واﻗﻌﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در دﺳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﻤﺎع اﺑﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺑـﺎ اﻣﮑـﺎن ﺗﺤﺼـﯿﻞ
ﺑﻬﺮهای ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ و ﻏﺎرت دﺳﺖرﻧﺞ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ
و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای ﺧﺼـﻠﺖ اﺻـﻼﺣﺎت رژ ﯾـﻢ ﻣﻀـﻤﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
آنﺳﺖ .ﻫﺪف اﺻﻼﺣﺎت رژ ﯾﻢ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻗﺸـﺮ دﻫﻘﺎﻧـﺎن ﺧـﺮده ﻣﺎﻟـﮏ و ﯾـﺎ
دﻫﺎﻗﯿﻦ اﺟﯿﺮ در ﻓﺎرمﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﺎر و ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ آنﻫﺎ ﺑﺮای

 / ٨٠ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺤﻮ ﯾﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس
اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯽﭘﻨﺎه ،ﺑﯽاﺑﺰار و ﺑـﯽﻣﺎﯾـﻪ در
ﮔﺮو ﮐﺮﯾﺪﻫﺎی رﺑﺎﺧﻮاراﻧﻪ ،زرع ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﻧﺮخﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ
ﺟﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺌﻮداﻟﯽ ،ﺑﻪ زﯾﺮ ﯾـﻮغ اﺳـﺘﺜﻤﺎر ﺷـﺪﯾﺪﺗـﺮ و ﺟﺎﺑﺮاﻧـﻪﺗـﺮ ﺳﻮﺳـﯿﺎل
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺎزاد ﺛﺮوت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ زراﻋﺘﯽ ﺑـﻪ ﺟـﺎی
آنﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮ ﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد رﻧﺠﻮر ﻣﻠﯽ ﺳﻮق ﯾﺎﺑﺪ ،راه اﻧﺒﺎﺷﺖ در ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ را
در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وﻗﺘﯽ اﻣﮑﺎن اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ زراﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه و ﭘﺎﯾﻪای
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ دﺳﺖﺧﻮش آزﻣﻨﺪی ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧـﻪای
ﺳﻮﺳـﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿـﺮد ،ﺛـﺮوتﻫـﺎی زﯾـﺮ زﻣﯿﻨـﯽ در ﺑـﺪل ﺳـﻮد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮن آﺷﺎم روس ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻣﯽرود و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﻠﯽ از ﺑﯿﻢ اﺧﺘﻨﺎق،
ﺑﺎجدﻫﯽ و ﻏﺼﺐ راه ﻓﺮار را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻪو ﯾـﮋه
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻠﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸـﯿﺪن ﺑـﻪ
اﺳﺎرت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﻪﺧﻮد ﻣﺤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد .زﯾـﺮا
رژ ﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ و ﺟﺒﻬﻪ ﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮده وار ﺑﺮ آﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ً
اوﻻ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﮐـﻪ ﺑـﺎزار ﺑﮭـﺮهﮐﺸـﯽ ﺳﻮﺳـﯿﺎل
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻧﺪازد؛ از ﺧﻮد ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻋﺘﺒﺎر درﯾﺎﻓﺖ
ً
ﮐﻨﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﮭﻼﮐﯽ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ را ﻧﺎﮔﺰ ﯾﺮ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺳﻮﺳـﯿﺎل
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﻏﺎرتﮔﺮاﻧﻪ و ﻗﯿﻮد ﺑﺮده ﺳﺎز روس ،ﺑـﻪ
ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن و ﺗﺒﺎﻫﯽ روز اﻓـﺰون اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر داﯾـﺮ
ﻣﯽﺳﺎزد .ورود ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ﻓﺮآوردهﻫﺎی روﺳﯽ و اﻗﻤـﺎر آن ﻧـﺎﮔﺰ ﯾﺮ اﺧـﺮاج آن
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﻪوری را ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ در ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ از ﺧﻮد ﺟﺎن ﺳﺨﺘﯽ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،از ﻋﺮﺻﻪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﮐﺎران ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
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ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮاﻧﺪاز دوﻟﺖ ،دور ﻧﻤﺎﺋﯽ
ﺟﺰ زوال ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫـﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧـﻮد
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎم آور ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﯿﺴـﯽ ﻧﻈـﺎﻣﯽ دوﻟـﺖ و ﻣﺼـﺎرف
ﺗﺠﻤﻠﯽ ﺳﮕﺎن زرﯾﻦ ﻗﻼدهای روس ﻧﺮخ ﺗﻮرم را ﺑﻪﻧﺤﻮ روز اﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺑﺎ
ﺗﻨﺰ ﯾﻞ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن و اﯾﺠﺎد ﻗﺤﻄﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎرد را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان
آنﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﻗﺮﺿﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﭘﺎرﯾﻨﻪ ﺑﺎ آنﮐﻪ ﻧﺮدﺑﺎن ﻋﺮوج رژ ﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﯾﺮ ﻗﺪرت
ﺑﻮد و اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ زورق ﺷﮑﺴـﺘﻪی رژ ﯾـﻢ در درﯾـﺎی
ﺧﺮوﺷﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﻮدهاﯾﺴﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪای ﻃﻮق ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدن آن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺳﻮدی ﮐﻪ در ﻣﺠﺎری ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﮐـﺎر
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽرود ،از ﻣﺄﺧﺬ دﺳـﺘﺮﻧﺞ زﺣﻤﺖﮐﺸـﺎن؛ ﺻـﺮفﻧﻈـﺮ از اﯾﺠـﺎد
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﻮ ﯾﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎر ،ﻧﯿﻢ ﻧﺎن آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ از دﺳـﺖ ﺷـﺎن
ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ و آنﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮﭼﻪ آنﻫﺎ را ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪای ﮔﻮﺷـﺖ دم ﺗـﻮپ ﺗﺠـﺎوز
ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺷﮑﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﺎن
ﺷﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯽﮔﺎری ﻣﺎﺗﻢﮐﺪه ﺑﻨﯿﺎد ﮐﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ آرزوی ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻼن ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ،ﺑـﺎ ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪای ﯾـﮏ و ﻧـﯿﻢ
ﺑﻠﯿﻮن داﻟﺮ اﻋﺘﺒﺎر و ﯾﺮاﻧﮕﺮاﻧﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮﮐﺎی ﺟﺮم
آن ،اﻧﻌﮑﺎس ﭘﻨﺪار آﻟﻮد ﭼﻬﺮه ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﯽ ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ در ذﻫـﻦ ﺑﯿﻤـﺎر ﺳﻮﺳـﯿﺎل
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻋﻤﺎل ﻣﯿﮭﻦﻓﺮوش آنﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺧﺎب ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژهای ﻧﻤﺎﯾﺸـﯽ
آراﯾﺶ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزﺗﺎب آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺗﻀﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در روﺑﻨـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،در ِاﻋﻤـﺎل دﯾﮑﺘـﺎﺗﻮری ﻓﺎﺷﯿﺴـﺘﯽ ﺗﺒـﺎرز
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

 / ٨٢ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﯾﮏ ﺣﺰﺑﯽ رژ ﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ و ﺗﻮﺣﺶ ﺑﯽﻧﻈﯿـﺮ آن ،ﺗﺠﺴـﻢ ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﻣﺎورای ارﺗﺠـﺎﻋﯽ ﺳﻮﺳـﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ در ﺟﻬـﺖ ﻧﻔـﯽ ﮐﺎﻣـﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ و
ﺳﺮﮐﻮب ﺣﻘﻮق ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪای اﻧﻘﻼب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺳﺮﮐﻮب ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﻧﻪ از ﻣﻮﺿﻊ
ﻃﺒﻘﻪای ﮐﺎرﮔﺮ و ﺣﺘﯽ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ و در ﺟﻬﺖ رﻫﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ
ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﻮﻟـﺪهای ﮐﺸـﻮر ،ﺑﻠﮑـﻪ از ﻣﻮﺿـﻊ و در ﺟﻬـﺖ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘـﻪای
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ارﺑﺎب ﻏﺎرﺗﮕﺮ آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .از اﯾـﻦرو ﻣـﺮدم ﮐﺸـﻮر
ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه دﻫﯽ و اﺳﺎرت ﻧﻮ ﯾﻦ ﺗﻦ در دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻓﻨـﺎی ﻫـﻢﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺪﯾـﺪ
ﻣﯽﺷﻮد.
رژ ﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺿﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺿﺪ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﻧـﻪ
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳـﺒﻌﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧـﻮرد ﻣﯽﮐﻨـﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﻨﻮدی ،اﻋﺘﺮاض و ﺣﺘﯽ ﺳﮑﻮت ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪای ﻓﺮدی را ﺑﺎ ﮐﯿﻦ
ﺗﻮزی دژﺧﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺻـﻨﻔﯽ در ﻣـﺘﻦ ﭼﻨـﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺘﯽ ،ﺟـﺰ آنﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﭘﺮورشﮔﺎه ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺖ و وﺳﯿﻠﻪای اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم ﻣﺒﺪل ﺷـﻮد،
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رو ﻣﺪرﺳﻪای ﭘـﺮورش اﻧﻘﻼﺑـﯽ و اﺑـﺰار ﺗﺤﻘـﻖ ﺧﻮاﺳـﺖﻫﺎی ﺗﻮدهﻫـﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮارت و و ﯾﺮانﮔﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺒﻌﺎﻧﻪای رژ ﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ﮐـﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ
ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺧﻮﻧﯿﻦ و زﻧﺪان ﻣﺮگﺑﺎر ﻓﺮزﻧـﺪان آزاد و ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ آن
ﻣﺒﺪل ﮐﺮده اﺳﺖ .اداﻣﻪای ﺳﯿﺎدت ﺿﺪ ﻣﻠﯽ و ﺿﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آنﺳﺖ.
ﺗﻀﺎد اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ رژ ﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻋﺮﺻﻪای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژ ﯾﮏ
ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﺧﺘﻨﺎق ﮔﺴﺘﺮدهای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻗﺮون
وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎدی ﺗﺎزهﺗﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺗﺒﻠﯿـﻎ اﻧﺪﯾﺸـﻪﻫﺎی ﺑـﺮده ﺳـﺎز و ﺗـﺮو ﯾﺞ
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ﻋﺎﻣﺪاﻧـﻪ و ﺳﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻓﺤﺸـﺎء و ﻫﺮزﮔـﯽ از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ،ﻫﻤـﻪ در ﻣﺤـﻮر
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠﯽ رژ ﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ،ﮐـﻪ از ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪای ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒـﯽ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺎرﯾﻨﻪ آنﻫﺎ آب ﻣﯽﺧﻮرد ،دور ﻣﯽزﻧﺪ ﻣﻨﺘﮭﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دﯾﺮوز
اﮔﺮ در ﻟﻔﺎﻓﮥ »ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ« و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻧﺒـﺎل ﻣﯽﮔﺮدﯾـﺪ،
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠﯽ اﻣﺮوز در ﻗﺒﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪای ﻣـﺮدم ﺑـﺎ ﻗﮭـﺮ ﻋﺮﯾـﺎن
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ در ﺻﺪد ﺗﺤﻤﯿﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻬﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژ ﯾﮏ رژ ﯾـﻢ ﮐﻮدﺗـﺎ ﻫـﯿﭻ
زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای رﯾﺸﻪ دواﻧﺪن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ آزادهای ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺳﺎزد .در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﮐﻮدﺗﺎی ﺛﻮر ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﯾﮑﺒـﺎره در ﮔـﺮداب ﻣـﺘﻼﻃﻢ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﺮو ﺑﺮد .ﻫﻮس دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ ﺑـﺮ ﮔـﺬرﮔﺎه ﺳـﺘﺮاﺗﯿﮋ ﯾﮏ
آبﻫﺎی ﮔﺮم و ﺧـﺎور ﻣﯿﺎﻧـﻪ ،آراﯾـﺶ ﻧـﻮ ﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺟﮭـﺎن را ﻋﻠﯿـﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻪ زﯾﺎن رژ ﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد.
ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺻﺪور ﺿﺪ اﻧﻘﻼب در وﺟـﻮد ﮐﻮدﺗـﺎی ﺛـﻮر ﻧـﻪ ﺗﻨﮭـﺎ ﺷـﻌﻠﻪﻫﺎی
ﺳﺮﮐﺶ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﻠﯽ را در درون ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آﺗﺶ ﺗﻀﺎدﻫﺎی درون
اردوﮔﺎه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت داﻣﻦ زد .رﻓﻮرمﻫﺎی اﻏﻮاﮔﺮاﻧﻪای رژ ﯾﻢ ،ﺑـﺎ
ﺧﺼﻠﺖ روﺑﻨﺎﺋﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آﺑﯽ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم
ﺑﭙﺎﺷﺪ.
ﮔﺴﺘﺮش ﻃﻮﻓﺎنآﺳﺎی اﻣﻮاج ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪای ﻣﺮدم دوام ﻧﻨﮕـﯿﻦ رژ ﯾـﻢ
ﮐﻮدﺗﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪای روز اﻓﺰون ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻮﺳـﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس ﻣﺸـﺮوط
ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﺣﺪت ﺗﻀﺎد ﻣﻠـﯽ و آراﯾـﺶ ﻧـﻮ ﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ.
اﮐﻨﻮن ﭘﯿﮑﺎر آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺤﻮرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘـﺎت و
اﻗﺸﺎر ﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ وﺟﻮد دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮن و ﻣﺘﻀـﺎد
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آنﻫﺎ ،ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﭘﯿﮑﺎر ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿـﺮی
ﭘﺎﯾﻪای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺒـﺎرزهای ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺳﺮاﺳـﺮ
ً
ﮐﺸﻮر ،ﯾﻘﯿﻨﺎ دور ﻧﻤﺎی ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ را ﻧﻮ ﯾـﺪ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺑـﺎ آنﻫـﻢ ،ﻧﻘـﺶ و ﯾـﮋهای
ﻃﺒﻘﺎت در ﻣﺪ و ﺟﺰر ﭘﯿﮑﺎر و ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭘﯿﺮوزی آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎرز دارد .در ﻧﺒﺮد
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺟﺎری ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺘﻀﺎد ،ﺿﻤﻦ ﻫﻢﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﺎ ﻣﺮامﻫﺎی و ﯾﮋه و ﺑﺎ وزﻧﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻـﯽ ﺑـﺎ ﻫـﻢ در
ﺳﺘﯿﺰ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﻨـﺎﺑﯿﻨﯽ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺧـﻮد ،اﻫـﺪاف ﺧـﻮ ﯾﺶ را
ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ روس و دار و دﺳﺘﻪای وﻃﻦﻓﺮوش واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ
آن ،ﮐﻪ آﻣﺎج ﺟﻨﮓ آزادیﺑﺨﺶ و اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ از دﺳﺖ
دادن روز ﻓﺰون اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺪﻋﻪ و ﻣﺎﻧﻮر ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی آﺗﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻫﺮﭼـﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻣﻨﻪای ﺗﺒﮭﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ راه را ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳـﯿﺎدت
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﺎرت اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﻫﻤﻮار ﺳﺎزد.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣـﺮدم را ﺑـﻪ ﻣـﻮازات
ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﯿﮭﻦﻓﺮوﺷﺎﻧﻪای رژ ﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺳﺎزد ،وﻟﯽ ﭘﯿﺮوزی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺮدم
و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻋﻤﺎل وی ﺟﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻘﮥ ﻓﺌﻮدال ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﺳﻮﺳـﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ ﺿـﺮﺑﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻼش در ﺟﮭﺖ اﻧﺤـﺮاف رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣـﺮدم ،ﻫـﻮس ﺑﺮﮔﺸـﺖ
ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ .اﯾﻦ آرﻣﺎن ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،از ﻣﻮﻗﻒ اﻗﺘﺼـﺎدی اﯾـﻦ
ﻃﺒﻘﻪ ،ﺗﻀﺎدﻫﺎی دروﻧﯽ اردوﮔﺎه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ ،ﻋﻘـﺐ ﮔﺮاﯾـﯽ ارﺗﺠـﺎع ﻣﻨﻄﻘـﻪ و
ﺳﯿﻄﺮهای ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺌﻮداﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آب ﻣﯽﺧﻮرد .ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻞ ﺑـﺮای آﺧـﺮﯾﻦ
ﺑﺎر ﻣﺎﻫﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ را در ﻣﻌﺮض آزﻣﻮن ﻗﺮار داد.
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ﻣﻮﻗﻒ ﺿﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ،ﮐﻮﺗﻪ ﻧﻈﺮی ،ﺗﺰﻟﺰل و زﯾﺎن ﮐـﺎری آنرا در
ﻣﺒﺎرزهای ﻣﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣـﯿﮭﻦﭘﺮﺳـﺖ و روﺷـﻦ ﺑـﯿﻦ ﻓﺌـﻮدال در
ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ َدﯾﻦ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر اداء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐـﻪ رﻫﺒـﺮی ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺶﺗﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد .ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺿﻌﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪای
ﯾـﮏ ﻧﯿـﺮوی ﻣـﺆﺛﺮ و ﭘﯽﮔﯿـﺮ ،ﺑـﺎ اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژی روﺷـﻦ ،ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺴـﺘﻘﻞ و
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺑﻮرژواﺋﯽ در ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺎرز ﻧﻤﺎﯾـﺪ ،ﺑـﺎ ﺧﺼـﻠﺖ
دوﮔﺎﻧﻪ و در ﻣﻌﺮض ﺗﮭﺪﯾﺪ از دو ﺟﻨﺎح ،دورﻧﻤﺎی ﻧﻮ ﯾـﺪ ﺑﺨﺸـﯽ را ﺑـﺮای ﺧـﻮد
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻦرو در اوﺿﺎع ﺟﺎری ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺎﺳﺐ ﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﭼﭗ و راﺳﺖ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﭘﻠﻪای ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺗﺸﺨﯿﺺ و آن را ﺑﻪ اﻣﯿـﺪ
اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﻮو ﯾﻨﯿﺴﻢ ﻃﺒﻘﻪای ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﻮن و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﺘﻢﮐﺶ
ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﺑـﺎ ﺧﺼـﻠﺖﻫﺎی ﻣﺘﻀـﺎد ﺑﺎزﺗـﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺗﻤﺎم ﻣﻠﯿﺖﻫـﺎی ﮐﺸـﻮر را ﺑـﺎ ﺧـﻮن ﭘﯿﻮﻧـﺪ داده اﺳـﺖ ،ﺗﺤـﺖ ﺷـﻌﺎع ﭘﯿﮑـﺎر
آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻢ ،ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺑﻮرژوازی در
آﯾﻨﺪه ،در ﺻﻮرت ﺗﺴﻠﻂ و ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ارﺗﺠﺎع راﺳﺖ ﻧﺎﮔﺰ ﯾﺮ و اﺛـﺮات ﻣﺜﺒـﺖ و
ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آن ﺳﺰاوار دﻗﺖ اﺳﺖ.

ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی:

اﻗﺸﺎر ﮐﺜﯿﺮاﻟﻌﺪهای ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﮭﻤﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ ،در ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸـﻮر ﻧﯿـﺰ ﻧﻘـﺶ ﻣـﺆﺛﺮی را اﯾﻔـﺎ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﮭﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﯿﺎنﮐﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻋﺼـﯿﺎن
اﻧﻔﺠﺎر آﻣﯿﺰ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ.
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ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺮوزی ﺳﺮﯾﻊ راﯾﺞ ،از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﯽﺛﺒﺎت ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺗﻮانﻓﺮﺳـﺎی ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷـﯽ ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﺗﻤﺎﯾـﻞ در ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽﻫـﺎی ﺧـﺮده
ﺑﻮرژوازی و دﻧﺒﺎﻟﻪ روی وی از ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی زود ﻓﺮﺟـﺎم را ﻧﻮ ﯾـﺪ دﻫـﺪ،
ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻮﻗﻒ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دوﮔﺎﻧﻪ و ﺳﯿﺎل ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﻣﻮﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن را ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ
دﺳﺖﺧﻮش ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺎ آنﻫﻢ ،ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺶﺗﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻫﺒﺮی ﺷﻮد ،ﺳـﮭﻢ ﺑﺮازﻧـﺪهای را در اﻧﻘـﻼب ﻣﻠـﯽ و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻮازات زوال اﻗﺸﺎر ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ،ﻗﺸﺮ ﻟﻮﻣﭙﻦ؛
ﻣﺮﮐﺐ از رﯾﺰهﺧﻮاران ﺧﻮان ﯾﻐﻤﺎی ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ،دﻻﻻن ارﺗﺸﺎء ،اﻓﺴﺮان ﺻﺎﺣﺐ
اﻣﺘﯿﺎزات و ﯾﮋه ،ﺟﻮاﺳـﯿﺲ ﺗـﺎراجﮔﺮ ،ﮐﺎرﮔﺮداﻧـﺎن اﺧـﺎذ اﺗﺤﺎدﯾـﻪﻫﺎی ﺻـﻨﻔﯽ،
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﮐﻮﭘﺮاﺗﯿﻒﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﺪاری ،ﯾﻐﻤﺎﮔﺮان ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی
دﻓﺎع ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎز رﺳﺎن ﻓﺎرمﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و  ...در ﺣﺎل ﺗﮑﻮ ﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ
ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺪ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺿﺪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﻪای اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ رژ ﯾـﻢ ﮐﻮدﺗـﺎ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ.

دﻫﻘﺎﻧﺎن
دﻫﻘﺎﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺮوی ﻋﻤﺪهای اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از دﻫﻘﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ آنﻫـﺎ در
ﮔﺮو اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎری رژ ﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺪان اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری و ﺑﺎج ﺧﻮن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﯿﻦ از آﻧﮭﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،از
رژ ﯾﻢ ﺑﯿﺰار اﻧﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺳﺮاب اﺻﻼﺣﺎت رژ ﯾﻢ ﻋﻄـﺶ
ﺳﻮزان آنﻫﺎ را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ زﻣﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻓﺮوﻧﺸـﺎﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫـﺎن
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ﺗﺼﺮف زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺪ .دﻫﻘﺎﻧﺎن ﮐﻢ زﻣـﯿﻦ ﮐـﻪ در اﺛـﺮ ﺗـﻮرم روز
اﻓﺰون و ﺻﻌﻮد ِﻗﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺳﺎم
آور ارﺗﻘﺎء ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﯿﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻞ رﯾﺸﻪای و ﺗﻮزﯾﻊ
ً
ﻋﺎدﻻﻧﻪی زﻣﯿﻦ اﻧﺪ .ﺑﻨﺎ دﻫﻘﺎﻧﺎن آﻣﺎده اﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر ﺣﻞ رﯾﺸﻪای و اﻧﻘﻼﺑـﯽ
زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽزﻣﯿﻦ و ﮐﻢ زﻣـﯿﻦ و در ﺑﺮاﺑـﺮ رژ ﯾـﻢ ﺣـﺎﮐﻢ و ارﺗﺠـﺎع
راﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻗﻄﻌﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮزﻣﻨﺪ.

ﻃﺒﻘﮥی ﮐﺎرﮔﺮ
ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻮان ﮐﺸﻮر ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﯾﮋهای ﺧﻮد در ﭘﺮوﺳﻪای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺸﺮو
ﺗﺮﯾﻦ ،ﻣﺘﺸﮑﻞﺗﺮﯾﻦ ،ﻣﻨﻀﺒﻂﺗﺮﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑـﯽﺗـﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘـﻪی ﮐﺸـﻮر اﺳـﺖ .در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،اﯾﻦ ﻃﺒﻘـﻪ ،ﯾﮕﺎﻧـﻪ ﻃﺒﻘﻪاﯾﺴـﺖ ﮐـﻪ از ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺗﻤـﺎم
ﻃﺒﻘﺎت و اﻗﺸﺎر ﺑﮭﺮه ﺑﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از رﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ازاﯾﻦرو ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯽﮔﯿﺮ و ﺑﺪون اﻧﺤﺮاف آن
در ﺟﮭﺖ رﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ﻓﺮﺗـﻮت ﻓﺌـﻮداﻟﯽ و ﻗﯿـﻮد
ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪای اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ و ﺑﺲ .ﻋﺎﻣﻞ
و ﯾﮋهای ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﻃﺒﻘـﻪای ﮐـﺎرﮔﺮ را در اﻧﻘـﻼب ﻣﻠـﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ ﻧـﺎﮔﺰ ﯾﺮ
ﻣﯽﺳـﺎزد؛ رﺳـﺎﻟﺖ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ اﯾـﻦ ﻃﺒﻘـﻪای دوران ﺳـﺎز در دوران ﺟﻨﺒﺶﻫـﺎی
آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﻧﻘﻼﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐـﻪ رﺳـﺎﻟﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﺒﻘﻪای دورانﺳﺎز ﮐﺎرﮔﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘـﺬﯾﺮی ،اﺳـﺘﻌﺪاد
ﭘﺬﯾﺮش اﯾﺪهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،رﺷﺪ ﻧﺎﮔﺰ ﯾﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﯿﺎز ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و
ﺧﺼﻠﺖ اﻧﺘﻘﺎدی ،ﺧﻼق و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آنﺳﺖ.
ﻃﺒﻘﻪای ﮐﺎرﮔﺮ اﮔﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ در ﭘﯿﮑـﺎر ﻧﺠـﺎتﺑﺨﺶ ﻣﻠـﯽ و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺶرو و ﺣﺘـﯽ ﻣﺴـﺘﻘﻞ و ﻣﺆﺛﺮﺧـﻮد را ادا ﻧﻤﺎﯾـﺪ و رﺳـﺎﻟﺖ

 / ٨٨ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﺗﺤﻘﻖ آزادی ﻣﻠﯽ و ﺗﺮﻗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤـﻮل ﮐـﺮده
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺪان ﭘﯿﺶآﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ آنﺳﺖ.

وﻇﺎﯾﻒ
ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺒﺮم ﻃﺒﻘـﻪای ﮐـﺎرﮔﺮ
ﭘﯽرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﮭﯿﺪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺶآﻫﻨﮓ ﻃﺒﻘﻪای ﮐﺎرﮔﺮ
در اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ وﻇﺎﺋﻒ زﯾﺮ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ:
 ١اﯾﺠﺎد ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪای ﮐﺎرﮔﺮ
 ٢ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﮭﻪای ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﯽ
 ٣ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ارﺗﺶ ﺗﻮدهای

اﻟﻒ .اﯾﺠﺎد ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪای ﮐﺎرﮔﺮ
»ﺳﺎﻣﺎ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب راﺳـﺘﯿﻦ ﻃﺒﻘـﻪای ﮐـﺎرﮔﺮ ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪای ﻫﺴـﺘﻪای
روﺷـﻦﮔـﺮ ،ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪه و رهﮔﺸـﺎ و ﺑﮭﺘـﺮﯾﻦ ﺳـﻼح ﻣﺒـﺎرزهای ﻣـﺮدم و آرﻣـﺎن
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،آزادی ﻣﻠﯽ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻓﺎرغ از ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻣﻠﯽ
و ﺑﮭﺮهﮐﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد »ﺳﺎﻣﺎ« در ﺟﮭﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺣﺪت اﺻـﻮﻟﯽ و
رزﻣﻨﺪهای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺑﺮﻗـﺮاری ﭘﯿﻮﻧـﺪ ارﮔﺎﻧﯿـﮏ ﺑـﺎ
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺗﻮدهای ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺣﺪت اﺻﻮﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺒﺎرزهای ﺳﺎﻟﻢ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژ ﯾﮏ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﻣﻮﺿﻊ وﺣﺪت ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻃﺮد ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓـﯽ و
اﻧﺪﯾﻮ ﯾﺪوآﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﻈﺎﻫﺮ آنﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺒـﺎرزه ،ﺑﺮداﺷـﺖﻫﺎ و
درس آﻣﻮزیﻫﺎی ﻫﻤﮕﻮن از ﮔﺬﺷﺘﻪای ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪای اﻧﺘﻘﺎد ) اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد(
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﯾﮏﺳﺎن از اوﺿﺎع ﺟﺎری و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﺸـﺘﺮک و ﻫـﻢآﻫﻨـﮓ
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ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺧﻼل اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ،ﻫﻢﮐﺎریﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و وﻇﺎﯾﻒ
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ را ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪای آزﻣﺎﯾﺶﻫـﺎی ﻋﻤﻠـﯽ ﺗﮑﻤﯿـﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ وﺣﺪت ﻧﻈﺮ و ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎور دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢآﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی
ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ وﺣﺪت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ،ﭘﺮوﺳﻪای وﺣﺪت را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل »ﺳﺎﻣﺎ« ﺑـﺎ ﺳـﮭﻢﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠـﯽ در ﻣﺒـﺎرزات ﺗـﻮدهای در ﺗﻤـﺎم
ﺳﻄﻮح ﻧﻘﺎط ﻧﻈﺮ و ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﺧـﻮد را در ﺑﻮﺗـﻪای ﭘﺮاﺗﯿـﮏ ﻣﯽﮔـﺬارد و ﺑـﺎ
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺗﺠﺎرب ﺣﺎﺻـﻠﻪ و ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﻣـﺪاوم اﻧﺪﯾﺸـﻪ و اﺳـﻠﻮب ﮐـﺎر ﺧـﻮد
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از اﺻﻞ »از ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﻮده« ﻣﺒـﺎرزات ﺗـﻮدهای را در ﺟﮭـﺖ
ﭘﯿﺮوزی رﻫﻨﻤﻮن ﺷﻮد.
وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻗﺮار دارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ:
 -١ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮو ﯾﺞ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶرو ﻋﺼﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺮ ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ.
 -٢ﭘﺨﺶ اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ و اﻓﺸـﺎء ﻧﻈـﺮات ،ﻋﻤـﻞﮐﺮدﻫـﺎ و
اﻫﺪاف ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و رژ ﯾﻢ ﻣـﺰدور آن از دﯾـﺪﮔﺎه اﻧﺪﯾﺸـﻪﻫﺎی
ﭘﯿﺶرو و ﮐﻮﺷﺶ در راه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﮭﻪی ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﯽ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ و
ﺿﺪ ارﺗﺠﺎع.
 -٣ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮔﺮدانﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪای ﺗﺪارک اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژ ﯾﮏ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﮑﺘﯿﮑﯽ در ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد ارﺗﺶ ﺗﻮدهای اﻧﻘﻼﺑـﯽ و
ﺳﮭﻢﮔﯿﺮی در ﺟﻨﮓ آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ و رﻫﺒﺮی ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪی آن.
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 -٤ﺗـﺪارک ﺑـﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﻋﺘﺼـﺎﺑﺎت ،ﺗﻈـﺎﻫﺮات ...و ﺑﺴـﯿﺞ ﺗﻮدهﻫـﺎ در
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی و ﯾﮋهای ﺗﻮدهای در ﺟﮭﺖ ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﻣﺒـﺎرزهای ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﻪای
ﻣﺮدم و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژ ﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ.
ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺣﺰب رزﻣﻨﺪهای ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺟﺮﯾـﺎن ﻣﺒـﺎرزهای اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژ ﯾﮏ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻋﻤﻠﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ وﺣﺪت ﻧﻈﺮ ﺑـﺎ
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

ب .ﺟﺒﮭﻪی ﻣﺘﺤﺪ
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻃﺒﻘـﻪی ﮐـﺎرﮔﺮ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ؛ در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ آرﻣﺎن ،دﻫﻘﺎﻧـﺎن ﮐـﻢ زﻣـﯿﻦ و ﺑـﯽزﻣـﯿﻦ ﻣﺘﺤـﺪ اﺳـﺘﻮار
ﻃﺒﻘﻪای ﮐﺎرﮔﺮ و ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺰدﯾﮏ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑـﻮرژوازی ﻣﻠـﯽ
ﻧﯿﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻦ و ﺗﺎ درﺟﻪای ﻣﻌﯿﻨﯽ دراﯾﻦ اﺗﺤﺎد و ﻫﻢرزﻣﯽ ره ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ً
ﻃﺒﻘﮥ ﻓﺌﻮدال ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻋﻤﻼ در ﭘﯿﮑﺎر ﺟﺎری ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﺑـﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻢﺳﻮﺋﯽ دارد ،اﺗﺤﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭼﻮﮐـﺎت ﺟﺒﮭـﻪ را ﻣﺸـﺮوط ﺑـﻪ
ﺗﺤﻤﯿﻞ رﻫﺒﺮی و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻫـﺪاف ارﺗﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ ﺧـﻮد ﻧﻤـﻮده و اﻫـﺪاف
ﺗﺎرﯾﺨﯽ آنرا ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎری ﮐﻪ ﺷﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ از ﮐﻮﺗـﻪ ﻧﻈـﺮی،
ﺳﯿﺎدت ﺟﻮﯾﯽ و ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽ ارﺗﺠﺎع راﺳﺖ ﺑﻪ ﺷـﺪت ﻧـﺎراض اﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﺟـﺎی
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺪ از ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻢرزم ﺑﮭﺘﺮی را ﺳـﺮاغ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ،ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐـﺎرﮔﺮی دارای ﻗـﺪرت ﻣﺘﺸـﮑﻞ و ﭘﯽﮔﯿـﺮ ﻋﻤـﻞ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻮی اﯾـﻦ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﭼﻮﮐﺎت ﺟﺒﮭﻪای ﻣﺘﺤﺪ دﺳﺖ وﺣﺪت دراز ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ﻫﺰاران ﻫﻢوﻃﻦ ﻣﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﺗﻌﻠـﻖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑـﻪ
ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،آﻣﺎدهای ﭘﯿﮑﺎر ﺟﺎنﺑﺎزاﻧﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺞ آنﻫـﺎ در ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی
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ﺗﻮدهای و رﻫﺒﺮی درﺳﺖ ﺷﺎن ﺑﺮ ﻋﮭﺪهای ﻋﻨﺎﺻﺮ آﮔـﺎه و در ﻗـﺪم اول ﺳـﺎزﻣﺎن
ﭘﯿﺶآﻫﻨﮓ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮﮐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺣﺪت ﺟﺒﮭـﻪای ﺑـﻪ اﯾﺠـﺎد
ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪای ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﯾﺴﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ و دﺷﻮار ،ﻧﺘﯿﺠـﻪای
ﺟﺰ اﻧﺰواﮔﺮاﯾﯽ ،ﺗﺠﺮﯾﺪ از ﺗﻮدهﻫﺎ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧـﺪن از وﻇـﺎﯾﻒ ﻋﻤﻠـﯽ ﻣﺒـﺎرزاﺗﯽ
ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ »ﺳﺎﻣﺎ« اﯾﺠﺎد ﺟﺒﮭﻪای ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺗﺤﺎد ﮐﺎرﮔﺮ  -دﻫﻘﺎن و
ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﭘﯿﺶآﻫﻨﮓ ﻃﺒﻘﻪای ﮐـﺎرﮔﺮ ﻧـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺑﺮﺧـﻮرد ﭘﺴـﯿﻒ ﺑـﻪ
ﺣﻮادث ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎری و اﻧﺰوا ﮔﺮاﯾﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﺎل و ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ و
ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﺟﻨﺒﺶ ،ﺑـﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ و ﯾـﮋه ﺑـﺮ
ﺿﺮورت روﺷﻦﮔﺮی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ در ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪای ﮐﺎرﮔﺮ و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽزﻣﯿﻦ
و ﮐﻢ زﻣﯿﻦ و آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﯿﻨـﻪای اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﻣـﻮاد و ﻣﺼـﺎﻟﺢ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺰب آن ،ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻨﮭﺎ درﯾﻦ ﺻـﻮرت ﻧﯿﺮوﻫـﺎی اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﮐـﺎرﮔﺮی ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻫـﻢ از
اﻧﺰواﮔﺮاﯾﯽ و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮔﺮاﻧﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺳـﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژ ﯾـﻢ
ﮐﻮدﺗﺎ و ﻫﻢ از اﺋﺘﻼف دﻧﺒﺎل رواﻧﮥ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﮔﺸـﻮدن
ﺻﻔﺤﻪای ﻣﺒﺎرزهای ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط رژ ﯾﻢ اﺣﺘﺮاز ﺟﻮ ﯾﻨﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻮﻧﯽ »ﺳﺎﻣﺎ« ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از واﻗﻌﯿـﺎت ﺟـﺎری ﺑـﺎ ﺷـﻌﺎر
آزادی ﻣﯿﮭﻦ در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ و رژ ﯾـﻢ
ﻣﺰدور آن ﻣﯽرزﻣﻨﺪ ،در ﻣﺒﺎرزهای آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﺳﮭﻢ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮔﯿـﺮد ،ﺑـﺪون
آن ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی و دور ﻧﻤﺎی ﻏﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ.
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ج.ارﺗﺶ ﺗﻮدهای
ﻣﺮدم ﺑﺪون ارﺗﺶ ﺗﻮدهای ﻫﯿﭻ ﻧﺪارﻧﺪ .ارﺗﺶ ﺗﻮدهای اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﺟﺒﮭـﺎت ﻧﺒـﺮد
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧـﻮدی ﻣـﺮدم ﺑـﺎ آﮔـﺎﻫﯽ ژرف اﻧﻘﻼﺑـﯽ ،اﻧﻀـﺒﺎط دﻗﯿـﻖ
ﺷﻌﻮری ،ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت رزﻣﯽ ﻧﻘﺸﻪﻣﻨﺪ و ﻫﻢآﻫﻨﮓ،
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻠﯽ و درازﻣﺪت ﺟﻨﺒﺶ ،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ ،روﺣﯿﻪای ﻋﺎﻟﯽ رزﻣﯽ
و دﺳﺘﻮر ﭘﺬﯾﺮی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ از ﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺸﯽ ﺗﻨﮭﺎ از ﻋﮭﺪهای ﭘﯿﺶآﻫﻨـﮓ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻃﺒﻘـﻪای ﺳـﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻮﻗﻒ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﯾﻦ ﺿﺮورت
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮدم دﻟﯿـﺮ ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻋـﺎﻟﯽ ﺟـﺎنﺑـﺎزی و اﺣﺴـﺎس ﻏـﺮور اﻧﮕﯿـﺰ
ً
ﻣﯿﮭﻦﭘﺮﺳﺘﯽ اﮔﺮ دارای ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎ ﮔﻠﯿﻢ ﺳﯿﺎه ارﺗﺠﺎع و
اﺳﺘﻌﻤﺎر را ﺑﺮ ﭼﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ» .ﺳﺎﻣﺎ« ﮐﻪ ﺳﮭﻢﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل در ﭘﯿﮑـﺎر ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﻪای
ﻣﺮدم را وﻇﯿﻔﻪای ﺗﺨﻄﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﭘﺮوﺳﻪای اﯾﺠﺎد ﺣﺰب ،ﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﺟﺒﮭﻪای ﻣﺘﺤﺪ و ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ارﺗﺶ ﺗﻮدهای را ﺟﺪا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد ﺑﻪﺧﻮدی ﺗﻮدهای ،ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻋﻨﺼـﺮ آﮔـﺎه،
ﺿﺮورت ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﻼی ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﯿﺸـﯽ ﺟﺴـﺘﻦ از ﻣﺒـﺎرزات ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺣﮑـﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺎ ،ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﮭﺖ
اﯾﺠﺎد ﺣﺰب ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺤﺮک ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﺎﺷﺪ.
از اﯾﻦرو ﺷﺮط ﻋﻀﻮ ﯾﺖ در»ﺳﺎﻣﺎ« اﮔـﺮ ﺑﺎﻟﻀـﺮور ﻣﻌﯿـﺎر ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴـﺖ،
ﭘﺮورش ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی آن از ﺿﺮورت اﻧﺼﺮاف ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ در ارﺗﺶ
ﺗﻮدهای اﮔﺮ ﻋﻀﻮ ﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘـﺮورش اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
ارﺗﻘﺎء اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ ارﺗﺶ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻘـﺎء ،رﺷـﺪ و اﺳـﺘﺤﮑﺎم
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ راﺑﻄﻪای ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ارﮔﺎنﻫﺎی ﻣﺴـﻠﺢ اﻧﻘﻼﺑـﯽ
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ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و اﻧﻀﺒﺎط آﻫﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ رزﻣﯽ» ،ﺳﺎﻣﺎ« را ﺧﺼﻠﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺟﻮ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺮ ﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺣﺰب و ارﺗﺶ را درﺣﺎﻟﺖ
ﻧﻄﻔﻪای در ﯾﮏ ﮐﻞ واﺣﺪ ﻫﻢآﻫﻨﮓ اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻘﻪای ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﻨـﺎق ﻣﺴـﻠﻂ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ را داﺷﺘﻪ و در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪای ﺗﻮدهﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮ آنﻫﺎ ُﻣ ﱠﺴﺠﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑـﺮ اﯾـﻦ
ﺧﻂ ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺒﺎل ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﺴـﺘﻮﻟﯽ از ﺟﺎﻧـﺐ رژ ﯾـﻢ ،اداﻣـﻪ ﮐـﺎری را در
ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣﻮاﻧﻊ از ﺳـﺮ راه ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ وﺣـﺪت
اﺻﻮﻟﯽ و رزﻣﻨﺪهی ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﮐـﺎرﮔﺮی را در زﯾـﺮ درﻓـﺶ ﺣـﺰب
ﻃﺒﻘﻪای ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد .از اﯾـﻦرو ،ﭘﺎﯾـﻪ رﯾـﺰی ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻫﺴـﺘﻪﻫﺎی ارﺗـﺶ
ﺗﻮدهای ،رﺷـﺪ و اﺳـﺘﺤﮑﺎم آن در ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﺒـﺎرزهای ﻣﻠـﯽ و ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ وﻇﯿﻔـﻪای
ﻣﺒﺮم»ﺳﺎﻣﺎ« اﺳﺖ .
»ﺳﺎﻣﺎ« ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪای وﻇﺎﯾﻒ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻼح اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ
و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺧﻂ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ »ﺳﺎﻣﺎ« را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻓﻮق در ﺧﺪﻣﺖ آن اﺳﺖ.
»ﻃﻮﻻﻧﯽ« ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿـﺰ
ﺷﺮارت ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﯾﻮغ ﺑﺮدﮔﯽ را ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺮدم
رزﻣﻨﺪهای ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ و دﺳﺖﻫﺎی اﻫﺮﯾﻤﻨﯽ در ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺗﻀﻌﯿﻒ آن
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮآن ،رﻗﺒﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺳﻮﺳـﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ ﺑـﺎ ﺑـﺎزی ﺗﺒﮭﮑﺎراﻧـﻪ ﺑـﺎ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ را در ﮐﻮﻫﭙﺎﯾـﻪﻫﺎی
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اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯿﺦﮐﻮب ﻧﻤﻮده و دﺳﺖ ﺗﺠﺎوز آن را از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﺑﻪ
دور ﻧﮕﮫدارﻧﺪ.
»ﺗﻮدهای« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و رواﻧـﯽ را ﺑـﺎ
ﭘﮭﻨﺎ و ژرﻓﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ،در ﻣﺪت ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺗﻨﮭـﺎ ﺗـﻮدهای ﻣﺘﺸـﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ
ﺳﺮﻣﻨﺰل ﭘﯿﺮوزی رﻫﻨﻤﻮن ﮔﺮدد .ﺑﺮای »ﺳﺎﻣﺎ« اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺗـﺎﺑﻊ
ﻣﺒﺎرزه در ﺟﮭﺖ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪای ﮐﺎرﮔﺮ در اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ اﺳـﺖ .
اﯾﻦ ﺷﺮط ،ﺑﻪ و ﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﮭـﺎﻧﯽ در زﯾـﺮ رﮔﺒـﺎر
ﺧﯿﺎﻧﺖﻫﺎ و ﻟﻐﺰشﻫﺎی ﻧﻮ ﯾﻦ ،ﭘﯿﮑﺎر ﺳـﮭﻤﮕﯿﻨﯽ را ﭘـﺬﯾﺮا ﻣﯽﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺳـﯿﻤﺎی
ﺗﺎﺑﻨﺎک آرﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮی را از ﻏﺒﺎر ﺷﺒﮭﺎت ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧﮕﮭﺪارد ،ﺗﺨﻄﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
»ﺳﺎﻣﺎ« ﺑﺎ وﻓﺎداری ﺧﻠﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ آرﻣﺎن ﮔﺮاﻣﯽ و در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﮭﺎﻧﯽ ،دﻓﺎع از ﻧﮭﻀﺖ ﭘﯿﺶرو ﻋﺼﺮ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻣﻠﻞ اﺳﯿﺮ و ﻗﺒـﻞ از ﻫﻤـﻪ ﺗﺜﺒﯿـﺖ ﻫﻮ ﯾـﺖ ﻣﻠـﯽ اﻧﻘﻼﺑـﯽ و اﻧﺠـﺎم
اﻧﻘﻼب در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و در اﯾﻦ راه ﺑﺎ ﺷﺮاﻓﺖ و ﺟﺎنﺑﺎزی
ﮔﺎم ﻣﯽﮔﺬارد.

اﻫﺪاف
ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن)ﺳـﺎﻣﺎ( ﭘـﺲ از اﺧـﺮاج ارﺗـﺶ اﺷـﻐﺎﻟﮕﺮ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دار و دﺳﺘﻪای ﻣﯿﮭﻦﻓﺮوش »ﭘـﺮﭼﻢ و ﺧﻠـﻖ« ﺑـﻪ
ﯾﻤﻦ ﺑﺎزوان ﭘﺮﺗﻮان ﻣﺮدم دﻟﯿﺮ ﮐﺸﻮر در ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف زﯾﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ:

اﻟﻒ .در زﻣﯿﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ
 -١اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﮐﻪ ﻣﻤﺜﻞ راﺳﺘﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ
و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
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دﻋﻮت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﻨﻨﻪ ) ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم( از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت
ﻣﺴﺎوی ،ﺳﺮی ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ.
ﻣﺒﺎرزه در راه ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣـﺎدی و ﻣﻌﻨـﻮی ﮐﺸـﻮر در ﺟﮭـﺖ
ﻣﺒﺎرزهای ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ )ﺑﻪ و ﯾﮋه ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ( و رﯾﺸﻪ
ﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺮﺗﻮت ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻓﺎع از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ،
اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر.
دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ اﻓﺮاد اﻋـﻢ از
آزادی ﻋﻘﯿﺪه ،ﺑﯿﺎن ،ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎت و اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ،ﺷـﻐﻞ ،ﺗﺠـﺎرت ،ﺣـﻖ
ﺗﺸـﮑﯿﻞ اﺣـﺰاب ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﺗﺤﺎدﯾـﻪﻫﺎی ﺻـﻨﻔﯽ ،ﺗﺤﺼـﯿﻞ ،ﮐـﺎر،
ﻣﺴﺎﻓﺮت ،ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ و ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺒﺎرزهای ﻗﺎﻃﻊ
و ﺳﺎزش ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ.
ﻣﺒﺎرزه در ﺟﮭﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﮑﺎﻣﻞ وﺣﺪت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪای ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﺮادر
ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﮑﺎر ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ ﺧـﻮن ﻗـﻮام
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠـﻞ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻣﺒﺎرزهای ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪای ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪ ارﺗﺠـﺎﻋﯽ ﺑـﺮای
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﺣﺪ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ،ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺷﮕﻮﻓﺎن.
اﯾﺠﺎد ﺟﺮﮔﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،دﻫﻘﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﺑﺎزی و ﺗﺄﺳﯿﺲ اردوی داوﻃﻠﺐ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم از ﺗﻮﻃﺌـﻪﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ آن.
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ب .در زﻣﯿﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
»ﺳﺎﻣﺎ« ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از داﻧﺶ ﭘﯿﺶرو ﻋﺼﺮ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ و ﺑـﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﭼﻮﮐﺎت ﻣﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﺧـﻮد در زﻣﯿﻨـﻪای ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ از اﺻﻮل ذﯾﻞ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
 -١دﻓـﺎع ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ از ﺟﻨﺒﺶﻫـﺎی ﭘـﯿﺶﺗـﺎز ﻋﺼـﺮ و ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﻧﮭﻀﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ.
 -٢ﻣﺒـﺎرزه ﻋﻠﯿـﻪ اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﮐﮭـﻦ و ﻧـﻮ ﯾﻦ ارﺗﺠـﺎع ﺟﮭـﺎﻧﯽ در رأس آن
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻪو ﯾﮋه ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ.
 -٣اﻓﺸﺎء و ﻃﺮد دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻧﻈـﺎﻣﯽ ،ﻣﺴـﺎﺑﻘﺎت ﺗﺴـﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ،ﺟﻨـﮓ
اﻓـﺮوزی ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺟـﻮﯾﯽ ،ﺗﺠـﺎوز ،ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ،ﺗﮭﺪﯾـﺪ و ﺗﻮﻃﺌـﻪﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ.
 -٤ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻨﮕﯿﻦ اﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ،ﺻﮭﯿﻮﻧﯿﺴﻢ و ﻧﮋادﮔﺮاﯾﯽ.
 -٥ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﻨﺞ اﺻﻞ
ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ.
 -٦ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻪای ﻣﻠﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ.
 -٧اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪای ﺣﺴﻨﻪ و ﻫﻢﮐﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻢﺟﻮار و ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﺒـﺎرزهای ﻣﺸـﺘﺮک ﺿـﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ و ﺿـﺪ ارﺗﺠـﺎﻋﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ.
 -٨اﻟﻐﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣـﺎ در
ﺗﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ.
در زﻣﯿﻨﻪی اﻗﺘﺼﺎدی
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اﻟﻒ .در ﺑﺨﺶ زراﻋﺖ
 -١رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺮﺗﻮت ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
زراﻋﺘﯽ و ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﻘـﯽ
ﺑﯿﻦ ﺑﮭﺒﻮد ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻻزم اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ.
 -٢واﮔﺬاری اراﺿﯽ ﻣﺴﺘﻤﻠﮑﻪ ﺑـﻪ دﻫﻘﺎﻧـﺎن ﺑـﯽزﻣـﯿﻦ ،ﺗﺸـﮑﻞ آنﻫـﺎ در
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی زراﻋﺘﯽ ﺑـﺎﺣﻖ ﻧﻈـﺎرت ،آﮔـﺎﻫﯽ و رأی دﻫـﯽ در ﺑـﺎرهای
ﺗﻮزﯾﻊ ارزشﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهای ﺷﺎن در ﻣﻮارد اﺳﺘﮭﻼﮐﯽ ،اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ و
ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ در دﺳﺘﺮس آﻧﺎن.
 -٣ﺣﻤﺎﯾﺖ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺧﻮرد و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺗﺸﻮ ﯾﻖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﻧﻮ ﯾﻦ ﺑﺮ اﺳـﺎس اﺻـﻞ داوﻃﻠﺒـﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ اراﯾﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮ ﯾﺪﺑﺨﺶ.
 -٤اﺳﮑﺎن ﮐﻮﭼﯽﻫﺎ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
آﻧﺎن و ﺗﮭﯿﻪای زﻣﯿﻦ ﺑﺮای دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﻢ زﻣﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎر
ﺑﻨﺪﻫﺎ و آﺑﺎداﻧﯽ اراﺿﯽ ﺑﺎﯾﺮ.
 -٥ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﺮدن و ﻋﺼﺮی ﺳﺎﺧﺘﻦ زراﻋﺖ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﺑـﻪ
ﻣﻮازات رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر.
 -٦ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺑﮭﺒﻮد داﻣﭙﺮوری ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﺮﻗﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ
اﯾﺤﺎد ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﺪاری ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪای ﭼﺮاﮔﺎهﻫﺎ ،اﺻـﻼح
ﻧﺴﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﮑﺸﺎف وﺗﺮﻧﺮی.
 -٥ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺟﻨﮕﻞ زارﻫﺎ و ﺑﮭﺮه ﺑـﺮداری ﻣﻌﻘـﻮل از آن ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ
ﺑﮭﺒﻮد ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن ﻣﺤﻼت ﻣﺠﺎور و ﺗﻘﻮ ﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ.
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ب .در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ
 -١اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﺷﺎر ﻃﺒﯿﻌـﯽ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر و ﺟﻠﺐ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺾ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠـﯽ و
ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -٢ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻨﻮع ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺒﮏ و اﺳﺘﮭﻼﮐﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺘﻼط ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﻠﯽ ،دوﻟﺘﯽ و رﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﺠﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ.
 -٣ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﺧﺎرﺟﯽ.
 -۷ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﭘﯿﺸﻪوری ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴـﺎﻋﺪتﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﺎ آنﻫﺎ.
در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎرت و ﻣﺎﻟﯿﻪ
 -١ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﻈﺎرت ﺗﺠﺎرت داﺧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ.
 -٢ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺻﻞ ﻣﺎﻟﯿﻪای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺘﺮﻗﯽ.
ﻋﻤﻮﻣﯿﺎت
 -١ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫـﺎی اﺳـﺎرتﺑﺎر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ و ﻣﺆﺳﺴـﺎت
ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺛﺮوتﻫﺎی ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
 -٢ﮔﺴـﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿـﻖ ﭘﻼنﮔـﺬاری دوﻟﺘـﯽ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪیﻫﺎی
ﺷـﮕﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻣﻠـﯽ و در ﺟﮭـﺖ رﻫـﺎﯾﯽ از زﻧﺠﯿـﺮ
واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ.
 -٣ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﮑﺘﻮر دوﻟﺘﯽ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﮐـﻪ اﻫـﺮم ﻧﻔـﻮذ و وﺳـﯿﻠﻪای ﺗـﺎراجﮔﺮی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻋﻠﺖ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﮑﺘﻮر راﺳـﺘﯿﻦ ﻋﺎﻣـﻪ و
ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ آن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ رﻓﺎه ﻋﺎﻣﻪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮازن ﺟﺎﻣﻌﻪ.
در زﻣﯿﻨﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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وﺿﻊ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﮐﺎر ،ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﮐـﺎر،
ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﺻﺤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾـﻪﻫﺎی ﺻـﻨﻔﯽ،
اﻋﺘﺼﺎب ،ﻣﻈﺎﻫﺮه ،ﻧﺸـﺮات و داﺷـﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه در ﺟﺮﯾـﺎن ﺑﺎزرﺳـﯽ و
ﻓﯿﺼﻠﻪای دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺎر را ﺑﺮای زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن ﺗﻀـﻤﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و ﺷﻌﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﺎن را ارﺗﻘﺎء دﻫﺪ.
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ و ﻓﺴﺎد اداری ﺑﺎ ﺑﺮﻗـﺮاری و ﮔﺴـﺘﺮش ﺳﯿﺴـﺘﻢ
ﻧﻈﺎرت ﺗﻮدهای و ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪن ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎد ،رﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻃﺮد ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد
ﺳﺮ و اﺳﺘﻔﺎدهﺟﻮ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﻔﺘـﯿﺶ دﻗﯿـﻖ و ﭘـﯽﮔﯿـﺮ از ﺑـﺎﻻ و ﻓـﺮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮاﻓﺖﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪو ﯾﮋه ﺑـﺮای ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﭘـﺎﺋﯿﻦ
رﺗﺒﻪ.
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از ﻣﻨﺎﻓﻊ واﻻی
ﻣﺮدم.
ﺗﻌﻤﯿﻢ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮازن و ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر.
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﺎدی آن.
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﻤﮏﻫﺎی و ﯾﮋه ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﻪای ﻃﻔـﻞ و ﻣـﺎدر ،ﻣﻌﯿـﻮﺑﯿﻦ و
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺷﮭﺪای راه آزادی.
اﻋﻤﺎر ﻣﻨﺎزل ﺻﺤﯽ و ارزان ﻗﯿﻤﺖ و واﮔﺬاری آن ﺑﻪ ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
دوش ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ.
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮاﯾﻪ ﻣﻨﺎزل و دﮐﺎﮐﯿﻦ.
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
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در زﻣﯿﻨﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
»ﺳـﺎﻣﺎ« ﺗﻌﻤـﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻋﻠﻤـﯽ ،ﺗـﻮدهای و زدودن آﻟﻮدﮔﯽﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨـﮓ
اﺳﺘﻌﻤﺎری و ارﺗﺠﺎﻋﯽ را در ﻣﻮاد ﻣﺸﺨﺺ زﯾﺮ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
 -١ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺒﺎری اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر.
 -٢ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺤﺼـﯿﻞ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻪ زﺑـﺎن
ﻣﺎدری ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر.
 -٣ﻣﺴﻠﮑﯽ ﮐﺮدن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺛﺎﻧﻮی و درآﻣﯿﺨﺘﻦ آن ﺑﺎ ﭘﺮوﺳﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ.
 -٤ﻣﮭﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﯿﻨﻪای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋـﺎﻟﯽ و ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑـﺮای ﻓﺮزﻧـﺪان
زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺮج دوﻟﺖ.
 -٥اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ اداﻣﻪای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻌﺪ از وﻗﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻠﻠﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -٦ﻣﺒﺎرزهای وﺳﯿﻊ و ﭘﯽﮔﯿﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯽﺳﻮادی ،ﺑﯿﻨﺶﻫـﺎی ﺧﺮاﻓـﯽ و ﺟﮭـﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ.
 -٧ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارﯾﺚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ.
 -٨اﺣﯿﺎء و ﺷﮕﻮﻓﺎﺋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫـﺎی اﺻـﯿﻞ ﻣﻠﯿـﺖﻫـﺎی ﮐﺸـﻮر و ﺗﮑﺎﻣـﻞ
ﻫﻢآﻫﻨﮓ آنﻫﺎ.
 -٩اﯾﺠﺎد وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻋﻠﻤـﯽ،
ﺗﻮدهای و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻠﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر.
 -١٠ﺗﺒﻠﯿﻎ اﯾﺪهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﺑﻪو ﯾـﮋه ﺟﻮاﻧـﺎن
ﮐﺸﻮر.
 -١١اﻋﻄﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪتﻫﺎی و ﯾﮋه ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺗﺎزان ﺟﺒﮭﻪای ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم.
»ﺳﺎﻣﺎ« ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ در ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻓﻮق در ﻣﺮﺣﻠـﻪی اﻧﻘـﻼب
ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻃﺮاز ﻧﻮ ﯾﻦ ،راه ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪﺳﻮی ﮔﺬار ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪای
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ﻓﺎرغ از ﺑﮭﺮهﮐﺸﯽ و ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻠﯽ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮی ﻃﺒﻘﻪای ﮐﺎرﮔﺮ
را در اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻃـﺮاز ﻧـﻮ ﯾﻦ و ﺳـﯿﺎدت ﻃﺒﻘـﻪای ﮐـﺎرﮔﺮ را در
ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮔﺬار ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺪون ﻃﺒﻘﺎت ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪای ﺣـﺪ
اﻗﻞ و ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ .دﺷﻮاری راه ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ زﯾـﺮ درﻓـﺶ
ﻃﺒﻘﻪای ﮐﺎرﮔﺮ دوران ﺳﺎز از ﻗﻠﻤﺮو ﺟﺒﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو اﺧﺘﯿـﺎر و
آزادی رﻫﺴﭙﺎر اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم ﯾﻮرش ﺑﺮ دژ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻪو ﯾﮋه ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻫﻢﮔﺎم ﺑﺎ ﻣـﺎرش ﺷـﻮر اﻧﮕﯿـﺰ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن و ﻣﻠﻞ زﻧﺠﯿﺮ ﺷﮑﻦ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺑـﻪ اﺳـﺘﻘﺒﺎل اﻓﻖﻫـﺎی
روﺷﻦ دﻧﯿﺎی ﻧﻮ ﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.
ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ آزادی
ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﻧﻘﻼب
ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﺮ ﺗﻮده
ﯾﺎ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﭘﯿﺮوزی

ﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻗﺒﻞ از ازدواج

١١

)ﺑﻪ آدل(
ﺑﻪ ﺗﻮ آدل
ﮐﺮان ﻗﯿﺮﮔﻮن ﺷﺐﻫﺎی رؤﯾﺎﻫﺎ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺰ ﺑﯽ ِ
 (١١اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑـﺎ ﻧﺎﻣـﻪای ﺧﻮاﺳـﺘﮕﺎری ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﺠﯿـﺪ ﮐﻠﮑـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻫﻤﺴـﺮش ﭘـﯿﺶ از ازدواج
ورﺟﺎوﻧﺪ اﺳﻄﻮره ﻣﺮد ﺳﺮﻓﺮازیﺳـﺖ
) (١٣٥٦اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦ آن ﺑﻪ وﺻﻠﺖ و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮر
ِ

در ﺳﺮزﻣﯿﻦ زن ﺳﺘﯿﺰان و ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺮﯾﺰان.
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ﻓﺮوغ دور ﭘﺮواز ﺧﯿﺎﻟﺖ در زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮم اﻟﻤﺎس ﻣﯽر ﯾﺰد
ِ
و ز ﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن اﻓﺴﺮده،
ﺷﺮار آرزو از ز ﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد
ﺑﻪ ﺗﻮ آدل
درب ﺧﺎﮐﺮ ﯾﺰ ﻗﻠﻌﻪی
ﮐﻪ ﭘﯿﮏ داﺳﺘﺎن ﮔﻮی ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﺎ ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺟﺎدوﯾﯽ ﺑﻪ ِ
ﻣﺘﺮوک دل زﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ
ِ
و راز ﻣﺒﻬﻤﯽ را ﺑﺎ زﺑﺎن ﻧﻮر
ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ آرﻣﺎﻧﯽ دﺳﺘﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ارﻣﻐﺎن از دور
ِ
ِ
آری
ﻏﺮﺑﺖ
ﺑﻪ ﯾﺎد آری ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻃﯽ را ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﻻﻟﻪ اﻧﺪر دﺷﺖﻫﺎی
ِ
اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺑﺸﮕﻔﺖ؟
ُ
اﻓﻖ از اﺑﺮﻫﺎی ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﭘﺮ دود
ﻓﻀﺎ از ﻫﯿﺒﺖ رگﺑﺎر ﺑﻐﺾ آﻟﻮد
ﺗﻮ ﻏﺮق ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻌﺼﻮم
از اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد آزاد
اﺳﯿﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎدا ﺑﺎد
ِ
ﮔﺬار ﺳﯿﻞ وﯾﺮانﮔﺮ
در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻀﺮ ﺧﻮش ﭘﯽ آوارهﮔﯽ از ره ِ
ﺗﺮا ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﻬﺮ از ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ و در دل ﮔﻠﺪان ﺑﻪ ز ﯾﺮ آﻓﺘﺎب آورد
و در آﻏﻮش اﻧﻮار ﻧﻮازشﮔﺮ
ﺑﻪ ﺟﺎن ﭘﺮورد
ﺗﻮ اﮐﻨﻮن ﻻﻟﻪای ﺧﻮشرﻧﮓ و ﺷﺎداﺑﯽ
ﮐﻪ در ﮔﻠﺒﺮگﻫﺎﯾﺖ ﺧﻮن ﺻﺤﺮا ﻣﻮجزن ﺑﺎﺷﺪ
و دﯾﮕﺮ ﺧﻠﻮت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ
زﻧﺪان ﻣﺤﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮای روح آزاد ﺗﻮ
ِ ُ
ﮐﻨﻮن ﮐﺰ داﻣﻦ آزادهای ﮐﻪﭘﺎﯾﻪﻫﺎ دوری
ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ ﻓﻀﺎی زﻫﺮآ ﮔﯿﻦ ﺳﺮاب ﺷﻬﺮ ﺧﻮ ﮔﯿﺮی
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ﻣﺒﺎدا ﮐﺰ ﭘﯽ اﺷﮏ زﻻل اﺧﺘﺮان اﯾﻦﺟﺎ
اﺳﯿﺮ ﺟﻠﻮهای اﻓﺴﻮﻧﮕﺮ ﻣﺮدابﻫﺎ ﮔﺮدی
ﻣﺒﺎدا در ﻫﻮای دﻟﭙﺬﯾﺮ ﮔﺮم آﺗﺶ اﻧﺪر اﯾﻦ ﻇﻠﻤﺖ ﺳﺮای ﺳﺮد
ﻣﺤﻮ ﺗﺎﺑﺶ ﺷﺒﺘﺎبﻫﺎ ﮔﺮدی
ﺑﺮای ﻗﻄﺮه آﺑﯽ اﻧﺪر ﯾﻦ ﺟﺎ در ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎران ﺗﺸﻨﻪ ﮐﺎﻣﺎن آبرو ﺑﺮ ﺧﺎک
ﻣﯽر ﯾﺰﻧﺪ
و ﺑﻬﺮ ﻟﻘﻤﻪای ﻧﺎﻧﯽ ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن ﻏﺮور ﺧﻮﯾﺶ را در ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﺳﻔﻠﻪﮔﺎن
ای وای ﭼﻪ ﺣﺴﺮتﻧﺎک ﻣﯽر ﯾﺰﻧﺪ!
ﺗﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ
ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﻮی و ﺑﺮزن ﻫﺮزهﮔﺮدان ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺮ ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﻫﺮ ﮔﻠﯽ
ﭼﻮن ﺧﯿﻞ زﻧﺒﻮران ﻫﺠﻮم آرﻧﺪ
و ﺷﻬﺪ از ﻫﺮ ﮔﻞ و ﮔﻞﻏﻨﭽﻪ ﺑﺮدارﻧﺪ
ﺗﻮ ﻣﻐﺮوری
ﺗﻮ ﺑﯽﺑﺎﮐﯽ
ﺗﻮ ﻫﻢﭼﻮن داﻣﻦ ﻣﻬﺘﺎب از آﻟﻮدهﮔﯽ ﭘﺎﮐﯽ
اﻣﯿﺪ ﻧﻮﺑﻬﺎری ﻧﯿﺴﺖ
وﻟﯽ اﻓﺴﻮس ﮐﺰ ﯾﮏ ﮔﻞ ِ
ﮔﺰﻧﺪ ﻧﯿﺶ ﺧﺎری ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﻞ اﯾﻦ ﺑﺎغ اﯾﻤﻦ از ِ
ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ در دل ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﻣﻦ در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﻢ ﮐﻮره راﻫﯽ ﺻﻌﺐ و ﺧﺎراﯾﯽ
ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﻫﻨﻮز از ﭼﺸﻢرس دور اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎمﻫﺎ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺷﺴﺘﻦ از ﺧﻮد و آنﮔﻪ
ﻓﺘﺎدن ﺑﺎز ﺑﺮ ﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎدن
ﻓﺮاﺳﻮی ﻫﻮای آرﻣﺎن ﭘﺮﺷﮑﻮه از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﻦ
ﭼﻪ ﺳﺎن اﯾﻦ آرزو ،اﯾﻦ ﻋﺸﻖ را ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﻢ ﮔﻔﺖ؟
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﻫﻤﺎن ﺳﺎن ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﺖ را
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ﻣﮕﺮ دروازهای دل را ﺑﻪ روﯾﺖ ﻣﯽﮔﺬارم ﺑﺎز
ﺗﺎ روزی ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮدت ﺑﯿﻨﯽ ﺟﻬﺎن راز ﻫﺎﯾﻢ را

و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎ درک اﯾﻦ آرزو وﻋﺸﻖ ﺑﺰرگ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﻮاب
ﻣﺜﺒﺖ داد ،روزی ﻧﺰد ﻣﺎدرش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﻣﺎدر اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪزودی ﻋﺮوس دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ؟
ﻣﺎدرش ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ اﯾﻦ آرزو را در دل ﻣﯽﭘﺮوراﻧﯿﺪ ﺑﺎ ذوق زده ﮔﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳـﺪ:
»ﭼﻪ وﻗﺖ؟« ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﺮف ﻫﻢ ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﻣﯽﺑﺎرﯾـﺪ ،ﻣﺠﯿـﺪ ﺷـﻬﯿﺪ،
ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ از رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آورد و ﻣﺤﻔﻞ ﮐﻮﭼـﮏ ﻋﺮوﺳـﯽ او ﺑـﺎ
ﺣﻀﻮر ﻣـﺎدر ،ﺧـﻮاﻫﺮ ،ﻫﻤﺴـﺮ ﺑـﺮادر و ﭼﻨـﺪ ﺑـﺮادر زاده و ﺧـﻮاﻫﺮ زادهاش در
ﺧﺎﻧﻪای ﻣﺨﻔﯽ در ﯾﮑﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهای ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺠﯿـﺪ ﯾﮑـﯽ از زﯾﺒـﺎﺗﺮﯾﻦ و
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪای او ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑـﺎ ﺳـﻪ ﺳـﺎل ﭘـﺮ ﺗﻼﻃـﻢ،
ﭘﺮﺑﺎر و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺳـﻪ ﺳـﺎل ﮐـﻪ او ﺗـﺎزه ﮔﺮﻣـﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺪر ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺧـﻮد ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﯽﮐـﺮد،
ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺘﺶ را ﺻﺮف ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺸﮑﻞ و ﺗﺤﮑﯿﻢ »ﺳـﺎﻣﺎ« و
ﺟﻬﺖ دﻫﯽ آن در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻨﮓ آزادیﺑﺨﺶ ﺿﺪ روﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .در اﯾﻦ ﺳﻪ
ﺳﺎل اﮔﺮ از ﯾﮏﺳﻮ ﺳﺎﻣﺎی ﺗﺎزه ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﺟﺎی ﭘـﺎی
ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮد ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺎدت
و دﺳﺖﮔﯿﺮی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ رﻓﻘﺎی ﻣﺠﯿﺪ
ﭼﻮن ﻣﻠﻨﮓ ،ﺧﯿﺮﺟﺎن ،ﺷـﺮﯾﻒ ،ﺳـﺮﻣﺪ ،ﻃﻐﯿـﺎن ،اﺷـﺮف ،ﺣﻨﯿـﻒ و دﯾﮕـﺮان
زﺧﻢﻫــﺎی ﻋﻤﯿﻘــﯽ ﺑــﺮ روح و روان ﺑــﺰرگ او وارد ﻣــﯽآورد .ﭼﻨــﺪ روز ﺑﻌــﺪ از
ﺷﻬﺎدت ﻣﻠﻨﮓ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺠﯿﺪ ﺗﺎزه ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﺎﺑﻪ ﮔﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ
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دوﯾﺪ .او درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﯾﻤﺖ دﺧﺘﺮش را از ﺧﻮد دور ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﺻﺪای ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ »ﻣﻠﻨﮓ ﻫﻢ دﺧﺘـﺮی داﺷـﺖ« و از اﺗـﺎق ﺧـﺎرج ﺷـﺪ .ﻫـﯿﭻ
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﻧﺪازهای از دﺳﺖ دادن و ﻣﺮگ رﻓﯿﻖ او را ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت ﺧﯿﺮﺟﺎن ﺑﺮای دو ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﮐﻨﺞ ﺣﻮﯾﻠﯽ ﺑﺮ
روی زﻣﯿﻦ ﺳﺮد دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و ﻫـﯿﭻﮐﺲ ﺟﺮﺋـﺖ ﻧﺪاﺷـﺖ ﺑـﺮای ﺗﺴـﻠﯿﺖ و
ﺗﺴﮑﯿﻦ اﻧﺪوﻫﺶ ﺑﻪ اﺗﺎق داﺧﻞ ﺷﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،وﻗﺘﯽ رﻓﻘـﺎی او ﻣﯽآﻣﺪﻧـﺪ و در
ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ .ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﺠﯿـﺪ ﺑـﺎ
وﺟﻮد ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﺤﺚ و ﺻﺤﺒﺖ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸـﺎن ﻧﻤـﯽداد .در وﻗﻔـﻪی
ﻧﺎن ﺧﻮردن ﮐﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺟﺪی ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ رﻓﻘﺎ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾـﺪ و
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺠﻮﺑﯿﺖ وﯾﮋهاش ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ و ﺧﻮش ﻃﺒﻌﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﭼﻬـﺮهاش
ﮔﻞ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ وﭼﯿﻦﻫﺎی زﯾﺮ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾـﺪ .در اﯾـﻦ ﻟﺤﻈـﺎت
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﮑﻮه و درﺧﺸﺶ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و رﺿـﺎﯾﺖ ﺧـﺎﻃﺮ را در ﭼﻬـﺮهی آن ﻣـﺮد
اﻓﺴﺎﻧﻮی ﻣﯽدﯾﺪی ﮐﻪ از ﺳﺎلﻫﺎی ﺳـﺎل در زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔـﯽ ﺑﺴـﺮ ﺑـﺮده و ﻓﻘـﻂ
ﺷﺐﻫﺎ ﺑﺮای دﯾﺪارﻫﺎ و ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ از ﺧﺎﻧـﻪ ﺧـﺎرج
ﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ را ﭘﺎی ﭘﯿﺎده از ﯾﮏﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ راه ﻣﯽﭘﯿﻤﻮد .وﻗﺘﯽ
از ﺧﺎﻧــﻪ ﺧــﺎرج ﻣﯽﺷــﺪ ﮔــﺎﻫﯽ ﻣــﺎدرش از او ﻣﯽﭘﺮﺳــﯿﺪ»:ﺑﭽــﯿﻢ ﭼــﻪ وﻗــﺖ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدی؟ ﺧﻨﺪهی ﻣﻠﯿﺤﯽ ﻟﺒﺎﻧﺶ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام دﺳـﺖ
ﻣﺎدرش را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﻧﻪ )ﻣﺎدر( ﺟﺎن ،اﯾﻦ ﺳﻮال را از ﻣـﻦ ﻧﮑـﻦ.
ﭼﻮن اﮔﺮ وﻗﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾـﺖ وﻋـﺪه ﺑـﺪﻫﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔـﺮدم ﻧﺘـﻮاﻧﻢ ﺑﺮﮔـﺮدم ،ﺗـﻮ ﻫـﻢ
ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮی و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﺎ آرام.

دو ﺑﺮادر ،ﯾﮏ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ:

زﻣﯿﻦ درﺧﺸﺎن اﺳﺖ ازآزادﮔﺎن
ﭼﻨﺎنﮐﻪ آﺳﻤﺎن درﺧﺸﺎن اﺳﺖ از ﺳﺘﺎرﮔﺎن
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ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎد؛ ﻣﺮدی از ﺳﻼﻟﻪای ﻣﺮدان ﺷـﺠﺎع و ﻗﻬﺮﻣـﺎن،
ﻣﺮدی از ﺗﺒـﺎر ﻣـﺮدان ﭘﺎکﺑـﺎز و ﻓـﺪاﮐﺎر ،ﻣـﺮدی از ﻗﺒﯿﻠـﻪای ﻣـﺮدان رزﻣﻨـﺪه و
ﭘﯿﮑﺎرﺟﻮ ،ﻣﺮدی از ﺷﺠﺮهای ﺗﺎبﻧﺎک ﺷـﻬﯿﺪان ،ﻧﺴـﻞ اﻧـﺪر ﻧﺴـﻞ ،وﻟـﺪ اﻧـﺪر
وﻟﺪ.
آری ،اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ رزﻣﻨﺪهای ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾـﺎد او و ﺗﺠﻠﯿـﻞ از
ﺧﺎﻃﺮهای درﺧﺸﺎن زﻧﺪ ﮔﯽ او در اﯾﻦﺟـﺎ ﮔـﺮد آﻣـﺪهاﯾـﻢ ،ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﻏﺮﯾـﺐ و
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دارد  .ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺒﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺳﺮاغ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮﻧﯿﻦ
و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﻮم »رﻫﺒﺮ« ،ﺷﻬﯿﺪی ﮐﻪ درﻓﺶ ﺷﻬﺎدت ﺳﻪ ﻧﺴـﻞ را ﺑـﺮ دوش ﺣﻤـﻞ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮن ﺷﻬﺎدت ﺳﻪ ﻧﺴﻞ ،ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﻗﻠﺐ او ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮورﯾﺨـﺖ،
ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺷﻬﯿﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﮑﯿﻢ ﺷﻬﯿﺪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﮔـﻮﯾﯽ ﺷـﻬﺎدت
ﻣﯿﺮاث ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ اوﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﺷﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺧـﺎﻧﻮادهای ﻧﺴـﻞ اﻧـﺪر
ﻧﺴﻞ ،و زاد اﻧﺪر زاد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﻗﺮﺑﺎنﮔـﺎه ﺑﻔﺮﺳـﺘﺪ ﺗـﺎ زﻣـﯿﻦ از
درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮن آنﻫﺎ و آﺳﻤﺎن از ﺗﻼ ﻟﻮی ﺳـﺘﺎرهﮔـﺎن ﭼﺸـﻤﺎن آنﻫـﺎ ﺧـﺎﻟﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎدرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧـﺪاﻧﯽ ﭼﻨـﯿﻦ ﻋﺠﯿـﺐ ﻣﯽﭘـﺮورد ﮐـﻪ ﻧﻌـﺮهای
ﻫﺮﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻏﺮﯾﻮ ﺻﺎﻋﻘﻪﻫﺎ ﺳﺖ و ﻓﺮﯾﺎد اﯾﺸﺎن ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺦ ﻫﺮﭼـﻪ ﻓﺘﻨـﻪ
وﻧﯿﺮﻧﮓ اﺳﺖ ،ﻣﯽروﺑﺪ و ﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
ﻗﯿﻮم »رﻫﺒﺮ« درﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺧﻮد و ﺧﺎﺻﺘﺎ در اﯾﻦ دﻫـﻪای اﺧﯿـﺮ ،ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ و
ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑـﺰرگ در راه آزادی ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﺧـﻮد ﮔـﺎم زده و ﻟﺤﻈـﻪای از
ﭘﯿﮑﺎر و ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺎﺳﻮد .او اﯾﻦ ﭘﯿﺎم آﻓﺘﺎب ﮔﻮﻧﻪ را ﮐﻪ از ﻗﻌﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﺎ
ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ،ﻫﻤﻮاره رﻫﻨﻤﻮد ﮐﺎر و ﭘﯿﮑﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ »ﺑـﻪ
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ﺣﻘﯿﻘﺖ آزادی ﻧﺮﺳﯽ ﺗﺎ از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ اﺛﺮی ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ «.ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ
ﺗﺴﻠﯿﻢﭘﺬﯾﺮی و ﺑﻨﺪه ﻣﻨﺸﯽ در اﯾﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﭘﺮﺷﮑﻮه رزم ﺟـﺎ ﻧﺪاﺷـﺖ ﭼـﺮا ﮐـﻪ او
ازﺧﺎﻧﻮادهای آزادی ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐـﻪ ﭘـﺪر و ﺟـﺪش ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺣﺼـﺎر و دژ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ را وﯾﺮان ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺮای وﯾﺮان ﮐﺮدن ﺑﺮجﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪاد و ﺳـﺘﻢ ،از
ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .و از ﺗﺒﺎری ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻃﻐﯿﺎن و ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ،ﭼﯿﺰی
ﺑﺠﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .او از زﻣﺮه ی ﻓﺪاﯾﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢﭼﻨﺎن درﻓﺸـﯽ ﭘﯿﺸـﺎﭘﯿﺶ
ﺧﯿﻞ رزﻣﻨﺪﮔﺎن راه آزادی درﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد و ﻫﯿﻬﺎت و ﺻﺪ اﻓﺴﻮس ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺧـﺎک
اﻓﺘــﺎدن اﯾــﻦ درﻓــﺶ ﺟﻠــﻮدار و ﻫﻤﯿﺸــﻪ در اﻫﺘ ـﺰاز راهروان اﯾــﻦ ﻗﺎﻓﻠــﻪ ،راه ﭘــﺮ
ازﺣﺎدﺛﻪای را در ﭘﯿﺶرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ دا ﺷﺖ.
ﻓﻘﺪان اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ درﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺟﻬﺎد
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪای دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد ،ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﺎﻣﺎ« و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮای ﮐﻠﯿـﻪ ﺟﻨـﺒﺶ روﺷـﻦﮔﺮاﻧـﻪای ﻣﻠـﯽ و
آزادی ﺧﻮاه.
ﻗﯿﻮم »رﻫﺒﺮ« ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ آﮔـﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣـﻞ ﻋﻤـﻞ ﻣﯽﮐـﺮد ﮐـﻪ در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ از اﺳﺘﻌﺪاد وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺗﺴﻠﻂ
او ﺑﺮﺳﯿﺎﺳﺖ ،داﻧﺶ و ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻋﺼﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی را ﺑﺮاﯾﺶ ودﯾﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻬﺎی ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﺴـﺘﻘﻞ و ﻏﯿـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن او و اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد ﻋﻤﯿﻖ ﺑـﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان و ﺟﻬـﺎن ﺧـﻮاران ﻗـﺮار دارد ،ﻣﺸـﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن را ﺻـﺒﻐﻪای ﻣﻠـﯽ و
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪ و درﺧـﻂ ﭘﯿﻮﺳـﺘﮕﯽ ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﻓﻊ و ﺧﻮاﺳـﺖﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﻣـﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺮه زد.
اﯾﻦ دﺳﺖ آورد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪای ﮐﺎر ﭘﯿﺶﻣﺮﮔﺎن و آزادی ﺑﺨﺸـﺎ ن ﺧﻔﺘـﻪ
درﺧﻮن ﺑﻮد ﺑﻪ او اﻣﮑﺎن داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪای ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻠـﯽ در راه ﭘﯿﺶرﻓـﺖ
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اﻫﺪاف ﺟﺒﻬﻪای ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧـﺎر ﭼﺸـﻢ
دﺷﻤﻨﺎن آزادی ﻣﺮدم ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﺘﯽ ﺷﻬﺎدت ﻗﯿﻮم »رﻫﺒﺮ« در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﮐﻪ درﺟﻬﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻮادار ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐـﺮد .از
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺎدت او ،ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﺎم ﺑـﻪ ﺷـﻬﺎدت ﺑﺮادرﺑـﺰرﮔﺶ »ﻣﺠﯿـﺪ آﻏـﺎ« ﮐـﻪ
درﺳﺮﺧﯽ ﺷﻔﻖ ﺑﺎﻣﺪاد آن ﯾﮏ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دارد دو ﺑﺮادری ﮐﻪ از ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻃﻨـﺎب دار
ﭘﺪر و ﭘﺪرﮐﻼن ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺮﮔﺎن ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ازآﺗﺶ ﻏﯿﺮت ،ﻃﻠﻮع ﺑﺎ ﺷﮑﻮه
ﺻﺪﻫﺎ ﺗﺎج ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﻪ ﻣـﺮدم ارﻣﻐـﺎن ﮐﻨﻨـﺪ» .ﻣﺠﯿـﺪ آﻏـﺎ« درﻣـﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐـﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺷﻮروی اوج ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ در راه ﺑﺴﯿﺞ ﮐـﺮدن و
ﮔﺴــﺘﺮش دادن ﺻــﻔﻮف رزم آوران ﺑــﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﺧﺴــﺘﮕﯽ ﻧــﺎﭘﺰﯾﺮی دﺳــﺖ
ﻣﯽﯾﺎزﯾﺪ ،ﺗﭗ و ﺗﻼشﻫﺎی ﺷﺒﺎ روزی و ﮐﺎر ﭘﯿﻬﻢ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑـﻞ و
در ﭘﻬﻠﻮی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ دوﻟـﺖ ﻣـﺰدور ،اﯾـﻦ ﻣﺒـﺎرز ﻧﺴـﺘﻮه و
ﻧﺘﺮس را ﺑﻪدﺳﺖ ﺟﻼدان روﺳﯽ اﻧﺪاﺧﺖ و آن ﻧﺎﭘﺎﮐﺎن دﺷﻤﻦ آزادی و اﻧﺴﺎن ﺑﺎ
رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﭘﺎک او ﻟﮑﻪای ﻧﺎ زدودﻧﯽ ﻧﻨﮓ را ﺑﺮ ﺟﺒﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﮏ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪن ﻗﯿﻮم »رﻫﺒﺮ« ﻧﯿﺰ درﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑﻪدﺳـﺖ ﮔﻤﺎﺷـﺘﮕﺎن
ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺶ و ﻣﺰدور ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎنﺧﻮار ﯾﮑﯽ از ﺿﺮﺑﺎت ﻣﻬﻠﮑـﯽ اﺳـﺖ
ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎر دﯾﮕـﺮ ﺑﺴـﺎ
اﻣﯿﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺷﻮروی ﺑﺎ ﺳـﺮ
ﭘﻨﺠﻪ آﻫﻨﯿﻦ ﻣﺮدم راﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﻧـﻮﮐﺮان ﻣﻐـﺮب زﻣـﯿﻦ ﮐـﻪ
رﺳﻮاﯾﯽ ﺷﺎن از ﺑﺎم ﺗﺎ ﺷﺎم ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎر راه ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑـﻪ اﺛـﺮ ﺗﻮﻃﺌـﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ،ﺗﺮور و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻗﯿﻮم »رﻫﺒﺮ« ﻧﯿﺰﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺠﯿﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاه اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠـﯽ
در ﭼﻮﮐﺎت ﺟﺒﻬﻪای ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻋﺪهای از ﻗﻮﻣﻨﺪانﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻣﻠـﯽ
ﻣﯽرود ،ﻧﺎﻣﺮداﻧـﻪ از ﺟﺎﻧـﺐ دﺷـﻤﻦ ﻣـﻮرد ﺗـﺮور واﻗـﻊ ﻣـﯽﮔـﺮدد .ﻧﻔـﺮﯾﻦ ﺑـﺮ
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دﺳﺖﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪﺧﻮن ﻓﺮزﻧﺪان و روﺷﻦﻓﮑﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑـﺮ ﺗﺎرﯾـﮏ
ً
دﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ ﻣﯽاﻧﮕﺎرﻧﺪ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ دو ﺑـﺮادر ،ﻇـﺎ ﻫـﺮا ﺑـﺎ ﺑـﺎﻻرﻓﺘﻦ
ازﭘﻠﻪﻫﺎی ﻻﻟﻪ ﻓﺮش ﺷﺪهای ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺎن ﻣﯽرﺳـﺪ ،اﻣـﺎ آﯾـﺎ واﻗﻌـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ
اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ اﺳﺖ اﮔﺮﺧﻮنرﯾﺰان و ﺗﺎراجﮔﺮان و دﻻﻻن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽاﻧﮕﺎرﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﭘﯽﮐﺮدن و ﺑﻪﺧﺎک اﻓﮕﻨﺪن ﻧﺨﻞ ﺗﻨﺎور و ﺑﻠﻨـﺪ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﭼـﻮن ﻣﺠﯿـﺪ ،ﺟﻨﮕـﻞ
ﺑﺎورﻫﺎی اﻧﺴﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزادی و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری در ﺣﺮﯾﻖ وﺣﺸﺖ ﮐﺎریﻫﺎی
ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ .و ﭼﻪ ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻔﺎﺷﺎن ﭘﺮواز را در
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻢرو ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻘﺎﺑﺎن اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺮاث ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ .
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺰرگ ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن »ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎ ﻧـﯽ« از ﭼﻬﺮهﻫـﺎی ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿـﺰ و
اﻋﺠﺎب آور ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ .اﮔـﺮ ﺑـﺎور داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ ﮔـﺎﻫﯽ اﺳـﺘﺜﻨﺎ
ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ ،ﺟﺎواﻧﻪ ﯾﺎد »ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ« از آن اﺳﺘﺜﻨﺎآت ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺼﺮ ﻣﺎﺳـﺖ .او
ﭼﻮن اﺑﺮﻣﺮد اﺳﺎﻃﯿﺮی در آنﺳﻮی اﻓﻖ زﻣﺎن ﻫﻢﭼﻨﺎن زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﺳـﺖ
و ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻧﺴﻠﯽ از آﯾﻨﺪﮔﺎن و اﻣﺮوزﯾﺎن ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪﻋﺮﺻـﻪای ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﯽﻧﻬﻨـﺪ،
اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ راه ﻣﺒﺎرزه و آزادی اوﺳﺖ .او ﺗﻨﺪﯾﺴﯽ اﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎده در ﭼـﺎر ﺳـﻮق
ﺷﺐﻫﺎی دﯾﺮﭘﺎی ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺸﻌﻞ ﻓﺮوزاﻧﯽ اﻧﺪر دﺳﺖ ﺗﺎ راهﻫﺎ را ﭘﺎﺳـﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨـﺪ؛
او ﻧﻤﺮده اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ُﻣﺮد .ﺳـﺎﯾﻪی او در ﺗﺎﮐﺴـﺘﺎنﻫﺎ ﻗـﺪم ﻣﯽزﻧـﺪ ،از
ﮐﻨﺎر ﺟﻮیﺑﺎر ﻣﯽﮔﺬرد ،آبﻫﺎ را ﻣﯽﺑﻨﺪد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪای ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﻮه زن ﺑﯽﮐﺲ
ﺟﺮﯾﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪای ﺑﺎ رﺳﻮخ آﺑﺶ را ﻧﺨﻮرد .ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺸﺐ او را در راهﻫﺎ
دﯾﺪه اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﯿـﺎدت ﻣﺮﯾﻀـﯽ ﻣﯽرﻓـﺖ و اﯾﻨـﮏ ﻧﻘﺶﭘـﺎی او را در راهﻫـﺎ
ﻣــﯽﺟﻮﯾﻨــﺪ و ﺳــﺎ ﯾــﻪای ﭘــﺮ ﻫﯿﺒــﺘﺶ را در ﺳــﻨﮓﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨــﺪ.
او ُﻧﻤﺮده اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﭘﯿﺶﻣﺮﮔﺎن رزم زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻮد ،او ﺧﺎﻣﻮش ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ
و از ﭼﺎوﺷﺎن راهﯾﺎب و ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎی ﻗﺎﻓﻠﻪای ﺟﻨﺒﺶ دوران ﻣﺎﺳﺖ ،ﻧﺎم او ﻟﻠﻮﯾﯽ
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدران در ﮔﻬﻮاره ﺑﺮ ﮔﻮش ﻧﻮزادان ﺧﻮﯾﺶ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮود رزم
او ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ ،ﺳﯿﻨﻪای ﻣﺮدﻣﺎن و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ را ُﭘﺮ ﺳﺎزد .ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی او از
ﺑﺲ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم از او ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻓـﻮق اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪای
ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪای اﺳﺮار آﻓﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه ﻣـﺮدم
ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴـﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ و اﻣـﺮوز زﺑـﺎﻧﺰد
ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او واﻗﻌﺎ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ و ﭼﻪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ
ﺑﺎورﻣﺮدم را از آن ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ .ﻧﺎم او ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﻈﻠـﻮم ﺗﻬـﯽ دﺳـﺖ
ﺑﻮده؛ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺎم او ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم ﺧﺮوش رﻋﺪ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺻـﺎﻋﻘﻪوار
آنﻫﺎ را آﺗﺶ ﻣﯽزد .
اﯾﻦ ﻋﺼﯿﺎنﮔﺮ ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﻦ ،در اذﻫﺎن ﻃﺒﻘﺎت و ﻗﺸـﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺮدم
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ روﺷﻦﻓﮑﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ او
را اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﮏرو ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺮان از او ﭼﻬﺮهای آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮی اراﯾـﻪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زوی ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ را ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺗﻮدهﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدم او
را در ﻧﻘﺶ ﺟﻮانﻣﺮدی ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻈﻠﻮﻣـﺎن و دﺷـﻤﻦ ﺳـﺘﻢ ﭘﯿﺸـﮕﺎن
اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ،او را ﺷﻮرﺷﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ
را اﺧﻼل ﻣﯽﮐﺮد )،ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮﺗﺠﻌﺎن ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ(.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﻬﺮه و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی ،واﻗﻌﺎ ﮐﯽ ﺑﻮد؟ ﺣﻘﺎﯾﻖ
و ﻓﺎﮐﺖﻫﺎ ﺑﻌﺪا ً ﻧﺸﺎنداد ﮐﻪ زﻧﺪ ه ﯾﺎد ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎ ﻧﯽ ﻧﻪ »اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺗـﮏرو ﺑـﻮد
وﻧﻪ »ﺷﻮرﺷﯽ« ﮐﻪ ﺟﺰ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪدﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﺎﻣﺎ« و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهای ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺧﻂ
درﺷﺘﯽ از ﺑﻄﻼن ﺑﺮای ﺗﺼﻮرات واﻫـﯽ ﮐﺸـﯿﺪ ﮐـﻪ ﺷﺨﺼـﯿﺖ او را ﻫﺎﻟـﻪای از
ﭘﻨﺪارﻫﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ داده ﺑﻮد .ﻋﻤﻞﮐﺮدﻫﺎی او ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺠﯿﺪ آﻏـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ
ﺳــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺒــﺎرزهای ﺟﻤﻌــﯽ و ارزش ﻣﺒــﺎرزهای ﺳﯿﺎﺳــﯽ و ﻓــﺮ ﻫﻨﮕــﯽ
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در ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺒﺎرزهای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳـﻨﺖﻫﺎی واﻻ و
ﺳﺎزﻧﺪهای ﺟﺎﻣﻌﻪ و آﺋﯿﻦﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣـﺮدم ﺳـﺨﺖ ﺑﺎورﻣﻨـﺪ ﺑـﻮد .اﺣﺘـﺮام ﺑـﻪ
ﺳﻨﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎورﻣﻨﺪی ﻋﻤﯿـﻖ ﺑـﻪ ﻫﻮﯾـﺖ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻣـﺮدم زﻣﯿﻨـﻪای
ﺑﻪوﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺠﯿﺪ ﻗﺒﻮل ﻋﺎم و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .روﺷﻦﻓﮑﺮان ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮﺧـﻮد را
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻗﺮارداده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼـﺮا ﻣﺠﯿـﺪ ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﻗﺸـﺮ روﺷـﻦﻓﮑـﺮان
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻗﺒﻮل ﻣﺮدﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﮔﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑـﺮ ﻟﺐﻫـﺎ ﺟﻮاﻧـﻪ زده،
ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ آن ﺟﺴﺘﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺠﯿﺪ آﻏﺎ ﺑﺮ ﺧﻼ ف روﺷﻦﻓﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون ﺑﺮﻣﺮدم ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ
در اﻋﻤﺎق ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .ﻣﺮدم او را در ﮐﻨﺎرﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣـﺮدم او را
در ﭘﻬﻠﻮی ﺧﻮد ﻟﻤﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺴﻢ و ذﻫﻦ و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞﮐﺮد او را ﺑﺎ دﺳﺘﺎن و
روان ﺧﻮد درک ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮریﮐﻪ ﺧﻮد را درک ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ﻫﻤﺎنﻃﻮریﮐـﻪ
ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اورا ﻧﯿﺰﻣﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .او ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﻮد .ﻋﻤـﻞ او ،ﻧﻈـﺮ او
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮد .زﺑﺎن او زﺑـﺎن ﻣـﺮدم ،ﻣـﺮدم آرﻣـﺎن ﺧـﻮد را در وﺟـﻮد او
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﺮدمداری ،ﺟﻮاﻧﻤﺮدی و ﻋﯿﺎرﻣﻨﺸﯽ ﮐﻪ از ﺳﻨﺖﻫﺎی واﻻی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗـﺎرﯾﺦ
ﮐﺸﻮرﻣﺎﺳﺖ و در ﻧﺰد ﻣﺮدم از اﻋﺘﺒـﺎر و ﻋـﺰت ﺑﺰرﮔـﯽ ﺑﺮﺧﻮرداراﺳـﺖ ،ﺻـﻔﺖ
ﺧﺎﺻﻪای او ﺑﻮد ﮐﻪ وی را در دﯾـﺪﮔﺎه ﻣـﺮدم اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﯽﺑﺨﺸـﯿﺪ و ﺑـﺰرگ ﺟﻠـﻮه
ﻣﯽداد .ﺳﺎﺧﺘﺎرﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ اﺳـﺖ .ﺑـﺰرگﻣـﺮدان
ً
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ اﮐﺜﺮا ازﻣﯿﺎن ﻋﯿﺎران و ﺟﻮانﻣﺮدان ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ اﻧـﺪ .ﺳـﯿﻨﻪای ﺑـﺎ ﺻـﻔﺎی
ﻣﺮدم ،ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺟﻮانﻣﺮدان در آن ﺑﻪﺳﺠﻞ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﯾﺎدی از آنﻫﺎ ﻧﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﯿﺎران ﭼـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ؟ ازﮐﺠﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ؟ و ﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﻧـﺎم آور ﺷـﺪﻧﺪ؟
اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﺳﺮ دراز دارد و ﻣﺠﺎل ﺑﯿﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،وﻟـﯽ آﻧﭽـﻪ ﻧـﺎﮔﺰﯾﺮ از ﯾـﺎد

 / ١١٢ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﮐﺮدن آﻧﯿﻢ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺎران ﻫﻤﯿﺸﻪ آرﻣﺎنﮔﺮا و آرﻣﺎن ﺑـﺮآور ﺗﻮدهﻫـﺎی ﻣـﺮدم
ﺑﻮدﻧﺪ و در اﯾﻦ راه آنﭼﻨﺎن ﺑﯽ ﺑﺎﮐﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از دادن ﺧﻮن و ﺳﺮﺧﻮﯾﺶ
ﻧﯿﺰ ﭘﺮوا ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﯾﮏ ﺑﯿﺎن ﻧﻤـﺎدﯾﻦ ﻋﺮﻓـﺎﻧﯽ در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ اﺷـﺎره
ﻣﯽﺷﻮد »ﻗﺒﺎی ﻋﯿﺎران و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺧﻮن ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻧﺎﻣﺮدان ﻧﮑﻨﻨﺪ«.
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج ،ﺻﻮﻓﯽ ،ﻋﺼﯿﺎنﮔﺮ و ﺷـﻬﯿﺪ ﺑـﺰرگ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ
»ﻣﻌـﺮاج ﻣــﺮدان ﺑـﺎﻻی داراﺳــﺖ« ﭘﮋوﻫﺶﮔـﺮان ﺗﺼــﻮف و ﻋﺮﻓـﺎن ،ﺑﺮﺧــﯽ از
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎن و ﺻﻮﻓﯽﮔﺮی را در ﻣﯿﺎن ﻋﯿﺎران ﺟﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،آن ﺷﺎﺧﻪ از ﻓﺘﺎﯾـﺎن
و ﺟﻮان ﻣﺮدان و ﻋﯿﺎران ﮐﻪ از ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﭼـﻮن ﭘﻬﻠـﻮاﻧﯽ و رزم آزﻣـﺎﯾﯽ
راﻫﯽ ﺑﻪ دﯾﺎر ﺗﺼﻮف ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺮده اﻧﺪ در واﻗﻊ از اﯾﻦ ﻗﺸﺮ وﻻﯾﻪای اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐـﻪ
ﻋﯿﺎراﻧﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،دو ﺧﻂ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻋﻤﻞ و ﻧﻈﺮﺑﯿـﺮون ﺟﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ .درﺧـﻂ
ﻋﻤﻠﯽ ﻋﯿﺎران ،رزم آوران ،و ﺟﻮانﻣﺮدان ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺮ ﻫﻤـﺖ ﺑـﺮای
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻠﻖاﻟﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ واز زور ﮔﻮﯾﺎن و ﺳﺘﻢﮔﺮان اﻧﺘﻘﺎم ﻣـﯽﮐﺸـﻨﺪ .اﯾﻦﻫـﺎ در
واﻗﻊ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن دوران ﺧﻮد اﻧﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻧﺎراﺿـﯿﺎن ﺷـﻬﺮ و ِده و ﺗﻬـﯽدﺳـﺘﺎن
ﻣﺒﺎرز را در ﺑـﺮ ﻣﯽﮔﯿـﺮد ،اﯾﻦﻫـﺎ ﻣـﺮدان ﺷﻤﺸـﯿﺮ و ﺟﻨـﮓ اﻧـﺪ و ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﺑـﻪ
ﺗﻔﻨﮓداران ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﻣﺮوزی ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .در ﺧﻂ ﻓﮑﺮی ﻋﺎرﻓﺎن و ﺻـﻮﻓﯿﺎن
اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﻓﮑـﺮی زﻣـﺎن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻗـﻮل اﻣـﺮوزی،
روﺷﻦﻓﮑﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮات ﺟﺪﯾﺪی دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و در ﺑﺴﺎ ﻣـﻮارد
در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺸﺮﻋﯿﻦ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺗﻬﺎم ﮐﻔﺮ و زﻧﺪﯾﻖ ﺑﻮدن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و
ﺗﺎﭘﺎی ﺟﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻣﯽاﯾﺴـﺘﻨﺪ .در ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻـﺮ اﯾـﻦ دو ﺟﺮﯾـﺎن ﻋﻤﻠـﯽ و
ﻧﻈﺮی ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮهای دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺎﻫﻮی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت و در ﭘﺮوﺳﻪای
ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﺗـﺎرﯾﺦ دوران ﻣـﺎ ﻣﺎﻫﯿـﺖ
ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز و ﺿﺮورتﻫﺎی زﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ وارد ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﻧﺒﺎﯾـﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزهای اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﻣﺮوزی ﮐﻪ از ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻧـﻮﯾﻨﯽ ﻣﺎﯾـﻪ دارد
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اداﻣﻪای ﻫﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ از ﻟﺤـﺎظ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻋـﺎم ﺣﺮﮐـﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﺎ ﻫﺖﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ ،ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی
ﻇﺎﻫﺮﯾﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﯿﺎران ،رزم آوران ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه ی ﺗﻐﯿﯿﺮدادن در اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﻤﯽداد.
ﻋﺎرﻓﺎن ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزهای ﻋﻤﻠـﯽ ﻋﯿـﺎران ﺑﺎﻓـﺖ
ﻧﻤﯽﺧﻮرد .از اﯾﻦ رو ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزهای ﻋﻤﻠـﯽ و ﻧﻈـﺎﻣﯽ از ﯾـﮏ ﻃـﺮف و ﻣﮑﺘـﺐ
ﻓﮑﺮی دوران از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ،وﻟﯽ اﻣﺮوز ،ﻣﯿﺎ
ن ﻋﻤﻞﮐﺮد رزﻣﯽ ﺷﻮرشﮔﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻪای آزادی ﺧﻮاﻫﯽ و ﻋـﺪا ﻟـﺖ ﭘﺴـﻨﺪی
روﺷﻦﻓﮑﺮان راﺑﻄﻪای ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﻣﻨﻄﻘﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﻨـﮓداران
اﻣﺮوزی ﺟﺎی ﻋﯿﺎران ﺗﺎرﯾﺦ را ُﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و روﺷـﻦﻓﮑـﺮ ﺟـﺎی ﻋـﺎرف را .اﮔـﺮ
رزﻣﻨــﺪﮔﺎن و ﻋﺎرﻓــﺎن دﯾــﺮوز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ ﺑــﺎﻫﻢ ﮔــﺮه ﺑﺨﻮرﻧــﺪ ،ﺑــﺮﺧﻼف،
ﺗﻔﻨﮓداران ﺗﻮدهای و روﺷﻦﻓﮑﺮان اﻣﺮوزی زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧـﻮری ﻓﺮاواﻧـﯽ ﺑـﺎ
ﻫـــﻢ دارﻧـــﺪ.
ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺑﺘﮑﺎر»ﻣﺠﯿﺪ آﻏـﺎ« در ﻫﻤـﯿﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺗـﻮده ﺗﻔﻨـﮓدار و
روﺷﻦﻓﮑﺮ ﻗﻠﻢدار را درﭘﻬﻠﻮی ﻫـﻢ ﺑﻨﺸـﺎﻧﺪ .او ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻋﯿـﺎری ،اﯾـﻦ ﻣﯿـﺮاث
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ را ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ در وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﺪ و در ﻋﻤﻞ
رواﻧﻪ ﮐﻨﺪ .او اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺘﺮوک اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﮐـﻪ روز ﺗـﺎ روز از ﻣﺎﻫﯿـﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽاش دور ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﮔﺮاﺋﯿﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه زﻧـﺪه ﮔﺮداﻧﯿـﺪ و از
روح زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎای ﺧﻮد در اﯾﻦ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﮐﻪ ﺳـﻨﮓواره ﻣﯽﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ دﻣﯿـﺪ و آنرا
ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪ .
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،او در ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎرﯾﺦ دﯾـﺮوز و ﺗـﺎرﯾﺦ اﻣﺮوزﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺎ
ﻗﺎﻣﺖ اﻓﺮاﺷﺖ او در ﭘﯿﻮﻧﺪﮔﺎه ﺳﻨﺖ ﭘﺎرﯾﻨﻪ و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮوز ﻣـﺎ دﺳـﺖ
ﮔﺬاﺷﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺑﺪاع و ﻧـﻮ آوری ﺗـﺎرﯾﺨﯽ .اﮔـﺮ او در
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ﻧﻘﻄﻪای ﭘﯿﻮﻧﺪ روﺷﻦﻓﮑﺮو ﺗﻮدهﻫﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺮدم ﭼﻨﺎن ﮔﺮه اﺳﺘﻮاری اﺳـﺘﺤﮑﺎم
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،راز و رﻣﺰ اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ را در ﺑﯿﺎن ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ راﺑﻄﻪای ﻋﯿﺎر و ﻋـﺎرف ﺑﺎﯾـﺪ
ﺟﺴﺖوﺟﻮﮐﺮد.
ﻣﺠﯿﺪ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺤﻮل ﭘﺬﯾﺮ و ﺧﻼق اﺳﺖ او ﺑﺮﺧﻼف ا ﮐﺜﺮ روﺷﻦﻓﮑﺮان
دﯾﮕﺮ در ﻋﻤﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ،در ﺟﺎ ﻧﻤﯽزﻧﺪ ،از ﭘﻬﻨﻪای ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪای ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و از
ﻣﺮزی ﺑﻪ ﻣﺮزی ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻓﮑﺮی او ،اﺑﻌـﺎد ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن
دارد ،او در ﭼــﺎرﭼﻮب اﻟﮕﻮﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ دﯾﮕــﺮان از آن ﺑــﺖ ﺗﺮاﺷــﯿﺪه ﺑﻮدﻧــﺪ،
ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺣﺪود ﻋﻤﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪای او درﭼـﻮب
ﺑﺴﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﻌـﯿﻦ ﻣﺘﻌـﺎرف ،ﺳـﻌﯽ در ﯾـﮏ ﺑﻌـﺪی ﮐـﺮدن اوﺳـﺖ.
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮای او وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻫﺪف؛ وﺳﯿﻠﻪاﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮﺟﺎﻣﻌـﻪ ،ﻧـﻪ
ﭼﻨــﺎنﮐــﻪ دﯾﮕــﺮان آنرا ﻫــﺪف ﻣﻘــﺪس و ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﻧﺎﭘــﺬﯾﺮ ﺳــﺎﺧﺘﻪ اﻧــﺪ .او
ﻋﺼﯿﺎنﮔﺮﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ از ژرﻓﺎی ﮔﺮدابﻫـﺎی ﻫـﻮلاﻧﮕﯿـﺰ
ﻣﯽﮔﺬرد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﯽ درﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﺎرﯾﺦ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .او ﺑﺮای ﻓﺘﺢﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ً
در ﻧﻈﺮ دارد اوﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﺳﺖ ﯾﺎزد .ﺑـﺮای ﺷـﻨﺎﺧﺖ ،ﺑـﻪ ﻣـﺮدم
روی ﻣـــﯽآورد و ﺑـــﻪ ﺷـــﻨﺎﺧﺖﻫﺎی ژرف دﺳـــﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑـــﺪ .ﺷـــﻨﺎﺧﺖ او از
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪای ا ﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋه اﺳـﺖ ،ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻫﯿﭻﯾﮏ از روﺷﻦﻓﮑﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺸﻪﮔﺎن ﺳﻪ دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ﮐﺸـﻮر ،ﺑـﺎ ﭼﻨـﺎن
ﻋﻤﻖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﮐﻪ او در ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﻧﯿﺎ ﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﯿﻨﯽ ،او
را ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺒﺾ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﻫﻤﯿﺸـﻪ در دﺳـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺟﻨﺒﺶ را ﭼﻨﺎن ﺳﻤﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﻣﻔﺘﻮح ﺳﺎزد.
ً
ﻫﺮﮔﺎه او ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه و ﺣﯿﺎ ت ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﯾﻘﯿﻨﺎ از ﭘﯿﺶﮔﺎﻣﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺎ ﺑﻮد .ﺑﺮ ﺧﻼف اﮐﺜﺮ روﺷﻦﻓﮑﺮان دوران ﻣﺎ ﮐـﻪ ﺑـﯿﺶﺗـﺮ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز و ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را در ﻋﺒﻮر ﺣﺘﻤﯽ از زﯾﺮ ﭼﺘﺮﻫـﺎی
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ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از دﻧﯿﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﻓﺮاﺷـﺘﻪ ﺑـﻮد و اﯾﻨـﮏ دوﺑـﺎره
ﺑﺮﭼﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺠﯿﺪ ،آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳـﺖ،
ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺮ و ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ درﺟﺎﻣﻌﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن راه
ﺑﻪﺟﺎی ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از او ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .دﯾﺪ او را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
درک ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻮ آوری و ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ اﺑﺘﮑﺎری اﯾﻦ دو را ﺑﺎﯾﺪ از
او ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی و از ﺧﻮدﮔـﺬری او را در ﺑﺮاﺑـﺮ دوﺳـﺘﺎن ﻣـﺮدم و
ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ و آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی او را در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم و آزادی ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .ﺳﻄﺢ
و ﻋﻤﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ را ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺒﺎﺷـﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿـﺪ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ از او آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﻣﺒﺘﮑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪارﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣـﺎ ﺑـﻮد.
ﻃﺮح ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن آزادی ﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻃﺮح ﻣﻠـﯽ و اﻧﻘﻼﺑـﯽ دارد از
ﻃﺮحﻫﺎی اوﺳﺖ .در اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﺣـﺰب ﻓـﻼن و ﻓـﻼن
ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،او ﺑﺎ درک ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻧﺎم ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺎزﻧﺪهای ﻣﻠـﯽ
دارد ،ﻋﻠــﻢ ﮐــﺮد و ﭘــﺬﯾﺮﻓﺖ .ﭼﻬــﺮهای درﺧﺸــﺎن و ﭘــﺮ اﺑﻬــﺖ ﻣﺠﯿــﺪ ﺑــﺎ آن
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺨﺒﻪ آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﺑﺰرگﻣﺮدی ﭼﻮن اوﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳـﺘﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه و ﺟﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺧﺎﻟﯽﺳﺖ .درﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﻓﺮﺻﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ درﺑﺎرهای اﯾﻦ ﻣـﺮد ﮐـﻪ در ﺗـﺎزﯾﺦ ﻣﻠﺖﻫـﺎ در
ﻫﺮﯾﮑﯽ دو ﻗﺮن ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺳﺨﻦ زده ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮی
از اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺨﺼﯿﺖ او را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻣﺠﯿﺪ آﻏﺎ ﺑﺎ آن ﭼﻬﺮهای ﺣﻤﺎﺳﯽ و ﭘﯿﮑﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮد ﺗﻔﻨﮓ و رزم ﺑـﻮد
از اﺣﺴﺎﺳــﺎت و ﻋﻮاﻃــﻒ ﺑﺰرﮔــﯽ ﻧﯿــﺰ ﺑﻬــﺮه ﻣﻨــﺪ اﺳــﺖ .اﯾــﻦ رﻗــﺖ ﻗﻠــﺐ و
ﻋﻄﻮﻓﺖﻫﺎی دروﻧﯽ از او ﺷﺎﻋﺮی ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﮔﻪﮔﺎه درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد
را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آنرا در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮ ﻣﯽرﯾﺰد .ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺎﻋﺮ ،ﺑـﺎ ﺷـﻌﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑـﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزد ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮕﺶ .اﯾﻦ ﻓﺪاﯾﯽ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺎز و ﺷﺎﻋﺮ،
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از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﯿـﺎرت دﯾﮕـﺮ ﺗـﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻘـﻮب ﻟﯿـﺚ رویﮔـﺮزادهای ﺳﯿﺴـﺘﺎﻧﯽ،
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﻠﺐ ﻇﺮﯾﻒ و ﺷـﺎﻋﺮی
داﺷﺖ .ﺑﺮ ﮔﺮدﯾﻢ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ و ﻣﺒـﺎرزهای ﺷـﻬﯿﺪ ﻗﯿـﻮم ﮐـﻪ راهرو ﻣﺠﯿـﺪ ﺑـﻮد.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻣﺪﯾﻢ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﺑﺴﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﺑﺎﻫﻢ دارﻧـﺪ
آﻧﻬﺎ در دوران ﻧﻮﺑﺎوﮔﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪن ﭘﺪر و ﭘﺪرﮐﻼن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﯾﮏﺟﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺳﻮق داده ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ،آﻧﻬـﺎ ﯾﮏﺟـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺼـﯿﺎن و ﻣﺒـﺎرزه روی
ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﺎ آﻣﻮزش از ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺘﻢ ﻣﺴﻠﻂ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧـﺪک اﻧـﺪک
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
»ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ« اوﻟﯿﻦ درسﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه را در ﭘﻬﻠﻮی ﺷـﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨـﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ از
ً
ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻣﯽآﻣﻮزد .ﺑﻌﺪا ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓـﺘﻦ ﺳـﻮﯾﻪای ﻋﻠﻤـﯽ ﺗﺤﺼـﯿﻼﺗﯽ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ اﻻزﻫﺮ ﻣﺼﺮ و آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬـﺎن
و ﮐﺸﻮرش ﻧﺎﯾﻞ ﻣﯿﺎﯾﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎ آنﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑـﻪﺳـﺮ
ﻣﯽﺑﺮد ،وﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و ﺣﻮادث ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪی دﻧﺒـﺎل
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در راﺑﻄﻪای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻗﻀـﺎﯾﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻗـﺮار دارد .ﺑﻌـﺪ از
ﺗﺠﺎوز ﺷﻮروی و ﺷﻬﺎدت ﻣﺠﯿﺪ و ﭘﺲ از آن ﺷﻬﺎدت ﮐﺎدر ﺟﻮان رﻫﺒﺮی ،ﻧـﺎدر
ﻋﻠﯽ ﭘﻮﯾﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎدرﻫﺎی ﺗﻮاﻧﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ،او ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺷـﺘﺎﺑﺪ ﺗـﺎ
ً
ﻧﻘﺶ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ آزادی ﺑﺨﺶ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﮐﻨﺪ ،ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﺳﭙﺮد ﮐﻪ ﺿـﺮﺑﺎت
ﺳﻨﮕﯿﻦ و وﯾﺮانﮔـﺮ از دو ﺟﺎﻧـﺐ ،از دو دﺷـﻤﻦ ﺑـﺮآن وارد ﺷـﺪه ﺑـﻮد ،ﻟﺤﻈـﻪ
ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ﺷــﮑﻨﻨﺪهای ﺑــﻮد ،ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن و ﻣﻮﺟﻮدﯾــﺖ آن ﻣﻄــﺮح ﺑــﻮد،
ﺣﻮﺻﻠﻪﻣﻨﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﭘﺸـﺖﮐـﺎر و ﺻـﺪاﻗﺖ
اﻧﻘﻼﺑــﯽ ﮐــﻪ از ﺻــﻔﺎت ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪی او ﺑــﻮد وی را ﻗــﺎدر ﺳــﺎﺧﺖ ﺗــﺎ در ﻫــﻢ
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ را درﯾﺎﺑﺪ و اوﺿﺎع را ﺑﻪﺳـﻮی ﺑﻬﺒـﻮد ﺳـﻤﺖ دﻫـﺪ .درک و ﺑﯿـﻨﺶ
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ً
روﺷﻦ او از اوﺿﺎع ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻣﺘﺤـﻮل ﺟﻬـﺎن در اﯾـﻦ ﺳـﺎلﻫﺎﯾﯽ اﺧﯿـﺮ و ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن و ﭘﯿﭽﺪه ﺟﻬﺎد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،او را ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از اوﺿﺎع اراﯾﻪ ﺑﺪارد ﮐﻪ در روﺷﻨﯽ آن ﺗﻌﺪاد ﺑﺰرﮔـﯽ از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻫﺎی ﻣﻬﻤـﯽ دﺳـﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ.
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺑﺨﺮداﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻮﻗﻒ او را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪای ﭘﯿﺶﮔﺎم ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ
در ﺳــﻄﺢ ﺟﻬــﺎﻧﯽ و ﻣﻠــﯽ روز ﺗــﺎ روز ﺑــﺎﻻ ﺑــﺮد و اﯾــﻦ اﻣــﺮ زﻣﯿﻨــﻪای ﺷــﺪ ﺗــﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺒﻬﻪی ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش و اﺑﻌﺎد وﺳـﯿﻊ ﺑﯿﺎﺑـﺪ .دﺷـﻤﻨﺎن آزادی
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ از رﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻃﺎﻟﺒﺎن آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻫﺮاس اﻧﺪ،
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻟﻨﺪه ،او را ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .دﺳﺖ ﺧﻮن آﻟﻮد از
آﺳﺘﯿﻦ ﺑﺮآوردﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رزﻣﻨﺪهای ﺷـﺠﺎع ﻧﺴـﻞ روﺷـﻦﻓﮑـﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن را
ﻧﺎﺟﻮانﻣﺮداﻧـﻪ از ﻋﻘـﺐ ﺿـﺮﺑﻪ زدﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﺷـﻬﺎدت رﺳـﺎﻧﺪﻧﺪ ﻧﻔـﺮﯾﻦ ﺑـﺎد ﺑـﺮ
ﺗﺮورﯾﺴﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎهﮐﺎر.
اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﮐﻮﻫﺪاﻣﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﻮگ از دﺳﺖ دادن ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮوﻣﻨـﺪ دﯾﮕـﺮی
ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ و ﻣﺎﺗﻢ داراﺳﺖ ،وﻟـﯽ ﺗﺎﮐﺴـﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻮﻫـﺪاﻣﻦ رﯾﺸـﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿـﻖ و
ﮔﺴﺘﺮده دارد .ﺧﻮن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را در ﻫﺮ ﮐﺠﺎی زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺰد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗـﺎ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ آن ﺧﻮنﻫﺎ اﻧﮕﻮرﻫﺎ را ﺳﺮخ ﺑﮕﺮداﻧﺪ و ﺷـﺮاب ﻫﺴـﺘﯽ آﻓـﺮﯾﻦ رزم و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ را در ﺣﻠﻘﻮم ﻧﻮﺑﺎوهﮔﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﯾﺰد ﺗﺎ ﺳﺮود رزم اﻧﺴـﺎن ﺟﺎﻣﻌـﻪای
ﻣﺎ ﻫﻢﭼﻨﺎن در ﮐﻮه و دﺷﺖ ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاز ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ و ﻗﻠﻢاش ﮔﻬﻮارهی آزادی را ﺷﻮر ﻣﯽدﻫﺪ
ﻋﻘﺎب ﺗﯿﺰ ﺑﺎل و ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﺑﻮد
در آن ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪﻫﺎی ﺳﺮ ﺑﻪ اﻓﻼک
ُﺑﻮد دﺳﺘﺎر او از
ﺗﺎر و ﭘﻮد ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻗﻠﻪی ﭘﺎﻣﯿﺮ
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زره اش ﺳﻨﮓ ﺳﯿﺎه
ﻗﻠﻪﻫﺎی
ﮐﻮه ﺑﺎﺑﺎ ﮐﻪ
ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ز ﭘﻮﻻد ﺑﻮده
ﻫﺮ ﺗﺎر ﭘﻮد آن
ﻧﺸﺪ
ﺧﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﻣﺎرﺗﻮل ﺻﺪ ﻣﻦ
ﺑﻪ زﺧﻢ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﯿﺪ؛ ﻫﯿﭻ ﻧﻨﺎﻟﯿﺪ
ﮐﻪ او ﺑﻮد
ﻣﺮد راه »ﻣﺴﺠﺪی ﺧﺎن«
اﮔﺮ او اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﺸﺖ
ﻣﺠﯿﺪ
روس ﺧﻮنﺧﻮار
ﺑﭙﺎش ﺧﻢ ﺷﺪ رﺳﺘﻢ
ﻫﺰار ﺑﺎر
از او»رﻫﺮو«
ﻫﺰاران رﻫﺮوان اﺳﺖ
ﮐﻪ
ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ
رﺳﻢ و راه اﻧﺴﺎن
ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮک ﻗﻠﻢ
ﮐﻮهﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮای راه ،راه اﻧﺴﺎن
ﻋﻘﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ
ﺷﺮ ﯾﻦ ﺗﺮاز وﻃﻦ،
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ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﺮ ﯾﻦﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ
ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺶ
دﻫﺪ
ﺟﺎن ﺧﻮد ،اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺎن داده
ﮐﻪ از ﺧﻮد
ﻧﺎم ﻧﯿﮑﻮ ﻣﺎﻧﺪه
ورق ﻫﺮ ﺗﺎر ﯾﺦ ﻧﻘﺶ ﻧﺎﻣﺶ
»ﺳﻘﺮاط« وار ﺑﻠﻨﺪﮐﺮد ﺟﺎم زﻫﺮش،
وﻟﯽ
در ﺧﻢ ﻣﺤﺮاب ﺗﻨﮕﻨﺎ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﮕﺮدﯾﺪ
ﻧﻤﺎز ﺷﺎه ﺷﺠﺎع و
ﺑﺒﺮک ﻧﺨﻮاﻧﺪه
ُﺑﻮد روﺣﺶ ﭼﻮ ﻣﻮاج ﺧﺮوﺷﺎن
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ
ﻧﮕﯿﺮد ﻫﯿﭻ آرام
ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ زﻣﯿﻦ و
ﻫﻢزﻣﺎن را
ﺑﻪ دﺳﺖ »رﻫﺮو«
و
ﻫﻢ رﻫﺮواﻧﺶ
ﮐﻪ ﺑﺎغ زﻧﺪﮔﯽ آزادی آورد
زﻧﺨﻞ دﺳﺖ ﻧﺸﺎن رﻫﺮواﻧﺶ
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ﻫﺰاران آﻓﺮ ﯾﻦ ،ﺑﺮآن
»ﺑﺎﻏﺒﺎن رﻓﺘﻪ دﯾﺮوز«
ﮐﻪ از ﻓﯿﺾ ﻗﺪوﻣﺶ
ﻣﯽ روﯾﺪ
ﻧﺨﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮﺷﺎﺧﻪاش
ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن اﺳﺖ
درود ﭘﺎک ﺑﺮ ﺗﻮ و رﻫﺮواﻧﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ،
ﻫﻤﯿﺶ ﺣﺮف زﺑﺎﻧﺖ

اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺣﮑﯿﻤﯽ  ٨ﺟﻮن  ٢٠٠٨ﺗﻮرﻧﺘﻮی ﮐﺎﻧﺎدا

ﺑﺨﺶ دوم
دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ در ﻗﻠﻢرو ﻣﺒﺎرزه و ﺑﻘﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﻮم رﻫﺒﺮ
اﻧﺴﺎن ،ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ .او]اﻧﺴﺎن[ از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و از واﻗﻌﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺸـﺘﻦ آﮔـﺎه اﺳـﺖ .و ﻓـﺮق اﺳﺎﺳـﯽ او از ﺣﯿـﻮان ،ﮐـﻪ از ﻣﺮﺗﺒـﻪای
اﺣﺴﺎس ﺳﺎده ) ﻧﻔﺲ( ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود در ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ) .ﻫﮕﻞ –ﭘﺪﯾـﺪه ﺷﻨﺎﺳـﯽ
روح(

از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻧﺴﺎن از زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ »ﻣﺴـﺘﺎﻧﻪ در روی زﻣـﯿﻦ ﺧـﺪا ﻧﻌـﺮه را آﻏﺎزﯾـﺪ« ﺑـﺎ ﺟﻬـﺎن
ﻣﺎﺣﻮﻟﺶ در ﮔﯿﺮ ﺳﺘﯿﺰی ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ و ﻣـﺪاوم ﮔﺮدﯾـﺪ .و اﯾـﻦ ﺳـﺘﯿﺰ ،ﮔـﺎه او را ﺑـﻪ
ﺗﺴﺨﯿﺮ رﻫﻨﻤﻮن ﮔﺸﺘﻪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ .ﺟـﺪال اﻧﺴـﺎن ﺑـﺎ ﺟﻬـﺎن ﻃﺒﯿﻌـﯽ
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﻨﻮع آن ،آنﭼﻨﺎن ﭼﺸﻢ او را ﺧﯿﺮه ﮐـﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻔـﯽ و ﺿـﺪ ﺧـﻮد
آﮔﺎﻫﯽ در ﻗﻠﻢرو ﺟﺒﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ
در ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻮﯾﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ،ﺗﺴﻠﻂ و ﺳـﯿﻄﺮهای او را ﺑـﺮ ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﺑـﻪﻋﻨﻮان
ﻧﻔﯽ از ﺧﻮد ﺑﯽﮔﺎﻧﮕﯽ در ﻗﻠﻢروﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی اﻣﺘﺪاد داده اﺳﺖ .وﻟﯽ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﺳﺖ و ﭘـﺎی او را در دام اوﻫـﺎم و ﺗﺼـﻮرات ﻏﯿـﺮ ﻋﻘﻼﻧـﯽ آنﭼﻨـﺎن
ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺰاران ﺳﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻨﺪ و ﺟﻬﺸـﯽ ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ در ﻋﻤـﻖ
وﺟﺪان ﺷﺎن ﻫﻤﺎن ﻣﻐﺎک ﺗﺎرﯾﮏ از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽرﺳﺪ.
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وﻟﯽ آنﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮش ازﯾﻦ ﻫﻢ ﻓـﺰونﺗـﺮ ﺑـﻮده و ﻫﺴـﺖ ،ﺳـﺘﯿﺰهای اﻧﺴـﺎن ﺑـﺎ
ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ آن اﺳﺖ .ﺳﺘﯿﺰهای اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﻮدش ﮐﻪ در آﺣﺎد ﺧﻮد ﺑـﻪ
ﺷﮑﻞ ﺳﺘﯿﺰهای ﻓﺮدی ،ﻗﺒﯿﻠﻪای ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪای دﯾﮕﺮ ،ﻣﻠﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ دﯾﮕـﺮ و ﯾـﺎ
ﻃﺒﻘﻪ و ﻻﯾﻪای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﺎت و ﻻﯾـﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﯾـﺎ دﯾﮕـﺮ
اﻧﻮاع ﺗﺒﺎرز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺷـﮑﺎل
ﺳﺘﯿﺰه ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ دارد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮی و ﻣﺎﯾﻪ دروﻧـﯽ ﺧـﻮد ﻧﯿـﺰ ﺑﯽﺣـﺪ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ و ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮ اﺳﺖ .ازﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳـﺘﯿﺰه ﺟـﻮﯾﯽ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺧﻮدش ﻣﻐﺎک او را ﺑﺎ ﻣﺮز ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ژرفﺗﺮ و ﭘﻬﻨﺎورﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ
ﺑــﺎر ﻫــﻢ اﯾــﻦ ﺳــﺘﯿﺰه ،ﺷــﻮرش و ﺗﺴــﻠﯿﻢ ﻫــﺮ دو را ﺑــﺎﺧﻮد ﻫﻤﻨــﻮرد داﺷــﺖ.
ﺷﻮرشﮔﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دورانﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺪد ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻤﺎﯾـﺎنﮔـﺮ اﯾـﻦ ﮔﺎمﻫـﺎی
ﺟﻬﺸﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ ﻣـﺮز ﻣﯿـﺎن ازﺧـﻮد ﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ و ﺧـﻮد آﮔـﺎﻫﯽ را
درﻧﻮردد ،ﻣﺒﺎرزه و ﺑﻘﺎء را درﻫﻢآﻏﻮﺷﯽ ﻣﯿﻤﻮن ﺑﯽآﻣﯿﺰد.
ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از ﻣﺒـﺎرزه ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﺑﻘـﺎء ،وﺑﻘـﺎء در ﻣـﺘﻦ
ﻣﺒﺎرزهای ﻫﻮﻟﻨﺎک و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ .ﻫﺮ ﻗﺪر ﺗﺴﻠﻂ اﻧﺴـﺎن ﺑـﺮ ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﮔﺴـﺘﺮدهﺗﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ و از ﺑﻄﻦ ذرهﻫﺎ ﺗﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ژرﻓﻨﺎی اﺑﺤﺎر و ﯾـﺎ ذروهای ﺳـﯿﺎرات
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ و ﻫﺮ ﻗـﺪر ﺳـﺘﯿﺰه اﻧﺴـﺎن ﺑـﺎ ﺧـﻮدش از
ﻣﺤﺪودهﻫﺎ و ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﭘـﺎ ﻓﺮاﺗـﺮ ﮔﺬاﺷـﺖ ،ﺑـﻪﻫﻤﺎن اﻧـﺪازه
ﺧﻼء ﻣﯿﺎن ﺧـﻮد آ ﮔـﺎﻫﯽ و از ﺧـﻮد ﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﯿـﺎن »واﻗﻌﯿـﺖ و ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ« و »اﺣﺴﺎس ﺳﺎده و ﻧﻔﺲ ﺣﯿﻮاﻧﯽ« و ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزه ) ﺑﻪﻣﻔﻬﻮم ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ،
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﭘﯿﺶرﻓـﺖ ( و ﺑﻘـﺎء ) ﺑـﻪﻣﻔﻬﻮم اﯾﺴـﺘﺎﯾﯽ ،ﺣﻔـﻆ واﻗﻌﯿـﺖ ﻓﺎﺳـﺪ و
ﻋﻘﺐﮔﺮاﯾﯽ ( و در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯿﺎن آزادﮔﯽ و ﺑﺮدﮔـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﯿﺶﺗـﺮ ﺷـﺪ .و اﯾـﻦ
ﺧﻼء ،ﻣﯿﻼد ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎزهای را ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در اﺷﮑﺎل و ﻗﻠﻢروﻫﺎی ﺗـﺎزهای
رخ ﻧﻤﻮد.
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ﺷﻮرش و ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺳﺘﯿﺰهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻠﯽ
ﻗﺮن ﻣﺎ ﻗﺮن ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻠـﯽ اﺳـﺖ .ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫـﺎ
اﻧﺴﺎن ،درﺳﻪ ﻗﺎره زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی اﺳﺎرت ﻣﻠﯽ را از ﻫـﻢ درﯾـﺪ و ﺳـﯿﻤﺎی ﺧﻤﯿـﺪه و
ﺷﮑﺴﺘﻪای اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎر زده راﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻨﮓ اﺳﺘﻌﻤﺎر را ﺑـﺎ ﺧـﻮن
ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻃﺮاز ﻧﻮ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ در آن ،ﻧﻪ از ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽﻫـﺎی درﯾـﺎﯾﯽ
ﺧﺒﺮﯾﺴﺖ و ﻧﻪ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻃﻼ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﭘـﺎ ﺑﺮﻫﻨـﻪ و ﻣﻔﻠـﻮﮐﯽ
اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﺮ ،رﻧﺞ و ﺳﯿﻪ روزی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻗﺮن ﻣﺎ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن
ﻧﻈﺎﻣﺎت ﮐﻬﻦ ﺑﺮ روی ﻫﻢ ﻏﻠﺘﯿﺪﻧﺪ و ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﺧـﻮد
آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .درﯾﻦ ﮐﺶﻣﮑﺶ ﺳﺮ ﺑﺮآوردﻧﺪ و ﭼـﻪ ﺑﺴـﺎ
ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﭘﻮﯾــﻪ آﮔــﺎه »ﺧــﻮش درﺧﺸــﯿﺪ وﻟــﯽ دوﻟــﺖ ﻣﺴــﺘﻌﺠﻞ ﺑــﻮد«.
ﻗﺮن ﻣﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ،ﻗﺮن ﺗﺴﻠﻂ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧـﻮد
ﺗﺠــــﺎرب ﻋﻠﻤــــﯽ ﺷــــﮕﺮﻓﯽ ﺑــــﺮای ﻣــــﺎ ﺑــــﻪ ارﻣﻐــــﺎن آورده اﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫـﺎ و ﺗﭙﺶﻫـﺎ در ﻣـﺘﻦ ﭼﻨـﯿﻦ اوﺿـﺎع و ﺷـﺮاﯾﻄﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎده و ﺑﯽﭘﯿﺮاﯾﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺎ اﺷـﮑﺎل
ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻮد اﻧﻮاع ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ را داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪای آن
در ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهای ﺧﻮدش ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﺎﯾﻪای ﺑﻮﺟﻮد آورد .اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﺑﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ
اﮐﻨﻮن از اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﺧـﻮد را در
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهﺗﺮی اراﺋﻪ دارﻧﺪ .و ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻠﯽاﻟـﺮﻏﻢ اﯾﻦﮐـﻪ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ
درﺧﺪﻣﺖ ﺷﮕﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ دﺳـﺖ و ﭘـﺎی اﻧﺴـﺎن ﻣﺠﺒـﻮر و
دوزﺧﯽ را ﺑﺒﻨﺪد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ دﯾﺮوز ﻗﺒﯿﻠﻪای و ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳـﺎز و ﺑـﺮگ ﺟﻨﮕـﯽ
ﺧﻮد ﺑﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﯾﺎ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺣﻤﻠـﻪ ﻣـﯽآورد ،اﮐﻨـﻮن دﯾﮕـﺮ ﺳـﯿﻞ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ،
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ﮐﺎرﺷﻨﺎس و اﺑﺰار و آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﺎﭘﻮس رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را در ﭼﻨﮕﺎل ﺧﻮد دارد.
ً
»اﺳﭗ ﺗﺮوا« اﮐﻨﻮن ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﺣﯿﺎﻧـﺎ
ﻣﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ )ﺻـﺎدراﺗﯽ
وارداﺗﯽ( راه را ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻣﯽﮔﺸـﺎﯾﺪ .اﺳـﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ درﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن ،از ﻣﯿـﺎن
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﻋﺪهای را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾـﻞ اداری او را ﺗـﺎ
اﻋﻤﺎق دهﮐﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻤﺪن او را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺨﺒﮕﺎن اوﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ً
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺷﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ اﮐﺜﺮا از آﺑﺸﺨﻮر ﻣـﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اﺳـﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ آب
ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻪﮔﺎﻫﯽ ﺟﺮﻗﻪای ﭘﺪﯾـﺪ ﻣﯽآﻣـﺪ و
ﺧﺮﻣﻦ آزادیﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ را آﺗﺶ ﻣﯽزد .اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﺑﻮﻣﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮای ﺗـﺪاوم
ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ،اﺟﺤﺎف و ﺗﻌﺪی ﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺗﻮدهﻫﺎ ﻗﺸـﺮ اﻧﮕﻠـﯽ ﺑﻮﺟـﻮد
َ
آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻻل ﺷﯿﺮهای ﻣﺮدﻣﺎن را ِﺑ َﻤﮑﺪ و ﺑﻪ ارﺑـﺎب ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ» .دﻻل«
ﭼﻪ دﻻل ارﺑﺎب رﻋﯿﺘﯽ ،و ﯾﺎ دﻻل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آن ﻣﻬﺮهای اﺳﺎﺳﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
درﻋﺼﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻮﯾﻦ ،اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ و اﺳـﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺑـﻮﻣﯽ ﺑـﺮ آن ﺗﮑﯿـﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﭘﻮﻟﯿﺴـﯽ دوﻟﺖﻫـﺎی ﻣﺴـﺘﺒﺪ
ﻣﺸﺎﻃﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﺮدش در ﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﻢ از ﻃﺮﯾـﻖ اوﺳـﺖ
ﮐﻪ »دﺳﺖ دراز« اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ »ﺟﻬﺎن و ﻃﻨﯿـﺖ« ﺧـﻮد را ﮐـﻪ
ﺧﻮن ﻣﯽﻣﮑﺪ و ﮐﺎﻻ ﺑﯿﺮون ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآورد.
دﻻل اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ و اﺳـﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺑـﻮﻣﯽ در ﻣﯿـﺪان ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﻤﯽاﯾﺴـﺘﺪ .اﻋﻀـﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﯽﺧﺮد ،ﺑﻪ »ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻫﺎ« وﮐﯿﻞ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮﺟـﻮد
ﻣﯽآورد ،روﺷﻦﻓﮑﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و … را درﺧﺪﻣﺖ ﺧـﻮد ﻣﯽﮔﯿـﺮد ،درﻣﺆﺳﺴـﺎت
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ رﺧﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻵﺧﺮه اﺑﺰار ﺳﺮﮐﻮﺑﺶ ﭼﻪ ارﺗـﺶ و ﭼـﻪ ﭘـﻮﻟﯿﺲ و ﯾـﺎ
ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺳﺮی و ﻋﻠﻨﯽاش ﭼﻮن »ﺷﻤﺸﯿﺮ داﻣﻮﮐﻠﺲ« ﺑﺮ ﻓﺮق ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧـﺎ
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ﭘﺬﯾﺮ آوﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻫﻤﻪای اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ درﺧﺪﻣﺖ از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ
و اﻧﻘﯿﺎد ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﭼـﻮن ﺑـﺮﺧﻼف روﻧـﺪ ﮐﻠـﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻮس ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ در ﺗﻌﺎرض ﻗﺮار دارد ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﻣـﻮاج ﭘـﯽﻫـﻢ از
ﻣﺒﺎرزه را در ﺑﻄـﻦ ﺧـﻮد ﭘـﺮورش ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻣﺒـﺎرزات ﺿـﺪ اﺳـﺘﻌﻤﺎری و ﺿـﺪ
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﻪوﯾﮋه در ﭼﻨﺪ دﻫﻪای اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﺗﺎرک ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﺑﺸـﺮی
ﭼﻮن ﻧﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ درﺷﺖ آﮔﺎﻫﯽ و آزادﮔﯽ را در ﺑﺴـﺘﺮ زﻣـﺎن ﻣـﺎ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮب و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻘﺎوﻣﺖ را آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ،
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺷﺪه ﻧﯿﺰ راهﻫﺎ و روشﻫﺎی ﻧﻮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧـﺎﺑﻮدی را ﺑﻪدﺳـﺖ
آورده اﺳﺖ .در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺒﺎرزات آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧـﻪای ﻣـﺮدم و ﻣﻠـﻞ اﺳـﯿﺮ و
درﺑﻨﺪ ﯾﮑـﯽ از ﺣﻤﺎﺳـﯽﺗـﺮﯾﻦ ﭘﻮﯾـﻪﻫﺎی ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﺸـﺮی را ﻣﯽﺳـﺎزد .وﯾﺘﻨـﺎم و
اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،دﯾﺮوز و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻫﯿﺘﻠﺮی اﮔﺮ ﭼﻬﺮهای اﺳـﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ را در آﺋﯿﻨـﻪ
ﺗﻤﺎم ﻗﺪ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﻮﻟﻨﺪ اﻣﺮوزی ﺟﺎﻧـﺐ دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ
ﻧﯿﻢرخ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ روس ﺑـﻪ ﺷـﮑﺮاﻧﻪای
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺎ ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽاش ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﺖﻫـﺎ را ﻧﻔـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ارزشﻫﺎی آﻧﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد و زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﻧـﻮع از ﺧـﻮد ﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ
ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﭘﺮدۀ ﻧﯿﺮﻧـﮓ »دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ – ﺧﻠﻘـﯽ« ﺑـﻪ ﺧـﻮرد ﻣـﺮدم
ﻣﯽدﻫﺪ.

اﺷﮑﺎل ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠﯽ
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺑﺰار ﻗﻬﺮ و ﺳﺮﮐﻮب و وﺳﺎﯾﻞ و راهﻫﺎی ﺑﻬـﺮهﮐﺸـﯽ ،ﻃـﺮق ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻧﺎ ﻣﮑﺸﻮﻓﯽ راه ﺑﺎز ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻬﺮ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑـﺎ ﻗﻬـﺮ اﻧﻘﻼﺑـﯽ رو ﺑـﻪ رو
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ﺑﻮد .و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﯾﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در ﭘﯿﺶرﻓـﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯿﮑﻦ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش و اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در
ﺳﺎﺣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻗﺘﺼـﺎدی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﺷـﮑﻞ ﺗﻈـﺎﻫﺮات ،اﻋﺘﺼـﺎﺑﺎت،
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ ،ﺗﺨﺮﯾﺐ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﻬﺮﯾﻪ دوﻟﺖ از درون ،ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و… اﺷﮑﺎل ﺳﺘﯿﺰهای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دوﺗﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﺎن اﺷﮑﺎل ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﯿـﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻮرش و
ﺳﺘﯿﺰ و ﻣﺒﺎرزه و ﻫﻢﭘﺎی راه و روشﻫﺎی ﻗﻬﺮ و ﺳﺮﮐﻮب در ﯾﮏ ﺷـﮑﻞ ﻣﺤﺼـﻮر
ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺒﻮب و ﻟﮕﺪﻣﺎل ﺷﺪهای ﻣﺎ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل ﻣﺤـﺪود اﺧﯿـﺮ اﯾـﻦ
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻫﻤﻪ ﺑﻪﺧﻮد دﯾﺪه اﺳـﺖ .اﺷـﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻗﻬـﺮ و ﺳـﺮﮐﻮب،
اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺒﺎرزه و ﺳﺘﯿﺰه ،و اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ دﺷـﻤﻦ .و اﯾـﻦ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻬﺮ و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯿﻼد ﻣﺒﺎرزه و ﺳﺘﯿﺰ را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺎنﺗﺮ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮﯾﻢ ،ﮔـﻪﮔﺎﻫﯽ ﺑـﻪ
ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺆﻗﺖ و ﯾﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮآن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از زﻣـﺎن ﺑﻨﯿﺎﻧﮕـﺬاری ﺗﻮﻃﺌـﻪ آﻣﯿـﺰش در
ﺳﺎل ) (١٩٦٥/١٣٤٤ﻣﻨﺎدی اﻧﻘﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﻮد .واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﺑﻨﺎم »دوﺳﺘﯽ« و »ﻫﻢﮐـﺎری ﺑﺮادراﻧـﻪ« وﻏﯿـﺮه
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮد .اﻋﺘﺮاﻓﺎت آﻗﺎﯾﺎن ﮐﯿﺎ ﻧﻮری ،ﺑﻪ آزﯾﻦ و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎء ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺣﺰب
ﻣﺰدور و ﻣﻨﻔﻮر »ﺗﻮدهی« اﯾﺮان ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻖ ﮔﻨﺪﯾﺪﮔﯽ و ﻓﺴـﺎدی ﮐـﻪ اﯾـﻦ
اﺣﺰاب را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس ﺑـﺮای
ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻋﻀﺎی اﺣﺰاب »ﺑﺮادر« ﺧﻮد را از
ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﻬﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدوی و ﭼﺎﮐﺮی ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ و از آنﻫﺎ زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ و
ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣـﺎدر وﻃـﻦ را ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ
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ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺸﮑﻞ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ آن ﭘﯿﺎده ﺷﺪ .ﺣـﺰب ﻣـﺰدور ﺧﻠـﻖ و
ﭘﺮﭼﻢ در ﭘﻬﻠﻮی اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻨﺎدی و ﻋﺎﻣﻞ اﻧﻘﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑـﻮد .ﺑـﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻫﺪف ﭘﻠﯿﺪش ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﺳﺪاری ﻧﻈﺎﻣﺎت ﮐﻬﻦ ﺑﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺮﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮد و
ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﻫﻢﮐﺎری آﻧﻬﺎ راه را ﺑﺮای ارﺑﺎب ﺧـﻮد ﺑـﺎز ﻣﯽﻧﻤـﻮد .اﯾﻦﺟﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻣﮑﺮر ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ آنﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻇﻠـﻢ
ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺰﻧﺪ و در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺒـﺎران و ﮔﺮدنﮐﺸـﺎن ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد ،ﺧـﻮاه ﻧـﺎ ﺧـﻮاه ﺑـﻪ
ً
وﻃﻦﻓﺮوﺷﯽ و ﺧﻮد ﻓﺮوﺷﯽ ﺗﻦ در ﻣﯽدﻫـﺪ .و ﻋﮑـﺲ آن ﻫـﻢ ﮐـﺎﻣﻼ درﺳـﺖ
اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از وﻃﻦ ﻣﺎ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽدرﯾﻎ در ﻣﻮﺿﻊ دﻓﺎع
از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒـﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
اﻧﻘﯿﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و اﺟﺤﺎف راه را ﺑـﺮای ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒـﯽ و اﻧﻘﯿـﺎد ﻣﻠـﯽ
ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺳﺎزد .و اﻧﻘﯿﺎد و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﺑـﺮ زﻣﯿﻨـﻪای ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒـﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ .اﻣـﺎ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺣـﺰب
ﻣﺰدور »دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ« ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺎح آن ﭘﺮﭼﻢ و ﺧﻠﻖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﻮی
ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓﯽ از ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ رﯾﺰهﺧﻮاران ﺧﻮان اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧـﺪ و
اﻧﺘﻈﺎر »ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﯽ« از اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ روس را دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻫﯽ از
ﺳﺘﻢ و اﺟﺤﺎف ﻣﯽﻧﺎﻟﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﭼﺎک ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،اﮐﻨـﻮن
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ دزداﻧﻪ در ﺻﻒ ﻣﺮدم در آﯾﻨﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻌﺮوف »ﻫﻤﺮه ﻗﺎﻓﻠـﻪ و
ﺷﺮﯾﮏ دزد« اﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن دﯾﮕﺮی و ﺑﺎ ﺧﺮام ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ دﺳـﺖ
ﺧﻮن آﻟﻮد اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ را ﺑﺸـﻮﯾﻨﺪ و راه را ﺑـﺮای ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﮐـﺎذب ﺧـﻮد ﻫـﻢوار
ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﺮه ﮐـﯽ و اﻣـﯿﻦ و ﯾـﺎ ﺑﺒـﺮک ﺣﯿﻠـﻪﮔﺮ ﺑـﺪون اﺟـﺎزهای ارﺑـﺎب
ً
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ و ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آب ﺑﻨﻮﺷﺪ .ﻋﺪهی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا در ﺻﻒ
ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺑـﺮ ﺿـﺪ اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﻨـﺪ ،آنرا ﺑـﺪ
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ… وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮادر ﮐﺸﯽ را وﻇﯿﻔﻪای اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
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در ﺻﻔﻮف ﻣﺮدم ﺗﻔﺮﻗﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻇﺎﯾﻒ ﺛـﺎﻧﻮی و ﺗﺒﻌـﯽ را آﻧﻘـﺪر ﺑـﺰرگ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ وﺣﺪت ﻣﻠﺖ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿـﺪ اﺳـﺘﻌﻤﺎری ﻣﯽﮔـﺮدد .وﻗﺘـﯽ
آنﻫﺎ ﻣﺮدم را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،داراﯾﯽ ﻣﺮدم را ﭼﭙﺎول ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮدم
ﺗﻌﺮض ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﻣﺮدم از ﺗﺮس ﺟﺎن و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻏﺮﯾﺰهای ﺑﻘﺎء ﻧﻔﺲ ﺑﻪ دﺷـﻤﻦ ﭘﻨـﺎه
ً
ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .آن ﯾﮑﯽ ﻋﻤﻼ در آﻏﻮش دﺷﻤﻦ اﻓﺘﯿﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﺎراﺿـﯽ اﺳـﺖ و آن
دﯾﮕﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﭼﻤﺎق ﮔﻨﺪهای اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻨﺎم »اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺐ« و »ﻣﺴـﻠﻤﺎن«
ﺑﺮ ﻓﺮق ﻣﺮدم ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺎ اﯾﻦﻫﺎ »اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠـﺐ« ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﯾـﺎ »ﺗﺴـﻠﯿﻢ
ﻃﻠﺐ«؟ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ »ﺑﻘﺎء ﻣﻄﻠﻖ« دﺷﻤﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ،دﺷﻤﻦ را ﺷﮑﺴـﺖ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﻧﺎﺗﻮان .ﻫﻢ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی دﺷﻤﻦ ﺑﺮای آنﻫﺎ اﺑﺪی و ﻣﻄﻠﻖ
اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮدم .ﺗﺌـﻮری »ﺑﻘـﺎء« دﺷـﻤﻦ ﭼـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﻠﯽ آن ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺳﺠﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﺑﻬﺮهﮐـﺶ
ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽرﺳﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺤﻼل ﻃﻠﺒﯽ و دﻧﺒﺎﻟﻪ روی .روشﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻔﮑـﺮ و ﻋﻤـﻞ
ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ﺣـﺎﻣﻠﯿﻦ آن ﺗﻀـﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ »ﺗﺼﻔﯿﻪ« ،ﻧﺎﺑﻮدی و ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻤﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
زاﺋﺪهای ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﻋﻨﺎﺻﺮ زاﻟﻮ و ﻣﺰدوری ﮐﻪ ﺳﺮوری دروﻏﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺖ
و ﺑﯽﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻋﺪهای اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺧﻮاﺳـﺘﺎر راه ﺣـﻞ ﻫـﺎﯾﯽ »ﻗـﺎﻧﻊ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻃـﺮﻓﯿﻦ« ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻓﮑـﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺑـﺎ دلﺳـﻮزی و ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮﺣﺎم
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ را راﺿﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪه ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺑـﺎ
ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﭘﺸﺖ ﭘﺮده و ﺑﺎ زد و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺆﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﺳـﺘﻌﻤﺎر
ً
ﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﻣﻠـﯽ و ﯾـﺎ آزادی را ﺑـﻪ ﻣـﺮدم
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦﮐـﻪ اﺳـﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ از آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻋﺮوﺳـﮏﻫﺎی ﺧﯿﻤـﻪ
ﺷﺐﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﻣﻘﻬﻮر و ﻣﺴﺤﻮر ﺣﺮﮐﺎت ﺑﻮاﻟﻌﺠﺒﺎﻧـﻪ آﻧﻬـﺎ
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ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و »درﺧﻠﻮت آن ﮐﺎر دﯾﮕﺮ« را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﻣﺎل ﮐﺮدن ﺷـﺮاﻓﺖ ،آبروی
و ﻏﺮور ﻣﻠﯽ ﻣﺎﺳﺖ.
ﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﻧﻔﻮذی دﺷـﻤﻦ در ﻣﯿـﺎن ﻣﻘﺎوﻣـﺖ و اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧﻬـﺎ
ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ،
رواﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﺑﻪ اﻧﻘﯿﺎد ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻠـﺖ ﻣـﺎ رویدﺳـﺖ دارد،
ً
ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ آنرا ﺑﺮای آﯾﻨﺪهﻫﺎ.
وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،دﺷﻤﻦ اﮔﺮﻫﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣـﺰدوران رﺳـﻮای
ﺧﻮد »ﭘﺮﭼﻢ« و »ﺧﻠﻖ« ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺑﺰار ﻗﻬﺮﯾﻪ ﮐـﻪ ﻋﺒـﺎرت از ارﺗـﺶ ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ و ﯾـﺎ
ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻧﻘﯿﺎد ﻣﻠﺖ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﭘﻬﻠﻮی اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ
وﺳﺎﯾﻞ و راهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﻫـﻢ از ﻟﺤـﺎظ ﺷـﮑﻞ ﭘﯿـﺎده
ﮐﺮدن و ﻫﻢ درﺟﻪای ﺣﺪت و وﺿﻮح آن از دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﺗﻔﺎوت دارد.

رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ و ﯾﺎ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ آن
ً
اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﺎﻟﻪ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ روشﻫﺎ و ﮐﻨﺶﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺎﯾﻪ و رﯾﺸﻪ ﺧﻮد را در ﻫﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﺷﻮرش و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو
ﻧﻮع ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻄﺮهی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺪ.
ﻫﺮﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮد را در اوﺿﺎع ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦﺟﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ
داﺷﺘﻦ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ در ﻣﺴﺌﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﺳﺘﯿﺰه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺿـﺎﻣﻦ ﭘﯿـﺮوزی
ﺑﺎﺷـــﺪ .اﮔﺮﭼـــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـــﺪ زﻣﯿﻨـــﻪای اﺳـــﺘﻮار ﺑـــﺮای ﭘﯿـــﺮوزی ﺑﮕﺴـــﺘﺮد.
اوﻟﯿﻦ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ ﺑﻪوﯾﮋه ﻇﻠﻢ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎری
ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﺷﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﺘﻌﻤﺎر
ﺷﺪه ﻋﻨﺎﺻـﺮی را ﭘـﺮورش ﻣﯽدﻫـﺪ ﺗـﺎ در ﺳﺮﺷـﺖ ﺧـﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ و ﯾـﺎ زاﺋـﺪه
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ او ﺷﺮﯾﮏ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .وﺿﻊ »ﭘﺮﭼﻢ«
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ً
و »ﺧﻠﻖ« و اﺳﺘﻌﻤﺎر روس درﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺮدار و روشﻫﺎی
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮوﻫﯽ واﺑﺴﺘﻪ و زاﻟﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺪا از ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺳﺮﺷﺖ آنﻫـﺎ ﻣـﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮد.
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ .در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪای ﮔﺮوهﻫـﺎﯾﯽ از ﻣـﺮدم از
ً
ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ .اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺧﺼـﻠﺘﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ
ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد .اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻪﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ
ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮون از ﻣﺤﺪودهی واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .اﮔـﺮﻫﻢ ﻋﻠﯿـﻪ
ﯾﮏ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻣﯽﺟﻨﮕـﺪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ اﺳـﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ دﯾﮕـﺮی ﭘﯿﻮﻧـﺪ
ﻣﯽزﻧﺪ .درﯾﻦﺟﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬـﺎ ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﯾـﻦ ﮔـﺮوه
ﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺸﺨﺺ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﻧﻘـﻼب و ﭘـﯿﺶرﻓـﺖ اﻧﺴـﺎﻧﯽ
ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺪهای از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ و »ذوﺣﯿﺎﺗﯿﻦ« را ﻧﯿﺰ در
ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ از اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺿﺮﺑﺖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ
از اﻧﻘﻼب واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺗـﺮس دارﻧـﺪ .و در ﺗﻤـﺎم ﺟﺮﯾـﺎن اﻧﻘـﻼب ﺣﯿﺜﯿـﺖ ﻧﺎﻗـﻞ
ﻣﯿﮑﺮوب اﻧﻘﻼب و ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑـﻪ ﻫـﺮ دو اردوﮔـﺎه را دارﻧـﺪ .ﺗﺜﺒﯿـﺖ آنﻫـﺎ در
اردوﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻤﺘﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ دراز
ﻣﺪت ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدد.
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳـﺖ .در ﺟﺎﻣﻌـﻪی اﺳـﺘﻌﻤﺎری ﻫـﻢ ﺗﻌﺎرﺿـﺎت
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺆﻗﺘـﺎ ﺑـﻪ ﻓﺘـﻮر ﻣﯽﮔﺮاﯾﻨـﺪ و ﻫـﻢ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﺑﺴـﯿﺞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺗﻤـﺎم ﻧﯿﺮوﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﯾـﮏ
ﻣﻠﺖ را در ﻣﺪت درازی روی ﯾﮏ ﺧﻂ واﺣﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ رﺷـﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺘﻠﻪﻫﺎی »ﻧﺨﺒﻪ« ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ رﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ
ﺗــﺄﺛﯿﺮات ژرف و اﺳﺎﺳــﯽ در اﯾﺠــﺎد ﻫــﻢﭼــﻮ ﺟﺒﻬــﻪی ﮔﺴــﺘﺮده و وﺳــﯿﻊ ﺿــﺪ
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اﺳﺘﻌﻤﺎری دارد .ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﯾﻦﮐـﻪ در ﯾـﮏ ﺳـﺘﯿﺰ ﺿـﺪ اﺳـﺘﻌﻤﺎری ﮔﺮوهﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪام
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و راه و روشﻫـﺎی ﻋﻤﻠـﯽ
ﻣﺘﻔــﺎوت از ﻫﻤــﺪﯾﮕﺮ را دارا اﺳــﺖ و در ﻫﻢﭼــﻮ ﺣﺎﻟــﺖ ﯾــﮏ ﻣﺒــﺎرز ﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ
ﺑﻪﺻﻮرت اﻓﻘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻣـﯽرود ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻫـﻢزﻣـﺎن ﺑـﺎ آن
ﻣﺒﺎرزهای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮدی در داﺧﻞ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﯾـﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺒﺎرزهی ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺧﻮاه ﻧﺎ ﺧﻮاه در ﮐﺶﻣﮑﺶ ﺧﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد ﯾـﮏ
ﺟﺒﻬﻪ ﮔﺴﺘﺮده را ﺿـﻌﯿﻒ ﮐـﺮده و در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻣﮑـﺎن ﻣـﺎﻧﻮر دﺷـﻤﻦ را در ﻣﯿـﺎن
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺰﺋﯿﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ً
در ﺟﺮﯾﺎن زد و ﺧﻮرد ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪی ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﻘﺎوﻣـﺖ اﻏﻠﺒـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ اﺗﻔـﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐـﻪ از ﻣﯿـﺎن دوﺳـﺖ و دﺷـﻤﻦ ﮐـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻋﯿﻨـﯽ ﺧـﻮد را در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ
اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ دﺳﺖﺧﻮش ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧـﺮاب ﮐـﻦ
اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آن ﺣﺪی ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻣﯿـﺎن ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در
ً
ﺻﺪر ﺗﻌﺎرﺿﺎت ذاتاﻟﺒﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و دﺷﻤﻦ ﻋﻤـﻼ ﻓﺮاﻣـﻮش ﻣﯽﺷـﻮد ﯾـﺎ
اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ اوﺿﺎع ﺗﺼﻨﻌﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺿﻌﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،ﻓﮑـﺮی ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ
دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ از ﻧﻈﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ و ﻣﻐﺸﻮش ﻣﯽﮔﺮدد و
ﺑﯽراﻫﻪ را ﺑﻪﺟﺎی راه و ﯾﺎ ﭼﺎه را ﺑـﻪﺟﺎی راه ﻣﯽﺑﯿﻨـﺪ و ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﻌـﺮوف »ﻟﻐـﺰش
اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﻫﻼﮐﺖ اﺳﺖ« .وﻗﺘﯽ درﯾﻦ ﺻﻮرتﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐـﺎران ﺑـﻪﺧـﻮد ﻧﯿﺎﯾﻨـﺪ
ً
ﯾﻘﯿﻨﺎ در ﮐﺎم اژدﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻠﻌﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .درﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳـﻒ
اﻧﮕﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﻧﻪی ﻋﺪهای ﮐﻮﺗﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑـﺎ
ﺗﻔﻨﮓﻫﺎی ﺧﯿﺮاﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻠﺖ ﻏﯿﻮر و ﺳﺮﮐﺶ اﻓﻐﺎن را رام ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی زور
ﮔﻮﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻠﺘﯽ را ﮐﻪ روس اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪزور اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺸﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺣﺰب ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺪه ﻧﯿـﺰ ﻗـﺎدر ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد آنرا

 / ١٣٤ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﻓﺸﺎر اﻧﺤﺼﺎر ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺣﺰاب ﻋﺪهای زﯾﺎدی از ﻣـﺮدم
را ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺪرت آنﻫﺎ ﺑﻪ داﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ روس ﻣﯽاﻧﺪازد.
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﯿﻖ دارد ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اﺳـﺖ .در
ﯾﮏ ﻣﺤـﯿﻂ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧـﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم ﻫﻨـﻮز از ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿـﺎی ﻣﻠـﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و… ﺑﺪورﻧﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮرﺣﺴﯽ ﻓﻘـﻂ در رواﺑـﻂ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ،ﺧﻮﻧﯽ و… ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ ﻧﯿـﺰ در ﻣﺤﺪودﻫـﻪی
ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرات رﻧﮓ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐـﺮدن ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ و ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪوﺟﻮد ﻣـﯽآﯾـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﮔﺮاﯾﺶ و روﻧﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزد .ﺗﺠﺮﺑﻪی روس اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺗﺰاران در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﯾﺎ
ﺗــﺰاران ﻧــﻮﯾﻦ در ﮐﺸــﻮر ﻣــﺎ ﻣﺜﺎلﻫــﺎی زﻧــﺪهای را در اﯾــﻦ ﻣــﻮرد ﻣﯽدﻫــﺪ.
وﻟﯽ آنﭼﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ دارد وﺟﻮد ﺟﻨـﺒﺶ ﻋﻤﻠـﯽ ﺧـﻮد ﺑـﻪ
ﺧﻮدی و ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢﭘﺎی ﺧﻮد ﺟﻨـﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﻓﮑـﺮی را ﻓﺎﻗـﺪ ﺑـﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ از ﺷﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮده ﻫـﺎی ﻣﻠﯿـﻮﻧﯽ ﻣﻠﻬـﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ رﻫﺒﺮی ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮاه ﻧﺎ ﺧﻮاه ﺑـﻪﻃـﻮر ﯾـﮏ
ﺑﻌﺪی و ﯾﺎ در اﺑﻌﺎد ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﺴـﺖﻫﺎی ﺣﺘﻤـﯽ رو ﺑـﺮو
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪاﺋﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ و ﻓﻘـﺪان ﺗﺠﺮﺑـﻪی ﻣﺤﺴـﻮس ﻣﻠـﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺿـﺪ
اﺳﺘﻌﻤﺎری در ﻣﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﺐﮔﺎه اﺳـﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ ﻏﯿـﺮ ﻣﻄﻤـﺌﻦ و
ﻟﺮزان و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻫﻤﮕـﯽ در ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﯿﮑـﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑﻮﺟـﻮد
ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ،ﻧﻄﻔﻪﻫﺎی ﯾـﺄس و ﻧـﺎ اﻣﯿـﺪی،
اﺑﻬﺎم و اﻏﺘﺸﺎش ﻓﮑﺮی را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻄﻔﻪﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨـﺪ
ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻦﮔﺮ و رهﮔﺸﺎ ﺑﻪ روﻧـﺪ و ﮔـﺮاﯾﺶ ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی – ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ و ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﯿﺪ و روﺷﻨﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﭙﺮاﮔﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪی ﺧـﻮﺑﯽ ﺑـﺮای
رﺷﺪ اﻓﮑﺎر ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻣﺄﯾﻮﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ درآﻣـﺪ ﻧﻄﻔـﻪﻫﺎی ﺧﺒﯿـﺚ ﺗﺴـﻠﯿﻢ
ﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﮐﺴـﺐ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻨﺒﺶ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ
ً
اﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ را از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﻓﮑـﺮی ﺗﺤـﺖ ﻫﮋﻣـﻮﻧﯽ ﺧـﻮد ﺑﯿـﺎورد .ﺑﻨـﺎ
ﺗﺠﺎرب ﻣﺠﺰا ،ﺳﻄﺤﯽ و ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوﯾـﯽ ﻗـﺎدر ﻧﯿﺴـﺖ و ﯾـﺎ
ً
اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ آنرا ﻧﺪارد ﺗﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ اراﺋﻪ دﻫﺪ ،و ﺧﻮد
ً
را اﮐﺜﺮا در ورای ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻی ﮔﺮوه ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧـﻮد
آنﻫﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﺳﺎزد ﻧﻪ ﻣﺮدم را.
در اﺧﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻫﻢﮔﺎم ﺑـﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت رواﻧـﯽ و
ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻔﻮذی دﺷﻤﻦ ﻫﻤﮕﯽ دﺳﺖ ﺑﻪدﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠـﻪای از ﻋﺎﻣـﻞ
»ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﺳﺖ آوردﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﮐﻨﻮن ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻔﺼـﻞ ﺻـﺤﺒﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻃﺮق ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠﯽ
ﻧﮕﺮش ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﮐﻨﺶﻫﺎ و روشﻫﺎی او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ،روشﻫﺎ و ﮐﻨﺶﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻠﻞ و اﻧﮕﯿﺰهﻫـﺎﯾﯽ دارد ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ
آنرا در ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد و ﻫﺮ واﻗﻌﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺧـﻮد ﭘﯿﻮﻧـﺪ
ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﺑــﺎ ﻋﻠــﺖ را دارد .ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ ﺧــﻮد ﻋﻠﺘــﯽ ﺑـﺮای ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺑﻌــﺪی ﻣﯽﮔــﺮدد.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺼـﺎدف در روﯾـﺪادﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯽاﻧﺪازه ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ و وﻗﺎﯾﻊ و ﺣﻮادث را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪای
ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮدً .
ﺑﻨـﺎء ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﺑﺴـﺎدﮔﯽ ﺣﮑـﻢ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻓـﻼن
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ﺷﺨﺺ ﮐﻪ دارای ﻃﯿﻨﺖ ﺧﻮﺑﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ و ﺗﻌﺪی ﻣﻠﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺷﻮرش ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد و ﺑﻪﻫﻤﺎنﮐﻪ ﺑﺪ ﻃﯿﻨﺖ اﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﺗﺴـﻠﯿﻢ
ﻣﯽﮔﺮاﯾﺪ.
ﻣﺎ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ درﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧـﻪ آن ﭼـﻪ
ﻓﮑﺮی ،ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭼﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﯾـﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،رﯾﺸـﻪﻫﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻓﮑﺮی و ﻣﺤﯿﻄﯽ دارد و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﺮاض و ﭘﻠﯿـﺪیﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ
ً
ﺷﯿﻮهی واﺣﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮد .ﻣﺜﻼ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ اﻧﻘﯿـﺎد ﻣﻠـﯽ را ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ
اﻧﺘﻘﺎد ﺳﻼح ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﮐـﺮد وﻟـﯽ ﮐﺴـﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑـﺎ اﻧﺤﺼـﺎر ﻃﻠﺒـﯽ
اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺧﻮد راه را ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ اﻧﺘﻘﺎد و ﺑـﻪﻃﻮر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﺣﺪت ﻃﻠﺒﯿﺪه اﺻﻼح ﮐﺮد و درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻋﺪهی ﺑﺮ ﻣﻮاﺿـﻊ ﺿـﺪ
وﺣﺪت ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺠﺮﯾﺪ ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺎده ﻧﯿﺴـﺖ و
ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ آﺳﺎنﺗـﺮ و ﺳـﺎدهﺗﺮ از ﻣﺒـﺎرزه ﻋﻠﯿـﻪ اﺳـﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻫـﻢ ﻧﯿﺴـﺖ .وﻟـﯽ
دﺷﻮاری ﮐﺎر ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎ از ﺷـﯿﻮهی ﺻـﺤﯿﺢ ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ
اﻧﻘﻼب ﺳﺮﺑﺎز زﻧﯿﻢ .ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﺗﺌﻮرﯾـﮏ را ﺑـﺎ ﻃـﺮح و
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺟﺎﻣﻊاﻻﻃﺮاف ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺠﻨﮕﺪ و ﻫـﻢ ﺑـﻪ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮدم ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرد ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﯾﺄس و ﻧﺎ اﻣﯿـﺪی ﻧﺎﺷـﯽ از ﭘـﺬﯾﺮش
ﺗﺌﻮری »ﺑﻘﺎء« دﺷﻤﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﺎق و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و روﺷﻦﮔﺮاﻧـﻪ و ﻋﻤﻠـﯽ و
ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻋﻼج ﮐﺮد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻔﻮذی دﺷﻤﻦ را ﺑﺎﯾـﺪ در
زﯾﺮ ذره ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﮑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺖ و
ﺑﻪﺟﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ .دﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎران را ﮔﺮﻓﺖ و دﺳﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎران
را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد]...اﻻﺧﺮ[
اﮔﺮ ﻣﺎ در اﻣﻮر اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ آن ﺑﺎ ﻻﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ و در ﺗﻮﺟﯿﻪ
وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ آﺋﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﻟﺤﻈﮥ
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ﮔﺬرای ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺤﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و روشﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ،در آن ﺻـﻮرت
ﭘﯿﺶروی واﻗﻌﯿﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﯿﺪهاﯾﻢ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ وﻇﯿﻔﻪ ﺧـﻮد را
در اﻧﻘﻼب ﮐﺸﻮر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻋﺪم درک ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ واﻗﻌـﻪ
و روﻧﺪ و ﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪهای ،ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ و رﯾﺸﻪﻫﺎی آن ،اﺷـﮑﺎل آن و
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞﻫـﺎی ﻣﺸـﺨﺺ ﻋﻤﻠـﯽ ،ﺳـﻮدﻣﻨﺪ و دﯾـﺮ ﭘـﺎ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ
ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻫﻦ ﺗﺐ آﻟﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺬﯾﺎن ﮔـﻮﯾﯽ و ﻧﻔـﺮﯾﻦ اﮐﺘﻔـﺎء
ﻣﯽورزد.
اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﭘﯿﺶﺗﺎز و ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻧﮕـﺎه ﺗﻔﮑـﺮ و
ﻋﻤﻞ و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺗﻌﺎرض ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ارﺗﺠﺎع ﻗﺮار
دارد و ﺣﺴﺎب آن از اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ،اﯾﺎدی ،و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آن ﺑﮑﻠﯽ ﺟﺪاﺳﺖ ،ﻣﻤﮑـﻦ
اﺳﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻞ ﺑﻐﺮﻧﺞ اﻧﻘﻼب دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮔـﺮدد و ﯾـﺎ ﺑـﺎزی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﻓﮑـﺮی ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﯾـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ داﻣﺎن ﭘﺎک آنرا ﺑﺎ ﻏﺒﺎر ﺷﺒﻬﺎت و ﯾﺎ ﻟﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﻻﯾﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن و راه و
روش ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﺎل ﺑﺎ آنرا ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﺷﺠﺮۀ ﺧﺒﯿﺜﻪ اﻧﻘﯿﺎد و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ
در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد آﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.

 -١ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ
»اﻧﺴﺎن ،ﺧـﻮد آﮔـﺎﻫﯽ اﺳـﺖ« .اﺷـﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺒـﺎرزه و ﺳـﺘﯿﺰه اﻧﺴـﺎن در
ﻗﻠﻢروﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﺎن ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ و از ﺧـﻮد ﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ ﺗـﻮأم ﺑـﻮده
اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه در ﺟﺮﯾﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ذاﺗﯽ و ﻋﯿﻨﯽ ﺷﺎن ،ﺑﺎ ﻣﺠﻤـﻮع
ﮐﺘﻠﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣـﻮل و ﺣـﻮش ﺧـﻮد ﻫـﻢ ﻫﻮﯾـﺖ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ،ذات ﺧـﻮد
ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی اﻧﺴﺎن را ﮐﻪ از زﻧﮕﺎر ازﺧﻮد ﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ ﺗﯿـﺮه ﮔﺸـﺘﻪ ﺑـﻮد در روﺷـﻨﺎﺋﯽ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧـﻮد ﮐـﻪ آﯾﯿﻨـﻪی ﺗﻤـﺎم ﻗـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ در ﻣـﯽﯾﺎﺑﻨـﺪ .و
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ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ از ﻣﺮز ذات ﺧـﻮد ﺑـﺎ اوﺻـﺎف دﯾﮕـﺮی ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺑﺨﻮرﻧـﺪ ،دوﺑـﺎره در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ از ﺧـﻮد ﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ .ﻣﻨﺘﻬـﺎ در از ﺧـﻮد ﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ از ﺧﻮد ﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﻓﻘـﻂ از ﻧﮕـﺎه ﺷـﮑﻠﯽ در ﺗﻀـﺎد
اﺳﺖ ،اﮔـﺮ ﭼـﻪ در ﻣﺤﺘـﻮای آن ﺑﻤﻌﻨـﯽ از ﺧـﻮد ﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺴـﺖ.
ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ آﻧﮕـﺎﻫﯽ دوﺑـﺎره ﺑـﻪ ﻗﻠـﻢرو از ﺧـﻮد ﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ ﻗـﺪم
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﺗـﻼش و
ﺳـﺘﯿﺰه ﺑـﺮای از ﺑــﯿﻦ ﺑــﺮدن ﺣﺎﮐﻤﯿــﺖ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿــﺖ در ﮐﻠﯿــﺖ آن در ﺗﺤﮑــﯿﻢ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ و ﺗﺎزه ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻏـﻢ اﻧﮕﯿـﺰ از آﻧﺠـﺎ
آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺎی اﻫﺪاف را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺸﺘﯽ ﻃﻔﯿﻠﯽ و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ
در ﭘﻨـﺎه از ﺧــﻮد ﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ ﺟﺒــﺮی و ﻣــﺆﻗﺘﯽ ،ﺑـﺮج و ﺑــﺎروی ﭘﺎﺳــﺪاری از آنرا
ﺑﺮاﻓﺮازﻧﺪ.
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧـﻮﻋﯽ از ﺧﻮدﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ در درازای ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑـﺎ اﺷـﮑﺎل
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻗـﺪر ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮔﺮاﺋﯿﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ اﻧﺪازه اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭘﯿﺶرﻓﺖ داﻧﺶ ﺑﺸـﺮی و
اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ﮔﺴـﺘﺮده »ﺟﻬـﺎن
وﻃﻨﯽ« ﺑﺮ ﻣﺮاودات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﯿﺮه ﮔﺸـﺘﻪ ،اﺷـﮑﺎل ،ﻋﻮاﻣـﻞ و اﺑﻌـﺎد
ﺳﺘﯿﺰه و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﭘﻬﻨﺎ و ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺷـﻤﻪای از آنرا
در ﻣﺒﺤﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎد آور ﺷﺪﯾﻢ.

 -٢ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﺘﺎز؛ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و وﻇﯿﻔﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن
اﺳﺘﻌﻤﺎر )ﭼﻪ ﮐﻬﻦ و ﭼﻪ ﻧﻮﯾﻦ( ﺑـﻪﻣﻔﻬﻮم ﻧﻔـﯽ ﮐﻨﻨـﺪهی ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﻠﺖﻫـﺎ ،ﺳـﺪ
ﮐﻨﻨﺪهی ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸـﺮی ،ﻣﺴـﺦ ﮐﻨﻨـﺪه ﻫﻮﯾـﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ،
ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻓﺠﯿﻊﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺑﻬﺮهﮐﺸـﯽ ،ﻇﻠـﻢ ،ﺗﻌـﺪی و ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ﻏﯿـﺮ

ﺑﺨﺶ دوم :دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ ١٣٩ /

ً
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ازﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ را ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮاه دارد .وﻟﯽ ﺷﻮرش و ﺳﺘﯿﺰه ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﯿﺰ در درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﯿﭻﮔـﺎﻫﯽ
از ﻣﻮﺿﻊ ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ .از ﻫﻤﯿﻦﺟﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣـﺎن
ً
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﮐﺜـﺮا ﺧـﻮد در ﺗﻨـﺎﻗﺾ ﺑـﺎ ﺣـﺎﮐﻢ اﺳـﺘﻌﻤﺎری ﺷـﯿﻮهﻫﺎ ﺧﺼـﺎﯾﻞ و
ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت اﺳـﺘﻌﻤﺎری را در ﺟﺎﻣـﻪی دﯾﮕـﺮی ﻋﺮﺿـﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و اﯾـﻦ ﺗــﻮﻫﻢ را
درﻣﺨﯿﻠﻪ ارﺑﺎب ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺟﺰی از ﻧﺎﻣﻮس
زﻧﺪﮔﯽ و ﻻزﻣﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و ﻏﺮاﻣﺖ ازﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻد آدم در
ازای دو ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻧﺪاﻣﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد.
در ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﮐﺘﻠﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ »ﺳـﺮاﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨـﻪ و ﺣﺮﻣـﺎن ﮐﺸـﯿﺪه« ﻗـﺮن ﺑﭙـﺎ
ﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ »ﻓﻠﮏ را ﺳﻘﻒ ﺑﺸﮑﺎﻓﻨﺪ و ﻃﺮح ﻧﻮ دراﻧﺪازﻧﺪ« ،ﻃﺮﺣﯽﮐﻪ در آن ﻧﻪ
ازﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﻪ ازﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب داﺷـﺘﻪ
ً
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻊ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗـﺎز در ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﻣﺎﻫﯿﺘـﺎ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻓﮑﺮی ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﯾـﻦ ﮐﺘﻠـﻪﻫﺎی ﻋﻈـﯿﻢ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺳـﺎز ﮐـﻪ ﺑـﺎر
ﭘﯿﺶرﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑـﺮ دوش ﺗﻮاﻧـﺎی ﺧـﻮد دارﻧـﺪ و ﻫﻮﯾـﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶروﻧﺪه اﻧﺴﺎن درﺑﻨﺪ و زﻧﺠﯿﺮ ﮔﺴﻞ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﺗﻨـﺎﻗﺾ
آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ و اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز
ً
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻗﺪرت و ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ اﺳﺎﺳـﺎ ﺑـﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫـﺎی ﻓﺮاﮔﯿـﺮ و
ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﯽﺳﺘﯿﺰد .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﻓﻘـﻂ ﺗـﺎ آنﺣـﺪی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺮوع و ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ راه را ﺑﺮای ﺧـﻮد آﮔـﺎﻫﯽ اﻧﺴـﺎﻧﯽ )ﺑـﻪﻣﻔﻬﻮم
ﺳﺎﺧﺘﻦ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ( ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﮐـﻪ د رآن دﯾﮕـﺮ اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﻧﺘﻮاﻧـﺪ
ﻣﻠﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده را ﺑﻪ ﻧﺎم اﺷﺎﻋﻪ »ﺗﻤﺪن«» ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ«» ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« وﻏﯿﺮه
از ﺗﭗ و ﺗﻼش ﺧﻮد اﯾﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﺪن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ واﻗﻌﯽ ﺑـﺮای
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن رﻓﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﭼﻬـﺎر ﭼـﻮب ارزشﻫـﺎی ﻣـﺎدی و ﻣﻌﻨـﻮی
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ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﻮد ﺑﺎز دارد .ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز در ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ درﻣﻮﺿﻊ دﻓـﺎع
از ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓـﺮو دﺳـﺖ ،ﺑـﻪ اﻓﮑـﺎر ،ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎ و اﺷـﮑﺎل
ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ »ﻧﻈﺎﻣـﺎت ﮐﻬـﻦ« را ﮐـﻪ
اﮐﻨﻮن در ﭘﻨﺎه اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ،ﺑﺮﻫﻢ رﯾﺰد و »ﻃﺮح ﻧﻮ
دراﻧﺪازد «.اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت درونﻣﺮزی ﺧﻮد از آزادی وﻃﻦ و
ﻫﻢوﻃﻦ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮونﻣﺮزی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را
در ﮔﺮو آن ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺑﮕـﺬارد ﮐـﻪ ﯾـﺎ آزادی ﻣﻠﺖﻫـﺎ را ﻟﮕـﺪﻣﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﯾـﺎ
ُ
اﻧﺴﺎنﻫﺎی آزادهی ﻫﻢوﻃﻦ ﺧﻮد را درﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ دارﻧﺪ.
وﻟﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ دلﺧﻮاه ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﻨـﺎﺑﺮ آن
ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث رﺳﯿﺪهای ﮐﻪ اﮐﻨـﻮن ﺑـﺮ ﻣـﺎ ﺣـﺎﮐﻢ اﺳـﺖ
ﺑﻨﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪً ”.
ﺑﻨﺎء ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز وﻇﯿﻔﻪ دارد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑـﻪ
اﯾﻦ اوﺿﺎع واﻗﻌـﯽ درک ﮐﻨـﺪ و در ﭘـﯽ ﺗﺤﻘـﻖ آرﻣﺎنﻫـﺎی ﺧـﻮد ﺑﺮآﯾـﺪ .ﻃـﺮح
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮداﺷﺖ اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌـﯽ ﺣـﺎﮐﻢ
ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ) آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ( اﻧﺴﺎن آزاده و ﺷﻮرﺷﯽ را ﮐﻪ در ﭘﯽ ﮐﻨﺪن ﺑﻨﯿﺎن
ﻧــﺎ رواﯾــﯽ ﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و ﻣﻠــﯽ ﺑﺮآﻣــﺪه اﺳــﺖ ،در دام اوﻫــﺎم و ﺗﺼــﻮرات
ﻧﺮﮔﺴﯽاش ﻣﯿﺦﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪﺟﺎی آنﮐﻪ ﮔﺮه از ﮐﺎر ﻓـﺮو ﺑﺴـﺘﻪای ﺑﮕﺸـﺎﯾﺪ،
ﺗﺎرﻫﺎی ﭘﯿﻠﻪای را ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻨـﺪ و در ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ وﺟـﺪان ﻣﻌـﺬب و
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺸﺘﯽ ﮐﻠﻤﺎت و ﺗﺼﻮرات ﺗﺴـﮑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ ،وﻟـﯽ درد و
رﻧﺞ ﺑﻨﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻧﺴﺎن آزاد را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درﻣـﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑـﺪ.
اﮔﺮ دوری ﮔﺰﯾﺪن از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﻧﺴﺎن ﺷﻮرشﮔﺮ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﯿﺶﺗﺎزش را ﺑﻪ ﺳﺠﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻫـﺮﯾﻤﻦ ﻇﻠـﻢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻠـﯽ وا ﻣـﯽدارد و
ﻧﻄﻔﻪﻫﺎی ﺧﺒﯿﺚ ﺗﺴﻠﯿﻢ را ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻋﺪم درک و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳـﭙﺮدن
وﻇﯿﻔﻪی ﻓﻮری و ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع ﻣﻮﺟـﻮد آب ﻣﯽﺧـﻮرد ،آرﻣـﺎن
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ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﺬﯾﺎن آﻟﻮدی را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل اراده ﮔﺮاﯾـﯽ و ذﻫﻨـﯽ
ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺟﺰ ﻟﻤﯿﺪن در ﻣﻨﺠﻼب ﯾﺄس و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ د اﺷﺖ.

 - ۳ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮون ذاﺗﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺳﺘﯿﺰه
ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺮدﯾﻢ ﮐﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﺷﺖ و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ آن ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت اﻓﻘـﯽ و ﻫـﻢ ﺑـﻪﻃﻮر ﻋﻤـﻮدی در ﺗﻨـﺎﻗﺾ و ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﻫـﻢ ﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهای ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری
ﮐﺸﻮر .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﻧﺎدرﺳـﺖ ﻣﺨـﺪوش ﻣﯽﮔﺮدﻧـﺪ ،و ﻫﻢﭼﻨـﺎن در
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در آن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﺎی ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ و آﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪای داﻧﯽ ﺗﺮی را اﺣﺮاز ﻣﯿﻨﻤﺎﯾـﺪ و ﺑـﺎﻻﺧﺮه در
ﺟﻨﺒﺶ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺧـﻮدی و ﮐﻤﺒـﻮد ﻣـﺎدی ﺗﺨﻨﯿﮑـﯽ )اﻗﺘﺼـﺎدی( و ﻋﻘﺐﮔـﺎه
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻧﻤﻮد .ﻣﺎ در اﯾﻦﺟﺎ ﺳﺮ ﺗﮑـﺮار آنرا ﻧـﺪارﯾﻢ،
وﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﮑﺘﻪای را ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺑﺤﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﯾﺎ
دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺑﻪدﺳﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺳﭙﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،اﮐﻨﻮن ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ
ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮون ذاﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز را در درون اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮاردﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻧﺎﻗﻞ اﯾﻦ اﻣﺮاض و
اﻧﺤﺮاﻓﺎت را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮده و در ﭘﯽ ﻋﻼج آن ﺑﺮآﺋﯿﻢ.
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮐﻬﻦ و ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖ »ﺟﻬﺎن وﻃﻨﯽ« اش در ﻫﺮﮐﺠﺎ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارد
ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺟﺪﯾﺪی
در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﭘﺮ از ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ ازﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻫﻢ ،رﻗﺎﺑﺖ و
ﻫﻢﭼﺸﻤﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑـﺮ ﺟﻬـﺎن اﺳـﺖ .اﮐﻨـﻮن ﻫـﯿﭻ
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ﻧﻘﻄﻪای در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ در آن رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.
اﯾــﻦ رﻗﺎﺑــﺖ ﻫــﻢ در ﭘﻬﻨــﺎ و ﻫــﻢ در ژرﻓﻨــﺎی ﺧــﻮد در ﻗﻠﻤﺮوﻫــﺎ و اﺑﻌــﺎدی
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺣﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﻠﻢروﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻧﯿـﺰ از رﻗﺎﺑـﺖ
ﻫﻢ ﭘﺎﻟﮑﺎن دﯾﮕﺮش در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ در اﺑﻌـﺎد ﮔﻮﻧـﻪ ﮔﻮﻧـﮥ ﭘﻨﻬـﺎن و آﺷـﮑﺎر،
ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ،ﺣﺎد و آرام در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،وﻟﯽ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑـﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﮔﻪﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪای ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒـﺖ در ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ و اﻋـﺘﻼی ﺟﻨـﺒﺶ
رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از دو ﺟﻬﺖ ﺑـﺮﯾﻦ ﺟﻨـﺒﺶ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻣﻨﻔـــــﯽ دارد و ﻋﻮاﻣـــــﻞ ﺗﺴـــــﻠﯿﻢ و اﻧﻘﯿـــــﺎد را داﻣـــــﻦ ﻣﯽزﻧـــــﺪ.
ً
ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻔﯽ ﯾﮏ ﻓﺮاﮔﺮد )ﭘﺮوﺳﻪ( ﺿﺮورﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪهای
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮐﻬﻦ و ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﻔـﯽ ﺷﺨﺼـﯿﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻠﺖﻫﺎ از ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﮐﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮاه ﻧـﺎ ﺧـﻮاه
در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر در ﺗﺸﺨﺺ ﺧﻮد در داﯾﺮهای رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪای ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی و ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﮑﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧـﻮدی آ ﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ و ﯾـﺎ
ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه در ﺧﺪﻣﺖ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد ،ﺧﯿﻠـﯽ زﯾـﺎد
ً
اﺳﺖ .درﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﯾﺎ اﻗﻼ ﺑﺨـﺶﻫـﺎی واﺑﺴـﺘﻪ آن ﺑـﻪﻋﻠﺖ
دوری ﮔﺰﯾﺪن از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺿـﺪ اﺳـﺘﻌﻤﺎری ﺧـﻮد و ﻣﺒـﺪل ﺷـﺪن ﺑـﻪ
زاﺋﺪهای اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻗﺪرﺗﯽ رﻗﯿﺐ و ﺳﺘﯿﺰه ﮔﺮ ،ﺗﺎﺑﻊ آن ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﮐـﻪ در
ذات ﺧﻮد ﻧﺎﻓﯽ ﻓﺮاﮔﺮد ﭘﯿﺶروﻧﺪه ،اﻧﺘﻘﺎدی و زﻧﺠﯿﺮ ﮔﺴﻞ ﺟﻨـﺒﺶ آزادیﺑﺨـﺶ
ً
ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧـﻮد ﻧـﻮﻋﯽ ﺗﺴـﻠﯿﻢ اﺳـﺖ ،ﺑﻨـﺎ ﻣﺴـﺄﻟﻪ
ازﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ ﺧﻂ اﺳـﺘﻌﻤﺎری در ﺗﻤـﺎس ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑـﺎﻻﺧﺮه در
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ و ﺳﺆ ﻧﯿﺖ و ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ
ﯾﺎ آن ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﺎ ﻋﯿﻨﯿـﺖ ﺧـﻮد ﻧﺘـﺎﯾﺞ

ﺑﺨﺶ دوم :دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ ١٤٣ /

ً
ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد .اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ زﻣـﺎﻧﯽ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﻪ
ﻓﺎﺟﻌــﻪای ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺒــﺪل ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ ﻧﯿﺮوﻫــﺎی واﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ ﮐﻤــﮏ ارﺑﺎﺑــﺎن
اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت و ﯾﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم راهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدآﮔـﺎﻫﯽ،
ﺧﻮد ﺳﺎزی و ﺧﻮد اﺗﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را در ﻣﺴﯿﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﺷﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﻧﺎﺟﯽ« ﻣﻠﺖ و ﭘﻬﻠﻮان
ﭘﻨﺒﻪﻫﺎ راهﻫﺎی ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪی »ﻣﻌﻘﻮل« وﻟـﯽ در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ
ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻣﺮدم ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
رﻗﺎﺑــﺖ اﺳــﺘﻌﻤﺎری در ﻣﺴــﯿﺮ ﭘــﺮﭘﯿﭻ و ﺧــﻢ ﺧــﻮد ﮔــﻪﮔﺎﻫﯽ ﺑــﻪ ﺗﺼــﻔﯿﻪ
ﺣﺴﺎبﻫﺎی »دوﺳﺘﺎﻧﻪی« ﻣﺆﻗﺘﯽ و ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮف ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﻪ
ﻧﺎم ﺗﺒﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﺒﺎﻧﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻣـﺮ ﻧـﻮﻋﯽ از رﻗﺎﺑـﺖ اﺳـﺘﻌﻤﺎری و ﯾـﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪای آنﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺮاز ﺑﻨﺪی ﻣﺎ ﯾﻤﻠﮏ و ﺣﺮﮐـﺖ ﺑﻌـﺪی
ً
ﺿﺮوری ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺻـﻮرﺗﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟﻨـﺒﺶ
آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ دروﻧﯽ و ﺗﻮازن ﻗﻮا در ﻣﺴﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ
ﺷﺪه ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ذﯾﺪﺧﻞ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ در ﯾـﮏ ﻗﻀـﯿﻪ را ﺑـﺎ
ً
ً
ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزد .ﺑﻨﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ از رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮد دﺳـﺖ ﮐﺸـﯿﺪه و ﺑـﻪﻃﻮر
ﻫﻢآﻫﻨﮓ و ﻫﻢﺳﻮی ،آن ﻣﺴﯿﺮ را ﻃﺒﻖ دلﺧـﻮاه اﻃـﺮاف اﺳـﺘﻌﻤﺎری ﺗﺼـﺤﯿﺢ
ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﺗﺒﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و آن در ﺻﻮرﺗﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻌﺪ از دوران ﻣﺨﺎﺻﻤﺖ ﺷﺪﯾﺪ و ﺣﺎد ﺟﻨـﮓ ﮔـﺮم و
ﺳﺮد ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖﻫـﺎی اﺳـﺘﻌﻤﺎری ﺑﻌـﺪی ﺧـﻮد ﺿـﺎﺑﻄﻪﻫﺎ و ﺣـﺪ و
ﻣﺮزﻫــﺎی ﺗﻮاﻓــﻖ ﺷــﺪه را در ﺳــﻄﺢ ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﺑ ـﻪ وﺟــﻮد آورﻧــﺪ و ﺟﻨــﺒﺶﻫــﺎی
آزادیﺑﺨﺶ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ آنﮐﻪ در ﮔﺮد اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻗﺪرت ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﺖﺑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣـﺎ اﮐﻨـﻮن ﻗﺼـﺪ آنرا ﻧـﺪارﯾﻢ ﺗـﺎ اﯾـﻦ

 / ١٤٤ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺸﮕﺎﻓﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻓﻘﻂ اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫـﯿﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﮔﻪﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴـﺘﻪ
ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر را ﺑﻪ اﻧﻘﯿﺎد و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﺷﺎن
را در آنﭼﻨﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺠﻮدی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫـﺮ ﺣﺮﮐـﺖ ﻣـﺎﻧﻮری ﺧـﻮد
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون درد ﺳﺮی آنرا ﻃﺒﻖ دلﺧﻮاه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺮﮐـﺖ در آورﻧـﺪ .ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
ً
واﺑﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪای ﺗﻮﻫﻢ آزادی ﻋﻤﻞ را در ﺳﺮ ﭘﺮوراﻧﺪه اﻧـﺪ ،اﮐﺜـﺮا ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ
ارﺑﺎب ﺧﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﭘﯿﺶروﻧـﺪه ،اﻧﺘﻘـﺎدی و زﻧﺠﯿـﺮ
ﮔﺴﻞ ﺧﻮد در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﺎﻫﻮی ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻗﺮار دارد .در ﻣﺘﻦ اوﺿـﺎع و ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭼﺮاغ ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻣﯽرود .در ﻣﺘﻦ اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی
از ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ از ﻧﮕﺎه ﺳﺮﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻫﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ آن
از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺳﻨﮕﺮ اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﻗـﺮار دارﻧـﺪ .ﺳـﻮﻣﯽ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی
ﻣﻌﯿﻨﯽ )ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ( در ﮐﺎم اژدﻫﺎ ﻓﺮو ﻣﯽرود ،دﯾﮕـﺮی در ﭘﺎیﺑﻨـﺪی
ﺧﻮﻧﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد را در داﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد و … ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﻪای اﯾﻦ اﻣﺮاض زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﮔـﻪﮔﺎﻫﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎﺣﻮل ﺧـﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎب ﺑﯿـﺎورد و ﺑـﻪﻃـﻮر
ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﯾﻢ ،ﺟﺰﯾﯽ و ﯾﺎ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻘﺐﮔﺮا و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻫـﻢراه و
ﻫﻢﻧﻮا ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در آب ﮔﻞ
آﻟﻮد ﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ و اﺛﺮاﺗﯽ از آن ﺑﺮ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻦ درﺳـﺖ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ اﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ ،و ﻟـﯿﮑﻦ
ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی اﻧﻘﻼﺑﯽ از اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺤﯿﻄـﯽاش ﻋﻠﻤـﯽ و ﻗﺎﺑـﻞ
ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ دوم :دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ ١٤٥ /

 -۴ﻋﻮاﻣﻞ درون ذاﺗﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺳﺘﯿﺰه
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪﯾﻢ ،در ﻣﺒﺎرزه و ﺳﺘﯿﺰهای اﺳﺘﻌﻤﺎری آنﭼﻪ ﺑـﯿﺶ از ﻫﻤـﻪ
ﻧﻘــﺶ دارد ﺳﺮﺷــﺖ و ﯾــﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿــﺖ ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ﯾــﮏ ﻧﯿــﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺴــﺖ .آن
ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﻧﺪ ،اﮔﺮ
ﻫﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻠﻞ ﻋﺎرﺿﯽ ﭼﻨﺪ ﮔﺎه در ﺳﻨﮕﺮ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣـﺎر
آﺳﺘﯿﻦ در ﻟﺤﻈﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺶ زﻫﺮآﻟﻮد ﺧﻮد را در ﺑﺪن اﻧﻘـﻼب ﻓﺮوﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ.
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ وﯾﮋهای ﺧﻮد در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﻗـﺮار دارد.
اﮔﺮ در ﺻﻔﻮف ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﭘﯿﺶﺗﺎز راه آزادی ﻓﺘﻮری ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﻫـﺎﯾﯽ
از آن در ﻣﻌﺒﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺠﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،در آنﺻﻮرت ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ
ﯾﺎ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ،ﻧﻪ ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ ﻃﯿﻨﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ .درﯾﻦ ﺻـﻮرت ﯾﮑـﯽ از
دو ﺳﻮی ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻤﯽ دﯾﮕﺮی را ﻧـﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻣﯽﺑﻠﻌـﺪ ،ﯾـﺎ ﮔـﺮدان
ﭘﯿﺶﺗﺎز دوﺑﺎره در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪای ﻧﻐﺰ ﻣﻮﻟﻮی:
ﻫﺮﮐﺴـــﯽ ﮐـــﻮ دور ﻣﺎﻧـــﺪ از اﺻـــﻞ ﺧـــﻮﯾﺶ
ﺑــــﺎز ﺟﻮﯾــــﺪ روزﮔــــﺎر وﺻــــﻞ ﺧــــﻮﯾﺶ

و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﮔﺮدان ﭘﯿﺶﺗﺎز ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧـﺖ ﻣـﯽورزد و رﻧـﮓ
ﻣﯽﺑﺎزد ﮐﻪ درﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﺴﺎﺑﺶ از ﺟﻤﻊ ﺷﯿﻔﺘﻪﮔﺎن راﺳﺘﯿﻦ راه آزادی ﺟﺪاﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺻﺮف ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪای
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻬﺎن در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدش و در ﺑﯿـﺮون ﻃـﺮف اﺳـﺖ ،ﮐـﻪ
درﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻢ ﻧﮕﺮش ﻓﮑﺮی آن ﻣﻀﻤﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن و ﻫـﻢ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ و اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪای آن اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﻣﯽﺳﺎزد .ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﯿﺶﺗﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی» :ﻻﯾﻔﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾـﺪ اﻻ اﻟﺤﺪﯾـﺪ« از ﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ ﭘﯿـﺮوی
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻓﯽ ﻧﮕﺮش ﻓﮑـﺮی ،ﺗﺤﺮﮐـﺎت ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﻧﻬـﺎد و اﺑـﺰار اﺳـﺘﻌﻤﺎری
اﺳﺖ.
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ً
ﺑﻨﺎ اﮔﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗـﺎز از ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻓﮑـﺮی ﻓﻠﺴـﻔﯽ ﺧـﻮد اﻧﮑـﺎر ورزد و
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎﺣﯿﻠﻪای اﻓﮑﺎر ﻋﻘﺐﮔﺮا و ﺗﺎرﯾﺦزده ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺳـﺎزد و ﯾـﺎ ﺑـﻪ آن
ﭼﻨﺎن ﻻ ادرﯾﺘﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﻗﺪمﮔﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز ﮔﻢ ﮐﻨـﺪ،
در آنﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ﻃﺸﺘﯽ از ﻗﯿـﺮ را
ﺑـــﺮ ﭼﻬـــﺮهای ﺧـــﻮد ﻣﺎﻟﯿـــﺪهاﯾﻢ و در ﺳـــﯿﺎﻫﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾـــﺪ ﺷـــﺪه اﯾـــﻢ.
ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻓﮑﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز و ﻧﺎ اﻣﯿﺪی اﻋﺘﻘﺎدی آن ،ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ
در ﻃﯽ ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎر و ارﺗﺠﺎع ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶﺗﺎزان
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮ از ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﯽﮐﺸـﻨﺪ ،زﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ
ﻋﻮاﻣــﻞ ﭘﻨﻬــﺎﻧﯽ اﺳــﺘﻌﻤﺎر ﻣﺒــﺪل ﻣﯽﮔﺮدﻧــﺪ ،وﻗﺘــﯽ ﻫــﻢ ﺑــﺎ ﻧﻔــﯽ ذات ﺧــﻮد و
ﺑﺰرگﺳﺎزی اﺳﺘﻌﻤﺎر و ارﺗﺠﺎع ﻣﺮدم را از ﻧﮕﺎه ﻣﻌﻨﻮی ﺑﯽروﺣﯿﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﯾـﺎ
اﯾﻦﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﮔﺮم و ﺳﻮزان آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮاب »اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺎزه« ﺳﺮﮔﺮدان
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .وﻟﯽ در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮑـﯽ اﺳـﺖ و آن اﯾﻦﮐـﻪ وﻗﺘـﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن
ﭘﯿﺶﺗﺎز از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎر ارﺗﺠﺎع و ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻢراه اوﯾﻨﺪ ﺑﮕﺬرد ،راه را ﺑـﺮای ﺗﺴـﻠﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﯾـﻦ ﻧﯿﺮوﻫـﺎ ﺑـﺎز
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ واژﮔﻮﻧﯽ و واروﻧﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾـﻦ ﻣﻠـﺖ
اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز از ﻟﺤﺎظ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﮑﺮی
ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ از ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻧﻈـﺮی و ﯾـﺎ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻋﻤﻠـﯽ در
ﺳﺮاﺷﯿﺐ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒـﯽ ﻗـﺮار ﺑﮕﯿـﺮد .ﯾﮑـﯽ از اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻧﻈـﺮی ﮐـﻪ
ﻧﻄﻔﻪﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ را در ﺧﻮد ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﮔﻮﯾـﺎ در
ً
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن اﺑﺮ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﻗﻼ در
ﭘﻬﻠﻮی ﺟﻨﮓ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ،ﺟﻨﮓ دو اﺑﺮ ﻗـﺪرت ﻋﻤـﺪﮔﯽ و ﺗﺴـﻠﻂ ﮐﺴـﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدن ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻣﻘﺎوﻣـﺖ
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ﻣــﺮدم ﻣــﺎ ﻋﻠﯿــﻪ ﺳﻮﺳــﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﻢ روس ( و اﻧﮑــﺎر ﺧﺼــﻠﺖ ﮐﻠــﯽ ﺟﻨــﮓ
ً
ﻋﺎدﻻﻧﻪای ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﻤﻼ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی از آن و ﺗﻘﻮﯾﺖ دﺷﻤﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻧﻈﺮ در ﺻـﻮر ﺑﺴـﯿﺎر زﻧـﺪهای آن ﺑـﻪ ﻃـﺮح ﮐﺎرﯾﮑـﺎﺗﻮری دو اردوﮔـﺎه )اردوﮔـﺎه
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺷـﻮروی و اردوﮔـﺎه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ ﺑـﻪ رﻫﺒـﺮی اﻣﺮﯾﮑـﺎ(
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺟﻨﺎحﻫﺎی ذﺧﯿﺮهای روﺳﯽ در ورای آن ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
اﻧﺤﺮاف دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن آزادی ﻣﻠـﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ را در
ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻨﻮﻧﯽ درک ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑـﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی ﺑﺎﯾﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در درون ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺖ،
وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ اﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﭘﺎﻣﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ
آن ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ »اﻧﺘﻘﺎد ﺳﻼح« ﻧﻔﯽ ﮐﺮد و اﯾـﻦ
ﯾﮕﺎﻧﻪ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی اﺳﺖ .ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺮدن ﻗﻄﺐ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ
ﺣﺪود و ﺛﻐﻮری ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ درﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﭼﻬـﺎرﭼﻮب آن ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ) و آن ﭼﻬﺎرﭼﻮب آزادی اﺳﺖ( و ﺟﺪا ﮐﺮدن آن از ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻋﻤـﺪه
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ )آزادی( ﻻﻣﺤﺎﻟﻪ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﺠﻼﺑﯽ ﻣﯽﮐﺸـﺎﻧﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺮای ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از آن »دﺳﺖ ﺧﻮد را در دﺳﺖ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ« و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ را ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
اﻧﺤﺮاف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑـﯿﺶﺗـﺮ ﺧـﻮد را در ﻟﻔﺎﻓـﻪای ﺧﺠـﺎﻟﺘﯽ رﻓﺮﻣﯿﺴـﻢ
اﺟﻨﺘﻮرﯾﺴﻢ ) ﮐﺎر ﻧﻔﻮذی ﺷﺒﻪ ﻋﻠﻨﯽ در ﻣﯿﺎن دﺷـﻤﻦ ( ﻣـﯽﭘﻮﺷـﺎﻧﺪ .اﯾـﻦ ﻃـﺮح
ً
ﻋﻤﻼ ﺑﻪﻃﺮف ﺗﺠﺰﯾﻪ دﺷﻤﻦ و ﺟﻠﺐ اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻧﻘﻼب ﻧﻤﯽرود ،ﺑﻠﮑﻪ
»ﺑﺎزی ﺑﺎ دم اژدﻫﺎﺳﺖ« ﮐﻪ ﺑﺎزیﮔﺮان ﺧـﻮد ﻣﺮﮐـﺰ ﺑـﯿﻦ و ﺧـﻮد ﺷـﯿﻔﺘﻪای آنرا
ﻫﻢراه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز در ﮐﺎم اژدﻫﺎ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد.
دوری ﮔﺰﯾــــﺪن از ﺗﺠــــﺎرب اﻧﻘﻼﺑــــﯽ ﺟﻬــــﺎن و رو آوردن ﺑــــﻪﻃﺮف
»اﻣﭙﺮاﻃﻮریﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ« ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪای ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ،ﻧﮋاد ﮔﺮاﯾﯽ
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و دﯾﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﻀﺮه ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﯾﺄس در ﻣﯿﺎن اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و ﻧﻔﻮذ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ
و دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻫﻖ آنرا ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺳﺠﻮد ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﭼـﻪ
ﺳﺠﻮد ﻣﻠﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺧﺰﯾﺪن در ﻏﺎر ﻧﺎ اﻣﯿﺪی و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﮐـﻪ در
ﻫﻤﻪ اﺣﻮال ﺑﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﺪود اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﺳﺖ و ﺳﺰاﯾﯽ ﺟﺰ ﻧﻔﺮﯾﻦ
و روﺳﯿﺎﻫﯽ در ﭘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻧﻔﻮذ دﺷﻤﻦ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘﯿﺶﺗﺎز ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪای
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻓﮑﺮی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ اﺷﮑﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎز ،ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر و ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ
ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ رﯾﺸﻪ ﺑﺪواﻧﺪ و ﺧﻮنﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﺑـﻪ ﺑـﺎر
آورد و ﻓﺸﺎر ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ دﺷﻤﻨﺎن رﻧﮕﺎ رﻧﮓ ،ﻫﻢراه ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺳﻤﺖ ﮔﺮاﯾﯽ و ﯾﺎ ﺗﻮده ﮔﺮاﯾﯽ ،ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذ و ﯾـﺎ ﻧﻈـﺎﻣﯽﮔﺮی در ﻣﺠﻤـﻮع
ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻋﺪهای راه »ﻧﺠـﺎت« را ﻓﻘـﻂ در ﮐـﺎم اژدﻫـﺎ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و در ﻣﺘﻦ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻧﻮری ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﺎﻧـﻪی ﻣﻠـﯽ ﻧﻄﻔـﻪ
ﻣﯽﺑﻨﺪد.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ و آزادی
ﻗﺪوم ﻧﺎﻣﯿﻤﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﮑﺮی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺗﻮأم اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺧﻮاﺳـﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﺘﻌﻤﺎری
ﻫﻢﻧﻮا ﮔﺮدد ،ﻻﺟﺮم واﮐﻨﺸﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻢراه دارد ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺘﯿﺰه
و ﺷﻮرش و ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺳﺠﻮد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی درون ﻣﺮزی و ﺑﺮون ﻣﺮزی ﻣﺎﯾﻪ
ﻣﯽﺑﻨــﺪد ،رﺷــﺪ ﻣــﯽﮐﻨــﺪ و ﺑــﺎ ﺟﻬــﺖ ﮔﯿــﺮی ﻫــﺎی ﻣﺘﻌــﺪدش ﺑــﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرد .در ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﺎ ﮐﻪ ﻗﻄﺐ
ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺣﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻨﻮز ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪارد ،ﮔﺮوه ﻫـﺎ
و ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﺷـﺒﮑﻪای وﺳـﯿﻊ و ﭘﯿﭽﯿـﺪۀ رواﺑﻄـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ و
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ﺑﺎﻫﻤﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻀﺎد و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢدﯾﮕﺮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ آن
در ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ و ﺑﺎ ﻫﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد را دارﻧﺪ .اﯾﻦ راﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﺶ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻓﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﻢدﯾﮕﺮاﻧﺪ .در ﻣﺘﻦ ﭼﻨـﯿﻦ اوﺿـﺎع و اﺣـﻮال
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮیﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧـﻮدی ﺗـﻮدهﻫـﺎی ﻣﻠﯿـﻮﻧﯽ
ً
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻓﺮاﮔﺮد ﻧﺎﻓﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ذات ﺧﻮد ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﺑﯽﺣﺪ و ﺣﺼﺮی را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎ و ﺧﻮاﺳـﺖﻫـﺎ ﺑـﺎ
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و روشﻫﺎ ،ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﭼﻮب ﺑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ آنﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ً
ﻣﺘﻔﺎوت و اﮐﺜﺮا ﻣﺘﻀﺎد اﺳﺖ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ
ً
آن ،ﻧﻘﻄﻪای اﻟﺘﻘﺎء ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺣﺘﯽ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ -ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ذاﺗﺎ ﻣﺘﻨﺎ ﻗﺾ اﺳﺖ و
ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ذاﺗﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﺎز و ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗـﺎ ﺳـﺮﺣﺪ
ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﯾـﮏ ﻓﺮاﮔـﺮد ﻧﻔـﯽ ،ﻧﻔـﯽ اﺳـﺘﻌﻤﺎری
اﺳﺖ  .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوت ذاﺗﺄ ﻧﺎ ﻫﻤﮕـﻮن و ﻣﺘﻨـﺎﻗﺾ ﺑـﺎ ﺳﻠﺴـﻠﻪای از روشﻫـﺎ و
ﮐﻨﺶﻫﺎ رو ﺑﻪ روﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺟﻮاﻧﺐ ﻓﮑﺮی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ اش ﺑـﺎ
ﺗﺴﻠﯿﻢ و اﻧﻘﯿﺎد ﭘﻬﻠﻮ ﻣﯽزﻧﺪ و ﯾﺎ رهﮔﺸﺎی آنﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣـﺎ
ﻗﺒﻶ ﺑﻪ آن اﺷﺎرﺗﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ آنﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ
ﺳﺮاﯾﺖ آن در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺖ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز ) ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻣﻮﺟﻮدی زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ( ﭼﻨـﺎنﭼـﻪ ﺟـﺰی از
ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد را از ﻟﺤﺎظ اﻋﺘﻘﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪﻋﻨـﻮان
ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻟﻨﺪه و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮ ﻣﺎﺣﻮل ﺧﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴـﺖ ﺧـﻮد را
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨـﯽ ﻧﯿـﺰ از ﻣﺤـﯿﻂ ﻣـﺎﺣﻮل
ﺧﻮد رﻧﮓ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ً
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﺪ ﺳﺎزی ﻓﺮاﮔﺮد ﭘﯿﺶرﻓﺖ اﻧﻘﻼب را ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،وﻟـﯽ اﮐﺜـﺮا اﯾـﻦ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از داﺋﺮه ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺤـﺮک دروﻧـﯽ
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»اﺗﻮ دﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻢ – دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ« ﺧﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺟﻨـﺒﺶ ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ ﻫـﺪف
ﻫﯿﭻ  .درﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻄﺮ ﺳﺮاﯾﺖ روشﻫﺎ ،ﮐـﻨﺶﻫـﺎ و ﻧﻈﺮﯾـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪﻃـﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،دور ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ و اﻧﻘﯿـﺎد ﭘﯿﻮﻧـﺪ دارد در ﻣﯿـﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ .ﺑﻪوﯾﮋه وﻗﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻧﻮﭘﺎ و ﮐﻢ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸـﮑﯿﻼﺗﯽ آن ﻫﻨـﻮز در ﺟﺮﯾـﺎن ﻋﻤـﻞ
اﻧﻘﻼﺑﯽ آب دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و رﻫﻨﻮردان ﻣﺠﺮب ،ﭘﺮ ﻣﺎﯾـﻪ و ﻣﺘﺤـﺮک آن ﯾـﺎ از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺄ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐـﻢ
و ﻧﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع ﻣﺤﯿﻄﯽ )ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠـﯽ( ﻣﺨﺘﻨـﻖ ﺑﺎﺷـﺪ،
ﺗﺤﺮک دروﻧﯽ ﺧﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺎن ﻣﺎﯾـﻪای ﺷـﺒﮑﻪ و ﯾـﺎ ﺷـﺒﮑﻪﻫـﺎی از ﮐـﻨﺶﻫـﺎ،
روشﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد و در ﻃﯽ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ارﺗﻘﺎء ﻣـﯽﯾﺎﺑﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮد » «Status quoرا ﺗﻘﺪس ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ و ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﻘﺎی ﺧﻮد را در
ﮔﺮو آن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،و ﺑـﺮای ﻧﮕﻬـﺪاری و ﭘﺎﺳـﺪاری از آن ﺑـﻪ ﻗﻠـﻢرو واﺑﺴـﺘﮕﯽ و
ﺳﺠﻮد ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻌﺪدی از ﺗﺴﻠﯿﻢ و اﻧﻘﯿـﺎد را ﺑـﻪ ﻫـﻢراه
ﻣﯽآورد .از ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ،از ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای دﯾﮕﺮ و از ﺷﮑﻠﯽ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽآﯾﺪ.

اﺷﮑﺎل ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز
اﻟﻒ .اﺷﮑﺎل ﻋﺎرﯾﺘﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢﻃﻠﺒﯽ
اﺷﮑﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺟﻨﺒﺶ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﺎرﯾﺘﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ در ﺑـﺎدی اﻣـﺮ ﺑـﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آن در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل
ذاﺗﯽ و ﺟﻮﻫﺮی آن در ﻇﺎﻫﺮ اﻣﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز و ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی
آن ﻫﻢﮔﺎم اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﮐﻨﻪ ﺧـﻮد ﻣﻨـﺎﻓﯽ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶروﻧـﺪه و زﻧﺠﯿـﺮ
ﮔﺴﻞ آنﺳﺖ.
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در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﭘﺮ از ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﺎ وﺳﻮﺳﻪای ﻗﺪرت و ﺷﻬﻮت رﺳﯿﺪن ﺑﺪان ﺗـﺎ آن
ﺣﺪﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ ،ﻻﯾﻪﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺘﻌـﺪد و ﻣﺘﻨـﺎﻗﺾ ﺣﺎﺿـﺮ اﻧـﺪ ﺑـﺮای
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ رﻗﯿﺐ دﯾﺮﯾﻨﻪ و ﻧﺰدﯾﮏش ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮﯾـﻪای دﯾﮕـﺮ ،ﻗـﻮﻣﯽ
ﻓﻼن و ﯾﺎ رده ﺑﻪﻫﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد دﺳﺖ ﺷﯿﻄﺎن را ﺻـﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻔﺸـﺎرﻧﺪ .ﮔﻮﯾـﺎ ﻣﺜـﻞ
ﻣﻌﺮوف »ﻣﺎ دو دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ ﻫﺮﮐﺪام ﮐﺸﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﻨﻔﻌـﺖ ﺧﻠـﻖ
ﺧﺪا در آن ﻣﻀﻤﺮ اﺳﺖ« در ﮐﺜﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮر آن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ از اﯾﻦ ﻏﺎﻓﻞ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧـﻮد و ﺑـﺮادر ﺧـﻮد را ﻃﻌﻤـﻪای ﺗـﻮپ دﺷـﻤﻦ
ً
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﺮاﯾﺖ اﯾـﻦ ﺧﯿﺎﻧـﺖ در ﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن ﭘـﯿﺶﺗـﺎز اﮐﺜـﺮا ﺑـﺎ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻓﺮﻣﯿﺴـﺘﯽ ﺻـﻮرت ﻣﯽﮔﯿـﺮد .ﯾـﮏ ﻧﯿـﺮوی اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﮔﻮﯾـﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ )از ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ و ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪای( ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ و ﺗﻮازن ﻗـﻮاء را
در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد و دﺷﻤﻦ و ﯾﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺮوﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪای اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎﺧﻮن دل ﺑـﻪﮐﻨﺎر آﻣـﺪه اﺳـﺖ راه اﻧﻘـﻼب را در ﭘـﯿﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮﯾـﺐ ﮐﺎراﻧـﻪ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﻓﺮﯾﺐ دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺪون ﺷـﮏ در ﺗﻤـﺎم ادوار و در ﻣﯿـﺎن ﻫﻤـﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦﺟﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺒﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﻮد را در ﻟﻔﺎﻓـﻪای
ﺗﺤﻤﯿﻖ دﺷﻤﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻀﻤﻮن آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ و اراده ﻣـﺎ ﻧـﺰد
ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ .از دﺷﻤﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧـﻮد او ﻣـﯽﺟﻨﮕـﯿﻢ .ﺟﻨـﮓ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،دارای ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ و ﺗﺠﺎرب ﺣﺎﺻﻠﻪ از
آن در اﺟﺰای ﻣﺤﺪود ﺧﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻗﻌﻪای »وردک« در زﻣﺎن اﻣﯿﻦ و ﯾﺎ واﻗﻌﻪای
ﺧﻮﮔﯿﺎﻧﯽ )ﻗﻮﻣﻨﺪان زﻣﺎن ﺧـﺎن( درﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻃـﺮز ﺗﻔﮑـﺮ ﺻـﺤﻪ
ﻣﯽﮔﺬارد وﻟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ آن ﺑﺪون ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿـﻮاﺑﻂ ﻣﻌـﯿﻦ ،ﺧـﻮد
ﻓﺮﯾﺒــﯽ اﺣﻤﻘﺎﻧــﻪاﯾﺴــﺖ ﮐــﻪ ﻣﺎﯾــﻪای آن ﺧــﻮد ﺷــﯿﻔﺘﻪ ﮔــﯽ ﻧﺮﮔﺴــﯽ اﺳــﺖ.
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ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪای ﻏﺮﯾـﺰه ﺑﻘـﺎء ﻧﻔـﺲ و دﻓـﺎع از ﺧـﻮد ﺑﻨﯿـﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻋﻤـﻞ و ﻧﻈـﺮ آن ﻧـﻮع از ﺧـﻮد ﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ ﺑـﺪوی را ﻧﻤـﺎﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻌﻪ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﺪان دﭼـﺎر ﺑـﻮد .در
اﯾﻦﺟﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﮐـﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪای اﻧﺴـﺎﻧﯽ در ﭘـﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ
درﺟﺎت آن اﺳﺖ .ﺳﺮاﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺮض درﻣﯿﺎن ﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗـﺎز ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ
ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﻓﻊ اﻟﻮﻗﺖ ،ﮐﻮﺗﻪ ﻧﻈﺮاﻧﻪ و ﺷﻮاﻟﯿﻪ ﻣﺂﺑﺎﻧﻪ ﺑـﺮوز ﻣﯽﮐﻨـﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺤﺘﻮم ﺧﻮد راه را ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺳﺠﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻗﻌﯿﺖ ﻓﺎﺳـﺪ
ﺑﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺻﻮر ﺗﺠﻠﯽ آن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ اﺳـﺖ ،ﺻـﻮرت دﯾﮕـﺮ آن
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ اﺣﯿﺎﻧﺄ اﻧﺤﻼل ﻃﻠﺒﯽ و…اﻻﺧﺮ

ب .اﺷﮑﺎل ﺟﻮﻫﺮی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﻮی در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ و اﺳـﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ
ﻗﺮار دارد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﻔﯽ ذات و ذاﺗﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ در ﭘﻬﻠﻮی اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ
و ﺑﺎ او ﻫﻢدﺳﺖ و ﻫﻢدﺳﺘﺎن ﮔﺮدد .ﺳﺠﻮد و ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳـﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺑـﻮﻣﯽ
ﺳــﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗــﺎز را از رﯾﺸــﻪای اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ آن ﺟــﺪا ﻣﯽﺳــﺎزد و در آنﭼﻨــﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻇﻠﻢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﻮﺳـﻪ
زﻧﺪ و ﺑﺎﻵﺧﺮه ﺧﻮد ﭘﺮده ﭘﻮش و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آن ﮔﺮدد.
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻠﻮهﻫﺎی رﻧﮕـﺎرﻧﮕﯽ ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺑﮕﯿـﺮد:
ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺸﺖ ﭘﺎ زدن ﺻﺮﯾﺢ ﯾـﺎ ﭘﻨﻬـﺎﻧﯽ ﮐﻠـﯽ و ﯾـﺎ ﺟـﺰی ﻣﺒـﺎﻧﯽ
اﻋﺘﻘﺎدی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺪﻫﺪ و ﺷﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻧﺒﺪاری
ﺻﺮﯾﺢ و ﯾﺎ ﮔﻨﮓ ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ »دﻟﺴﻮزاﻧﻪ« و »وﺣﺪت ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ« ﺗﺠﻠﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ آن ﺗﻤﺎﯾﺰات ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻔﻬﻤﺪ
و ﯾﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﺮ ﻓﺮود آوردن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﮑﺎل ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ
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ﺧﻮد ﺑﻪﺧـﻮدی ﺗﻮدهﻫـﺎ و ﺗﻌﻤـﯿﻢ آن ﺑـﺮای ﯾـﮏ ﻓﺮاﮔـﺮد ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻐـﺮﻧﺞ ﺿـﺪ
اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و . . .اﻻﺧﺮ
وﻟﯽ در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال دوری ﮔﺰﯾـﺪن از ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ و وﻇﯿﻔـﻪای ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ،و ﺑـﻪ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻣـﺮدم و ﺑـﻪوﯾـﮋه ﻻﯾـﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و
دلﺧﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﺗﻬﯽ و ﺑﺪون ﻣﺤﺘﻮا» ،اﺳﺘﻘﻼل« »ﺑﺮون راﻧﺪن
روس« ،ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﺴـﺎﻧﯽ اﯾـﻦ ﺣﺮﮐـﺖ ﻋﻈـﯿﻢ و ﺷـﮕﺮف
ﻣﻠﺖ و ﻣﺮدم ﻣﺎ را در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ ،ﮔﺮداﻧﻨـﺪﮔﺎن اﯾﻦﮔﻮﻧـﻪ ﻃﺮحﻫـﺎﯾﯽ »اﻧﺴـﺎن
دوﺳﺘﺎﻧﻪ« را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎت ﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ دان ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﺎﻟـﻪﻫﺎی
ﺗﻌﻔﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺳﺠﻮد را در ﻟﻔﺎﻓـﻪﻫﺎی ﺗـﺎزه و ﻧـﻮ ﻧﺸـﺨﻮار ﮐﻨﻨـﺪ .ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ
ﻟﻔﺎﻓﻪﻫﺎی رﻧﮕﯿﻦ »واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ« و ﯾﺎ »ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮔﺮاﯾﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪای ﯾـﮏ
ً
روﻧﺪ اﻋﺘﻘﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز را ﺑﻪ دو ﺟﻨﺎح ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺘﻀـﺎد در واﻗـﻊ ﻫﻤﮕـﻮن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﺗﺴﻠﯿﻢﻃﻠﺒﯽ و اﻧﺤﻼل ﻃﻠﺒﯽ
ﻣﻀﻤﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ »واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ« و »ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ« در اﯾﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑـﺎ آن ﺧـﻂ ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ ﺿـﺪ اﺳـﺘﻌﻤﺎری ﺿـﺪ ارﺗﺠـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ
ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی رﺳﯿﺪه و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺗﻮان آنرا ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﻢزﻣـﺎن در ﭼﻨـﺪ
ﺟﺒﻬﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺠﻨﮕﺪ .ﺑﻨﺄ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن آن ﻧﯿﺮوﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺣـﺪ اﻗـﻞ در
ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی و اﻋﺘﻘﺎدی او دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺪارد ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺷـﻮد
و ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮ ﻫﻢ دﺷﻤﻦ ﻣﻠﯽ را ﺿﺮﺑﺖ زﻧﺪ و ﻫـﻢ
دﺷﻤﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را .ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮحﻫﺎ اﮐﻨـﻮن دﺳـﺖﻫـﺎی ﺷـﺎن ﺗـﺎ
ﻣﺮﻓﻖ ﺑﻪﺧﻮن ﻣﺮدم ﻣﺎن ﺳﺮخ اﺳﺖ و رو ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آنﻫﺎ ﮐﻤﺘـﺮ از ﻧـﻮﮐﺮان
روس ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻬﺸﯽ و ﯾﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮدهای دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ورای آن
دﯾﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ ﭘﻨﻬﺎن اﺳـﺖ .ﺟﻨـﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ذات ﺧـﻮد دارای ﻋﻨﺎﺻـﺮ
ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن و ﻣﺘﻀﺎد اﺳﺖ و ﻫﻤﺎره در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑـﺪوی و اوﻟـﯽ ﺟﻨـﺒﺶ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
ﻋﻘﺐ ﮔﺮا ﻋﺮﺑﺪه ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿـﺎزات اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟـﻮد و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪای اﯾﻦ اﻣﺘﯿـﺎزات و رو ﭘـﻮش اﻋﺘﻘـﺎدی آن ﺗﻤـﺎم اداء و
اﻃﻮار ،ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار و ﺣﺘﯽ ﻣﻈﺎﻫﺮ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿﺰ آن
دوﺑﺎره زﻧﺪه ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺶروﻧﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗـﺎزش ﮐـﻪ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ
ﻧﻔﺲ دراز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﺮداب ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﮕﺬرﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﻌﻪای ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻢآﻏﻮش
و ﻫﻢآورد ﮔﺮدﻧﺪ ،ﮔﻪﮔﺎﻫﯽ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ و ﺧﯿﺎل اﻧﮕﯿﺰ »ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ره ﺻﺪ
ﺳﺎﻟﻪ« ﭘﯿﻤﻮدن آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﯿﺰ و ﺟﺴﺖﻫﺎ و ﻧﯽ ﺳﻮاریﻫﺎﯾﯽ وا ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺎم از ﮐﻮﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺪم ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻦﮐـﻪ رﻧـﺞ
ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از درهای ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﺮﺧﻮد ﻫﻢوار ﺳﺎزﻧﺪ.
و وﻗﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺎدی ﺗﮑﺎﻣـﻞ اوﺿـﺎع اﺟـﺎزه »ﺳـﻮﺧﺘﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ« را ﻧﻤـﯽدﻫـﺪ
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮدک ﺧﻮی آن دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن ﺷﻄﺢ و ﻃﺎﻣﺎت ﺑﻪ ﭘﯿﺶواز اﺳﺘﻌﻤﺎر
ﺑﻪ ﺳﺠﻮد ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﺑﺎ اﻋـﺪام ذاﺗﯿـﺖ ﺧـﻮﯾﺶ ﺑﻘـﺎء ذات ﺧـﻮد را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎر ﻧﻔﻮذی – ﺗﺠﺰﯾـﻪای در ﻣﯿـﺎن دﺷـﻤﻦ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﺒـﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘـﺎدی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺷﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ دﻗﯿﻖ ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ آنرا ﻫﻢراﻫﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﻮد ﻣﺒﺪل ﺷﻮد .ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم اﯾﻦ ﮐﺎر در آﻏﺎز
ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﯿﺎن دﺷﻤﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﻧﺒـﻮد ﯾـﺎ ﮐﻤﺒـﻮد
ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻋﺘﻘﺎدی – ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺒﻮدن ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﻓـﺮد را در ﺗﻤـﺎم اداء و اﻃـﻮارش
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﺎﻵﺧﺮه او را ﻋﺎﻣﻞ دو ﻃﺮف و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ
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ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮ ﺳﭙﺮده دﺷﻤﻦ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ درﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮنﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺿـﺮﺑﺎت
را ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎزش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪ.
راه دﯾﮕﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ،ﻧﺎ اﻣﯿﺪی از اﻧﻘـﻼب و دور ﻧﻤـﺎی آن ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪای آن اﯾﺠـﺎد
ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻓﺮد ﮔﺮوه وﻏﯿﺮه ،داﻣﻦ زدن اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪایﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﻓﻀﺎی ﮔﻨﺪ آﻟﻮد ﺑﯽﺑﺎوری ﺑﯽاﻧﺪازد و اﯾﺠﺎد
اﻏﺘﺸﺎش ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﻧﻤﯿﺸﻪ  ! «. . .ﯾـﺄس
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪای ﻣﺎدر ﺳﻠﺴﻠﻪای از اﻓﮑﺎر ،روشﻫﺎ ،ﮐﻨﺶﻫﺎ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧـﻮع
ﺳﺠﻮد و ﺗﺴﻠﯿﻢ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﮔﻮﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺳﺠﻮد ﻣـﯽرزﻣـﺪ وﻟـﯽ ﻣﺎﯾـﻪای دروﻧـﯽ آن آﺑﺴـﺘﻦ ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺑـﺮدن
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺧﻮد ﻣﺮﮐـﺰ ﺑـﯿﻦ ،ﭘﺮﻋﻘـﺪه و ﺑـﺪﺑﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﯽ ﺟﺰ اﻧﺤﻼل و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺪارﻧﺪ.
و ﺑﺎﻵﺧﺮه اﯾﺠﺎد ﻫﺮج و ﻣـﺮج ﻓﮑـﺮی ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﺗﺸـﮑﯿﻼﺗﯽ در ﻣﯿـﺎن ﯾـﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از اﺷـﮑﺎل ﺗﺴـﻠﯿﻢ و ﺳـﺠﻮد در ﻣﻘﺎﺑـﻞ دﺷـﻤﻦ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗـﺎز ﮐـﻪ
دارای ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺤﮑﻢ ،ﺳﯿﺎﺳـﺖ روﺷـﻦ و ﺗﺸـﮑﯿﻼﺗﯽ دارای ﺿـﻮاﺑﻂ و
ً
ﺣﺪود ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮز ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺧﻂ اﻧﻘﻼب
ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﮐﺜﺮا ﭼﻮن ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺨﺮهای
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز را ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدﻧـﺪ و ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﺎﻣﯽ و اﺳـﻤﯽ رﺧـﺖ
ﺑﺮﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ.
ﻓﻀﺎی ﭘﺮ از ﻫﺮج و ﻣﺮج ﮐﻪ در آن ﮐﺴﯽ از ﮐﺴﯽ ﺣﺴﺎب ﻧﮕﯿﺮد و ﻧﻮﭼﻪﻫﺎی
ﻣﺮاﻫﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮر ﺷﺎن ﮐﺮده اﺳـﺖ ﺑـﻪﺟﺎی اﯾﻦﮐـﻪ ﮔـﺮه از ﮐـﺎری
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ً
ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ره ﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ اﮐﺜـﺮا در ﺑﯿﺮاﻫـﻪﻫﺎی ﺧـﻮد ﺑﯿﻨـﯽ و ﺧـﻮد رﻓﺘﮕـﯽ
ﻣﺤﺒﻮس ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ در ﭼﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ذاﺗﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
را از ﻏﺮﻗﺎب ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻫﺴﺘﯽ »ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻠـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ« ﻣـﯽرﺳـﺎﻧﺪ،
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻗﻠﻢرو ﺑﺮون از ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ آنﭼﻨﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴـﺘﯽ ﺧﻠـﻖ ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻮ ﻧﻬﺎل ﺟﻬﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮﯾﺶ را در آن ﺑﺎرور ﺳﺎزد ،وﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪای
ﻣﻌﺮوف »ﻻ ﯾﻬﺪی اﻟﻌﻤﯽ اﻻﻋﻤﯽ« ﺑﺮای اﯾﻦﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ دروﻧﻤﺎﯾﻪای ﺿـﺮوری
ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﻫﻢ در ﺳﺎﺣﻪای ﻧﻈﺮ و ﻫﻢ در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻤﻞ و ﭼﻨﺎنﭼـﻪ در ﺷـﯿﻮهﻫﺎ و
راهﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘـﻮﻻدﯾﻦ اﻋﺘﻘـﺎدی ﺑـﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن
ﺧﺎﻃﺮ و دﯾﺪهای روﺷﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻠﮑﻮت آزادی ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ در ﮐﻠﯿﺖ آن ﺑـﺮای ﺳـﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗـﺎز ﮔﻠـﯿﻢ از آب
ﺑﻪدر ﺑﺮدن و ﺳﺠﺎده ﺑﺮ دوش ﮐﺸﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ رﺳﺎﻟﺖ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
ارﺗﻘﺎء ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺒﺎرزهای ﺑﺮون ذاﺗﯽ و ﻫﻢ درون ذاﺗـﯽ
را ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺘﮑﺎﻣﻞ راه را ﺑـﺮ ﺗﺴـﻠﯿﻢ و
اﻧﻘﯿﺎد ﺑﺒﻨﺪد و در ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶروﻧﺪه ﺧﻮد ﺷﻮرش را ﺗـﺎ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﺧـﻮد آﮔـﺎﻫﯽ
ﻣﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

اﻟﻒ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮون ذاﺗﯽ
ﺑﺮای زدودن ﻇﻠﻤﺖ از ﺧـﻮد ﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﺷـﮑﻞ ﻣﻠـﯽ آن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺧﻮد و دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد
ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ و ﻣﻮﻫﻮم و ﯾﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﯿﻼت ﻓﺮﯾﺒﻨـﺪه و ﺗـﺎرﯾﺦزده ،اﮔـﺮ ﻫـﻢ زﻣـﺎﻧﯽ
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ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﮕﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺮﮐـﯽ دروﻏـﯿﻦ اﯾﺠـﺎد ﻧﻤﺎﯾـﺪ ،وﻟـﯽ ﺑـﺮای ﻓﻬـﻢ ﻗﻀـﺎﯾﺎ و
ً
ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎت ﺷــﺪﯾﺪا ﺑﻐــﺮﻧﺞ ،ﯾــﮏ ﻓﺮاﮔــﺮد اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ آزادیﺑﺨــﺶ ﮐــﻪ ﻫــﻢ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻼﯾﻖ درون ﻣﺮزی ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻢ در ﺳﻠﺴﻠﻪای از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮون
ﻣﺮزی ﻣﺮﺋﯽ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮدی ﺧﻮد را ﺑـﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﮐـﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴـﺖ و
ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﻪ ﻻﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﯽراﻫﻪ و ﮐﺞراﻫﻪ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﺟـﺰ ﺗﮑـﺎﺛﻒ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻇﻠﻤﺖ از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤـﯽ و ﻫﻤـﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺧﻮد ﮐﺸﻒ ذات و  . . .ﺑﺎ ﻣﻮﺛﺮات ﮐﻨﺪ ﺳﺎز و ﺗﻨﺪ ﺳـﺎز ﺣﺮﮐـﺖ ﻣﻠـﯽ –
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﮐﺸﻒ ﺟﻬﺎن ﻣﺎﺣﻮل در ﺣﺪود اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﭘﺎﯾﻪای اﺳﺎﺳﯽ آﮔـﺎﻫﯽ
ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮاﮔﺮد ﺳـﺘﯿﺰهای ﻣﻠـﯽ ﻧﻘـﺶ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪه دارد .ﻣﻘﺼـﻮد از
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ درﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺗـﺎرﯾﺦ ﺧـﻮد و آن ارزشﻫـﺎی
ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮیاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﻠﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﮐﺸـﻮری و ﯾـﺎ ﻣﻠﺘـﯽ ،در
درازای زﻣﺎن آن را ﺑﻪوﺟﻮد آورده و ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﺮده و ﺑﺮ ﭘﺎﯾـﻪ و در ﭼـﺎرﭼﻮب آن
ﭘﯿﺶرﻓﺖ آﺗﯿﻪ ﺧﻮد را ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻦﮐﻪ در درون اﯾﻦ ﮐﺘﻠـﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ
ﭼﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ وﺟﻮد دارد ﻣﺒﺤﺜﯽ ﺟﺪاﺳﺖ.
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ دوام دار ﺳﺘﯿﺰهای ﻣﻠﯽ اﺳﺖ» .ﺟﻬﺎن وﻃﻨﯿـﺖ« در
آن ﺻﻮر ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳـﺘﯽ و اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪﺧـﻮد ،ﺗـﺎرﯾﺦ و ارزشﻫـﺎی
ﺧﻮدی را ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ در ﻫﺮ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬـﺎﯾﯽ راه را
ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﺴـﺎن اﺳـﺘﻌﻤﺎرزده را از رﯾﺸـﻪ و ﭘﺎﯾـﻪاش ﺟـﺪا
ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز در ﭘﻬﻠﻮی اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺸـﺮﯾﺖ ﻣﺠﺒـﻮر و
ﻣﻌﺬب ﯾﮏﺟﺎ راه ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻠﮑﻮت آزادی ﻣﯽﺑـﺮد و ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﺧـﻮد را ﺟـﺪا از
ﺳﻮﺧﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .زﻧﺪه ﮐﺮدن ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ اﻓﺘﺨـﺎر ﻣـﯿﻬﻦ ﺧـﻮد و
ﺟﻬﺖ دادن ﺗﭗ و ﺗﻼشﻫـﺎی ﻣـﺎدی و ﻣﻌﻨـﻮی و ﺑـﺮون ﮐﺸـﯿﺪن آن از زﻧﮕـﺎر
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ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮑﺘﻪای اﺗﮑﺎﯾﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای ﯾـﮏ ﺳـﺘﯿﺰه
دوامدار ،ﺷﺎق و ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺷﻤﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎری دارای ﻧﯿﺎت ﻋﺎﺟﻞ و آﺟـﻞ ،ﻇـﺎﻫﺮ و ﭘﻨﻬـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺎﺳﺄ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و ذﺧـﺎﯾﺮ ﺧـﻮد را ﯾـﺎ دارد و ﯾـﺎ ﺑـﻪوﺟﻮد
ﻣﯽآورد و راه و روشﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺪد و ﻣﺘﻨﺎﺳـﺒﯽ را ﺑـﺮای ﭘﯿـﺎده ﮐـﺮدن ﻃﺮحﻫـﺎی
ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺧﻮد دارد .ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧـﻪ ﻋﻠﻤـﯽ و ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪای دﺷـﻤﻦ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺘﯿﺰه ﺑﺎ آن را ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﻫﻮم ،ﻋﻘﺐﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ،
ﺟﺰﯾﯽ و ﺳﻄﺤﯽ از دﺷﻤﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﺪار راه را ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺒﺎﻧـﻪ و
ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻧﻔﻮذ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﺟﻨﺒﺶ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ و
اﻧﻘﯿﺎد را ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﻨﺄ ﻃﺮح ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﮑﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪی ﺟﻨـﺒﺶ را ﭘﺎﺳـﺦ
ﮔﻮﯾﺪ ،در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻨﺎﻓﻊ واﻻی ﻣﻠﯽ از واﻗﻌﯿﺖﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ و ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺣﺮﮐـﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﯾﺎدی رﻧﮕﺎرﻧﮓ آن دارای ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و ﺳﺎزش
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻮاﻧﺐ آن در ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨـﮓ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،
ﺿﺮورت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ اﺗﮑﺎء ﺑـﻪﺧﻮد و اﺗﮑـﺎء ﺑـﻪ ﻣـﺮدم را
ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﻧﻔـﻊ وﺣـﺪت و ﺗﺮﻗـﯽ
ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت وﺑﺎی ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﺒﺎرز ﺟﻮاﻧﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻨـﺒﺶ ﺿـﺮورت وﺟـﻮدی ﺧـﻮد را
ﺗﺜﺒﯿﺖ و راه را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻠﻤـﯽ ،دوامدار و داﺋﻢاﻟﺘﺠـﺪد ﺑـﺎز ﮐﻨـﺪ .ﺑـﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺘﯿﺰه ﺿﺪ اﺳـﺘﻌﻤﺎری ﺑـﻪ وﺟـﻮد
ﻣﯽآﯾﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ آﻓـﺎق ﺗـﺎزهای از ﺳـﺘﯿﺰه و
ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺮای آزادی اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.
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ب .ﻣﺒﺎرزهی درون ذاﺗﯽ
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧـﻮد در ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﮔـﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻪورزﯾﺪه ،ﺧـﻮد را در دﯾﮕـﺮان ﻣﻨﺤـﻞ ﺳـﺎزد و ﯾـﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رواﻧﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ دﯾﮕـﺮان را ﺑﺴـﺎزد ،در آنﺻـﻮرت ﺧﻄـﺮ اﯾﻦﮐـﻪ در
ﻣﻨﺠﻼب ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ﺑﯽاﻓﺘﺪ زﯾﺎد اﺳﺖ .روﺷﻦﮔﺮی داﺋـﻢ ﺑـﺮای
ﮐﺴﺐ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ آن
ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت داﺋﻢ اﻟﺘﺰاﯾﺪ ﺑﻐﺮﻧﺞﺗـﺮ ﻣﯽﮔـﺮدد اﺳﺎﺳـﯽﺗـﺮﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز را ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖاش در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ارﺗﺒﺎط
ﻣﯽدﻫﺪ و آنرا ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ روﺷﻦﮔﺮی ﻫﻢراه و در ﺗـﻮازن ﺑـﺎ روﺷـﻦ ﮐـﺮدن راه اﻧﻘـﻼب و
ﭘﯿﺶرﻓﺖ و ﻃﺮق ﺿﺮوری ،ﻣﻌﻘﻮل و ﻋﻤﻠـﯽ ﺳـﺘﯿﺰه ﺿـﺪ اﺳـﺘﻌﻤﺎری ﺣﺮﮐـﺖ
ﻧﮑﻨﺪ ،ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر اﯾﻦ راه و ﺿﺎﺑﻄﻪﻫﺎی ﺗﺤﺮک اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﻣﺠﻤﻮع روشﻫﺎ
و ﮐﻨﺶﻫﺎﯾﺶ روﺷﻦ ﻧﺴﺎزد ،ﺑـﻪ ﻫـﺬﯾﺎن ﺗـﺐ آﻟـﻮد ﻣﺸـﺘﯽ ﺧـﻮد ﺷـﯿﻔﺘﻪ ﻣﺒـﺪل
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ از ﺑﺮج ﻋﺎج ﺗﺨﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دروﻧﯽ ﭼﻨـﺎنﭼـﻪ در ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ﺑﺮوﻧـﯽ ﺧـﻮد
دارای ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻫﺎﺋﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﭼـﺎرﭼﻮب و از ﺧـﻼل آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ذاﺗﯿـﺖ
ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺑﺴﺎزد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪﻫﺎ رواﺑﻂ آزاداﻧﻪاﯾﺴﺖ ﮐـﻪ
در زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﻀﺒﺎط آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﯿﻘـﯽ ﺑـﺎﻫﻢ
دارﻧﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﺤﺮک ،ﭘﯿﺶروﻧﺪه ،اﻧﺘﻘﺎدی و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﺧـﻮد و دﯾﮕـﺮان
اﺻﻞ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دروﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز را رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺑـﺮون
ﺷﺪن از اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻪ در ﻃﯽ ﯾﮏ ﻗﺮن ﺗﻼش اﻧﺴﺎن آزادیﺧـﻮاه و اﻧﻘﻼﺑـﯽ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﯿﺪن در ﭼـﺎه ﺗﺴـﻠﯿﻢ
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اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻠﯽ را زﯾﺎد ﻣﯽﺳﺎزد و ﺣﺮاﺳﺖ از آن و اﻋﻄﺎی ﻣﺤﺘـﻮای رزﻣﻨـﺪه و
ﻏﻨﯽ راه را ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻣﯽﺑﻨﺪد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﮐﺎر
ﻧﻔﻮذی ﻣﯿﺎن دﺷﻤﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿـﺎﺗﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﭼـﻪ اﮔـﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن
ﭘﯿﺶﺗﺎز در ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﻧﻮری و ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻣﻨﻀﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را
در ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز ﮐﻪ ﻫﻤـﺎره واﻗـﻊﺑﯿﻨﺎﻧـﻪﺗـﺮﯾﻦ راه ﺣـﻞ ﻫـﺎ را ﺑـﺮای
ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻄـﺮح ﻣـﯽﺳـﺎزد و از واﻗﻌﯿـﺖ وﻟـﻮ ﻓﺎﺳـﺪ ﻫـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ
ﻧﻘﻄﻪای آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﯾﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﺗﺠـﺎوز از اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ
ﻓﺎﺳﺪ و رﺑﻂ آن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ دراز ﻣﺪت و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم آن ﻣﺤﮑﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم
ﮐﺮدار ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯽﺷـﻮد .اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ دراز
ﻣﺪت و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم ،ﺗﻌﻬﺪ و وﻓﺎداری در ﻗﺒﺎل آن ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺰرﮔـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﺶروﻧﺪه را از ﻟﻮث ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺳﺠﻮد ﻣﺒﺮاء ﻧﮕﻪ ﻣـﯽدارد .و درﺳـﺖ ﺑـﺮ
ﭘﺎﯾﻪای ﻫﻤﯿﻦ وﻓﺎداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﯿﻨﯿـﺖ ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨـﺪی
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻠﻤﯽ دارد و »ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﺮاﺣﻞ« را ﮐـﻪ در واﻗـﻊ ﻧﻔـﯽ
اﯾﻦ ﻋﯿﻨﯿﺖ و اﻓﺘﯿﺪن در دام ذﻫﻦﮔﺮاﯾﯽ و اراده ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻮق ﺧﺎﻣﯽ
ﻣﯽداﻧــﺪ ﮐــﻪ راه را دو ﭼﻨــﺪان و ﻣﺼــﺎﺋﺐ را ﺑــﻪ اﺿــﻌﺎف آن ﺑــﺎﻻ ﻣﯽﺑــﺮد.
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ،ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ
در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪاوم و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ .ﺟﺮﺛﻮﻣﻪﻫﺎی ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ،اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﯽﺑﻨﯿﺎد ،اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﻓﮑﺮی و ﻫﺮج و ﻣﺮج
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺎز ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺠﻮد و ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾـﺎ
ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻫﺪر دادن ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﮔـﺮدد،
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اﮔﺮ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻻﯾﺶ اﻋﺘﻘﺎدی و روﺷﻦﮔﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪاوا ﻧﮕـﺮدد ،ﺑﺎﯾـﺪ آنرا
زﯾﺮ ذره ﺑﯿﻦ واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار داد و در ﭘﯽ ﻋﻼج آن ﺑﺮآﻣﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﯾﻦ ﻣﺮض ﺣﺎﻟﺖ ُو ﺑﺎﯾﯽ ﺑﻪﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ُو ﺑـﺎء
ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻦﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ُو ﺑـﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﻣﺰدوران ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺎ ﺑﺰﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﺑﻪﺧﺼـﻮص
ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل را ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺖ.

ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻔـﯽ ﯾـﮏ واروﻧﮕـﯽ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻓﻘـﻂ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﮔﺎه ﺑﻪ واژﮔﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ آن ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد
ﺑﻪﺧﻮدی ﻧﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﺤﺮک دروﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ را آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﺴﯿﺮی
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﻮق دﻫﺪ .اﻧﺴﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮدد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ آزادی اﻧﺴﺎن
و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ .و اﯾﻦ ﻓﺮاﮔﺮدی اﺳﺖ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ،ﺑـﺎ
اﻓﺖ و ﺧﯿﺰﻫﺎ و ﭘﯿﺶرویﻫﺎ و ﻋﻘﺐﮔﺮدﻫﺎ ،ﺧﻼﺻﻪ دراز ﻣﺪت ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﻄﻘﯽ آن و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن ﺗﻌﻘﯿـﺪات
ﺟﺎﻧﺒﯽ و دروﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻼد ﭘﯿﺶرس ﺑﺎ ﺧﻮد دارد .ﻋﻼوه ﺑـﺮ آنﮐـﻪ از
ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ و ﻟـﯿﮑﻦ در ﻋﺼـﺮ رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ
ﺧﻠﻖﻫﺎ و ﻣﻠﻞ در ﺑﻨﺪ و اﺳﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﻮﯾـﻪ ﺣﻤﺎﺳـﯽ ﻋﺼـﺮ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻇﻠﻤﺖﮐـﺪهای
ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺳﺠﻮد ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽاش اﻧﺴﺎن ﺷﻮرشﮔﺮ و
آزاده را ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺗﺤﺮک دروﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻈـﯿﻢ ﭼـﻪ در ﻣﺤـﺪودهای
ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻼف روﻧﺪ واروﻧﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ – اﺳـﺘﻌﻤﺎری و در
ﺟﻬﺖ آزادی اﻧﺴﺎن ﺣﺮﮐـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .اﻧﺴـﺎن ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﺣﺮﮐـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﻬﻨﺎی ﺟﻬﺎن – ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و اﮐﻨـﻮن در ﺧـﺪﻣﺖ
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ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻓﺎق و ﻣﻠﮑﻮت آزادی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .دﯾﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
اﯾﻦ واروﻧﮕﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳـﺮﻧﮕﻮن ﺷـﻮد و ﺑـﺮ روی ﺧﺮاﺑـﻪﻫـﺎی آن اﻧﺴـﺎن
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ آزادی رﺳﯿﺪه ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﺸﺖ ﮔـﺮه ﮐـﺮده ﻓﺮﯾـﺎد ﺑﺰﻧـﺪ:
زﻧﺪه ﺑﺎد آزادی.
ﮔــــــﺮ ﺑﺮ ﯾــــــﺰی ﺑﺤــــــﺮ را در ﮐــــــﻮزهای
ﭼﻨـــــﺪ ﮔﻨﺠـــــﺪ ﻗﺴـــــﻤﺖ ﯾﮑـــــﺮوزهای

ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽرﺳﺪ؟

آﻏﺎز ﺳﺨﻦ
از ﭼﻨﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺎ ﻟﺤـﻦ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧـﻪای در ﻣـﻮرد
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .آن »ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺎزیﻫﺎ« و »اﻓﺴـﺎﻧﻪ ﺳـﺎزی«
ﻫﺎی اول ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر داﯾﻢ زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اول روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ
روی ﺟﻠﺪ ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑـﻮد ،اﮐﻨـﻮن ﺟـﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﻪ »ﻋﻘﻼﻧﯿـﺖ«
داﻧﺸﻤﻨﺪﻣﺂﺑﺎﻧﻪ و دلﺳﻮزاﻧﻪ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ روی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﮑﻪ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اواﺋـﻞ
ﭘﯿﺮوزی ﺳﺮﯾﻊ و »ﻓﺘﺢ ﮐﺎﺑﻞ در ﻣﺎه ﻋﯿﺪ« را ﻣﮋده ﻣﯽداد ،و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺧﻮد
ﮐﻪ ﻧﺎ اﻣﯿﺪی از ﭘﯿﺮوزی و ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﺖ ،ﻣﺒﺪل
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت آن ﭼﻪ در ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﺠﻼت ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫـﺎ
ﺑﺮون داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺪهای از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺰﻟـﺰل داﺧـﻞ
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺣﺘﻤﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ و ﺷﮑﺴﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس را در ﯾﮏ
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺘﺤﺮک و داﯾﻢاﻟﺘﻐﯿﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،و ﺗﻮازﻧﺎت ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﯽ در
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻨﮓ را ﺑﺎ دﯾﺪی اﯾﺴﺘﺎ و »ﮐﻤﯽ« ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن اﺳﺖ ﮐـﻪ
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دﭼﺎر رﺧﻮت و ﺳﺴﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻄﻠـﻖ دﺷـﻤﻦ و ﻋـﺪم ﺗـﻮازان ﮐﻤـﯽ در
ﺟﻨــﮓ ﻣﯿــﺎن ﻣﻠــﺖ ﺑﯽﭘﻨــﺎه و ﺑﯽﺳــﻼح ﻣــﺎ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﻢ ﺟﻬــﺎنﺧﻮار روس
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازی ﺑﺮ وﺿﻊ ﮐﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻧﺎﻣﺴـﺎﻋﺪ
را در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ آن ﺑﻪ ﺗﺤﺮک دروﻧﯽ »اﺗﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻢ
– دﯾﺎﻟﮑﺘﯿــﮏ« ﻣﯽﭘــﺮدازﯾﻢ ﮐــﻪ ﺑــﺪون ﻓﻬــﻢ دﻗﯿــﻖ آن ﻧﻤﯽﺗــﻮان ﻣﺸــﯽ دﻗﯿــﻖ
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ را درک ﮐﺮد .در اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و
اﺳﺘﻨﺘﺎج از اﯾﻦ ﺗﺤﺮک دروﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ذﻫﻦ و اراده ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن وﺟﻮد
دارد ،ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺧﺮوج ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ از اﯾـﻦ ﺟﻨـﮓ را
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺮح ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ و ﻋﻤﯿـﻖ اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ ﻣﺴـﺎﯾﻞ در ﻣﻘﺎﻟـﻪی
ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮی
از آن را ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ و ﺗﺤﺖ ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،و اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ و ﻟﻮ ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺬرا
و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻘﺎﻃﯽ روی ﺣﺮوف ﺑﮕﺬارﯾﻢ.

وﺿﻊ ﮐﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻧﻈﺮی ﺑﺮﺧﺮﯾﻄﻪی ﺗﺤﺮک دﺷﻤﻦ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ روس اﺷـﻐﺎلﮔـﺮ و
اﯾﺎدی آن دارای دو ﻧﻮع ارﺗﺶ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ارﺗﺶ روﺳﯽ و دﯾﮕﺮی ارﺗﺶ ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ آن ) ﻣﻠﯿﺸﻪ ،ﭘﯿﺶ آﻫﻨﮕـﺎن ،ﮔﺮوهﻫـﺎی دﻓـﺎع از اﻧﻘـﻼب
و (....اﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺣﺪود  ۱۰۰ﺗﺎ  ۱۵۰ﻫﺰار ارﺗﺶ روﺳﯽ وﺟـﻮد دارد
ﮐﻪ دو ﭼﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺰ در آنﻃﺮف ﻣﺮز ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﯿـﺮوی ذﺧﯿـﺮه ﻧﮕﻬـﺪاری
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ در آراﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ،ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﻌـﯿﻦ و ﺑﯿـﺮون
ﮐﺸﯿﺪن ﻋﺪهای ﮐﻪ ﻋﺪم ﮐﺎرآﯾﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﯾـﺎ ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ
دﯾﮕــﺮی از ﻗﺒﯿــﻞ ﺗﻐﯿﯿــﺮ و ﺗﺒــﺪﯾﻞ در واﺣــﺪﻫﺎی دارای وﻇــﺎﯾﻒ ﺟﻨﮕــﯽ وﯾــﮋه،
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ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ روس ﺑﻮده اﺳﺖ» .ارﺗﺶ ﺳـﺮخ« روس ﮐـﻪ اﮐﻨـﻮن ﭼﻤـﺎق
ﮔﻨـﺪه اﺳـﺘﻌﻤﺎر روس ﻋﻠﯿـﻪ ﺧﻠﻖﻫـﺎ و ﻣﻠـﻞ در ﺑﻨـﺪ و اﺳـﯿﺮ اﺳـﺖ ،از ﻟﺤــﺎظ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮد را »رﺳﺎﻟﺘﻤﻨﺪ« ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﺴـﺘﺮش ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺳﻮﺳـﯿﺎل
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﭘﺎﺳﺪاری از آن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ادأ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ارﺗﺶ
اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ دوﻟـﺖ در درون ﺟﺎﻣﻌـﻪ روﺳـﯿﻪ از ﻧﻔـﻮذ ﺑﺰرﮔـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﺘﺒـﻊ ،در ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ ﻗـﺪرت روس ،ارﺗﺸـﯽ اﺳـﺖ زﯾـﺮ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺰب.
ً
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎزان ارﺗﺶ اﮐﺜﺮا ﺧﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰﺑﯽ اﻧﺪ .اﯾـﻦ ارﺗـﺶ ﺑـﻪ ﺟـﺰ از
آنﭼﻪ دوﻟﺖ و ﺣﺰب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﻨﻮد و از اﯾﻦ ﺟﻬـﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ارﺗﺶﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری در زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪی اﺳﺘﻌﻤﺎری دوﻟـﺖ
ﺧﻮد ﻗﺮاردارد و ﯾﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ در اﻧﻀﺒﺎط ﺧﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻧﺎزی
در زﻣﺎن »آراﯾﺶ ﺳﻮم« دارد.
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮرال ﺟﻨﮕﯽ آن در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ارﺗﺶ اﺳـﺘﻌﻤﺎری ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ
ً
ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑـﺎ اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژی و
ً
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ آن ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ دارای ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ و
اﮐﻨﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﺟﻬﺎن ﻏﺮب« دارای ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﺳـﺖ ،در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در
ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣﻠــﻞ در ﺑﻨــﺪ اﺳـﯿﺮ دارای ﻣﻨﻄــﻖ »دﻓــﺎﻋﯽ« و ﻣﻨﻔﻌـﻞ و در ﻋــﯿﻦ ﺣــﺎل
ﺣﯿﻠﻪﮔﺮاﻧﻪ اﺳﺖ .ﺳـﺎز و ﺑـﺮگ ﺟﻨﮕـﯽ آن در ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ اوﺿـﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﻻت ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺳﻠﺴـﻠﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﮓ ﭘﺎرﺗﯿﺰﻧﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺑﺰار ﺟﻨﮕـﯽ و ﺗﺌـﻮری ﻧﻈـﺎﻣﯽ آن ﻋﻘـﺐ
ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺤﺪود اﺳـﺖ .دﺷـﻤﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ از ﻧﯿﺮوﻫـﺎی وﯾـﮋه ﺧـﻮد )ﮐﻮﻣﺎﻧـﺪو،
ﭘﺮاﺷﻮت( و ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﺧﻮد ﺣﺪ اﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮد ﺗﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻄﻠﻖ ﺧـﻮد
را ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ و ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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اﯾﻦ ارﺗﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺎﯾﺮ ارﺗﺶﻫـﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ و اﺷـﻐﺎلﮔـﺮ از روی ﻧﻘﺸـﻪ ﮐـﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ارﻗﺎم و ﺧﻄﻮط ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ آن )ﮐﯿﻤﯿﺎی( ﭘﻨﻬـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم
ُ
اﺳﺖ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد .از ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ،دوری ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﮐﺸـﺪ و ﺗﻮﺳـﻂ
آﻧﻬﺎ ﮐﺸـﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮ آن ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت آنﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣـﺮدم و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ،
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ دﺷﻤﻨﺎﻧﻪ و آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ارﺗﺶ ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ و ﻧﻮﭼﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪی روﺳﯽ آن ،ﺑـﺮﺧﻼف ارﺗـﺶ
اﺷﻐﺎلﮔﺮ ،ارﺗﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از درون ﺳﺨﺖ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮرال ﺧـﻮد را
از دﺳﺖ داده و ﻫﺮ دم ﺑﻪ ﭘﺎی ﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻓـﺮدا ﺑﺎﯾـﺪ آن را در
ﻣﻼء ﻋﺎم ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ارﺗﺶ ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻫـﻢ ﺧـﻮد را ﻓﺮﯾـﺐ ﺧـﻮرده
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ روس اﺣﺴﺎس ﻧﻔﺮت و ﮐﯿﻨﻪ دارﻧﺪ ،ﮔﺮ
ﭼﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﮔﻨﮓ ﺟﻨﺎﯾﺖ در دﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖﮐـﺎران ﺣﺮﻓـﻪای ﻋﻠﯿـﻪ
ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﮐﻨﻮن ﻣـﺎ ﺳـﺮ ﺗﺒﺮﺋـﻪ و ﺗﻮﺟﯿـﻪ
اﻋﻤﺎل اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺒﺎران و ﺳﺘﻢﮐﺎران ﺑﻮﻣﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺮﯾﻒ و ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ اﯾﻦ ارﺗﺶ ﯾﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣـﺮدم
اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺗﺤﺖ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺠﺎم ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ.
ً
وﻟﯽ آنﭼﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ارﺗـﺶ ﭘﻮﺷـﺎﻟﯽ اوﻻ در اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻣﯿـﺎن
ﺣﺰﺑﯽ و ﻏﯿﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن »ﭘﺮﭼﻤﯽ« و »ﺧﻠﻘﯽ« و
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﭘﺮﭼﻤﯽ و ﺧﻠﻘﯽ از ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ و ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روس در
ارﺗﺶ از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻔﺴﺮان را ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺳـﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ ﺑـﺎ وﺟـﻮد
ارﺗﺶ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺴﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧـﺎک داﺧـﻞ
ً
ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎ ،ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ،اﻧﺤﻼل و ﺗﻀـﻌﯿﻒ ارﺗـﺶ اﻓﻐـﺎﻧﯽ ﯾﮑـﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی
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ﻣﻤﺘﺪ روس ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ارﺗﺶ ﺑﺎﯾﺪ ازﺑﯿﻦ ﺑﺮود و آﻧﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣـﺮدم
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﺗﺎ ارﺗﺶ اﺷﻐﺎلﮔﺮ ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ،و
ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺪت درازی در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ارﺗﺶ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ،از ﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻓﻘﯿﺮ و از ﻟﺤـﺎظ
ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﺪی ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ .ﻣﻮرال ﺟﻨﮕﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾـﻦ
ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﺴﺎﮐﺮ ارﺗﺶ ﯾﺎ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻧﺪ و ﯾـﺎ اﻗـﻮام و اﻋﻀـﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺸﺎن ﺟﺰء ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑـﺮ رخ
ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ وﺿﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ رژﯾﻢ ﻣﺰدور ﻃﻮرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺴـﺘﯽ و ﻧﯿﺴـﺘﯽ آن ﺑـﻪ
وﺟﻮد و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﮏ ارﺗﺶ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﻮط اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻣﺰدور در ﻃـﯽ ﺑـﯿﺶ از
ﺷﺶ ﺳﺎل ﻗﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ارﺗﺸﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾـﮏ ﻫﻔﺘـﻪ
ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ روﺳﯽ در اواﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ »زﻣﯿﻦ ﺳـﻮﺧﺘﻪ« را ﭘـﯿﺶ ﻣـﯽ
ﺑﺮد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮاﺳﺮی اﻗﺪام ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻌـﺪ از ﮔﺬﺷـﺘﻦ ﯾـﮏ
ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﻨﮓ ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ و ﺣﺮﮐﺎت ﻣـﺎﻧﻮری و ﻧﻔـﻮذی ،اﮐﻨـﻮن وارد ﻋﻤﻠﯿـﺎت
ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ و ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪی دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ را
اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻮق اﻟﺠﯿﺸﯽ دارای اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از آن
ﺟﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ را از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ زﯾﺮ ﻧﻈـﺮ ،ﻫـﺪاﯾﺖ و آﺗـﺶ ﺧـﻮد
ﺑﮕﯿﺮد.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻣﺠﺎﻫـﺪ ،آﻧﻬـﺎ از ﯾـﮏ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺟﻨﮕـﯽ »ﺳـﺮﮐﻮب و
ﺗﺠﺰﯾﻪ« ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﺟﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳـﺮﮐﻮب ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﯽ و
ﻋﻤﺪه داﺷﺖ ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ در ﯾـﮏ ﺗﺮﮐﯿـﺐ
ﭘﯿﭽﯿﺪه »ﺳﺮﮐﻮب – ﺗﺠﺰﯾﻪ – ﺳﺮﮐﻮب( ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود.
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ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی ﻣـﺮدم ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺑﻮد ،ﻋﻠﯽاﻟﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﯾﺴﺖ ﻓﺮاﮔﯿـﺮ ،ﺗـﻮدهای و ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ اﺳـﺖ ﻫﻤـﻪ
ﺟﺎﻧﺒـــﻪ ،وﻟـــﯽ از ﻣﺸـــﺎﮐﻞ ﻗﺒﯿﻠـــﻪای ) ،(TRIBALISMﺳـــﻤﺖﮔﺮاﯾﯽ
) (REGIONALISMو ﻣﺤﻞ ﮔﺮاﯾـﯽ ) (LOCALISMو ﻣﻬﻤﺘـﺮ از ﻫﻤـﻪ
ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﺳﯿﺎﺳـﯽ رﻫﻨﻤـﺎ و رهﮔﺸـﺎ رﻧـﺞ ﻣﯽﺑـﺮد .ﺟﻨـﺒﺶ
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﭼﻨﯿﻨﯽ از ﻟﺤﺎظ ﭘﻬﻨﺎ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر و در دورﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮاء و ﻗﺼﺒﺎت
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻌﺎع اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در واﻗﻊ ﺑﻪ اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﯿﻂ آن اﺳﺖ .و از
ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨـﺪ ﻣﺮﮐـﺰی ﻧﻈـﺎﻣﯽ ) (POLYCENTRISMﺑـﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺣﺪی ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺮﯾﻪ ،ﻫﺮ ﺳﻤﺖ و ﻫـﺮ ﻧﻘﻄـﻪ از ﮐﺸـﻮر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺟﺮﻗﻪای ﮔﺮدد ﮐﻪ از آن ﺣﺮﯾﻘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮﺧﯿﺰد .ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﻗﻪ از
ﻫﺮات زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ در ﭼﻨﺪاول ،وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﻗﻨﺪﻫﺎر و ﮔﺎﻫﯽ دﯾﮕـﺮ در
ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮔﺮدد و  .....ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﻧـﻪ در اﺣـﺰاب
ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺸﺎور و ﻧﻪ در دﺳـﺖ اﯾـﻦ و ﯾـﺎ آن ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه ﮐـﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﻣﯽﺷـﻮد
»ﭼﻪﮔﻮارا« و ﯾﺎ »ﺗﯿﺘﯿﻮی« اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ آن ﻣﻌﺎدل ﺑـﻪ ﻗﺎﻋـﺪه
وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﺘﺮده آنﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬـﺖ ﻧﯿـﺰ اﮔـﺮ دﺷـﻤﻦ در ﺷـﻤﺎل ﺣﻤﻠـﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺟﻨـﻮب اوج ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .اﮔـﺮ در ﺷـﺮق ﺳـﺮﮐﻮب ﻧﻤﺎﯾـﺪ،
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻏﺮب زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ) (POLYCENTRISMﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ َﺻ َ
ـﺒﻮت و ﺗـﭙﺶ
ﻻﯾﻨﻘﻄﻊ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و زاﯾﺶ و ﭘﺎﯾﺶ داﯾـﻢ آن را در ﻣﯿـﺎن ﺗـﻮدهﻫـﺎی ﻣﯿﻠﯿـﻮﻧﯽ
ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﯾﮑـﯽ از اﻣﺘﯿـﺎزات ﻣﺮﺣﻠـﻪای – ﻣﺮاﺣـﻞ
اوﻟﯽ ،ﺑﺪوی و ﮔﺴﺘﺮﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ – در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﻆ و اداره ﻧﮕﺮدد و ﺑﻪﻃـﻮر ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ اﺷـﮑﺎل و
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درﺟﺎت ﺣﺪت آن ﮐﻢ وﯾﺎ زﯾﺎد ﻧﮕﺮدد – ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺣﺘﯽ ﺗﺒﺎه
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد.
ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪهای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻢ در ﻣﺤﺪودهی ﻣﻠـﯽ و ﻫـﻢ
در ﻣﺤﺪودهی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ روز ﺗﺎ روز ﺑﻪ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﻣـﯽﮔﺮاﯾـﺪ و ﻋﻮاﻣـﻞ
ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺎزهای در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ آن ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﻮده ﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﮔﻢﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻏﺎزﮔﺮ ﺷﻮرش و اداﻣﻪ دﻫﻨﺪهی
ﭘﺮﺷﻮر آن اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ روز اﻓﺰون اوﺿﺎع ﻣﯽﺑﯿﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺟﻨـﮓ و اداره در آن
روز ﺗﺎ روز از ﻣﺤﺪودهی ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﺘﯽ ﺗﻔﻨﮓ ،ﻣﺮﻣﯽ و ﭘﻮل -ﺑﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺎی ﻣﺠﺮد
ﺗﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺋﯽ ﺗﺮ ارﺗﻘﺎء ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑـﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﻧﻘﺸـﻪ ﻣﻨـﺪ ،ﺑـﻪ
رﻫﺒﺮی آﮔﺎه و دور اﻧﺪﯾﺶ ،ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده از ﻣﺤـﺪودهی
ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺎز دارد .ﺗـﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮات ﭼﻨـﺪ ﺟﺎﻧﺒـﻪی اﯾـﻦ ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ
اوﺿﺎع -ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒـﺖ آن ﻓﺮوﭘﺎﺷـﯿﺪﮔﯽ و ﭘﻮﺳـﯿﺪﮔﯽ روز اﻓـﺰون
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺷـﮑﻞ ﻧﻈـﺎﻣﯽ آن ﻋـﺪم ﻣﻘـﺪرت
واﺣﺪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺑﺰرگ اﻧﻘﻼب و ﻣﺮدم و ﮔﺴﺘﺮش
ﻧﻈﺎﻣﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اوﺿـﺎع ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﺟﻨـﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ وﺟـﻮد
دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی وﺳﯿﻊ ﻣﻠـﯽ ،ﺗـﻮدهای و ﻟﻮژﺳـﺘﯿﮑﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮک ﺑﯽﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ،ﺳﺘﺮ و اﺧﻔﺎء ،ﮐﺸـﻒ و ﺧﺒـﺮ در
ً
در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮی ﻣـﺪاوم دﺷـﻤﻦ دﻗﯿﻘـﺎ در ﻫﻤـﯿﻦ ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ ﻧﻬﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ.
ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﻫﻢ رﻫﻨﻤﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺪ و ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺶ آن ،ﻫﻢ ﭼﺸﻢ و ﻫﻢ ﭼﺮاغ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺪ .ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖﮔﺎهﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﺑﺮدوش ﺗﻮاﻧﺎی ﻣﺮدم ﺣﻤﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎر ﻟﻮژﺳـﺘﯿﮏ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ )ﻏـﺬا دادن ﻣﻘﺎوﻣـﺖ،
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رﺳﺎﻧﺪن آذوﻗﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ،ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺣﻠﻘﻪی ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺤـﻞ رﻫـﺎﯾﺶ
ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺑﺮای ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ،ﻣﺮﻣﯽ ذﺧﯿﺮه ،ﮐـﺎﻻ و ﻟﺒـﺎس و(....
ﻫﻤﻪ ﺑﻪﻃﻮر رﺿﺄ ﮐﺎراﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷـﻮد .اﮔـﺮ اﯾـﻦ ﻫﻢﺑﺴـﺘﮕﯽ
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻣﺮدم و اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﯽ ﺷﺎﺋﺒﻪ و ﺟﺎنﺑﺎزاﻧﻪی آنﻫـﺎ ﻧﺒـﻮد ،ﻣﻘﺎوﻣـﺖ
ً
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣـﺪت دراز و در ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟـﻮد
اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸـﮑﻼت زﯾـﺎد و آﻧﻬـﻢ در ﺳـﺎﺣﻪﻫـﺎی ﻣﺤـﺪود
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮد ،اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪی و ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﺧـﻮد
ً
ﻣﯽداﺷﺖ .در ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪاﯾﺴﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪا روی آن ﻣﮑـﺚ
ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺗﻔﺎوت وﺿﻊ ﻣﺎ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ .دﺷﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﻘﻤـﻪ ﻧـﺎن ﻫـﻢ ﺑـﻪ آنﻫـﺎ ﮐﻤـﮏ ﻧﻤـﯽﮐﻨﻨـﺪ.
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎن در ﭘﺸﺖ ﺷﺎن ﺳﻮار اﺳﺖ .ﺟﺎﺳﻮس و ﺧﺒﺮ ﭼﯿﻦ ﺷـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ و ﺑﺎ آﻻت و اﺑﺰار ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺮس از ﻣﯿﺎن اﻣﻮاج ﻻﯾﺘﻨﺎﻫﯽ
ً
ﺗﻨﻔﺮ و اﻧﺰﺟﺎر ﻣﺮدم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا از دﯾﺪ ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﻣﺮدم در اﻣﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧـﺪ.
ﻫــﻢ ﺧــﻮد دﺷــﻤﻦ ،ﻫــﻢ ارﺗــﺶ اﺷــﻐﺎﻟﮕﺮ و ﭘﻮﺷــﺎﻟﯽاش و ﯾــﺎ ﻫــﻢ ﻧﻮﭼــﻪﻫﺎ و
ﺗﻔﺎﻟﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ دورﻧﺪ و ﺑـﺪﯾﻦ ﺻـﻮرت دﺷـﻤﻦ ﻗـﺪرت ﺗﺤـﺮک،
ﻏﺎﻓﻞ ﮔﯿﺮی و ....را ﻧﺪارد ،اﺗﮑﺎﯾﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ )ﭘﻠﻨﮕﯽ( ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ و ﻃﯿـﺎرهﻫـﺎی
ﺗﺠﺴﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪاش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ روز ﺑـﻪ ﻧﻘﺸـﻪ ﺑـﺮداری
ً
ﻣﯽﭘﺮدازد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺘﺤﺮک و ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐـﺰی
) (POLYCENTRISMاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮب دارد ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘـﺶ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه را در ﺟﻨﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ از ﻟﺤـﺎظ ﻣـﻮرال در اوج ﻏـﺮور ﺣﻤﺎﺳـﯽ ﺧـﻮد ﻗـﺮاردارد.
ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺷﺪن و ﺗﻔﻨﮓ رزم ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺰت،
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ﺷﺮف و آب روی ﺧﻮد ﺷﺨﺺ و ﻣﺮﺑﻮﻃﯿﻦ آن ﺑﺪان واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻬﺎدت،
ﻣﻬــﺎﺟﺮت ،ﺧﺎﻧــﻪ ﺧﺮاﺑــﯽ ،از دﺳــﺖ دادن ﻣــﺎ ﯾﻤﻠــﮏ ،ﺛــﺮوتﻫــﺎی ﻣﻨﻘــﻮل و
ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺑﺮای دﻓﺎع از وﻃﻦ ،ﻧﺎﻣﻮس و دﯾﻦ اﯾـﻦ ﻣﺜﻠـﺚ ارزﺷـﯽ ﻣـﺮدم ﻣـﺎ ،ﺑـﺎ
اﻓﺘﺨﺎر و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وﻟﯽ ﺟﻨﺒﺶ از ﻟﺤﺎظ اﻧﻀﺒﺎط ﺳﯿﺎﺳﯽ وﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﯾـﺎ ﻏﯿـﺮ آﮔﺎﻧـﻪ در
وﺿﻊ ﺑﺪی ﻗﺮار دارد .در ﻣﯿﺎن ﺑﺴـﯿﺎری از ﮔﺮوهﻫـﺎی ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﭼﯿـﺰی ﺑـﻪ ﻧـﺎم
اﻧﻀﺒﺎط ﻧﻈـﺎﻣﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد .دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ﺑـﺪوی ﻣﺠﺘﻤﻌـﺎت ﻗﺒﯿﻠـﻪای ﺑـﺮ آن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺴﻠﻂ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان و ﯾﺎ آﻣﺮ ﮔﺮوپ و ﯾﺎ ﺳﺎﺣﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﺨﺼـﯿﺖ
او در ﺳﯿﺎق وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ارزشﻫـﺎی ﻧﻈـﺎﻣﯽ
ً
ﻫﻨﻮز ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ره ﺑﺎز ﻧﮑﺮده اﺳـﺖ .ﻋﻼوﺗـﺎ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪی ﺟﻨـﺒﺶ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای آزادی اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن و ﯾـﺎ ﺑـﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻫﻨـﻮز ﻣﻄـﺮح
ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺟﻨﮕﻨﺪه آن راه ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻘﺎﯾﺺ اﮔﺮ از ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺎﺷﯽ از رﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻪﺧﻮدی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ
اﺳﺖ .از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺿﻌﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣـﯽﮔـﺬارد
ً
ﮐﻪ ﻃﯽ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯽاﻟﺮﻏﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺧـﻮب ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ
ﺑﺮای ﮔﺬار از اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺑﻌﺪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه وﻏﯿﺮه؛ وﺿﻊ ﺗـﺎ ﺣـﺪودی ﻣﺘﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ
دﺷﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ در ﺟﻮاﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﭘﺪﯾـﺪهی ﺟﻨـﮓ ،ﺑﻪﺧﺼـﻮص در
ً
ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اوﺿﺎع ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺿﺮر دﺷﻤﻦ اﺳﺖ.
دﺷﻤﻦ ﮐﻪ در اول از ﺧﻼل ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎری
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ و
»اﺻﻼﺣﺎت« اﺳﺘﻌﻤﺎری ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ روﺷﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ،دﺷﻤﻨﺎن را از ﺳـﺮ راه
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ﺧﻮد ﺑﺮدارد و ﭘﺎﯾﻪای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐـﺪام اﯾـﻦ
دو ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ آزاده ﻣﺎ ﭘﺎ ﮔﯿﺮد .ﺗﻤـﺎم ﻣﺆﺳﺴـﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻗﯿـﺎم ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﻣﺮدم ﻓﺮو رﯾﺨﺖ وﯾﺎ ﻟﺮزان ﺷﺪ .و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روی در ﻣﯿـﺎن دﺳـﺖ و ﭘـﺎ زدن
ﻫﺎی ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻬﺮهﻫﺎ ﭘﺮداﺧـﺖ» .ﺗـﺮه ﮐـﯽ« ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺎﮔﺮد
وﻓﺎدارش ﺧﻔﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺟﻼد »دﻟﯿﺮ« ﮐﻮدﺗﺎی ﺛﻮر ﺗﻮﺳـﻂ ﺟﻨـﺮال ﭘـﻮﺗﮑﯿﻦ ،ﮐـﻪ
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺟﺎن را در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮای رﺳﻮا از دﺳﺖ داد؛ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﺳـﻮس ) (CIAاز
ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .وﻟﯽ ﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻬﺮهﻫﺎ و ﻧﻪ ﻫـﻢ ﺗﻬـﺎﺟﻢ ﮔﺴـﺘﺎﺧﺎﻧﻪ روس ﻫـﯿﭻ ﮐـﺪام
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ دردی را ﻣﺪاوا ﮐﻨﺪ.
از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ روس اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﻨﮓ را از آﻏﺎز از روز ﺗﻮﻟـﺪ ﻧـﺎﻣﯿﻤﻮن
ﮐﻮدﺗﺎی ﻫﻔﺖ ﺛﻮر ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﻣﮑـﺎن ُﺑـﺮد آن در اﯾـﻦ ﻗﻀـﯿﻪ ﻫـﯿﺞ ﻣﺘﺼـﻮر
ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎل ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﺳﺎل و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﭘـﺎﻧﺰده و ﺑﯿﺴـﺖ ﺳـﺎل آﯾﻨـﺪه
ﻣﺸﮑﻞ روس اﺳﺘﻌﻤﺎری اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ آبروی از دﺳـﺖ رﻓﺘـﻪی
ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد؛ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﻗﯿﺎم ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ،و ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎری
ﺧﻮد روس اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﮐﻨﻮن دﯾﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺘﯿﺒﻪی ﺧـﺎراﺋﯿﻦ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺷـﺪه
اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را از ﻟﻮح روزﮔﺎر زدود .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﻓﻘﻂ ﻗـﺎدر اﺳـﺖ
ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد ،ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﯽﺧﺎﻧﻤـﺎﻧﯽ ،در ﺑـﻪ دری
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺗﻦ از ﻫﻢوﻃﻨـﺎن ﻣـﺎ ﮔـﺮدد ،وﻟـﯽ اﯾـﻦ ﺣﮑـﻢ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ را ﮐـﻪ ﻣـﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎوز ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪی روس ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ و رﺳﺎ »ﻧـﻪ!« ﮔﻔﺘـﻪ
اﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﯿﺮوزی ﻧﻈﺎﻣﯽ
در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﮔﺴـﺘﺮده ﺗـﺮ و ﭘﺎﯾـﺎ ﺗـﺮ از
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮔﺬرای ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 / ١٧٢ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

اﮐﻨﻮن ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﺳﺎل و اﻧﺪی ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ،روس اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻧﺘﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﺑـﻪ دور ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪی اﺳـﺘﻌﻤﺎری ﺧـﻮد
ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ دﻻﻻن ﯾﺎ ﺣﺰب ﺑﺪﻧﺎم »دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ« آنﭼﻨﺎن ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﮐﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺧـﻮد ﺑﻌـﺪ از ﮐﻮدﺗـﺎی ﻫﻔـﺖ ﺛـﻮر و ارﺗﮑـﺎب ﺧﯿﺎﻧـﺖ و
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﯽﺷﻤﺎری در ﺣﻖ وﻃﻦ ،ﻣﻠـﺖ و ﻣـﺮدم ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﺪی ﺟﻨﺎﯾـﺖﮐـﺎران
ﺣﺮﻓﻪای ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎری ﺟﺰ ﭼﺎﮐﺮی ﺑﺮای روس و ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺷـﺮف ،آبرو
و ﻣﻘﺪرات ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺸﺎور« ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی آنﻫﺎ
ﺳﻮار اﻧﺪ .ﮐﻮﺷﺶ رﺳﻮای آنﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺴﮑﺮی از ﺳﻨﯿﻦ  ۱۶ﺗﺎ  ۴۰در واﻗﻊ
ﺣﮑﺎﯾﺖ آب در ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ را در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺰدور ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورد ﺗﺎ
اﯾﻦ ﻧﻔﺮت ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺨﺮه ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ،ﻣﻠﯿﺸﻪ ،ﮔﺮوه ﻫﺎی دﻓﺎع ،ﺛﺎرﻧﺪوی و .....ﺗﻔﺎﻟﻪ ﮔﻨﺪﯾﺪهی
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪه ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿـﺖ
ﺧﻮد در ﺗﻼش و ﺗﻘﻼء اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻋﻨﺎﺻـﺮی از ﻃﺒﻘـﺎت
اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﮔﻨﺪﯾﺪه و ﺑﻪ درد ﻧﺨﻮر آن ﺟﺪا ﺷﺪه و زﻧﺪﮔﯽ ﺧـﻮد
را ﺑــﺎ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎت ،ﻣﺆﺳﺴــﺎت و ﺟﻨﺎﯾــﺎت اﺳــﺘﻌﻤﺎری ﻫــﻢآﻫﻨــﮓ و ﻫــﻢ ﻫﻮﯾــﺖ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﮑﺎر ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﺧﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺴﺦ ﺷـﺪه
و ﮐﺮﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زاﺋﺪه اﺳﺘﻌﻤﺎری از ﺧﻼل وﯾﺘﺮﯾﻦﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗـﺎی ﻫﻔـﺖ ﺛـﻮر و ﺑـﻪﺧﺼـﻮص ﺑﻌـﺪ از
»ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ آن« – اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ – ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻓـﺎع از
آزادی ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ارزشﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﻪ ﭘﺎﺧﺎﺳﺘﻪ
و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎ ﻣﻌﺮاج ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪهی ﺣﻤﺎﺳﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺿﺪ اﺳـﺘﻌﻤﺎری را ﻧﺸـﺎن
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ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ از ﻋﺪهای ﺧﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪ و رﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﯾﺎرای آنرا ﻧـﺪارد ﮐـﻪ از
اﯾﻦ ﻣﺴﺮت ﭘﺮﻋﻈﻤﺖ دوری ﮔﺰﯾﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮدم ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎ »ﭘﺮﭼﻤﯽ« و »ﺧﻠﻘـﯽ« دﺷـﻤﻨﺎﻧﻪ و آﺷـﺘﯽ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .ﻣﺮدم آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی وﻃﻦ ﻓﺮوﺷـﺎن و ﺟﻨﺎﯾـﺖﮐـﺎراﻧﯽ ﻣـﯽ ﺑﯿﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺠﺮی ارادهی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ روس در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن اﻧـﺪ .ﻋﺮﺑـﺪه ﮐﺸـﯿﺪنﻫﺎ ،ﺑـﻪ دار
زدنﻫﺎ ،ﺗﯿﺮ ﺑﺎران ﮐﺮدنﻫﺎ ،ﺑﻤﺒﺎرد ﮐﺮدن و ﭼﻮر و ﭼﭙﺎول را ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷـﮑﯿﺒﺎﯾﯽ
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻔﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده و در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻧﺜـﺎر ﻫﺴـﺘﯽ ﺧـﻮد در ﻣﺤـﺮاب
آزادی ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ روس داده اﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺪون اﯾـﻦﮐـﻪ
اﺣﺰاب وﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد ،ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ ،در
ﻃﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﯾﮏ ﺑﺴﯿﺞ ﻋﺎﻟﯽ و ﺑـﯽﻧﻈﯿـﺮی ﺑـﻪ ﺳـﺮ ﻣـﯽﺑﺮﻧـﺪ و
آﻣﺎدﮔﯽ دارﻧﺪ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ،داراﯾﯽ ،ﻣﻘﺪرات و ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد را در راه آزادی ﻣﯿﻬﻦ
ﻗﺮﺑﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪاوم
ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳـﺘﻌﻤﺎری روس و ﺣﯿﻠـﻪ ﮔﺮیﻫـﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺨﺮه اﺳﺘﻮاری ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻫﯿﭻ ﺟﺎ
ﺣﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ دﺷﻤﻦ ﺗﺎ ﺧﻮد ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﺑﻞ دﺷـﻤﻦ ﻗـﺎدر ﻧﯿﺴـﺖ ﺑـﺎ
ﻣﺮدم رواﺑﻂ ﻋﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻣﺠﺮاﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺑـﺮ
ً
ﭘﺎﯾﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﺷـﺪﯾﺪا ﻣﺘﻨـﻮع و ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮن
اﺳﺖ .ﺗﻌﺪادی از ﻧﯿﺮو ﻫﺎ ﺧﻮد را در ورای ﻣﺮز ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﮐﻮدﺗﺎی ﻫﻔﺖ ﺛﻮر در ﺑﯿﺮون از ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﺳـﺮ
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در آﻧﺠـﺎ
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم و ﺗﻌـﺪادی از ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
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ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻓﺎدار ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽﻫـﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ
اوﺿﺎع ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
در ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿـﺰ اﺧـﺘﻼف زﯾـﺎدی وﺟـﻮد دارد .ﺑﺮﺧـﯽ از
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ -ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﻪ ﻃـﺮح اﯾـﺮان و ﯾـﺎ اﺧـﻮان اﻟﻤﺴـﻠﻤﯿﻦ ﻣﺼـﺮ و ﯾـﺎ
ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و در واﻗـﻊ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ
ﭘﯿﺮوزی ،ﭘﯿﺶرﻓﺖ و ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ و ﻋﻘﺐ ﮔﺸﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻫﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح »ﺟﻬﺎن وﻃﻨﯿﺖ روس« »ﺟﻬﺎن وﻃﻨﯿـﺖ« دﯾﮕـﺮی را ﻣﻄـﺮح
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت آزادی و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ ﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑـﺰرگ ﺗـﺮ
ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺑﺎری ﺑﺎ ﭘﻮﺷـﺶ اﻧﻘﻼﺑـﯽﻧﻤـﺎ و ﺑـﺎری دﯾﮕـﺮ در ﻗﺒـﺎی ﺗﻘـﺪس
ﻣﺬﻫﺒﯽ.
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻨﺎﺣﯽ از آنﻫـﺎ از ﻣﻠـﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰام ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺧﻮش دارﻧﺪ از آوﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﺑـﺮای ﻣﺼـﺮف ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﺧﻮد در ﺟﺎ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ »ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦﮐـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺳﺎﺳـﺎت ﻣﻠـﯽ ﺧـﻮد ﺳﻠﺴـﻠﻪای از ارزشﻫـﺎ و
واﮐﻨﺶﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﻻزﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ آورد.
ﺟﻨﺎج دﯾﮕﺮ آن ﻧﯿﺰ از »اﺳﻼﻣﯽ« ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﻔﺎرهی ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺮده و ﻧـﺎﮐﺮدهی
َ
َ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑـﺎ ﺷـﮑﺮ ﺧـﻮاﻫﯽ ﺷـﮑﺮﺧﺎﯾﯽ را
ً
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد اﮐﺜﺮا از اﺳﺎﺳﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دور ﺑـﻮده
و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در زﻧـﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼـﯽ و ﺗﻤـﺎﺋﻼت دروﻧـﯽ ﺧـﻮد ﺳـﺨﺖ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ارزشﻫــﺎی ﻣــﺬﻫﺒﯽ-اﺳــﻼﻣﯽ ﺑــﯽ ﺗﻮﺟــﻪ اﻧــﺪ ،ﺑــﺎ ﯾــﮏ »ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﻣﺘــﻮازن«
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﮋی ﻣﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺼﺎی ﻣﺴﯿﺤﺎﯾﯽ ﻋﻼج ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و از اﯾـﻦ ﻫـﻢ
اﺑﺎء ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻪﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻋﺼﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭼﻤﺎق ﮐﻔﺎره و ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ.
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ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﮔﺮوه اوﻟﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ از ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ -ﺳﻤﺒﻮل
ﻧﻈﺎم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ روز ﺗﺎ روز ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﺑﯿﺶﺗﺮ
آنﻫﺎ از ﭘﯿﮑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻋـﺪم اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ آنﭼـﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﯾﺪه آل ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧـﺪ و ﯾـﺎ
دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﯾﺪهآل واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورده اﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﺳﺮﺗﺎﭘﺎی آن را ﮐﺎﺳﺐ ﮐﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ً
در داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﺮدم اﮐﺜﺮا ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ – ﺳـﻨﺘﯽ ﻫﻤـﺖ
ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬـﺎﺟﻢ اﺳـﺘﻌﻤﺎری اﯾﺴـﺘﺎدﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و از
ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را از ﺷﺮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽﻫـﺎی ﺧـﺎرج ﮐﺸـﻮری در اﻣـﺎن داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺮﮔﻪﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪوﺟـﻮد آوردن ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠـﯽ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﻮرﺳـﺘﺎن،
ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن ،اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾـﻪﻫﺎی ﻣﻠﯿﺘـﯽ و ...
ً
ﻫﻤﮕﯽ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﮐﺜـﺮا ﺑﻨـﺎﺑﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻣـﺮ
دارای ﻫﻤﺎن ﻣﻀﻤﻮن ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺪ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارﻧـﺪ
و در واﻗﻊ ﺑﺎزﺗﺎب ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﺑﯿﺶ از ﻗﺮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ را در ﺗﻤـﺎم اﺑﻌـﺎد آن
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ در واﻗﻊ رﺳﺎﻟﺖ ﺣﻞ ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎری را در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧـﺪ و ﻫـﻢ
اﮐﻨﻮن ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎﺟﻞ و ﻓـﻮری وﻇﯿﻔـﻪ ﺑﺴـﯿﺞ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣـﺮدم را روی ﯾـﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻗﯿﻖ و واﺿﺢ ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮐﺸـﻨﺪ؛ در درون ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺧـﻮد آﻏـﺎز
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯽﺣﺪ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ دردﻧﺎک ﺑﻪ ﮐﺎر و
ﭘﯿﮑﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮﭘﺎ ﺑـﻮدن آن در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ،اوﺿـﺎع
ً
ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣـﺎ را ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،در اوﺿـﺎع ﻧﺎﻣﺴـﺎﻋﺪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺻﻔﻮف آن و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ،ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﻫﻨﻮز
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ﻗﺎدر ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ً
ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ وﺿﻊ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎﺣﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿـﺰ دارای ﺗﻌﻘﯿـﺪات و ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽﻫﺎی ﺧـﺎص ﺧـﻮد
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﻃﺎﻟﻪ ﮐﻼم در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻨﻈﺮهی ﮐﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻦﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪی ﻣـﺎ
اﮐﻨﻮن درﯾﮏ ﺗﺐ دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎری-اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽﺳﻮزد .ﻧﯿﺮو ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺎ
ﺗﻔـﻮق ﻧﻈــﺎﻣﯽ ﺧــﻮد ﻣﯽﮐﻮﺷــﻨﺪ ﺑــﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻤــﺎم ﻣﺰاﯾــﺎی ﺑﺮﺗــﺮی ﻧﻈــﺎﻣﯽ،
ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﻓﺎﺣﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد و ﻣﺰدور ﺧﻮد
را در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﺑﺪ ﻧﺎﻣﯽ و رﺳﻮاﯾﯽاش را در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺸـﺎر ﻧﻈـﺎﻣﯽ
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﻟﺠﺎم ﺑﺰﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .و ﺑـﺎ ﺗﻔـﻮق ﺗﺨﻨﯿﮑـﯽ و اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧﻀـﺒﺎط
آﻫﻨﯿﻦ ارﺗﺶ اﺳﺘﻌﻤﺎریاش ﺗﺎ آنﺟﺎﯾﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﯽآورد
ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣﯽ روز ﺗﺎ روز آزﻣﻮده ﺗﺮ ﻣﯽﮔـﺮدد .ﺑـﺎ وﺟـﻮد
ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺎی ﺗﻮدهای ،ﻟﻮژﺳﺘﯿﮑﯽ و ﻣﻮرال ﺟﻨﮕﯽ ،از ﻟﺤﺎظ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻣـﺮاض
ﻣﺤﻠﯽ-ﺳﻤﺘﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ و از از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﻧﯿـﺰ ﮐﻤﺒـﻮد دارد،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻧﻘـﺶ
ﺗﺨﺮﯾﺒــﯽ آن در ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻌﻤﺎر ﻓــﺮاوان اﺳــﺖ ،وﻟــﯽ در ورای آن ﺑــﺮای
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﯾﮏ ارﺗﺶ آزادیﺑﺨﺶ ﻫﻨﻮز راه درازی در ﭘﯿﺶ دارد.
از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ در ﺧﻼل ﺷﺶ ﺳﺎل – ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿـﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭼﻪ از ﺧﻼل ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﯽ ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎری
رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﯽﺣﺪ ﻗـﺎﻃﻊ ،ﻓﺮاﮔﯿـﺮ و اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ؛ وﻟـﯽ اﺷـﮑﺎل
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ درﺧﺸﻨﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣـﺎ
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ﻧﯿﺴﺖ .دﺷﻤﻦ از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺷﺪه و ﻣﻨﻔﺼﻞ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻏﺮشﻫﺎی
ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ و ﺣﯿﻠﻪﮔﺮیﻫﺎی آن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻣﺮدم وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﺧﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺘﺒﺎرز ﺳـﺎﺧﺖ ﮐـﻪ ﺣـﻞ زود رس ﻧﻈـﺎﻣﯽ
ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻓﻐﻌﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ و اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ روس ﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ً
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭘﯿﺶرﻓﺘﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ،ﻫﺮ دو ﻃـﺮف ﻣﯽﮐﻮﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ
ﺗﻮازﻧﺎت ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﮐﺐ )ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-و (...آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﻫﻢراه ﺑﺎ اﺑﺰار ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .و اﯾﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﺟﺪا از ﻫﻢ اﻧﺪ.

ﺗﻮازﻧﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ در ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻣﺎ ﭼﻨﺎنﭼﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ در ﻣﻨﻈﺮه ﮐﻠﯽ اش ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .دﺷﻤﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ در ﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻻﯾﻨﺤﻞ
ﻣﯿﺎن ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻓﻼس ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻃﯽ ﺷﺶ ﺳﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
ُ
اﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﻣـﺰدوران ﺑـﯽﮐﻔﺎﯾـﺖ و ﺑـﯽ ﻋﺮﺿـﻪ آن
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ رخ ﻣﺮدم ﺗﯿﻎ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻓﺮق ﺧﻮد ﺳﻨﮓ ﻣـﯽﮐﻮﺑﻨـﺪ .ﺗﻤـﺎم
ﮐﻮﺷﺶ دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗـﺎ
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪۀ ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﻨﺎن اﻣﮑﺎﻧﯽ در ﭼﺸﻢ رس ﻗﺮار
ﻧﺪارد .وﺿﻊ ﻧﺎﮔﻮار روﺳﯿﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﺶ ﺑﺎ اﻗﻤـﺎر اروﭘـﺎی ﺷـﺮﻗﯽ
ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﮔﺮاﺋﯿﺪه اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻮﻣﯿﮑﻮن ،ﻓﺸﺎر ﭼﻨـﺪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ
)ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( ﺑﻪ روی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻗﻤﺎر و ﻧﺎ رﺿـﺎﯾﺘﯽ
روز اﻓﺰون آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺤﺮاﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﮔﺮﯾـﺰ از ﻣﺮﮐـﺰ
ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮر ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷـﻮروی،
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن ،ﻫﻤﮕـﯽ ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺰرﮔـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ

 / ١٧٨ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

دﺷﻤﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬـﺎن ﺑـﺪان دﭼـﺎر اﺳـﺖ .اﮔـﺮ رﻫﺒـﺮی
ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺖ ،از ﭘﺎ اﻓﺘﺎده و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ دﺷـﻤﻦ روﺳـﯽ را ﻧﯿـﺰ در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﯿـﺮﯾﻢ ،دﯾـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وﺿﻊ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ ﺧﺮس ﻗﻄﺒـﯽ ﺣﺮﮐـﺖ ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ .ﻋﺮﺑـﺪه
ﮐﺸﯽﻫﺎی ﭼﺮﻧﯿﻨﮑﻮ و ﮔﺮوﻣﯿﮑﻮ ﻧﺸﺎﻧﻪ آن ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ دﺷـﻤﻦ در
ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪان دﭼﺎر اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ ،دﺷﻤﻦ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ دﻓﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯽاﻟﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎنﺑﺎزی و ﻓﺪاﮐﺎری ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿـﺰ
آنﻫﺎ در ﻃﯽ ﺷﺶ ﺳـﺎل ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺳﻮﺳـﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻧﻘـﻼب را
دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزد» .ﻋﻈﻤﺖ و ﺿﻌﻒ ﺧﻮدﺟﻮﺷﯽ« را ﭼﻨـﺎنﭼـﻪ »ﻓـﺎﻧﻮن« ﺗﺼـﻮﯾﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
وﻟﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ اوﺿﺎع ﺧﻼﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ اﮐﻨﻮن ﺑـﻪ
درﺟﻪ زﯾﺎدی از وﺿﻮح رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ روس اﺷﻐﺎلﮔﺮ و ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪای از ﻋﻮاﻣـﻞ
ُ
و ﻣﺆﺛﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺗﻨﺪی و ﮐﻨﺪی ،ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﯾﺎ اﻧﺤﺮاف
آن ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد .ﭼﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﻫﻔﺖ ﺛﻮر و ﭘـﯽآﻣـﺪ ﻣﻨﻄﻘـﯽ »ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﮑـﺎﻣﻠﯽ« آن
ً
اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ روس ،در ﺗﻮازﻧﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ،ﺧﻮد در ﺳـﺒﮏ و ﺳـﻨﮕﯿﻦ
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ دارد.
اﮐﻨﻮن ﺣﻨﺒﺶ ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪای رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﺮاز
ﺑﻨﺪی ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮی و ﻫﻢ در ﻋﻤﻞ از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﺪﻫـﺪ و
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮﯾﻦ را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﻘﺎﻟﻪی ﮐﻮﺷـﯿﺪﯾﻢ
ﻣﻘﺪﻣﺎت اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ را در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز وﺳﯿﻊ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺬرا ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار
دﻫﯿﻢ ،وﻟﯽ آنﭼﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪﻃﻮر واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧـﻪ ﻣـﺆﺛﺮات
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اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻌﻘﺪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ را ﺗﺎ آنﺟـﺎ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﻣﻘـﺪور اﺳـﺖ ،ﻓـﺮاﻫﻢ
ﺳﺎزﯾﻢ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
در ﺗﻮارﯾﺦ ﻗﺪﯾﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑـﺮ ﻗﺒﺎﯾـﻞ و ﯾـﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﻫﺠﻮم ﺑـﺮده اﻧـﺪ و ﮔـﻪﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿـﺰ در ﺧـﻼل اﯾـﻦ ﺗﻬـﺎﺟﻢ،
اﺳﺘﯿﻼﮔﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺧﻮد ﻣﻨﺤﻞ ﮔﺮدﯾـﺪه
اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﻌـﺪ از اﯾـﻦ ﮐـﻪ »اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﻗـﺎرهای«
ﺑﻪﻃﺮف ﺧﺎور و ﺑﺎﺧﺘﺮ ره ﮔﺸﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻤﯿﺰات اﯾﻦ دوره اﺳﺘﻌﻤﺎری اﯾﻦ ﺑـﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮی از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات
در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﻋﻘﺐ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .و ﭼﻪ ﺑﺴـﺎ ﮐـﻪ اﯾـﻦ وﺿـﻊ ﺧـﻮد ﻋﻠـﺖ
ﺗﻬــﺎﺟﻢ اﺳــﺘﻌﻤﺎری و ﻣﺎﯾــﻪ ﺗﻤــﺎم ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽﻫــﺎ و ﻗﯿﻤﻮﻣﯿــﺖﻫــﺎی ﺑﯽﺷــﺮﻣﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﻤﺪن« و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧـﺎم »دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ و
ﺑﺮاﺑﺮی« و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎنﭼﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر روس در زﯾﺮ ﺷﻌﺎر »ﻟﻐﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺴـﺎن
از اﻧﺴﺎن« ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎن را در ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺎ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳـﺖ ،ﯾﮑـﯽ از ﭘـﺎﻧﺰده ﮐﺸـﻮر
ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ردﯾﻒ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫـﺎی ﺟﻬـﺎن
ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﯾﻦ وﺿﻊ ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﯽ و ﻣﺰدوری ﺣﺎﮐﻢ ﺑـﺮ
ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﻢراه ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻈـﺮی
ﺑﺮ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨـﮓ ﻋﻤـﻮﻣﯽ دوم ﺟﻬـﺎﻧﯽ،
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﯿﭻﮔﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﺻـﺪ داﻟـﺮ در ﺳـﺎل
ﻧﺮﺳﯿﺪ .آﻫﻨﮓ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻪ در ﺳﮑﺘﻮر زراﻋﺖ و ﯾـﺎ ﺻـﻨﻌﺖ از  ۲/۵ﺗـﺎ ۳

 / ١٨٠ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﻓﯿﺼﺪ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﻧﮑﺮد و ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﯾﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠـﯽ از  ۶ﺗـﺎ ۷
ﻓﯿﺼﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮد .واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اول ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﯿﺮاثﺧﻮار اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻗﺪﯾﻢ آﻏـﺎز ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد .ﺳﯿﺎﺳـﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی رﻫﺒﺮی ﺷـﺪه داوود ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺑـﺎرﮔﯽ ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ را در دام ﺣﯿﻠـﻪﮔﺮاﻧـﻪ
»ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق« ﺧﺮوﺷﻒ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺗﺎ آن ﺣﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮﯾـﺐ ﯾـﮏ
رﺑﻊ ﻗﺮن ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز و اﺷـﻐﺎل ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﮔﺴـﺘﺎﺧﺎﻧﻪی ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ ﻣﻨﺠـﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از درد ﻣﺰﻣﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ رﻧـﺞ ﻣﯽﺑـﺮد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﯾﮋه و دوری ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﯾـﮏ ﺑـﺎزار ﻣﺒﺎدﻟـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک در
ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧـﻮد ﮐﻔـﺎی ﻣﺤﻠـﯽ ﻣﻠﯿﺘـﯽ؛ رﺷـﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎ ﻣـﻮزون ﻣﯿﺴـﺮ ﻧﻤـﻮد،
ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻫﻢزﻣﺎن رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﮔﻮﻧـﻪﮔﻮن در ﮐﻨـﺎر
ﻫﻢزﯾﺴﺖ ﻣﯽﻧﻤـﻮد .اﯾـﻦ ﻧـﺎ ﻣـﻮزوﻧﯽ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐـﻪ روﺣﯿـﺎت و آﻣـﺎل
ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻢراه داﺷﺖ ،ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع رو ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن اﮔـﺮ ﺟﺒﻬـﺎت ﻧﺒـﺮد آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧـﻪ ﻣـﺮدم ﻣـﺎ ﺑﻨـﺎﺑﺮ
ﺧﺼﻠﺖ ﺧﻮدﺟﻮش آن ﺑﻪﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻧﺎﻫﻢآﻫﻨﮓ آﻏﺎز ﯾﺎﻓﺖ ،ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋـﺪم ﺗـﻮازن در رﺷـﺪ آن زﻣﯿﻨـﻪی ﻣـﺎدی ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ زودی ﭘﺎ ﮔﯿﺮد و ﻫﻢ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ از
ً
ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ ﺷﺪﯾﺪا ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾـﺪ .اﯾـﻦ ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ در
زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐـﻪ ﺑﺎزﺗـﺎب ﺧـﻮد را در اﺷـﮑﺎل و ﻣﻀـﻤﻮن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی آﮔﺎه
ﺟﺎﻣﻌﻪ راه ﺧﻮد را از ﺧﻼل وﺣﺪت-ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ-وﺣﺪت ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻫﻢآﻫﻨﮕـﯽ،
ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ و اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ و ﻧﻈﺮ در ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺸـﺘﺮﮐﯽ ﮐـﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻗﺎﻃﺒـﻪ
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ﻣﻠﺖ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری در آن ﻣﻀﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑـﺎز ﻧﻤﺎﯾـﺪ ،وﻟـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻋﺪﯾـﺪهای
دﺳﺖ ﺑﻪدﺳﺖ ﻫﻢ داد و اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و واﻗﻌﯽ ﺧـﻮد را ﺗـﺎ ﺳـﺮﺣﺪ ﯾـﮏ
واﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ ارﺗﻘﺎ داد.
ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣـﺮدم ﻣـﺎ از آﻏـﺎز ﺑـﻪﻃﻮر ﺧـﻮد
ﺑﻪﺧﻮدی ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧـﺎن ﮔـﻢﻧـﺎم اﯾـﻦ وﻃـﻦ آﻏـﺎز و ﮔﺴـﺘﺮش ﯾﺎﻓـﺖ .دﺳـﺘﻪ
ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج در ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻣﺮدم و ﺑﺴﯿﺞ آنﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻘـﺶ
ً
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود و اﺣﯿﺎﻧﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪرواﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻪ ادﻋﺎی ﻣﺰوراﻧﻪ
رژﯾﻢ ﻣـﺰدور ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﻟﻬـﺎم ﮔﯿـﺮی ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻣـﺎ از ﺧـﺎرج و ﻧـﻪ ﻫـﻢ ﻻف و
ﮔﺰافﻫﺎی اﮐﺮوﺑﺎﺗﯿﮏ »اﻣﯿﺮان« ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻗﻬﺮﻣـﺎﻧﯽ و از ﺧـﻮد
ﮔﺬری ﻣﺮدﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑـﯽ از ﺑـﺰرگﺗـﺮﯾﻦ ﻗـﺪرتﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل آن را اداﻣﻪ داده اﻧﺪ ،در ﭘـﺮدهی ﺗﺰوﯾـﺮ و
ﮔﺰاﻓﻪ ﮔﻮﯾﯽﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮدﺟﻮش ﺗﻮدهای ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻫﺮات ،در
 ۲۴ﺣﻮت ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ رﺳﯿﺪ و از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺠﺰا و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه
ُ
ﻣﻠﯽ ﭘﺎ ﻧﻬﺎد؛ در ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺼﻮر آن اوﺿـﺎع و ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ از آن ﺗﻮﻟـﺪ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.
ً
»ﺿﻌﻒ ﺧﻮدﺟﻮﺷﯽ« اﺳﺎﺳﺎ در ﮐﻤﺒﻮد آﮔـﺎﻫﯽ ﻣﻠـﯽ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﻓـﺘﻦ ﺑـﻪ
ً
دﻧﺒــﺎل آن ﺷــﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻔﮑــﺮ و ﻋﻤــﻞ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻋﻤﯿﻘــﺎ ﺑــﺎ زﻧــﺪﮔﯽ ﺑــﺪاﻧﯽ و
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد .اوﺿﺎع و ﻣـﺆﺛﺮات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ و ﺑـﻪﺧﺼـﻮص
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ دﺳﺘﻪی ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦﮐﻪ در ﻓﮑﺮ آزادی وﻃﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻨـﺎﻓﻊ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﭘﯿﺸﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺻـﻮرت واﺑﺴـﺘﮕﯽ
ﻫﻢراه ﺑﺎ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻧﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻪ

 / ١٨٢ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺪ ﭘﯿﺶ داوریﻫـﺎی ﭘﻮﺳـﯿﺪه و ﻏﯿـﺮ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧـﻪ ﺧـﻮد را ﺗـﺮک ﮐـﺮده و
ُ
واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮدی ﺧﻮد را در ﮐﻠﯿﺖ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﮐﺸﻮری ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺑﮕﺬارﻧـﺪ،
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی ﻓﮑﺮی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﺤـﺪان
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻮﻫﻮم ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ
و از اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺧﻮد را در ورای اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﻘﺪس و ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺮدم ﺑـﻪ دﯾـﻦ
اﺳﻼم ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،ﻫﻢراه ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎد آورﻧﺪهای ﮐﻪ ﺣﺘـﯽ در ﺧـﻮاب ﻫـﻢ آنرا
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎن دﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺎدی-ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ -و ﻧﻪ ﺗﺴﻠﻂ واﻗﻌـﯽ )ﻓﮑـﺮی-
ﺳﯿﺎﺳﯽ( ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه و ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺣﺎل ﺗﻼﺷـﯽ و
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮام ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑـﻞ ﺳـﺮوری
ﮐﺎذب اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮابﮐﻦ و ﮐﺎﺳﺐ ﮐﺎراﻧﻪی آنﻫـﺎ ﺧـﻮد
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﻼد ﻣﻮﺟﯽ از ﻋﻘﺐ ﮔﺮاﯾﯽ و ﻇﻠﻤﺖ ﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﮔﺸـﺖ،
وﺿﻌﯽ ﮐﻪ دلﺧﻮاه اﺳﺘﻌﻤﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﮐـﺮدن آن ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺟﻨـﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ
ﻣﯿﻬﻨﯽ ﻣﺎ را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﮐﺮده و آنرا در ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﺎن »اﻧﻘﻼب« – ارﺗﺠﺎع ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﺪ
و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﺣﻖ ﻗﺎﻃﺒﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ را ﺑﺮای آزادی و ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﺳـﺎﻟﻢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در
ازدﺣﺎم اﺗﻬﺎم زﻧﯽﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎر-ارﺗﺠﺎع از ﭼﺸﻢ رس ﻣـﺮدم ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ
دور ﺳﺎزد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﻘﺪم ﻣﺎدی-ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻫـﺎی
ﮐﻤﯽ ﺧﻮد در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ آنﭼﻨـﺎن ﺳﯿﺎﺳـﺖ ،ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و
اﻓﮑﺎری را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻧﺘﺸﺎر داد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺷﮑﺴﺖ
ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد آنﻫﺎ و ارﺑﺎﺑﺎن ﭘﺸﺖﭘﺮده ﺷـﺎن ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن ﺑـﯽآورد .و اﯾـﻦ
ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﻮاﺳﺖ و اﺷﺘﺮاک ﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳـﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤـﺎدی ﺟﺒـﺮان
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ آﻓﺮﯾﻦ و ﯾﺎس آور و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه آنﻫﺎ را ﺑﭙـﺮدازد و ﺑﺎﯾـﺪ
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ً
ﺑﺎ ﺧﻮنﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻘﺐ ﮔﺸﺖ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺷﮑﺴـﺖﻫﺎی ﻣـﻮﻗﺘﯽ ،ﭘﺎﯾـﻪ
ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮﯾﻦ را ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر روس و ﻣﺰدوراﻧﺶ ﺑﮕﺬارد.
ً
وﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺎدی-ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦزده و ﻋﻘﺐﮔﺮا اﺳﺎﺳﺎ
در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﺟﻠـﻮ
ﻣﯽرﻓﺖ ،ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ-ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﯿـﺮو ﻫـﺎی ﻋﻘـﺐﮔـﺮا ﺑـﺎ ﺗﺼـﺎﻋﺪ
ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻮد؛ و اﯾﻦ ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻧﯿﺮو ﻫـﺎی اﻧﻘﻼﺑـﯽ و ﻣﻠـﯽ را در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗـﺮار داد و ﺗﻮاﻧﺴـﺖ از ﻧﻔـﻮذ ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﯾـﺎ ﻣﺤﺘﻤـﻞ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮان ﮔﺴﺘﺮی
ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻘﺐﮔﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻢدﺳﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آنﻫﺎ ﺗـﺎ ﺣـﺪودی
ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن ﻧﯿﺮوﻫﺎی را ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺧﻮد و ﻣﺮدم ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺿﺮﺑﺖ ﺑﺰﻧﺪ
و ﺗﻮازن ﻗﻮا را در درون ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺗﻐﯿﯿـﺮ دﻫـﺪ؛ وﻟـﯽ
اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﮐﻪ در واﻗـﻊ ﺗﺠـﺎوز ﺑـﺮ ﻣﻘـﺪرات و ﺧﻮاﺳـﺖﻫﺎی ﺑﺮﺣـﻖ ﻣـﺮدم
ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮدی و دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼی در ﺟﺒﻬﺎت ﺟﻨـﮓ
و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻫﻢدﺳﺘﯽ ﺑﺎ روس ﺑﺮای زدن ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻤـﻮد ،و
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻘﺐﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺟﻨﺎﯾـﺖ و ﺧﯿﺎﻧـﺖ
ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ.
درﺳﺖ در ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨـﮓ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻣـﺎ ﻋﻠـﯽاﻟـﺮﻏﻢ
ﺟﺎنﺑﺎزی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺧﻮد ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ از رﻫﺒـﺮان اﻧﻘﻼﺑـﯽ
ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ .ﻓﻘﺪان رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ،اﮔﺮ ﭼﻪ
از ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و اﻧﺤﺮاﻓﺎت داﻋﯿﺎن اﯾﻦ راه ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻧﺒﺎﻟﻪروی از ﻧﯿﺮویﻫﺎی ﺗـﺎرﯾﺦزده ﺗﺠﻠـﯽ ﺧـﻮد را ﻣـﯽﯾﺎﺑـﺪ و
زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در اﻧﻌﺰال ﮔﺮاﯾﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻤﺎ ،وﻟـﯽ آﻧﭽـﻪ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﺑـﺎﻟﻘﻮه
اﻧﻘﻼﺑــﯽ ﺟﺎﻣﻌــﻪ را از ﺗﺠﺮﺑــﻪ اﻧــﺪوزی در ﻣﯿــﺎن ﻣﺒــﺎرزه روﯾــﺎروی و ﺗﺼــﺤﯿﺢ
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اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺷﺎن از ﺧﻼل ﭘﺮاﺗﯿﮏ داغ و ﻣﺪاوم اﻧﻘـﻼب ﻣﺤـﺮوم ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ،
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﯾﻦﻧﺎﻧﻪ ﻋﺪهای اﻧﺤﺼﺎر ﻃﻠﺐ ﺗﺎرﯾﺦزده و ﻋﻘﺐﮔﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﺸﻪ ﺑﺮ
رﯾﺸﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و از اﯾﻦ آﺗﺶ اﻓﺮوزی ﺟﺰ دﺷـﻤﻦ اﺷـﻐﺎلﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺒﺮد .ﻣﺎ در ﻣﻮرد رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ در آﺧﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑـﺎزﻫﻢ ﺑﺤﺜـﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی دﺳﺖ ﺑﻪدﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺎ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ را ﺑﺎ اﺷﻐﺎلﮔﺮ روس ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻔﻬـﻮم ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨـﮓ
ً
اﮐﺜﺮا در ﻣﯿﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﺎ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﻘـﺪرات ﻧﻈـﺎﻣﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﮑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن دو ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿـﺮی ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ
ﺧﻮد اﺟﺰاﯾﯽ از ﺗﻮازن ورﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻮازن در ﻗﻮا را ﻣﯽﺳﺎزد.
اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮازن ﮐﻤﯽ در ﺑﺴﯿﺎر از ﺟﻨﺒﺶﻫـﺎی رﻫـﺎﺋﯽﺑﺨﺶ ﺟﻬـﺎﻧﯽ وﺟـﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ داﺧﻞ ﺷﺪن ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت دو ﺟﺎﻧﺒـﻪ ،اﯾـﻦ
ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﻣﺎل ﻣﺮدم آزادیﺧﻮاه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺘﻮازن و ﯾـﺎ اﺣﯿﺎﻧـﺎ
ً
ً
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮازن ﮐﯿﻔﯿﺘﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اوﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .آن ﻋﻮاﻣﻞ دﻗﯿﻘـﺎ در آﮔـﺎﻫﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اوﺿﺎع ،وﺣﺪت ﯾﮏﭘﺎرﺟﻪ ﻣﻠﺖ در ﺑﻨـﺪ و ﺑـﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺆﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ آزادی و ﺗﺮﻗـﯽ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻤﯽ اﺳﺘﻌﺎری و ُ
ﮐﺎرﺑﺮد آن را در ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮازن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎﻟﻘﻮه در
ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎر زده ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ
آن را دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎن و ﺳﺎزشﮐﺎران ﯾـﺎرای ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداری از آن را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل »اﮔﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ اراده ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﺳـﻼح
ﺑﺮدارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺗـﺮﯾﻦ ﻗـﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ ﺟﻬـﺎن را ﺑـﻪ ﺷﮑﺴـﺖ
ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزد« .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﮐﻮﺷـﺶ ﺟـﺎنﺑﺎزاﻧـﻪ ﺑـﺮای دادن آﮔـﺎﻫﯽ ﻣﻠـﯽ و
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اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﮑﯿﻪ ﺑـﺮ وﺣـﺪت و ﺗﺮﻗـﯽ ،اﺑﺘﮑـﺎر در ﺑﺴـﯿﺞ داﯾﻤـﯽ ﺗـﻮدهﻫـﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی آﻧﯽ و آﺗﯽ ﻣﺮدم ،اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽﻫـﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ اوﺿـﺎع و
درﺟﻪ رﺷﺪ ﺗﻮدهﻫﺎ ،ﻃﺮح ﺷﻌﺎرﻫﺎی واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﭘﯿﺸـﺮوﻧﺪه ،ﺣـﻞ ﻣﺸـﮑﻼت و
ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد آﻧﺎن و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑـﯽ رﻫﺒـﺮی ﮐﻨﻨـﺪه
درک ﻧﮕﺮدد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﺑﻐـﺮﻧﺞ اﻧﻘـﻼب ﺑـﺎ دﯾـﺪی
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و ﺧﻄﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻇﻠﻤـﺎﻧﯽﺗـﺮﯾﻦ ﺷـﯿﻮهی ﺗﻔﮑـﺮ دﭼـﺎر
ﮔﺮدﯾﻢ ،زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻏﯿﺒﺖ ﯾﮏ ﺧﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺎﮐﻢ در ﻃﻼﯾﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﺒـﻮد ﮐﯿﻔﯿﺘـﯽ ﻋـﺎﻟﯽ و دﯾﻨﺎﻣﯿـﮏ در درون ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻨـﻮﻧﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دﺷـﻤﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎ
ﺣﺪودی ﮐﺎر آﯾﯽ داﺷﺘﻪ و دﺷﻤﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﮐﻤـﯽ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﯾـﺎس و ﻧـﺎ اﻣﯿـﺪی در ﺻـﻔﻮف
ﻣﺮدم ،اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻠﯿﺘﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ وﻏﯿﺮه ،ﻣﺮدم را ﭘﺎرﭼـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﮐﻠﯿـﺖ
اوﺿﺎع را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺳﻤﺖ دﻫﺪ.
ﻏﯿﺒﺖ ﺧﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺎدی-ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﻧﯿﺮویﻫﺎی ﻋﻘﺐﮔﺮا اﮔﺮ
ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻠﻪ را ﻣﯽﺳﺎزد ،وﺟﻮد ﯾﮏ ﻋﻘﺐﮔﺎه ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ ﻟﺮزان و ﻧـﺎ
ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔـﯽ ﺧـﻮد را
ﺑﺮ روی ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﺮان و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دو ﮐﺸﻮرﯾﺴﺖ ﮐﻪ اوﺿـﺎع اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ،ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮیﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺮاﺑﻠﻢ ﺗـﺄﺛﯿﺮات زﯾـﺎدی-در وﺿـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد
ﮐﻨﻮﻧﯽ -در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺳﻤﺖ دﻫﯽ ،و ﻧـﻮع ﺗﮑﺎﻣـﻞ آن
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﻃﯽ ﺷـﺶ ﺳـﺎل ﺟﻨـﮓ دﯾـﺪﯾﻢ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾـﻦ
دوﻟﺖﻫﺎ از ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺧﺮﯾﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ را
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ﺗﻐﯿﯿﺮ و از ﻧﻮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ دارای ﻫﯿﭻ ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﺎﯾﻪای در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮﯾﺮ ﺳﺮوری رﺳﺎﻧﺪ ،و ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ دﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻢ داﺧﻠـﯽ
ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ،آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ از ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻌـﺎل ﺑـﻪ ﮐﻨـﺎر
ﮐﺸﯿﺪ ،اﯾﺠﺎد و ﺗﮑﺒﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺴـﻤﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﻫﺪف را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ﺧﻼل ﺷﺶ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿـﺮو ﻫـﺎی
ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﺪ و ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ دروﻏﯿﻦ ﺑـﺮای اﯾـﻦ و ﯾـﺎ آن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ،وﻟﯽ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺘـﺮاق دروﻧـﯽ ﺟﻨـﺒﺶ ﺑـﻪ
وﺟﻮد آوردن ﻋﻮارض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺣﺘﯽ ﺧﻮد اداره ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن آن از
ﺣﻞ آن ﻋﺎﺟﺰ اﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮ در ﮔﻤﯽ و
ﺑﺤﺮان ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﮔﺮ از ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ و
ﺗﻮازن ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ
از ﺧﻼل اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﯿﺮویﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺟﺎ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺮو
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ رﺷﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ آنﭼﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻘﺐﮔﺎهﻫﺎی
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﯾﮏ ﺟﺎﻧـﺐ
و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎ از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺿـﻌﻒ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد ،و اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺗﺎ ﺣﺪی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻇﺎﻫﺮ و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ آن را »ﺷﻤﺸﻮن« وار ﺑﻪ دﯾﺎر ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﮔﺸﺖ و ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ً
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻋﻘﺐ ﮔﺸﺖ و ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺷﮑﺴﺖ
و ﻋﻘﺐ ﮔﺸﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪهای ﮐﻮﺗﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣـﺎ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد  .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢﻫﻮﯾﺘﯽ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿـﺎن اﯾـﻦ دو ﻣﺴـﺎﻟﻪ ،ﻣـﺎ را ﺑـﻪ
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ﮔﻤﺮاﻫﯽ ژرﻓﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺿﺮورت ﻃﺮح ﯾﮏ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی درﺳـﺖ و اﻧﻘﻼﺑـﯽ را
در ﭘﺮده ﺿﺨﯿﻤﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ دور ﻣﯽدارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻘﺐﮔﺎه ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ ﻟﺮزان و ﻧـﺎ ﻣﻄﻤـﺌﻦ و ﻋﻘـﺐ ﻣﺎﻧـﺪه ،ﺟﻨـﺒﺶ
ً
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ – اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻇـﺎﻫﺮا
وﺿﻊ دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ دارد :در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻧـﻮاﻣﺒﺮ اﻣﺴـﺎل -
 -۱۱۹ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رای ﻣﺜﺒﺖ داده ﮐـﻪ در آن
ﺧﺮوح ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ روسﻫﺎ و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺗﻮﺳـﻂ
ﺧﻮد ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن در آن ﺑـﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ ذﮐـﺮ رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﺟـﺰ از روس
اﺷﻐﺎلﮔﺮ و ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﮓ زرﯾﻦ ﻗﻼده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻤﺎ ﭼﻬـﺮهی ﮐﺮﯾـﻪ
ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮده و اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻤﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ.
ﺑﮕﺬرﯾﻢ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﺑﻪ ﻧﺎم آنﻫﺎ ﭘﻮلﻫﺎﯾﯽ ﺗﻪ و ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ
ﺑﮕﺬرﯾﻢ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎنﺑﺎزاﻧﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮدم و
اﺣﺘﺮام ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد دارد .آنﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧـﻮد دارای
اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾـﺪ آن را ﮐـﻢ اﻫﻤﯿـﺖ اﻧﮕﺎﺷـﺖ ،و اﻣـﺎ ﻣﻘﺼـﻮد از ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آن ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮای
ﻃﺮحﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﺮای آزادی ﮐﺸﻮر ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ را در ﺳـﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﺧﻂ ﻫﻢآﻫﻨﮓ ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وا دارﻧـﺪ .در واﻗـﻊ ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﺒﺎرت از اﻣﺘﺪاد ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی آزادیﺑﺨﺶ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ
آن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع وﯾﮋه ﺷﺎن در
اﯾﻦ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺟﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد را اﺣـﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و از ﺧـﻼل آن ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ در
ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺳـﻬﻢ ﺧـﻮد را ادا ﮐﻨﻨـﺪ .در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺪﺷﻪ دار ﮔﺮدد و ﯾﺎ واروﻧﮕﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ آن ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻗﺪرتﻫـﺎی

 / ١٨٨ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ »ﺑﺰرگ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ« ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻣﺘﺪاد ﺑﺪﻫﻨـﺪ و ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﻘﺎوﻣـﺖ را در ﺧـﺪﻣﺖ ﺧـﻮد ﻗـﺮار
دﻫﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻧﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﯿﺚ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣـﺎ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣـﺎ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ آنﻫـﺎ در ﺧـﺪﻣﺖ
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋیﻫﺎی آنﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻗـﺎﻣﻮس ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﻪ آن »واﺑﺴـﺘﮕﯽ«
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﭼﻪ اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﻢراه ﺑﺎ ﻣﺪح و ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﯾﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻏﻮاﮔﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ارﺑﺎب ،در ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮی
وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ از زﺑﺎن رﻫﺒﺮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑـﺮای
آزادی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘـﯽ ﻏـﺮب و ﺣﻔـﻆ آن از ﭼﻨﮕـﺎل
اﺳﺘﻌﻤﺎر روس ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ ،و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺪف از ﺟﻬـﺎد ﮐﻨـﻮﻧﯽ آزادی ﻧـﻪ ،ﺑﻠﮑـﻪ
اﻣﺘﺪات »وﻻﯾﺖ« ﻓﻼن ﺧﻂ ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻃﺮحﻫـﺎی
ﺑﯽﭘﺮده ﺳﻨﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ اﻣﻀـﺎء
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ازادی ﻣﯿﻬﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﻼش ﺧﻮد ﻗـﺎدر ﻣﯽﮔـﺮدد اﻫـﺪاف و ﻣﻨـﺎﻓﻊ و ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﺧـﻮد را از
ﻟﺤﺎظ واﻗﻌﯽ آنﭼﻨﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ
ً
آن و اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ آن ﺟﺰی از ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺷﺎن ﭼﺎرهای ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨـﺪ ،ﺑﻨـﺎ،
ﻧﻮﻋﯽ از ﻫﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺟﻮﻫﺮ و اﺻـﻞ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ
ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻋﺮض و ﺳﺎﯾﻪ را دارﻧﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻮن ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﻣـﺎ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ دارای آن ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت رزﻣﻨـﺪه و اﻧﻘﻼﺑـﯽ
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ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ﺟـﺰی ،ﻋﺎﺟـﻞ و ﯾـﺎ دراز ﻣـﺪت ﻣـﺎ را در ﺳـﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺘﺪاد داده و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ،از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﻖ آن
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻮزون اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ ﺟﺒﻬﺎت ﻧﺒﺮد ،ﮐﻤﺒـﻮد آﮔـﺎﻫﯽ ﻣﻠـﯽ و اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﻫـﻢراه ﺑـﺎ
ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺎدی-ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻘﺐﮔﺮا ،ﻓﻘﺪان ﯾـﮏ رﻫﺒـﺮی اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﻣﻠـﯽ و
ً
ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻧﯿﺮو در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و دﺷﻤﻦ ﺑـﻪ اﺿـﺎﻓﻪی ﻋﻘﺐﮔـﺎه ﺳـﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ
ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻟﺮزان و ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﻣﺤﮑﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،آن ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴـﺎﻋﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺒﯿﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ در ﻣﺘﻦ آن ﺟﺮﯾﺎن دارد.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﻮدﺗﺎی ﻫﻔﺘﻢ ﺛﻮر ﻣﺰدوران روﺳﯽ و »ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻧﻮﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﯽ آن« اﺷﻐﺎل ﮐﺸـﻮر
ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ روس ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﻪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم ﻣﺎ را از ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روزﻣﺮه ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺒـﺮم و ﻓـﻮری ﺳـﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣـﻞ و ﻗﻬـﺮی
رژﯾﻢ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ،ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺷـﻐﺎلﮔـﺮ
ارﺗﻘﺎء داد .ﻫﻢﭼﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی ﺟﺰی ،ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺠﺰا
از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ در ﺧﻼل ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ و ﻓﺮاﮔﯿـﺮ ﺗﮑﺎﻣـﻞ
ﻧﻤﻮد.
در ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت و اﻗﺸﺎر ﺿـﺪ اﺳـﺘﻌﻤﺎر روس ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی از
اﻧﺤﺎ اﺷﺘﺮاک ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ .اﺷﺘﺮاک اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت و اﻗﺸﺎر ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺗﻤـﺎم ﻫﺴـﺘﯽ
اﯾﻦ ﻣﻠﺖ را ﻣﯽﺳﺎزد – ﭼﻪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯽ در ﺣﺎل ﻣﯿﺮش ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾـﺎ زاﯾـﺶ
آن – در ﺟﻨﮓ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻋﻠﯽاﻟﺮﻏﻢ ﺿﻌﻒﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌـﯽ و ﯾـﺎ
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ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﯾـﮏ ﻣﻠـﺖ را در ﺣﺎﻟـﺖ
ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮐﻮدﺗﺎی ﻫﻔﺘﻢ ﺛﻮر ،اﻋﻼم ﺳﺮوری ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی دﻻل واﺑﺴـﺘﻪ
ﺑﻪ روس ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ واﻗﻌﯽ آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻋﻠﯿﻪ آن ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧـﻮد اﻓﮑـﺎر ،ﺗﻠﻘﯿـﺎت ،ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺷـﯿﻮهﻫﺎی
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪی دﻻل و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺟﻨﺎﯾـﺖ
ﭘﯿﺸﻪ آن در ﺧﻼل ﺷﺶ ﺳـﺎل از ﻋﻤـﺮ ﺧﯿﺎﻧـﺖ و ﺟﻨﺎﯾـﺖ ﺷـﺎن ،در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ
رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪی ارﺑـﺎب
روﺳﯽ ﺷﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺒﺖﺑﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮنﺑﺎر
ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ارزش ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد و ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی
دﻻل دوﻟﺘﯽ دارای آن ﭘﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑـﻪﻃـﻮر
ﻣﻨﻔﺮد و ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻢﺳﺮﺷﺖ و ﻫﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿـﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻧﻘﯿﺎد و ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ را
ﭘﺬﯾﺮا ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ آن ،ﮔـﺮانﺗـﺮﯾﻦ ﺧﻮنﺑﻬـﺎی ﻣـﺎدی و
ﻣﻌﻨﻮی را ﺑﭙﺮدازد .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮنﺑﺎر ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣـﻞ آﺗﯿـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺎ
ﺧﯿﻠﯽ ﺿﺮوری و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ارﺑﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی ارﺑﺎب
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺪرات ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻫﺸﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﺑـﻪ
ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺘﺮ از آزدی ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺸﺪاری اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑـﺮای ﺑﻮﺟـﻮد آوردن واﺑﺴـﺘﮕﺎﻧﯽ
دﯾﮕﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه در اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﺗﺪاوم ﺧﻮنﺑﺎر ﺗﺠﺮﺑـﻪ
ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ در ﭘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ً
ﻋﻼوﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺷﺘﺮاک ﺗﻤـﺎم ﻃﺒﻘـﺎت و اﻗﺸـﺎر ﺿـﺪ اﺳـﺘﻌﻤﺎر
روس ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﯾﺎ ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎ را در ﻣﯿـﺰان
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ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺪام از ﺑﺨﺶﻫـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای ﭼﻪ ﻧﯿﺮوی اﺳﺖ .ﺗﻮاﻧﺎی آنﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮدهﻫـﺎ ﺗـﺎ ﭼـﻪ اﻧـﺪازه
اﺳﺖ .ﺑـﻪ ﮐـﺪام اﻓﮑـﺎر و ﺗﻠﻘﯿـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﭘﻨـﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ ،ﻗـﺪرت
ﺳﺎزﻣﻨﺪﻫﯽ آنﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرد آنﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭼﻘﺪر ژرﻓـﺎ و ﭘﻬﻨـﺎ
دارد ،ﻗﺪرت ﺗﺤـﺮک آنﻫـﺎ در ﭼـﻪ ﻣﯿﺰاﻧـﯽ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﭼـﻪ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ،ﺗﻮاﻓﻖ و ﺗﺨﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﺳـﻤﺖ ﺣﺮﮐـﺖ
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺠﺎرﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮن ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺗﻦ از اﻓﺮاد اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ
دﺳﺖ اﻣﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺶ ﺳﺎل و اﻧﺪی ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﺗـﺎ
ﺣﺪودی روﺷﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻮﻫﻤﺎت راﺳﺖ رواﻧﻪ و "ﭼـﭗ رواﻧـﻪ" ﻫـﺮ ﮐـﺪام در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺮاﻓﮕﻦ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ در ﺣـﺎل ﻓـﺮورﯾﺨﺘﻦ
اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ دردﻧﺎک و ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ را ﺛﺎﺑـﺖ ﮐـﺮد ﮐـﻪ
ﻗﺎﻃﺒﻪ ﻣﻠﺖ اﻗﻔﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺟﺰ ﻣﺸﺘﯽ ﻣﺰدور و ﺧﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪ در ﺻـﺪد ﻧﻔـﯽ ﺗﺴـﻠﻂ
اﺳﺘﻌﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺎ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﺗﻮدهای .ﺗﻮدهﻫﺎی
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺳﻬﻢ دارﻧﺪ و اﺳﺎﺳﯽﺗـﺮﯾﻦ ﺑـﺎر اﯾـﻦ
ﺟﻨﮓ را ﺗﻮدهﻫﺎی ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﺣﺮﻣﺎن ﮐﺸﯿﺪهی ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮐﺸـﻨﺪ .اﯾـﻦ
ﺟﻨﮓ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻣﺎ را ﮐﻪ ﻗﺮنﻫﺎ از ﺗﺤﻮﻻت دروﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ
در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﺑﻪ دور ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣـﺪت ﯾـﮏ ﺗﺤـﻮل
ﺑﺰرگ ،ﺑﻐﺮﻧﭻ و دردﻧﺎک ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ داﺧـﻞ ﮐـﺮد،
اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺎس آزادی ﻣﯿﻬﻦ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻓﺎع از ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﻮﯾـﺖ ﺧـﻮد ﺑـﺪون
آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ ،ﺧﻮد را »ﺧﻠﯿﻞ آﺳﺎ در آﺗـﺶ ﻧﻤـﺮود« اﻧﺪاﺧﺘـﻪ اﻧـﺪ ،ﺑـﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ
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رﻧﺞﻫﺎ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﺧﻼل ﺷﺶ ﺳـﺎل ﺟﻨـﮓ
ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮز ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه روﺳﯽ ،از ﺧﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿـﺰ و ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﺼﻮر ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .در ﺧﻼل اﯾﻦ ﺷﺶ ﺳﺎل ﻣﺎ ﺗﺤﺮک ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻮدهﻫـﺎ را ﺑـﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .آنﻫﺎ از ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای دﯾﮕﺮ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨـﺪ و ﺣﺘـﯽ در
ﻏﯿﺎب ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺶرو و روﺷﻦﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ ،از ﺑﺴﯿﺎر »ﻧﺨﺒﮕﺎن اﺧﺘـﻪ« ﭘﯿﺸـﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻼﻓﺼـﻞ
ﺧﻮد ،دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﻧﯿـﺮو ﻫـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯿﺰان ﮐﺮده اﻧﺪ و راهﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را در ﻣﺤﮏ آزﻣـﻮن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم دﺷـﻮاریﻫﺎ و ﮐﺎﺳـﺘﯽﻫﺎی ﺧـﻮد را ﻣﺮﻓـﻮع ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﮔﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻦﮔﺮ و رهﮔﺸﺎی ﻣﺴـﻠﻂ دارای
آﻫﻨﮕﯽ ﺑﻄﯽ و در ﭘﯿﺞ و ﺧﻢﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری َﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .و ﻟـﯿﮑﻦ در ﻫﻤـﻪ
اﺣﻮال رﺷﺪ و روز اﻓﺰون اﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶﺗﺮ آنﻫـﺎ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ
اﻧﺪوزی ﺷﺎن ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ در ﺧﻼل ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪهی ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ از اﯾـﻦ ﻫـﯿﭻ ﻧﯿـﺮوی ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﻫـﯿﺞ ﻗـﺪرت
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺪون در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻮدهﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی را
ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ در ﻣـﯿﻬﻦ ﻋﺰﯾـﺰ ﻣـﺎ ﻋﻤـﺮ
ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖﻫﺎ و وﺻﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﻫﻮم و ﭘﻨﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم از اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧـﻮد را ﺧـﻮد ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ و
ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ و وﺻﺎﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﯽ و آﺗﯽ آنﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رهﮔﺸﺎی ﻣﻌﻀﻼت و رﻫﻨﻤﺎی
آﯾﻨﺪه آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ آنﻫﺎ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد،
و ﭼﻪ دور ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ را ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﭘـﯿﺶ ﭘـﺎی آنﻫـﺎ ﻗـﺮار
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دﻫﺪ ،ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ آن ﻧﯿﺮوی ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻢراه و در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آنﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﺪ و اﻋﺘﻤﺎد و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آنﻫﺎ را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻋـﺪهای ﻣـﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺗﻮدهﻫـﺎی ﻣـﺮدم ﻣـﺎ را در دام
ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﭘﻨﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻣﻮﻫﻮم اﺳﯿﺮ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷـﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی ﺑـﺮای
ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﺮ ﻗﺪر اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب زود
ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﯾﺪ و ﭘﺮده از ُرخ ﻧﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﺮدارد ،ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽﻫـﺎی ﺧـﻮد را در ﻣﯿـﺪان
ﻧﺒﺮد روﯾﺎروی ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺑﮕﺬارد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧـﺪازه ﻓﺮاﮔـﺮد ﺳـﻘﻮط آن و
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪوزی ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ .وﻟﯽ آنﭼﻪ واﺿﺢ اﺳـﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺶروﻧﺪه و آﮔﺎه ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و دﺳﺖ و ﭘﺎی اﻧﺴﺎن اﺳﯿﺮ و زﺣﻤﺖﮐـﺶ ﻣـﺎ را از زﯾـﺮ
ﺑﺎر اوﻫﺎم ﺗﺼﻮرات اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺳﺘﻌﻤﺎر روس ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ از ﺷـﯿﻮهﻫﺎی
ﻣﺘﻨﻮع و ﺣﯿﻠﻪﮔﺮاﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻫﺮ ﮐﺪام را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮده و از
ورای آن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﻫـﺪاف ﺷـﻮم ﺧـﻮد ﺑﺮﺳـﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑـﻞ رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﻈـﯿﻢ
ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ راﻫﯽ ﺟﺰ ﺳﺮﮐﻮب ،ﮐﺸﺘﺎر و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺗﻮدهﻫﺎ ﻧﺪارد و ﺑـﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ﭼﻬﺮهی ﮐﺮﯾﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﻗﻬﺮی ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم و ﮐﻤـﺎل ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻣـﺮدم و
اﻧﻔﺮاد ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺰدوراﻧﺶ ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﮑﺎراﻧﻪای ﻧﻔﻮذ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدمُ ،
ﺷﺴﺖوﺷﻮی
ﻣﻐﺰی ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده از ورای ﻣﺼﺎﺋﺐ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
داﻣﻦ زدن ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺧﻄﺮی را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ
ﻣﯽﺳﺎزد ،وﻟﯽ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻔﻮذی ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ در ﻣﯿـﺎن ﻣـﺮدم ﻣـﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪی روس ﺑﺮ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺪس ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻠﯽ و
ﺗﻮدهای ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎلﮔﺮ روس ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺎﺧﺎﺳـﺘﻪ ﻣـﺎ را ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﻓﻊ و
ً
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﯿﻘـﺎ ﭘﯿﻮﻧـﺪ زده اﺳـﺖ ،و اﮐﻨـﻮن ﺑـﻪﻃﻮر ﻋﯿﻨـﯽ ﻣﯿـﺎن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﻬﻨﯽ ﻣﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺷﺘﺮاک ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣـﺪه
اﺳﺖ .ﺗﻬﺎﺟﻢ روس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ؛ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄﺮ
واﻗﻌﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﭘـﯿﺶروی روس ﺑـﻪ ﻃـﺮف
ﺟﻨﻮب ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ آن را
ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رواﺑـﻂ ﺣﺴـﻨﻪ ﺑـﺎ روس اﺷـﻐﺎلﮔﺮ دارﻧـﺪ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺧﻮد را از ﭘﯿﺶروی روس اﻇﻬﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ .آنﻫـﺎ اﮔـﺮ ﻫـﻢ ﺑـﻪ
ﻫﻢﮐﺎری روس ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ »ﺧـﺮس ﻗﻄﺒـﯽ« از
آنﻫﺎ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﺪ» .دوری و دوﺳﺘﯽ« ﺷﻌﺎر ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ ﭼـﻪ آنﻫـﺎ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﻬﺎی ﺳﯿﺮی ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر روس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روزی ﺑـﺮ آنﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ
دﻫﻦ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و ﭼﻨﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺷـﻐﺎلﮔﺮ روس ﻋﻼﻗـﻪی
ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻦ دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎی ﺧﻮد دارد.
اﯾﻦ اﺷﺘﺮاک ﻣﻨﺎﻓﻎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮ اوﺿﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ
اﺳﺖ در ﯾﮏ ﺧﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻌﻘﯿـﺪات و ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﯽ
ﺑﯽﺣــﺪ و ﺣﺼــﺮی ﺑــﺮای ﻣﻘﺎوﻣــﺖ ﻣــﺎ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،وﻟــﯽ در ﮐﻠﯿــﺖ آن
ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑـﺮای ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن آورده
اﺳﺖ.
ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﺶﻣﮑﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻗﻄﺐ ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ آنﻫـﺎ ﮐـﻪ
ً
آﻏﺎز ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﮔﺮم ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ ﻫﻢراه دارد .ﻣﺴﺎﻟﻪ
آزادی ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﭼﻨﮕﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس را از ﻣﺤﺪودهی اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ
آن اﻣﺘﺪاد داده و ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی ژرف و دﯾﺮ ﭘـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ
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داﺷﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﻫﻔﺘﻢ ﺛﻮر »ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧـﻮﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣـﻞ آن« و
اﺷﻐﺎل ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ روس ﺟﻨﺎﯾـﺖ ﭘﯿﺸـﻪ ،ﺻـﻒ ﺑﻨـﺪیﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪای و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺎدی را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﻪ ﺿﺮر رژﯾﻢ ﻣـﺰدور ﮐﻮدﺗـﺎ و
ارﺑﺎب ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ آن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺪام ﺑﻨـﺎﺑﺮ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ و از آن دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ً
را در ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن آن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ آن ﭼﻪ ﮐﻼ واﺿـﺢ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آزادی
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای دوری آﻧﻬﺎ از ﭼﻨﮕﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎر روس اﺳﺖ
و در ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺳـﺘﺮاﺗﯿﮋی اﻣﻨﯿﺘـﯽ و
دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﻨﺎﺑﺮ اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻋﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﻟﺠـﺎم ﮔﺴـﯿﺨﺘﻪ
روس در ﻣﺮزﻫﺎی آنﻫﺎ ﻗﺮار دارد.
ﻫﻢﭼﻨﺎن رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ و اﺷﻐﺎل ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ روس ﺑﺮ روی ﻣﺠﻤﻮع اوﺿﺎع
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻖ داﺷﺖ .از ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﺟﻬـﺎن در ﺗﻬـﺎﺟﻢ روس ﺑـﺮ
ﻣﻘﺪرات ﮐﺸﻮری ﮐﻮﭼﮏ ،ﻓﻘﯿﺮ و ﻋﻘـﺐﻣﺎﻧـﺪه ﺑـﺮوز ﻧـﻮﻋﯽ ﺟﺪﯾـﺪ از »ﻗـﺎﻧﻮن
ﺟﻨﮕﻞ« را دﯾﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ و وﺟﺪان ﺑﺸـﺮی را ﻟﮕـﺪﻣﺎل ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﻣـﺮدم
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ و دلﺳﻮزی ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن اﻇﻬـﺎر
داﺷﺘﻪ وﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﮐـﻪ اﻣﮑـﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻋﻤﻠـﯽ ﺑـﯿﺶﺗـﺮی داﺷـﺘﻨﺪ ،داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ
ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷـﺘﻨﺪ ،ﺗـﺎ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد وﻗـﺎﯾﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن را ﮔـﺰارش دﻫﻨـﺪ و ﻫـﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ در ﺣـﺪود
ﻣﻘﺪور ،ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻫﻤﯿـﺖ اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎ ﺑـﺎ
وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن در ﺑﻪ وﺟـﻮد آوردن ﻧـﻮﻋﯽ ﺟﺪﯾـﺪ از
آﮔــﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﮐــﻪ در آن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﻢ روس ﺑــﻪ ﺧــﺎﻃﺮ ﻗﻠــﺪری و ﻟﺠــﺎم
ﮔﺴﯿﺘﺨﮕﯽاش ﻣﻮرد ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿـﺮد ،دارای ارزش ﻓﺮاﺗـﺮ از اﻫﻤﯿـﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ آنﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن اﮐﻨـﻮن در ﻣﺴـﺎﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن آن واﻗﻌﯿـﺖ ﺗﻠﺨـﯽ را
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ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان دﯾﮕﺮ از ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﺪان دﺳﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ ،و
ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﺎﺟﻢ روس اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻗـﺪﯾﻢ ﮔﻮﯾـﺎ در ﺳـﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زود ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷـﻮد ،وﻟـﯽ
واﻗﻌﯿﺖ دردﻧﺎک و ﺧﻮن آﻟﻮد اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ اﺳـﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮی و اﯾﺪهآل ﻫﺎی آن ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ و ﻫـﺮ ﮔـﺎﻫﯽ ﻣﻨـﺎﻓﻊ
ﺣﻘﯿﺮ و آزﻣﻨﺪاﻧﻪ آنﻫﺎ اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺪ ﻣﻠﺖﻫﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻮی و ﻫـﻮس
ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﻧﯿﺮو و اﺳﺘﻮاری ﺑـﯿﺶﺗـﺮی را
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺖ .و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ دﻫـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻃـﺮف ﺧـﻮد را در
ورای »دوﺳﺘﯽ ﻫﻢﮐﺎری« ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪون
ﻧﻘﺎب ﺑﻪ ﻓﺠﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی اﻧﺴـﺎنﻫﺎی ﭘـﺎ ﺑﺮﻫﻨـﻪ و ﺑـﯽﭼﯿـﺰ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن
ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ در آﺳﯿﺎ ،اﻓﺮﯾﻘﺎ ،اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗـﯿﻦ ﻫﺮﮔـﺎه
ﯾﮑﯽ از اﻓـﺮاد ﻣﻘﺎوﻣـﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن دﯾـﺪه ﺷـﻮد ،ﻣـﺮدم ﺑـﺪون ﺗﺮدﯾـﺪ و ﺑـﻪﻃﻮر
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ ﺷﻌﺎر »روسﻫﺎ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ« از زﺑﺎن آنﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻌﻨﻮی
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ و روس اﺷﻐﺎلﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻠـﻪ و ﻓﺮﯾـﺐ
ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﻠﻮ آنرا ﺑﮕﯿﺮد .ﺟﻨﮓ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺿﺪ اﺳـﺘﻌﻤﺎری ﻣـﺮدم ﻣـﺎ
روز ﺗﺎ روز از ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣﯽﮔـﺮدد و
اﻓﺴﻮن روس ﮐﻪ ﺧـﻮد را در ورای ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣـﺮدم ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه ﺑـﻮد ،در ﺟﺮﯾـﺎن اﯾـﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶروﻧﺪه ﮐﻢ اﺛﺮ ﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺮ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ ﻣـﺮدم ﻣـﺎ ﻧـﻪﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮ ﭘﻮﯾـﻪ
ﺣﻤﺎﺳﯽ روز اﻓﺰون ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻣـﺎ اﺛـﺮ ﻣﯽﮔـﺬارد ،ﺑﻠﮑـﻪ در ﺑﯿـﺪاری و آﮔـﺎﻫﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ را اﯾﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و دﯾﺮی ﻧﺨﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ روس ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ در ﻣﯿـﺎن زﺑـﻮﻧﯽ و ﺑﯿﭽـﺎرﮔﯽ و
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اﻧﻌﺰال ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻔﺮت ﻋﻤـﻮم ،ﻓﻌـﺎل و
ﺑﻨﯿﺎنﮐﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن رو ﺑﻪ رو ﮔﺮدد.
از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ روس ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮر را ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺑـﺎره در ﮔـﺮداب
ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺪاﺧﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﻧﻔـﺮت و اﻧﺰﺟـﺎر
ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺗﺠﺎوز ﻏﺪاراﻧﻪ و ﺑﯽﺷﺮﻣﺎﻧﻪ روس اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺻﻒ ﺑﻨﺪیﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﮐﻠﯿﺖ آن ﺑﻪ ﺿﺮر اﺳﺘﻌﻤﺎر روس ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻘﺘـﺪر
ﺟﻬﺎن ،ﺧﺮوج ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺷـﻐﺎلﮔﺮ روﺳـﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن را ﺑـﻪﻋﻨﻮن ﭘـﯿﺶ ﺷـﺮط
ﻋﺎدی ﺳﺎﺧﺘﻦ رواﺑﻂ ﺑﺎ روس ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن و ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗـﺎ ﺣـﺪودی ﺑﺎزﺗـﺎب
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻮازﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻠﯽ ﻣﺎ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،وﻟﯽ
ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻌـﯿﻦ در ﺧـﺪﻣﺖ
اﻫﺪاف ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﯿﺮد ،ﺑﻪﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد.
در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﻧﻘـﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺜﺒـﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺸﺮوع ﺑﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻦﮔﺮ ،رهﮔﺸـﺎ ،ﻣﺴـﺘﻘﻞ و
ﮐﺎر آزﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﭘـﯿﭻ و ﺧﻢﻫـﺎی ﺑﻐـﺮﻧﺞ و ﭘﯿﭽﯿـﺪه آن ،آنﭼﻨـﺎن
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﯿﺎی ﻣﻠﺖ ﻣـﺎ را ﮐـﻪ آزادی از ﭼﻨﮕـﺎل اﺳـﺘﻌﻤﺎر و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻬـﺎرت
و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﭘﺎﺳﺪاری ﻧﻤﻮده و از ﺧﻄﺮات واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻟﻐﺰﯾﺪن ﺑﻪ راﺳـﺖ و ﭼـﭗ
ﻣﺼﺌﻮن ﻧﮕﻬﺪارد؛ وﻟـﯽ اﯾـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﭼـﻪ در ﺳـﻄﺢ ﻣﻠـﯽ ،ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﯾـﺎ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﺮک ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣـﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﯿﺎﻧﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺗﻮدهﻫـﺎی ﻣـﺮدم
اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﺧﻼل ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺿـﺪ اﺳـﺘﻌﻤﺎری و ﻋﺎدﻻﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺗﺤـﺖ
رﻫﺒﺮی ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﯽ و آﺗﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪ و آنﻫﺎ را
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از ﭘﯿﭻ و ﺧﻢﻫﺎی ﻣﺒﺎززاﺗﯽ از ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی دﯾﮕﺮ رﻫﻨﻤﻮن ﮔﺮدد .ﻣﺎ در
اﯾﻦ ﺑﺎره در آﺧﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺗﺤﺮک ذاﺗﯽ و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ
در ﺧﻼل ﺷﺶ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻋﻮض ﮔﺮدﯾـﺪه و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺻـﻒ
ﺑﻨﺪیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﻋﺮﺻﻪی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳـﺖ .ﻣﺮزﻫـﺎی
ﺗﺼﻨﻌﯽ ﻣﯿـﺎن ﻣـﺮدم در ﺧـﻼل ﺟﻨـﮓ از ﻫـﻢ ﭘﺎﺷـﯿﺪه و ﻻﯾـﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ،
ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ ،ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﺠﺎورت ﻫﻢ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی از ﻫـﻢدﯾﮕـﺮ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و اﻣﺘﺰاج ﺟﺒـﺮی آنﻫـﺎ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾـﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ اﺳـﺖ .اﻧﺴـﺎن
ﻣﺤﺼﻮر و ﻣﺠﺒﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻮردﯾﺪن ﮐﻮهﭘﺎﯾﻪﻫﺎ و درهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﻣﯽرﺳـﻨﺪ و ﭼـﻪ
ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن در راﺑﻄﻪای ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺠﻮاب ﻗﺮار ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ .ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﯿﺰ ﺗﺎزه ﺑﻮد ،ﻣﺮدم را در ﻣﻘﺎﺑﻞ راه ﺣﻞﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻠـﯽ و ﯾـﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ در
ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻓﺮاﮔﺮد ﺳﺮﯾﻊ و ﺧﻮنﺑﺎر ،ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺧـﻮد را ﺑـﻪﻃﻮر روﺷـﻦ ﭘـﯿﺶ روی
ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺬارد .ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ  ،ﺣﻮادث و ﮐﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ را
ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻧﺪه و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻤـﯽ در ﺧـﻼل آن
ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﯽاﻧـﺪوزد ،ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣـﯽﮐﻨــﺪ و رﺷـﺪ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ .ﻓﮑﺘـﻮر زﻣـﺎﻧﯽ در ﻣﯿــﺎن
ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ و ﺗﻮازﻧﺎت ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭘﯿﭽﯿﺪه آن ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﻣﺘﻮاﻟﯽ
و ﻣﺎر ﭘﯿﭽﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺴﺖ آن ﺗﺤﺮک ذاﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺪان
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺒﺬول داﺷﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺧﻂ ﺳﯿﺮ آنرا در ﻣﯿـﺎن
آن ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد و ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ و ﯾﺎ دﯾﺪن ﺧﻮد و دﺷﻤﻦ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
ﻣﺮده و اﯾﺴﺘﺎ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ دﯾﺪی ﻣﺘﺤﺠﺮ و ﺳﻄﺤﯽ دﭼﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾـﺎس و
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ﻧﺎ اﻣﯿﺪی و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﺷﯽ از آنﮐـﻪ اﻧﺤـﻼل ﻓﮑـﺮی ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣـﺪ و
زﻣــﺎﻧﯽ دﯾﮕــﺮ ﻧﯿــﺰ ﺑــﻪ ﻣــﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ،دادن ﺷــﻌﺎرﻫﺎی ﻣﯿــﺎن ﺗﻬــﯽ و ﺗﻮﺳــﻞ ﺑــﻪ
ﭘﻨﺪارﮔﺮاﯾﯽ ﺟﺰﻣﯽ ،ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺟﻨﺒﺶ را از دﯾﺪی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻋﻠﻤـﯽ و ﭘﻮﯾـﺎ و
آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺳﺎزد.
اﻣﭙﯿﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس درﺧـﻼل ﺷـﺶ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی
ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ از ﺧﻼل آن اوﺿﺎع ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .از ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻧﻬـﺎد اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ »ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ« اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺪف از ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎره ﺳﻮم ،ﺷﺸﻢ و ﻫﺸﺘﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﮔﺸﺘﻪ؛ ﺿـﺮﺑﻪ زدن آن
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ زﯾﺮﺑﻨـﺎی ﯾـﮏ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﻣـﺰدوران روﺳـﯽ ﺑﺴـﺎزد .از ﺟﺎﻧـﺐ دﯾﮕـﺮ ﻣﻨﻄـﻖ »ﺳـﺎﺧﺖ
ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ« روﺳﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ از ﺳـﺎلﻫﺎی ﭘﻨﺠـﺎه ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ در ﺣـﺎل
آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﻠـﻪای اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻌـﯿﻦ از ﺟﺎﻣﻌـﻪی اﻓﻐـﺎﻧﯽ را ﺑـﺎ
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﺋﻞ ﮔﺮداﻧﺪ ،وﻟـﯽ اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ از ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس و ﻣﺰدوراﻧﺶ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﭻ و ﻣﻬـﺮهﻫـﺎی
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ را در دﺳﺖ داﺷـﺘﻨﺪ ،ﺑـﻪ ﻧـﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣـﻞ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ ﮐـﺎرواﻧﯽ از
ً
ﻣﺸﻌﻞ داران ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ را زﻧﺪه ﺑـﻪ ﮔـﻮر ﮐﺮدﻧـﺪ .اﯾـﻦ ﺣﻤﻠـﻪ ﻣﻨﺤﺼـﺮا
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در آﻫﻨﮓ و ﭘﻬﻨـﺎی
ﺧﻮد ﺣﯿﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﺎرب اﺳﺘﻌﻤﺎری را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐـﺮد .اﯾـﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧـﻮدی ﻣﺠـﺎل ﭘـﺮواز ﺑـﯿﺶﺗـﺮی داد،
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﻃﺒﻪ ﻣﻠﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿـﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ
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روس ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪوزی از ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻧـﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن آﻏﺎز ﮐـﺮد و ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ ﻗﺸـﺮ اوﺑﺎﺷـﯽ را در ﻣﺆﺳﺴـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺰ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫـﺎی زﯾـﺎدی رخ
داد .اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫـﺎ اﮔـﺮ ﺗـﺎ ﺣـﺪودی ﻣﺮﻫـﻮن ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺑـﯽ ﻫﻤﺘـﺎی ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
روﺷﻦﮔﺮ و ﭘﯿﺶﺗﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺬر اﻓﺸﺎﻧﯽ ﺑﯽرﯾـﺎی ﺧـﻮد ،راه را ﺑـﺮای
ً
ﻣﺒﺎرزان راه ازادی روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ از
ﺧﻼل ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اراده اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان و ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮاﺳـﺖ آنﻫـﺎ
ﺳﻠﺴﻪای از ﺗﻐﯿﯿﺮات و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ درآﯾﻨـﺪه
ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎر ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘﯿﺶﺗﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺰدﯾﮑﯽ زاﯾﺪ اﻟﻮﺻﻒ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﻢدﯾﮕﺮ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ روس ﻫﺴﺘﯽ ﻗﺎﻃﺒﻪی ﻣﻠﺖ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺗﻮدهﻫـﺎی
ﻣﺮدم ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻓﺸﺮدﮔﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﻣﺮدم ﻣﺎ
را اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻠﯿﺘﯽ ،ﺳﻤﺘﯽ و ﻣﺤﻠﯽ از ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن ﻓﺎﺻﻞ
دﯾﮕﺮی در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﺎﻫﺪ و ﯾﺎ ﻃﺮفدار روس آن ﻣﺮزی
اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﺎﯾﯽ از آﺗﺶ و ﺧﻮن ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﻣﺠﺎﻫـﺪان راه آزادی از
ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻣﻠﯿﺖ از ﻫﺮ ﺳﻤﺖ و ﻣﺤﻠﯽ ،ﺑﺮادر ﻫﻢدﯾﮕـﺮ و ﯾـﺎور ﻫﻢدﯾﮕﺮﻧـﺪ .در
ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻼح و ﻣﻬﻤﺎت ،در ﺗﺤﺮک ﻧﯿﺮوﻫـﺎ از ﺟـﺎﯾﯽ ﺑـﻪﺟـﺎی دﯾﮕـﺮ ،در
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪان از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺴﮑﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳـﺘﺮ و اﺧﻔـﺎ .ﻣـﺎ
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺪام ﻣﻠﯿﺖ و ﯾﺎ ﮐﺪام ﻣﺤﻞ و ﯾﺎ
ﮐﺪام ﻗﻮم ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﻣﺮدم ﺑﯽ رﯾﺎ و ﺑﯽدرﯾﻎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎﻫﺪان
راه آزادی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺧﻂ ﺳﯿﺮ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻫـﺰاره از ﻣﯿـﺎن ﻗﺒﺎﯾـﻞ ﭘﺸـﺘﻮن ،راه
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﺸﺘﻮن از ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻫﺰاره و ازﺑﮏ و  ..اﺳﺖ ،و ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔـﺎق ﻣﯽاﻓﺘـﺪ
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ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺗﺼﻨﻌﯽ دﯾﺮوزی ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮﺛﺮی در ﺗﺤﺮک ،ﭘﯿﺶروی و ﻋﻘـﺐ ﻧﺸـﯿﻨﯽ
ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪهی ﺗﺎزه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻓﺮﻗﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ً
اﮐﺜﺮا روس داﻣﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ آنﭼـﻪ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫـﻢﺑﺴـﺘﮕﯽ ﻣﯿـﺎن ﻣﻠﯿﺖﻫـﺎ ،اﻗـﻮام ،ﻣﯿـﺎن ﺳـﻤﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮق روز اﻓﺰون اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻧـﻮﻋﯽ
ﻓﺮوﭘﺎﺷــﯿﺪﮔﯽ ﻣﺮزﻫــﺎی ﻣﺤﻠــﯽ در ﺳــﺎﺣﻪی ﻧﻈــﺎﻣﯽ ﻧﯿــﺰ ﺑــﺮ ﻣــﯽﺧــﻮرﯾﻢ ﮐــﻪ
ﻋﻠﯽاﻟﺮﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺒﻐﻪی ﻓﺮﻗﻪای ﻫﻢراه اﺳـﺖ ،وﻟـﯽ اﯾـﻦ ﺑـﻪ ذات ﺧـﻮد در
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ،اﻧﻔﺼﺎل ﺗﺼﻨﻌﯽ ﻣﯿﺎن اﻗﻮام ،ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺤـﻞ ﻣﺘﻌـﺪد
ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺘﺰاج ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻣﯿـﺎن
اﻗﻮام ،ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺳﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آن اﻧﺪازه ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی
و ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﻗﻮام ،ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺳﻤﺖﻫﺎ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺣﺘـﺮام ،ﻫـﻢﮐـﺎری و
ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺘﺮگ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﯾﮏ ﻣﻠﺖ واﻗﻌﯽ
در ﺣﺎل ﺗﺤﺮک ،اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﻨﻔﯽ و ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮاﻧﻪای ﻫـﻢ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ .ﮐـﻪ
ً
اﮐﺜﺮا ﺗﻮﺳﻂ روس اﺷﻐﺎلﮔﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد،
و ﯾﺎ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻦ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﯽرﺳـﺪ ،وﻟـﯽ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ و
اوﺿﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ ﻣـﺎﻫﻮی ﺑـﺎ اﺳـﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ،ﻣﺠـﺎل
روﯾﺶ و ﭘﺮورش اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت را ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺿﺪ اﺳـﺘﻌﻤﺎری آنﻗـﺪر ﻗـﻮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﻢ ﻣﺮزﻫـﺎی
ﺗﺼﻨﻌﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﮐﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ دوﻟﺖﻣﺪاران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪوﺟـﻮد آﻣـﺪه
ﺑﻮد ،از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ﻫﻢ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮاﻧﻪ ،ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮ ﯾﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ را در ﻧﻄﻔﻪ ﻣﯽﭘﮋﻣﺮد .اﯾﻦ وﺿﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻠـﯽ را ﮐـﻪ
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از ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﻠﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﻤﺘﯽ و ﻣﻠﯿﺘﯽ ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽﮔـﺬارد ،ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورده
ً
اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻋﻘﺐﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻌﻤﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ
ﻋﻠﻢ ﮐﺮدن »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ« اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن »رﻫﺒﺮی ﺳﻨﺘﯽ« ای را ﺑﺮ اﻧﺪام ﻧـﺎﻣﻮزون
آن ﭘﯿﮑﺮﺗﺮاﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ را ﺑﻪﻃﻮر زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﺋﯿـﻞ ﻋﻘـﺐﮔﺮا و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی »اﺻﻼح ﻃﻠﺐ« ﺟﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺧﻂ ﺑﻄـﻼن ﻣﯽﮐﺸـﺪ .ﭼـﻪ ،اﯾـﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﯾﺎ از دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺟﺪی ﺗﻐﯿﯿﺮات واﻗﻊ ﺷﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽﺧﺒﺮ اﻧـﺪ و
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺷﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﻮدﺗﺎ اﺳـﺖ و ﯾـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ
اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻌﯿﻨﯽ آنﻫﺎ را وادار ﺑﻪ دادن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮحﻫﺎی »داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ« ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛
وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﺣﻪ ﺑﻪ آن اﻧﺪازه اﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻣﻨﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ در وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ آن ﭘﺎﯾﻪ ﻋﯿﻨﯽ را ﮐﻪ در آن ﻧﯿـﺮو
ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری را ﺑﻪوﺟـﻮد
آورد ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑـﯿﺶﺗـﺮ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ و ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از آنرا
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و ﺑﻪ وﻗﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ روی آن ﮐﺎر ﮐﺮد.
از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی ﻫﻔﺖ ﺛﻮر ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﻪوﺟـﻮد آﻣـﺪن
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮوز ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌـﺪد در
ﺟﻮار ﻫﻢدﯾﮕﺮ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﭘﺪﯾﺪه اﯾﺴﺖ ﺗﺎزه و ﻧﻮ ﺑﻨﯿﺎد،
ً
و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﮐﻮدﺗﺎی ﻫﻔﺖ ﺛﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺧـﻼل ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﺳـﻨﺘﯽ ﺧـﻮد
اداره ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻫﻢﮐﺎری اﯾـﻦ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﺳـﻨﺘﯽ ﺑـﺎ ﻣـﺮدم
راﺑﻄﻪ داﺷﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی ﻫﻔﺖ ﺛﻮر و ﺑﻪوﯾﮋه ﭘـﺲ از ﺗﻬـﺎﺟﻢ روس ﺑـﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ،در
داﺧــﻞ و ﺧــﺎرج از ﮐﺸــﻮر ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳــﯽ دارای اﻓﮑــﺎر و اﻋﺘﻘــﺎدات
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺷﯿﻮهی ﮐﺎر ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻨﺎﻗﻀـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺻﻒ ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻌﻤﺎر

ﺑﺨﺶ دوم :دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ ٢٠٣ /

روﺳﯽ و اﯾﺎدی آن ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﺻﺪد ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪی اﯾـﻦ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آنﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﯿﺘﻢ .آنﭼﻪ ﺑﺮای ﻣـﺎ در اﯾـﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ اﻧـﺪوزی
آنﻫﺎ از ﺧﻼل ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻓﻌﺎل و ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎنﺑﺎزاﻧﻪی ﻣﺮدم ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪای ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد ﺟﻮش ﺗـﻮدهای
ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺪد در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ روس اﺷﻐﺎلﮔﺮ و ﭘﯿـﺎده ﮐـﺮدن اﻫـﺪاف ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﺧﻮد ،در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﻢدﯾﮕﺮ در راﺑﻄﻪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ .ﻣـﺮدم
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن ﺷﻮرش ﻓﺮاﮔﯿﺮ را داﺷﺖ .وﻟﯽ رﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﺷﻮرش ،ﺗﻐﺬﯾﻪ آن ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎدی – ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾـﻦ
ﺷﻮرش را از ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ آن ارﺗﻘﺎء دﻫـﺪ ،ﻣﺴـﺆوﻟﯿﺖ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﺑﻮد.
ﻣﺮدم در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯽ ﺟﻨﮓ در اﺷﮑﺎل ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،وﻻﯾﺘـﯽ و ﺳـﻤﺘﯽ،
اﺷـﮑﺎل ﻣﺘﻌـﺪد ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﭘﯿـﺎده ﮐــﺮدن ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﺳـﻨﺘﯽ را ﻫـﻢراه ﺑــﺎ
ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ اﺧﺘﻨﺎق روس از ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ و اﻣﮑﺎﻧـﺎت
ﻣﺎدی – ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﺳـﺖ آوردﻧـﺪ،
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد .ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑـﺎ
ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺴﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺧﯿﻠﯽ زود رو ﺑـﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪیﻫﺎی آﻧـﯽ آنﻫـﺎ را در ﺳـﺎﺣﻪی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻠﯿﻪ دﯾـﻦ ﻣﻘـﺪس
اﺳﻼم ﻧﯿﺰ آراﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺮدم ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑـﺎ
ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنﻫﺎ ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﻫﻢراﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﺮدم در
ﺧﻼل ﻧﺰدﯾﮑﯽ ،ﻫﻢﮐﺎری و ﺟﺎنﺑﺎزی ﺑـﯽرﯾـﺎی ﺧـﻮد ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
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ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﻣﺎدی – ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﺧﻮد ﻋﻼﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺒـﺎرزاﺗﯽ
را ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺷـﻌﺎرﻫﺎی ﺑﻠﻨـﺪ ﺷـﺪه از
ﻃﺮف آنﻫﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﯾﻦﮐﻪ در ﺗﻔﺼﯿﻼت ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻫﻮﯾـﺖ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻣـﺮدم
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻋﻤﻞﮐﺮد روزﻣﺮه ﺧﻮد آنﻫﺎ ﻗـﺮار دارد .آن ﭼـﻪ ﺑـﺮای
ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻋﺪهای از اﺣﺰاب
از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺮم ﺣﯿﺎﺗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ارزشﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ آنﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ آن
ﺣﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻓﺮﻗﻪای را در درون ﻣﺮدم اﻣﺘﺪاد داده و
از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ روﯾﺎ روﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﭘـﯿﺶ رﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ.
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎ و اﺳﺘﺨﻮان ﺷﮑﻨﯽﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﺣﺰاب و ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑـﻪ
ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،وﻟﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم در ﻣﯿـﺎن ﻣـﺮدم داﻣـﻦ زده ﺷـﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آنﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم از ﻣﺮز اﺧﺘﻼﻓﺎت دروﻧﯽ ﭘـﺎ
ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷـﺖ و ﺑـﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀـﺎت ﺗﻌﺼـﺒﯽ و ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻋـﻼج رﺳـﯿﺪ .ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ اﮐﺜﺮا اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﻣﻨﻔﻌﺖﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﭼﭙﺎولﮔﺮاﻧـﻪ ﺑـﻮده
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ ،اﻫﺪاف و ﻋﻤﻞﮐﺮد
اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ وا ﻣﯽداﺷﺖ .ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ اوﺿـﺎع دوری
ﮔﺰﯾﺪن از ﯾﮏ ﮔﺮوه و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﻣﮕﺮ راه رﺳﺘﮕﺎری را در آنﺟـﺎ
ﺑﯿﺎﺑﺪ ،وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﺮک داﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪه و ﮔﻮﯾـﺎ ﺑـﺎ آن ﻫـﻢراه ﺑـﻮد ،ﻣـﺮدم
ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﻢﺷﺪه »ﻣﻮﻟﻮی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد« در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻫـﻢراه ﺑـﺎ ﻧـﺎ
اﻣﯿﺪی ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪوزی ﺧﻮد ،ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ اﯾﺠـﺎد اﺷـﮑﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ »ﻟﻮﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪﻫﺎ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾـﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠـﯽ و
ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ ،ﺷﻮراﻫﺎی وﺣﺪت ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ،ﺷﻮراﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و « ..ﭘﻨـﺎه ﺑﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻫﻤﻪ آن اﺷﮑﺎل ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠـﯽ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣـﺮدم ﺑـﻮد ﮐـﻪ از ﯾـﮏ ﺟﺎﻧـﺐ از
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ﮔﺮوهﻫــﺎی ﻟــﻮ داده ﺑــﺮ ﺟﻨــﺒﺶ ﻧﺎراﺿــﯽ ﺑﻮدﻧــﺪ و از ﺟﺎﻧــﺐ دﯾﮕــﺮ ﺑــﺪون درک
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺧﻮد زﻣﺎم اﻣﻮر ﺧـﻮد را در دﺳـﺖ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ،وﻟﯽ واﺿﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ و ﻋﺎرﺿﯽ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺎب و ﺗﻮان رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﻧﺪارد.
وﻟﯽ ﺳﯿﻞ ﺳﺮﮐﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ اﯾـﻦ ﻣﺼـﺎﺋﺐ ،ﻧـﺎ اﻣﯿـﺪیﻫﺎ،
دامﮔﺴﺘﺮیﻫﺎ ،ﻫﻨﻮز ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺣﺮﮐـﺖ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ اﻧـﺪوزی ﺧـﻮد اداﻣـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ.
ﺟﺪاﯾﯽﻫﺎی ﮐﺘﻠﻪای ﻣـﺮدم از اﯾـﻦ ﮔﺮوهﻫـﺎ روز اﻓـﺰون و ﻫـﺪفﮔﯿﺮی ﻣـﺮدم از
ارﺗﺒﺎط ﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺪهای ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﯾﺎس و
ﻧﺎ اﻣﯿﺪی از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺗﺤـﺮک و راه ﯾـﺎﺑﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و ﻋﺪه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،ﻣﺮزﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ آنﻫـﺎ
ً
دﻗﯿﻘﺎ در ﺳﻄﺢ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻣـﺎدی – ﺗﺨﻨﯿﮑـﯽ ﻣﺤﺼـﻮر ﻣﯽﺳـﺎزﻧﺪ .ﺑﮕـﺬرﯾﻢ از
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺣﺎدی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪهای ﻗﻠﯿﻞ ﺑﻪ وﺟـﻮد ﻣـﯽآورد و ﺳـﺎﺣﻪی
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ .آنﭼﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ،ﺷﮕﺮف و ﺳﺮﮐﺶ ﻣﺮدم ،ﺟﺎنﺑﺎزی آﻧﻬﺎ و
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آنﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺻـﻮرت ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ﻫﻢﭘﺎی و ﻫﻢراه ﺑﻪ آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﻮﺳـﯿﺪﮔﯽ ،از ﺧـﻮد ﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ و
اﻧﻌﺰال روز اﻓﺰون اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﺪر دادن ﻧﯿﺮوی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﻮدهﻫﺎ
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﯿﻖ ،واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻓﺮاﮔﺮد اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎ
ً
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺪون رﻫﺒﺮی ﺳﺎﻟﻢ و ﻫﻢ اﮐﻨـﻮن ﻋﻤـﺪﺗﺎ
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد ﺑﻪﺧﻮدی ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮار از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻤﯿﻠـﯽ ارزﯾـﺎﺑﯽ
ﮐﺮده و ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺟﺎنﺑﺎز و ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺧﻮد را در ﺗﻤـﺎم اﺑﻌـﺎد آن
دﯾﺪه و اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻘﺐﮔﺸﺖ
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ﺗﻮدهای ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم در ﺧﻼل ﺷﺶ ﺳﺎل و
اﻧﺪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﺞ ﺻﻮرت ﻣﯿـﺎن اﯾـﻦ دو ﻓﺮاﮔـﺮد
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ و ﺻﻮر ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﺗﻤﺎس ﻫﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻢ ﻫﻮﯾﺘﯽ
و ﻫﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ را ﭘﺬﯾﺮا ﮔﺮدﯾﻢ .ﺗﻌﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﺮوﮐﺶ و ﯾﺎ ﻣﯿﻼد ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑـﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ،ﺷﺮوط اﯾﺠﺎد ﺗﮑﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ﺑﺪﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ
از ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﺗﺤﺮک ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺗﻮدهای و از ﻣﯿﺎن ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮی ﺟﻨﺒﺶ را
ﺑﻪﻃﻮر ﻻﯾﻨﻘﻄﻊ از ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﻘﺎء دﻫﺪ .اﯾﻦ اﻣﮑـﺎن ﺑـﻪﻃﻮر
ً
ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ وﺟﻮد دارد و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻨـﺒﺶ ﻧﯿـﺰ دﻗﯿﻘـﺎ ﺑـﺮ
روی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ را در ﺧﻼل ﯾـﮏ
ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻪ دوش ﺑﮑﺸﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﻢ از ﺿﻌﻒ ذاﺗﯽ رﻧـﺞ ﻣﯽﺑـﺮد
ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ دروﻧﯽ ،ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﮕﯽ ،ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ روﺷﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﻨـﺪ ،و ﻫـﻢ از اوﺿـﺎع وﯾـﮋه
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ،ﻧﻘـﺶ روﺷـﻦﮔﺮاﻧـﻪ و
ﺑﺎرزی را ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﺧﻼل ﺷﺶ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪوش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ روس اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ و ﭼﻪ در دادن آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣـﺮدم ازﺧـﻼل ﯾـﮏ ﻣﺒـﺎرزه
روﯾﺎروی ﺑﺎ دﺷﻤﻦ و دادن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرزی از ﺟﺎنﺑﺎزی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ و ﺑـﯽرﯾـﺎی
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ اﮐﻨـﻮن در ﺻـﺪد ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻫﻤـﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن و ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ آن ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﺎ در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال از ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﺪﯾﻖ و ﭘﺎکﺑﺎز ﺧﻮد
و ﻓﺮزﻧﺪان رﻧﺞ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻫﺴـﺘﯽ ﺧـﻮﯾﺶ دﻓـﺎع ﮐـﺮده ،و در وﺟـﻮد اﯾـﻦ
ﺟﺮﯾﺎن آﯾﻨﺪه ﺗﺎﺑﻨـﺎک آزادی ﮐﺸـﻮر را دﯾـﺪه اﻧـﺪ .ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت زﻫـﺮ آﮔـﯿﻦ دﺷـﻤﻦ
اﺷﻐﺎلﮔﺮ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺤﺠﺮ و ﻋﻘﺐﮔﺮای ﺟﻨﺒﺶ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺳﺎﺣﻪﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨـﯽ

ﺑﺨﺶ دوم :دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ ٢٠٧ /

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﺳﻤﻮم ﺧﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺪا ﺳﺎزد.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺧﻼل ﺷـﺶ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪی ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و
ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺧﻮد ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺶﺗـﺮی از دﺷـﻤﻦ ﺑـﻪدﺳـﺖ آوردﻧـﺪ .ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺣﻪ را از ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ آنﻫﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻢﮐﺎری ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽﻫـﺎی ذاﺗـﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ آزﻣـﻮن
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و در راﺑﻄﻪی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺛﺮات آنرا ﺑﺮ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ درک ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪوزی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺰاف ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه و
ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻫﻤﺎت و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎت
ﺗﻮام اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪای اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮدهﻫﺎی
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ اوﺿﺎع ﺑﻌـﺪی ﺟﻨـﺒﺶ ﺗـﺄﺛﯿﺮات ژرف و دﯾﺮﭘـﺎی ﺧﻮاﻫـﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﺎﯾﻪای ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮای رﺷﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ آﮔـﺎﻫﯽ اﮐﻨـﻮن
ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ درﻧﻮردﯾﺪه اﺳﺖ .رواﺑﻂ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ،رواﺑﻂ
ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداران ،رواﺑﻂ ﻣﯿـﺎن ﺟﺒﻬـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر و ﻣﯿـﺎن
ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و ﻫﻢﭼﻨـﺎن رواﺑـﻂ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ ﻋﻘﺐﮔـﺎه ﺟﻨـﺒﺶ در
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﺑﺎ ﺟﺒﻬﺎت داﺧﻠﯽ و ﻃﻮر ﻓﺸﺮده و ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ رﺷـﺪ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ،
اﻧﺴﺎن ﺗﻔﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻌﯽ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎﺣﻪی ﻣﺤﺪود
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ او ﺑﯿﺮون رﻧﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ و او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن در آﻣﯿﺰد ،آنرا ﺷـﮑﻞ داده و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺳﻮق دﻫﺪ .زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ وﻗـﺎﯾﻊ او
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و در ﺧﻼل اﯾﻦ ﺟﺒﺮ ،او ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و زﻣﺎن دﯾﮕـﺮی ﺑـﺎ
ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﻘﻼی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺘﻦ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣـﯿﻠﺶ ﺳـﺎزﻧﺪهی
ﺟﺒﺮی ﺑﺮای دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه در آنﭼﻨـﺎن ﻣﺤـﯿﻂ ﮔﺴـﺘﺮدهای ﺣﺮﮐـﺖ
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ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس و ﻣﺰدوران ﺧﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪ آن ﯾﮏ ﺟﺎﻧـﺐ اﯾـﻦ
ﺗﻨﺎزع ﺑﺰرگ را ﻣﯽﺳﺎزد ،و او ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟـﻮدش در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﺑﻌـﺎد وﺳـﯿﻊ ﺣﺮﮐـﺖ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ روس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ آن را ﭘـﻮﯾﺶ دروﻧـﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ،ﻣﺮدﻣﺎن ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪاش و ﻫﻢزﻣـﺎن ﺟﻬـﺎن ﻣﯽﺳـﺎزد .اﯾـﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ذﻫﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﺷﺨﺼﯿﺖ ذﻫﻨﯽ آن را ﻣﯽﺳﺎزد.
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم درک درﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ،ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﯿﺮﻧﺪه و ﺑﺎﻟﻨﺪه آن ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ،ﺑﺎ ﻫﻢراﻫﺎن ،ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و
ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻮازی و ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ او ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﻓﻬﻢ دور ﻧﻤﺎی ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻪ دارای
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن در ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد را
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و در ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﻣﻊ آن درک ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﮐﻨﻮن در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی وﺟﻮد ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﺑـﻪ ﭘﺎﺧﺎﺳـﺘﻪ ﻣـﺎ در ﮔﯿـﺮ ﯾـﮏ
ﻣﺒﺎرزهی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﺧـﻮد در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس
اﺳﺖ .از ﺟﺎﻧـﺐ دﯾﮕـﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭘﻮﺳـﯿﺪه و راه ﺣﻞﻫـﺎی ﻓﮑـﺮی –
ﺳﯿﺎﺳﯽای را ﮐﻪ آنﻫﺎ در ﺧﻼل ﺷﺶ ﺳﺎل و اﻧﺪی ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه اﻧـﺪ ،در اﺛـﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻏﻨﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﺧﻮد را ﺑﻪ آزﻣـﻮن ﮔﺬاﺷـﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺪون ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪﯾﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﯾـﺎ ارﺗﻘـﺎی
ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ ﺿﺪ ﻋﻘـﺐﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻠـﯽ،
ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ آن آﻫﻨﮓ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻮﻫﯽ
از ﺗﺠﺎرب ﺣﺴﯽ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪه وﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد را از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻘـﺐﮔﺮای ﺟﺎﻣﻌـﻪ
دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ در آﯾﻨﺪه ﻫﻢراه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻦﮔﺮ و رهﮔﺸﺎ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﯾﮏ
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ارﺗﻘﺎء ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و اﮔﺮ ﻫـﻢ ﺷـﺪت اﺧﺘﻨـﺎق روس و ﻋـﻮامﻓﺮﯾﺒـﯽ
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ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﺐﮔﺮا ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و آن را ﺑﻄـﯽ ﺳـﺎزﻧﺪ،
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ آﮔﺎﻫﯽ آﻓﺮﯾﻦ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺪ ﺷـﻮﻧﺪ ﯾـﺎ
ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺎﮐﺘﻮر زﻣﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزهای درازﻣﺪت اﮔﺮ از ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎ
ﺗﻮازن ﻗﻮای ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺣﻪی اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮی ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺧـﻮد را در اﺷـﮑﺎل
ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﻣﺒﺎرزات اﻋﺘﻘﺎدی – ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻣﺒﺎرزه و راه ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼـﺎدی – اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣـﺮدم و در ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ آن ﺗﻐﯿﯿﺮات دروﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧـﺪ دارد ﮐـﻪ
در ﺧﻼل اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ و ﺧﺎرج از اراده ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﯾﺎ اﻃﺮاف ﻧـﺰاع
ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﻮد را ﻫـﻢ ﺑـﺮ روی ﺗـﻮازن ﻗـﻮا و ﻫـﻢ
ﺑﻪروی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در ﺗﻐﯿﯿـﺮات وارده
در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ،در ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ روز اﻓﺰون ﻣﯿﺎن ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،در ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧـﺪوزی روز اﻓـﺰون
ﻣﺮدم ،از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻮﯾﻨﯽ در رﺷﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﺿﺪ ارﺗﺠـﺎﻋﯽ
ﻣﻀﻤﺮ اﺳﺖ .درک ﻋﻠﻤﯽ ﻓﮑﺘﻮر زﻣﺎن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺗﺤﻠـﯿﻼت ﺧـﻮد
ﺗﻔﺎﻋﻞ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮازن ﻣﻮﺟﻮد ﻗﻮا را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت دروﻧﯽ ﺑـﻪﻃـﻮر
ﮐﻠﯽ و ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ آن در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻪﻃﻮر واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧـﻪ ﻣـﻮرد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و اﻣﮑﺎن ﻏﻠﺒﻪی ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی را ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﺟﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪهی ﺗﺎرﯾﺦ از ﺧﻼل ﺗﻐﯿﯿﺮات دروﻧﯽ ﭘﻮ ﯾﺎ
و ﺗﺄﺛﯿﺮ روزاﻓﺰون ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽاش ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟـﺪا از ﺷـﺮاﯾﻂ
)ﺗﻮازن ﻗﻮا در ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ( ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻊ ﺷﻮد .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧـﻮرد ﯾﮏﺟﺎﻧﺒـﻪ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﺟﺰمﮔﺮاﯾـﯽ
ﺑﯽاﺳﺎس ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﺪون در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺖ ﭘـﯿﭻ وﺧـﻢ
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اﺟﺰای آن در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ،اﺣﮑﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾـﻪی آن ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪ ،درﺣـﺎﻟﯽﮐـﻪ
ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣـﺪ و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﻪ ﺗﻮازﻧـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺒـﺎرزهی
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﮐﻠﯿـﺖ اﯾـﻦ ﺣﺮﮐـﺖ ﻗـﺮار
دﻫﯿﻢ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎ ﺑﺎ درک ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺻـﻮرت دارای
ﻣﺤﺪودﯾﺖزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،از ﻫﻤـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻋﻤﯿـﻖ ﺣﺎﺻـﻠﻪ در درون ﺟﺎﻣﻌـﻪ و
ﺟﻨﺒﺶ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪه ،در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑـﻪ ﯾـﺄس و ﻧـﺎ اﻣﯿـﺪی ﮔـﺮدن ﻣـﯽﮔـﺬارﯾﻢ و ﯾـﺎ
راهﺣﻞﻫﺎی ﻧﯿﻢﺑﻨﺪ و ﺳﺎزشﮐﺎراﻧﻪ را ﭘـﯿﺶ ﻣـﯽﮔﯿـﺮﯾﻢ ،اﮔـﺮ ﻣـﺪت ﮐﻮﺗـﺎه و در
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﺰدﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ )ﺗـﻮازن ﻗـﻮا( اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ
ﭘﯿﺮوزیﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ ﮔﺮدد و ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾـﻪی ﺗﻨـﺪی و ﮐﻨـﺪی ﺗﻐﯿﯿـﺮات
دروﻧﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن دراز اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات دروﻧـﯽ ﺟﻨـﺒﺶ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﺗـﻮازن ﻗـﻮا و ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﯿﮑـﺎﻧﯿﺰم
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮕﺬارد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻨﮓ درازﻣﺪت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ در ﮔﯿﺮ ﺗﻨﺎﻗﻀـﺎت ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن اﺳـﺖ.
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و دﺷﻤﻦ ،ﺗﻨﺎﻗﺾ دروﻧﯽ ﻣﯿـﺎن ﮔﺮوهﻫـﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔـﻪی دﺷـﻤﻦ در
اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ،ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ،ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﻣﯿﺎن ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ آن ،و ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﻣﯿﺎن ﺗﻮازن ﻗﻮای ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺣﻪ و ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺮوﻫﯽ وﻏﯿﺮه.
اﮔﺮ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و دﺷـﻤﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﺎو ﯾﻦ ﺗﻨـﺎﻗﺾ اﺳﺎﺳـﯽ و ﻋﻤـﺪه ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪهی ﺳﯿﻤﺎ و ﺧﺼﻠﺖ ﺟﻨﺒﺶ در ﮐﻠﯿﺖ آن اﺳﺖ ،ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯿﺎن ﻗﻮای ﻣﻮﺟـﻮد
و ﺗﺤﺮک دروﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪهی ﺳـﻤﺖ ﺣﺮﮐـﺖ ﺟﻨـﺒﺶ اﺳـﺖ ،و اﯾـﻦ
ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﻋﻤﺪهی ﺗﻨﺎﻗﺾ ،ﻣﺤﺮک آن ﭘﯿﺶ
و ﻋﻘﺐ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهی اﺧﺘﺘﺎم آن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و دﺷـﻤﻦ
ﺳﺮﺷﺖ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯿﺎن ﺗﻮازن ﻗﻮا و ﺗﺤﺮک دروﻧﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
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ﺳﺎز آنﺳﺖ .ﻋﺪم ﻓﻬﻢ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻋـﺪهای از رﻫﺒـﺮان را ﺑـﻪ
ﺟﺰﻣﯽﮔﺮی ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮی ﯾـﺄس و ﻧـﺎ اﻣﯿـﺪی
ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺧﻮد را در ﻋﻘﺐﮔﺸﺖﻫﺎی ﻓﮑﺮی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻤﻠـﯽ ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.

اروﭘﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ؟

١٢

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﮑﺘﻪ ای را ﮐﻪ ﻫﺮﺧﻮاﻧﻨـﺪه ،ﺑـﻪﺧﺼـﻮص در ﻣـﻮرد آﺛـﺎر و
اﺳﻨﺎد ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮداﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ در آن ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺷﺮاﯾﻂ
 (١٠ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﻋﺒـﺪاﻟﻘﯿﻮم "رﻫﺒـﺮ" رﻫﺒـﺮ ﺳـﺎﻣﺎ ،رﺋـﯿﺲ ﺟﺒﮭـﻪی ﻣﺘﺤـﺪ ﻣﻠـﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن و اﺳـﺘﺎد ﺳـﺎﺑﻖ
ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺘﯽﻫﺎی ﮐﯿﻞ و ﻫﺎﻣﺒﻮرگ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻣـﺘﻦ اﯾـﻦ اﺛـﺮ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻓﺮاﻧﺴـﻮی ﺑـﻮده و ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﻤﯿﺘـﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﻣﺎ-اداﻣﻪ دﻫﻨﺪهﮔﺎن در  ٢٧ﺟﻨﻮری  ٢٠١٢ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺻﺮﯾﺢ و اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻤﺘـﺮ
ً
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و اﮐﺜـﺮا اﻏﻤـﺎض ﻣـﯽﺷـﻮد .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻧـﺎﻗﺺ
ازﻣﺤﺘﻮای اﺛﺮﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪرویﻫـﺎ و ﻧﻘـﻞ ﻣﻨﻔﺼـﻞ و ﺗﺒﺼـﺮهﻫـﺎی
ً
ﻏﯿﺮﻣﺴﺆوﻻﻧﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺦ ﻫﻤﺎن اﺛﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪای دوم »آﻧﭽﻪ در
ﭘﺎﺋﯿﻦ از زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ« ،ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای زﻧـﺪه ﯾـﺎد ﭘﺮوﻓﯿﺴـﻮر
ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ در ﻧﯿﻤﻪ دوم دﻫﻪای ﻫﺸﺘﺎد در اروﭘﺎ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ درﻣﻮرد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ً
ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﺣﻀﺎر ﻋﻤﺪﺗﺎ اروﭘﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﺳـﺎﺧﺖ
ﮐﻪ ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﻮم رﻫﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﺒﮭﮥ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن درآن
ً
ﺟﻠﺴﻪ اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺜﻼ »ﺳﺎﻣﺎ«» .رﻫﺒﺮ«
ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ داﻫﯿﺎﻧﻪ اش از اوﺿـﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺣﺎﺿـﺮان را ﺑـﺎ ﻫﻤـﻪ ﻫﺴـﺘﯽﻫـﺎ و
ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ را
از ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺸﻮ ﯾﻖ ﮐﺮده ﺑﺎ دوﺑﺎره ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ در ﺷـﺮاﯾﻂ دﻫـﻪای ﻫﺸـﺘﺎد
ﻣﯿﻼدی و ﻫﯿﺎﻫﻮی» ،رﻫﺒﺮ« اﺳﺖ .از اﯾﻦرو وﺟﻮه ﻣﻠﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﺷﮭﯿﺪ ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ازﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﺷـﻮروی ،ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻔﮭﻮم و آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﻧﺘﻈـﺎرات ﮐﻤـﮏ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺮدم اروﭘﺎ ،و زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ آنﻫـﺎ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اروﭘـﺎﺋﯽ ﺑـﺮای ﺗﺤﮑـﯿﻢ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻣﺠﺮب داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﺮب و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﻣﺒﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ از » رﻫﺒﺮ« ﺷﮭﯿﺪ اروﭘﺎ داﺷـﺖ ،ﺑـﺎ دﻗـﺖ و ﻫﻮﺷـﯿﺎری ،و
ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺎص ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺸـﻮرش را ﻗﺮﺑـﺎن ﺳـﺮاب ﮐﻤـﮏﻫـﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮐﻮن ﻏﺮب ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧـﺒﺾ ﻏﺮﺑـﯽﻫـﺎ ،ازﺟﻤﻠـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﺠﻠـﺲ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺻﺪا و ﺑﻪ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ
و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر» ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺳﻤﯽ« ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﺸﮑﻠﯽ ﻏﯿـﺮ از
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اروﭘﺎﯾﯽﻫـﺎی ﺧـﻮشﺑـﯿﻦ ﺑـﻪ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ را در ﺣﻘﯿﻘـﺖ در دﻓـﺎع و ﺣﻤﺎﯾـﺖ از
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ -اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد دو ﮔﻔﺘـﻪای آن
ﺷﮭﯿﺪ ﮔﻠﮕﻮن ﮐﻔﻦ راه آزادی ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎد آوری اﺳـﺖ  :ﯾﮑـﯽ اﯾـﻦﮐـﻪ ﻣـﯽ ﮔﻔـﺖ
»زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ُﺑﺮد آن
ﮐﻤﮏ و ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪای آن دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ در
ﻏﯿﺮآن ﮐﻤﮏ ﺳﺮ آﻏﺎز واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﮐﺎر ُﺑﺮد اﯾـﻦ
ً
ﮐﻤﮏﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه و ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﻨﺪ» .ﺗﺬﮐﺮ
دﯾﮕﺮ ﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ :دﺷﻤﻨﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼش را ﺑﻪ ﺧﺮچ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﻘﺮب دﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪای ﺻﻔﺮ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد
ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ از داﻋﯿﻪای ﻣﻠﺖ ﺧﻮد دﻓﺎع »رﻫﺒﺮ« درﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ و
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﺮور و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد .ﻓﺮق اﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ
ﺷﯿﻮهای اﺻﻮﻟﯽ و ﻏﺮور اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺴﯿﺞ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧـﺎت و ﺗﻀـﺎدﻫﺎ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ درﯾﻮزهﮔﺮی و ﺳﺮ ﺑﻪ آﺳﺘﺎن اﯾﻦ و آن ﮔﺬاﺷﺘﻦ زﯾﺮ ﻧﺎم ﺟﺬب ﮐﻤـﮏ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوز ُﻣﺪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴـﺄﻟﻪای ﺟﺎﻟـﺐ دﯾﮕـﺮ در اﯾـﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞﮐﺮد اﺳﺘﻌﻤﺎر روس در آن زﻣﺎن و ﻋﻤﻞﮐﺮد اﺳﺘﻌﻤﺎر
اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﺶ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﺗﺤﺖ ﻫﺮﻧﺎﻣﯽ ﺳﺮﺷﺖ و ﻋﻢﻟﮑﺮد ﻣﺸﺘﺮک دارد.
اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﺑﺎ درک و ﺑﺎ درد ،ﺑﺎ ﺟﺎ ﺑﻪﺟﺎ ﻧﻤﻮدن واﻗﻌﯿﺖﻫـﺎ در ﻣـﺘﻦ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ،ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐـﺞ راه در اﻣـﺎن ﺑﻤﺎﻧـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ درﺣﻔـﻆ دﻗﯿـﻖ و
ﻣﺴﺆوﻻﻧﻪای ﯾﮑﯽ از ﻫﺰاران ﺻﻔﺤﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺸﻮر ،دﯾﮕﺮ رﻫﺮوان ﭘﺎک
ﻃﯿﻨﺖ را از ﻟﻐﺰ ﯾﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
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ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪهای ﻣﻘﺎوﻣـﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪهای
ﺟﺒﮭﻪای ﻣﺘﺤـﺪ ﻣﻠـﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ،ﺑـﻪ دﻋـﻮت ﮐﻤﯿﺘـﻪای ﺑﻠﮋ ﯾـﮏ  -اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن
)ﮐﻤﯿﺘﻪای ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ وﺑﻠﮋ ﯾﮑﯽﻫﺎ( ﻃﺮﻓـﺪار ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ،در اﯾـﻦﺟـﺎ ﺑـﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازم .ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺮدم ﻣﺎ در رﻋﺎﯾﺖ
اﺻﻮل ﻣﮭﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮد ﻫﻤﺂﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﮭـﺎﺟﻢ ﺷـﻮروی ﺑـﺮ
ﮔـﺰار ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻣـﺎ را در اﺣﯿـﺎی آزادی ،ﺣﻔـﻆ ﺻـﻠﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺛﺒﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺷﻮروی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،وﻟﯽ ﻫﺪف آن ﺛﺎﺑـﺖ اﺳـﺖ .اوﺿـﺎع در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪای ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در دو ﺟﺎﻧـﺐ
ﺑﻪوﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬارد .درﺟﺎﻧﺐ دﺷﻤﻦ و در ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ.
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ آﻗﺎی ﻧﺠﯿﺐ اﻟﻠﻪ ،رﺋﯿﺲ رژ ﯾﻢ ﮐﺎﺑﻞ )ﮔﻤﺎﺷـﺘﮥ ﺟﺪﯾـﺪ روسﻫـﺎ
درﮐﺎﺑﻞ( ،درﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﭘﻠﯿﻨﻮم ح .د .خ.ا ﺳﻪ اﻗﺪام ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺣﺘﻤﯽ ﺑـﺮای
دوﻟﺖ و ﺣﺰب ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻧﻤﻮد :ﺗﺮﺻﺪ ﺳﺮﺣﺪات ،ﺗﻘﻮ ﯾـﺖ ﻧﻔـﻮذ در روﺳـﺘﺎﻫﺎ و
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ آنﻫﺎ ﭼﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺸﻮن اﺷﻐﺎلﮔـﺮ در ﺟﻨـﻮﺑﯽ در ﺟﻬـﻮار ،درﺟـﺎﺟﯽ،
درﭘﮑﺘﯿﺎ؛ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ در ﮐﻨﺮ و درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق؛ ﺣﻤﻼت ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺮدم ﻫﺮات و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر؛ ﺗﻼش ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮﺣﺪی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﯾﺮان .ﻫﺪف ﻋﻤﺪهای اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﻮای ﺷﻮروی ،ﺻﺪور ﺑﺤـﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮب ﻣﻤﺎﻟـﮏ ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ
اﺳﺖ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑـﺮ ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن و اﯾـﺮان ،و ﻣﻨﺤـﺮف ﺳـﺎﺧﺘﻦ
ذﻫﻨﯿﺖ ﻋﺎﻣﻪای ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻃـﺮف
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ﻣﻌﻀﻼت ﺳﺮﺣﺪی ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﻫﺪف در ﺿﻤﻦ دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن اﻋﺘﺒﺎر از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و در رأس ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﻔﻮذ در ﺑﯿﻦ اﻫـﺎﻟﯽ روﺳـﺘﺎﻫﺎ درﺳـﺎل  ۱۹۸۱م ﺗﻮﺳـﻂ
ﻟﺌﻮﻧﯿﺪ ﺑﺮژﻧﻒ اﻋﻼن ﺷﺪه و از آن وﻗـﺖ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺟﺮﯾـﺎن داﺷـﺖ ﮐـﻪ آن ﮔﻮﻧـﻪ
ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪای ﮐﯽ .ﺟﯽ .ﺑﯽ در ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﮔﺮوهﻫﺎی ﻧﻔـﻮذی زﯾـﺮ ﻧـﺎم
»اﮐﺴﺎ« و ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ »ﺧﺎد« ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪای اﺟﺮاء درآﻣﺪ  .دو وﻇﯿﻔﻪای ﻋﻤـﺪه
ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺧﺎد« ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدن در دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ؛ و ازﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﮭﺎر ﻓﺮﮐﺴﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ح .د .خ .ا .را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺮح اﮐﻨﻮن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺲ ﺑﺰرﮔـﯽ در رژ ﯾـﻢ ﮔﻤﺎﺷـﺘﻪای ﺟﺪﯾـﺪ ﮐـﺮﻣﻠﯿﻦ
ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻔﻮذی ﺷﻮرویﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﻓﺮدای ﮐﻮدﺗـﺎ زﯾـﺮ
ﻧﺎم »رﯾﻔﻮرمﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﺷﮑﺎل
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻔﻮذ در ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺮان ﻗﺒﺎﯾﻞ،
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﻫﺎی ﻧﺎم ﻧﮭﺎد اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ وﻏﯿﺮه .از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﻧﺘﯿﺠﻪ داده اﻧـﺪ ،اﺣﺘﻤـﺎل آن ﻣـﯽرود ﮐـﻪ
ﺷﻮرویﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫـﺎ را ﺗﺸـﺪﯾﺪ و اﻧﮑﺸـﺎف داده و ﺗﺄﺳﯿﺴـﺎت ﺟﺪﯾـﺪی را
ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ،ﺷﯿﻮهای دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪای ﻗﺎﻋـﺪهای
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رژ ﯾﻢ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه و ﮐﺴﺐ ﻧﻔﻮذ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﻔﻆ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﻮروی ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠـﯽ،
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺮﮔﻪﻫﺎ ،اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ارﮔﺎنﻫﺎی ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮای
آﺷﺘﯽ ،ﻫﻤﻪای اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ ﺑﺮای آﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖ را ﺑﻪﺧﺼـﻮص در
روﺳﺘﺎﻫﺎ دوﺑﺎره اﺣﯿﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺪهای ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋیﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ راه اﻧﺪاﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﻮرﺑـﺎﭼﻒ و
ﻧﺠﯿﺐ اﻟﻠﻪ و ﻧﻐﻤﻪای ﺧﻠﻊ ﺳﻼح و اﻣﻨﯿﺖ ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ را ﺑﺎور ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ .اﻣـﺎ
واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﭼﻨﺪﯾﻦ وﻻﯾـﺖ ،و
ﺑﻪو ﯾﮋه در ﺳﺎﺣﺎت ﺳﺮﺣﺪی ﮔﻮاه آنﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺷﻮروی ﺑﺮای اﺷﻐﺎل ﮐﺸـﻮر
ﻣﺎ و ﻣﻄﯿﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣـﺮدم ﻣـﺎ ،ﮐﻮﭼـﮏﺗـﺮﯾﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪای ﺗﻐﯿﯿـﺮ را ﺑﺎزﺗـﺎب
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ
درﺳﯽ را ﮐﻪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم ﻣﺎ ،ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿـﺮون
ﮐﺸﯿﺪ ،از ﻣﻔﮭﻮم ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪای ﻣﺮدم ﻣﺎ،
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎﯾﺶ درﺣﺎل اﻧﮑﺸﺎف اﺳﺖ .ﻗﺪرت آﺗـﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﻼح ﺛﻘﯿﻞ دﺳـﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی ﺿﺪ ﺗﺎﻧﮏ و داﻓﻊ ﻫﻮا؛ و ﺧﺴـﺎراﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ دﺷـﻤﻦ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﮭﯽ درﺣـﺎل اﻓـﺰاﯾﺶ اﺳـﺖ .ﻣﻘﺎوﻣـﺖ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﮭﺘﺮ ،ﺑﺴﯿﭻ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﻮای ﺧﻮد را دارد .از ﺑﺮﮐـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﮭﺘـﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎی ﺧـﻮد ،ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻗـﺎدر اﺳـﺖ ﺷـﮭﺮﻫﺎی زﯾـﺮ ﻧﻔـﻮذ دﺷـﻤﻦ و
اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت آنرا درﺣﺎﻟﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻣـﺎ در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻣـﺎ
ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﺰرگ و ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺧﻮد را ﻫﻢ دارد .ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ روسﻫﺎ اﻣﺮوز ﻣﻐﻠﻖﺗﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮ ﯾﻞ ﺟﻨﮕﯽ آن ،در ﭼﻮﮐﺎت ﯾﮏ دوﻟﺖ
ﻣﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺖ ،ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ،ازﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ وﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد درس ﮔﺮﻓﺘﻪ و درﺣﺎل آﻣـﺎده
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎ درس ﻫﺎی ﻻزﻣﻪ از ﺗﮑﺎﻣﻞ اوﺿﺎع ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﮭﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﻣﺪرن ،آﻣﻮزش
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ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤـﯽ و ﺗﺎﮐﺘﯿـﮏﻫـﺎی ﺟﻨـﮓ ﺑـﺎ در ﻧﻈﺮداﺷـﺖ ﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،رواﻧﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻨﮓ ،ﺗﺎﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﺪی ﭘﮋواک ﺧﻮد را درﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ آنﻫﻢ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎزهای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .آنﻫﺎ دﺷﻤﻦ را ﺑﮭﺘـﺮ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﺟﻨﮓ را درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫـﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮات ﺟﻨـﮓ ﺑـﺮ
ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺎ ﺑﻌﻀـﯽ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻏﺮض
وﺣﺪت و ﯾﺎﻫﻢ اﺋﺘﻼف راه اﻧﺪازﻧﺪ .زﯾﺮا آنﻫﺎ از ﺧﻮاﺳـﺖﻫـﺎی ﻣـﺮدم آﮔـﺎﻫﯽ
دارﻧﺪ و ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم وﺣﺪت را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮاﻫﺎن اﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﮭﯽ را ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎی دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿـﮏ و رواﺑـﻂ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻫﻢ ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪای ﺟﺪﯾـﺪ اﻧﮑﺸـﺎف
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰای ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮداﺷﺖﻫـﺎ و ﺑﯿـﻨﺶ
ﺧﺎص ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻐﺮﻧﺞ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎر ﻣﯽآورد.
ﺗﺼﺎدﻣﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن اﺣﺰاب رﻗﯿﺐ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی ﺑـﯽﻫـﻮده ﻣﻮﺟـﺐ
ً
دلﺳﺮدی و ﺑﻌﻀﺎ ﯾﺄس و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣـﺮدم ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن،
ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﻧﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﯿﻠﻪﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ و ﯾﮏ
ﻧﻮع ﺑﯿﻨﺶ ﯾﮏ ُﺑﻌﺪی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺑﺮای ﺗﺤﺮک ﺟﻨـﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺧﻄﯿـﺮ و
ﺣﺘﯽ ﻓﯿﺼﻠﻪﮐﻦ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎ در ﻋﺮﺻﻪای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﭽﻪای ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻠﺖ زﯾﺮ ﺳﺘﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ آنﻫﺎ رو ﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل و ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺷـﺪه ﺗﻔـﺎوت ﻗﺎﯾـﻞ
ً
ﺷﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴـﺖ .ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐـﻪ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺗﺤـﺖ
اﺷﻐﺎل ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﻀﻮر دارد در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺷﺪه ،دﺷـﻤﻦ ﻫـﺮ آن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﮭﺎﺟﻢ ﺑﺰﻧﺪ .اﻣﺎ آن ﺗﻤﺎﯾﺰ را ﺑﺮای ﯾـﮏ ﻫـﺪف ﻣﺘﻮدوﻟﻮژ ﯾـﮏ
ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﮐﻪ ﻣـﺮدم در ﻫـﺮدو ﻧـﻮع ﻣﻨـﺎﻃﻖ در آن ﺑـﻪ ﺳـﺮ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮارداد.

اﻟﻒ .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل
ً
از ﻧﻈﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﻣﺮدم واﻗﻌﺎ درﯾـﮏ ﻓﻀـﺎی وﺣﺸـﺖ و
دﻫﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴـﺘﯽ
وﺣﺸﺖ و دﻫﺸﺖ زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﻣﻨﯿـﺖ ﻫـﯿﭻ ﮐﺴـﯽ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻧﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎل ،ﻧﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ وﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﯿﺎت
اﻓﺮاد .ﺣﺪود ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮریﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ
ﭘﯿﺶ در ﮔﺰارش »ارﻣﻪ ﮐﻮرا« ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،ﺗﺨﻄﯽ از ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن،
ﺑﻪﺧﺼﻮص در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﻣﺸﮭﻮد و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑـﺮ آن ،ﺑـﯿﻦ
ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ آنﻫـﺎ ﭼـﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﭼـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ .ﺷـﺎﯾﺪ ارﺟﻨﺘـﺎﯾﻦ ،ﮐـﺎر
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ »ﻣﺎدران ﻣﯿﺪان ﻣﯽ« ﻫﻢ اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎن آن اﺷﺨﺎص را ﺑﻪ ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ،رژ ﯾﻢ
دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﻣﺮدم را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻟـﺪ از ﻗﺒﯿـﻞ اردو،
ﻣﻠﯿﺸﻪ ،ﭘﻮﻟﯿﺲ و اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻣﯽراﻧﺪ؛ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﺮدم در آن
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،آﻧﻫﺎ را ﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺮادر ﮐﺸﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫـﺪ .اﻗﺘﺼـﺎد
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ﻣﻮﻟﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ازﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﻮاد اﺳﺘﮭﻼﮐﯽ از
اﺗﺤﺎدﺷﻮروی وارد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻓﻐﺎﻧﯽ را
ﺑﻪ روسﻫﺎ ﺷﺪت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺧﯿﺮ ،اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺒـﺮی اﻫـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ .ﻣﺠﺎﻫـﺪﯾﻦ اﺣـﺰاب
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ازوﻻﯾﺎت ﺷﻤﺎل ،ﮐﺎﺑﻞ و وﻻﯾـﺎت اﻃـﺮاف ﮐﺎﺑـﻞ ) ﭘﮑﺘﯿـﺎ و
ﻫﺮات( ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ روسﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻫﺎﻟﯽ
ﯾﮏ وﻻﯾﺖ را ﺑﻪ وﻻﯾﺖ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣـﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻧﮭـﺎد اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ را در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨـﺪ :اﮔﺮﺷـﻤﺎ از
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ اﯾﺮان ﺑﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔـﺮ ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻣـﺎ ﺗـﻦ در
ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﻣﺎ اﻣﻮال و ﺟﺎﯾﺪاد ﺗﺎن را ﺑﻪ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از وﻻﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ
ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤـﻮد .اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺟﺪﯾـﺪ روسﻫـﺎ اﺳـﺖ .ازﯾـﮏ ﺟﺎﻧـﺐ آنﻫـﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﮭﺎدﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺤﻼت را ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﺣﺎل از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،در ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﯿﺎن ﺗـﺎزه واردان و ﻣـﺮدم
اﺻﻠﯽ ﻫﺮ ﻗﺮﯾﻪ و ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ﺑﻪوﺟﻮد آورﻧﺪ .از ﻧﻈـﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،روﺳـﯽ ﺳـﺎزی
ﺳﺮﯾﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی درﺳـﯽ در ﻣﮑﺎﺗـﺐ
اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ ،ﻟﯿﺴﻪﻫﺎ و ﻫﻢﭼﻨﺎن در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪه اﻧﺪ .اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺗـﺎرﯾﺦ
ﺣﺰب ﮐﻪ ﻣﺪح و ﺛﻨﺎی ح .د .خ .ا اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪای ﺷﺎﮔﺮدان ،از ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ روﺳﯿﻪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺦ ﺷﺪهای ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﺴـﺖ روﺳـﯿﻪ،
ﺑﺮادری و ﺣﺴﻦ ﻫﻢﺟﻮاری ﻣﯿﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و روﺳﯿﻪ و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﮐﻤﮏ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕـﺮ ﺑـﯿﻦ ﭘﻨﺠـﺎه ﺗـﺎ ﻫﻔﺘـﺎد ﻫـﺰار ﺟـﻮان ﺑـﻪ
ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺷﻮروی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣـﺬﮐﻮر ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ
ﺳﻨﯿﻦ  ۷و  ۲۵ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮭﺎد ﻓﮑﺮی واﻗﻌﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮروی را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ب .ﻣﻨﺎﻃﻖ آزادﺷﺪه
در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺷﺪه ،ﻣﺮدم ﺗﺎﺑﻊ اﺷﻐﺎلﮔـﺮ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ وﻟـﯽ ﻋﻮاﻗـﺐ رﻗﺎﺑـﺖ ﻣﯿـﺎن
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت اﺧـﺘﻼف ﻣﯿـﺎن اﺣـﺰاب ﺑـﻪ
وﺳﯿﻠﻪای ﺳﻼح ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ،در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و در رواﺑﻂ ﻣﯿـﺎن اﺣـﺰاب و ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ ﻧـﻮﻋﯽ ﮐﻤﺒـﻮد دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ؛ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻢراه ﻧﺪارد .ﮐﻤﺒـﻮد ﯾـﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪای ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﮐﻤﺒـﻮد
ﭘﺮوﺳﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻔﮭﻮم ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری آن،
ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ.
در ﺳﺎﺣﻪای اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪات زراﻋﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﻪ
دو ﺷﮑﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ :از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﮭﺎﺟﺮتﻫﺎ؛ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای روی اﻧﮑﺸﺎف اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟـﺎ ﻣـﯽﮔـﺬارد .ازﺟﺎﻧـﺐ دﯾﮕـﺮ ،ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺳﯿﺎﺳـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮز روسﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ؛ آﻧﮭﺎ دار و ﻧﺪار ﻣﺮدم را از ﺑﯿﻦ ﺑـﺮده؛
ﺧﺮﻣﻦﻫﺎی ﺷﺎن را آﺗﺶ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﻮاﺷﯽ ﺷﺎن را از ﭘﺎ درﻣﯽآورﻧﺪ.
در ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺎ ﮐﺪام ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ ﭘﺮوﺳﻪای روﺳﯽ ﺳﺎزی ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارد
در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻧﺪارﯾﻢ .ﻧﻪ ﻣﮑﺘﺒﯽ وﺟﻮد دارد ﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ؛
و اﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ در داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﻫﻢ ،ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻣﮭـﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ،ﺗـﺎ اﯾـﻦ دم ﻧـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه
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ﻣﺨﺼﻮص دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﺪام ﻣﮑﺘﺐ ﺛﺎﻧﻮی ﺟﺪی .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣـﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ آﯾﻨﺪهای ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﭼـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد؟ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن ،ﺗﺄﺛﯿﺮات رواﻧﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻻی اﻫـﺎﻟﯽ ،ﺑـﻪﺧﺼـﻮص ﮐﻮدﮐـﺎن،
ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،راهﻫﺎی ﺣﻞ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟ ﺑﺮای ﻣﺮدم ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮاﻣـﻮش
ﺷﺪﮔﺎن داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ؟ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈـﺮم ﮐـﻪ اول ﺗـﺮ از ﻫﻤـﻪ،
ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن اﺳـﺖ ،زﯾـﺮا ﻣـﺮدم ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺪون ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﺪون ﮐﺎر ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،آنﻫﺎ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﺳﻨﺪ؛ و آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺷﺎن اﺑﺘﮑﺎر اﯾﺠﺎد ﭼﻨﺎن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ .از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
و ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺗﺨﻄﯽ ﻫﺎ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻪﺧﺼـﻮص در
ً
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪا ﮐﺎر ﺑﺲ دﺷﻮار
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ و ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺮدم ،ﭘﯿﺶ روی ﻣـﺎ
ﻗﺮارﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎی زراﻋﺘﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻔﯿـﻒ و ﭘﯿﺸـﻪوری را ﺑـﻪ ﻫـﺪف
ﺑﻪوﺟﻮد آوردن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮد ﮐﻔﺎ در داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﺠـﺎد
ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﯾﺮان را ﻣﺎﻧﻊ ﺷـﺪ؛ و اﯾـﻦ ﻓﻘـﻂ
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺎس اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎن در داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﮔﯿﺮﺟﻨﮓ دوامدار ﺑﻮده اﻧـﺪ
ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻨﮕﯽ را در داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﮐﻤﮏ ﻻزم ﺑﺪون ﻗﯿﺪ
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و ﺷﺮط ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ ﺗﺎ آن اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻓﻐـﺎنﻫـﺎ را در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺪد رﺳﺎﻧﺪ ،ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﮔﺮدد.
در ُﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪوﺟﻮد آورد ﺗﺎ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنﻫﺎ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ وﻏﯿﺮه را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﮭﺪه
ﺑﮕﯿﺮد؛ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮای آن ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖ آورد .اﯾﻦﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﮐـﻪ اروﭘـﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪی اروﭘﺎ و اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﭼـﻪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﻧﺠـﺎم
دﻫﻨﺪ؟ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺳﯿﻠﻪای ﻗﻤﺎر ﻣﯿﺎن اﺑﺮ ﻗـﺪرتﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ،ﺣﻖ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ارادﯾﺖ ،ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﺣﮑﻮﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪای اروﭘﺎ ﮐﻪ داﻋﯿﻪای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨـﺒﺶﻫـﺎی ﻣﺒـﺎرزه
ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی آزادیﺑﺨـﺶ در ﺟﮭـﺎن را دارﻧـﺪ ،ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮔﺮدد .ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ آزادی اﻧﻘﺴﺎم ﻧﺎﭘﺬﯾﺮاﺳﺖ و ﻧﻘﺾ اﺳـﺘﻘﻼل و ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ
ﻣﻠﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺻﻠﺢ دوﺳـﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪای ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺳـﺰاوار ﺗﻘﺒـﯿﺢ و
ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻫﺮﮔﺎه اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﺗﺨﺎذ ﻧﮕﺮدﻧﺪ ،ﺗﺠﺎوزﮔﺮ ﺗﺸﻮ ﯾﻖ
ﺷﺪه و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ در ﺟﮭﺎن ﺑﺎز ﻫﻢ و ﺑﺎرﺑﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﺧﻮاﻫﺪ زد .اﯾﻦ
درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص از ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿـﺮون آورد .ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
دﻓﺎع از آزادی ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﻓﺎع از آزادی ﻣﺮدﻣـﺎن اروﭘـﺎ ﻫـﻢ
اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺎﻃﻊ و ﻫﻢآﻫﻨﮓ اروﭘﺎ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻗﻮت ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﺗـﺎ روسﻫـﺎ را ﻣﺠﺒـﻮر
ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻗﻮای ﺧﻮد را از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﺸﻨﺪ .ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﮭﺘـﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻣﻤﺎﻟﮏ اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﻧﻤﻮده و
ً
آنرا از اﺑﺘﮑﺎرات ﻓﺮدی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ازﯾﮏ ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﺻـﺮﻓﺎ

ﺑﺨﺶ دوم :دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ ٢٢٣ /

ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﻣـﺎ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﮐﻤـﮏ ﻧﻈـﺎﻣﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﮑﺸﺎف دﻫﻨﺪ.
ﻣﺮدم اروﭘﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را در ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺟﻨـﺒﺶ
ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺟﺎیﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎص آن ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه
آزادیﺑﺨﺶ ﺗﻮدهای ،ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺘﻢ ﮐﻼم ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ
و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای
ً
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﺳﻤﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺮﺣﻠـﻪای ﻧـﻮ ﯾﻨﯽ را در
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺟﺒﮭﻪی ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻓﻌﺎل ﺑـﻮده و در ﺟﻨـﺒﺶ ﺑـﺰرگ آزادیﺑﺨـﺶ
ﺳﮭﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮓ ﻣﺘﺤﻤـﻞ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ،ﻫﻤﻮاره ﺗﺄﮐﯿﺪ ورزﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻃـﻮﻻﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧـﻮد را ﺑـﺮای ﯾـﮏ ﺟﻨـﮓ دراز ﻣـﺪت در اﺑﻌـﺎد ﻧﻈـﺎﻣﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ آن آﻣـﺎده ﺑﺴـﺎزﯾﻢ .ﺑـﺮای ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﺑﺨﺸـﯿﺪن ﺑـﻪ
ﺗﺮاژ ﯾﺪﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ آن اﻧـﺪ ،ﯾﮕﺎﻧـﻪ راه ﻣﺘﺤـﺪ ﺷـﺪن ﺗﻤـﺎم ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
وﻃﻦﭘﺮﺳﺖ و ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری در ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﺟﻨﮓ و ﺗﺪارک ﯾﮏ ﻃـﺮح واﺣـﺪ
ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی روس و دادن ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺶرﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪای واﻗﻌﯽ ﻫﺮ ﻧﯿـﺮوی وﻃـﻦﭘﺮﺳـﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن و از
ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﯿﻔﺘﻪای ﺻـﻠﺢ در ﺳـﻄﺢ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺒـﺎرزهای ﺑـﻪ ﺣـﻖ،
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و اﻧﺴﺎﻧﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .از ﻃﺮﯾـﻖ ﯾـﮏ ﺑـﺪﯾﻞ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎری را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ازﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸـﻮرآزاد،
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ﻣﺮﻓﻪ و ﺧﻮد ﮐﻔﺎ ارﺗﻘﺄ ﺑﺨﺸﯿﻢ .و ﺑﺎ آن ﭘﯿﺶرﻓﺖﻫﺎی ﺑﺎﺷﮑﻮه ،ﻗﺎدر ﺑـﻪ ﮔـﻮاﻫﯽ
دادن از ﺳﮭﻢ ﺟﻨﮓ آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ
ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ
ﭼﺮا ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن؟ ﭼﺮا ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ؟

ﭘﯿﺶ درآﻣﺪ
اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ .ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ و ﺷﮕﺮف اﻧﺴﺎن در ﻃﯽ ﭘﻨﺠـﺎه
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ آنﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده و در اﺑﻌﺎد ﻧﺎﭘﯿﺪای ﮐﺮاﻧﻪ ﺳﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن
ﮐﻪ ﺧﻮد آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و ﮔﺮداﻧﻨﺪه آنﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن اﺳﯿﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺧﻮد
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای ﻻﯾﺘﻨﺎﻫﯽ اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﮐﺘﺸـﺎﻓﺎت
ﺟﺪﯾﺪ را در ﮐﺪام ﻗﺎﻟﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﯾﺰد و ﺑﺎ ﮐﺪام ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺿﺎﺑﻄﻪﻫﺎی
ارزﺷﯽ آنرا آذﯾﻦ ﺑﺒﻨﺪد.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺮن ﻧﺰده ،ﻗﺮن اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت ﮐﻮﭼـﮏ
ﺑﻮد و ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ ،ﻗﺮن ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻈﯿﻢ ،ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻻﯾﻨﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ
اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﻧﺎﺗﻮان و ﻣﻔﻠﻮج ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻗﺮن آﯾﻨـﺪه ،اﯾـﻦ ﻋـﺪم
ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ دو ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺧﻮاﻫـﺪ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺎ اﻧﺴـﺎنﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟
از آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮑﺘﻮب اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫـﺎی
ﺑﯽﺷﻤﺎری ﻫﻢراه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﻮادث و ُرخدادﻫـﺎ ﻫـﻢراه ﺑـﺎ اﻧﺴـﺎنﻫﺎی ﻧﯿـﮏ
ﺳﺮﺷﺖ و ﺑﺪ ﻃﯿﻨﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶروﻧﺪه و ﺳﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ
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ُﭘﺮ ﻣﺎﺟﺮای ﻣـﺎ را ﻣﯽﺳـﺎزد ﮐـﻪ ﮔـﺎه ﺣـﻮادث و ُرخدادﻫـﺎ در ﺳـﺎﯾﻪای ﻋﻈﻤـﺖ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎزﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺣﺎدﺛﻪﻫﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧـﺎن ﺧـﻮد را ﻣﯽﺑﻠﻌﻨـﺪ،
وﻟﯽ در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال ،اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺘﻀﺎد ﻻﯾﺘﻨﺎﻫﯽ ﻣـﻮﺛﺮ
ﺑﺮ رخدادﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ُرخدادﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺶ از ﻫﺸﺖ دﻫﻪی ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﮑﺎﭘﻮ و ﺗﭗ و ﺗﻼش اﻧﺴـﺎنﻫﺎ
ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﺟﻮاﻣﻊ آرﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺶرﻓﺖ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮای »ﺟﻬﺎن
وﻃﻨﯽ« ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ و اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺑـﺮای دﺳـﺖﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪای ﻃﺒﯿﻌـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺳـﻔﺮ ﺑﻪﻓﻀـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ و
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﮐﯿﻬﺎن ،داﺧﻞ ﺷﺪن در ﻋﺼﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﻫﺴـﺘﻪای و ﺗﺠـﺎوز از آن ﺑـﻪ
ﻋﺼﺮ اﻧﻔﺎرﻣﺎﺗﯿﮏ )ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ( ،ﺟﺪی ﺷﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺧﻄﺮﻧـﺎک
ﺷﺪن ﺗﻔﺎوتﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼـﺎدی در داﺧـﻞ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﻠـﯽ و در ﺳـﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺶرﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ،و اﺷـﮑﺎل و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ در ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎر ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻧﮋاد
ﮔﺮاﯾﯽ ،ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺧﺎنﻣﺎنﺳﻮز ﺗﺠﺎوزی ،ﭘﺮاﺑﻠﻢﻫـﺎی)ﻣﺸـﮑﻼت( ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
آزادیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم آن( و ﺻـﺪﻫﺎ ﻣﺴـﺎﺋﻞ
دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻗﺮن ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳـﺎﻧﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎ
ﻫﻨﻮز ﺗﺎ »اﻧﺴﺎن ﺷﺪن« ﻓﺎﺻﻠﻪای زﯾﺎدی دارﯾﻢ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ،ﮐﺘﻠﻪﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﺑﺸﺮی ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ در دﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ دارﻧـﺪ .ﮔﺮﭼـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎ در
ﺷﻤﺎل ،ﻏﯿﺮ از آنﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ،در ﺷﺮق در ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺑـﺎ ﻏـﺮب و از اﯾـﻦ
ﺟﺎﻣﻌــﻪ در ﺗﻨــﺎﻗﺾ ﺑــﺎ آن دﯾﮕﺮﯾﺴــﺖ و اﻣﯿــﺪی ﻧﯿﺴــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺘﻮاﻧــﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪای
ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ واﻗﻌﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰیﻫﺎی دراز ﻣﺪت ﻣﺎ را ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺳﺎزد ﻧﯿﻤﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهای ﺧـﻮد و

 / ٢٢٦ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺧﻮد را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻌﻀﻼت و ﭘﺮاﺑﻠﻢﻫﺎی ﺑﯽﺣﺪ و ﺣﺼﺮی ﻫﻢراه اﺳﺖ آﻣـﺎده ﺳـﺎزﯾﻢ ،و ﻣـﺎ ﮐـﻪ
اﮐﻨﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻃﻼﯾﯽ رﻧـﮓ آﻣـﺎده ﺑـﻪ ﻏـﺮوب را در ﺑـﺎﻻی ﮐﻮﻫﺴـﺘﺎن زﻣﺎﻧـﻪ
ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺒﺢﮔﺎﻫﺎن ﻗﺮن آﯾﻨﺪه ﺳﺮ از ﺧﺎور ﺑﺮون ﻣـﯽآورﻧـﺪ،
ﭘﯿﺎم درد آﻟﻮد ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﮕﺮ اﺷﺎرهای ﻣﺎ ﮔﻨﮓﻫﺎی ﺧﻮاﺑﯿﺪه در
ﺟﻬﺎن را ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه و اﻣﯿﺪ ﻓﺮدا ﺑﺸﻨﻮد.
اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ؛ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻬﺎن در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ
ﻗﺮن آﯾﻨﺪه ،ﻗﺮن ﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻗﺮن ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ و ﭘﯿﺶرﻓﺖﻫـﺎی ﺑـﺰرگ
ﺑﺸﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ،
ﺑﺪون ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻮم و ﺧﻄـﺮات ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ،
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﺴﺘﻪای در زﻣﯿﻦ و ﻓﻀﺎی ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ وﻏﯿﺮه ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶرﻓـﺖ ﺧـﻮد اداﻣـﻪ
دﻫﺪ ،در ﻗﺮن آﯾﻨﺪه ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻧـﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﺣﻪای ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﺳـﺒﺐ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺷـﺎﯾﺪ ﺟﻬـﺎنﺑﯿﻨﯽ اﻧﺴـﺎﻧﯽ را در ﮐـﻞ
دﺳﺖﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ژرﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .وﻟـﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل ﻗـﺮن آﯾﻨـﺪهای ﻣـﺎ
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿـﺮاث ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﺮد .اﮔـﺮ ﻣـﺎ
ﭘﺮاﺑﻠﻢﻫﺎی دوران آﯾﻨﺪه را ﺑـﻪﻃﻮر دﻗﯿـﻖ ﻧﻤـﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﻧﻤـﺎﺋﯿﻢ ،وﻟـﯽ
ﻣﻌﻀﻠﻪﻫﺎی دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻠﯽ آنﻫﺎ را ﺗـﺎ ﺣـﺪودی ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪای دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧـﻮد را
ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﻬﻨـﺎی ﺟﻬـﺎن اﺳـﺖ.
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ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ روز ﺗﺎ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﻔـﺎوت
ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎل ﺛﺮوتﻣﻨﺪ و ﺟﻨﻮب ﻧﺎدار اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﯿﺎن
ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﮕﺎف ﻣﯿﺎن داراﻫﺎ و ﻧﺎدارﻫﺎ )از ﻧﮕﺎه
درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ،درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ،ﺳﻄﺢ ﻣﺼﺮف و ﺗﻮﻟﯿﺪ ،آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻣﺘﯿـﺎزات
ﻋﻠﻤﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ وﻏﯿﺮه( در ﭘﻬﻨﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﻧﺸـﺪه ﮐـﻪ روز ﺗـﺎ روز
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و وﺳﯿﻊﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤـﯽ از ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺟﻬـﺎن در
ﺣﺪود ) (۵٪ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻬـﺎن ﺣـﺪود ) (۶۰٪ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﺟﻬـﺎﻧﯽ را ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از ) (۸۰٪ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ ) (۲۰٪ ۱۵٪ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ را
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑـﺮ اوﺿـﺎع ﺟﻬـﺎﻧﯽﺳـﺖ.
ﺟﺎﻧﺐ وﺣﺸﺘﻨﺎک دﯾﮕﺮ آن ،ﻫﻤﺎﻧـﺎ ارﻗـﺎم ﺳﺮﺳـﺎم آورﯾﺴـﺖ ﮐـﻪ از ﺛﺮوتﻫـﺎی
ﺑﺸﺮی در راهﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﺸﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣـﯽرﺳـﺪ.
ﺳﺎلﻫﺎی ﻫﺸﺘﺎد ﻗﺮن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪی را در اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ
ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﮔﯿﺮ آﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺗﺶزا در ﮔﻮﺷﻪ و
ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن اﯾﻦ وﺑﺎء ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ،ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐـﺮده
اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﻪ ﻗـﺎرهای آﺳـﯿﺎ،
ً
اﻓﺮﯾﻘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ اﺳﺖ .ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀـﻠﻪ ،اﺳﺎﺳـﺎ ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪی
ﮐﺎﻓﯽ ،اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و داﻧﺶ ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪای ﺑﺸﺮی ﻣﯿﺴـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات
روﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﻪ ﻫﻢراه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺗﺠﺮﺑـﻪای ﺳـﺎلﻫـﺎی ﺑﻌـﺪ از ﺟﻨـﮓ
ﻋﻤﻮﻣﯽ دوم ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿـﺮ ﺑـﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺑﻬﺮهﮐﺸـﯽ و ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت
اﺳﺘﺜﻤﺎری ﻫﻢراه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ آن .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺪرتﻣﻨﺪ ﺟﻬـﺎن ﮐـﻪ
ً
اﮐﺜﺮا دارای ﺳﻄﺢ ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﭘـﯿﺶرﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ،ﻣﻮاﻧـﻊ ﺟـﺪی در راه
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اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و »دزدﯾﺪن
ﻣﻐﺰﻫﺎ« از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻪ ﻗﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﻧﺪ و در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل ،ﻗـﺪرتﻫﺎی
ﺑﺰرگ ،ﻫﻤﻮاره در ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت روﺑﻨـﺎﯾﯽ ،از ﮐﺸـﻮرﻫﺎی واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾـﺖ
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ درﺳﺖ در ﻧﻘﻄﻪای ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶرﻓﺖ و ﺗﺮﻗـﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻗـﺮار دارد.
ً
ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ،ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﻃﻮل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻢ ﻗـﺮن اﺧﯿـﺮ در داﯾـﺮهای
ﺗﻬﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻠﻪای اﻧﺴﺎﻧﯽ
و ﻓﺮاﮔﯿﺮ را از ﻗﯿﻮد رﻫﺰﻧﺎﻧﻪای اﻣﺘﯿﺎزﺧﻮاﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ وارﻫﺎﻧـﺪ .اﯾـﻦ ﻣﻌﻀـﻠﻪ در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ آنﭼﻨﺎن ﺣﺎد و ﺟﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ارزﺷـﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺸﺮی را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻗـﺮار داده و رﺳـﻮاﯾﯽﻫﺎی ﺑﺰرﮔـﯽ را
ﺑﺮای ﻣﺪﻧﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آورده اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺗﻔﺎوتﻫـﺎی روز اﻓـﺰون
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ و دارا ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﺑﻪ ﻫﺪر
دادن ﺛﺮوتﻫــﺎی ﺑﺸــﺮی در راهﻫــﺎی ﻏﯿــﺮ اﻧﺴــﺎﻧﯽ و ﺧﻠــﻖ ﻧﻔــﺮت ،ﺑــﺪﺑﯿﻨﯽ و
ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﻞ ﻫﻢراه ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﻋﻘـﺐﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ و ﺗـﺄﺛﯿﺮات ﻣﺨـﺮب
اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬـﺎﻧﯽ ،ﺧﻄـﻮط اﺳﺎﺳـﯽ ﺳـﯿﻤﺎی
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ را در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣﻌﻀﻠﻪای دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن ﻣﯽﺑـﺮﯾﻢ ،ﻣﺸـﮑﻞ
اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻠﻪ ﮐـﻪ از ﮔﺬﺷـﺘﻪﮔﺎن ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﺑـﻪ ارث
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،در ﻗﺮن اﺧﯿﺮ اﺷﮑﺎل ﺗـﺎزهای از ﻋﻤﻞﮐﺮدﻫـﺎ و ﻣﺎﻧﻮرﻫـﺎ را ﺑـﻪﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی زﺷـﺖ و ﻧﻨﮕﯿﻨـﯽ را ﺛﺒـﺖ ﮐﺘﯿﺒـﻪای ﺧـﺎﯾﻨﯿﻦ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻤـﻮد.
ﭘﺎﻓﺸﺎری روی اﻣﺘﯿﺎزات اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪای ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫـﺎ اﻧﺴـﺎن در
اﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﺳﯿﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ )اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﭼﯿﻦ ،وﯾﺘﻨﺎم و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎی ﻣﺘﺒـﺎرز آن
اﺳﺖ( ،ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ اول و دوم و ﮐﺸـﺘﺎر ﺑﯽﻫـﻮدهای ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫـﺎ اﻧﺴـﺎن
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ارﺿـﺎی ﻫﻮسﻫـﺎی ﺟﻬﺎنﮔﺸـﺎﯾﺎﻧﻪ ،ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در اﻣـﻮر داﺧﻠـﯽ دﯾﮕـﺮ
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ً
ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ ﺧـﻮنرﯾﺰیﻫـﺎی ﺑـﯽﺣﺴـﺎب،
ﮐﻮدﺗﺎ ،ﺳﺮﮐﻮب آزادی ﺧﻮاﻫﯽ و اﯾﺠﺎد ﻋﺪم ﺛﺒﺎت و ﻧﺎ اﻣﻨﯽ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ اﺳـﺘﺜﻤﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧـﻪای ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧـﺪه ،ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ ﭘﺎﯾـﺎن
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻤﻞﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺮوع ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺪرتﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻣﯽﺳﺎزد.
ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺮن ﻣﺎ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﺴﻞ ﻣﺎ و ﯾﮏ ﻧﺴـﻞ ﭘﯿﺸـﺘﺮ از ﻣـﺎ ﮐﺎرﻫـﺎی ﺑﺰرﮔـﯽ را
درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم داده اﻧـﺪ .از ﺟﻨـﮓ ﺟﻬـﺎﻧﯽ دوم ﺑـﺪﯾﻦ ﺳـﻮ درﺧﺸـﺎنﺗـﺮﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺒﺎرزات آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﺑـﻪوﺟﻮد آﻣـﺪه اﺳـﺖ.
ً
ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﮐﺸـﻮر و اﮐﺜـﺮا از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﺒـﺎرزات ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﻪای آزادیﺑﺨـﺶ ﺑـﻪ
اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن
ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻧﮋاد ﮔﺮاﯾﯽ ،ﺗﺮور و اﺧﺘﻨﺎق ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟـﯽ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ارﯾﺘﯿﺮﯾﺎ ،آﯾﺮﻟﻨـﺪ ،اﻓﺮﯾﻘـﺎی ﺟﻨـﻮﺑﯽ و ﻧﺎﻣﯿﺒﯿـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ زﺧـﻢ
ﻧﺎﺳــﻮری وﺟــﺪان ﺑﺸــﺮﯾﺖ را آﻟــﻮده و ﻣﻌــﺬب ﻣﯽﺳــﺎزد .ﻫﻨــﻮز اﺳــﺘﻌﻤﺎر
ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪای اﻓﺮﯾﻘﺎ ،اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺧﻠﻖ زﺣﻤـﺖﮐﺶ
دﯾﮕﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﺮدهای ﺗﺎرﯾﮑﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮ ﭼﺸـﻤﺎن اﻣﯿـﺪوار ﺑﺸـﺮﯾﺖ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻫﻨﻮز وﻗﺎﺣﺖ و
ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ و اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﮕﺮﻓـﺖ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ زﺧـﻢ
ﭼﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮ وﺟﺪان ﺑﺸﺮی ،ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻣـﯽرود
و ﻣﺎ ﻫﻤﮕـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ازﯾـﻦ ﺑﺎﺑـﺖ ﺷـﺮﻣﻨﺪه و ﺧﺠـﻞ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﮐـﻪ در ﻗـﺮن ﺑﯿﺴـﺘﻢ
ﻋﻠﯽاﻟــﺮﻏﻢ ﭘــﯿﺶرﻓﺖﻫــﺎی ﺑــﺰرگ ﻋﻠﻤــﯽ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺘﯿﻢ آن ﭘــﯿﺶرﻓﺖﻫــﺎ را در
ﺳﺎﺣﻪای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴـﺎﻧﯽ اﻣﺘـﺪاد ﺑـﺪﻫﯿﻢ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﯿﻢ ﺑـﺮ ﻣـﺰار اﺳـﺘﻌﻤﺎر و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻨﮓ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ :اﯾﻦﻫﻢ ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ
در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ .وﻟﯽ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﻫﻢﮔﺎم ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻞ اﺳـﺘﻌﻤﺎر و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ ،ﻣﺴـ ﻟﻪای آزادیﻫـﺎی ﻓـﺮدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺑـﻪ
ﺣﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ.
ﻣﺴ ﻟﻪای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻗﻀﯿﻪای ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ .ﻫـﺰاران ﺳـﺎل اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺸـﺮ
ﻃﺮحﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ در ﺑﺎرهای ﻣﻌﻨﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿـﺎده ﮐـﺮدن آن و
ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر آن اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻋﻈﯿﻢﺗـﺮﯾﻦ ﮐﻮﺷـﺶﻫﺎ ﺑـﺮای
ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻏﻨﺎی ﻣﻔﻬﻮم آن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻫﻢ درﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﻪ اﺛﺒـﺎت
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﺗﺨﻄﯽ از دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ زﯾـﺮ ﻧﻘـﺎب دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ و
آزادی ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .درس ﺑﺰرگ و اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ از ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮدهای در ﻗﺮن ﺑﯿﺴـﺘﻢ و ﮐﻮﺷـﺶﻫﺎی ﻧﺎﮐـﺎم و ﯾـﺎ ﮐﺎﻣﮕـﺎر آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ً
ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ ،اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اراﯾﻪ ﺷﺪهای ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﻣﻮرد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﮐﺜـﺮا
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ و ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت آن اﮔﺮ در ﺗﻨـﺎﻗﺾ ﺑـﺎ
ً
ﻃﺮحﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻗﻼ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻋﻤﯿﻘﯽ از ﻓﻠﺴﻔﻪی
ً
ﻧﻈﺮی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوﺗﺎ اﯾﻦ ﮐـﻪ اﮔـﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ﻓـﺮدی و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ دو را ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮدهای ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺰأ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺴـﺠﻞ ﻧﻤـﺎﯾﯿﻢ و اﮔـﺮ ﻗـﺎدر ﻧﮕـﺮدﯾﻢ
آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻌﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰه ﮐﺮدن اﺟﺘﻤﺎع اﻋـﺘﻼ
ﺑﺨﺸﯿﻢ؛ در آن ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮات و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﯽ ﻫـﺮ ﻗـﺪر ﻫـﻢ ﺟـﺪی،
ژرف و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺟﻬـﺖ اﻋـﺘﻼی ﺳـﻄﺢ ﻣـﺎدی و ﻣﻌﻨـﻮی
اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﺑﻪﺧــﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﻮد و اﻣﮑﺎﻧــﺎت ﻋﻘــﺐ ﮔﺸــﺖ ،ﺳــﻮء اﺳــﺘﻔﺎده،
ﻓﺮﯾﺐﮐﺎری و ﯾﺎ اﺧﺘﻨﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم آزادی اﻧﺴـﺎن از ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻏﯿـﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﮔـﺮ ﻫـﻢ در زﻣﺎﻧـﻪای ﻣـﺎ اﺑﻌـﺎد ﺗـﺎزهای ﮔﺮﻓـﺖ و اﻓـﻖ ﮔﺴـﺘﺮدهﺗﺮی را
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درﻧﻮردﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ اوﺿﺎع در دو دﻫﻪای اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهای اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮ ﺷﺪن زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺎ
ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت ﺑﯿﺶﺗﺮی در ﭘﯽ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﻔﻬﻮم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮآﻣﺪ ،آن را
در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎن زﺣﻤﺖﮐﺶ ﻋﺠﯿﻦ ﮐﺮد و آنرا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷـﺮاﯾﻂ ﻻزم
ﭘــﯿﺶرﻓــﺖ واﻗﻌــﯽ ﺑﺸــﺮی در ﮐــﻞ و در ﻫــﺮ ﺟﺎﻣﻌــﻪای ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﻨﺎﺧﺖ و
ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﯾﺐﮐﺎری و ﺗﺤﺠﺮ ﻓﮑـﺮی ﺑـﻪ ﺟﻨـﮓ ﻧﻈﺎمﻫـﺎی ﻏﯿـﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﺪ راه ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ رﻓﺖ.
ً
ﺑﻨﺎ ﻗﺮن آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ) رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻈﺎم
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺸـﮑﻞ اﺳـﺘﻌﻤﺎر و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ و ﻣﻌﻀـﻠﻪای دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ و
آزادی اﻧﺴﺎن( ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﯾﻘـﯿﻦ ،ﻣﻮﺿـﻊﮔﯿـﺮی ﻧﺴـﻞﻫﺎی آﯾﻨـﺪه در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻌﻀﻠﻪای اﺳﺎﺳﯽ ،ﺳﯿﻤﺎی آﺗﯿﻪی ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ را ﻧﺸـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ
داد.

ﻗﺮن آﯾﻨﺪه؛ ﺑﻬﺘﺮ و ﯾﺎ ﺑﺪ ﺗﺮ؟ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﮔﺮ ﻗﺮن ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻈﯿﻢ و ﭘﯿﭽﯿﺪهای را ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ،
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺷﮕﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺮن و ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
آنﺳﺖ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻗـﺮن ﻫﺠـﺪﻫﻢ ﺑﺸـﺮﯾﺖ ﻗـﺪمﻫـﺎی ﻓﺮاﺧـﯽ
ﺑﻪﺟﻠﻮ ﺑﺮداﺷﺖ .رﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣ ﻟﺪه و داﺧﻞ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺨﺎر در زﻧـﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﺶﻫﺎ و ﺑﺮﺧـﻮردﻫـﺎی ﺷـﺪﯾﺪ ﻣﯿـﺎن ﻣﻠـﻞ و ﻣﺮدﻣـﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ،
ﮔﺴــﺘﺮش ﺳــﺎﺣﻪای ﻧﻔــﻮذ اﺳــﺘﻌﻤﺎری و ﺑــﻪوﺟﻮد آﻣــﺪن اﻓﮑــﺎر و ﻧﻈﺮﯾــﺎت،
ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﻗـﺮن ﺑـﺎ ﻫﻤـﻪ
ﻧﯿﺶ و ﻧﻮش و ﻧﺸﯿﺐ و ﻓﺮاز آن ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺤﺼـﻠﻪ و ﻧﺘﯿﺠـﻪای ﻋﺼـﺮ اﻧﻘـﻼب
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺸﺮ در ﻃﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،داﺧﻞ ﺷﺪن در ﻗﻠﻢرو اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت
ﻫﺴﺘﻪای ،آﻏﺎز ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﻓﻀﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﮔﺬﺷﺘﻦ از آن ﺑﻪ ﻗﻠﻢرو
اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان آﻏﺎز ﻓﺮﺟﺎم ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽﻫﺎ ﮐﻨﺶﻫﺎی ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ
و ﻣﻌﻀﻼت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪای ﺳﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﻋﻠﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺶرﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﺼـﯿﺐ ﻣـﺎ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﮐﺮهای زﻣﯿﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎم ﺧـﻮد
آرزوﻣﻨﺪ داﺧﻞ ﺷﺪن در ﻗﻠﻢرو ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻧﺪ و آنرا ﺣﻼل ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت
ﻻﯾﻨﺤﻞ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﺰرگ رﻓﺎﻫﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻣﻮاج ﭘﺮﻃﻼﻃﻢ اﯾﻦ
ﻧﻬﻀﺖ ﻋﻠﻤﯽ – ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺼـﺮوف ﺗﻬﯿـﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﺳﯿﺴـﺘﻢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺗـﺄﺛﯿﺮات ﺑﺰرﮔـﯽ ﺑـﺮ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖﻫـﺎی آﺗﯿـﻪای ﻣـﺎ در
ﻃﻠﯿﻌﻪای ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .وﻟﯽ آنﭼﻪ ﻫﻨﻮز در ﭘﺮدهای ﮐﺘﻤﺎن اﺳـﺖ،
اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻒ ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﭘﺪﯾـﺪهای
ﻣﺤﺪود ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻠﻞ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺤﺪود و اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ادﻋﺎ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ )اروﭘـﺎﯾﯽ و ﯾـﺎ ﻧﯿﻤـﻪ
ﺷﻤﺎﻟﯽ( ﻧﯿﺰ از ﺧﺼﻮﺻـﯿﺖﻫـﺎی ﺟﺎﻣﻌـﻪای ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑـﻮده و ﻧﻬﻀـﺖ ﺟﺪﯾـﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دﺳﺘﺮس ﻣﻠﻞ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه در آﺳﯿﺎ ،اﻓﺮﯾﻘـﺎ و اﻣﺮﯾﮑـﺎی
ﻻﺗﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وﻟﯽ آنﭼﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﯾﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
اﯾﻦ ﭘﯿﺶرﻓﺖﻫﺎ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی
آﯾﻨﺪه را در ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﺳﻪ ﮔﺎﻧـﻪ )رﻓﺎﻫﯿـﺖ ،اﺳـﺘﻌﻤﺎر زداﯾـﯽ و آزادیﻫـﺎی
ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻧﻬﻀـﺖ ﺧـﻮد ﺷـﮕﺎف ﻣﯿـﺎن
ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن را ژرفﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺎﯾﻪای اﻣﺘﺪاد ﺑﯽ ﻋـﺪاﻟﺘﯽﻫـﺎ و ﺣﻘـﻪ
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ﺑﺎزیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﮔﺮدد .ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘـﯿﺶرﻓـﺖﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ
ﺟﺪﯾﺪ در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل اﺧﯿﺮ از ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ در دﺳﺖ ﻋﺪهای آزﻣﻨﺪ و ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ
ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻠﻞ و ﻣﺮدﻣـﺎن ﺟﻬـﺎن ﻣﺒـﺪل ﮔﺮدﯾـﺪه و ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﺠـﺎد
»ﺗﻮازن رﻋﺐ« در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،وﻟﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕـﺮ در ﺗﺤﻘـﻖ
ﭘﯿﺶرﻓﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
داﺧﻞ ﺷﺪن اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهای ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴـﺎن
ﺳﻄﺢ دﯾﺪ ،ﺗﻮﻗﻌﺎت ،ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و ﻗﻀﺎوت ﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪه
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ را از دﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﻪ در ﺳـﻄﺢ ﺑﻠﻨـﺪ
ﺗﺮی از دوران ﭘﺎرﯾﻨﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﺎ درک ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻠـﯽ اﻧﺴـﺎن ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﻣـﯽﺗـﻮان اﻧﺘﻈـﺎر داﺷـﺖ ﮐـﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ و ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨـﺪه ،ﺑﻨـﺎﺑﺮ اوﺿـﺎع و ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘـﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ،آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪوزی ﺑﯿﺶﺗـﺮ ،ﻣﻮﻓـﻖﺗـﺮ در ﭘـﯽ ﺣـﻞ ﻣﻌﻀـﻼت و
ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﻣﺼـﺎﺋﺐ و ﺑـﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
دوران ﻣﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺟﺘﻨﺎب ورزﻧﺪ .ﭼﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر زداﯾﯽ و ﺗﺤﻘﻖ آزادی،
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﺷﺮطﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻣﺮﻓـﻪ اﺳـﺖ .و اﯾﻦﻫـﺎ
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و درک ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ در
دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ و آﯾﻨﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭘﯿﺶرﻓﺖﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ و ﺗﺨﻨﯿﮑـﯽ ،ارﺗﻘـﺎی وﺳـﺎﯾﻞ
ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ و ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ و ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪﺗـﺮ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ
ﭘﯿﺶرود .وﻟﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺧﻄـﺮ ﺳـﻮء
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ و آﺗﯿﻪ ﻫﻢراه ﺑﺎ ﻓﻘـﺪان و ﯾـﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷـﯽ ﭘﺎﯾـﻪﻫﺎی
اﺧﻼﻗﯽ و ارزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ روز اﻓﺰون ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ
ﻏﻔﻠﺖ در ﻣﻮرد ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی اﻧﺤﺼـﺎرﮔﺮ ،ﺧﯿـﺎلﭘـﺮداز و ﻣﺘﻌﺼـﺐ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻬﺎﯾﺖ دردﻧﺎک و ﺷﺮم آﻟﻮد ﺑﺮای ﺗﻤﺎم دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد.
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ﻧﻘﺶ اﯾﺪهﻫﺎ و اﯾﺪهآلﻫﺎ )اﻧﮕﺎرهﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎ( در آﯾﻨﺪهای ﺑﺸﺮی
دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣـﺎ اﮔـﺮ ﺷـﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻈـﯿﻢ ﻋﻠﻤـﯽ ،ﺗـﭗ و ﺗﻼشﻫـﺎی
ﺑﯽﺣﺴﺎب ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻮاﻣﻊ آرﻣﺎﻧﯽ و ﮐﻮﺷﺶﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﺣﺼـﻮل رﻓﺎﻫﯿـﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺎرب ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺴـﯿﺎری
از اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ و »ﺟﺰم« ﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ واﻗﻌﯿﺖ
وﺟــﻮدی ﮐﻠﯿــﺖ اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﻣﺴــﺠﻞ ﮔﺮداﻧﯿــﺪه اﺳــﺖ .اﯾــﺪهﻫﺎ )اﻧﮕﺎرهﻫــﺎی(
ﺟﺎﻣﻌﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻓﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﮕﺮی ،ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺻـﺎﻟﺖ اراده و
ﭘــﺎﯾﯿﻦ آوردن ﻧﻘــﺶ اﻧﺴــﺎن ﺗــﺎ ﺳــﺮﺣﺪ ﺣﯿﻮاﻧــﺎت ﺑــﯽﺷــﻌﻮری ﮐــﻪ ﺑــﻪﺟﺰ از
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺎدی ﺑﻪﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ و ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻪای ﮐﻮﭼﮏ از»ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺑﺰرگ« اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻪ ﻫﻢ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪای اﺑﺰار ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ و ﻫـﻢ ﻓـﺮآوردهﻫـﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ را ،ﻫﻤﮕﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﻪوﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻓﻘﻂ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ دﺳـﺖ
آوردﻫﺎی ﻣﺎدی – ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن
در ﺧﺪﻣﺖ ِﺑﻪروزی اﻧﺴﺎﻧﯽ.
ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﻫﺮ ﻗﺪر اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎ در ﺳﺎﺣﻪای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘـﯿﺶروی ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و
ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزﺳـﺎزی ﺑﻨﯿـﺎدی
ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺣﺴﺎس ﻣـﯽﺷـﻮد .ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣـﻞ و ﯾـﺎ ﺟـﺰی
اﯾـﺪهآلﻫـﺎ )آرﻣﺎنﻫـﺎ( در ﻗﻠـﻢرو اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﯽ و روانﺷﻨﺎﺳـﯽ
اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﺪوی را در ﻟﻔﺎﻓﻪی اﻧﮕﺎرهﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎی ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ،وﻟﯽ ﺗﻬـﯽ از
ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﺤﺘﻮی اﻧﺴﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﭘﺮورش داد.
اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﻘـﺐﮔﺮاﯾﺎﻧـﻪ و ﭘـﻮچﮔﺮاﯾﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ آن ﺣـﺪی از اﺑﺘـﺬال و از ﺧـﻮد
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﮐـﻪ در ﺟﻮاﻣـﻊ ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺟﻮاﻣـﻊ ﺳـﻨﺘﯽ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ
ازﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ را ﺳـﺒﺐ ﮔﺮدﯾـﺪ .در ﺟﻮاﻣـﻊ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﭘﺎﺳﯿﻔﯿﺴـﻢ در اﺷـﮑﺎل
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺧﻼﻗﯽ آن رواج ﯾﺎﻓﺖ و در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ »ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑـﻪ ﺧﻮﯾﺸـﺘﻦ«
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ﺗﺎرﯾﺨﯽ – ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪای ﺑﺪﯾﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ .وﻟـﯽ آﯾـﺎ اﯾـﻦ ﺑـﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺸﺮ در ﺳﻔﺮ آﺗﯿﻪاش ﭘﺎﺳﺦ ﻻزم را ﺑﺪﻫﺪ؟
ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ »ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧـﺎب« در اروﭘـﺎ و »ﺑﻨﯿـﺎدﮔﺮاﯾﯽ« ﺑـﺮ ﺳـﺮ
اﻗﺘﺪار در اﯾﺮان ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺎ ﺣـﺪود زﯾـﺎدی ﻣـﺎﯾﻮس ﮐﻨﻨـﺪه اﺳـﺖ .در
ﻫﻤﻪای اﯾﻦ اﺣﻮال ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻤﻠـﻮ از ﺗﻌﺼـﺐ،
ﻋﻘﺐﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻇﻠﻤﺖ ﺳﺘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
ﺷﻮرﺷﯽ در ﺻﺪد ﻧﻔﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﺣﻮل ﺧﻮد اﻧﺪ .وﻟﯽ اوﻻ ً درﯾﻦ ﻧﻔﯽ درﺳـﺖ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﻗﺪ ﻋﻠـﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و از ﺟﺎﻧـﺐ دﯾﮕـﺮ ﺧـﻮد
ﺑﺪﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ ،ﺑﮕـﺬرﯾﻢ از اﯾﻦﮐـﻪ
اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮔﻪﮔﺎﻫﯽ در ﺗﺨﯿﻼت ﺳﻔﯿﻬﺎﻧﻪ و ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺒﯽ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿـﺰ ﺧـﻮد را
ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﺎﻫﯽ اﯾﺪهﻫﺎ و ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺟﺎی اﯾﺪهآلﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و زﻣـﺎﻧﯽ ﻫـﻢ اﯾـﺪهآلﻫـﺎ ﺧـﻮد را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﺟﺰﻣﯽ ﺧﺎرج از داﯾﺮهای زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳـﺎزد و
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﯾﮏ »ﻓﻠﺴﻔﻪای ﻋﻤﻠﯽ« و ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣـﯽآﯾـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑـﺎﻧﯽ را ﻧﻔـﯽ ﮐـﺮده و ﺧـﻮد را در داﯾـﺮهای اوﻫـﺎم و
ﺗﺨﯿﻼت ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه اﺳﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
اﮐﻨﻮن آنﭼﻪ ﺿﺮوری ﺑﻪﻧﻈﺮﻣﯽآﯾﺪ ،اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻮﻧﯿﺴﻢ« ﮐﻪ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ
در ﺳﺎﺣﻪای ﻣﺘﺎﻓﺰﯾﮏ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺧـﻮد را در ﺳـﺎﺣﻪای ﺗـﺎرﯾﺦ و
اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺪن ﻣﺎدی – ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺑﺸـﺮ
در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ»ﻣﻮﻧﯿﺴﻢ« ﯾﺎ »ﯾﮑﺘﺎﮔﺮاﯾﯽ« ﭘﺎﯾﻪای ﻣﻌﻨـﻮی و اﺧﻼﻗـﯽ ﺧـﻮد را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﮐﺎرا و ﻫﻢآﻫﻨﮓ ﺑـﺎ رﺷـﺪ روز اﻓـﺰون ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪیﻫﺎ و
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﻪوﺟﻮد آورد.
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اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌـﺪدی از ﻣـﺬﻫﺐ ،ﻋﺮﻓـﺎن ،ﻋـﺮف،
ﻋﺎدات ،اﺧﻼق و ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻘـﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﻫﻢآﻫﻨﮓ ﻣﻌﻨﻮی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮔﺮدد ﮐـﻪ ﺳـﯿﺮ ﺗـﻮاﻟﯽ و
ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﺑﺸﺮی را در ﮐﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪف ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﮐﻨﻮن واﺿﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﯾﺪهآل ﭘﺮﺳـﺖ اﺳـﺖ،
وﻟﯽ اﯾﻦ اﯾﺪهآلﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ رهﮔﺸـﺎی ﺑﺸـﺮﯾﺖ ﺑـﻪ ﺟﻠـﻮ ﺑﺎﺷـﺪ ،در ﻃـﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ اﮐﺜﺮا ﺑﻪ ﻗﻼدهای ﺑﺮدﮔﯽ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﮐﻮﺷﺶ ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه در
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎیﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ – ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﺪهآلﻫـﺎ ﺑـﻪﻋﻨﻮان اﺑـﺰاری ﺑـﺮای ﭘـﯿﺶرﻓـﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای ﭘﯿﺶرﻓﺖﻫﺎی ﻣﺎدی – ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ و رﻫﻨﻤﺎی زﻧـﺪﮔﯽ
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﯾـﺪی روﺷـﻦ و آﯾﻨـﺪهﻧﮕـﺮ ﺻـﻮرت ﺑﮕﯿـﺮد ،ﺗـﺎ ﻣﮕـﺮ اﯾـﺪهﻫﺎ و
اﯾﺪهآلﻫﺎ ،زﻧـﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠـﯽ و ﺟﺎﻣﻌـﻪای آرﻣـﺎﻧﯽ ،ﺧﻼﺻـﻪ ﻓﻠﺴـﻔﻪ و ﺗـﺎرﯾﺦ در
رﺷﺘﻪای ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ و ﭘﺮﺗﻼﻟﺆ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺧﺎﺗﻤﻪی ﮐﻼم
)ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ در ﻗﺮن آﯾﻨﺪه(
ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪای ورود ﺑﻪ ﻗﺮن آﯾﻨﺪه در وﺿﻊ ﺳﺨﺖ اﺳـﻔﻨﺎﮐﯽ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿـﺮوی ﭘـﺮﺗﻼش اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ
ً
و ﺑﻌﻀﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ اﺣﺠﺎﻓﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺗﻌﺪی ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ ﺻـﻒآراﯾـﯽ
دارﻧﺪ؛ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻗﺮن آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺟﻮاﻧـﺎن
ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ در دﺳﺖ اﺳﺖ .ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوز ﻣﺎ و ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮدای ﻣﺎ ﮐﻪ اﻃﻔﺎل
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ اﻧﺪ ،در زﯾﺮ ﭘﺎﺷﻨﻪای ﺧﻮن آﻟﻮد اﺳﺘﻌﻤﺎر روس دﺳـﺖ و ﭘـﺎ ﻣﯽزﻧﻨـﺪ.
ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺗﻦ آنﻫﺎ از داﺷﺘﻦ ﭘﺪر ،ﺑﺮادر ،ﻣﺎدر و ﺧﺎﻧﻮادهای آرام ﻣﺤﺮوم ﺷـﺪه
ً
اﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺮای »ﺷﺴﺖ وﺷﻮی ﻣﻐﺰی« ﺑﻪ آنﻃﺮف ﻣﺮز ﺑﺮده ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ

ﺑﺨﺶ دوم :دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ ٢٣٧ /

وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻬﻨﻤﯽ روان ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ از آﯾﻨﺪه ،ﺣﺎل و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧـﻮد اﻧﻘﻄـﺎع
ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﻠﯿﻮن ﻃﻔﻞ و ﺟﻮان ﻣﺎ در آوارﮔﯽ ﺑﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ روس ﺳـﺮ
ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در ﺣﺎل ﺟﻮاﻧﻪ زدن ﻣﺎ در زﯾﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭘـﺮور،
ﺟﺎﻫﻞ و ﺑﯽآزرم ﺑﻪ اﺑﺰار ﮔﻨﮓ و ﺑﯽ ارادهای ﻧﯿﺮوﻫﺎی رﺟﻌﺖﮔﺮا ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﻧﺪ؛
و ﯾﮏ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی آوارﮔﯽ در ﻣﻐﺎک ﺑـﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣـﺎدی و ﻇﻠﻤـﺖ
ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺿـﻊ و ﺣﺎﻟـﺖ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﮐـﺎروان ﭘﺮﺟﻼﻟـﺖ
ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﺑﺸﺮی را ﺑﺪرﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ ﻣﺎ ﺟﺰ از اﯾﻦ راﻫﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐـﻪ از ﻣﯿـﺎن ﻫﻤـﻪ
اﯾﻦ ﺳﯿﻪروزی دﺳﺖ ﺑﻪﺳﻮی اﻃﻔﺎل و ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ دراز ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﺪانﻫﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﭘﯿﺶﻗﺮاوﻻن ﻟﺸﮑﺮ ﺟﺮار رﻧـﺞ و ﻣﺒـﺎرزه و
ﭘﯿﺮوزی را ﺑﺮای ﻓﺮداﻫﺎی روﺷﻦ و ﭘﺮ از اﻣﯿﺪ ،زﯾﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺗﻨﻬﺎ درک اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣـﺎ در ﻣﻐـﺎک ﺗﯿـﺮهای ﺑـﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺳـﯿﻪروزی زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﺿﺮوری اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻠﺖﻫـﺎی زﯾـﺎد و
ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽﺷﻤﺎری در ﻧﺸﯿﺐ و ﻓﺮاز ﺣﺎدﺛـﻪﻫـﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺎ ﻏـﺮق در ﺗﯿﺮﮔـﯽ و
ﺳﯿﺎﻫﯽ روزﮔﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ آنﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺮ ﺧـﻮد و ﺗـﺎرﯾﺦ ﺧـﻮد ،ﺑـﺮ ﮔﺬﺷـﺘﻪ و
آﺗﯿﻪای ﺧﻮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آورده اﻧﺪ ﮐـﻪ در ﻋﻤـﻖ ﻣﺼـﯿﺒﺖﻫﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫـﺎ
ﻓﺮوغ ﺟﺎوداﻧﻪای اﻣﯿﺪ را در دل ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﺧﺮوج از ورﻃﻪﻫﺎ و ﺑﻼﯾﺎ ﻫﻤﺖ
را از دﺳﺖ ﻧﺪاده اﻧﺪ .ﻓﺎﺟﻌﻪای ﮐﻨﻮﻧﯽ اﮔﺮﭼﻪ زﺧﻢﻫﺎی ﻧﺎﺳﻮری ﺑﺮ دل و ﭘﯿﮑـﺮ
ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ در درازﻧﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ اﯾـﻦ ﻓﺎﺟﻌـﻪ ،ﻟﺤﻈـﻪای ﺑـﯿﺶ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻫﺎﻟﻪای از ﺣﻤﺎﺳﻪ ،ﺟﺎنﺑﺎزی ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ و ﭘـﺮ
اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺮدم ﻣﺎ ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ دارم ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪای ورود ﺑﻪ ﻗﺮن آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﻣﺮدم ﻣﺎ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آزاد ،آﺑﺎد ،ﺷﮕﻮﻓﺎن و ﺻﻠﺢ دوﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد و ﻓﺮزﻧـﺪان
ﺧﺠﺴــﺘﻪ و ﺑــﺎ ﻫﻤــﺖ ﻣــﺎ آنﭼﻨــﺎن ﮐــﻪ ﻧﺴــﻞ ﻣــﺎ اﺳــﺘﻌﻤﺎر را درﻫــﻢ ﮐﻮﻓــﺖ،
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﺤﺠﺮ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤـﺖ از ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺤﺒـﻮب و
ﻫﻤﯿﺸﻪ آزاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽراﻧﻨﺪ .و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آن روز اﯾﻦ دﻓﺘﺮ را ﻣﯽﺑﻨﺪم.

از ﺳﺮاب ﺗﺎ ﺳﺮاب ،از ﻣﺴﮑﻮ ﺗﺎ واﺷﻨﮕﺘﻦ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺑﺮ "ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ" ...
ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺿﺮورت ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ
در ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری آوازهای »ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« از ﻧﯿﻮﯾﺎرک و ژﻧﻮ
ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی آوارﮔﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻟﺠﺎم ﮔﺴـﯿﺨﺘﻪای روس و از آن ﮔﺬﺷـﺘﻪ
در ﺳــﺮزﻣﯿﻦ آﺗــﺶ و ﺧــﻮن ﻣــﺎ رﺧﻨــﻪ ﮐــﺮد .ﺗــﺎ ﺟــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﻋــﺪهای زﯾــﺎدی از
»ﻣﻬﺎﺟﺮان« ﮐﻮﻟﻪﺑﺎر ﻣﺴﮑﻨﺖ و درﺑﻪدری را ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘـﺪری
ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪی ﮐﻪ در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ
و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻏﺮﺑﺖ و ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺣﻘﺎرت و واﺑﺴـﺘﮕﯽ را
درﯾﺪﻧﺪ و ﻫﻢراه ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪهای ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ ﺑﺎداران و »اﻣﯿﺮان« آن را ﺑـﻪ
آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻣﺎ در زﯾﺮ ﭘﺎﺷﻨﻪای آﻫﻨﯿﻦ و ﺧـﻮن آﻟـﻮد ﺗـﺰاران ﻧـﻮﯾﻦ ﻧﯿـﺰ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻏﺎرﺗﮕﺮ روس را دﻗﯿﻘﻪ ﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و روﯾﺎی دﻟﭙﺬﯾﺮ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد را در ﺗﺨﯿﻼت ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهای ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .از آن ﻫﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻋﺪهای ﮐﺎﺳﺐﮐﺎر و ﺗﺎﺟﺮﭘﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷـﺎن
از ﺗﺠﺎرت ﺑﺮ وﺟﺪان ﻣﺮدم ﺗﺎ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﻫـﻢ

ﺑﺨﺶ دوم :دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ ٢٣٩ /

اﮐﻨﻮن در ﺻﻒ ﻃﻮﯾﻠﯽ از ﻗﺎﻓﻠﻪای ﺳﺎزشﮐﺎران ﭼﺎدر ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣـﺮدم
ﻗﻬﺮﻣﺎن و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎ آزادی و رﻫﺎﯾﯽ از ﭼﻨﮕـﺎل ﺧـﻮن آﺷـﺎم روﺳـﯽ را از
ﺑﺎرﮔﺎه دﯾﻮان آدمﺧﻮار ﺗﮑﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﺑﺮ اﻣﻮاج ﺧﺮوﺷﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺳﺮوری از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺮ ارﯾﮑﻪای ﻗﺪرت ﺗﮑﯿﻪ زﻧﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﻠﯽ از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻈﺎره و ﺳـﮑﻮت را
ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ را وا ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﺪ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ دور از ﻓﺮﯾـﺐ و ﺧـﻮد ﻓﺮﯾﺒـﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺿﺮورت و روﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ و راه را ﺑﺮای ﻃﺮح ﯾـﮏ
ً
ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣـﺮدم را ﺗﻀـﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺑـﺎز
ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.

ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ و ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﮕﯽ آن
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪای روﺳﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﻬﯿﺪ و آﻣﺎدﮔﯽ ﯾﮏ رﺑﻊ ﻗـﺮن دﺳـﺖ
ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪای ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ دراز ﮐـﺮده و ﺑـﺎ ﮐﻮدﺗـﺎی
ﻣﻨﺤﻮس ﺛﻮر ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را از ﯾﮏ ﻣﻮﻗﯿﻌﺖ ﻧﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﮐﻪ ﺗﺎ آن وﻗـﺖ
ﻧﯿﺰ آنرا ﻣﯽﭼﺎﭘﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهای ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻣﺒﺪل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻘﺪرات ﻣـﺮدم ﻣـﺎ را
ﻟﮕﺪﻣﺎل و ارزشﻫﺎی ﻣﺎدی ) ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،داراﯾﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ( ﺗﺎ ﮐﺎر ارزان و
ﻣﻌﻨﻮی )اﺳﺘﻘﻼل ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ( آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺒـﺮد.
اﺳﺘﻌﻤﺎر روﺳﯽ از ﻫﻤﺎن روز ﮐﻮدﺗـﺎی ﺧـﻮﻧﯿﻦ ﺛـﻮر در ﻗﻤـﺎر ﮐﻮدﺗﺎﻫـﺎ روﯾـﺎی
ﻏﺎرت ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺪری ﻣـﺎ را ﻣـﯽدﯾـﺪ .ﻣـﺮدم آزادهای ﻣـﺎ ﭼﻨﮕـﺎل ﺧﻮنﭼﮑـﺎن
اﺳﺘﻌﻤﺎر روﺳﯽ را ﺑﺮ ﮔﻠﻮی ﻣﻘﺪرات و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑـﺮای
رﻫﺎﯾﯽ از ﻏﻮل اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑـﺪﯾﻦ ﺻـﻮرت
ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﻧﯿﻦ دو اراده ) ارادهی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ روﺳـﯽ و اراده و
اﯾﻤﺎن ﺧﻠﻞ ﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮ اﻓﻐﺎﻧﯽ( ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻗﻮل »ﮐﻼوزوﯾﺘﺲ« »ﻫﻤـﺎن

 / ٢٤٠ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ« .ﺧﺎﺻﯿﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻨـﮓ را ﺳﯿﺎﺳـﺘﯽ ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ورای ﺟﻨﮓ )ﻗﺒﻞ از آن ،ﻫﻢراه ﺑـﺎ آن و ﺑﻌـﺪ از ﺧـﺘﻢ آن( وﺟـﻮد
دارد .در ﺟﻬﺎن ﭘﺮآﺷﻮب ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺑـﺎ ﺷـﯿﻮهﻫﺎ و اﺷـﮑﺎل
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﮓ ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎﻣﯽﻫﺎی ﻣﻬـﺎﺟﻢ ﻋﻠﯿـﻪ ﻣـﺮدم ﮐـﺎﻣﺒﻮج،
ﺟﻨﮓ ﺣﺒﺸﯽﻫﺎ )ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روسﻫﺎ و ﮐﯿﻮﺑـﺎﯾﯽﻫـﺎ( ﻋﻠﯿـﻪ ﺧﻠـﻖ ارﯾﺘـﺮه ،ﺟﻨـﮓ
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎی اﺷﻐﺎلﮔﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ،ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺟﻨﮓ ﺗﺎﻣﯿﻞﻫـﺎ
ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮیﻻﻧﮑﺎ ،ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﺳﮑﻪﻫﺎ ﺑـﺎ دوﻟـﺖ ﺣـﺎﮐﻢ ﻫﻨـﺪ در ﭘﻨﺠـﺎب
ﺷـﺮﻗﯽ ،ﺟﻨــﮓ ﮐﻮاﻧﺘﺮاﻫـﺎ ﺑــﺎ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺳﺎﻧﺪﻧﯿﺴــﺖ در ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋـﻪ ،ﻣﺒــﺎرزات
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪای ﻣﺮدم در ﭘـﺮو ،اﻟﺴـﻠﻮادور ،ﮐﻮﻟﻤﺒﯿـﺎ ،ﮔﻮاﺗﯿﻤـﺎﻻ و ...در اﻣﺮﯾﮑـﺎی
ﻻﺗﯿﻦ و دهﻫﺎ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ .در دﻫﻪﻫﺎﯾﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی وﯾﺘﻨﺎم ،ﮐﯿﻮﺑﺎ ،اﻧﮕﻮﻻ،
ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ ،ﮔﯿﻨﻪ ،ﺑﯿﺴﺎﺋﻮ و دهﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻠﺘﯽ
ﮐﻮﭼﮏ اراده ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎﺧﯿﺰد و دﺳﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻼح ﺑﺒـﺮد و ﺑـﺮ ﻣﺒـﺎرزه ﭘﺎﻓﺸـﺎری
ورزد؛ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ درﺳـﺖ ،آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﺎﻧـﻪ ﭘﯿـﺮوی
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻪ زاﻧﻮ درآورد.
اﮔﺮ اﻣﺮوز ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺘﻨﺎم و ﮐﯿﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﭼﻤﺎق ﮔﻨﺪهای اﺳﺘﻌﻤﺎر روﺳﯽ
ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﻢﮔﺎم ﺑﺎ ﻧﯿﺎت ﻋﻈﻤﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧـﻪای ﺗـﺰاران ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﺧﻠـﻖﻫـﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺑﺮادر ﺧﻮد را در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ و اﻓﺮﯾﻘﺎ در زﯾﺮ ﭼﺘـﺮ »ﻓﺪراﺳـﯿﻮن
ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳـﯿﺎ« و ﯾـﺎ ادﻋـﺎی ﮐﺎذﺑﺎﻧـﻪ و ﻣـﺰدور ﻣﻨﺸـﺎﻧﻪای »ﻣﺴـﯿﻮن ﻫـﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ« ،ﺑﻪ ﺗﯿﻎ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؛ ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾـﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،اﯾﻦ واﻗﯿﻌﺖ ﺗﻠﺦ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻗـﺮون ﭘﯿﺸـﯿﻦ
ﺧﻮد را در ورای »ﻣﺪﻧﯿﺖ« ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪای ﻏﺮب و »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﺎ ﻗﺸﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎری »ﻣﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ« در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه و در
ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺧﺎور زﻣﯿﻦ و اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻮد؛ اﮐﻨﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ اواﺧـﺮ
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ﻗﺮن ﺑﯿﺴـﺖ ﻧﯿـﺰ ﺧـﻮد را در ورای »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﻢ« و »ﻣﺴـﯿﻮنﻫـﺎی اﻧﻘﻼﺑـﯽ«
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .وﻟﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﺮدو ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪای ﺗﺠﺎوز اﺳﺘﻌﻤﺎری ﯾﮏﺳﺎن
اﺳﺖ و اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ و اﺳﻄﻮرهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ زﺷﺖ و ﭘﻠﯿﺪ آنرا
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد درﻫﻢ ﺑﺮﻫﻤﯽ ،ﺳـﯿﻤﺎی ﺟﻬـﺎن و ﺑﻐﺮﻧﺠـﯽ آن و ﻋﻠـﯽاﻟـﺮﻏﻢ
ادﻋﺎﻫﺎی ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﺎﻧـﻪای ﺟﻨـﮓ اﻓـﺮوزان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ آنﭼـﻪ ﺑـﻪ روﺷـﻨﯽ دﯾـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﺎ دو ﻧﻮع ﺟﻨﮓ وﺟـﻮد دارد :ﺟﻨـﮓ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ و
ﺟﻨﮓ ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ .ﺟﻨﮓ اﺳـﺘﻌﻤﺎر روس ﻋﻠﯿـﻪ ﻣـﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ،ﺟﻨـﮓﻫـﺎی
ﺗﺠﺎوزی وﯾﺘﻨﺎم و ﮐﯿﻮﺑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎﻣﺒﻮج و ارﯾﺘﺮه ،ﺣﻤـﻼت اﻣﺮﯾﮑـﺎ ،ﻋﻠﯿـﻪ ﻟﯿﺒﯿـﺎ و
ﮔﺮاﻧﺎدا ،ﺣﻤﻼت اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ و ﻟﺒﻨﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﺟﻨﮓﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ
ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﻪای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ را ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ
اﻫﺪاف آزﻣﻨﺪاﻧﻪای ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ؛ ﭼﻨﺎنﭼـﻪ ﺟﻨـﮓ اﯾـﺮان و ﻋـﺮاق
ﻫﻤﮕﯽ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺟﻨـﮓ ﻣـﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻋﻠﯿـﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ روﺳﯽ ،ﺟﻨﮓ ﺧﻠﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺟﻨﮓ ﻣﺮدم ارﯾﺘﺮه ﻋﻠﯿـﻪ
ﺣﺒﺸﯽﻫﺎ و ﮐﯿﻮﺑﺎﯾﯽﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎر ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺮدم ﮐﺎﻣﺒﻮج ﻋﻠﯿـﻪ ارﺗـﺶ
ﻣﻬﺎﺟﻢ وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ روﺳﯽ ،ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪی زﻣـﺎن ﻣـﺎ
اﻧﺪ .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺼﻠﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻨﮓ در ﻫﺮ زﻣﺎن و در ﺗﺤﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﭼﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ اوﻟﻮﯾﺖﻫـﺎی ﻣﺒـﺎرزاﺗﯽ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻋﺎﺟﻞ و دراز ﻣﺪت ﻣـﺎ را در ﻟﺤﻈـﻪﻫﺎی ﻣﻌـﯿﻦ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ً
ﻋﻼوﺗﺎ اﻫﺪاف اﻋﻼن ﺷﺪه و ﯾـﺎ اﻋـﻼن ﻧﺎﺷـﺪهای ﺟﻨـﮓ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﯿـﺖ و
ﺧﺎﺻﯿﺖ آن ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺟﻨـﮓ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ ﭼـﻪ در ﻣﺒـﺎرزه
ً
ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﯾﺎ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ اﺳﺎﺳﺎ در ﺟﻬﺖ آزادی اﻧﺴﺎن از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨـﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ ) اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ( ﻋﻠـﺖ ﻏـﺎﯾﯽ
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ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در واﻗﻊ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪای ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن اﯾـﻦ ﺟﻬـﺖ ﮔﯿـﺮی
آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧـﻪ اﺳـﺖ .ﺣــﺎل اﮔـﺮ ﯾـﮏ ﺟﻨــﮓ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ ﺧـﻮد را در ﭼــﺎرﭼﻮب
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺤﺒـﻮس ﺳـﺎزد و در راه آزادی ﺧـﻮد از اﯾـﻦ ﻣﺤـﺪودهای
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻧﭙﺮدازد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪای ﺧﻮد ﺧﺪﺷﻪ وارد
ﻣﯽﺳﺎزد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﮔﺮ از ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(
ارﺗﺒﺎط دارد ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ذﻫﻦ اﻧﻘـﻼب ﭘﯿﻮﻧـﺪ دارد ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ
رﻫــﺮوان ﺻــﺪﯾﻖ راه اﻧﻘــﻼب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ آﮔﺎﻫﺎﻧــﻪ راه ﺧــﻮد را از ﻣﯿــﺎن ﻣﻮاﻧــﻊ و
ﻣﻌﻀﻼت دﻗﯿﻖ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف »ﻣﻠﮑﻮت آزادی« ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﯾﮏ
ً
ﺟﻨﮓ و ﻓﺮﺟﺎم آن و ﻫﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ارﺗﺒـﺎط ﻧـﺪارد و
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای ﭘﯿﺮوزی ﻧﯿﺴـﺖ .ﺑﺴـﯿﺎری از ﺟﻨﮓﻫـﺎ و
ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﺗﻮدهای ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻼدان و ﺳﺮدﻣﺪاران اﺳـﺘﻌﻤﺎری،
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﺘﯽ و ارﺗﺠــﺎﻋﯽ ﺳــﺮﮐﻮب ﺷــﺪه اﻧــﺪ .و ﻣﺜــﺎلﻫــﺎی زﯾــﺎدی ﻧﯿــﺰ از
ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦزده در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽرﺳـﺪ .ﻋﻠـﯽاﻟـﺮﻏﻢ
اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم) ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠـﯽ و ﭼـﻪ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ( ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾـﻦﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺒـﺎرزهای ﻋﺎدﻻﻧـﻪ
ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم را اﻟﻬـﺎم ﺑﺨﺸـﯿﺪه و در راه ﻣﺒـﺎرزه و ﭘـﯿﺶرﻓـﺖ ﺑﺴـﯿﺞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن ﺑـﻪ ذات ﺧـﻮد و ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻣﺒـﺎرزه
ﻧﯿﺴﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﯿﺮوزی ﯾﮏ ﺟﻨـﮓ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ )و ﯾـﺎ ﻣﺒـﺎرزهای
ﻋﺎدﻻﻧﻪ( ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰار ﭘﯿﺮوزی آن را آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﻢ ،در ﻏﯿـﺮ آن
ﺑﻪ ﻓﺎﺗﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و ﭘﻨﺪار ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺪارد.
وﻟﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه )و ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص( ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ
ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻢآﻫﻨـﮓ ﺣﺮﮐـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ در ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻧﻬـﺎﯾﯽ و در ﻧﺘﯿﺠــﻪی
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ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻣﺮﺣﻠﻪای ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ
اﻣﺮوز ﻣﺒﺎرزهای ﻋﺎدﻻﻧﻪای ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﭼﻮن ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﺎ اﺑﺰار ،وﺳﺎﯾﻞ و راهﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭘﺨﺘﮕﯽ و ﻗﻮام ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ،
در ﻓﺮداﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اوﺿﺎع آن ﻧﯿﺮو اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﻻزﻣﻪ را در دﺳﺘﺮس ﺗـﻮدهﻫـﺎ
ِ
ً
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻨـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ اﻣﮑـﺎن ﺷﮑﺴـﺖﻫـﺎی
ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻣﺮﺣﻠﻪای را ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺗﺨﻄﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻠﻂ ﮐﺮد.
ﻋﺪم ﻓﻬﻢ اﯾﻦ وﺣﺪت ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ،ﯾﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻧﻘﯿﺎد
وا ﻣﯽدارد و ﯾﺎ ﺑﻪ »ﻻفزﻧﯽ« ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام آن ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ
ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد .اﮔﺮ»ﺟﻨﮓ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕـﺮ اﺳـﺖ« و در
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﺑـﺮای ﺗﺤﻘـﻖ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻣﻌﯿﻨـﯽ ﮐـﺎﻓﯽ و ﯾـﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻃﺮاف ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و از ﻃﺮﯾـﻖ ﻗﻬـﺮ و زور
آن ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺻﻠﺢ ﻧﯿـﺰ ﻫﻤـﺎن »ﺟﻨـﮓ ﺑـﺎ
وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ« .وﻗﺘﯽ اﻫﺪاف ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه و ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ »ﺻﻠﺢ« ﺑﻪ آن
اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﻬﺮ و زور )ﺟﻨﮓ( ﺑـﻪ آن ﺣـﺪ رﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ
ارادهای ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺸﮑﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ارادهای ﻣﻘﻬﻮر ﺧﻮد
را در ﻣﺘﻮن ﻗﺮار دادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻮاﻓﻘﺎت ذاتاﻟﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر »ﺻﻠﺢ آﻣﯿـﺰ«
ً
ﻧﮕﺎرش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺴﺠﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎ ﻃﻮریﮐﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎ دارای ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺘﻀﺎد اﻧﺪ
و از ﻣﻨﺸﺄ و اﻫﺪاف ﻣﺘﻀﺎد آب ﻣﯽﺧﻮردﻧـﺪ ،اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺻـﻠﺢ ﻧﯿـﺰ دارای
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﯾﮏﺳﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯿـﺎن ﺻـﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ و ﺷـﺮاﻓﺖﻣﻨﺪاﻧـﻪ و ﺻـﻠﺢ ﻏﯿـﺮ
ﺷﺮاﻓﺖﻣﻨﺪاﻧﻪای ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و وﻃﻦﻓﺮوﺷﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ درﯾﺎی از ﺧﻮن ﻓﺎﺻﻠﻪ وﺟﻮد دارد.
ﭼﻨﺎنﭼــﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎی ﺻــﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧــﻪ و ﺷـﺮاﻓﺖﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑــﺎ ﺻــﻠﺢ ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧــﻪ و
ﻏﯿﺮﺷﺮاﻓﺖﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .راهﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺻـﻠﺢ
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ﻧﯿﺰ از ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻋﺒﺎرت از آن ﺻﻠﺤﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ
آزادی ﺧﻠﻖﻫﺎ ،ﻣﻠﻞ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺑﻨﺪ و اﺳﯿﺮ را ﺑـﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ،ﺑـﺪون ﻗﯿـﺪ و
ﺷﺮط و ﻓﻮری ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤـﺪودﯾﺘﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ آزادی را در ﺷـﮑﻠﯽ از
اﺷﮑﺎل آن و در ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺎت آن ﻣﺨﺪوش ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻗﯿـﺪی
ﮐﻪ اﯾﻦ آزادی را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎر ارﺗﺠﺎع ﻣﺸـﺮوط ﺳـﺎزد ،و ﯾـﺎ ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﻇـﺮف
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آزادی را ﺑﻪ ﻗﯿﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺮوط ﺳﺎزد؛ در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ،اﺻﻞ
ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌـﺖ و ﻣﺎﻫﯿـﺖ
ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﮥ آزادی ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم ﮐﻠﻤﻪ در ﯾﮑـﯽ از ﺻـﻮر آن
ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﻗﯿﻮد و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎﻓﯽ آن را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﮔﺮدد .اﯾﻦﺳﺖ آن
ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑـﺪان ﺗﻮﺟـﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﻢ آزادی ﻣﺮدم ﻣﺎ در ﻫﯿﭻ ﺷـﮑﻠﯽ از اﺷـﮑﺎل آن و در
ﻫﯿﭻ ﺻﻮرﺗﯽ از ﺻﻮر آن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ،ﺑـﺎ
ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﺎ ﺟﺎﻧـﺐ ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ اﯾـﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪای را در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔﺼـﯿﻞ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻗـﺮار ﺧـﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﺗﻀﺎد ﻣﺎﻫﻮی ﺑﺎ ﻫﻢدﯾﮕـﺮ ﻗـﺮار
ً
دارد و ﯾﮑﯽ ﻧﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،راهﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼ
ً
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،اﺳﺎﺳﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﮓ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ اﺳـﺖ.
ﻫﺮﮔﺎه ﺟﻨﮓ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﺳﺪ در آن ﺻـﻮرت ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪای اﯾـﻦ ﭘﯿـﺮوزی
ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﺗﺎ ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻼزم و واﺑﺴﺘﮕﯽ
داﯾﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺑﺴﺎ ﻣﻮارد ﺗﺎرﯾﺦ ﺧـﻮد ﻣـﺎن ،ﻣـﺎ در ﺟﻨـﮓ ﻋﺎدﻻﻧـﻪای ﺿـﺪ
اﺳﺘﻌﻤﺎری ،ﭘﯿﺮوزیﻫـﺎی ﭼﺸـﻢﮔﯿﺮی ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورده اﯾـﻢ ،وﻟـﯽ اﺳـﺘﻌﻤﺎر و
ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن آن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺗﻮاﻓﻘﺎت دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣـﺮدم و
رﻫﺒﺮان واﻗﻌﯽ آنﻫﺎ را از ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ دور ﺳﺎزﻧﺪ و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد را
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ﺑﺮ ﮔﺮدهای ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺳﻮار ﺳﺎزﻧﺪ .درس ﮔﯿﺮی و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪوزی از اﯾـﻦ واﻗﻌـﺎت
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ )ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ دارای اﻫﻤﯿـﺖ
ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ارادهای آزاد ﻣﺠﺎﻫﺪان و ﭘﯿﮑﺎرﮔﺮان ﺟﻨﮓ
آزادیﺑﺨﺶ ﺑﻪوﺟﻮد آﯾﺪ .ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ و اﯾﺎدی آن و
ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺳﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﻨﮓداران راه آزادی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
را ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﻠﺢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اواﻣـﺮ و
ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی »اﺳﻼﻣﯽ« و ﯾﺎ ﻗـﺪرتﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ
ﺣﺮﯾﻒ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روﺳﯿﻪ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم ﻣـﺎ ﺗﺤﻤﯿـﻞ ﮔـﺮدد .در ﻫـﯿﭻ ﮐﺠـﺎی دﻧﯿـﺎ
»داﯾﻪای ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮ از ﻣﺎدر« وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺟﻨﮓ و ﺻـﻠﺢ ﻧﯿـﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺧـﻼف
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﺮدم زﺣﻤﺖﮐﺶ و ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﺘﺤﻘـﻖ
ً
ﮔﺮدد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده ﮐﻪ ﺑﺎر ﺟﻨـﮓ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ را اﺳﺎﺳـﺎ ﻣـﺮدم زﺣﻤـﺖﮐﺶ و
ﺑﯽﭼﯿﺰ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯽ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻋﺎدﻻﻧـﻪ اﺳـﺖ.
ﮐﺎخ ﻧﺸﯿﻨﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻫﻤﺎره در ﻟﺤﻈﺎت اول ﺟﻨﮓ رﺧﺖ ﺑـﺮ ﻣـﯽﺑﻨﺪﻧـﺪ و ﺑـﻪ
ﮔﻮﺷﻪای اﻣﻨﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،و ﺗﻌﺠﺐ آور اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر داﻣﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ
ﺷﻮد ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎی ﻣﺮدم ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﯿﺮد ،اﺷﺘﯿﺎق ﺳﺮوری اﯾـﻦ ﻓـﺮاریﻫـﺎی
رﯾﺎﺳﺖﺟﻮی ﻧﯿﺰ ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .وﻟﯽ در ﻫﻤﻪای اﺣـﻮال اﯾـﻦ »ﻧﺨﺒﮕـﺎن«
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪ ﺗﺎ »ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻧﺎﺟﯽ« و ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ادا
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎنﻓﺸﺎﻧﯽ و ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﺮای ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن
ﮔﻢﻧﺎم و واﻗﻌﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺎوردی از ﻣﺠﺎﻫﺪت و اﺳﺘﻮاری ﭘﯿﺶﮐﺶ ﮐﻨﺪ ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺷﻬﺪا راه آزادی ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪای آزاد و ﺷﮑﻮﻓﺎن آﯾﻨﺪه را
ﻣﮋده دﻫﺪ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧـﻼف ﺟﺮﯾـﺎن ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺗﮑﺎﻣـﻞ
اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻗ ـﺮار ﮔﯿــﺮد .ﺟﻨــﮓ آزادیﺑﺨــﺶ ﺑــﻪ ﻣﺜﺎﺑــﻪای ﻓﺮاﯾﻨــﺪی اﻧﺴــﺎﻧﯽ و
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رﺳﺎﻟﺖﻣﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺗﺎ اﺧﯿـﺮ ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎرزه ﻋﻠﯿـﻪ اﺳـﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻣﺸﺨﺼـﯽ
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده و از ﮐﻠﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺠﺰا و ﯾﺎ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﮔﺮ
ﭼﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻠﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﯾﮏ اﺣﺴـﺎس ﻗﻠﺒـﯽ اﺳـﺖ ،وﻟـﯽ وﺳـﯿﻠﻪای
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎدی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ دﺷـﻤﻦ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻧﻤـﯽآورد .اﯾـﻦ وﺳـﯿﻠﻪای
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﮔﺎه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻢﮔﺎم ﺑﺎ روﻧـﺪ ﺗﮑﺎﻣـﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و روز ﺗﺎ روز در ﻣﯿﺎن اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘـﺎت ذی ﻧﻔـﻊ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ رﯾﺸـﻪ
ﺑﮕﯿﺮد ،آنﻫﺎ را آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ دور ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﻄـﻮط روﺷـﻦ ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪ و
ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻤﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ« در روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿـﺮد.
ﻫﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﮐﻪ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻣﺤﺘـﻮای اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﻬـﯽ
ﺳﺎزد ،اﮔﺮ ﻫﻢ روزی ﭼﻨﺪ ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳـﺎت ﺑـﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘـﻪای ﻣـﺮدم ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﺒـﺎزی
ً
ﺑﭙﺮدازد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﺟﺰ ﺷﮑﺴﺖ و ﺳﺮ اﻓﮕﻨﺪﮔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺻﻠﺤﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ارادهای آزادی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻣﻠـﯽ را
ﺗﺠﺴﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪه ،ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﯽ و آﺗﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﭘﺎﺳﺪاری و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﮑﺎﻣـﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﯾﺎور ﮔﺮدد؛ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺳﻬﻢ ﮔﯿـﺮی ﻓﻌـﺎل ﺗﻮدهﻫـﺎی ﻣﯿﻠﯿـﻮﻧﯽ
ﻣﺮدم ﻣﺘﺤﻘﻖ ﮔﺮدد .ﻫﺮ ﻧﯿـﺮوی ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﻫـﺮ ﻃﺒﻘـﻪای اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑـﺰرگ را ﺑـﺮای ﻣـﺪﺗﯽ دراز ،در
ﭘﯿﭻ و ﺧﻢﻫﺎی دﺷﻮار ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪای ﺧﻮد ﺣﻤـﻞ ﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﻣـﺄﻣﻮل را ﻓﻘـﻂ
ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ،ﻣﺮدم ﻣﺘﺤﺪ و آﮔﺎه ،ﮐﻪ از ﯾﮏ رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ واﻗﻌـﯽ ﮐـﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داده ،ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ و دﺳـﺖآوردﻫـﺎی
ﺧــﻮد را ﻣ ـﺪﯾﻮن ﻫــﻢﮐــﺎری و ﻣﻌﺎﺿــﺪت ﻣــﺮدم ﺑﺎﺷــﺪ و راه ﺧــﻮد را از ﻣﯿــﺎن
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و آرزوﻫﺎی ﻣﺮدم درد و رﻧﺞﻫﺎ و ﺗـﻼش و ﺗﮑـﺎﭘﻮی آنﻫـﺎ ﺑـﻪﻃـﺮف
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎزد ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻧﯿـﺮوی »ﻻﻓـﺰن« دور از
آﺗﺶ ﻣﺒﺎرزه و ﻧﻪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷـﺪه در دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ.
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ﺳﻬﻢﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪای ﻣﺮدم در اﯾﺠﺎد ﯾـﮏ ﺻـﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ آن
ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻧﺎﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﻫﻤﻪای ﺷﺮوط ذﮐﺮ ﺷﺪهای ﻗﺒﻠﯽ ﺑـﻪ ﺟﻤـﻼت
ﻣﯿﺎن ﺗﻬﯽ ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ »ﺳﯿﺮ در آﻓﺎق« ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ
ﺑﯿﻨﺶ روﺷﻦ و ژرف ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺮاغ ﺑﻪدﺳﺖ ﭘﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ﺑﮕﺬارﯾﻢ و در ﻻﻟﻪزار ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺗﻼشﻫﺎ و اﻓﺖ و ﺧﯿﺰﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺎن دﺳﺘﻪ
ﮔﻞ واﻗﻌﯽ ﺑﺮﭼﯿﻨﯿﻢ.

ﭘﻮﯾﺶ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎر روس ﺑﻌﺪ از ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮏ رﺑﻊ ﻗﺮن ﺗﻤﻬﯿﺪ و زﻣﯿﻨـﻪ ﭼﯿﻨـﯽ
ﺷﯿﺎداﻧﻪ در ﺳﺎل  (۱۹۷۸) ۱۳۵۷دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ زد ﺗﺎ ﻣﮕـﺮ ﻣﻘـﺪرات
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی »ﭘﺮﭼﻢ« و»ﺧﻠﻖ« ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ،ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی دﺳـﺘﻪ ﺟﻤﻌـﯽ ،ﺑﻤﺒﺎردﻣـﺎن،
ﺗﺮور و وﺣﺸﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ )ﻣﺰدوران( آن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ارادهای رزمﺟﻮﯾﺎﻧﻪای ﻣﺮدم ﻣـﺎ
را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و اﻧﻌﻄﺎف وادارد و ﺧﻮد رژﯾﻢ دﺳـﺖ ﻧﺸـﺎﻧﺪه در ﻣﯿـﺎن ﺑﺤﺮاﻧـﺎت
ﺗﺼﻔﯿﻪﻫﺎ و ﺗﺼﻔﯿﻪﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ و ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ »ﻣﮕﺲ را ﺑـﺎ
ﺗﻮپ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ« ﺑﻪ ﺳﺮاﺷﯿﺐ ﺳﻘﻮط و ﻧﺎﺑﻮدی رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ارﺑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﭘﯿﺸﻪای روﺳﯽاش ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﯿﻬﻢ ﻧﻮﮐﺮان و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ارﺗﺶ اﺷـﻐﺎلﮔﺮ
ﺧﻮد ،ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﻓﺮاﻣـﻮش ﻧﺎﺷـﺪﻧﯽ را ﻋﻠﯿـﻪ ﻣـﺮدم ﻣـﺎ و ﺑﺸـﺮﯾﺖ ﻣﺘﺮﻗـﯽ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﺮدﯾﺪ.
از اﺑﺘﺪای ﮐﻮدﺗﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺮدم آزادهای ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻗﻬﺮی رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ و
ﻗﻄﻊ و ﻃﺮد ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎر از ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻃﻮر ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿـﺰی ﺑﺴـﯿﺞ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ در ﻃﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ آن ﮐـﺎر
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ﻧﺎﻣﻪای ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر و ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺗﺎرﯾﺦ ﺿﺪ اﺳـﺘﻌﻤﺎری و
آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪی آن ،ﺟﺎیﮔﺎه ﺑﺲ رﻓﯿﻌﯽ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اراده و اﯾﻤﺎن ﺧﻠﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آزادیﺧﻮاﻫﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ارادهای زورﮔﻮﯾﺎﻧﻪ و ﻗﻠﺪری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪای دو ﻧﻮع ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺘﻀـﺎد
ﺟﻨﮓ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ در ﺣﺎل ﻣﺼﺎف ﻧﺒﺮد و زور آزﻣﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر ﻣـﺎ ﺛﺒـﺖ ﮔـﺮدد ،ﮐـﻪ
»اﯾﻤﺎن ﺧﻠﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﻼح ﻣﻬﯿﺐ روﺳـﯽ« .ﻣـﺎ ﻧﻬﺎﯾـﺖ
ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﻬﻨﯽ ﻣﺎن را ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭘﯿﺶرﻓـﺖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﻤـﯽ ﺗﮑﺎﻣـﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ و اﮐﻨﻮن ﺳﺮ ﺗﮑﺮار آن ﻧﺪارﯾﻢ .در اﯾﻨﺠـﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ روی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ دو ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
ﺟﻨﮓ وﺟﻮد دارد:
اﻟﻒ .ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﻬﻨﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ روﺳﯽ و ﻣﺰدوران آن؛
ب .ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺮوی اﺷﻐﺎلﮔﺮ روﺳﯽ و ﭼﻮﭼﻪ ﺳﮕﺎن »ﭘﺮﭼﻤﯽ« و»ﺧﻠﻘﯽ« آن
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم آزادهای ﻣﺎ.
ﮔــﺮ ﭼــﻪ ﻫــﺮ ﮐــﺪام از اﯾــﻦ دو ﻋﺎﻣــﻞ در درون ﺧــﻮد از ﻧــﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﺑﺰرﮔــﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﻣﺎ را در ﺧﻮد
اﺣﺘﻮا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﻟﺰاﻣﺎت اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﺷـﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺒـﺎرزاﺗﯽ وﯾـﮋهای دارد .در درون
اردوﮔﺎه دﺷﻤﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ ﺗﻀـﺎدﻫﺎی دروﻧـﯽ و رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺮای دم
ﺟﻨﺒﺎﻧﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ارﺑﺎب روﺳﯽ روز اﻓﺰون اﺳﺖ .وﻟـﯽ ﺑـﻪﻃﻮر ﮐﻠـﯽ در ﺟﻨـﮓ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎ دو ﻧﻮع ارادهای ﻣﺘﻀﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﺑـﺎ دو ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻣﺘﻀـﺎد و
آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺻﻒ آراﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴـﺘﯽ ﯾﮑـﯽ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﻧـﺎﺑﻮدی دﯾﮕـﺮی
اﺳﺖ.
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ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر روس را از ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺗﺴـﻠﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺗـﺎ
ﺳﺮﺣﺪ ﮐﻮدﺗﺎ و ﺗﺴﻠﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﻘـﺪرات ﻣـﺮدم ﻣـﺎ و ﺑـﺎﻻﺧﺮه ارﺳـﺎل ﻗﺸـﻮن
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻫﺰاری اش ،رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﻧـﻮ
اﺳﺘﻌﻤﺎری )اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺪف آن از ﭼﭙـﺎول و ﻏـﺎرت اﻗﺘﺼـﺎدی،
ﻣﺴﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﻧﻘﯿﺎد و ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﻣﺘﺪاد دارد.
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻋﻤﻞﮐﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺑـﺪﻧﺎم ﺧﺮوﺷـﭽﻒ
»ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق« ﺑﻪ ﻫﻢﮐﺎری ﺑﺎ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻃﻪﮔﺮی ارﺗﺠﺎع ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺄﺋﯿﺪ آن ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﯿﻪ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷـﮑﻞ
داد ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺧﻮد را در ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﻧﻤـﺎﯾﺶ
ً
داد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ دﺳﺖ و ﭘﺎ زدن در ﮔـﺮداب ﺗﺒـﺎﻫﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ در ﮐـﺎم
ﻣﺘﺮوﭘــﻮل ﺧــﻮد اﺳــﺘﻌﻤﺎر روس ﺳــﻘﻮط ﻧﻤــﻮد و ﺗــﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿــﺰ ﻓﺎﺷﯿﺴــﻢ ﻟﺠــﺎم
ﮔﺴﯿﺨﺘﻪای روس ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺳﺎﯾﻪای ﻣﻨﺤﻮس و ﺳﯿﺎه ﺗﺮور
و وﺣﺸﺖ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎﺳــﺘﯽ ﭼﻨــﯿﻦ ﺑــﺎ اﻫــﺪاف ﭼﻨــﺎن و ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﮔﻮﻧــﻪ ﺷــﯿﻮه و ﻋﻤﻞﮐﺮدﻫــﺎ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪای ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﺑـﺮ ﻧﯿﻨﮕﯿـﺰد و ﺑـﻪ ﺣﮑـﻢ
اﯾﻦﮐﻪ »ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻇﻠﻢ ،ﺳﺘﻢ و ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﺒﺎرزه وﺟـﻮد دارد« ،ﻣﺒـﺎرزهای
ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳـﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾـﻢ ﻓﺎﺷﯿﺴـﺘﯽ ﮐﻮدﺗـﺎ و آزادی از ﻗﯿـﺪ و ﺑﻨـﺪ رواﺑـﻂ
ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪای اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﯿﺎمﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﺷﻬﺮی ﺗﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﻋﺪم ﻫﻢﮐﺎری ،واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻠﯿﺘﯽ و ﻣﺤﻠـﯽ
ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺒـﺎرزهی ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﻪ ﺧـﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘـﻪی ﻣـﺮدم در ﺳـﻄﺢ ﻣﻠـﯽ
ﮔﺴﺘﺮش و ارﺗﻘﺎء داد .ﻃﺒﻘﺎت و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر روﺳﯽ و ﻣﺰدوران
دﺳـﺖ ﻧﺸــﺎﻧﺪهای آن اﮔـﺮ ﭼــﻪ در ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﯾــﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﻟﺰاﻣـﺎت ﺳﯿﺎﺳــﯽ و
ً
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼ از ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت و در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،وﻟـﯽ
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در ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻼﻗﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و آن ﻣﺒـﺎرزهای ﺿـﺪ اﺳـﺘﻌﻤﺎر
روس ،ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺷﻐﺎلﮔﺮ روس و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه و
ﻣــﺰدور آن اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﺧﻮاﺳــﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪای ﻣﻠــﺖ ﻣﺎﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺧــﻮد را در
ً
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺷﮑﺎل ﻣﺒـﺎرزاﺗﯽ ﻣﺘﻌـﺪد ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ .ﺑﻨـﺎ اﯾـﻦ دو
ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﺑﻦ و رﯾﺸﻪ ﺑﻪﻃﻮر آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺗﻀﺎد ﺑﻮده و ﭘﯿﺮوزی ﯾﮑﯽ
ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻤﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺎﺑﻮدی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و راه ﺳﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﺎ را در آﺗﺶ ﺧﻮد ﻣﯽﺳﻮزد و
ﻣﻘﺪرات ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﭼﻪ در زﯾﺮ ﭼﮑﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮن آﻟﻮد اﺷﻐﺎلﮔﺮ روﺳﯽ و ﭼـﻪ در
ﭘﻨﺎهﮔﺎهﻫﺎی آوارﮔﯽ دﺳﺖﺧﻮش ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧـﻮد دو ﻧـﻮع
ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻨﮓ را در ﺧﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪ دارد :ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﺟﻨﮓ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری،
ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎوزی و ﺟﻨﮓ ﺿﺪ ﺗﺠﺎوزی ،ﺟﻨﮓ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ و ﺟﻨﮓ ﺿﺪ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ،
ﺟﻨﮓ ﻣﺴﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺟﻨﮓ ﺿﺪ ﻣﺴﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺟﻨﮓ ﻧـﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨـﺪه و ﺟﻨـﮓ
ﻫﺴﺘﯽ آﻓﺮﯾﻦ؛ ﺧﻼﺻﻪ ﺟﻨﮓ ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺟﻨﮓ ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻣﺼـﺎف
داده اﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻨﮓ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻢزﯾﺴـﺘﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎزش ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﻋﺎدﻻﻧﻪای ﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪای روس را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد و ﯾﺎ ﺟﻨﮓ
ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪای روس ﺟﻨﮓ ﻋﺎدﻻﻧﻪای ﻣﺎ را ﺑﻪ دﯾﺎر ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،در ﻫـﺮ دو
ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر روس از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑـﻪﻃـﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺮدم ﻣﺎ از اﺳﺘﻌﻤﺎر روس آﺗـﺶ ﻣﺒـﺎرزات
ً
ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴـﺖ و
ﭘﯿﺮوزی اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ و اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﺒﺎرزه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤـﯽﺷـﻮد و ﺗـﺎ آن وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺘﺮﻗﯽ و رﻧﺠﺪﯾﺪه و زﺣﻤﺖﮐﺶ ﺑﺮ وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر ارﺗﺠـﺎع ﮐـﺎخ
ﺑﻠﻨﺪ آزادی و آزادﮔﯽ را ﺑﺮاﻓﺮازد ،اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻨﮕﻨﺪه در دو ﻃﺮف ﻣﻌﺎدﻟﻪای ﺟﻨﮓ،
ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺶروﻧﺪهای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺻﻠﺢ ﻧﯿـﺰ
رﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﺑﻄﻦ ﺟﻨﮓ و از روزی ﮐﻪ ﺟﻨﮓ آﻏﺎز ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻠﻤـﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺻﻠﺢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺪون ﻓﺮﺟﺎم ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ آن در
ﺟﻬﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .و ﻫﯿﭻ ﺻﻠﺢ دوامداری ﺑﺪون ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ
آنرا ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،وﺟـﻮد ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ.
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ راﺑﻄﻪای ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ دارد و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎم
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻨﮓ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﯾﮏﺳﺎن ﻧﺒﻮده و ﻋﻼوه
ﺑـــﺮ دو ﻃـــﺮف ﻣﺘﻀـــﺎد و آﺷـــﺘﯽ ﻧﺎﭘـــﺬﯾﺮ ﺟﻨـــﮓ ،ﺗﻌـــﺪد و ﻧـــﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ
) (Heterogenyﮔﺴﺘﺮده در آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻣﺎ دو ﻧـﻮع ﻋﻮاﻣـﻞ
ﺻﻠﺢ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻧﻤـﺎﺋﯿﻢ ﮐـﻪ در ﺑﻄـﻦ ﺧـﻮد اﯾـﻦ
ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺻﻠﺢ روﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ از زﺑﺎن ﮔﻮرﺑﺎﭼﻮف و زﻣﺎﻧﯽ ﻫـﻢ
از دﻫﺎن ﭼﻮﭼﻪ ﺳﮕﺎن ﻣﺰدور آن ) از ﺑﺒﺮک ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺎ ﻧﺠﯿـﺐ( ﺑﯿـﺮون ﻣﯽﺟﻬـﺪ.
ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﺻﻠﺢ ،ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺮدم ،ﺗﺴـﻠﻂ ﮐﺎﻣـﻞ
روس ﺑﺮ ﻣﻘﺪرات ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﻘﯿﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎﺳـﺖ .ﺻـﻠﺤﯽ ﮐـﻪ
ً
اﮐﺜﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻃﺮاف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑـﻂ ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ
ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺻﻠﺢ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪای اﺳﺎﺳﯽ ﺗﮑﯿﻪ دارد -١ :ﻧـﺎﺑﻮد
ﮐﺮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  -٢ﻣﺄﯾﻮس ﮐﺮدن ﻣﺮدم از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ  -٣ﻓﺸﺎر
ﺑﺮ اﯾﺮان و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾـﻖ ﺣﻤـﻼت ﻫـﻮاﯾﯽ و ﺧﺮابﮐـﺎری و
ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری در ﻣﺤﻼت ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ -٤ ،اﻏﻮاﮔﺮی و ﺻـﻠﺢﺧـﻮاﻫﯽ در ﺳـﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ.
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وﻟﯽ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪای ﻣﺘﺤﺮک و ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن و ﻣﺘﻨـﺎﻗﺾ ﺑـﺮ ﺷـﺎﻧﻪﻫـﺎی ﺧـﻮد
آرزوی ﻣﺮدهای را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻧﻮﺷﺎدر« روس در ﻃﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ آنرا ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ وادارد.
دﯾﮕﺮش ﺻﻠﺢ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ زﺑـﺎن ﮔﻮﯾـﺎی ﺗﻔﻨـﮓ آن را ﺑﯿـﺎن
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻋﻨﺎﺻﺮ اﯾﻦ ﺻﻠﺢ آزادی ﮐﺎﻣﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻋـﺎدهای ﺣـﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ
ﻣﻠﯽ ،ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و اﺧﺮاج ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪون ﻗﯿـﺪ و ﺷـﺮط و ﻓـﻮری ارﺗـﺶ
ً
اﺷﻐﺎلﮔﺮ روس از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس و
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه و ﻣﺠﺎزات ﻣﺰدوران ﺣﻠﻘﻪ ﺑـﻪ ﮔـﻮش آنرا ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ
هﻣﺮاه دارد.
ﺷﮑﺴﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﻣﻠﯽ آن
اﻟﺰام اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺪون آن اﻧﻘـﻼب ﻣﻠـﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ ﻣـﺎ
ﮔﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮدارد .ﺧﺎم ﻃﻤﻌﺎن و ﺷﯿﺎداﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗﺤﻘـﻖ اﻧﻘـﻼب
ﻣﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را در ورای ﺷﮑﺴﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس و ﺻﻠﺢ ﺷـﺮاﻓﺖﻣﻨﺪاﻧـﻪ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ آزادی ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ و واﻗﻌﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﻨـﺪ »ره ﺑـﻪ ﺗﺮﮐﺴـﺘﺎن«
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺧﻮد را در ﻟﻔﺎﻓﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽﻧﻤﺎ و ﯾﺎ ﻣﺘﺒﺮک ﺑﭙﻮﺷـﺎﻧﻨﺪ،
ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻟﺠﻦ زار از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﻓﺮو ﻣﯽروﻧـﺪ .ﻣﯿـﺎن اﯾـﻦ دو
ﻧﻮع ﺻﻠﺢ درﯾﺎﯾﯽ از آﺗﺶ و ﺧﻮن در ﺟﺮﯾـﺎن اﺳـﺖ و ﺗﻼﻗـﯽ آن دو ﻧـﻪ از ﻧﻈـﺮ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻧﻪ ﻫﻢ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴـﺖ .وﻟـﯽ اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ
زﻧﺪه ،ﻣﻠﻤﻮس و ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺪهای ﻧﺎﺑﺨﺮد و ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠـﺐ
در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن دو ﻧﻮع ﺻﻠﺢ ،ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﻮع اراده ،ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧـﻮع
ﻫﺪف و دور ﻧﻤﺎ ﭘﻠﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻣﯿـﺎﻧﺠﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﻪﻋﻨـﻮان
راهﻫﺎی ﺣﻞ اراﺋﻪ دارﻧﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از آنﻫـﺎ ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣﺨﺘﺼـﺮ اﺷـﺎراﺗﯽ
ﻣﯽﻧﻤـﺎﺋﯿﻢ .اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻋﻤﻠـﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺄﻟﮥ ﺻـﻠﺢ

ﺑﺨﺶ دوم :دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ ٢٥٣ /

»ﺳﺎزﺷﯽ« ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﺎ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎل در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫـﺮ ﮐـﺪام از آن ﻫـﺎ ﻧﻤـﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻤﯿـﻖ
ﺷﻮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ آن ،ﻣﯽﺗـﻮان ﺟﻬـﺖ ﮔﯿـﺮی ﮐﻠـﯽ آنﻫـﺎ را
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺎوز ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روس در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در دﺳـﻤﺒﺮ ) (۱۹۷۹ﺑـﺎزار
ﻣﺸﺘﺮک ارو ﭘﺎ در اواﯾﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ) (۸۰ﻃـﺮح ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﻻرد ﮐـﺎرﯾﻨﺘﻮن وزﯾـﺮ
ﺧﺎرﺟﻪای اﺳﺒﻖ اﻧﮕﻠﯿﺲ درﻣﻮرد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺮح اروﭘﺎﯾﯽ ﻗﺒـﻮل
و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻃﺮاف ذی ﻧﻔﻊ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد.
ﻃﺮح ﮐﺎرﯾﻨﺘﻮن ﮐـﻪ ﺑﺮﮔـﺰاری ﯾـﮏ ﮐﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ را در ﻣـﻮرد ﺣـﻞ
ﻣﺴﺄﻟﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﺷـﺘﺮاک ﭘـﻨﺞ ﻋﻀـﻮ داﺋﻤـﯽ
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،از ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﯾـﺮان،
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﻣﺬاﮐﺮه و ﮐﻮﺷﺶ
در راه ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد .ﮐﺎرﯾﻨﺘﻮن ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
روﺳﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺴﻠﮏ و اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را در ﻃﺮح ﺧﻮد اﻧﻌﮑـﺎس
داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ از اﯾـﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧـﺎت ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ در ﺣـﻞ ﻗﻀـﯿﻪای
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻬﻢﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ در ﻓﻮرﻣﻮلﺑﻨـﺪیﻫـﺎی ﻋﻤﻠـﯽ ﺧـﻮد
اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪهای روس و ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن را ﻧﯿـﺰ
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ از اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ روﺳـﯿﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻃﺮح ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺴﺖ ،از اﻋﺘﺒـﺎر ﺳـﺎﻗﻂ ﮔﺮدﯾـﺪ .ﮔﺮﭼـﻪ
ﻃﺮح ﮐﺎرﯾﻨﺘﻮن ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ از ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻫـﻢ ﻓﮑـﺮ،
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن روس از ﺟﺎﻧﺐ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن
ﻧﺰد ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻗﺎرهای اروﭘﺎ وﺟﻮد دارد.
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در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫـﺎ در ﻣﺎدرﯾـﺪ ﺳـﺎل ) (۸۱ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﺑﺤﺚ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪای ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﻗﺎی اﻣﯿﻦ »واﮐﻤـﻦ«
ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای »اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ« ﯾـﺎ ﺣـﺰب ﺳﻮﺳـﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮاﺳــﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن ﻣــﯽداﻧــﺪ ،ﻃﺮﺣــﯽ ﺑـﺮای آﺷــﺘﯽ ﻣﻠــﯽ در اﯾــﻦ ﻣﺠﻤــﻊ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اراﺋﻪ داد ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣـﺖ اﺋﺘﻼﻓـﯽ )ﺑـﻪ ﺷـﻤﻮل ﭘﺮﭼﻤـﯽﻫـﺎ
ﺧﻠﻘﯽﻫﺎ( زﯾﺮ رﻫﺒﺮی ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻫـﺎد و ﯾـﺎ ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﮏ »ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ زی«
ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ »ﻓﺮﻫﺎد« و ﯾـﺎ »ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ زی« ﺑـﺎ
اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺛـﻖ در دﺳـﺖ ﻧـﺪارﯾﻢ ،وﻟـﯽ
آنﭼﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ،اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ روسﻫﺎ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣـﯽﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺷﺨﺎص ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ و ﺻﺎﺣﺐ وﺟﻬﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ »ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ زی« و
ﻏﯿﺮه را ﺑﻪ َدور ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺎزشﮐﺎراﻧﻪای ﺧـﻮد ﺟﻠـﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﺑـﺮای ﻫـﻢﭼـﻮ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺒﺎرزهای ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ و
»ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ زی« ﻧﯿﺰ روی ﻃـﺮح ﮐـﺎر ﻣـﯽﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺤﻘـﻖ آن روسﻫـﺎ از
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات »ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ زی«
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روسﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺮط از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﻪ »ﭘﺮﭼﻤﯽﻫﺎ« و»ﺧﻠﻘﯽﻫﺎ« ﺻـﺪﻣﻪای وارد ﻧﯿﺎﯾـﺪ ،دوم اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻗﺮاردادﻫـﺎی
ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻣﯿﺎن دوﻟﺘﯿﻦ از ﺳﺎل  ۷۸ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳـﻮم اﯾـﻦ ﮐـﻪ
ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ روس در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روی ﮐﺎر آﯾـﺪ .اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﺑﺎﯾـﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪهای از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻤﻠـﯽ ﻣـﯽﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ
ً
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮا اﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﻋـﯿﻦ
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻼء واﻗﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﭘـﺮ ﮐﻨـﺪ و ﻣـﺎﻧﻊ ﺑـﻪ ﻗـﺪرت رﺳـﯿﺪن ﻋﻨﺎﺻـﺮ
ً
ﻣﺠﺎﻫﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻮد .ﻣﺎ از ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ در اﯾﻦ ﺻـﻮرت ﻋﺠﺎﻟﺘـﺎ ﺧـﻮد
داری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺨﺶ دوم :دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ ٢٥٥ /

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻃﺮح آﻗﺎی »واﮐﻤﻦ« ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دوری ﺷﺎن از ﺳﺮزﻣﯿﻦ واﻗﻌﯿـﺖ،
اﻧﻌﮑﺎس ﻻزم ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺠـﺎﻣﻊ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﺧﺎرج ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ و
ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر در ﻃﺎق ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﻮد را
ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭼﻪ در داﺧـﻞ و ﭼـﻪ در ﻣﺮاﺟـﻊ ﺑـﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﻬﺮهای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﯿﺎن »ﺷﺮق« و »ﻏﺮب« اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺮ دو ﺟﺎﻧـﺐ
را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪای ﻋﻨﺼﺮ رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪه »آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ« ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ،
ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮﺧﺎن در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺮﯾﻦ ﺑﻮده اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻣـﯽﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﭼﻬﻞ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﺴـﺎﯾﻞ را در
ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .درﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ »اﻓﺴـﺎﻧﻪ ﺳـﺎز«
وی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮد را در اذﻫﺎن ﺗﻮدهﻫـﺎی ﻣﯿﻠﯿـﻮﻧﯽ
ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد ،ﺗﻮدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﻔﺮط ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﻠﺦ و ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﯽ
ً
ﭘﻨﺪار و اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﻼوﯾﺰ اﻧﺪ و اﮐﺜﺮا ﻫﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﺪارﻫﺎ و اﻓﺴﺎﻧﻪﻫـﺎی ﺗـﻮدهای
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﺧﻮاﺳـﺖ
ﺗﻮدهﻫﺎ« ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ واﻗﻌﯿـﺖ دارد ﮐـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﭼﺸـﻢﮔﯿـﺮی از ﻣـﺮدم ﻣـﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺑﺮﮔﺸـﺖ
ً
ﻇﺎﻫﺮﺧﺎن و ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎم اﻣﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﮑﺲ
اﻟﻌﻤﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪای ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ آﻧﯽ و ﯾﺎ آﺗﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﻮار ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ دوﮔﺎﻧﻪای ﮐﻪ از ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ ﻧﺸﺄت ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﮐـﺎرد را ﺑـﻪ
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اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺻـﻄﻼح ﺑـﻪ »ﮐﻔـﻦ ﮐـﺶ ﻗـﺪﯾﻢ ﺧـﺪا
ﺑﯿﺎﻣﺮزی ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ«.
از ﯾﮏ ﻃﺮف اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ روس و رژﯾﻢ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺗﺮور و اﺧﺘﻨـﺎق ﺑـﯽﻧﻈﯿـﺮ و
ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪی را در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﻬﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪای آن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔـﺮ از
ﻣﺮدم ﻣﺎ را از ﺗﯿﻎ ﮔﺬراﻧﺪه و ﺑﯿﺶ از ﺳـﻪ ﻣﯿﻠﯿـﻮن را آواره و در ﺑـﺪر ﺳـﺎﺧﺘﻪ و از
ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ دوﻟﺖﻫﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻢدﺳﺘﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻨﺎﺻـﺮ
ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺖ ،ﻧﺎﺑﺨﺮد و ﺗﻨﮓﻧﻈﺮ و ﺑﯽﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﻣﻘﺪرات ﻣﺮدم ﻣﺎ
ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺧﻮاﻫﯽ و دﯾـﻦ ﭘﻨـﺎﻫﯽ ﺟﻨﺎﯾـﺎت ﺑﺰرﮔـﯽ را در
ﺣﻖ ﻣﺮدم و ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﻧـﺪ .ﺑﯿـﺰاری از روس اﺳـﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ و ﺗﻨﻔـﺮ از
رﻫﺒﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪای دﺳﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﻏﯿﺎب ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻦﮔﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ اذﻫـﺎن
و وﺟﺪان ﻣﺮدم ،آﻧﻬﺎ را در دام اوﻫﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣـﯽاﻧـﺪازد و ﺑـﺪﯾﻦ ﺻـﻮرت
ﺗﻤﻨﺎی ﺑﺪ از ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮد را در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑـﺮای ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﻇﺎﻫﺮﺧـﺎن ﻣﺘﺠﻠـﯽ
ﻣﯽﺳﺎزد .وﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮﺧﺎن از ﻫﺮ دو ﭘﺎﺷﻨﻪای ﺧﻮد زﺧﻢ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ
ً
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺮدم از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﻗﻼ اﮔـﺮ ﻧـﻪ ﺑﺨـﺶ
ً
ﺑﺰرﮔﯽ ،اﻗﻼ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از آن ،ﺑﺎ آﻣﺪن ﻇﺎﻫﺮﺧﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ و ﯾـﺎ
ً
ﺿﻤﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺛﺎﻧﯿﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻣﻄﻤـﺌﻦ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻇﺎﻫﺮﺧﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗـﺎ ﺑـﻪﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ و
ﻋﻤﺪه ﺑﺮﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﻓﻘـﻂ در دو ﺣﺎﻟـﺖ اﻣﮑـﺎن
ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣـﺎ ﺑـﺪان ﺣـﺪی از ﭘﺨﺘﮕـﯽ و
ﺻﻼﺑﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺎﻓﻊ دو اﺑﺮ ﻗﺪرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑـﺎ ﺧﻄـﺮ ﻣﻮاﺟـﻪ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺟﻨـﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﮐﻨـﻮﻧﯽ در زﯾـﺮ رﻫﺒـﺮی
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ وﺣﺪت ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد را ﺧـﻼف
ﺧﻮاﺳﺖ دو اﺑﺮ ﻗﺪرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺻﺤﻨﻪای ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .دوم اﯾﻦ ﮐـﻪ
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دو اﺑﺮﻗﺪرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ﮐﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ
)ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻓﻘـﺎﺗﯽ ﺑﺮﺳـﻨﺪ( و اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن
ﺟﺰی ازﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﺷﺮط ﻣﺘﻮﻓﺮ
ً
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﻓﻖ دو اﺑﺮﻗﺪرت ﺑﺮ روی ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻨﺎنﭼﻪ دﯾﺮوز،
اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﮔﻮرﺑﺎﭼﻮف و ﮐﺮﺷﻤﻪﻫﺎی ﻧﺠﯿﺐ
را ﺑﺎﯾﺪ آن ﭘﺮدهای دودی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ورای آن ﺑﺰرگ ﺗـﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾـﺎت ﻋﺼـﺮ ﺑـﺎ
ﻗﺴﺎوت و ﺑﯽرﺣﻤﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮری ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠـﯽ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑـﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺎﻫﺮﺧﺎن و ﺣﻮارﯾﻮن او را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺗﻮاﻓﻖ دو
اﺑﺮﻗﺪرت ﻣﻄﺮح ﺑﺤﺚ ﻗﺮارداد؛ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ واﻗﻌﯿـﺖ وﺟـﻮدی
ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋهی ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﻇﺎﻫﺮﺧﺎن ﺑﺎ »اﻟﻤﺠﻠﮥ« ﮐـﻮﯾﺘﯽ در ﺳـﺎل ) ،(۸۱ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ او در
ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ  Le Mondeدر ﺳـﺎل ) ،(۸۳ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪای اﯾﺸـﺎن در »ﻣﺴـﻠﻢ« The
 Muslimﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ؛ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪهای آن ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻫﻢ ﻟﻌﻞ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ و ﻫﻢ ﯾﺎر ﻧﺮﻧﺠﺪ« ،آنﭼﻪ در اوﺿﺎع ﺧﻮنﺑﺎر ﻣﻠـﺖ ﻣـﺎ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﺑﻪﻃﻮر واﻗﻌﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺚ روی ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮﺷـﺎه ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬـﺮهای
ﺑﺮای ﺗﺒﺎﻧﯽ دو اﺑﺮﻗﺪرت ﻣﻌﻨﯽ آن را ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وی و ﺣﻮارﯾﻮﻧﺶ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻋﻨﺼـﺮ
و ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ ﺳﺎزﺷﯽ ﻗﻀﯿﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺮازات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧـﻮد
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﯿﺮون داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ﻧﻄﻔـﻪ ﺑﻨـﺪی ﯾـﮏ ﺟﺮﯾـﺎن
ﺳﺎزشﮐﺎر در درون ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ از دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪﻃﻮر واﺿـﺢ ﻗﺎﺑـﻞ روﯾـﺖ
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎزشﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫـﺎی ﮐـﻪ
در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴـﺌﻠﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن را »ﻗـﺎب ﻗﻮﺳـﯿﻦ او
ادﻧﯽ« ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﮔﺮ روزی ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهای ﺧﻮد را در ﻣﻮﺳﻢ
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ﺣﺞ ﻟﺒﺎس ﻣﺘﺒﺮک ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﭘﺮدهﻫﺎ ﭘـﺎﺋﯿﻦ ﻣـﯽاﻓﺘـﺪ ،ﭼﯿـﺰی ﺑـﺮ
ﺻﺤﻨﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﭼﺎر راه از ﮐﻌﺒﻪ ﮔـﻞ ﺑـﻪ ﮐﻌﺒـﻪ دل ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ و ﺳـﺮ از
درﯾﭽﻪای ﻗﺼﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮون ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦﻫﺎ آن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎزشﮐﺎری
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﻼ »آﻧﭽﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ« ،وﻟﯽ در واﻗﻌﯿـﺖ اﻣـﺮ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﺑـﻪ
ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﯽ ﻧﯿﺰ در ﯾﻤﯿﻦ و ﯾﺴﺎر ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗـﺮازو ﺑـﺮ
زﻣﯿﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎزﺷﯽ ﺟﺎیﮔﺎه ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﯿﻔﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ارﺑﺎﺑﺎن ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهای ﺷﺎن ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام اﯾـﻦ
ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ.
در ﭘﺲ آﺋﯿﻨـﻪ ﻃـﻮﻃﯽ ﺻـﻔﺘﻢ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ
ﻫﺮﭼــﻪ اﺳــﺘﺎد ازل ﮔﻔــﺖ ﺑﮕــﻮ ﻣﯽﮔــﻮﯾﻢ

ﭘﺎﯾﻪای ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ در واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪای اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺳـﺖ
ﮐﻪ از ﭘﻮل ﺗﺎ ﺳﻼح ﺗﺎ ﺧﯿﻤﻪ و راﺷﻦ آنﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ از آن ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ
را از ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﭘﺸﺎور ﺗﺎ ﺳﺮﯾﺮ »اﻣﺎرت« رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﻮت و ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﺳﻼح و ﭘﻮل ﺧﯿﺮاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺠـﺎد ﮐﻨﻨـﺪهای ﺧـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و در
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ وﻗﺘﯽ ارﺑﺎﺑﺎن آنﻫﺎ ﻗﺼﺪ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻒ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آنﻫﺎ را
ﺑﺎ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺖ در ﻣﺴﯿﺮ دلﺧﻮاه ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨـﺪ و در ﺻـﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ،
آنﻫﺎ را از ﺧﻮاب ﺳﻨﮕﯿﻦ »اﻣﺎرت« ﺑﯿﺪار ﮐﺮده و دو ﺑﺎره در ﺟﺎیﮔﺎه واﻗﻌﯽ ﺷﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آن روز ﺑﻮد.
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزهای دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و »ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﺣـﻞ
»ﻣﻄﻠﻮب« از ﻃﺮف ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻨـﺎﻓﻊ
وﯾﮋهای ﺧﻮد در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤـﺚ ﻗﺴـﻤﺖ آﯾﻨـﺪه اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﺑﺪاﯾﻞ ﻣﻄﺮوﺣﻪی »ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ«
ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی ﺛﻮر ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﻌـﺪ از ﺗﻬـﺎﺟﻢ ﻧﻈـﺎﻣﯽ روس ﺑـﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن،
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﯾﮑﺒﺎره در ﮔﺮداب ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻓﺘﯿﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋهای ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃﻮرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪای ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ در ﺑﺎرهای ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن و آﯾﻨـﺪهای آن اﻇﻬـﺎر ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد
را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﯿﺎر ﻣﯽﺳـﺎزﻧﺪ .روﺳـﯿﻪ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﮐﺸـﻮری
اﺷﻐﺎلﮔﺮ و ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻋﻈﻤﺖ ﻃﻠﺐ و ﺗﻮﺳﻌﻪﺟـﻮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ
در ﻣــﻮرد اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن دارای ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫــﺎی ﻣﻌﯿﻨــﯽ اﺳــﺖ ،ﭼﻨﺎنﭼــﻪ ﺣﺮﯾــﻒ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽاش اﻣﺮﯾﮑــﺎ ﻧﯿــﺰ در ارﺗﺒـﺎط ﺑــﺎ ﻣﺴــﺄﻟﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺑــﺮ ﻣﺠﻤــﻮع
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟـﺎیﮔـﺎه
ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺪد دﯾﮕـﺮی
ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴـﺄﻟﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺑـﺮای ﺷـﺎن ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﺴـﺎﯾﻞ و ﻣﻨـﺎﻓﻊ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﯿﻮﭘـﻮﻟﺘﯿﮑﯽ و اﻣﻨﯿﺘـﯽ ارزش ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص
ً
دارد .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،ﺑﺤﺚ روی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ﺗﻤـﺎم ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺟﻬـﺎن و ﯾـﺎ اﻗـﻼ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎل اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺪاﺋﻞ روﺳﯽ ،اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺑﺪاﯾﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ )ﮐﻪ از اﯾـﻦ
ﯾﺎ آن ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ذیﻧﻔﻊ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ( ﺑﺮﺧـﻮرد
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻃﺮح ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪای اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت دﯾﮕـﺮ و اوﻗـﺎت دﯾﮕـﺮ
ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
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اﻟﻒ .ﺑﺪﯾﻞﻫﺎی روﺳﯽ
روﺳﯿﻪ از ﻗﺮن ﺳﯿﺰده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف )ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎء دورهای ﮐﻮﺗـﺎه در ﻗـﺮن ﺟـﺎری(
ﻫﻤﻮاره ﮐﺸﻮری ﺗﻮﺳﻌﻪﺟﻮ و ﻋﻈﻤﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺟـﻮﯾﯽ روس از
ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮ ﺷﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺪ و در ﺟﻨﻮب ﻧﯿﺰ اﺷﺘﻬﺎی رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ
ﺑﺤﺮ ﻫﻨﺪ دارد .در ﺷﺮق ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ از ﭼﯿﻦ و ﺟﺎﭘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﻟﺤﺎق
ً
ﮐﺮده و در ﻏﺮب ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ درﯾﺎی راﯾﻦ ﺧﻮد را رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳـﺖ .ﻋﻼوﺗـﺎ دﺳـﺖ
اﻧﺪازیﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻌﻪﺟﻮ از ﻗﻠﺐ اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺳﯿﺎه ﺗﺎ دﻣﺎﻏﻪﻫﺎی ﺷـﻤﺎل آن
اﻣﺘﺪاد دارد .در اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ از ﮐﯿﻮﺑﺎ در ﺷـﻤﺎل ﺗـﺎ ارﺟﻨﺘـﺎﯾﻦ در ﺟﻨـﻮب ﺑـﻪ
ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮی ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ،و در آﺳﯿﺎ از وﯾﺘﻨـﺎم و ﻻﺋـﻮس و ﮐـﺎﻣﺒﻮج در ﺟﻨـﻮب
ﺷﺮق ﺗﺎ ﻣﻨﮕﻮﻟﯿﺎ در ﺷﺮق و از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻣﺘﺪاد ﻫﻨﺪ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﯿﻦ ﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻌﻪﺟﻮ و ﺟﻨـﮓ اﻓـﺮوز در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﯾـﺎ ﻣـﺎﻧﻮر ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎﻣـﺪه اﺳـﺖ.
ﺑﻪﻃﻮر واﺿﺢ و روﺷﻦ روس اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺷـﻐﺎل داﺋﻤـﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن و
ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهای ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻧﯿـﺮوی
ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای واﺿﺢ و روﺷـﻦ را در ﺑﺮﺧﻮردﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺧـﻮد
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺻﻮرت در ﺧﺪﻣﺖ اﻫﺪاف روس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .وﻟﯽ
ﻫﺪف روﺷﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﺪارد.
ﺑﻪﺧﺼﻮص از ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻻوراﻧﻪ و ﺟﺎنﺑﺎزاﻧـﻪای ﻣـﺮدم ﻣـﺎ و ﻋﮑـﺲاﻟﻌﻤـﻞ
ﻧﺎﺷﯽ از آن در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺻﻒ ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺟﻮﯾﯽ روﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؛ راهﻫﺎی ﺣﻞ و ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدی را ﭘﯿﺶ ﭘﺎی روﺳـﯿﻪ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در ﺧـﺪﻣﺖ اﯾـﻦ ﻫـﺪف ﯾﮕﺎﻧـﻪای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس
اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ دوم :دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ ٢٦١ /

 .۱ﺗﺮﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﺄﻟﻪی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در دﻫﻪﻫﺎی  ۶۰و  ۷۰ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﻧﺰدﻫﻢ( ﺗﺮﮐﺴـﺘﺎن
ً
زﻣﯿﻦ )ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن و ﻗﺮﻏﺰﺳـﺘﺎن( ﻣـﻮرد
ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﺠﺎوز روﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اواﯾﻞ اﯾﻦ اﺷﻐﺎل ﻣﻮﻗﺖ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ
و آﻣﺪن »ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﺪود« ﻋﺴﺎﮐﺮ روﺳﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای دﻓﺎع از اﯾﻦ ﺳـﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶروی ) (Forward Policyاﻧﮕﻠـﯿﺲ ﻋﻨـﻮان ﮔﺮدﯾـﺪ،
وﻟﯽ داﺧﻞ ﺷﺪن اﯾﻦ »ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﺪود« روﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن و ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﺒﺎرزات
داﻣﻨﻪ دار ﻣﺮدم ﺑﺮای آزادی و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ وﻋـﺪهﻫﺎی دروﻏـﯿﻦ ﺑﯿـﺮون رﻓـﺘﻦ از آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺗﺰاری ،ﺑﻪ اﻟﺤـﺎق ﮐﺎﻣـﻞ اﯾـﻦ ﺳـﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑـﻪ روﺳـﯿﻪ،
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻟﺤﺎق ) (Annexionﮐﺎﻣﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑـﻪ
ﻧﺎم ﺗﺮﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ) (Turkistanizeﻣﺴﺄﻟﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﯾﻌﻨـﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺪﯾﻞﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ از ﻃـﺮف روس دﻧﺒـﺎل
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻟﺤﺎق ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮح در اوﻟﯿﻦ ﻣـﺎهﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻮدﺗـﺎی
ﻣﻨﺤﻮس ﺛﻮر ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺒﺮک ﻣﺰدور )ﮐﻪ در آن وﻗﺖ ﻣﻌﺎون ﺣﺰب و ﻣﻌﺎون
ﺷﻮرای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد( در ﺷﻮرای اﻧﻘﻼﺑﯽ ،زﯾﺮ ﻧﺎم داﺧﻞ ﺷﺪن ﻓـﻮری اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن
در ﭘﮑﺖ وارﺳﺎ و ﮐﻮﻣﯿﮑﻮن ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن »ﺧﻠـﻖ« و
»ﭘﺮﭼﻢ« و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در آن وﻗـﺖ رد
ﮔﺮدﯾﺪ .وﻟﯽ ﺑﺒﺮک و ﺷﺮﮐﺎی ﺳﻮار ﺑﺮ ﺗﺎﻧﮏﻫﺎی روﺳﯽ در دﺳﻤﺒﺮ  ۱۹۷۹رؤﯾﺎی
دﯾﺮﯾﻦ ﭘﻄﺮ ﮐﺒﯿﺮ را در ﺗﻮﺳﻌﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﯾـﺎری ﮐﺮدﻧـﺪ ﺗـﺎ در ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻟﻘﺐ »ﺗﺰارﻣﻞ« و »ﺷـﺎه ﺷـﺠﺎع روﺳـﯽ« را
ﮐﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .روسﻫﺎ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﺮﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺳﺮ و ﮐـﺎر ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
داﺷــﺖ :ﺣﺎﻟــﺖ اول ﺷﮑﺴــﺖ ﮐﺎﻣــﻞ ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﻣﻘﺎوﻣــﺖ و ﺗﻔــﺎﻫﻢ در ﺳــﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی رﻗﯿـﺐ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس ﺑـﺮای اﻟﺤـﺎق اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ
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ﻣﺜﺎﺑﻪای ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس اﯾﺪهآل اﺳـﺖ،
وﻟﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ اوﺿﺎع واﻗﻌﯽ داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و واﻗﻌﯿﺖﻫـﺎی ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ،اﻣﮑـﺎن
ﺗﺤﻘﻖ آن ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺣﺎﻟـﺖ دوم ﺷﮑﺴـﺖ ﻓـﺎﺣﺶ ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ً
ﻧﻈﺎﻣﯽ روس در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) و ﯾﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻓـﺎﺣﺶ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس در
دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن( ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رژﯾﻢ ﻣﺰدور و ﺗﻤﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ آنﻫﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤـﻞ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧـﻪای ﯾـﮏ اﺑﺮﻗـﺪرت ﺧـﻮد را در اﻟﺤـﺎق
واﻗﻌﯽ ) (de factoو ﯾﺎ رﺳﻤﯽ ) (de jureاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ اﯾـﻦ
ﻣــﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺷﮑﺴــﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫــﺎی ﻗﺒﻠــﯽ ﺧــﻮد را ﺑﭙﻮﺷــﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺎنﭼــﻪ روس
اﺷﻐﺎلﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ اﺷﻐﺎلﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ اﻟﺤـﺎق
ﯾﺎ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫـﻢ اﮐﻨـﻮن ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎ ﮐـﺮدن
ﻣﻬﺮهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،زدن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻓﻐﺎﻧﯽ )از ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ ﺗﺎ ارﺗﺶ ،از ﺣﺰب ﺗﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ( ﺑﻪﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬـﺖ ﺳـﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ در ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس راه دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪهای ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﺗﻦ در دﻫﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎری روس ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد ،و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻗـﺪﻣﯽ ﻓﺮاﺗـﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ
ﻣﻘﺪرات ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺣﺘﯽ در ﻇﺎﻫﺮ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ دوش ﺑﮕﯿـﺮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺧـﻮد
ﻫﻤﺎن ﺗﺮﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﺮدن و اﻟﺤﺎق اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﻤﮑﻦﺳﺖ اﺷﮑﺎل و ﯾـﺎ
ﺣﺘﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷـﺎﯾﺪ داﺧـﻞ ﮐـﺮدن رﺳـﻤﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن در
ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻮﻣﯿﮑﻮن ،داﺧـﻞ ﮐـﺮدن اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ ﭘﮑـﺖ وارﺳـﺎ ،اﻧﺘﮕﺮاﺳـﯿﻮن
اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﯿﻨﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺗﺤـﺖ
اﺷﻐﺎل روﺳﯿﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻟﺤـﺎق ﻋﻤﻠـﯽ ) (de factoو ﯾـﺎ ﺣﺘـﯽ رﺳـﻤﯽ ) de
 (jureآن در ﻗﺪم ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ،ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺟﺰای از اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮاء ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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 .۲ﻣﻨﮕﻮﻟﯽ ﮐﺮدن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(Mongolization
ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﻨﮕﻮﻟﯽ ﮐﺮدن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آن ﺣﺎﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻣﻼ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮏﺗـﺮﯾﻦ ﺣـﻖ اﺑﺘﮑـﺎر و
آزادی ﻋﻤﻞ ﻓﻘﻂ در ﻇﺎﻫﺮ از ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﯾـﮏ دوﻟـﺖ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻣﻨﮕﻮﻟﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از آزادی از ﭼﻨﮕـﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ ﺟﺎﭘـﺎن ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﺑـﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در دﺳﺖ روﺳﯿﻪ اﻓﺘﯿﺪ ،اﻣﺮوز از ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق
و آزادیﻫﺎی ﺧﻮد ﭼﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺘﯽ در ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﻣـﺰدوران ﺑـﺮ ﺳـﺮ
اﻗﺘﺪار ﻣﻨﮕﻮﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﺎز روﺳﯽ ﻣﯽ رﻗﺼﻨﺪ و از ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اراده و آزادی
ﻧﺪارﻧﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺣﺎت واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ روس اﺳـﺖ و ﭘﺎﺷـﻨﻪ آﻫﻨـﯿﻦ
روس آنﭼﻨﺎن ﺑﺮﮔﺮدهی ﺧﻠﻖ ﻣﻨﮕﻮﻟﯽ ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺳـﺘﻌﻤﺎر را
در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺻﻠﺢ ﺧﻮاﻫﯽ روس اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﮕﻮﻟﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺪل ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ
در آن اﻓﺮاد ﻣﺰدوری ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗـﺮه ﮐـﯽ ،ﺑﺒـﺮک ،ﻧﺠﯿـﺐ و ...در ﺻـﻒ ﻃـﻮﯾﻠﯽ از
ﻣﺰدوران ﺑﯽﻣﻘﺪار ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮوﻧﺪ ،وﻟﯽ آنﭼﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ دارد ،ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺪون ﭼﻮن
و ﭼﺮای روس اﺳﺖ.
ﺑﺮای روسﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯽ ) اﻟﺤﺎق( ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﮕﻮﻟﯿـﺎﯾﯽ
ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ راه ﺣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺗﺤﻘﻖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺶ ﺷـﺮطﻫﺎ و
اﻟﺰاﻣﺎت اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم ﻣﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ راﺿﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫـﻢ ﻣـﺮز اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ ﭘـﺬﯾﺮش
واﻗﻌﯽ و ﯾﺎ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳـﺖ .اﮐﻨـﻮن روس اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ در ﺗﺤﺮﮐـﺎت
ً
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﻋﻤﺪﺗﺎ روی اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻃـﺮح
ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻤﺎر روس ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻫﻢ از ﻧﮕـﺎه ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎﺗﯽ ﺑـﺎ

 / ٢٦٤ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ .دور ﮐﺮدن »ﺧﻠﻘﯽﻫـﺎ« از ﻗـﺪرت ﺳﯿﺎﺳـﯽ در ﺳـﺎل  ۱۹۷۹و دور
ﮐﺮدن ﺑﺒﺮک از رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﺑﺪﻧﺎم و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﺬﯾﺮش ﺑـﺮای
ً
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و آوردن ﻓﺮدی ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﯽﮐﻔﺎﯾـﺖ و ﺑـﯽاﺑﺘﮑـﺎر ﮐـﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺪح و ﺛﻨﺎی روس زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺒﺖﺑﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣـﯽﺑـﺮد ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﺎ
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﭘﻼن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 .۳آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺷﺎﯾﻌﻪای رﻓﺘﻦ روس در ورای ﻣﺮزﻫﺎی ﻫﻨﺪوﮐﺶ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻪﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏﺑـﺎر اوج
ً
ﻣﯽﮔﯿﺮد و دو ﺑﺎره ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪﻫﺎ اﮐﺜﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد روس و
ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣـﺮدم ﺟﻨـﻮب ﻫﻨـﺪوﮐﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن و
اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻧﻔﺎق در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻗﻮام ﻣﻠﺖ ﻣﺎﺳﺖ .وﻟﯽ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻧﻮری ﮐـﻪ در ﻫـﯿﭻ ﻟﺤﻈـﻪای ﻧﺒﺎﯾـﺪ از آن ﻏﺎﻓـﻞ ﺷـﻮﯾﻢ ،روس ﺑـﺮای
ﺗﺠﺰﯾـﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻌﯿـﺪن ﻗﻄﻌـﻪ ﻗﻄﻌـﻪی آن )(Piece Meal Policy
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ روی دﺳﺖ دارد.
ﺗﺠﺎوز روس ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۱۹۷۸ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷـﮑﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ دارای دو ﻫﺪف ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ:ﯾﮑﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی و
ً
دﯾﮕــﺮی ﺟﯿﻮﭘــﻮﻟﺘﯿﮑﯽ )ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﻧﻈــﺎﻣﯽ( .ﺷــﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن ﻋﻤــﺪﺗﺎ ﻣﺤــﻞ
ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎدی روس اﺳﺖ .ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ،زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ،ﻣﺲ ،ﯾﻮراﻧﯿﻢ ،ﭘﻨﺒـﻪ،
ً
ﻣﯿﻮه ﺟﺎت ﻫﻤﮕﯽ ﻋﻤـﺪﺗﺎ در ﺷـﻤﺎل ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ اﻧـﺪ و روسﻫـﺎ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺧـﻮاب
اﻧﺘﮕﺮاﺳﯿﻮن ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﺎ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن روﺳﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨـﺪ .در ﺣـﺎﻟﯽﮐـﻪ در
ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪوﮐﺶ ﭼﻪ وﻻﯾﺎت ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ )ﭘﮑﺘﯿﺎ ،ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ،ﻟﻐﻤﺎن ،ﮐﻨﺮﻫـﺎ( و
ﭼﻪ وﻻﯾﺎت ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ )ﻗﻨـﺪﻫﺎر ،ﻫـﺮات ،ﻓـﺮاه ،ﻧﯿﻤـﺮوز( ﻋﻤـﺪﺗﺎ از ﻟﺤـﺎظ
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ﺟﯿﻮﭘﻮﻟﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای روس ارزش دارد .ﻫﻢ ﻣﺮز ﺑﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﺎ ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن و
اﯾﺮان ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺑﺤﺮ ﻫﻨﺪ ،ﻧﺰدﯾﮑـﯽ آنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس؛
ﻫﻤﮕﯽ اﻣﺘﯿﺎزات ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺼﺮاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳـﺘﺮاﺗﯿﮋی ﮐـﺮهای ارض روس،
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮهای ﻣﻬﻢ ﺟﺎ داده اﺳﺖ.
ً
اﯾﻦ دو ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ روﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐـﻪ ﻋﻤﯿﻘـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻢ
ً
ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی روس
ً
ﺟﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻌﻀﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روسﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪوﮐﺶ ﻋﻘـﺐ ﻧﺸـﯿﻨﯽ ﻧﻤـﻮده و در ﺟﻨـﻮب ﻫﻨـﺪوﮐﺶ ﯾـﮏ دوﻟـﺖ
ﮐﻮﭼﮏ ) (MiniStateﺑﯽﻃﺮف را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪﻋﻨﻮان دوﻟـﺖ ﺣﺎﯾـﻞ
) (Buffer Stateﻣﯿﺎن روﺳﯿﻪ و رﻗﺒﺎی آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﺣﺎﯾﻞ ﮔـﺮدد.
اﻟﺤﺎق ﻣﻨﻄﻘﻪای واﺧﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎل  ۸۱ - ۸۰در واﻗﻊ ﭘﯿﺶ درآﻣﺪ اﯾﻦ ﻃـﺮح
ﺑﻮد ﺗﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را در ﻗﺒـﺎل
ﺳﯿﺎﺳﺖ ) (Piece Mealﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﻌﺪ در آﯾﻨﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .ﺗﺠﺰﯾﻪی
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐـﻪ ﻣـﺎ آن را ﺑـﻪ ﻧـﺎم اﻟﻤـﺎﻧﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﯾـﺎد ﮐـﺮده اﯾـﻢ در
ﺻﻮرﺗﯿﺴﺖ ﮐـﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﻘﺎوﻣـﺖ از ﻟﺤـﺎظ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ دﭼﺎر اﺷﮑﺎﻻت ﺟﺪی ﮔﺮدد و ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﭘﻬﻨـﺎی وﺳـﯿﻊ ﮐﺸـﻮر
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑـﺮای ﺗﺠﺰﯾـﻪی ﻣﻘﺎوﻣـﺖ و
اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ روس
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﮔﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻃـﺮح آ ﻟﻤـﺎﻧﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﮐﻤﺘـﺮ اﻣﮑـﺎن
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺑـﻪوﺟـﻮد آﻣـﺪن ﭘـﯿﭻ و ﺧـﻢﻫـﺎی
ﺟﺪﯾﺪی در راه ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻃﺮح آﻣـﺎدﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ،
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﻫﺪاف روسﻫﺎ را در اﯾﻦ ﺳﺎﺣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧـﻮد
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ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯿﻢ و آنﻫﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ و ﺗﺤﺮﮐﺎت دﺷﻤﻦ آﻣـﺎده ﺑﺴـﺎزﯾﻢ .ﭼـﻪ در
آﯾﻨﺪهﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﮑﺎﻣﻞ اوﺿﺎع در آن ﺟﻬﺎﺗﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺗﺠﺰﯾﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮرﯾﺎ ،وﯾﺘﻨﺎم ،ﻗﺒﺮس و ...ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻟﻤـﺎن
در دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻃﺮح ﯾـﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ و ﮐﻮﺷﺶ در راه ﺣﻞ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ
از ﺑﻘﺎﯾﺎی رواﺑﻂ ﻗﺒﯿﻠﻪای ،ﻋﺸﯿﺮهای و ﺳﻤﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻋﻘـﺐﻣﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎدی ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی دﺷﻤﻦ را ﻣﯽﺳﺎزد .ﻃﺮح ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪای اﯾﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ را
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت دﯾﮕﺮی ﮔﺬاﺷﺖ.

 .۴ﻓﻨﻼﻧﺪی ﮐﺮدن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(Finlandization
در ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوم وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﯿﺘﻠﺮی ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را ﺑـﺎﻻی
ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق اروﭘﺎ آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﺒﺎل آن ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﻮد .اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺟﺮاآت اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺣﻤﻠﻪای را ﺑﺮ ﻓﻨﻠﻨﺪ روی دﺳـﺖ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از اﺷﻐﺎل ﻓﻨﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣـﺖ آن ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﺗﻮاﻓـﻖ رﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ ﻧﺪارد در آﯾﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺨـﺎﻟﻒ دوﻟـﺖ ﺷـﻮروی را روی
دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﺎ در ﻫﻢدﺳﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازد .ﻓﮑﺮ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﮐﺮدن
ً
اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮ روی ﻣﻔﻬﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ »دﻓـﺎع از ﺧـﻮد« اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮری از
ً
ﺣﻤــﻼت ﺧــﺎرﺟﯽ ﺗــﺮس دارد .ﺑﻨــﺎ ﺑـﺮای دﻓــﺎع از ﻣﺮزﻫــﺎی ﺧــﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫــﺪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪای ﺧﻮد را در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﻗﺮارداد رﺳﻤﯽ ﺑﯽﻃﺮف ﺑﺴـﺎزد
و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل آن ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑـﯽﻃـﺮف ﺳـﺎزی را در وﻗـﺖ
ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺟﺮاء درآورد .وﻟـﯽ آﯾـﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن اﻣـﺮوز
ﻓﻨﻠﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی اول ﺟﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوم اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪای روسﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺳﺮﺣﺪات ﺟﻨﻮﺑﯽ آن اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻫﺪف از ﺣﻤﻠـﻪ ﺑﯽﻃـﺮفﺳـﺎزی
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اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از دﺧـﻮل آن در ﭘﮑـﺖ ﻧـﺎﺗﻮ ) (NATOو ﯾـﺎ اﻣﺜـﺎل آن
اﺳﺖ؟
ً
ﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﺳﺮ ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﻧﺪارﯾﻢ و ﻓﻘـﻂ ﺗـﺬﮐﺮ ﻣـﯽدﻫـﯿﻢ ﮐـﻪ اﮔـﺮ در
آﺳﺘﺎﻧﻪای ﺟﻨـﮓ ﻋﻤـﻮﻣﯽ دوم و در ﺧـﻼل آن اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺤﺮﮐـﺎت و اﺟـﺮاآت
اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻠﺢ »ﻓﻨﻼﻧـﺪی ﮐـﺮدن« ﺑـﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺸـﻮر اﺳـﺖ .ﯾﻌﻨـﯽ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﯾـﮏ
ﮐﺸﻮر »ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺷـﺪه« در ﻣـﻮرد ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﺴـﻠﺢ ﺧـﻮد ،در ﺑـﺎرهای ﺟﻬـﺖ
ﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺧـﻮﯾﺶ آزادی ﮐﺎﻣـﻞ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻮرمﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐـﻪ در اﺳـﺎس ﺑـﺎ ﺣـﻖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ .در ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﮐﻨـﻮن ﻧﯿـﺰ »ﻓﻨﻼﻧـﺪی
ﮐﺮدن« اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ آنﺳـﺖ ﮐـﻪ در واﻗـﻊ
ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮوط روﺳﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﯾﻨﺪهای ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ :ﯾﻌﻨﯽ در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ روس و ﻣـﺰدوران آن ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ﮐﺸﻮری ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ روس
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آنﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺧﻮد ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﺳﺘﯽ را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ و ﯾـﺎ ﺣﺘـﯽ
ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺟﻨﺎﯾﺎت روس را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻓﺸﺎء و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﻪ آن
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد را ﻋﯿـﺎر ﺳـﺎزد و در ﺻـﻮرت ﺗﺨﻄـﯽ از آن ،آن
دوﻟﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ روس ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻃـﺮح »ﻓﻨﻼﻧـﺪی ﮐـﺮدن«،
روس ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪای رﺳـﻤﯽ در اﻣـﻮر داﺧﻠـﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن را دارد .دوﻟﺖﻫـﺎی
آﯾﻨﺪهای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارﻧـﺪ ﺑـﺎ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ﻗـﺮاردادﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ روﺳـﯿﻪ ﻣﻐـﺎﯾﺮ ﺑـﺎ
ﺻﻠﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ روس در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﻨﻼﻧﺪی ﮐـﺮدن اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن،

 / ٢٦٨ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﯾﻌﻨﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ »ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺤﺪود« ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﺣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮژﻧـﻒ
در ﻣــﻮرد ﮐﺸــﻮرﻫﺎی اروﭘــﺎی ﺷــﺮﻗﯽ ﻋﻨــﻮان ﻣﯽﮐــﺮد و ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﺑــﻪ آن ﺧﻠــﻖ
ﭼــﮏوﺳــﻠﻮاﮐﯽ را ﺑــﻪ ﺧــﺎک و ﺧــﻮن ﮐﺸــﺎﻧﺪ ،اﮐﻨــﻮن در زﯾــﺮ ﭘــﺮدهای ﻧــﺎزک
دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿـﮏ »ﻓﻨﻼﻧـﺪی ﮐـﺮدن« اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن ،ﺧـﻮد را ﻣﻄــﺮح ﻣﯽﺳـﺎزد .ﻃــﺮح
ﻓﻨﻼﻧﺪی ﮐﺮدن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در واﻗﻊ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺧﻮاﺳﺖ روس در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ و
آن در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﻪ ﺗﻮازﻧـﺎت داﺧﻠـﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻃﺮحﻫـﺎی
ﺳﺎﺑﻖاﻟﺬﮐﺮ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘـﻖ ﻧﺒﺎﺷـﺪ .در آن ﺻـﻮرت روس اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ ﺣﺎﺿـﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺑﺮ ﻣﺎ و ﻫﻤﻪای ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻨـﺖ ﺑﮕـﺬارد .اﻟﺒﺘـﻪ
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺮح »ﻓﻨﻼﻧﺪیﮐﺮدن« اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻨﻬـﺎ از ﻃـﺮف
روس ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪﺧﺼﻮص در
اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽﭘﻠﮑﻨﺪ و ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ب .ﺑﺪﯾﻞ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﮥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﺎ در ﺑﺎرهی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﻐﺎﻧﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻘﺎﻻت دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﮐـﻪ
ً
ً
اﻣﺮﯾﮑﺎ اوﻻ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ .و ﺛﺎﻧﯿـﺎ
اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس را در
ﮐﻮهﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻏﺮور آﻓﺮﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿﺦﮐﻮب ﻧﻤﻮده و ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮ آن وارد آورد و
ً
ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و اﺧﯿﺮا اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪذات ﺧﻮدش ارزش دارد ،ﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺘـﺎﯾﺞ
آن.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺣﺮﮐﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻏﺮب را در ﻣﻮرد ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻀﯿﻪی
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﺰ ﯾﮏﺟﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارا داد ،در ﻏﯿـﺮ آن ﻧﻤﯽﺗـﻮان
ﺑﻪ اﻫﺪاف و روشﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﻃﻮر واﺿﺢ و درﺳﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﺨﺶ دوم :دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ ٢٦٩ /

ً
ﻋﻼوﺗﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺮﻗﺪرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺟﻬﺎن ﺑﻪوﯾﮋه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارای ﺑﺪﯾﻠﯽ واﺣﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آن
ﺑﺒﻨﺪد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪاﯾﻞ )ﺑﺪﯾﻞﻫﺎی( ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺮای ﮐﺎر روی دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻨﺎﺑﺮ اوﺿﺎع ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎیﮔﺎه ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑـﺎ را
ﺣﺎﯾﺰ ﮔﺮدد .و ﻣﺎ درﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﭼﻨـﺪ ﺑـﺪﯾﻞ آن ﺗـﺬﮐﺮی ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ
ﻣﯽآورﯾﻢ.

 .۱اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﯾﺘﻨﺎم روﺳﯿﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﺎلﻫﺎی  ۵۰ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ) ۷۰ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ( در ﮔﯿﺮ وﯾﺘﻨﺎم ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ
اﺛﺮات آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﻓﺮوﭘﺎﺷـﯿﺪﮔﯽ ارﺗـﺶ اﺳـﺘﻌﻤﺎری اﻣﺮﯾﮑـﺎ ﻣﻨﺠـﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﺗﺄﺛﯿﺮات ژرف و دﯾﺮﭘﺎی آن در داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻣﺮﯾﮑﺎ
از ﺣﺮﮐﺖ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ،ﺗﻮرم ﭘﻮﻟﯽ ﺗﺎ ﺷﮕﺎف در ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻤـﻪای اﻣﺮﯾﮑـﺎ
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای واﺗﺮﮔﯿﺖ ﮔﺮدﯾﺪ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺖ .در ﻧﯿﻤﻪای دوم ﺳﺎلﻫﺎی ۷۰
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺰواﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﻮدا ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺗﺮ را ﻣﯽﺗـﻮان در واﻗـﻊ ﻣﺮﺣﻠـﻪای ﺑﻌـﺪ از
وﯾﺘﻨﺎم در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ »ﻋﻘﺪهای ﺷﮑﺴﺖ« ﺟﻨـﮓ وﯾﺘﻨـﺎم
در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖ آن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ،ﻣﺎ ﺳﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺟﻨﮓ
وﯾﺘﻨﺎم ﺑﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﺪارﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎزان اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺳـﺆال
ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ وﯾﺘﻨﺎم روﺳﯿﻪ ﻣﺒﺪل ﻧﻤـﻮد؟
وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮ روی ﭼﻨﺪ ﺗﺰ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﮑﯿﻪ دارد :اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﺮهای اﺳﺘﻌﻤﺎری روﺳﯿﻪ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻓﺸﺎء ﺳـﺎﺧﺘﻪ و
ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ ﺟﻬﺎﻧﯽ آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان دوﺳﺖ ﺧﻠﻖﻫﺎ و ...ﺿﺮﺑﺖ ﺑﺰﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ در آن اﺑﻌﺎدی ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی روﺳﯿﻪ ﻫـﻢ در ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت و ﺑـﻪﺧﺼـﻮص در دراز ﻣـﺪت
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ً
واﺿﺢ ﮔﺮدد .ﻋﻼوﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ آنﭼﻨﺎن ﺑﺮای روﺳﯿﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ و ﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ »زﺧﻤﯽ ﮐـﻪ
ﻫﻢ درد دارد و ﻫﻢ ﺧﺎرش« ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣـﺪت زﻣـﺎن درازی روﺳـﯿﻪ را ﺑﯿـﺎزارد ﺗـﺎ ﺑـﺎ
ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ آن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺘﻮان در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ او را در ﻣﻮﺿﻊ ﺑﯽﻋﻤﻠﯽ و ﯾﺎ
ً
اﻗﻼ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء در داﺧﻞ ﻗﻠﻤﺮو روﺳﯿﻪ و اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﺑﺪ .وﻟﯽ آﯾـﺎ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ﺑﺮای روﺳﯿﻪ ﺑﺴﺎزد؟ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ،ﺑـﺎ وﺟـﻮد
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﭘﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻞ وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ﺷﺪن را دارد ،وﻟﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧـﺮاب ﮐـﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ،دﺳﺖ در دﺳـﺖ ﻫـﻢ داده ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻣـﺮدم ﻣـﺎ را از ﻣﺠـﺮای
اﺻﻠﯽ آن در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪهای ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ،
ﺑﻪﻃﻮر روز اﻓﺰوﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻞ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .ﭘﻤﭗ ﮐﺮدن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧـﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻪای ﭘﺸﺎوری ،ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﯽﺣﺴﺎب ﺑـﺮای آنﻫـﺎ ،ﺳـﻮء
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی اوﻟﯽ و ﺿﺮوری ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑـﺮای اﯾﺠـﺎد دم و دﺳـﺘﮕﺎه
ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ،ﺿﺮﺑﺖ زدن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﭼـﻪ از
ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪهای دﺳـﺖﻫـﺎی دراز و ﺑـﯽ اراده ﻣـﺰدوران
ارﺗﺠﺎع در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﭼﻪ از ﻟﺤـﺎظ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪود ﮐـﺮدن ﺳـﺎﺣﻪای
زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻧﯿﺮوﻫﺎ در داﺧﻞ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐﮔﺎه ،ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖﻫﺎ و
ﭘﺨﺖ و ﭘﺰﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮔﻨﺪﯾـﺪه ،در ﺣـﺎل
زوال و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ و ...آن ﻃﻮﻣﺎر ﻃﻮﯾﻠﯽ از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺖ
ﻏﯿﻮر و ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ در راه آزادی ﺧـﻮد در ﻫﺸـﺖ ﺳـﺎل ﺑـﯿﺶ از ﯾـﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻬﯿﺪ داده اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺮوﻫﺎی رﻗﯿﺐ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﺑـﺪون درس
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آﻣﻮزی از ﺗﺠﺮﺑﻪای روﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺰدوران دﯾﮕﺮی را ﺑﺮ ﻣﻘﺪرات ﻣـﺮدم ﻣـﺎ
ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.
ً
ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺒـﺮﻫﻦ ﺷـﺪه
اﺳﺖ و ﻣﺎ در اﯾﻦﺟﺎ در ﭘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪای آن ﻧﯿﺴـﺘﯿﻢ .وﻟـﯽ
آنﭼﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻣـﺎﻧﻊ اﺻـﻠﯽ وﯾﺘﻨـﺎﻣﯽ ﺷـﺪن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻤﯽ آنﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣـﺎﻻت ﻣﻌﯿﻨـﯽ و ﺗﺤـﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ﺷﺪن ﺑـﻪﻃﻮر ﻣﺴـﺦ ﺷـﺪه و ﮐﺎرﯾﮑـﺎﺗﻮری ﺗـﺄﻣﯿﻦ
ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن درازی دوام ﺑﯿﺎورد و اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ورای آن ﺑﺮای ﺧﻮد اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﻫﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫـﻢ در ﺳـﻄﺢ ﺟﻬـﺎن
دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی ﻣﻘﺎﻟﻪ روی آن ﻣﮑﺚ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،وﻟـﯽ
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل زﯾـﺎد و ﺷـﺎﯾﺪ ﺑـﻪﻃـﻮر ﻗﻄـﻊ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻬﺎﯾـﺖ
ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪی ﺑﺮای ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.

 .۲اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺎﻣﺒﻮج روﺳﯿﻪ
در ﻃﺮح ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ،آن ﭼﻪ اﺳﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ ،ﺧـﻮد ﮐـﺎﻣﺒﻮج و آزادی آن
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﮐﺮدن آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪهای ﻋﻈﻤﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧـﻪای ﯾـﮏ ﻗـﺪرت
ﺑﺰرگ و ﯾﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ آزﻣﻨﺪاﻧﻪای ﺧﻮد ﻣﻠﺘﯽ را
ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻣﯽﮐﺸﺪ .وﯾﺘﻨﺎم ﻋﻈﻤﺖ ﻃﻠﺐ اﮐﻨﻮن ﻣﻘﺪرات ﻣﻠﺖ ﮐﺎﻣﺒﻮج را
زﯾﺮ ﭼﮑﻤﻪﻫﺎی ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺧﻮد ِﻟﻪ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻏـﺮب در اﯾـﻦ
ﻣﻮرد ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻀﻤﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ را از ﻧﯿﭙـﺎل
ﺗﺎ اﻧﺪوﻧﯿﺰﯾﺎ و ﻓﻠﯿﭙﯿﻦ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ َدور ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺸﺘﺮک دﻓـﺎع از ﺧـﻮد در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﺗﻮﺳﻌﻪﺟﻮﯾﯽ و ﻋﻈﻤﺖ ﻃﻠﺒﯽ وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ )ﮐﻪ واﻗﯿﻌﺖ دارد( در زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ

 / ٢٧٢ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﻏﺮب ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮای اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻪ ﺧﻤﺮﻫﺎی ﺳﺮخ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ
ً
ﺷﻬﺰاده ﺳﯿﻬﺎﻧﻮک .ﺑﻨﺎ اﯾﻦ ﻧـﻪ ﺧـﻮد ﮐـﺎﻣﺒﻮج ،ﺑﻠﮑـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮق
آﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ رگﺑﺎر ﺗﺠﺎوز وﯾﺘﻨﺎم ﺑﻪ ﮐﺎﻣﺒﻮج ﺧـﻮد را در آﻏـﻮش اﻣﺮﯾﮑـﺎ
ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .در ﻣﻮرد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻠﯽاﻟﺮﻏﻢ وﻋﺪهﻫﺎی رﻧﮕﯿﻦ آﻗﺎی رﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻫﯿـﺄت
ﺗﻨﻈﯿﻢﻫﺎی ﭘﺸﺎوری ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ آﻗﺎی رﺑﺎﻧﯽ آزادی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﺴـﺖوﺟـﻮی
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ .آنﭼﻪ ﻋﻤﺪهﺗﺮ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب آﺳـﯿﺎ ،ﺧـﺎور دور و ﺟﻨـﻮب
ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه و در ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻄﻪای ﻫﻢآﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻞ در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ
ﻣﺴﺄﻟﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺣﺎﻟﺖ »وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ« ﺧﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﺧـﺎرج ﮔـﺮدد.
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻗﻤﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗـﺮار
ﮔﯿﺮد و ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺿـﻌﻒ ذاﺗـﯽ ﺧـﻮد ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ وﻇـﺎﯾﻒ
ﻣﺤﻮﻟﻪای ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻏﺮب ﻣﺠﺒﻮرﺷﻮد اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺟﺪﯾﺪی
در ﻣﻮرد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد و ﯾﺎ ...ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﺎﻣﺒﻮﺟﯿﺎﯾﯽ ﮐـﺮدن ﻣﺴـﺄﻟﻪای
ً
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻧﻈﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ اﺻﻮﻻ در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن
ﻣـﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ ﻗـﺮار ﮔﯿــﺮد .ﺑــﺎری در ﺳـﺎل  ۱۹۸۱ﻣﺠﻠــﻪی ) International
ً
 (Affairsﭼﺎپ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن آن اﮐﺜـﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻓﮑـﺮی ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺪ ،ﻗﻀﯿﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄـﺮح ﻧﻤـﻮد :آﯾـﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن
ﺑﯿﺶﺗﺮ ارزش دارد ﯾﺎ دﯾﺘﺎﻧﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ آن ﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳـﺎزان اﻣﺮﯾﮑـﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻀﯿﮥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﯾﺘﺎﻧﺖ ﺻﺪﻣﻪ وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ .دﻗـﺖ
در ﻣﯿﺎن ﺳﻄﻮر اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻣﺮﯾﮑـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ روﺳـﯿﻪ را در
ﻗﻀﯿﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎ آن ﺣﺪی زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
روﯾﺎروﯾﯽ ﺷﻮد .ﭼﻪ اﯾﻦ روﯾﺎ روﯾﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ و ﯾـﺎ اﻣﺮﯾﮑـﺎی
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ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﺣﺴﺎب ﺷـﺪه و ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﮐﺜـﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .اﺗﻼﻧﺘﯽ ﺳﯿﺴﺖﻫﺎ )و ﯾﺎ ﻧﯿـﺮوی اروﭘـﺎﯾﯽ ﻃﺮﻓـﺪار
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ( در اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده ﮐﻪ اﮐﻨﻮن روﺳﯿﻪ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻏﺮب ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ آن را در
دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺮﭼﯿﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ )اﻣﺮﯾﮑـﺎ
ﻏﺮب( ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﻮم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺟﺰو ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻔﻮذ روﺳﯿﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻫـﯿﭻﮔﻮﻧـﻪ
ﺗﻮﻫﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺰد آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .آنﭼﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧـﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﻣﻠـﺖ و ﻣـﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ،ﺑﻠﮑـﻪ »ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺑـﺎزی«
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯿﺎن اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی
ﻣﺘــﻮاﻟﯽ و ﮔﺴــﺘﺮدهای اﯾــﻦ ﻗــﻮاﻧﯿﻦ دو ﺑــﺎره اﺣﯿــﺎ ﮔــﺮدد .و ﮐﺎﻣﺒﻮﺟﯿــﺎﯾﯽ ﺷــﺪن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﻦ »ﻗﻮاﻧﯿﻦ« و اﺣﯿﺎی آن ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ.

 .۳اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؛ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ دﯾﮕﺮ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﻃﻮل دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺮآوازهای ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﻧﻘﻼﺑﯽ آن ﻓﺪای ﺣﺮﮐﺎت دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ وﺳﯿﻊ ﺷﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺷﻘﯿﺮی ﺑﺎ ﺟﺒﻬﻪای آزادیﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ آن و ﭼﻪ ﻫـﻢ ﺑﻌـﺪ
از ﺑﺎزﺳــﺎزی آن ﭘــﺲ از ﺟﻨــﮓ ﺟــﻮن ﺳــﺎل )  (۱۹۶۷و ﻣــﯿﻼد ﺳــﺎزﻣﺎنﻫــﺎی
ً
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا در ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺪﻏﻢ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺧﯿﻠـﯽ زود
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑـﯽ ﻣﺠـﺎور و ﯾـﺎ ﻏﯿﺮﻣﺠـﺎور ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .واﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ) (PLOآن ﻧﻬﺎد
»اﻧﻘﻼﺑﯽ« اﯾﺴﺖ ﮐﻪ دﻧﺪان و ﭼﻨﮕﺎل آن ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی دﺷﻤﻦ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﻓﻘـﻂ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﻫﺎن ﮔﺸﺎد و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
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ﯾﮑﯽ از ﺑﺪاﯾﻞ ﻣﻄﺮوﺣﻪای اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را از ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آن ﺗﻬﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺳﭙﯿﺪ
ﺻﻠﺢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻗﺼﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺎ اﻟﯿﺰه و اﺳﻼم آﺑﺎد و ﺗﻬﺮان و ...در ﯾـﮏ ﺣﺮﮐـﺖ
»ﻣﺎﮐﻮ« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
»ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ« اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دو ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻣﺎدﮔﯽ
ﻣﯽﮔﯿﺮد :ﯾﮑﯽ ﺑﺮوز و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﺴـﺘﻘﻞ از داﯾـﺮهای
اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ و ﺑﻪﺧﺼﻮص از ﻗﺪرتﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ؛ ﮐـﺎری ﮐـﻪ از اول ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن ﺑـﺎ
ﺷﺪت ﻋﻤﻞ و ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد از ﺑﺮوز آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳـﺖ و دﯾﮕـﺮی ﺑـﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪن ﯾﮏ »ﻣﻮی دﻣﺎغ« )ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ( ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫـﻢ در
دور ﻧﻤﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ آنﻫﺎ را در ﺧﻄﺮ ﻧﻤـﯽاﻧـﺪازد ،وﻟـﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت آﻧـﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﺷﮕﺎفﻫﺎی در اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﮐﻠﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ دو ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه در درون ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ
وﺟﻮد دارد ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ذاﺗﯽ درون ﺟﻨﺒﺶ و دﯾﮕـﺮی ﺑـﺎ ﻣﺪاﺧﻠـﻪﻫـﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺴﺎﯾﻞ داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪوﺟﻮد آوردن ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺴﺘﻪ و
دﻫﻦ ﮔﺸﺎد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ »ﻗﻮاﻧﯿﻦ« ﺑﺎزی آنﻫﺎ ﺑﮑـﺎر ﺑﭙـﺮدازد ،ﺧﯿﻠـﯽ ارزش
دارد.
ﯾﮑـــﯽ دﯾﮕـــﺮ از ﻋﻨﺎﺻـــﺮ »ﻓﻠﺴـــﻄﯿﻨﯽ ﮐـــﺮدن« ﺣﺎﻟـــﺖ درﺟـــﺎزدﮔﯽ
)  ( Stagnationآنﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دو اﺑﺮﻗﺪرت ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻻزم در ﻣﻮرد
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺮﺳﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻠﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖﻫﺎی دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪهای روس در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺪت درازی در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ »ﻧـﻪ ﭘﯿـﺮوزی ،ﻧـﻪ ﺷﮑﺴـﺖ« ﻧﮕـﻪ
ﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اوﺿﺎع ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ در آﯾﻨﺪهﻫـﺎ روی آن ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻌﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﯾﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑـﺎ ﺣـﻞ
ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺮاﺑﻠﻢﻫﺎ در رواﺑﻂ ذاتاﻟﺒﯿﻨﯽ دو اﺑﺮﻗﺪرت ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ.

ﺑﺨﺶ دوم :دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ ٢٧٥ /

ﻫــﻢ اﮐﻨــﻮن در ﻣﯿــﺎن ﻣﻘﺎوﻣــﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن و در ﺳــﻄﺢ ﺑــﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ روی
»ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮐﺮدن « اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد :ﻣﺜﺎلﻫﺎی از اﯾﻦ دﺳﺖ زﯾﺎد اﺳـﺖ.
ﻋﻘﺐﮔﺸﺖ ادارهای ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ رﯾﮕﺎن از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺻﺎدرات ﻏﻠـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻮروی ،و
اﻧﺤﺮاف »ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻣﯿﺘﺮان« از ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽش« ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
»ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻞ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎ ﺷـﻮروی رواﺑـﻂ ﻋـﺎدی ﻧﻤـﯽﺗـﻮان
داﺷﺖ « .در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ،ﻫﺮ دو دوﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴـﺄﻟﻪای
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ دوامدار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﻤـﯽﺗـﻮان ﻗﻀـﺎﯾﺎی
ً
ﻋﻤﻠﯽ روزﻣﺮه را ﺑﺪان ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را در ردﯾﻒ ﻗﻀـﺎﯾﺎی ﻣﻤﺘـﺪ و
ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐـﺮد .و ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت »ﻓﻠﺴـﻄﯿﻨﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻦ« ﻗﻀﯿﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑـﻪ اﺟـﺮا
درﻣﯽآﯾﺪ.

 .۴اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯿﻮﺑﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯿﻪ روﺳﯿﻪ
اﮔﺮ در ﺣﺎﻟﺖ »ﮐﺎﻣﺒﻮﺟﯿﺎﯾﯽ ﮐﺮدن« ،ﭘـﺬﯾﺮش ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﻄـﺮح ﻧﺒـﻮده و
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن راهﻫﺎی ﺣﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار اﻣﺮﯾﮑﺎ و
ً
ﯾﺎ اﻗﻼ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ و »ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ« ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺳﯿﻬﺎﻧﻮک« ﺑﻪﺟـﺎی وﺿـﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺮض اﻧﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯿﻮﺑﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ،آنﭼـﻪ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ،
ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮد و اﯾﺠﺎد ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ آن در اوﺿـﺎع ﻣﺤـﯿﻂ
آنﺳﺖ .اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در آن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺮﻓـﺪار آن
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪهای روس را
در اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن ﺳــﺮﻧﮕﻮن ﺳــﺎزﻧﺪ؛ در آن ﺻــﻮرت ﻫﻤﯿﺸــﻪ اﯾــﻦ اﻣﮑــﺎن را ﺑــﺎز
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪهای روس در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رواﺑﻄﯽ ﺑﺮﻗﺮار
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ) (de factoﺧﻮد را ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ) (de jureﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
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در اﯾﻦ ﺻﻮرت آنﭼﻪ اﻫﻤﯿـﺖ دارد ،ﺑﺴـﯿﺞ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻋﻠﯿـﻪ ﻧﻔـﻮذ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس و ﺑﻪوﺟﻮد آوردن ﯾﮏ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ دﻓﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔﻮذ
و ﭘﯿﺶروی روس ﺑﻪﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا آنﭼﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﯽ
اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺧﻮد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ در اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ آن ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ در اوﺿـﺎع
داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ و اﯾﻦ در واﻗـﻊ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﭼﯿـﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺪان ﻗﺎﻧﻊ ﺷﻮد.
در اﺧﯿﺮ ﻧﻘﻄﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﮐﺮ در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺪاﯾﻞ) ﭼﻪ روﺳﯽ و ﭼﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ(
اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﺠﺴـﻢ و ﺗﻤﺜﯿـﻞ ﺑـﻮده
اﺳﺖ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاﺑﺘﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ اوﺿـﺎع و ﺷـﺮاﯾﻂ
داﺧﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی دروﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﻧﺪارد.

ج .ﺑﺪﯾﻞﻫﺎی ﻣﻄﺮوﺣﻪ در درون ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ً
ﻧﯿﺮوﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷـﺪﯾﺪا ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮن اﻧـﺪ .ﻣﻠـﺖ ﺑـﻪ
ﭘﺎﺧﺎﺳﺘﻪای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از ﻃﺒﻘﺎت و اﻗﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘـﻪ
ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ در ﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﻬﻨﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
اﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ،دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﻃﺒﻘﻪای وﺳﻄﯽ ،ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وزﻧـﻪ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اوﺿﺎع ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺟﻨﮓ
دﺧﯿﻞ ﺑﻮده و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪوﺟـﻮد آورده اﺳـﺖ ﺗـﺎ در ﻣﺼـﺎف
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری دﻻل ،ﺑﻬﺸﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪای ﺧـﻮد را ﺑـﺎز ﯾﺎﺑـﺪ و در
ﺳﺘﯿﺰهای اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻓﺌﻮداﻟﯽ ،ﺧﻮاﻫﺎن آن راهﻫﺎی ﺣﻠﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ارﺑﺎﺑﺎن ﭘﺸﺖ ﭘﺮده
و ﯾﺎ روی ﺻﺤﻨﻪای آنﻫﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ آن در ﺗﻤـﺎم ﺳـﺎﺣﺎت ،از ﺑـﺪو
ﮐﻮدﺗﺎی ﺛﻮر ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﺻﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را در اﯾـﻦ ﻧﺒـﺮد دوران ﺳـﺎز داﺷـﺘﻪ
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ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪای روس از ﻃﺮحﻫـﺎ و
راهﻫﺎی ﺣﻞ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ﮐﻪ از رﻓﻮرﻣﻮ ﮐﻮﻟﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
روﺳﯽ .ﻃﺒﻘﺎت وﺳﻄﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺎ درﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪوﺟﻮد آورﻧﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا
ً
اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺟﻨﮓ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻧﯿـﺰ
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ آنﻫﺎﺳﺖ و دور ﻧﻤﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻫﺪف ﮔﯿﺮی ﺷﺪهای آنﻫﺎ
ً
ﺑﺎ ﺑﺪاﯾﻞ ﻣﻄﺮوﺣﻪای اﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ از ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎی آن اﺷﺎراﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ

 .۱اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؛ اﻣﺘﺪاد ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ً
ﻋــﺪهای از ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﻣﻘﺎوﻣــﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ ﺧــﻮد را ﮐــﺎﻣﻼ ﺑــﻪ ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫــﺎی
ﻣﻄﺮوﺣﻪی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ .و اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴـﺖ .ﭼـﻪ اﯾـﻦ ﻧﯿﺮوﻫـﺎ در
اﯾﻦﺟﺎ زاده ﺷﺪه ،ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ ،و ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﯽ و واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮدی ﺧﻮد را ﻣﺮﻫﻮن
ً
زﻣﺎﻣﺪاران ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻋﻠﺖ ﻏﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از وﻟﯽ ﻧﻌﻤﺖ
و از آن ﻓﺮاﺗﺮ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهای ﺧﻮد ،دوری ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮری ﺗﺌﻮ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺬﻫﺐ در ﺧﺪﻣﺖ
اﻫﺪاف ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺘﯽ ﻃﺒﻘـﺎت ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و زﻣـﺎﻧﯽ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴـﻢ آن در
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑـﻪﻋﻨـﻮان
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪای آن ﺟﺰﯾﯽ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺪ ﻗﺪﯾﻢ و ﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ ،ﺑـﺎ اﯾـﻦ دو ﮐﺸـﻮر ﻧﯿـﺰ در راﺑﻄـﻪ و
ﺗﻀﺎد ﻗﺮار دارﻧﺪ .از ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﻣﺘﺪاد ﻫﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،وﻟـﯽ از
ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ذاﺗﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺧـﻮد ﺑﻌـﺪ از ﺟﻨـﮓ ﻋﻤـﻮﻣﯽ دوم در ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﺎ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ دو ﮐﺸﻮر ﻓﻮق ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 / ٢٧٨ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ً
ﺑﻨﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺌـﻮ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴـﺘﯽ آن از ﯾـﮏ
ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺘﯽ آﻧﯽ و درازﻣﺪت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و از
ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺪاد اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ آن را ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﭼﻮن ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳـﻼﻣﯽ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺑﺴﺎزد .از ﻟﺤﺎظ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪای
ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻗـﺮارداد ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻂ دﯾﻮرﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮز رﺳﻤﯽ دو ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن
اﺳﺖ .ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺳـﺎل ﯾﮑـﯽ از ﻧﻘـﺎط زﺧـﻢ ﭘـﺬﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای اﻟﺘﯿﺎم آن ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﺗﻮری »ﻣﺮد ﺑﯿﻤﺎر اروﭘﺎ« در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴـﺘﻢ ،ﻣﺴـﺄﻟﻪای
ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ داد و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی ﻣـﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ»ﮐﻌﺒـﻪی
آﻣﺎل« ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺎ اﯾﺮان ،از ﺳﻌﻮدی ﺗﺎ ﻣﺼﺮ ،از ﻟﯿﺒﯿـﺎ ﺗـﺎ ﻣﻐـﺮب ...ﻫﻤﮕـﯽ ادﻋـﺎی
رﻫﺒﺮی ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را دارﻧﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﻠﺴـﻠﻪ
اوﺿﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎیﮔﺎه ﺧﻮﺑﯽ را اﺣﺮاز ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺘﺪاد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس و اﻣﺘـﺪاد
اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ آن ﺑﻪﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳـﯿﺎ و اﮐﻨـﻮن ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب،
ﻫﻤﮕﯽ در واﻗـﻊ ﺗﺤﻘـﻖ اﯾـﻦ دﮐﺘـﺮﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﻮد را در اﺷـﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .اﯾﺠﺎد ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺪل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر را در
ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ آن از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ دلﺧﻮاه ﻗـﺮار ﻣـﯽدﻫـﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺘﺪاد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑـﻪ ﺧـﻂ دﻓـﺎع اول ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن
ﻣﺒﺪل ﮔﺮداﻧﺪ.
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ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺳﺮ آن ﻧﺪارﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﻐـﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن را در ﺗﻤـﺎم ﺟﻮاﻧـﺐ آن
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .آنﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ارزش دارد ،اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ اﻓﻐﺎن ﻧـﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﺑﺰار ﺑﯽ ارادهای آن ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﻧﺪ.
ً
ﺑﻨﺎ در»ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻀﯿﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﺑﺮای آنﻫﺎ ،آزادی واﻗﻌﯽ ﮐﺸـﻮر از
ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ رواﺑﻂ ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ﺑـﺮای ﻣﺮدﻣـﯽ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم
ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد را در راه آزادی ﺧـﻮد ﻧﺜـﺎر ﮐـﺮده اﻧـﺪ ،و ﻋـﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺮای
ً
ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺻﺮﯾﺤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﮐﻔﺮ و اﻟﺤﺎد و ...ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻣﺰدور روﺳﯽ
ً
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺷﻌﺎر از ﻃﺮف ﻫﺮ ﮐـﺲ
دﯾﮕــﺮی ،آنﻫــﺎ را در ﺻــﻒ »ﺧﻠــﻖ« و »ﭘــﺮﭼﻢ« ﻗـﺮار ﻣــﯽدﻫــﺪ .اﯾــﻦ ﻣﻨﻄــﻖ
ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ راه را ﺑـﺮای ﺗﺴـﻠﻂ ﺧـﻮد و ارﺑﺎﺑـﺎن
ً
ﺧﻮد ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎدرﻫﺎی رﻫﺒﺮی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺻﺮاﺣﺘﺎ
اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ از ﺟﻬﺎد ﻣـﺎ آزادی اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ]ﻧﺠﺎت[
اﺳﻼم اﺳﺖ! اﺳﻼم ﺑﺪون آزادی ،اﺳﻼم در اﺳﺎرت و واﺑﺴﺘﮕﯽ .و ﺗﺒﻠﯿﻎ اﯾﻦ ﮐـﻪ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﯽ و آزادیﺧﻮاﻫﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ،ﺧﻠـﻊ
ﺳﻼح ﮐﺮدن ﻣﺮدم از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ اﺑﺰار ﻣـﺬﻫﺒﯽ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﻃﻮل ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪهای ﮔﺴﺘﺎخ و ﺑـﯽ آزرم
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﻃﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ
ﺑﻪ آزادی ﻣﯿﻬﻦ و آزادی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ آن ﺣﺪی ﭘﯿﻮﻧﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﯿﭻ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻞ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﻣﺘﺒﺮک ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
ً
رﻫﺒﺮان اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎﯾﻌﺎت »ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ« واﮐـﻨﺶ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﯿـﺰ دﺳـﺖ

 / ٢٨٠ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺳـﺮوری آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﻣـﺎ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪای زد و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻋﺪهای از رﻫﺒﺮان ﭘﯿﺸﺎوری ﺑﺎ اﻣﯿﻦ ﺟـﻼد
و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری رﺳﻮای ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ ﺑﺎ روس ﻣﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪای ﺧـﺮوار اﺳـﺖ.
ﻫــﻢ اﮐﻨــﻮن روس اﺷــﻐﺎلﮔﺮ ﻋــﺪهای از اﯾــﻦ ﻗﻤــﺎش ﻣــﺮدم را ﺑــﻪﻃــﻮر ﻏﯿــﺎﺑﯽ
»ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ« ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ذﻫﻨﯿﺖ ﺗﻮدهﻫﺎ روزی ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻬـﺎ
را ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺪﯾﻞ در راه »ﺣـﻞ ﺳﺎزﺷـﯽ« ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار دﻫـﺪ و ﺑـﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮدن ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ) ( Piece Meal Policyﻫـﺮ
ﯾﮑﯽ را ﺑﻪ داﻣﯽ و ﺑﻪ رﻧﮕﯽ در ﮔﺮد ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪارد.

 .۲اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؛ اﻣﺘﺪاد اﯾﺮان
ﺷﻮؤﻧﯿﺴﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪﺟﻮﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در زﻣﺎن ﺷﺎه
و ﻫﻢ در زﻣﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد
و اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﻘﻂ در اﺷﮑﺎل و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺧﻮد ﺗـﺎ ﺣـﺪودی از ﻫـﻢ ﻣﺘﻔـﺎوت
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻋﻠﻞ و اﻫﺪاف آن ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ.
ﺷﺎه اﯾﺮان ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺧﻤﯿﻨـﯽ ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس و ﺧـﺎور
ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﯾﮏ ﺟﺎ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺷـﺎه اﯾـﺮان ﺗﺼـﺮف آب ﻫﯿﺮﻣﻨـﺪ و
ﻫﺮات را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻟﺤﺎق ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺎت ﻏﺮﺑـﯽ و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐـﺰی
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را در ﻧﻈﺮ دارد .ﺷـﺎه اﯾـﺮان ﺑـﻪ ﺣـﻖ »ﺗـﺎرﯾﺨﯽ« ﺷﺎﻫﻨﺸـﺎﻫﯽ اﺗﮑـﺎء
ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮ »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« و ﺣﻖ »اﻟﻬﯽ« آن .و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﺎه اﯾـﺮان در
ﺧﻔﺎء و ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺠـﺎﻟﺘﯽ از اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧـﻪای
ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ در روﺷﻨﯽ اﻓﮑﺎر ﺟﻬﺎن ﺑﻪﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و
ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻣﺎم را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﯿﻢ
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ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺣـﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻗﻀـﯿﻪی اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن را ﻧﯿـﺰ در اﻣﺘـﺪاد وﻻﯾـﺖ ﻓﻘﯿـﻪ در
ﭼﺎرﭼﻮب »اﻫﻞ اﻟﺤﻞ و اﻟﻌﻘﺪ« اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﮔﯿـﺮو دار ﺣﺎدﺛـﻪی
اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪای ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻧﮑﻨﺪ .اﯾـﻦ ﮐﻮﺷـﺶ اﺷـﮑﺎل و
اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﻮد داﺳـﺘﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﻃـﻮﻻﻧﯽ و درد
اﻧﮕﯿﺰ؛ وﻟﯽ آن ﭼﻪ ارزش دارد ،اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان اﮐﻨﻮن ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮ روی ﺳﻪ
ﻧﯿﺮوی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺗﮑﺎء دارد  :ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺼﺮ و ﺣـﺰب اﻟﻠـﻪ
ً
]ﺑﻌﺪا ﻫﻤﻪ را در ﭼﻮﮐﺎت »ﺣﺰب وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ« وادار ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕـﺮ
ﻧﻤﻮد -ﭘﻮرﺗﺎل[ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ .اﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺰدور اﯾﺮاﻧـﯽ اﻧـﺪ
ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻣﯿﻬﻨﯽ ﺧﻮد را ﻓﺪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪای اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻞ اﺳﺎﺳﯽ آنﻫﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪهای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﯾﺠـﺎد ﯾـﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻣﻠﺤـﻖ
ﺷﺪه ﺑﻪ »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ از ﺑﺪﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ از ﺑﺪﯾﻞ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪای
اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد.
اﯾـﺮان در آﻏــﺎز ﻣــﺬاﮐﺮات ژﻧﯿـﻮ در ﺳــﺎل  ۸۳ﻃــﺮح ﺧـﻮد را ﺑـﺮای آﯾﻨــﺪهای
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻮرﻣﻮﻟﺒﻨﺪی ﻧﻤـﻮد  :اﺧـﺮاج ﻧﯿـﺮوﻫـﺎی روﺳـﯽ و ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺻﻠﺢ اﺳﻼﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﯾﮏ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﮐـﺐ
از ﻋﻠﻤﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ اﺳﻼﻣﯽ زﻣﺎم اﻣﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را
ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،ﺑـﺮای آﯾﻨـﺪهای اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن زﻣﯿﻨـﻪ را
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ و ﮔﻮﯾﺎ اﺳﺖ .ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ،آزادی
آن و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن و ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ آن ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی »ﺿـﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺖ
اﺳﻼﻣﯽ" داده ﻣﯽﺷﻮد .آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻗﺪرت را در آﯾﻨﺪهﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿـﻞ ﺧـﻮد ﺑـﻪ
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ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺰدور و واﺑﺴﺘﻪای ﺧﻮد ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ،
ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻧﺤﺼﺎر ﮔﺮاﯾﯽ اﯾﺮانﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪان ﻣﻠﻘـﺐ ﻣـﯽﺳـﺎزد و در ﻇـﺎﻫﺮ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺣﺘﯽ ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن را از اﺷـﺘﺮاک در ﻧﯿـﺮوی ﺻـﻠﺢ اﺳـﻼﻣﯽ و
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺳـﺎزد .ﻣـﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪ از اﯾـﻦ راه ﺣـﻞ
ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻗﯿﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻼه ﭘﻮﺳـﺖ ﺑـﺮهای
ﺳﺎﯾﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ،ﻋﻤﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ دارﻧﺪ .و ﺑـﻪﺟـﺎی »اﻧﻘـﻼب« ﺗﯿـﭗ
روﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ »اﻧﻘﻼب« ﻣﺪل اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ در ﭘﻬﻠﻮی اﯾﻦ »ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« ﭼﺎﺷﻨﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
را ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﮐﻨﯿﻢ ،اﺷﺘﻬﺎی ﺳـﯿﺮی ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪﺟـﻮﯾﯽ اﯾﺮاﻧـﯽ ﮐـﻪ رﯾﺸـﻪ در
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ دارد ،روﺷﻦﺗﺮ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽﺧـﻮرد .اﯾـﻦ ﺳـﻨﺎرﯾﻮ وﻗﺘـﯽ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾـﺮان در ﻣـﺬاﮐﺮات ﺧـﻮد ﺑـﺮای آﯾﻨـﺪهای اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻃـﺮح
ﺗﺠﺰﯾﻪای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺷـﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن )از ﺷـﻤﺎل
ﻫﻨﺪوﮐﺶ ﺑﻪ آن ﺳﻮ( ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،وﻻﯾﺎت ﭘﺸﺘﻮن ﻧﺸﯿﻦ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق
و ﻏﺮب ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮد
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻃﺮحﻫﺎی ﺿﺪ ﻣﻠﯽ و ﻣﺰدور ﻣﻨﺸﺎﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺮان ﻣـﻮرد ﺗﻌﻘﯿـﺐ ،آزار و ﺧﻠـﻊ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

 .٣اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؛ اﻣﺘﺪاد ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
دوﻟﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی از ازدواج ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﻮﻫﺎب
) ۱۷۹۲ ۱۷۰۳ﻣﯿﻼدی( ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻫﮋدﻫﻢ ﺳﻠﻔﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﺎ ﺟﻬﺎنﮔﺸﺎﯾﯽ
»اﺳﻼﻣﯽ« ﭘﯿﻮﻧﺪ زده ﺑﻮد ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آل ﺳﻌﻮد در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴـﺘﻢ ) (۱۹۲۶ﺑـﻪ
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وﺟﻮد آﻣﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ارﻗـﺎﻣﯽ ۲۵ ٪ﺗﻤـﺎم ذﺧـﺎﯾﺮ ﻧﻔﺘـﯽ ﺟﻬـﺎن را دارا
اﺳﺖ ،دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص اﺳﺖ.
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮری اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن ﻣـﺬﻫﺐ وﻫـﺎﺑﯽ ﻣـﺬﻫﺐ
رﺳﻤﯽ و ﺑﺮ ﺳﺮ اﻗﺘﺪار آنﺳﺖ .آنﭼﻪ از ﻃﺮف ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان
»ﻣﺬﻫﺐ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﭘﯿﺮوان آن را ﺑﺪﻋﺖ ﮐﺎر وﺣﺘﯽ ﮐـﺎﻓﺮ ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ.
ﭼﻨﺎنﭼﻪ وﻫﺎﺑﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن »ﻇـﺎﻫﺮی« در اﺳـﻼم ﺑـﺎ ﺑﺴـﯿﺎری از
ﻣﻌﺘﻘﺪات اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ از ﻣﺤـﯿﻂ و ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻗـﺪﯾﻢ ﺧـﻮد
رﻧﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻀﺎد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ آن ﺣﺪی ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
در ﻧﺰد وﻫﺎﺑﯿﻮن »ﻣﺸﺮک« ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻫﺎﺑﯿﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪای ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﻣـﺬﻫﺒﯽ
در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ »ﻇﺎﻫﺮی« اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻓﮑـﺮ
ﺟﻬﺎن ﮔﺸﺎﯾﺎﻧﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻮازن ﻗﻮای
ﻣﻌﯿﻦ در ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪه اﺳـﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ در ﭘﻨـﺎه
ﺛــﺮوتﻫــﺎی ﺑــﺎد آوردهای ﻧﻔﺘــﯽ اﺣﯿــﺎء ﮔــﺮدد .ﺷــﺮﮐﺖﻫــﺎی ﻧﻔﺘــﯽ اﻣﺮﯾﮑــﺎﯾﯽ
ﺑﻪﺧﺼـﻮص )اراﻣﮑـﻮ (ARAMCOدر ﺗﺜﺒﯿـﺖ دوﻟـﺖ ﺳـﻌﻮدی و در ﺗﺮﺳـﯿﻢ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻃﻊ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪه
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در آﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از  ۳۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ
ﺑـــﺎﻟﻎ ﻣﯽﮔـــﺮدد و ﻫﺰﯾﻨـــﻪای ﻧﻈـــﺎﻣﯽ ﻋﺮﺑﺴـــﺘﺎن ﺳـــﻌﻮدی ﺳـــﺎﻻﻧﻪ در
ﺣﺪود  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۰٪ﮐﻞ درآﻣﺪ آﻧﺴﺖ و اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪاﯾﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ از دوازده ﮐﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺎن و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،دﯾﮕﺮان ﺗـﺎب آن را ﻧﺪارﻧـﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از اواﺳـﻂ ﺳـﺎلﻫﺎی ) (۵۰در ﻣﻘﺎﺑـﻞ دو ﺟﺮﯾـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ
ﺗﺴﻠﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓـﺎرس ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾـﺪ،
درﮔﯿﺮ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ آن ﻧﺎﺻﺮﯾﺴﻢ و دﯾﮕﺮی رژﯾـﻢ ﺷـﺎهﻧﺸـﺎﻫﯽ اﯾـﺮان .و در اواﺧـﺮ
ﺳﺎلﻫﺎی ) (۷۰ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺎﻟﻒ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺑـﺮای
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ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی روز اﻓﺰون ﮔﺸﺖ .ﺟﻨـﮓ ﻋـﺮب و اﺳـﺮاﺋﯿﻞ در
ﺳﺎل  ۱۹۷۳و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن اﻫﻤﯿﺖ روز اﻓـﺰون ﺑﺤـﺮ ﻫﻨـﺪ و ﻣﻨﻄﻘـﻪای ﺧﻠـﯿﺞ
ﻓﺎرس در ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺪرت ﻫـﺎی ﺑـﺰرگ ،ﻋـﺪم ﺛﺒـﺎت در ﻣﻨﻄﻘـﻪای
ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،و ﻣﺪاﺧﻠﻪای روس در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﮕـﯽ ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﮔﺴـــﺘﺮش ﻧﻔـــﻮذ ﻋﺮﺑﺴـــﺘﺎن ﺳـــﻌﻮدی ﺑـــﻪﻃﺮف ﺷـــﻤﺎل ﮐﻤـــﮏ ﻣﯽﮐـــﺮد.
ﻫــﻢ اﮐﻨــﻮن ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎن ﺳــﻌﻮدی در ﻣﯿــﺎن ﺳــﺎزﻣﺎنﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﭘﺸــﺎوری،
ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ اﺧﻮاﻧﯽ آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ و از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .ﺑﻌﻀـﯽ از رﻫﺒـﺮان ﺣـﺰب اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺟﻤﻌﯿـﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ،و ﺣﺰب اﺳـﻼﻣﯽ )ﺧـﺎﻟﺺ( ﺑﻌـﺪ از اﯾـﻦ ﮐـﻪ رواﺑﻄـﯽ ﺑـﺎ ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ ﻫﻢ زدﻧﺪ ،از اﺣﺰاب اﺻﻠﯽ ﺧـﻮد ﺟـﺪا ﺷـﺪﻧﺪ و ﻋﻠـﻢ اﺳـﺘﻘﻼل ﺑـﺮ
ً
اﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ و ﻋﻠﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﻮاﺿﻊ وﻫﺎﺑﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ً
رﻫﺒﺮی اﻋﺘﻘﺎدی در ﺗﻨﻈﯿﻢ »ﺳﯿﺎف«ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ وﻫﺎﺑﯽ ﻫﺎﺳـﺖ و ﺷـﮑﻞ
ﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن وﺳﯿﻊ ﺳﻠﻔﯿﺴﺖ ﯾﺎ وﻫﺎﺑﯿﺖ در ﻣﯿﺎن وﻫـﺎﺑﯿﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﮐـﻪ
ً
ﻗﺒﻼ آﻧﻬﺎ را »ﭘﻨﺞ ﭘﯿﺮه« و ﺑﺪﻋﺖ ﮐﺎر ﻣـﯽداﻧﺴـﺘﻨﺪ ،در ﺣـﺎل ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ اﺳـﺖ و
»ﻣﻬﺎﺟﺮان« اﻓﻐﺎن در ﮐﻤﭗﻫﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺑـﺎ
وﻫﺎﺑﯽﻫﺎ و ﺳﻠﻔﯽﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎ آن ﺣﺪی ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺑﻌﻀـﯽ
ﺟﺎیﻫﺎ ادای ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﮑﻞ از ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﯾـﺎ ﻣﻮاﻓﻘـﺎن
وﻫﺎﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد زﯾـﺎدی
از روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻓﻐﺎن ﮐﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت دﯾﻨﯽ اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﺮده ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ
در اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ دارﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ »داراﻟﻔﺘﺎء اﻟﺴﻌﻮدی« ﻣﻮرد اﻣﺘﺤـﺎن وﻓـﺎداری ﺑـﻪ
وﻫﺎﺑﯿﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ و در ﺻـﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ در اﯾـﻦ اﻣﺘﺤـﺎن ﮐـﻪ در واﻗـﻊ
ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی ادارهﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﺎﻫﻮار ﭼﻬﺎر ﻫـﺰار ﮐﻠـﺪار ﻣﻌـﺎش
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﮐﻪ وﻓﺎداری ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه وﻫﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳـﺎﻧﺪه
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ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻫﻮار ﻋﻠﯽ اﻻﻗﻞ ده ﻫﺰار ﮐﻠﺪار ﭘﻮل درﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽدارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪﻃـﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺳﻌﻮدی ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
وﻓﺎداری ﺧﻮد را ﺑﻪ وﻫﺎﺑﯿـﺖ ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ ،ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﮐﻤـﮏ ﻣـﺎدی
ﺗﺴــﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺳــﻌﻮدی ﭼــﻪ ﺑــﻪﻃﻮر ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ و ﯾــﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﻣﻄﻤــﺌﻦ ﺑﺎﺷــﻨﺪ.
اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از آن ﺗﺮاژﯾﺪی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻣﻠـﺖ ﻗﻬﺮﻣـﺎن و
ً
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ آن رو ﺑﻪ رو اﺳـﺖ .ﺗﺮاژﯾـﺪﯾﯽ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺠـﺎوز ﮔﺴـﺘﺎﺧﺎﻧﻪ و
ﺑﯿﺸﺮﻣﺎﻧﻪای روﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻣﻞﻫﺎ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﺮوﯾﺎﻧﺪ.
ﻃﺮﻓﺪاران اﻣﺘﺪاد ﻧﻔﻮذ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺑـﺪﯾﻞ ﺧـﻮد را در ﺑـﻪ
وﺟﻮد آوردن ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﭘﻨﻬـﺎن ﻧﻤـﯽﮐﻨﻨـﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺎن ﺑﺎ ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ »ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ « ،ﺧـﻮد
ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﮐﺎﺑﻞ و روس در ﺗﻤـﺎسﻫـﺎی ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻗـﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻫﺪاف آنﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد.

 .۴اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؛ اﻣﺘﺪاد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم
ﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﺪﯾﻞﻫﺎی ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺗـﺎ اﮐﻨـﻮن دﯾـﺪﯾﻢ ،ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ و ﻣـﺮدم ﻣـﺎ از
ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻮﻃﺌﻪ و دﺳﺖ درازی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎن
و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣـﺎ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اژدﻫـﺎی روﺳـﯽ ﺳـﯿﻨﻪ ﺳـﭙﺮ ﮐـﺮده و ﺑـﺎ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ
ﺑﯽﻫﻤﺘﺎی ﺧﻮد ﺣﻤﺎﺳﻪای ﺟﺎوداﻧﻪای اﻧﺴﺎن آزادهای اﻓﻐﺎن را ﺗﻤﺜﯿـﻞ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ،
ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎن دوﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﻠـﺖ ﻣـﺎ را از ﭘﺸـﺖ ﺧﻨﺠـﺮ ﻣـﯽزﻧﻨـﺪ و
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪای ﮔﻮﺷـﺖ دم ﺗـﻮپ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ اﻫـﺪاف
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ.

 / ٢٨٦ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻟﻮ ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ
ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ روس در ﻣﺘﻦ اوﺿـﺎع و ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و زور آزﻣﺎﯾﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺰرگ و ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﺮف آزادی ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از ﻃﺮحﻫـﺎی ﯾـﺎد ﺷـﺪهای
ﻗﺒﻠﯽ ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ آنﭼﻪ ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ،اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻏﯿﻮر و ﺑـﺎ
ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﺿﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻫﯽ ﯾـﻮغ اﺳـﺎرت
ﺑﯽﮔﺎﻧﮕﺎن و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮔﺮان را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﻘﺎوﻣـﺖ
ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺧـﻮد ،دﻟﯿـﻞ دﯾﮕـﺮی
اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ اﺳﺎرت ﻫـﯿﭻ ﻗـﺪرﺗﯽ را ﭘـﺬﯾﺮا ﻧﯿﺴـﺖ .ﻣﻠـﺖ ﻣـﺎ ﺑـﺎ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ روی آزادی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎنﺧﻮاران ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ از
ﻻﻧﻪای ﻋﻘﺎﺑﺎن دور ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ و ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣـﺮدم
آن را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و داﺋﻢ از ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ دور ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد .ﺳﺮزﻣﯿﻦ واﺣﺪ ،ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ،ﻣﺘﺤـﺪ و ﻣﺘﮑﺎﻣـﻞ ﻣـﺎ،
ﻣﻮﻃﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ آرزوﻫﺎ و آﻣﺎل ﻣـﺮدم اﯾـﻦ ﻣـﺮز ﺑـﻮم ﺑﺎﺷـﺪ و اﻟﺰاﻣـﺎت و ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ از ﺗﻤـﺎم ﺳـﺎﺣﺎت زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺎ رﺧـﺖ ﺑﺮﺑﻨـﺪد .رواﺑـﻂ
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪای ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻃﺮد ﮔﺮدد ﺗﺎ آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻃـﻮر آزاداﻧـﻪ و
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﺳﻬﻢﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﯾﻦ آواز ﺑﻪ ﺣﻖ و ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﻣﺮدم ﻣـﺎ در ازدﺣـﺎم ﺣﺮاﺟـﯽﻫـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎﺟﺮان ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﻧﺎرﺳﺎ و ﺿﻌﯿﻒ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ
ﺑﺪﯾﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻻزم ﺧﻮد را در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮدم ﻣﺎ اﺷﻐﺎل ﻧﻤﺎﯾـﺪ،
ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣـﺎ دارای ﺳـﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻗﺒﯿﻠـﻪای ﺑـﻮده و از
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اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺪرن و ﻋﺼﺮی ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﺧﻼف آن ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ؛ و ﻧﻪ ﻫﻢ ﺑـﻪ
ً
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ و ...ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ً
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺣﺮﯾﻒ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس و دﺳﺘﯿﺎران ﻣﻨﻄﻘﻪای آﻧﻬـﺎ ﭘـﺮدهای
دود ﻏﻠﯿﻈﯽ را ﺑﺮدﯾﺪه و دل ﻣﺮدم ﻣﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻏﺒﺎر آﻟﻮد و ﺳﯿﺎه
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم دﺳﺘﺒﺮد ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻧﯿﺮوی ﺣﺮﯾﻒ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎری ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺧـﻮد روسﻫـﺎ در
ﻃﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آن ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻔﻘﺎن آﻟﻮد و ﻫﺴﺘﺮﯾﮏ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﻧﺪ
ﮐﻪ در آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮهای ﺿﺪ روﺳﯽ ﺑﯽ ﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺻـﺤﻨﻪ
اﺧﺮاج ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺷﻮرش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮدهای ﺿـﺪ ﺗﺮﻗـﯽ ،ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ،
آزادی و رﻓﺎه را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧـﺪ ﮐـﻪ از آن ﻓﻘـﻂ دﺷـﻤﻨﺎن رﻧﮕﺎرﻧـﮓ ﻣـﺮدم ﻣـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻻت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸـﺎن داده اﯾـﻢ ﺟـﺰ
ﺷﮑﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس و درﻏﻠﺘﯿـﺪن در ﭼﻨﮕـﺎل اﻫـﺮﯾﻤﻦ ﺳـﯿﺎه
ارﺗﺠﺎع ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
ً
ﺑﻨﺎ ﻃﺮح ﯾﮏ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﻣﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎوز اﺳـﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ
روس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﻫﻢ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم ﻣﺎ را از دﺳﺖ درازی »داﯾﻪﻫﺎی
ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﺮ از ﻣﺎدر« و دزدان ﺳﺮﮔﺮدﻧﻪ ﻣﺼﻮن ﻧﮕﻬﺪارد ،ﺿﺮورﺗﯽ اﻧﺼﺮاف ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ.

در راه ﻃﺮح ﯾﮏ ﺑﺪﯾﻞ ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی ﻫﻔﺖ ﺛﻮر ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔـﺮهﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ اﻧﻘـﻼب ﺟﻬـﺎﻧﯽ
ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
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در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﻬﻢ ﻣﺒﺎرزهای ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪای ﺗﻮدهای ﺷـﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿﺰی ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿـﺎ
ﭼﻨــﯿﻦ ﻧﺒــﻮده و ﻧﯿﺴــﺖ .اﯾــﻦ ﯾﮑــﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی ﺟﻨــﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣــﺖ ﻣﺎﺳــﺖ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻮازن ﻗﻮاء در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺗﻮازﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ
را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻠﯽ اﻻﻗﻞ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﺧـﻮد
ﻫــﯿﭻ ﮔــﺎﻫﯽ از ﭼﻨــﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿــﺖ اﺳــﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ ﺑﺮﺧــﻮردار ﻧﺒــﻮده اﺳــﺖ.
اﮐﻨﻮن اﮔﺮ روس اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده ،اﯾﻦ
ﺗﺠﺎوز ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﮔﺴﺘﺮدهای ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ را ﺳـﺒﺐ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﯾـﺎ ﺑـﺎﻟﻘﻮهای ﺧـﻮد را در
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ در ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﺧـﻮد
ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ درﺟﻪای ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ و ﮐﺶﻣﮑﺶ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻗـﺪرتﻫـﺎی ﺑـﺰرگ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺿـﺪ روﺳـﯽ ﺑﻨﯿـﺎن زﻧـﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻓﮑـﺮی و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺎ را دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﺮاژﯾﮏ و ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ آن ،ﺧﻼف ارادهای روس اﺷﻐﺎلﮔـﺮ در
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ذﻫﻨﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺑﯿﺪاری ﺷـﻮراﻧﮕﯿﺰ ﻣﻠـﺖ ﻣـﺎ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃـﺮد اﺳـﺘﻌﻤﺎر و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ از ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ
ﮔﺮدد.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺦزده در ورای ﺷﻌﺎر ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿـﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ روس ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧـﺪ ﻋـﺪهای از ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﺗـﻮدهای را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺧـﻮد
ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺷﺒﮑﻪای رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪای ﺳﺮوری آﯾﻨـﺪه
ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻓﺴﺎد اﯾـﻦ ﻧﯿﺮوﻫـﺎ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ
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اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫـﯿﭻ ﮐﺴـﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ از آن ﺟﻠـﻮ
ﮔﯿﺮد.
ً
ﻧﯿﺮوﻫــﺎی اﻧﻘﻼﺑــﯽ ﺟﺎﻣﻌــﻪ اﮔــﺮ ﭼــﻪ اﮐﺜـﺮا از ﺳــﺎﺣﺖ داغ ﻣﺒــﺎرزهای ﺿــﺪ
اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻠﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ دوری ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾـﻦ دوری از ﻟﺤـﺎظ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ در وﺿﻊ اﺳﻔﻨﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ ،وﻟـﯽ ﻣﺮزﺑﻨـﺪی
ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺘﻮار و وﻓﺎدار ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻓﺮﯾﺒﮑـﺎر ﺧﺰﯾـﺪه در ﺻـﻔﻮف
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ روز ﺗﺎ روز روﺷﻦﺗﺮ و دﻗﯿﻘﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣـﯿﻼد ﯾـﮏ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ را در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﮐﻪ از ﺑﯽﻋﻤﻠﯽ و ﻻﻓﺰﻧﯽ ﻫﻤﺎنﻗـﺪر ﻓﺎﺻـﻠﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از اﻧﺤﻼل اﻋﺘﻘـﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ و دﻧﺒﺎﻟـﻪ روی ﻣـﮋده ﻣـﯽدﻫـﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻮﺷﺶ در راه ﻃﺮح ﯾﮏ ﺑﺪﯾﻞ ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای »ﺣﻞ ﻗﻀﯿﻪی
اﻓﻐﺎﻧﺴـــﺘﺎن« ﻋﯿﻨﯿـــﺖ ﺳﯿﺎﺳـــﯽ و ﺗـــﺎرﯾﺨﯽ ﺧـــﻮد را ﮐﻤـــﺎﯾﯽ ﻣـــﯽﮐﻨـــﺪ.
ﻣﺎ از اول ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﺟﻨﮓ ﻋﺎدﻻﻧﻪای ﻣﺮدم ﻋﻠﯿـﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ
روس و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﻨﮓ ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ
و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ روس در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،و از اول دوران ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻠﻖ
ﺧﻮد ﺑﺎ ازﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و ﺟﺎنﺑـﺎزی ﺑـﯽﻧﻈﯿـﺮی در اﯾـﻦ »ﭘﻮﯾـﻪی ﺣﻤﺎﺳـﯽ«
اﺷﺘﺮاک ورزﯾﺪهاﯾﻢ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺗﯿﺮ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺳﻨﮕﺮ داران ﻣﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﭘﺮﮐﯿﻨـﻪای
دﺷﻤﻦ را ﻣﯽدرد و آﺗﺶ ﻓﺮوزان ﻧﺒﺮد ﻣﺎ ﺗﺎ رد ﭘﺎﯾﯽ از دﺷﻤﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺮوزان اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺷﺮاﻓﺖﻣﻨﺪاﻧﻪ ،واﻗﻌـﯽ
و دوامدار ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮﺳﺨﺖ »ﺻﻠﺢ« ﻏﯿـﺮ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ،
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮔﺮاﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ.
در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ﺟﻨﮓ ﻋﺎدﻻﻧﻪای ﻣﺎ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺟﻨـﮓ ﭘﺮاﻓﺘﺨـﺎر و
ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪی ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﻠﺤﯽ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ و واﻗﻌﯽ
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و دواﻣـــﺪار اﺳـــﺖ و ﻣﯿـــﺎن اﯾـــﻦ دو ،راﺑﻄـــﻪای ﻧﺎﮔﺴﺴـــﺘﻨﯽ وﺟـــﻮد دارد.
وﻟﯽ ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ را از »ﺻﻠﺢ« ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﮐـﺮد؟
ﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ را در ﻗﺴـﻤﺖ اول ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﺎ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی دﻗﯿﻖ و روﺷﻦ اﯾﻦ ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ را ﭘﯽ رﯾﺰی ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
 .۱اﺧﺮاج ﻓﻮری ،ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎلﮔﺮ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮔﻮرﺑﺎﭼﻮف ﺳﺮدﻣﺪار ﺟﻮان اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﮐﻪ در ﻣﮑﯿﺪن ﺧﻮن ﺧﻠﻖﻫـﺎ و
ﻋﻈﻤﺖ ﻃﻠﺒﯽ روﺳﯽ اﺷﺘﻬﺎی ﺑﯿﺶ از اﺳﻼف ﮔﻨﺪﯾﺪه و ﺑﺪ ﻧﺎم ﺧﻮد دارد ،ﭼﻨـﺪ
روز ﻗﺒﻞ در وﻻدی واﺳﺘﮏ ﺧﺮوج  ۶ﺗﺎ  ۸ﻏﻨﺪ ﻋﺴـﺎﮐﺮ اﺷـﻐﺎلﮔﺮ ﺧـﻮد را ﺗـﺎ
اﺧﯿﺮ ﺳﺎل از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻋﺪه داد و )واﺳﯿﻠﯽ ﺳـﺎﺧﺮوﻧﭽﻮف( ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪهای روس
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻏﺮب »ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ« ﻧﺸﺎن دﻫـﺪ،
روس ﻗﺪمﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻣﯽدارد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﻣﺰدور دوﻟﺖ دﺳﺖ ﻧﺸـﺎﻧﺪهای
ﮐﺎﺑﻞ در ﻣﺬاﮐﺮات ژﻧﯿﻮ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی روﺳﯽ را در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻗﺮارداد و
ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ...وﻋﺪه ﻣﯽدﻫـﺪ و ﻣـﺪﻋﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﺮوط ﺳـﻪ
ﮔﺎﻧﻪای دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر دوﻟﺖ ﻣﺰدور ﮐﺎﺑﻞ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺬﯾﺮش
آن از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(؛ ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺰدوراﻧﻪای آنﻫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن؛ و ﻓﺮﺳـﺘﺎدن ﺳـﻪ ﻣﯿﻠﯿـﻮن
آواره ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺰدوراﻧﻪای آنﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻃﺮح ﮔﻮرﺑﺎﭼﻮف را ﺟﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤـﺎﺋﯿﻢ ،ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪای ﮐﻮﭼـﮏ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی  ۱۲۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮی روﺳﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑـﺮای
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۶ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻋﻘـﺐ ﻧﺸـﯿﻨﯽ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ  ۲۰ﺳﺎل را ﺑـﺮای ﺣﺮﮐـﺖ
ﻧﻬﺎﯾﯽ »ﺧﺮس ﻗﻄﺒﯽ« ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
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در ﭘﺮﺗﻮ ﻃﺮح ﮔﻮرﺑﺎﭼﻮف ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻟﻘﮏ اﻓﻐﺎن آن ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ دوﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی روﺳﯽ را در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﺨﻔﯽ و ﯾـﺎ
ﻋﻠﻨﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس در اﻣـﻮر داﺧﻠـﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن:
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻮﻗﻒ اﺳﺘﻌﻤﺎری
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﺎﺑﻮدﮐﺮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﻨﺎﺻﺮ
آن اﺳﺖ.
ً
ﺑﻨﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺧﺮاج دواﻣﺪار ،ﺟـﺰی و ﻣﺸـﺮوط ﻧﯿﺮوﻫـﺎی روﺳـﯽ از
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر روس و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺮدم ﻣﺎ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻣﻠـﯽ
ﻣﺎﺳﺖ .ﻟﺬا ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ روی اﺧﺮاج ﻓﻮری ،ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط روﺳﯽ اوﻟﯿﻦ
ﻣﻌﯿﺎر ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ.
 .۲اﻋﺘﺮاف و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﻣﻠـﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯿـﺖ ارﺿـﯽ
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ .
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس در ﻣـﻮرد رژﯾـﻢ ﺳﯿﺎﺳـﯽ آﯾﻨـﺪهی ﻣـﺮدم ﻣـﺎ ،در
ﺑﺎرهای ﺷﯿﻮهای رﻫﺒﺮی ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ رﻫﺒﺮی را ﺑﻪ دوش ﮔﯿﺮﻧﺪ
و در ﺑﺎرهای ﺳﺎﺧﺖ آﯾﻨﺪهای اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺎ ﺑﯽﺷـﺮﻣﺎﻧﻪ ادﻋﺎﻫـﺎﯾﯽ دارد.
ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺮهای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ روس را آﺷﮑﺎر ﻣـﯽﺳـﺎزد و
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد ،وﻟﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮاﻧﻪ و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ روس را در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪهای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
روس اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺳﺎلﻫﺎی  ۸۱ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﻣﺮدم واﺧﺎن را ﺑﺎ زور و ﺟﺒﺮ
اﺳﺘﻌﻤﺎری از ﺧﺎک و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن راﻧﺪه و آن ﻗﻄﻌﻪ از ﭘﯿﮑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ را ﺣﺘﯽ
از زﯾﺮ ادارهای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺰدور ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .واﺧـﺎن اﮐﻨـﻮن ﺑـﻪ
ً
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ روس ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﯿﻦ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﺒـﺪل
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ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﻣﺎ در زﯾﺮ ﭼﮑﻤـﻪﻫـﺎی ﻋﺴـﺎﮐﺮ اﺷـﻐﺎﻟﮕﺮ
ﺟﺮﯾﺤﻪ دار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ  .K. G.Bاﮐﻨـﻮن ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻣـﺪل  .K. G.Bو ﺗﺮﺑﯿـﺖ
ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﻣـﺰدوران اﯾﺮاﻧـﯽ و ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﭘﺎﯾﮕـﺎه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ و ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪای ﻣﺎ ﻣﺒﺪل
ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﺗﻤـﺎم اﯾـﻦ رﯾﺸـﻪﻫـﺎی زﻫﺮﻧـﺎک و ﭘـﺎک ﮐـﺮدن ﺳـﺎﺣﺖ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﺎ از ﻟﻮث ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺿﺮورﺗﯽ اﻧﺼﺮاف ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ از اﺷـﮑﺎل و ﺑـﻪ ﻫـﺮ
درﺟﻪای ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﺨﻔﯽ و ﯾﺎ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس را
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺻﻠﺤﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .۳ﺳﭙﺮدن ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﻣـﺮدم و در
ﻗﺪم اول ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﯾﻦ ﯾﮏ راز اﻓﺸﺎء ﺷﺪهای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻗـﺪرتﻫـﺎی ﺑـﺰرگ از دﯾـﺮ
زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ را ﺟﺴﺖ و ﺟـﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺟﺎﻧﺸـﯿﻦ
وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﮔﺮدﻧﺪ؛ و ﯾﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ در زﯾﺮ ﻧﺎم »آﺷﺘﯽ ﻣﻠـﯽ« ﻋﻨﺎﺻـﺮی را ﮔـﺮد
آورﻧﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺴﭙﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺨﻄﯽ واﺿـﺢ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ را ﻋﻘﯿﺪه ﺑـﺮ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺧﻠﻖ« و »ﭘﺮﭼﻢ« ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﻠﯽ ﻣـﺘﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷـﺪ،
ً
اﺻﻮﻻ ﺣﻖ دارد داﻋﯿﻪای رﻫﺒﺮی ﻣﺮدم ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد را در ﻣﻌـﺮض
ﻗﻀﺎوت ﻣﺮدم ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤـﻊ ﻣـﺪﻋﯿﺎن رﻫﺒـﺮی،
اﺻﯿﻞ ﺗﺮﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه و ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و از ﻣﺘﻦ آن ﺳﺘﺎد رﻫﺒـﺮی
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ﺧﻮد را از ﻣﺠﻤﺮ آﺗﺶ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺷـﺨﺎص ﻣﻌﯿﻨـﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ روﺳﯽ و ﻏﺮﺑﯽ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺎﺳﺪاری ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »آﺷﺘﯽ
ﻣﻠﯽ« ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ،در واﻗﻊ ﮐﺘﻤﺎن ﮐﺮدن ﺧﯿﺎﻧﺖﻫﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
روسﻫﺎ و ﻣﺰدوران آن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯿـﺎن ﻣـﺮدم ﻣـﺎ و آنﻫـﺎ
درﯾﺎﯾﯽ از ﺧﻮن و آﺗﺶ ﺣﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻧﯿﺮو و ﻫﺮ ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﮐـﻪ ﺑﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪای ﭘﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ دو اﺑﺮﻗﺪرت ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺎ را از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﯾﻨﺪهای ﺷﺎن ﺑﺎزدارد ﺑﻪﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪای ﻋﺎﻣـﻞ
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ روس ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻟﺬا ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺮ ﻧﯿﺮو و ﯾﺎ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺧـﺎرج از ارادهای ﻣـﺮدم ﻣـﺎ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﻪ
آرزوﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ،درﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﺮار دارد و ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺪان ﮔﺮدن ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ را زﯾﺮ ﭘـﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ
اﻧﺪ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در راه آزادی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺧﻮنﺑﻬﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺗﻮﺳـﻂ ارﮔـﺎن
ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﻣﺮدم ِاﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺨﺼـﯿﺖﻫـﺎی ﻣﻮﻣﯿـﺎﻣﯿﯽ ﺷـﺪه و ﻣﻮﻧﺘـﺎژ ﺷـﺪه در ﻓﺎﺑﺮﯾﮑـﻪﻫـﺎی
ﺗﻮﻃﺌﻪی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺎ و ﻣﻘﺪرات ﻣﺎ ،ﺗﺨﻄﯽ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﭙﺮدن ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﻪﺧﻮد آنﻫـﺎ و
ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮنﺑﻬﺎی آزادی را ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﺧـﻮد ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﻧـﺪ ،ﯾﮑـﯽ
دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ.
 .۴ﺗﺤﻘﻖ و ﭘﺎﺳﺪاری از آزادی ﻣﻠﯽ واﻗﻌﯽ
ﻣﺎ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﮐﻨﻮن درﻣﺮﮐـﺰ ﺗﻮﺟـﻪ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻀﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻄﺮ اﯾﻦ
ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ،در ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﯾـﻦ روﺣﯿـﻪای ﺿـﺪ

 / ٢٩٤ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روﺳﯽ ،در ﺑﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و ﯾـﺎ ﻗـﺪرتﻫـﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻗـﺮار
ﮔﯿﺮد؛ آن ﭼﻪ از ﻫـﻢ اﮐﻨـﻮن ﺗﻮﺳـﻂ آنﻫـﺎ ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی ﻣـﯽﺷـﻮد.
ﻣﺎ را ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ آنﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم ﻣـﺎ ﺑـﺪﯾﻦ ﺧـﺎﻃﺮ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ روس
ﻧﺎﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ ﺗﺎ راه را ﺑﺮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﺣﺮﯾﻒ آن ﺑـﺎز ﮐﻨﻨـﺪ و ﻣـﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ
دﺳﺖ درازی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﭘﺬﯾﺮا ﻧﺸﺪه اﯾﻢ ،دﺳـﺖ درازی ﻗـﺪرتﻫـﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﭼـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﺪاﺧﻼت در زﯾﺮ ﻧﺎم اﺷﺘﺮاک ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و زﺑﺎن ،ﮐﻠﺘﻮر و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﺷـﺪ و ﯾـﺎ در
ﻫﺮ ﻟﺒﺎس ﻣﺘﺒﺮک دﯾﮕﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
ﭘﺎﺳﺪاری از آزادی ﻣﻠﯽ واﻗﻌـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﺣﻔـﻆ اﺳـﺘﻘﻼل ﮐﺸـﻮر و ﻋـﺪم
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻮاری روی ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻠﯽ
و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒـﺎرزهای ﻗـﺎﻃﻊ ﻋﻠﯿـﻪ اﺳـﺘﻌﻤﺎر ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ ،ﻧﮋادﮔﺮاﯾـﯽ،
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ،دﻓﺎع ﻓﻌﺎل از ﻣﺒﺎرزات آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪای ﺧﻠﻖﻫﺎ ،ﻣﻠﻞ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺳﯿﺮ و درﺑﻨﺪ ،دﻓﺎع از ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﻮﺿﻊ زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن ﺑـﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻓﺎرغ از »ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ« و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،اﺷﺘﺮاک ﻓﻌﺎل در ﻗﻀـﺎﯾﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪای رواﺑﻂ ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی دارای ﻧﻈـﺎمﻫـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ آن ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از
داﯾﺮهای ﻧﻔﻮذ اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮای آزادی ﻣﺮدم ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و...ﺧﻼﺻﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺗﺮﻗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دوﺳـﺘﯽ و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزان واﻗﻌﯽ راه آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺗﺮﻗـﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ؛ ﻋﻨﺎﺻـﺮ
اﺳﺎﺳـﯽ ﺻـﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ اﻧـﺪ و ﺗﺨﻄــﯽ از آنﻫـﺎ ﺻـﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ را ﺧﺪﺷــﻪ دار
ﻣﯽﺳﺎزد.
 .۵ﭘﺬﯾﺮش دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺿﺮورﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﻌﺪ
از ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ،
اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ﺑﺎ دورﮐﺮدن ﻣﺮدم از ﺻﺤﻨﻪای زﻧـﺪﮔﯽ ﻓﻌـﺎل اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم دور ﮐﺮدن ﻣﺮدم زﺣﻤﺖﮐﺶ از
ﺳﺎﺧﺘﻦ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪای ﺗـﺎرﯾﺦ ﺷـﺎن ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﻫﻤـﺰاد و ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺘﻌﻤﺎر و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾـﺎ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﺴـﻢ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﻫﺴـﺘﯽ و
ﻧﯿﺴﺘﯽاش ﺑﺪان ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رژﯾﻢ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﺸـﺎﻧﺪهای روس در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﯾﺎ ﺟـﺎده ﺻـﺎف ﮐـﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ و اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﺑـﻮده اﺳـﺖ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ
رژﯾﻢﻫﺎی دوران ﻗﺒﻞ از ﮐﻮدﺗﺎی ﺛﻮر.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪای ﻣﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو ﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد ،ﻫﯿﭻ ﺗﻀـﻤﯿﻨﯽ
ﺑﻪ ﺟﺰ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم و اﺷﺘﺮاک ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ و آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪای آﻧﻬـﺎ در
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ
ﺳﻼحﻫﺎی ﮔﺮم و ﺛﻘﯿﻞ ﻣﺴﻠﺢ اﻧﺪ .در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ واﻗﻌـﯽ ﭘﺎﯾـﻪای
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دروﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺪﻫﺪ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑـﻪﻃـﻮر ﺣـﺘﻢ ﺷـﮑﺎر
دﺳﺖ درازیﻫﺎی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﯽﮔـﺮدد .ﻧﻤﻮﻧـﻪای ﻟﺒﻨـﺎن
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ واﻗﻌـﯽ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان
اﺻﻞ رﻫﻨﻤﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﯾﻨﺪهای ﻣﺎ ،ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﯿﻘـﯽ ﺑـﺎ آزادی
ﻣﻠﯽ دارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻄﯽ از آن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﺷﺮاﻓﺖﻣﻨﺪاﻧـﻪ و
دواﻣﺪاری را در ﮐﺸﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮد.
ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺻـﻞ ﻏﺎﻓـﻞ ﻣـﯽﻣﺎﻧﻨـﺪ و ﯾـﺎ ﺧـﻮد را در زﯾـﺮ
ﺳﺎﯾﻪای ﭘﯿﻞ ،ﺑﺰرگ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮی اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗـﺎ
ﺗﻔﻨﮓ ﺧﯿﺮاﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺪرات ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﯽ ﺳﻮاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤـﺪ
و ﺑﺎ اﺻﺮار ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻋﻤـﺮ اﺳـﺘﻌﻤﺎر را درﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ دراز ﺳـﺎزﻧﺪ ،ﻣـﺮدم را از
ﮔﺮﻓﺘﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺤﺮوم و آﻧﻬـﺎ را از ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮی ﺑـﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﺷـﺎن ﺑـﻪ دور
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ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ اداﻣﻪای ﻋﻤﺮ ﻧﮑﺒﺖ ﺑـﺎر اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﮐﻤـﮏ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪهای رواﺑـﻂ دروﻧـﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺎ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ و ﻋﯿﻨﯿـﺖ ﺧـﻮد را
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻫﯽ در ﭘﻨـﺎه »ﺣـﺎﮐﻢ ﻣﺴـﺘﺒﺪ ﻋـﺎدل« ﺑـﻪ وﺟـﻮد
ﻧﯿﺎﻣﺪه و در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
 .۶ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻋﺎدﻻﻧﻪای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دادن ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ً
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ و ﺑﯽﺣﺪ و ﺣﺼـﺮ ﻣـﺮدم ﻣـﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻮﻧﯽ آن ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﻨﺎﻓﻊ آزﻣﻨﺪاﻧﻪای
اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ آن ﺑﻪﻃﺮف ﺟﻨﻮب دارد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺑﺤـﺮ
ﻫﻨﺪ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑـﺪﯾﻦ ﺻـﻮرت اﺳـﺘﻌﻤﺎر روﺳـﯽ ﺧـﻼف
آنﭼﻪ ﺑﺮ رخ ﺧﻮد ﻧﻘـﺎب »اﺻـﻼﺣﺎت« اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ« ﮐﺸـﯿﺪه
اﺳــﺖ از ﺟﺎﺑﺮاﻧــﻪ ﺗــﺮﯾﻦ وﺑﯽرﺣﻤﺎﻧــﻪ ﺗــﺮﯾﻦ اﺷــﮑﺎل ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎت اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎ را ﻣﯽدزدد ،ﻓﺎرمﻫﺎی زراﻋﺘﯽ ﻣﺎ )دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘـﯽ( اﻣﺘـﺪاد
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی روﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎ از ﻓﺮآوردهﻫﺎی روﺳﯽ ﭘﺮ ﻣﯽﺷـﻮد و
دﺳﺘﺮﻧﺞ ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارزان ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾـﻦﻫـﺎ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ روﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻏﯿﺮاﻧﺴـﺎﻧﯽ
ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻧﯿﺰ در ﭘﻨﺎه آن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ
در واﻗﻊ ﻫـﺪف ﺟﻨـﮓ ﻋﺎدﻻﻧـﻪای ﻣﺎﺳـﺖ .آزاد ﮐـﺮدن ﻣـﺮدم ﻣـﺎ از واﺑﺴـﺘﮕﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻟﻐﺎی رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ روﺳـﯽ آن اﻟـﺰام و
ﭘﯿﺶ ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺷﺮاﻓﺖﻣﻨﺪاﻧﻪ
ﯾﺎد ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮ آزادی وﻃـﻦ ﺑـﺎ آزادی ﻫﻤـﻮﻃﻦ ﺗـﻮأم ﻧﮕـﺮدد ،آن
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آزادی ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .و آزادی ﻫﻤﻮﻃﻦ ﻓﻘﻂ از ﺧﻼل ﭘﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری رواﺑﻂ ﻋﺎدﻻﻧﻪای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐـﻪ در آن
ﻫﻤﻪای ﻣﺮدم ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص رﻧﺠﺒـﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸـﺎن ﮐﺸـﻮر ﺛﻤـﺮهای دﺳـﺘﺮﻧﺞ
زﺣﻤﺎت و ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﻮد ﺑﺮﭼﯿﻨﺪ ،ﺿﺮورﺗﯽ اﻧﺼﺮاف ﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ً
از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻋﻘﯿﺪه دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ ﺑـﺎ ﻇﻠـﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رواﺑﻂ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ دارد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮی را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﯾﮑـﯽ ﻫـﻢ
ﭘﯽآﻣﺪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس
در ﻃﯽ ﯾﮏ رﺑﻊ ﻗﺮن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ارﺗﺠﺎع و ﻇﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺧﻼل رواﺑﻂ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪهای وﻃـﻦ
ﻓﺮوش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدهای ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ و ﺑـﻪﻋﻨـﻮان اﺑـﺰار
ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺖ در دﺳﺖ روس اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪای ﺗﻠـﺦ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
اﺳﺖ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت آزادی ﻣﻠﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺎ آزادی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻖ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ
ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺑﻄﻪای ارﮔﺎﻧﯿـﮏ و ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﻔﺼـﺎل
ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮی را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺒﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان دﯾﮕـﺮی
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
 .۷اﻟﻐﺎی ﺗﻤﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﻨﮕﯿﻦ و اﺳﺎرت ﺑﺎر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑـﻪﺧﺼـﻮص
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﺰدور و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس و اﻗﻤﺎر آن .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس
از ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۵۴ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ »آرام« و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
و ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﺧﻼل ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﺧـﻮد »ﺧﻠـﻖ« و »ﭘـﺮﭼﻢ« را ﺑـﻪ
وﺟﻮد آورده و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎران و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺰﻧﺪ.
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ً
ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی ﻫﻔﺖ ﺛﻮر ﮐﻪ زﻣﺎم اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐـﺎﻣﻼ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﺰدوران
روس اﻓﺘﯿﺪ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﻪای روس از ﺧﻼل ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺧـﻮد
ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﻣـﺎ ،ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ را در ﺷـﺒﮑﻪای از ﻗـﺮاردادﻫـﺎی ﻧﻨﮕـﯿﻦ و اﺳـﺎرت ﺑـﺎر
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﯿﭽﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮدی ،ﺳﻨﺪ ﻗﺮاردادی و ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺧـﻮد را
ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم روس ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻏﺪاراﻧﻪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻗـﺮارداد
دﺳــﻤﺒﺮ  ۱۹۷۸ﺗــﺮه ﮐــﯽ ﺑﺮژﻧــﻒ ﻣــﯽداﻧــﺪ ﮐــﻪ ﻣــﺎدهای ﭘــﻨﺠﻢ آن ﺑــﻪ روﺳــﯿﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﻖ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮرﮐﺸﻮر ﻣﺎ را داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺮوار اﺳﺖ و ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﺧﻼل ﺻﺪﻫﺎ و ﻫﺰارﻫﺎ ﻗﺮارداد ﻋﻠﻨﯽ و ﻣﺨﻔـﯽ
در دام ﺟﻬﺎنﮔﺸــﺎﯾﯽ روس اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﺘﯽ ﮔﯿــﺮ اﻓﺘــﺎده اﺳــﺖ .اﻋــﻼم ﺻــﺮﯾﺢ و
ﺟﺴﻮراﻧﻪای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ و ﻧﻨﮕﯿﻦ اﺳﺎرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ را
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻠﻐﯽ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭻﮔﺎه و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ
را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﭘﺎﻓﺸﺎری روی ﯾﮑﯽ از ارﮐـﺎن ﺻـﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ
اﺳﺖ .ﭼﻪ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﯽ ﻋﻤﺎل ﻣﯿﻬﻦ ﻓﺮوش ،ﺧﺎﯾﯿﻦ و ﺑﯽ اراده ﺑـﺎ
ارﺑﺎب آن ﻋﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آزاداﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم دﻟﯿـﺮ و ﺑـﺎ
ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻣﺎ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس را ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻠﺘﻮی ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع
ﻣﻬﻢ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد دوﮔﺎﻧﻪ »ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺦ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻌﻞ« ،ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺴﻠﻂ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
روس در اﺷﮑﺎل ﻇﺮﯾﻔﺎﻧﻪ ﺗـﺮ آن و ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺻـﺮﯾﺢ آزادی ﻣﻠـﯽ واﻗﻌـﯽ ﻣـﺮدم
ﻣﺎﺳﺖ.
 .۸ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺑﺮای ﻣﺮدﻣـﯽ ﮐـﻪ از ﺗﺠـﺎوز روس ﻣﺘﻀـﺮر ﺷـﺪه اﻧـﺪ،
ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺧﺎﻧﻮادهای ﺷﻬﺪا ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﻏﯿﺮه.
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ وﺻﻔﯽ را ﻋﻠﯿـﻪ ﻣـﺮدم ﻣـﺎ ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮده ،زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﻮده ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺗﺤﻘﯿﺮﮐـﺮده ،ﺷـﻬﺮﻫﺎ و
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روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﻤﺒﺎردﻣﺎن ﻧﻤﻮده ،ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎن را از ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪای ﺷـﺎن
ﺑﯽ رﯾﺸﻪ و در ﺑﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ داﻟﺮ ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ﻣﺎ را ﺑﺮﺑﺎد داده اﺳـﺖ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺻﻠﺢ ﺧﻮاﻫﯽ« ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده
ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﻏﯿـﻮر ﻣـﺎ ﮐـﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫـﺎ داﻟـﺮ ﺛـﺮوتﻫـﺎی ﻣـﺎدی ،ﭼﻨـﺎنﭼـﻪ
ﺛﺮوتﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ
از ﺧﺘﻢ آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و زﺧﻢﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ را اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﺑـﺪﯾﻦ ﺻــﻮرت ﺟﺒـﺮان ﺧﺴــﺎرات ﺑـﺮای آﻧﻬــﺎ از ﺟﺎﻧــﺐ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﻢ روس،
ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای وﺳﯿﻊ ﺑﺎزﺳﺎزی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ و دﯾﮕـﺮ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺗﻤﻮﯾـﻞ ﮔـﺮدد ،ﺗﺤـﺖ اداره و ﻧﻈـﺎرت
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺻﯿﻞ ﻣﺮدم ﺿﺮورﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ از ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﯽﮐﻨـﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر دﻟﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول
ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺖ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮﯾﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺮدﻧـﺪ؛ و از ﺟﺎﻧـﺐ دﯾﮕـﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿــﺎن ﺟﻨـﮓ و ﻓﺎﺷﯿﺴـﻢ روس را ﺑـﻪ ﻓﺮاﻣــﻮش
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی درﺑﻪ دری ،ﻓﻼﮐـﺖ و ﺑـﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣـﯽﺳـﭙﺮد ﮐـﻪ در ﺗﮑﺎﻣـﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
آﯾﻨــﺪهی ﮐﺸــﻮر ﻣــﺎ اﺛــﺮات ﻣﻨﻔــﯽ ﻋﻤﯿﻘــﯽ ﺑــﻪ ﺟــﺎ ﺧﻮاﻫــﺪ ﮔﺬاﺷــﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎره از روس اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ و ﺗﻌﻬـﺪ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﯽ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﭙﺎس
ﺑﯽ رﯾﺎ و ﺑﯽ آﻻﯾﺶ از اﺳﺘﻮاری و ﺟﺎﻧﺒﺎزی آنﻫـﺎ ،ﯾﮑـﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ و ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ و ﺗﺄﮐﯿـﺪ روی آن ،ﺻـﻠﺢ ﻣـﺎ ﺑـﺎ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.

 / ٣٠٠ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

 .۹رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﮔـﻢ ﺷـﺪﮔﺎن و ﻣﺠـﺎزات
ﻗﺎﺗﻼن و ﻋﺎﻣﻼن آنﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس در ﻃﻮل ﻫﺸـﺖ ﺳـﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﺎ را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨـﻮن
ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻫﺰار از دﻻوران ﻣﺮدم در زﻧﺪانﻫﺎ و ﺳﯿﺎه ﭼﺎلﻫﺎی روﺳـﯽ ﺑـﻪ ﺳـﺮ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ دزدﯾﺪه ﺷﺪه و در ﻣﻮرد ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد ،زﻧـﺪﮔﯽ و
ﻣﺮگ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺷﺎن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘـﻪ ﻧﻤـﯽﺷـﻮد .اﺟﺴـﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎن
ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ روﺳﯽ ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻮادهﻫـﺎی ﺷـﺎن ﺳـﭙﺮده ﻧﻤـﯽﺷـﻮد و ﺣﺘـﯽ زﻧـﺪاﻧﯿﺎن از
دﯾﺪارﻫﺎی ﻋﺎدی ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺷﺎن ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﻢ ﺷﺪﮔﺎن،
و ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻼن و ﻋﺎﻣﻼن آنﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺎﺳﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺪون آن
ﺻﻠﺢ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﺴﻢ روس ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﺑﺮادران
و ﺧﻮاﻫﺮان ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺎ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻧﺠـﯽ ﮐـﻪ زﻧـﺪاﻧﯿﺎن دﻻور ﻣـﺎ در ﺷـﮑﻨﺠﻪ
ﮔﺎهﻫﺎی روﺳﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺻﻠﺢ ﻣﺎ را ﺑـﺎ دﺷـﻤﻦ از ﻣﺤﺘـﻮای اﻧﺴـﺎﻧﯽ و
اﻧﻘﻼﺑــــﯽ آن ﺗﻬــــﯽ ﻣــــﯽ ﮐﻨــــﺪ و ﺻــــﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧــــﻪ ﻧﺨﻮاﻫــــﺪ ﺑــــﻮد.
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس و ﺳﮓ ﭼﻮﭼﻪﻫﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ از اﯾـﻦ ﺧـﻮﻧﺮﯾﺰیﻫـﺎی
ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺣﺴﺎب ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻋﺎﻣﻼن آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺰای ﮐﺮدار ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﯾﻦ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ.
 .۱۰ﻣﺠﺎزات ﺧﺎﺋﻨﺎن ﻣﻠﯽ ،ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺟﻨﮓ ) از روسﻫﺎ ﺗـﺎ »ﭘﺮﭼﻤﯽﻫـﺎ«
»،ﺧﻠﻘــﯽ ﻫــﺎ« ( در ﯾــﮏ ﻣﺤﮑﻤــﻪای ﻋﻠﻨــﯽ در ﺣﻀــﻮر اﻓﮑــﺎر ﺟﻬــﺎﻧﯽ.
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﺴﻢ روس و ﻣﺰدوران آن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐـﻪ ﻣـﺮدم ﻣـﺎ را ﻗﺘـﻞ ﻋـﺎم ﮐـﺮده و
ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺼﺒﺎت ﻣﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ و ﺻﺪﻫﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕـﺮ
ً
را در ﺣﻖ ﻣﺮدم ﻣﺎ روا داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ ،ﺑﺎﯾـﺪ اﻗـﻼ در دو ﻧﮑﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺿـﻤﯿﺮ و وﺟـﺪان
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎب ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
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اﻟﻒ .ﻋﺪهای از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻓﺮوش ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﺑﺎزی و ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن دﺳﺖ در دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑـﺮ رخ ﻣـﺮدم ﺧـﻮد
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺪرات ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑـﺰرگ ﺗـﺮﯾﻦ
ﺗﺮاژﯾﺪی ﻋﺼﺮ ﻣﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاژﯾﺪیﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻫﯿﺘﻠﺮی ﭘﻬﻠـﻮ ﻣـﯽزﻧـﺪ و از آن
ﺳﺒﻘﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪه آﺷﮑﺎرا ﺧﺎﺋﻨﺎن ﻣﻠﯽ اﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﯾــﮏ ﻣﺤﮑﻤــﻪی ﺗــﻮدهای ﻋــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ در آن ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎﻫــﺪﯾﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن
ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻗﻮام و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺖ ﻣﺮدم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﺑـﻪﻃـﻮر ﻋﻠﻨـﯽ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺣﺠـﻢ و ﺷـﺪت ﺟـﺮاﺋﻢ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻣﺠـﺎزات ﺑﺮﺳـﻨﺪ.
ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺳﺮدمداران »ﭘﺮﭼﻤﯽ« و »ﺧﻠﻘﯽ« ﮐﻪ ﺑﻪﻃـﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﯿﻬﻦ و
ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون دﻟﺴﻮزی ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﺑﺰرگ را در ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺧـﻮد اﻧﺠـﺎم داده اﻧـﺪ ،ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ﭼﻨـﮓ ﻋـﺪاﻟﺖ
ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ.
ب .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس در ﮐﺘﮕﻮری ﻗـﻮاﻧﯿﻦ زﻣـﺎن ﺟﻨـﮓ
ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣــﯽﺷــﻮد .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﻢ روس ﺑﺎرﻫــﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻃﺮﻓــﺪار ﺧــﻮد از
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺮای ﺟﻨﮕﯽ روﺳﯽ ﻃﺒـﻖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ
ﺟﻨﮓ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﻟﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس در ﻃﻮل ﻫﺸـﺖ ﺳـﺎل ﺗﺠـﺎوز ﺧـﻮد
ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻨﮓ را در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣـﺮدم ﻣـﺎ ﻣﺮاﻋـﺎت ﻧﮑـﺮده اﺳـﺖ.
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﻣﺠﺎﻫـﺪﯾﻦ ﻣﻄـﺎﺑﻖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺟﻨـﮓ ﺑﺮﺧـﻮرد ﻧـﺪارد ،از ﺑﻤـﺐﻫـﺎی ﻧﺎﭘـﺎﻟﻢ ،ﮐﯿﻤﯿـﺎﯾﯽ و
ﺑﻤﺐﻫﺎی ﻃﻮﻃﯽ ﮐﻪ در آن اﻓﺮاد ﺑﯽﮔﻨﺎه ﮐﺸﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﯾـﺎ ﺑﻤﺒـﺎران ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺑﺮای ﺿﺮﺑﺖ زدن ﺑﻪ روﺣﯿﺎت ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦﻫـﺎ در
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺒﻮل ﺷﺪهای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ اﺳﺖ.
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ﺳﻠﻮﮐﯿﺎت ارﺗﺶ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ روﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻫـﯿﭻ ﻧﻈـﻢ و اﻧﻀـﺒﺎﻃﯽ
ً
ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد دوﻟﺖ ﻣﺰدور ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﻫﺰاران
ﻣﻮرد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻋﺮف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧـﺎم ﺟـﺮاﺋﻢ ﺟﻨﮕـﯽ و
ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ،آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺪون درﻧﻈﺮداﺷﺖ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﭘﺎﻟﻢ ،ﺑﻤﺐﻫﺎی ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﻤﺒﺎران ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
و ...ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ روسﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﯽﺷﺮﻣﺎﻧﻪای ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ ﺗﻤـﺎم
ﻧﻮرمﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را زﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ
ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم ﻣـﺎ ﺗﺤﻤﯿـﻞ ﮐـﺮده اﻧـﺪ ،وﻟـﯽ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ارﺗﺶ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻧﯿـﺰ اﻋﻤـﺎل و ﮐـﺮدار آن ﺟـﺰ ﺟـﺮاﺋﻢ ﺟﻨـﮓ و
ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮاﻟﻪ ،ﻗﺘﻞ ﻋـﺎم در ﻟـﻮﮔﺮ ،ﻗﺘـﻞ ﻋـﺎم در ﮐﻠﮑـﺎن ،زﻫـﺮدادن اﻃﻔـﺎل
ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر روس و ...ﺗﻮﻣـﺎر ﻃـﻮﯾﻠﯽ از ﺟﻨﺎﯾـﺎت
ﺿــﺪ ﺑﺸــﺮی روس اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺟــﺰء ﺟ ـﺮاﺋﻢ ﺟﻨﮕــﯽ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣــﯽرود و در
ﻣﺤﮑﻤﻪﻫﺎی ﺧﻠﻖ در اﺳﺘﻮﮐﻬﻠﻢ ،ﭘﺎرﯾﺲ و در اﯾﻦ اواﺧـﺮ در ﻧـﺎروی ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﻣﺤﮑﻤﻪای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪای »ﻧﻮرﻧﺒﺮگ«
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪای ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﮓ در اﺧﯿﺮ ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺿـﺮورﺗﯽ اﻧﺼـﺮاف
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت از اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﻪای ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر داﺋـﺮ ﮐـﺮدن
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﮑﻤﻪای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﮔـﺮدﯾﻢ و ﺧـﻮد در ﭘـﯽ ﺗﮑﻤﯿـﻞ دوﺳـﯿﻪ و اﺳـﻨﺎد
اﺛﺒﺎﺗﯿﻪای آن ﺑﺮآﺋﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﭘﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﻗﺮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮژﻧـﻒ،
اوﺳﺘﯿﻨﻮف ،ﮔﺮوﻣﯿﮑﻮ و ...ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺰدوران آن ﺗﺮه ﮐـﯽ ،اﻣـﯿﻦ ﺟـﻼد ،ﺑﺒـﺮک و
ﻧﺠﯿﺐ و ...ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺼـﺮاف ﺻـﻠﺢ
ﻋﺎدﻻﻧﻪای ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﺖ.
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ﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ در ده ﻣﺎده ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ را ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ
ً
ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﻋﻤﺪا از ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻞ روی آن ﺧﻮد داری ﻧﻤﻮدﯾﻢ .وﻟﯽ اﯾـﻦ ﺻـﻠﺢ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ از ﮐﺪام راه ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺷﯿﻮهﻫﺎ و راهﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﺪان آﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﮑﺪی از ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﯾﺎ ﻣﺮاﺣﻢ روﺳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺧﯿـﺮ؟ اﯾـﻦ
ﺳﺆاﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎل ﺑﺪان ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ.

راهﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﻪای روس در ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈـﺎﻣﯽ و
اوﺿﺎع ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺧـﻮد در
ﮐﺸﻮرﻣﺎ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻃﻤﻊ ﺧﺎم ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺮدم ﻣﺎ و اﻧﻘﯿﺎد ﻣﻠـﺖ ﻣـﺎ
در ﻣﻐﺰ ﺑﯿﻤـﺎر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس وﺳـﻮاسﻫـﺎی ﭘﯿـﺮوزی ﻧﻈـﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ را
ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد .ﻟﺬا ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺷﺮاﻓﺖﻣﻨﺪاﻧـﻪ را ﮐـﻪ در آن
آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روس ﻣﺴﺠﻞ ﮔﺮدد ،ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر
»ﺻﻠﺢ« ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد اﺳﺖ» .ﺻـﻠﺤﯽ« ﮐـﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ آن را ﺣﻔـﻆ ﻧﻤﺎﯾـﺪ،
ﻣﺰدوران آن را ﺑﺮﺳﺮﯾﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﮕﻬﺪارد و ﻋﻘﺐ ﻧﺸـﯿﻨﯽ او را از اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ
»ﺣﻔﻆ آﺑﺮو« ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و...اﻟﺨﺮ
اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾـﮏ ﺻـﻠﺢ ﻏﯿﺮﺷـﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ،ﺗﺤﻤﯿﻠـﯽ و زروﮔﻮﯾﺎﻧـﻪای
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻄﻖ واژﮔﻮﻧﻪای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﺎﯾﻪای آن را ﻣﯽﺳـﺎزد
و در ﻣﻨﻄــﻖ آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧــﻪ و اﻧﻘﻼﺑﯿــﻮن ،ﭼﯿــﺰی ﺟــﺰ ﺗﺴــﻠﯿﻢ و اﻧﻘﯿــﺎد ﻣﻌﻨــﯽ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ .آن ﭼـﻪ ﻣـﺮدم ﻣـﺎ آن را ﺗـﺎ اﮐﻨـﻮن ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ودر آﯾﻨـﺪه ﻧﯿـﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
وﻟﯽ آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻠﺢ ﺷﺮاﻓﺖﻣﻨﺪاﻧﻪ ،ﻋﺎدﻻﻧـﻪ ،واﻗﻌـﯽ و
دواﻣﺪار اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ؟ ﺑﻠﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ده ﮔﺎﻧـﻪای آن را
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ﺑﺮﺷﻤﺮدﯾﻢ ،اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪ وﺻﻮل ﺑﺪان اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ
ﮐﻪ راه و ﺷﯿﻮهای درﺳﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﺪان را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﻢ ﮐـﻪ ﭼﻨـﺪ ﺗـﺎی ﻣﻬـﻢ آن را در
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻣﯽﺷﻤﺮﯾﻢ.

 .۱ﭘﺎﻓﺸﺎری روی ﺟﻨﮓ ﺗﻮدهﯾﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺟﻨﮓ ﺗﻮدهﯾﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ
 -١ﭘﺎﻓﺸﺎری روی ﻣﺒـﺎرزهای ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪای ﻋﻤـﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺷـﮑﻞ
ﻣﺒﺎرزهای ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر روس.
 -٢ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ و آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﻣﯿﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪان راه آزادی و ارﺗﻘﺎی ﺟﻨﮓ از ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻠﻪ ﺟﺎر ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨـﮓ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ.
 -٣ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوامدار ﺗﻮدهﻫﺎ ﺗﺎ در ﭘﯿﺮوزیﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ و ﭘـﯿﭻ
و ﺧﻢ ﻣﺒﺎرزه اﻋﺘﻤﺎد و اﻣﯿﺪواری ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﭘﯿـﺮوزی از دﺳـﺖ ﻧـﺪاده و در ﻫـﺮ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﻨﮓ درازﻣﺪت آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -٤ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻨﮓ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﯿﺮوﻫـﺎی دﻓـﺎع از ﺧـﻮد ﺗـﻮدهای )در ﺳـﻄﺢ ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ(،
ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺮدم )در ﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ( و ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﺴـﻠﺢ ﻣـﺮدم )در
ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اوﺿﺎع در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ.
 -٥ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺳﻼح و ذﺧﺎﯾﺮ ﺿﺮوری آن ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪای ﯾـﮏ ﺳﯿﺎﺳـﺖ
اﺗﮑﺎء ﺑﻪﺧﻮد.
 -٦ﺣــﻞ ﻣﺴــﺄﻟﻪی ﭘﺎﯾﮕــﺎهﻫــﺎی اﻧﻘﻼﺑــﯽ ﺳــﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺗــﺎﮐﺘﯿﮑﯽ.
ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻋﻘﺐﮔﺎه ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ و ﻋﻘﺐ ﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ.

ﺑﺨﺶ دوم :دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ ٣٠٥ /

 .۲ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪی وﺣﺪت ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﮐﻠﯿـﺪ اﺳﺎﺳـﯽ ﭘﯿـﺮوزی در ﺟﻨـﮓ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اداﻣﻪای ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺧﻮد را ﻣﺮﻫﻮن ﺗﺸﺘﺖ و ﭘﺮاﮔﻨﺪﮔﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎﺳـﺖ
و ﻫﻢ از اﯾﻦ درﯾﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روس اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ
اﻧﺪاﺧﺘــﻪ ،ﺟﺎﺳــﻮس ﺣﻘﯿــﺮ ﺧــﺎد را ﺗــﺎ ﺳــﺮﺣﺪ ﺳــﺮوری ﮐﺎذﺑﺎﻧــﻪ ﻣــﯽرﺳــﺎﻧﺪ.
ﻣﺴﺄﻟﻪای وﺣﺪت در ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻠﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺪان از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧـﻮد ﺑﺮﺧـﻮرد ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ.
ً
ﻣﺴﺄﻟﻪای وﺣﺪت اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪهای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺸﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺻـﻼﺣﯿﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﭘﯿـﺮوزی
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﺴﺎزد ،ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻣـﺎدی و
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀـﯽ ﻧﯿﺮوﻫـﺎ ﺑـﻪ
وﻓﺮت دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺮدم ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ آنﻫﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﭼـﻪ ﻫﮋﻣـﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬـﺎ
دادن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻫﻨﺪه اﻣﮑـﺎن
ﺗﻄﺒﯿﻖ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از اﻫﻤﯿـﺖ ﻋﻤﻠـﯽ ﺗﻬـﯽ ﻣﯽﺷـﻮد و ارزش
ﻧﺪارد .ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼب در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﻣـﺎ اﻫﻤﯿـﺖ اﺳﺎﺳـﯽ
دارد .ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻓﻘﻂ اﻟﺘﻘﺎء ﻧﯿﺮوﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺧـﻂ
ﻣﺸﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،اوﺿﺎع ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی ﻋﻤﻠـﯽ ﯾﮑـﯽ از ﻧﯿﺮوﻫـﺎ در آن
ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺮار دارد و ﺑﺪﯾﻦ ﺻـﻮرت ﺻـﺎﺣﺐ آن ﻧﻘﻄـﻪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ادﻋـﺎی ﻫﮋﻣـﻮﻧﯽ
دﯾﮕﺮان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و اﯾـﻦ در ﺗﻀـﺎد اﻧﺤﺼـﺎرﮔﺮی دﯾﻮاﻧـﻪ وار و »ﻻﻓﺰﻧـﯽ«
اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ،ﻣﺴـﺄﻟﻪای ﻫﮋﻣـﻮﻧﯽ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺄﻟﻪای ﺗﺮﻗـﯽ ﭘﯿﻮﻧـﺪ
ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻣﻘﻮﻟﻪای وﺣﺪت ﺗﺮﻗﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهای
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ﻣﺮﮐﺐ ﻻزﻣﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﯾﮑﯽ ﺑﺪون دﯾﮕـﺮی در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣـﺎ واﻗﻌﯿـﺖ
ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻘﺼﻮد از وﺣﺪت ،دادن اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎی وﺣﺪت ،و ﺣﺘﯽ ﯾﮑﺠﺎ ﮐﺮدن و ﻣﺪﻏﻢ
ﮐﺮدن دﻓﺘﺮﻫﺎ در ﯾﮏ دﯾﮕـﺮ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﺳـﻠﻮک ﻫﻤﺂﻫﻨـﮓ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﻧﺒﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای وﺣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﺿـﺮورت ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺒـﺎرزهای ﺿـﺪ
اﺳﺘﻌﻤﺎری ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد ﮐـﻪ از ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪیﻫـﺎی ﺟﻠـﺐ ﮐﻤـﮏ ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ و
ﯾﺎاﻋﺘﺮاف ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ وﺣﺪت ،ﻓﺎﺻـﻠﻪای
زﯾﺎدی دارد.
وﻟﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐـﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای وﺣﺪت ﻣﻠﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .وﺣﺪت ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ،ﺷﺐ
ﻓــﺮدای آزادی ﮐﺸــﻮر و ﯾﮕﺎﻧــﻪ راه رﺳــﯿﺪن ﺑــﻪ ﺻــﻠﺤﯽ دوامدار ،واﻗﻌــﯽ،
ﺷﺮاﻓﺖﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ.

 . ۳ﻃﺮح ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ
ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﺑـﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ذات ﺧﻮد ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ
ﭼﻨــﺪ ﺟﺎﻧﺒــﻪ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در آن اﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻗﺘﺼــﺎدی ﻫﻤـﺮاه ﺑــﺎ اﻧﻘﯿــﺎد ﺳﯿﺎﺳــﯽ،
ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺴﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﮏﺟﺎ ﻋﻤﻞ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﯾﮑـﯽ در ﺧـﺪﻣﺖ
ً
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺟﺎﻣﻊ ﮐـﻪ
در ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺣﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮارداده و آنرا ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ
ﺿﺮورﺗﯽ اﻧﺼﺮاف ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
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اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل از ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬرد .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺟﻨـﮓ
ً
ﻣﺎ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺟﻨﮕﯽ اﯾﻠﻪ ﺟﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن اﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﻨﺪانﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
ﺗﺴﻠﻂ دارد و رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻧﻬـﺎ ﻓﻘـﻂ در ﺳـﺎﺣﻪای اﮐﻤـﺎﻻت ﺗﺨﻨﯿﮑـﯽ
ﻣﺤﺼﻮر اﺳﺖ .ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑـﺮای ﯾـﮏ ﻫـﺪف واﺣـﺪ ﯾـﺎ ﻫـﯿﭻ
ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﺪودهای ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽ ﻫﺴﺘﺮه ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﻪ
اوﺿﺎع واﻗﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻫﺪاف اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روﺳﯽ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧـﻪ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺻـﻮرت
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐـﻪ در ﺗﺤـﺖ ﺗﺴـﻠﻂ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﺠﺎﻫـﺪ ﻗـﺮاردارد،
آﺷﻔﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺎ در ﭘﻬﻨﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺟﺪی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ در ﺣﺪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ وﺿﻊ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و ...ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ارﺗﻘﺎء آن
ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﮕﺎف ﺑﺮﻣﯽدارد.
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎ در ﺳﺎﺣﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ وﺿـﻊ و
ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزهای ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﯿﻪ روس اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،در آن
ﺻﻮرت ﺑﺮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس راﻫﯽ ﺑﻪ ﺟـﺰ از ﺳـﺮاﻓﮕﻨﺪﮔﯽ و ﺷﮑﺴـﺖ ﺑـﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺟﺎنﺑﺎزی و ﻓﺪاﮐﺎری ﻏﻨﯽ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﺮدم ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻓﻘـﺮ ﻣـﺪﻫﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺗﻀـﺎد ﮐﻠـﯽ ﻗـﺮاردارد و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن درازی ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺰﯾﺴـﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﺧـﻮد ﺑﺎزﺗـﺎب آن
ﺗﻀﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻘﺐﮔﺮا و ﺗﺎرﯾﺦزدهای ﮐﻪ ﺑـﺮای آﺧـﺮﯾﻦ ﺑـﺎر
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺧـﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯽﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﻣﺎدی ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤـﮏ آن
ﺑﺮ ﮔﺮدۀ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ
ً
اﯾــﻦ ﺟﻨــﺒﺶ وﺳــﯿﻊ و ﻋﻈــﯿﻢ ﺗــﻮدهای را رﻫﺒــﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ ،ﻋﻤــﺪا ﺗﻮﺳــﻂ روس
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻏﺮب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﺎﺣﻪای ﻣﺒﺎرزه و
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ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺎر زده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﭘﺎﺷﻨﻪای »آﺷﯿﻞ« اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس در ﺗﺤﻤﯿـﻞ
ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﺪ ﻧﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم دﯾﺪه دراﯾﯽ و ﺧﻮنرﯾﺰی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آنرا ﺑـﺮ ﻣﻘـﺪرات ﻣـﺎ ﺣـﺎﮐﻢ ﺳـﺎزد ،در
ﺟﺎﻧــﺐ ﻣﻘﺎوﻣــﺖ ﻧﯿــﺰ اﯾــﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿــﺖ ﻃﺒﻘ ـﺎﺗﯽ ﺗﺤﻤﯿﻠــﯽ از ﺟﺎﻧــﺐ ﺣﺮﯾﻔــﺎن
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روﺳﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﺑـﺪﯾﻦ ﺻـﻮرت ،ﺿـﻌﻒ ﻣـﺰﻣﻦ و ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزیﻫﺎ و ﺗﺤﻤﯿﻞﻫﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ ﻧﻤـﺎﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺎ ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ واژﮔـﻮﻧﯽ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﭼـﻪ از ﺟﺎﻧـﺐ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ روس
دﻧﺒﺎل ﺷﻮد و ﯾﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺮﯾﻔﺎن او ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی ﻣﺮدم ﻣﺎ واژﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺟﺎیﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای واژﮔﻮن ﮐﺮدن اﯾﻦ واژﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪﻃﻮر اﺳﺘﻮار و ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد و ﻣﺤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻮﻫﺮ ﺷﺎن را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ.
ﭼــﻪ اﯾــﻦ واژﮔــﻮﻧﯽ و در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﻃــﺮح و ﻋﻤﻠــﯽ ﺳــﺎﺧﺘﻦ ﯾــﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪای
ﺟﺎﻣﻊاﻻﻃﺮاف ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑـﺪﯾﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﺷـﺮارت ﭘﯿﺸـﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻠﯽ در ﻣﺼﺎف ﺑﺎ ارﺗﺠـﺎع ﺧـﻮنرﯾـﺰ؛ ﯾﮕﺎﻧـﻪ راه ﺷﮑﺴـﺖ ﮐﺎﻣـﻞ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﻠﺢ واﻗﻌﯽ ،دوامدار ،ﺷﺮاﻓﺖﻣﻨﺪاﻧـﻪ و ﻋﺎدﻻﻧـﻪ
اﺳﺖ.

 .۴اﺳﺘﻮاری روی ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی ﻫﻔﺖ ﺛﻮر ﺻـﻒ ﺑﻨـﺪیﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪی در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺄﻟﻪای
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم ﻣﺎ و ﺿﺮر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳـﺖ.
اﯾﻦ ﺻﻒ ﺑﻨﺪیﻫﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﯿﻘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻧﻤـﻮده و در
آﯾﻨـــﺪه ﻧﯿـــﺰ ﻓﻌـــﻞ و اﻧﻔﻌـــﺎﻻت آن درﺟﺎﻣﻌـــﻪ دﯾـــﺮ ﭘـــﺎ ﺧﻮاﻫـــﺪ ﺑـــﻮد.
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ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪای اوﺿﺎع ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روز ﺗﺎ روز در
ﮐﺶﻣﮑﺶ دو اﺑﺮﻗﺪرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺮد و ﮐﻮﭼﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺒـﺎﻫﯽ
ﮐﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﻄﺢ ﺟﻬـﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ روس اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪای ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﺮﯾـﺎن ﺟﻨـﮓ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ
ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ در آﯾﻨﺪه در دراز ﻣﺪت اﯾﻦ دﺳﺖ درازیﻫﺎ ﮐـﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﻓﺮﯾﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﯾﮋهای ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻗﺪرتﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻧﻔﻮذ در ﺗﺎر
و ﭘﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺎﺳﺖ؛ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪای ﻣـﺎ را
دﺳﺖﺧﻮش ﻧـﺎ آراﻣـﯽ و آﺷـﻔﺘﮕﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﺟﺎﻣﻌـﻪای ﻣـﺎ را از ﺳـﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌـﯽ
ً
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﯽدارد .ﺑﻨﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از داﺋﺮه ﻧﻔﻮذ اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻧﻔﻮذ دﺳﺖ درازی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ،ﺿـﺮورﺗﯽ ﺣﺘﻤـﯽ
اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺖ درازیﻫﺎ از ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﻪ ﻫـﺮ اﺳـﻢ و رﺳـﻤﯽ ﮐـﻪ
ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﺎوز ﺑﺮ ﻣﻘﺪرات و ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠـﯽ ﻣـﺎ ،ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
رﻗﯿﺐ را ﺗﺸﺠﯿﻊ ﮐﺮده و ﺑﻪ دﺳﺖ درازی وا ﻣﯽدارد .ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎﻟﻢ
و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺮای زدودن اﻓﮑﺎر ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ،ﺑـﺮای آﻣـﺎدﮔﯽ
ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺑـﺮای ﯾــﮏ ﻣﺒـﺎرزهای ﺟــﺪی ﺿــﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ ﺿــﺪ ارﺗﺠــﺎع ،ﺑـﺮای
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗـﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﯿـﺎز
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ وﺻﻔﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ واﻗﻌﯽ دارد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوی از ﺧﻂ و ﻣﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﻀﺎوت آزاد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،رواﺑﻂ ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﻪ و آزاداﻧﻪ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ،
ﻫﻢﮐﺎری و ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻬـﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺑـﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ،
اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﻧﮋادﮔﺮاﯾﯽ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ ﺻـﻠﺢ
واﻗﻌﯽ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ.

 / ٣١٠ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻞ اﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﺑﺪﯾﻞ روﺳﯽ و ﯾﺎ آﻓﺮﯾﺪن ﻣﺰدوران ﻫﻢﺳﻨﮓ در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺰدوری »ﭘـﺮﭼﻢ« و
»ﺧﻠﻖ« در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺧـﻮنرﯾـﺰی
ﺑﯽﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮی را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪای ﻣـﺎ
اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزهای ﻣﺮدم ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اژدﻫـﺎی روﺳـﯽ ﺧـﻮد درس روﺷـﻦ و
ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ از ﻻﻧـﻪای ﻋﻘﺎﺑـﺎن
دور ﻧﮕﻪدارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑـﻪ دور از ﺑـﺎزیﻫـﺎی
ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮز و ﺗﺒﺎهﮐﻦ آنﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در راه ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪای آزاد ،آﺑﺎد
ﺑﺎ رﻓﺎﻫﯿﺖ و ﺷﮕﻮﻓﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

دورﻧﻤﺎی اوﺿﺎع
ﻣﺎ رﯾﮕﺴﺘﺎنﻫﺎی ﭘﺮ از ﺳﺮاب را درﻧﻮردﯾﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
آنﭼﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و درد ﻧﺎک ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭼﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان ﮐـﺮد؟ واﻗﻌﯿـﺖ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ دو ﭘﺪﯾﺪۀ ﺑﻪﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﻧـﺪ و ﻫـﺮ ﮐـﺪام ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﮥ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن آن از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭼﻬﺮهﻫﺎی
ﺧﺎک ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳـﺮ
ﺑﺮ آﺳﺘﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ از ﺧﻮان ﯾﻐﻤﺎ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺑﺪانﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻨﮕﻨﺪه و ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻣـﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻟﻮژﺳـﺘﯿﮑﯽ ﻣﺠﺎﻫـﺪان ﻧﯿـﺰ
ﻫﻮای »اﻣﺎرت« در ﺳﺮ ،ﺑﺮ ﻗﺎﻟﯿﭽﻪﻫﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺳﻮار ،ﮔﺎﻫﯽ از ﻗﺼﺮ ﺳﭙﯿﺪ ﺳﺮ
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪی »ﮔﻞ« ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ از ﮐـﺪام ﺳـﻮراخ دﻋـﺎی
ﺷﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮔﺮدد.

ﺑﺨﺶ دوم :دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ ٣١١ /

ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﮐﻨﻮن زﺧﻢ ﺧﻮرده و ﺧﻮنرﯾﺰ در ﻣﯿﺪان اﻓﺘﯿﺪه و ﻫﺮ ﮐﺲ و ﻧـﺎﮐﺲ
ﺗﯿﻎ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎ ﻗﻄﻌﻪای از ﭘﯿﮑﺮ زﺧﻤﯽ آن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮ ﻣـﺎ ﻣﻨـﺖ
ﺑﮕﺬارد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﺴـﺘﻪ و ﺗﻮاﻧـﺎ ﮐﺠـﺎ و ﻃﻤـﻊ ﺧـﺎم ﺧﻮنﺧـﻮاران و
ﺣﺠﺎﻣﺎن ﮐﺠﺎ؟ اﯾﻦ روﻧﺪ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﮐﻪ اﮐﻨﻮن از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤـﻖ و از ﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ
ﺑﻪ ژرﻓﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻢ ﮐﻤﮏ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻌﻪ ،ﭘﻬﻠﻮانﭘﻨﺒﻪﻫﺎ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﯽاﯾﻤـﺎن و
ﺑﺪﺳــﮕﺎل را از راه ﺧــﻮد ﺳــﯿﻞ آﺳــﺎ ﻣــﯽروﺑــﺪ و دﮔﺮدﯾﺴــﯽﻫــﺎ و دﮔﺮﮔــﻮﻧﯽﻫــﺎ
ﺟﺎنﻣﺎﯾﻪای ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ و آﻓﺎﻗﯽ ﺗـﺎزه ﺑـﺮای اﯾـﻦ روﻧـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ راﻫـﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﭘﺮﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ،دردﻧﺎک ،وﻟﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ دﺳﺖ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺻﻠﺤﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ را ﺑـﺮ ﻣـﺮدم ﻣـﺎ ﺗﺤﻤﯿـﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﮕﺬارد ﻣﻮﻟﻮد ﺗﺎزهی اﯾﻦ روﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﻪ دﻧﯿـﺎ ﺑﯿﺎﯾـﺪ ،در آن
ﺻــﻮرت ﺑﺎﯾــﺪ اﻧﺘﻈــﺎر ﺧــﻮنرﯾــﺰیﻫــﺎی ﺷــﺪﯾﺪﺗﺮی از ﻧــﻮع ﻟﺒﻨــﺎن را داﺷــﺖ.
دو دورﻧﻤﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ ،ﯾﮑﯽ راهﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﻣـﺎ ﺗـﺎ رﺳـﯿﺪن ﺑﺮﻓـﺮاز
وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر ارﺗﺠﺎع ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪای آزادی و آزادﮔﯽ؛ و دﯾﮕﺮی زﺧﻢ ﺧﻮردن
از ﭘﺸﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ در ﺧﯿﺎﻧﺖ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺗﺤـﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن از ﯾـﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﺟﻨﮕﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮز ﻧﻮع ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در آن ﻫﻤـﻪ
ﺟﻬﺎنﺧﻮاران و ﺣﺠﺎﻣﺎن ﺑﺮ ﺧﻮنﻫﺎی رﯾﺨﺘﮥ ﻣﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و »ﺣﯿـﺎت
ﺟﺎودان اﻧﺪر ﺳﺘﯿﺰ اﺳﺖ«.
ﭘﺎﯾﺎن
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ﺑﺨﺶ دوم :دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ ٣١٣ /

 / ٣١٤ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﻮم رﻫﺒﺮ؛ رﻫﺒﺮ ﺳﺎﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)ﺳﺎﻣﺎ( و ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﯽ

ﺑﺨﺶ دوم :دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ ٣١٥ /

ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎدرﻫﺎی ﻃﺮاز اول ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﺳﺎﻣﺎ(
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اﺳﺘﺎد داود ﺳﺮﻣﺪ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎدرﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﺳﺎﻣﺎ(

ﺑﺨﺶ دوم :دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ ٣١٧ /

اﺳﺘﺎد رﺳﻮل ﺟﺮﺋﺖ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎدرﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﺳﺎﻣﺎ(
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ﻣﺎﻣﺎ ﻏﻼم ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎدر ﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)ﺳﺎﻣﺎ(

ﺑﺨﺶ دوم :دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ ٣١٩ /

ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎدرﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)ﺳﺎﻣﺎ(
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ﻣﺤﻤﺪ اﺷﺮف ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎدرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﺳﺎﻣﺎ(

ﺑﺨﺶ دوم :دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ ٣٢١ /

ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎدرﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﺳﺎﻣﺎ(

 / ٣٢٢ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ

ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎدرﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﺳﺎﻣﺎ(

ﺑﺨﺶ دوم :دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻗﯿﻮم رﻫﺒﺮ ٣٢٣ /

ﻋﺰ ﯾﺰ اﻟﻠﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎدرﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)ﺳﺎﻣﺎ(

