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تذکار فشرده ،بجای مقدمه
نوشته های ِگرد اورده شده در اين مجموعه ،از ميان
کارهای قلمی دو  ،سه سال اخير که قبﻼ در ويب سايت
وزين "گفتمان دموکراسی برای افغانستان" مجال نشر يافته
اند ،انتخاب و بعد از و يرايش های ممکن و ضروری
مطالب  ،اينک ،به شکل کتاب در دسترس خواننده است.
ميخواستم از همه کارهای قلمی در دسترس با رعايت
کرونولوژی رويداد های به تحرير درامده ،مجموعه ی
ترتيب دهم که انرا به مﻼحظه ُکندی تکنيکی کار ،وقتگير
يافته و نيز ،پرداختن به ان مهم ،گزينه حاضر را با آفت
زمان زده گی بيشتر دچار يا روبرو ميکرد .بنابران،
ميتوان اين مجموعه مقاله ها را درحکم جلد دوم کتابی
دانست که جلد اول و نسبتا ً قطور ان اگر خواست خدا بود،
از مجموعه نوشته های پراگندۀ قبلی نشر يافته اين قلم ،در
شکل کتاب بعداً تدوين خواهد شد.
از ان جا که نوشته های منفرد با مجموعه ی از همان
نوشته ها به شکل کتاب ،ميتواند تفاوت های متاثر از
زمان و نيز صورت و محتوی داشته باشد ،به چند توضيح
ضروری نياز است.

)(2
محتوی هر نوشته ُمل ِهم و متأثر از فضای است که ان
نوشته در ان شکل ميگيرد .جو متفاوت هر نوشته و شيوه
بيان مضمون گاه برای خواننده جذاب و زمانی ميتواند
خسته کن باشد .بنا بران ،اين قضاوت منصفانه خواهد بود
که نوشته ها ،اعم از ادبی ،سياسی ،فکری ويانوشته های
باترکيب ازاين مقوله ها ،ميتواند،خوانندگان معين خود را
صحبت
وقتی
تا
باشند.
داشته
از شکل و محتوی و تاثير پذيری و اثر گذاری بحث ها
است ،فُرصت را مناسب يافته تا در اين مدخل ،يک ادای
َدين نموده و يک پوزش بطلبم.
رشته های فکری راه يافته در نوشته های اين مجموعه ،
بيشترينه از سرچشمۀ زمانی سالهای اخير دهه پنجاه و
اوايل دهه شصت هجری خورشيدی از طريق اشنايی و
معرفت ابتدائی و اما بسيار ميمون و نيک ،با يک اثر از
داکتر ابوالحسن بنی صدر و يک ويژه نامه داکتر محمد
مصدق در کتابخانۀ شخصی يکتن از روابط خانواده گی*
که در حوالی انقﻼب ايران ،کارمند سفارت افغانستان در
ان کشور و با اختتام ماموريت ،تازه به کشور برگشته بود،
اغاز ميشود .وقتی صحبت از دوست های ايرانی و اشنايی
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با کار های فکری سياسی انها است ،جا دارد گفته شود،
قبل از ان  ،با اثار داکترعلی شريعتی** و شماری از
صاحبنظران عرصه قلم وقدم ان ديار،ازطريق داد و گرفت
دوستان ديگر ،معرفت و شناخت حاصل شده بود.
کتاب با
ِ
سالهای اخير تحصيل و شباب جوانی بود .فضای سياسی-
تﻼطم اوجگيرنده و
اجتماعی -فرهنگی ميهن ،در حال
ِ
کشتی سرنوشت ُملک و مردم بصوب ناکجا ها در حرکت
و به زودی بسمت ازمون خونين بزرگ تاريخی ملت ،براه
افتاد يا انداخته شد .چون در مقدمه قيد "فشرده" بکار بُرده
ام ،اثار و نتايج گذر و ُگذار بر محيط انزمانی را نير به
اختصار ،رونمايی ميکنم .قبل از معرفت فکری ياد شده،
محيط فکری خانواه گی نيز سياست زده و متاثر
ازگرايشهای چپ و راست و ملی و دينی بود .تمايل به چپ
دريک بخش کوچک نسل جوان خانواده ،قوی ،و اما بيشتر
اعضای جوان به نرخ روز نان خوردن را ترجيح ميدادند
و گاه به راست و گاه به چپ تأسی می جستند .بخش معدو ِد
بزرگان خانواده با حفظ گرايش های ملی دينی قومی و در
برخی موارد ،روابط تباری و خانوادگی  ،از ميان
جريانهای سياسی انزمان بيشتر به "ويش زلميان" تمايل
ابراز ميداشتند .هرچند محافظه کاری شاخص عمل اکثريت
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موسفيدان خانواده بود ،تمايل به شخصيت های علمی
سياسی معتدل جامعه  -در حوزۀ زيستی مشرقی ، -چون :
سيدگل پاچا الفت و داکتر صمد حامد و محمد موسی شفيق
و عبدالرحمن پژواک و سمع الدين ژوند و تعدادی از
اعضای خانواده های مجروح و زمانی و - ...و عدالت
خواهان تُند رو و جامعه گرا  ،چون شخصيت علمی و
مبارز مانند ،مرحوم داکتر عبدالرحمن محمودی - ،البته در
اين رابطه تحت پوشش عﻼئق قومی و نيز رابطه داکتر -
مراجعين ،بايد پوشيده از انظار نه مانده باشند .اکثريت را
موسفيدان متمايل به محافظه کاری به معنای ،چيزی برای
حفظ داشتن ونمودن ،داشتند.
فکری -اجتماعی که در متن
در چنان ماحول معرفتی –
ِ
ان ،با ان سن و سال و يک سر و هزار سودا ،موقيعت
داشتم ،اشنايی و معرفت با ديدگاه های منتقدانۀ خطوط
فکری – سياسی ترسيم شده در باﻻ ،البته در عين حال
ت کﻼن بود.
حاوی پيشنهاد ،در ان جو وفضا ،خود ،غنيم ِ
با اوجگيری مصيبت و بحران سراسری در ميهن ،حاصل
و پيام ِد تجاوز خزنده و عريان روسها و بعد تجاوز غرب و
عرب از استين ايران و پاکستان ،رشته های تماس اين
رابطه فکری تا زمان فراهم شدن تسهيﻼت کمپيوتری و
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انترنيت چند سالی ،از هم گسسته ماند .خوشبختانه با فراهم
شدن تسهيﻼت انترنيتی دسترسی به گنجين ِه علمی و عملی
ان اشنا که در کنار غنا و ديگر اصالت ها ،با پيشنهاد
بدر جويندگان
اصول رهنمای انديشيدن ،نياز مراجع ِه در ِ
گان حقايق مربوط به انسان و جامعه را سهل و
وپوينده ِ
اسان ميساخت ،مقدر و مقدور افتاد .بنا برانُ ،کمک شدن
به ادامه جستجو ها و نيفتادن به کجراهه های مختوم به
وادی يأس و سکون و سکوت ،و زنده ماندن انگيزۀ دوام
"جستن ،يافتن و انگاه به اختيار برگزيدن )شاملو(" را مديون
ان استاد بزرگوار و ازادگان دگر از ان تبارم .و اما ان
مرتبط موعود.
پوزش
ِ
نوشتم ،مقاله های اين مجموعه متأثرازاثاری متذکره در
بيشتر موارد ،حکم مأخذ و کتابهای بالينی رابرايم داشته و
دارند و فراوان مراجعه و نقل قول ها به انها و از انها
صورت گرفته است .انچه ميخواهم اضافه کنم ،اينکه ،سعی
نموده ام اين نقل قول های به رسم امانتداری مشخص شده
و تا جائی مثﻼً در گيمه ها اورده شوند و اما نه ،در همه
موارد .زيرا در برخی موارد ،امتزاج تفسير مسايل وطنی
و خودی با اصول و قالب های پيشنهادی ان اثار ،تفکيک
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را دشوار و مانع ذکر مأخذ گرديده اند .بنا بر ان ،در
برخی موارد به منظور تفکيک نقل قول از نوشته ،از
اِنشاء متفاوت با اِنشاء اصلی متن ،کارگرفته ام  .به هر
حال ،چون به سعه صدر استاد باور دارم ،ميدانم ،اگر
احتماﻻً روزی گذر و مروری ايشان ،براين نوشته ها ی
پراگنده و اشفته بيفتد ،در خواهند يافت که هدف نگارنده،
اشتهار رايج و متداول نه  ،بل تا جائيکه به تاثير اثار او
براين نوشته ها مربوط ميشود ،انتقال مفاهيم و پيامهای
تحقيقات علمی و صادقانه او مراد بوده است.
هرگاه خواننده بدون پيشداوری قبلی و با "عقل ازاد" و يا
به تعبير مرحوم صديق فرهنگ " ذهن ازاد" به مطالعۀ
نوشته های اين مجموعه بپردازد ،يعنی قبل از تحقيق ،
محقق نشده باشد ،به زودی به درشتی خطوط شاخص
ازادی و استقﻼل در اين مجموعه پی ميبرد .در اينصورت
سر رشته های خط فکری يادشده را در يافته و ادامه
مطالعه اسان ميشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 باری جان رها ،کارمند سابق وزارت خارجه فعﻼ مهاجر در اياﻻت
متحده امريکا.

 سخاوت بيدريغ انجينر معروف عثمانی در شريک ساختن اثار داکترعلی
شريعتی ،در ان زمان ،قابل ياد اوری است.
 در چاپ اثار استاد بنی صدر از انترنيت از نادر يما ژوند سپاسگزارم.

گذشته چراغ راه اينده
کشور
در مورد روند انتخابات و رويداد های پسا انتخابات
ِ
ما ،يک اعﻼميه که بيانگر واقيعت های ملموس وقابل
پيشبينی و حاوی فراخوانی بود که دقت و تأمل وطندوستان
مردمی ،البته همراه با تدابير ُکنشی را می طلبيد ،از نظرم
گذشت .تازه ميخواستم حرفهای پيرامون ان داشته باشم ،ان
اعﻼميه و فراخوان به هر دليلی که بود از ان ويب سايت
حذف شد .به هر حال ،انگيزه اين نوشته در اغاز ،ان
اعﻼميه و فراخوان بود .به ان بهانه و حال و هوای ان،
حرفهای را که بايد گفته شود ،نه به خاطر نفس نوشتن ،بل
به سبب سرسختی عوامل بازدارندۀ که بر مسير رشد
طبيعی و سالم جامعه ،پيوسته قد افراشته و می افرازند،
همواره و به تکرار بايد گفت و نوشت.
،

.
ٔ

،

 .به همين علت است که حاصل بررسی پديده
ها و رويداد ها از موضع تفکر قدرتمدار ،حول نتيجه از
قبل تعين شده در ذهن چرخيده از ان فراتر نميرود.
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فعاليتهای جاری فرهنگی در کشور را به شهادت و
قضاوت بطلبيم.
فعاليت گيچ و گنگس کنندۀ ده ها شبکۀ صوتی ،ديداری و
نوشتاری پُر مصرف ،با ان طول و عرض ،برای کشوری
بدان مرز در فقر و بدبختی نگهداشته شده و جنگزده ،نه به
خاطر ُگل روی مردم ،بل به مقاصد "ضدفرهنگی" و
دور باطل الينه ساز ،که در چرخ
نهادينه سازی اين
ِ
زدنهای شتابگيرش ،عمليه تخنيث و بيدردی انسان جامع ِه
ما بايد چنان موفقانه اجرا شود ،تا باور کنيم که فرهنگ
ملی ما جز مخدر مافيايسم  ،چيزی ديگری دندان گير ،در
ترکيبش نداشته و اين سخاوت بيدريغ تمدن غربی است که
با افزودن مادۀ دموکراتيسم ،از ان برای ما فرهنگ مافيا-
دموکرات ساخته است و بايد منت دارش بود .واضح است
فرهنگی درد اشنا اين ديار  ،در
که صدای انگشت شمار
ِ
غريو پوشاننده وحشت ها و دهشت ها که بسياريها ،انرا
اجتناب ناپذير و حتی طبيعی می انگارند ،به صدا از اعماق
چاه ها ،همانند باشد.
در مسايل مربوط به جامعه و کشور اگر بپذيريم که هدف
ازتحليل رويداد ها و نظر ها ،روشنگری و يافتن و پيشنهاد
راه حلهای درست است  ،در اينصورت به يک رشته پيش
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شرط ها ،به حيث قاضی ،نياز است .باور غالب اينست که
در رأس همۀ ان شرط ها ،اصل "آزادی و استقﻼل" ،جا
ميگيرد .زيرا يافتن صحت و سقم يک موضوع به تجربه
ثابت ميشود .نتيجه تجربه و حاصل سعی تجربه گر ،به
فضای که اين دو مفهوم جدايی ناپذير از هم) ،استقﻼل و
ازادی( اماده ميکند ،بستگی دارد .در فضای چنين ،دنبالۀ
تجربه ناکام رها و تجربه موفق دنبال ميشود .در فضای
استبدادی بسته ،قضيه برعکس است .به اين معنا که نتيجه
تجربه  ،بايد از انچه تجربه گر در سر دارد ،متابعت و
پيروی کند .از راه فايده ی تکرار -،البته نه به خاطر القأ
کدام انديشه معين ،زيرا اصل ناظر ،بر انديشه و عمل را
"ازادی" ،ميشناسم -به تکرار ،مروری بر رويداد های چند
دهه اخير و باز بينی و مطالعه انها را ضروری ميدانم.
انچه امروز مردم افغانستان در سيمای حاکميت موجود و
سياست های ان مشاهده ميکنند ،پديدۀ نو پيدا و خلق
الساعه نيست .بل نسبنامه و شجره ئی دارد که در تاريخ
معاصر با استبداد محمد هاشم نماينده بيرحم و ظالم
انگليسها پيوند خورده و بعد وارث قدرت طلب او محمد
داود ،بانی کودتا ) 26سرطان  ،(1352مبتکر رسم پليد
کودتا و گشاينده فصل استبدادی ديگر در تاريخ اين کشور
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ميگردد .در مدت پنجسال استبداد داود خانی در پوشش
جمهوری قﻼبی ،رشته های دستاورد های چندين سالۀ
مبارزات ازاديخواهانه و دموکراتيک مردم را که به ُکندی
در نظام متکی به قانون در حال تبلور بود  ،از اثر اِعمال
سياست بند و اعدام ،به تعبيت از ديکته سياسی کرملين و
استقبال رويداد های بعد از کودتا با توطئه سکوت از جانب
غرب ،پنبه گشتند .و انگاه  ،ملهم و بتأسی از همان سنت و
رسم ننگين کودتا ،کودتاچی های ثوری )7ثور(1357
مبتکر و گشاينده فصل جديد استبداد و اختناق و ستم و
جنايت و کشتار و بد اخﻼقی بی مانند و بی سابقه نوع
روسی در کشور ما گرديده و دستاورد های شکنند يک دهه
مشق و تمرين قانون را که با کودتا سرطانی درزها
برداشته بود ،با قهر حيوانی "سورخلقی" ،پاشان و منهدم و
رشته های هنوز بجا مانده را ندافی کردند .جنايات با
ضريب بسيار بزرگتر از قبل و سنگين اين جانيان ناخلف
استان روس  ،در مقايسه با سلف روس مشرب انها -داود
خان -دستاويز و سند مجاز و مشروع نماياندن خودها را،
که بهانه جنايات خشونبار ان را ،زير نام عدالت
ايديولوژيک ،در حقيقت از قوانين مدنی و جزايی با شاه
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کليد اعدام و زندان ،مصوب حاکميت داودخانی ،که ان
"سردار سرخ" يا "ليونی سردار" نيز  ،مشروعيت
نامشروع تصويب ان قوانين را از جرگه های خنده اور و
فرمايشی  ،متأثر از کارهای پيشدرامدی استعماری روسها
ميگرفت ،به اجرا درامد .ميبنيم که کودتای سرطان مقدمه
ی کودتای ثور بود .ميدانيم که زور ويران ميکند و با
ويرانگری اغاز و با تخريب انجام .محمد داود کشته " و
گردنش برهمان تاری که برمدار نادرستی با ابر قدرت جهان خوار روس تنیده بود،
برﯾده ﺷد) ."(1و اما بر ويرانه ی ويرانی های که بجاگذاشت،
رويش سرطانی بذر "سورخلقی" را تسريع کرد .از اين
حديث به تفصيل خوانده  ،ديده و شنيده ايم .به وضوح ديده
ميشود که ازمدار بسته جبر و تضاد که ايديولوژی قدرت
است ،به ازادی راهی وجود نداشته و گير افتادن در دور
باطل بد و بدتر خواهی نخواهی به بدترين سرباز ميکند.
کودتاچی های 7ثوری ،وقتی زير ضربات مقاومت
خودجوش سراسری و همگانی در ِگرداب کشنده و يا به
تعبيری در سراشيب تباهی و رسوايی ،قرار ميگيرند،
روسها نقشه مندانه ،با گسيل لشکر به نجات ايادی اش
ميشتابد .به ياد داريم ،در اين مرحله که تجاوز عريان و
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مقاومت خودجوش ،شاخص های بارز انست ،روستا ها
پيشکش ،اين شهرها اند که بيشتر از پيش محل نا امن و به
مجمر سوزان زير پای لشکريان بيگانه و همکار های
بومی شان مبدل ميشود .قيام خودجوش 3حوت
1358شهريان و حومه شمال کابل و قيام شهريان هرات
وساير قيام ها در گوشه و کنار ميهن ،گواه اند ،که مردم ما
ت محصول تجاوز ،کوتاه نمودن راه
با فلج نمودن حاکمي ِ
رسيدن به "ازادی و استقﻼل" را با تحمل کمترين تلفات و
در زمان کوتاه در ديدرس داشتند .با وصف اذعان به نقش
اثرگذار هسته های شهری -مردمی ،اين خصلت خودجوشی
قيامها است ،که پشت متجاوز مسلح را ميلرزاند .حرکت
خود جوش ملهم از انديشه و تفکر خود انگيخته  ،در
فضای که ازادی و استقﻼل مهيا و فراهم ميکند ،فُرصت
ظهور می يابد .تا ان زمان و قبل از زهر اگين شدن
خزيدن خزنده های رقيب روس ،شهريان و
مجرای
ِ
مقاومتگران ان فضا را  ،از ان خود داشتند  .همچنين،
هرگاه استعداد رهبری که در فرد فرد ادميان است،
توحيدش را در رهبری که بايد مجری تصميم ان افراد ،در
فضای ازاد و مستقل باشد ،نه جسته ،بل طوق لعنت وار ،
به زور – در اشکال  :تفنگ و ايديولوژی و سرمايه ...ويا
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محرک های تامينات شکم و زير شکم ، -پذيرفته شده و يا
تحميل گرديده باشد ،عمق و ابعاد فاجعه ی را که به بار
می اورد ،بهتر است در رويداد های بعدی مشاهده و
مطالعه کنيم .زيرا حاصل تجربه و آموزنده اند.
ماورآی ملی ها -نمايندگان نامرئی سرمايداری غرب
)انحصارات( -وقتی اماده گی های عجين با اعتقادات دينی
مردم ما برای دفاع ازنواميس شان و از جانبی اماده گی
خودفروشی ارزان فروشان ِه انگشت شمار فراريانی را که
با استفادۀ سو از نام نيک هجرت ،در همان نخستين لحظات
مهاجر شدن و اسکان درهمسايگی ،سر بر آستان بيگانه
گی که گويی نميدانستند،
سائيدن را ،با چنان سراسيمه ِ
براستان چودری ها واخوندها زودترسربرزمين بکوبند يا
دستار ،درتقليد سخيفانه ازهمتباران رکاب روس بوس خود،
در يک مسابقۀ عجيب خدمت به بيگانه وخيانت به مردم به
نمايش گذاشتند ،رامشاهده نمودند ،بسيارفرصت طلبانه
وفريبکارانه ،به سرمايگذاری روی خون مردم بپا خاسته
ی ما در پوشش جانبداری از جهاد و مجاهدين ،در امتداد
اهداف راهبردی ،شامل انتقام شکست ويتنام وفرسانيدن
رقيب جهانخوار روسی به خرچ خون ما ،با تزريق
حسابگرانه پترو -نارکو دالر دربدنه مقاومت وبا استخدام
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آدمکهای مستعد ومطيع از ميان صفوف پناهنده ها برای
تطبيق نقشه هايشان ،داعيه مقدس و برحق استقﻼل طلبانۀ
مردم ما را به کجراهه ی نا کجا ها کشانيده و باعث تداوم
جنگ ها وريختاندن خونهای بيشتر ،خﻼصه باعث تلفات
سنگين مالی و انسانی و امحا و
نفله شدن يک نسل انسانی گرديدند .همپا با باﻻگرفتن نقش
مخرب عنصر بيگانه  ،ان همه بالندگی و شگوفايی
مقاومت ،متأثر از خودجوشی و فارغ از دستکاری
بيگانگان و مزدوران ،بتدريج فروکش و به تعادل ضعف
ها انجاميد .مقاومت وجهاد ازاديبخش به جنگ نيابتی تعديل
و فرهنگ ازادی خواهی در شورشی ناميدن مجاهد و در
تطابق با اميال بازيگران بيگانه ،تعريف و جا انداخته شد و
پاک آزاده مردم
با اين جا اندازی افتخار ان همه خون های ِ
اين سر زمين ،مدال سينه های چرکين چودريها و عموسام
ها و شيوخ و اخوندها گرديد.
روسها در نتيجۀ بهای سنگينی که مردم ما برای ازادی و
استقﻼل کشور پرداختند ،شکست خوردند .ايا مردم ما در
نتيجه شکست روسها به پيروزی رسيدند؟ اگر جواب اری
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است پرسيده ميشود کدام پيروزی؟ و اگر نه است ،چرا نه؟
کندوکاو در اين معادله ساده جنگ بين دو طرف که
يکطرف بايد پيروز معرکه و طرف ديگر شکست خورده
وتسليم شناخته شود ،امر های موهوم ومجهول و مجعول
مهمی را رو و اشکار ميکند و ِگره گاه ها مورد عطف
توجه قرار ميگيرند.
بعد از شکست استعمار روس و خروج قوای نظامی
انکشور،سياست استعمارگران غربی در قبال افغانستان ،نه
بيش و نه کم ،درست همان سياستی است ،که از قدرت
های استعماری انتظار ميرود .مردم ما که از جنگ با دو
قدرت بزرگ استعماری -انگليس و روس -ازاد و سربلند
از معرکه بيرون برامده بودند ،قبل از همه ،بايد تاوان
تسليم ناپذيری و استعمارستيزی ازاديخواهانه و استقﻼل
طلبانه شانرا ميپرداختند .زيرا اين پيروزی سرشار از
اموزه های غنی برای بشريت ازاديخواه و در حقيقت
حاوی يک درس بزرگ است و ان اثبات انحﻼل زور و
قدرت به هر نام و در هر سطح،در مواجه شدن با اراده
ازاد انسان است و اين درس مهم بايد مسخ و مخدوش و از
محتوی تهی ميگشت ،که چنين شد.
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تحول و يا تحويل مقاومت و جهاديکه از نيروی محرکه
اعتقادی و ازاديخواهانه مردم برای ازادی و استقﻼل کشور
برخوردار بود ،به شورشگری و اغتشاش ،کار يکشبه نه،
ضعف به
بل نتيجه تمرکز نقشه مند کاربُردی روی نکات
ِ
تجربه ثابت شد ِه جنبش بود و تا هنوز است .شناسايی نقش
فعال و موثر دوگانۀ دين – در نما ها ونقش های کامﻼ
متضاد قدرتمدارانه و حقوقمدارانه – و استخدام افراد
ين قدرت محور ،همخوان با
مستعد برای ايفای نقش ِد ِ
تمنيات قلبی ضد دينی استعمارچی ها - ،در دين اسﻼم
ﻻاکراه است حقوق است و قدرت نيست -به درازا کشاندن
جنگ از طريق تحويلدهی حسابگرانه اسلحه و پول و تنظيم
تنظيمها و تنظيميها در گروه های هفتگانه پاکستانی مشرب
و هشتگانه ايرانی مشرب و تکنوکرات های نشخوارزن
غربی مشرب و ساير استعداد های کارگزار و امادۀ
خدمت ،در زمره اسباب مهم جذب بيشترين سود ها و
مساعدتها به سلطه طلبان رقيب روس بشمارند.
ميبينيم ،تا اين زمان سررشته دارهای ناظم تنظيمهای
جهادی که از کسب مهارتهای ستيزه جويانه در درنده
خوئی های ذات البينی و معرکه آرايی ها و بجان هم
افتادنها و چنگ و دندان نشاندادنهای رهبری های تنظيمی
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)تلفات سنگين مجاهدين عادی و روستائيان گير افتاده در
اتش متقاطع چند دشمن ،را فراموش نکنيم( و به درازا
کشاندن هدفمندانه جنگ ،کامﻼً يقين حاصل و مطمئين شده
بودند ،بعد از خروج قوای روس ،شهر کابل اين باز ماندۀ
نماد و مظهر نيمه جان مدنيت) استعمار نما فريبندۀ يکی دو
شهر را به قصد عوام فريبی حفظ ميکند( و باشنده گان
هردم شهيد ان شهر تاريخی ،تختۀ مشق و تمرين توحش و
بربريت بينظير مناديان ازادی و دموکراسی و حقوق بشر
در تاريخ معاصر)پايان قرن  20و اوايل قرن  (21قرار
داده شد .زهی پاس و سپاس! ويا شايد ننگ ابدی!
ميدانيم که در قاموس استعمارگر برای رسيدن به اهداف
سيطره جويانه و سلطه طلبانه ،از قهر و خشونت عريان
گرفته تا دروغ و فريب ،خدعه و نيرنگ ،همه وسايل و
روش ها روا و جائز اند .هرچند گذاشتن کلمات ظرافت و
استعمار در کنار هم ،شايد نا مأنوس جلوه کند ،با اين
وصف ظرافت مانور های استعماری که ميخواهم به ان
توجه شود ،جالب است .بظاهر رسوايی که گماشتگان ياد
شده برای سررشته داران امريکايی-انگليسی به بار اورد،
تصادفی نه ،بل نقشمندانه بود .در ورأی اين رسوايی های
خونين و جنايات ضد بشری ،تخطئه مفهوم ازادی و
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نبودن داشتن ازادی و
استقﻼل و تداعی سزاوار و شايسته
ِ
استقﻼل مردمی که برای ان خون دادند و بيان تلويحی تباين
و مغايرت ازادی و استقﻼل با اصول دين ،با به نمايش
گذاشتن چهره های ممثل دين از خود بيگانه شده در بيان
قدرت در عمل ،و با اين منطق صوری و زبان"عامه پسند
و عامه فريب" در عين حال ،برای اين مرحله ،اعﻼم
بيمصرفی جهادی های بدنام کننده جهاد و تسهيل تعويض
جهادی ها با طالب ها ،اين چهره های ارايش شدۀ دينی با
سرخاب عنصر قوم وقبيله و مذهب ،برای تعميل و
سپيده و ُ
تکميل ماموريت های نو و کهنه و با ماليدن ان سپيده و
سرخاب بر روی اين جنگيزيان برخاسته از جنوب ،ترسيم
سيما و چهره های فريبنده با پوشاندن چهره های اصلی انها
و جازدن انها به مثابه فرشته های نجات و برگرداننده ی
شاه سابق به تخت و تاج به گونۀ که ،نه تنها ذات ملوکانه
را به ُخلسه وسکون و روزشماری فرو بُرد،بل بااين تخدير
ساديست های سيادت قبيله طلب را نيز به وجد و پاکوبی
واداشت .اين ها همه وهمه را بصورت مشهود وتجربی در
برابر خود داريم .مهم اينست که از ان چه می اموزيم.
تعويض پکول و تفنگ با لُنگی و تفنگ و جانشينی مﻼی
کور بر مسند مﻼی لنگ ،در يک رژۀ پنجساله اين اشيأ
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عجيب و غريب مشهور به طالب و آزمودن هرچه منزجر
کننده و نفرت انگيز است در سرزمين بی در و ديوار ما،
همزمان بود با استحاله و پوست انداختن شوروی
سوسيالستی به مرحله نوين و تکاملی روسيه سرمايداری!
از يک سو وازجانبی مشق ها وتمرين های جدی اقايی
يگانه اقای جهان يک قطبی.دراين ميان فهميده نشدکه
تقصير ازمشاطه گرمتقلب پاکستانی بود يا سپيده و سرخاب
تقلبی انها و يا عرقريزی و جانفشانی خدمتگذارانه و
ناشيانه ذاتی عروسکهای مشهور به طالب ،که رخسار زرد
و چهره های ناپاک و اجيرانه و صورتک های اصلی بزک
شدۀ انها نمايان گشت -.با فتح مزارشريف ضرورت
بازگشت ذات ملوکانه منتفی اعﻼم شد -اين باز و رو شدن
مشت سبب شد که سرعت پيشروی های سريع لشکر
اجير)سخنگوی انها BBCباری سقوط کامل کشور بدست
اين جهول مرکب را  15روز پيشبينی کرد( و گسترش
ماموريت راهبردی ،بيرون از مرز های ماتمکده کشور ما،
زير سوال برود .شايد با مشاهده اين وضع ،کشور های
تازه به استقﻼل رسيده اسيای ميانه ترجيح دادند ،در
وضعيت تدافعی ،ميان زير ناودان و باران نشستن ،نشستن
زير باران را انتخاب کنند.
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القصه  - ،واز اين قصه يک کمی تاريخ بخوانيد : -
اژدهای چينی بی سر و صدا به جنبيدن اغاز کرده بود.
بيمار روسی در حال بلند نمودن سر از بالين و در حال
گذشتاندن دوران نقاهت بود .دورتر ها برازيل و هند و
افريقای جنوبی هريک نغمۀ ،من نيز هستم ،را زمزمه
ميکردند .نميدانيم چگونه و چرا در اولين سال هزارۀ نو
عيسوی ،زمين چاک شد و برج های دوقلو نيويارک ،نماد
سرمايداری جهانی را بلعيد .و اما به تجربه ميدانيم که به
چند دهه نياز است تا بخشهای از حقيقت چنين رويداد ها
)  (classified filesبدسترس عام قرارگرفته و همگان به
ُکنه ان پی ببرند .به همه حال ،دهشتبار تر ازهمه ،شدت
پس لرزه های حادثه در سرزمين ابايی ما است .غولهای
دهن اتشبار ،سر از همان چاک بلعندۀ
پوﻻدين ،همه تن
ِ
دوقلو ها برداشته ،رو سوی کنام های بيشه های تاريک
ميهن ،جائيکه سرلشکريان فتح الفتوحات ،اينزمان ،به دايه
گی نوزاد ديو سيرت و پستان مادر خائ عربی الصل
مشهور به اسامه بن ﻻدن مصروف بودند ،نهاده ،و انجا را
اماج اتشبار ها قرار داده و بگفته ايرانی ها کفر دسپرورده
ها را در اورده وبه اصطﻼح خودما دود از دمار شان.
فکر نکنيد در فوران اين خشم اتشين ولی حساب شده ،سهم
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ساير "دوزخيان روی زمين"  ،زنده مانده از ايلغار های
پيشين ،فراموش ميشود .سرمايداری تا ان حد که می
پنداريد بی مروت نيست که اين عده را از خوان سرمايه
مايوس و بينوا براند .نه چنين نيست .به رويت شواهد
عينی ،برای اين زنده مانده ها ،از سينه همان غول های
اتش نفس بپرواز درامده در اسمان ماتمکده ما ،بسته های
زرد رنگ بيسکيت و بسته های بمب شبيه به بسته های
بيسکيت را يکجايی از هوا ميريزند .نه ،حافظه و وجدان
تاريخی بايد فراموشکار نباشد! بخش اصلی همتباران درون
وبيرون کنام ها و مغاکهای ای اس ای ،در برابر اين هجوم
موجودات اتش نفس و قول شکنی و بد عهدی از نوعی که
از مغز های مغشوش اين ماليخوليا ها حتی در عالم ﻻهوتی
و جبروتی انان نيز خطور و عبور نميکرد ،بعد از اندک
چنگ و دندان نشان دادن و ُ
غريدن های بُزدﻻنه ،برای
حفط جان خود وان نوزا ِد بظاهر يتيم شدۀ عربی ،تاب
ايستاده گی نياورده  ،بيرق فتح الفتوحات با عزم باﻻ شدن
بر سومنات تاريخی را به زمين رها  ،دُمب ها روی شکم
ها چسپانيده و زوزه کنان راه فرار بصوب مغاکها و
کنامهای انسوی مرز در پيش می گيرند .و اين ميشود
سوژه نو برای شروع داستان نو که تا امروز دوام دارد.
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شکل گيری ائتﻼف بين الملی در پناه هالۀ مصنوعی
همدردی که حوادث  11سپتمبر  2001بدور اياﻻت متحده
امريکا بوجود اورده بود ،تدارک سريع هجوم به افغانستان
به بهانۀ مصادرۀ بن ﻻدن و در اصل جابجای قوای نظامی
امريکا و ناتو در کشور های اسيای ميانه و افغانستان را
بدنبال داشت .ميدانيم که پديده مخرب طالب محصول يک
تبانی ناميمون و نامردانۀ نيرو ها درگير بين الملی در
قضيه افغانستان بود و تا هنوز است .و اما فضا سازی
موفقانه ميديا جهانی ،با به حاشيه راندن اصل ازادی و
استقﻼل کشور ها و ملت ها ،از راه توجيه عملکردها ،بر
ابهامات بيشمار چنان سايه ضخيم و تيره گسترانيد که مجال
پرسش های اساسی و ضروری را از قربانيان اصلی که
کشور و مردم ما باشد وقيحانه و بيرحمانه سلب نمود.
چنان که مجال نيافتيم تا بپرسيم ،ايا برای دستگيری يک
عرب نازپرورده ديروزی و يک شبه تروريست و ياغی
لشکرکشی به اين وسعت وحجم برکشوری جنگزدۀ
شده ،به
ِ
که هنوز زخمهای خونين ناشی از جنگ با غول استعماری
روس  ،به اضافه زخمهای ناشی از جنگ های تحميلی
داخلی با نقش پردازی همسايه های بدطنيت ما ،التيام نيافته
 ،نياز بود ،تا کفارۀ گناهان کرده و ناکرده بن ﻻدن را
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بپردازند و يا هدف ديگر؟ ازادی و حقوق بشری که از ان
سخن در ميان است با طالب و القاعده پرورانيدن ها ،چه
رابطه دارد؟ اصﻼً داعيه دموکراسی خواهی و حقوق بشر
و ازادی شما هدف است يا وسيله؟ وقتی دموکراسی در
غرب ملعبۀ برای استمرار اقليت صاحب سرمايه است چه
تضمينی وجود دارد که بيرون از انجا پوششی برای کشتار
و غارت قانونمند ديگران نباشد؟ ايا منظور از ازادی در
سرمايداری غير از ازادی کارفرمايی است و اگر غير از
اين است ،حتی در داخل ان جوامع چرا بايد سازمانهای
امنيتی برای ازادی حدود معين کند؟ حد و ازادی چگونه
قابل جمع اند؟ چرا اين پرسش های اساسی که با مسايل
زندگی ما رابطۀ تنگاتنگ دارند تا کنون بی جواب مانده
اند؟ به دﻻيل توجه کنيم :
هرگاه پُرسنده ها که ما زير سلطه ها باشيم ،فاقد اصل
رهنمای باشند که ضرورت طرح چنين پرسش ها و ارايه
پاسخ به انها را الزامی سازد ،گرفتن پاسخ سر راست از
سلطه گر توقع واهی و بيهوده است .با اين توضيح که
اصل رهنما و جهان بينی ادمی ،شيوه زيست او را معين
ميکند .اصل رهنما بيش از دو نوع نيست .ازادی و قدرت.
ازادی که به قدرت تعريف و از مفهوم تهی ،مسخ و در
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نتيجه به کنار رانده شد ،طبعا ً سخن گفتن از استقﻼل که
ازادی جمعی است نيز بی مفهوم ميشود .با برداشتن ازادی
و استقﻼل از روی ميز و فهرست انچه باقی می ماند قدرت
و زور است که حرف اول و اخر را زده و "شادی
حاصل ان .وقتی حوزه تفکر وعمل را
پکربازی" های
ِ
محدوده و حصار قدرت گزيديم و يا در موقيعت زيرسلطه
اين مدار بسته برما تحميل شد بيشتر از دو انتخاب باقی
نمی ماند يکی همنوا شدن با کار و ساز قدرت و از قدرت
فرمان بردن و در وضعيت ما به سلطه گردن نهادن و زير
سلطه بودن و ديگری به اين اسارت نه گفتن و بسوی نور
ازادی و استقﻼل راه جستن .و حاﻻ که به تعبيرمرحوم
شاملوی درد اشنا ،از "جستن يافتن و انگاه به اختيار
برگزيدن" خط و خبر و عﻼمه و نشانۀ مشاهده و مﻼحظه
نميشود و " ره جويان نجات*" ارام گرفتن در حصار
قدرت را ،از سر باور به ناتوانی خود و توانايی قدرت،
بی دردسر يافته  ،در اينجا*  ،شگافتن حرفهای کليدی خود
در فصل و باب اين بحث ها را ،به نوشته های بعدی احاله
ميکنم.
پايان
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 گرفته شده از يک نوشته در دور اول "ندای ازادی" ،ارگان
نشراتی "ساما"
 تعبيری از پوﻻديان
 در متنی که در ويب سايت وزين گفتمان قبﻼ نشر شده ،در پايان
اين نوشته مطلبی از قلم نيما حق پور به ضميمه وجود دارد.

نيم نگاهی به اوضاع جاری وچشم انداز اتی
"...

،

"...

.

هنرمندانه ترين تصوير از اوضاع جاری کشورما ،
نميتواند ،بيش از يک نمودار دود اندود و خون الود و
چرکين از کشور جنگ زده و تحت سيطره استعماری را
به تماشا بگذارد که در تاريخ معاصر در متن يکی از
طوﻻنی ترين جنگهای تجاورگرانه و غارتگرانه ی که
پيوسته از ُملک و مردم ما قربانی ميگيرد  ،قرار داده شده
است .اين موقيعت هرچند با بُن بست سياسی در مناسبات و
تناسبات بين الملی همزمان گشته است ،سوگمندانه اين
کشور و مردم ما هستند که بايد بار سنگين اين فعل و
انفعاﻻت را بدوش کشيده و نقش انها ممکن اوضاع اتی
منطقه و جهان را رقم زند .چگونه ؟
از ورود به " عصر سوم تاريخ" سخن در ميان است .
عﻼئم ان قابل روئيت اند .البته اگر کاروان های بشری
بتوانند خطر گام های شتابندۀ قافله ساﻻران زور باور
هدف زور بيشتر  ،برکجراهه های جهنم مرگباری
بسوی
ِ
که برای بلعيدن ها دهن باز کرده  ،را ببينند و از بکار
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گيری توانايی های انسانی شان  ،در به راست راه های
زندگی گام گذاشتن غافل نشوند .در اين ميانه غرب معترف
به عقامت انديشه در خانه و کاشانه خود است  .اين مطلب
را روشنفکران فرانسوی به ُگربه ُچف گفته اند .مکانهای
در شرق را محل شکست اين بُن بست و زايش انديشه نو
شناسايی کرده اند .از ديدگاهی  ،گذر گاه ان ورود تاريخی
نيز ميتواند شرق و بويژه حوزه تمدنی-تاريخی اريانا قديم
باشد .منظورم تداعی سخن متفکر و فيلسوف شرقی عﻼمه
اقبال نيست ،جائيکه از پيکر اب و ِگل بودن اسيا و دل بودن
ملت افغان در ان پيکر ميگويد .زيرا از مردم و سرزمينی
که تصوير فشرده هنری انرا  ،کوشيديم  ،در اغاز نوشته
درشتی
معرفی کنيم ،انهم ،در متن اوضاع اشفته جهان با
ِ
که فيلسوف نامدار امريکايی نوام چامسکی ترسيم و به
تصوير ميکشد انتظار عروج معجزه آسا  ،بالنده و
دگرگونساز ،فريب جلوه ميکند .انديشه و فرهنگ برای
بلوغ سالم به فضای ازادی و استقﻼل نياز دارد .حاشيه
بنويسم  :اقبال بقول داکترعلی شريعتی يکی از جمله دو
متفکر شرقی است که غرب سلطه جو وغارتگر ،از اثر
عادت به غارت و سلطه ،انها را متعلق به غرب ميداند .اما
همين فيلسوف مسلمان با ان وسعت دانش و معرفت و
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فروتنی دانشمندانه ی غبطه برانگيزش ،نه تنها نتوانست
خباثت استعماری انگليس را در تجزيه نيم قاره هند
تشخيص دهد )چون مارکس و مسأله استعمار*(  ،بل ،به
قولی" ،اقبال ،اقبال استعمار" در منطقه نيز شد .با اين حال
اگر خواسته باشيم از کﻼف سر درگم اوضاع ميهن سر
نخی بيابيم ،اين رشته از سازه ها و عوامل را نميتوانيم
ناديده بگيريم .با اين احتمال که شاهرگهای راه ابريشم
امروزی ،ميتواند گذرگاه عبور به "عصر سوم تاريخ" نيز
باشد که از قلپ تپنده قاره يا به قول معروف دل اسيا
ميگذرد و يا بايد بگذرد.
اينکه در توجه به تيره وتار ساختن اوضاع گيتی انگشت
انتقاد معموﻻ بسوی غرب نشانه ميرود ،معنای ان فراموش
نمودن سهم مخرب ساير جهانيان از جمله سهم دنيای اسﻼم
در تشديد اين سير قهقرايی نيست .بل ،در متن روابط مسلط
– زير سلطه ؛ سلطه گر – سلطه پذير يا روابط قوا که بر
هستی بشر حاکم است  ،عامل برجسته  ،چشمگير بودن
سهم غرب سلطه جو و مواضع سلطه گرانه انها است که
انظار را بخود جلب می نمايد و رستن و جستن از اين
رابطه بايد هدف باشد .در غير ان واضح است تا وقتی که
سلطه پذير به سلطه پذيری خو وعادت نکند و يا معتاد
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گردانيده نشود ،سلطه جو و سلطه جويی وجود نمی يابد.
يعنی ،وقتی يار اهل است کار سهل است .اسپ را نخست
رام و اهلی ميکنند بعد سوارش ميشوند.
نوعی توازی و تقارن صوری -تاريخی ميان استعمار
واسﻼم که اين دو را پشت و روی يک سکه )استعمارگر-
استعمارزده( ،می نماياند ،از طرز ديد و نگرشی مايه و
پايه ميگيرد که زبان بيان ان ديد و نگرش " زبان عامه
پسند و عامه فريب" يا زبان پُر تناقض قدرتمداری و يا به
تعبير زيبای کابلی ها زبان "سيانه"** ها ميباشد .در زبان
سيانه ها  ،مثﻼ در همين باب ،عنصر سلطه ماست مالی
گرديده و اهميت ثنوی می يابد .واما چرا نقش پای اسﻼم
در ماجرا بايد برجسته شود و در محراق توجه قرار گيرد؟
دﻻيل فراوان اند .بشمريم و مکرر بداريم  :يک  ،از گذشته
های دور تا زمان و روزگار ما  ،دو خط فکری متفاوت از
فکری که برموازنه
هم ،در حال ستيز مشاهده ميشود .خط
ِ
وجودی)مثبت( استوار است و قدرت)=زور( را اصل
رهنما ميشناسد .خط فکری ديگر که بر موازنه
عدمی)منفی( بنا يافته و آزادی مشعل رهنمای ان است .به
اين دو که از بنياد های اصلی بحث های بنيادی ما است،
دورتر دوباره  ،شايد بار بار برخواهيم گشت .دو  ،تمهيد
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زيانبار ماندن درگذشته و نيز نفی گذشته ،در عمل در حلقه
هايش ،بيشمار ازادگان را بدام انداخته و اسير نموده است.
آزادگان غافل از ان که  ،نقد و انتقاد به معنی تائيد و
ِ
ستايش و يا رد و سرزنش يک موضوع مثﻼً "گذشته"
نيست .نقد کردن يعنی جدا کردن سره از ناسره و در بحث
ما نقد گذشته ،به مقصد فعال کردن گذشته ميباشد .سه ،
اسﻼم دينی که مردم ما به ان عقيده داشته و اضافه از
چهارده قرن با ان زندگی کرده اند را نميتوان به حساب
گذشته گذاشت وخوب بدش را با يک چوب راند .حتی اگر
توان چنين کاری را داشته باشيم!؟ از دﻻيل صحت يک
فکر زمان است " .زمان دروغ صفر و زمان حقيقت
نامتناهی است" ".فکری که دوام تاريخی بياورد ميزان

صحتش زياد است" .بنابر اين دليل دوام اسﻼم در صحت
ت با
اصول و قواعد اساسی ان است .چنين است که نکا ِ
ی سهل در عقايد دينی عوام ،در اسﻼم،
استعداد اسيب پذير ِ
به سبب عمل و نظر دوستان نادان و دشمنان دانای ان ،به
مثابه فکر رقيب " ايسم" های غربی ،اماج يورش ها و
تخريب های اگاهانه قرار گرفته است ،به گونۀ که مسلمانها
را در چنين روابط ،در موقيعت واکنشی  ،زير سلطه و
انفعال با همه تبعات ان لغزانده اند) .اين شيوه و روش در
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برخورد با مارکسيسم نيزبگونه ی صدق ميکند (.
انچه امروز برسر کشور های مسلمان ميرود پيامد اين
ايلغار سرمايداری غرب در پوشش صدور تجدد است .نه
اينکه غربی ميخواهد به متجدد شدن شرقی ُکمک کند .زيرا
شرقی خود ،انجا که به رنسانس و جنبش نوزايی چشم
دوخته است ،انرا وارونه خوانده و ديده است .چگونه؟

" در معنای رنسانس  ،رنسانس بازگشت به گذشته ،به
سرچشمه ،پاک کردن سرچشمه و جاری کردن آب ذﻻل
است" .اومانيستهای غرب" کار را با انکار گذشته اغاز
نکردند ،بلکه با انتقاد حال به سراغ گذشته رفتند .اومانيسم
در اغاز جنبشی برای معرفت علمی بر زبان و باز بينی
متون بجا مانده ،بخاطر پاک کردن ان از تحريف و جعل و
اسودن فرهنگ دينی و غير ان ،از غيريت وخود بيگانگی
بود .ان انقﻼب های فرهنگی که از قرن  8و  9و
بخصوص قرن  11ميﻼدی حلقه های پيوسته تحول
فرهنگی غرب را تشکيل دادند،از رهگذر پرداختن به
گذشته حاصل شدند .اومانيستها نخست انحصار کليسا را
برداشتند .در پی ان گذشته فرهنگی را قابل بررسی و نقد
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کردند .وانگاه با اشکار کردن تحريف ها و جعل ها ،
فريفتاری ها را زدودند .در يک کﻼم گذشته را فعال و
پويا کردند .و رنسانس ها ،همين گذشته های پويا شدند.
تجربه رنسانس ،تجربه همه انقﻼبها و هر تحولی است .هر
انقﻼب نتيجه فعال شدن گذشته است :محمد انقﻼب اسﻼمی
را با فعال کردن فرهنگ توحيدی ،فرهنگ ابراهيمی ،به
انجام بُرد ...انقﻼب مشروطه وانقﻼب اسﻼمی ايران،هر
دو ،نتيجه فعال شدن گذشته بودند .انقﻼب کبير فرانسه و
انقﻼب اکتوبر نيز با فعال کردن گذشته به انجام رسيدند.
همان طور که بدون سرمايه توليد متصور نيست و سرمايه
حاصل کار متراکم شده يا انجام شده در گذشته است که
فعال ميشود ،همانطور هم ،بدون فعال کردن فرهنگ که
مجموعه فعاليتهای گذشته است ،توليد و نوسازی و رشد
فرهنگی غير ممکن ميشود .از بد حادثه مارکسيست های
ما نيز مارکس را وارونه خواندند .توضيح انکه مارکس
سرمايه را کار متراکم ميشمرد و تحول را ديالکتيکی
ميداند .با سرمايه دشمنی ندارد ،با سرمايداری سر ستيز
دارد .و فعال کردن هرچه بيشتر سرمايه را شرط ضرور
تغير زيربنايی ،يعنی همان رابطه با سرمايه ،و تغير های
روبنايی ميشمارد"...

)(32
 ...شبی دراز است به اين قصه اش اغاز کنيم*** :
وقتی روی نوشته کار ميکردم ،خواندم که اقای اشرف
غنی در لقا و قبای خلفای راشدين ظاهر شده و از مﻼ ها
خواسته است تا سمت حرکت جامعه را تعين کنند! و به
دنبال ان سر و کله شورای کريه الچهره و خنده اور جهادی
ظاهر شد .زهی نبوغ دانشمندانه! پرسيدنی است که  ،ما در
تاريخ معاصر خود از يک سوراخ چرا بار بار گزيده
ميشويم ؟ در حواشی پاسخ ها يکی اينکه :فعال فکری-
سياسی ما در دشمنی لجوجانه با گذشته ،از روی سخاوت
ساده لوحانه و يا شايد تنبلی فکری ناشی از قدرت زده گی،
به غيريت واصل و انحصار گذشته را به مﻼ واگذار نموده
و ميکند).منظور کرزی ها و غنی ها واسﻼف و اخﻼف
همتبار و هم کاسه های انها نيست( و مﻼ با نعرۀ انچنانی
گفته و ميگويد  ،بنشين رفيق فعال سياسی که نشانت دهم
يک نان چند فتير ميشود و نشان مان دادند .ايا تا هنوز
ضرور است تا معلمی باشد که به ما بگويد ،از تجربه
بياموز؟ ايا ضرور است تا در بيماری عقل زورمدار ترديد
کنيم؟ بيماری گفتم نه حرافی ماشين وار .اين بيماران در
حرافی های توجيگرانه هيچگاه کم نياورده و نمی اورند.
حراف  -از زير کارد
بيماران
در مواجهه با تعدادی از اين
ِ
ِ

)(32
جراحی انتقال مرکز تفکر از کله به شکم و زير شکم-
گذشتانده شده  ،ممکن متوجه شده و دريافته باشيد
که شکمهای اين موجودات شکم و زير شکم انديش ،از
خوراک های بار بار جويده شده چنان پُر است که با حلقی
حلقی حرف زدن و در مواردی حرف زدنهای بﻼانقطاع
کفر ادمی و يا دود از دمار انسان بر می اورند .چرا بايد
فعال سياسی – فکری ما اگر نگوئيم دانسته و فهميده،
همدست ارتجاع ميشود ،بايد بگوئيم ،نا اگاهانه اب به
اسياب ارتجاع ميريزد؟ چه مقدار بايد ُکند ذهن بود که ندای
زمان را نشنيد و نفهميد؟ در پاسخ به اين پرسش ها است
که پای پرسش فيصله کن صداقت سياسی به ميان می ايد و
پرسيدنی ميشود که رفيق فعال سياسی ،با ادعای اينچنينی و
انچنانی ،مراد شما از اين پا در ميانی به نماينده گی از
جامعه ،که معلوم نيست اجازه و صﻼحيت انرا داريد يا
خير ،چه و کدام است؟ نجات و رستگاری و سعادت انسان
) ُملک ومردم( در نظر است و يا شوق ذين زدن اسپ ديگر
سوارکاران سوار بر اريکه قدرت ،اب شعف از
در کنار
ِ
دهن ها جاری ساخته است؟ ايا با اراستن اسپ زيبا و
خوش خرام ديگر در کنار انها ،بهشت موعود را با چشم

)(35
کور عقل بسته انان ،ديدن ،نميخواهيد؟ و يا در اين برزخ
سرگردان ايد .پاسخ ها ِگره گشای ميتوانند باشند.
زورمداری سرمايدارانه جهانی برای براه انداختن پيشه و
تجارت حمام خون ،بازار دنيای اسﻼم و به دﻻيل معلوم بار
ديگر در کنار شرق ميانه دل اسيا ،افغانستان را انتخاب
کرده است .افغانستان يا جغرافيا ملتهبی که تجربه موفقانۀ
مقاومت بيگانه ستيزانه و سائيدن سر و پوز سرامد ترين
زورگويان متجاوز تاريخ معاصر اعم از انگليس و روس
را  ،در چرخهای تجاوز خارجی فرسايشانه خود دارد.
تاريخ از چند بار تهاجم جنگيزيان مغولی و چنگيزيان
روسی از شمال و چنگيزيان پاکستانی -عربی از جنوب
حکايت ها دارد .در اين تهاجم های خونين نه تنها سر
زمين بی سکنه و سکوت گورستانی اهداف بودند ،بل ،بار
اول چنگيز ُمغلی بودا باميان را دست و پا بريد و باردوم
لشکر فسق وفجور چنگيزيان پاکستانی مشهور به طالب،
بودا تاريخ را به مادر بمب ها بستند و اما نتوانستند جامعه
ملی اين سر زمين را از هستی ساقط کنند .زيرا هستی
هست .اينک ،انگليس بار ديگر اشتها اش عود کرده و
ايستادن تا پای جان،در کنار مستخدم سخت بدطنيت و جانی
پاکستانی اش ،اما اينبار با خرچ از کيسه عموسام و در

)(35
سايه او ،استين به تجارب نو استعماری برزده ،گاه ژست
حاتم طايی اختيار و گاه بی پرده و ديده درايانه مهمان
ناخوانده بودنش را به ُرخ ميکشد .درست بخاطر نيست ،
کدام فضول از ميان اينها بود وقتی در تکيه به فورمول
هميشگی قوميت ،ارشاد فرمود :ما به افغانستان برای
ساخت و ساز دموکراسی نيامده ايم )احتماﻻ نخست وزير
فعلی کامرون( .در همين رديف  ،خوانندۀ محقق  ،دويدن
های پادو سرمايداری ،تونی بلير  ،در استانه تدارک حمله
به عراق را به ياد خواهد داشت ،و اگر فراموش گرديده ياد
اور ميشوم که پادويی و عرق ريزی های چاکرمنشانه ان
روزی اقا حتی با تحقير برخی از رسانه های استراليا نيز
مواجه شد .امروز نيز معلوم نيست که با دويدن در رکاب
عمو ،برای اثبات صداقت و ُمفتبری و خوش غﻼفی از
نوعی اهو را با دويدن شکار نمودن ،بر سر معدن يورانيم
"خانشين هلمند" چه اورده است .ايا در بدل مزد سهمگيری
در رکاب عمو دويدن ،در افغانستان ،يورانيم ان معدن را تا
اخرين ذره ربوده است؟ کسی چه ميداند؟! اما قراين در
وجود جانبداری سخت افغان ستيزانه از تروريست های
مشهور به طالب و حامی انها پاکستان و ساير دستپرورده
های بومی و دست نوازش کشيدن بر سر و روی طنفروش

)(36
های مادرزاد خلقی-پرچمی-اخوانی ،حکايت از پاسخ مثبت
به اين پرسش ها دارد .اينها واقيعت های زندگی روزمره
ما هستند که بايد با روش شناخت عقل ازاد شناخته شوند .
شناخت بﻼواسطه و مستقيم واقيعت .يعنی تجربه با لمس
دست اول .ونه روش دواليست های فلسفی و دينی با
واسطه و ثنوی .اين شيوه با مطالعه همزمان صورت و
محتوی ضامن سﻼمت و درستی کامل بودن شناخت
ميگردد .در پرداخت ثنوی به شناخت واقيعت ،بخشهای از
واقيعت از حوزه مطالعه بيرون می ماند .و بدان می ماند
که اسﻼم را از نظر رهبری های تنظيمی بشناسيم! فعال
سياسی -فکری ما مکلف نيست با سرچپه يا وارونه خواندن
رسالت خود ،با گام زنی در جاده های فرعی ،با جدا و
پرت افتادن از شاهراه های اصلی و" صراط مستقيم" در
بکجراه کشاندن جامعه ،خود فريبی و عوامفريبی خود
فريب ها و عوامفريب ها را چاق کنند .کم مصيبت داريم
که "روشنفکر" ما )مراد از روشنفکر-چيز فهم های درد
اشنا است( نيز با ُگمراهی پيشه کردن ،موجب درد های
مضاعف گردند!

)(37
آيا وضع جاری سرنوشت محتوم جامعه ما است؟ پاسخ
نزديک به ذهن مثبت جلوه ميکند .واما اگر دقت را بيشتر
کنيم پاسخ ما به پرسش ،نه ،خواهد بود .زيرا اين وضع
بلعنده حيات است و نميتواند با مقوله "هستی" سازگار
باشد .هستی هست .نيستی نيست .هرگاه سرچشمه های
زور و زورگويی و زورباوری و زورپذيری کور گردند و
سرچشمه های هستی ساز ازادی و ازاده گی و استقﻼل
پاک و ابهای ذﻻل جاری ساخته شوند ،موانع برداشته شده
و هستی مجرای فطری خود را مييابد و "بود" های چون:
خوشی ونشاط ،انس و دوستی و محبت و صميميت،
فراوانی ها ،صلح وصفا و ازادی و ازاده گی ،بالنده گی و
پوينده گی و سازنده گی ...جای عوارض زور و "نبود"
های چون  :کينه و نفرت و حسادت و حقارت و زبونی و
دشمنی و خصومت و غم و اندوه وماتم  ،يأس و نااميدی و
ندرت و حرص و فقر ومرض و جنگ و تخريب و اسارت
و غﻼمی و ايستايی...را ميگيرد .اگر تا اينجا از روی
عﻼئم فارقه در تشخيص بيماری موافق باشيم  ،ببينيم در
عالم واقع و در سياست ،موثريت و نا موثريت نسخه های
تجويز شده ،در چارچوب سياست های تدوين شده و به
اجرا گذاشته شده ،از چه قرار ميباشد.

)(38
به اثرگذاری عامل خارجی ونقش ان بر اوضاع ميهن توجه
کنيم .غرب در اغاز هزارۀ سوم ميﻼدی ،در راستای حفظ
موقيعت مسلط خود ،در حاليکه روس جهانخواره و وحشی
در سراشيب و در استانه انحﻼل قرار داشت ،از جمله ،با
دستپاچگی و اسيمه سر ،به اشغال نظامی ميهن مان
متوصل شد .يعنی تجاوز عريان بر کشوری که در نتيجه
تجاوز سنگين روسها  ،از زخمهای عميق مردم ان ،هنوز
خون می چکيد ،به ادامه سياست طوﻻنی ساختن
حسابگرانه تراژيدی ميهن ما ،در زمان جنک با روسها،
شروع به کاشتن زخمهای خونين جديد  ،از جنس از پشت
سر خنجر زنی نامردانه ی استعماری کردند .همراه با ان،
ت صدور جواز شقاوت به پاکستانی های بی مروت
سياس ِ
و اجازه ضمنی به مﻼ های ازمند و فاسد حاکم بر ايران و
امور به ان سر و وضع ميهن ما،
دست باز داشتن انها ،در
ِ
ادامه داشت که مديران و متصديان سرمايداری جهانی
تمهيدی ديگری بکار بستند و به بهانه ی مسخره  ،کاذبانه
و کذابانه که دروغ بودنش هر روز افتابی تر و عريانتر از
روز گذشته جلو چشمان ما قرار دارد  -در ظاهر جنگ با
تروريسم و در واقع تکثر و تکثير اميبی تروريسم –
نخست لشکرکشی چنان وحشيان ِه که اينروزها ،گويند ،بوش

)(39
چوچه ،طرح بمباردمان اتُمی کشور ما را نيز روی ميز
اماده داشت ،به افغانستان و اسيای ميانه و از اينجا به شرق
ميانه ،سازمان دادند .و اين در حاليست که دستاويز مشمئز
کننده ان تجاوز را تا امروز در پنجه های کثيف و خونين
خودنگهداشته اند .با اين انکشاف که ،اينروز ها عمو خود
از اثر اعتياد به پُرخوری و کمبود مائده  ،عﻼيم انحﻼل
بروز داده است .ماحصل اينکه ،پيگيری اهداف نقشه مند
استعماری برای غرب ،با هر روش ممکن ،شامل  :دروغ،
زورگويی ،فريب ،مصرف هنگفت پول ...از اولويت
برخوردار است .اما علت اينکه چرا اين عيان ها را حاجت
به بيان افتاده است ،نديدن و کور خواندن ماجرا ،توسط
زيرسلطه ها است .زيرسلطه های که خط حرکت سياسی-
فکری انان را از بنياد غلط ترسيم نموده و قبوﻻنده اند که
زيرسلطه بودن از يکطرف سرنوشت محتوم انها است تا
سلطه پذير ها قانع شوند که راه سومی وجود ندارد و از
جانبی-همزمان ، -عمليه سلطه گری را تسهيل کنند .اجماع
بر سر قبول سلطه پذيری زير سلطه ها را ،عمدتا به مدد
سرمايه ی اجيرساز از طريق استخدام همکاران و دستيار
های بومی ،از متن رقيق مايه ترين افراد جامعه ،شامل :
سياسی نماينده و سخنگوی غارتگران متجاوز يا عامل
فعال
ِ

)(40
موثر فاجعه افرينی ،مﻼکان و زمينداران و زمين دزد ها،
دﻻل کمپرادورها وقاچاقبران مواد مخدر ومعادن اسلحه و
اثار باستانی و ساير ريزه خواران خوان استعمار ،ميسر
گردانيده اند .اگر در روند سلطه گری استعماری "کشور
مادر سوسيالستی" در رابطه به استخدام و اجيرسازی
زيرسلطه ها ،ايديولوژی و رياست و سکس نقش نيروی
محرکه را بازی ميکرد ،در نوع غربی ،اين نقش به
سرمايه و رياست و سکس واگذار گرديده است .با يک
نظر اندازی گذراِ جامعه شناسانه  ،البته با عقل باز ،اين
نقش ها و تجسم نمونه ها ،قابل ديد و روئيت اند .طبعا ً پيش
زمينه های چون تشخيص و شناسايی افراد مستعد
خودفروشی ارزان فروشانه و بعد اجرای يک ِسری
ازمايش های روانشناسانه ،برای اطمينان از موفقيت
جراحی انتقال دايمی مرکز تفکر از کله به شکم و زير
شکم مستخدمين ،تجربه همه استعمارگران است.
وضع جاری ،در غياب محور مشترکی که اجماع ملی
پادزهر تجاور
روی ان متصور باشد و ان محور بمثابه
ِ
عريان و خزندۀ موجود ،عمل کند ،نه تنها ادامه خواهد
داشت ،بل ،چون حالت فعلی تحميلی و جبری است ،نه
انتخابی و اختياری و ديناميزم اين جبر و تحميل چنان است

)(41
که بايد اين "بد" )حاکميت موجود( را بپذيريم  .يا اين که
اماده جبر " بدتر" که بصورت مشخص سلطۀ پاکستان از
استين طالبان بوده ميتواند ،را گردن نهيم .اين يعنی تطميع
و ارعاب يا هويج و چماق .در حاليکه از اين قانونمندی
جبر نيز اگاهيم که ترجيح بد بر بدتر سر انجامش گرفتار
بدترين شدن است .جانب ديگر قضيه اينکه ،اختيار و
آزادی فطری اند و نه چون جبر و زور فرايند روابط قوا.
اين حقيقت به صراحت گويا است که پادزهر تجاوز بر
حريم هستی مان را داريم .جائيکه نمونه سياسی نيم بند و
ناپخته انرا در وجود دموکراسی و ازادی و
استقﻼل)بيطرفی( بازهم نيم بند ،اواخر رژيم شاهی تجربه
کرديم .ان تجربه و تجارب بعدی درسهای دارد که برخی
ميکوشند از ان بياموزند و عده ی ديگر ميخواهند ان را
پس گوش نموده اب به اسياب تداوم فاجعه جاری بريزند.
نميتوان گفت که همه درسهای اين تجارب مثبت و بکار
بستنی هستند و اما توافق عام وجود دارد که در تاريخ چند
هزار سالۀ ما !  ،دهه دموکراسی ظاهر شاه و دهه ی که
ميخواهم انرا دهه استقﻼل امانی بنامم ،و همزمان جنبش

)(42
های مشروطه و جنبش های دموکراتيک ،بمثابه مدخل و
مقدمات ازادی و استقﻼل ،دوره های هستند که ،حد اقل ،
هموطنان ما در مقام سخن گفتن از تاريخ و فرهنگ و
مدنيت ،بدون نشستن عرق شرم بر پيشانی هايشان ،
ميتوانند از ان به راحتی ياد کنند.
موخرۀ سخن :بدون پرداختن به بديل ازادی و استقﻼل و
بوجود اوردن ضمانت های تداوم و ماندگاری ،تعميق
وپالوده گی و بالنده گی مستدام ان؛ دموکراسی و عدالت
اجتماعی  ،صلح و ترقی يعنی نياز های اساسی کشور و
جامعه ،در عصر حاضر متحقق شدنی وامکان پذير نيست.
اين بديل پيشنهادی زبان و فرهنگ معرفت شناسانه مختص
به خود را داشته و با زبان ضد فرهنگی "عامه پسند و
عامه فريب" يا زبان سيانه ها تفاوت ماهوی دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مارکس به ِاعمال سياست های مستعمراتی صحه گذاشته و انرا نياز و
ضرورت قانونمندانه ،البته در مطابقت با سيستم نظرات اقتصادی و جبر
تاريخی اش ميشناسد .مارکسيسم استعمار را عامل پويا شدن نظامهای اجتماعی
جامعه های عقبمانده ميدانست.شگافتن اين ماجرا نياز به اختصاص نوشته
جداگانه دارد.

)(43
** فرهنگی -سياسی گرانقدر عبدالرحمن پژواک  ،استنباطی را که از واژه
"سيانه" مروج در فارسی کابليان دارد ،تقريبا حاوی همان باريست که استاد
بنی صدراز زبان "عامه پسند و عامه فريب" دارد.
*** "معاشران ِگره از سر زلف يار باز کنيم  -شبی دراز است به اين قصه اش
اغاز کنيم".
 تاکيدوسرمايه گذاری انگليسها برسرعنصرقوميت برای استمرار اوضاع
اضطراری جاری کشور ما ،از درونمايه سياست "تفرقه بينداز و
حکومت کن" انها تغذيه ميکند .وقتی بوتو ها ،مشرف ها،روسها و ...از
اکثريت يک قوم در کشورما سخن گفته ،و در نقش دايه مهربانتر از
مادر ،حاکميت را محيﻼنه حق بﻼمنازعۀ ان اکثريت ،علنا ،اعﻼم و
رکﻼم ميکنند ،همه ميدانيم )انهای که نمی دانند بايد بدانند( مراد انها
دلسوزی به پشتونها -عمدا ً عقب نگهداشته شده -نبوده و نيست ،بل،
عرقريزی در راستای جا اندازی و نهادينه سازی نقشه های ياد شده ی
انگليس ميباشد .اما فاجعه جايی اوج ميگيرد ،که مغز های سنگک شده يا
قدرت زده ی گويا بخشی از فعاﻻن سياسی -فرهنگی پشتون و تاجک و
اوزبک)...درست و يا به غلط مطرح تر از ديگران ،به معنای اوازه
گری( ،در فهم اين بديهيات ،سخت تنبﻼنه و بی موقع سپل شتر مانده
واين سياست انگليسی را چاق و پُروار ميکنند .برای پژوهشگران تاريخ
وطن روايتی دارم که ،کم از کم برای خودم سخت اموزنده بوده است به
اين شرح :پوهاند رحيمی يکی از استادان پوهنتون کابل ) ادرس اين
محترم را که در سدنی زندگی ميکند ،به سبب کوچکشی های بين
اﻻيالتی عجالتا ندارم تا نام و ادرس کامل او را بياورم .به هر حال اين
پوهاند صاحب ،غير از ان پوهاند رحيمی استاد فاکولته حقوق از اهالی
قندهار که ممکن مرحوم شده باشد ،ميباشد( ،حکايتی دارد که يکتن از
محصلين ممتاز)احتماﻻ به نام بريالی ،خوانندۀ عﻼقمند تاريخ ميتواند
جزئيات را با اقای پوهاند رحيمی دقيق سازد( بعد از فراغت شامل کدر
علمی پوهنتون گرديده و متعاقبا برای تحصيﻼت عالی در رشته

دموگرافی عازم انگلستان ميشود .در پايان درسها برای گذشتاندن دوره
ستاژ به وﻻيات شمال افغانستان اعزام وبعد از تکميل درسها و ارايه
تيزس  ،مقامات کانون های درسی انگليسی پذيرفتن تيزسس او را منوط
بدان ميکنند که بايد پشتونها را در ميان اقوام ديگر در شمال اکثريت
نشان دهد .محصل مذکور اين فرمايش را مغاير تحقيقات خود يافته و از
تعميل ان اِبأ ميورزد .در نتيجه از گرفتن سند تحصيلی محروم و در
داخل کشور نيز از کادر پوهنتون اخراج ميشود .اين مطلب متعلق به
چهل تا پنجاه سال قبل است .امروز چه ميبينيم  ،ميبينيم  ،برای افراد
نقش از نوع وايسرا های هندی
اسناد تحصيلی جعل نموده و به انها ِ
تفويض ميکنند .و اين نراد ها نيز چه با اشتياق و وقيحانه اميل ان
جعالی ها را بگردن می اويزند! ببين برادر ،تفاوت راه از کجاست تا به
کجا! تأسف بار وشک بر انگيزتر بنا بر روايت پوهاند رحيمی اين که،
ان جوان در حين جوانی وفات؟ می يابد.

نقش عامل خارجی در قضيه افغانستان
روابط خارجی را سياست داخلی ساختن تبعاتی به بار می
اورد که نقض استقﻼل يکی از انها است  .حرفها قبلی
مانرا پيرامون موضوع ،به لحاظ فايدۀ تکرار ،در اينجا ،به
اندک تفصيل می اوريم .
اقتصاد سرمايداری جهانی توسط صيهونست های سوار بر
شاهرگ های اقتصادی اياﻻت متحده امريکا گردانندگی و
اداره ميشود .به اين الزام  ،تا اينزمان  ،سررشتـۀ جنگ
افروزی ها و خونريزی ها در گوشه وکنار جهان را  ،از
هرجا تعقيب کنيد انجامش را زير ريش انها می يابيد .
حول وحوش تعبيرخوابها و رويأ های که سرمايداری
جهانی برای اينده خود وجهان و بويژه کشور های منطقه،
به شمول کشور ما ،در ذهن پرورانيده و می پرورانند ،
باری  ،از طرحهای در حال اجرا  ،چون " خاورميانه
بزرگ" و "خاورميانه جديد"  ،نوشتيم  .اينک نخست
فشردۀ ان طرح ها را مياوريم تا مدخلی شود برای ادامه
بحث و سرنوشت ان نقشه هايکه اجرايی شدن ان توسط
رسانه های مقتدر صيهونستی واقيعت سياسی بی چون
وچرا و اجتناب ناپذير تبليغ ميشدند و ميشوند .بعد به اثار
ان طرحها باﻻی منطقه و موقيعت خودمان ميپردازيم .

)(46
نظريه خاورميانه بزرگ که هدف ان تقسيم کشور های نفت
خيز خاورميانه به کشور های کوچک قومی – مذهبی و از
ان طريق ،کنترول بی دردسر منابع نفتی منطقه و امنيت
اسرائيل بود در  1979توسط برنارد لوی متولد انگلستان و
مليت امريکايی – اسرائيلی  ،ارايه و توسط جورج بوش با
حمله به عراق به اجرا درامد .جائيکه بوش با اشغال
نظامی عراق  ،بر عرشه يک کشتی نظامی امريکايی با
عجله و اشتياق از "تکميل ماموريت" سخن گفت .اما قبل
از ان ،از سال  1970به اينسو ،لوی و بريژنسکی و
هانتينگتن بر روی نظريه " هﻼل بحران" کار های زيادی
انجام داده بودند ،که به ان يک  ،دوباره برميگرديم.
همان زمان ،از تبديل اين ارزوها و رويا های طبعا ناپاک
که از طريق رسانه های منحصر به سياستگزاری های
صيهونستی ،گرداننده اصلی سياست های جهانی امريکا ،
نابازدارندگی و درنگ ناپذيری ان تبليغ ميشد ،نوشتيم و
گفتيم که  :اين نقشه ها در حال اجرا وتحقق اند  ،مگر
اينکه کشور های منطقه بديل ,ويژۀ خود را ارايه دهند و
مانع تحقق ان نقشه های ضد بشری از استين سرمايداری

)(47
وحشی جهانی شوند  .ديديم  ،که در بخش های از منطقه ،
علی الرغم فقدان بديل و ارايه ان به مثابه پاد زهر،
مهاجمين استحاله پذير گشته اند .چون اين عقب نشينی
حضور
ناشی از ضعف ساختاری و تهاجم سرمايه بود نه
ِ
بديل پيشنهادی زير سلطه ها ،خﻼ ها ،بطور خود کار با
"زور" از جنس بومی پُر گرديدند  .بديل که ما به مثابه
ِ
پادزهر نقشه های قدرتمداری و در رإس سرمايداری
صيهونستی ،شناسايی و ميکوشيم برای جامعه خود معرفی
کنيم ،بديل همه زمانی و همه مکانی " ازادی و استقﻼل"
است که در پرتو و تابندگی رها از تعين و نامتناهی ان،
همه ارزش های شناخته شده بشری اعم ازعدالت و
دموکراسی و صلح ورفاه ...دريک مجموعۀ با خاصه
اينهمانی اجزا ،با رسيدن به توحيد  ،مجال ظهور و حضور
و فعليت می يابد  .اين بديل با وجود تاهنوز برخودار نشدن
از اقبال وسيع ميان ازادگان )البته به دﻻيل معلوم از جمله
به علت سرگردانی های انديشوارگی و عدم تصفيه حساب
های فکری با حقوقمداری و قدرتمداری( از اعتبار ماهوی
برخودار است .برای وضاحت بيشتر دو دليل دگر نيز
ميتوان افزود .يک  :اصالت نهفته در ذات بديل و دو :
نقشه های سرمايداری – صيهونستی بسيار دقيق و ماهرانه
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پيريزی شده و بنا بر ان حد اکثر چنان موفقانه به اجرا در
می ايند که عناصر تاثير گذار جامعه ما را با علم نمودن
رسوايی های جهادی و از اين رسوايی ها پيراهن حضرت
عثمان ساختن و با اين توطئه برای اين مرحله از نقشه
هايشان ،انانرا ماهرانه دور زده و در اغفال نگهداشته اند.
در اين دور زدن شيطانی  ،تا توان داشته اند "فرهنگ
ازادی و استقﻼل" را با عناصر "ضد فرهنگ سلطه
پذيری" مشبوع گردانيده اند .اين ضد فرهنگ مولود
مناسبات قدرت است .قدرتی که بگونه های متفاوت هم
کمونيزم وهم اسﻼم را از محتوا تهی وبرای قدرت غالب
يعنی ليبراليزم سلطه گر در پوشش کاذب ازادی و
دموکراسی جا باز نموده است .
ديديم " ،دافعه ذاتی" نوع اريايی با محتوی و مضمون
"استقﻼل" در بخشی از اريانا يا ايران امروزی ،به رغم
حاکميت بربرمنشانه اخوندها در ايران ،برضد ان نقشه ی
صيهونستی عمل وانرا با وجود جنگ تحميلی بر ايران و
بعد در وقايع حمله بر عراق  ،با وصف فريب خوردن
ُکردها در وجود اعﻼم شتابزده خودمختاری ،خنثی و به
عقب نشينی واداشت .تجزيه عراق تحقق نپذيرفت .شيعيه و
سنی همين اکنون با وجود تﻼش های اتش افروزانه و خون
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ريزانه در کنار هم زندگی ميکنند .و اين يعنی نقطه پايان
بر ان نقشه  .بعد نظريه خاورميانه جديد را پيش ميکشند.
نظريه ويا نقشه کامند وزارت خارجه اسرائيل “اودن
اينون” مبنی “برخاور ميانه جديد” ارايه شده در سال1982
تقريبا مشابه نظريه " هﻼل بحران" است که مطابق ان
تجزيه کشور های عربی به کشور های کوچک متخاصم
مدنظر بود .اين نظريه از جانب کندليزارايس وزير خارجه
وقت امريکا رسما اعﻼم شد .امروز ديده ميشود که اين
نفشه نيز به رغم پيشگيری ها و زمينه چينی های
متکبرانه و مستکبرانه صيهونستی ،نظير بﻼی که برسر
ليبی و بعد برسرسوريه و در مجموع برسر جنبش های
جامعه های عربی موسوم به بهار عربی اوردند ،در تقابل
با مقاومت های حتی سخت پراگنده ،در حال عقب نشينی
است .اما طرح بريژينسکی که به مثابه بديل و الترنتيف در
برابر تقاضا های جنگ طلبانه اسرائيل در محراق سياست
خارجی واشنگتن جا گرفت ،در حاليکه عين مأمول  ،يعنی
مديريت امورجهانی را برای امريکا نه از طريق جنگ
بلکه از راه ديپلوماسی در نظر دارد ،بخصوص طرف
توجه اداره اوباما قرار گرفت .نمونه بارز موفقيت اين
پاليسی را ميتوان در رابطه به مﻼ های مهار گسيخته حاکم
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بر سرنوشت مردم اسير ايران مشاهده کرد .بگونه ی که
بنا بر گفته اوباما بدون فير يا شليک يک مرمی ،با يک
ديپلوماسی تضيقی )اعمال تحريم ها( مﻼ ها را روی ميز
مذاکره کشانيدند .با اين تفاوت که هسته مرکزی نظريه
ايجاد " هﻼل بحران" تصنعی را تجزيه کشورها به
کشورهای کوچک متخاصم ميساخت و اما نظريه
بريژينسکی با نوعی تعديل به ايجاد بلوک های بزرگ
استحاله و ويرايش يافت .بريژينسکی ابعاد مخرب
اقتصادی -سياسی جنگهای تازه را در کارهای قلمی
ومشورت دهی هايش مورد تاکيد قرار داد و واشنگتن که با
افزايش هزينه جنگها تاب و توان ادامه لشکرکشی ها از
نوع پيشروی ها در پناه چتر اتش را چنان از دست هشته،
که ناگزير از غرولندها به اورپای وابسته بخود ،بخاطر
عدم سهمگيری در پرداخت هزينه ها نيز گرديده بود
)اورپا با تسليم به گلوباليزم يا اقتصاد صيهونستی استقﻼل
اش را در برابر امريکا از دست داده( پيش از انکه در
سراشيب انحﻼل و انحطاط کامل قرار گيرد ،مشتاقانه به ان
رو اورد و غوغا ها وناله های يار گرمابه و گلستان
اسرائيلی به گوش او نخليد .اينک ،ما که بعد از تجربه را
شاهديم  ،ميبينيم که امريکا از اين طريق به تجديد قوا
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پرداخته و توان انرا يافته که دو بلوک ايران – سوريه –
لبنان )کمربند شيعيه به شمول عراق( و عربستان –
اسرائيل و مصر را چنان موفقانه در روابط قوا قرار دهد
که اين دو بلوک ناگزير اند،هر ان با عروج مخاصمه
جديد ،دست استمداد و حتی دريوزه گی به سوی واشنگتن
دراز کنند .البته در حاليکه هردو بلوک زير سلطه واشنگتن
است ،بلوک ايران زير سلطه مضاعف قرار دارد .به رجز
خوانی ها و اجازه ی دست باز داشتن مﻼ ها در سوريه
عراق لبنان تره هم خورد نکنيم  .اين رجزخوانی ها از
يکسو از سر درماندگی و پوشاندن تسليمی و تسليمنامه
تقديم نمودن ها است و از طرف ديگر مﻼ ها برای اعمال
خشونت در داخل ،به بحران افرينی با بيرون ،نياز دارد.
در اين روند از رويداد ها نيز مﻼ ها برای اخفا دزدی ها و
ارزان فروشی های شان به قدرت های جهانی مانند گذشته
پادو و باج دهنده اند.
افغانستان و اين نقشه ها و نظريه ها :
کشور ما افغانستان در چارچوب سياست های جهانی ياد
شده وروابط بين المللی موجود که بنياد انرا موازنه وجودی
ميسازد ،اهميت کليدی دارد .فراورده و پيامد اين شيوه
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قدرتمدارانه  -نه حقوقمدارانه -که در متن رابطه سلطه قابل
تبين است را منافع جانب مسلط ميسازد  ،نه حقوق جوانب
ذيدخل  .فاجعه  ،بحران و مصيبتی که امروز اکثريت
نزديک به مطلقی که بشريت با ان دست و گريبان است ،
از ايجاد رابطه های قدرت ناشی ميشود  .البته قدرت در
اشکال مختلف از جمله در شمايل سرمايه .
در حال حاضر در رابطه ی قوا قرار دادن دو کشور
پاکستان و افغانستان ،يعنی پرداخت قدرتمدانه به قضيه ،
بنياد سياست های کاربردی و راهبردی سرمايداری
صيهونستی که توسط اياﻻت متحده امريکا کارگردانی و
مديريت ميشود ،برجستگی داشته و تاهنور مصرف دارد.
علت ان سرمايه گذاری هنگفت انسانی و مالی از زمان
تجاوز روسيه شوروی به افغانستان ،به اين سو ،در
راستای بحرانی نگهداشتن منطقه و استفاده از اين بحران
به سود ان سياست ها است .تنظيم اين رابطه بگونۀ مدنظر
و در حال اجرا است که به مزدور سنتی انگليس ها ،
پاکستان  ،موقيعت مسلط و به کشور جنگ و بحرانزدۀ
افغانستان  ،موقيعت زيرسلطه اعطا گرديده است  .دستچين
بومی نقشه و نظريه  ،برای
و انتخاب کارگردان های
ِ
جانب سلطه پذير يعنی افغانستان ،از معجون -مرکب :

)(53
جهادی  ،خلقی ،پرچمی ،شعله يی  ،تکنوکرات غربی
مشرب و طالبی  ،با وجه مشترک بردۀ "قدرت"
)زورباوری و زورگويی و زورپذيری( بودن انها ،تنها
سليقوی نه ،بل بنابر نياز عملی شدن موفقانه نقشه ها
صورت گرفته است .انتخات انسان جفنگ گوی و نامتعادل
نظير حامد کرزی و يا انسان معيوب وتک بُعدی مانند
اشرف غنی و اعوان و انصار قدرت زدۀ انها  ،بسيار
قانونمندانه و مطابق نياز های انی و درازمدت سلطه گران
بوده است .از پيامد ها و تبعات قدرتمداری به تکرار نوشته
ايم  .در رابطه قوا  ،بنا بر حذف يکی از دو است ) .زور
زدن! های غنی – کرزی شاهد مدعا است(  .قدرت به
تغذيه و انباشت مستمر نياز دارد  .اين عمليه با تخريب
همراه است  .حال اگر از عﻼئم انحﻼل مورد بحث و دو
باره انديشی و عقب نشينی ملموس ،از تطبيق نقشه های
سرمايداری چيزی مشهود و قابل لمس در چشمرس قرار
ندارد و يا به عبارت ديگر گفته نميتوانيم که توطئه تجزيه
ی ميهن عزيز ما منتفی است يا روی ميز  ،علت ان يکی
منبع تغذي ِه فعال سامانه های قدرتمداری
اينکه  ،چشمه و
ِ
بيرونی و داخلی نه تنها کور نگرديده  ،بل  ،با " جوی
کشی" ها جريان سرعت نيز يافته است  .و دو ديگر ،با
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وصف دُمب شورانی تشجيعگرانه انگليسها  ،ستراتيژيست
های امريکايی هوشيار تر از ان گرديده اند که بدون در
نظرداشت سود و زيان خود  ،به چنين دُم شورانی ها پياز
پوست و يا تره خورد نموده و بی ُگدر به اب زنند .در
عوض چنين معلوم ميشود که روش سياسی قدم بقدم
هماهنگ با سمت و سو تغيرات در منطقه را دنبال و نظر
به سيال بودن اوضاع روشهای نوسانی انتخاب کنند  .در
اين اواخر سخن گفتن نيويارک تايمز از تجزيه  5کشور
عربی به  14کشور کوچک در اين راستا است  .يعنی به
اصطﻼح خودشان وريانت ها و الترناتيف های مختلف
هنوز روی ميز دارند  .وقتی چنين است اسيب پذيری
کشور جنگ و بحران زدۀ ما موضوعی است که نبايد
ِ
سبکسرانه به ان پرداخت  .يکی از معلول های ان نوسان
های منطبق با سيال بودن اوضاع را  ،از جمله در پوست
انداختن مارگونه روسها  ،يعنی از حالت دفاعی برامدن و
موضع تهاجمی اختيار نمودن  ،ميتوان مشاهده کرد .
جائيکه نيمه دوم معادله جنگ طلبی ،يعنی غرب  ،ناگزير
از بيان مافی الضمير خود گرديده  ،بگونه ی که در
افغانستان ،غوغای بيرون ميشوم  ،بيرون ميشوم را کنار
گذاشته  ،اهنگ ماندگار ميشوم ماندگار ميشوم  ،سرداده

)(55
است  .تو گويی مردم ما در عزأ عزيمت متجاورين همه
سياه پوش شده بودند .يقينن مشتی از مافيا ها چنين روز و
روزگاری داشته اند  .و باز  ،اين دستاويز بيان ان بخش از
مافی الذمه منتبارانه است که در مشروع جلوه دادن
حاکميت وابسته مصرف دارد ،وﻻغير  .همين اکنون در
حاليکه مدير صاحب مامد اشرف خان غنی در سرکس
خونين که برپاداشته اند ،به نمايش دلقکانه و با
سياسی
ِ
صدای که بقول سعدی "ﮔﻮﱙ رگ ان م گس زﲬه سازش -
خﻮشﱰ از اوازﻩ مﺮگ ﭘﺪر ٓوازش"  ،چون مامور معذور بر زخم
های ديرينه مردم ما نمک می پاشد  ،برای پذيرايی نواز
شريف به حيث يک مهمان مهم در قصر سفيد امادگی
گرفته ميشود  .برای وضعيت ياد شده  ،در کنار عوامل
ديگر  ،از نقش مخرب استفاده موثر از سرمايگذاری
هنگفت مالی و انسانی و اثر ويرانگر جا اندازی ضد
فرهنگ قدرت ،نبايد غافل شد .به جنگ تجاوزی هويت
بومی دادن و بار انسانی -مالی -نظامی را از شانه های
خود برداشتن وبر دوش مردم ما گذاشتن  ،نشانه و ثبوت
توفيق نقشمند غربی ها در جمع اوری افراد فاقد ُحب وطن
و سرشار از استعداد مزدوری به بيگانه ی زورآور!  ،از
ان معجون -مرکب نامبرده و ِگرد اوردن انها در انبان
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سياسی کشور و غوغا ساﻻری دراماتيک داخل انبان  ،با
هيج معيار ارزشی قابل تائيد و باﻻتر از ان قابل تحمل
نبوده  ،با اين وصف  ،واقيعتی است تلخ که تنها از چشم
انداز عقل ازاد قابل شناخت و بررسی و در عين زمان
اجتناب پذير می باشد .در چنين وضع تيغ برهنه بدست
زنگی مست دادن  ،يعنی پاکستانی با ان فرهنگ وتاريخ
بيمار و نزار را قدرت اتمی ساختن را بر کليت ماجرا
بيافزائيد  ،تا به عمق فاجعه پی ببريد .پاکستان ی که عجالتا
نقش اسرائيل را برای اتحاد امريکايی – انگليسی در
منطقه بازی ميکند .تا ديده شود جيره چرب تر از کدام سو
برايش در راه است .باور داشته باشيم که "جيره خوار
هميشه جيره خوار است .مهم نيست جيره از کدام سو
برايش ميرسد" .بويژه وقتی جيره خور ها از تبار از پشت
حرام نوع نظاميان پاکستانی باشند !
زن های نمک
ِ
خنجر ِ
نمونه های بدنام بومی خورد و ريزه  ،به سطح افراد اين
تبار را که از نظر عددی زياد اند  ،همه دست اندر کاران
سياسی وطنی خوب ميشناسند .
خوب  ،حاﻻ بيائيد  ،به مثابه بخشی از راه حل" ،فرهنگ
ازادی و استقﻼل " را جانشين "ضدفرهنگ قدرت" سازيم
و دريابيم چه ميبينيم .

)(57
در فضا و محيط زيست آزاد و مستقل  ،جريان آزاد دانش
و انديشه واطﻼعات و هنر و فرهنگ  ،تامين وتضمين و
بنا بران  ،سانسور وجود نمی يابد .در جو ئی چنين  ،اين
دانش ها و اطﻼعات يکی بوسيله ديگر نقد شده  ،آرأ ،
نظريه ها و باور های احاد جامعه با اين نقادی  ،يعنی جدا
کردن سره از ناسره ،از کثرت به توحيد ره پيموده و کلمه
های تضاد و تخاصم و افتراق ،محل ی از اعراب نمی
يابند .چون اين فکر ها  ،نظريه ها و باور ها مربوط به
اعضای جامعه است  ،نه متعلق به سخنگو و نماينده های
خودتراش انها "،هرکس خود ،خويشتن را رهبری ميکند"،
امکان اشتباه و نفوذ زور در ان به حد اقل تقليل می يابد.
وقتی چنين شد  ،رسانه جمعی که در جوسياسی قدرتمداری
مبلغ و خدمتگذار زور است ،دامن اين خدمتگذاری حقير و
پليد برای قدرت را رها و به خدمت ازادی متمايل ميشود.
اما دموکراسی و ازادی کذائی نيز همزاد بدريخت تر
استبدادها استند  .امروز استبداد در وقيح و فجيع ترين شکل
و شمايل زير نام دموکراسی و ازادی و حقوق بشر عامل
تداوم تباهی و فاجعه و مصيبت و بحران در کشور ما
گرديده است .ميدانيم که استبداد و خشونت ،تنها شکنجه و
زندان نيست .فقر و بيکاری و مرض و بی خانمانی و

)(58
استعمال مواد مخدر و فحشا ،انتحار و انفجار و بمباردمانها
کور  ،زن ستيزی ها ،اطفال ازاری های فزيکی-جنسی،
زورگويی ها ...همه در شمار خشونت و استبداد اند .انواع
استبداد های که گويی ميهن مانرا به جرم خباثت ميهن
فروشی ارزانفروشان ِه انگشت شمار فرومايگانی زبونی که
ممکن در هر جامعه ی يافت شوند  ،بدون اجازه ی
مردمان اين سرزمين ،ازمايشگاه بين الملی ان گزيده اند! .
در اين فصل و باب حرف اول و اخر اينکه  :قبل از انکه
در فکر نجات ُملک و مردم شد و انگهی که حساب مان با
اين فرموده موﻻنا پاک باشد ،جائی که می گويد " ای برادر
تو همان انديشه يی" ؛ بايد نخست واژه های تيره بخت و
سياه روز زمان مان چون ازادی و استقﻼل  ،عدالت و
برابری و رفاه  ،دموکراسی و حقوق بشر و اسﻼم
وسوسياليزم...را نجات داد  .زيرا سفر بدون چراغ انديشه
رهنما در اين ظﻼم  ،تﻼش عبث و مشت زدن در تاريکی
را مانند است  .در اين باب حرفها و داشته های مانرا جا،
جا و اما به تکرار با خوانندگان شريک ساخته ايم .
منطقه و ان نظريه ها و نقشه ها  :شواهد نشان ميدهد
تعجيل و شتاب نقشه های تهاجمی  -تجاوزی سرمايداری
صيهونستی به ُکندی و لنگيدن اغاز نموده است.

)(59
سوگمندانه ،بﻼدرنگ بيفزائيم که اين نشانه های از نفس
افتادن يورش مهاجمين سرمايداری صيهونستی برحقوق
مردم جهان ،محصول مقاومت اگاهانه و نظامند زيرسلطه
ها نبوده ،بل بيشترينه نتيجه رقابت ها ميان قطب های
ب فروکش
نوظهور استعماری ميباشد .در فصل وبا ِ
جنبشهای ازاديبخش و ضد استعماری قرن گذشته  ،البته
به دﻻيل معلوم ،فشردۀ سخن اينکه  :انگهی که تناقض در
انديشه ،تناقض و تضاد انديشه وعمل را الزامی ساخت،
بستر مساعد برای ان فروکش ها مساعد گرديده و اين
مساعدت سبب شد که برای قدرتهای سلطه جو جهانی چنان
شرايطی فراهم گردد تا به سرکوب جوانه های نو رسته ان
جنبش ها موفقانه رسيده گی کنند و از اين طريق و به
اضافه نو اوری های سلطه جويانه ديگر به حيات طفيلی
وار خود ادامه داده و ميدانهای جديد ديگری را برای
تُرکتازی خود بگشايند .از جمله عرصه "جنگ ترويسم" .
در حال حاضر بلوک سازيهای مانند شرق ميانه ،شرق
دور و اسيای ميانه و در مجموع در اسيا ،برای
سرمايداری پيشتاز صيهونستی با وصف دست اموزهای
مطيع و خائين نظير پاکستان – يا دار وندار انگليس در
منطقه – دشوار جلوه ميکند .انگليسها با انتخاب نوکر هم

)(60
سرشت پاکستانی برای پيشبرد نقشه های خود ،دير يا زود
با پسلگد اين همياری شوم به زباله دان های سرمايداری
افتادنی هستند .عجيب دنيايی است دنيا سرمايداری .دنيای
که در ان از شرافت و حيثيت و عزت و حرمت و کرامت
و غرور و شرم وننگ ...کوچکترين نشانی ناديدنی است.
همه ی ان دکانداری و سودجويی است .ببينيد ،چين دو
اتشه که بعد از چند دهه ادعای دروغ عدالت خواهی وقتی
به اين بازار وارد شد ،چگونه بيشرمانه از پی يک دالر
سود ،هشت مﻼق ميزند .روس با حفظ تجارب استعماری
گذشته ادامه حيات ننگين نظامش را در چسپيدن دو دسته به
نظاميگری جستجو ميکند .هند با انهمه طبيعت نرم مزاجی
نيز بدش نمی ايد تا به جرگه زورگويان بپيوندد .و جاپان با
همه پيشرفت ها دربخش های مختلف فنون  ،هيچ نشانه ی
از پيوستن به جرگه انسانيت بروز نداده است .در چنين
اوضاع و احوال ،يک  :بﻼک سازی در اسيا بر بنياد
قدرتمداری با دشواريهای زياد موقتی و دير مدت همراه
است و ،دو  :مطالعه اين وضع حاوی هشدار چندباره ی
است برای انعده از هموطنانی که در تکيه به اين و يا ان
قطب زورگو عوامفريبانه ميکوشند راه حلهای شانرا برای

)(61
حل بحران جاری ،مشروع جلوه دهند .چه تﻼش حقيرانه و
مذبوحانه ی .
حرفهای ما در اين نوشته به درازا کشيد .چون اين بحث ها
ادامه خواهد داشت  ،نميخواهم نتيجه گيری ارايه دهم.
بمثابه ُحسن ختام حرفهايم را با ياد اوری درد دل گونه ی
کوتاه ميکنم .باری ،يکی از پيشکسوتان عزيز وشهيم و با
فراست مبارزات معاصر ازاديبخش ميهن ما دور بينانه
گفته بود ..." :هيچ کشوری در جهان بدون درنظر داشت
سود وزيان خود با کسی دوستی يا دشمنی نميکند...ما
دستهای ُکمکی را که به جانب ما دراز ميشود ،بدون تن
دادن به خفت و برده گی ميفشاريم*"  .اما امروز در فضای
حاکميت ضد فرهنگ چه ميبينيم؟ با حيرت و ناباوری
ميبينم که تعدادی از رهروان ان عزيزی که ميخواهم به
تعبير شاعر ،او را "نادرۀ ايام" بنامم  ،سرگردان در وادی
يأس و نااميدی  ،با دستهای کشال تر از پاها ،کارشان از
فشردن دست درازشده به خويش تو ام با خفت و برده گی
گذشته  ،بل در پابوسی متجاوزين قديم وجديد مسابقه های
سخت شرم اور راه انداخته اند .و بخش ديگر در فکر
کشيدن گليم خود از اب اند .بدبختی باﻻتر از اين برای اين

)(62
مردم تصور ناشدنی است .چشم اميد را بايد به نسل های
اينده دوخت .خدا که همان ازادی است رحم کند.
24اکتوبر 2015


شهيد عبرالمجيد کلکانی

بازنگری رويدادها در آئينه تاريخ
توافق نانوشتۀ عام وجود دارد که سيه روزی ملی ما ابعاد
ملی وبين المللی داشته واما انچه کمتر به ان توجه شده،
محصله رابطه اين دو بُعد است که نيازبه ابهام وتناقض
زدائی ويا به عبارۀ ديگر شفاف سازی داشته و دارد.
ميدانيم ،ابعاد داخلی و بيرونی تحوﻻت کشور چنان باهم
ِگره زده شده اند که ناظر اوضاع بدون توجه همزمان به
اين دو بُعد نميتواند تصوير دقيق وعام فهمی که گذشته حال
و اينده را مجسم ويا ترسيم کند ،ارايه بدهد .در نتيجه
اختﻼط اين دو سياست داخلی و خارجی و ابهام غليظ ناشی
از ان که بر ارکان جامعه مستولی گشته نوعی سر در ُگمی
گيچ کننده را سبب شده که حرکت جامعه چيزی شبيه به
حرکت در خﻼ را مانند است .اين وضع پيامد منطقی
"روابط خارجی راسياست داخلی ساختن" )نقض استقﻼل (
"سياست خارجی بر بنياد موازنه
 ،را جانشين
عدمی")استقﻼل( نمودن است  ،که به اين الزام ممثل
قدرتمداری)=زورمداری( و موجد رابط سلطه درمناسبات
درون جامعۀ ملی و رابطه جامعه ملی با جامعه بين المللی
گرديده است .ديده ميشود که علت وعامل اين وضع بمثابۀ

)(64
جريان مسلط  ،در فهم وبرداشت درست و يا نادرست ما
از اين مفهوم و مفاهيم همانند ان نهفته است .اين سردرگمی
مضاعف که از نظر فکری ميتوان انرا در مقولۀ دواليزم
جا داد وتعريف کرد ،گاه ،کار را بجا های کشانده
وميکشاند که تعداد زياد اهل تفکر را طوری در خود فرو
برده و ميبرد که اين متفکرين! به شيوه گزينشی ،از
مجموعه يک کليت ،با برجسته سازی مثﻼً بُعد اقتصادی در
تحليلهای شان شکم گرسنه واستقﻼل را امر بيهوده شناسايی
نموده و نميتوانند ببينند که شکم گرسنه عاملش نبود استقﻼل
است و انچه بيهوده است  ،تقديس و توجيه وابستگی
ميباشد .فاجعه از اينجا اغاز ميشود .زيرا وقتی حق تصميم
واستقﻼل خودرابه ديگری واگذار کرديد سرنوشت شما
ميشود سرنوشت امروزی ما وشما! سرنوشتی رقتباری که
دزدی چند امروز بنام دموکراسی و ازادی وقبل از ان بنام
عدالت و در اين ميان ،خدايی خدمتگارها! بنام خدا ،بی
خياﻻنه برای ما وشما رقم زده وميزنند" .
–

" اﻗﺒﺎل

الحکايه ! لشکر کشی غرب به افغانستان ،با اجازه ويا بی
اجازه  ،زير نام "جنگ عليه تروريسم"  -بخوانيد "جنگ

)(65
حوالی استحاله نظام شوروی سابق ،در
تروريسم " –،
ِ
فضای بن بست در توسعه طلبی تماميت خواهانه غرب و
جائيکه بوی اشتها اور ميراث ترکه ناشدۀ شوروی سابق
زمام اختيار از کف وخواب از چشم "سرمايه وبازار ازاد"
ربوده بود ،تدارک و به منصه اجرا درامد .تا اينزمان،
ی بسته و مستبد به علت
ديوارهای غربی امپراتور ِ
همجواری با اورپای گويا ازاد و دموکراتيک به اسانی
درز و شگاف برداشته و ورود ستوران "سرمايه" که
سوارکاران اش با پرچم سه نشان – ازادی و دموکراسی
وحقوق بشر -ميتاختند  ،را تسهيل کرد .و انگاه ميدان
داران جديد ،مست از بادۀ پيروزيهای باد اورده و پيهم  ،با
ناسپاسی  -در خور خصلت سرمايه-
کوله بار سنگين ننگ
ِ
از توشۀ افغانستان بر دوش ،به جنوب مرز های
امپراتوری استبداد کمونستی رو اورده به نوشتن و
ويرايش صفحه جديد تاريخ سرمايه  ،شايد در پاسخ به
"سرمايه" مارکس ،پرداختند.
واما در همان زمان  ،در بحبوبه فعل و انفعاﻻت در شرق
اروپا وقتی بوريس يلسين رشته سر انبان در حال انفجار
سرخ را بمقصد جلوگيری از انفجار تعفن زأی
امپراتوری ُ
ان ،اندکی در غرب امپراتوری سست و ُ
شل نمود ،با

)(66
وجود سرازير شدن سرمايه انحصاری مورد نياز
کشورش ،هشدار اينکه اسيای ميانه  BACKYARDروسيه
است را فراموش نکرد .طوريکه از ميان چند نخست
وزير با انتخاب وشناختش از وﻻديمير پوتين و اينده و
منافع روسيه  ،درقبال پيشروی های غرب که درنگ
ناپذير جلوه مينمود ،پيشگيرانه عمل کرد.
تدابير پيشگيرانه روسها در جنوب ،به اضافه موانع متراکم
و تله های بجا مانده و پيوسته فزاينده در ميدان اصلی نبرد
و شکست روسها – افغانستان  -که مولد بخش عظيم اين
موانع غربيها ومتحدين منطقوی انها بودند وهستند ؛ و
نيمکاره ماندن کارخانگی دجال سرمايه که نصب العين
اش را منافع ومنافع بيشتر ميساخت و ميسازد ،سرعت
تُرک تازی ارباب جهانی برای عبور کاروان سرمايه
دراين جبهه را ُکند ساخت  .بر طبق محاسباتی که يکی از
بنياد هايش ،به حال و روز بد انداختن و به سينه خزيدن
سرزمين ومردم ما از طريق مستولی ساختن سکوت
گورستانی وعبور بی دردسر از اين سرزمين بود ،لشکر
چنگيزيان جديد مشهور به طالب واما اينبار با خاستگاه از
ناسپاسی مشحون ومشبوع از
جنوب را آراستند  .معراج
ِ
جنايت و خيانت!

)(67
در جو سياسی -نظامی  ،ملی ومنطقوی وبين المللی
انچنانی ،در افغانستان جنگزده ،پروژۀ با شجرۀ خبيثه به
ظاهر طيبه ی "طالب"  ،درحال طراحی بود .اين پروژه به
بار نشست و ديديم که نحس بودن و الوده گی و خباثت ان
چون "خون ناحق و دامن قصاب "...اينروزها به کابوس
پادوک ها تبديل و انها را نيز ظاهراً اشفته حال ساخته
است  .اما نه به پيمانه اشفته حالی مردم ما .حاشيه بنويسم .
اين برداشت که گويد :حوادث خونين چهار دهه اخير
جامعه افغانی را سياسی ساخته است؛ فقط از ديد قدرت به
سياست نگريستن وتعريفی که سياست در نظام انديشه و
عمل قدرتمدارمی يابد ،مصرف داشته ودرست جلوه ميکند،
نه ،در نظام انديشوی ايکه سياست را تدبير امور جامعه بر
بنياد حقوقمداری ميشناسد  .زيرا انچه امروز مردم ما بنام
سياسی گری وسياست با ان مواجه اند دربهترين تعبير
ميتواند سياست بازی ،سياست فصلی ويا سياست در خدمت
آغاز به
"سياست زدائی" ناميده شود .به هرحال  ،با وصف
ِ
ت
ظاهر آرام کار ،با معرفی وپيشکش نوعی ويژه امني ِ
شديداً مورد نياز مردم  ،که با کشيدن پوشش فريبنده بر
خشونت متراکم ورانده شده به اعماق ،با سو استفاده از
کفرآميز
شهرت سنتی و نسبتا خوب شاه مخلوع و استفاده
ِ

)(68
از علم نمودن قرآن ،به تقليد از شيوه معاويه درجنک با
علی؛ پروژه طالب بر ويرانه های که موجدهای ان ويرانی
ها اينبار طراح و گرداننده ومتصدی پروژه جديد بودند بنا
يافته و هويت ضد ملی وضد انسانی پروژه و متصدی ها
اهسته اهسته اشکار ميشد  .کوشش های از نوع انگليسی-
پاکستانی برای کتمان اهداف اصلی پروژه )جاده صاف
کنی سلطه بيرونی( ومغايرت ان با اهداف ظاهری )تامين
امنيت( ناکام و مقاومت های طبيعی را در سطوح جامعه
ملی وبين المللی برانگيخت .تبعات اين دروغها ومهمتر از
ان تضاد ها و تناقض های آشکار ديگر در"انديشه-
وهدف" حاکم بر پروژه ی با هويت تجاوزی ،
روش-
ِ
چون تيغ دو سرعمل و بگونه مشابه بر مقاومت ضد
تجاوز ،نيز اثر گذاشته ؛ کج فهمی ها و تزلزل  ،عدم
شفافيت مواضع ومحدويت های سياسی -نظامی نيروهای
منسوب به رهبری مقاومت ،ضعف در برابر اين ايلغار را
تشديد و علی الرغم جانبازی های مردم آزادۀ کوهپايه های
هندوکوه ،مقاومت را به حال و روز بد انداخته بود .از
عطش در حال غليان طراحان برای يکسره
طرف ديگر
ِ
نمودن کار و بهره دهی زود رس پروژه  ،روز تا روز

)(69
اوج ميگرفت  .بلی برادر! اينچنين بود حال و احوال انروز
ها که حوادث نيويارک – واشنگتن وهمزمان با ان قتل
احمد شاه مسعود فضا را دگرگون وصفحه جديد خونين
ديگر در تاريخ ميهن گشوده شد.
گشايش اين صفحه جديد درقرن  21در برابر ديده های
حيران جهانيان ونيزخﻼف انتظار عامه ی مردم ما که از
مدعيان آزادی ،دموکراسی وحقوق بشر ،پاس وسپاس و
ِ
تمکين به ارزشهای جهانشمول و قبول شده وشناخته شده ی
بشری را ساده انگارانه انتظار داشتند ،سوگمندانه چيزی
جز تکرار فجايع استعماری قرن 19و 20را نتوانستدونمی
توانست به نمايش گذاشته يا بگذارد.در اين صفحه از تاريخ
کشورما ،که بخشی از جغرافيا ملتهب جهان است ،شناخت
علت اين ناتوانی برای ما که دريک متنی ازاين تاريخ
"جاری خون" نفس می کشيم حياتی تر از ديگران است.
علت اين ناتوانی استعماربه رهبری دموکرات ها و ليبرال
های غرب  ،عوامل زياد دارد واما عصارۀ ان در يک
کﻼم اينکه " :مسأله سازها)سلطه گرها( نه تنها نميتوانند
مسأله را حل کنند بلکه مسأله بر مسأله می افزايند"  .دشمن

)(70
تراشی های عينی وذهنی از اين نوع اند .اينجا سونيت يا
حسن نيت فﻼن زمامدار سلطه گر و يا زيرسلطه يک
موضوع فرعی وکم تاثير است .عامل تعين کننده هويت
ساختاری نظامها وسيستم ها – در بحث ما دموکراسی
ليبرال  -با درون مايه قدرت )= زور يا نيروی تغيرجهت
يافته در تخريب(است که سياست ها بر بنياد انها تدوين و
بحرانها ومصايب ميزايند  .بطورمثال ،اگر به ظاهر امور
بسنده ونقد مستمر را تا يافتن حقايق ادامه ندهيم  ،با امدن
بارک اوباما ورفتن جورج بوش و تظاهربه صلح طلبی
اوباما در وجود بيرون کشيدن قوايش از عراق وافغانستان
وسوسه خواهيم شد  .واما اگرتحقيق بيطرفانه را با نقد
مستمر امر ها وداده ها ادامه دهيم به اين حقيقت دست
ِ
خواهيم يافت ،که دامنه جنگ طلبی غرب به سردمداری
اياﻻت متحده از زمان بوش تاکنون چند برابر شده است-.
افتضاح تمرين ها و عرق ريزی های حريصانه
بگذريم از
ِ
شرقی عقب افتاده از
وازمندانه ی جنگ طلبهای جديد
ِ
مسابقه غارتگری ها  ،به قصد پيوستن به جرگه جنگ
طلبان غربی .-تاکنون هر آنچه از تغير شناحته ايم  ،تغير
در تاکتيک ها بوده است ،نه تغير وتعويض سرشت سياست
های سلطه گرانه متکی بر منافع وجانشينی ان با تدوين

)(71
سياست ها وروش های مبتنی بر حقوق ذاتی  -انسانها ،
جامعه ها ،جامعه ملی ودولت ها  -ونيز حقوق موضعه
ايکه با آن حقوق ذاتی بايد اينهمانی داشته وفرايند ان باشد.
آيا چرخيدن اوضاع جهان بر اين پاشنه اجتناب ناپذير بود و
است؟ پاسخ بصورت مشروط " نه " است  " .نه " به اين
دليل ساده که بشر وبشريت در انتخاب ميان بهشت وجهنم
به حکم عقل بهشت را ميگزيند .لهذا برپايی جهنم مرگ
بروی زمينی که برای زندگی است تراوش عقل بيمار يا
عقل بسته ويا عقل قدرتمدار است که جانشين عقل آزاد
گرديده است .برای گشودن اين ِگره در روشنی تاريخ با
مدد و داد جستن از کليد انديشه سعی می ورزيم .
ديده ميشود اکثريت بزرگ جامعه بشری ونيزطبيعتی که
در ان زندگی ميکنيم در اتش بيدادی که هيزم بيار ان همين
انسانهای دو پا  ،بر پا دارندۀ جهنم ها ودوزخ های روی
زمين هستند ،ميسوزد .با اغاز از شناخت اين واقيعت اگر
جستجو و پرسش وتحقيق را ادامه دهيم نخست با اين
حقيقت تلخ روبرو ميشويم  think-tankهای برپايی اين
جهنميسم و دوزخيسم هستی سوز در خانه های امن ،توسط
نفوس کمتر از يک فيصد از مردم جهان انتخاب و گرد
اورده شده اند تا خوراک فکری اين مکتب را اماده نموده و

)(72
برای پياده نمودن ان ايسم ها دولت سازی و برنامه ريزی
کنند .دراين تقابل اقليت کوچک در برابر اکثريت بزرگ
در همه سطوح ) خانواده ،جامعه ،جامعۀ ملی وجامعۀ بين
الملی( نوع رابطه وقتی سخن از خون واتش ،فقر
وگرسنگی ،مرض ،نفرت ،کينه ،تجاوز ...است  ،نميتواند
چيزی جز رابطه ی قوا باشد که زور می زايد وممثل اين
رابطه است .آيا زور ،زورگويی وزور پذيری ذاتی انسانها
است؟ پاسخ يک "نه" بزرگ ميباشد .دﻻيل ساده اند :
تازمانيکه رابطه قوا ايجاد نکنيم زور وجود نيافته و رابطۀ
سلطه محل نمی يابد" .زور يا قدرت فرايند تقسيم بدو
وحذف يکی از ان دو است" .لهذا با تخريب اغاز ميشود.از
طرف ديگر ميبينيم که همين رابطه عارضی قدرت که
سراپای خﻼی هستی ما را پرنموده است و عقلهای انسانها
را چنان غافل نموده است که اکثريت بزرگ ما انرا فطری
پنداشته ودر همين مدار بسته قدرت ،بدنبال راه حلها وراه
نجات با ابزارپيشنهادی همان قدرت )ازجملۀ آن ابزار" -
زبان عامه فريب وعامه پسند" ان  -با خاصه ها اش :
"تجربه ناشدنی بودن  ،بيانگرواقيعت نبودن ،باوراندن اين
دروغ که ثنويت در ذات هستی يا دست کم در ذات عقل
است،ضد ازادی بودن ،ايجاد باور به ناتوانی خود وتوانايی

)(73
قدرت  ،منطق صوری به قصد غافل کردن عقل از واقيعت
 ،توجيه گری ، ("...که خود علت است ،کوشيده وشاهديم
که سعی وتﻼش های عقلی وعملی ما برای بيرون رفت از
اين مدار شيطانی راه بجای نبرده و نمی برد .زيرا اصل
راهنما عقل قدرتمدار خودش بسته تشريف داشته وابزار
فراخور ياد شدۀ خود را دارد .بکار گيری زور متقابل زور
زدائی نه نموده وبه ازادی سر باز نميکند .خون با خون
شسته نميشود .راه حل  ،خشونت زدايی يا بی محل نمودن
اسباب خشونت است .يکی از انها  ،راست را از پوسته
دروغ بيرون اوردن و يا ممانعت از پوشاندن جامۀ راست
بر تن دروغ است  .لهذا سعی وتﻼش ولو صادقانه برای
جهيدن ازاين مدار بسته بی نتيجه و حاصل ان تخريب و
تعادل ضعف ها ويأس وسرخوردگی و نهايتا در حد پندار
ها باقی ماندن بوده و خواهد بود  .پنداشت و يا پنداشتن به
ت ازاين دست ميتواند بخش
تنهايی عيبی ندارد.آيا پنداش ِ
مکمل فرمايش " پندار نيک ،گفتارنيک  ،کردارنيک "
ِ
حضرت زردشت باشد ؟ وﷲ اعلم.
توفان کشنده و بلعنده
وقت انست که بپرسيم از متن اين
ِ
انسانها وطبيعت که قدرتمداری در جهان برپا کرده است
روزنۀ برای بيرون رفت ازين جهنم برای اکثريت دوزخی

)(74
وفردوس برای اقليت کوچک بهشتی ها در فرارو قرار
دارد ؟ واگراين روزنه ديده ميشود با چه ابزاری وچگونه
ودر کجا ؟ پاسخ اينبار آری ويک "بلی" بزرگ است .اگر
از بيان انهمه منفی های ذهن وروح آزار و گذار يکباره به
خوشبينی بهشت موعود  )،البته گذار ،نه از جنس گذار
های رسوايی اور تره کی ها واعوان وانصارش که برای
ويرايش ايديولوژی جبری شان مراحل تاريخی تراشيدند
وبعد چند تا از ان مراحل را بلعيدند( ،دچار ترديد نشده و
اگر اندکی صبر و سعه صدر داشته باشيم ميتوانيم داشته
های مانرا را نه به حيث حقايق منُزل ،بل به حيث حقايق
تجربی وزمينی شريک ساخته به محک تجربه ازموده ،
انرا با نيت نيک والبته توأم با صداقت در راستای زور
زدائی تلفيق داده  ،دست بکار "انداختن طرح نو" شويم .
بلی طرح نو  .طرحی که ان ظرفيت و وسعت را داشته
باشد که بهانه کندن پوست سر مسلمان بدست کمونست
عدالت خواه وبريدن گلوی کمونست بدست مسلمان خدا
پرست و در اين ميان سود جويی و"منفعت طلبی" ليبرال
دموکرات ملبس به ازادی و دموکراسی و مدافع دروغين
حقوق بشر و اعوان وانصار و ريزه خوارهای بومی شان
از اين زدن وکندن وگير ودار محل اجرا نداشته ومنتفی

)(75
گردد .يعنی دقيقا پرهيز از انچه که در چند دهه اخير بر
سر مارفته است .اين طرح ن ِو پيشنهادی "حافظ" در شش
هفت قرن قبل که شگافتن سقف فلک را هدف قرار داده با
تغير اصل رهنمار انديشه ازبيان قدرت به بيان آزادی
وگزينش اصل رهنما آزادی از خود انسان شروع ميشود.
زيرا " تو زخود بيرون نرفته بکجا رسيده باشی؟ "  .چه
رسد به شگافتن سقف فلک .اين است ان انقﻼب بزرگی که
انسان امروزی به ان نياز دارد .انقﻼبی که فورمول جامع
انرا خداوند بوسيله رسول اش در يک کﻼم " ﻻاِکراه " به
خلفای روی زمين اش باز هم هفت هشت قرن قبل از
حافظ ،ابﻼغ فرموده است*  .خلفای روی زمين ايکه ،
مصادره کننده ی حق رهبری فرد ،فرد انان )دربارخﻼفت
بغداد( با نشاندن اِکراه يا زور بجای ﻻاِکراه يا ازادی و
مستحيل شدن در فلسفه يونان را ،برای تداوم قدرتمداری
دربار خﻼفت به صرفه و "منفعت" يافت .واز ان زمان تا
کنون اين کجروی ی سيل آسا -کجروی که گويی هرگز
سر باز ايستادن ندارد ،-کجروان بر کجروها  ،بجای طراط
مستقيم خدا فرموده را ،آيا ميتوان با بجا اوردن مسوليت
"شرط بﻼغ" سد و مانع شد؟ اين سيل متشکل از ايله
جارها ،بيخبران ومغرضين را که مست ومستانه در راه

)(76
خدای غير از خدای دينی که برای انسان است ،به وجد
امده وبه مقصد بهشت بی تابانه ميشتابند ،کی ها وبا چه
وعده و وعيدی قادر وتوانا است بازدارد وحالی شان کند
که راهشان مختوم به جهنم زمينی واخروی است ؟
ديديم بسته ی پيشنهادی جامعه ايده ال و بی طبقه حاوی
علم ،عدالت زمينی  ،معطر با ُمشک زندگی بهشتی ايکه بنا
را برندرت گذاشته و وعده ی وفور دادند برخﻼف ادعا
مدعيان ماتريالست  ،ايدياليستی بود و با وصف
عرقريزی عطار ،بويی ُمشکی متصاعد نساخت وانچه از
ان برخاست حتی به مشام به وجد امده های ما کارگر
نيفتاد ،ومعلوم شد عنصر ومادۀ اصلی مشترک ان " زور"
ريشه در ثنويت يونانی دارد .داروی يونانی که به وجد امده
ها در برابر ان معافيت دارند .نوبت به طبيبی که نسخه
داروی سمی پيچانيده شده در زر ورق های حيات بخش و
رنگين ازادی ودموکراسی وحقوق بشر را تجويزميکرد،
ميرسد .اين نحله از طبيبان فکری که خود را وارث اصلی
يونان قديم دانسته برعﻼوه ثنويت يونانی ،تثليث عيسوی را
نيز يدک کشيده و غرق در ابهت افتخارات تمدنی و
فرهنگی ،خط نقشه ذهنی جغرافيا شرق وغرب شانرا

)(78
ازکنار يونان)کاشانۀ ارسطو( ميگذرانند وبا موضعگيری
در سمت غربی ان  ،به ادامه تجاور استعماری ،ميله های
تفنگ ،در جنگ تمدنهای شانرا نيز بجانب شرق نامتمدن
نشانه ميروند .در اين جنگ استعماری اهداف ستراتيژيک،
شاه رگهای اقتصادی شرق بود و است.عﻼئم شکست اين
نحله ازمناديان وفورغربی که از ذات ساختاری نظام
اقتصاد مصرفی وسلطه وتخريب بيدريغ طبيعت وپيشخور
نمودن انسانها واتﻼف حقوق نسلهای اينده برطبيعت ،مايه
وپايه ميگيرد ،قابل تشخيص و همزمان ظهور قدرت های
هم قماش شان در شرق ،به بن بستی که انرا تعادل ضعف
ها با محصله تخريب نامند ،در مجموع يک خط با دو پهلو
يکی سياست واقتصاد سلطه گرانه وديگری سياست
واقتصاد زير سلطه ها را با تبعاتش ترسيم ميکند.
در زمان و مکانی چنين و قرار گرفتن روی اين خط ترسيم
شده سياست برمدار قدرت است که تکليف "مبلغ" با
انتخابش ميان خدمت گذار قدرت بودن)نوعيت قدرت چه :
مﻼتاريا ،پروليتاريا ،سرمايه تاريا ُ روشنفکرتاريا ...فرق
نميکند ،زور ،زور است واز خود خاصه ها وقانونمندی ها
دارد( ويا ازاد و با ازادی وهمزاد ان استقﻼل بودن،
روشن ميشود وانگاه مضمون و محتوی "تبليغ" برای همه
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واز جمله برای به وجد امده های دينی که تاريخ فرا رسيدن
روز حساب را به امر زور و به کومک انتحار و
انفجارميخواهند سرعت بخشند و نيز غير دينی ها شنيدنی
خواندنی وديدنی ميشود  .چنين است که ما ها در مقام
انتخاب ،با انتخاب بيان قدرت و انديشه رهنمای ان ،
خواسته و يا ناخواسته بر تداوم وضع موجود ،با همه تبعات
فزاينده مخرب ان ،صحه ميگذاريم و يا با گزينش اصل
رهنمای بيان ازادی وانديشه رهنمای ان ،در همان قدم
اغازين ميتوانيم به اطمينان بگوئيم که کمترين کار ميتواند
بازنگری تاريخ و اموختن از تجارب تاريخی باشد .يافته
های عقل آزاد ميگويند وضع موجود دوام اوردنی نيست.
اين را ان بهشتی های کوچک متوطن در بهشت های
کوچک شان ميدانند که مغاکی جهنمی که دهن کشوده است
مکان کافی برای جادادن انها ودنيای بسته انها نيز دارد.
مسأله اينست که اندک فرصت های تاريخی که به ما ُرخ
می نماياند از سودبری و دست بُرد سلطه گرها حفظ
وگسترش داده شود  .کاری که نکردنش را فُرصت سوزی
و خيانت البته به زيان  %99نامند.
در اخير ناگفته نگذرم که اين برداشت دانشمند و مبارز
ارجمند داکتر رسول رحيم در يکی از نوشته های اخيرش،

)(80
جائيکه ميگويد " :استقﻼل گرفتنی ودادنی نيست بل ساختنی
است" )نقل به مضون(  ،بسيار دقيق وگويا است .استقﻼل
حق است و حق بدليل ذاتی بودنش دادنی وستاندنی نميشود.
مشکل غافل شدن انسانها از اين حق و حقوق ديگر و
اسباب وعوامل موجد ومولد اين اغفال است  .پايان
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از راه فايده تکرار ،مرور چندباره بر وضع موجود
آثار گسترش شتابند ِه خشونت و ويرانی تحميلی و
تجاوزکاران ِه دير پا ،در هماهنگی با زمينه سازی های
بومی  ،در کشورما  ،نشان ميدهد که جامعه ابستن تغير
واماده تحول است .احتما ِل وقوع اين تغير و تحول و پيامد
های ان ،هريک از جوانب دخيل ،مشمول مجموعه ی :
مردم يا اکثريت ها ،حاکميت دستنشانده و مگس های دور
شيرينی قدرت  ،ماورأی ملی ها و خدمتگذارهای مزدبگير
منطقوی انها را  ،بگونه های متفاوت ،به تکاپو انداخته
است  .علرغم دشواری تعين سمت وجهت حرکت اوضاع
و پيشبينی پيامد های گوارا و ناگوار ان ،انچه نميتوان در
کنار ان بی دغدغه ايستاد و شانه تکانداد ويا از ان بی خيال
گذشت ،اهميت ذات بروز عﻼئم تغير و تحول است  .بخش
حاکميت و اعوان وانصار ،که با هزار رشته با کانون های
تغذيه کننده ی تداوم فاجعه در ارتباط اند  ،نقش اصلی
ترمز کننده در جهت باز گشايی اوضاع بازی ميکنند .
زيرا " :جدال وجنگ هم بازرگانی است -بجای نان تفنگ
ايد به بازار"  .ب  ،ب  ،ودر حقيقت اينها منبع اصلی
فاجعه افرينی ها اند  .تا جائيکه به اکثريت های جامعه يا
قربانيان اصلی نابسامانيها و ناهنجاريها چند دهه اخير
کشور مربوط ميشود  ،شکست  ،سرافگندگی  ،رسوايی و

)(81
فرار مجموعه ذيدخل ،طبعا به استثنای مردم و نيرو های
ِ
امنيتی ) ،در حال حاضر نيرو های امنيتی را نميتوان
خدمتگذار پروپاقُرص حفظ حاکميت دستنشانده دانست(،
هرگز ترحم و دلسوزی مردم ما را برنخواهد انگيخت .و
اما هيچ انسان دارنده ی حد اقل وجدان ) بيشتر :اخﻼقی ،
و نيز وجدانهای  :تاريخی  ،علمی وملی( نمی تواند به
سرنوشت ميهن و هم ميهنان بی تفاوت وخود را تافته جدا
بافته از ان بداند .
فقدان تحقيق و تحليل مستقل جامعه شناسانه -روانشناسانه،
از ساخت و بافت جامعه امروزی ما ،استيﻼی نزديک به
کام ِل ضد فرهنگ  ،سامانه ی شکنند دولت  ،نظاميگری،
اقتصاد مافيايی  ...عينيت های اند که پژوهشگر بايد در
متن ان نخست راه خود را بيابد و بعد از کنکاش ،حاصل
کارش را به مثابه فکر جهت ياب ،در کفۀ ازمون نقد و
پذيرش جامعه بگذارد  .صدور فرمايش ها و فتوا ها و
فرمان ها  ،امروز ،ازمقام باﻻنشين نخبه ها و"اهل حل
وعقد"  ،چنان از اعتبار افتاده اند ،که بﻼدرنگ بعد از
صدور ،با تمسخر و رشيخند و نيشخند سزاوارانه مردم
مواجه ميشوند .معنی ضمنی اين واقيعت اينکه  ،توانايی
تشخيص دروغ از راست عموميت يافته است .در متن
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چنين جو فکری -سياسی  ،ضرورت به انديشه رهنمای که
با روش ها و هدف های ) راهبردی و کاربردی(معين
خود ،اينهمانی داشته باشد ،ضرورت است .برعکس انديشه
رهنمای متناقض با هدف و روش و وسيله  ،تجربه ناکام و
حکم  ،از مقدمه های درست به نتايج غلط رسيدن و يا
در
ِ
تکرار اشتباهات است .در همين فصل وباب يک مثال
بياوريم  :امروز به رغم قبول اين واقيعت ،که طبقات و
جوامع طبقاتی وجود عينی دارند ،شعار مبارزه طبقاتی،
در جامعه ی با داشتن پيچيده گی های محصول جنگ چند
دهه يی ،نظير جامعه ما ،بويژه در عصری که تراکم
وانباشت داده ها  ،اطﻼعات و انديشه ها بگونه ی ،نقش
دوگانه  :سردرگم کننده و بازدارنده و تسهيل کننده و
روشنگر ،بازی ميکنند ؛ از يکطرف واز جانبی ديگر،
طبقه دوران ساز ! که برخی مبارزان بنای استنتاج های
فردی و تشکل ها و احزاب و نقشه های کاربردی و
راهبردی خود ها را روی ان گذاشته اند ياگذاشته بودند ،
همانند گذشته در کشور ما وجود خارجی نداشته و در
عوض اقشار و گروه های جديد عصر جنگ با هويت
های جديد ،عرض وجود کرده اند  .اين هويت های
ناهمگون و متنوع اجتماعی ،تنها در ظرف ملی جنبش های
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همگانی قابليت فعال شدن دارند .زيرا محل عمل اجتماعی
سياسی از کارخانه ی که وجود نداشت وندارد ،به بازار
تغير مکان نموده است .و اين راديو بازار است که افکار
عامه را سمت وسو ميدهد) البته در صورت امتناع رسانه
های همگانی از همسويی با خواست های اکثريت ها( .
ديده ميشود که اين عوارض  ،همه و همه ،پوشش ها و
ت
بهانه ها برای پرهيز از وارد شدن به صحن مبارزا ِ
ازاديبخش و استقﻼل محور وحق طلبانه وعدالتخواهانه و
مکمل فاجعه است.
دمکراتيک گرديده است .و اين ِ
تغير وتحول آمدنی ی ياد شده  ،محصول جبر تاريخی
نيست .بل ،شرايط مساعد سياسی -اجتماعی ان در حال
تکوين است .بکار بستن روش شناخت در پيوند با
چگونگی کارکردها ؛ فراورده های عقل های بسته و ازاد
را مطابق جنس ،بسته بندی ميکند .در اين باب حرفهای
تفصيلی مانرا گفته ايم  .کوتاه سخن اينکه  ،اعتقاد به جبر
و اساس نظری ان قدرتمداری و ايديولوژی اينها ،تضاد ،
بنا بر قانونمندی های انها  ،و از ان جمله  ،وقتی چشمه
های تغذيه بخود افزايی قدرت يا زور در حال کور شدن
ت  ،فراسيده
باشند  ،نشانه انست که زمان انحﻼل قدر ِ
است .منبع تغذيه قدرت که ماشين سياسی مصرف زور
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نوع روسی به ان متکی بود  ،اقتصاداستعماری و
نظاميگری )شامل رکن جاسوسی و جاسوس پروری( بود
که در پوشش ايديولوژی کمونستی عرضه ميشد .ان منبع
وقتی از اثر مقاومت وجدا شدن پوسته دروغ ازصورتش
عريان شد و با کور شدن مجرای تغذيه  ،ريشه به
خشکيدن اغاز کرد ؛ به انحﻼل درونی نظام روسی و يتيم
شدن دستنشانده ها ،انجاميد  .جنگ و گريز سرمايداری
ليبرال به سردمداری اياﻻت متحده امريکا و مشاوريت
انگليس و  ...اضافه از حد "دفع الوقت مشرب" و ماهرانه
بوده و ممکن با استفاده از تجارب نوع چينی -هندی  ،تا
انحﻼل کامل پيش نروند .شاهد بياوريم  .به ازمايش گذاشتن
ترامپ) راست افراطی( و سندر ) متمايل به چپ( از جانب
اطاق های فکر سرمايداری ليبرال امريکايی ،در راستای
سياست گذاری های بعدی  ،مقصدش در جنگ نرخ معلوم
نمودن است .در همين جا بنويسم  :تا جائيکه به جهان زير
سلطه مربوط ميشود ،پيروزی هر چند ناممکن ترامپ ،به
سود جهانيان است .ممکن اين مطلب از قلم کسی که به
خشونت زدايی معتقد و به تضاد به مثابه نيروی محرکه،
بی باور است  ،نامتعارف جلوه کند .و اما شواهد ابتدايی
نشان ميدهد که متﻼشی شدن امپراتوری جنگ افروز را،
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بنا بر خاصه های ياد شده قدرت ،سرعت خواهد بخشيد .به
همين دليل شيوه دولتمداری اوباما را که نقش ناجی نظام
سرمايداری ليبرال را ،در متن بحرانها به سود ترميم
ماشين سرمايداری امريکا بازی کرد  ،با وصف کشيدن
قسمی قوايش از افغانستان ،عامل وارد شدن بد ترين اسيب
ها بر پيکر مادر وطن ميدانم  .دليل ان اينکه ،اين سياست
کجدار و مريز  ،به مقصد توجيه گرانه پوشاندن هويت
سلطه گرانه خود  ،از قوام  ،تشکل وبعد خيزش های
سازنده مردمی به سود ازادی و استقﻼل و بی محل نمودن
خشونت تجاوزی وبنا بران از "رشد برميزان عدالت" در
ميهن ما  ،جلو گرفته است.
در کنار ساير بن بست های خفقان اور ،قتل و کشتار های
فجيع متداوم و پيهم ؛ مردم ما را  ،در استانه تصميم گيری
های مستقل از قدرت خارجی و بيرون از حوزه حاکميت
دستنشانده انها ،قرار داده است .به سخن ديگر  ،مردم
نيروی بالقوه ﻻزم برای بر سرجا نشاندن متجاوزين
چشمپاره بومی و همدست های بيگانه ی انها ،برحقوق خود
را ،در بازو های خود لمس کرده است  ).تجربه چهل سال
قربانی دادن مستمر ،آزمايشگاه مکانی وزمانی انها بوده و
است(  .اين درک انها را درجايگاه تصميم گيری های
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دشواربرمعبر دشوارگذارعبورجا داده است  .در اين پيچ
وخم  ،نقش روشنگری ،نشانی نمودن راه های سهل العبور
و کم هزينه ميتواند باشد .و باز  ،اهل روشنگری بايد با
چراغ)نورافگن( معرفت از پيچ وخم ها مجهز و از کور
دگماتيک بيشتر ناشی از کتابزده گی ها و تفکر
ذهنی های
ِ
قدرت بنياد  ،مصون باشند ،تا نقشه های هردم متغير
شحنه ها و قوادان شبگرد را در تاريکی ها  ،خوانده
توانسته و راه را از چاه تميز داده و مانع از چاله بيرون
نه شده به چاه غلتيدن رهروان شوند  .مستند های ناطق
تجربه های ؛ 7و 8ثور ميتوانند ،باشند .ميبينيد  ،سر و کار
داشتن با دجاﻻن قدرت و يا قدرت دجال و به جنگ سياهی
رفتن ها ،تاچه حد از خون دل خوردن و از خود کم
گذاشتن و از جان و مال مايه گذاری طلبيده و همزمان ،
به دشواری مبارزات شجاعانه مبارزان عدالتخواه دهه های
 40،50و 60هجری شمسی و قبل از ان در جنبش های
مشروطه و ديگر جنبش های مترقی ،اذعان نمودن و صحه
گذاشتن است.
" ﺮک مال و ﺮک ان وﺮک ﴎ – در رﻩ مﴩوﻃه اول مﲋل اسﺖ" و :
خﻮنﲔ خط ادﻩ ها که به ﲱﺮا نﻮشته انﺪ – ران رف ه قﲅ ﭘا نﻮشته انﺪ
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جدا از هر نوع شهيد نمايی و شهيد نمايی طلبی ،برجسته
ساختن اين واقيعت های تلخ وشيرين  ،در ايجاد تکانه های
جمع و جور کنند ِه نيرو های توانا به تاثير گذاری در
سرنوشت انی و اتی ميهن ،در مرحله عبور ضروری و
حياتی است .
پايان

آقای حسن حقيار و ازادی بيان
ِ

-

"مولوی"

در تحليل های سياسی -علمی ،مسايل بغرنج را تا مرز
مسخ  ،ساده نمودن و نماياندن و برعکس مسايل ساده را تا
سرحد ابهام پيچيده ساختن ،حکم افتادن از دو سوی بام را
دارد  .در هر دو حالت ،خواسته و يا ناخواسته  ،پای
غرض و مرض منطق صوری ) ارسطويی ( به ميان امده
و زبان بيان " زبان عامه پسند و عامه فريب" ميشود.
ميدانيم  ،اين زبان با منطق وخاصه های مختص بخود در
خدمت زور ميباشد  .گاه  ،يک مساله با ابعاد چندگانه ،
چنان ساده و بسيط و سطحی جلوه داده ميشود که شنونده و
خواننده  ،مسحور صورت گريده و از محتوی غافل ميشود
و زمانی ،يک موضوع ساده چنان از ابهام مشبوع ميشود،
خير دقت و پيگيری
که خواننده و شنونده کم حوصله از ِ
دست يافتن به ُکنه ان  ،ميگذرد .موضوع گفتگوی
تلويزيونی اقای حسن حقيار با شبکه تلويزيون "يک" و بعد
بازداشت يک هفته يی او توسط دستگاه امنيت ملی که خبر
گرفتاری ان را به نقل از صفحه راديو آزادی! در ويب
سايت "اسمايی" خواندم  ،همزمان  ،حاوی هردو روش
قدرتمدارانه و بنا بر ان سخت عوام فريبانه و کاذبانه است.
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نقد مستمر چنين رويداد ها به منظور جدا کردن سره از نا
سره و برداشتن پوشش دروغ از روی راست ،ميتواند
واقيعت را انچنان که است ،بدون دخل وتصرف ذهنيات
مان  ،بشناساند.
از اقای حسن حقيار تنها همين يک مصاحبه طويل  ،مملو
از تناقض گويی ها  ،مصاحبه ايکه اشتراک کننده ها در
زبان "بيان قدرت"
يک موضوع  ،و ان استفاضه بيدريغ از
ِ
 ،وجه اشتراک داشتند  ،شنيده ام  .در اين ميز نيم ِگرد،
ريشه يابی موضوع اصلی يعنی حادثه ی کشته شدن مﻼ
منصور و پيشبينی سير بعدی حوادث و اتخاذ تدابير
بازدارنده ويا تسهيل کننده ونقش حاکميت وابسته  ،به
حاشيه رانده شده و چون هريک ميخواست بفهماند که "من
هم اينجا نشسته ام"  ،متوجه من نيز باشيد! گفتنی های زياد
در گرد و غبار تشريفات اعتراضی وتشويقی ،ناگفته ماند .
يورش دو شرکت کننده
در همان حال  ،لبه تيزحمله و
ِ
ديگر ،به حق ويا ناحق ،به شمول گرداننده  ،البته به رواج
و نرخ روز ،متوجه اين اقا بود.
اقای حسن حقيار متناسب به ميزان فراست و عقل خود
توانست چشم انداز خود را  ،از حادثه بصورت اخص واز
محيط سياسی محاط بران ،بصورت کل ،به معرض ديد و
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شنود قرار دهد .و اين چشم انداز کوتاه  ،تنگ  ،خيره
ومکدر بود  .با تجربه و شناختی که از طالبان داريم ،
انتظار بيش از اين ،از يکتن مدافع و مبلغ انها ،در چنين
ِ
جر وبحث ها ،واهی و نابجا بوده ميتواند .نمای کلی
تصوير ارايه شده او را ميتوان چنين بازنمايی کرد :
امريکايی ها اشغالگران وقدرت الحادی اند )از اشغال و
الحاد به صراحت سخن نميگويد -نقل به مفهوم ( .بنا بر ان
جنگ طالبان ،جهاد ومﻼ منصور شهيد است .طبعا اين
،
ِ
نوع اسانگيرانه  ،سطحی و مبهم  ،طرح موضوع  ،در
جامعه ی که زبان "عامه پسند وعامه فريب" رواج و
مروج و شنونده و عﻼقمند بيشمار دارد ،ميتواند مبنای
ترس وهراس حاکميت بی باور به ازادی و استقﻼل و
گمراهی مردم را فراهم نموده ،و در عين حال  ،گفتنی
شدن اغواگرانه
است که  ،اتخاذ اين شيوه و روش  ،سوار
ِ
حاکميت دولتی بر موج نفرت وخشم مردم را تسهيل و
زمينه سازی ميکند  .البته اگر بتواند از غربال و فلتر نقد
جامعه  ،بی گذرنامه عبور و به اين قاچاقبری ادمه دهد ! .
طالبها و همکاسه ها و در رأس انها پاکستان در تبانی با
غرب و تا جائی ،روسها و ايرانی ها  ،بهانه ی اصلی
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حضور و دوام حضور اشغالگرانه و تبعات ان )حاکميت ضد
مردمی و خود فروخته( در کشور اند.

تاکيد و ابرام مستمر مابر اصل ازادی واستقﻼل ونفی
قدرت  ،ريشه در نياز های هستی و زندگی انسان و جامعه
دارد  .و هدف از ان برجسته ساختن توانايی های انسان
جامعه برای عبور از سرنوشت تقديری به زندگی تدبيری
و از دور باطل جبر ،جهيدن است  .در غير ان ميدانيم
که  " ،افتاب امد دليل افتاب" .
وقتی صحبت از ازادی بيان است  ،تبادر کلمه سانسور به
ذهن طبيعی جلوه ميکند  .اگر با اين کارکرد خود انگيخته
ذهن موافق باشيم  ،عرض بعدی اينکه  :بدترين دشمن
انسان سانسور است  .يکی از دﻻيل  :هر عمل  --از عمل

يک الکترون)داده های فزيک انفورماتيک( گرفته تا عمل
يک انسان  --مسبوق به اطﻼع است  .برای تهيه يک پياله
چای انسان نياز به يک رشته اطﻼعات دارد" .دستگاه
اطﻼعاتی ذهن انسان اطﻼعات واصله از بيرون وماحول
را ميگيرد .روی ان کار می کند وجای انرا بعد از تجزيه
و تحليل ،در نظام اطﻼعاتی خود معين می نمايد .دستگاه
ذهن بعد از جااندازی اطﻼع برمبنای اندوخته ی تماس و
تجزيه و تحليل  ،يا در صحت ودرستی اطﻼع ترديد و ان
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را نمی پذيرد ويا اينکه ان اطﻼع که از ازمون دستگاه
اطﻼعاتی موفق و موافق برامده ،مورد قبول قرار ميگيرد.
اين مرحله ی قبول را توحيد و عشق ناميده اند .در مقايسته
با يک الکترون  ،کار اضافی که انسان بعد ازطی مراحل
ياد شده  ،با اطﻼعات )معلومات( ،انجام ميدهد  ،به اين
اطﻼعات معنی و مفهوم بخشيدن و سر انجام نظريه درست
کردن است" .حال ،اگر يک اطﻼع صحيح را پذيرفتيم و
بر مبنای ان يک نظريه درست کرديم  ،اين نظريه از ان
لحظه به بعد ،مصدر اعمال درست و معقول ما  ،ميشود.
اطﻼع نادرست بود  ،تا ثريا
اما اگر اساس نظر يا تئوری
ِ
کج رفتن ديوار بايد غير منتظره نباشد  .به هر حال ،
فضای اين داد وگرفت اطﻼعات و انديشه ها بايد بيکران
آزادی باشد تا ،جو و زمينه ازادی بيان ،در معنای نقد
ونقادی و جداکردن سره از ناسره و تفکيک دزد از
کاروانی ،مساعد و تامين گردد  .گويند  ،دانشمند بدون
نظريه وجود ندارد  .قبول  .اما مشکل زمانی اغاز ميشود
که دانشمند در حصار نظريه )خواه درست وخواه غلط(
ساخته و پرداخته خود محصور شود) .ضايعات وتخريب
ها و حق تلفی های ناشی از قدرت و زور  ،و اصل
رهنمای ان ثنويت ،که رهبری را که درونی هر انسان

)(93
است  ،در بيرون انسان قرار ميدهد و رابطه پير ومريد
ورهبر ورهبری شونده و نخبه و عوام  ...و تا بخواهيد،
چندگانگی ايجاد ميکند ،با اين نظريه سازی ها ارتباط دارد.
" کيش شخصيت " را نيز با همين مساله پيوند ميدهند .(.
جريان ازاد اطﻼعات و داده ها و انديشه ها ،شکستن و
برداشتن اين حصار ها – اعم از "کانتينری" – را ايجاب
ديوار سانسور ها حقيقت اشکار
ميکند  .با فرو ريختن
ِ
ميشود و مشت دروغگو ها باز .دروغگو ها به اسانی به
پذيرفتن راست تن در نمی دهند  .لهذا ضرورت مبارزه به
ميان می ايد  .مبارزه برای ازادی  .معکوس قضيه نيز
بنوعی صدق ميکند  .چنين که ،هرچند حق و حقيقت يکی
است  ،اما برداشت انسانها از حق و حقيقت متفاوت بوده و
نمی تواند هميشه يکسان باشد  .در اين مکان وزمان است
که به پذيرش و پا درميانی دو حق بنيادی انسانها ،يعنی
حق اشتراک و حق اختﻼف اذعان صورت ميگيرد .ايندو
حق ،مکمل يکديگرند  .يکی بدون ديگر کارايی وحتی
معنی ندارد  .مردم ساﻻری ها تسجيل کننده حق اشتراک و
حق اختﻼف افراد و جامعه ها اند .ريشه جذابيت و مقبوليت
مردم ساﻻری ها در کارکرد اين دو حق نهفته است.در
اينجا است که نقش رسانه ها نظر ها را بخود جلب ميکند.
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رکن چهارم مردم ساﻻری  ،رسانه ها و وسايل ارتباط
جمعی يا ابزار های ازادی بيان هستند که در متن ان
واقيعتی که انسان است  ،قرار دارد  .اما وقتی در مورد
رسانه ها اطﻼق ..." ،وای از ان روز که بگندد نمک " ،
صدق کند  ،ناگزير افتضاح های شرم اوری که عامدانه و
فضوﻻنه ميخواهند به پای مردم ساﻻری ها بنويسند  ،و
رويکرد های استبدادی خود ها را توجيه کنند  ،را بايد،
بشناسيم و بشناسانيم .
به تبع پيشوند ازادی ،که ازادی بيان دارد ،نمی توان  ،به
باورما  ،برای ان حدود تراشيد .و اما در جامعه استبدادی
که تازه مشق وتمرين ازادی ميکند ،همواره اين خطر
وجود دارد که ازادی بيان مرزها ميان اختﻼف عقايد و
دوستی ها و دشمنی ها را مخدوش ساخته  ،به سو گفتار
وپندار وکردار ،ميدان بدهد .بنا بران  ،به پذيرفتن برخی
ظابطه ها نياز است  .وباز  ،وضع و اِعمال اين ظابطه ها
در جامعه ) بسته يا باز ( ازادی بيان را ،به محدود و
قراردادی تعديل ميکند  .تناقض مشهود است  .ضد
ونقيض گويی خاصه قدرت است .حرف ما بر سر ازادی
بيان است .با اين تناقض ها چه کار کنيم ؟ چگونه اين
تناقض ها را رفع نموده ميتوانيم ؟ اين تناقض ها به مدد
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نقد قابل رفع اند  .نخست به "ازادی بيان" در ديد گاه های
ليبرال ها  ،ليبرتارين ها ،انارشيست ها و کمونيست ها ،
توجه کنيم  .بعد راه حل مانرا ارايه دهيم .

" آزادی بيان" در ليبراليزم همان تعريف را می يابد که
ازادی يافته است  .يعنی تعريف ازادی به قدرت  .ليبرالها
ازادی بيان را عبارت می دانند از  " :خوداری از وارد
کردن زور به اشخاص بخاطر جلوگيری از بيان باور های
خويش "  .شخص در بيان عقيده ی که قربانی بوجود
نياورد ،ازاد است  .ناسزا گفتن و بهتان به کسی و جعل
قول  ...چون قربانی بوجود می اورد ،جرم است .از نظر
ليبرالها مالکيت خصوصی تنظيم کننده رابطه گوينده و
نويسنده وشنوده و خواننده ميشود .کس حق ندارد داخل
حريم شخص ديگر گرديده و اظهار عقيده کند .انها ميتوانند
در رسانه ها جمع شوند و ابراز نظر کنند .بنابر ان ،جمع
شدن در اماکن و معابر عمومی را مجاز نمی دانند .در نقد
نظر انها فشردۀ سخن اينکه  :مالکيت خصوصی ترجمان
رابطه قدرت در جامعه است .دارنده و مالک رسانه ها ،
خبر ونظر وتفسير ان را انحصار می کند  .در جامعه
های سرمايداری اين امر معمول و در نتيجه ازادی بيان ،
ازادی مالکان رسانه ها و وسايل ارتباط جمعی گرديده
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است .مالکيت خصوصی حقی نيست که همه در ان
اشتراک داشته باشند .زيرا " يک در صدی ها  ،ثروت
برابر به  99در صد را دارا ميباشند" .اگر به عوض
مالکيت خصوصی ،مالکيت انسان بر سعی خويش را که
يک حق ذاتی است  ،قرا دهيم  ،ايجاب ميکند که استفاده از
وسايل اظهار نظر وخواندن شنيدن نظر ،در اختيار همگان
باشد .
ليبرتارين ها )طرفداران ازادی مطلق( ،که همين اکنون در
انتخابات پيشرو ،در اياﻻت متحده امريکا  ،بر اساس نظر
سنجی ها  ،نماينده انها  %10ارأ را دارد و ممکن نظر به
ساز و کار سيستم انتخاباتی انکشور ،تاثيری در نتيجه
انتخابات نداشته باشند ،موافق و طرفدار ازادی کامل اظهار

نظر و اطﻼع هستند .از نظر انها داوری درمورد يکديگر
حق هرکسی است .حيثيت و شخصيت اجتماعی وجود
خارجی ندارد .انرا صاحبان موقيعت ها برای حفظ
موقيعتهای خود جعل کرده اند .از نظر ليبرتارين ها،
ازادی بيان ،خود اصﻼح کننده خود است .به اين توضيح
که خواننده وشنونده نظر و عقيده ی را که نخواهند نمی
خواند ونمی شنود .با وجود اين ،برخی از ليبرتارين ها
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نظر وعقيده ی موجد خشونت را مغاير ازادی بيان می
دانند .
هدف انحﻼل
بخشی از انارشيستها خشونت برای پيشبرد
ِ
سرمايداری را ضرور ميدانند  .اما کاربرد خشونت را
زمانی تجويز ميکنند که همه راه های ديگر برای رهايی
زحمتکشان از بند سرمايداران بسته شده باشد  .هر چند
پرودن را که پدر انارشيسم خوانده اند  ،جانبدار انقﻼب
غير قهر اميز بود  .در نقد نظر ليبرتارين ها و ادامه ان
انارشيستها نکات زير برجستگی می يابد  :دسته ی از
ليبرتارين ها حق اشتراک را نمی بينند  .غافل از اينکه حق
اختﻼف اگر با حق اشتراک همراه نباشد ،خﻸ اشتراک
بوجود می اورد .اين خﻸ را زور پُر ميکند و جامعه مملو
ومشبوع از روابط قدرت و زور ميشود  .ازادی بيان
ترجمان اين دو حق است  .بدون پذيرفتن حق اشتراک
ازادی بيان وسيله سلطه طلبی و بنابراين ،به ضد خود
تبديل ميشود  .روند تجزيه به احاد سرعت ميگيرد و
جريان ازاد مبادله اطﻼعات صدمه ديده و ناممکن ميشود .
ليبرتارين ها خشونت زبانی را مخل ازادی بيان نمی دانند .
و باز ،غافلند که زور محدود کننده ازادی است  .خشونت
زبانی زور است و سيمای شديد خشونت زبانی ترور
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اخﻼقی است  .اين ترور تنها به شخص ترور شده زيان
ترس را بوجود مياورد که ازادی
نمی رساند ؛ بل جوی از ِ
بيان به تناسب ميزان ان ترس ،محدود ميشود  .ازادی بيان
در کمونيزم و نقد انرا به خواننده ها واگذار ميکنيم .
تلويحا ياد اور ميشويم که استالين ازادی را ايديولوژی
بورژوازی ميدانست  .و استالين های وطنی...
ازادی بيان در گفتمان ازادی و استقﻼل :

"بنا بر حق اختﻼف ،ازادی بيان حق همگانی و بنفسه
نامحدود است .اما برخورداری از ازادی نامحدود بيان
انديشه ،ايجاب ميکند که  ،بيان انديشه بايد خالی از زور
باشد .زيرا زور محدود کننده و يا ايجاد کننده حد است .
برای اينکه ازادی بيان نامحدود بماند حق اختﻼف بايد
همراه باشد با حق اشتراک  .قايل شدن به تقدم وتأخر حقی
بر حقی ،پای قدرت را به ميان می کشد .حقوق ،يکديگر را
ايجاب ميکنند و يک مجموعه هستند .وقتی محتوی
بيان،حقی ازحقوق ميشود،دو حق،يکی حق اشتراک
وديگری حق اختﻼف رعايت شده اند .اگر محتوی بيان حق
نباشد ،به ضرورت ،قول زور ميشود و بنفسه ناقض ازادی
بيان .
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در اين قسمت برای تکميل بحث ،دو پاسخ به دو پرسش
را ،به سبب پيچيده گی و دشواری هضم متن برای خواننده
 ،بصورت فشرده ،از کتاب " ارکان دموکراسی* " نقل به
مفهوم مياورم  .به اين اميد که روح کلی مراد نگارنده ی
انرا حفظ نموده توانسته باشم  .پرسش اول  :ايا ازادی بيان

بدون حد به ضد خود بدل نمی شود ؟ پاسخ  :ازادی بيان
وقتی محتوی بيان حقوق هستند نامحدود می ماند  .دانش و
هنر و فن وانديشه رهنما چون افريده عقل و دستاورد
استعداد های انسان است ،ازادی نامحدود بيان را پيدا
ميکنند .اين ازادی هرگز ناقض ازادی بيان ،نمی شود.
مگر انديشه همواره حق نيست .بنا بران پرسشی مهمی
محل پيدا ميکند وان اينکه  :بيانی که محتوايش حق نيست ،
بنابراين  ،زور است ،بايد ممنوع گردد و يا ميتواند اظهار
شود؟ پرسش مرتبط ديگر :ازادی بيان دريک نظام
فرهنگی قابل بحث است و يا اينکه ازادی فرا فرهنگی
است؟
پاسخ  :نخست جايگاه ازادی و ازادی بيان را در فرهنگ
بيابيم و بشناسيم  .فرهنگ فراورده عقل و دست خود
انگيخته است .کار خود انگيخته )غير دستوری( عقل در
ازادی مطلق يعنی در اينهمانی با هستی توانا به خلق از
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جمله خلق فرهنگ ميشود .پس استقﻼل و ازادی در
انديشيدن و بيان انديشه  ،همراه با حقوق ديگر انسان را
فرهنگ ساز ميکند .چون هر جا که جامعه ی است،
فرهنگ نيز است  ،از اينرو ،ازادی بيان جهان شمول است
)از اينرو است که اعﻼميه حقوق بشر در ماده های  18و
 19از ان سخن ميگويد**( و فراورده های عقول و
دستهای مستقل و ازاد ،بخش مشترک فرهنگها هستند که
ميتوان انرا فرهنگ جهانی استقﻼل و ازادی خواند.
اما در فرهنگ ها بخشی نيز وجود دارد که تنظيم کننده
رابطه انسانها با قدرت است .اين بخش از فرهنگ ها
کاربرد فرهنگ ازادی و استقﻼل در روابط قدرت هستند.
چنانکه دانش عنصری از عناصر فرهنگ استقﻼل وازادی
است .اما همين دانش را انسانها در تنظيم رابطه با قدرت،
بنابران ،در رابطه مسلط – زير سلطه با يگديگر بکار
ميبرند  .لهذا  ،فرهنگ قدرت يا ضد فرهنگ  ،بدون وجود
فرهنگ  ،وجود نمی يابد .
بيان فراورده های عقل که محتوی شان قدرت يا زور
هستند ازادی بيان را محدود نمی کند ،هرگاه ،اشتراکها ،
همانند اختﻼف ها  ،از جمله در  :ازادی کامل دو جريان
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اطﻼع وانديشه با بر داشتن مرزها و ازادی نقد  ،همگانی
کردن خشونت زدائی  ،غير مرامی ساختن دولت و
اشتراک در عدالت بمثابه ميزان سنجش اندازه برخورداری
از دو حق اشتراک و اختﻼف برقرار باشند .زيرا به يمن
نقد هر بيانی پوشش زور را از دست داده و قول حق
ميگردد  .فرض کنيم شدت بهتان وتوهين وافترا و جعل
قول ...به اندازه ی باشد که ترور کامل شخصيت را سبب
شود؛ به ياری جريان ازاد انديشه ها و اطﻼع ها ونقد قو ِل
زور ،نه شخصيت ترور شونده  ،بل ،شخصيت ترور کننده
است که تخريب ميشود .در حقيقت  ،وجدان اخﻼقی ،با
ارزش ها که حقوق هستند  ،قول و فعل زور را مورد
قضاوت قرار ميدهد و بی انکه زور بکار برد و سانسور
کند ،زورگو را به ترک زورگويی ميخواند و مردم را بر
ان ميدارد که در برابر زورگو ﻻقيد نمانند  .به اين سان،
اعضای جامعه توانايی جانشين کردن رابطه قوا را با
رابطه حق با حق پيدا ميکند .اين رابطه است که نياز
جامعه را به دولت کاهش ميدهد و دولت را بيش از پيش
حقوقمدار ميسازد .
اگر ،اشتراکها وجود نداشته باشند  ،ضد فرهنگ قدرت
ازادی بيان را محدود و محدودتر و فرهنگ استقﻼل و
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ازادی را ناچيز و ناچيز تر ميکند  .هرگاه ضد فرهنگ
قدرت  ،اشتراکها را از ميان بردارد  ،ازادی بيان را نيز
در محدوده جامعه  ،در بند ضد فرهنگ قدرت  ،ناچيز
ميکند ".
انچه از مشاهده اوضاع جاری ميهن بر می ايد  ،حکومت
وحدت ملی هماهنگ با اقتضا ها و خواست های حاميان
بيرونی و هم کاسه های داخلی  ،لگام گسيخته و اما بيشتر
پوشيده از انظار ،بسوی نهادينه سازی استبداد می تازد.
ارزش های ملی و اخﻼقی روز تا روز از اعتبار ساقط و
جامعه در بحران فراگير دست و پا ميزند .قوانين ،دست
وپاگير تر و مرجع قانون گذاری به کانون مافيا ها و مرجع
اصلی فساد و ضد قانون مبدل شده است .به مﻼحظه اين
وضع ،شايسته ترو بايسته تر می بود  ،هرگاه  ،در روشنی
داده های نظری گرد اورده شده دراين نوشته  ،نسخه
پوسيده طرز فکر ليبرالی اقای اشرف غنی )اقای عبدﷲ
حتی ارزش تبصره را ندارد( در مورد ازادی بيان ،تفکر
سنگک شده اقای حسن حقيار و نيز نقش رسانه ها ،
بصورت تطبيقی و تفصيلی در همين نوشته مطالعه ميشد.
و اما بخاطر جلوگيری از اطاله کﻼم انرا موضوع نوشته
جداگانه ميسازم.
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 21جون  2016سدنی استراليا
 " - ارکان دموکراسی"  ،نوشتۀ استاد داکتر ابوالحسن بنی
صدر .بايد ياد اور شوم که در تهيه اين نوشته به کتاب
مذکور که در حقيقت شامل سه کتاب است فراوان مراجعه
صورت گرفته و مطالبی از ان شايد به عين در برخی جا
ها اورده شده باشند .اگر ان مطالب به علت های تکنيکی
)جمع نظرات خودم و جمله بندی ها( سبب شده به ماخذ و
نشانی دقيق در کتاب اشاره مشخص نشود علتش اينکه به
سعه صدر استاد در بخشايش چنين کمکاری های از سر
صداقت ،باورمندم .
 اعﻼميه حقوق بشر  ،ماده  19ميگويد " هر فرد بر ازادی
عقيده وبيان حق دارد و اين حق ايجاب ميکند که به خاطر
عقايدش وبخاطر جستجو و اندر يافت و پخش خواه انديشه
ها وخواه اطﻼع ها ،با استفاده از هريک از وسايل بيان
انديشه و اطﻼع ،بدون مﻼحظات مرزی  ،ازاد باشد" . .
ماده  18همان اعﻼميه ،ازادی انديشه و داشتن عقيده ودين
وتغير ان را از حقوق انسان ميشناسد .هر کس حق دارد
باور و نظر خود را اظهار کند .در ماده  19حق تحصيل
انديشه و اطﻼع وبطور مبهم  ،حق بر جريان ازاد انديشه
ها و اطﻼع ها امده اند .اما در اعﻼميه حقوق بشر ،حق بر
اطﻼع يافتن از امور کشور ،نيامده است .در نتيجه بخش
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بزرگ اطﻼع ها که دولت وديگر بنياد های جامعه که
بخواهند در انحصار خود نگاه دارند،از دسترس جمهور
مردم خارج می ماند .لذا شهروندان توانايی بر خورداری
از حقوق شهروندی را پيدا نميکند.

رابطۀ استبداد و وابستگی
از باز کردن سرکيسه و حاتم بخشی ها اغاز کنيم  .باد
کردن دالر با شاخی در ارگ وحلقه های ّدور و بر ،
بخاطر جلب رضای خدا نبوده و نيست  .درجن درجن
مشاور قد و نيم قد  ،پيش از لقمۀ برداشتن های حريصانه
از خوان قدرت بايد نمک حﻼلی و اخﻼص چاکرمنشانه
خود را ثابت و به " نوالۀ ناگزير گردن کج" نموده باشند.
يکی از وظايف اين مزد بگيران ،القا فکر ناروا و نازا  ،به
مشوره طلبنده و در برخی موارد احاله ان به افکار جمعی
است  .فراموش نکنيم که عقل بسته تمايل به شنيدن دروغ
دارد ،تا ،راست  .وقتی مشوره گيرنده از نظر عقلی و
فکری سانسور و عقيم باشد و يا گردد  ،انگاه  ،يار اهل
وکار سهل است  .ازاين به بعد قدرت است که از حنجره
مستخدم نگون بخت خود چيغ ميزند  .وقتی حين چيغ
زدن ،صدا نيز از نوع زوزه های مغز متفکرما باشد،
کميدی و تراژيدی با هم اميخته ،ابهام ،غليظ تر و کامل
ميشود  .ندامت بی فايده است  .ببرک کارمل در اخرين
سالهای عمرش  ،زمانيکه بی مصرف شده بود  ،از
اسارت دوران قدرت ! ناله سر داد .شاه شجاع همچنين.
عده ی مانند هيتلر و استالين و خمينی ...تا اخر بازی پيش
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رفتند .خﻼصه ،بازی از نوعِ نيش و نوش است .و اما
جايگاه نيش زدن اين خزنده های بی مروت ،تن زخمی
مردم و وطن است .توجه به اين نيش زنی زهرالود ،بر
پيکر ُملک و مردم ،يکی از بُنمايه های کار انسان ازاد را
ميسازد  .انسان ازاد نيست تا وقتی ازادی خود را در
ازادی ديگری نبيند  .زيرا  ،ازادی حق ذاتی انسان است .و
عمل به حق  ،به رسميت شناختن حق ديگری را ايجاب
ميکند .در حقوقمداری افراد ،جامعه ها وملل در تخالف و
تخاصم قرار نمی گيرند .مگر اينکه پای قدرت به ميان ايد.
بنا بر ان ،اين هشدار را اويزه گوش کنيم که ،زور بدخيم ،
غافل کننده انسان از حق است  .پيروزی ُحب رياست بر
انسان  ،يکی از اشکال غلبه قدرت يا زور بر عقل انسان
است  .زنباره گی  ،ميخواره گی ،داشتن حساب های چاق
بانکی ...اشکال شناخته شده دگر کاربرد زور برضد خود
وديگری و تغير جهت دادن نيرو  ،در تخريب است.
نيروی که در حالت فطری در رشد انسان و جامعه
مصرف دارد .موضوع کار اديان  ،فﻼسفه و مرام ها ،در
درازای تاريخ تعديل اين زور بوده است .البته  ،با اصل
های رهنمای متفاوت  .از اثار کوتاه و دراز مدت  ،اين
کوشش ها اينکه  ،انسان اروپايی از اعصار قرون وسطی
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عبور و به عصر رنسانس قدم گذاشته و يک رشته از
حقوق انسانها در ان قاره ،به رسميت شناخته شد ،که
امروز از ان بنام حقوق بشر سخن در ميان است  .و اما
ابليس قدرت هر بار که از در بيرون رانده شده از دريچه
وارد شده و فاجعه استمرار يافته است .خواننده حق دارد
ابليس قدرت
بپرسد اگر بشريت در طول تاريخ  ،از مهار
ِ
عاجز بوده ما کجای پياز ،که از عهده اين مهم برايم ؟
پاسخ کوتاه اينکه  :اين پرسش به ذات خود اعتراف به
توانايی قدرت و ناتوانی انسان ميباشد  .در حاليکه عکس
قضيه بايد درست باشد ودرست است .قدرت يا زور از
خود هستی ندارد .بلکه فرايند روابط قوا است  .و قدرت
وقتی وجود می يابد ،که يکی انرا داشته و ديگری نداشته
باشد .بنا بر ان مرزی که ميان افراد بنام قدرت ايجاد
ميشود  ،بحکم مرز قدرت بودن ،پيهم مورد تجاوز قرار
ميگيرد .حالت ايستا وسکون ،يعنی نيرو حرکی از دست
هشتن و عدم وجود .اما ازادی طوريکه گفتيم ذاتی حيات
است .حرف وسخن بر سر غفلت از ازادی خود و بنابر ان
غفلت از توانای های خود و اعتقاد به جبر است .همه ی
انقﻼب های بشری  ،گواه توانايی های انسان و اين توانايی
ها را از قوه به فعل دراوردن است  .و اما انقﻼب بمثابه
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روش تغير نيز  ،از اسيب و صدمه بدخيمی که انرا قدرت
يا زور ناميديم  ،در امان نبوده است  .با اين توضيح که :
در روزگار ما  ،بر عﻼوه کوشش های ديگر برای به
کجراه کشاندن انقﻼب ها  ،مفهوم وبنياد نظری انقﻼب را
نيز اماج تير کين قرار داده اند .بگونه ی که انقﻼب را
مترادف خشونت معرفی کردن و نماياندن  ،يکی از شيوه
های رايج و موثر تبليغ نهادينه ساختن اين گمراه سازی
شده است  .در حاليکه انقﻼب خشونت زدايی يعنی زودن
خشونت از روابط است  .اصل رهنمای موازنه عدمی يا
موازنه منفی را  ،مبنای پندار وگفتار و کردار قراردادن،
انسانها را از روابط قوا بيرون ميکشد و استقﻼل در معنی
ازادی جمعی ،اصل ميشود .در نبود استقﻼل حضور و
خزيدن استبداد از ناگزيری های ساختار نظام ها وحاکميت
ها است .با ياد اوری و برجسته ساختن اين رشته از بنياد
های نظری  ،در عمل  ،ببينيم  ،چرا اقای اشرف غنی
پوشش تقلبی دموکراسی را ميخواهد از رخ اش کنار زده و
جرئت نموده ،چهره اصلی استبدادی خود را بنماياند.
پخش و نشر اين خبر  BBCکه  ،اقای اشرف غنی به
رسانه ها دستور داده تا "حدود " ازادی بيان را " تعين"
نمايند  ،از دو جهت قابل تأمل است  .يک  :دانستن
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"حدود" فهم اقای غنی از مفهوم ازادی و ازادی بيان و
نيز اينکه ايا او ِصرف سخن گوی حرفهای است که بر
زبان او گذاشته اند ،و يا ، ...دو  :هدف سياسی دستور و
غرض ورزی های اربابان انگليسی -امريکايی و ريزه
خواران باﻻ نشين مائده های آستان انها .اين دو بُعد
قضيه ،با همديگر  ،در ارتباط اند.
تدابير مضاعف برای کور نمودن کوچکترين منفذ های
هنوز نامسدود تنفس  ،بر دور " جامعه بسته " افغانی ،
در حال اجرا است  .فرمايش تازۀ اشرف غنی  ،امد  ،امد
گلبدين حکمتيار با پشتبار سوغات های نو پاکستانی ،تکيه
محکم بر قومی سازی ساختار حاکميت و نيز جامعه ،
اسﻼم پناهی های نفرت انگيز  ،دروغ ساﻻری و ...
عناوين اين تدابير اند .و بﻼفاصله اضافه شود که همه ی
اينها قانونمندانه اند نه تصادفی .وقتی يک حاکميت
مشروعيت خود را  ،نه از مردم بل از قدرت خارجی
داشته باشد ،ان حاکميت تمام شرايط ﻻزم و کافی برای
گرايش به استبداد عريان و فراگير را در خود اماده دارد .
حاکميت وابستۀ ما  ،در متن روابط قوای که در موضع
زيرسلطه با سلطه گر دارد ،نمی تواند همزمان ،رابطه
مستقل و ازاد با جامعه تامين کند  .صاف و ساده ،چماق
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بلند نگهداشته شده يا همان شمشير داموکلس سلطه گر،
اويخته بر فرق حاکميت ،به هزار زبان به او می گويد که
" ُکت ُ ،کت دلته ،هگی اي ودل بل چيرته  ،موقوف "  .و
يا اگر تمرد کاذب نوع کرزی پيشه کند ،چوب تاديب
"ډوډی زما خوری  ،غوغو سﻼمخانه کی کوی" به خدمتش
ميرسد  .وقتی چنين است انتظار هر نوع گشايش اوضاع
از مصدر حاکميت خود فريبی محض است .
چه حقير و کوچک اند انسان نما های که حيثيت و شرف
انسانی خود را به پای جيفه دنيوی ميريزند!
حاکميت های که بر مدار قدرت شکل می گيرند ،بی
استثنا ،همه وابسته اند  .مسلط ها و زير سلطه ها دوجناح
اين وابستگی را می سازند .تفاوت دو جامعه مسلط و زير
سلطه که روابط قوا برقرار ميکنند از منظر وابستگی  ،در
اين است که جهت حرکت نيروهای محرکه از جانب
زيرسلطه به سمت سلطه گر است  .در روابط قوا  ،وقتی
فرد ،جامعه  ،جامعه ملی يا کشور ،در موقيعت سلطه
پذير قرا گرفته باشد  ،سخن گفتن از "جامعه باز" و بدان
الزام ازادی و دموکراسی  ،بيهوده است  .و باز  ،جامعه
بسته جامعه استبدادی است  .وقتی جامعه بسته درموقيعت
زيرسلطه قرار گيرد ستم و استبداد ،ابعاد مضاعف می
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يابند .سياستگر جامعه بسته وقتی با عقل بسته وارد سياست
ميشود روش او نمی تواند چيزی فراتر از نوک بينی ديدن
و عکس العمل شدن ودر اوج کارايی چهره يک تجزيه
طلب و مبشر جدايی طلبی به نمايش گذاشتن باشد .زيرا اين
پيش پای بين های معذور نميدانند و يا سود شانرا در اين
نادانی ميدانند که عامل ايجاد مرز های جنگی ،نهاد ها يا
بنياد های جامعه اند که بر اصل رهنمای ثنويت يا منبع
توليد زور شکل گرفته اند .وقتی اين بنياد ها بر اين اصل
تصحيح يا منقلب شوند که“ نه مسلط و نه زير سلطه ،انگاه
وطن انسانها را از زمان و مکان هميشگی برخوردار
نموده و وطنداری به معنای استقﻼل و ،ازادی بمثابه توان
گزينش شيوه زندگی  ،بُنمايه استقﻼل ها و ازادی های
ديگر ميشود” .از ابشخور اين فريب خوردن ها وغافل
شدن ها است که سلطه گر گاو وار مينوشد و برای مکيدن
های بعدی تجديد قوا ميکند .اين نقيصه را به مثابه يک
اسيب سياسی  -اجتماعی  ،بايد با دقت شناسايی و بعد
معرفی کرد تا مبنی جرئت تعرضی و دست درازی های
پوشيده و عريان بی ريشه ترين حاکم دستنشانده کمپنی،
اقای اشرف غنی را برحقوق انسان جامعه خود در يابيم .
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حاکميت زير سلطه و بنا بر ان وابسته  ،از مراجعه به
مردم می هراسد .اين هراس دليل دارد .برعﻼوه دليل قطع
خوان که سلطه گر با خرچ از کيسه مهمان ) در
روزی از
ِ
مورد خاص بحث ما از کيسه صاحب خانه( گسترده است،
مراجعه به جامعه يعنی باز گشايی مجرای تامين رابطه با
جامعه  ،در اولين فرصت تماس ،سوالهای را پيش پای او
ميگذارد که او عاجز از پاسخ گويی به انها است .و بدتر از
ان برای او ،اين گشايش تنها به يک مجرا خﻼصه نمی
شود .شکست و ريخت اغاز ومجرا ها يکی پی ديگر،
ساخت و بافت تار عنکبوتی قدرت او را پنبه نموده ،
حاکميت وابسته را در مسير انحﻼل سوق ميدهد .و کام
سلطه گر را تلخ ميکندُ .مهره های حاکميت وابسته انرا
اشوب تلقی وپايان زندگی طفيلی وار شان را در ائينه ان
می بينند  .بنا بر ان ،سلطه گر و حاکميت وابسته به او،
نياز به نهادينه سازی وتوصل به استبداد به هر شيوه
ممکن ،دارد .فرمايش اخير اقای اشرف غنی نيز بر
خاسته از چنين خاستگاه است .اينکه چرا در بحبوبه فعل و
انفعاﻻت داخلی و بيرونی جاری به اين صرافت افتاده
است ،بحث مفصلتر را ايجاب ميکند .کوشش ميکنيم
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سرخط های ان بحث را بصورت فشرده جا  ،جا نشانی
کنيم.
يک نگاه کوتاه و اما همراه با دقت  ،به ارايه امار وارقام
سرسام اور مصارف اياﻻت متحده امريکا در افغانستان و
تبليغ منتبارانه ان  ،غرض و مرض وفريب و دروغ
بزرگی را اشکار ميکند .ميدانيم و يا بايد بدانيم که فيصدی
بزرگ مصارف تريليون دالری اياﻻت متحده را مصارف
نظامی "جنگ تروريسم " ميسازد  .جنگی که هدف ان
پيشگيری از تروريسم وامنيت غرب وانمود ميشود .در
باب صحت اين ادعا حرفهای موافق و مخالف زياد گفته
شده است .کوتاه سخن در اين باب اينکه  ،ناظران به استناد
داده های منابع امريکايی به اين باورند که جنگ برای
انکشور همراه با شگوفايی اقتصادی است .افزايش توليد و
فروش تسليحات و ايجاد شغل،مواد خام ارزان وارداتی را
عامل ان معرفی کرده اند .واما تا جائيکه به ما مربوط
ميشود اين ادعا را عجالتا سرجمع ميپذيريم وهمزمان بدون
هرنوع ترديد و بی درنگ می گويم که اين جنگ و امثال
ان ،جنگ ما نيست ،بل ،غرب ِکشت بذر افشانی تروريستی
خود را درو ميکند .وقتی نيات پنهان و اصلی غربی ها ،يا
جنگ برسر بازار ها و منابع اسيا و افريقا را بر ان
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بيفزائيم  ،عطا غرب را به لقأ اش بخشيده  ،و گوئيم  ،اين
غرب است که تا گوش در قروض سنگين مردم افغانستان
غوطه ميزند ...و ماجرا به اينجا ختم نميشود  ...به اين
ترتيب طشت رسوايی اين فريب غرب که ،غرب در
راستای پﻼنگذاری ها وترسيم نقشه های ستراتيژيک خود
در افغانستان مصرف کننده است نه غارت کننده ،مدتها
است که از بام افتاده است .با داستان های مفتضح کمک
های جهانی که از در وارد  -و حتی وارد ناشده ، -
بيشترين بخش ان از دريچه به حسابهای کارتل ها و
انحصارات بانکی کشور های مقتدر! دوباره واريز شد و
يک قسمت کوچک بجا مانده در پرورش دﻻل تجار ها و
قشر سرمايدار -بروکرات دولتی ،در نقش پادو  ،برای
تعميل نقشه های بعدی از استين انها ،به مصرف رسيد،
همه اشنا اند .و اما موضوعی که عامدانه تا کنون با نوعی
توطئه سکوت بر گزار شده و رسانه های دست اموز از ان
طرفه رفته و ميروند ،در خط غارتگری ،تبديل کشور به
بزرگترين مرکز ومنبع کشت خشخاش وتوليد مواد مخدر
جهان وقاچاق ان  ،غارت منابع معدنی از جمله يورانيم
وليتيم و احجار قيمتی و ايجاد شبکه های قاچاق و مافيا
های مختص به ان ،که بار ها مخرب تر وکشنده تر از
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تروريسم مذهبی است  ،ميباشد .در حقيقت تروريسم مذهبی
فرايند ترور اقتصادی استعمار غرب است که اولی از
دومی تغذيه ميکند  .برجسته ساختن دليل امنيتی جنگ
افروزی  ،مغرضانه و فريبکارانه است.از جمله غارتگری
های از اين دست ،که مايليم انرا بر دوش قروض ياد شده
در باﻻ  ،بار نموده و اقامه دعوا کنيم  ،عوايد ساﻻنه 70
بليون دالری فروش محصوﻻت خاشخاش افغانستان در
بازارهای اورپا وجهان است .از اين عوايد فيصدی ناچيز
ان به علت تنظيم مافيايی وغارتگرانه صادرات و
واردات)قاچاق و دوران پولی  -مالی( از استين حاکميت
خوار دستنشانده و تقلبی ،به کشور ما تعلق ميگيرد.
ريزه
ِ
چپاول و غارت احجارقيمتی لوگر ،زمرد پنجشير ،ﻻجورد
بدخشان ،بيروج نورستان،ليتيم عينک يورانيم خانشين هلمند
به اضافه معادن طﻼ ويورانيم درنقاط ديگرکشوردر جريان
سالهای جنگ تروريسم  ،عوايد به مراتب بيشتر ازمصرف
عموسام،نصيبش گردانيده است )استعفای وزرأ معادن و
اطﻼعات وفرهنگ ،کابينه اشرف غنی بايد شوخی نبوده
باشد(.لهذا اگرسخن ازمنت گذاشتن باشد،اين مردم افغانستان
ب وابسته به منابع مادی
است که بايد طالب ادای دين ازغر ِ
و امکانات جيو پولتيک خود ،باشد  .اما در وجود حاکميت
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های وابسته و دستنشانده و ريزه خوار و قانع به مائده ها،
قضيه بر عکس شده است .اميدوارم چرايی توتاليتاريستی
بودن چهرۀ اقای اشرف غنی را از نظرسياسی ترسيم و
نمايانده توانسته باشم.
پايان نگارش بخش اول اين نوشته يعنی جستجو انگيزه
سياسی اقای غنی و حاميان بين المللی او برای مشق های
استبدادی عريان و فراگير  ،همزمان با اماده گی برای براه
انداختن تظاهرات حق طلبانه در کابل وجا های ديگر
بود .به سبب ارتباط موضوع نوشته با حوادث جاری و
استعجاليت پخش ان  ،مطالعه تفصيلی عقلی فرمان تعطيل
ازادی! اقای غنی را به اينده موکول نموده  ،هرچند در
اين رابطه حرفهای مانرا به تکرار در گذشته ،شريک
ساخته ايم در اينجا در پيوند با اوضاع و خالی نماندن
عريضه خطوط کلی حرفهای مانرا ،در باب قصور عقلی
مغز متفکر به صورت فشرده تکرار ميکنيم .
آقای اشرف غنی با صدور فرمان تعطيل ازادی بيان  ،در
پوشش تعين حد برای ازادی بيان  ،نيز کارنامه فکری
فقير و حقير اش را رو کرده و مشتش را باز  .اقای غنی
در حقيقت ان تعريف صد بار جويده شده فﻼسفه غرب از
ازادی را نشخوار کرده که ازادی را به قدرت تعريف
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ميکنند .انجا که ميگويند" :ازادی فرد تا جايی است که
ازادی ديگری از انجا اغاز ميشود" .اين تعريف "استورات
ميل" که مورد قبول و استفاده وسيع در ليبراليزم و
نئولبراليزم دارد  ،تعريف ازادی نيست .دليل سادۀ ان
وجود حد ميان دو فرد است .بل تعريف ازادی به قدرت
است .از نظر فيلسوف ازادی سارتر ،ازادی يعنی نامتعين
وتعين ناپذير  .از نظر او تنها عقل ادمی است که تعين
نمی پذيرد  .حدود بسته و مقلد بودن عقل اقای غنی را
همين حکم او بيشتر از چند ده کتاب بيان ميکند  .نميدانيم
که عقل بسته و مقلد را با کدام ِسحر و جادو وچشمبندی به
حيث مغز متفکر درجه دو جهان جازده اند .شنيده بودم که
ميگفتند اگر ميخواهيد دروغی را بباورانيد تا ميتوانيد دروغ
بزرگتر بگوئيد .شايد شايعه پراگنی مغز متفکر بودن او نيز
به همين مقصد بوده است .عقل بسته سانسورچی است .
را ِه داد و گرفت اطﻼعات وداده های خارج از حوزه
ب هدف تابع نتيجه تجربه،
قدرت و همچنان سهولت انتخا ِ
را بر روی خود می بندد  .تجربه ی نيز اگر در کار
باشد ،بايد هدف از قبل تعين شده او را ثابت کند.
دموکراسی خواهی اشرف غنی نيز تقليد کورکورانه از
غرب و متکی بر اصل انتخاب نماينده و اقتصاد بی لگام يا
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انارشی بازار است .عقل بسته اقای اشرف غنی از تقليد
دموکراسی غرب  ،البته با تزيد چاشنی تقلب ،يک وجب
فرا تر ،توان ديد ندارد  .غربی وقتی بر سکوی ﻻف و
افتخارات تاريخی می نشيند  ،ناف زمين او يونان و
دموکراسی وتمدن يونان است که جهان غير غربی بايد به
ان سر تعظيم فرو ارد  .در حاليکه در نتيجه عادت به
دروغگويی درمورد همان يونان نيز دروغ ميگويند .زيرا
اگر دموکراسی توليد يونان متمدن است ،همان يونانيان
متمدن ،پدر دموکراسی بر اصل مشارکت يونان ،سقراط،
را با خوراندن جام زهر ساکت کردند  .انچه شاگردان
دار! سقراط  ،اقايان افﻼطون و ارسطو ،بعد از او با
وفا ِ
تلبيس ابليسی کشت کردند بذر شوم قدرت بود که نه دين از
گزند ان در امان ماند ونه دنيا و تاحال خوراک فکری
سرمايداری ليبرال وساير دين داران وبی دين ها را
ميسازد  .از جمله مغز متفکر ما از نشخوار بر ان دمی
اسائيدن را کفر ميداند .
به اميد بالندگی جنبش های مردمی
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استفاده ازدرسهای تجربه هادر شکستاندن بُن بستها
وضع جاری کشور را ميتوان ،بُن بست چند بُعدی تعريف
کرد .وقتی صحبت از بن بست است ،بی گمان انباشت و
تراکم روز افزون ناهنجاری ها و نابسامانيهای در ابعاد
مختلف حيات جامعه ) سياسی  ،اجتماعی  ،اقتصادی ،
فرهنکی  ،نظامی( و شيوه و روش مديريت ان ،نظر ها را
بخود جلب ميکند .ميتوان شيوه و روش جاری و متداول
مديريت جامعه را از منظر ديکته خارجی  ،به شمشير
داموکلس ،اويزان بر فرق جامعه ،مقايسه و يا تشبيه کرد.
چکونگی اداره و نظارت بر منفذ های عبور و مقدار
سرازير شدن وبيرون ريختن اين ناهنجاريها و نابسامانيها
در ظرفی که جامعه ملی باشد  ،چنان است که با ترساندن
از انفجار و بهم ريختن و متﻼشی شدن همه چيز  ،و
محفوظ داشتن حق و صﻼحيت ِ تصميم برای اداره چی
های اصلی ) سلطه گر(  ،وضع موجود  ،تداوم يافته است.
ميدانيم  ،وقتی صحبت از ترس و انفجار و شمشير و
مصادره حق تصيم ،از قاعده به نفع راس هرم اجتماعی
است  ،بيان رايج حاکمی که بر ارکان جامعه مستولی بوده
 ،بيان قدرت )=زور( ميباشد  .در جامعه ما ،زبان فرهنگی
)در حقيقت ضد فرهنگی( که شنونده وگوينده ی زياد
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دارد"زبان عامه پسند وعامه فريب" با ابهام ها و توجيه
گری ها ومصلحت جويی ها اش ،بوده  ،ومنطق صوری
همزاد اين زبان  ،با ان بيان دمساز وسازگار ميباشد .
نظامهای سياسی -اجتماعی از متن جوامع قد علم ميکنند و
نيز جامعه ها را انسانها ميسازند  .در اين مکان است که
مشاهده ميشود ،هر نظام سياسی -اجتماعی با نوعی از
انسان سازگاراست  .به عباره ديگرهر انچه هستيد و
هستيم ،همانگونه برما حکومت ميشود  .در دائره بحث ما ،
دو نوع انسان قابل تشخيص است  .يک  ”:انسان شاعر و
عارف و عامل بر استعداد ها و فضيلت ها و حقوق و بنا
بر ان  ،خود انگيخته ودر رشد ،که سازگار با نظام
اجتماعی باز و دموکراسی شورايی است  .دو  :انسانی که
به اصالت قدرت باور داشته از حقوق و استعداد ها و
فضيلت ها و بنابر ان از کرامت خود غافل ومتناسب به
ميزان شدت اعتياد خود به قدرت ،نظام اجتماعی بسته و
توتالتر را فراخور حال مييابد .حرف سر راست اينکه ،
ميزان برخورداری انسان از حقوق وفضيلتها و ميزان و
بکار افتادن استعدادها او در رشد ،به سخن ديگر ،اندازه
خود انگيختگی انسانها نوع نظام اجتماعی و سياسی و
اقتصادی و فرهنگی انها را معين ميکند”.

)(121
نظام های گوناگون مستبد و توتاليتر را مردم ما  ،از مدتها
به اينسو ،پيوسته تجربه کرده  ،و با انديشه ی که ،اصل
رهنمای ان "ثنويت" و فرايند ان " قدرت" است و روش و
اهداف ان ،که بازهم در سيمای  ،اين و يا ان روش و
هدف  ،قدرت است ،اشنايی و معرفت عملی وجود دارد.
دروغ  ،ابهام  ،تخريب بيدريغ نيروهای محرکه جامعه
)منابع  ،ثروتها ،دانشها  ،فن ها ، (...وابستگی و عدم
استقﻼل ملی ) در اين تعريف از استقﻼل که  :هر ملت بر
حاکميت خويش استقﻼل دارد و هيچ دولت بيگانه شريک
اين حاکميت نيست( و نبود ازادی ) ازادی در اين معنی که
" در درون مرز ها حاکميت به جمهور مردم تعلق دارد و
هيچ نهاد  ،وشخصی و گروهی شريک اين حاکميت نيست،
و هر شهروند ،در تصميم  ،استقﻼل و ،در گزينش نوع
تصميم  ،ازادی دارد" ( ؛ شواهدی ،عريان ونيز شفاف اند.
اما مشکل امروزی ويا انچه از ان بنام نابسامانی
وناهنجاری ياد کرديم  ،زادۀ قدرتمداری  ،در حوزه شواهد
يا شده  ،در پوشش مردم ساﻻری است  ،که به خورد
جامعه داده شده  ،اغتشاش و بحران انديشوی -فرهنگی و
بنا بران  ،اغتشاش و بحران در اهداف و روش ها و تدابير
اداره جامعه يا سياست را به بار اورده است  .لهذا  ،ابهام
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زدايی از مفاهيمی مانند مردم ساﻻری  ،و دور کردن
پوشش های دروغ از روی راست ی که مردم ساﻻری يا
دموکراسی و ارکان سازنده و اجرايی ان  ،باشد  ،به کمک
انديشه ی که اصل رهنمای ان بيان يا گفتمان ازادی است،
ت اساسی  ،ضروری و در خور توجه ايست،
حق و مسولي ِ
که سعی در اين نوشته معطوف به ان ميباشد .
مطالعه تاريخی مردم ساﻻری ها در جامعه های انسانی
نتايجی بدست ميدهند ،گواه بر اين که  ،به بار نشستن
ساﻻری های مردمی رابطه مستقيم به ميزان استقﻼليت و
ازادی در اين جامعه ها داشته و دارد .به نظر من  ،اگر
ممکن باشد ميان گفتمان ها به گفتمان مادر و گفتمان های
فرع قايل شد ،گفتمان های ازادی و استقﻼل گفتمان های
مادر و بيان های دموکراسی و عدالت و رشد و  ...در
رديف فرع ها واقع ميشوند ).در بند اولويت ويا تقدم و
تأخر افتادن ،القا و افاده کننده ثنويت است .مراد ما توحيد
مفاهيم است( .به کﻼم ديگر  ،حرف وسخن از دموکراسی
و عدالت ورشد در نبود ازادی و استقﻼل دروغ و
عوامفريبی محض است .مثال ها زياد اند .مثال زنده و
ناطق  ،کشور ما و انچه در ان ميگذرد ميباشد .و اما نمونه
ی امپراتوری کشور کبير؟! شورا ها ،جای که در ان سخن
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از علم و ايديولوژی علمی بود و مقايسه انها با رقبای
غربی شان  ،خواندنی ويا شنيدنی تر خواهد بود  .در
کشوری با طول وعرض کشور کبيرشورا ها ) در حقيقت
کشور صغير اما تا به دندان مسلح( ديديم که تکثر اميبی
قدرت وبعد تمرکز ان در راس هرم سياسی اجتماعی ،به
زيان ازادی ،در نظام بسته ان کشور ،انحﻼل کانون اصلی
قدرت را قانونمندانه  ،نشانه گرفت .در قطب رقيب جهانی
روسها نيز  ،مطالعه قدرتمداری درسهای اموزنده ی دارد.
در سالهای اوج رقابت ميان سوسياليزم و سرمايداری
ليبرال که از بخت بد کشور ما  ،مکان ازمايش خونين اين
رقابت ها واقع شد  ،سرمايداری ليبرال  ،با استفاده
ابزاری از ازادی  ،علی الرغم جدايی ناپذيری ،سرمايداری
و قدرتمداری ،موفق به بيرون راندن رقيب از صحنه شد .
انگاه  ،در جو اين پيروزی کذائی  ،از پايان تاريخ و پايان
عصر ايديولوژی ها سخن گفتند وﻻف و گزافه گويی های
فراوان ديگر ،و بنوبه  ،مهار تجاوز و تاخت و تاز
سرمايداری را سست و ُ
شل نمودند و لگام گسيخته  ،تا انجا
پيشرفتند  ،که عﻼئم انحﻼل زور ،بروز و ساختار نظام
سرمايه درز ها وترکها برداشت ).هر خشونت با اتخاذ
تدابير خشونت زدايانه بی محل شدنی است .و اما مقابله
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خشونت با خشونت  ،خشونت جديد را جاگزين نموده و
مقابله کننده را واکنش می سازد ودر مدار بسته زور اسير.
بهار عربی را که با پيش دستی غرب و کاستی های
درونی ان جنبش ها ،نخست مصادره و بعد به انحراف
کشاندند  ،ميتوان نمونه ی از روش خشونت زدائی در
امور سياسی اجتماعی شناخت . (.ديديم  ،در کشوری
ُ
شهره به تبعيض نژادی چون اياﻻت متحده امريکا ،يک
سياه پوست مامور ترميم شکست وريخت وپاک کاری گند
سفيد پوست ها ميشود  .در نتيجه ی همان استفاده ابزاری
از ازادی و در عين حال کمترين اعتقاد به ازادی)تفسير
منافقانه از آزادی(  ،به مثابه يک گفتمان ،وتنها با سو
استفاده از يک رکن دموکراسی يعنی مطبوعات و رسانه
ها ،توانستند ازانحﻼل کامل؛ يعنی انچه در جناح رقيب
اتفاق افتاد ،جلوگيری نموده و موقتا نجات يابند.
دموکراسی يا مردم ساﻻری ،از هنگام ان تعريف ابراهام
لينکلن از ان ،که " حکومت مردم ،توسط مردم ،برای
مردم" تا ،اين مبهم گويی وينستون چرچل که "
دموکراسی عيب های زياد دارد ،واما بهتر از ان تاکنون به
وجود نيامده " و  ،از سخن گفتن روسو از " حاکميت
مردم "  ،تا  ،نظريه سيس  Sieyesدر باب " حاکميت
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ملی" و در اين فاصله از تطور مفهوم "رعيت " تا "
شهروند " ؛ راه درازی را پيموده است  .در اين نوشته
شايد وقت ان فرا رسيده باشد که زير نام "حاکميت" ،
معرفی فشرده ی چند نوع دموکراسی  ،را ،و در حد
امکان ،چند نقد کوتاه از انها را نيز بياوريم  ،تا اگر بخت
ياری کرد  ،مدلل شويم که کشور و مردم ما در کجای اين
زمان و مکان جاری ايستاده اند .در هر صورت ،بايست
مغزمتفکردرجه دو جهان وهمزاد فيشنی او را پاسخگو
سازيم !هر چند يارو در بحث رعيت -شهروند  ،گرايش
رعيت پروری ،دمساز با اموزه های بسته قبيله محور،
بروز داده است.
از دموکراسی تعريف های گوناگون شده است .تعريف های
راکه دموکراسی در بيان های قدرت يافته  ،ضرورتا،
بگونه ی غليظ ،مبهم اند  .با وجود اين ابهام  ،ازادی و
استقﻼل دو اصلی هست که بدانها دموکراسی واقيعت می
يابد.
انواع دموکراسی ها :

»  -1دموکراسی به معنی حاکميت مستقيم مردم که ،دران،
هر فرد عضو "مردم" حق حاکميت دارد و اين حق قابل
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انتقال به غير نيست .در جامعه های بزرگ که چاره جز
انتخاب  ،نيست  ،نماينگان بايد تصميم مردم را قانون
گردانند و هرگاه ترديد وجود داشت که مصوبه انها ترجمان
تصميم مردم است ،ان مصوبه به اراء همگانی گذاشته
شود .نمايندگان قابل عزل اند.
 -2دموکراسی غير مستقيم که  ،در ان  ،حاکميت از ان
ملت ميشود .با دادن معنی مجازی به ملت ،حاکميت از
افراد سلب ميشود .در اين دموکراسی ،ملت افراد جامعه را
بکار ميبرد برای انتخاب نماينگان و اين نمايندگان هستند
که جانشين ملت ميشوند در اعمال حق حاکميت .منتخبان
قابل عزل نيستند.
 -3دموکراسی مستقيم – غير مستقيم  :اساس بر
دموکراسی غير مستقيم است اﻻ اينکه همه پرسی نيز در
قانون اساسی گنجانيده شده است .فرانسه دارای اين نوع
دموکراسی است .اما در طول جمهوری پنجم ،يعنی در
طول  55سال ،تنها  4نوبت به ارای عمومی مراجعه شده
است.
 - 4دموکراسی بر اصل اشتراک  :ان نوع دموکراسی
است که مردم در اعمال حاکميت شرکت ميکنند .به اين
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ترتيب که با شهروندان در چند وچون يک تصميم که به
جمهور مردم راجع ميشود ،شور ميشود .نظر حاصل از
بحث های ازاد شهروندان در گرفتن تصميم وتهيه واجرای
متن های قانونی ،بکار ميرود .شهروندان در گرفتن تصميم
وتهيه اين وان طرح قانونی شرکت می کنند و بﻼخره ،همه
پرسی روشی ميشود که  ،با بکار بردن ان  ،شهروندان
اعمال حاکميت می کنند  .اين برداشت از دموکراسی در
اواخر دهه  ، 1960ارائه شده است تا که "دموکراسی بر
اصل انتخاب را دموکراتيزه " کند .هابرماس به بحث ازاد
وجامعه مدنی نقش بيشتر داده است.
 - 5دموکراسی بر پايه حقوق اساسی به اين ترتيب که
قوانين عادی بر وفق حقوق اساسی و حقوق انسان تهيه و
به تصويب برسند و اجرا شوند.
 - 6دموکراسی انارشيست که تحقق ان موکول است به
امکان برابر تمامی افراد در اعمال حق حاکميت مستقيم در
جامعه ی که ،در ان ،رابطه ها ديگر رابطه قوا نيستند:
دموکراسی وقتی برقرار است که نه يک شخص ويا گروه
بجای تمامی شهروندان ،تصميم بگيرد ،بلکه شهروندان،
برخوردار از دانش و اطﻼع ﻻزم برای گرفتن تصميم ،در
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گرفتن ان ،شرکت کنند  .به اين ترتيب که در باره هرکار،
همه انهای که با ان کار سر وکار دارند ،تصميم بگيرند.
بدانها حاکميت واقيعت می يابد .
 – 7دموکراسی از ديدگاه مارکس نيز ،موکول به استقرار
ديکتاتوری پرولتاريا برای منقلب کردن نظم اجتماعی
طبقاتی به نظم رها از روابط طبقاتی ،به ترتيبی است که
انسانها ،در موقيعت برابر ،جامعيت می جويند .وحاکميتی
را اعمال ميکنند که از قدرت)= زور( خالی است.«.
دموکراسی های باﻻ که فراورده اين و ان بيان قدرت
هستند ،همه بر اصل حاکميت و شهروندی بنا شده اند.
وتنها يکی که دموکراسی بر اصل انتخاب و يا دموکراسی
غير مستقيم است  ،در جامعه های بر پا است.
دموکراسی فراورده بيان استقﻼل و ازادی ،درطول تاريخ
تجربه شده است اما درعصر کنونی در جائی ،برپا نيست.
در همان حال که در هر نوع اين دموکراسی ها ،حاکميت
تعريفی سازگار با ان نوع را پيدا ميکند ،شهروند نيز،
تعريفی را ميابد ،که با ان نوع خوانايی داشته باشد.*«.
مشاهده ميشود که  ،از ميان انواع دموکرسی ها تنها ان
شکل دموکراسی که کمترين نزديکی با روح ساﻻری
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مردم دارد ) دموکراسی غير مستقيم بر اصل انتخاب( در
بخشی از کشور ها ،بعد از پيشروی ها وعقب نشينی
فرصت استقرار جسته اند .نتيجه ی کلی که از بحث دراز
دامن دموکراسی ميتوان گرفت ،دموکراسی ها نظر به
درجه اشباع شان از زور)= قدرت( از ديکتاتوری ها و
استبداد ها قابل تميز ميشوند .تصورش را بکنيد ،وقتی از
انواع دموکراسی ها ،قدرت زده ترين های ان  ،حاکميت
های رسمی برخی کشور های مدعی ميراث داری
دموکراسی را ميسازد ،وقتی اين نوع دموکراسی بسته بندی
و باربندی شده به وسيله توپ وتانک وطياره به کشور های
جنگ زده ی مانند افغانستان وعراق وليبی و سوريه...
صادر ميشوند  ،محتوی اين محموله خونچکان به چه
دردی  ،به جز شاف کردن)اطﻼق کلمه از سارتر است که
در مقدمه ی بر دوزخيان روی زمين فانون ،در مورد
تقريبا مشابه نوشته است ُ .گل روی ادبيات ملی ما نازکتر
از انست که چنين درشت گويی های واقعبينانه را بازتاب
دهد  ،(.خود صادر کننده ها  ،خواهد خورد ؟ در عصر
جريان و تبادله سريع دانش هاو اطﻼعات چهره ی استبداد
ها و استبداد انديشی عريان و عريان تر شده ميرود  .با
اين وصف ،پرسيدنی است ُ ،
غر زدن ها و دموکراسی را

)(130
با ډال پشتو ،کريه الصوتانه  ،ډموکراسی نعره زدن ها ،
از ورأی بوق وکرنای رسانه ئی و زرق وبرق تمدنی
ماورأی ملی ها ،چرا عامه مردم در پذيرش اين مال
التجار ِه بنجاره يی ترديد داشته و مجاب نمی شوند ؟ حق
ب عامه ی مردمی است  ،که هرچند ،نه  ،بصورت
به جان ِ
نظام مند و قانونمندانه  ،ازادگی) بيشتر در سيمای بيگانه
ستيزی( در شريان های هستی انها در گردش و تقريبا
باخون انها عجين گرديده  ،و با اين دافعه  ،بوی اسارت از
دموکراسی های صادراتی را قويا استشمام ميکنند و مهمتر
از ان اتفاقا  ،ميراث تجربه تاريخی دموکراسی شورايی
مدينه را ،از مجرای دين باوری ،نيز دارا ميباشند و ميبينند
که غرب متأثر از فلسفه زور باورانه يونان )ضد توحيد(
در بيرون از مرز هايش  ،از يک توحش به وحشی گری
نوع ديگر غلتيده و در اوج برخورداری از دستاورد های
تمدنی  ،چهره وحشی و ضد انسانی به نمايش گذاشته و
ميگذارد .خواننده پرسش گر حق دارد بپرسد  ،اگر چنين
است پس چرا مردم ما در انتخابات اخير ،در سخت ترين
شرايط به پای صندوق های رأی دهی رفتند ؟ نخست
اينکه ،انچه در مورد دموکراسی های موجود گفتيم  ،به
هيچ وجه ناقض وجود روح مردمساﻻری طلبی مردم ما
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نيست .ثانيا تنگنا های که بشريت در ان به سختی فشرده
ميشود  ،اعم از اقتصاد ونظاميگری ها  ،بحران محيط
زيست و در مجموع رابطه سلطه واقيعت ها وعينيت ها
هستند وهيچ کس نميتواند منکر ان باشد  ،بخصوص مردم
ما که از زور ساﻻری ها در پوشش دين و بی دينی ،
بويژه در سالهای اخير رنج و محنت فراوان کشيده اند  .بنا
بر اين ،حاکميت موجود در کشور ما که در هيچ قاموس
و فرهنگ و سنت  ،در سطح جهان  ،نميتوان محکی برای
تعريف نوع و چگونگی ان يافت  ،به هيچ وجه نميتواند بر
محور های موجود قدرت راه حل دائمی برای بحران
غوطه ور در ان ،پيدا کند.
تا اينجا  ،در اين بحث ،تمرکزبيشتر بر بعد بيرونی
جستجو برای پيدا نمودن راه حل حاکميت مردم ساﻻرانه
در خور جامعه بود .و اما استقرار حاکميت های مردم
ساﻻر مستلزم شرايط مساعد داخلی نيز است .در رديف اين
شرايط شناسايی بيشتر ارکان سازنده دموکراسی اعم از
حاکميت ،شهروندی رسانه ها ...ونقش جامعه مدنی ،نياز
اساسی است که در نوشته های بعدی مورد تدقيق قرار
خواهد گرفت .هرچند حاصل کوشش ها درنوشته های قبلی
اين مجموعه با خوانندگان شريک ساخته شده است.
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من طريق سعی می ارم بجا....
* -ص ) ١٩۶تا ١٩٧
ابوالحسن بنی صدر .

( کتاب ارکان دموکراسی نوشتۀ استاد

چيستان بازی استعمار با افغانستان
ِ
اشتهاء حيوانی -غريزی استعمارگران ،در امتداد اضافه از
سه قرن نشخوار بر حاصل دزدی ها و تجاوزگری ها ،در
بيرون از مرزهای شان  ،نه تنها ارضا نشده  ،بل  ،بنا بر
شواه ِد زنده  ،روز تا روز ،تصاعد وعروج نيز داشته
است  .چرا و چگونه ؟ و در پهلوی اين پرسش ،جا دارد
بپرسيم که آيا چيستان ياد شده در باﻻ  ،حل دارد يا خير ؟
ب کوتاه  :بلی  ،حل دارد .
جوا ِ
دراين موضوع که افغانستان در سياستگذاری های بين
المللی ومنطقوی محافل سياسی غرب و شرق جايگاه ويژه
و با اهميت دارد ،از نظر ما ،محل ترديد نيست  .افغانستان
چهار راه اتصال شريان های اقتصادی اسيا و اورپا ،
کشور بزرگ با نفوس متناسب و پوتانسيل و ظرفيت عظيم
اقتصادی -نظامی ) شامل :ابها  ،کوه ها و منابع سرشار
سر و زيرزمينی و نيرو های محرکه ديگر (  ،مدخل
رويأيی ورود ماورأی ملی های انسوی دريا ها و پادوک
های فضول منطقوی انها  ،به شمول اخوند های چرک
سرشت ايرانی  ،به اسيای ميانه  ،از يکسو و معبر رسيدن،
قطبی ها !  ،به ابهای گرم از جهت مقابل  ،شاخص های
ان اهميت و ويژه گی ،برای بيگانگان ونيز برای مردم اين
سرزمين است  .اين موقيعت و امکانات مساعد در
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صورتيکه همسو و همخوان با بيطرفی مستقﻼنه و فعال و
در خدمت نظام بديل مردمی ميبود ،ميتوانست و ميتواند،
در خدمت ابادانی کشور و رفاه مردم ان قرار گيرد و يا
قرار ميگرفت  .مگر ،در جو مليتاريستی حاکم بر اوضاع
منطقه و جهان ،به دو دليل مرتبط با هم ؛ يک  :حاکميت
های ضد مردمی و وابسته و دو  :مداخﻼت خصمانه
بيگانگان اين آمأل ؛ نه تنها به تحقق نپيوست و مجال
ظهور نيافت  ،بلکه سير قهقرايی کشور را  ،با ضريب
کﻼن ،سرعت نيز بخشيده است  .تخريب ها و ضايعه های
مادی و معنوی ناشی از اين به عقب روی  ،در چند دهه
اخير ،تاريخ زنده و ناطق است و نياز به تکرار ،ندارد  .و
تکرار مکرر وچند باره و شفاف سازی
اما انچه نياز به
ِ
مستمر دارد  ،استحاله تدريجی چيستان "بازی موش و
گربه " در افغانستان  ،به قصه " سر مگسک "  -و
يا هر نام دلبخواهی )دلخواهی ( روی ان ميخواهيد
ابهام وتاريکی  -ملی و بين المللی
بگذاريد ، -در ج ِو غليظ
ِ
 که استعمار ايجاد کرده است  ،ضرورت روشنگری وشفاف سازی از طريق کند و کاو بيشتر ،با ابزار و
امکانات دست داشته  ،را جدی تر برجسته ميسازد .
اگر خواننده ی عزيز ،با ما تا اينجا ،همراه و همنوا باشد

)(135
 ،داده های تجربی را  ،نيمه کاره  ،در نيم راه  ،رها
ننموده  ،برای تثبيت جايگاهی در خور و سزاوار ميهن و
هم ميهنان  ،که انرا تارک حقوقمداری و ازادی و استقﻼل
ميدانيم  ،جايگاهی که افغانی قرن بيست يکمی  ،بيش از
انسانهای سرزمين های ديگر ،به تناسب قربانی های که
در راستای احقاق ارزش های پذيرفته شده و جهانشمول
بشری  ،با کاستن از جان و مال خود  ،مايه گذاشته اند ،
مستحق آنند  ،را استناد  ،و روی ان مسند ،به سعی
وکوشش ادامه ميدهيم .
زورگويی های فزاينده و رو به اوج و پيامد های ناگوار
سياست های استعمار جهانی و برمﻼ شدن نيات و اهداف
پوشيده وپنهان وعيان و عريان ،در عقب ان نيات ،اين
مجال را از استعمارگران ستانده است که بتوانند با ،به ُرخ
کشيدن پوشش های دموکراسی و ازادی وعدالت وتمدن و
فرهنگ وترقی ...شيار های زشت چهره اصلی مواضع
سلطه گرانه خود را ماهرانه يا ناشيانه  ،ارايش و ويرايش
کنند  .در قرن بيست ويکمی که سرمايه و سرمايداری،
بجای انسان و با زبان اسلحه وجنگ ،با زير سلطه ها ،
حرف اول واخر را  ،کريه الصوتانه ،با بوق وکرنا  ،نعره
و عربده ميکشد ؛ انسانيت و مقام و کرامت انسان بايد
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دربرابر عنصر قدرت  ،شکست سخت و ُمهلکی را متحمل
شده باشد؟!  .که چنين است و فاجعه همين است  .سرمايه
در يکی از نما های قدرت و زور و اِکراه  ،انسان جامعه
غربی را اجير خود کرده است  .درست مانند اجيران
جنگی ی که خود  ،برای جنگها در افريقا و امريکای
ﻻتين ،و اسيا ،استخدام ميکردند و ميکنند  .و غربی
ميخواهد خدايی اين خدای قهار سرمايه را ،با تبعات ان ،به
حوزه حيات زير سلطه ها ،سريان وجريان دهد  ) .و اين
شرقی ی سيادت وسيطره
روز ها دنباله روان گنگس
ِ
سرمايداری طلب انها که دارندۀ سرمايه و ماشين نيز
هستند  ،در همان مسير کج و راست ،گام بر می دارند .در
اين نوشته به تبع سياق و فحوا کﻼم سرمايه  ،بيشترينه به
معنی سرمايداری امده است  .وضاحت اينکه ،با سرمايه
خصومتی نيست  .سرمايه هميشه وجود داشته و خواهد
داشت .سخن بر سر سرمايداری  ،خواه خصوصی  ،خواه
دولتی به مثابه نظام بهره کشانه و بنا بران ،استبدادی و
خونريز است . (.اين توصل به زور ،ناتوانی زورگويانه
تاريخی سرمايه است وبا حقوقمداری در تقابل  .معنای
ديگر ان اينکه حقوق بشر برای غربی پوشش و
ضمنی
ِ
ابزار است  .به هرحال ،تماشای نمايش ی که در مدار های
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حلقه های کوچک وبزرگ ِگرداب های بلعند ِه زورمداری
 ،شناوری توأم با توحش و دلهره ی سرمايداری را در
چشم رس قرار ميدهد ،نميتواند هم وغم اصلی ما  ،باشد .
ت توجه دقيق به ان ،در برجسته سازی  ،شناختن و
اهمي ِ
مسموم که سرمايداری ايجاد کرده  ،از
شناختاندن اين جو
ِ
کردن فرصت های کنش شدن ها و بکارگيری حاصل
خود
ِ
تجربه از پروسه شناخت را ،در تقليل و کاهش ميزان
تخريب نيرو ها در زور و تدارک بنياد های ضمانت کننده
زود رسی ثمر دهی وتداوم استقﻼل و ازادی  -در عصر
ما)وسيله( جنبش های همگانی  ، -از طريق کوتاه کردن
فاصله های زمانی ) نه  ،کودتاگرانه( ناظر بر بلوغ
جوانه ها در جامعه ؛ است  .ايجاد اعتماد به نفس در
اعضای جامعه از کار های اساسی اوليه و پيش شرط
گذر پُر شتاب زمان بر
گونه ميباشد  .همگام با سرعت ِ
معبر زندگی دنيوی  ،به مدد پشتبار روانشناسی -جامعه
شناسانه  ،عﻼيم خطر ،از جمله مستحيل شدن فرهنگی -
نظامی  ،در بازی های " سر مگسی"  ،تشخيص و با
استفاده و استفاضه از اين داده ها  ) ،در اينجا نخواستم
زبان فرهنگ استعماری بکار برده و بجای " داده " بگويم
" سﻼح "( برای بر سرجا نشاندن و به
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حقوقمداری و " صراط مستقيم " به تمکين وادشتن
سرمايداری  ،بازی منفور جاری را  ،به روابط بُرد ،
بُر ِد  -نه مسلط نه زير سلطه  ، -به سود زيرسلطه ها ،
تغيردادن ؛ برجسته ميشود .و اما  ،قبل از ان  ،داريم که :
" تغيرکن تا تغير بدهی".
در جامعه های غربی  ،پيشنهاد عدالت محور سوسيال
مجرای در حيطۀ تصرف دولت داشتن
دموکرات ها ،از
ِ
منابع و نيرو ها  ،از يکطرف و تﻼش محافظه کاران و
ليبرال دموکرات ها در خصوصی سازی منابع )صنايع
سنگين  ،راه اهن ،بنادر و  (...و نقش فعال مآيشآ  ،به
سرمايه سپردن  ،بعد از جنگ و گريز ها و دست بدست
شدن های چند باره قدرت سياسی در اين کشور ها،
سرانجام فرو ُخفت و با عقب نشينی سوسيال دموکراسی،
سيادت سرمايداری  ،يک مصالحه تسليم طلبانه را الزامی
کرد که تا اکنون ادامه دارد  .امروز علرغم موضع گيری
های برابری طلبان ِه سوسيال دموکرات های غربی و در
پناه اتحاديه های صنفی و حقوق کارگر ،جا گرفتن های
انها  ،اين سرمايداری لگام گسيخته است که سياست های
داخلی و خارجی اين کشور ها را رقم ميزند .سرمايداری و
قدرتمداری همزادان اند  .سرمايه شکلی از اشکال قدرت
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است .و قدرت خاصه های دارد  .يکی از خاصه های
قدرت به خود افزائی مستمر ميباشد.گفتيم،هرگاه منبع تغذيه
قدرت کور شود ،قدرت راه انحﻼل پيشه ميکند .غربی ها
سازش هر ان معروض به
در داخل جوامع خود در يک
ِ
پاشيدن  ،توانسته اند با رشوه های لفظی و جذب نيرو های
محرکه از زير سلطه ها ،از خيزش های کارگری
جلوگيری و ان را در حد توان مهار کنند .اما چون اراده
کننده اصلی و فصل الخطاب ،سرمايه است؛ و نه  ،انسان
ازاد ،بحران های مالی سرميکشند ودر داخل انکشورها
اُفت اقتصادی و بيکاری به زيان اکثريت های جامعه،
چهره مينماياند  .در بيرون از ان جا  ،جنگ های
غارتگرانه اوج ميگيرند .صدور و جذب و تزريق
ساحران ِه سرمايه انحصاری برای جبران خسارات ناشی
از ان بحران ها سرعت می يابد  .دستنشانده های دستچين
سست مايه ترين افراد جوامع زير
شده از ميان حقيرترين و ُ
سلطه انتخاب و در پناه اسلحه و سرمايه ی اجير ساز ،بر
اريکه حکومت های مزدور وخادم اجنبی ،نصب ميشوند .
جهان قطبی شده و آشفته ی که درقطب های ان "دوزخيان
روی زمين" و بهشتی های مأورای ملی وبومی  ،جاگرفته
اند  ،رو می نماياند  .مهاجرتها از دوزخ ها به سمت بهشت
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ها اغاز و عده ی از مهاجران در راه عبور از هفت خوان
ها و رسيدن به بهشت موعود ،خوراک حيوانات بری! و
بحری ميشوند  ...در ثروتمندترين کشور مدعی تمدن وعلم
وفرهنگ جهان که اتفاقا  ،ارکستر اين نمايش خونين و
دردناک جهانی را نيز رهبری ميکند ،در استانه انتخابات
 ،نيمی از رای دهندگان واجد شرايطی رأی ،به دور ادم
نمای دمدمی و متلون مزاجی ،مشهور به ترامپ  ،با نغارۀ
ضد مهاجرتی -اسﻼمی به گردن) ،گارگزار سرمايه و به
يک معنا کلک راستگوی(ِ ،گرد می ايند و نيمی ديگر به
دور يک زن ی که نه تنها هيچ حرف تازۀ برای گفتن
ندارد ،بل ،با استفادۀ نيمه نامشروع از نام گرامی زن  ،در
چرخيدن
راستای جذب فريبکارانه ی آرأ  ،بسود تسريع
ِ
چرخهای بلعنده ماشين سرمايداری  ،از ادای گوناگون
عشوه گری های تکراری سياسی کم نياورده و نيز خم به
ابرو نمی اندازد  .ان چپ نمای گويا سنت شکن ،موسوم
لرزان بخش های از
دامن پُر از اعتماد
به "برنی سيندرز"،
ِ
ِ
ان جامعه را ،در سبد همين خانم خوش خط خالی که شوهر
وافتخاری ابتدايی! راکت
ويلن نوازش ،با مشق های تجربی
ِ
پرانی بر کمپ های تروريستی توره بوره  ،و بارانيدن
بر سر نازدانه و اما بی مصرف شدۀ جنگ های ضد
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روسی اش ،مﻼ بن ﻻدن را نيز درکارنامه خود دارد ،
ميريزد .هرچند ،سيندرز را درتاريخ سرمايداری اياﻻت
متحده امريکا پديده نو ناميده اند وعروج او را با وزيدن
باد های مساع ِد دور کننده کثافات فض ِا سرمايداری ان
جامعه تشبيه کرده اند  -ميتوان "جرمی کوربن" در
انگلستان را نيز در همين رديف به حساب اورد  . -اينها
را نوشتم تا تاکيد نموده باشم که تخريب و ويرانی از
قدرت بر می ايد و در مرکز اين کانون ويرانی  ،انسان
اسير ومستخدم و غﻼم سرمايه و قدرت قرار دارد و اين
انسان نشسته در انجا " ُگل به اب دادن " های زياد
دارد...
"سرمايه حاصل کار متراکم شده انسان درگذشته است".
اينکه  ،چگونه اين ماحصل کار ،دوباره بر انسان مسلط
ميشود ،بايد چشمبندی و سحر و جادوی درکار باشد!  .نه ،
هرچند ِسحر وجادوی افسونگر ،اسباب روزمره دوام
حيات زورمداری است ؛ عامل چيره شدن سرمايه بر
انسان ،غافل شدن انسان از ازادی خود است  .و انسان
وقتی از ازادی خود غافل ميشود که نتواند مفهوم انرا
دريابد و انرا تبين کند و در مقابل پرسش ازادی چيست؟
به لکنت زبانی و فکری دچار گرديده و ازادی را در دست
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درازی بسوی " ميوه ممنوعه " تصورکند و يا نوميدانه به
اين فريب متوصل شود که بگويد  " :بخوريد وبياشاميد و
سکس مصرف کنيد که زندگی همين است . " ...در حيطۀ
معلومات من ،شيره و عصاره تفکر و فلسفه غرب نتوانسته
است در تعريف ازادی ،از فورمول عقلی فلسفه کﻼسيک
يونان يعنی تعريف ازادی به قدرت ،پا فراتر نهد ) ،سارتر
استثنا است .از نطر او تنها عقل ادمی است که تعين نمی
پذيرد . (.ولی  ،ازادی و قدرت رابطه جن و بسم ﷲ را
دارند .جای که قدرت است ازادی نيست و جای که ازادی
ور زورمداری به تنهايی،
است قدرت وزور نيست ّ .د ِ
بسته و فرساينده و کاهنده و مخرب است .و اين در
حاليست که " ،صراط مستقيم " با چشم انداز روشن و
فراخنای بيکران ازادی بالغ بر چهارده صد سال قبل که
کانون های بشری قدرت های اسيايی  -اروپايی و افريقايی
انزمانی در موقيعت بن بست – انديشه  -مشابه به اين
روز ها ،به سر ميبردند ،پيشنهاد شده است .در ان زمان
کتابی  ،که شاه کليد فهميدنش " ﻻ اِکراه " يعنی ،نه به
قدرت گفتن ،يا عدم زور است ،به بشريت عرضه شد .
ان پيشنهاد اين کتاب را ،تا امروز در مقام کتابی نشانده
است که قرآن شناس نام آور و متفکر معاصر مسلمان*
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انرا به حق  " ،بيان ازادی" می نامد و هم او است که در
ادامه کارهای حجيم و پُر مغز و جستجوی خستگی ناپذير،
صادقانه و دلسوزانه و شهيمانه و خرد ورزانه  ،به اين
نتيجه ميرسد که  ،ميگويد  " :خدا يا ازادی است يا هيچی
نيست "  .و در روشنی انچه از "او " اموخته ام  ،با
جرئت و صراحت گفته ميتوانم که  :حق است انچه او
ميگويد  ،نه اينکه  ،چون او ميگويد  ،حق است  ...با بﻼی
کيش شخصيت اشنا ايم  ...و حق خاصه های دارد
نامتناقض  ...و اکثريت نزديک به مطلق مردم افغانستان
مسلمان است ...و اين يک بخش قضيه .
و باز  ،ازادی ذاتی انسان است و قدرت عارضی است و
از خود هستی مستقل ندارد .شما نميتوانيد به انسان بگوئيد،
نفس نکش ! چون نفس کشيدن ذاتی حيات او است .
ميتوانيد به او بگوئيد زور نگو!  .زيرا زور از روابط قوا
پديد می ايد .بنا بر ان ،هرگاه به ياری "موازنه عدمی" ،
يکطرف از رابطه ی قوا را برداشته وکنار بگذاريد ،زور
چنگيز بی لشکر ،بی محل ميشود .رابطه
و قدرت ،چون
ِ
قوا ،موجد ومبن ِا خشونت است .راه بيرون رفت از اين
رابطه نه خشونت است ونه عدم خشونت ،بل ،خشونت
زدائی يا بی محل نمودن اسباب خشونت است  .رسم عدم
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خشونت از نوع عيسی -گاندی  ،خشونت طلب را به تمامت
خواهی و افزون طلبی تشجيع ميکند وعﻼوه بر ان با
روانشناسی افغانی ) ...اتڼ با تفنگ و "توره او ډال" و
بُزکشی ( ...او  ،نيز نميخواند  .و کاربُرد خشونت  ،هشدار
موﻻنا را فرا رو قرار ميدهدکه "خون خون را نمی شويد".
راه حل خشونت زدايی يا تيغ از دست زنگی مست بدر
اوردن است .و اين کم هزينه ترين روش است  .ازادی
چون هستی کران ناپذير است و اين کرانه ناپذيری ،
مطلق وتوحيد است  .وقتی با رشته کﻼم  ،همراه با
خواننده  ،با طی طريق تقريبا يک -سوم راه  ،به قصد
گشودن چيستان سرنوشت اتی ميهن  ،تا اينجا رسيديم  ،بر
سر اين بزنگاه  ،دو راهه ی قرادارد که هريک از ان دو
راه  ،رهروان ازاد و دربندش را مکلف به ارايه دليل
انتخاب راه  ،انديشه وعمل ميکند .حصول بليط وتکت راه
است.ازمون برمﻼ کننده راست
 ،تابع گذراندن يک آزمون
ِ
و دروغ  .ممکن خورده روندگان  ،بر راه های فرعی
منشعب از اين دو راهه که در جا های به هم تﻼقی ميکنند
 ،سرگردان باشند و اما  ،راه های اصلی دو تا بيشتر
نيست  -١ :کجراهه ی دورانی روز مره گی ها يا به قول
شاعر " بُز رو توع و خاکساری" ها  ،که گذار و گذر بر
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ان منتج به همان نکته ی اغاز عزيمت ميشود و -٢
ديگر ،شاهراه های تعالی ها ،که گام گذاشتن روی ان
ضامن بالندگی و حقوقمداری و رشد بر ميزان عدالت در
ازادی و استقﻼل و بهشت موعود دينی -دنيوی ،روی
زمينی ،نيز است .
چرا تاکيد بر انتخاب يکی از ان دو راهی که در ظاهر،
تداعی ،افاده و القا کننده نوعی جبر نيز است ؟ نخست ،
اين تاکيد همان تدبيری است که خود ،پيش شرط تقدير
بوده و د ِو ديگر ،اينکه  ،انچه انسانهای عصر ما ،روزمره
با ان سروکار داشته و از ان به مثابه خوراک )مادی–
معنوی( تغذيه ميکنند ،به نظر من ،نه ازادی خالص است
ونه قدرت و زور خالص  .بل  ،ترکيبی نامتجانسی است ،
از اين دو عنصر -ازادی و قدرت-؛که خوردن و خورانيدن
ان گاه باعث شادابی و سرزندگی )وقتی ترکيب مشبوع از
ازادی است( و گاه منشأ بيماری ها و يأس ونااميدی ها
گرديده  ،جائيکه  ،در روزگارما ،به مﻼحظه فزونی يافتن
عنصر زور در اين ترکيب  ،انسان امروزی  ،به چنان
سر گيچه های ِگرانبار و مزمن  ،تا مرز دلبدی ها )تهوع (
وجنون  ،دچار گريده است که توان بر سر پا ايستادن را از
دست هشته و از سر ناگزيری به خدايی
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زور و قرار گرفتن در چرخه های دور های باطل
زورمداری  ،تن داده است – .چگونگی ترکيب از جهتی،
بيشتر ،مانند ترکيب فرهنگ و ضد فرهنگ ،که ما با
تسامح ان ترکيب را فرهنگ ميناميم ،است  . -شدت اين
تخدير متناسب به ميزان عنصر زور در ان مخلوط
نامتجانس بوده و اعتياد به ان ،زيان بارتر از هر مخدر
ديگر به جامعه وسﻼمتی جامعه است  .به اين ترتيب ،ميان
فزونی وکاهش ازادی و زور در نسخه ترکيبی مورد نظر
 ،و فاصلۀ انسان با بهشت و جهنم  ،تناسب وجود دارد .
انتخاب با انسان است  .شايد اين طنز شاعر که  " :ببين
تفاوت ره از کجاست تا به کجا " معطوف به چنين فضا و
مقام تصميم گيری ها بوده باشد  ،برادر!  .حافظه تاريخ،
ازادی مطلق و يا قدرت مطلق را بياد ندارد  .انچه در همه
صفحه های تاريخ بار  ،بار به ان سر ميخوريم تﻼش
اکثريت های جامعه ها و تقبل زحمت نقب زدن ها  ،به
سوی نور ازادی و ازادی جمعی يعنی استقﻼل بوده است.
ونيز شاهديم که در مقاطعی از تاريخ اين تﻼش ها به بار
نشسته و پيروزی های نيز به ثبت رسيده است  .تصور و
گمان غالب اين است که با انتخاب ابزار در خور ازادی
 -يعنی ازادی – و نه توجيه گری و مصلحت انديشی
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)مصلحت خارج از حق ،در عمل اذعان به نيمه و يا بخشی
از حق است  .درحاليکه تجزيه پذيری حق دروغ و ناحق
است (  ،که فرايند زبان قدرت يا زبان "عامه پسند و عامه
فريب" است و با تشخيص اين راه و بيراهه به حل چيستان
نزديک ميشويم و ما انرا  ،بنا بر دﻻيلی  ،حل ناشده  ،به
خواننده واگذار و در اخير اين نوشته به يک امر ضروری
ديگر توجه را جلب ميکنيم .
ميدانيم ويا بايد بدانيم که سرمايداری بنای کار سلطه گرانه
خود را درکشورما بر تهداب انسان مجبور وجامعه گرفتار
جبر و تقدير گرا گذاشته است  .سلطه گری و ازادی جمع
نقيضين اند .در اين مقام نقشه ی کارو جابجايی مهره ها
انقدر دقيق وماهرانه است که تنها صاحبان عقول ازاد در
جامعه به تناسب ميزان فراست و ازادی عقل های شان
)اقای صديق فرهنگ در کتاب خاطراتش از ازادی ذهن،
به مناسبت مشابه ،سخن می گويد .اين ِگره را بايد در جايی
و مناسبتی گشود( توان انرا دارند که در نيت شوم نهفته در
عقب اينگونه داوری ها شک کنند  .دو طرف در رابطۀ
جبر  -جبار و مجبور -يک مدار بسته را ميسازد و خدای
جبر مانند خدای سرمايه انقدر کوچک و اما جبار است که
در اين مدار بسته به راحتی ميتواند بار اقامت افگنده و
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چون کنه به مکيدن و يا به قول شاعر چون گور به خوردن
مردگان اغاز کند .سلطه گر يا جبار ،ديده درا و بيشرم
است  .در جو خفقان که سرمايداری در ميهن ما ايجاد
کرده وميکند تعجب نبايد کرد وقتی ديده ميشود  ،همزاد
های تروريستی – مافيايی -استخباراتی دست بدست هم
داده و چون ارواح خبيثه رقص و پايکوبی براه انداخته
اند ،جائيکه برای اشتراک در تماشای اين نمايش حزين،
عبدﷲ عبدﷲ به فرانسه دريشی ُمد روز فرمايش ميدهد
واشرف غنی با خنده های انچنانی بر تن زخمی جامعه ،
نيش داراکوﻻيی می نشاند  .باز هم اگر ترديد داريد ،
اينبار ،نخست "چشم ها را بايد شست" و بعد حين جواب
گفتن به اين چند پرسش ساده ،پاسخ خود را جستجو کنيد.
 -١چرا سرمايداری جهانی که بر تعداد زياد سازمانهای
بين الملی از جمله گويا مهمترينش ،ملل متحد ) نميگويم
معتبر ترين زيرا اعتباری برايش باقی نمانده( نظارت و
پذيرش جهان شمول،
حاکميت دارد ،از ارأيه تعريف قابل
ِ
برای تروريسم می هراسد و يا می شرمد ؟  -٢ .در
افغانستان پسا جنگهای داخلی )کمونستی -جهادی -
ِ
طالبی( ،چرا دست مافيا جهانی مواد مخدر ،وقتی ارکان
رسمی سرمايداری  ،حق تصميم را با اجحاف و نيرنگ از
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مردم افغانستان در مجلس بُن دزديدند و انرا درغياب
اکثريت بزرگ مردم متضرر ،به پادوک های دست اموز
بومی خود ارزانی داشتند  ،چنان زورگويانه باز گذاشته
شده است که اينروزها کج ديدن بصوب حريم ی مرز
بندی شده ی قدرت فرموده زورگويان دينی و بی دين انان
 ،تابو  ،تلقی گردد؟  -٣چرا افغانستان به بزرگترين توليد
کننده مواد مخدر جهان تبديل گردانيده شده است  .مگر نه
اينست ،که مواد مخدر افغانستان منبع تمويل کننده جنگهای
خانمانسوزی که مردم ما در اتش ان ميسوزند واز نسل
جوان وبيکار در جامعه ما )و از جوامع غربی نيز (
قربانی ميگيرد ،بوده و بايد برافروخته نگهداشته شود تا به
خود افزايی سرمايه و به بارگاه خدايی سرمايداری  ،صدمه
نرسد؟ در کجای اين روش ،نشانی از حق وازادی و
فرهنگ وانسانيت ...و ارزشهای ديگر را سراغ گرفته
ميتوانيد ؟ وقتی کوشش برای يافتن جواب راست در اين
مجموعه  ،به معنای به دنبال نخود سياه رفتن است  ،حق
و مسوليت داريم نخست انرا باطل شمرده و انگاه  ،اگر
ريگی در کفش نداشته و نداريم  ،با گام گذاشتن استوار بر
مدار عقلی باز مادی -معنوی  ،از عقب خود پُل های
فرسوده و مسخره ومظهرشکست عقول مادی -مادی و
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معنوی -معنوی را فرو ريختانده ،و از چنين پايگاه
نظری ،در عمل ،ساده و سهل ،مشت ادمکهای را که چون
بﻼی اسمانی برمقدرات ميهن و هم ميهنان ما نازل شده
اند ،را باز ،و با تدارک بديل ،ميدان دار جنبش های
همگانی در خط حق و ازادی و استقﻼل ،گشاينده فراخنای
عدالت گرديده و يکی از ضمانت های جلب و پاسداری
اعتماد مردم خود را  ،مساعدسازيم  .خواننده درد اشنا
ميداند که حرف وسخن گفتن از جنبش همگانی ،به هيچ
وجه  ،خدای ناخواسته ،کم بها دادن به جنبش های نظير
جنبش شهيد فرخنده و جنبش روشنايی ،جنبش شهيد تبسم
 ...نمی باشد  .رشته سخن از اين تافته سردراز دارد...
درد دل گونه ی بجای موخره  :باری در ديدار با يکی از
گلستان سالهای مصيبت وبحران زمان
دوستان گرمابه و
ِ
تجاوز روس ها*  ،که در سفر نخستم به زيارت وطن
 2007ميسرشد  ،درصحبت های از اين در و ان بر ،
از وضع جنبش ها ميگفتيم  .يادم است من از مايه اميد
دانستن وضع جنبش در ايران گفتم  .ان دوست عزيز که
تجارب غنی تشکيﻼتی -سياسی او برايم قابل قدر است ،
وضع جنبش را در افغانستان در مقايسه با ايران مساعد تر
ميدانست  .پشتوانه استدﻻلی اين باور ان انډيوال  ،يادم
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نمانده است  .به هر ترتيب  ،جنبش های همگانی مشروط
)مشروطه ( چه در ايران و افغانستان و حتی در همان
پاکستان دوزخی که به ادای نقش اسرائيل در منطقه به
اوامر سرمايه خاضعانه گردن نهاده است ،پاسخ مناسب
معاصر به نقشه های معاصر استعمارنو و دست نشانده
های استعماری است.
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آيا "بازی بزرگ" ديگری در راه است ؟
نه  ،و دليل اينکه  :ان بازی اولی پُر منفعت برای
استعمارهرگز متوقف نشده بود که حاﻻ دوباره به راه افتاده
باشد .بی بی سی سخنگوی رسمی استعمار انگليس ،در
عنوان ُچغلی مشربانه و فتنه انگيزانه  ،البته بر
انتخاب اين
ِ
طبق عادت  ،دروغگويی پيشه کرده است .زيرا " ،بازی
بزرگ" ی که صفحه فارسی  BBCدر ستون گزارش و
تحليل در توجه به تحرکات جديد منطقوی به رهبری
روسها از " در راه " بودنش حرف ميزند – اشاره به تزيد
چاشنی طالبهای روسی و ايرانی در جنگ تحميلی  ، -از
چند نگاه  ،عنوان فريبنده و گمراه کننده است  .اين "بازی"
بعد از ورود استعمار انگليس به شبه قاره هند ،به تناوب،
در اشکال متفاوت  ،با فراز و فرود ها در جريان بوده و
کماکان ادامه دارد  .در اين فاز تهاجمی روسی ،معلوم
ميشود که انگليسها به نمايندگی از "اورپای پير "  -باوجود
بريگزيد  ، -وقتی سايه ارباب امريکايی)مستعمره سابق(
را از سرخود در حال کم شدن و خود را در حال يتيم شدن
و سر کيسه حاتم بخشی های امريکايی ها را در حال بسته
ت رذيﻼنه
شدن می بينند ،بيشتر از ديگران از تحرکا ِ
روسها سراسيمه و ذليل به نظر ميرسند  .متناسب به اين
سراسيمگی و ذلت  ،فتنه انگيزی های استعماری نيز
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شتاب می يابند .روسها با استفاده از خﻼ های که ضعف
های مزمن سياست های سرمايداری غرب بوجود اورده ،
درصدد بيشترين سود جستن های استعمارگرانه و طبعا ً
آزمندانه هستند  .مزيد بر ان ،در فضای چنين سردرگمی
های همگانی  ،انگليسها با مشاهده ی تمرد – تصنعی و
احتماﻻً دستوری -مزدور سنتی خود ،پاکستان و نشستن
انکشور با پُررويی و ديده درايی روی خوان روسها و
چينايی ها و نواله برداشتن های حريصانه از مائده های
چرب خوان آنها  ،نيز دليل ويا تظاهر به دليل داشتن دارند
 ،تا باخت های پيهم و دلُهره شانرا زير چنين عناوين،
نظيرعنوان باﻻ ،پرده پوشانی کنند  .باقی می ماند  ،افغان
های بخت برگشتۀ خسر الدنيا واﻻخره  ،که به ﻻيه خوانی
داستان غم انگيز و يا چيستان ﻻينحل سرنوشت و پی
.
دورتر ،دوباره ،برميگرديم
ت انها،
نوش ِ
بازی بزرگ  ،با سرشت بازی گﻼدياتورها که ميدان ان
اينبار ،نه ،ستديوم های ورزشی روم باستان  ،بل  ،کشوری
بنام افغانستان توسط استعمارگر ها انتخاب شده و اينکه
ديده ميشود  ،سياست به اسارت سرمايه ی که در فرايند
جهانی شدن رشد بی سابقه يافته  ،درامده و بنا بر ان از
تحرک باز مانده و پوپُليزم رواج بسزا يافته و انگاه
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بازيگران کهنه ونو عربده کشی ها و پايکوبی جنون اميز
راه انداخته اند ،اين به تنهايی شايد دليل محکمی باشد ،
برای ضرورت بر سر پا ايستادن جامعه ودست از پا خطا
نکردن و کنش شدن و تﻼش برای تثبيت حاکميت ملی،
ساختن جامعه ازاد و مستقل و در صحنه جهانی ،بيطرف ،
به همت جامعه های مدنی به نمايندگی از جمهور مردم و
حد اکثر سود بردن از فرصت های کوچک مساعدی که به
جامعه ملی رو نمايانده است  .در غير ان گناه کبيره
فرصت سوزی ها  ،طوق لعنت گردن جامعه نيز خواهد
بود  .همزمان اين گفته را از هر که است  ،بياد داشته
باشيم که " :عاقﻼن انقدر که می پندارند عاقل نيستند .مرد
 ،حرف حسابت را بگو ولی تفنگ ات را محکم نگهدار"
 .مراد ما از تفنگ در اينجا در برابر خشونت واکنش شدن
نه  ،بل  ،تاکيد برسر حقوق ملی – شام ِل ازادی و استقﻼل
 ،عدالت اجتماعی بمثابه ميزان رشد و رفاه ،و مردم
ساﻻری  -بوده و روی اين حقوق استوار ايستادن است.
شيو ِه بی محل نمودن خشونت با بکاربرد خشونت ،اگر
مطابق طرح انارشيستها اورپايی به مثابه ناگزيرترين
روش انتخاب شود ،بايد ضمانت های قوی جانشين نشدن
خشونت جديد به جای خشونت قبلی به هر اسم و رسم و
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امادگی جامعه برای اجرای ان،قويا جامعه پذير وبه اين
اعتبار،بايست کم هزينه ترين راه باشد ؛ را ميتوان برگزيد.
من به شخصه ،با مشاهده غفلت تخديری و مزمن زير
سلطه های که ما باشيم  ،حد اقل در اين نزديکی ها،
جائيکه تاهنوز روی انتخاب اصل رهنما ازادی و استقﻼل
در جامعه وانگيزه مقاومت بر مبنای ان  ،توافق همگانی
بوجود نيامده  ،و اصل رهنما پذيرفته شدۀ مرئی ونامرئی
سياسی قدرتمداری است؛ تحقق و کارا بودن انرا بنابر
قانونمندی های ترديد ناپذير قدرت  ،نه تنها محال ،بل،
مضرميدانم.
و حکايت روزگار حا ِل ما اينکه :عجوبه ی
سرمايداری دونالد ترامپ با بوق و کرنای غم انگيز،
نزول اجﻼل فرمود و با اين سخن اغاز کرد که ،ما
عظمت امريکا را به ان برميگردانيم  .معنا اين که  :اقايی
جهان يک قطبی ،مانند هر قدرتمداری ديگر به
موقت اقای
ِ
فقدان منبع تغذيه سهل واسان مواجه و عظمت کذايی يا
توان مکندگی دريا نوشانه اش را از دست داده و به تنگ
نفسی و جان کنی افتاده که ترامپ شعار برگرداندن ان را
در سرلوحه کار های درنگ ناپذير خود قرار داده است .
اين کارگزار سرمايه در حاليکه بزرگترين زرادخانه
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هستوی و ماشين جنگی جهان پشتوانه او است  ،کار
برگرداندن اين عظمت در حال انقباض در جغرافيا سياسی
– اقتصادی  -انسانی – اخﻼقی ،خود را چگونه توضيح
داده و چرا از موضع تدافعی اغاز به کارميکند ؟ کارگزار
سرمايه  ،رسالتش را باکشيدن ديوار با مکزيک  ،وضع
تعزيرات گمرکی بر واردات  ،باجخواهی از
ناتو و کشور های عربی نفت خيز ... ،و در داخل
امريکا ،با حمله بر ضعيف ترين و اسيب پذيرترين ادميان
جامعه خودش  ،يعنی  ،مستفيد شده ها از برنامه صحی
اوباما )  30ميليون امريکايی کم درامد (  ،مهاجر
امريکای ﻻتين و مهاجر مسلمان اغاز ميکند و در
بيرون از انجا و دورتر  ،نيز متضررترين ها ،
مانند مردم ايران و فلسطين وساير کشورهای مسلمان را
 ،با دستورپذيری از سرمايداری قدرتمند صيهونستی حاکم
بر مقدرات کشورش  ،همراه با وعده انتقال سفارت امريکا
به بيت المقدس ،اماج کين عقدمندانه قرار ميدهد  .با
پاکستان اتمی مغازله ميکند و در تقابل با پوتين چکمه پوش
 ،به دنبال بيرق سفيد باﻻ کردنهای پيهم  ،پيوسته چراغ
سبز نشان ميدهد  .زهی اخﻼق وشهامت سرمايه
دارانه!).در انتخابات اخيرامريکا با توجه به سردرگمی ان
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جامعه برای پيدا نمودن راه حل به  " ،تضاد حقوق بشر و
دموکراسی " *  ،عاﻻيم صغير بودن جامعه امريکايی ،
اشکار ميشود (  .در تقابل با چين نيز ترامپ چهره
اصلی خود را در پوشش دروغ پنهان ميکند  .دروغ
ميگويد ،زيرا خود او ميداند که اگر چينائی ها سپرده ها
وذخاير ارزی شان را از بانکهای اين مقروض ترين
کشورجهان خارج کنند ،چيزی در بساط يارو باقی نميماند.
از توافق و تصديق اين مخلوق ملوس سرمايه وصحه
گذاشتن او برشکنجه وشکنجه گری و کشتن وبستن...سخن
نگوئيم .واينگونه است که  ،ميتوان گفت " :نامرد  ،فقدان
ف.ف
مردی اش را درسياهی پنهان کرده است"
برگرديم به کارروايی ها ونيز کارنامه های چکمه پوشی
که پوتين باشد .پيشاپيش اين قول استاد باختری را “بی کم
وکاست”  ،بياوريم که  " :چکمه پوشها شاعر نمی شوند ".
ياددهانی اين هشدار ،يکی در توجه به خوانندگان جوانی که
با تاريخ ونيز فقدان "وفا به عهد" در فرهنگ رسمی روسها
اشنا نيستند  ،با انگيزۀ تحريک و به ازمون واداشتن وجدان
تاريخی انها و د ِو ديگر ،عموميت داشتن اين روش قدرت
محور که در سياست خارجی  ،پناه بردن از يک بيگانه
به بيگانه ديگر را تجويز ميکند  ،نه روابط خارجی بر بنياد
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موازنه عدمی را ،ضروری است .پوتين وارث تزارهای
راست وچپ ،سياستگر موقع شناس است .اين بردۀ قدرت،
شم سياسی اکتسابی وکاسبکارانه اش را  ،که انرا مرهون
کار در دستگاه جهنمی  KGBاست ،در شناخت نکات
ضعف حريف ها و رقبای سلطه گر تبارز داده است.
تشخيص عﻼيم انحﻼل قانونمندانه قدرت در رأس هرم
جهان يک قطبی را  ،پيش وبيش از پوتين ديگران
قدرت
ِ
متوجه گرديده بودند واما او که وارث ماشين جنگی اسﻼف
استعماری بود ،با استفاده موثر از ان اِرث  ،توانايی های
خود را در سود بردن و ضربه وارد نمودن بر
نقاط ضعف حريف ها و رقبای هم قماش ،نشان داده و
ميخواهد حيثيت برباد رفته و تحقير شده امپراتوری را به
نوعی اعاده کند  .با اين وصف  ،از منظر اخﻼقی و
تاريخ
ت
انسانی از ديد ما ونيز از ديد جهانيان ،دوسيه جنايا ِ
ِ
معاصر روسها ،قطورتر گرديده است  .پوتين در جنگها
در استيا جنوبی وابخازيا و اوکراين و سوريه ،حريف از
نفس افتاده يا اقای جهان را در قمار ها بر سر سرنوشت
کشور های تيره بخت صغير يا سلطه پذير ها  ،تا حدی
غافلگير و به موضع دفاعی سوق داد و اينک ،چشم سفيدی
و ديده درايی را به جای رسانده است که  ،سوی جنوب ،
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فراتر از مرزهای کشور های مشترک المنافع روسی  ،به
افغانستان يا جائيکه يکبار در "سراشيب رسوايی و
تباهی" قرارگرفت  ،رو نهاده است .بنا بران  ،بازی
بزرگ ،پديده نو و نو اغاز  ،نه  ،بل ادامه بازی های
.
ب گذشته است
قدرتمدارانه و مخر ِ
واما اسباب تداوم اين جنايت و دنائت و فرومايگی و
پستی که اسمش را سخيفانه وسخت فضوﻻنه بازی ،
گذاشته اند) ،هم آوا ،همسان و تداعی کنندۀ مثﻼً  ،زنکه
بازی و بچه بازی ،يعنی زن وبچه اسباب بازی ! ؟ ( ،
کدامها اند ؟ و چرا ،در عصری که تبادله وجريان
سريع اطﻼعات وتجارب و معلومات ها به مثابه يک
دستاورد بزرگ بشری جا افتاده و بشر به مدد ان توانا
شده که با اغتنام از فُرصت های در دسترس  ،دروغ و
راست را به سهولت از هم جدا کند  ،مصرانه ميکوشند ما
را به شيوه های ساحرانه ی ماضيه عادت داده و مسحور
کنند ؟ به اين پرسش در بخش چرايی بجان هم انداختن
گﻼدياتور های افغانی ،ميکوشيم پاسخ را بيابيم  .واما به
رسم وضاحت و تاکيد ،تکرار کنيم که اين اتش زدنها به
هستی بشريت با دروغ پراگنی توسط رسانه ها  ،از
مرجعيکه کانون های اتش افروزی سرمايداری جهانی باشد
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 ،بازی  ،نه  ،بل  ،ستمگری و خونريزی و جنايت
است .نمونه وار ياد اور ميشويم که  ،تهی سازی واژه
"بازی" از بار مثبت ان  ،فرهنگ زدائی به مقصد جا
اندازی ضد فرهنگ است  .اين جانشينی ضد فرهنگ در
مقام فرهنگ  ،مبدأ و نکته عزيمت بصوب ساقط نمودن
جوامع  ،ان تجربۀ غنامند برای استعمار است  ،که نقش
جاده صاف کن و پيشقراول را به عهده دارد .و اما انصاف
بايد داد که  ،جنايت را در لباس بازی عرضه نمودن ،
انگاه متقاضی و خريدار پيدا ميکند که در جامعه اين ضد
فرهنگ به حيث فرهنگ پذيرفته شده باشد  .در اين مقام
است که ،به نقش دوگانه ی بازدارنده و تسهيل کننده رسانه
ها به حيث يکی از ارکان دموکراسی بايد توجه نقادانه
صورت گيرد و نقش رسانه ی سلطه گر ،مبلغ سلطه گری
را از نقش رسانه های زير سلطه ها که بايد مبلغ ازادی و
کرد.
تفکيک
هم
از
باشد،
استقﻼل
يک مقايسه ديگر از جنس وارونه سازی مفاهيم يا همان
تخدير فرهنگی  :ستديوم ورزشی روم باستان که در ان
گﻼدياتورهای بازنده بايد کشته ميشدند  ،با ستديوم ورزشی
کابل و اعدام های وحشت زأ طالبانی در انرا  ،همزمان
مجسم و مقايسه کنيد تا به عمق دسيسه ی فاجعه بار  ،بازی
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استعماری  ،پی ببريد  .در هر لحظۀ زمانی و هر وجب
مکانی اين بازی ها  ،دست خونين استعمار و ايادی بومی
قابل تشخيص است  .توجه کنيد  :پيامد تخدير فرهنگی
که امروز جنايتکار ترين های سياسی ماده خال ميهن مان،
در چند دهه اخير را  ،بجای مجازات شدن  ،استعمار در
عروسک شب خيمه بازی های
کنار چند دست اموز و
ِ
بارگاه و استان خود ،از زير "کمان رستم" گذشتانده و
يکشبه برقامت ناموزون شان جامه ی مردينه دوخته و با
گذاشتن حرفهای قلمبه و دهن پُرکن در دهن های متعفن
اين عجوزه های جانی انان را به مدد رسانه های در
خدمت  ،به سخن در اورده  ،برای آنان شخصيت جعل
کرده و بعد صدر نشين گردانيده اند؛ و انگاه  ،اين اشيا !
تقلبی را به مثابه ناجی  ،جازدن و باوراندن  ،از چه سخن
ميگويد؟ بجز تخدير فرهنگی و از ان راه ،مقدمه چينی
برای تداوم سلطه و استيﻼ گری ؟ استعمار با دين يا باور
مردم ما نيز عين دسيسه را و اما با عمق و ابعاد
وسيعتر ،به کار برده و ميبرد  .فکر ميکنم بمﻼحظه داشته
های موجود و در دسترس  ،برای توضيح و مثالها در اين
ندارد .
وجود
نياز
عجالتا
باب
سياست تهاجمی روسها پيوند مستقيم با عقب نشينی های
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همراه با لجاجت وشقاوت های سرمايدارانه غرب دارد .
عقب نشينی غرب نه تاکتيکی است و نه رضامندانه .
تجربه روسی ونيز تجربه امريکايی به صراحت بيان
ميدارد ،سياست سلطه گرانه جهانی که در دستور کار
ماشين فرسوده قدرت سرمايداری قرار دارد ،با همان
شتابی که خشونت را عالمگير و بشريت را با مشکﻼت
ﻻينحل دست وگريبان ساخته است  ،در مواجهه با مردم
جهان ونيز ،حريف ها و رقبای تازه دم ونو کيسه  ،به
موتور کهنه ی می ماند که اندک غفلت ماشينکارهای از
تبار ترامپ ها و پوتين ها ،از کار افتادن کامل ماشين را به
دنبال خواهد داشت  .اين تشويش را زياد بخود راه ندهيم .
کارگر امريکايی که مکنده نيرو و ثروت خود را به حيث
ناجی خود انتخاب نموده )بليونر ترامپ(  -هرچند طنز
گزنده است  ، -خود داند و کارش  .در اين فصل و باب
تاجائيکه به ما مربوط ميشود ،پاسخ اينکه " :لنډغر له اوبو
نه ويرژی"  .به هر حال  .تجديد بنای ساختمانی ،که مثﻼ
اقبال در باب اسﻼم از ان سخن گفت در باب اين ماشين
خون مصرف ُکن کارايی ندارد .هرچند در باب همان
اسﻼم موجود که اقبال از پی تجديد بنای ان بود نيز به
صرفه و بسنده و کارا واقع نشد  .ديديم کمی بعد از ارايه
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ان پيشنهاد ،انقﻼبی در اسﻼم اتفاق افتاد )انقﻼب ايران (
زيرا تداخل و چسپيدن عناصرفراوان ضد دين بر ارکان
دين به انقﻼب در دين نياز داشت  .اينکه ان انقﻼب مانند
ساير انقﻼب های جهان چگونه بعد از يکی دوسال
شگوفايی  ،به ضد انقﻼب استحاله يافت ،بحث جداگانه و
اما درس اموزنده است .غرب نيز نيازمند انقﻼب
است.نسخه ی که انرا مغاير هستی وجودی خود ميداند .اين
تجويز ممکن درحکم جام شوکران و برای سرمايداری
صيهونستی مرگ زأباشد واما اين مرگ  ،مرگ ميرنده ها
است وهستی هست  .بيدرنگ اضافه شود که سامانه های
روسی و چينی به مراتب شکننده تر اند  .زيرا ضمانتهای
اصلی دوام حيات يعنی ازادی و استقﻼل در مجموعه
است.
محسوستر
نا
شان
ساختاری
انگليسها وقتی در راه بودن بازی بزرگ ،برای مخاطبانی
که ما باشيم  ،را اعﻼم ميکنند ،به عقيده من فرض را
برموفقيت نقشه های سلطه گرانه استعماری خود گذاشته
اند .اين فرضيه دامنه دار استعماری در وجود خونريزی
و تجاوز با پوشش بازی ؛ مجهولها و مجعولها و معلومهای
متعدد داشته که جعلها در اين فرضيه  ،حاوی بار قوی
اند .در جو مبهم اين جعل ها آماج کار استعمار نهادينه
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سازی سلطه است  .سلطه پذير ها تا زمانيکه به توانايی
زور يا قدرت و ناتوانی خود باورمند اند  ،دستيار صادق
استعمار به شمار اند .ميپذيريم که در نتيجه فرصت سوزی
های عمدی و نيز تحميلی و ناگزير ،فرصت ها و امکانات
ما معدود و محدود و نارسايی ها بيشمار اند  .با اينحال ،با
خبر يافتن از بدخبری های جديد  ،حول رکﻼم نمودن
شتابگيری بازی جديد  ،ميتوان وبايد گفت از يک جايی بايد
اغازبکار کرد  .به اميد تصفيه حساب های ذات البينی
جهان خوارگان دست روی دست گذاشتن  ،و انتظار اينکه
 ،از سر لطف سهمی نيز  ،به ما ارزانی دارند  ،ذهنيت
قدرت زده  ،اغفال و خودفريبی بوده و روش در خور
جامعه متحرک وفعال نيست .خواننده حق دارد بگوئيد و يا
اعتراض کند که جامعه در برابر فعل و انفعاﻻت جاری بی
تحرک و دست در خينه نه نشسته است .بزرگترين قربانی
ها را مردم ما داده اند  .جان کﻼم همينجا است  .قبول
ميکنيم جامعه بی تحرک و دست در خينه يعنی جامعه مرده
و بيجان  .با اينحال ،اين پرسش محل می يابد که اگر
جامعه از حرکت ) گيريم  ،نه ،حلزونی و سنگ پشتی( باز
نيستاده است و پای او در راه و دست او در کار بوده ،
هدف و دستاورد انسانی و بنا بر ان  ،فکر جهت ياب
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و انديشه رهنم ِا اين حرکت کدام و ما در کجای کار و يا
به تعبير گلسرخی ما در کجای زمان ايستاده ايم ؟ ميدانيم
هيچ موجود زندۀ بی انديشه رهنما وجود ندارد  .پس  ،علت
لنگيدن و در جازدن ودر بحران فراگير غوطه وربودن
سر گردن
جامعه چيست ؟ پاسخ متعارف و عاميانه  ،از ِ
خﻼصی ،که شايد بار ها شنيده ايم  ،از عقبماندگی جامعه
سخن گفتن بوده است .اين پاسخ  ،عامه پسند وعامه فريب
بوده و در حوزه "بيان قدرت" کارامد دارد و نه در حوزۀ
" بيان ازادی"  .بنا بر حياتی بودن مسأله  ،نياز به
موشگافی و دقت بيشتر است  .در اين فصل و باب عرض
تلويحی مقدماتی اينکه  ،اگر صرف برای يک لحظه عقب
ماندگی جامعه را بهانه گمراهی خود سازيم  ،اين ديگر باﻻ
تر از بی مروتی  ،بی ننگی خواهد بود که منکر شويم
جامعه در همه حاﻻت انچه برای او به عنوان مسوليت
مطرح بوده بدون هرنوع دلزنی و تذب ذب ومنتگذاری به
انجام ان همت گمارده است .و در همه حاﻻت اين برگزيده
نخبه ها! بوده اند که با تناقض در روش وسيله و هدف
گمراهی به بار اورده و همواره از اب ِگل الود در پی
ماهی بزرگ گرفتن استين باﻻ زده و بيشترين هزينه ها را
بر مردم تحميل کرده اند .تقسيم جامعه به نخبه و عوام،
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رهبر ) دينی يا بی دين( و پيرو  ،مطابق نص صريح قرآن
– " هرکس خود خويشتن را رهبری ميکند" -ثنويت و
فرايند قدرتمداری است .هدف از اين تقسيم حق رهبری را
ويژۀ نخبه ها دانستن وبجای عوام تصميم گرفتن است .
درحاليکه تصميم حق انسان و قابل انتقال نيست .جامعه
ميتواند مجری تصميم تعين کند  .ميدانيم  ،مقام تصميم از
مقام اجرا جدا است  .برهمين مبنا است که از نظر ما،
مردم ساﻻری شورايی که اساس ان در مدينه گذاشته شده
است تنها دموکراسی تاريخمند است که ساﻻری مردم را
ضمانت نموده ميتواند  .وقتی حق تصميم احاد جامعه در
معرض دزديده شدن قرار گرفت ،ماجرا ميشود ،ماجرای
پوتين و ترامپ و رونوشت های چ ل انها کرزی -غنی –
انصار .
و
اعوان
و
عبدﷲ
ما و بازی بزرگ  :از استمرار بازی بزرگ وبازيگران
بيگانه در ميدان افغانستان نوشتيم  .سياست بازيگران
بيگانه يا قدرت های استعماری نو و کهنه هرچند به روايت
تاريخ استعمار ،بصورت عام  ،به زير سلطه دراوردن
ِ
کشور ها و از اين طريق استخدام نيروهای محرکه کشور
های زير سلطه وجذب ان در ساختارنظام استعماری و يا
صاف وساده غارتگری بود واست  ،و اما در افغانستان
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سيطره و استيﻼ فراگير استعماری انگليس ها بنا بر خاصه
قوی بيگانه ستيزی مردمان اين سر زمين  ،به قوام نرسيد
وتنها ريشه های بُعد سياسی نقشه های پيچيده استعماری ،
پا گرفت که از اثر ان  ،تا همين اکنون جامعه از ايجاد
يک دولت ملی با استخوان بندی مستحکم عاجر و بنابر اين
ضعف  ،پيوسته دستخوش مداخله و ميدان دست درازی ها
و از ان جمله دست درازی استعماری روسها قرار گرفت .
روسها در اوايل قرن بيست هنگاميکه انگليسها پيامد های
تاريخ استعماری شانرا  ،در کشور ما
اولين شکست نظامی
ِ
سبک و سنگين ميکردند ،وموقيعت افغانستان به حيث
کشور حايل و نيز بيطرف پذيرفته شده بود ،از دريچه
ديگر در لباس دايه و با روپوش "همزيستی مسالمت
اميز" و "متحد طبعی کشور های غير منسلک"  ،وارد
شدند وبرخﻼف شيوه نفوذ تجاوزگرانه ی بيشتر خشن و
عريان انگليسها در افغانستان ،اينها در اغاز ،خاموشانه و
با عشوه گريهای اغفال کننده سياسی  ،به دايه گی مولود
ناميمون "استعمارروسی"  ،پرداختند  .و اين مولود يا
زير مراقبت ديو
همان عجوزه -عروس هزار داماد روسیِ ،
سيرتانه ،در دامن چرکينش ،موجوداتی پتياره و لکاته ی
را پرورانيد ،که در کودتا های سالهای  1352و 1357به
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بلوغ رسيدند  .کارکارستان های را که اين مخلوقات عجيب
و اما سخت درنده وخونريز ،ثبت تاريخ کردند ،حافظه
تاريخ معاصر از ياد اوری ان ننگ داشته وشرمنده است .
حوادث به مراتب ننگين تر و پيامد های شوم ان  ،در
وجود نخبه دست اندرکاران بعدی )رهبری های تنظيمی و
چوچه ايت ﷲ های وطنی و رده های دوم وسوم اين
تکثرميکروبی
احزاب و تنظيم ها( ،بی هيچ ترديد  ،ادامه و
ِ
لوث همان مولود الوده يا استعمار انگليس -روس است که
در محيط مساع ِد اماده شده توسط نيرو رقيب يا استعمار
محيل و خونريز غرب ،به مرحله نوين و تکاملی!
رسيده،است.
امروزی،
کنجکاوی گوشه های گوناگون تجاوزهای بيگانه ها در
تاريخ معاصر کشورما وگزارش ان  ،يقينا ً کار مورخين
صاحب نظر و باصﻼحيت و صادق به امر ميهن و مردم
است و نميتوان منکر يک رشته کار های ماندگار و با
اصالت در باب اين فصل های از تاريخ ،توسط اين انگشت
شمار مورخين ازاده ميهن شد  .و اما اين تائيد و صحه
گذاری  ،نبايد مانع بازنگری  ،نق ِد پيوسته و استخراج
اموزه های جديد تاريخی تلقی گردد  .زيرا  ،در شرايط
پيچيده موجود  ،موج جعالی های براه انداخته شده زير نام
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تاريخ نويسی با سرشت گمراه کننده و ابهام افرين  ،و
مورخين وابسته به کانون های
همزمان جعل هويت برای
ِ
بيگانه  ،تاريخ و وجدان تاريخی مردم اين سرزمين را
اماج تخدير وتخريب زيانبار قرار داده است  ) .با چند
نمونه از اين دست گويا مورخ ،در ويب سايت افغان –
جرمن  ،حضور بهم رسانيده ميتوانيد ( .زبان بيان اين
دسته ی دومی های مشهور به مورخ  ،زبان بيان قدرت يا
زبان عامه پسند و عامه فريب  ،است  .به ويژه توجيه
گری و ابهام افرينی و ضد ازادی بودن و ُچغلی ،يا سه
خاصه از چندين خاصه اين زبان  ،در کارهای قلمی اين
عده  ،استعمال وسيع و رواج گسترده دارد .گذشته
ت توجيه ودروغ و زبان بيان قدرت بودن ان ،
ازهمسانی ذا ِ
توجيه با ابهام نيز همسنگ است  .سلطه گری استعماری
ضد ازادی بوده وبا هيچ توجيهی نميتواند از مشروعيت
برخوردار گردد .اما ،با چشم سر ميبينيم که جاعلين ،
سر
ازعرقريزيهای مزدورانه و مزورانه  ،هرگز
ِ
ندارند .
بازايستادن
گری دست و دل بازانۀ روسها  ،با سلطه
توجيه سلطه
ِ
گری انگليسها و برعکس  ،تراوش مغز و قلم مورخين
ذهنا ً و مادتا ً وابسته به کانونهای روسی و انگليسی و
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دشمنی اشکار با ازادی و استقﻼل بوده  ،و اينها در فضای
ابهام غليظی که ايجاد نموده اند  ،دستدرازی های خونين ،
محيﻼنه و دشمنانه  ،بطور نمونه  ،پاکستانی ها را قابل
تحمل گردانيده و يا ميخواهند بگردانند که در نتيجه وجدان
تاريخی و اخﻼقی جامعه ملی را مغشوش و مکدر ساخته
اند  .در فضای اين اغتشاش احاد جامعه به عوض جستجو،
يافتن و تثبيت هويت تاريخی خود و همکار شدن در
ساختمان جامعه ملی وساختن فرهنگ ملی بربنياد ان،
اشتراک ها را فراموش و به اختﻼف ها ميدان داده اند .
گشودن بيکرانه فرخنا های باز و زيستن
بجای انتخاب و
ِ
در ان  ،يورش به صوب محفظه های تنگ و تاريک و
بسته قومی و محلی و خانوادگی و سمتی و خزيدن در انرا
طبعی جلوه ميدهند  .در گرماگرم اين هجوم به ان محفظه
ها ،ان "جانيان کوچک " را می بينی که اطمينان و ارامش
جمع در حال گريز از
خاطر يافته وهمراه و در پنا ِه اين
ِ
خود  ،در تاريکی و ابهام  ،خزنده وار بسوی ان
تاريکخانه های بست ِه قومی و زبانی وحزبی و ...وقيحانه
در حال خزيدن و جا بجا شدن اند .به اين حاﻻت جنگ و
خونريزی مستمر  ،از استين پروکسی ها واجيران
استعماری را اضافه کنيد ،تا عمق و ابعاد فاجعه بصورت
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.
شود
نمايان
مکمل
بحث بازی نو وکهنه استعمار را با جستجوی تامين رابطه
حق با حق و از اين طريق ساختن جامعه حقوقمدار و
انديشه رهنما ان که بدون ترديد " بيان قدرت" نه ،بل "بيان
ازادی" است ،به فرجام ميرسانيم  .رابطۀ حق با حق هيچ
تناقض يا خﻼ برای دروغگويی و حرامزاده گی که اهداف
نجس قدرتمدانه را مطمع نظر داشته باشد ،بوجود نياورده
و باز نميگذارد .اين دشمنان حق -چه در لباس دين و چه
بی دينی -اند که از اين رابطه گريزان و طالب روابط قوا
اند .رابطه ی که  ،زور می زايد و زور وزورباوری و
زورگويی و زورپذيری و يا در يک کﻼم قدرتمداری ،بنياد
انديشه رهنمای انها را شکل داده  ،انديشه ی که با طبيعت
ادمی نا سازگار است .تا جائيکه به دين مربوط است،
"انسان به فطرت)خدايی( زاده شده" و فطرت خدايی توحيد
است که محلی برای زور در ان وجود نداشته بلکه ازادی
وجود دارد  .فلسفه يونانی و ادامه ان ،قدرت را مبدأ و
اساس کار قرار داده و در بند ان بشريت را به قيد ابدی
زور کشانيده و در ان بند نگهداشته است .به تجربه ميدانيم
که زور زدائی از رابطه ها و افکار و رابطه حق با حق را
جانشين رابطه قوا ساختن و "عقل ازاد " داشتن  ،تمرين
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نفسگير و دشوار و اما عمل به حق و رسالت پيامبرانه
است  .و نيز باور داشته باشيم  " :اهن سردی که می
کوبيم بی تاثير نيست "  .جهان به سرعت در حال تحول
است " .طريق سعی بجا اريم" و بکوشيم زياد از قافله عقب
نيفتيم  .انگاه اگر نتوانستيم با اين سيرتحول همگام شويم،
ميتوان گفت  " :ما "  ،در ان "معذور ]مانديم[ وسﻼم " .
____________________________
•از مثالهای تناقض حقوق بشر با دموکراسی از پيروزی
حزب نازی در المان و انتخابات الجزاير و نيز رفراندم قانون
اساسی ايران و پيروزی مرسی درمصر نام می برند .نوشتۀ
نقادانه از نگارنده ی همزبان ،پيرامون يکی ازکارهای مفيد
فيلسوف هابرماس را با دوستان در فيسبوک شريک ساختم .
صاحبنطران هموطن ،تبصره ی پيرامون ان نديدم .
متأسفانه از
ِ

حاکميت مردم ساﻻرانه
هرچه باداباد ! عرض شود  ،هرچند کاستی ها ونارسايی
های طبيعی و عارضی ی مشهو ِد دموکراسی های برپا
در جهان  ،واقيعت های انکار ناپذير اند  ،با اين وصف ،
هيچ هموطن دارندۀ وجدان سالم را نميتوان سراغ گرفت
که مايل وحاضر باشد  ،پسوند دموکراسی را بر دُمب
حاکميت موجود در کشورما ِ ،گره زند  .اگر چنين است ،
پس ،در اين سرزمينی که در ان ُمهره های ريز و درشت
مافيايی -استخباراتی ،تروريستی بومی  ،در نقش عمله و
فعله قدرت خارجی  ،در مقياس کشور ،حيوان صفتانه در
سرگرم لگد کوبی و
جوﻻن و بر ُگرده مردم اين سرزمين
ِ
خرمستی اند  ،را چه بايد نامگذاری کرد ؟ هرچه بيشتر
کوشيدم  ،تا الگو ويا جوره و همتای انچه را که امروز در
کشور ما به نام دموکراسی معرفی شده و تعداد معدودی
چرک وجدان و فُرصت طلب را به نان و اب و شماری از
تبار همين چرک سرشتها را به مراد رسانيده است  ،بيابم ،
کمتر نتيجه گرفتم  .بدريختی و کريه الچهره گی حاکميت
چنان است که درقالب هيچ معيار ارزشی نه گنجيده  ،اُم
الفساد و بنابران  ،اُم الفاجعه لقب شايسته و با مسمی ان و
اضافه از اين القاب ،بجز دستنشاندگی و وابستگی غليظ و
مفرط هيچ اسم و رسم ديگری نميتوان برای ان قايل شد .
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از طرف ديگر ،مطالعۀ پيشينه و حا ِل حاکميت های رسمی
در جهان  ،اين حقيقت را بيان ميدارد که ادامه و ﻻزمه
حيات کرامتمند بشر بروی ُکره خاکی در ِگرو استقرار
حاکميت ها در خدمت مردم ميباشد و نه برعکس  ،يعنی
مردم در خدمت حاکميت ها  .اينجوری ،بحث ما عمدتا ً
متمرکز بر مردم ساﻻری بوده و بيشتر به پسا حاکميت
موجود معطوف است.هيچ چيز اميدوارکننده و قابل تمسک،
در چشم انداز اصﻼح اين رژيم قابل مشاهده نيست  .با اين
پيش فرض ،روش ما سنجيدن و نقادی انديشه های مردم
ساﻻرانه به محک تجربه برای امروز وفردای کشور می
باشد  .بنابر ان  ،چنانکه اشاره شد  ،مسأله اين نيست که
حاکميت های دموکراتيک موجود در جهان ،فارغ از
نقايص و موريانه خوردگی های قسما ً مادر زاد و يا
عارضی هستند  .مشکل اينست که در تنور داغ اين سر
زمين بی در و ديوار موسوم به افغانستان  ،زير نام
دموکراسی و ازادی  ،مافياهای جهانی -استخباراتی-
تروريستی و ايادی مزد بگير  ،در ديگ جادوئی
دموکراسی پيوسته وعرقريزانه فاجعه می پزند و بخورد
باشندگان هردم شهي ِد اين ماتمکده ميدهند تا تجاوز و زمينه
سازی های اجتماعی فرهنگی غارتگری مستقيم (1) 147
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ماورای ملی زير پوشش جهانی شدن از ديده ها پنهان مانده
و اجير  -مزدورکان شرف باخته بومی نيز در آزاء اين
ميهن فروشی و مردم ستيزی  ،بی خيال  ،از پسماندۀ مائده
انان نواله بردارند  .زهی حقارت و سقط و نيز تيره بختی !
باری ،انواع دموکراسی ها را با تعريف های انها با ايجاز
معرفی کرده ايم  .در نوشته حاضرسعی و کوشش اينست
تا در توجه به ارکان دموکراسی برخی از گمراهی های
مرگباری که نه تنها مفاهيم مانند دموکراسی و ازادی و
استقﻼل  - ،عدالت پيش کش!  ، -بل  ،کليت هستی مادی و
معنوی جامعه ما را کين توزانه نشانه گرفته است،
شناسايی و در صورت امکان با سمت و سو دادن تﻼش ها
برای يافتن و بکار بردن پاد زهر ها  ،دوباره صاحب
وطن گرديده و سنگ بنای استوار ملت شدن را گذاشته و
انگاه ضمانت های اجرايی وتداوم ساﻻری مردم را تدارک
ببينيم  .زيرا اگر سعادت انسان هدف باشد ،روش و وسيله
در خور تحقق اين هدف ازادی و دموکراسی است  .بايد به
خاطر داشت  ،همان گونه که دموکراسی و ازادی ) و
ازادی جمعی يا استقﻼل( ﻻزم و ملزوم يکديگر اند  ،قدرت
و استبداد و وابستگی نيز جدايی ناپذير از هم اند .
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در حاليکه ليبراليسم سوار بر انبار سﻼح های امحا
جمعی ،پايان تاريخ را اعﻼم ميکند ،بايد و صد بايد ،
وطنی داشته باشيم که در ان از انتخاب نوع نظام بحث به
ميان ايد  .انديشه های جهان وطنی تجربه شده ی
سوسياليستی ،اسﻼمی و ليبرالی که اتفاقا هرسه نوع ان در
کشور ما به محک تجربه ازمايش شد  ،دروغ های جهانی
دور ،انواع
ثابت شدند  .با خارج شدن نوع سوسيالستی از ّ
اسﻼمی و ليبرالی ان ،دريک رابطۀ مسلط  -زير سلطه  ،با
استحاله به تروريسم  ،درضديت ظاهری و همکاری باطنی
نزديک با هم  ،با خيره سری سمج و کودکانه  ،بر شکست
و بن بست محتوم انديشه و سياست زورمدارانه ؛عامدانه
چشمها و گوشها را بسته است  .اين تعمد کور ،در عصر
ما  ،که عصارۀ فعل و انفعاﻻتی ان در تغير جهت نيرو ها
در تخريب  ،نابودی بيدريغ محيط زيست و طبيعت و
پيشخورنمودن ومتعين ساختن اينده ،تجسم جسته ،
ويرانگری همه گستر ،برگسترۀ هستی را در دورنما قرار
داده است .
ميهن که در متون فرهنگی -دينی ما  ،به مادر تشبيه و ُحب
ان جز ايمان خوانده شده است  ،نامی است و به محل
سکنای مردمانی اطﻼق ميشود که يکرشته عﻼئق و پيوند
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های تاريخی فرهنگی اجتماعی اقتصادی سياسی نظامی،
در يک جغرافيا معين انها را باهم وصل و صاحب
سرنوشت و پی نوشت مشترک ساخته و بنوبه  ،خودجوشی
و پختگی و قوام اين عﻼيق و پيوند ها راه رسيدن به ملت
شدن را تسهيل ميکند  .حاکميت ها  ،در سيمای دولت ها
در سرزمينی که انرا وطن ناميديم  ،در تسهيل رون ِد ملت
شدن و رشد جامعه ها برميزان عدالت و برپايی
مردمساﻻری ها  ،نقش دارند  .دموکراسی های غربی
)امريکا -فرانسه (  ،در پروسه تکوين ملت شکل گرفته
اند .حاکمان دستنشاندۀ ما که همواره ضربان قلب خود را با
نبض باداران خارجی و اين روز ها با نبض امريکايی ها
ميزان ميکنند ،از ان روند تاريخی چه اموخته اند و در
راستای ملت شدن مردمان اين خطه چه نقشی ايفا نموده و
يا در حال ايفا نمودن اند ؟ انفعال و سلطه پذيری و مامور
معذور بودن و دگر هيچ  .بر همين مبنی ،يافتن پاسخ سر
راست به اين پرسش  ،پاسخ دهنده را بيش و پيش از هرچه
و هر جا  ،به دو بيان  ،بيان قدرت و بيان ازادی و استقﻼل
)استقﻼل در گرفتن تصميم و ازادی در گزينش نوع
تصميم( ؛ به مثابه اصل های رهنما که حاکمان و
شهروندان در سر داشته و يا ميتوانند داشته باشند  ،هدايت
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ميکند .به اين ترتيب ،بعد از داشتن وطن و صاحب ان
بودن  " ،برای ساختن دولت بايد ملت باشد و برای اينکه
ملت باشد  ،می بايد  ،به خود به مثابه ملت وجدان داشته
باشد )وجدان ملی( و برای اينکه اين ملت دموکراسی داشته
باشد می بايد اعضای ان تصميم جمعی بگيرند .و برای
اينکه تصميم جمعی بگيرند بايد با يک ديگر بحث کنند و
برای اينکه با يگديگر بحث کنند نياز به جريان آزاد دانش
ها و انديشه ها و اطﻼع ها دارند . (2) " ...بنا بر اين،
کانتينرگذارها ! و حاميان خود کفان ها و فرهنگی -سياسی
قشری مانع خود انگيختگی يا شرط ﻻزم ملت شدن-
های
ِ
ملت به زور ابداً شکل نمی گيرد -را نميتوان ازاجزای ملت
دراينده و حال به حساب اورد.
حال ببينيم از مولفه های سازنده حاکميت دموکراتيک که به
ان اشاره شد ما در بساط سياسی  -اجتماعی مان چه داريم.
پاسخ کوتاه  :بالفعل تقريبا هيچ  .وطن يعنی سرزمينی بی
درو ديواری که اضافه ازچهل سال دستخوش اشوب
وبحران است  .گذشته از تاريخ وماهيت دولت  ،انچه ما ،
بعد از گذار از پيچ وخم تاريخ چند دهه ی اخير ،در نمای
امروزی ان  ،در هيأت جمهوری اسﻼمی داريم  ،حتی
سيمای سلطنت ی که هابس در چند قرن قبل از امروز
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تيوری پردازش بود را نيز بر نمی تابد  ،چه رسد ،به
نظريه های مثﻼً جان ﻻک در همان عصر و بعد روسو در
قراداد اجتماعی او  .ساختار امروزی دولت  ،در شکل و
شماي ِل شبيه به "بايسيکل شيخ مامدی"  ،زمانی از توان
تحمل خارج ميشود که شما از صورت ان به محتوی گذر
و محتوی وصورت را يکجا مطالعه کنيد  .محتوی دولت با
وصف به ظاهر تفکيک قوای ثﻼثه  ،به اضافه ،عرض
ِ
وجود قوه چهارمی يا وسايل ارتباط جمعی)رسانه های
همگانی( – "افکارعمومی" بخشی از ان بوده و در حقيقت
 ،در جامعه دموکراتيک هر فرد يک رسانه است  -را
انبان مملو از زور و مصرف زور از موقيعت زيرسلطه و
تهی از حقوق می يابيد  .تا وقتی صحبت از بحث دولت
است  ،مطالعه نظام مند و نقادانه ی دستاورد های بشری
در اين زمينه از ناگزيری ها بوده  ،جائيکه گنجانيدن
حاصل مطالعه ها در تدوين و يا تعديل و تکميل قوانين
موجود مربوط به وظايف و مسوليتها و مشروعيت ها و
حقوق شهروند  -دولت  ،طبيعت دولت ،برای فردای
استقﻼل و ازادی  ،البته با کار مشترک و جمعی و در
رابطه ی تنگاتنگ با جامعه ،از الزامات زمانی و مکانی
است .و انگاه  ،بيهوده نخواهد بود،هر گاه به قصد خالی
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نماندن عريضه  ،اندک تماس تلويحی با عصاره ی منتجه
ها در اين مورد داشته باشيم  .دور نرفته از کارهای
فيلسوف هگل اغاز کنيم  .زيرا مفهوم دولت بيشترينه با
هگل موضوع فلسفه شد.

هگل در کتاب " فلسفه حقوق" خود ادعا دارد که با تحليل
وظايف دولت به شيوه دياليکتکی ،طبيعت دولت را کشف
کرده است  .از نظر او انسان مدنی جديد دچار تناقض ميان
فردگرايی خويش و نفع همگانی است و وظيفه دولت حل
اين تناقض با قبوﻻندن قوانين خود که عقﻼنی هستند بر فر ِد
وجمع که اينها نيز عقﻼنی انديشيده و حاضر به قربانی
نمودن بخشی از ازادی های خود هستند  ،ميباشد  .با اين
وجود ،او پذيرفته است که در استنتاج ديالکتيکی او ،ظهور
يک طبقه اجتماعی محروم  ،مانع مقبوليت همگانی دولت
ميشود  ،البته بدون اينکه راه حل محروميت اين طبقه
بزرگ زحمتکشان را ،در کشف خود ارايه دهد  .در
ديالکتيک او ،منافع جمعی جامعه  ،تز )نهاد( ومنافع فرد ،
انتی تز )برنهاد( و دولت سنتز )برابر نهاد( ميشود  .در نقد
نظريه گفته شده که هگل برای پوشاندن کاستی های نظريه
و ديالکتيکش منطق صوری بکار برده است  .توضيح
اينکه  :در حاليکه کتاب در باره فلسفه حقوق است او بجای
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حقوق منافع را نشانده است .ايا او ميدانسته که حق فرد با
حق جمع تضاد پيدا نمی کند  ،که يکی را نهاد و ديگری
برنهاد و دولت را برابر نهاد کرد ؟ ايا ميدانست که نفع از
خود هستی ندارد و فراورده روابط قوا است ؟ منتقد در
برابر اين پرسش ها جواب "شايد" گذاشته است  .سعی
ديالکتيکی هگل و حاصل ان برابر نهاد دولت ) دولت
محور مسلط و فرد محور زير سلطه يعنی ثنويت تک
محوره يا بدترين شکل استبداد که در چپ در استبداد
استالينی و در راست در استبداد نازيسم تبلور يافت(
مستحيل و با ناديده گرفتن طبقه محروم نمی توانست نماد
حقوق بوده و "ازادی مشخص" مورد نظراو را بيان نمايد .
چنين بود که بعد ها از ميان هگلی های چپ مارکس وجود
طبقه محروم را وارونه مقصد هگل بکار برد و با پذيرفتن
ديالکتيک هگل )نوعی از سر به پا ايستاده و ماتريالستی
ان( دولت را عامل استبداد به زيان طبقه محکوم شناسايی و
اما انحﻼل دولت را به پايان فراگر ِد محو طبقات اجتماعی
موکول کرد .مارکس و همکار او انگلس ) در ،انتی
ديورنگ ومنشا خانواد (...کار های باوزنه فکری را که
اصالت ان  ،بيشتر در دلسوزی و صداقت و تعهد انها به
سعادت انسان نهفته است ،به ميراث گذاشته اند .مارکس
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دريافت که دولت بمثابه فرايند قوا ،نه به قول هگل ازادی
بخش ،که قدرت وسيله برای بهره کشی حاکمان از
حکومت شونده گان است  .او راه حل را نه دولت ،بل
ازميان برخاستن دولت وپديدار شدن جامعه بی طبقه ميداند
که در ان رابطه ی قوا بی محل ميشود .اما در راه حل
پيشنهادی او که موکول به محو طبقات است نيز قدرت راه
می پويد وميدانيم که هدف قدرت  ،قدرت است ونه انسان
جامع ...به نقد نظر مارکس و انگلس و ديگران در باره
دولت جائيکه بحث ها ايجاب کند به استناد کارهای انجام
يافته  ،مکرر خواهيم پرداخت .
شدن ان به خودانگيختگی نياز دارد و اين
از ملت  ،که
ِ
خود انگيختگی بنوبه ،مستلزم فضای ازاد و مستقل است ،
جلوه ی به چشم و بوئی به مشام نمی رسد و نبود اين فضا
 ،خﻼی بوجود اورده و مياورد که با روابط چندگانه و
پيچيده قوا ،زاينده قدرت - ،عامل خارجی و ابزار بومی،-
پُر شده و ميشود ؛ و انگاه  ،اجازه دهيد مجدداً عرض کنم ،
با اين وضع ،اغلبا ً ،قوت حضرت فيل ميخواهد تا از ملت
بودن وملت افغان حرفی به ميان اورد  .با اين مﻼحظه ها
و عﻼوه بر ان  ،در کشوری که حاکم دستنشانده ان) مغز
متفکر ساخته و پرداختۀ قدرت ،اشرف غنی احمدزی( در
ِ
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قرن  21از به رسميت شناختن حق شهروندی شهروندان
شانه خالی ،انرا تمسخر و به ان تمکين نميکند و با به سر
نمودن "پ ی"  -که اميدوارم روزی از روزهای نزديک ،
اويزه گلو و ريسمان دارش شود  -و انداختن چادر و جيلک
به شانه  ،به ارباب رعيتی قايل است  ،با کدام استدﻻل
جامعه شناسانه ميتوان از ملت حرف زد ؟ توصل به
زورگويی وعوام فريبی و در مجموع دروغ  ،قاعدتا ً عمر
کوتاه دارد و از طرف ديگر امکان های بالقوه پيريزی
مولفه های ساﻻری مردم در سرزمين زيبای ما وجود
دارد .حق و مسوليت ازادگان ويرايش و غنا بخشيدن  -و
برداشتن موانع خودانگيختگی ،بيشر خارجی – ان مولفه
ها ،برای جا افتادن در قالب بدي ِل نو برای حاکميت هشت
ُرخ ونُه ِگرد موجود ميباشد  .در حال حاضر و از بدو
فرار روسها ،ميهن با رشتۀ نامرئی  blackmailيا حق
السکوت خواهی به گروگان کشيده شده و استقﻼل باخته
است .بگونۀ که يا به اشغال با همه تبعات ان به شمول
جنايات سيستماتيک ،تزريق سرمايه اجير ساز و بازدارنده
رشد  ،غارت منابع و در روابط قوا قرادادن گروه های
قومی  ،و بجان مردم ما انداختن درنده های بيرون مرزی
مردم کارد به
و بدتر از همه تمکين و خاموشی طلبی از
ِ
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استخوان رسيده ما ،برای رواج دادن و نهادينه سازی اين
ضد فرهنگ قدرت و سر خم نمودن به ان و يا زير شمشير
داموکلس اويزان بر فرق مردم در ترس و اضطراب تجزيه
کشور) ،که هرگز ان روز مباد! ،در بيان ازادی و استقﻼل
وطن مفهوم تجزيه نا پذير است( نفس تا و باﻻ کرد .
برهمين مبنی است که در هويت پاکستان به مثابه دشمن
شماره يک و عمده خارجی بايد ترديد روا نداشت  .مبدأ راه
نجات که بايست بر ان گام گذاشت  ،از استقرار حاکميت
دموکراسی ) تلفيقی از دموکراسی مستقيم و مشورتی و
مشراکتی(  ،اغاز ميشود  .واغاز حرکت بر اين راه ،
همراه است با شروع بی محل شدن اين گروگان گيری و
پراخت حق السکوت ونفی حاکميت موجود به مثابه ابزار
چتل در دست عامل خارجی .
تکرار اشتباه است اگر ،ذهنيات از قبل شکل گرفته حتی
پذيرصوری  ،بر واقيعت
در قالب طرحهای زيبا و جامعه ِ
های سرسخت جامعه تحميل شوند  .کاری که ميتوان انجام
داد  ،پاﻻيش انديشه رهنما از جرثومه ثنويت به گونۀ ايست
که دافع ابهام و جاذب شفافيت ؛ جاذب حق وراست و دافع
ناحق و دروغ  ...باشد  .اگر ديديم که جهانی شدن دروغ
است  ،تبديل جهان به مدد پيشرفت علوم وفنون به دهکده
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جهانی راست است  .انتخاب اين روش يا طرز کار به ما
ميگويد که پرداختن به يکرشته امور واقع را نميتوان مثﻼ
به فردای استقﻼل و ازادی موکول کرد  .داشتن احصايه
نفوس به تفکيک اقوام )دموگرافی(  ،زبانها ،جغرافيای
اقتصادی و امار اقتصادی و ...که در نتيجه ی فرصت
سوزی های عمدی حامد کرزی و بعد با نهادينه شدن و
تبديل ان روش به يک فرهنگ ) ضد فرهنگ( توأم با فساد
 ،در رده های باﻻيی حاکميت دستنشانده ؛ به نفع نقشه های
بعدی استعماری عامدانه در گوشۀ نسيان جا گرفت ؛
ميتواند از اين جمله امورمقدماتی محسوب گردد  .پيشنهاد
ها که ميتواند مخالف و موافق داشته باشد  ،بايد به جامعه
ملی ارايه وبه محک جامعه پذير بودن ازموده و ازغربال
نقد جامعه گذشتانده شوند  .اجرايی شدن متنی که اکثريت
جامعه روی ان به توافق رسيده باشد در نقش وثيقه ملی يا
قانون اساسی ،مواضع بيگانه ی اکثراً متجاور و ايادی و
زورگويی های انها را بی محل ميکند  .حاصل هم خرما و
هم ثواب ميشود  .رفراندم ها ،بجای لوی جرگه های
کاذبانه و فرمايشی ازجمله شيوه ها و وسايل ابهام زدأ،
برای دموکراسی محسوب ميشوند  .باور به توانايی قدرت
و ناتوانی خود ،ازنوعی که اقای کرزی مبلغ برجسته ان
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بود و است  ،عبارت از پذيرفتن زور در موضع زير سلطه
و عوام فريبی است  .وقتی اين مخلوق ترحم برانگيز
ازنظر عقلی  ،ميگويد " انها زور دارند و ما اگر زور
ميداشيم چنين وچنان ميکرديم " و احتماﻻً مظلوم برای اين
کشف داهيانه زياد زور نيز زده است تا انرا از شکمش
بيرون ريزد  ،هنور نمی داند که زور با زور متقابل بی
محل نمی شود بل  ،زور سومی را جانشين ميکند و
تخريب نيروها استمرار می يابد  .از ايجابات شرايط
متحول فعلی  ،اين داده ها و همانند های انرا مبنای
بازنگری و تجديد نظر بر قانون اساسی کشور ،با در نظر
داشت حقوق ذاتی و حقوق اساسی انسانها  ،و ايندو را
مبنی تدوين دوباره يا تعديل و تکوين قانون اساسی  ،و
قوانين موضوعه و از ان ميان ،قوانين انتخابات شورا ها
از واحد های کوچک) خانواده( تا شورای ملی  ،قوانين
نظام تعليمی تربيتی پرورشی که هدف ان بايد رشد انسان و
رشد هماهنگ استعداد های ادمی باشد  ،نه رشد قدرت و
انسان ها به مثابه ُمهره های ان  ،را طوری در انطباق
با قانون اساسی پيريزی نمودن که بروی نفوذ عنصر
زور که ضد حق است  ،چنان مسدود گردد که حتی
کوچکترين اِعمال نفوذ زورگو ،زورگو را در جامعه
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تشهير وتجريد و بدست قانون بسپارد و فاروق وردک ها و
کرزی ها و احمد زی ها وعبدﷲ ها و صد ها همجنس
ديگر اين نابکار ها  ،دست و پای الوده شان بسته و مجال
ظهور چند باره نيابند ؛ قرار دادن ضروری است  .قانون
رسانه ها نيز به همين مقياس و قياس  .روی يکی از فوايد
اين مأمول  ،انگشت ميگذارم  .تصورش را بکنيد  ،وقتی
صحبت از ساختار حاکميت است ،جامعه ديده و تجربه
نموده که قبل از همه زورپرست ها ) زور پرستی ديندار و
بی دين نميشناسد  .خودش دين و آئينی است  ،که خدای ان
زور يا قدرت ميباشد و قدرت مولود روابط قوا است (
پيشايش همۀ کذابان
واسﻼم پناه ها در لقا و قبا خداپرستی ،
ِ
 ،دهن قف کنان  ،رگهای گردن پوندانيده و پسوند اسﻼمی
را در کجای معرکه نيست که به دُمب اين و يا ان قانون
يا مقرره  ،چسپانيدن نمی خواهند و به اغوا وفريب مردم
ساده انديش و مسلمان نمی پردازند  .اما وقتی انديشه
رهنمای بيان ازادی معرفی و در جامعه جا افتاده و هضم
شده باشد  ،هيچ شيخ الحديث و ايت ﷲ و امير و مﻼ و
مولوی خورد وريزه  ،نميتواند اصول اساسی دينی را که
برای انسان است به سود قدرت مصادره کند  .زيرا به
مجرد بستن چنين نيتی احاد جامعه های به بلوغ رسيده ،
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دروغ پنهان در پس پرده چنين نيتی را به ساده گی
شناسايی ميکنند و ُمشت زورپرست دينداروبی دين را باز .
و مواردی همانند ديگر ،از اين قبيل  .ميخواستم در بحث
حاکميت مردم ساﻻرانه به شهروندی ،نقش جامعه مدنی و
رسانه ها نيز درهمين نوشته توجه نقادانه مبذول گردد؛
واما رشتۀ کﻼم به درازا ميکشد  .تنها به بررسی کوتاه
نقش رسانه ها در ارتباط با ابرقدرت "افکارعمومی"
درپايان بحث ميپردازم .
باری و در جائی ،از امد امد اقای حکمتيار با پشتبار
سوغات های پاکستانی نوشته بودم  .سرانجام توفان و ابر و
باد وباران و رعد وبرق فرو ُخفت و اقا به محض تماس
پاشنه هايش به خاک لغمان زمين! و گشودن تناب های
پراشوت از دست وپا  ،در جمع ياران نو و کهنه  ،مانيفست
پيوستن اش به حاکميت برسر اقتدار نگهداشته شده در کابل
را  ،با ايجاز شرح و بيان داشت  .از محتوی اين مانيفست
 ،بوئی ايجاد و تجديد بنای روابط بر محور قوا ،بر اصل
رهنمای ثنويت ،بشدت متصاعد بود و است .انطوريکه
انتظار ميرفت در باربندی محمولۀ سوغاتها  ،متقلبين
پاکستانی طبق عادت و مهارت عمل نموده بودند .خوب،
اگر خواننده وسوسه شده تا زود تر بداند ،بﻼخره اقﻼم
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محموله چه چيزها بودند  ،يکی دو قلم انرا از متن مانيفست
در ان صحبت ،از پوش بيرون کشيده وبه تماشای اهل ذوق
ميگذارم " .حکومت مقتدر مرکزی" شرم اش امد که
صريحا ً بگويد ،از جنس امير عبدالرحمن خانی" ،انحﻼل
جزاير قدرت ") (3بازهم شرميد که از راه نرسيده ،يکه و
راست به يخن شورای نظار وجميعت و جنبش ملی و
ديگران بياويزد و دُهل تضاد های قًومی مورد عﻼقه
حاکميت کابل و استخبارات پاکستان را با تمام قوت برطبق
اجندای ماموريتش بصدا در اورد  .و يکرشته دساتير
اخﻼقی ديگر در نکوهش جنگ و فوايد صلح به مثابه کاغذ
های رنگين تحفه ،که تحايف اش را به مقصد جلب نظر
بدرقه چی ها در ان پيچانيده بود تا مقبول عام گردد و
اذهان پرسشگر را از پرسش های اساسی نظير  :علت دير
رسيدن و پس ماندن امير صاحب از قافله ياران در
ِ
پيوستن به بهشت موعود و در حقيقت دوزخ قدرتمداری
در کابل  ،را  ،منحرف و منصرف کند  .و اما همه
ميداند که :
"هرکه او جدا ماند از اصل خويش -باز جويد روزگار وصل
خويش"  .يا  ،کبوتر با کبوتر زاغ با زاغ ...

)(190
اين بحث حاشيوی را عمداً در اخير نوشته ی حاضر به دو
دليل ضروری و توضيحی اتی مرتبط با هم اورده ام،
تاگفتنی هايم در باﻻ و نيز حرفهای قبلی ام در همين
رابطه ،به نوعی ازمون تجربی قضاوت شوند :
يک  :مﻼحظه ميفرمائيد که درضد فرهنگ قدرت ،صلح
معنی ضد صلح يا جنگ را دارد  .اگر ترديد داريد و قانع
نيستيد ،به اين توضيح توجه کنيد  :امير حزبی که به "زبان
عامه پسند و عامه فريب" قدرت  ،برخﻼف ادعا های پُر
طمطراق ضد امريکايی و ضد اشغال که ان را از زمان
مرگ ضيا الحق حاکم نظامی پاکستان به اينسو ،همواره و
پيوسته قلقله کرده بود  180 ،درجه تغير جهت مواضع
ميدهد و حريف امريکايی نيز با خارج ساختن سخاوتمندانه
او از ليست سياه  ،نيز به همان سرعت و به همين وسعت
زاويوی  ،و ناباورانه ،هردو بخاطر ُگل روی صلح ! .
ولی طوريکه ديديم و شنيديم  ،بايد باور مان شده باشد که
" د درواغو مزل لنډ دی" و دروغگو ها بدون اينکه از
جانب قاضی يا محکمه ئی به اعتراف به دروغگويی
کشانيده شده باشند ،بلبل زبانی کردند و نقشه های جنگی
شانرا برمﻼ  .مار هرجا کج و راست رود در غارش
)محفل حاکمان مزدور( راست ميشود  .امير و موتلفين
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داخلی وخارجی او ،نارسيده از راه بر طبل جنگ کوبيدن
اغازيده وبنا بر الزام های همان ضد فرهنگ با دميدن به
شيپور استبداد از سر گشاد ان و برپائی هنگامۀ دوختن
لبها ،مشت های شانرا باز و محتوی مصلحانه چانته های
شانرا ،رو کردند.
" جنگ تو صلح و صلحی تو جنگ است – من به قربانت اين
چه نيرنگ است" !؟

به اين ترتيب ميخواهم به تکرار بگوئيم که از مدار بسته
جبر بد و بد تر هيچگاه راهی بسوی خوب سراغ نموده
نميتوانيد  .خود را فريب ندهيم  .راه ازادی و استقﻼل
همواره در برابر مان گشوده است .سعادتی را که در
عدالت و رفاه ادميان ميجوييد  ،اگر با چشم عقل باز
نگريسته آئيد  ،در فراخنای بيکران ازادی و ازاده گی ،در
چشم رس قرار دارد .نه در مدار بسته و دورانی تاريک
خانه های قدرت و قدرت فرموده دجاﻻن نا باور به ازادی.
انتخاب و اختيار انتخاب با ما وشما است ونه با جباران
کور ذهن  .حاکميت قدرتمدار موجود ،با اشتياق تمام مايل
است تا جامعه نه تنها با سرعت فعلی در چرخهای اين دور
باطل ،فرسوده و مضمحل گردد  ،بل ،با نقشه هايش برای
شتابگيری اين دور اضمحﻼل خفت بار و ننگين ،
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وطنفروشانه و پليدانه عرق ميريزد  .کنار امدن تسليم
طلبانه به ايادی پاکستان و سرانجام به خود پاکستانی ونيز
بيگانگان آزمند و طماع و حريص ديگر ،به اين عريانی ،
کوششی درهمين راستا است .شواهدی وجود دارد که روی
زمينه چينی اين " -زور" ذخيرۀ خالص و سوچه ! -از بدو
تاسيس حاکميت دستنشاندۀ فعلی زير نظر انگليسها کار می
شده است  .توضيح  ،بررسی ونقد اين شواهد بحث
جداگانه ی را ايجاب ميکند .بنا بر اين ،دليل دوم اينکه :
دو  :انگليسها مانند مگس های استراليايی ) (4و يا شايد ،
بتۀ " لوتوړ" ) (5وطنی مان،ماندنی وايﻼ دادنی ما نيستند .
پاراگراف باﻻ با ذکر نام نا ميمون اين کينه توز های
سودجو پايان يافت  .در شروع بحث اين بخش نيز ناگزير
از ذکر نام اين بﻼی بد هستيم  .و اما پيش از اين ،باری
اقای کارمل  ،بعد از مواصلت از جﻼ وطنی ،شايد يک يا
ظاهر آراسته به باﻻ پوش روی شانه
دو شب در ميان ،با
ِ
ها ،در مقام زمامدار جديد انتصابی کرملين برای افغانستان
 ،در قصر چهل ستون  ،در کنفرانس خبری حضور يافت
و در بخشی از مصاحبه  ،در پاسخ به يک خبرنگار
انگليس او را با طنز "يار قديم" خطاب کرد  .طنزی به
موردی بود و اما نه از زبان کارمل در ان موقيعت .زيرا
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خودش به تازه گی به يار و ياری جديد با روس ها تجديد
عهد و پيمان نموده بود  .به هر حال ،سخن بر سر شيطنت
فيلسوف انگليسی قرن همژدهمی جرمی بنتام Jeremy
 Benthamو طرح پان اوپتيکانيزم Panopticon
اوست  .و اما قبل از ان  ،اينکه :

"تمدن های بشری امروزی محصول کار يکشبه نيستند و
نيز ميدانيم که تﻼقی منافع قدرت متمرکز و حقوق بشر
امری قديمی است"  .با اين وصف ،کارزار حق طلبی در
تاريخ معاصر جهش های چشمگير داشته و کشور ما
افغانسان را نميتوان برای هميشه از مسير تحوﻻت جهانی
در حاشيه نگهداشت  .وقتی ديده ميشود که تﻼشهای داخلی
اندکاران کار زار ضد حق طلبی با خفه
و خارجی دست
ِ
ساختن ازادی و استقﻼل  ،روی اين هدف متمرکز است و
سرغنه و پيشوا خارجی اين کار زار انگليس ،ملت مان را
شايسته مردم ساﻻری و ازادی نميداند و با اين فهم
استعماری ،برای مان ،در کار تراشيدن رئيس جمهور يا
رئيس جمهورها – به شمول روسای جمهور روس
مشرب  -ناباب تر از بدترين شاهان تاريخ و امير وطالب
خونريز تر از ارباب کليسا  ،همکار ارتجاع داخلی ميشود
 ،بايد زنگ های خطر را برای جلب اجماع ملی با کليد
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زدن ابرقدرت" افکار عمومی" برای پاسخگو ساختن
ارتجاع مرکب  -دين دولتی و دولت دينی قدرت محور، -
اوپتيکانيزم
بصدا در اورده و با اجرای واژگونۀ پان
ِ
 Reverse Panopticonismپيشنهادی اقای فيلسوف ،
راه برگرداندن حاکميت به صاحبان اصلی ان ،يعنی مردم،
را معرفی و هموار و در جهت بنای جامعه باز وتحول
پذير مد نظر داشت  .و اما نخست پان اوپتيکانيزم را
بشناسيم .

پان اوپتيکانيزم نظريه ی خوش ايند و باب طبع حاکميت
های قدرتمداريکه قدرت خميرۀ اصلی حاکميت های ان ها
را ميسازد نوعی کنترول نامرئی و ناملموس احاد يک
جامعه را توسط دولت در نظر دارد  .برای توضيح ان
زندا ِن در يک مساحت دايروی شکل مجسم شده که در
مرکز دائره  ،مقر زندانبانان موقيعت و تمام حرکات و
سکنات زندانی ها را انها بگونۀ تحت نظر دارند که
زندانی از اين کنترول چيزی نميداند  .ميدانيم ،ميل قدرت
به کنترول مردم ،به درازای عمر تاريخ است  .در تاريخ
معاصر مطالعه ی شيوه های تطبيقی نظريه  ،نشان ميدهد
که برعﻼوه رواج وسيع ان در زندانها  ،افشاگريهای
سنودن و ديگران ،برمﻼ ساخت که  ،شرکتهای بزرگ
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چون گوگل و مايکروسافت در آزأ درياقت پول از دولت ها
 ،به انها خدمات جاسوسی از مردم ارايه ميداشتند  ،در
برخی شهرهای کشورهای غربی مردم توسط دوربين های
مدار بسته مراقبت ميشوند  .اوباما زير فشار افکار عمومی
ناگزير به عقب نشينی ها در اين زمينه گرديد  .تازه ترين
نوع اين جاسوسی ازخانواده ها با استفاده از تلويزيون های
پيشرفته  smartاست که از بيننده های تلويزيون نظارت و
اطﻼعات جمع اوری ميکند  .در کشور روزگارزدۀ خود ما
در زمان حاکميت کودتايی خلق و پرچم  ،استخدام اعضای
خانواده برای جاسوسی از خانواده های خود شان رواج
بسزا داشت .
اقای علی صدارت ،در کتاب خود "طرح پيشنهادی در بارۀ
رسانه ها" ،با پيشنهاد نمودن پان اوپتيکانيزم واژگونه معتقد
است که  ":پان اوپتيکانيزم واژگونه به اين شکل قابل تجسم
است که احاد مردم و کليه هسته های مردمی وبنياد های
غير دولتی،در سراسر کشور حلقه زده اند و در ميان اين
حلقه دولت قرارگرفته است وتمام حرکات وعملکرد مقامات
و نمايندگان و متصديان شاخه های مختلف دولتی ،تحت
نظر کامل ملت قرار دارد.اگر در ساختمان زندانی که
برای اِعمال نظارت و کنترول مرکزی بطريق پان
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اوپتيکان  ،زندانبانان در مرگز دايره و مشرف برتمام
زندانيان که در محيط قرار دارند ،مستقر هستند و اين ايده
برای کنترول جامعه توسط دولت نيز بکار رفته و ميرود،
با نظريه " پان اوپتيکانيزم واژگونه" با استفاده وسيع و
فعال از رسانه های مردمی ونيز با رسانه های همگانی به
مثابه شاخۀ چهارم  ،دولت و همۀ شاخه های ان و از جمله
شاخۀ چهارم را ،در مرکز دايره قرار داده و جمهور مردم
در محيط اين دايرۀ بزرگ مستقر و بر جزئی ترين اعمال
دولت ناظر بوده و مردم درعين حال با ارتباطات وسيع با
يکديگر ،حاکميت فردی و ملی خود را اِعمال ميکنند " .
مطالعه ايده ها و نظر های از ايندست برای واکاوی و
شناخت جامعه شناسانه نظريه ها و از ان راه ،تﻼش برای
مردم ساﻻرانه سازی حاکميت  ،جلوگيری از به ثمر
نشستن تﻼش حاکميت برای هرچه بسته تر وتحول ناپذير
سازی جامعه ملی ،همزمان سبب جلوگيری از لغزشها و
گنديده گی ها وفساد پيشه گی های ميشود که نمونه های
فراوان ان ،از مصدر دموکراسی صادراتی اگنده به بوی
گند دالر همه روزه در کشور ما اتفاق می افتد و مشام
آزاری ميکند و ما سوگمندانه پيوسته ان مسمومات را نفس
ميکشيم  .اگر با اين واقيعت موافق و از اين فضای مسموم
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تجربه داريد  ،نمک کاری بمثابه تدبير پيشگيرانه برای
رفع اين بوی گند و احتمال وقوع مکرر ان بايد در دستور
کار قراگيرد .
مزدورکهای حاکم بر مقدرات ميهن ،به حکم قانونمندی
های قدرت  ،رفتنی وجا خالی نمودنی هستند  .البته به حکم
همان قدرتی که خميرۀ وجودی اين گماشتگان را ميسازد .
اگر بديل ازادی و استقﻼل  ،منادی رشد و رفاه برميزان
عدالت ،به همين سرعتی که می جنبد در جنبش باشد ،
نميتوان ناگفته گذاشت وگذشت  ،که خﻼ رفتنی شدنی ها با
" ،زور" از جنس قدرت خارجی و همچنين با کنار گذاشتن
ابزار بی مصرف شدۀ موجود بومی و تعويض انها با
منتظرالدله ها و امارت طلب های گوش بفرمان جديد و
حاضر به خدمت گذاری به بيگانه و فرعون مشرب در
برابر مردم  ،پُرميشود  .و اما اين بار،عامل تسريع کننده
رفتن رفتی ها  - ،خواه تصادفی و خواه قانونمندانۀ ، -
براه افتادن همقدم بدشگون و سرخور ،دير رسيده از راه ،
در کنار حاکمان مزدور را  ،بفال نيک گيريم  .سخن اخر
اينکه  ،بوی گند دالر و ثروت در اُم الفساد و بنابر ان اُم
الفاجعه جاری بنام دموکراسی در جمهوری گويا اسﻼمی
را  ،با نمک کوبی به موقع و پيشگيرانه  ،برای پی ريزی
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اساس مستحکم حاکميت مردمساﻻرانه اتی در ميهن ،به
صفر تقليل و خﻼ را با حقوقمداری و حقمدار ها پُر کنيم .
 ٧می  ٢٠١٧سدنی

_________________________________
– مطالعه ی را که فدرال تکنولوژی زوريخ سويس در
)(1
سال  2007منتشر نموده  ،نخست  43060ماورای ملی را
شناسايی وبعد به  1318و سرانجام به  147ماورای ملی ميرسد
که به اشتراک،تمامی ثروت خودرا مهارميکنند و  40درصد
ثروت شبکه را دارند .فهرست  50ماورای ملی را نشريه new
 scientistانتشار داده است .اما اين ماورای ملی ها و ديگر
ماورای ملی های گروه  147نزديک به تمام شان در مهار بانکها
و شرکت های بيمه و ديگر شرگت های مالی هستند.
)(2

ارکان دموکراسی اثر استاد ابوالحسن بنی صدر.

هنگاميکه مصروف ويرايش نوشتۀ حاضر بودم در فيسبوک
)(3
متوجه شدم که اقای لطيف پدرام نيز اتفاقا ً همين دو مورد را از
صحبت های اقای حکمتيار نشانی نموده است .اگر از طنز تلخ
"دو افغان و به يک راه رفتن" بگذريم  ،ميتوانيم انرا از جنس
توازی و تقارن زمانی به حساب اورد .توجه من به صحبت های
اقا در لغمان بوده است.
نوعی از مگس با جسامت کمی کوچکتر از مگس های
)(4
عادی که اگر در روز های با هوای نسبتا گرم ميل پياده روی
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کرديد حضور بهم رسانيده و تا ان هنگام به سر وری تان ميزنند
و ميچسپند که بايد در جستجوی محل امن از شر انها شده و انجا
پناه ببريد.
نوعی بته خاردار است که اگر به پيراهن و تنبان شما
)(5
بچسپد ،شرارت مگس های سدنی استراليا را برای هميشه از ياد
خواهيد بُرد.

تکملۀ ضروری بجای موخره
همزمان با اماده شدن اين مجموعه برای نشر ،ميهن در
تمام ابعاد سياسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی نظامی در
منگنه فعل و انفعاﻻت فرسايشی به مراتب بيشتر از پيش
قرار گرفته است .نوشتۀ داشتم زير عنوان " پيامد های
خﻼی فقدان بديل" که سه چار سال قبل از نوشته های
حاضر ،به نشر سپرده بودم .اتفاقا ان نوشته را نيافتم .در
ان نوشته تاکيد بر اين بود که در جوسياسی خﻼ ،خﻼ باقی
نمی ماند .در صورت نبود بديل ازادی و استقﻼل خﻼ را
زور يا قدرت پُر ميکند و قدرت در سيما های رنگارنگ به
خشونت و استبداد فراگيرمی انجامد و هزينه های ان را
اکثريت های جامعه می پردازند .استبداد استعماری در
انزمان به اين عريانی و شماتت و شناعت چهره نشان نداده
بود .امروز استبداد در نما های سرکوب های خونين و
تجاوز بر حريم ازادی های مدنی ،بمباردمان های کور،
انفجار ها  ،فقر ،فساد مالی-اخﻼقی ومنافقت سياسی ،
فراری ساختن نيرو های محرکه  ،بيکاری و امراض… ،
فراگير و همه گستر گرديده است و در پناه ان غارتگری ها
و زورگويی ها رونق جديد يافته است .در اين ميان صدا
های ازادی و استقﻼل از حنجره های انانی که انرا فرياد
سرمه قورت کرده گی ها ،مشابه
ميکنند ،به صدا های ُ
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گرديده است .چه واقع شده است ؟ آيا استعمار دروغ است
يا استعمار زده تا مغز استخوان تحميق و تخدير وتسحير
گرديده تا جائيکه که از به زبان اوردن کلمه استعمار
ميترسد و يا شايد پُست ُمدرن صفتانه ميشرمد ! بنا بر
شاهد و قرينه و دليل ،اولی دروغ و دومی راست است.
هرچند کلمه استعمار بعد از شيوع چند باره در يک جريان
مستمر ،از نظر صوری تعديل شده است ،اما از نظر
محتوی ،در سطح جهان حال و وضعش ،چنان به وخامت
گرائيده که معنی تخريت مصداق اصولی ان گشته است .به
اين موضوع در نوشته های تاليف حاضر ،چند جا اشاره
شده است .اما از ان جا که تبلور مفهوم استعمار در متن
رابطه سلطه و تروريسم ،جهان را بصوب اشوب و فاجعه
بزرگ در حال کشانيدن است؛ شگافتن و معرفی بيشتر و
مستمر محتوی و صورت استعمار و شناختاندن عامه
فهم پاد زهر ان بويژه برای کشور ومردم ما که در
محراق اين فاجعه قرار گرفته است ،اهميت حياتی دارد .در
اين تکمله سرخط های بحث را نشانی ميکنم.
امروز استعمار جهانی شده است .بديل ان – ازادی و
استقﻼل -هرگاه قرار باشد با نيرو وقوت تمام مطرح گردد،
نيز بايد هويت جهانی يابد .اين مامول براوردنی و شدنی
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نيست مگر با شناخت  ,و بررسی استعمار وانبوه تجارب
ت که بشريت از ان اندوخته است.
اندک نيک ،وبيشتر زش ِ
در حوصله ومجال اين نوشته ،همپا با مطالعه کتاب
"رشد"* ) تحقيقی در مردم ساﻻری( ،تنها نکات عطف
تاريخی ميتواند نشانی شود .

از نظر غربی ها استعمار رسالت پيامبرانه وکمال
بخشندگی است بر دوش اورپايی تا استعمار زده را در
رشد و يا ُ developmentکمک کند .يعنی "رشد"
موضوع استعمار است .نخست بايد دانست و بخاطر داشت
که "رشد خود بيان يک جريان مطلوب است".
در يونان قديم دانش دو منبع داشت :اساطير و نظريه های
که فيلسوفان ميساختند.ارسطوبا استفاده ازقانون تشابه)
ناشناخته را بوسيله شناخته ،شناختن و شناختاندن( و از راه
قياس صوری ،رشد جامعه را به نمو کودک تشبيه کرد و
برای ان دور تولد ،نمو ومرگ قايل شد و اين نظر را به
چگونگی عمر دولت نيز تسری داد .به درست يا غلط بودن
حکم در روشنی تحقيقات بعدی ،عجالتاً اذعان نکنيم .سن
اگوستن اموزه های ارسطو را در استانه ی انحﻼل
امپرتوری روم و قدرت گرفتن کليسا وحکومت جهانی
کليسا با تعديل برخی اموزه های دينی عيسويت برای
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استمرار حاکميت کليسا )جانشين جامعه مومنان( ،دستکاری
کرد .ابن خلدون "رشد دوری" را از ارسطو گرفت و
پذيرفت ،اما زوال دانش و معرفت و اين بخش ازنظر
ارسطو را که پايان ناپذيری را نقص ميشمرد ،نپذيرفت .در
قلمرو اسﻼمی رشد علم پايان ناپذير باور ميشد .اما اين
باور نيز گرفتار جبر دوری بودن رشد ،شد .و با اين نظر
افﻼطون که " تغير انحطاط و فساد بار می اورد" ،يا
سنگ در جايش سنگين است ،انطباق جست  .جو فکری
مشبوع از تراوش های نظری انچنانی ،تا قرن  17که
دکارت در نظريه فيلسوف و کليسا ،شک کرد ،ادامه
داشت .دکارت گفت  :قديمی ها ما هستيم و جهان از
عصر ارسطو به بعد ،چند هزاره کهنه تر شده است و به
همين مقياس به ذخائر معرفت ها و دانش ها بشری افزوده
شده است .در اورپا متجددها وخوشبين ها پيش افتادند .البته
اين به معنی موافقت همگانی با متجدد ها نبود .در قرن 18
بد بين ها چون ديويد هيوم و ادام فرگوسُن بد بينی نشان
دادند از جمله روسو در اقتراح اکادمی شهر ديژون شرکت
کرد و در پاسخ به اين پرسش که " :ا ﭘ ﴩفﺖ لﻮم و هﲊ ها عﺮف
و ادات را ﭘاﻻ ش دادﻩ اسﺖ و ﺮعکس به فساد الﻮدﻩ ﺮ ﺮدﻩ اسﺖ؟" نﻮشﺖ" :
بﲑحﲈنه ﺮ ا که ﲤامی ﺮﰵ های نﻮع اسان او را ﺮ دوام از الﺖ اوليه اش ،دور ﺮ
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م ک ﺪ .هﺮ انﺪازﻩ ما معلﻮمات ب شﱰ ﺮﱒ می افزائﲓ و وسايل ﺪيﺪ اﳚاد م ک ﲓ ﺮای
ا ستکه ا ه را از ﳘه مﱰ اسﺖ از خﻮد ستانﲓ .از ز دت مطالعه ،اساﱏ که ما
هس ﲓ ﲜاﰃ مﲑسﲓ که د گﺮ خﻮشﱳ خﻮش را ﳕی شناسﲓ".
گفتيم ،سرانجام خوشبين ها و متجدد ها پيش افتادند.
فونتوتل Fontenelleو شارل پرولت Charles Perrault
نيک دريافتند و يافته خود را گفتند و نوشتند " :تنها
چيزهای که ميتوانند مانع رشد معرفت بگردند -همان
چيزهای که در قرون وسطی مانع شدند -خرافات ،استبداد
ی شمرده
و جنگ هستند .تا اين زمان نمو ورشد امور طبع ِ
می شدند که وقتی به حد مطلوب رسيدند ،پايان می پذيرند
و دور رشد جای خود را بدور انحطاط ميسپارد .ﻻيبنيتز
 Leibnitzامکان يافت تا "رشد را پايان ناپذير" بخواند.
نظر دوری رشد جای خود را به نظری سپرد که تاريخ را
يک خط مداوم رشد می شناخت .و " ،رشد جامعه معارف
وثروت هايشانرا،خود پويا  Auto-Dynamiqueخواندند
" .وبدين سان"تحول گرائی اجتماعی" evolutionisme
 sicialپيروزی بدست اورد .ظفرمندی تحول گرائی
اجتماعی به زودی همراه شد با باﻻ نشينی برتری تفکر
و اصالت قوم برگزيده سفيد يا اورپايی  .ژان باتيست سی
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 Jean Baptiste Sayبر اين نظر شد که بشريت جريان
رشد را از وحشی گری اغاز کرده است .در دوره توحش
از حقوق مالکيت و غير ان اگاه نيست ...انگاه به مرحله
تمدن های مادون ميرسند مثل هند و مصر سر انجام به
دوره تمدن عالی وارد ميشوند که مشخصۀ ان توليد صنعتی
است .اگوست کنت بر ان بود که جامعه از مرحلۀ دين های
ابتدايی به دين های که به ماوراءالطبيعه قايلند و از ان به
"حالت مثبت" ميرسند و معارف غير علمی که منفی هستند
جای خود را به معارف علمی ميسپارند .در اين مرحله هر
معرفتی ره اورد تجربه است به اين ملحوظ اين نظر را ،
فلسفه تحققی و تحصلی  Positivismeخوانده اند .کارل
مارکس  Karl Marxتاريخ را جريان تابع قانون و محکوم
به طی مراحل ميدانست که از جامعه کمونيستی اوليه ،طی
مراحل ميکند و به نظام فيودالی ميرسد .از ان نيز به نظام
سرمايداری گذر ميکند .از اين نظام به جامعه کمونستی ره
خواهد سپرد .به نظر او "رشد شکل بندی اقتصادی جامعه
همانند مشی طبيعت و تاريخ انست" .مارکس به اين باور
ميشود که جامعه های عقب مانده نياز مند استعمار هستند تا
تحول پذير بگردند .در حاليکه لينن به شيوه خود و با حفظ
ثنويت در ديدگاه و تعقل  ،به نقش اراده ازاد انسان و حق

تعين سرنوشت ملل قايل و در کنگره باکو که در
 1920که زير رهبری او برپا شد  ،سخن از مبارزه ضد
استعماری خلق های تحت ستم استعماری به ميان اورد.
اينها را داشته باشيم و عجالتا ً باشند سرجايشان.

عهده داری اين رسالت چگونه در کله اورپايی ِکشت شد.
مدعی که صنعت را دستاويز رسالت و اقايی اروپايی بر
ِ
علـم کرد و به مجوزی که نياز
غير اورپايی ساخت و انرا َ
داشت تا سلطه و سلطه گری را توجيه کند ،دست يافت؛
ايا ميدانست که بجای رشد ،اسطوره رشد را استناد قرار
داده است؟ ليبراليسم در اغاز به اين دليل که استعمارگری
هزينه بردار است ،مخالف استعمار بود .وقتی جريان
نيروی های محرکه از مستعمره به کشور مادر استعماری
سرا زير شد و ان را مزه مزه کردند ،يک دل نه ،صد دل
عاشق سينه چاک استعمار گشت و همزمان کليسا نيز
بتراشيدن و ساختن توجيه برای استعمارگری اغازکرد و
بنام مخالفت با برده داری و موافقت با انسان دوستی
جانبدار استعمار شد .ژول فری ليبرال و فراماسون در 28
ژوئيه  1885آئين استعمار را به مجلس نمايندگان تقديم و
در ان برنامه متمدن کردن مستعمره ها را بر سه اصل بنا
نهاده بود :هر قدرت صنعتی بايد فضای اقتصادی خود را
بنا بر نياز انباشت ثروت ،محصو ِل صنعتی شدن ،و رقابت
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توسعه دهد" .نسلهای مافوق" نسبت به " نسلهای مادون" هم
حقوق و هم مسووليت دارند.استعمار فرانسه را ضرور
Paul Leroy
است ...پاول لوروا بوليو
 Beoulieuدر  1874کتابی نوشت با عنوان "استعمار
نزد مردمان متجدد" که تا سال  1908شش بار تجديد چاپ
شد او دران استعمار را وظيفه شمرد .از اين زمان به
بعد"بدگويی" از استعمار کار شهروند منحط قلم داد ميشد.
حتی نويسنده ی مانند ويکتور هوگو در بخشی از نوشته
اش در ستايش استعمار مينويسد " :در قﺮن زدﻩ سف ﺪ از سياﻩ ک
اسان ساخﺖ .در قﺮن ب سﱲ اورﭘا از افﺮيقا ک دنيا خﻮاهﺪ ساخﺖ" .
؟!...
متوجه شدم و ديدم ،بحث دراز دامن "رشد -استعمار" در
تکمله ،همزمان با مطالعه کتاب "رشد" ،خيز برميدارد و
ميخواهد از گنجانيده شدن ،در ظرف يک مقاله ،بجهد و
خود را در ميدان يک بحث جدی امروزی نمايان کند.
تنبلی
متآثر از تقسيمبندی اوقات کار - ،کارگرم ، -جمع،
ِ
نتوانستن اثار قدرت زده گی در چند سيما در
معلول کشته
ِ
ِ
وجودم ،ﻻزم ديدم بحث را ،از سر ناگزيری زمانی ،نيمه
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کاره رها و به اينده موکول و واگذار کنم .و اما در بارۀ
مضحک ترين بخش روش جادو و ِسحر نسل برگزيدۀ
صنعتی وسفيد ،که در عرصه تفکر از پُست مدرنيسم
اقتصادی و ادبی در اين برهه زمانی  ،...ميگويند و در
حاليکه  ،هم اکنون  ،اندر منجﻼب و منجنيق اند ،نميتوانم
بدون تذکاری چند ،تکمله را پايان بخشم  .و اما قبل از ان؛
دوستی داشتم و شايد هنوز دارمش ،دارنده دکتورا در
ادبيات زبان انگليسی يا  PHDاز يکی از پوهنتون های
استراليا  .اگر برداشت انزمانی ام از خﻼل صحبت های
سالها قبل درست بياد مانده باشد ،برای او ﻻکان معراج
تفکر ادبی غرب و يک پُست ُمدرنيست بود)شايد ﻻکان
موضوع تيزس دوکتورااو نيزبود( و اما در عين زمان اين
دوست از هواخواهان سينه چاک طالبان است و از کتاب
"دويمه سقوی" بنام کتاب بالينی خود ياد مينمود .به اين
مطلب دورتر ،دوباره برميگردم.
در فضای بعد از جنگ جهانی دوم ،جنگی مملو از وحشت
ودهشت بينظير ،که بايد برای قوم برگزيده و عقل عالم
وعاليجاه و سفيد پوست  ،انهمه کشتار وويرانی ،درسی
اموزنده ی نو ميبود ،و نبود و نشد و چون پيوسته بر همان
تال ناساز نوازيدن ادامه دارد  ،اين به نوبه  ،محل اين
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پرسش را باز ميگذارد که ،چگونه اين همه اموزه های
غنامند که پيوسته توسط  %1ها به زيان  %99ها،
مصادره به مطلوب شده و ميشود و قدرت بويژه در سيمای
سرمايه ،عقل ناقص انها و بنا بر ان خود ايشان را مستخدم
خود ساخته و ميسازد ،ميتواند هدف انسانی قبول شود؟
پيامبر خودتراشيدۀ که غرب نامندش ،مدعی شد ،رشد بر
ِ
خط جبری و طبعی تاريخ ره می پيمايد و اما نگفت که
اگر رشد جبری و طبيعی است چه نياز به پيامبری اروپايی
دارد؟ چون دروغ گفتند و در قطار اين دروغ ها گفتند که
ما قوم برگزيده وسفيد  ،مادون ها! را به رشد و به سطح
خود ميرسانيم و فاصله ها را کم ميکنيم و از ان
دروغگويی به بعد ،عنصر زورگويی را نيز بر ان افزودند
 ،کار به اينجا ها ،يعنی جائيکه زندگی زنده جانها را،
تخريب طبيعت از يکسو وزرادخانه های هستوی از جانب
ديگر تهديد ميکند ،کشانيده شده است.
ببينيم حافظه تاريخ معاصر و جغرافيای سياسی که بعدها
مکان "رشد نيافته ها" نام گرفت ،يا زمان و مکان ،برای ما
چه گفتنی دارد  " :در سالهای  1700م فاصله پيشرفته از
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پيش نرفته  2به  1بوده است .در پايان قرن  5 ، 19به
 1شده است .در سال  15 ، 1960به  1و در سال 1980
 45به  1گشته است *.در  60 ،1989به  1و در سال
 82 ، 1999به 1شده است" .دهه های رشد مقرر کردند،
کنفرانس ها تدوير و نهاد ها ساختند ،ملل متحد ،به ميدان
قدم رنجه فرمود و قيم ها گمارده شدند ،راه حل ها در
افريقا اسيا و امريکای ﻻتين طرح و ازموده شدند ،نا متعهد
ها به رهبری تيتو وناصر و سوکارنو عرض وجود
کردند ،راه رشد غيرسرمايداری قدعلم کرد و شکست
خورد و از سر ناچاری و شکست های پيهم به زيان %99
ها رسيديم و رسيدند بجای که بايد می رسيديم يعنی همان
ناکجا اباد جهنم برای  %99ها و بهشت برای  %1ها،
محصول بﻼفصل کجروی کجروان بر کجروها.
برگرديم به ان نکته عروج تفکر اورپايی سفيد)پيامبر
کاذب( ،متبلور در "پُست ُمدرنيسم" که از نوع ادبی ان در
وجود عﻼيق اندوست ،ذکر خيری در باﻻ به عمل امد .در
اينجا نخست بايد عرصه های طرح ان نشانی شوند" .سه
جريان و جود دارد که به انها پسا مدرن يا پست مدرنيسم
اطﻼق ميشود و ابشخور انها به ترتيب  .1هنر و  .2ادبيات

و زبان فلسفی)پسا ساخت گرائی( و  .3علوم اجتماعی
هستند)ماوراء صنعتی( " .اما مهم فلسفه پسا مدرن است
که پايه نظری ان در نوشته های بعدی ارزش شگافتن
بيشتر دارد .توجه را در متن موضوع "استعمار -رشد" ،
به جريان سومی معطوف ميکنم .به اين اميد که عﻼقمندان
دوجريان ديگر در شناخت واقيعت ها با عقل ازاد
مواجه و تماس گيرند.
طی چند قرن احکام صادره از کله انسان مافوق يا سفيد
اروپايی ،به سبب تجربه ناشدنی بودن ،از يکسو و تقليد ان
به مثابه اسطوره و نه الگو در دنيای مادون ها و نشنيدن
اين صداهای رسا فانون ها و چگواراها ...که "از خود
اروپا ديگری نسازيم" ،کار را بجای رساند که غربی به
سحر و جادو پُست مدرنيسم برای کار پذيرسازی  %99ها
متوصل شده است .بترتيبی که » :ساحﺮان ﺪيﺪ ،سازنﺪﮔان ِﲮﺮ
" ُ سﺖ مﺪرن" در راستای ﰷرﭘذ ﺮ سازی امعه اﱏ ،ساحﺮانه فﺮمﻮدنﺪ و ما] دهن
های ز وﮔﻮشهای سته و عقل های ﻮر[ ق ﻮل ﺮدﱘ که  :اساﳖا يﺪ ﳎاز را ﲜای
واق عﺖ بپذ ﺮنﺪ  .دستگاﻩ های تبليغاﰏ مامﻮريﺖ دارنﺪ که به سﲑ ها بباوراننﺪ که زنﺪﮔی
ارماﱏ دارنﺪ و به ﮔﺮسنه ها بباوراننﺪ ،در ال عبﻮر از زﺮ خط فقﺮ و به ِزَﺮ ا ن خط
هس ﺪ  .در حق قﺖ از را لط ،ﳎاز را واق عﺖ می ﳕا نﺪ .رشﺪ ﳘچﻮن ﺪا ،روی
ﳯان م ک ﺪ و به ا ت و شانه ها يﺪ بﻮجﻮدش ﭘی ﺮد .شبه واق عﺖ ﲜای واق عﺖ می
ش ﺪ و استفادﻩ از ٓمادﮔی ذهﲎ اساﳖاُ ،سﺖ مﺪرن " دنيای خ اﱃ" را می سازد و
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ادم ان را به ان دنيا م ﱪد .به اﳖا نﻮع ﺪيﺪی از زنﺪﮔی ﺮدن را می امﻮزد ":ا ساﳖا يﺪ
ورکننﺪ که زنﺪﮔی اﳖا ،نه زنﺪﮔی اسﺖ که در واق عﺖ می کننﺪ بلکه زنﺪﮔی اسﺖ که
در ﳎاز م ک نﺪ".
ميهنان که ،در نظام فقرگستر اشغالگران يا
بدين قرار ،هم
ِ
استعمار جهانی ،در سايه سنگين خشونت و استبداد وقهر
و ابر غليظ ابهام ،مقدمات غارت قانونمند و دائمی برای
شان در حال تدارک و چيده شدن است ،بايد در رويا های
پُست ُمدرنستی خود دموکراسی و ازادی و رفاه را زندگی
کنند و يا خواب ببينند!
وقتی به اينجای نوشته رسيدم ،اقای دونالد ترمپ ستراتيژی
ان کشور را در باره افغانستان "اعﻼن" کرد .و هنگاميکه
در متن اين ستراتيژی ،که بعد از ذهنيت سازی نفس گير
رسانه های غربی ،با طمطراق اعﻼم شد ،داخل شويد ،هيچ
چيزی تازۀ بسود بشريت يعنی  %99ها ،در ان يافته نمی
توانيد .در رابطه به افغانستان ستراتيژی جديد امريکا را با
خوشباوری زياد ميتوان يک فرصت تنفس ناميد و نه يک
راه حل .زيرا  ،باداری و مزدوری و سلطه گری و زير
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سلطه سازی و سخن از"منافع" و نه "حقوق" و مافوق و
پاسخ در خور ،به نياز زمان
مادون  ،در اين قلقله و غوغا،
ِ
نيست و دروغ است .منافع همان ثنويتِی است که انرا از
افﻼطون – ارسطو به ميراث برده اند .افغانها به چه
کسی ضمانت خط داده اند و چرا دهن پُر اب باشند که بايد
منافع غربی وچينی و روسی وهندی و پاکستانی ...را
تامين کند؟ چند تا مزدور سقط شدۀ گزيده شده را ،افغان
ناميدن جعالی زورگويانه وويرانگر است" .منافع" سلطه
گر يعنی "زيان" زير سلطه  .و باز ،صنعتی را که بشريت
و طبيعت را بسوی نابودی ميبرد ،ارزانی خودشان و اجازه
دارند انرا پيوسته به خود شاف کنند .ترامپ اخرين اميد
سرمايداری که برای چانه زنی حفظ موقيعت سلطه گری
اقای ديروزی جهان به ميدان هول داده شده  - ،به نظر
من ،در متن يک زمينه معين -روبات مسخرۀ بيش نيست.
اين ميديا رسمی منفور غربی وقتی ترجمه حرفهای اورا به
فارسی از حنجره بی بی سی برای ما بيرون داد ،در متن
ُ
غريدن های از سر استيصال ،مذاکره با طالب يعنی
همان موضع بوش چوچه و اوباما را از قلم انداخته و اما
در متن انگليسی فراموش نشده و تشريف دارد  .اين يعنی
کهنه را با پوشش نو پوشانيدن .چه کسی در هويت پراکسی
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بودن طالبها ،در ميهن مان ميتواند ترديد کند!؟ و انگاه ،
بليونر تيلرسون امد و گفت ممکن برنده جنگ نشويم  .در
حاليکه نيش بابه نانک اشرف غنی ،با شنيدن
فرمايشهای بيليونر ترامپ ،تا بناگوش باز شده
است ،مزدور سنتی انگليس پاکستان ،سياستمدارانه در
عکس العملش به ترامپ حالی کرد ،که عبور و
مرور کاروان سرمايه امريکايی و مواد مخدر و احجار
قيمتی و تروريست ...در حوزه ،به جواز نام ِه پاکستانی
محتاج است .هند در مقايسه با پاکستان ،پُخته برامده تر از
کوره دپلوماسی انگليسی ،بی ُگدر به اب نخواهد زد.
خﻼصه سفيد اروپايی عاليجاه و عالی مقام در جا زده و
همنوا با شوخی يک دوست ،کمباد شده گی شرح حال جامع
انست وبه بلوک سازی ها با سهام خواهان نو ،دفع الوقت
مابانه و از سر ناگزيری ،تمکين کرده است .و انهم
درمرحله نوين وتکاملی! تبلور "رشد-استعمار" در
تروريسم و جنگ تروريستی .اين يعنی حرکت يا ايستادن
بر خط تعادل ضعف ها.
"زير سلطه و سلطه پذير" بجای ذوق زدگی و سطحی
گری ،درسهای بيشمار برای اموختن از اين فعل و
انفعاﻻت جهانی و منطقوی و ملی دارد .هرگاه سعادت
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انسانی ارزو و هدف و هدف مبارزه سياسی باشد؛
استعمارزدائی در حال و احوال جاری ميهن ،بايد از
سرخط های اصلی مبارزه سياسی شناخته شود .مصروف
شدن بيش از حد به ادمک ها و مهره های پس و پيش
شونده روی صحنه يعنی مصروف شدن در جبهات فرعی
ئی عمداً گشوده شده به منظور اغفال و انحراف از جبهه
های اصلی  .تاکيد برمشترکات با حفظ حق اختﻼف در
خانه مشترکی که وطن نام دارد شرط پی ريزی نظام
حقوقمدار و مردمساﻻر و مستقل ميباشد ،جائيکه  ،استوار
ايستادن وارثان و سلسله داران صديق افکار سالم و
بپا
ِ
تجربه پذيرانسانی ،رسيده تا عصر و زمان ما ،بر سر ان
حق -زندگی با سعادت انسانی -و حقوق دگر وگشودن
فراخنا های بيکران ازادی را برای جوﻻن سالم ترين افکار
رسيده تا عصر و زمان ما ميسر و با ايجاد و باز نگهداشتن
مدارباز مادی -معنوی برای غنی شدن هرچه بيشتر اين
افکار بسود انسان ،شانس تداوم فاجعه ها را کمتر و به حد
اقل تقليل و به همان تناسب برای پيروزی های هم ميهنان
در راستای مبارزات سياسی-اجتماعی-اقتصادی انها
ضمانت قوی محسوب ميشود .پايان اگست2017
*رشد  ،اثر د .بنی صدر.

ضميمه&

کوششی در راستای ابهام زدائی
"

،

"

چرايی سعی ،از اين قرار است  :با ابهام زدائی از رابطه
ها عنصر ابهام زأی زور ،نهفته در زبان بيان "سيانه" ها
و موجود در رابطه و يا رابطه ها ،تشخيص و در شفافيتی
که به وجود می آيد ،با نشانی و بعد حذف اين عنصر ،در
تصميم گيری نظری وعملی ،امکان غلطی و گمراهی تقليل
می يابد  .وانگهی ،مطالعه و فهم همزمان مسايل و اوضاع
اعم از سياسی -اجتماعی -اقتصادی -تاريخی -فرهنگی-
نظامی سهل ميسر و البته در يک کليتی که سياستگذاری
های خورد و کﻼن ،ملی و بين المللی را احتوا کند ،بيشتر
امکان دارد به رهيافت های منجر شود که خير وصﻼح
جامعه در ان منظور گردد  .ابهام زدائی روش نقد است .
از ياد نبريم که  ،از ما بهتران بنا را بر ابهام زائی
گذاشته اند  .وطن و نقش انديشوارگی هموطنانی را که از
نعمت داشتن فُرصت های انديشيدن و عمل برخوردارند،
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سوژه نقادی از راه ابهام زدائی انتخاب مينمائيم  .ميکوشيم
از راه توحيد پايگاههای نظری و عملی چند تمايل يا جريان
برجسته سياسی کشور)چپ -ملی -دينی(  ،صرفنظر
ازچگونگی حجم حضورانها در صحنه ،راست ها از
دروغ ها و سره ها از خشره ها جدا گردند .به اين
اميدواری که يک صدای رسا از ترکيب انها که بتواند
پاسداران شب و تاريکی وسياهی باور را ،برماند و بتاراند
بلند گردد .به دﻻيل واضح ،عريان و شفاف  ،از جمله:
هموطن نشسته در ان ،در ِگرداب
کشتی وطن و سرنشينان
ِ
مصايب و بحران های بيسابقه سرگردان است .جائيکه ،
عمق و ابعاد فاجعه جاری در ميهن با ابزار هندسی-
فيزيکی قابل اندازه گيری نيست  .اين را همه دست
اندرکاران اصلی و لشکريان ان تمايل ها ميدانند.
سکاندارانی اجيرشدۀ مزدور و بعد مامور شده بر سکان
اين کشتی ،نشان داده اند که ُممد فاجعه ها اند نه فرشته
های نجات  .مزدور زورپذير است  .مراد از اين
تکرارمکررات اينکه ،تنهاعقل های نامتعين ميتوانند چاره
بسنجند وراه بيابند و يا بگشايند ،و نه عقل قدرتمدار يا بسته
محور خودخور که تخريب بر پوسيدگی انباشته ،
و زور
ِ
ويران ميکند و ويرانگر است  .ياد اورشويم که ،ابهام و
ِ
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ملزوم ان دروغ  ،خوشايند و باب طبع و حتی ابزارکار
زورگو ها است  .زور و زورباوری و زورگويی و
زورپذيری ها بايد بی محل شوند تا در جو عاری از ابهام
و شفاف ،راست ها نمايان گردند .ميبينيم  ،انگشت شمار
زورزده های دون مايه وطنی و ريزه خواران حقيرتر ِگرد
خوان مائده های انان ،که ناسپاسانه ننگ سرخمی حقيرانه
ِ
وتسليمی مزدورانه به بيگانگان را  ،البته در آزأ جيفه و
شدن اين
جير ِه انچنانی  ،پذيرا گشته اند  ،حتی از غرق
ِ
کشتی گيرماندۀ که عبارت از خانۀ مشترک مان باشد،
هوس تمتع ريزه خوارانه درسر می پرورانند  .در کنار
ديگر وطنفروشی ها ،اشتراکها را ميپوشانند و اختﻼفها را
ديوانه وار دامن ميزنند.
وجود عناصر و وجوه مشترک دراين تمايل ها)من تمايل
را بجای معادل مروج ان "جريان" ،انتخاب و نشانده و انرا
نزديکتر به روح مفهوم يافته ام( نشان ميدهد هيچيک ازاين
تمايل ها  -جريان ها -بتنهايی نميتواند يک منظومه سياسی،
اجتماعی ،اقتصادی ،تاريخی ،فرهنگی کامل را بسازند .
زيرا ،اتکای سنگين بر يک وجه ،بی ترديد ،با بی اعتنايی
ناموزون به وجوه ديگر همراه و ياد آورندۀ " خشت اول
چون نهاد معمار کج  -تا ثريا رود ديوار کج " ميشود  .با
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اين حال ،برداشت های عام از کليت وجودی اين تمايل ها
را که ممثلين کوشيده اند مصور سازند  ،ميتوان چنين به
تصويرکشيد  :شاخص بارز تمايل چپ عدالت و عدالت
اجتماعی و برابری اقتصادی خواهی است .ملی ها شالوده
کار شانرا بر استقﻼل گذاشته اند .تمايل دينی به معنويت
بزرگ باورمند است .ارايه اين استنباط های ﻻيتغير از
واقيعت های جامعه ما  ،در عمل ،بعد از اين همه تجربه،
تاهنوز در سيمای مطلق های ذهنی و ِگره های ناگشودنی،
در تداوم مصائب ،به زيان اکثريت ها ،عشوه گرانه جلوه
گر است .بازار گندم نمايی ها و جو فروشی ها گرم است و
ب
با استفاده از اين گرمی بازار  ،يک مشت دکاندارمشر ِ
"منفعت طلب" سياسی-اقتصادی نيز از تحقق رويأ های
تبديل به سهمداران کارتل ها و شرکت های چند مليتی -
هرچند در نقش دﻻل و پادو -ذوق زده ،تشريف فرما اند.
اين دﻻل پادوک ها برای تامين و تضمين سودجوئی
حقيرانه شان از راه فروش و خوراندن محصوﻻت و
اشيايی که حس اعتماد به توانايی ها  ،در اکثريت های
جامعه را نابود کنند  ،روز از شب نمی شناسند  .به اين
سبب است که بايد چراغ بدست  ،چون موﻻنا  ،بدنبال ان
عده از انسانهای که تا کنون در اين حصار ،کورسو های
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ازادگی در انها نه مرده است را جستجو و با همياری
انان ،سکانداران همدست با دزدان دريايی را شناسايی و به
تجريد سوق داد و کار رسيدن جامعه به ساحل سعادت
صلح و رفاه را سهل و تسريع کرد .
از موضوع زياد دور نشويم  .ظاهر و باطن نمودار های
اين تمايل ها اگاهانه و نا اگاهانه  ،تناقض های اشکار
به نمايش ميگذارند  .نه عدالتخواهی چپ با عدالت ميانۀ
دارد )نمونه وار ،اثارتجربه خونين و ويرانگر چپ خط
مسکو را در کشورخود داشته و نيز از "پولپوت" ها شنيده
ايم (  ،نه ملی معنی استقﻼل را ميفهمد) وقتی "پاپا" زاده
ها ،يون ها ،طاقت ها  ...نماينده های شاخص يک جريان
باشند  ،ميزان فهم انها از مفهوم ملی را ،شما خودتان،
لطفا ً حدس بزنيد(  .معنويت بزرگ را همه روزه تجربه
ميکنيم که چگونه به ماديت ننگين جا خالی کرده است  .و
اينها در حاليست که نه عدالت دروغ است نه معنويت
بزرگ و نه استقﻼل  .اين سه در حاليکه با هم در رابطه
اند ،در درون خود نيز روابط جداگانۀ دارند  .شناسائی اين
رابطه ها بسيار مفيد است .ولی ،عنوان کنندۀ های اين سه،
ق
آش
ِ
بصورت انتزاعی و جدا از هم ِ ،
درهمجوش تحق ِ
اهداف غير از هدف های عريانی را که برای فريب پيش
ِ
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ميکشند ،پنهانی در کاسۀ کله می پزند تا به خوراک
ديگران سازند  .بنا بر اين  ،به دنبال مقصد و هدفی که در
باﻻ انتخاب نموديم  ،در ظرف يک نوشته  -الزاما ً فشرده–
ميکوشيم تک تک اين برداشت ها را نقد کنيم  .بگونۀ که
تعاريف و تداخل عناصر مشترک به مثابه عامل بغرنجی
افزا و ابهام افرين با قابليت شفافيت پذيری  ،از نظر دور
نمانند  .ميدانم دوستان صاحب نظری تشريف داشته که
توانا اند  ،تا با موشگافی های فيلسوفانه دراين قضايای
فکری وارد بحث ها شوند و اينکه انها را در کنار خود
داريم ُ
شکر گذاريم  .انچه از ان دوستان توقع است مبنای
روش و هدف کار قرار دهند  ،ان مامول بايد رهگشا و
جهت ياب در منجﻼبی که در ان گير افتاده ايم بوده و
تاريخ ساز باشد  .شتابزده گی و اسانگيری يقينا ً نميتواند
مراد ما باشد  .سهم داشتن درغنی سازی معارف بشری در
هر مقياس قابل ارج گذاری است  .انچه ميخواهيم برجسته
سازيم اينکه  ،راه حل فلسفی بايد خود را يگانه راه نپندارد.
زيرا يگانه راه نيست .شکست های ان ،از ليبراليزم فلسفی
گرفته تا سوسياليزم فلسفی -سياسی جلو چشمهای مان ،با
درشتی رديف بسته اند  .کور نيستيم انرا نبينيم .
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تمايل چپ
از متکای اصلی چپ)کﻼسيک(  ،عدالت اغاز کنيم  .در
تاريخ معاصر ،بدبختی و سيه روزی بزرگ مردم ما از
روزی که چپ وابسته به مسکو قدرت سياسی کشور را با
کودتا و بنام انقﻼب با سرسپردگی به بيگانه ،رهزنانه
غصب کرد ،اغاز ميشود .وقتی ميزان عدالت را در
دست داشته باشيم  ،جدا سازی راست از دروغ و شناسائی
و تميز دزد های چراغ بدست ،در هر جامه ئی که باشند،
گفتمان " بيکران ازادی" ،با شيوه
سهل و اسان ميشود  .در
ِ
" موازنه عدمی" تعقل  ،مييابيم که  ،عدالت با کشتار و
شکنجه و زندان و ويرانی و سرانجام با استبداد و مزدوری
سنخيت و همگونی ندارد  .البته وقتی صحبت از چپ و
عدالت است ،اين بدان معنی نيست که عدالت در دو تمايل
ديگر ﻻمکان است .ولی  ،چپ وزنه اصلی اش را بر اين
نکته متمرکز کرده است  .ما نيز بر اين نکته بيشتر تمرکز
ميکنيم .
عدالت شايد از بدو هستی بشر مشغل ِه ذهنی وعملی انسانها
را ميساخته است  .تا جائيکه ميدانم از نظر قدامت  ،در
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تاريخ مکتوب ،اسکوﻻستيک يونانی اولين کوشش های
نظامند را برای تعريف و تبين معنای عدالت انجام داده
است  .بااين وصف ،از انجا که فلسفه بجا مانده از يونان
باستان را نخبه های مخالف مردمساﻻری و سرامد های
شان ،افﻼطون وارسطو تدوين کرده اند ،انديشه رهنمای
مردمساﻻری ناقص و بنا بر ان عدالت تعريف مقبول عام
خود را نيافته است .افﻼطون عدالت را "هرچه در جا يش
قرار گرفتن" ميدانست .ارسطو امد و عدالت را به"برابری
برابر ها و نابرابری نابرابرها" تعريف کرد .سقراط
فيلسوفی که "روشنفکران" جانبدار استبداد ،نخست ،اسباب
محکوميت و ساکت کردنش را فراهم وبعد اين خيانت يا
جنايت را بپای مردم گذاشتند و يا نوشتند و انگاه  ،اين
دروغ افﻼطون را به تکرار دستاويز جرم خود کردند که
"مردم يونان شايسته ازادی نيستند" ؛ به تبين تعريف عدالت
در متن دموکراسی مشارکتی ميکوشيد و نيز در جستجوی
توحيد به معنای عدم ثنويت بود و به توحيد نزديک شده
بود* .در فلسفه معاصر غرب که متأثر از فلسفه يونان
)تاليف افﻼطون و ارسطو( است ،اين تاثير در عصرما در
دو جريان عمده بازتاب يافت  .سوسياليزم و ليبراليزم وهر
يک از ايندو ،با ان تاثيرپذيری ،کوشيدند  ،عدالت را
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تعريف و به عدالت اجتماعی به زعم خود جامۀ عمل
بپوشانند .سوسياليست ها در قرن بيست ،بمنظور و هدف
تامين عدالت اجتماعی توانستند انقﻼب ها و جنبش های
سوسياليستی و ازادی بخش را به ثمر برسانند .شاهديم که
اميدواری ها بسيار قوی بودند .جامعه بشری ،ان ارز ِو
ديرينه تامين و تضمين تداوم عدالت را در ائينه اين نسخۀ
معجزه آسا انتظار داشت  ،ببيند  .از ان ميان  ،جهان
سومی ها نيز بدنبال دستيابی اين نسخه شتافتند  .و اما
ِخبط و خطا تاريخی که سلسلۀ از سرخوردگی ها وناکامی
های جبران ناپذير در جهان سومی ها را ببار اورد ،فرق
نگذاشتن ميان الگو عدالت و اسطورۀ عدالت بود .وقتی ان
نسخه به جهان سوم رسيد ،در اين جريان و قبل از ان
عدالت حتی در کشور مادر انقﻼب سوسياليستی اسطوره
شده بود  .سوگمندانه تصويری وارونۀ که در اين ائينه ديدند
و ديديم  ،ان نبود که انتظار داشتند ويا داشتيم  .انچه به
جهان سوم رسيد ،صورت اسطوره شده عدالت بود .فرق
است ميان اسطوره پرستی و الگو پذيری  .در نسخه
پيشنهادی سوسياليست ها که باور به خدای علم ،گويا ،
ستون پايۀ انديشۀ رهنمای انها را ميساخت  ،انديشه و
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روش و هدف همخوانی و اينهمانی و همگونی نداشت  .در
پشت هدف عدالت هدف قدرت پنهان شده بود  .هدف
قدرت بود نه عدالت  .ميدانيم که قدرت از خواست و
اراده انسان پيروی نميکند ،بل اين انسان غافل از ازادی
خود است که در اسارت قدرت بايد به توقعات قدرت گردن
نهاده و احساس قدرتمندی مجازی کند .روش نيز ،زور و
قدرت بود .قدرت پرول اريا  .اصل رهنما قدرت و انديشه
رهنما ثنويت بود .بدون شک  ،بُن مايه انديشه ،نيز تضاد
يا ايديولوژی قدرت بود)بقول مارکس لکوموتيف تاريخ(.
قدرت از تضاد زائيده ميشود .انديشه رهنما و روش و
هدف ازادی نبود که ميان اين سه اينهمانی بوجود بياورد.
قدرت بود .قدرت يا زور خصلت سازندگی ندارد .نمی
سازد ،ويران ميکند .تعجب نبايد کرد  ،اگر ادعا جهان بينی
علمی مدعيانی که گوشۀ چشمی به استعمار داشتند غير
علمی ثابت وسوسياليزم بدون ازادی ،برای جويندگان
عدالت اجتماعی پاسخ درخور نشد  .اينکه گفتيم )و
همچنان ميگوئيم( ،استعمار روس ،اين تنها يک اتهام نبود
و نيست  .استنباطی بود و است از واقيعت های جاری و
در انطباق کامل با خطوط اساسی مانيفست استعمار و
قدرتمداری و رابطۀ سلطه  .باش ِگفتی ديديم که سوسياليزم
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در رقابت با ليبراليزم به سبب گراف باﻻی مصرف زور -
يا نيروی تغير جهت يافته در تخريب)مشهور به مامای
تاريخ( -چه در داخل و چه در بيرون؛ زودتر و سريعتر
راه انحﻼل در پيش گرفت .استعمار انحﻼل يافتۀ روس که
در پوشش سوسياليزم عرضه شد از اين تبار بود) .کاويدن
و شگافتن متن استعمار سياسی بيشتراقتصادی امروزی
چين مستلزم بحث جداگانه است( .حضور هرچند کم توان
وخيره و مقبوليت نسبی سوسيال دموکراسی )مردمساﻻری
اجتماعی( را ميتوان از ناحيه تضعيف عنصر قدرت با
حضور دموکراسی در خميرمايه انها قلمداد کرد؛ جائيکه،
قرار بود ،ليبراليسم و منظومه سياسی -اقتصادی ان
سرمايداری و امپرياليسم ،اولتر منحل شود .ليبراليزم با
کشيدن پوسته و پوشش ازادی بر ُرخ  ،جانبدار عدالت شد.
و با اين جانبداری کاذبانه و کذابانه ،ازادی ،پوششی گشت
بر روی لگام گسيختگی سرمايداری  .و اما  ،در عصر
حاضر سرمايداری با تاخت و تاز های شتاب الودش به
اخر خط رسيده است .بی دليل نيست که از نفس افتادن های
سرمايداری را کور های مادر زاد نيز ميتوانند ،ببينند و از
روی صحيفه تاريخ بخوانند  .اما قدرت زده های عقل بستۀ
محصور ومسحور در صورت ،که راه داد و گرفت
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اطﻼعات را بر روی خود ميبندند و سانسور ميکنند ،با
قوی ترين ذره بين ها نيز نميتوانند اين خطوط درشت
تاريخ را بخوانند .چون به يقين رسيده اند و نيز در مدار
های بسته اشتياقی برای فهميدن باقی نمی ماند  .پای
دانستنی های جديدی نيز اگر در ميان باشد ،بايد ان يقين
قدرت فرموده را تغذيه کند  .ظهور ترامپ ها مصداق
اصولی اين ادعا است  .پس و پيش نمودن مهره های
سياسی جمهوريخواه و دموکرات در امريکا  ،از استين
سرمايداری به هدف تغير در سياست های راهبردی انها
نيست  .تا زمانيکه سرمايداری از موضع مسلط قادر به
سمت و سو دادن نيروهای محرکه زير سلطه ها به طرف
بانکها و ذخاير بانکی خود باشد وبا تزريق بخش اندک اين
نيروی واريز ،برخوردار از پشتوانۀ بوق و کرن ِا رسانه
ِ
يی ،جامعه های خود را در خواب تخديری نگهداشته
بتوانند ،و بقيه در قدرت)=سرمايه( سرمايداری انباشت
گردد ،خواست های ُگنگ و مبهم وتقﻼ های زيرسلطه ها
اثری نمی تواند داشته باشد  .واما استقﻼل طلبی و به پای
ان محکم ايستادن ،به حکم تجربه  ،معادله را ميتواند
بسود زير سلطه ها تغير بدهد  .سخن بر سر موسی وار
پادرميانی
در برابر فرعون ايستادن است  .و با اين
ِ
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استقﻼل  ،شايد وقت ان رسيده ببينيم تمايل ملی جامعه ما،
چه حرفهای برای گفتن و شنيدن دارد .و اما قبل از ان بايد
حرف اول و اخر مان را در باب عدالت گفت .عدالت به
مثابه هدف عمل اجتماعی-سياسی -اقتصادی به معنای
برابری ،در گفتمان های قدرت  ،قابل تبين ودر اينده
نزديک و دور تحقق پذير نيست .حجت مان در اين
قضاوت چيست؟ برای يافتن پاسخ در خور  ،برعﻼوه
درسهای انبوه و حجيم تجربه تاريخ  ،عدالت به معنی
برابری را در مثال های ساده و عام فهم ديگرنيز امتحان
کنيم  :شما نمی توانيد به يک ادم تنبل و يک ادم کوشا
برای انجام يک عمل  ،با فراورده های متفاوت محصول
کار ،پاداش برابر بدهيد .اگر چنين کنيد با ادم کوشا بی
عدالتی نموده ايد .ميگوئيد جامعۀ بی طبقه ميسازيم که ادم
تنبل کوشا شود .خوب ،بکنيد و اين اسطوره را که کمون
اوليه حکايت از جامعه بی طبقه دارد وجبر تاريخ کمونيسم
را تحقق ميبخشد و با قبول اعتقاد به "جبر" و نفی "ازادی"
 ،اين اب در هاون کوبيدن را ،ميشود تا ابد ادمه داد؛ اما
فراموش نشود که برای اجرای اين مأمول و ماموريت،
عﻼوه بر جاهای ديگر ،در کشور ما قبل از شما خلقی ها،
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ساختن سيﻼب ويرانگر
پرچمی ها و سازائی ها ،با جاری
ِ
خون مردم ،با پشتوانۀ ماشين جنگی روس ،سعی حيوانی
سرمۀ ازموده بی خريدار و شيرين
کردند .بنابران ،اين ُ
زبانی عطار بی اثر و در ُحکم جيب ها را با نُقل چوبی پُر
نمودن است  .به همين ترتيب اگر قرار باشد دو ادم يکی
صراف و ولخرچ و دومی پس انداز کننده را در نظر
بگيريم مﻼمت نمودن پس انداز کننده نيز بی عدالتی است.
فرهنگ مصرف)توليد انبوه( ،فرهنگ سرمايداری بوده و
با تخريب بيدريغ طبيعت و پيشخور نمودن و اتﻼف حق
نسلهای بعدی همراه است .برابر دانستن يک دانش پژوه و
يک بی عﻼقه به دانش در حاليکه هردو انسان اند و دارای
حيثيت حقوقی برابر ،نيز بی عدالتی است  .دانش پژوهی
زيباترين عرصه مسابقه است  .با اينحال  ،هدف اصلی از
دانش پژوهی و علم اندوزی بايد علم و دانش را به طبيعت
اصلی ان برگرداندن وقابل حصول همگانی از راه رابطه
باز و تبادله ازاد اطﻼعات)عدم سانسور( ميان عالم و کم
علم باشد  .اين مشکل و مشکﻼتی که در اين بحث مطرح
شد ،در حال حاضرتاجائيکه ميدانيم  ،يک راه حل دارد و
ان اينکه  :عدالت ميزان شناخته شود  ،و نه  ،هدفی که
تحقق ان هدف ،موکول به اينده  ،آيندۀ که به وعده
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سرخرمن و از گرسنگی کشتن بُزک ،به انتظار رسيدن جو
لغمان ،ميتواند ،همانند باشد  .ميزانی که عمل ونظر ،با اين
ميزان  ،لحظه وی مورد سنجش ،بر محک حق قرار بگيرد
و دروغ تامين عدالت درايندۀ نامعلوم بی محل گردد.
اينچنين،عدالت به بی عدالتی تعريف نه ،بل تعريف اصلی
خود را می يابد **  .با خاصه های که از حق می شناسيم
قضاوت در دادگری با "ميزان عدالت" ميتواند حاوی
کمترين اشتباه و ثمردهی زودرس باشد .يکی از دﻻيل
اينکه  :هرچند حق يکی و يگانه است ،اما فهم و برداشت
ما انسانها ،از حق نميتواند هميشه يکی و همسان باشد .از
پا درميانی داوری که حق اختﻼف و حق اشتراک را به
رسميت ميشناسد ،يعنی دموکراسی ،همانند قدرتمدارهای
زور باور و اما بزدل  ،نبايد ترسيد و از اين قاضی بايد
داوطلبانه دعوت کرد که رأی خود را فارغ از اِکراه بيان
دارد .دموکراسی همين است .يعنی به رسميت شناختن حق
اختﻼف و اشتراک بصورت توأمان ،البته بمثابۀ رکنی از
ارکان ان  .اختﻼف و اشتراک روی حقی ،اکثريت و اقليت
بوجود مياورد .طبعا اين تقسيم به معنای مختومه اعﻼم
شدن ماجرا نيست ،زيرا اکثريت تا زمان تحقق حقی که
جانب برنده ،مجری تحقق ان در عمل است ،توسط اقليت
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مراقبت ميشود  ...به اين ترتيب و سرانجام  ،عدالت تنها
در گفتمان ازادی و استقﻼل به مثابه انديشه رهنما در
سامانۀ مردم ساﻻری کاربرد داشته و تعريف ميشود  .در
بيان قدرت و نظام فکری -سياسی متکی به ان که بنابر
تجربه استبدادی است ،عدالت يعنی بی عدالتی  .با اين
توضيحات  ،شايد وقت ان رسيده تا برويم به سراغ
برادران سرگردان ملی مان و به حرفهای قابل شنيدن
ونشنيدن انان گوش فرا دهيم .
تمايل ملی
اعتبار مقوله ملی  ،در توجه به وجود و سهم چشمگيرعامل
"سلطه" ،در روابط و مناسبات ميان افراد  ،جامعه ها و
دولت ها ،انجا که اثبات نقش ويرانگر و مخرب اين
عنصر) سلطه(  ،نياز به حجت و برهان ندارد ،برجسته
ترعريان و نمايان ميشود .سلطه در متن رابطه بر بنياد قوا
 ،شکل گرفته و وجود می يابد .به شرح ماجرای گريبان
گير مقوله ملی و ملی ها توجه کنيم :
برای يافتن موقيعت مفهوم ملی ،در رابطه به پديده دولت
بسيط پذيرفته شده  ،اما
تعريف
– ملت ،ضرور است ،اين
ِ
ِ
توأم با دردسر از ملت را که " :مردمی که در سرزمينی
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ميزيند که دولت تشکيل داده اند  ،ملت ناميده ميشود" ،به
مثابه مدخل بحث بپذيريم  .ناسيوناليزم اورپايی درسيمای
دولت -ملت ،وقتی انترناسيوناليزم کليسا در فراگرد انحطاط
امپراتوری روم قدرت يافت و مسير تهاجمی در پيش
گرفت  ،در تقابل به استبداد پوشيده و عريان کليسا که
ميخواست هويت و وسعت جهانی يابد  ،قد علم کرد  .ناگفته
نگذريم که ان موضع گيری کليسا کامﻼ بيگانه با اموزه
های دينی عيسی)ع( بود  .کشور ها با هويت های ملی با
اميزه حقوق بشر ،بدينسان در اورپا شکل امروزی يافتند .
هرچند ،بگفتۀ فرانتس فانون" ،نبرد ضد استعماری ،يکسره
مليگرايی نيست" ...از ان به بعد  ،وقتی اورپايی پاد زهر
سلطه کليسا را بدرستی شناخت و بکار برد ،سلطه جوی
مهاجمی که کليسا بود ،عقب نشست .نيرو ذخيرۀ که از باب
اتش بس با کليسا و سرانجام نيمه تسليم کليسا  ،نصيب
اورپايی شد  ،بخشی از ان در تحول پذير سازی جامعه و
رشد نيرو های محرکه جوامع ملی اورپايی و رشد
بورژوازی مصرف شد و بخشی از ان در خدمت جهان
گشايی استعماری قرار داده شد  .انگاه و در اين مکان و
زمان است که ميبينيم ُ ،جفت مليگرائی و ناسيوناليزم
اروپايی ،در اين معنا ،در خارج از اورپا ،در قاره های
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ديگر  ،برای جلوگيری از تهاجم همان اورپا ،تهاجمی که
روز تا روز هويت رهزنانه و غارتگرانه می يافت و می
يابد  ،در استان پا گذاری به بلوغ  ،با هويت های بومی،
در کشورهای نظير کشور ما که دارای غنامندی های
معنوی ويژ ِه ،چون ازادگی و حريت و رزمندگی بودند ،در
می اميزد و در کشور های مسلمان چاشنی نيرومند دين با
مضمون قوی ازاديبخش يعنی ﻻاِکراه  ،نيز به ان اضافه
ميشود وخصلت ضد استعماری می يابد  .بنابراين  ،اگر
مادۀ خام و اوليه سازند ِه مليگرايی يا ناسيوناليزم در اشکال
اروپايی و غير انرا ،کنش سياسی با مضمون استقﻼل از
سلط ِه بيگانه بشناسيم که به مرور زمان عناصر نژاد ،زبان
و فرهنگ ،دين و تاريخ و اشتراک های ديگر در ان نقش
قوام دهنده بازی کرده است ،نقيض فرمودۀ فانون عزيز را
نگفته و دريافته ايم که برای فهم چگونگی سير تکامل
اشکال اورپايی و غير اورپايی ميليگرايی سرنخ های برای
مطالعه بيشتر بدست اورده ايم  .خطوط درشت تاريخ
قرون تاريک وسطی اروپا با انباشت قدرت در سامانه
کليسای که قصد سلطۀ جهانی داشت مشخص است .بعد،
در چند قرن اخير ،رنسانس و چند انقﻼب در اورپا  ،در
تضعيف سلطه گری کليسا نقش موثر داشت  .و اما در
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خارج از اروپا در نقاط ديگر جهان  ،از جمله در کشوری
موسوم به قلب اسيا  ،دين برخﻼف نقش دين در اروپا  ،در
سيمای ضد تجاوز از بيرون ظاهر و وجهه غالب
مليگرائی را ميساخت  .در توجه به اين تمايزها و تشابه ها
است تا پاسخ اين پرسش را که چرا اروپائی و نيز روس
ها ،نوک پيکان زهرالود سلطه گری خود  ،به سمت هم
دين و هم مليگرائی  ،در کشورهای اماج سلطه گری  ،به
قصد مسموم سازی ايندو جهت داده است را ،بايد جستجو
کرد  .مليگرائی اورپايی در نتيجه انباشت قدرت درحال
فوران يا نيرو تغيرجهت يافته در تخريب  ،سر به فاشيزم
و نازيستيم و به يک معنا استالينيسم باز کرد  .و اما در
مستمر
مستعمرات ،هدف از اين دگرگونی دستکاری شدۀ
ِ
استعمار اروپايی  ،ايجاد کشمکش های قومی و مذهبی و
در التهاب دايمی نگهداشتن و بعد به اسارت کشيدن جامعه
های ملی بود و هنوز است .يعنی برخﻼف مليگرائی به
معنای استقﻼل و استقﻼل به معنای جامعه ملی ی صاحب
حق تعين سرنوشت خود شدن ،در وطن خود  .اينگونه ،
فهم کج انديشی ها و کجروی های متوليان دين و ملت
وعدالت سهل و اسان ميشود  .يعنی اگر با ناوری تماشا
ميکنيم که در استانه طرد تجاوزخونين تاريخی روسها ،

)(232
زن سر در اسطبل
ملی ها و دينی ها و چپی های نشخوار ِ
استعمارگران ،به مزدوری و ارباب عوض نمودن معتاد و
اين آشي ِا عجيب و غريب ،دست بدست ،حتی حاضر به
خوش رقصی به پيشواز چوچه استعمار پاکستانی ميشوند،
اهل تحقيق را نبايد زياد پريشان خاطر نموده و ازخوش
رقصی مثﻼ افغان ملتی ها و چپی های استعمار زده  ،در
قدوم نامبارک طالبکها انزمانی و عموسام امروزی،
ت
متعجب گرداند  .کمی دورتر ،بگاه پرداختن به تجار ِ
تجار دين يا انهای که به قول فردوسی " زيان کسان از پی
سود خويش -جويند و دين اندر ارند پيش"  ،در پيوند به
مقوله های عدالت و ملت ،البته به مصداق اين سخن مولوی
که" :من طريق سعی می آرم بجا ، "...ميکوشيم
پارادوکس دين نيز در محراق توجه باشد .
در ديدگاه هماهنگ و معطوف به اجندای فرهنگی استعمار،
در جوامع در بند و اسير استعمار يا مستعمره ها  ،هنگام
سر وکار داشتن با پديده قدرت  ،مشاهدۀ زور زده گی
مضاعف استعمارزده  ،عجيب نيست  .عمله و فعله اشاعه
فرهنگ استعماری ايکه ضد فرهنگ و بنا بر ان ضد
فرهنگ ملی است  ،در تبليغ و ترويج بينه به بينه واژه
های قاموس اين فرهنگ  ،پيگيری و استقامت خارق العاده
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نشان داده است  .ببينيد  ،در همين موضوع ملی ومليها
چگونه به روش مغز متفکر قدرتمداری اقای افﻼطون،
يعنی "حفظ کلمه و مقلوب کردن معنا" ؛ و معمار ثنويت،
اموزگار اسکندر ،اقای ارسطو ،عمل ميشود  .روی اين
مسأله که افغانستان کشوری از کشورهای مستقل جهان
عضو رسمی جامعه ملل  ،صاحب دولت که به همين الزام
ملتی بنام افغان در ان زندگی ميکند  ،بوده  ،توافق صوری
وجود دارد و همه روزه از ان در اخبار سخن گفته ميشود
 .اينها را به حيث همان حفظ کلمه در نظام قدرتمدار خواه
ملی خواه جهانی در نظر داشته باشيد تا ببينيم محتوا چه
ميگويد  .در نزده خاصۀ تاکنون برشمرده شده استقﻼل
هيچيک را نيافتم که گواه مستقل بودن افغانستان باشد  .در
ضمن وقتی وجدان ملی مانرا قاضی کنيم و بعد عينت ها را
کنار هم قرار دهيم ،کشور خود را صاف و ساده يک
کشور مستعمره خواهيم ناميد که يک شاه شجاع بومی را
مامور ساخته اند تا از يکی دو سفارتخانه فرمانبرداری کند
 .ملل متحد نام مستعار پنج کشور صاحب حق ويتو است .
بجای ملت واحد ،جزاير قومی در روابط قوا قرار داده شده
 ،به فرمان سفارت و تعميل حاکم بومی محصور در ارگ
 ،بربنياد ثنويت دومحوره سياسی  ،در حال نزديک
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ساختن به ثنويت يک محوره يا بدترين شکل استبداد
فراگير  ،داريم  .از ثنويت يک محوره )سياسی( و نقش
ان منظور ،بگونۀ مثال ،اکثريت جلوه دادن فﻼن قوم و
تظاهر به انباشت قدرت در ان محور با اهداف چندگانه
مراد است که بهترين تمثيل اين اهداف شوم استعماری را
ازصنف های ابتدايی مکتب چنين به ياد داريم  " :دو نفر
دزد خری دزديدند  -سرتقسيم بران جنگيدند ؛ اندو بودند
چو گرم زد وخورد– دزد سوم خرشانرا زد و برد "- .
ابداع فورمول جامع تر اين تُف سرباﻻ يا "تفرقه به انداز و
حکومت کن" افتخار و تراوش مغز انگليسی است . -بنابر
اين  ،بمﻼحظۀ انچه در جريان است و از ان ميان  ،تدارک
کوبيدن اخرين ميخ ها بر تابوت تماميت ارضی و حاکميت
ملی  ،خﻼصه هستی کشور ،حق داريم بدبينی و وسوسه
جدی مان در باب ملی های سقط شدۀ ناقص الخلقه قومگرا
و ملی نمايی های تهوع اور شان و سرنوشت وطن و ملت
در قبای مصلحت های بيرون از حق ،که بی کم وکاست
همان رذالت و وقاحت و دنائت است  ،را کتمان نه نموده و
وديگران اين فريبکاران
از فريبکاری هستی سوز خود
ِ
ابليس صفت جلو گيريم  .جامعه ملی اين پوتانسيل و
ظرفيت و نيروبرای حفظ و بقای کشور که استعمار و
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ايادی شرفباخته ان ميکوشد انرا در تخريب و از جمله در
ايجاد تنش های قومی  ،به هدر دهند  ،دارد  .نقش شرف
دار ها چيست !؟
تمايل دينی
سوا از اينکه در بند فرسايندۀ ثنويت تقدم و تأخر اولويت
ها بيفتيم  ،بايد خاطرنشان کرد که در متن نقش سياسی
دوگانه اين جريان يا تمايل ،بنا بر اثرگذاری دو عامل،
اولی خارجی که ان يک  ،در اين نوشته کوشيده شد
تاحدی شناختانده شود و دومی ،فعل و انفعاﻻت درونی
متأثر از عامل اولی  ،در پيوند با بحث عنوان شده )ابهام
زدائی و نيز ابهام زائی( را مستلزم کاوش بيشتر در اساس
های نظری ميابيم  .زيرا دراين بحث که ما با رابطۀ
پراکسيس و ايده با وزنه وثقلت زيادسر وکار خواهيم داشت
 ،نيازبه کاويدن بيشتر بنياد های نظری وجود دارد.
در عصر پيشرفت سريع علوم و فنون و ارتباط و تبادله
اطﻼعات  ،تشريف داشتن بشريت در بيابان واويﻼ و
سردرگمی ها مرگبارتر از عصر جاهليت ،اگر از يکسو
گوا ِه وجود تعمد و تمهيد و توطئه نهادينه ساز وتعميق کنندۀ
اين وضع فﻼکتبار بوده و نياز شناخت رهکار ها و تدارک
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ابزار ضروری تغير وترسيم نقشه راه بيرون رفت به سمت
سعادت انسان را الزامی ميسازد؛ از جانب ديگر تاجائيکه
به حق و وظيفه انسان مربوط ميشود  ،نقش مجموعۀ که
اصل انديشه رهنم ِا جهت ياب)جهانبينی( در ان با روش و
هدف سعادت و رفاه انسان ،سازگار و نامتناقض
وسيله و
ِ
باشد و دروغ های توجيه گرانۀ زبان "عامه پسند و عامه
فريب" بيان قدرت  ،و نيز اسباب وقوع و توجيه مکرر
دروغ های به تجربه ثابت شده را مرفوع و منتفی سازد ،
بايد برجسته گردد  .اين اصل رهنما ،نميتواند "بيان قدرت"
و انديشه رهنما ان ثنويت و نظام متکی به ان قدرتمداری
که در جهان عموميت داشته و مستقر و علی رغم تحوﻻت
و پيشرفت های چشمگير جهانی ،در جا زدن تأسفبار بشر
و از اثر ان ،بجای رشد انسان رشد قدرت  ،محصول
بﻼفصل ان است ؛ باشد  .ثنويت برخﻼف ادعای فلسفه و
منطق صوری که ميکوشد انرا ذاتی عقل بباوراند ،ذاتی
عقل نبوده و با خلق محورهای که فيلسوف برای بکرسی
نشاندن صحت و سقم اين منطق ميسازد وجود می يابد.
دقيقا نميدانيم وقتی مولوی از "چوبين بودن پا های
استدﻻليان" مينوشت چه فکر ميکرد اما ميتوان گفت که از
استدﻻل منطقيون نميتوانسته دل شاد بوده باشد .هنگاميکه
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ما رد و نقش پای فيلسوف را درجهت و به دنبال هدفی که
او در سر دارد پيگيری و بعد ،دستاورد های او را يکا يک
شمار و زير و رو کنيم و بر کشفياتی چون "نخبه وعوام"
و "زن دون انسان" و " قانون گذارعادل " ...او با عقل
ازاد محاط گرديم و دريابيم که علت ان ثنويت محور ساز
که فيلسوف سازنده و مبلغ ان است و قانون گذار عادل او،
عدالت را در برابری برابر ها و نابرابری نابرابر ها و و
هرچه در جايش قرار داشتن ،می بيند؛ محل ترديد باقی
نمی ماند تا بگوئيم که قدرتمداری به چنين اصل رهنمای
قدرت فرموده از زبان اقای فيلسوف نياز دارد  .و اما اگر
اصل رهنمای انديشه بيان آزادی و روش و وسيله و هدف
نيز ازادی باشد  ،تناقض و بنا بر ان دروغ ،اصﻼ محل
نمی يابد که فيلسوف برای رفع ان منطق صوری ساخته و
به قياس و استقرأ و استدﻻل متوصل و قدرتمداری را
فورموله نموده و انگاه  ،در عمل  ،به الهام از آموزه های
اينچنينی ،منبعث و ناشی از نظام مادی قدرتمداری و رابطۀ
سلطه  ،ديکته سفارت به حاکم مزدبگير در ارگ ،انعکاس
واقيعت های جامعه و حقيقت جلوه داده شده و متوليان
دين دولتی شده  ،برايش نعره تکبير سرداده  ،و چپ
استعمارزده و تسليم  ،زير لب با هوار کشيدن های خائفانه
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ی بيصدا  ،درغوغای تکبير انگونه ،با شغالی يافتن
ميدان ،باد دل خالی و هوای تنفس جامعه را سمی و
زهراگين کنند؛ را ،چه خوشتان بيايد چه نيايد ،شاهديم .
در بيان "ازادی و استقﻼل" از کثرت به توحيد ،بنابر اراده
ازاد انسان راه وجود داشته به دوگانگی های قدرت ساز از
جمله  :نخبه رهبری کننده و عوام رهبری شونده و فاقد
توان رهبری وجبر باوری های از اين دست ،نياز نمی افتد
تا رهبری را که ذاتی انسان است از او ستانده و به دنبال
رهبر به دويدن وادار و يا در عسرت مهدی موعود
حسرت بخورند  .اينجا دگر ،ازادی به قدرت فرد و اِعمال
ان قدرت ،درمحدود ِه مرز با فرد ديگر ،تعريف نميشود که
ازادی با اين تعين يا حد پذيری ،ناقض خود گرديده و
ازادی ،دوشيده شدن با
درعمل با قبول اين تعريفی ناقض
ِ
چنگال خونی سرمايدار ،فطری جلوه گر و اعتراض به ان،
تجاور برحريم فردی اقای سرمايدار ترجمه شود  .اينجا،
عقل در حصار مدار بسته بين دو محور ،مثﻼ غنی و
عبدﷲ يا غنی – عبدﷲ -کرزی از فعاليت نمی افتد تا از
ديدن بخش بزرگ بيرون مانده از اين محور ها عاجز و
از شناخت کامل واقيعتی که مشمول حق فرد و حقوق ملی
است غافل و مردم و وطن دارندۀ تاريخ و جغرافيا را ،ديده
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درايانه ناديده انگارد .زيرا انديشه با فعاليت در جوﻻنگ ِه
بيکران ازادی ،به سهولت قادر ميشود ،دريابد که زمام
امورجامعه بنام دموکراسی دزديده شده وبه ادمکهای فعل
پذير ومنفعل)نمی نويسم مفعول( و فرمانبر از قدرت و فاقد
توان و صﻼحيت اجرای تصميم جمع ،بر مبنای حقوق
انسان و جامعه و طبيعت تفويض گرديده است  .وقتی اصل
رهنما بيان ازادی باشد ،از ذهن مامور اجرای تصميم جمع
يا کسی که بايد ازمون تجربی سخت کوشان ِه گذشتن از
هفتخوان تقوا و صداقت و مهارت و اعتماد و وفا به عهد
صرف ُمهر تائيد بادار و روزی
و ازاده گی  ) ...ونه ِ
رسان بيگانه (  ،را موفقانه از سر گذرانيده باشد تا
مسوليت حمل و انتقال اين امانت و محموله به سرمنزل
مقصود به او محول گردد ،بايد و صد بايد ،شقاوت حيوانی
خطور ايده فرستادن انتحاری ،به اجماع
وار
و
ِ
ِ
سقط فاحشه ِ
"جنبش روشنايی" و اعياد مذهبی و سرکوب "جنبش
رستاخيز" و ...کفر دين تلقی وتوصل به چنين سقوط
جنايتبارانه را همسنگ با انفجار مغز خودش بداند و نه
اينکه واقعه و حادثه ی وانمود و تلقی گردد که با وقوع
مضمون تعين
خبر با
جنايت سنگينتر روز بعد ،در يک ِ
ِ
هيئت حقيقت ياب ،شاه شجاع وار و اما بمراتب بد طنيت
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تر از شاه شجاع نمادين )واينبار محصور ارگ و نه در
بند در باﻻحصار( ،از پی حصول برئت ذمه  ،دوسيه
قطور جنايات تاريخی اش را همراه با ساير دون مايه گی
های خود و اعوان و انصارش در مخزن فراموشی دفن
وچرخ دورباطل جناياتش را مکرر گرداند .تفاوت های
مقايسوی  -ماهوی ،انچه در باﻻ امد  ،در دو گفتمان قدرت
و ازادی به ما ميگويند که  ،ببين برادر " :تفاوت ره از
کجاست تا به کجا "  .و هنوز ...
از قرنها قبل به اين سو دين اسﻼم در بيان قدرت ازخود
بيگانه شده است .البته اين بﻼ را فلسفه يونانی نخست بر
سر عيسويت نازل کرد بعد بر سر اسﻼم  .در اسﻼم با
شکل گيری امپراتوری خﻼفت بغداد ،در امتداد کارستان
ثنويت يونانی ،با گرمابخشی به بازار معتزله ها و اشاعره
وکﻼميان و ...جای معنويت را عامدانه تنگ  -البته به
سود فراخنا بخشيدن به ماديت  -و سرچشمۀ ُزﻻل مضمون
دنيوی دين را که در رابطه باز مادی -معنوی جريان
داشت  ،کور و سپس با رابطۀ بسته مادی -مادی جانشين
متعفن سکون  ،سکنا و ماوا بخشانيد .
ب
و در ان مردا ِ
ِ
ابزار کار منطق صوری بود .به چگونگی موثريت اين
ابزار در ساختار مبتنی بر روابط قوا  ،از راه فايدۀ تکرار،
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در ادامۀ حرفهای تا حال گفته شده  ،فشردۀ يک بحث
مطالعه شده در همين رابطه را نقل و دورتر نشانی انرا
مينويسم  .بر رويت انچه می بينيم فهميدنی است که در
زمانه های نزديک به عصر ما ،رهروان جاده عقلی اقای
هگل و ديالکتک او ،يا انهای که در بند منطق صوری چند
قبل از امروز ،بر استمرار موزون کردن گامهای
هزاره ِ
خود با اهنگ فلسفی انزمانی اقای ارسطو پا ميفشارند،
اين تعمد محسوس است که تحفظ اين جو حاکم خفقان اور
جبر  ،يکجا با چاشنی يأس و نااميدی غليظ کننده اين فضا،
پاشنه اشيل انديشه و وسيله و هدف اين قافله را ميسازد .
اصل عدم تناقض اقای ارسطو در منطق صوری و نير
ديالکتيک اقای هگل  ،با ساختن قضايا ذهنی به منظور
تحريف و دستکاری در واقيعت و سپس ساخته ذهن را
بجای واقيعت وعدم را بجای وجود نشاندن  -،البته علی
الرغم اين ادعای ديالکتيسن ها که انها واقيعت را همان
سان که هست،می بينند ، (1)-بنا يافته است .هگل گفته
است " :هستی مجرد بنابراينکه خالی از هر گونه تعين
است ،با نيستی برابر است ".بدينسان او با برابر کردن
هستی و نيستی ،به نيستی وجود بخشيد تا هستی را در
نيستی عبور دهد .با توجه به اينکه به حکم فيلسوف،نيستی
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هستی پيدا نمی کند،سارتر در انتقاد هگل نوشت " :هستی
مجرد از تعين خالی است نه از هستی .حال انکه نيستی از
هستی خالی است" .در شرح و تکميل اين نقد سارتر ،از
استاد بنی صدر ميخوانيم که  " :شما اقای هگل در منطق
صوری ارسطويی مانده ايد و ميخواهيد ديالکتيک بسازيد.
زيرا که عقل بايد در صورت خيره بماند تا بگويد  :هستی
مجرد خالی است و نيستی هم خالی است و غافل شود از
اين واقيعت که نيستی از هستی خالی است و هستی مجرد
از تعين  .از اينرو است که عقل شما ،برای ساختن اين دو
صورت  ،هستی بينهايت را در تاريکی قرار داده است تا
نبيند  .چرا ؟ زيرا ديالکتيک شما نياز به دو محور داشته
است يکی فعال و يکی فعل پذير)ثنويت تک محوری( .اما
 ،بر اين ثنويت نيز شما همچنان در بند منطق صوری
مانده ايد  .چرا که در اين منطق تعريف های تناقض و
تضاد بر وفق ثنويت تک محوری ساخته شده اند  .منطق
صوری با عدم و وجود نيز همين کار را ميکند" .
هدف ريشه يابی
تا وقتی صحبت از تمايل دينی است ،به
ِ
بحران جاری فکری زيرپوستی که عﻼئم ظاهری بروز
نميدهد و اما کم ترين زيان انُ ،گمراهی مرگ اور و غافل
شدن از حقايق حياتی ميتواند باشد  ،در بحث قطع رابطه
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با واقيعت و ايجاد رابطه با عدم را که با اوردن يک مثال
وعده داده بوديم  ،در يک نمونۀ قبﻼ مطالعه شده ،دارندۀ
بار دينی ،شايسته تريافتم درپاورقی اورده وخوانندۀ
جستجوگررا به ان نشانی ارجاع واحاله دهم*** .
به باور من اصل رهنمای که صحه و تائي ِد گذشتن از
پرويزن عقل ازاد را داشته باشد  ،به راحتی ميتواند دين در
سيمای امروزی ان و سوسياليزم و ناسيوناليزم واقعا
موجود  ...را از انچه بايد باشد  ،تشخيص و بعد از فراهم
معرفی سيمای های انچه
اوری اقناع عقلی خود  ،ترويج و
ِ
بايد باشد را ،حق و مسوليت انسانی بشناسد  .نه اينکه
عجوﻻنه ديدن خﻼ های مبهم پُرشده با زور در اين دين و
يا ان مرام را کشف تاريخی تصور و با کوبيدن به نغاره
ميان تهی اما گوشخراش دين و مرام زدائی  ،و انهم از
کجراه ِه مثﻼ ،ديندار جعلی را با دين يکی گرفتن ،صغارت
عقلی به نمايش گذارند  .اين اصل رهنمای سازگار با
فطرت انسانی " بيان ازادی و استقﻼل" و انديشه رهنمای
ان است که دين بمثابه بيان ازادی در ان مکان و جايگاه
ويژه دارد .استفهام احتمالی خواننده  ،که محل گفتگو جدی
ميتواند داشته باشد ) ،چنانکه اينروز ها نوکاره های دين
ستيز به رسم اسﻼف خود با اشتياق بر اين طبل می
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کوبند( ،هرگاه بگويد  :تجربه های دهه های اخير اجاره
داران و نيز ،حراج کنندگان معنويت و عدالت و استقﻼل يا
مﻼتاريا و پرولتاريا ومليتاريا که درعمل از صراط مستقيم
راه جدا و به فرسنگها دور به بيراهه افتاده و در امتداد کج
روی و کج انديشی وکجی های مشبوع از هرچه بدی ها
است  ،کار نامه های انچنانی خود را مانند چهره های
اهريمنی ،بر صفحه سنگی تاريخ ميهن منقوش کرده اند و
به اين دليل ،نيازی به ماندن در گذشته و دخيل بستن به انها
نيست ،به نظر ميرسد  ،نگرشی است از نوع زبان بيان
سيانه ها وعيب های زياد دارد .اين عيوب را در روشنی
اين فهم از زمان که  ،زمان مجموعه بهم پيوسته گذشته
حال و اينده است  ،ميخواهم به مثابه جمع بندی کنندۀ
حرفهای گفته و ناگفتۀ خود در اين نوشته  ،به حساب
موخره بگذارم و اما نتيجه گيری اصلی را بخواننده احاله
دهم  .خواننده مانند نويسنده کارگر فکری است  .گاه سخت
کوش و گاه اسان گير که ايندو موضع متضاد ،ميتواند
گاهی مخلصانه و زمانی مغرضانه باشد  .تقاضای
اغماض گذشته ،نافی مغرضانه بهم پيوستگی زمان است .
غرض ورزانه و قدرتمدارانه است ،زيرا ما را از ثروت
تاريخی گذشته برای سرمايه گذاری در اينده وحال محروم
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ميکند .گذشته تاريخی به ما با هزار زبان گويا و تکرار
تجربه های شکست خورده را در هر شکل و شمايل ان با
بانگ رسا ،گناه اعﻼم ميکند وقتی ميگويد که رهبری های
مجاهدين در ايران و پاکستان با تسليم خفت بار به ايت ﷲ
های ايرانی و  ISIپاکستانی و نيز کمونستهای استان روس
بوس  ،جفا و بی مروتی چنان سنگين و نامردانه و سخيفانۀ
را در حق خاک و مردم مرتکب شدند که استغاثه و طلب
پوزش اين نا بکاران تا هزار سال به درگاه خدای متعال
آزادی و استقﻼل ،مستجاب نمی شود  .زيرا ،از راه
بريدن از گذشته  ،با پوشانيدن الوده گی های مشام ازار و
مشمئز کننده اين نماد های ننگ تاريخ ،در ان گذشته ها ،
عامدانه کوشيدند و ميکوشند تجاوز سهمگين و هولناک
متجاوز وحشی اواخر قرن گذشته يعنی روسها را تحمل
پذير ساخته وکوشش ميشود ان تجاوز فراموش گرديده و با
اين شيوه ذهن و چشم جامعه را به نوع جديد اشغالگری
و غارتگری ها چنان عادت دهند تا کار جاده صاف کردن
برای مهاجمين بعدی بی کم وکاست اجرا و تهاجم وحشيانه
مهاجمين رقيب که در مقايسه با تجاوز روسها نه تنها
ازهيچ نگاه و هيچگاه کم نياورده و نمی اورد ،بل ،اينبار به
نام دموکراسی ،در جنايت و خباثت سنگ تمام گذاشته اند
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 ،تسهيل و از اين راه از حساسيت جامعه در مقابل تجاوز
بکاهند  .با چنين زمينه چينی های مقدماتی ،در ان فضای
تصنعی ابهام اوری که توان ديد در ان فراتر از يک وجب
نبود و نيست و زدودن ان ابهام بايد اماج کار ميبود و
مبينيم که نيست  ،زالو های پرورش يافته در مزرعه پاده
های ايديولوژيک روسها  ،صد البته در کنار زالو ها و
خفاش های رقبای اصلی روس و نيمچه های پاکستانی و
ايرانی ،پُروار گشته از خون ملتی را می بينيد ،ملتی که
نيم قرن است خون ميدهد و اما اين خفاش ها و زالو مکنده
از تن بيمار او هرگز سر سير شدن و بس گفتن ندارند .
سيراب نمی شوند زيرا بنا بر يکی از خاصه های قدرت)
مستمر  ،زالو ها
قانونمندی های قدرت( يعنی بخود افزائی
ِ
و خفاشها تا ميتوانند می مکند  .مگر اينکه...
اين پنداشت و فهم که کاروان بشری هی ميدان وطی
ميدان ،با طی طريق بر خط زمان و مکان بجای رسيده که
گويی بر سر برزخ و دو راهی انتخاب مرگ و زندگی
ناگزير از اطراق کردن است ،بی بنياد نيست  .با دقت
کردن در درستی و نادرستی اين گفته که انفجار همزمان
زرادخانه های هستوی موجود در ُکره ارض کافی است تا
کره زمين را از مدار خارج سازد ،زياد خيره نمانيم و
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تغافل پيشه نکنيم  .زيرا دﻻيل عقلی قويتر اما با ريشه و
فرارسی شتابنده
وجه مشترک نهفته در اين هشدار ،برای
ِ
ان فاجعه وحشتناک ،جدا از اراده و تصميم برده های مسخ
نشين و دارلينگ
شدۀ قدرت قصر سفيد نشين و کرملين
ِ
ستريت نشينان  ...بفرمان همان قدرت حاکم که اين
باﻻنشين ها را مثل موم در پنجه دارد ؛ برای ديوانگی
فشردن گويا ان دکمۀ انتحار جمعی بشری ،وجود دارد و
نيازی برای اين ترسيدن و ترسانيدن ها ،تنها از يک ناحيه
نبوده و درست نيست  .شاخ و شانه گشيدن شاخدارهای
هستوی بين خود ،که بيشتر از همه  ،ينگه دنيا  ،به قصد
اصلی تثبيت ،اداره و گسترش حوزه های نفوذ استعماری
در يک جنگ و گريز به ان ،اغواگرانه تظاهر به تمسک
جستن ميکند  ،در ان زمين ِه اصلی مصرف دارد .همه
ميدانند و استعمار نيز بی خبر نيست که تجربه های ضد
استعماری در سراسر جهان از جمله تجربه الجزايری ها،
و يتنامی ها  ،افغانها...با وصف شاخص نيمه کاره ،درنيمه
راه ها رها شدن های اين تجارب)بجز تجربه هند( ،و
تاريخ زدائی های که اموزه های سودمند برای اکثريت های
استعمارزده درتاريخ استعمارو مستعمره ها را اماج گرفته،
سر انجام در صدر اين بخش تاريخ بشر پيروزی را بنام
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اراده ملتها ثبت کرده است و نه دزديهای زورگويانه ی
زور گوهای تاريخ .
زائی همساز با
ماحصل کﻼم بنا بر استمرار ابهام
ِ
قدرتمداری در عمل و نياز به ابهام زدائی مستلزم
حقوقمداری  ،جای ماحصل کﻼم اين نوشته را خالی و باز
و بستن بحث با ارايه اين و يا ان پيشنهاد را به دﻻيل زياد
بی ثواب و نا صواب يافته و از ان منصرف شدم  .هرگاه
عدمی عقل ازاد
اين بحث از اغاز تا انتها با اسلوب موازنه
ِ
مطالعه و دنبال شود ،استخراج ان دﻻيل از متن نوشته بی
هيچ زحمتی مقدور و ميسر است.ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺎﻳﯽ ﻣﻄﻠﻖ
اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﯽ ای ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ رو ﺑﺴﻮی او دارد.
پايان  19اگست  2018سدنی

------------------------------------------------& -ا ن نﻮشته و ﲷﳰه های بعﺪی در ﶍﻮ ه مقا  ،م ﴩﻩ الکﱰونيکی ويب سايﺖ
ﮔف ن وجﻮد نﺪارد  .بعﺪا اﺿافه شﺪﻩ اسﺖ.
*ﭘﻮ ﺮ م نﻮسﺪ » :افﻼﻃﻮن در کتاب ﲨهﻮری ﲤامی نظﺮ های معﺮوف ﭘﲑامﻮن ﺪالﺖ
را ِﮔﺮداوردﻩ و نقﺪ ﺮدﻩ اسﺖ .تنها نظﺮی که از ان تغافل ﺮد ،نظﺮی بﻮد که از اصﻮل
ره ی دمﻮ ﺮاﳻ ا ن به شﲈر بﻮد .ا ن نظﺮ ﺪالﺖ را ﺮ اساس ﺮا ﺮی تعﺮيف م کﺮد.
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بنا ﺮ ا ن نظﺮ ،ﺪالﺖ سه اصل را در نظﺮ م گﲑد  -1 :ﺮاﺮی ﻃلﱮ به معﲎ ذف
مزا "ﻃبيعی" که انبﺪاران ﺮاﺮی ،ز ن و عﻮام را از ا ا ﳏﺮوم م باورانﺪنﺪ-2 .
اصالﺖ فﺮد به معنای مﻮجﻮد صاحب حقﻮق و وظايف و مسﻮليﺖ ها و -3وظيفه
دولﺖ حفظ ازاد ای شهﺮونﺪان اسﺖ .«.ا افﻼﻃﻮن از ا ن نظﺮ اﮔاﻩ نبﻮدﻩ به ﲻﺪ
ا ﺮا سا سﻮر ﺮدﻩ اسﺖ؟ ﭘﻮ ﺮ ﺮ اي سﺖ که به قصﺪ ا ن نظﺮ را ﲟيان نياوردﻩ اسﺖ.
چﺮا که افﻼﻃﻮن م خﻮاسته اسﺖ از راﻩ نقﺪ نظﺮ های ﳐالف ،نظﺮ خﻮش را به ﺮﳻ
ب شانﺪ و ﱒ ﺪالﺖ ﺮ اصل ﺮاﺮی مق ﻮل ﳘگان بﻮدﻩ اسﺖ .و ا ا که ﺮ حق لباس
ﻃل م پﻮشاننﺪ م ﺪاننﺪ که اﮔﺮ حق را ﺮز ن و قﲅ بياورنﺪ ،د گﺮ ﭘﻮشانﺪن ان
لباس ﻃل مشﲁ م شﻮد .از ايﲊو اﮔﺮ بتﻮاننﺪ ،مﻮﺮﺮن شيﻮﻩ ها را ﲀر م ﱪنﺪ که
ساسﻮر ﰷمل يعﲎ بﺪسﺖ فﺮامﻮﳽ س ﺮدن حق اسﺖ .اﮔﺮ نتﻮاننﺪ ساسﻮر ﰷمل
کننﺪ ،روش گهﺪاشﱳ شﲁ و تغﲑ ﳏتﻮی را در ﭘ ش م گﲑنﺪ .اينﺪو ﰷر را افﻼﻃﻮن
دمﻮ ﺮاﳻ ا ن و نظﺮ های سقﺮاط ﺮد.
** ﺪالﺖ عبارسﺖ از :ر ايﺖ اصه های حق در مقام شناخﺖ و ﲻل به حق و
ﲻل به حقﻮق ﴯﴡ و ﲨعی و ر ايﺖ حقﻮق ﴯﴡ و ﲨعی و ر ايﺖ حقﻮق هﺮ ذی
وجﻮد.
-1در ﰷر شناخﺖ  ،ﳏﻮر سازی د لک سن ها  ،مﻮﺿﻮع شناخﺖ را در ﳏﻮﻃه دو ﳏﻮر قﺮار
م ﺪهﺪ و ا ن ﰷر خﻮد را از فضای ﻻي اهی ز ﳏﺮوم و قادر به شناخﺖ ﰷمل ﳕ شﻮنﺪ.
*** " ﻻ ا ﷲ ،م گﻮيــﺪ ﭘﺪيــﺪﻩ هــاﰃ کــه عقلهــای قﺪرﲤــﺪار ﺪا شــان ــﺮدﻩ انــﺪ  ،ــﺪا
ن ســـ ﺪ  .نفـــی ـــک بـــه ـــک ا ـــا ،عقـــل ازاد م شـــﻮد و بـــه ـــﺪای ک ـــای کـــه هســـﺖ
مﲑسﺪ  .ودر ا ن حﲂ که ﺮ اصل تﻮح ﺪ به عقل مﲑسﺪ ،ثنﻮيﺖ وجﻮد ﺪا و ﺪم
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وجــﻮد ــﺪا ،ﰷری ن ســﺖ .وجــﻮد ــﺪا و ﭘﺪيــﺪﻩ هــای کــه وجــﻮد دارنــﺪ ﴎ وﰷر اســﺖ.
نفــی ا ــن ــﺪا هــا ،الــف -عقــل بــه انــﺪر فﺖ شــفاﰱ از ــﺪا مﲑســﺪ .ز ـﺮا ــﺪا هــای کــه
يــﺪ نفــی ش ـﻮنﺪ ،ﳕــاد هــای قــﺪرت )= زور( هس ـ ﺪ کــه نفــی ا ــا ،عقــل بــه تﻮح ــﺪ در
صــفات ســلبيه و ثبﻮتيــه ﺪاونــﺪ مﲑســﺪ :ــﺪا قــﺪرت )=زور( ن ســﺖ .و اســطﻮرﻩ هــای
هســ ﺪ کـــه نفــی ا ـــا ،عقــل از ﳏـــﺪود کننــﺪﻩ هـــا ازاد م شــﻮد و  ،ارتبـــاط مســـتقﲓ
ــــﺪا از ﳏــــﺪود کننــــﺪﻩ هــــا  ،و د گــــﺮ ﳏــــﺮوم کننــــﺪﻩ هــــا عقــــل از ازادی خــــﻮش ،ازاد
م شــﻮد ...ب -تﻮح ــﺪ مشــی عقــل اســﺖ ﱒ بــه تﻮح ــﺪ در صــفات و ﱒ بــه گــا گی ــﺪا.
امـــا وقـــﱴ در قالـــب م طـــق صـــﻮری ارســـطﻮﱙ"ﻻ ا ﷲ" را ز م گـــﻮئﲓ " ـــﺪا کـــی
اســﺖ دو ن ســﺖ" از ﭘيــﺪﻩ هــا واســطﻮرﻩ هــای کــه ــﺪاﱙ جســته و عقــل را اســﲑ جــزم
هــا ــﺮدﻩ انــﺪ افــل م شــﻮﱘ) ...مــﱳ ﰷمــل ا ــن م ــال را کــه در رابطــه بــه ﲝــث روشــﲎ مــی
انــﺪازد از صــف ه  8 5کتــاب " نقــﺪ تضــاد و تنــاقض در م طــق صــﻮری" نﻮشــته ابــﻮاﳊس
بﲎ صﺪر در ان نﱰ ﺖ مطالعه ﳕﻮدﻩ م تﻮانيﺪ(.

ضميمه شماره )(2

زلمی خليلزاد در نقش "پادشاه ساز"
عنـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ــاﻻ و مت ـ ـ ـ ـ ک ـ ـ ـ ــه در ـ ـ ـ ــائ م خوان ـ ـ ـ ــد ،ت ـ ـ ـ ـراوش قل ـ ـ ـ ــم
دا شـ ـ ــمند گ ـ ـ ـرا اقـ ـ ــای دوکت ـ ـ ــور س ـ ـ ـ د مـ ـ ــو صـ ـ ــم اسـ ـ ــت .
مـ ـ ـ ــن انـ ـ ـ ـرا ت ملـ ـ ـ ــۀ ﻻزم و وری ـ ـ ـ ــافتم بـ ـ ـ ـرای نوشـ ـ ـ ــته خـ ـ ـ ــود در
م ـ ـ ـ ـ ــورد مامور ـ ـ ـ ـ ــت خل لـ ـ ـ ـ ـ ـزاد ک ـ ـ ـ ـ ــه ـ ـ ـ ـ ــدن ال ا ـ ـ ـ ـ ــد و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ﻼ در
"گفتم ـ ــان" مج ـ ــال ـ ـ ـ افت ـ ــه اس ـ ــت .پنداش ـ ــتم ـ ــا اف ـ ــزودن ای ـ ــن
ت ملـ ـ ـ ــه ،م شـ ـ ـ ــود ،م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامل ـ ـ ـ ــه معـ ـ ـ ــرض مطالعـ ـ ـ ــه خواننـ ـ ـ ــده
قـ ـ ـرار گـ ـ ـ د  .البت ـ ــه در سـ ـ ـ مای ض ـ ــم مه ش ـ ــماره ) (2در مجموع ـ ــه
مﻘاله ﻫا.
»اﯾــﻦ ﮐــﻪ آﻗــﺎی زﻟﻤــﯽ ﺧﻠﯿــﻞ زاد در اﯾــﻦ روز ﻫــﺎ از
ﻃــﺮف ﻣﺎﯾــﮏ ﭘﻤﭙﯿــﻮ ،وزﯾــﺮ ﺧﺎرﺟــﻪ اﻣﺮﯾﮑــﺎ ﺑــﻪ ﻣﺜﺎﺑــﻪ
"ﻧﻤﺎﯾﻨـــــﺪه وﯾـــــﮋه اداره دوﻧﺎﻟـــــﺪ ﺗﺮاﻣـــــﭗ" رواﻧـــــﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴـــــﺘﺎن ﻣﯿﮕـــــﺮدد ،ﺟـــــﺎی ﺷـــــﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴـــــﺖ .
زﻟﻤـــﯽ ﺧﻠﯿـــﻞ زاد ،اﻣﺮﯾﮑـــﺎﯾﯽ اﻓﻐـــﺎن ﺗﺒـــﺎر ﻧﻈـــﺮ ﺑـــﻪ
رواﺑــﻂ ﻧﺰدﯾــﮏ ﺑــﺎ ﺣــﺰب ﺟﻤﻬــﻮری ﺧﻮاﻫــﺎن اﻣﺮﯾﮑــﺎ و
ﺑـــﻪ ﻣﺜﺎﺑـــﻪ ﯾﮑـــﯽ از اﻋﻀـــﺎی ﻓﻌـــﺎل ﮔـــﺮوه ﻣﺤﺎﻓﻈـــﻪ
ﮐﺎران ﻧﻮ ) (neoconاز ﻧﻔﻮذ وﯾﮋه در ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی
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و ﭘﯿــﺎده ﮐــﺮدن اﺳــﺘﺮاﺗﮋی اﺑــﺮ ﻗــﺪرت اﻣﺮﯾﮑــﺎ ،ﺑــﻪ وﯾــﮋه
در ﻣـــﻮرد ﺷـــﮑﻞ دﻫـــﯽ ﻧﻈـــﺎم ﺳﯿﺎﺳـــﯽ ﺳـــﺮزﻣﯿﻦ
ﻫﻨــﺪوﮐﺶ ﺑﺮﺧــﻮردار ﺗﻠﻘــﯽ ﻣﯿﮕــﺮدد .آﻗــﺎی ﺧﻠﯿــﻞ زاد
دﺳـــﺖ ﮐـــﻢ در زﻣـــﺎن ﺳـــﻪ رﯾـــﯿﺲ ﺟﻤﻬـــﻮر اﻣﺮﯾﮑـــﺎ –
روﻧﺎﻟــﺪ رﯾﮕــﻦ ،ﺟــﻮرج دﺑﻠﯿــﻮ ﺑــﻮش و دوﻧﺎﻟــﺪ ﺗﺮاﻣــﭗ – و
در ﺑﺮﻫــــﻪ ﻫــــﺎی ﺣﺴــــﺎس ﺳﯿﺎﺳــــﯽ در رﻗــــﻢ زدن
ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ ﺳــﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻨــﺪو ﮐــﺶ ﻧﻘــﺶ ﻣﻬــﻢ ﺑــﺎزی
ﮐــﺮده اﺳــﺖ .او ﺑــﻪ ﻣﺜﺎﺑــﻪ ﻫﻤﮑــﺎر ﭘــﺮ ﻧﻔــﻮذ اﻧﺪﯾﺸــﮑﺪه
رﻧــﺪ و در ﺧــﺪﻣﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﻔــﺖ ﯾﻮﻧﻮﮐــﺎل ﺗــﻼش ﻣﯿﮑــﺮد
ﺗــﺎ "اﻣــﺎرت اﺳــﻼﻣﯽ ﻃﺎﻟﺒــﺎن" از ﻃــﺮف واﺷــﻨﮕﺘﻦ ﺑــﻪ
رﺳــﻤﯿﺖ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﻮد .ﭘــﺲ از ﺷﮑﺴــﺖ اﯾــﻦ اﺷــﺘﺒﺎه
ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺣﻤــﻼت ﻫــﺮاس اﻓﮑﻨــﯽ ﺳــﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۰۱
ﺑـــﺮﻣﻼ ﮔﺮدﯾـــﺪ ،ﺧﻠﯿـــﻞ زاد دوﺑـــﺎره ﻧﺨﺴـــﺖ ﺑـــﻪ ﻣﺜﺎﺑـــﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪه وﯾــﮋه رﯾــﯿﺲ ﺟﻤﻬــﻮر اﻣﺮﯾﮑــﺎ در ﻧﺸﺴــﺖ ﺑــﻦ –
ﻧــﻮاﻣﺒﺮ  - ۲۰۰۱ﻧﻘــﺶ ﭘــﺮ رﻧﮕــﯽ داﺷــﺘﻪ و ﭘــﺲ از آن
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ ﺳـﻔﯿﺮ اﻣﺮﯾﮑـﺎ در ﮐﺎﺑـﻞ در ﺑـﺮ ﮐﺮﺳـﯽ ﻧﺸـﺎﻧﺪن
ﺣﺎﻣــﺪ ﮐــﺮزی و ﺷــﮑﻞ ﺑﻨــﺪی ﻧﻈــﺎم ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﮐﺸــﻮر
ﻣﻬــﺮه ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﮐﻨــﺪه ﭘﻨﺪاﺷــﺘﻪ ﻣﯿﺸــﺪ .ﺑــﺪون ﺷــﮏ ﺧﻠﯿــﻞ
زاد در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﭘﺴﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
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ﻧﻘــﺶ "ﭘﺎدﺷــﺎه ﺳــﺎز" از ﻧﻔــﻮذ زﯾــﺎد ﺑــﺮ اﻟﯿﮕﺎرﺷــﯽ ﻧﻮﭘــﺎ
در ﮐﺸــــــــــــــﻮر ﺑﺮﺧـــــــــــــــﻮردار ﺑـــــــــــــــﻮد .
ﺧﻠﯿـــﻞ زاد اﮐﻨـــﻮن ﺑـــﻪ ﺷـــﮑﻞ ﻓﻌـــﺎل در ﺧـــﺪﻣﺖ اداره
دوﻧﺎﻟــﺪ ﺗﺮاﻣــﭗ ﻗــﺮار ﻣﯿﮕﯿــﺮد ،رﯾــﯿﺲ ﺟﻤﻬــﻮری ﮐــﻪ ﺑــﻪ
ﻣﺜﺎﺑــﻪ دوﻟــﺖ ﻣــﺪار "ﻧــﮋاد ﭘﺮﺳــﺖ ،ﺟﻨﺴــﯿﺖ ﮔــﺮا و ﺑﯿﮕﺎﻧــﻪ
ﺳــﺘﯿﺰ" ﺗﻠﻘــﯽ ﮔﺮدﯾــﺪه و ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ او
در درون ﮐﺸــﻮر ارﺗﺠــﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﻫــﺎی ﺻــﺤﯽ او
ﺑــﺮ ﺿــﺪ ﻣﻨــﺎﻓﻊ ﻗﺸــﺮ ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌــﻪ )ﺗــﺎ ﺧــﻂ ﻓﻘــﺮ( و
ﺗــﺪاﺑﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ او ﻋﻘــﺐ ﮔــﺮا و زﻣﯿﻨــﻪ ﺳــﺎز ﮔﺴﺴــﺖ
ﭘﯿﻮﻧـــﺪ ﻫـــﺎی ﺗـــﺎرﯾﺨﯽ آن ﮐﺸـــﻮر ﺧﻮاﻧـــﺪه ﻣﯿﺸـــﻮد .
اﯾﻨﮑـــﻪ ﺧﻠﯿـــﻞ زاد در اﯾـــﻦ روزﻫـــﺎ رواﻧـــﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴـــﺘﺎن
ﻣﯿﮕــــﺮدد ﺑــــﺎزﻫﻢ زاده ﺗﺼــــﺎدﻓﺎت ﺗــــﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺴــــﺖ؛
ﺑــﺮﺧﻼف – ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــﻦ  -دو ﭘﺪﯾــﺪه ﺳﯿﺎﺳــﯽ در اﯾــﻦ
اﻣـــﺮ از ﻧﻘـــﺶ ﺗﻌﯿـــﯿﻦ ﮐﻨﻨـــﺪه ﺑﺮﺧـــﻮردار ﻣـــﯽ ﺑﺎﺷـــﻨﺪ:
ﺗــﻼش ﻫــﺎی ﮔﻔﺘﮕــﻮی ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ واﺷــﻨﮕﺘﻦ ﺑــﺎ ﮔــﺮوه
ﻫــﺮاس اﻓﮑــﻦ ﻃﺎﻟــﺐ از ﯾــﮏ ﺳــﻮ و اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت رﯾﺎﺳــﺖ
ﺟﻤﻬــــــﻮری در اﻓﻐﺎﻧﺴــــــﺘﺎن از ﺳــــــﻮی دﯾﮕــــــﺮ .
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻞ زاد در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ
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دﯾﭙﻠﻤـــﺎت آب دﯾـــﺪه ﻣﺎﻧﻨـــﺪ ﺳـــﻨﮓ ﺻـــﺒﻮر ﺧﺎﻣﻮﺷـــﯽ
اﺧﺘﯿـــﺎر ﮐـــﺮده ،ﺑـــﻪ ﻣﺸـــﮑﻞ ﻣﯿﺘـــﻮان ﻧﻈـــﺮاﺗﺶ را ﺑـــﻪ
ﺷــﮑﻞ ﻣﺸــﺨﺺ ارزﯾــﺎﺑﯽ ﮐــﺮد .وﻟــﯽ ﺑــﻪ ﺷــﮑﻞ ﮐﻠــﯽ –
ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﺳــﻮاﺑﻖ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ – ﻣﯿﺘـﻮان ﮔﻔــﺖ ﮐـﻪ ﺧﻠﯿــﻞ زاد
– ﺑـــﺮﺧﻼف ﺗﻌﻬـــﺪات ﺟﻬـــﺎﻧﯽ در ﻣـــﻮرد ﭘﺎﯾﺒﻨـــﺪی ﺑـــﻪ
ﻧﻈـــﺎم ﻧـــﯿﻢ ﺑﻨـــﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳـــﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴـــﺘﺎن  -ﺗـــﻼش
ﺧﻮاﻫــﺪ ﮐــﺮد ﺗــﺎ اﻟﺘﻘــﺎط از "ﺣﺎﮐﻤﯿــﺖ اﻣــﺎرت اﺳــﻼﻣﯽ"
و ﻧﻈــﺎم اﻧﻮﮐﺮاﺳــﯽ اﻟﯿﮕﺎرﺷــﯽ ﻧــﻮ ﭘــﺎ ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان
ﮐــﺎذب "ﻣﺼــﺎﻟﺢ ﻣﻠــﯽ" ﺑﺮﻗــﺮار ﺳــﺎزد و ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ
ﻫــﺎ ﺑــﺎزﻫﻢ ارزش ﻫــﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳــﯽ و آزادﮔــﯽ را در
ﻣﺤــﺮاب اﺳــﺘﺮاﺗﮋی اﯾــﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪه اﻣﺮﯾﮑــﺎ و ﻧﻈــﺮات
ﮔﺰﯾﻨﺸـــــﯽ ﺳﯿﺎﺳـــــﯽ ﺧـــــﻮدش ﻗﺮﺑـــــﺎﻧﯽ ﮐﻨـــــﺪ .
در اﺧﯿــﺮ ﻻزم ﻣﯿــﺪاﻧﻢ ﮐــﻪ ﺗﻮﺟــﻪ ﻋﺰﯾــﺰان را در ﻣــﻮرد
ﻣﺎﻣﻮرﯾـــﺖ ﺟﺪﯾـــﺪ آﻗـــﺎی زﻟﻤـــﯽ ﺧﻠﯿـــﻞ زاد ﺑـــﻪ ﻧﻮﺷـــﺘﻪ
آﻗــﺎی ﻧﺎﺻــﺮ ﻧﺒــﯽ اﺗﻤــﺮ ،ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه ﻓﺮزاﻧــﻪ ﮐﺸــﻮر در
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﺷﮑﺴﺖ و رﯾﺰ ﻫﺎ و آﻗﺎی
ﺧﻠﯿﻠﺰاد" ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻢ .آﻗﺎی اﺗﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ
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روﺷــﻨﻔﮑﺮ ﻣﺘﻌﻬــﺪ در اﯾــﻦ ﺟﺴــﺘﺎر ﺑــﺮ ﺑﺨﺸــﯽ از زواﯾــﺎی
ﺗﺎرﯾﮏ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ رﺳﺎ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﺪازد«.
متن باﻻ از صفحه فيسبوک دکتور سيد موسی صميمی نقل شده است.

نگارنده  :ناصر نبی اتمر

شکست وريخت ها و آقای خليلزاد
راديوب ازار ک ه خوش بختانه منب ع موث ق انعک اس دهن ده
افک ار عام ه اس ت ،ب ا چ اق ش دن خب ر درز يافت ه ي ا درز
داده ش ده  ،ح اکی از ب ار و بس تره بن دی اق ای خليل زاد
ب گوي ا زادگ اه اش وب زدۀ اش  ،زمزم ه ه ای
بهصو ِ
بيش تر تش ويش اور را ب ر س ر زبانه ا گ زارش ميکن د .
وقت ی دي ده ميش ود ک ه در قب ال افغانس تان وجه ان،
سياس تهای م بهم و مغش وش و رفت ار چن د پهل ِو
امريک ايی ه ا ب ه قص د پنه ان ک ردن ه دفهای اص لی در
زمام داری ترام پ  ،مرزه ای متع ارف اخ ﻼق و
سياس ت در رواب ط ب ين دول را در نوردي ده و در
سيمای زور عريان  ،پيوسته اينجا و انجا عرضه
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ميش ود؛ از اي ن دي دگاه  ،هم ه س وپال ه ا ي ا تخ م ه ا را
در ي ک س بد گذاش تن ودخي ل بس تن ب ه دس تاورد
ماموري ت ات ی فرس تادۀ ازم وده ش د ِه اينچن انی ،درنق ش
محرک ی ک ه عام ل گش ايش ه ای س ودمند در اوض اعی
از هرجه ت ب ه ب ن بس ت رس يده کش ور م ا گ ردد ،
انتظار بيهوده جلوه ميکند .
هنگاميک ه ،س وارکاران تمام ت خ واهی غ رب ،در
هيئ ت تص ميم غال ب محافظ ه ک اران امريک ايی و
ترامپي زم  ،ب ا داش تن ريش ه در س لطه طلب ی غارتگران ۀ
انه ا ک ه در تع ارض ب ا حق وق بش ر و حق وق و من افع
دول و م ردم جه ان اس ت  ،چ ار نع ل ب ه س مت راس ت
ت رين مواض ع س رمايداری م ی ران د و م ی ت ازد ؛
نم ايش ه ا و غوغ ا ه ای فريبن ده و دف ع الوق ت مابان ه
رس انه ه ا و مطبوع ات غ رب  ،نظي ر تنبي ه و گوش مالی
پ انه ا را نباي د ج دی
هور ب ه ترام ِ
لفظ ِی عج وزۀ مش ِ
گرف ت .در وج ه ک ﻼن و ع ام بح ث  ،از پاس بان
س رمايداری ب ا لق ب رئ يس جمه ور ک ه هن وز رن گ قل م
امض ا ه ای او در پ ای راس ت ت رين اق دامات ض د من افع
 99%ه ا بس ود  1%ه ا )داخل ی و خ ارجی( نخش کيده
 ،چگونه وبا چه دليل وچرا بايد انتظار داشت که
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م امور مع ذور او اق ای خلي ل زاد نق ش فرش ته نج ات
ب رای م ردم و کش ور بخ ت برگش تۀ افغانس تان ب ازی
کن د  .مگ ر اينک ه از س ر استيص ال و جب ر ب اوری ب ه
چن ين " لقم ه ن اگزير گ ردن ک ج " نم وده باش يم  .و ام ا
در ابع اد اختصاص ی ميت وان ب ا تس امح و تس اه ِل ش ايد
کمی بيشتر ،با ديد نقادانه به قضيه نگاه کرد .
ماموري ت ام روزی اق ای خليل زاد ب ه س بب انباش ت ،
ت راکم و ترس ب پيچي دگی ه ای ناش ی از سياس ت ه ای
ب ه اج را درام ده در اغ از اش غال م يهن عزي ز م ان ک ه
اس اس ان ب ر گس ترش س لطه ج ويی اس تعماری ب ا
اراي ش جن گ علي ه تروري زم و م زدور پ روری اس توار
ب ود ،بس يار دش وارتر از دي روز اس ت  .محت وی اص لی
اه داف راهب ردی دي روزی س رمايداری غ رب در
کش ور م ا ،منطق ه و جه ان تغي ر نک رده ان د و ام ا ش واهد
ح اکی اس ت ک ه تحق ق ان اه داف که ن يعن ی دزدی ه ای
اس تعماری ب ه س بب اش باع ب ی س ابقۀ رواب ط و مناس بات
انس انی از عنص ر زور در ک ل و در س طح جه ان و
ب ه ص ورت اخ ص  ،ظه ور ب ازيگران جدي د منطق وی
و ب ين الملل ی و فع ل و انفع اﻻت داخ ل کش ورمان  ،ب ا
همان راهبرد قبلی ،از توان وايسرای امريکايی بر
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مبن ی اجن دای کهن ه اوخ ارج و بيش تر ب ه معج زه ش باهت
خواه د داش ت ت ا واقيع ت و عيني ت م ورد قب ول ب رای
هم ه و جامع ه مل ی  .ب ا اي ن وص ف  ،خليل زاد ه ا و
رونوش ت ه ای ب دل او نظي ر ک رزی و غن ی ...را ب ه
مي دان بخ ت ازم ايی ميفرس تند .بﻼدرن گ اض افه ش ود
ک ه ن اتوانی قاب ل پيش بينی خليل زاد در حاليک ه م ردم
افغانس تان از زعام ت مل ی و مردم ی ک ه اي ن اوض اع
مس اعد را بس ود من افع کش ور س مت وجه ت ده د ،
پيوس ته و نقش ه مندان ه مح روم گرداني ده ش ده ان د  ،نباي د
س بب اغف ال وفريفت ه ش دن وغرورک اذب در م ا گ ردد .
س هم م ا ازشکس ت خليل زاد احتم اﻻ شکس ت و خس ران
روزی حت ی ان دک  ،مگ ر
بيش تر خواه د ب ود و ن ه پي
ِ
اينکه...
عي ان اس ت و ني از ب ه تص ريح ن دارد ک ه آق ای خليل زاد
م امور امريک ايی اس ت ) بگ ذريم از انگي زۀ اي ن نيش خند
و ريش خند و زهرخن د و پوزخن د تل خ ک ه م امور ص يب
را درعص رانقﻼب انفورماتي ک ،ب ا ت وبره و ُخ
رجين
ِ
ممل و از پت ره و پين ه و "کهن ه زری ک و" و ش ايد اب زار
ن دافی ،قص د فرس تادن دارن د( .ام ا اينک ه چ را عمل ه و
فعله خارجی اينچنينی را محور سياست داخلی ما
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س اخته و ميس ازند و ميس ازيم و ب ا اي ن س اخته  ،ناگفت ه
و ن ا نوش ته فرم ان گوش خراش  ،کن ار بيايي د  ،ص ادر
م ی کنن د و افغانه ا باي د س ر تعظ يم ب ه ان فرم ان ف رو
ارن د  ،پرسش ی اس ت ک ه حاج ت ب ه بي ان دارد.
پيش ينيه و ريش ه افغ انی خليل زاد را ميت وان ب ه حي ث
ي ک فکت ور ت اثير گ ذار ب ر اوض اع سياس ی  -اقتص ادی
و اجتم اعی کشورش امل معادل ه ک رد .ام ا اينک ه
اثرگ ذاری اي ن فکت ور بس ود چ ه جن احی ش امل درمعادل ه
نق ش ب ازی ميکن د و ي ا خواه د ک رد و چ را ؛ س والی
اس ت ک ه پاس خ ب ه ان ،هرگ اه ک ارگران فک ری دلس وز
وط ن از مص روفيت در کانونه ا و جبه ات فرع ِی ک ه
عم دا ب ه قص داغفال ازجبه ه اص لی ب رای ش ان گش وده و
ايند
ی گش
م
ت رخيص حاص ل کنن د ؛ وج دانهای مل ی ،علم ی،
سياس ی وت اريخی م انرا ب ه ش هادت ميطلب د  .غ رب و
اينروزه ا رقب ای او ن ه تنه ا در افغانس تان ب ل در
سراس ر جه ان در ادام ه سياس تهای اس تعماری ب دنبال
ت امين من افع اينج ا و انج ا مص ِممانه اس تين و پاچ ِه
دزدی ه ای گوي ا ق انونی وف را ق انونی ي ا هم ان ت امين
منافع را با اشتياق تمام باﻻ زده اند .در اين راستا ،

)(259
ح وزه ه ای من افع حي اتی ترس يم ميکنن د و بع د ب رای در
اختي ار داش تن بﻼمنازع ه ان ح وزه ه ا ک ه تﻼق ی ه ای
خص مانه در ان بيش تر اوق ات از اجتن اب ناپ ذيری ه ا
اس ت؛ چن گ و دن دان نش ان دادن ه ا و ُ
غ ر وفِ ش ه ای
رس انه ي ی و ديپلوماتي ک و جن گ اف روزی ه ا در
من اطق و اط راف ح وزه ه ای حي اتی نن ه هايش ان
وفع ال ش دن کارخان ه ه ای اس لحه س ازی و س رعت
تولي د و رون ق تج ارت اس لحه  ...و ُمه ره ه ا پ س و
پ يش نم ودن و م زدورک ه ا ع وض نم ودن ه ا ...و ب ه
س رعت ماش ين چوچ ه کش ی سياس ت پيش ه ه ای ام اتور
در لب اس روش نفکر وکارش ناس و ان واع و اقس ام
فيس بوک چل ونکی ،اف زودن ه ا؛ )اگ ر دي روز انج و ه ا،
گرم ی وح رارت ﻻزم ماش ين تولي د نس ل وچوچ ه کش ی
چن ين سياس ت ب ازان اف اده ف روش ،دون و مک ار را
ت امين ميک رد ،اينروزه ا ش وربختانه رس انه ه ا از جمل ه
فيس بوک ايف ای نق ش اي ن ماش ين را  ،البت ه در م وارد
خ اص مج انی عه ده دارش ده اس ت( ؛ واينگون ه خي ر
خ ود را در ش ر افرين ی ب رای ديگ ران جس تجو نم ودن
ه ا ،را ش اهديم  .در اي ن م تن ،يک ی از دو بُع د
مامورت اقای خليلزاد يعنی تضمين منافع جانب
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امريک ا در افغانس تان ک ه فهمي دن ان ض روری اس ت،
برجس تگی م ی ياب د .ام ا مه م دانس تن نف ع و زي ان اي ن
ماموري ت ب رای کش ور و م ردم م ا اس ت .ت امين اي ن
م أمول نيازمن د تص ويری کﻼن ی اس ت ک ه هم ه
ب ازيگران ش امل در س ناريو و ک نش ه ا و واک نش ه ا ب ا
دق ت از موض ع پ ان اوپتيک انيزم باژگون ه در چش م
داز مراقبت ی ق رار گيرن د  .ب ه س بب اس تعجاليت،
ان ِ
اهمي ت  ،س رعت وپيام د روي داد ه ا و ح وادث در
ش رف وق وع نميت وانيم ب ا جزئي ات ب ه بررس ی تفص يلی
و نقادان ه ان تص وير ب زرگ بپ ردازيم  .ک ار ممک ن
س رخط ه ا را تش خيص و نش انی نم ودن وبرمبن ای ان
در ح د ت وان ب ا معلوم ات و اطﻼع ات در دس ت داش ته
ارايه يک تصوير کلی ميتواند باشد .
ب ا تجس م تص وير ک ﻼن  Bigger Pictureو دق ت در
ان مش اهده و ش ناخت چه ره ه ای ب ازيگران خ ارجی و
همک اران ب ومی انه ا نس بتا اس ان اس ت .مش کل فه م
اه دافی اس ت ک ه اي ن ب ازيگران ب رای پوش انيدن ان ،ت ا
ميتوانن د دروغ ميگوين د  .روس ها کوم ک ب ه اس تقرار
ع دالت اجتم اعی را در افغانس تان روپ وش تج اوز و
اهداف استعماری خود کردند  .استعمار غرب در
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رقاب ت ه ای اس تعماری کوم ک ب ه جه اد و مجاه دين را
و در هم ين سلس له از رهب ری اس ﻼم پن اه مجاه دين
گرفت ه ت ا طلب ای ک رام ،در دروغگ ويی و م زدوری،
م رز ه ای ناپي دا خيان ت ب ه وط ن وجناي ت در ح ق م ردم
پشتبارس پيده و
را درنورديدن د .ح اﻻ ن اجی خليل زاد ب ا
ِ
ب ديپلوم ات ک ار آگ ا ِه افغ ان -امريک ايی  ،در
س رخا ِ
نق ش مش اطه گ ر وما ِلن ده ان س پيده و س رخاب تقلب ی
)ش ايد پاکس تانی( ب ر رن گ زرد ليب رال دموکراس ی
مس لحانه ،تش ريف اورده ک ه چ ه بکن د و ک ی را فري ب
بده د و ي ا بترس اند؟ آي ا ب ا آراي ش رخس ار کري ه مافي ا
ه ای ک ه در س اليان جن گ پروراني ده ؛ نم ايش ه ای
ُچن دش اور تک راری راه انداخت ه و در پش ت پ رده ،
رش ته ه ا ت ا هن وز بج ا مان ده و اس يب نرس يده ی
داش تن وط ن و زن دگی ک ردن م ردم م ا در ان را ،
ميخواه د ن دافی نماي د و ي ا ب ا ِس حر وج ادو و معج زه
نم ايی ميخواه د شکس ت و ريخ ت ه ا را پين ه و پت ره
زده و ب از ه م در پ س کوچ ه ه ای سياس ت "کهن ه زری
ک و " فروش ی کن د ؟ و ي ا ش ايد ايج اد راه ترکيب ی
س ومی ب ه مقص د دف ع الوق ت و فرص ت کم ايی ک ردن،
ت در
مافی الضمير او را ميسازد! هرگاه  ،قطعا ِ
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دس ترس پ ازل را کن ار ه م ق رار ده يم  ،س يال ب ودن
اوض اع و پ س وپ يش ش دن م رز ح وزه ه ای من افع
حي اتی اس تعمار  ،و همزم ان انقب اض امپرات وری
"ينگ ه دني ا" از يکط رف و از ج انبی انبس اط رقب ای
پُرخ ور وپُ ر اش تهای ج وانتر او و در اي ن مي ان
گس ترش چش مگير دامن ۀ جغرافي ای جن گ و گرس نگی
در سراس رجهان و هم راه ب ا ان تخري ب ش تابان
طبيع ت ،م ورد توج ه ق رار گي رد ،ب ه نظ ر ميرس د  ،راه
التق اطی جدي د يعن ی انص راف از س هم ش ير خ واهی از
ﻻش افغانس تان و بين ی خمي ری س اختن ب رای خ روج از
لجن زار خ ود افري دۀ ک ه در ان در ح ال ف رو رف تن
هس تند ،از ن وع ه م ش هيد ه م غ ازی و ه م زن ده ب ه خان ه
برگش تن ،مبن ای ت پ و تﻼش های اق ای خليل زاد خواه د
ب ود ! و ام ا چ ون اه داف وني ات اص لی اس تعمارگر
نميتوان د ص اف و س اده و دلبخ واه يکش به  ،قب ل از
وارد ک ردن فش ار ه ا و ش ايد ض ربه ه ای فيص له ک ن
اس تعمار زده ه ا ،ض ربه ه ای نظي ر کارنام ه ويتکن گ
و الجزاي ری و افغ ان ک ه پ س ل رزه ه ايش در
کش ورهای م ادر اس تعماری ات ازونی وفرانس ه
دموکرات و روسيه کمونستی احساس شد ،اشکار
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گ ردد؛ م وش و پش ک ب ازی ه ای خ ونين تک راری و
مت داول اس تعمار زده و اس تعمارگر بدبختان ه ادام ه
خواه د داش ت .بن ا ب ر تجرب ه ه ای ک ه تائي د ت اريخ را
دارد توانان ايی ه ای اس تعمار زده بيش تر از زور
اس تعمارگر اس ت .بن ا ب ران هرگ اه خواس ت ه ا و ش عار
ه ای جامع ه م دنی ب ر مبن ای ازادی و اس تقﻼل و رش د
برمي زان ع دالت اجتم اعی ،ب رای اس تقرار نظ ام
حقوقم دار درم ردم س اﻻری اجتم اعی و سياس ت
خ ارجی ب ر بني اد موازن ه ع دمی ،از م تن جن بش ه ای
خودانگيخت ه زيرپوس تی وني ز جن بش ه ای تجرب ه ش ده ،
انتخ اب و چ راغ رهنم ا حرک ت جامع ه گ ردد؛ تع ين
تکلي ف ب رای خليل زاد ه ا و ک رزی ه ا وغن ی ه ا ،عجالت ا
بوس يله جامع ه ج وان م دنی افغانس تان در اوض اع و
اح وال پريش ان کن ون ،ن ه تنه ا ن اممکن نب وده ،ب ل ام ری
است که ازمودن ان ضروری و حياتی است  .پايان
14سپتمبر2018سدنی

کﻼه دوزی از نمد استقﻼل
ب ه مناس بت ن ودنهمين س الگرد اس ترداد اس تقﻼل کش ور
از اس تعمار انگل يس دو مب ارک نام ۀ پ يهم  ،موج ود در
س ايت انترنيت ی اس مايی  ،يک ی از اق ای پوهني ار بش ير
م ومن و دوم ی از خ انم پوهن دوی ش يما غف وری از چن د
جه ت قاب ل غ ور و بررس ی اس ت  .و ام ا طرف ه اتف اق
 ،همزم انی توج ه مب ذول ش دۀ نقادان ه ب ه اي ن دو نوش ته
اس ت  ،در ت وازی و تق ارن ب ا بح ث "بيطرف ی
افغانس تان" ک ه فک ر ميک نم فش رده خط وط اساس ی ان
وان کمت ر
 ،در س يمای ط رح ابت دايی ي ک فراخ
ِ
سياس ی  ،در ي ک "مص احبه"* نش انی و در ک انون
توج ه نيروه ای سياس ی مس تقل  ،ع دالتخواه و
دموکرات قرار گرفته  ،ميباشد.
روي داد ه ا و حرک ت ه ای اخي ر منطق وی و ب ين الملل ی
ت ت ا مغ ز
و همزم ان ب ا ان در خ ﻼء ک ه حاکمي ِ
اس تخوان وابس ته و دستنش اندۀ م ا در داخ ل کش ور  ،ب ا
دور زدن و ح ذف م ردم از تص ميم گي ری ه ای مرب وط
ّ
بخودش ان ب رای چگون ه زيس تن در وط ن خ ود ايج اد و
زور
با پُر نمودن ان خﻼء با زور خارجی و نيز ِ
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مزدوران ه ،بس ود عام ل خ ارجی و ب ه زي ان جامع ه
مل ی ايج اد ک رده اس ت  ،ط رح نم ودن س طحی  ،ض منی
بهم مس ايل مب رم حي ات مل ی  ،نظي ر
 ،ذوق ی و م ِ
"آزادی و اس تقﻼل" ن ه تنه ا ک ومکی ب ه بهب ود اوض اع
نميکن د ،ب ل ،در کن ار زي ان ه ای ديگ ر ،ع ادت ب ه ن ا
امي دی را ک ه ب دتر از نومي دی اس ت  ،چ ون بيم اری
مس ری ب ه جامع ه تس ری ميده د .ب ازی ب ا ري ش پ در
چش م س فيدی اس ت .مي دانيم جامع ه ی ب ه ش دت پ س
مان ده و عق ب نگهداش ته ش دۀ بس ته و گرفت ار در بن د
س نت و مدرنيت ه و قي ود ديگ ر داري م .بن ابر ان نق د و
ت جامع ه تارس يدن و ي افتن
نق ِد نق د مس تمر موض وعا ِ
ب ممث ِل جامع ه ب از و
حقيق ِ
ت نزدي ک ب ه حقيق ت ن ا ِ
تح ول پ ذير  ،از جمل ه حق وق و مس وليت ه ای مب ارزان
سياس ی-فرهنگ ی جامع ه اس ت  .راس ت ه ا باي د از
پوس ته دروغ بي رون و ب ه جامع ه اب ﻼغ ش وند  .س کوت
ه م وزن ج رم و تائي د وض ع فﻼکتب ار و خونب ار و
رقتب ار موج ود اس ت و غوغ ا س اﻻری هدفمن د ني ز !
در نوش ت ِه خ انم غف وری ک ه در ش کل و ش مايل
پرسش نامه و احک ام جوابي ه ،ظ اهرا برمبن ای م وجی
از بحث های فيسبوکی موافق و مخالف در مورد شاه
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ام ان ﷲ و در توج ه ب ه اس تعمار انگل يس ) ،از
اس تعمار انگل يس دو ب ار ن ام ميب رد(  ،قس ما در
طرف داری از ام ان ﷲ خ ان  ،تحري ر يافت ه  ،ميت وان
ن وعی عطوف ت و ص داقت زنان ه  ،ج دا از مواف ق ي ا
مخ الف ب ودن بامواض ع او و ني ز فه م او از بح ث
اس تقﻼل در پيون د ب ا وض عيت موج ود ؛ را لم س ک رد .
ح ق اب راز نظ ر و آزادی بي ان در اي ن و ي ا ان م ورد
ح ق همگ انی اس ت و اي ن ح ق را وقت ی ب رای خ ود
ميپس نديم ع ين رواداری را ب رای ديگ ران ني ز باي د روا
داش ت  .ب ا اي ن ح ال  ،مطال ب قاب ل نق د در نوش ته خ انم
غف وری وج ود دارد ک ه در نوش ته دوم ی توج ِه
تلويحی به ان رعايت خواهد شد .
در نوش ته اق ای م ومن جائيک ه در حاش ي ِه تهني ت گ ويی
ب ه اس تناد نظري ه ه ای دانش مندان)ويکی پي ديا( ب ه مس أله
ازادی و اس تقﻼل ميپ ردازد و در ﻻب ﻼی ان اس تنباط
ه ای خ ودش را اراي ه ميکن د  ،حرفه ای ض روری
ب رای گف تن و ب ه بح ث گذاش تن ف راوان اس ت ک ه تمرک ز
اص لی م ا روی ان خواه د ب ود  .ب ا اي ن وص ف  ،ت ا
وقت ی س کوت س نگين و پرس ش برانگي ز ص احب
نظران آزاده  ،در باب تجليل و تکريم اصولی مفاهيم
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اس تقﻼل و آزادی و ني ز روز اس تقﻼل و ي ا ب رعکس
ع دم ني از پ رداختن ب ه اي ن مف اهيم ک ه البت ه در حال ت
دوم  ،اي ن ب ی ت وجهی ب ه گس ترش و بع د ب ه نهادين ه
ش دن "فک ر جمع ی جب ار" م ی انجام د  ،ادام ه داش ته
باش د؛ ک ار ه ای نظي ر اي ن دو نوش ته ،ح د اق ل از منظ ر
گش ودن ب اب بح ث ،طبع ا ،ن ه ب ه معن ای تائي د چش م بس ته
مض مون نوش ته ه ا ،را ميت وان کوش ش س توده خوان د و
ح ق نق د و ني ز ح ق اخ تﻼف ) و ت ا ج ايی ح ق
اش تراک( ب ا ان را ب رای خ ود محف وظ داش ت  .ب ی
تردي د  ،در فض ای ک ه ازادی و اس تقﻼل بوج ود مي اورد
از راه تبادل ه و جري ان اطﻼع ات و معلوم ات ه ا و
داش ته ه ا و داده ه ا و هن ر ه ا و دان ش ه ا  ...در توج ِه
همزم ان ب ه حق وق اخ تﻼف و اش تراک  ،نق د پ يهم و
بيشتر اختﻼفها  ،اشتراکها را فزونی می بخشد .
تبري ک نام ۀ اق ای م ومن ک ه در ان از ذک ر خي ر و ي ا
ش ر اس تعمار  ،ح رف و س خنی در مي ان نيس ت ،اغ از
ني ک دارد  .جائيک ه در واک نش ب ه انه ای ک ه ميگوين د
"ک دام اس تقﻼل؟" مينويس د  :ب ه پ اس خ ون ش هدا ه م ک ه
ش ده باي د اس تقﻼل کش ور را پ اس داش ت )نق ل ب ه
مضمون(  .از اينجا به بعد است که خوانندۀ
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جس تجوگر  ،راه گ م و ب دتر از ان گم راه م ی
ش ود .از اس تقﻼل يکرش ته تعري ف ه ا اراي ه و نخس ت
از ازادی مطل ق مينويس ند و بع د ان را ب ه دو ن وع ازادی
منف ی و مثب ت تقس يم و س ر انج ام ب ر مبن ای اي ن تعري ف
ه ا و توض يحات نتيج ه م ورد نظ رش را  ،ب ه مثاب ه
دف کوش ش و س عی  ،از ن وعِ عل م اليق ين ،چن ين ب ه
ه ِ
رشته تحرير در می اورند :
» نباي د فرام وش ک رد ک ه مقول ه اس تقﻼل در عص ر
حاض ر هم ان معن ی ق ديم را اف اده نم ی کن د  .ب ا وص ف
اي ن هم ه در عص ر تکن الوژی و ارتباط ات ب ا تش کيل
ي ک دهک ده جه انی ،ديگ ر آن مف اهيم اس تقﻼل درز
برداش ته و آن مف اههيم غي ر وابس ته گ ی ديگ ر رن گ
باخت ه اس ت .ام روز اس تقﻼل ب ه معن ای ک م ک ردن و ب ه
ح داقل رس اندن اس ت ک ه در ح وزه رواب ط ب ين المل ل
م ی ت وان گف ت مل ت اس تقﻼل طل ب ميخواه د وابس ته گ ی
ه ای خ ود را ب ه بيگان ه گ ان ب ه ح داقل برس اند. « .
خير يا ﷲ .
گفت يم ُ ،گم راه و س ر در ُگ م  .م ال طل ق پوهني ار ص احب
يعن ی پن ِد "نباي د فرام وش ک رد" و " »درز «برداش تن"
هم  ،آويزه گوشمان  .با اينحال  ،حق داريم و نيز بايد
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ب دانيم اي ن فراموش کاری و درز ب رداری اث ر ک دام
ون ب دخيمی ب ود ک ه ب ا خ وردن و ي ا خوراني دن ان
معج ِ
از ان بادي ه ب ه اي ن وادی گل ه وار س رگردان گش تيم و
بع د از حص ول اي ن دار ِو يون انی ،باي د ب دهکار پوهني ار
ص احب باش يم ک ه عق ل م ان را ب از گردان ده و ب ه
س رگردانی ه ای ب ی پاي ان م ا س خاوتمدانه و ب ی من ت ،
نکت ه انج ام گذاش ته ان د ! زب ان نوش ته و تحلي ل! اق ای
م ومن نمون ه ب ارز زب ان گفتم ان ق درت )=زور( ت اليف
عق ل يون انی ک ه ب ا " زب ان عام ه پس ند و عام ه فري ب"
اي ن بي ان آش نا هس تيم ،ب وده ،و ب ه اي ن ال زام ،هنگ امی
ک ه ب ا هم ين زب ان ب ه پيش واز تجلي ل ازادی و اس تقﻼل
ش تافتن او را ميبين يم ،باي د انطب اق و همس ويی مع انی
ک ه ازادی واس تقﻼل ن زد او يافت ه ان د  ،ب ا مع انی اين دو
مفه وم در بي ان ق درت ،ب رای م ا بيگان ه جل وه نکن د .
بعب ارت ديگ ر ب ا وص ف س عی ج دی نويس نده ب رای
ف ک ه م دعا او را بيطرفان ه برکرس ی قب ول
اراي ه تعري ِ
بنش اند ،قل م او ب ه نظ ر م ن در ب اب مف اهيم م ورد نظ ر ،
ب ه لکن ت بي ان و تن اقض قاب ل پ يش بين ی دچ ار و
ش ايد؟ ب رخﻼف انتظ ار او ازادی و اس تقﻼل ب ه ق درت
تعريف شده اند  .زيرا استقﻼل و ازادی تنهاو تنها در
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"بي ان اس تقﻼل و ازادی" و اص ول رهنم ای ان و ب ا
زب ان آزادی تعري ف ش ده ميتوانن د  .ع دم توج ه و ذک ِر
خي ر ي ا ش ر "ج دائی ناپ ذيری ازادی و اس تقﻼل" از قل م
او را نميت وان ب ه حس اب تغاف ل و ي ا تجاه ل گذاش ت .
زب ان بي ان ق درت  ،ول و ب ا آراي ش و وي رايش ظري ف و
س اده و ي ا غل يظ و بوقلم ون  ،هميش ه ال وده ب ا تض اد و
تن اقض و بن ابر ان م بهم و از نق د پ ذيری گري زان
ميباش د و ام ا ب ا کن ار گذاش تن تس اهل و تس امح  ،از
راه نق د ک ه ح وزه عملک رد ان بي ان ازادی اس ت ،
ميت وان ب ه فک ر رهنم ا و ه دف نويس نده در اي ن و ي ا ان
مبح ث پ ی ب رد  .ب رای ش گافتن بيش تر ريش ه ه ای
نظ ری بح ث ب ا ان دکی تفص يل خ واهيم پرداخ ت  .ام ا
قب ل از ان فش رده ع رض ش ود ک ه  :گفتم ان ازادی
ق انون زن دگی و گفتم ان ق درت ص اف و پوس ت کن ده ،
ق انون م رگ اس ت  .چراي ی ان را کم ی دور ت ر  ،ب ه
دنبال کار های قبلی تکرار و تکميل ميکنيم .
چکي دۀ پ ژوهش و تحقي ق دانش مندا ِن ب اب طب ع و ذوق
خ ود را از ن ام متفک رين غرب ی درم ورد اس تقﻼل  ،از
" ويک ی پي ديا-دانش نامۀ آزاد" گزي دن و بع د ان را در
متبرک تأويل و تفسير قدرت فرموده  ،مانند
پوش
ِ
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وح ی من زل ب ا احتي اط پيچاني دن و در فرج ام از
خوانن ده ب ا اطمين ان خ اطر "فرام وش نک ردن" ان را
ت اس تقبال و پ ذيرش و لبي ک
خواس تن  ،ممک ن بخ ِ
گ ويی و حت ی ه ورا کش يدن و ي ا ش ايد ص ِ
ﻼ تکبي ر س ر
دادن ميداش ت  ،هرگ اه ،در عص ر سانس ور نزدي ک ب ه
کام ل اس تبداد ه ا م ی زيس تيم و جري ان تبادل ه
معلوم ات و اطﻼع ات تنه ا در انحص ار حاکمي ت ه ای
پ دين ی و فلس فی و
مس تبد و توت اليتر راس ت و چ ِ
قل م ف روش ه ای مس تخدم انه ا ميب ود  .و خوش ا ک ه
چن ين نيس ت .م ا از نق ِد نق د گفت يم  .بن ا ب ر ان  ،ب رای
ي افتن ص حت و س قم موض وع م ورد بح ث از اي ن روش
کار ميگيريم .
س خن از تجلي ل اس تقﻼل کش ور و نق ش ام ان ﷲ خ ان
ب ود .انچ ه ب رای ق وام ي افتن مف اهيم اس تقﻼل و
مش روطيت و ن ام ام ان ﷲ خ ان در فرهن گ مل ی-
سياس ی م ا ج ا خ وش ک رده  ،ماي ۀ خ ود انگيختگ ی و
عم ل داوطلبان ه انس انهای اي ن س رزمين  ،در ي ک بره ه
وان خ ود
مع ين ت اريخی ب وده اس ت .اي ن ماي ه پُرت
ِ
انگيختگ ی )= اس تقﻼل و ازادی( مح رک عم ل فط ری
يا عمل در ازادی ،بنوبه  ،يک صفحه روشن تاريخ
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مب ارزات ازاديخواهان ه اي ن خط ه را رق م زده اس ت .
ت ا جائيک ه ب ه وج دان ت اريخی جامع ه مل ی مرب وط
ميش ود ؛ اي ن ماي ه ب ا وص ف فرص ت طلب ی ه ا و س ود
ج ويی ه ای سياس ی از ل وث عام ل بيگان ه در ان زم ان
 ،م ثﻼ تﻼش های خزن ده روس ها از ش مال و مهمت ر از
ان از آف ت و مک روب س يادت طلب ی ق ومی و قبيل وی و
ن ژادی ) ،حرب ۀ م وثر و ک ار آم د س لطه گ ری
اس تعمارگران انگليس ی روس ی( ،در داخ ل کش ور من زه
و ح د اکث ر وقاي ه ش ده ب وده اس ت  .در اي ن فص ل و
ب اب ميت وان حرفه ای مخ الف و مواف ق گف ت و ش نيد .
درس ت نيس ت ،در براب ر اس تدﻻل مخ الف ناش نيده و ن ا
خوان ده پيش اپيش م انع تراش ی و ش رط گ ذاری ايج اد
نم وده و راه ه ای بح ث ه ای س ازنده را ببن ديم و ام ا
ن اگزير از ي اداوری مک رر و اينب ار ب ا ص دای بلن دو
فريادگون ۀ اي ن مطل ب هس تيم ک ه ب ا اص ول رهنم ا
قدرتم داری و از جمل ه ،زب ان زور و توجي ه و
مص لحت و دروغ ؛ وارد ش ونده ب ه بح ث اس تقﻼل و
ازادی باي د بس يار دي ده درا و دروغگ و و در غي ر
ان از دني ا ب ی خب ر باش د " .مص لحت بي رون از ح ق
دنائت و مصلحت درون حق  ،بهترين روش عمل به
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ح ق اس ت"  .دروغ مص لحت امي ز و راس ت فتن ه
انگي ز را قدرتم دار ه ا س اخته ان د  .ه يچ راس ت فتن ه
انگي ز و ه يچ دروغ مص لحت امي ز نيس ت  .تجرب ه
و نق د کني د ت ا يق ين حاص ل کني د  .در حاش يۀ گس تره
اض ش اخ وش انه
بح ث حاض ر،عرض ش ود ک ه ،ب ا اغم ِ
کش يدن ه ای زورباوران ه و گ ور ب ه گ ور ک ردن ه ای
خص مانه و نادي ده گ رفتن ان ،بح ث م ا نيمکل ه خواه د
راز کنگ رۀ ب ارۀ سياس ت
مان د  .ش نيديم  ،ان يک ی از ف ِ
بني ادش ،ب ا بلن دگو فح ش و ن ا س زا نث ار ش اه ام ان ﷲ
ک رد و اي ن ديگ ری ني ز شمش ير از روبس ت و "دويم ه
س قوی" را نوش ت ت ا در گ رد و خ اک بلن د ک ردن
از حري ف ک م ني اورد  .اي ن  ،ريس مان کش ِی هم راه ب ا
خط ر افت ادن از دو س وی ب ام را ،نميت وان ب ا ادبي ات
متع ارف اس تقبال ک رد  .ان کنگ ره نش ين و اي ن گ رد
وخ اک بپ ا ک ن  ،ب ه تاس ی از مي ل ق درت  ،در ه وای
افتخ ارات ن اجور گذش ته  ،ح ال و اين ده را فرام وش و
از مس تی ت وهم جن گ ب اره گ ی ب ر طب ل افت راق کوبي ده
و ش ادمانه خ ود حل ق اوي زی در مﻸع ام  ،ب ا بن د تنب ان
ف ﻼن رب ي ا ارب اب "ق درت" را  ،نردب ان ع روج و
باﻻ رفتن )و نه اويزان شدن( پنداشته و افتخار گمان
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ب رده ان د و از اي ن راه اظه ار وج ود ک ردن ميخواهن د
و س وگمندانه چن ين ک رده و ميکنن د  .زه ی سياس ت
پيش گی بيدردان ه و س ودجويانه و ش ايد س خت
عاميان ه و س خيفانه ! ب ا اي ن وج ود  ،حواري ون  ،اينه ا و
اع وان و انص ار ش ان را نم ی ت وان ض د مل ی ه ای
ثمابه
م ادرزاد خوان د و ش ناخت  .در رابط ه ب ه بح ِ
نظ ر ميرس د مش ک ِل اي ن هم ه ک اره ه ای خ ود ت راش ک ه
پيران ه س ر ب ا نوب اوه گ ی نظ ری  ،ميخواهن د ب ا ط ی
طري ق ب ه س وی ح ل مس ايل و قض ايا ج اری محل ی ،
مل ی و ب ين المل ی ني رو ه ای ش ان را در زور و
س رانجام در تخري ب ب ه ه در دهن د ،منحص ر بف رد
نيس ت و ت ا زمانيک ه اي ن کن د ذهن ی معص يت ب ار و گن اه
ال ود اث ار کش نده و مخ رب ظ اهر نکن د  ،بن ابر ازادی
بي ان  ،نميت وان کس ی را محک وم ک رد  .زي را اي ن ب ن
ت جه ان ش مول  ،ريش ه در انديش ه رهنم ا ق درت
بس ِ
دارد  .بگذريم ! از دو غلط يک صحيح جور نميشود.
اس تقﻼل در يک ی از مع انی ،ازادی جمع ی اس ت .
نميخ واهم در بح ث حاض ر ريش ه ه ای فلس فی مف اهيم
ازادی و اس تقﻼل کن ار گذاش ته ش ده تص ور ش وند  .و
اما چون اينجا ثقلت بحث بيشتر بر سر استقﻼل
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سياس ی اقتص ادی فرهنگ ی اجتم اعی اس ت ،گفتن ی اس ت
ک ه در جغرافي ای موس وم ب ه وط ن ي ا جائيک ه بن ای
جمه وری ش هروندان در ان باي د پ ا گي رد ،در بي ان
ازادی و اس تقﻼل ،ان جايگ اه يعن ی وط ن  ،اص ل
تجزي ه ناپ ذير ش ناخته ش ده اس ت " .رج وع مس تقيم و
غي ر مس تقيم ب ه ق درت خ ارجی ،در ام ور داخل ی انک ار
اس تقﻼل وط ن و بي انگر زور پرس تی اس ت"  .چ را
چن ين اس ت ؟ پاس خ تک راری و کوت اه ب ه اي ن چ را :
در بي ان ازادی و اس تقﻼل  ،ق درت )=زور(  ،محل ی
از اع راب ن دارد .دو ن وع ت امين رابط ه ب ا خ ارجی
متص ور اس ت .رابط ه برمبن ای موازن ۀ مثب ت ي ا
وج ودی ک ه محت وی ان من افع اس ت و رابط ۀ منف ی ي ا
ع دمی ک ه مض مون ان را حق وق م ی س ازد  .تک رار
موک د اينک ه  :بن ا ب ر خاص ه ه ای ح ق ،رابط ه ب ر بني اد
ح ق ک ه اس اس ان توحي د اس ت مس لط و زي ر س لطه ،
س لطه گ ر و س لطه پ ذير بوج ود نم ی اورد  .ام ا رابط ه
من افع ک ه ثنوي ت دوط رف ،نف ع طلبن ده و نف ع دهن ده ،در
ان اص ل ميش ود ،باع ث ميگ ردد ک ه زور دار نف ع
بيش تر بخواه د و ب ه اي ن ترتي ب "نباي دفراموش ک رد!"
که فزون طلبی های فزاينده قدرتمدار ها )بنابر
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خاص ه بخ ود افزاي ی ق درت( اس تعمار و اس تثمار و
من افع حي اتی طلبي دن و خ ط کش ی ه ای از اي ن ن وعِ
زور دار ه ا و قدرتم دارها ريش ه در اي ن رابط ۀ ال وده
و شوم و تباه کن دارد .
ح ين مطالع ه و تهي ه م واد ب رای اي ن نوش ته  ،در توج ه
ب ه پيش نهاد "ب ه ح داقل رس اندن وابس تگی!" اق ای م ومن
 ،ک ه ب ه نظ ر م ن تائي د و تاکي د عم دی ص ريح و مس تقيم
اس ت ب ر پ ذيرفتن و تمک ين ب ه وابس تگی کام ل اولي ه ،
احس اس ک ردم ک ه ممک ن ح ين ص دور اي ن حک م اوش ان،
ق راداد "ماس تريخت ي ا ماستريش ت اورپ ا " را در نظ ر
داش ته اس ت ک ه بهان ه توجي ه گران ه او ب رای ص دور
حک م ش ريک س اختن بيگان ه در حاکمي ت مل ی گردي ده
اس ت  .پس انتر ب ا خ ود گف تم ،اگ ر ب رای ي ک لحظ ه اي ن
احتم ال ض عيف را بپ ذيريم  ،ب رهمين مبن ا ني ز دو
اش تباه و غلط ی نابخش ودنی ک ﻼن در ک ار اس ت  .دﻻي ل
يک ی اينک ه  :مبن ای ان ق رارداد ،حق وق دوطرف ه و ک م
رن گ ب ودن وج ه س لطه در ان اس ت  .ب ا اي ن توض يح
ب کش ور ه ای
ای ب ر اص ل انتخ ا ِ
ک ه دموکراس ی ه ِ
اورپ ايی ،در آزأ چش م پوش ی از بخش ی از حاکمي ت
ملی در بدل پذيرفتن حاکميت اورپايی ،در حاکميت
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اورپ ايی ش ريک ميش وند ي ا ش ده ان د  .ثاني ا ،در جامع ه
ه ای دارای م ردم س اﻻری مس لط ،ناسيوناليس م ب ر
اص ل ثنوي ت ي ک مح وره ت ا وط ن دوس تی ،ب ا
مردمس اﻻری س ازگار تص ور ميش ود  .ام ا وارون ه و
س رچپۀ ان ن ه  .يعن ی زي ِر س لطه مل ت ديگ ر ب ودن،
م انع مردمس اﻻری تلق ی نميش ود  .در حاليک ه از
ب زي ر س لطه ب ودن و از دموکراس ی دم زدن،
ترکي ِ
آش ی ج ور ميش ود از ج نس آش ی ک ه ب رای م ا پُخت ه ان د .
آش ی ک ه دل ش ير ميخواه د ب رای لقم ه برداش تن از ان
دس ت دراز ش ود  .مگ ر اينک ه ب ه ُم ردار خ وری ع ادت
نموده باشيم!؟
تک رار کن يم  ،دس تورالعمل اق ای م ومن برخاس ته از
ﻼف سرش ت و طبيع ت انس ان ،
اوری خ
م تن جبرب
ِ
ِ
ف راورد ِه ش کل گرفت ه در بي ان ق درت و ب ه هم ين دلي ل
ب ا تجرب ه ک ه مح ک و مي زان معل وم ک ردن راس ت و
دروغ اس ت نم ی توان د ميان ه خ وب داش ته باش د  .در
بي ان اس تقﻼل و ازادی و در س امانۀ م ردم س اﻻری
ش ورايی ،يک ی از خاص ه ه ای اس تقﻼل عب ارت اس ت
از " :ه يچ کش ور خ ارجی در حاکمي ت مل ی ش ريک
جامعه ملی نبوده و انسان ان جامعه در گرفتن
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تص ميم مس تقل و در انتخ اب ن وع تص ميم ازاد اس ت" .
يعن ی موعظ ه ه ای اخﻼق ی و غي ر ان ،در پوش ش
گلوب اليزم و انترناسيوناليس م کمونس تی-اس ﻼمی و
همزيس تی مس المت امي ز و ي اوه س رايی ه ای ديگ ری از
اي ن ج نس و قم اش  ،نميتوان د و نباي د در اص ل خدش ه
ناپ ذير اس تقﻼل خدش ه ايج اد کن د  .له ذا ،وقت ی اق ای
م ومن م ی نويس ند ،ان مف اهيم "درز" برداش ته  ،باي د
دي ده و پرس يده ش ود اي ن "درز" را چش م ک دام عق ل
دي ده و تش خيص داده اس ت  .عق ل بس ته قدرتم دار ب ا
ت وان دي د ي ک وجب ی ي ا ن وک بين ی دي دن  ،در
تاريکخان ۀ اوه ام و ابه ام چگون ه ق ادر ش ده اس ت انچ ه
از چش م عق ل ازاد ب ا ت وان ج وﻻن دي د در فراخن ای
بيک ران نورافش ان ازادی  ،نادي ده مان ده ،را ببين د ؟
مگ ر اينک ه عق ل او مج از را جانش ين واقيع ت ک رده
باش د  .خ دای عق ل بس ته ابل يس اس ت  .ن ه ،ارزش ه ای
متع الی مطل ق هرگ ز "درز" ب ردار نيس تند  .اي ن عق ول
بس ته ان د ک ه ب رای ان ارزش ها بن ا ب ر ني از ه ای ق درت
چه ره ميتراش ند  .ص حت و س قم ادع ا ه ا را در دو
تجرب ه ت اريخی معاص ر حي ات سياس ی م ان مطالع ه و
نقد کنيم  .و اما قبل از ان  ،اين اشاره که شاه شجاع
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ه ا ي ا مجري ان ناک ام و فع الين سرس پردۀ مخ رب ت رين
" درز " افگن ی ه ا در مفه وم اس تقﻼل  ،در ت اريخ
معاص ر کش ور م ا ،از ش اه ش جاع اول ی و اص لی
گرفت ه ت ا آنه ای ک ه الق اب ش اه ش جاع ث انی و ثال ث
يافتن د )آقاي ان :کارم ل و ک رزی( هرس ه ب ا ص راحت از
اس تقﻼل فروش ی ،اظه ار ن دامتی بع د از وق ت ک رده ان د،
را ضروری ميدانم .
هم ان ام ان ﷲ خ انی ک ه بن ابر س اختار سياس ی جامع ه
ان روزی م ا ،در رأس نهض ت اس تقﻼل طلبان ه قي ام
کنن ده گ ان ق رار گرف ت و جن گ عادﻻن ۀ م ردم م ا،
متج اوزين انگليس ی را ب رای نخس تين ب ار در ت اريخ
تج اوز گريه ای اس تعماری ش ان ب ه عق ب نش ينی
مفتض حانه واداش ت  ،بع د از حص ول اس تقﻼل مل ی
)سياس ی( ب رای ت امين رواب ط خ ارجی در منطق ۀ ک ه
ب ازيگران اص لی در ان  ،دو ق درت اس تعماری انگل يس
و روس ب ود ؛ ب ه چن د دلي ل ب ه روس های ک ه ت ازه رژي م
انقﻼب ی ب ر پ ا ک رده بودن د  ،متماي ل و روی خ وش نش ان
داد  .ي ک  :هن وز حض ور هم ه جانب ه انگليس ها در ن يم
ق اره  ،دو  :اع ﻼم "ح ق تع ين سرنوش ت مل ل" از بلن دگ ِو
سياسی رژيم تازه پا به رهبری لنين در شمال
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کش ور و س ه  :ني از ب ه معرف ی کش وری ت ازه ب ه اس تقﻼل
رس يده افغانس تان ب رای جهاني انی متم دنی ! ک ه ت ازه در
ک ار درم ان و زدودن اث ار جن گ وحش يان ِه جه انی
بودن د  .اينط ور ک ه از م تن اي ن دﻻي ل ب ر م ی اي د ،
وج ود همزم ان فُرص تها و تض يق ه ای ج و سياس ی ،
ب ه دراي ت و هوش ياری و اهلي ت سياس يون و برنام ه
ه ای درخ ور سياس ی انه ا ني از داش ت ت ا پيش رفت
مص ون ک اروان کش ور ت ازه ب ه اس تقﻼل رس يده را از
م تن تنگ راه ه ای خطي ر و گ رداب ه ای بلعن ده ب ه س مت
جامع ه ب از وتح ول پ ذير تض مين و ه دايت کن د  .ش اه
ام ان ﷲ خ ان ب ا وص ف داش تن حماي ت تع دادی از
وطندوس تان مب ارز  ،فاق د اي ن ص فت ه ا و توان ايی ه ا
ب ود  .در سياس ت خ ارجی ک ه بايد)ب ه ي ک معن ا(
انعک اس اوض اع سياس ی -اجتم اعی -اقتص ادی داخل ی
باش د ،او نتوانس ت ت وازن رواب ط خ ارجی را بربني اد
موازن ه ع دمی ت امين و در نتيج ه ب ا ن وعی تماي ل غلتن ده
در موازن ه مثب ت ب ا روس های ک ه ب ه ه ر ح ال در رواب ط
دو طرف ۀ م ا ،دس ت ب اﻻ داش تند  ،زمين ه س از ورود
و ت داخل از راه ی دريچ ه انگليس های ج راری ک ه از
درب حقيرانه رانده شده بودند  ،البته با پيشقراولی
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خان دان منتظرالدول ه ن ادری گردي د  .حاص ل ان ي ک
س رمه
ده ه فُرص ت س وزی در رواب ط خ ارجی ب ه س ود ُ
آزم وده يعن ی روس ها و زي ان اس تقﻼل مل ی و خزي دن
خزن ده وار روس ها و خ الی ک ردن زه ر غل يظ و
مت راکم انه ا در کالب د وط ن م ا از ن يش کودت ا ه ا و
س رانجام اش غال وط ن ب ه ص د زب ان مهم ل ب ودن
پيش نهاد هدفمندان ه اق ای م ومن مبن ی ب ر ش ريک س اختن
اس تقﻼل خ ود ب ا ديگ ری را اع ﻼم ميکن د و م ی
آموزان د ک ه دروغ پنه ان ک ردن راس ت اس ت  .وقت ی
پوس ته دروغ را برداري د راس ت ظ اهر ميش ود  .دو
تجرب ه ت اريخی بع دی ،يک ی تس ليمی غ م انگي ز امي ران
جه اد ب ه حاکم ان پاکس تان و اي ران و ع رب در جري ان
جن گ ازادي بخش و بع د ظه ور طال ب و ادام ه ان اش غال
دوب اره م يهن توس ط غ رب ني ز نق ض ص ريح اس تقﻼل
کش ور ب وده ک ه خوانن ده ه ا ميتوانن د از راه نق د اي ن
مق اطع خ ونين ت اريخی کش ور ،بط ﻼن س ازش ب ر س ر
اس تقﻼل را ب رای قناع ت خ ود اس تنتاج کنن د  .تجرب ه
ت اق ای محم د داود در براب ر روس ها ني ز
ايس تادگی ناوق ِ
ارزش بازنگری دارد .
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کاوي دن بيش تر و س راغ جوان ب نظ ری بح ث حي اتی
اس تقﻼل و ازادی بمثاب ۀ ح ق ذات ی انس ان وحق وق
موضوع ِه مرتبط به ان را از سر گيريم .
تجس م پنارام ا ازادی )و ن ه تعري ف مفه وم آزادی(  ،ب ه
تک رار م ورد اس تفاده در ک انون انديش ه سياس ی-فلس فی
ليبرالي زم و پُس ت ليبرالي زم ،و سفس ِطه فﻼس فه
پ ازيتيويزم و در ان مي ان ،از ج ان س تورات مي ل ب ا اي ن
براين د ک ه " :ازادی ف رد ت ا انج ا اس ت ک ه ازادی ديگ ری
از انج ا اغ از ميش ود" ؛ تعري ف ازادی ب ه ق درت ي ا
مالکي ت خصوص ی)ونه مالکي ت شخص ی( ايک ه خ ود
ترجم ان ق درت اس ت ،بي انگر و نش اندهنده اينس ت ک ه
ب ه اس تثنای کوش ش ه ای مح دود و مع دود ب رای
تعري ف ازادی  ،البت ه ن ه ب ه ق درت  ،از جمل ه اي ن
تعري ف ايزاي ا ب رلين  Berlin Isaiahاز " ازادی
منف ی" ک ه" :از مداخل ه ه ای قه ر امي ز و اِک راه
ديگ ران در ام ور خصوص ی ره ا ب ودن "  ،بن ا ب ر
دش واری اراي ه تعري ف از مف اهيم معن وی) تعري ف ب اور
اس ت  .تعري ف ک ردن يعن ی ب اور خ ويش را در ب ارۀ
موض وعِ و مفه وم مع ين  ،بي ان ک ردن (  ،ت ا اي ن دم ،
تعريف جامع و قناعت بخش نديده و نخوانده ام  .بنا
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ب ر ان  ،جس تجو را ب ه مقص ِد نزدي ک ش دن و ي افتن ان
ادامه ميدهيم .
اق ای م ومن همن وا و ب ه نق ل از دانش مندان م ورد
نظ رش از ازادی مطل ق مينويس د و ب ه اي ن دلي ل ک ه
ازادی مطل ق ،دس ت مس تبدان را در دس ت درازی ب ه
حق وق مس تمندان ب از ميگ ذارد ب ه نتيج ه ی تقس يم
ازادی ب ه مثب ت و منف ی رس يده و ازادی مطل ق را )=
ازادی مثب ت( دانس ته و انگ اه ب ه نح وی ش ايد ب ه ازادی
پاهی چماق دار
منف ی قاي ل و ام ا اي ن ازادی را ني ز ب ا س
ِ
بن ام ق انون و مق ررات گوي ا ،تعري ف ميفرماين د  .گم ان
نک نم هنگ ام نوش تن ،از ذه ن اق ای م ومن خط ور نم وده
باش د ک ه در ه ر دو ن وع ازادی م ورد نظ ر او عنص ر
ق درت)= زور= ن افی ازادی( ،بلق وه تش ريف دارد.
منته ا در ازادی مثب ت انق در برهن ه و عري ان ک ه
ازادی  ،ب ی ک م و کاس ت يعن ی ق درت ) =زور(  .و
ام ا در ازادی منف ی ،نخس ت ،وض ع ق انون و مق رره ،
خيل ی حس اب ش ده و رندان ه ،دس ت و پ ای ازادی مظل وم
را ميبن دد و بع د ب رای ان قف س ام اده ميکن د  .و دوم
و مهمت ر از اول ی اي ن پرس ش اس ت ک ه تنظ يم کنن ده ان
قانون و مقررۀ که دست و پای ازادی را ميبندد  ،چه
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کس ی و چ ه در س ر دارد و ي ا داش ته اس ت ؟ عق ل ن اظم
از ن وع ازاد اس ت ي ا مانن د اق ای هگ ل ب رای تعري ف
هس تی ،نيس تی م ی افرين د ت ا در م دار بس ته ،دو مح ور
ايج اد کن د و بع د هس تی را از نيس تی عب ور داده  ،ب ه
اله ام از منط ق ص وری ارس طويی ديالکتي ک س ازی
پيش ه و ب ه زع م خ ود ن اف زم ين را کش ف ش ده اع ﻼن
کن د  .ب ا کم ی تف اوت ،همانن د س وراخ دع ِا کش ف ش دۀ
ازادی مثب ت و منف ی  .و ان تف اوت در م ورد دوم ی،
اس تفاده از ق انون تش ابه در منط ق اس ت ک ه ب ه م ا
بص ورت مش روط اي ن اج ازه را ميده د .بي اد بي اوريم ک ه
ق درت عارض ی و مريض ی اس ت و از رابط ۀ ق وا
ايج اد کردن،بوج ود م ی اي د .ام ا ازادی ذات ی حي ات و
ضامن تداوم حيات انسان است .
منشأ بدفهمی ها :
از ابه امی ک ه در معن ی ق درت وج ود دارد ،ابه ام در
ه دف ،بنوب ه موج ب ابه ام در هوي ت و ابه ام در انديش ه
رهنم ا و ابه ام در روش ني ز ش ده اس ت .ام روز اي ن
فه م از سياس ت ک ه سياس ت را گ رفتن ق درت حف ظ و
اداره ان ميدانن د ) وقت ی م راد از ق درت هم ان دول ت
است( ،انقدر عموميت يافته که غفلت از خود
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انگيختگ ی ب ه مثاب ه اس تقﻼل و ازادی همگ انی ش ده
اس ت .وقت ی گفت ه ش ود ازادی ب ا اس تقﻼل هم راه و خ ود

انگيختگ ی حال ت اس تقﻼل و ازادی اس ت و انس ان
مس تقل و ازاد ،انس انی در حال ت خ ود انگيختگ ی اس ت
و حال ت فط ری حال ت اس تقﻼل و ازادی اس ت ،عق ل
معت اد ب ه ق درت ب ا اي ن خ ودانگيختگی فط ری ب ه اس انی
ان س نميگي رد  .ح ال اگ ر ه دف را تغي ر ب دهيم و
بگ ويم ق درت ه دف نيس ت و بن ا ب ر خاص ه ه ا  ،توقع ات
و دين اميزم اش نميتوان د ه دف ش ود  ،در م ی ي ابيم ،
ازادی واس تقﻼل بص ورت خودب ه خ ودی ه دف ميش ود.
وقت ی ازادی و اس تقﻼل ه دف ش د سياس ت روش ب از
جس تن اس تقﻼل و ازادی و روش زيس تن در رش د
ميشود .
»ه ر دي ن و مرام ی ک ه دي ن و م رام اس تقﻼل و ازادی
باش د و ي ا بگ ردد ،ن ه تنه ا از دول ت ب ه مثاب ه ق درت ج دا
ميش ود ،بلک ه روش جامع ه م دنی در ح ل چه ار مش کل
اساسی ميشود :
 توس عه روابط ی ک ه رواب ط ق وا نيس تند و انه ا راروابط ازاد ميخوانيم و
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تغي ر رابط ۀ مل ت ب ا دول ت از رابط ه مل ت ت ابع
دولت به ملت راهبر دولت يا دولت تابع ملت.
تقﻼل و ازادی در
ای اس
ا و مرامه
 دينهوﻻيت]حاکمي ت؟[ جمه ور ش هروندان و در
ارزش ها و اص ولی ک ه پاي ه ه ای نظ ام م ردم
س اﻻر هس تند ،اش تراک پي دا ميکنن د .ب ر اي ن
اص ول وارزش ها ،ت دوين ق انون اساس ی و
اس تقرار رژي م م ردم س اﻻر ميس ر ميش ود  .ق انون
اساس ی  ،ب ر اص ول رهنم ای م ردم س اﻻری
ت دوين ميش ود و تص ديق حق وق انس ان و
جان داران و طبيع ت و حق وق مل ی و ارزش های
درخ ور زيس ت در اس تقﻼل و ازادی و رش د
اس ت]ميگردد[  .اي ن ق انون در واق ع مش ترک
دينه ا و مرامه ای ازادی و اس تقﻼل اس ت .ب ديهی
اس ت ک ه در نظ ام مردمس اﻻر حکوم ت ص فتی
را پي دا ميکن د ک ه اکثري ت و اقلي ت جامع ه ،ب ه
اشتراک ،به ان ميدهند.
 ه م اکن ون ،در نظامه ای س رمايداری ليب رال،س ازگار ک ردن ازادی و براب ری ]ع دالت[ را
غير ممکن ميدانند .زيرا ازادی را

-
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 ق درت)توانايی +زور( تعري ف ميکنن د .ب ا وج وداي ن تعري ف اگ ر بخواهن د ق درت هم ه را براب ر
کنن د ،ازادی را باي د مح دود کنن د .اگ ر ازادی را
مح دود کنن د ،جري ان رش د ُکن د و چ ه بس ا متوق ف
ميش ود و بج ای ع دالت س تم اجتم اعی ح اکم
ميش ود .اي ن اس ت ک ه ب ه ازادی تق دم داده ان د و
مردمس اﻻری نظ امی ش ده اس ت ک ه ،در ان،
حاکمي ت م ردم ب ر اص ل تض اد من افع بن ا گش ته
اس ت ...ع دالت ه دفی گش ته اس ت ک ه از راه
مب ارزه گ روه بن ديها ب ا يک ديگر  ،ب ا بدس ت
اوردن س همی بيش تر از من افع  ،برق رار
ميشود«(1) .
پ س راه ح ل چيس ت؟ قب ل از اي ن ،در م ورد "من افع" و
"حق وق" و زي ر اي ن عن وان حرفه ای م انرا ب ه تفص يل
در ي ک نوش ته ش ريک س اخته اي م  .اينج ا  ،ب ار ديگ ر
افع"
ب ا تع ويض نم ودن ج ای ترمنول وژی فريبن ده "من ِ
ک ه ن ه تنه ا نتوانس ته پاس خگوی ني از ه ای م ادی -معن وی
بش ريت معاص رگردد  ،بلک ه ب ه مص يبتها و فاجع ه ه ا
عمق و پهنای بی سابقه  ،نيز بخشيده و ميبحشد ؛ با
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"حق وق"  ،ب ر مبن ای کاره ای انج ام يافت ه ،ميکوش يم
ازمايش نظری انجام دهيم و ببينيم چه ميشود :
» از خاص ه ه ای ح ق ،يک ی اي ن اس ت ک ه اس تفاده
انس انها از ان ،ن ه تنه ا قلم رو پن دار و گفت ار و ک ردار
انه ا را تن گ نميکن د  ،بلک ه ان را گس ترده ت ر ني ز ميکن د.
بن ا ب راين ،ان تعري ف از ازادی ح ق اس ت ک ه اس تفاده
ه ر ف رد از ازادی ،موج ب گس ترده ت ر ش دن قلم رو
ازادی ديگ ری بگ ردد] و ن ه مح دود ش دن[ .ح ال اگ ر ب ه
ه ر فع اليتی ک ه ني از ب ه زوز نداش ته باش د و رابط ه ق وا
برق رار نکن د]و مح دود نس ازد[ ،ص فت ازاد ب دهيم ،ب ه
انچ ه ب ه مح يط اجتم اعی و طبيع ی مرب وط ميش ود،
آزادی هم ان ﻻاک راه)ازادی منف ی( ميش ود .اي ن معن ی
از ازادی ب ا براب ری س ازگار ميش ود وع دالت  ،بمثاب ه
مي زان س نجش براب ری همگ ان در زيس ت در ﻻاک راه ،
ن ه تنه ا ب ا ازادی تض اد نم ی جوي د ک ه مي زان
برخ ورداری از ان ني ز م ی گ ردد  .ب ا اي ن تعري ف،
اف زون ب ر ح ل ش دن تض اد ازادی ب ا ع دالت)= براب ری
در زيس ت در ﻻاک راه ،و ني ز ،حال ت خ ودانگيختگی(،
مشکل بزرگتری راه حل پيدا ميکند  :بر اصل
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موازن ه ع دمی ،در دموکراس ی ،عل م و خ رد جانش ين
منافع ،در ايجاد اکثريت ،می گردد« )(2
ب ه لط ف س خاوتی ک ه پهن ای بيک ران-ن ور افش ان ازادی
در اختي ار آدم ی م ی گ ذارد  ،و قت ی "بي ان اس تقﻼل و
ازادی" اص ل رهنم ا اس ت  ،ميت وان مح ل و جايگ اه
مناس ب اينهمانان ه ب رای ان بخ ش از پدي ده ه ا و مف اهيم
بح ث انگي ز هس تی ياف ت ،ک ه ت ا کن ون ﻻمک ان و ي ا
مانن د خان ه ب دوش ه ا س رگردان ب وده اند.ميخواس تم
س ربحث "ج دايی دي ن و دولت""،ﻻئيس يته" و
"سوکوﻻريس م" را ني ز ازمنظ ر بي ان اس تقﻼل و ازادی
بگش ايم و ام ا ب ه س بب اس تعجاليت ش ريک س اختن
نوش ته حاض ر ان را موض وع نوش ته ديگ ر ميک نم.
پايان 2019/2/5
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مصاحبۀ اقای داکتر رسول رحيم با اقای ضيا صدر.



 1و  2از اث ر رهب ری در دموکراس ی نوش تۀ داکت ر ابوالحس ن بن ی
صدر.

يادواره و خاطره ها
 ...انرا که سزا بود ستوديم و گذشتيم .و .ب

س وگمندانه دس ت اج ل يک ی از چه ره ه ای ش اخص
علم ی جامع ه روش نفکری -سياس ی کش ور و يک ی از
بازمان دگان فع ال حق وقی وقض ايی ح والی ت دوين ق انون
اساس ی زم ان محم دظاهر ش اه ) وب ه ي ک احتس اب ش ايد
اخ رين ،در ان ده ه ( را  ،از مي ان م ا گرف ت  .ي اد
ازمرح وم س مع ال دين ژون د اي ن چه رۀ برخاس ته از م تن
اکثري ت ه ای ش ريف جامع ۀ فق ر زده و حرم ان کش يده
م ان اس ت  ،ک ه ش ام ش نبه م ورخ 2019 May11
در س دنی اس تراليا بع د از مريض ی ه ای ط وﻻنی ب ه
عم ر  86س الگی دار ف انی را وداع گف ت و ب ه ح ق
پيوست.
مرح وم ژون د در قري ه ص احب جم ال از ق راء مرب وط
مرک ز ام روزی وﻻي ت لغم ان چش م ب ه جه ان گش ود .
ام وزش ه ا و رهنم ايی ه ای اولي ه ک ودکی و دوران
طفولي ت را زي ر مراقب ت پ در مهرب ان ک ه وظيف ۀ
رس می در لغم ان )انزم ان ولس والی( داش ت و در
همج واری ب ا بزرگ ان خ انواده عم ه خ ود فراگرف ت .
پ دری ک ه ن ه تنه ا ب رای اوﻻد ه ای خ ود پ در خ وب بلک ه
برای خواهر زاده هايش نيز مامای شفيق و مهربان
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ب ود .او ک ه در طفولي ت از نعم ت داش تن وال دين گرام ی
مح روم ش د ،ب ا تم ام دش واريهای قاب ل تص ور ،ش امل
مکت ب در ليس ه روش ان لغم ان گردي د  .در س الهای
تعل يم در مکت ب ت ا ص نف ي ازدهم در ليس ه روش ان
هميش ه ش اگرد ممت از ب ود  .ان س الها ،ش اگردان س اعی
ميتوانس تند ب ا تب ديل از مکات ب گرمس ير ب ه مکات ب
سردس ير و ي ا ب رعکس ،ي ک س ال تعليم ی بجل و ب ه
افتن د .احتم اﻻً انگي ز ِه اتم ام س ال اخ ر مکت ب او در
ه رات هم ين م امول ب وده اس ت .از اي ن س ال تعليم ی
خاطرۀ تعريف ميکرد که خواندنی است.
مي دانيم رقاب ت در گس تره دان ش ام وزی زيب ا ت رين
عرص ه ی مس ابقه ه ا اس ت .در ص نف دوازده م
مکت ب ،رقي ب او ب ر س ر اول نم ره ف ارغ ش دن
ازص نف دوازده و داش تن بلن د ت رين نم رات مکت ب ؛
يک تن از ش اگردان ﻻي ق و س اعی ان ليس ه ،از ه رات
ب ود .اينگون ه ميت وان تص ور ک رد ،رقاب ت علم ی و
درس ی بس يار جال ب باي د برپ ا ب وده باش د  .ب ا اي ن
توض يح اض افی ک ه  ،يک تن در نيم ه س ال تعليم ی از
منطق ه گرمس ير) لغم ان( مي رود ه رات ت ا س ال تعليم ی
را تکميل و در عين زمان شاگرد اول باشد و با
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ش اگردی از هرات ی ه ا ک ه انه ا ني ز اه ل مع ارف و
دان ش وفرهن گ ان د ب ه رقاب ت م ی پ ردازد .ميگف ت،
رقاب ت ه ای درس ی ش انه ب ه ش انه جري ان داش ت و ب ه
پ يش ميرف ت ت ا اينک ه ي ک اتف اق نتيج ه نه ائی را ب ه نف ع
او و ض رر رقي ب رق م ميزن د و ان اينک ه  :در ش ب
يک ی از امتح ان ه ا ،رقي ب او از ف رط درس خوان دن
زي اد در ش ب امتح ان ،ف ردا ص بح ان ش ب ،ت ا دي ر
هنگ ام در خ واب م ی مان د و ص بح ب ه س بب دي ر
رس يدن ب ه امتح ان ب ه نتيج ه مطل وب نم ی رس د و
س رانجام و در نتيج ه او ب ا نم ره بلن د ف ارغ ان س ال
شناخته ميشود .
بع د از فراغ ت از ليس ه ه رات ش امل فاکولت ه ط ب کاب ل
ميش ود .و ام ا ب ه تش ويق خ انواده و ب ويژه پس ر عم ه
ب زرگش و البت ه تماي ل خ ودش ،ادام ه تحص يل در
رش ته حق وق را انتخ اب ميکن د  .در فاکولته)دانش کده(
حق وق ني ز ش اگرد ممت از ب اقی م ی مان د .فک ر ميک نم
ح ين تحص يل در دانش گاه تم ايﻼت سياس ی او ش کل
ميگي رد  .رابط ۀ او ب ا ش هيد محم د موس ی ش فيق ک ه از
اس تادان افتخ اری پوهنت ون ) دانش گاه ( کاب ل و اس تاد
يکی از مضامين او بود از اينجا اغاز ميشود  .از
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زب ان مرح وم ش فيق رواي ت ميک رد ک ه  " :وقت ی ژون د
در ص نف نباش د ،ت دريس م زه ن دارد"  .البت ه م راد
مرح وم ش فيق ب ر انگيخ تن ج ر و بح ث ه ا و ط رح
پرس ش ه ا در س اعات درس ی ک ه ت دريس را از حال ت
خش ک ان بي رون و ب ه ج ذابيت ان م ی افزاي د ب وده
اس ت  .مي دانيم ک ه اي ن نظ ر درم ورد ژون د تنه ا تمجي د
و س تايش مي ان ته ی نب وده اس ت  .در ان س الها ،در
لغم ان و ش ايد نق اط ديگ ر کش ور ام وزش ه ای اولي ه را
اطف ال از خان ه و مس جد ب ا خوان دن کت ب دين ی و
ادبی)ش عری( ش روع ميکردن د و ژون د ک ه از هم ان
اغ از طفولي ت ذخ اير معرفت ی هنگفت ی را در حافظ ه
ق وی خ ود حم ل ميک رد  ،يقين ا محص ل و انتخ اب خ وب
ب رای ايج اد ان ج و وفض ای درس ی ب وده اس ت  .او
ام وزش زب ان انگليس ی را بق ول خ ودش از ص نف شش م
مکت ب اغ از ک رده وب ه هم ين س بب ب ه سﻼس ت و روان ی
انگليس ی زبانه ای متول د کش ور ه ای انگليس ی زب ان در
بح ث ه ای علم ی و اکادمي ک ص حبت ميک رد  .اي ن را
م ن ش اهدم  .اي ن امتي از دسترس ی او ب ه من ابع علم ی و
سياس ی خ ارجی را تس هيل ميک رد  .ب ا شخص يت
علمی -سياسی ديگر ان زمان از حوزه مشرقی،
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مرح وم داکت ر ص مد حام د ني ز ادام ه اش نايی او
برميگ ردد ب ه رابط ه اولي ه ش اگردی -اس تادی ب ه اض افه
رابط ۀ خويش اوندی ازطري ق پيون د همس ر اول ی او
خ انم س لطنت ژون د  ،دخت ر مرح وم محم دجانخان
اتمرک ه ب ا همس ر مرح وم داکترص مد حام د  ،دخت ر
مام ا و دخت ر عم ه بودن د  .ب ه اي ن رابط ه ش ايد کم ی
دورت ر دوب اره ني از ب ه مراجع ه و برگش تن بيفت د .
ح وزه مش رقی را بخ اطری عم داً ي اد و ذک ر ک ردم ک ه
رواب ط وس يع و کش ور ش مول او را برجس ته س ازم .
يک ی دو نمون ه از ان رابط ه ه ا را ي اد اور ميش وم :
مرح وم ژون د ب ا ک ريم نزيه ی و اس ماعيل مبل غ چه ره
ه ای خوش نام سياس ی ،رواب ط دوس تانه داش ت  .پس ر
مرح وم نزيه ی در اس تراليا ت ا اخ ر رواب ط دوس تانه
شخص ِی ب ه مي راث رس يده از پ درش را  ،حف ظ و پ اس
ميداش ت .مب داء دوس تی او ب ا مرح وم محم د ص ديق
فرهن گ را دقي ق نمي دانم وام ا ارادت ني ک دوطرف ه و
دوس تی انه ا ت ا اخ ر عمرادام ه داش ت.از ق دامت ش ناخت
او ب ا اق ای مرح وم عب دالرحمن پ ژواک ک ه در ادام ه
بح ث ب ه گوش ه ه ای از ان رابط ه خ واهم پرداخ ت دقي ق
نميدانم  .و نيز  ،درستش را نميدانم که با اقای
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بب رک کارم ل هم دوره ب ود ي ا همص نف  .يک ی از اي ن
دو ب ود  .ب ه اس تثنای اق ای کارم ل ،عزي زان ي اد ش ده،
ت ع ارف مش رب  ،ش اعر و نويس نده
هم ه ب ه شخص ي ِ
زب ان پش تو ،مرح وم س يد گ ل پاچ ا الف ت ارادت داش تند.
ب ه ب اور م ن ،الف ت از نظ ر سياس ی ب ه ش يوه مب ارزه س يد
جم ال ال دين افغ انی يعن ی اص ﻼحات از ب اﻻ ب ه پ ائين
توج ه داش ته اس ت  .اي ن مقايس ه را از زب ان الف ت نق ل
ک رده ان د ک ه  " :ژون د لي ډر دی أو ) !؟ ( ل ډر دی " .
به ر ح ال ،مح يط انچن انی و نس بتا ارام علم ی -سياس ی-
فرهنگ ی و مح يط خ انوادگی در تک وين  ،غن ا و تعمي ق
اص ول اعتق ادی و روش و ه دف ه ای بع دی زن دگی او
نقش بسزا داشته است .
بع د از فراغ ت از دانش کده حق وق ب رای تحص يﻼت
ع الی ع ازم اي اﻻت متح دۀ امريک ا ميش ود و ب ه اخ ذ
درج ه ماس تری در رش ته حق وق عام ه از يک ی از
دانش گاه ه ای ايال ت کالفرني ا جن وبی ناي ل و دوب اره ب ه
وط ن ع ودت ميکن د .در اي ن هنگ ام متاه ل و اوﻻد دار
ميباش د .ح ين اش تغال ماموري ت رس می،در چن د س فر
کوت ا ِه بع دی ب ه امريکا،ب ا تکمي ل کورس های درس ی
چند  ،با ادامه تحصيﻼت ،به نيت بدست اوردن سند
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دکت ورا ،س عی مي ورزد و ام ا ب ه س بب مح دويت ه ای
زم انی و دش واريهای اوﻻد داری،تحص يﻼت اکادمي ک
او درهمان سطح فوق ماستری باقی می ماند .
نخس تين ماموري ت رس می خ ود را ب ه حي ث ارنوال
)دادس تان( وﻻي ت کاب ل اغ از و همزم ان ب رای ام رار
مع اش بت دريس در پوهنت ون کاب ل) پ وهن ٔحی ه ای حق وق
و اقتص اد (...مش غول ميش ود  .ميت وان ح دس زد ک ه ب ا
ذخ ائر علم ی ُم درن و تس لط کام ل ب ر فق ه و ش ريعت و
حق وق اس ﻼمی و مطالع ه وس يع در مارکسيس م باي د
اس تاد توان ای ب وده باش د  .ام ا او اس تاد س ختگير و ع ادل
ني ز ب ود .م ادر اوﻻد ه ا  ،س وما ج ان )دخت رش( قص ه
ميکن د ک ه مام ای او مرح وم محم دنعيم اتمر)زم ری( ،
در يک ی از مض امين فاکولت ه ش اگرد پ درش ب ود و ب ه
اي ن تص ور ک ه اس تاد مض مون يازن ه او اس ت ب دون
آم ادگی ب ه امتح ان حاض ر ش ده و فک ر م ی ک رد نم ره
کامي ابی خواه د گرف ت .وقت ی نت ايج ازم ون اع ﻼن
ميش ود ب ا ناب اوری ن ام خ ود را در لس ت ناکامه ا م ی
ياب د  .ب ه يازن ه خ ود مراجع ه ميکن د وج واب م ی ش نود
ک ه چ انس دوم ی دارد ،باي د ب ا ام اده گ ی حاض ر ش ود .
و اما نعيم مرحوم اينبار نيز حرف ناشنوی ميکند و
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ب دون ام ادگی ب رای امتح ان حاض ر ميش ود  .نتيج ه
اول ی تک رار ميش ود  .ب ار س وم نع يم ج ائی ب ه ش وخی
گفت ه اس ت  ،اي ن م رد ش وخی ب ردار نيس ت و باي د درس
خوان د و انگ اه بع د از ام ادگی و ش رکت در امتح ان
نم ره کامي ابی ميگي رد .اي ن خ اطرۀ نس بتا ً خصوص ی را
عم داً بخ اطری ذک ر ک ردم ک ه جايگ اه مفه وم ع دالت را
در اص ول اعتق ادی او نش انی و در ادام ه درم وارد
ديگ ر توض يح ده م  .در اينج ا ب ه اختص ار گفت ه ش ود ،
ب ه نظ ر م ن اي ن نمون ه و مثاله ای ک ه ب دنبال م ی اي د
نش ان ميده د ک ه ب ه ب اور او ع دالت چي زی نزدي ک ب ه
ميزان ی ب وده ک ه پن دار وگفت ار و ک ردار ادم ی ب ا ان
لحظ وی باي د م ورد س نجش ق رار گي رد ن ه اينک ه مانن د
انچ ه در کتابه ا اورده ان د  ،ه دفی موک ول ب ه اين ده
نامعلوم باشد .
ماموري ت بع دی اق ای ژون د رئ يس رياس ت تقن ين
وزارت عدلي ه ب ود ) .اق ای موس ی ش فيق قب ل از او در
اي ن پُس ت ک ار ميک رد( .او در اي ن پُس ت ب ا اق ای ش فيق
ک ه در ان هنگ ام ب ه حي ث مع ين وزارت عدلي ه ک ار
ميک رد از نزدي ک همک ار ميش ود .اي ن س الها مص ادف
با کار روی طرح و تسويد قانون اساسی
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کشورميباش د .رابط ه اق ای ژون د ب ا اق ای محم د ص ديق
فرهن گ ک ه انزم ان در وزارت مع ادن و ص نايع
ماموري ت داش ت و مانن د داکت ر ص مد حام د و محم د
موس ی ش فيق و  ...از فع الين ردۀ اول ک ار روی
مترق ی ت رين ق انون اساس ی کش ور بودن د ،ش ايد اينزم ان
ب ه پختگ ی رس يده باش د  .ب ا وص ف اي ن نزديک ی ،از
هور منتس ب ب ه ب رادر ارش د
دس ت درازی ه ای مش
ِ
اق ای فرهن گ  ،اق ای س يد قاس م رش تيا انزج ار خ ود را
نميتوانس ت نش ان نده د  .طوريک ه کت اب خ اطرات
سياس ی مرح وم سيدقاس م رش تيا را ک ه در دس ترس
داش تم ب رای مطالع ه ب ه ايش ان تع ارف و پيش نهاد ک ردم .
ب ا کراه ت و ع دم رغب ت خوان دن ان را قب ول ک رد .و ام ا
بع د از مطالع ۀ کت اب ،از ان خوش ش ام ده ب ود ک ه
تنباط
معن ای ض منی ان تغي ر عقي ده ب ر مبن ای اس
ِ
س نگينی پل ۀ خ وبی ه ا ب ر ب دی ه ای اق ای ريش تيا ميتوان د
ب وده باش د  .خ ود اق ای فرهن گ ني ز در اي ن م ورد در
کت اب خ اطراتش ،طوريک ه ح س ک رده ام  ،حساس يت
خود را به سختی ميکوشد بپوشاند .
در آس تانه ارتق ا ب ه پُس ت بع دی يعن ی معيني ت وزارت
عدليه در زمان شاه  ،تغير اساسی در زندگی شخصی

)(297
او رونم ا ميش ود  .اق ای ژون د اينب ار ب ا ي ک عض و از
اعض ای خ انوادۀ مع زز اه ل تش يع )مرح وم داکت ر
س فرعلی خ ان( ازدواج ميکن د  .مي دانيم اي ن ازدواج ي ا
ب ه اص طﻼح دو زن ه گ ری ب رای کس ی ک ه از آل وده گ ی
ه ای رش وه س تانی ي ا عام ل برجس ت ِه ح ق تلف ی ،متنف ر و
تنه ا متک ی ب ه مع اش ماموري ت باش د) وﻻي ت لغم ان ب ا
وج ود س رازيری س رمايه مافي ايی در س الهای اخيرب ه
کش ور ،ت ا هن وز وﻻي ت انکش اف نيافت ه وم ردم لغم ان
ب ه اس تثنای چن دخانواده ،بص ورت عم وم ک م زم ين ي ا
فاق د زم ين ان د( ،نميتوانس ت ب دون درد س ر باش د .ت ا
جائيک ه ب ه ي اد دارم ب ا وج ود ش يوه زن دگی بس يار س اده
و معم ولی هميش ه از دوس تانش بيش تر از اق ای ص مد
حام د ک ه پ درش از زمين دار ه ای خوگي انی و وض ع
م الی نس بتا ً خ وب داش ت  ،قرض دار ميب ود .طلبک اری
او از اق ای فرهن گ را ني ز ش نيده ام  .حاش يه بنويس م :
رابط ۀ زناش وئی از نظ ر م ن از چن د بُع د ،يک ی از
جنج ال برانگيزت رين رابط ه هايس ت ک ه ت اکنون ش ايد
همانن د برخ ی م وارد ديگ ر ،ب رای ن وع بيش تر انس انی و
عادﻻن ه ان ،در مکت ب ه ای دين ی و ب ی دي ن پاس خ و
حل معقول وعملی با خصلت همه زمانی و همه
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مک انی وهمگ انی ،جايگ اه مناس ب را ت ا کن ون س راغ
گرفت ه نتوانس ته ام  .رابط ه ه ای مع دود موف ق زناش ويی
را نميت وان ب ه مص داق مش ت نمون ه خ روار ب ه ک ل
جامع ه تعم يم داد  .ت راوش ه ای بيش تر م رد س اﻻرانه و
در م واردی زن س اﻻرانه اي ن رابط ه را ميت وان در
مناس بات تش خيص داد .جايگ اه رابط ه انس ان س اﻻرانه
هن وز در رواب ط زناش ويی در مقي اس ک ل خ الی اس ت.
ب م دعی دموکراس ی و ازادی ب ه س بب س طح
در غ ر ِ
بلن د رف اه ،ب ا وج ود احق اق برخ ی حق وق زن ان ،مق ام
انس انی زن را ت ا م رز ش ئی جنس ی پاي ان اورده ان د  .از
ي ک دي دگاه تجرب ی  ،ب ا وص ف کث رت خش ونت م رد ه ا
علي ه زن ان در جامع ه ه ای غرب ی  ،نمون ه ه ای ک ه
م رد ه ا را در موقيع ت نامناس ب ح ق تلف ی ق رار داده
ان د  ،قاب ل مش اهده اس ت  .در اس ﻼم واقع ا موج ود
)اس ﻼم ق درت مح ور و برپ ا در جه ان و ن ه حق وق
مح ور و مبتن ی ب ر حقوقمن دی انس ان ( وض ع حق وقی و
حيثيت ی زن ب ه مرات ب ب دتر و وخ يم ت ر از وض ع زن
در غ رب اس ت  .در حاليک ه دي ن ب ه مثاب ه بي ان ازادی
باي د مناس بترين گس تره ب رای ش کلگيری س الم اي ن
رابطه دوطرفه انسانی ميبود  .ژوند به شيوه و
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روش های زن دگی سياس ی اجتم اعی مهاتم ا گان دی
عﻼقمن د ب ود  .ب اری ،خ ود را ش اگرد مس لمان گان دی
ني ز خوان ده اس ت .ت ا ج ای ک ه مطالع ه نم وده ام  ،گان دی
ني ز در هم ين رابط ه ) بيش تر از نظ ر جنس ی ( ،
مش کﻼتی داش ته اس ت  .در جامع ه ش وروی
سوسياليس تی وض ع حق وقی و حيثيت ی و کرام ت زن ،
بيش تر ب ه جامع ه ه ای غرب ی مش ابهت داش ت و در ان
نظ ام ب ه عل ت اختن اق  ،هيچگون ه چش م ان داز روش ن ،
س وا ازظ اهر س ازی ه ای اي ديولوژيک و ب ه اس تناد ان
 ،خش که مق دس نم ايی ه ای چپ ی*  ،ب رای اي ن مه م را
نميت وان س راغ گرف ت  .ثاب ت ش د ک ه احال ه ح ل
موض وع ب ه ظهورجامع ه ب ی طبق ه  ،گري ز رندان ۀ ب يش
نبوده ونميتوانست باشد .
ب ا ذک ر ن ام مهاتم ا گان دی خ اطرۀ ديگ ری از ذه نم
گذش ت ک ه از قل م ان داختن ان  ،ح ق بح ث را ب ه
درس تی ادا ناش ده ميپن دارم  .اق ای ژون د هنگ ام
مه اجرت در هن د ،م دتی در همج واری و ش ايد ه م
اط اقی فرهنگ ی -سياس ی ن ام اور وط ن  ،اق ای
عب دالرحمن پ ژواک ميش ود ک ه از احت رام خ ود او و
هموطنان ديگر سزاوارانه بر خوردار است .اقای
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ژون د در محف ل ي اد ب ود مرح وم پ ژواک بع د از م رگش
 ،ب ه حي ث س خنران  ،در ي ک ص حبت در اجتم اعی
در  Westmead NSW Australia؛ بي اد دارم در
ردي ف ي ا قط ار خ اطره ه ا  ،از جري ان ص حبت ه ای
هموط اقی گ ری ،ب ا مض مون مرک زی گان دی  ،از
براش فته ش دن اق ای پ ژواک ب ا اي ن لح ن ک ه  " :خوش ی
ک ه ،د هن دو لک ی دی ني ولی ده " در ان اجتم اع ي اد
ک رد  .از احت رام متقاب ل دوس تانی در ان س طح و،
گذش ت ه ای متقاب ل مي ان انه ا مي دانيم  .چنانک ه هم ين
بخ ش ص حبت را اق ای ژون د ب ا خن ده اظه ار داش تند .
وقت ی اي ن نظ ر اق ای پ ژواک را در نظ ر داش ته باش يم ،
قض اوت م ن مبتن ی ب ر تن د خ وئی ناش ی از مرحل ه ی
س نی و ص حی اق ای پ ژواک خواه د ب ود  .چنانچ ه از
زب ان اق ای ژون د ،گفت ۀ اق ای پ ژواک  ،در ب ارۀ ب رادر
زاده و دام ادش اق ای نعم ت ﷲ پ ژواک ني ز حک م ب ی
ص رفه ی " ملح ق الک افرون" را ش نيده ام  .روح
هردو بزرگوار شاد .
بع د از کودت ای  26س رطان  1352ک ه جمه وری داود
خ انی را ب دنبال داش ت ،فض ای سياس ی کش ور را
ابرهای تيره وتار اختناق فرا گرفته و روسها از
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اس تين محم د داود و متح دين جدي د او ،ب ا اج رای
نخس تين اع دام ه ای ازمايش ی سياس ی ازجمل ه قت ل
مرح وم ميون دوال متوص ل و ب ه تم رين ه ا و ازم ايش
ه ای افغ ان س تيزانه و خش ونتبار  ،ب رای کس ب مه ارت
درموفقي ت جناي ات وخش ونت ه ا بع دی ميپردازن د  .در
هنگام ه ی چن ين ،اق ای ژون د ب ه اج رای وظ ايف خطي ر
رئ يس رياس ت اس تيناف)دومين مق ام قض ايی( و بع د
دادس تان ک ل کش ور )ل وی ارنوال( گماش ته ش ده ت ا
ازم ون عمل ی پ س بده د  .گفت يم چت ر اختن اق ب ر فض ای
م يهن گس ترش م ی ياف ت .در ان هنگ ام ش ايد در ن وع
خ ود اول ين ت رور سياس ی ي ا قت ل ي ک مق ام بلن د پاي ه
دولت ی ،اق ای خ رم وزي ر پ ﻼن کابين ه محم د داود  ،در
روز روش ن ،در قل ب ش هر ،بع د از مﻼق ات و مفاهم ه
ب ا ي ک هيئ ت جاپ انی روی ق رار داد ه ای اقتص ادی،
اتف اق م ی افت د وقات ل از مح ل وق وع حادث ه ف رار ميکن د.
و ام ا همزم انی حادث ه ب ا ظه ور نخس تين نش انه ه ا و
عﻼئ ِم تماي ل ب ه لغزي دن محم د داود ب ه س مت غ رب،
و راه خ ود را از روس ها ج دا ک ردن  ،تص ادفی و
ع ادی جل وه نميکن د  .ب ه دنب ال ان حادث ه  ،دس تگيری
مبهم و مشکوک فردی بنام مرجان به اين اتهام ،

)(302
ص ورت ميگي رد  .مي دانيم ک ه جناي ات مه م را ب ه پ ای
اف راد مش کوک نوش تن  ) ،نمون ه :قت ل ج ان اف کن دی(
س ابقه دارد .مرج ان ت ا س الهای اخ ر زن ده و زن دانی ب ود
ت مص اب ب ه اخ تﻼل روان ی او در
و در اواخ ر رواي ِ
زن دان را ش نيده ام  .ب ه ان حادث ه هرگ اه از بلن دای
معلوم ات ه ا و داده ه ای دس ت داش ته ام روزی ني ز
نظ ر انداخت ه ش ود ،هن وز ه م ب ه دش واری ميت وان م تهم
و اته ام را از هال ه ش ک و ابه ام بي رون ک رد  .اي ن ک ه
در مح اکم ديگ ر روی دوس يه مرج ان چ ه فيص له ش ده
اس ت را نمي دانم  .ب ا اي ن ح ال دوس يه ب ه محکم ه
اس تيناف ميرس د و قاض ی باي د بروئي ت ش واهد و
اظه ارات م تهم ) فک ر نميک نم در مح اکم م ا متهم ين،
وکي ل م دافع داش ته ب وده باش ند( باي د قض اوت و فيص له
کن د .روانشناس ی اجتم اعی اوض اع انزم انی حک م
ميکن د ،وقت ی وزي ری کش ته ش ده وم تهم ني ز دس تگير
گردي ده باش د ،ک ار قاض ی اس ان و حک م قص اص باي د
بﻼدرن گ ص ادر ش ود  .و ام ا چن ين نميش ود .ن ادر يم ا
ژون د پس ر اق ای ژون د از زب ان پ درش ،گ رفتن اعت راف
زي ر ش کنجه از م تهم و عﻼي م ش کنجه ب ر ب دن م تهم را
عامل تعلل در صدور حکم معرفی ميکند که در
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درس تی ان م ن تردي د ن دارم  .ته داب گ ذاری مکت ب
عص ری ش کنجه گ ری ن وع روس ی را ي اد اور ش ديم .
و ام ا انچ ه نگارن ده از خ ﻼل ص حبتی  ،روی
موض وع تعل ل در ص دور حک م اع دام مرج ان و ذک ر
ان در کت اب ت اريخ " تح وﻻت سياس ی افغانس تان"
نوش ته اق ای ن  .حقش ناس  ،ک ه حت ی ن ام قاض ی را
درس ت ن ه نوش ته ان د  ،از توض يح ش خص اق ای ژون د ،
بي اد دارد  ،اينک ه  :در توض يح و پاس خ ب ه ت ذکار
عامدان ه و ب ه نح وی س وال ب ر انگي ِز ت اريخ ن ويس ،
همزم انی ک ار روی ق انون من ع اع دام  ،در سيس تم
قض ايی کش ور را  ،ي اد اور ش دند  .اي ن مطل ب را ب ه
ص ورت مشخص تر در ي ک مص احبه ب ا روزنام ه
اس تراليايی  Sydney Morning Heraldم ورخ 6
اکت وبر  1983ب ا برجس ته س اختن اينک ه اول ين قاض ی
مس لمانی ب وده اس ت ک ه ب ا اعتق اد و ب اور ب ه امک ان من ع
ج زای اع دام ]در ي ک کش ور اس ﻼمی[  ،رای داده و
روی ق انون ان عم ﻼً ک ار ميک رده  ،ني ز بي ان نم وده
اس ت  .اي ن دو توض يح  ،ن اقض هم ديگر ن ه بلک ه م تمم
يک ديگر ان د  .بي اد داش ته باش يم ،س عی و کوش ش
اصﻼح و تعديل قانون جزا ،تنها يک عمل
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خيرخواهان ه س ليقوی و ذوق ی نب ود ،ب ل همزم ان
تادگی و مقاوم ت فع الی ب ود در براب ر ق وانين
ايس
ِ
جزائ ی ب ه ش دت ض د بش ری موش ح داود خ انی ک ه
رفي ق -ق انون دانه ا و مش اورين روس ی ب ه زع م خ ود،
در پهل وی اعم ار باس تيل افغ انی ي ا پلچرخ ی ب رای اين ده
زن دان ب زرگ کش ور افغانس تان ،ف راهم و ت دوين نم وده
بودن د * .کس انی ک ه مرح وم ژون د را از نزدي ک
ميش ناختند  ،در وج ود او اي ن ش جاعت و ص ﻼحيت
علم ی را تص ديق ميکنن د  .ب ه ب اور م ن  ،تق ديس
کرام ت انس ان و حف ظ حرم ت مق ام قض ا و قض اوت
در نظ ام عقي دتی او ارزش متع الی و جايگ اه خ اص
داش ته اس ت  .خصوص يتی ک ه دران زم ان و حت ی ت ا
ام روز در ح وزه ه ا و محاف ل سياس ی  -روش نفکری
جامع ه مل ی ،از جه اتی منحص ر ب ه ف رد پنداش ته
ميش ود .تاجائيک ه مي دانم  ،دو خاص ه يک ی اول ين قاض ی
مس لمان ب ودن ودوم پيگيران ه کمرهم ت بس تن فع الين
حق وقی کش ورما در ان زم ان  ،ب ه موض وع من ع اع دام
 ،در هم اهنگی ب ا نص وص قرآن ی  ،ويژگ ی خ اص
افغ انی ميبخش د  .هرچن د روش نفکران سياس ی اي ران
نيز در اين زمينه کار های با ثمری انجام داده اند .
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جمه وری کودت ايی پنجس اله س ردارمحمد داود در
نوس ان مي ان غ رب وش رق ،هرچن د دراواخ ر عم رش
عﻼي م اس تقﻼليت از س احه نف وذ روس ها نش ان داد ام ا
هرگ ز از س ير ب ر خ ط ض د ازادی ي ا اختن اق ع دول
نک رد  .ن ا آگ اه از اينک ه اس تقﻼل از ازادی ج دايی
ناپ ذير اس ت  .و ب دون ازادی سرنوش ت اس تقﻼل وب دان
ال زام حاکمي ت  ،ميش ود  ،ع دم اس تقﻼلی خ ونينی ک ه ب ا
دس تان ال وده و جناي ت ب ار کودت ا چي ان ث وری ن وع
س رخ ان ،رق م خ ورد و تبع ات ان فاجع ه ت ا ح ال ادام ه
دارد  .وقت ی ازادی و اس تقﻼل ه ردو از جامع ه رخ ت
بربس تند  ،حرک ت ب ر خ ط دموکراس ی خ واهی )چ ه
دموکراس ی ليب رال و چ ه دموکراتي ک ن وين! ( متوق ف
و ک ار دموکرس ی خواه ان ازاده و بن ا ب ران م ردم
ساﻻری اجتماعی دشوار ميشود .
بع د از کودت ای ث ور مع اونين وزارت خان ه ه ا  ،اگ ر
غل ط ن ه نم ود باش م  ،ب ه ش مول دادس تان ک ل  ،ک ه ان را
ب ه عل ت ارتب اط ب ا وزارت عدلي ه مرس تيال ني ز ميگفتن د
 ،ت ا زم انی  ،ب ه عل ت کمب ود و فق دان کادره ای اداری-
حزب ی در ک ار هايش ان حف ظ م ی ش وند  .اي ن توض يح
مقدماتی را نوشتم تا بگويم ،بعد از کودتا ثور
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اق ای ژون د ب ه حي ث دادس تان ک ل کش ور ب اقی م ی مان د
)ب ه چراي ی ان در ذي ل توج ه ت انرا جل ب ميک نم( و ام ا
بع د از اش غال م يهن توس ط متج اوزين روس ی در
حاليک ه اوﻻد ه ای خ ود را باي د ب ه گروگ ان بگ ذارد ب ه
اج ازۀ اق ای کارم ل پاس پورت مريض ی ب ه هن د ب ه او
ميدهن د  .جزئي ات بيش تر م اجرا ک ه وض احت و فه م ان
ب رای روش نگری ه ای بيش تر ض روری اس ت ،ب دنبال
می ايد .
در اي ن ف از حي ات سياس ی و اداری و شخص ی اق ای
ژون د )کودت ا ث ور(  ،ب ا ازم ون ب ه مرات ب دش واتر از
ازمونه ای قبل ی و حت ی خط ر ج انی روب رو اس ت .
وئی
"ژون د ﻻ اوس ه م ژون دی دی" از زب ان درن ده خ
ِ
چ ون اق ای نورمحم د ترک ی در خط اب ب ه او ،مرب وط
ب ه اي ن زم ان اس ت  .بع د از خف ه ک ردن اس تاد ب ا بالش ت
توس ط ش اگرد وف ا دارش واع ﻼم محيﻼن ه "ع دالت،
مص ونيت ،قانوني ت"  ،مش ابه ب ه اذان موذن ان چنگي ز ،
بع د از قت ل ع ام م ردم م زار ب رای بي رون اوردن هن وز
زن ده مان ده ه ا  ،از مخف ی گ اه ه ا  ،در حاکمي ت س ه
ماه ه ش اگرد ،در ي ک جلس ه ک ه روي داد رای گي ری ان
بطور زنده از تلويزيون پخش ميشد و دست باﻻ شده
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 ،ب رای نش ان دادن يگان ه رای ممتن ع در غياب ت مطل ق
رای مخ الف  ،از مرح وم ژون د ب ود  ،اي ن تبص رۀ
دوس تم اق ای اس حاق اتم ر در ان زم ان  ،ب ا هم ه درش تی
ممک ن مخ رش س امعه ه ا  ،را م ی اورم ک ه " :س ر
اق ای ژون د ب وی قورم ه ميده د"  ،ت ا مي زان خط ر از
يکس و و پاي داری ب ر اص ول علم ی و اخﻼق ی و
نترس يدن از ش نا در ابه ای ال ود ِه اق ای ژون د را عجالت ا
نش انی و در ادام ه ب ه تج ارب اي ن مقط ع زم انی ک ه
يک ی از مشخص ات ان ب ن بس ت انديش ه ن ه تنه ا در
س طح کش ور بلک ه در س طح جه ان ب ود و اس ت  ،توج ه
بيش تر معط وف گرداني ده باش يم  .نمي دانم از مرح وم
ژون د چي زی مکت وب بج ا مان ده ي ا خي ر ام ا ب ه س بب
مريض ی ه ای پ يهم اخ ر عم ر او ،اي ن احتم ال را
ض عيف مي دانم  .بن ابر ان ،ب دو دلي ل م رتبط ب ا ه م :
يک ی ادای د َي ن اخﻼق ی و دو ديگ ر مس وليت نگارن دگی
 ،مس کوت گذاش تن و احت راز عامدان ه از روش نگری
ب ر برخ ی زواي ا بح ث ه ای وارد و ن ا وارد ،پيرام ون
اوض اع و اح وال انزم انی و موقيع ت او در ان م تن
را ،ص ﻼح نم ی بي نم  .زي را ب ه مص لحت بي رون ازح ق
باور ندارم  .برعﻼوه  ،مسکوت گذاشتن حقايق ،
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مي دان س ود ج ويی ه ای مغرض انۀ دش منان دان ا و
دوس تان ن ادان او را بس ود دروغ پراگن ی ه ای بيش تر
فراخن ا م ی بخش د و اي ن زش ت و نکوهي ده و غي ر قاب ل
قب ول اس ت  .وقت ی از دش من و دش منی ميگ وئيم ،
خوانن ده ممک ن اعت راض کن د ک ه مرح وم ژون د ب ا ان
مش رب مﻼي م و انس انی اص ﻼ دش من نداش ت  .پاس خ
ان تش ويش اينک ه  :انک ه ب روی ح ق م ی ايس تد ب ا آن ی
ک ه روی باط ل پ ا ميفش ارد  ،اگ ر ن ه بالفع ل ؛ ب القوه
دشمن است .
اق ای ژون د در هنگ ام اعتص اب بيس ت و س ه روزه
غ ذايی در مقاب ل س فارت افغانس تان در دهل ی جدي د ک ه
در جري ان ان اض افه از 15 kgوزن باختن د و تنه ا
دوب ار ب ه وس اطت و مي انجگری قاض ی القض ات هن د
دو گ يﻼس ش ير نوش يد و بع د از فراربخش ی از اوﻻد
ه ای خ ورد س الش از تعقي ب خ اد و مواص لت انه ا از
راه ه ای پُرخط ر ب ه پاکس تان ،ب ه اعتص اب غ ذايی
پاي ان دادن د  ،در جري ان اعتص اب در مص احبه ب ا
خبرگ زاری ه ای جه ان از جمل ه ب ا ص دای امريک ا و
ب ی ب ی س ی  ،ت ا جائيک ه بي اد دارم  ،دو مطل ب مه م را
برجسته ساخت  .يک  :شکايت عليه دستگاه خونريز
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و ش کنجه گ ر خ اد ک ه ب ه اوﻻد ه ای او اج ازه خ روج
نم ی ده د و انه ا را ب ه گروگ ان گرفت ه اس ت و ،دو :
بي ان اي ن مطل ب ک ه  ،هنگاميک ه مص روف تحص يل در
دانش گاه ه ای اي اﻻت متح ده امريک ا ب ود ب ه سوس ياليزم
م ی انديش يد ) (1؛ اض افه ک رد ،ک ه تجرب ه افغانس تان
نش ان داد ک ه سوس ياليزم در س يمای ام روزی اش چ ه
فاجع ه و مص يبت ب زرگ ب رای بش ريت ب وده اس ت .
توج ه کن يم  .ب ه سوس اليزم انديش يدن  ،و مص يبت
نامي دن سوس ياليزم در س يمای ام روزی ان  ،و اس تبداد
خاديس تی)وقبل از ان ک ام و اگس ا(  ،موض وعاتی ان د
ک ه بق ول ش اعر"در مخيل ه تن گ ِک رم روزنام ه "
نميگنج د  .اينه ا از نظ ر عمل ی پيش ينه ب ه ق دامت تول د
اول ين کش ور م ادر سوسيالس تی در جه ان داش ته و ام ا
از ب اب نظ ری ب ه قب ل از ان برميگ ردد  .و ام ا وقت ی
اق ای ژون د اي ن بح ث را در اوج جه ان گش ايی ش وروی
وق ت  ،و بع د از م اجراجويی تج اوز ب ر چکوس لواکيا ،
در "ش ب ش ش" تج اوز روس ها ب ر افغانس تان از طري ق
رس انه ه ا بي ان ميکن د او تنه ا ي ک نف رت و کين ه ض د
تج اوز و ض د روس ی را تبلي غ نم ی کن د بلک ه ب روز
عﻼئم انحﻼل سيستم سوسيال -فاشيستی روس را ،
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نظ ام روس ی و روس های ک ه کوت ه فک ران عقبمان ده
سياس ی -حزب ی وطن ی م ا پ ايش را پ ای في ل م ی
انگاش تند  ،پ ای ک ه وقت ی ج ای گذاش ته ش د بي رون
ش دنش را مح ال ميدانس تند وب ا اي ن تلق ی کودنان ه و
زب ونی خفتب ار ،در م زدوری و خ وش غﻼف ی و جناي ت
مس ابقه راه م ی انداختن د  ،بازت اب ميده د  .ام روز ک ه
ابه ا از اس يابها افت اده ،بس ياری ه ا ب ه اي ن حق ايق پ ی
ب رده ان د و ام ا در "ش ب ش ش" تج اوز ،اي ن پيش گويی
ه ای داهيان ه ،ه وش و فراس ت ميخواس ت ک ه تنه ا تع داد
کم ی از انس انهای جامع ه م ا ب ه ان پ ی ب رده و زن گ
خط ر ب ه ص دا در اوردن د  .البت ه ب ه گون ۀ در ت وازی و
تق ارن ب ا جن بش همگ انی و مقاوم ت روس تايی -ش هری
خودانگيخت ۀ ک ه س وگمندانه بيگانگ ان  ،نخس ت ب ا
رهب ر و امي ر تراش ی ه ای ماهران ه ونقش ه مندان ه در
جن بش نف وذ و بع د ب ا جاس ازی و تحمي ل اي ن دس ت
پ رورده ه ا در رهب ری جن بش  ،دزدي دن رهب ری ان را
تس هيل و س رانجام ان جن بش همگ انی را مص ادره و
يا به نوعی مصادره به مطلوب کردند.
اي ن ک ه م راد او در ان مص احبه از سوس ياليزم در
سيمای حی و حاضرش  ،انديشيدن پيرامون ترکيبی
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از ازادی و سوس ياليزم)ازادی عقي ده وبي ان( و ي ا
سوس يال دموکراس ی ب وده  ،دﻻيل ی دارم ک ه در ادام ه
ب ه مناس بت ه ای ب ه ان خ واهيم پرداخ ت  .در اينج ا ب ه
ف رق مي ان سوس ياليزم و کم ونيزم باي د اش اره ک رد و ي اد
اور ش د ک ه در اي ديولوژی کمونس تی ب رای وط ن
دوس تی و ازادی و بن ا ب ر ان دموکراس ی ب ا کوش ش و
ع رق ري زی ه ای ت وان فرس ای فلس فی نيزنميت وان
مح ل اع راب ياف ت .در ح وزه فرهنگ ی -تم دنی -زب انی
م ا ،در اي ن م ورد ک ار ه ای داکت ر مص طفی رحيم ی
نويس نده همزب ان ايران ی در توج ه ب ه ح زب ت وده اي ران
و نق د ان  ،در نوش ته ه ای ک ه ب ا ادبي ات سياس ی گي را
 ،از موض ع ي ک م ردم س اﻻر اجتم اعی  ،در نوش ته
ه ای " :پاي ان کم ونيزم"  " ،ازادی و سوس ياليزم" ،
"اق ای کش اورز و سوس ياليزم علم ی"  " ،در ب اره خلي ل
ملک ی" ،پرداخت ه اس ت ،توج ه ام را جل ب ک رد و ان را
ممل و از روش نگری ه ا و مطالع ه ان را ب رای عﻼقمن دان
بح ث ه ای تئوري ک مفي د ي افتم ؛ مس اله ی ک ه در کش ور
م ا ج دا و ب ه احتم ال زي اد ،همس ايه ه ای ب ی خب ر از
يک ديگر و ام ا ب ه ب اور م ن همزم ان ب ا روي داد ه ای اي ن
جريان در ايران  ،ژوند و تعدادی از دوستان در
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عم ل سياس ی  -اجتم اعی  ،بن ا ب ر اش ارۀ دوس ت ی ،
تجس م م ادی ان را  ،از جمل ه در ت دوين ق انون اساس ی
ب رای م ا ب ه وديع ه گذاش ته اس ت ) . (2و ام ا قب ل از ان
حک ايتی از جري ان ان اعتص اب غ ذايی ،از زب ان
خ ودش ،از جمل ه بخ اطر رعاي ت و حف ظ روح
"يادواره و خاطره ها" ،محل تذکار و تکرار دارد .
مي دانيم خوش باوری از خصوص يات انس انهای ني ک
سرش ت اس ت  .در جري ان اعتص اب ،گماش تگان
س فارت از ادرس و نش انی اق ای حس ن ش رق س فير
افغانس تان در دهل ی ب ا او ب ا اي ن پي ام محيﻼن ه در تم اس
ميش وند ک ه ب ه س فارت ب رود و از س فير تقاض ای
رس می انتق ال اوﻻد ه ايش را بنماي د و انگ اه اوﻻد ه ای
او بص ورت ق انونی ب ه او خواهن د پيوس ت  .ميگف ت ،
بخ اطر اوﻻد ه ا وسوس ه ش ده ب ودم و ک م مان ده ب ود
حاض ر ش وم دع وت ي ا پيش نهاد را بپ ذيرم  .ت ا اينک ه ،
يک ی از نواس ه ه ای عم ه اش -غن ی اتم ر -ک ه در
انزم ان در هن د مه اجر و در دوران اعتص اب غ ذايی
ب ا او در تم اس ب ود  ،ب ا اي ن تص ميم او مخالف ت ميکن د
و ميگوي د ب ه مج رد رفتن ت ب ه س فارت  ،ش مار را ب ی
هوش ميکنند و فردای ان خود را در ميدان هوايی
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کاب ل م ی يابي د  ...اينک ه مبن ا و پش توانۀ اي ن ب راور ِد
حيح( اق ای غن ی اتم ر در ان زم ان چ ه
)از نظ ر م ن ص
ِ
ب وده  ،قض اوت در ب ارۀ ان از جايگ اه ام روزی
دش وار اس ت .و ام ا درس ت ب ود ،زي را افش ا و عري ان
ش دن بيش ترتر چه رۀ مخ وف بيط ار -ديپلوم ات کرب اس
پ وش و رژيم ی ک ه او سفيررس می ان ب ود  ،درس الهای
بع د  ،ب ه ص حت ان نظ ر گ واهی ميده د و ب ه دلي ل
درس ت ب ودن نظ ر او  ،اق ای ژون د ان را م ی پ ذيرد و
رفتن به سفارت را قبول نمی کند.
ام ا ي ک کم ی مک ث بيش تر ب ر ان " قص ه داغ روز" ،
ي ا "سوس ياليزم و اختن اق و اس تبداد" و "سوس ياليزم و
ازادی" و "ب ه سوس ياليزم انديش يدن"  .نيم ه ک اره ره ا
ک ردن حرفه ا م ا ب ه ص واب نب وده و ث واب ن دارد  .ب ه
نظ ر م ن انتس اب ي ک ف رد ب ه ي ک مکت ب سياس ی-
فک ری ب ا اف زودن پس وند "يس ت" مانن د  :کمونيس ت ،
ت-
ت  ،مارکسيس
ت  ،اسﻼميس
سوسياليس
ناسيوناليس ت ،مائويس ت ) ...خ واه ب ه انتخ اب خ ودش و
خ واه ملق ب س اختن ان ف رد توس ط ديگ ران (عي ب ه ای
زي اد ب ا ب ار س نگين غ رض ورزی دارد  .ي ک خس ران
ناشی از انرا انحﻼل و قربانی شدن هويت فرد در
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هوي ت جم ع ي ا "يس ت" مربوط ه و از رش د مان دن
هوي ت ف رد در ان م دار بس ته مي دانم  .دس تاويز س اختن
انح ﻼل هوي ت ف رد در هوي ت جم ع ب ر مبن ای
ديالکتي ک و راه ح ل دي الکتيکی ک ه س نتيز من افع جم ع
را اس اس ق رار ميده د  ،مغف ول گذاش تن عامدان ه حق وق
ف رد و در نتيج ه حق وق جم ع را ب دنبال دارد .هرچن د
ث ثنوي ت من افع و توحي د حق وق ،از راه
در ب اب بح ِ
فاي دۀ تک رار ،ميت وان ب ه ک رات گف ت و نوش ت و ام ا
ترجيح ا ً در م ورد ان "يس ت ه ا" بحث ی را ک ه زن ده ي اد
" ارنس تو چ ه گ وارا " در عم ر کوت اه وثمرب ارش در
ک ار ه ای قلم ی ک م حج م ام ا پُ ر مغ ز خ ود پ يش ميکش د
و در پ اورقی اورده ام  ،ب يش از ک ار ه ای فک ری
ديگ ران  ،هرچن د ن ه بص ورت دربس ت  ،قناع ت
بخ ش يافت ه ام  .توج ه ب ه ي ک مقط ع کوچ ک مقال ۀ
"يادداش ت ه ای ب رای مطالع ه اي ديولوژی انق ﻼب کوب ا "
ک ه ب رای ش ماره  5مجل ۀ نيروه ای مس لح کوب ا)برده
اوليب و( نوش ته ب ود ) ، (3بي ان مي دارد ک ه چ را چگ وارا
انهم ه کين ه توزان ه و خص مانه در مس کو و پ يکن
سانس ور ش ده ب ود  .مي دانيم سانس ور ب د ت رين دش من
انسان است .در ميهن ما با تفاوتهای کم و بيش ،اين
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ب ﻼ را برس ر مب ارز و انقﻼب ی نام دار عبدالمجي د
کلک انی )آغ ای ش مالی( اورده ان د .ب ا اي ن توض يح
ميخواس تم تاکي د ک نم ک ه اق ای ژون د در حاليک ه ش يره و
عص ارۀ مکت ب ه ای سياس ی -فک ری -عقي دتی پارين ه و
مط رح عص ر خ ود را در توج ه تنگاتن گ و در
احت رام ب ه حق وق و کرام ت انس ان ،در حيط ۀ ت وان
انس انی خ ود مطالع ه و هض م ک رده ب ود ،ب ه بهت رين
ه ايش وف ا دار مان د  .درس ت در اينهم انی ب ا اي ن ن ص
ص ريح ق رآن ک ه " حرفه ا را بش نويد و ب ه بهت رين ه ا
عم ل کني د "  .بي اد دارم در ي ک بح ث خودم انی پ ای
اي ن ف رد ش عر اس تاد خليل ی مرح وم را ب ه مي ان کش يد ک ه
 " :من اگر ديوانه ام زنجير کو"! ).(4
ک اووش بيش تر در س ير تح ول فک ری و بُع د نظ ری
س ازنده شخص يت سياس ی – اجتم اعی-عقي دتی مرح وم
ژون د طال ب بح ث دراز دامن ی اس ت ک ه متاس فانه
مح دوده ي ا ف ورم "ي اد واره و خ اطره ه ا" ب رای ش رح
و تفص يل ان تنگ ی ميکن د  .چ ون اي ن نوش ته ب ه تج ارب
لم س دس ت اول تنه ا خ ودم مرب وط ميش ود  ،کوش يده ام
)بيش تر در تکي ه ب ه ذه ن( ،ت ا جائيک ه امک ان داش ت از
ذکر مطالب مهم و ضروری شايسته  ،سزاوار و در
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خ ور ي اد او غفل ت نش ود  .بن ا ب ر اي ن  ،بمنظ ور تکمي ل
ان و ي ا ش ايد ترتي ب يادنام ه جداگان ه ب رای او ن ه تنه ا
ماي ل نيس تم دام ن بح ث را ببن دم ب ل ميخ واهم ب ا اراي ه
فراخ وان ب ه پيش گاه دوس تان و ارادتمن دان او ،مج اری
اي ن بح ث را ب از گذاش ته و از دوس تان دع وت ک نم ب ه
بهان ۀ ي ادبود او داش ته هايش ان را ب ا م ا ش ريک س ازند .
ب ا وج ود اي ن  ،ب ه س هم خ ود ،از عﻼقمن دی دوس ت
گرام ی ام اق ای داکت ر رس ول رح يم ک ه در پي ام تس ليتش
ب ه مناس بت وف ات آن مرح ومی ،او را اس تاد خط اب
نم وده اس ت  ،ي ادی نم وده و متق ابﻼً خ اطره وار مت ذکر
ميش وم ک ه وقت ی )س الهای ده ه ن ود م يﻼدی( کت اب
ايش ان )"دموکراس ی راه ی بس وی ص لح و ثب ات پاي دار
در افغانس تان " ( را  ،ب ا آق ای ژون د ش ريک س اختم ،
ت نش انه گ ذاری ه ا ب ا قل م
بع د از مطالع ه و بن ا برع اد ِ
در ان  ،تبص رۀ معن ا دار و تائي دی او ب ه اي ن
مض مون را فرام وش نک رده ام ک ه گف ت  " :ادمه ای
ب ا حرفه ای اينچنين ی باي د پ يش ق دم ش وند "  .در ان
زم ان ج واب س ر راس ت و کوت اه ب رای اي ن تبص رۀ
صادقانه او نداشتم .
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ب ه رس م نام ه نويس ی مجاه دين ش ريف م يهن  ،ک ه بع د
از تب ادل س ﻼم وعلي ک ،مرق وم ميداش تند "و ام ا بع د" ؛
ب ا ام ا بع د ،ب ه حرفه ای تم ام ناش ده خ ود ادام ه مي دهيم :
وف ا ب ه عه د و وف ا ب ه عه د در طري ق دوس تی و پيش قدم
نش دن در دش منی )ي ا هم ان ح رف ش اعر ک ه  " :گ ر
ص لح خ واهی نخ واهم جن ک -گ ر جن گ خ واهی
نخ واهم درن گ "  ،البت ه ب ا کم ی مک ث در ف رد دوم(،
يک ی ديگ ر از خاص ه ه ای پس نديده ،برت ر و ش امخ
فرهن گ مل ی م ا اس ت  .مي دانيم تح ريم و ع دم همک اری
ب ا رژيم ی کودت ايی ک ه حت ی در چن د روز انگش ت
ش مار اول ،هوي ت رهزنان ه ،مزدوران ه و خونريزان ۀ
مش هور ت ر ازکف ر ابل يس خ ود را ،ب ا وض وح تم ام
اش کار و نماي ان ک رد و ب ا نف رت همگ انی اس تقبال ش د،
وجيب ه مل ی و همگ انی ب وده اس ت .و ام ا در پاس خ ب ه
اي ن س وال ک ه چ را اق ای ژون د ع ذاب همک اری ب ا رژي م
کودت ا را ک ه از ان نف رت داش ت و ب رای ادمه ای مانن د
او ع اری از تحقي ر ني ز نب ود ،و ب ا انک ه نف رتش را در
ش عر" وحش ی خ ان وحش ی خان ه – ای د عص ر ل وی
حيوان ه"  ،ک ه ان را خوان ده ام ،ريخت ه ب ود ،را پ ذيرفت
و راه هجرت در پيش نگرفت؛ را عامل هنوز ،در
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بن د و زن دانی ب ودن اس تاد و دوس تش مرح وم ص مد
حام د و ام ين فرهن گ پس ر دوس تش ،مرح وم ص ديق
فرهن گ ب رايم ي اد اور ش دند  .آق ای ژون د در دوران
کوت اه و ام ا ش وم وخونب ار رژي م کودت ای ث ور )،از
بيش تر جه ات ش بيه ب ه رژي م س قوی( و قب ل از تج اوز
روس ها  ،ب اری  ،س فر از قب ل پ ﻼن ش ده ب ه جاپ ان
داش ت .در ان س فر در حاليک ه امک ان پناهن دگی سياس ی
ب ه غ رب داش ت ،ن ه ص رف بخ اطر اوﻻد ه ا)زيرا
وقت ی هج رت ک رد ،اي ن م أمول م انع ان نش د( ،دوب اره
ب ه وط ن برگش ت .ت ا وقت ی ص حبت از وف ا ب ه عه د در
طري ق دوس تی اس ت ،خ اطره ه ا زي اد ان د .چن د س ال
قب ل ،اق ای عب دالغفار فراه ی از دوس تان اق ای ژون د ک ه
بع د ه ا در کابين ه مص الحه مل ی اق ای حس ن ش رق مق ام!
وزارت ياف ت ،کت ابی را ک ه زي ر عنوان"افغانس تان د
دموکراس ی او جمهوري ت پ ه کلون و ک ی"1978-1963
نوش ته ب ود ،ب ه پ اس اش نايی ق ديم ب رای اق ای ژون د
فرس تاد ک ه ب ر ان پ يش درام د ي ا تق ريض بنويس د .چ ون
در کت اب ب ه مرح وم موس ی ش فيق ،در وج ود ،ي اد
اوری از ف روش اب هيرمن د ب ه اي ران و قص ه خش ک
تراشيدن سر ان مرحوم ،در زندان کمونستها ،بی
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احترام ی و هت ک حرم ت ش ده ب ود ،ب ه تقاض ای اق ای
فراه ی ج واب رد دادن د .اق ای ژون د در دوره کوت اه
م دت ص دارت موس ی ش فيق سرپرس ت وزارت عدلي ه
ب ود  .ج ا دارد گفت ه ش ود  ،ت ا جائيک ه مطالع ه نم وده ام
 ،در امض ا ان ق راداد اب هيرمن د ب ا اي ران ،حق وق دو
کش ور ح داکثر ملح وظ گردي ده ب ود  .چنانک ه ام روز،
م ﻼ ه ای ح اکم ب ر اي ران ک ه ث روت ه ای مل ی اي ران را
ب ه ع وض ح ل داخل ی مس اله اب و مس ايل اقتص ادی
م ردم و جل وگيری از تخري ب طبيع ت اي ران ،در
بح ران افرين ی ه ا و کمربن د ش يعيه س ازی  ،پيوس ته
روف ب ه مص رف رس انيدن ان د ،زمزم ه ه ای
مص
ِ
تجدي د نظ ر روی ان ق رار داد را بلن د نم وده ان د  .و ام ا
پاس خ رد ب ه خواس ت اق ای فراه ی ميتوان د انگي زۀ
ديگ ری ني ز داش ته ب وده باش د .وقت ی دي ده ميش ود اق ای
فراه ی رندان ه و ناجوانمردان ه ب ا اس تفاده از ان ق رار
داد ،ب ه زع م خ ود ب ه تحقيرموس ی ش فيق م ی پ ردازد،
ميخواه د اي ن حقيق ت را بپوش اند ک ه خ ودش پيران ه
س ر ،ب ا رژيم ی همک ار ش ده ک ه ن ه تنه ا اب ،ب ل وط ن
ت مزدوران ه  ،ب ه
را در آزاء تکي ه برکرس ی ق در ِ
روسها فروخته بودند  .موسی شفيق مرحوم انسان
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ب ود واش تباهاتی داش ت .انس ان "جائزالخط ا" اس ت .از
جمل ۀ ان اش تباهات ب ا نتيج ه وپيام د وحش تناک  ،نادي ده
گ رفتن و ع دم پيگ رد  ،عم ل ارتک اب و مرتک ب قت ل
س يدال ناص ری را ب ه او نس بت ميدهن د ).امي دوارم
درست نباشد( .البته ميدانيد چه ميگويم !
مب ارز ،نويس نده و روان پزش ک انتيل ی -الجزاي ری
ف رانتس ف انون ،ي ک بخ ش کت اب مش هور "دوزخي ان
روی زم ين" خ ود را ب ه جن گ ازادي بخش و اخ تﻼﻻت
روان ی احتص اص داده و در انج ا تج اربی ب ا لم س
دس ت اول خ ود را ب ا خوانن دگانش ش ريک س اخته
اس ت .ب ا تجس م ان تج ارب در ذه ن  ،وقت ی ادم ب ه
وض ع روان ی وطن داران و مه اجرين ب ی وط ن ش ده م ا
در س الهای جن گ ازادي بخش و جن گ داخل ی و ادام ه
ان جنگه ا دقي ق ش ود ،عص بيت  ،پرخاش گری  ،بهان ه
ج ويی ،توجي ه گ ری ،در ج ان زن ی و نم ود ه ای ديگ ر
مريض ی را ب ه س ادگی قاب ل تش خيص و مش اهده م ی
ياب د .ع رض ش ود ،در مه اجرت نمي دانم ارادی و ي ا
غيرعم دی ،از گردهم ايی ه ای ب ا خاص ۀ هن وز ِگ رد
نيام د ِۀ پراکن ده ش دۀ هموطن ان ،ک ه ش ور بختان ه در
بيشتر موارد عامل ان پرخاشگری ها و ناسزا گويی
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ه ا س زاوارانه و غي ر ان ،و ع دم تحم ل آراء مخ الف و
هم ديگر ناپ ذيری  ...و در ي ک ک ﻼم زورگ ويی ه ای
مريض انه از زب ان وپايگ اه حت ی انه ای ک ه الق اب
اکادمي ک و تخصص ی را ي دک ميکش يدند و م ی کش ند،
دور و کمت ر ش اهد بالفع ل م اجرا ه ا ب وده ام  .اي ن
ب در ﻻک خ ود ف رورفتن اح اد جامع ه
ام راض اس با ِ
مه اجر را ف راهم و ب ه قطب ی ش دن ش ديد جامع ه در
خط وط ق ومی گروه ی عقي دتی زب انی دين ی و س متی
 ...زداين ده هوي ت مل ی وي ا ع دم ش کل گي ری هوي ت و
فرهن گ مل ی؛ نق ش م وثر ب ازی ک رده اس ت .در جامع ه
مه اجر ب ا چن ين ويژگ ی ه ا ،اق ای ژون د در س ال
2001م در ي ک نيم ه انتخاب ات و رای گي ری
دموکراتيک)ب ا روح دموکراس ی ش ورايی( و نس بتا ب ی
درد س ر ،ب ه حي ث نماين ده جامع ه مه اجر افغ ان ه ای
اس تراليا ب رای لوي ه جرگ ه تص ويب ق انون اساس ی ان
سال ؛ برگزيده شد .
اق ای ژون د در راه س فر از کاب ل ب ه ِس دنی چن د ش ب را
در دوب ی ب ا داکترعط ا الح ق اتم ر ميگذران د  .اق ای
عط االحق اتم ر از ش اگردان ﻻي ق ليس ه حبيب ه در ده ه
چهل خورشيدی با سکالرشپ يا بورس )(F.S
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امريک ايی ه ا ک ه در ان زم ان ب ا ليس ه حبيبي ه ن وعی
تمامي ت داش تند ،ب رای تحص يل از ص نف ي ازدهم مکت ب
ب ه امريک ا رف ت .بع د از يکس ال دوب اره ب ه کش ور
برگش ت متعاقب ا ً بع د ازش رکت در ک انکور ش مول
پوهنت ون درکش ور ب ا گ رفتن نم رات بلن د کنک ور،
ب ورس تحص يلی ب ه پوهنت ون امريک ايی بي روت ميگي رد
و بع د از يکس ال وچن د ،ب ه کوم ک خ انواده امريک ايی
زم ان تحص يلش در امريک ا ،ب اقی تحص يﻼت خ ود را
ت ا س طح  PHDي ا دکت ورا در اقتص اد ،در امريک ا
تکمي ل و فع ﻼ گردانن دۀ ي ک ش رکت تج اری در
عربس تان و دوب ی ميباش د .ت ا جائيک ه ش نيده ام اق ای
ژون د ب رعﻼوه رابط ۀ خويش اوندی ح ق اس تادی ي ا
مش وق درس ی و تاح دی سياس ی ،ن ه تنه ا ب ه گ ردن
عط ا اتم ر ،ب ل نس ل ج وان خ انوادۀ اتم ر دارد  .چن د
خ اطره دراي ن رابط ه  .و ام ا قب ل از ان ،در هم ين ج ا
ب ه خواس ت اق ای ن ادر يم ا ژون د و بن ا ب ر ي اداوری
مک رر خ ود اق ای ژون د از ارادت او ب ه پ درم و پ درم
را اس تاد خ ود نامي دن را قاب ل ذک ر ي افتم  .اي ن مطل ب را
اقاي ان غ ﻼم ف اروق بش ر اس تاد پوهنت ون و جن رال غ ﻼم
سخی اتمربرادر زاده های پدرم نيز صحه گذاشته اند.
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ت
ت ي ک حکاي ِ
عط ا اتم ر همس ر امريک ايی دارد .رواي ِ
لحظ ه تن گ خ دا ح افظی و ام ادگی ب رای پ رواز از
زب ان اق ای ژون د ،از اي ن ق رار اس ت ک ه همس ر عط ا،
خ انم کت ی اتم ر ،ب ا ن وعی تاکي د در لحظ ۀ انچن انی از
اق ای ژون د م ی پرس د  :ب ه نظ ر ش ما اس امه ب ن ﻻدن در
يح ک ه ب ر بن ای ان
کج ا اس ت ؟ ميگف ت  ،فرص تی توض ِ
باي د پاس خ را مس تدل س اخت ،نداش تم  ،کوت اه ج واب
دادم  ،در يک ی از  safe houseه ای امريک ايی ه ا .
دي ده ميش ود  ،در ان فُرص ت تن گ  ،ب ه مﻼحظ ۀ
گوش ت و ن اخن ب ودن امريک ا -پاکس تان ،چن دان نش انی
دور از ادرس دقي ق اقام ت و مح ل س کنای اق ای ﻻدن
را  ،نگفته است ! .
از اخ رين س فر اق ای ژون د ب ه اورپ ا در س ال )؟(200
ک ه فک ر ميک نم در پهل وی دي دار ب ا اق ارب  ،ه دف
اص لی ان دي دار ب ا اس تاد و دوس تش اق ای حام د ب وده
اس ت  ،اي ن حکاي ت ب ا ب ار سياس ی ،س زاوار ي اد اوری
اس ت ک ه ميگف ت  :پُس تی را ک ه بع دها حام د ک رزی
مش تاقانه ب ر ان جل وس فرم ود  ،امريک ايی ه ا زي ر
ت اثير فه م و اس تنباط نادرس ت از تماي ل اق ای ص مد
حامد به طالب ها  ،به او پيشنهاد کرده بودند .
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ش رافت و پ اک نفس ی علم ی و ميهن ی اق ای ص مد حام د
از يکط رف و از جان ب ديگ ر ب ه احتم ال زي اد لش کر
کش ی ب ه افغانس تان ومت واری س اختن طالب ان عام ل ن ه
پ ذيرفتن و رد ان پيش نهاد ،ج ذاب ب رای برخ ی ،از
ط رف اق ای داکترص مد حام د ب وده ميتوان د  .بن ابر هم ين
منب ع ن ام اق ای داکت ر عط ا الح ق اتم ر ني ز در فهرس ت
وزرای پيش نهادی غرب ی ه ا و غي ر جه ادی ش امل ب ود.
اول ی ب رای م ن ،رواي ت دس ت اول ومبتن ی ب ر ق راين
اس ت ک ه در ص حت ان م ن تردي د ن دارم  .ب رای ص حت
ب ودن دوم ی ني ز ق راين و ش واهد ف راوان از جمل ه
هم دوره ب ودن اق ای عط ا اتم ر ب ا اقاي ان خلي ل زاد و
اشرف غنی ،وجود دارد...
درم ورد شخص يت علم ی-سياس ی و دان ش پ ژوه ی
ايران ی اق ای بن ی ص در و نظري ه ه ای او ص حبت ه ای
ميداش تيم  .روزی يک ی از مص احبه ه ای وي ديويی او
را ب ا ه م ميدي ديم  .مص احبه کنن ده چن د ج ا مص احبه
ش ونده را در م وقيعتی دش وار ق رار داد  .اق ای بن ی
ص در بن ا ب ر اص ل رهنم ای " ازادی و اس تقﻼل " ک ه
انکش اف و ت دوين ان  ،تب ين خ ودش اس ت  ،از پ س ان
مصاحبه ،مانند بحث های پيچيدۀ ديگر ،به خوبی
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برام د  .تبص ره اق ای ژون د اي ن ب ود ک ه "ه يچ بن د نم ی
مان د" .ش ايد در هم ين ص حبت ب ود ک ه فهمي دم در
م ورد بن ی ص در و نظري ه ه ای او ،مي ان او و اق ای
حام د ص حبت ه ای ص ورت گرفت ه اس ت .چن ان ک ه ،در
هم ين رابط ه ،از زب ان او نق ل ک رد " :معل وم ميش ود،
دام اد ش ما در ص ف مغض وب ه ا و مخل وع ه ا
ايس تادن را دوس ت دارد" .ت ا جائيک ه ب ه نظ ر م ن
مرب وط ميش ود  ،ان تبص ره ،چن دان دور از واقيع ت
نب وده و نيس ت .در زن دگی شخص ی ني ز چن ين ب وده ام
و ،ام ا ن ه کورکوران ه و غري زی  .در وق ت و زم انش
ب ا حف ظ احت رام ب ه شخص يت علم ی و سياس ی و ارزش
گذاش تن ب ه پ اک نفس ی اق ای داکت ر حام د وني ز داش تن
رابط ۀ خويش اوندی و احت رام او ب ه بزرگ ان خ انواده م ا
 ،مواض ع او را در رابط ه ب ه طالبه ا  ،درمص احبه او
ب ا اق ای عم ر خط اب گردانن ده ي ک رادي وی محل ی در
کاليفروني ا  ،ب ر مبن ای ح ق اخ تﻼف  ،در ش ماره
)6و(7م ارچ و اپري ل  1998ماهنام ه رس تاخيز ،
"نش ريه مرک زی ش ورای رس تاخيز مل ی افغانس تان" ،
ک ه در ان زم ان يگان ه تريبي ون ب رای بلن د نم ودن
صدای روشنفکران "مختلط"  ،در خط اعﻼم
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زن گ خط ر دس ايس پاکس تانی  -انگليس ی – طالب انی-
عرب ی ب ود  ،ب ه تفص يل نق د نم وده ام  .ض رب المث ل
موس ی ب ه دي ن خ ود عيس ی ب ه دي ن خ ود  ،ترجم ه اي ن
ح رف ق ران اس ت ک ه " ش ما را دي ن ش ما م ارا دي ن
ما "  .اين يعنی دموکراسی و ازادی .
اق ای ژون د ک ه فض ای ت دوير ان لوي ه جرگ ه را مختن ق
وغي ر دموکراتي ک و زي ر ت اثير تموي ل کنن دگان م الی
ان جرگ ه تش خيص داده بودن د ،ب ا ن وعی ش وخی ای ک ه
در پ س ان ميش د حق ايق درش ت را خوان د ،از چه ره و
نق ش اق ای خلي ل زاد ،ت داعی چه ره و نق ش حف يظ ﷲ
ام ين را حکاي ت ميک رد .ازانص اف نگ ذريم ،وقت ی
کش تار خس تگی ناپ ذير مردم ان ب ی دف اع اي ن س ر زم ين
اش وب زده توس ط م زدور روس ،حف يظ ﷲ ام ين
خ ونريز و رژيم ش را  ،ب ا کش تار ه ا از اس تين
ح اکميتی ک ه در ش کل ده ی ان خلي ل زا ِد "پادش اه س از"
 ،نق ش اساس ی و اول ی داش ت ) ،چ ه در بمباردم ان
ه ای ک ور و چ ه بدس ت متح دين گل يم جم ع او در اغ از،
و بع دا پروکس ی ه ای ط البی جن اب ايش ان(  ،مقايس ه
کن يم ؛ حقيق ت داش تن ان ش وخی ،گزاف ه گ ويی نخواه د
بود  .در اخر  ،گزارش چند رويداد از جريان جرگه
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 ،از زب ان اق ای ژون د ب ه غن ای خ اطره ه ا و ي اد واره
مان خواهند افزود.
جرگ ه در س احۀ پ ولی تخني ک کاب ل برگ ذار و ش رکت
کنن دگان در ليلي ه ه ای انج ا اس کان داده ش ده بودن د .
بع د از دوس ه روز اقام ت اق ای ژون د در انج ا ،نواس ه
ه ای عم ه او اقاي ان  :غ ﻼم س خی اتم ر و محم د حني ف
ج ان اتم ر ک ه گوي ا از فع الين م وثر جرگ ه ب وده ان د،
س راغ او را ميگيرن د و از ان ب ه بع د ت ا خ تم جرگ ه
بي رون از س احه پ ولی تخني ک  ،ب ا اق ارب خ ود بس ر
ميب رد  .از جري ان جرگ ه چن د مطل ب از زب ان او
ارزش ب ازخوانی دارد  .ن ادر يم ا ژون د از زب ان پ درش
ميگوي د ک ه روال پرس ش ه ا و پاس خ ه ا در جرگ ه را
ط وری ترتي ب داده بودن د ک ه متقاض يان ص حبت ه ا ،
باي د ح ق ي ا اج ازه ص حبت هم راه ب ا س والهای ش ان را
تحري ری م ی س پردند و ب ه اس اس انتخ اب هيئ ت
تص ميم گيرن ده ی ک ه ب ه ک ی باي د اج ازه ص حبت بدهن د
ي ا ندهن د ،تص ميم م ی گرفتن د .اق ای ژون د م ی گوي د ب ا
اق ای خليل زاد چش م ب ه چش م ش ده و از نگ اه "امين ی" او
درک ک رده ک ه اج ازۀ ص حبت نخواه د داش ت  ،ک ه
چنين ميشود  .با اين حال بی خبر های چون اقای
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اس تاد رب انی ب ه او پيش نهاد همک اری در پُس ت وزارت
عدلي ه ميده د .اق ای ژون د ب ا فه م اينک ه سرش ته دار ه ا
بيگانگ ان ان د  ،مع اذير ص حی را بهان ه اورده ش انه
خ الی ميکن د  .در جري ان مفاهم ه ه ا در س اعات تف ريح
اق ای ژون د ب ه احتس اب ش هرت ني ک ،ب ه ن وعی
مرکزي ت تب ديل و توج ه ه ا را جل ب ميکن د .در هم ين
خ ﻼل اق ای دوس تم ني ز تماي ل نش ان داده و ميخواه د ب ه
او نزدي ک ش ده دس ت بده د  .ب ه رواي ت پس رش ،اق ای
ژون د ،از دس ت دادن ب ا دس تهای ال وده بخ ون دوس تم اب ا
ورزي ده و رو ب ر م ی گردان د و از مفاهم ه ب ا او
اجتن اب ميکن د ) ان روز ه ا ،قص ه کش تار اس يران جنگ ی
طالب ان در قلع ه جنگ ی و ک انتينر ه ا  ،هن وز داغ ب ود( .
اينج ا بح ث مش هور مي ان س ارتر و ک امو مح ل ت ذکار
م ی ياب د  .ک امو ميگوي د جنايتک ار ه ا هم ه از ي ک
خ انواده ان د  .س ارتر م ی گوي د فرانس وی ه ا ب رای فع ال
نگهداش تن فابرک ه ه ای ش راب س ازی خ ون ميريزن د و
الجزاي ری ه ا ب رای دف اع از ع زت و ش رف و ن اموس
ش ان  ...ظ اهراً اس تدﻻل س ارتر گيراي ی دارد  .ام ا
وقت ی از اي ن زاوي ه دي د موﻻن ا ب ه قض يه نگ اه ش ود ک ه
"خون خون را نمی شويد" موضع کامو درستر به
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نظ ر ميرس د  .به ر ح ال ...بع د ه ا ميبين يم ک ه مغ ز
متفک ر ش ماره دو ،ب ا حرامزادگ ی و چت اقی سياس ی،
اق ای دوس تم را مع اون اول خ ود انتخ اب ميکن د...
زه ی ديمکراتيزيش ن اس تعماری موفقان ه ! در حاليک ه
اي ن ک نش و واک نش در ابع اد متباع د قاب ل بح ث و
بررسی است ،کنش آنی اقای ژوند قابل فهم است .
"عل م ب ه ق رآن ره ميب رد"" .انس ان را از عل م به ره
ان دک اس ت" " .ع الم مطل ق خداون د اس ت" .راه رس يدن
خليف ه خ دا ب ر روی زم ين ي ا انس ان ،ت ا رس يدن ب ه خ دا،
ک ه هم ان ازادی اس ت ،ب از ميباش د  .اي ن س خن علم ی
چگ وار ک ه انس ان جائزالخط ا اس ت ،تص ديق ح رف
ق رآن اس ت  .در ي اد واره حاض ر در م ورد عزي زان
ب ه ش مول مرح وم ژون د از انه ا ي اد ش د و بس ياری از
انه ا ب ه ح ق پيوس ته ان د ،ميت وان تص ور ک رد ،در کن ار
نقش ی س ازندۀ و ب ا اهميت ی ک ه اينه ا در اي ام زن دگی
خ ود  ،ب رای جامع ه و وط ن داش ته ان د ،ب ه احتم ال زي اد
اش تباهات کوچ ک اغلب ا غي ر عم دی ني ز از ان ان س ر
زده اس ت .مه م انتق ال ان بخ ش از تج ارب و دس ت
اورد ه ای انه ا ک ه در ق اموس انس انيت ُمه ر تائي د
ارزشهای همه زمانی و همه مکانی خورده اند ،
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ب ه ص ورت امانتداران ه ب ه نس ل ه ای بع دی  ،از راه ،
س ره ه ا را از ناس ره ه ا ج دا ک ردن  ،ميباش د .نگارن ده
را پاداش ی س زاوارانه ت ر از اي ن نخواه د ب ود هرگ اه ،
در اج را و انج ام رس الت امانت داری و نق د  ،منتق د و
راوی انش اﷲ ص ادق ب وده باش د  .قاب ل ي اد اوری
اس ت ک ه ن واده ه ای اق ای ژون د از جمل ه هيل ی ف روغ
اتم ر در ص دد جم ع اوری نوش ته ه ای اق ای ژون د ب ه
انگليس ی و نوش ته ه ای ديگ ران در ب اره او ب ه ش مول
چن د نام ه ب ه س ران کش ور ه ای انگل يس و امريک ا ،و
احتم اﻻ ت ز ماس تری او ب ه زب ان انگليس ی ان د .نگارن ده
بج ز مص احبه ب ا روز نام ه اس تراليايی ي اد ش ده چي زی
مس تند ب ه زب ان انگليس ی در اختي ار ن دارد  .درفارس ی
ني ز مجادل ه قلم ی او ومرح وم ولي د حق وقی ک ه در ان
زم ان درنش رات داخلی)اص ﻼح ي ا ان يس( نشرش ده
اس ت ،باي د جال ب ب وده باش د.ميگفتند ان ج دال ک ه
موضوعشرا نميدانم،به سوداقای ژوند پايان يافته بود.
روح اق ای ژون د و انع ده دوس تان ني ک س يرتی ک ه از
انه ا در اي ن ي ادواره  ،ي اد ش د و ب ه ح ق پيوس ته ان د ،را
شاد ميخواهم .
سدنی  11جون  2019استراليا
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 ب ه س بب اي ن ص راحت بي ان ،در حاليک ه تحص يل يافت ۀ امريک ا ب ود درخواس ت
مه اجرت او ب ه امريک ا قب ول نش د .و ام ا بع د ه ا دي ديم ک ه س رمايداری ح ريص ،
اغ وش ب د ب وی خ ود را چگون ه ب ه روی فراري ان کمونس تی ب ا پش ت ب ار ه ای غ ارتی
دالر ،عشوه گرانه و مشتاقانه گشودند.
 اش ارۀ دوس تی ب ه مناس بتی ب ه مقايس ه مقدم ه ه ای ق وانين اساس ی زم ان ش اه )نوش تۀ اق ای
فرهن گ( و مقدم ه ق انون اساس ی ل وی جرگ ه ای ک ه اق ای ک رزی را ب ر گ ردۀ م ردم
س وار ک رد ،توج ه ام را جل ب ک رد ک ه ب ه درس تی ني ات عادﻻن ه و عالمان ه و غي ر
عادﻻن ه وغي ر مردمان ۀ دس ت ان در ک اران مقدم ه ه ای اي ن دو ق انون اساس ی را نش ان
داده اس ت .در ص ورت دس تيابی ان ميکوش يم ان ر ب ه حس اب ض ميمه در پ اورقی حاض ر
بگنجانيم.
 کت اب "س خن چگ وارا" ش امل ترجم ه مقال ه ه ای اس ت ب ه قل م اق ای احم د ض يا خال د.
اس تنباط م ن بن ا ب ر ادبي ات خ وب ترجم ه مبت ی ب ه ص حت و ب ی غرض ی و ص داقت
مت رجم خواه د ب ود .وام ا اي ن کت اب چ اپ کاب ل ممل و از غلط ی ه ای ازار دهن ده چ اپی
اس ت  .کمک اری ه ای ممک ن ترجم ه  ،در ع دم دسترس ی ب ه مت ون اص لی را ن اگزير
قابل اغماض ميدانم.



چگ وارا م ی نويس د  ... " :از قض ا  ،در اينج ا باي د ب ه گ رايش عم ومی ،ب ه يک ی از
مناقش ه ب ر انگيزت رين مف اهيم دني ای ن و اش اره کن يم  .يعن ی ب ه مارکسيس م  .زم انی ک ه از
م ا س وال ميش ود اي ا مارکسيس ت هس تيم موض ع م ا مث ل فيزيک دانی اس ت ک ه از او
بپرس ند پي رو ني وتن اس ت ي ا از زيس ت شناس ی بپرس ند اي ا پاس تور را قب ول دارد يان ه .
حق ايق انق در اش کار اس ت ک ه بح ث در ب ارۀ ان ب ی فاي ده ب ه نظ ر ميرس د  .ي ک نف ر
ميتوان د مارکسيس ت باش د ب ا هم ان سرش تی ک ه پي رو ني وتن ب ودن و طرف داری از
پاس تور در فزي ک و ط ب جل وه ميکن د  .مف اهيم ن و نميتوان د ان بخ ش ه ای را ک ه پيش تر
وج ود داش ته نف ی کن د  .نمون ه ديگ ر مقايس ه فرض يه نس بيت انش تين ب ا نظري ه کوانت وم
پﻼن ک در مقايس ه ب ا کش ف ه ای ني وتن اس ت ...ب ديهی اس ت ک ه ميت وان ب ه اش تباهات
م ارکس در مق ام ي ک متفک ر و محق ق نظ ام اجتم اعی س رمايه س اﻻر ک ه در ان زن دگی
ميک رد اش اره ک رد .م ا امريک ای ﻻتين ی ه ا نم ی ت وانيم ب ا تفس ير او از بولي وار مواف ق
باش يم ي ا ب ا تفس ير او از مکزيک ی ه ا ک ه ب ه عن وان واقيع ت مس لم پذيرفت ه ش د .در ح الی
ک ه بس ياری از نظري ه ه ا در ب ارۀ ن ژاد و ملي ت ام روزه روز قاب ل پ ذيرش نيس ت .ام ا
اي ن م ردان ب زرگ ک ه حق ايق درخش انی را کش ف کردن د ،ب ه رغ م اش تباهات جزي ی ش ان
زن ده ان د و اش تباهات جزي ی ش ان نش انه انس ت ک ه انس ان هس تند انس ان جائزالخط ا حت ی
ميان مردان بزرگ وغول های حوزه انديشه هم وجود دارد .به همين دليل ما
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مارکسيس م را ب ه عن وان بخش ی از بدن ه دان ش فرهنگ ی وعلم ی بش ر مي دانيم . " .در
س طر اول هم ين مقال ه مينويس د " :انق ﻼب م ا ک ه در قال ب انديش ه ه ای بني ادين جن بش
ه ای انقﻼب ی نم ی گنج د انقﻼب ی بينظي ر اس ت و از الگ وی لن ين پي روی نم ی کن د "  .و
ب از در ج ايی مينويس د" :انق ﻼب کوب ا م ارکس را از نقط ۀ انتخ اب ميکن د ک ه عل م خ ود
را کنار ميگذارد و سﻼح انقﻼبی اش را بر ميدارد" .
 اگرچ ه در اي ن ش عر توج ه معط وف ب ه "جبر"اس ت ،ب ه نظ ر م ن رگ ه ه ای ليبرال ی
درعقايد سالهای اخرعمر اقای ژوند ريشه دارتر بود.
*توج ه ب ه ق انون ج زا موش ح جمه وری س رداری  ،در زم ان حاکمي ت ت ره ک ی -ام ين
بمﻼحظ ۀ کش تار ه ای وس يع و ش کنجه گ ری ه ای ق رون اوس طای ان ان ،ب ه احتم ال ق وی
م ورد کمت رين اعتن ا ب وده اس ت  .زي را ه ر س ور خلق ی خ ودش ه م ق انون و ه م مج ری
ق انون ب ود .بع د از تج اوز روس ها دادس تانی انقﻼب ی و محکم ه انقﻼب ی رژي م دستنش انده
روس ها ،ب رای ص دور ب ی ص رفه احک ام اع دام ه ا ،ب ا ع وامفريبی و ب رای حف ظ ظ اهر
به اين قانون تمسک ميجستند .
**تض اد ب اوری و اينک ه کوش يده ان د زن و م رد را ض د ي ک ديگ ر بباورانن د  ،در
حاليک ه زن و م رد يک ديگر را ايج اب ميکن د ،هرگ ز نميتوان د مح ل مناس بی ب رای ج ا
افت ادن س الم اي ن رابط ه ع اطفی اخﻼق ی حق وقی و انس انی از طري ق ثنوي ت ب اوری ه ای
ديگ ر چ ون روبن ا و زيربن ا ...مهي ا س ازد .تنه ا در فض ای ازادی و اس تقﻼل تب ين س الم
اي ن رابط ه ممک ن اس ت .کوش ش اول ی م ن در اي ن م ورد )ج ا دادن بح ث در ي ک مقال ۀ
منتشره( موفقيت اميز نبود .اگر بخت ياری کرد بار ديگر اقدام خواهم کرد.

پشت جلد

تاکي د و اب رام مس تمر م ابر اص ل ازادی واس تقﻼل ونف ی
ق درت  ،ريش ه در ني از ه ای هس تی و زن دگی انس ان و
جامع ه دارد  .و ه دف از ان برجس ته س اختن توان ايی ه ای
انس ان جامع ه ب رای عب ور از سرنوش ت تق ديری ب ه زن دگی

ت دبيری و از دور باط ل جب ر ،جهي دن اس ت  .در غي ر ان
ميدانيم که  " ،افتاب امد دليل افتاب" .

