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  زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی
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        ....این نوشته پاره یی از یاد هایم می باشداین نوشته پاره یی از یاد هایم می باشداین نوشته پاره یی از یاد هایم می باشداین نوشته پاره یی از یاد هایم می باشد
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دوم قرن نزدهم در جرمنی  ◌ٔ دیدگاه های مارکس  در جریان جنبش های کارگری دادخواه، در نیمه
  .شکل گرفتند

جرمنی، انگلستان و فرانسه به این پخنگی و بلوغ : رگاه رشد سرمایه  داری درکشور هایی چونه
  . نمی رسید، نی از جنبش کارگری خبری بود و نی از دیدگاه های مارکس

او به این باور ها، در جریان بررسی پُرنقد مناسبت های اجتماعی و اقتصادی سرمایه داری رشد 
و روح اندیشه ها و نظریه های مارکس را می توان در دید نقادانه اش مشاهده گوهر . یافته، دست یافت

این دیدگاه در خط همان جنبش روشنگری قرار دارد که  در سده های هفده و . نمود و به روشنی پی گرفت
 در گوهر دید روشنگرانه، نقد خرد گرایانه قرار. هژده عیسایی، پا در میدان دیدگاه های فلسفی گذاشتند

این دید، از همه باور های گذشته، اسطوره زدایی می نماید و هیچ تابوی در مسیرش جان سالم بدر . دارد
  .نمی برد

        مرید آشنامرید آشنامرید آشنامرید آشنا    ◌ٔ ضربهضربهضربهضربه
نزده  وارد ذهن دنیای کاوش و تالش انسانی برای دریافت به  ◌ٔ دیدگاه های مارکس در جریان سده

کاری که پیش از او . هستی در ذهن ها کاشت ◌ٔ پرسش های زیادی را در باره. تر واقعیت و درستی گردید
ذهن ناخودآگاه  ◌ٔ پس از او این فروید بود که دریچه.  میکیاویللی، این اندیشه پرداز سیاست مدرن انجام داد

  .را گشوده و به دنیای جن و جنزده گی چلیپای بزرگ کشید

یگر آن ها را از بررسی درستی ها ایزم ،، افزوده شد، د ٫٫اما، آن گاهی که بر این اندیشه ها پساوند  
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. و  حقیقت ها تهی ساخت و به آن محتوی ایمانی و عقیدتی داده در قالب تنگ ایدیولوژی در بند کشیده شد
تعهد و اطاعت کامل پیروان، تاکید بر تبلیغ پرُسر و صدا، : در ایدیولوژی سیاسی این نماد ها، چشمگیر اند

باور ایمان وار و کورگونه و باال تر از همه  چشم پوشی از واقعیت  حضور حقایق مطلق و دگرگون ناپذیر،
هایی که در چارچوب اندیشه یی ما جور نمی آیند، ایجاد رابطه پیری و مریدی، و اخر نی آخرین، تالش برای 

  .یافتن راه حل ساده برای یک مساله یی به شدت بغرنج و پیچیده

اب مقدس جلد نمودند و به هفت الی تکه بستند، تا در روز به این گونه دیدگاه های او را به شکل کت
  .های دشوار از آن طلب گشایش مشکل و دردسر نمایند

  .مارکس به نقد سرمایه داری برای نمایش توانایی این ساختار دست زد نی زوالش

خواهد ساختار آینده که در آن آزادی در ستیغش قرار خواهد گرفت و باالترین مقام را  ◌ٔ او در باره
داشت، تنها اشاره های رمز گونه یی نموده است و هرگز کدام حکمی ـ به صورت طبعیی ـ را صادر نکرده 

  .است

همان گونه که نیچه، مسولیت برپایی تنور های آدمسوزی هیتلر را به دوش ندارد، مارکس نیز مسول 
جه گاه ها را که به نام او، رژیم های برپایی گوالگ ها، میدان های کار اجباری استالین در روسیه و دیگر شکن

این خط را می توان در تمام نظام های مستبد که . گویا چپ، اما، به شدت  استبدادی انجام دادند، نمی باشد
  .نام سوسیالیزم را بر خویش گذاردند و میللیون ها انسان را سر به نیست نمودند، به روشنی پی گرفت

  .برابرخواهی مطلق، خود زمینه ساز قدرت استبدادی می گردد ◌ٔ جامعه ◌ٔ ذات و گوهر خود اندیشه

مارکس به زودی متوجه شد که برخی هوادرانش از آن میان کارل کاوتوسکی، دیدگاه ها او را به 
او در بحثی که با پاول .  او به زودی از این امر فاصله گرفت. سوی نصگرایی، دگماتیزم و تعیین می کشانند

  یک چیز روشن است که من مارکسیست نیستم،، ٫٫به صورت روشنی بیان داشت،  الفارگو، انجام داد،

دیدگاه های مارکس ) ۱۸۷۸(انتی دیورینگ،،  ٫٫اما، این انگلس، آشنای نزدیکش بود که در کتاب کتاب 
  .را وارد دنیای نصگونه یی ساخته آن ها در چارچوب تنگ ایدیولوژی در زندان انداخت

برداشت سطحی، روح خالق و دگرگون یاب، جدلی یا دیالکتیکی را از اندیشه کاوتوسکی و انگلس با 
  .های مارکس بیرون کشیده و بر  آن ها مهر مَحکم ایدیولوژیک زدند

از آن پس، ما شاهد ظهور ده ها دیدگاه گونه گون می گردیم که همه خود را هوادار مارکس می 
پدیده ها را به دست فراموشی می   ◌ٔ دگرگونی دایمی و زندهاما، روح . خواندند و به او استناد می ورزیدند

  .سپردند

  .را به زور تحمیل  کردند -ismبه این گونه به شانه های نام مارکس، پسوند ایزم   

یکی از شگردهای  پسوند ایزم  این است که دارای . این نمایه یی ایزم، ریشه در زبان یونانی دارد 
پُرکاربرد ترین مورد ها را به حیث پسوند در نام ها و صفت ها می توان . معنا های گونه کون می باشد

  .یافت

  . در این صورت معنای رای، عقیده، ایمان، مذهب، مکتب، روش، آیین و گرایش را به همراه دارد

عربی برای نحله ها و مکتب  ◌ٔ در زبان پارسی نوین پس از سدهّ هشتم عیسایی، با پیروی از شیوه
مذهب در این بخش  ◌ٔ از این رو، واژه. مذهب به کار می رفت ◌ٔ رفانی، کالمی و دینی واژههای فلسفی، ع

پسان تر ها واژه گان اهل و ... مذهب اشعری، مذهب معتزلی و دیگر و دیگر: ها را به همراه داشت مانند
  .اهل حق و اصحاب رای: مانند. اصحاب نیز کاربرد یافت

فردباوری : واژه، باید برابر نهاد نزدیک به آن را به کار برد مانندبا توجه به بار معنایی گوناکون هر 
Individualism  یا آزادی  خواهیliberalism.  

  دید پُرنقد به اندیشه های مارکس
در گوهر این دید گاه . از همان آغاز، ما شاهد بروز دیدگاه های پُرنقد به اندیشه های مارکس هستیم
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مردمساالری اجتماعی یا سوسیال دموکراسی یا سوشیال  ◌ٔ ین امر بنیاد اندیشها. نقد برای اصالح خواهی بود
اما، این . دموکراسی را در اروپا به ویژه جرمنی، جایی که خاستگاه اندیشه های اولی مارکس بود، می سازد

  .امر در مرداب اندیشه های روستایی روسیه ، غرق گردید

  دیدگاه های مارکس و انحراف روسی
هفدهم تا بیستم  ◌ٔ سده( که می دانیم حضور دولت مستبد، ونظام سیاسی مطلق در روسیه آن گونه 

  .بروز طبقه های اجتماعی نیرومند و مستقل را که در برابر دولت قرار بگیرند، فراهم نساخت ◌ٔ زمینه) 

  .ردندانقالب سوسیالیستی در روسیه به زبان نیاو ◌ٔ به این دلیل نی مارکس و حتا انگلس، گپی در باره

جای شگفتی است که آنان از مالکیت اشتراکی زمین در روسیه نگاهی به دگرگونی کمونیستی می 
  .  انداختند

دهقانی  ◌ٔ روسیه که ریشه) توده باور(اختالف میان سوسیال دموکراتان مارکس باور و ناردونیکان 
اری گپ می زدند و دومیان از اولیان از رشد سرمایه د. نبرد قرار داشت ◌ٔ داشتند در باالترین بخش سیاهه

) اقلیت(و مونشویک ) اکثریت(بعد ها، میان سوسیال دموکراتان هم دو گروه بولشویک . دگرگونی دهقانی
اولی ها هوادار انقالب سوسیالستی بودند و دومی ها از انقالب بورژوا ـ دموکرات جانبداری . دهان باز کردند

  .می کردند

این مساله مطرح بود که شورا . رای دگرگونی در روسیه فراهم ساختجنگ اول جهانی زمینه یی را ب
لنین تالش داشت تا از این اهرم برای به دست گرفتن قدرت . های کارگری قدرت را به دست خواهند گرفت

درصد رای را به دست خواهند آورد، به فکر  ۱۵اما، هنگامی که درک کرد که بولشویکان تنها . بهره بگیرد
شکست خورد، لنین از فنلند عملیات  ۱۹۱۷جون  ◌ٔ انه افتاد و پس از آن که شورش مسلحانهشورش مسلح

  .کودتا، سمت و سو داد ◌ٔ تصرف قدرت را به گونه

. نو و اما، به شدت بیرحم شکل گرفتند ◌ٔ در زمان خود او، اولین هسته های نظام استبدادی به گونه 
ه قدرت به صورت غیر انتخابی و دموکراتیک، به آن جای شورا های کارگری را دستگاه حزبی گرفت و هم

  .انتقال یافت

از آن جایی که تمام ذهن لنین را تصرف قدرت پرُنموده بود، به دیدگاه های مارکس آن گاهی که با 
لنینزم یا لنین باوری،  ◌ٔ از این رو واژه. نظر خودش ناسازگار می آمدند، به ساده گی و تندی پشت پا می زد

  .سربلند کرد

  کلیسای نو
با رواج پرستش کیش شحصیت پُرقدرت استالین، همان سلسله مراتب مذهبی و کلیسایی به شکل نو 

این امر ریشه به دورانی کودکی اش دارد که پدرش با زور او را به کلیسا برد تا در آینده . قد می افرازد
  .به دین گردید اما، او رهبر آهنی و مستبد، مگر نا باور. کشیش پُرسر و صدایی گردد

مومنان، کافران، : از گونه. در این ساختار کلیسایی، همه گونه نماد های دین عیسایی پدیدار گردیدند
  .روحانیان، پیران، مریدان، دوزخ، بهشت، توبه و حتا اعتراف به گناه، و دادگاه دینی

ی قوانین تکامل خود لنین نیز این گپ مارکس را که آگاهی سیاسی و طبقاتی محصول خود به خود
او یادآور شد که آگاهی سیاسی و طبقاتی را سازمان انقالبی می تواند . تاریخی و اقتصادی اند، زیر پا نمود

  .با تزریق نظریه های انقالبی در ذهن توده ها، ایجاد نماید

  .لنین نی تنها این اصل، بل ده ها اصل دیگر دیدگاه های مارکس را نادیده گرفت

به این  ۱۹۲۱ن ضربه را با تحکیم حزب علیه اتحادیه ها و شورا های کارگری در سال لنین شدید تری
این امر، زمینه را برای توطیه در خط غیر قانونی سازی فعالیت های دیگر اندیشان و . روند، وارد نمود

  .سرکوب به اصطالح دشمنان یعنی تمام کسانی که برایش سرتایید نمی جنباندند، فراهم ساخت

جریان آن اسطوره یونانی را به یاد می آورد که در آن آهنگری که هم رهزنی می نمود و هم در این 
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هرگاه اسیری را گرفتار می نمود بر آن . بحر دزدی، برای این که اسیران را جزا بدهد، چپرکت آهنیی ساخت
ن را می برید و اگر اگر با آن راست می آمد، رهایش می نمود، اگر دراز بود آ. چپرکت آهنی می خواباند

  .  کوتاه، کشش می نمود تا برابر چپرکت گردد

  .عملکرد لنین را تا پایان، همین تخت آهنی شکل می داد

  .به این گونه لنیزم یا لنینباوری به شکل ایدیولوژی سیاسی قد بلند نمود

ها و افزایش های استالین بر این دید گاه هایی که خود در کژ راهه قرار داده شده بودند، نیز کاهش 
  .گسترده یی را به میان آورد

این  ◌ٔ تروتسکی که دست آهنی استالین، گلو او را حتا در تعبیدگاهش در مکسیکو فشرد، در باره
فکری، کوته بینی و مهمل گویی  ◌ٔ مسایل لنینیزمِ استالین مجموعه یی از زباله ٫٫کژراهه چنین می نویسد، 

  ،،.است

 ◌ٔ همه گروه های بعدی که ادعای مارکس باوری را می نمودند و در چنبره این امر، اثر ویرانگری بر 
نفوذ و قدرت اتحادشوروی قرار گرفتند، جاری نمود و پیامد های دردناکی را برای مردم و از آن میان ما، 

  .شکل داد

        مارکس و کشور های حاشیه ییمارکس و کشور های حاشیه ییمارکس و کشور های حاشیه ییمارکس و کشور های حاشیه یی

رگری در کشور های این مساله روشن است که دیدگاه های مارکس برآمده از جنبش های کا
  .صنعتی سرمایه داری یا کشور های مدرن بودند ◌ٔ پیشرفته

این دیدگاه ها برای تحول خواهان و اصالح گرایان نظام های پیش سرمایه داری یا پیش مدرن، به 
پسمانده گی اقتصادی، : تالش آنان برای یافتن پاسخ به دردسر های خود شان مانند. شدت بیگانه بود

نه گان و وابسته گی، از راه دیدگاه ها مارکس، کژ راهه های دیگری به باور های مارکس بیگا ◌ٔ سیطره
  .افزود

تجزیه نو کمون : مارکس به این باور بود که همبود های آسیایی به خاطر برخی ویژه گی هایی چون
شدید مرکز  ها اولی، حضور پرُ رنگ مناسبت های اجتماعی قبیله یی ـ دهقانی،  کمبود آب، ضرورت نظارت

آبرسانی، دیوانساالری مستبد دولتی همه و همه سد های سکندر در برابر شکل گیری طبقه ها  ◌ٔ بر شبکه
  .گردیده و نبرد طبقاتی را نا ممکن می سازد

تجزیه مناسبت : از این رو او به این باور بود که حضور بریتانیا در هند، دو کار مهم را انجام می دهد
  .ادی قبیله یی و ایجاد بنیاد جامعه مدرنهای اجتماعی ـ اقتص

در باره رابطه و مناسبت های میان کشور های صنعتی و حاشیه یی یا پیرامونی می توان کوهی از 
  .این بحث، جدل و کنکاش همین اکنون نیز جریان دارد. دیدگاه ها و نظریه ها را بررسی کرد

        ما، مارکس باوری و باور های دیگرما، مارکس باوری و باور های دیگرما، مارکس باوری و باور های دیگرما، مارکس باوری و باور های دیگر

ت که ابهام در درون  دیدگاه های مارکس، همراه با این نیت که  پیروانش آن ها را باید به روشنی گف
ـ بریزانند، سبب باز شدن دهان .. در قالب خود و دید خود ـ کاوتوسکی، لنین، استالین، ماوو و دیگر و دیگر 

  .کژراهه از یک سو و رد برخی اندیشه هایش گردید

مایه داری در باالترین مقام سیاهه دیدگاه هایش قرار در باور مارکس مساله فروپاشی نظام سر
  .داشت

  .به این گونه، نخست از همه بر دیدگاه هایش مهر سنگین ایزم یا باورخدشه ناپذیر خورد

یعد تر، دستگاه اندیشه یی که اکنون در قالب تنگ ایدیولوژی فرو برده شدند، با نام های لنین باوری، 
چنان بحر انحراف را به میان آوردند که ...و حتا انور خوجه باوری و دیگر و دیگراستالین باوری، ماووباوری، 

  .کسی را توانایی جدا سازی و سره سازی مُهره را از خرمُهره نماند



www.goftaman.com 

در این میان بدترین کژراه را می توان در وجود کمون گرایی دولتی روسی دید که خود به مانند باور 
از آن پس تمام این . ت که حقیقت مطلق و نهایی شناخت را در بر داردهای دینی به این گونه شکل گرف

شاه انحراف این مساله را می توان در . دستگاه با فراخنا و پهنایش در خدمت فرمانروایان مستبد قرار گرفت
دگرگون سازی را در جایی که از فقدان طبقه های اجتماعی رنج می برد، به جنگ میان  ◌ٔ چین دید که وظیفه

تمام راه های حل دردسر های اجتماعی به نظام . ادران و دارایان بخشید و آن را رنگ نبرد طبقاتی دادن
این رژیم ها از راه کاربرد زندان و بعد بندیخانه عظیم تری به اندازه بَر و . توتالیتر و اقتدار گرا سپرده شد

این ها وسیله . راه را از میان بر دارنددَرازی یک کشور، گویا تالش نمودند تا مشکل ها و دردسر های سر 
این امر منجر به ایجاد دستگاه به شدت عظیم و غول پیکر . هایی برای اصالح فرد به حساب گرفته شدند

  !استبداد پولیسی گردید و کار و بار شان گویا شکل دهی انسان نوینی بود

            سیاره و قمر هایشسیاره و قمر هایشسیاره و قمر هایشسیاره و قمر هایش
یی گویا انقالب پرولتری، دستگاهی به نام کمینترم، با ، برای صدور و حتا برپا۱۹۱۷در شوروی پس از 

کار اصلی این ساختار، کمک و حتا ایجاد حزب های مارکس . اندیشه ها و دست های خود لنین شکل گرفت
  .باور بود

پس از جنگ جهانی دوم، اتحاد شوروی، نیازی به ساختار های برخی حزب های مارکس باور سر 
این امر در وجود ساختار . توسعه طلبانه اش درد سر می آفریدند، ندید کش که در برابر سیاست های

زمین  ◌ٔ کمینترن  که هدف اش براندازی رژیم های بورژواری جهانی و ایجاد دولت شوراهایی در سراسر کره
شوروی،  از این رو به .  بود تا راه را برای نابودی کامل دولت سرمایه داری هموار سازد، تبلور می یافت

 ◌ٔ هر حزب و تمام جنبش چپ که مرکزیت پذیر نبودند، به ساختار کمینترن  نقطه ◌ٔ حال و وضع پیچیده ◌ٔ هانهب
  .پایان گذارد

استالین تالش نمود تا حزب های قمری را که در محور . در این جا هم دوگانگی روشنی به میان آمد
اما، . هی کمونیتسی،، یا کمنفورم، گرد بیاورددفتر آگا ٫٫قرار داشتند در ساختاری به نام. ا. ک.نزدیک تری به ح

  .عمر این ساختار با مرگ استالین و حضور دیدگاه های پُر نقد خروشچف، نیز پایان یافت

از آن . روابط بین المللی را ایجاد نمود ◌ٔ به زودی در تشکیل اش شعبه. ا.ک.پس از مرگ استالین، ح
الح کمونیستی و چپ که نقش قمر ها را برای حزب ایجاد و رهبری حزب های دیگر به اصط ◌ٔ پس وظیفه

  .  کمونیست اتحاد شوروی، به دوش می کشیدند، به این شعبه سپرده  شد

روابط  ◌ٔ به ویژه شعبه. ش.ا.ک.از آن پس اداره بی چون و چرای این حزب های قمری به دست ح
  .سیاره ،، را بازی می نمود، سپرده شد ٫٫بین المللی که نقش 

        که زیر پا شدندکه زیر پا شدندکه زیر پا شدندکه زیر پا شدنداصل هایی اصل هایی اصل هایی اصل هایی 
حق تعین سرنوشت،، که  خود لنین بار ها و  ٫٫شوروی به زودی  یکی از اصل هایی معروف به نام 

می  زندان ملت هازندان ملت هازندان ملت هازندان ملت هابار ها ـ پیش از تصرف قدرت در روسیه ـ  به آن تاکید می نمود و از این رو روسیه را 
، به روشنی یادآور ۱۹۱۷ن، در ماه نوامبر یادم مان نرود که خود لنی. خواند، به زودی به دست فراموشی سپرد

از این . شده بود که مردمان آسیای مرکزی می توانند زنده گی  خویش را خود با آزادی سر و سامان بدهند
  .فرغانه و بعد خیوا و بخارا استقالل خویش را اعالم نمودند ◌ٔ رو خوقند و حوزه

جوانان بخارا و جوانان بخارا و جوانان بخارا و جوانان بخارا و     ا تشکل نیروهایی زیر نام شوروی، ب. این دولت به شدت کوتاه مدت و زود گذر بود
، بخش هایی که به آزادی دست یافته ۱۹۲۴به سرکوب ازادیخواهان در این دیار دست زد  و در سال  خیواخیواخیواخیوا

  .خونین و پرُ استبدادش قرار داد ◌ٔ در زنجیر سیطره  اتحاد داوطلبانهاتحاد داوطلبانهاتحاد داوطلبانهاتحاد داوطلبانهبودند، دوباره زیر نام  

نفوذش را در خط اندیشه های خود، در تمام آسیا،  ◌ٔ ایرهاز آن پس تمام تالش شوروی این بود که د
  .این امر افغانستان را در کنار این دایره قرار داد. گسترش بدهد

در این راستا، توجه شوروی به این مساله متمرکز بود که افغانستان را با دادن یاری ـ به شکل های 
  .مرکزی، باز داردآسیای  ◌ٔ گونه گون ـ  از کمک به جنبش های استقالل طلبانه



www.goftaman.com 

این امر زمانی برای شوروی ناگوار تمام می شد که امان هللا در سر رویای رهبری تمام مسلمانان 
اما،  سرکوب  جنبش های آسیای مرکزی، جنبش خالفت در هند و پان ترکی در . آسیای مرکزی را می پروراند

  .پا نمودترکیه، سد سکندری را در برابر تحقق این رویای امان هللا، بر

        شورویشورویشورویشوروی    ◌ٔ زیر سایهزیر سایهزیر سایهزیر سایه
شوروی پس از فراغت از آسیای مرکزی ـ با سرکوب خونین ـ در همان خط سیاست امپراتوری تزاری، 

  .در رقابت با بریتانیا ـ تالش نمود تا افغانستان را در محور نفوذش قرا بدهد

غانستان هم به که بلشویکان قدرت را در روسیه به دست گرفتند و اف ۱۹۱۷این امر از همان سال 
  .، بر این امر، مُهر قانونی زد۱۹۲۱قرارداد . آزادی در کار های خارجی اش دست یافت، آغاز می گردد

 -اوج این امر را در ماه های اپریل. سپس ما شاهد نفوذ گام به گام شوروی در کشور می باشیم
ن الل،ه به تاج و تخت، به شمال ، شاهدیم که شوروی بیش از هزار نفر را برای باز گرداندن اما۱۹۲۹جون 

این نیرو ها تا تاشقرغان دست یافتند، اما، به زودی زیر فشار متعدد و عدم جانبداری محلی، . فرستاد
  .برگشتند

، ما شاهد وضع و حال انجماد و یخزده گی در مناسبت ها میان دو ۱۹۵۰از آن پس تا آغاز سال های 
  .کشور می باشیم

. ، این یخ در گرمای دیدگاه های او آب گردید۱۹۵۲ن داوود به حیث صدراعظم،اما، با به قدرت رسید 
  . شوروی با آرامش اما، گام به گام به نفوذش افزود

شوروی ها با استفاده از اهُرم های سیاسی، اقتصادی و . جنگ سرد به گرمی این رابطه های افزود
تنها ذکر این رقم ها . ن را در دامش انداختفنی، در تلکی که شاه فنرش کمک های نظامی بود، افغانستا

اردوی کوچک چل هزار نفری کشور با جنگ افزار های قدیمی به اردوی . مشتی از  خروار را نشان می دهد
این اهرم، هم . صد هزار نفری و قوای هوایی ده هزار نفری با جنگ افزار ها تا حدودی مدرن، بدل شد

پی آمد هایش . و هم حضور اندیشه های مارکسباوری روسی را حضور مشاوران شوروی را فراهم ساخت
  . ، به روشنی می توان دید۱۹۷۸و  ۱۹۷۳را در دو کودتای 

        زمین ذهنیت ما و کاشت تخم این اندیشه هازمین ذهنیت ما و کاشت تخم این اندیشه هازمین ذهنیت ما و کاشت تخم این اندیشه هازمین ذهنیت ما و کاشت تخم این اندیشه ها
این امر روشن است که انسانان برابر با وضع و حال جغرافیا دست به ساختار یک همبود خویش می 

این سازه به شدت . سرچشمه هایی است که تداوم زنده گی را فراهم می سازنداین ها همه بسته به . زنند
  .دگرگون پذیر بوده و درخط تولید و توزیع غذا در زمانه های تنگدستی و فراوانی تنظیم می گردد

در این گونه همبود ها که  چارچوب ساختار طایفه یی، عشیره یی، تول، تولوار، قبیله یی و قومی 
این کردار ها تا آن . های گونه گون رفتار، رابطه میان عضوان همبود را سر و سامان می دهددارند، شیوه 

  .گاهی که این همبود ها جای شان را به ساختارهایی که در آن قانون فرمان براند، ادامه می یابند

در تمام  در افغانستان که تعداد قوم ها و زبان ها به چل و هشت تا می رسد، این نماد را به روشنی
تنها در شهر های بزرگ است که این رفتارهای عشیره یی، طایفه یی، .  ساختار های قومی  می توان دید

روشن آن را می توان در کابل و آن هم در میان  ◌ٔ نمونه. قبیله یی و تول وتلوار و قومی کمرنگ می گردند
  .خانواده گان آگاه دید

هندو و اروپایی، : هشت زبان و قوم، به چار گروه اصلیاین را نباید فراموش نمود که همین چل و 
  . التایی، دراویدی و سامی تقسیم می گردند

این نماد ها در شیوه رفتاری در میان بخش زیاد قومان کشور از پشتون گرفته تاپارسیبان، ترک و  
 ◌ٔ واژه(وازی، ننوات مهمان ن: به این  گونه خویش را بیان می دارند. دیده می شود...مغول و دیگر و دیگر

بعد گروه به . در این رفتار شخص به گروه دیگری پناه می برد. پشتوست که رفتن و مراجعه کردن معنا دارد
، بدل یا انتقام، شجاعت، غیرت، شمشیر، . )مخالفانش مراجعه می نمایند و خواستار بخشایشش می گردند



www.goftaman.com 

  .ننگ و ناموس

یر ساختار هایی به شکل طایفه، تول و تولوار، عشیره، در همه این ساختار ها قومی، می توان ز
  . خیل و دیگر و دیگر رادید

به صورت روشن می توان افغانستان را کشوری دانست که در آن مناسبت های اجتماعی ـ اقتصادی  
دهقانی ـ قبیله گی ـ در میان تمام قومان کشور که تعداد شان به چل و هشت می رسد، این امر با ضریب 

  .ی متفاوتی، وجود دارد ـ نقش مسلط را داردها

در بحر چنین مناسبت ها، تنها می توان جزیره های کوچکی را که پلی به  سوی دگرگونی زده  اند،  
این جا ها هم به . کابل، کندهار، هرات و مزار دید و بس: در وجود دو تا سه شهر تا حدودی بزرگ مانند

در . امتِ ده ها و روستا های عقب مانده سنتی در محاصره تنگی قرار دارندشدت با دیوار گلی پُرپهن و بلند ق
این امر به دعوت بزرگان قوم . میان این قومان کردار قضایی، به شکل جرگه و اولوس حل و فصل می گردد

. صورت کرفته و شرکت کنتده گان به شکل دایره یی ـ نگهداری تساوی میان عضوان ـ در آن گرد می آیند
  .له در این گرد هم آیی چون قانون قابل اجراستفیص

مورد توجه در باره همبود های قومی و قبیله یی در کشور این مساله است که  ◌ٔ از دید تاریخی نکته
این امر اثر پرُرنگی را را از دید روان اجتماعی در میان . هر کس و فرد، خویشتن را باال تر از دیگری می داند

خودش که روان جهانبینی اش  ◌ٔ در این همبود، هرکس به گذشته. ای گذاشته استمردم و هر همبود به ج
عنصر مهم در . او تنها و تنها از همین دریچه به گذشته و امروز نگاه می نماید. را شکل می دهد، پیوند دارد

ی نماید و از هر فرد در این همبود تا پای جان به نگهداری این عنصر فخر م. این امر افتخار و غرور می باشد
  .آن دفاع

. در  متن این ساختار، وجودی به نام ریش سپید، سرکرده و بزرگ قوم جایگاه اصلی و برتری را دارد
این را نباید فراموش کرد که دارایی و ثروت و ملکیت اساس این بزرگی را نمی سازد، بل این کردار و رفتار 

ه گی و باالتر از همه تواناییش در حل مشکل های شجاعت، هوشیاری، دادگری و نام خانواد: شخص مانند
در این جایگاه ریش سپید، از حیثیت باالیی . سر راه همبود، اند که او را به مقام بزرگ قوم می رساند

نماد آن را در . برخوردار می گردد و می تواند همبودش را در حادثه ها و رخداد های گونه گون رهبری نماید
  .دید جرکه و اولس می توان

به این گونه مردم، نقش میانجی را میان همبود سنتی، دربسته، محافظه کار و حکومت به دوش می 
هرگاه که حکومت دگرگونی و یا اصالح هایی در غیاب این بزرگان روی دست بگیرد، با عصیان و . کشند

  .سرکشی همبود رو به رو می شود

. اری است که با همان روان خودی، پیوند داردنماد دیگر شکل دهنده رفتار مردم یک نوع خود مخت
، این ساختار شکل گرفت، ۱۷۴۷آن گاهی که در سال . این امر همچنان ریشه در تاریخ اجتماعی کشور دارد

در این ساختار هر قوم در کار . گوهر اساسی اش را خود مختاری گروه های قومی و طایفه یی می ساخت
عوض، آنان وظیفه داشتند تا برای ساختار نظامی آن زمان لشکر، در . های داخلی خویش مستقل بودند

  .جنگجو، غذا، جای و حتا جنگ افزار تهیه نمایند

نزدهم برای پایان دادن به این خودمختاری صورت گرفت،  ◌ٔ پایان سده ◌ٔ با وجودتالشی که در دودهه
  .هرگز خود مختاری اجتماعی گروه های قومی را از میان برده نتوانست اما،

  .در این ساختار دهقانی ـ قبیله گی، نشانه بارز پایین بودن سطح تولید می باشد

شیوه های کنونی زیست، به صورت عادی نی تنها در میان گروه های مربوط به محیط های گونه 
همان گونه که . گونه، تفاوت دارد، بل در میان گروه هایی با تاریخ های فرهنگی نا همرنگ، نیز جریان دارد

درصد هم  به  ۱۵. درصد، در روستا ها زنده گی می نمایند ۹۰بخش زیاد مردم افغانستان یعنی یاد نمودیم، 
شیوه های زیست و گذرانی همراه با افزار  در این کشور. شکل کوچی و یا نیمه کوچی گذران می نمودند

از . مروج بوده است، مقایسه کردکاری وجود دارند که می توان آن ها را با راه و روشی که در پیش از تاریخ 
زنده گی مردم، به شمول کوچیان، شکارچیان، گردآوران  ◌ٔ آن جایی که تنوع و گونه گونی زیادی در شیوه
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 ◌ٔ مواد غذایی، کشتگران و باشنده گان شهری وجود دارد، از جمع بندی آن می توان به نمونه های شیوه
، به این باور دست یافت که در ۱۹۷۳درسال   Leshinkلشینک . زنده گی در پیش از تاریخ دست یافت

افغانستان همانند بلوچستان و وادی سند، نظام کار برد و استفاده از زمین در زمان کنونی، در جریان چند 
  .میللیون سال دگرگونی نپذیرفته است

نبع آب، به همین دلیل، م. بخش زیاد شان گذران زنده گی را از راه کشت و زراعت، مهیا می سازند
این امر نی . عنصر مهم و تعیینگری را برای تهیه غذا و گذران زنده گی برای انسانان این سرزمین  می سازد

تنها بر کشت و کشاورزی اثر وارد می نماید، بل بر دام داری، شکار و گردآوری غذا تاثیر نیرومندی به جای می 
  .اردگذارد، زیرا وجود چارپایان و گیاه ها به آب بستگی د

  .دهقانان با استفاده از ابزار کار ساده، به کار کشت می پردازند

 کوچیان گله دار نابکوچیان گله دار نابکوچیان گله دار نابکوچیان گله دار نابگروه هایی اند که می توان به آنان : تمام دهقانان در افغانستان ساکن نیستند
برخی از گروه ها، . در کنار آنان کسانی اند که کوچیگری فصلی را با کشت غله همراه می نمایند. گفت
. وچیگری خویش را با اقتصاد متغییر و یا وضع آب و هوا همسان می سازند و مطابقت می دهندک ◌ٔ درجه

راه میان چراگاه . م. کوتاهی را سفر می کنند، در حالی که گروه دیگر تا هزار ک ◌ٔ برخی از گروه ها، فاصله
  .های زمستانی و تابستانی را می پیمایند

می بریم، هدف این است که وسیله گذران شان گله های  کوچیان ناب را به کار ◌ٔ آن گاهی که واژه
این ها غذا، سوخت، مواد برای لباس، و پناه گاه تهیه داشته موادی را هم برای تبادله . گوسپند و بز می باشد

آنان از چراگاه های زمستانی به سوی چراگاه های . میان دهقانان و سوداگران در شهر ها ذخیره می دارند
  .بخش های کوهستانی واقع در کوه های مرکزی سیر می نمایند تابستانی به

آن گونه که خود شاهدم . بخش بزرگ مردم مصروف تولید غذا برای رفع نیاز های اولی زنده گی اند
که در دایکندی به سر می بردم، در روز بازار نبادله جنس به جنس صورت می گرفت و پول  ۱۹۴۷در سال 

در این ساختار . این امر از تحرک اجتماعی به شدت می کاهد. دوش نگرفته بودهنوز نقش تعیینگر را به 
در این همبود کوچک، یک فرد یا . دربسته، فرزندان در بخش زراعت و مالداری پای در پای پدران می گذارند

ست جالب ا. تنگ خونی و خانواده گی جریان می یابد ◌ٔ ازدواج در همان حلقه. زبر دست است و یا زیر دست
  .که حتا کوچیان بر همان خطی سیر می نمایند که پدران شان در جریان سده ها، زیر پای نموده اند

در این ساختار خانواده در عقب دیوار های گلی پُر پهن که حتا کلکین و باد گیری هم ندارد، به سر 
حتا  بیگانگانبیگانگانبیگانگانبیگانگان. نگه می دارددور  بیگانهبیگانهبیگانهبیگانه    این دیوار پُرپهن و بی روزن خانواده و فرد را از حضور . می برند

این امر یک نوع حس بیگانه . شامل خود مردم نیز می گردد، چی رسد که از قریه ، ده و یا شهر دور تر بیاید
باقی می ماند و   خودخودخودخودتنگ  ◌ٔ به این گونه هر خانواده، ده و قریه در همان دایره. ستیزی را به میان می آورد

  .می شوندشمرده  بیگانهبیگانهبیگانهبیگانهدیگران برایشان  ◌ٔ همه

دین و مذهب های گونه گون که حکم های خویشتن را با حال و وضع محل همسان ساخته اند، 
دیوار گلی پُر پهن همراه با دبوار های . همراه با دید تقدیر گرایانه، خرد گرایی را  امکان جلوه نمی دهند

ین امر در حالی است که ا. می سازد اااادرونگردرونگردرونگردرونگرسنگشده باور های مذهبی، یک همبود اجتماعی را به شدت 
این امر سبب می گردد تا تصادم و برخورد شدیدی میان روستاییان درونگرا و . دارند بیرونگرابیرونگرابیرونگرابیرونگرا    اصالحگران دید

  .تحول خواهان بیرونگرای شهری، رخ بدهد

این نماد ها و نماها، حالی را در کشور سر و سامان داد که پدیده سخت جان دیگری را به نام نیروی 
در بسیار مورد ها قومان گوناگون و رهبران همبود های مختلف، حکومت را . مرکز را به میان آورد فرار از
همبودهای مختلف همیشه در برابر نفوذ حکومت مرکزی در کار هایشان مقاومت . می دانستند بیگانهبیگانهبیگانهبیگانه    موجود

دار در کشور بدل خودگرایی محلی و آزادی همبودی درونی به یک سنت سخت جان و دوام. نشان داده اند
در این باره نمونه های زیادی را می توان آورد که به باورم شازترینش عدم جلب عضوان برخی . شده است

  .از همبود ها به خدمت عسکری و سربازی می باشد

        رانده شده رانده شده رانده شده رانده شده     ◌ٔ بیگانهبیگانهبیگانهبیگانه    
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سنتی و دربسته است که حتا دین اسالم با حضور بیش از هزار  ◌ٔ در متن چنین همبود و جامعه
الش نتوانست تمام تار و پودش را دگرگون بسازد و باور های کهن قبیله یی پیشین، با سخت جانی در س

دین برای حضور ـ اگر هم کمرنگ ـ در برخی مورد ها خویشتن را با این رفتار های .  برابرش مقاومت نمود
ناهگاه های مطمین در این خط مفر بزرگ را عرفان و صوفی گری که خانگاه ها را چون پ. همسو ساخت

  .برای خویش استوار نمودند، می توان دید

بیگانه یی که از زمین و حال و وضع دیگری برخاسته و دچار هزار کژراهه ها شده بود، با  ◌ٔ اندیشه  
اتحاد شوروی با : این مساله را چنین می توان دید  ◌ٔ پیشینه. نیت واردکردن دگرگونی در این جا نازل شد

. ، توجه جدی به گسترش نفوذ به افغانستان نمود۱۹۱۷از همان سال های اولی ایجادش در ساختار کمینترن 
  .نمونه اش در باال یاد شده است

  .با سقوط امان هللا از قدرت، رابطه میان ما و اتحادشوروی روز های منجمدی را به همراه داشت

ا از قدرت به زیر آورد و درباری، شاه محمود صدراعظم ر ◌ٔ داوود، در جریان یک کودتای خزنده
  .گروهی از دگرگون خواهان و اصالح طلبان را در بند کشید

غباری از اندیشه های مارکس ـ درسترش مارکسباوری روسی یا همان لنینزم و استالینیزم ـ پس از 
کنده آگاهان ما، آن هم در تاریکخانه های زندان، پرا ◌ٔ ، بر اندیشه۱۹۵۲بستن فضای باز سیاسی توسط داوود،

  .شد

در دوران صدارت داوود، تمام زمینه ها برای نفوذ اتحاد شوری به ویژه در بخش های آموزش 
  .  نظامیان و هم ملکیان فراهم گردید

 ◌ٔ در این مورد، هم چنان نقش پُر رنگ حضور ادبیات چپ که از سوی خود شوروی و یا حزب توده
آن گاهی که در . من خود خوب به یادم دارم. وش نمودایران، با یاری شوروی فراهم می گردید، نباید فرام

انیس کار می کردم، کسی به نام اوبولوف که گویا کار های مطبوعاتی را در سفارت شوروی در  ◌ٔ روزنامه
کابل به دوش داشت، هر هفته یا هر دو هفته یکبار با بغل پر از کتاب و نشریه به روزنامه سری می زد و 

  .پخش می نمود وسیله های تبلیغاتی را

این فرمانروایی پُر استبداد یک دهه دوام نمود و با خویش عقده های سرکوب شده و متراکم را به 
 ◌ٔ این خود زمین مساعدی را برای کشت  دیدگاه های مارکسباوری روسی که با حضور همه جانبه. میان آورد

  .اتحادشوری ـ به ویژه نظامی ـ یاری می گردید، فراهم ساخت

مردم  ◌ٔ ده ها و نیاز های  متراکم شده و سرکوب شده، آن گاهی که فضای سیاسی در دههاین عق
و بعد ظهور شاخه های دیگر چپ، انفجار پرُ سر و . ا. خ.د.، باز گردید در وجود ح۱۹۶۰ساالری، سال های 

ه در وجود در همین دهه در سمت دیگر، اندیشه های اسالم سیاسی ـ نی سنتی ـ ک. صدایی را به میان آورد
کشور را به دو قطب  ◌ٔ گروه اخوان المسلمین و شاخه های دیگرش تبلور یافته بودند، جامعه درسخوانده

در این میان نبود، حضور دیدگاه های مردمساالر و آزادیخواه، زمینه را برای . چپ و راست تقسیم نمود
مسلمین، که از درونش جنبش های تُرکتازی نیرو های هوادار دیدگاه های  مارکسباور روسی و اخوان ال

  .بنیادگرای اسالمی ظهور نمودند، فراهم و مساعد ساخت

        فضای آزاد و  مردمساالر، زمینه ساز شکل گیری گروه های سیاسیفضای آزاد و  مردمساالر، زمینه ساز شکل گیری گروه های سیاسیفضای آزاد و  مردمساالر، زمینه ساز شکل گیری گروه های سیاسیفضای آزاد و  مردمساالر، زمینه ساز شکل گیری گروه های سیاسی    
بیست عیسایی، دگرگونی ژرفی با اعالم قانون  ◌ٔ شصت سده ◌ٔ آن گونه که یاد نمودم، با آغاز دهه

تمام بر تار و پود جامعه چنگ افگنده  ◌ٔ استبداد که یک دهه ◌ٔ های تیرهاساسی نو، خورشید آزادی از پس ابر 
  .درب زندان ها باز گردید و فضای نوی برای تنفس سیاسی فراهم آورده شد. بود، بیرون شد

کسانی که در زندان های سیاه و نمناک به سر می بردند  و به جرم آزادی خواهی در بند کشیده شده 
نور اندیشه ها و فکر های نو، راه اش را از پُشت میله های آهنی به . رام ننشستندبودند، در همان جا هم آ

به باور من این فضای تنگ و پرُاختناق، زمین باری را برای نفود اندیشه های گزافه گرانه . درون باز کرد
ارکسباور که از این رو در همان زندان هم حلقه هایی به شکلی از شکل ها به ادبیات چپ و م. فراهم نمود
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چل هوای  ◌ٔ همچنان پیروان جنبشی که در دهه. بیش تر از انحراف روسی اثر پذیرفته بودند، دست یافتند
  .مردمساالری را در سر داشتند، زیر ساطور استبداد، به این سو روی آوردند

 ◌ٔ هآن گاه که  درب زندان های باز گردید، همینان برای یافتن پاسخ روشن به وضع و حال پسماند
  .کشور، به کنکاش دست زدند

در چنین فضای بود که حلقه های جداگانه تالش نمودند تا گروه، حزب یا جریان سیاسیی را سر و 
  .سامان بدهند

به ادعای سنده هایی که تاحال به دست آمده است، خود کسانی که در سر هوای دگرگونی را برای 
گردیدندو در نتیجه، ساختاری به نام جریان دموکراتیک  کشور می پروراندند، در فکر ایجاد چنین ساختاری

  .خلق بود

اما، به باور برخی، روسان با استفاده از این دگرگونی و خواست، در چارچوب سیاست توسعه طلبانه 
من خود از زبان یکی از کسانی که در روز های نخست به این . چنین تشکلی را فراهم ساختند ◌ٔ اش، زمینه

خبر (آژانس تاس  ◌ٔ مالی را روسان از راه سفارت شوروی و اداره ◌ٔ ه بود، شنیدم که بنیهکار عالقه یافت
  .تامین می کردند) گزاری اتحاد شوروی در کابل

در تشکلی تبلور یافت که  از همان روز های نخست در ناسازگاری دو گانگی به . ا.خ.د.به هر روی، ح
ی و یا لنینباوری و حتا سوسیالیزم برده نشده بود و از حزب، نامی از مارکسباور ◌ٔ در برنامه. سر می برد

ساختار دموکراتیک ملی حمایه می گریدد، اما، در اساسنامه از ایدیولوژی مارکسیزم ـ لنینیزم نام برده شده و  
  .هدف نهایی تشکل سوسیالیزم، خوانده شده بود

یزم و حمایه از جنبش های ضد اما، از همان اول کار دیدگاه هایی از آن میان سیاست ضد امپریال
  .پرُ رنگ سیاست شوروی گام بر می دارد ◌ٔ امپریالیزم، نشان می داد که حزب در سایه

از آن جایی که رهبران و به ویژه عضوان حزب ریشه در ساختار های قبیله یی و قومی داشتند، به 
  .زودی در درون این ساختار گروه بندی ها آغاز شد

باوری روسی و شکل هواداری از نظام سیاسی مدرن مردمساالر، به حزب تضاد میان هویت مارکس
 ◌ٔ از سوی دیگر برخورد میان سنجه ها و معیار های اجتماعی و فرهنگی جامعه. حالت دوگانگی بخشید

کشور و ایدیولوژی حزب، در کنار ایجاد گروه بندی در میان حزب، اثر و نفوذش را در میان  ◌ٔ سنتی و بسته
  .ادمردم کاهش د

. هنوز عرق پای تشکل حزب، خشک نشده بود که به دو گروه مریدان تره کی و کارمل، تقسیم گردید
این امر دلیل های گونه گون دارد که به باورم دلیل اصلی را می توان در کنار نبرد بر سر مقام میان  تره کی 

دلیل نیست که بخش زیاد پیروان تره از این رو بی .  و کارمل، در ساختار قومی ـ زبانی، شهری ـ دهاتی دید
کی ریشه در قبیله های پشتون در روستا ها دارند و از کارمل در میان قومان دیگر به ویژه پارسیبانان و 

این جدایی نمادهای ـ حتا خونینش ـ  را در رخداد های مهم و چرخشی کشور مانند . پارسی زبانان شهری
با اندوه که این بیماری تا اکنون . آخر نی آخرین تنی، به نمایش گذاشت، و )ثور(کودتای داوود، کودتای امین 

  .  که حزب از قدرت افتیده و کشتی اش به پاره های بی حساب شکسته شده است، هم چنان جریان دارد

مارکس باور روسی به زودی با نشر نشریه های حزب مانند خلق و بعد ها  ◌ٔ هویت پنهان اندیشه
ادبیاتی که در نوشته ها به کار می رفت بوی تند مارکسباوری روسی می . کار می شدپرچم، آرام آرام آش

در آن زمان آوازه یی در شهر پخش شده بود که بخش زیاد نوشته ها و مقاله ها به روسی نوشته شده . داد
مد که به اما، این امر روشن است که از متن ها چنین بر می آ. و بعد به پارسی تاجیکی برگردان می گردید

شدت زیر تاثیر برگردان هایی قرار داشتند که در مسکو ترجمه می شدند و یا حزب توده آن ها را برگردانی و 
شگوفا که همه از نعمت  ◌ٔ این نوشته ها مردم و به  ویژه عضوان حزب را در توهم جامعه. نوشته می نمود

دیدگاه ها مانند حکم های  دینی که در از این . تساوی حقوق و داد اجتماعی بهره می برند، غرق نمود
کمونیزم  ◌ٔ آخرت وعده بهشت را می داد، امید رسیدن به بهشت روی زمین، آن گاهی که جامعه به مرحله

میر  ◌ٔ من خود شاهد بودم که  هنگام دنبال نمودن برخ کورس ها که به خانه. برسید، در دل ها می پروراند
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او همیشه به  خبر ها و تبصره های . با موج نیرومند روسی وجود داشتاکبر خیبر می رفتم، در آن جا رادیوی 
رادیو مسکو که به زبان پارسی و یا انگلیسی پخش می گردید، گوش فرا می داد و یاد داشت هایی را هم بر 

 ◌ٔ رادیوی دیگر که عضوان حزب باید به آن گوش می دادند پیک ایران بود که از سوی حزب توده. می داشت
  .   پخش می گردیدایران 

جامعه ما که بیش تر از توپ هفت  ◌ٔ این امر چشم عضوان حزب را از دید بافت به شدت پیچیده
پوست، هزار ها الیه داشت محروم نموده و آنانی که با این نگاه به حال و وضع بد جامعه می نگریستند، 

  .برای بیرون رفت، یگانه راه حل را انقالب چپ می دانستند

دیدگاه لنین که در فقدان رشد جامعه و نبود نبرد طبقاتی، حزب ـ به ویژه گروه کوچک  در این جا
بر اساس این خط دید، حزب باید قدرت سیاسی  را . انقالبی حرفه یی ـ را جانشینش ساخته بود، به مدد آمد

  .آن جامعه را به سوی سوسیالیزم و کمونیزم می راند ◌ٔ به دست می آورد و به وسیله

رو، عضوان حزب موظف گردیدند تا در میان ماموران، ساختار های امنیتی به ویژه نظامیان و  از این
  .پولیس کار سیاسی و ایدیولوژیک نمایند

در این  این چارچوبی بود که حزب کمونیست اتحاد شوروی، برای تمام حزب ها قمری ساخته بود و
  .محدوده به آنان یاری می رساند

آنانی هم که کار می کردند، . کارگر به مفهموم مدرنش بود ◌ٔ کشور، فاقد طبقهآن گونه که می دانیم 
  .ریشه در روستا ها داشته و زیر نفوذ فرهنگ، سنت، خیل، طایفه، قبیله و  قومِ بودند

حزب زمانی می . حزب با این دید، از خط یک حزب به شکل واقعی واژه، فرسخ ها فاصله داشت
ه به مساله های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که نمایانگر خواست مردم باشد تواند کار جدی نماید که توج

در این صورت حزب باید برنامه اش . و مردم آن ها را با گوشت و پوست خویش احساس نمایند، مبذول دارد
. وردرا برابر با نیاز های فرهنگی و دیدگاه های مردم سامان بدهد تا هواداری و حمایه مردم را به دست بیا

رابطه میان . حزب شکل داده شوند ◌ٔ توده ها، دیگر موم نیستند که با دست های رهبران و عضوان بلند رتبه
مردم ستون فقرات قدرت سیاسی اند و . حزب و مردم، پیوند میان پیر و مرید یا فرمانروا و فرمانبر نیست

  .ردآنان حزب نمی تواند کاری را انجام بدهد و از پیش بب ◌ٔ بدون حمایه

ـ رهبران سمت و سو می  ◌ٔ را باور های ایدیولوژیک ـ آن هم به شدت الغر و کم مایه. ا.خ.د.اما، ح
این امر، میان مردم و حزب . بخش زیاد آنان جز زبان های پارسی و پشتو با زبان دیگری آشنا نبودند. داد

  . دیوار پُرپهنی مانند دیوار چین، بر افراخت

گرفت که جامعه در خط ساختار اجتماعی دهقانی ـ قبیله یی قرار  این امر در فضایی صورت می
  .برای مردم سیاست از ده، قریه، قبیله و همبود کوچکش شروع می شد. داشت

یکی از عنصر های مهم که حزب را به سوی ماجراجویی کشاند، عدم باور و حضور سنجه ها و 
ها در درون حزب به صورت انتصابی تعیین می  مقام ها در همه رده. شاخص های انتخابی یا گزینشی بود

کسانی در این جایگاه ها برگزیده می شدند که نزدیک ترین رابطه و پیوند را با رهبران حزب ـ آن هم . شدند
حزب واحد، مرکزیتِ گویا دموکراتیک، عضوان را به : اصل هایی چون . در خط پیری و مریدی ـ می داشتند

.  در درون و حتا بیرون حزب نهادینه شده بود یا با ما یا بر مایا با ما یا بر مایا با ما یا بر مایا با ما یا بر مااین اصل استبدادی . بلی گویان بدل کرده بود
  .همین دلیل بود که حزب بر خط قومی ـ زبانی تقسیم گردید

از آن جایی که مناسبت های دهقانی ـ قبیله یی بر جامعه فرمان می راند، گروه های از آن جایی که مناسبت های دهقانی ـ قبیله یی بر جامعه فرمان می راند، گروه های از آن جایی که مناسبت های دهقانی ـ قبیله یی بر جامعه فرمان می راند، گروه های از آن جایی که مناسبت های دهقانی ـ قبیله یی بر جامعه فرمان می راند، گروه های :  :  :  :  یاد داشت یاد داشت یاد داشت یاد داشت 
حزب جمیعت اسالمی به پیروان حزب جمیعت اسالمی به پیروان حزب جمیعت اسالمی به پیروان حزب جمیعت اسالمی به پیروان . . . . همین خط دچار انشعاب شدندهمین خط دچار انشعاب شدندهمین خط دچار انشعاب شدندهمین خط دچار انشعاب شدنددیگر سیاسی از آن میان اخوانیان نیز بر دیگر سیاسی از آن میان اخوانیان نیز بر دیگر سیاسی از آن میان اخوانیان نیز بر دیگر سیاسی از آن میان اخوانیان نیز بر 

این امر حتا در مورد گروه هایی که در این امر حتا در مورد گروه هایی که در این امر حتا در مورد گروه هایی که در این امر حتا در مورد گروه هایی که در . . . . ربانی که پارسی زبان بود و گلبدین که پشتو زبان بود، تقسیم گردیدربانی که پارسی زبان بود و گلبدین که پشتو زبان بود، تقسیم گردیدربانی که پارسی زبان بود و گلبدین که پشتو زبان بود، تقسیم گردیدربانی که پارسی زبان بود و گلبدین که پشتو زبان بود، تقسیم گردید
آن ها هم به آن ها هم به آن ها هم به آن ها هم به . . . . خط قومی ـ مانند حزب افغان ملت که پشتونگرا بودند ـ نبرد می نمودند، جریان یافته استخط قومی ـ مانند حزب افغان ملت که پشتونگرا بودند ـ نبرد می نمودند، جریان یافته استخط قومی ـ مانند حزب افغان ملت که پشتونگرا بودند ـ نبرد می نمودند، جریان یافته استخط قومی ـ مانند حزب افغان ملت که پشتونگرا بودند ـ نبرد می نمودند، جریان یافته است

        . . . . خط گروه های محلی، منشعب می شدندخط گروه های محلی، منشعب می شدندخط گروه های محلی، منشعب می شدندخط گروه های محلی، منشعب می شدندزودی بر زودی بر زودی بر زودی بر 

این امر بعد ها گروه و . هم چنان در درون حزب رابطه یی به مانند پیوند پیری و مریدی شکل گرفت
  .این بیماری حزب را از درون، توته توته نمود. فرقه های متعددی را در حزب به میان آورد
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رون حزب بسیار نازل بود، گروه های از آن جایی که سطح آگاهی سیاسی در جامعه و هم چنان د
منفعت های اجتماعی، سیاسی و به ویژه اقتصادی خویش می  ◌ٔ قومی به آن به حیث نیروی نگهدارنده

  .به این دلیل، به آرمان های حزب و حتا اندیشه و ایدیوبوژی اش از سر این نادانی، بها نمی دادند. نگریستند

و درستی های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ملی کشور اگاهی نازل و درک پایین از واقعیت ها 
آگاهی بسیار نازلی و در مورد های . این دستگاه در اختیار دولت قرار داشت. ناشی از نظام آموزش بود

درسی فاقد اگاهی نو، جدید و مدرن  ◌ٔ این شیوه. متعدد انحرافی، از صافی این نظام آموزشی می گذشت
  .سی جامعه نمی پرداختبود و هرگز به مساله های اسا

دموکراسی و مردمساالری، آزادی مطبوعات و رسانه های گروهی وجود نداشت  ◌ٔ پیش از آغاز دهه
بخش زیاد هم از صافی سانسور می . و بیش از نود درصد کتاب ها به زبان پارسی از ایران وارد می شدند

ی دست بیابم، کتابفروش که با من من خوب به یاد دارم آن گاهی که می خواستم به کتاب ممنوع. گذشت
در این کتاب های وارد . شناخت داشت، آن را با تن لرزان از پَسخانه اش، پیچیده در کاغذ لـُـکی  می آورد

  .افغانستان پرداخته می شدند ◌ٔ شده از ایران، کم تر به مساله

را با قلم تکثیر  از همین رو بود که نشریه های مخفی دست به دست می گشت و در مورد های آن ها
مارکس که بار سنگین نظریه های  ◌ٔ در این حال و احوال عضوان حزب با رگه هایی از اندیشه. می نمودیم

بخش تبلیغاتی حزب کمونیست شوروی، آن هم در خط پخش نفوذش سر و  ◌ٔ لنین و استالین را که به وسیله
باور های انقالبی به خورد عضوان حزب و  این ها زیر نام. سامان داده می شد، آشنایی کمرنگی می یافتند

  .دیگران داده می شد

همین دسترسی به کتاب ها در درون حزب هم در خط رابطه های پیر و مریدی، از باال به پایین، 
حزب  وصل می  ◌ٔ حزب بیش تر با پیوند های فردی، قومی و زبانی به بدنه ◌ٔ عضوان ساده. جریان می یافت

ایی را در درون حزب سامان داد و تا پایان عمر حزب ادامه یافت و اکنون هم در این مساله فرقه گر. شدند
تخته پاره های جدا شده و جزیره های جداگانه که گاه به آب فرو می روند و گاه از آن سر بلند می نمایند، به 

  .شدت جریان دارد

        فرصت طالیی که از دست رفتفرصت طالیی که از دست رفتفرصت طالیی که از دست رفتفرصت طالیی که از دست رفت: : : : مردمساالریمردمساالریمردمساالریمردمساالری    ◌ٔ حزب و دههحزب و دههحزب و دههحزب و دهه
  .م، فضای باز سیاسی پیش شرط تمام کارکرد های سیاسی بعدی را رقم می زندآن گونه که می دانی

، که تفاوت ژرفی با مدرسه داشت و  به حبیبیهحبیبیهحبیبیهحبیبیهدر کشور ما، با باز شدن اولین درب مکتب به نام 
 درجریان نزدیک). ۱۹۰۳.(دنیای نو نیز باز گردید ◌ٔ امیر حبیب هللا، امیر نوجو صورت گرفته بود، دروازه ◌ٔ اراده

به یک دهه حضور این فضای باز، اولین تخم نگرش نقد گونه به ساختار سیاسی که پیش از آن مهر تقدس 
همین مکتب رفتگان آن زمان،  ◌ٔ خداپنداشته می شد، بر زمین اندیشه ◌ٔ الهی بر آن زده شده بود و شاه، سایه

  .  کشت گردید

که اداره اش به دست استادان فارغ  اما، با اندوه که مدت کوتاهی نگذشته بود که از همین مکتب 
علیگر بود، و در سر هوای نسلط احیای اندیشه های  دین اسالم را داشتند، نزدیک ترین راه  ◌ٔ شده از مدرسه

این  . رسیدن به هدف را کنش های هرج و مرج طلبانه ـ مُد آن زمان برای آوردن دگرگونی ـ می دانستند
اما، این جریان ). ۱۹۰۹. (صد به گلوله بستن امیر، صورت گرفتحرکت ماجراجویانه و انارشیستی به ق

جای شگفتی است که برخی نویسنده گان ما آن را جنبش مشروطه یا . ماجراجویانه به زودی افشا گردید
با این حرکت، امیر اصالح خواه و نو جو به شدت دل زده شد . درسترش قانون خواهی و آن هم اول خواندند

در این زمان نسیم جنبش قانون خواهی از ترکیه، ایران، هند و . ها با کندی رو به رو شد اصالح ◌ٔ و برنامه
آسیای مرکزی، همراه با نشریه هایی که در آن جا ها به دست نشر سپرده می شدند و وارد دربار و کشور 

ن که از حرکت در همین خط دگرگونی بود که امیر حبیب هللا، با آ. می شدند، ذهن ها را روشن می ساختند
این نشریه در خط بیداری و نوگرایی کار . را داد سراج اخبارسراج اخبارسراج اخبارسراج اخبارنشر  ◌ٔ ماجراجویانه دلزده شده بود، اجازه

در خط دید همین گروه بود که در آخر . عظیمی نموده  که با اندوه تا حال به درستی ارزیابی نشده است
  .مودکار، امیر را به گلوله بستند و سیر آرام دگرگونی ها توقف ن
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امان هللا، شهزاده نوگرا که زیر تاثیر دیدگاه های محمود طرزی، قرار گرفته بود، استقالل عمل را در 
در یک دهه بعدی، نیم آن در خط  هیجان .مناسبت های خارجی حاصل نمود و دست به اصالح ها زد

  ).۱۹۲۹. (استقالل خواهی و اصالح های شتابزده گذشت و نیم دیگر هم در چنگال عصیان ها

این دگرگونی ها با سد سکندر مناسبت های قبیله گی، باور های دینی و منفعت های زمینداران که در 
  .سنتگرایی خزیده بودند، رو به رو شد ◌ٔ پوسته

در نتیجه برای نزدیک به یکسال با به قدرت رسیدن امیر حبیب هللا، کلکانی، تمام اصالح های صورت 
  .پسگرایی، فرو رفتندگرفته در حفره و غار سیاه وا

با به قدرت رسیدن محمد نادر، اصالح های کند کژدار و مریز، اما، . البته این دولت به شدت کمدوام بود
  .با ثبات بیش تر ادامه یافت

  .برای تحکیم قدرت، به هر سایه یی سنگ زد) ۱۹۳۰(پس از آن رژیم نو

مد هاشم، صدراعظم، زمینه برای شاه استبداد مح ◌ٔ بیست، با پایان دوره ◌ٔ چل سده ◌ٔ این آخر دهه
با رویکار آمدن شاه محمود، صدراعظمی که دید دیگری داشت، بار . محمود که ذهن نوجو داشت، فراهم شد

با اندوه که آنان چنان . دیگر فضای سیاسی باز گردید و گروه هایی برای بیان خواسته هایشان سربلند کردند
ترور صدراعظم ـ به پیش گرفتند که نیرو های استبداد خواه دربار،  ◌ٔ هراه گزافه گرایی را ـ به شمول مسال

  ).  ۱۹۵۲.(بهانه یی یافتند و زیر پایش را خالی خالی نمودند

او همه . از آن پس این داوود بود که بر همه تار و پود جامعه با دست های آهنی فرمان می راند
و تشکل حزب ها، سیاهی و  تاریکی در خویش غرق دیگر فضا را برای بیان دیدگاه ها . دهان ها را بست

  .نمود

آن گونه که می دانیم، فضای باز و آزاد سیاسی، پیش زمینه و حتا پیش شرط گسنرش اندیشه های و 
  تفکرهای سیاسی اند

  .سیاسی همه نفس ها در سینه ها حبس گردیدند ◌ٔ با حضور داوود، به حیث صدراعظم، در صحنه

 ◌ٔ که با ابتکار محمد ظاهر، شاه پیشین که دیگر از چنگال کاکاها و بچه شصت، بود ◌ٔ با آغاز دهه
طالیی آزادی و هم آرامش خواند،  ◌ٔ مردمساالری که می توان آن را دوره ◌ٔ کاکایش رهایی یافته بود، دهه
.  صورت گرفت.ع۱۹۶۴این کار با امضای قانون اساسی نو، به روز اول اکتوبر . وارد تاریخ سیاسی کشور شد

  .ر دیگر اما، این بار با جدیت بیش تر، فضا برای بیان سیاسی و شکل گیری حزب ها باز گردیدبا

این بار هم درس خوانده گان کشور ـ ما فاقد روشنفکران هستیم ـ با استفاده از فضای باز سیاسی 
  .عرض وجود کردند

قرار گرفت، محمد  از همان آغاز، مهم ترین و سرسخت ترین چهره یی که در برابر این دگرگونی
از آن جایی . قدرت فراز آید ◌ٔ او در سر داشت که این بار با نمایش مردمساالری، بار دیگر بر اریکه. داوود، بود

که قانون اساسی نو او را از چنین جایگاهی محروم ساخته بود، به مخالفت دست زد و این کار را تا با 
  .دتا، ادامه دادممکن تا دست زدن  به کو ◌ٔ استفاده ار هر وسیله

با اندوه که در میان رنگین گمان گروه های سیاسی که با استفاده از این فضای باز سیاسی پا به 
میدان گذاشتند، حضور دو گروه گزافه گر چپ متمایل به مسکو و پیکن ـ با رنگ های گونه گونه اش ـ و 

ن آگاهان و درس خوانده گان، به میان راست اخوان ـ با شاخه ها متعدد، در فضای سیاسی تقاطب را در میا
  .   آوردند

چند روزی از تشکلش نگذشته و به اصطالح عرق . پا در میان گذاشت. ا.خ.د.در این حال و احوال ح
دیگر مرید تره کی   ◌ٔ گروهی پیرو کارمل و دسته. پایش خشک نشده بود که با دو دسته گی رو به رو شد

از اساس با اصل های مردمساالری باور نداشتند، تالش نمودند تا با از آن جایی که هر دو دسته .  شدند
استفاده از فضای نو برای پخش و نشر ایدیولوژی خویش که در آن باور به امر آزادی ـ به ویژه برای دیگران ـ 

ن این دو گروه نزدیک به یک دهه از تمام وسیله ها برای وارد کرد. وجود نداشت، دست به کار سیاسی بزنند
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اما، شاه تیر کنش سیاسی شان به سوی نظام . اندیشه یی و فکری به یکدیگر بهره گرفتند ◌ٔ ضربه
گروه های چپ، خواستار .مردمساالری و آزادی که آن ها را مردود می شمردند، نشانه گرفته شده بود

ت موعود، می رسیدن به بهشت کمونیستی بودند و اخوانیان راه نجات را شاه پل دین برای رسیدن به بهش
  . دانستند

و دیگر نیرو های چپ مارکسباور، صرف نظر از این که به مسکو ارادت داشتند و یا پکن، . ا.خ.د.اگر  ح
و راست اخوانی به اصل های مردمساالری باور می داشتند، طالیی ترین فرصت را برای نهادینه سازی 

  .را به سوی نهاد های مردمساالر نشانه گرفتنداین ها نوک ضربه . ساختار های سیاسی، در اختبار داشتند

        ....اااا....خخخخ....دددد....مشتی ازکنش های ضد مردمساالری حمشتی ازکنش های ضد مردمساالری حمشتی ازکنش های ضد مردمساالری حمشتی ازکنش های ضد مردمساالری ح
  :به گِرده یی از  نمونه ها می توان بسنده کرد

ا حریان داشت،  این بود که شورای ملی .خ.د.ناسازگاری جالبی که  در دیدگاه و کردار هر دو بخش ح
می نمودند، اما، از کارزارش برای پخش دیدگاه مارکسباور  را یک نهاد بورژوازی می دانستند و آن را رد

  .روسی و جانبداری از سیاست شوروی، بهره برداری کامل می نمودند

از همان روز اولی که شورای ملی شکل گرفته  از راه گزینش آزاد و دموکراتیک، پس از یک و نیم 
خط، رای می داد، تیر های زهر آگین این دهه استبداد، بر خط مش داکتر یوسف، اولین صدراعظم در این 

  .  حزب از تیرکش رها شدند

 ه سوم عقربه سوم عقربه سوم عقربه سوم عقرب، که ب۱۹۶۵اکتوبر  ۲۵این نیرو ها به روز  ◌ٔ حرکت ماجراجویانه ◌ٔ بارز ترین نمونه •
تا جایی که روشن است در کار به راه انداختن این حرکت ماجراجویانه، . معروف شد، به ظهور رسید

اما، همه گروه های مخالف نظام مردمساالری در آن شرکت نموده . تنقش روشن داش. ا.خ.د.ح
تنگی با داوود داشت، هواداران  ◌ٔ که رابطه. ا.خ.د.به باورم در این حرکت، پیروان داوود، ح. بودند

خط مارکسباور چینی، گروه هایی از درون نظام سلطنتی از داخل  و شوروی و چین که گسترش 
خویش تحمل کرده نمی توانستند، از بیرون با ضریب های کم و بیشی،  دموکراسی را در همسایه گی

  .نقش داشته اند

به جای این که از فضای باز که نیاز حیاتی برای نهادینه شدن نظام مردمساالر، . ا.خ.د.به این گونه  ح
ه یک داشت و خود می توانست بیش ترین سود را از آن ببرد، با نیرو هایی همراهی کرد که دشمن درج

  .ساختار مردمساالری بود

به باورم سبب اساسی همان ساختار ایدیولوژیک مارکسباور روسی از یک سو و وابستگی به شوروی 
. در آن نقش مهم بازی کرد به فراوانی می توان دید. ا.خ.د.نشانه های این امر را که  ح. از جانب دیگر بود

  .پایان گذارد ◌ٔ ی باشد که به این نظام نقطهبارز ترین نمونه اش همراهی با کودتای داوود، م

  .نقش روشن در به راه انداختن نا آرامی ها در معارف  •

  .محصالن دانشگاه که خود به مهمیزی برای ناآرامی ها بدل شد ◌ٔ حضور در اتحادیه •

  .بستن درب آن از می تا نوامبر همان سال. ۱۹۶۹نا آرامی در دانشگاه کابل   •

ت که می خواستند تا درس به زبان جرمنی از نصاب درسی آن لیسه خارج نجا ◌ٔ نا آرامی های لیسه •
  .ساخته شود

  .۱۹۷۰مظاهره علیه سفر آگنیو به کابل،  •

استادان دانشگاه و بهره برداری از آن به نفع اندیشه های مارکسباور روسی و  ◌ٔ حضور در اتحادیه •
در حکومت از او  می  ٫٫گفته است،  در این میان  آقای نعمت هللا پژواک چنین. سیاست اتحاد شوروی

او . بزرگ شمالی ما اتحاد شوروی، عمل کنم و من از آن انکار می ورزم،، ◌ٔ خواهند تا ضد همسایه
  ).۱۹۷۰. (در آخر از ریاست دانشگاه استعفا داد

 البته این بار گروه. روز مسدود می گردد ۱۷۰، در این دور دانشگاه ۱۹۷۱نا آرامی های دانشگاه کابل  •
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جالب است که  هر دو گروه چپ و . های گزافه گر دیگر یعنی اخوانیان هم وارد معرکه شده بودند
به این گونه، دانشگاه کابل را به میدان نبرد سیاسی ـ آن هم به . راست، دست به دست هم دادند

  .سود دیگران ـ نیرو های گزافه گر تبدیل گردید

  :لی چنین بیان داشت، شورای م۱۹۷۱کارمل، در جلسه ماه جوالی  •

) ضد شوروی(ارتجاع سیاه راست افراظی و شعله افروزان چپ افراطی عمالَ◌َ زیر لوای انتی سویتزیزم  ٫٫
در یک جبهه با جناح راست ومحافل و سازمان های جاسوسی داخلی و خارجی در تبانی و توطیه اند تا 

  ).   ۵۶. ص. بیانیه ها در شورا( بزنند،،  روابط نیک و حسن همجواری افغانستان و اتحاد شوروی را برهم

به . هر دو جناح، مارکسباور روسی در خط همراهی با سیاست شوروی با یکدیگر مسابقه می دادند •
ببرک کارمل و حفیظ هللا امین، از مریدان تره کی در تمام بحث های شورای : این نمونه توجه کنید

شوروی  جانبداری می نمودند و علیه نزدیکی رابطه ملی از رابطه های نزدیک افغانستان با اتحاد
امریکا، بریتانیا، جرمنی، فرانسه و دیگر و : های افغانستان با کشور های آزاد و دموکراتیک مانند

بارز ترین نمونه ها بهره برداری از چاه های گاز در  شمال . سر و صدا به راه می انداختند...دیگر
  .باشند کشور و وادی هیرمند و نغلو می

این   ◌ٔ ، آشکار شد که در آن پول هنگفتی به وسیله اداره۱۹۶۶در مورد نغلو آن گاهی که در سال  •
. شورا بر آن شد تا آن را مورد بررسی قرار بدهد. ساختار و کارکنان روسی اش اختالس شده است

ررسی صورت اما، این ب. در جلسه های متعدد، کارمل تالش می نمود تا جلو این بررسی را بگیرد
  .گرفت و رشوه گیری و دزدی آشکار شد

کارمل بار ها بر خط دیورند، انتقاد کرد و آن را مخالف شرافت و ناموس و تمامیت ارضی افغانستان  •
  .خواند

. درود،، را در ستایش از لنین به کار برد ٫٫ ◌ٔ بارق شفیعی، یکی ار رهبران حزب، در سروده یی واژه •
  .مه بیش تر بار مذهبی دارد و به چهره های مقدس دینی به کار می روددر ادبیات عادی ما این کل

  .در جریان رای عدم اعتماد بر محمود حبیبی، کارمل به شدت از کارکردش دفاع نمود •

در هنگام بحث روی گرفتن قرضه از بانک جهانی، کارمل، امین  و هوادرانش در شورا، به مخالفت  •
،، امین در  .در صد مخالف هستیم(!)  ۲۰۰ما، با تاسیس این بانک  ٫٫آنان به روشنی کفتند، . برخاستند

استقالل ملی  و زنده گی مردم و سرنوشت  ◌ٔ مساله. این تنها موضوع بانک نیست ٫٫بیانیه اش گفت، 
ما تمام دسایس و طرح های گوناگون هیات حاکمه و قدرت های مستبد افغانستان . افغانستان است

ریالیزم به سر کرده گی امریکا را در افغانستان فاش می سازیم،، آنان حتا و نفوذ فالکت آور امپ
  . ، دوام نمود۱۹۷۳این امر تا ماه مارچ . جلسه شورا را ترک گفتند

، که سال خشکسالی بود، کارمل صدای ۱۹۷۱در بحث روی خریداری گندم از امریکا در سال  •
  .اعتراضش را بلند نمود

  .شورای ملی برداشته شده است ◌ٔ جلسه های شورا از سند های منتشرههمه گفته ها در : یاد داشت

  .یک عمر می توان سخن از زلف یار گفت

        ریزش آب به آسیاب استبدادریزش آب به آسیاب استبدادریزش آب به آسیاب استبدادریزش آب به آسیاب استبداد
 ◌ٔ جای شگفتی این است که آنان آن گاهی که در صف نیروی های مخالف قرار داشتند، در باره 

از فضای آزادی بیان در جریان انتخابات آزاد . ندآزادی و مردمساالری فریاد سر می دادند و گلو پاره می کرد
اما، همین که به کودتای داوود . بهره می گرفتند و از منبر پارلمان تیر نقد را بر دیگران رها می نمودند

پیوستند، در برابر این اقدامش که همه روزنه های آزادی بیان را را بست و دهن ها را مهر و موم نمود، 
ایدیولوژی شان  ◌ٔ به باورم دلیل اساسی، نفرتی بود که سنگ پایه. تراض را بلند ننمودندکوچک ترین صدای اع

  .را نسبت به هر نوع آزادی برای دیگران می ساخت
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. مردمساالری بود که نیرو های دگر گون خواه، پا به زمین نبرد گذاشتند ◌ٔ به باور من در همین دهه
  .آگاهی دست زدند آنان با بهره گیری از این فضای باز، به پخش

اما، با اندوه که بخش گسترده اش چون به فرهنگ پاسداری از آزادی و مردمساالری دست نیافته 
بودند، با وجود آن که در گسترش و باال بردن سطح آگاهی مردم نقش مهم بازی نمودند، اما، فضای ناباور 

از این فضا نیرو های چپ و راست . دندنسبت به ساختار مردمساالری را به شدت در میان نسل جوان شکل دا
ـ هر دو در بند ایدیولوژی بودند ـ بیش ترین بهره برداری را نموده و همینان بودند که تخم استبداد بعدی را 

به این گونه آنان به جای فراهم ساختن زمینه برای . ، کاشتند۱۹۷۸، و امین،  ۱۹۷۳در وجود کودتای داوود، 
دمساالری، در خط تنفر بی پایه، ـ زیر اثر تبلیغات اردوگاه گویا سوسیالیزم ـ  از نهادینه سازی ساختار مر

  .ساختار اقتصادی سرمایه داری، اژدهای استبداد را تغذیه کردند

، کشور به میدان آزمایش های اندیشه ها و ایدیولوژی های ۲۰۰۱، تا ۱۹۷۳در نتیجه، از سال 
ـ با دید بنیاد گرایی اسالمی ـ  در وجود تنظیم های جهادی و استبدادی گویا سوسیالیزم و سپس اخوانی 

  .طالبان با تفکر سنتی اسالمی، کشور را به دوزخ ناآرامی و جنگ بدل کردند

قابل توجه که در این دگرگونی های تکان دهنده سر بیرون نمود، رشد و گسترش آگاهی  ◌ٔ نکته 
این امر معادله نوی را در . ربلند کردن را نداشتندقومی بود که در گذشته زیر خاکستر استبداد، قدرت س

  .  ساختار سیاسی به مبان آورد و حضور قومان گونه گون را به همراه داشت

        همه نیرو در خدمت تصرف قدرت سیاسیهمه نیرو در خدمت تصرف قدرت سیاسیهمه نیرو در خدمت تصرف قدرت سیاسیهمه نیرو در خدمت تصرف قدرت سیاسی: : : : هدف وسیله را توجیه می نمایدهدف وسیله را توجیه می نمایدهدف وسیله را توجیه می نمایدهدف وسیله را توجیه می نماید
زه چیزی به نام  صرف نظر از مریدان کارمل یا تره کی و بعد امین، چون در زمین نبرد و مبار. ا.خ.د.ح

را در دسترس نداشتند و نفوذ در میان مردم ـ به خاطر وجود سد سکندر ایدیولوژی که بوی  طبقاتیطبقاتیطبقاتیطبقاتی    ◌ٔ مبارزهمبارزهمبارزهمبارزه
دین زدایی از آن بیرون می شد،  خالف جریان فرهنگ و باور مردم قرار داشت و به ویژه پیروی بی چون و 

ک، الغر و کم مایه بود، به سوی ارتش یا اردو که چرا از سیاست های شوروی در همه عرصه ها ـ بسیار باری
بخش زیاد آن زیر نفوذ سیاست های شوروی به خاطر آموزش در آن جا و هم حضور مشاوران آن کشور، 

  .  بود روی آوردند

این حضور را می توان در همراهی با کودتای داوود که شوروی به آن دید خوش داشت، به روشنی 
حزب، استفاده از کودتای نظامی را نادرست خوانده بود، اما،  ◌ٔ آن  که برنامه جای شگفتی است با. دید

در این همراهی . مسکو کافی بود تا همه اصل ها و نص های برنامه حزب نادیده گرفته شود ◌ٔ اشاره
  . قدرت شد ◌ٔ به این گونه، حزب وارد عرصه. کارمل و هوادارنش دست پیش داشتند

علی کشتمند یکی از رهبران حزب، هنگام توضیح و توجیه دفاع از  من خود شاهدم که آقای سلطان
کودتای داوود و پیوستن به آن در یک جلسه رسمی حزب که من در آن به حیث عضو حاضر  بودم به روشنی 

عضوان حزب است تا از این رژیم با  ◌ٔ او بیان نمود که اکنون کار و وظیفه. این حرکت را انقالب خواند
من به روشنی یادآور . در همان جلسه از من خواست تا جایی حاکم شوم. جانبداری نمایدپیوستن به آن 

پس از جر و بحث زیاد، من . شدم که این حرکت یک کودتاست و حزب نباید به کودتای نظامی موافق باشد
  . همراهی با حزب را ندارم و از آن بریدم ◌ٔ گفتم که دیگر توان ادامه

ایگان این بخش، یعنی پیروان کارمل، به مقام های عالی و دیگر بخش به زودی گروهی از بلند پ
  .آنان بحث دراز دامنی را می خواهد ◌ٔ کارنامه.های زیرین در دولت داوود، دست یافتند

نفوذ شوروی را با بهره برداری از اهرم های حضور عضوان حزب در اردو و نهاد  ◌ٔ این امر دایره
ن اثر به ویژه در بخش ارتش یا اردو و نیرو های امنیتی همراه با افزایش ای. های حکومتی به شدت باال برد

  . مشاوران شوروی بسیار چشمگیر است

. مریدان تره کی چون از این نمد کاله بزرگی نیافتند، به کار زیر زمینی در اردو، توجه جدی نمودند
اش برای چوچه کشی داشت، راه  حزب را نیز در زیر سینه ◌ٔ البته حضور مشاوران روسی که تخم این شاخه

  .آنان را صاف و هموار نمود
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        قدرتقدرتقدرتقدرت    ◌ٔ در سایهدر سایهدر سایهدر سایه. . . . اااا....خخخخ....دددد....حححح
از سوی دیگر، پیوند ایدیولوژیک حزب با . قدرت قرار گرفت ◌ٔ حزب  باکودتای داوود، دیگر در سایه

دموکراسی با استفاده از فضای  ◌ٔ محکمی بر پایگاه اجتماعی حزب که در جریان دهه ◌ٔ ضربه. ش.ا. ک.ح
البته این را نباید فراموش نمود که ساماندهی . اد، به سربازگیری در میان جوانان، دست زده بود، وارد نمودآز

  .نفوذ در همین دهه، بسیار الغر و کمجان بود

به این گونه آخرین رشته هاییکه حزب را با مردم، فرهنگ و باور های شان پیوند می داد، به وسیله 
یی  بیگانهبیگانهبیگانهبیگانهبا قطع این پیوند، حزب با جامعه و فرهنگ کشور، به نیروی . ه شدقیچی دوستی با شوروی برید

  .بدل شد

داوود در یک چرخش شگفت انگیز، عضوان حزب را در موج های گوناگون از اداره و به ویژه اردو 
را بار اول دوصد افسر و بار دیگر چل افسر در قوای هوایی از میان درس خوانده گان  شوروی . تصفیه نمود

این امر به پیروان تره کی در دستگاه های امنیتی به ویژه اردو، امکان این کار . از کار های شان اخراج نمود
  .را میسر ساخت تا از این خال بهره برداری نموده، جای شان را پرُ پرُ نماید

  .شوروی که چنین انتظاری را نداشت، تالش نمود تا مریدان تره کی و کارمل را یکجا نماید

  .کاری که تنها برای حزب باقی ماند بود استفاده از اهرم کسانی بود که هنوز در اردو مانده بودند

        و با زور تفنگو با زور تفنگو با زور تفنگو با زور تفنگ    بیگانهبیگانهبیگانهبیگانه    کودتای ثور، اصالح هایکودتای ثور، اصالح هایکودتای ثور، اصالح هایکودتای ثور، اصالح های
حزب ها و گروه های سیاسی آن گاهی حضور روشن در جامعه می داشته باشند که به بخشی از 

همبود و جامعه به حزب و گروه های سیاسی اجازه می دهند تا  این پبوند با. نیرو های فعال آن بدل گردند
  .برای مساله ها، مشکل ها و دردسر های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی راه حل هایی را به میان بکشند

هر گاه در حال و وضعی  که دیوار پُر پهن ایدیدلوژی حزب ها و گروه های سیاسی سد سکندری را 
مردم فراهم آورد، حزب ها و گروه های سیاسی به حاشیه رانده شده و از توده برای آمیختن با توده های 

  .ها منزوی می گردند

در درون نبرد . در هر دو بخش درونی و بیرونی، این مانع ها سربلند می کردند. ا.خ.د.در مورد ح
بیاورند، جریان  فرقه گرایانه در خط این امر که هر گروه تالش می کردند تا سکان رهبری حزب را به دست

  .می یافت

این درز ها که بعد ها به شگاف های بزرگی بدل شدند در دو خط مریدان تره کی و کارمل ـ با آن 
که شوروی تالش کرد تا که آن ها را پس از یک دهه نبرد پُراز بدگویی و لجن پراکنی بر یک دیگر، متحد 

رفت و شگاف بزرگ تر و این بار خونین، دهان باز  بسازد ـ پس ازکودتای امین این شگاف، با سرعت از میان
  .کرد

در کابینه یی که  پس از کودتا شکل داده شد، با آن که کرسی و چوکی های قدرت بین دو گروه ـ با 
فشار شوروی ـ تقسیم گردید، اما قدرت اصلی به دست امین که از جریان  این کودتای خونین به حیث 

  .به تعبیر تره کی امین بر فیل قدرت سوار شد. رفتفرمانده سربیرون کرد، قرار گ

سپیده دم انقالب ثور خواندند  ◌ٔ در این کودتا پیروان تره کی به رهبری امین، ـ بعد ها او را فرمانده 
جنرال رفیع برایم قصه نمود که تا ساعت ده همان هفت ثور، فکر می کرد که کودتایی . ـ دست بر تر داشتند

دلیل این بود که . ت راستی و یا پیروان محمد ظاهر، شاه سابق، صورت گرفته استاز سوی نیرو های دس
امین عضوان حزب مریدان کارمل راـ با آن که زیر فشار شوروی وحدت نموده بودند ـ در جریان این امر  

  .به این گونه امین کودتای ثور را سر و سامان داد. قرار نداده یود

شده بود  با مهمیز خشونت، زور و جبر به سوی گویا اصالح هایی به امین، که بر اسپ قدرت سوار  
  .شدت بیگانه با بافت جامعه، راند

کارمل و هوادارنش در حلقه های خصوصی خویش ادعا می کردند ـ وارثان هم چنان ادامه می 
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ونین قدرت، اما، پرسش اساسی این است که چرا بر این تخت خ. دهند ـ که ما با این کودتا موافق نبودیم
همراه با امین، فراز آمدند و تا مدتی که رانده نشده بودند، بر آن غنودند؟ به باور من، بار دیگر دست مسکو 

  .قوی در وجود خود کارمل و پیروانش، به روشنی می توان دید ◌ٔ را در پشت این تصمیم همراه با نبود اراده

تالف پیشین میان پیروان تره کی و  کارمل که قدرت، زخم خونین اخ ◌ٔ البته، اما، این بار در اریکه
  . اکنون پیروان امین هم به آن افزوده شده بود، دهان چرکینش را باز نمود

را گرم نکرده بود که تیغ تصفیه ـ بر ... هنوز سرین پیروان کارمل چوکی ها وزارت و دیگر و دیگر 
مشاوران شوروی، این تصفیه دردناک را در البته حضور . همان خط تصفیه های استالبنی ـ  به کار افتاد

در گام اول، آنان را به سفارتخانه ها فرستادند و سپس از حزب اخراج . سطح رهبران خونین نساخت
اما، شوروی که عاقبت کار را سیاه و تاریک می دید، آنان را در یخچال های کشور های قمری دیگر ، . نمودند

  . ه پزانی دیگری از آنان بهره بگیردزیر نظر خویش نگه داشت تا در دیگچ

برخی .  کارمل در حزب، سنگین ترین و خونین ترین شمشیر رانده شد ◌ٔ اما، بر گردن پیروان ساده
اعدام شدند و بخش بیش تر ـ باز هم با پای در میانی مشاوران شوروی ـ به شدت شکنجه شده و در زندان 

از روی کاری که بر عضوان حزب صورت گرفت، برای مردم بُعد های بزرگ این ستم را . ها انداخته شدند
  .این رشته سر دراز دارد. عادی می توان حدس زد

امین برای آوردن دگرکونی ها ـ در همه سطح ها ـ  نسخه کودتای بلشویکان به رهبری لنین و اقدام 
برخی نقد های  او به روشنی در برابر. ، را در جیبش داشت۱۹۱۷های خشن استالین در روسیه پس از 

  .مهم نیست ممکن من را استالین بخوانند و من از این امر باکی ندارم،، ٫٫درونی به ساده گی می گفت، 

اما، یک ماه و نیم از این کودتا نگذشته بود که کارمل و پیروانش  در همان خط تصفیه های 
یان پیروان عادی کارمل، کشته در این م. استالینی، نخست از مقام های  مهم و سپس از حزب رانده شدند

  .شده و یا پشت میله های زندان ها قرا داده شدند

از این پس گروه تره کی که اکنون نقش اساسی را مریدان امین می ساختند، این بار به تصفیه 
 با تیغ ستم آنان، سرهای وطن پرستان، زمینداران و مالیان بر باد. خونین دگر اندیشان و مخالفان دست زدند

  .بعد، دستگیری های گروهی آغاز شد. رفت

برای رهایی از این تیغ ستم، برخی ـ به شمول گروهی از پیروان کارمل ـ  مخفی شدند و یا به خارج 
  .پناه بردند

تولید آسیایی که بر کشور  ◌ٔ از آن پس دگرگونی هایی که به شدت به پینه های سر زانو بر تنبان شیوه
  . ور همه ابزار های جنگی مدرن ساخت شوروی، بخیه زده شدمسلط بود، شباهت داشت با ز

ممکن هرگز نخوانده بودند و یا این که زیر بار   تولید آسیاییتولید آسیاییتولید آسیاییتولید آسیایی    ◌ٔ شیوهشیوهشیوهشیوهآنان بررسی مارکس را در مورد 
به آن وارد کرده بودند، به خاک سپرده شده .. سنگین خروار های انحرافی که لنین و استالین و دیگر و دیگر 

  .بود

ون می دانست که وضع در کشور های نارشد یافنه غیر سرمایه داری تفاوت ژرفی با مارکس چ
کشور های رشد یافته سرمایه داری دارد، به جای کاربرد فورماسیون های اجتماعی ـ اقتصادی در این کشور 

ون  را بر یاد مان نرود که این استالین بود که شکل فورماسی. تولید آسیایی کار گرفت ◌ٔ ها از اصطالح شیوه
  .همه جای ها و زمانه ها تعمیم بخشید

نشانه بارز این امر را در یگانگی و ٫٫مارکس در بررسی اش در این خط می گفت، . به هر روی
،، به باور او این ساختار به شدت محافظه کار و دگرگون .وحدت تولید زراعتی و کار های دستی در ده ها دید

یون ها سال وضع اجتماعی ـ اقتصادی  در این جا ها به حال اختناق نگاه ناپذیر، سبب گردیده است تا میلل
ـ ویرانسازی ۱: انگلستان بر هند، دو وظیفه را در برابرش قرار داده است ◌ٔ او به این باور بود که سیطره. دارد

فته در همه جا گفته های مارکس برگر.( ـ باز سازی جامعه، در خط رشد جامعه های غرب،،۲. ساختار کهن
  .)۱۹۷۵مارکس و انگلس، همه اثر ها،، ترجمه به زبان انگلیسی به وسیله ریچارد اکسیون،  ٫٫از
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لنین خود پیش از کودتای بلشویکی در روسیه به این باور بود که سرمایه داری جهانی به نژاد های 
  .رنگه، ابزار رهایی را می بخشد

وحدت و یگانگی دهقانان و کارگران که اما، همو، پس از آن که به قدرت دست می یابد، طرح 
  .دومی را پرولتاریای روستایی نام نهاد، به پیش کشید و آن نگاه اش را از یاد برد

  :کودتاچیان ثور، سیاهه  درازی دارد که چند تایش را باید یادآور شد ◌ٔ اقدام های ماجراجویانه

ها به نماد کشور بدل شده بود، دگر گون سازی رنگ  سیاه، سرخ و سبز بیرق که دهه : رنگ بیرق  •
آنان در خط همان ماجراجویی رنگ سرخ که نماد کمونیستی و به ویژه پرچم شوروی . به رنگ سرخ

  .خلق ،، به حیث نشان، برگزیدند ٫٫ ◌ٔ بود، برای بیرق با واژه

تولید آسیایی و ساختار اجتماعی ـ اقتصادی  ◌ٔ در دل همان شیوه: راه رشد غیر سرمایه داری  •
آنان این گپ مارکس را یا نه . انی ـ قبیله گی، راه گویا رشد غیر سرمایه داری را اعالم کردنددهق

شنیده بودند و یا این که شوروی ها آن را مانند دیگر سخن های مارکس به پَسخانه انحراف سپرده 
اشت، مارکس به روشنی در مورد دگرگون سازی مناسبت های پیش سرمایه داری چنین باور د. بودند

مناسبت های اجتماعی ـ اقتصادی پیش سرمایه داری را جز با کوره و تنور داغ رشد سرمایه داری،  ٫٫
  نمی توان از میان برد،،

این کار با خشونت از یک سو و زیر پا نهادن سنت های دیرین با یکجا سازی پسران و :  سواد آموزی   •
  .با واکنش عصیانگرانه رو به رو شددختران و زنان ومردان از سوی دیگر، صورت گرفت که 

این کار هم بدون کدام آماده گی پیشین و با هیجان و بدتر از همه زور صورت : اصالح های زمین  •
: در روستا ها از سوی مالیان فتوا دینی زیر صادر شد. به همین یک واکنش بسنده می نمایم. گرفت

ان می دهد، غیر شرعی و حرام است، حاصلی از آن جایی که این کاغذ ملکیت را که دولت به دهقان
. که از این زمین به دست می آید حرام است و حتا کودکی که در این خانه تولد می شود، حرام است

  .این امر، تار  تمام تالش ها را در این راستا به پنبه بدل کرد

میانه  سربازگیری نموده  ◌ٔ با بهره برداری از این مفهوم، به عضوانش که از طبقه. ا.خ.د.ح           
امین به این باور دست یافته بود که . کارگر و پرولتاریای افغانستان، را بخشید ◌ٔ بود، عنوان نماینده گان طبقه

با استفاده از  این نماینده گان پرولتاریا، می توان سوسیالیزم را ـ آن هم به مدت شش ماه ـ در کشور 
  .ساخت

کارگر وو پرولتاریای کشور اند ـ در  ◌ٔ نماینده گان طبقه. ا.خ.د.عضوان حاین ادعای نادرست که         
حالی که چنین طبقه هایی به مفهوم دقیق واژه، وجود نداشتند ـ شگاف ژرفی را میان آنان و مردم به وجود 

  .آورد

اف مردم این شگ. این امر، بیگانگی روشنی را با ارزش های  تاریخی، سنتی و فرهنگی مردم رقم زد       
در روستا های بدخشان، بامیان، کونر، پکتیا، ننگر هار و دیگر و دیگر جای . را به سرکشی و عصیان واداشت

عصیانگران شهری  به سرک ها یورش بردند، برخی نیرو های حتا . ها اولین نشانه هایی این بغاوت سر زدند
این ها کلندی های بودند که . اومت پیوستنددر اردو دست به نافرمانی زدند و هزار ها تای دیگر به خط مق

  .را کندند. ا.خ.د.گورستان ح
این بار شگاف دیگری میان پیروان تره کی و . آرام آرام تصفیه ها، دامان مریدان تره کی را گرفت         

ه کی در کنار پیروان تر. ب.ج.در این جریان، ک. تره کی در این خط نفسش را از دست داد. امین دهان گشود
قرار گرفت و زمینه را بری لشکر کشی شوروی به افغانستان و به قدرت نشاندن ببرک کارمل که در یخچال 

  .   سیاسی نگه داری می شد، فراهم ساخت

        خلیج ژرف میان آرمان ها و واقعیت های دردناکِ کردار کودتاچیانخلیج ژرف میان آرمان ها و واقعیت های دردناکِ کردار کودتاچیانخلیج ژرف میان آرمان ها و واقعیت های دردناکِ کردار کودتاچیانخلیج ژرف میان آرمان ها و واقعیت های دردناکِ کردار کودتاچیان
دی در باور های مارکس و که کژراهه های زیا. ش.ا.ک.از آن پس  در چارچوب همان ایدیولوژی ح

همه جانبه  ◌ٔ تنگ نفوذ و سیطره ◌ٔ حتا لنین به میان آورده بود و تنها دیدی که برایش ارزش داشت در دایره
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این دگرگونی ها . اش بود، به دگرگونی های به شدت بیگانه ـ زیر نام اصالح ها ـ با بافت جامعه، دست زدند
  .سر زانو، بدنما می نمود ◌ٔ چون پینه

او در این اثر به روشنی بیان . تولید آسیایی ،، دارد ◌ٔ شیوه ٫٫د نبریم که مارکس نوشته یی زیر نام از یا
داشته بود که در این جا همبود ها به تازه گی از درون کمون های اولیه سر بیرون نموده است و رابطه های 

  .اجتماعی هنوز درگیر سنجه های قبیله یی اند

لوژی حزب، و عملی نمودن آن ها با زور سر نیزه، تار و پود ساختار آرمان های مبتنی بر ایدیو
به این گونه استبداد خونین، خال ژرفی را میان . اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را از هم پاره پاره کرد

  .آن آرمان ها و واقعیت های سختجان جامعه به میان آورد

آنان که نتواستند همدیگر . دیشه یی رهبران حزب داشتاین امر، به باورم ریشه در دستگاه ذهنی و ان
خویش را تحمل کنند، و در برابر هم برُدباری داشته باشند، چگونه با مردم از این شگرد ها کار گرفته می 

؟ باور به بحث آزاد و برخورد مبتنی بر اصل های مردمساالری و دموکراسی، نی تنها در ذهن شان راه !توانند
  .پر نفرت می نگریستند ◌ٔ این اصل ها به دیده نداشت، بل به

نماد این امر را در دو دستگی یا انشعاب اولی، تصفیه هوادارن کارمل پس از کودتای ثور و سپس 
پایان این تراژیدی را خفه ساختن تره کی توسط . شگاف اختالف میان پیروان تره کی و امین را می توان دید

  .پیروان امین، نشانی نمود

        ............و شوروی و شوروی و دیگر هیچو شوروی و شوروی و دیگر هیچو شوروی و شوروی و دیگر هیچو شوروی و شوروی و دیگر هیچ    شورویشورویشورویشوروی
، به ویژه با بار ایدیدلوژی مارکسباور روسی، یا خود روسی، که بُعد های بیگانگی را بیگانهبیگانهبیگانهبیگانهحضور 

  .پرُرنگ تر و بزرگ تر نموده بود، در آغاز سبب عصیان های کوچک اما، سراسری گردید

نشده بود، در همان گام اول  کودتا گران که هنوز عرق پای ناشی از پاشته های آهنین شان خشک
  .خونین را بلند نمود ◌ٔ این امر دست تصفیه. دچار دو دستگی میان پیروان تره کی ـ امین و کارمل شدند

پس از آن، کودتاگران، اصالح های ذهنیگرانه یی را که در دنیای تنگ ذهن شان شکل گرفته بودند، با 
  .این امر عصیان ها تندی را از سوی مردم به میان آورد. سنتی تحمیل نمودند ◌ٔ همان زور سر نیز ه بر جامعه

شان پایه های قدرت خود را ـ شروع از درون حزب  ◌ٔ آن گاهی که کودتاگران با کار های ماجراجویانه
  .گودال سقوط نزدیک ساخت ◌ٔ این کار آنان را آرام آرام بر لبه. و یعد مردم ـ به شدت ناتوان ساختند

هرگونه انقالبی که در : ی شوروی در خط دکتورین بریژنف مبنی بر ایندر این حال و وضع، رهبر
یکی از قمر های شوروی صورت می گیرد، باید برگشت ناپذیر بماند و این کار را باید به هر وسیله، حتا کاربرد 

  .نیروی نظامی، انجام داد، می اندیشیدند، در برابر گزینه های دشواری قرار گرفتند

به  ◌ٔ و تک نگر دیدگاه های بریژنف، نمی بود، رهبری شوروی می توانست گزینه اگر نفوذ پرقدرت
به ساختار مالیم تر ملی که توانایی پذیرش را برای . ا.خ.د.از آن میان تبدیل رژیم گزافه گر ح. تری را برگزیند

  .مردم کشور می داشت

ر خط تحمیل  یک رژیم اما، این رهبری که در انجماد فکری و سنی قرار داشت، گزینه نظامی د
  .دستنشانده را برگزید و دست به یورش زد تا آن را از افتادن در پرتگاه سقوط نجات بدهد

، ترس وجود شوروی را )۱۹۷۹.(این امر، پس از آن که امین با کشتن تره کی، قدرت را به دست گرفت
رش مقاومت، افغانستان را که از همراه با گست.. که مبادا حاثه های همانند سادات در مصر و دیگر و دیگر
  .اهمیت شازی برخوردار بود، از چنگال شان بیرون نماید

به این گونه، آن بخش  رهبران شوروی که ذهن سختگیر تر همراه با هوای عظمت طلبی  در سر 
  .داشتند، در این خط دست برتر یافتند

و قمر هایش نگه داری می  این امر همراه با حضور پیروان کارمل که در خرچخانه های شوروی
اگر هم در زندان هاـ قرار داشتند، به نبرد زیر زمینی، دست زده   شدند، و در داخل زیر چشم مشاوران ـ
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از دید شوروی، گزینه دیگری به جز کارمل و پیروانش در دسترس . بودند، زمینه یافتن بدیل را فراهم ساختند
  . نبود

طبقاتی و فقرزده گی، به  ◌ٔ ید ساده انگارانه و ایدیولوژی زدهمن به این باورم که شوروی در خط د
آن نیروی های در جهان  توجه داشت که با شعار های تند انقالبی وارد صحنه می شدند و به گروه نادارن ـ 

از این رو در میان دو گروه پیروش . خالف دید مارکس که به کارگران صتعتی توجه داشت ـ پیوند می داشتند
نستان، به تره کی و مزیدانش که از روستا ها و ده های نادار و فقیر، سر بیرون کرده بودند، بیش تر در افغا

  .بها می داد

  .افغانستان قرار گرفت ◌ٔ سیاست شوروی در باره ◌ٔ به این گونه یورش در باالترین بخش سیاهه

کارمل بر سریر  ارتش و اردوی شوروی بر کشور، کشتن امین و نشاندن ببرک ◌ٔ پس از یورش برهنه
قدرت، به باورم دیگر می توان گفت که سیاست کامل آن کشور بر کنج و  کنار و تار و پود رویداد های 

  .سرزمین ما، فرمان راند

: از آن میان. این کار همراه با آوردن برخی دگرگونی ها در شکل و ظاهر امر، روی دست گرفته شد
در دراز مدت در رسانه های گروهی، توجه به دین اسالم به  ساختمان سوسیالستی حتا ◌ٔ عدم کاربرد واژه

از سوی دیگر . حیث یک دین مقدس، تغییر رنگ بیرق، توقف اجرای  فرمان هایی که آشوب بر انگیز بودند
رهایی زندانیان . تاجران، زمینداران، عالمان دین و دانشمندان در خط دشمنان طبقاتی به حساب نمی رفتند

  . پدر وطن را می توان به مانند نمونه هایی ذکر کرد ◌ٔ جبههسیاسی و ایجاد 

با آن هم حضور نیروی های جنگی شوروی، همراه با تداوم وجود مریدان تره کی، در مقام های 
  .دوم، اما، مهم، بر آتش عصیان ها هیزم ریخت

ردم از ، با درک این مساله که م۱۹۸۱من خود شاهد بودم که کارمل در اولین سفرش به مسکو، 
حضور پیروان تره کی در قدرت، ناشاد هستند، تالش نمود تا بریژنف را متقاعد بسازد که آنان را از شراکت 

  .در قدرت بیرون براند، اما، در خط همان دید فقیر و نادار پسندی مسکو، این امر به شدت رد گردید

به دلیل آزادی خواهی مردم  اساسی ترین انگیزه در کار عصیان را در کنار عامل دینی، می توان 
افغانستان که ریشه نیرومند در تاریخ کشور دارد و در بر گیرنده تمام قبیله ها و قومان ساکن در آن می 

  .گردد، توجه اساسی نمود

این عامل اساسی را دنیای آزاد و همچنان جهان اسالم در نیرومند سازی مقاومت علیه یورش 
بر آتش مقاومت که اکنون یاری . د و از آن بهره برداری تمام عیار نمودندآسمانی دانستن ◌ٔ شوروی چون تحفه

  .امریکا، کشور های متحد و مملکت های عربی ـ اسالمی افزوده شده بود،  تیل و هیزم خشک ریخته شد

این امر روشن است که تجاوز شوروی چون برقی نبود که ناگهان از یک آسمان صاف فرو ریخته 
، برایش در خط کمک های نظامی ـ )۱۹۵۰(در پیش زمینه هایی که آن کشور با یاری داوود،  باشد، این امر را

اقتصادی و به ویژه آموزش افسران و کادر های ملکی فراهم ساخته بود، و تناب وابستگی را به گردنش 
  .محکم بسته بود، دید

یاسی بر خوردار بود، وارد به این گونه افغانستان که از اهمیت باالی موقعیت مهم جغرافیایی ـ س
این امر، بخش زیاد جهان ـ به استثنای کشور . میدان جنگ سرد گردید و به سیاست سنتی بیطرفی پشت پا زد

های قمری شوروی ـ را در نبرد برای واردکردن ضربه بر حضور شوروی در افغانستان، وارد کار زار ساخت و 
مجاهدان با یاری این کشور ها بود که آتش نبرد را زنده  .مجاهدان را زیر پوشش حمایتی خویش قرار داد

  . نگه داشتند

نیرومند عنکبوت  ◌ٔ در داخل، نشانه های روشنی به چشم می خوردند که سیاست شوروی چون شبکه
به این گونه در حضور شوروی و ارتش سرخ تجاوز و خشونت بر . بر همه کنج و کنار کشور دوانیده می شود

  .زنده گی مردم چنگ انداختتمام زاویه های 

  .از آن پس تمام ساختار های دولتی، ملکی و نظامی در ید قدرت مستقیم شوروی قرار گرفت
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هیچ حزب و گروه سیاسی دیگری همراه با رسانه های گروهی . ا.خ.د.سیاسی جز ح ◌ٔ در عرصه
راهی و هواداری با این تمرین را  در هنگام هم. ا.خ.د.ح. مستقل، حضور و وارد میدان سیاست نشدند

  .کودتای داوود، نیز آموخته بود

آرام آرام با آن که در آغاز زندانیان رهایی یافتند، اما، چندی نگذشته بود که دستگاه امنیتی خشنی زیر 
سامان دوباره یافت و درب زندان مخوف پلچرخی که در میان مردم به زندان باستیل . ب.گ.رهبری ک

گرفتاری ها آغاز شدند . ردید، تا مخالفان را پشت میله های آهنی اش قرار بدهندمعروف شده بود، باز باز گ
و شورویان کوچک ترین مقاومت و نافرمانی به ویژه در روستا ها را با استفاده از هرگونه جنگ افزار در 

  . درهم می کوبیدند زمین سوخته،زمین سوخته،زمین سوخته،زمین سوخته،خط سیاست معروف 

ستا ها می گذشت، دست به ویرانی آن جا ها زده از آن جایی که خط این مقاومت از ده ها و رو 
این کار، بحیره بزرگی را برای صید و شکار . این امر موج عظیم پناهنده را به پاکستان و ایران راند. شد

بعد ها همین برگه بزرگ، نسل جدید مجاهدان که به طالبان معروف . سرباز برای مجاهدان فراهم ساخت
پس از آن که مجاهدان در جنگ های درونی از مردم رانده شدند، ظهور نموده  طالبان. شده اند، پرورش داد

آنان . و در حال و هوای بیزاری مردم از مجاهدن، با سرعت و ساده گی توانستند تا قدرت را به دست بگیرند
که بنابر  اما، چندی نگذشته بود. تنها با یورش نظامی امریکا و کشور های متحد، از قدرت به زیر آورده شدند

سیاست های نادرست امریکا، متحدان و زمامداران نو ـ همان مجاهدان سابق ـ بار دیگردر خط نبرد مقاومت 
  . در برابر تجاوز امریکا و متحدان دست به نبرد زده و ادامه می دهند

ی و همراه با جهان اسالم به رهبری عربستان سعود. ا.م.به این گونه، یاری دنیای آزاد به رهبری ا
، به پاکستان فرار کرده ۱۹۷۳شیخ نشینان خلیج، گروه های اخوانی را که برخی پس از کودتای داوود در سال 

آنان توجه بیش . رژیم آخندی نیز شکل گرفت ◌ٔ این امر در ایران، در سایه. بودند، به نیروی عظیمی بدل نمود
  .تر به گروه های شیعه می نمودند

  .قاومت مردم افغانستان و به ویژه جهان را، حس نمودتن شوروی به زودی درد تیر م

البته این عنصر را نباید فراموش نمود که نظام اقتصادی ـ سیاسی شوروی، از سال های هفتاد 
عیسایی، دچار بحران ژرفی از درون شده بود و یورش شوروی بر افغانستان بر آتش این بحران، تیل سوزان 

از سوی دیگر،  کهنگی . مه آرام آرام در خط رد این تجاوز شکل می گرفتدر داخل شوروی، افکار عا. ریخت
از دید سیاسی نیز شوروی وارد . وسیله های فنی و دانش، آن کشور را از کاروان رشد جهانی پس راند

  .این امر هیزم خشکی بر آتش بحران افزود. بحران شدید گردیده بود

به هم داده زمینه دگرگونی ها را در خود شوروی به به این ترتیب دلیل های داخلی و خارجی دست 
  .میان آورد

        شمال در مسکو، توفان در کابل  شمال در مسکو، توفان در کابل  شمال در مسکو، توفان در کابل  شمال در مسکو، توفان در کابل      
او که از همان آغاز با یورش شوروی به . این امر، گرباچف را در راس قدرت در شوروی قرار داد

  . نام نهاد زخم خونینزخم خونینزخم خونینزخم خونین    افغانستان موافق نبود، آن را

  .در مسکو، وزید باز سازیو  فاش گوییفاش گوییفاش گوییفاش گویی    خطخطخطخطبه این گونه باد دگرگونی ها در 

اردوگاه  ◌ٔ به  این سو بود که با وزش باد دگرگونی  در مسکو، این  سیاره ۱۹۱۷این رسم کهن پس از 
  .سوسیالیستی، در حزب های چپ و حتا کشور های قمری، توفان به راه می افتاد

این امر با . فان به امان بماندحزب و رژیم قمری و وابسته در  افغانستان نمی  توانست از این تو
، .ب.گ.تعویض اجباری کارمل به نجیب هللا، که حضورش در دستگاه امنیتی و رابطه های تنگاتنگش با ک

که خط های گوهری  ملیملیملیملی    ◌ٔ مصالحهمصالحهمصالحهمصالحه    این کار با شعار. امتیاز بی بدیلی را برایش رقم زده بود، صورت گرفت
  . اش در مسکو، ریخته شده بود، صورت گرفت

این گونه این توفان تا مغز استخوان، حزب را تکان داد و در میان فرقه های دیگر، مریدان نجیب به 
 ◌ٔ مدتی سرکرده گان فرقه. این امر تصادم فرقه گی را در درون حزب به میان آورد. نیز دهان باز کرند
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  .ادامه می یابد بعد این جنگ و گریز تا  سقوط. پیروان  کارمل از سوی نجیب به زندان انداخته شدند

در سیاهه کار هایی که گرباچف برای آوردن دگرگونی ها در کشورش درست نموده بود، خروج نیرو 
این امر چنان غافلگیر کننده بود که کشور های دنیای آزاد، برای مدتی . هایش در باال ترین جای قرار داشت

او حتا حاضر شد که بدون امضای . خرچ داداو در این خط تمام تمام تالشش را به . به آن باور نمی کردند
او این امر را صاف و پوستکنده به نجیب هللا، . موافقتنامه یی جنیوا، نیروهایش را از افغانستان بیرون بکشد

  .ابراز داشت و سپس نیروی های جنگی اش را از افغانستان بیرون کشید

اچف، صورت گرفت، زمینه را برای به قدرت که علیه گرب. ش.ا.ک.اما، کودتای نیرو های گزافه گرا در ح
  .رساندن یالتسین فراهم ساخت

یالتسین با دستور قطع کمک های نظامی و اقتصادی به افغانستان، سبب شد تا در زمان کم تر از دو 
ماه، رژیم کمونیستی با آن که چهره اش را سرخاب و سپید آب زده بود، با فرار نجیب هللا رهبر حزب، رژیم 

  .قوط را در پیش بگیردراه س

دسته . در این امر هم بار دیگر خط های جدایی قومی و زبانی نقش مهم و تعیینگر را بازی نمود
برخی به احمدشاه مسعود و . های درون حزب  به گروه های مجاهدان همقوم و زبان خویش پیوستند

  .گروهی به گلبدین

تشکل حزب در تنش دویده بود، آن را از نفس به این گونه بیماری فرقه گرایی که از همان آغاز  
این امر نشانگر این واقعیت دردناک است که در یک همبود دهقانی ـ قبیله یی، اول تر از هم باید . انداخت

وضع و حال جامعه را شناخت و سپس آرام آرام چنان دگرگونیی را از درون سامان داد تا مانند مار پوست نو 
  .      ن شود و دگرگونی های نو، راه اش را در دل جامعه باز نمایداز زیر پوست کهنه  بیرو

        درس های تلخدرس های تلخدرس های تلخدرس های تلخ
گذشته را هیچ کس، حتا خدا نمی تواند دگرگون  ٫٫از آن جایی که به گفته آگانون، فیلسوف یونانی، 

  .بسازد،، به باورم بایست به این گذشته با دید نقد نگریست و از آن درس های الزم را گرفت

اوران روسی که بعد ماووباوران چین و دیگر و دیگر  هم به آن افزوده شد، بنابر قرار گرفتن مارکسب 
در چارچوب تنگ ایدیولوژی به کسانی می ماندند که در هوای یک آرامان پندارگونه، به تخدیر ذهنی دست 

ز ذهن شان در زنده آنان آن گاهی که از سرمستی این نشه می افتادند، می دیدند که بیرون ا. یافته باشند
آنان به روی این درستی ها و واقعیت های .گی درستی و واقعی، دنیای دیگری در برابر شان ایستاده است

این واقعیت های . سرسخت و تلخ چشم می بستند، و بار دیگر در دنیای پندار خویش غرق می گردیدند
  :سرسخت اند که باید درس های الزم را از آن ها بیرون کشید

این امر روشن است که در گوهر نگاه مارکسباور روسی، : م وجود طبقه و نبرد طبقه یی عد −
. پیروان این خط دید با  ناسازگاری شگفت انگیزی رو به رو شدند. مساله طبقه و نبردش نقش مرکزی دارد

ه  برای شکل آنان متوجه شدند ک. در همبود قبیله ـ دهقانی چنین پدیده یی را با ذره بین هم نمی یافتند
گیری  طبقه ها و سپس نبرد طبقاتی، باید زمانه های زیادی انتظار بکشند و این کار در عمر کوتاه شان هرگز 

بی سبب نیست که حفیظ هللا امین، می . در حالی که آنان آدمان شتابزده بودند. و  هرگز صورت نمی گرفت
بر این باور جز .ب مانده، سوسیالیزم بسازدخواست در مدت کوتاه شش ماه، در این حال و وضع کشور عق

این دید از همان روز های شکل دادن حزب تا روز های . ماجراجویی سیاسی نام دیگری نمی توان گذارد
  .پایانش ادامه داشت

حضور دهقانان محافظه کار و نفوذ سران قبیله گان، سد سکندری در برابر بسیج این نیروها  −
  .به شمار می رفتند

  .وه های آگاه شهری و در نتیجه عدم شکل گیری نیرو های روشنگرنبود گر −

مسکو بدیل  دیگری که بتواند این خال ها و کمبود ها پُر نماید، برای این باورمندان ارایه  −
این بدیل همان نفوذ در نیروی های نظامی که خود در تدارک و آموزش آنان  نقش تعیینگری را بازی . داشت
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  .کردار این بدیل را می توان در همدستی با کودتای داوود و سپس ثور دید. می رفت نموده بود، به شمار

در اولی داوود همه  . کرداری که این نیرو را در هر دو حادثه از نفس انداخت، تصفیه ها بود −
در دومی که پس از هفت ثور . مریدان کارمل را از قدرت راند و دستش را تا نابودی کامل آنان دراز کرد

ورت گرفت این تصفیه چنان ویرانگر بود که برای عدم سقوط رژیم، شوروی مجبور شد تا به یاری انان ص
  .بشتابد

امین برای تحکیم قدرت از برخی قومان پشتون بهره گرفت، تا دیگر قومان کشور را که در  −
  .ردیف مخالفان صف بسته بودند، از میان بردارد

نتی و آزادی خواه با زور برچه، نیزه، توپ و تانک و آوردن دگرگونی ها در متن یک همبود س −
  .حتا طیاره های بم افگن جنگی

دیدگاه های مارکسباور روسی که تمام بُعد هایش با بافت جامعه و  همبود سنتی در تضاد  −
  .آشکار بود، دیوار پرُ پهن را میان سیاست های حزب و مردم  کشید

مردم را به حیث پناهنده به پاکستان و ایران  یورش بر روستا ها و ده ها، موج عظیمی از −
از این . این امر بحر بیکرانی برای سرباز گیری نیرو های اخوانی و بنیاد گرای اسالمی، به وجود آورد. راند

سرچشمه همین اکنون نیرو های بنیاد گرای اسالمی در پاکستان و ایران برای وارد کردن ضربه، بهره می 
  .گیرند

ر و نی آخرین سبب که می توان آن را عنصر تعیینگر خواند، همانا نبود باور به به باور من آخ −
اصل های مدرن مردمساالری و دموکراسی در حزب و به دنبال آن در ساختار های دولتی که کودتاچیان سر 

  .و سامان داند، می باشد

        مارکس، به جایگاه اش بر می گرددمارکس، به جایگاه اش بر می گرددمارکس، به جایگاه اش بر می گرددمارکس، به جایگاه اش بر می گردد
ر هایش، درب نوی برای نگاه تازه و خالق به باور های پس از سقوط گویا کمونیزم در شوروی و قم

  .و بررسی های روز تا روز، باز گردید) اکادمیک(مارکس در دو بخش دانشی 

البته این امر را نباید فراموش نمود که در کشور های پیشرفته اروپایی این امر از همان آغاز کار 
. دیدگاه های مارکس هیچگاه نگاه پیامبرانه وجود نداشتدر آن جا به . جریان یافت و حتا به سنتی بدل گردید

آن گاهی که این باور ها به دست و ذهن لنین افتاد و راه یافت، به ویژه در دوران فرمانروایی استالین، به 
آیه های منزل بدل شد و در قفس تنگ ایدیولوژی قرار داده شده و همه در خدمت قدرت و گسترشش قرار 

  .گرفت

ه باور های او از چنگال بیرحم دیدگاه های استبدادی که زیر نام مارکس عمل می کردند ـ به این گون
  .از شوروی گرفته تا تمام قمر ها و قمرچه های دیگر ـ رهایی یافت

ترک کامل، سپردن به گور تاریخ و یا : پس از این شکست، سه راه برخورد در برابر همه قرار گرفتند
  .رشد خالق

دلیل اصلی این . پیش از جریانی به نام مارکسیزم یا کمونیزم ـ آغازید  د از خود مارکس ـاین امر را بای
است که میان باور های مارکس و برداشت های لنین به ویژه استالین در دوران شوروی، و ماوو و دیگران و 

  .خلیج ژرف تفاوت ها وجود دارد... دیگران

مان روزگار به قدرت رسیدن بلشکویکان با تصفیه های به باور من این کمونیزم روسی بود که از ه
خونین ـ از حلقه نزدیک آغاز شد ـ دهشت افگنی و قحطی هایی که اصالح ها در روستا ها با زور سر نیزه 

مجمع الجزایر مجمع الجزایر مجمع الجزایر مجمع الجزایر به میان آوردند، میدان های کار اجباری یا به تعبیر سولیژنتسین، نویسنده ژرف نگر روسی، 
از آن پس، قطار به گور سپردن ها با درهم . مارکس را به گورستان کردار شان سپردنداندیشه های  گوالگ،گوالگ،گوالگ،گوالگ،

  .دنبال شدند... ، و دیگر و دیگر ۱۹۶۸، بهار پراگ، ۱۹۵۶کوبیدن سرکشی از فرمان شوروی در هنگری، 

آن چی در این جریان به گور سپرده شده نتوانست، نگاه خالق به اندیشه های گوناگون از آن میان 
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سرزانو به اندیشه  ◌ٔ در این راستا تالش صورت می گیرد تا آن دیدهای ناجوری را که چون پینه. مارکس است
  .های مارکس چسپانیده بودند، از بافت اصلی بیرون بسازند

در این جا . این امر در اروپا، جایی که استبداد حضور نداشت تا جلو برخورد خالق را بگیرد، رخ داد
ب تقدس ـ آن چی در شوروی و قمر هایش جریان یافت ـ پایین آوردند و به او به حیث مارکس را از محرا

  .یک روشنگر، فیلسوف و دانشمند نگاه نمودند، نی یک بت مقدس

دلیل و ریشه انحراف ها این است  که هریک از آنانی که ابراز هواخواهی از دیدگاه مارکس می 
این امر را می توان در مورد کاووتوسکی،انگلس، . داشت داشتندقد ذهن خویش از ان بر ◌ٔ نمودند، به اندازه

  .به کار برد...برنشتین، روزا لوکزمبورگ و دیگر و دیگر 

برخورد . و عمل می باشد) تیوری(این امر به باور من مشکل و سد بزرگ تفاوت میان اندیشه  ◌ٔ ریشه
خالق را از دیدگاه هر دانشمند و فیلسوفی ما باید به صورت دقیق این باشد که برای لحظه یی و گاهی، روح 

  .از آن میان مارکس، بیرون نکشیم و آن را به جسد بی جان بدل نسازیم

از سوی دیگر برای کشور های در حال رشد و پیش مدرن که در چنگال مناسبت های اجتماعی سنتی 
  :سطح پایین نموی اقتصادی قرار دارند، آکاهی به این امر نیاز جدی است

سرمایه داری، آغاز گردید و تمام توجه اش به  ◌ٔ رشد یافته ◌ٔ یشه های مارکس در نقد یک جامعهاند •
  .رشد، متمرکز شده است ◌ٔ همین مرحله

آنانی که از پشت عینک این دیدگاه به زمین متفاوت کشور های پیش مدرن، زراعتی و نا صنعتی نگاه  •
ردن دگرگونی ها نکته به نکته بهره بگیرند، راه می نمایند و سعی دارند تا  از این اندیشه ها برای آو

  .    به ترکستان می بردند

        راه بیرون رفتراه بیرون رفتراه بیرون رفتراه بیرون رفت                         

برای آوردن دگرگون سازی بافت سنتی جامعه، به باورم نیاز است تا تحول های اجتماعی ـ  اقتصادی جدید برای آوردن دگرگون سازی بافت سنتی جامعه، به باورم نیاز است تا تحول های اجتماعی ـ  اقتصادی جدید برای آوردن دگرگون سازی بافت سنتی جامعه، به باورم نیاز است تا تحول های اجتماعی ـ  اقتصادی جدید برای آوردن دگرگون سازی بافت سنتی جامعه، به باورم نیاز است تا تحول های اجتماعی ـ  اقتصادی جدید 
        . . . . نونی، صورت بگیردنونی، صورت بگیردنونی، صورت بگیردنونی، صورت بگیردآرام آرام و گام به گام، البته بدون گسست، در زیر این پوست کلفت و مقاوم کآرام آرام و گام به گام، البته بدون گسست، در زیر این پوست کلفت و مقاوم کآرام آرام و گام به گام، البته بدون گسست، در زیر این پوست کلفت و مقاوم کآرام آرام و گام به گام، البته بدون گسست، در زیر این پوست کلفت و مقاوم ک

این امر، باید چنان بایست ساده این امر، باید چنان بایست ساده این امر، باید چنان بایست ساده این امر، باید چنان بایست ساده . . . . به این گونه آرام آرام بافت نوی، جای شبکه کهنه و قدیمی را پُر می نمایدبه این گونه آرام آرام بافت نوی، جای شبکه کهنه و قدیمی را پُر می نمایدبه این گونه آرام آرام بافت نوی، جای شبکه کهنه و قدیمی را پُر می نمایدبه این گونه آرام آرام بافت نوی، جای شبکه کهنه و قدیمی را پُر می نماید
        ....و طبیعی صورت بگیرد تا مانند مار پوست بیندازد و از زیر آن پوست نوی سر بلند نمایدو طبیعی صورت بگیرد تا مانند مار پوست بیندازد و از زیر آن پوست نوی سر بلند نمایدو طبیعی صورت بگیرد تا مانند مار پوست بیندازد و از زیر آن پوست نوی سر بلند نمایدو طبیعی صورت بگیرد تا مانند مار پوست بیندازد و از زیر آن پوست نوی سر بلند نماید

  آزادی، شاه نگین دگرگونی های آینده
عیسایی  ◌ٔ جتماعی، سیاسی و اقتصادی اروپای عصر تاریکی، یا قرن های میانهاز آن جاییکه ساختار ا

ـ سیطره بی چون و چرای کلیسا ـ در چنگال نظام خانساالری و استبداد دین عیسایی ـ شاخه های گونه 
ی گونش ـ در بند بود، برای رهایی از این ستم، متفکران، فیلسوفان و اصالح خواهان با خرد نقادانه پایه ها

  .عصر روشنگری را ریختند

  .شاه نگینش به شمار می رفت آزدایآزدایآزدایآزدای ◌ٔ در گوهر  این امر واژه

به این گونه جنبش آزادی خواهی و طلبی یا لیبرالیزم، آرام آرام ـ اما، با دشواری های بزرگ سر راه ـ 
  .شکل گرفت

ا میان فرماندهان در گوهر این اندیشه، همانا تفکر شکل دهی، سر و سامان و تنظیم جدید رابطه ه
باز هم، شاه نگین . این تفکر به جدایی حوزه های دولت و جامعه تاکید می نمود. و فرمانبران  قرار داشت

  .، می باشدقدرتقدرتقدرتقدرتد در جامعه در رابطه با حق فرحق فرحق فرحق فراین مساله شناخت 

خصوصی از آن میان فردی، خانواده گی، اقتصادی،  ◌ٔ این امر، در خط شناخت و روشن ساختن حوزه
این جدایی آغاز حضور حق فرد، در درون . هنری و فرهنگی رادر برابر اقتدار دولت، سیر می نموده است

  .جمع یک همبود را نشنانی می نماید

منفکران از همان جمهویت افالطون به بعد تالش داشتند تا اندیشه ها و ایده هایی را به میان بیاورند 
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ابد که در آن ساختار سیاسی چنان نیروی داشته باشد که قدرت که در چارچوبش طرح و برنامه یی سامان ی
زمامداران ـ شاهان، امیران و فرماندهان ـ برهانند و شیوه هایی را به  ◌ٔ را از چنگال استبداد لگام گسیخته
  .میان بیاورند که قدرت را لگام بزند

  .، بر می آینددر همین چارچوب است که به دفاع از جامعه های مدنی در برابر قدرت دولت

ما به اشتباه مشروطه  ◌ٔ به این گونه آرام آرام اندیشه های دفاع از دولتی که قانونمند ـ در حوزه
این گونه ساختار سیاسی موظف می گردد تا از آزدای فردی، حقوق . خوانده شده است ـ باشد، شکل گرفت

  .شهری و مدنی به ویژه حق ملکیت خصوصی، دفاع نماید

ندیشه اصل معروف که همهٰ انسانان از خرد بهره مند اند و این خردمندی نگهبان، در گوهر این ا
فرد، تنها و تنها  در فضای آزاد است که می تواند بر . آزادی فردی است، قرار دارد ◌ٔ حافظ و نگهدارنده

فکر دو بر اساس باور این اندیشه، خردمندی و آزادی . اساس خرد خود چنان که می خواهد، زنده گی نماید
هرگاه از فردی، آزادی سلب و گرفته شود، معنای آن . مقوله یی اند که از هم جدایی ناپذیر و ناگسستنی اند

  .را دارد که خردمندی اش نفی می گردد و هم چنان نفی خردمندی اش، راه آزادی را بر او می بندد

نزده ام وارد  ◌ٔ ری، در سدهاین اندیشه های آزادی خواهانه، با بهره گیری از دروان و عصر روشنگ
  .سیاست شد و آرام آرام میدان کاربُرد روشن و همه جانبه به خود گرفت ◌ٔ عرصه

، اما، رقابتی بود، صورت می بازار آزادبازار آزادبازار آزادبازار آزاد    در آغاز، تاکید بر آزادی خواهی اقتصادی، که سنگپایه اش
  .گرفت

متفکران یه  ◌ٔ نبرد و کار پُراندیشهبعد ها با . اما، این دید در همین عرصه و در همین تنگنا باقی نماند
در متن و اساس آزادی گرایی فرهنگی، آزادی اندیشه و بیان قرار . سوی آزادی گرایی فرهنگی راه سپرد

  .گرفت

این کار نیز قرار قرار رشد نوی نمود و مفهوم آزادی و مردمی را به هم پیوند داد و بعد دیدگاه مردم 
  .ساالری شکل گرفت

  .زادی اقتصادی و سیاسی با هم گره خوردندبه این گونه، آ

و آزادی، بحث دراز دامنی را به میان آورد و کوهی، به بزرگی همالیا، از نظریه ) عدل(این مقوله داد 
  .ها پیرامونش شکل گرفت

باور اساسی این است که با آزادی می توان زمینه را برای شکل دهی تامین داد و یا عدالت فراهم 
شوروی و دیگر کشور های گویا  ◌ٔ داد، به ویژه با فشار و ساختگی، چنانچی در تجربه نمود، اما، با

  . سوسیالستی دیده شد، نمی توان ضامنی را برای آزادی فراهم نمود

نماد و نمایش . مردمساالری، چیزی دیگری نیست جز این که قدرت و حاکمیت به مردم تعلق می گیرد
مستقیم، نماینده گی، چنان ساختاری را شکل داد که در آن مردم  این قدرت به صورت مستقیم و یا غیر

  .  نماینده گان شان را در یک انتخابات آزاد و رقابتی، به صورت متناوب بر می گزینند

روز ) مانند شهر ـ دولت های یونان باستان( در ساختار مردمساالری مستقیم، مردم در کارهای دولت 
کشور ها،تنها در جای های ویژه  ◌ٔ این شکل به سبب نفوس و ساحه گستردهاکنون . تا روز شرکت می کنند

بخش . یی مانند گردهمآیی ها شهری در نیو انگلند، برخی ایالت های کوچک سویس، دیده می شود و بس
  .بزرگ نظام های مردمساالر به صورت نماینده گی یا غیر مستقیم می باشد

سیاسی به تری را از آن شکل نداده است، پا  ◌ٔ بشر سامانه در نتیجه، ساختار مردمساالری که تاکنون
  :مردمساالری در گیرنده این عنصر های اند. در میان گذارد

برابری حقوق سیاسی همه کس، حاکمیت مردم، انتخابی بودن فرمانروایان یا درست تر خادمان 
انگی اندیشه ها و گروه های مردم، تفکیک قوا، اصل حکومت اکثریت با نگهداری حقوق اقلیت، حضور چند گ

اجتماعی، مشارکت دایمی مردم در تصمیم گیری های سیاسی، امکان نقد و بررسی در همه زمینه ها و رای 
  .فرد  ◌ٔ مردم بدون توجه به سنت های دیرینه، اصالت خرد نقادانه
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ان را دیگر این اندیشه و ساختار چنان جذبه و کشش پیدا کرده  که ذهن و قلب میللیون ها انس
  .تسخیر نموده است

این شکل، برآمده از رویداد ها، حادثه و اندیشه هایی اند که می توان ریشه هایش را در تفکر 
عیسایی، دوران روشنگری در اروپا و انقالب های امریکا و  ◌ٔ یونانی، نبرد علیه استبداد قرن های میانه

رای دست یابی به قدرت سیاسی، آزادی بیان و در این ساختار حق رای عمومی، رقابت آزاد ب. فرانسه یافت
  .رسانه های گروهی، فرمانروایی قانون و قانومندی ساز و کار سیاسی سنگپایه ها به شمار می روند

، گذارد نقش مهمی را قرار داد اجتماعیقرار داد اجتماعیقرار داد اجتماعیقرار داد اجتماعیدر این خط اندیشمندانی چون روسو که اساس دیدش را بر 
مدنی را  ◌ٔ فرمانروا باید حقوق جامعه: ین گوهر بَل می زند که در گوهر این قرارداد اجتماعی ا. بازی نمود
  .پاس بدارد

او به مردم حق داد . بعد جان الک، طرح بلند باالیی را برای حق فرد در برابر دولت خودکامه را ریخت
  .تا در برابر خودکامه گان برپا خیزند

  .رد در برابر دولت، چاق تر ساختندپس تر دیدگاه مونتسکیو، و آدم سمیت راه را برای تقویت حقوق ف

هفده و هژده، انقالبی را در رابطه میان  ◌ٔ آزادی خواهی یا لیبرالیزم در سده ◌ٔ به این گونه اندیشه
  .فرمانروایان و فرمانبران به میان آورد

شکل دهی دولت رفاه اجتماعی را به  ◌ٔ آزادی و داد، زمینه ◌ٔ بحث و کنکاش در مورد همین دو مقوله
  .البته این را فراموش ننمود که در گوهر این امر نظام اقتصادی سرمایه داری قرار دارد. یدمیان کش

. این امر روشن است که آزادی مطلق و داد تمام عیار هیچکدام در نظام مردمساالر جایگاهی ندارد
  .همه چیز بر پایه اصل نسبی دیده می شود

دل را میان آزادی و داد، می تواند حفظ و نگه داری به ترین توان این ساختار آن است که توازن و تعا
به . این امر مشاجره بر انگیز، هنوز شاه بحث میان دانشمندان، فلیسوفان  و متفکران را می سازد. نماید

باورم حضور خود همین بحث ها و کنکاش ها، راه را برای بهبود هر چی بیش تر نظام مردمساالری فراهم 
این امر، تنوع دیدگاه ها و شکل نظام مردمساالری است که بسته به شرط ها و در  چارچوب . می سازد

  .  خصوصیت های هر کشور رنگ می گیرد

  .تجربه تاریخی نشان می دهد که این نظام به شدت قدرت انعطاف پذیری را دارد

ران و کساد در دوران رونق اقتصادی پله کار به سوی بازار آزاد سنگینی می نماید، اما، در دوران بح
  .دولت سنگین تر می شود ◌ٔ اقتصادی که جز جدایی ناپذیر این ساختار می باشد، پله به سوی مداخله

دوران فرمانروایی بوش را به  ◌ٔ روشن آن سیاست اوباما، می باشد که میراث بد و بحران زده ◌ٔ نمونه
  .زد تا بحران را مهار نماید بیش تر دولت ◌ٔ او برای رهایی از این بحران، دست به مداخله. ارث برده است

دیگر این . نظام سرمایه داری از آن گاهی که شکل گرفت دچار دگرگونی های ژرف و زیاد شده است
  .نظام تنها و تنها بیانگر منفعت عای طبقه و یا طبقه های ویژه یی نمی باشد

مر می توان برای درک نقش اندیشمندانی که سهمی در شکل گیری این ساختار داشته اند، یک ع
  .سخن زد

  

  پایان

  

  .خ.هـ ۱۳۹۲میزان  ۲۶/ ع۲۰۱۳ماه اکتوبر  ۱۸

  شهر گـُـت تِینگن، جرمنی  

Goettingen, Germany   
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