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کند، تا آیتی از آیات حق  در گذر زمان و جهان هستی گاهی از سوی خداوند نوری تجلی می  
د. محض ستایش خویش برگزیده و صناعت فرمو  و حجتی بر خالیق باشد، آنچنانکه حق ایشان را   

ساخت، تا همه      شان را از هر آنچه جز اوست پاکیزه  شور عشق       دل و جان شان را  ی غوغا و هیاهوی

شید و     شان پو ست حق از ای        ولی   تاجخود گرداند، خلعت بندگی بر تامت ساخت. د شان  سر ن را اف
 باشد گم گشتگان را.آستین بیرون فتاد تا دست گیرد افتادگان را و چراغ راه 

پس درود خدا بر ایشان که پاك آفریده شدند، پاك زیستند و به پاکی جان شیرین را به جان       
و عالمة فقید استاد  .آفرین تسلیم داشتند. در او فانی گشتند تا برای همیشه بر تارك هستی باقی بمانند

یت که آور عبود و پیام ی در عشق و معرفت حق سعادتملوك تابش هروی عبد صالح خدا، سوخته   
 خدای منان او را به امت محمدی هدیه داشت یکی از این برگزیدگان بود.

شت. با همه    بلند همت بود و بر بیکرانه ستی  ها چشم دا س    ی ه شید تا پا در جای پای ا وة اش کو
شه        شق و معرفت را خو ساند و از عالم باال گوهرهای ع ست بر اوج افالك ر ی چین خلقت نهاده، د

سینه    سحاب رحمت  شنه را آبیاری کند. خلقیاتش چنان متأثر از فرامین الهی و   کرده و چون  های ت
به  ( را مصداق عینی بود و معبود خواست کهتخلقوا باخالق اهللی: ) های علوی بود که فرموده واالئی

 «.عبدي اطعني حتي اجعلك مثلي»مقام )ولی اللهی( کشاندش فرمود: 
ق و معرفت را به تمامی در ساغرش ریخته و جذبات عشق الهی عنان از موالیش جام سقای عش  

شه  ساحت دلدار بود،     کفش برده و ری شکانده بود. از خواص و مقربان  ی انانیت را در وجودش خ
شت و جز به امر والیت عامل نبود. هنگامی که پیمانه  شت با مح  اش لبریز می اذن دیدار دا رمانش گ

های با موالیانش و خدمتگزاری مالیك تحت امرش راز  دات و مالقاتاز اسرار مکاشفات و مشاه    
 گفت.  می

دانستتت و در مستتایل مشتتکل   ای باطنی بر علم داشتتت، چنانچه بدون مقدمات درم می احاطه
گل می       پای در  که دیگران  یت بی             جایی  مات بود. خالق حل مبه ید  ند، کل ند تایش در   ما  هم

ال بایستتت تا پنجاه ستت انستتان می»فرمود:  گرفت و می اش جوش می اندیشتتی ژرف پردازی از نظریه

 الف

شتتناخت  ریخته بود و هایش را بر همین محور پی و خود نیز برنامه« بعدش آینده نگری داشتتته باشتتد
مه را از ی جهان و این ه دید و آثارش را متحول کننده شخصیتش را تا پنجاه سال دیگر ناممکن می   

 دانستتتت. هرچه گفت کرد و هرچه کرد، شتتتد.     الستتالم می لیهمعنایات و کرامات معصتتومین ع    
مجستتم بود. آزاد شتتتده از اعتبارات ستتبنجی و بر جایگاهی وحدت بخش تکیه داشتتتت و        عمل  



 

 

  

ام که هرگز برای آن پشتتیمان نیستتتم و حستترت بهتر       ای گذرانده   عمر خود را به گونه  »فرمود: می
، از قفس رسته و بر شاخسار درخت اال هو    «ام جام دادهها را ان گذراندن آن را ندارم و همیشه بهترین 

 ال اله اال اهللباشد و   گفتن دیگر ال اله اال اهلل»فرمود:  را تاجداری کند و می خليفة اللهيبنشسته بود تا   
 «.شدن دیگر

ستن  ستی و قناعت، بی    تمنای خوا ساده زی ستی داده و     ها در دلش مرده و  ساخته بود. ه نیازش 
ص( نایل ی محمدی) ستانده بود. از عالم قلب تا انتهای عالم روح پرکشیده و به والیت تامه   هستی  

 نوردید، ساعتی چون جسدی بی گشته، روحی مجرد بود و آنگاه که جذبة الهی وجودش را در می

خرامید، سیرش محبوبی بود که هر سالکی را نشاید.      جان از عالم ملك سر برکشیده تا الهوت می  
 ارایش و گوارای هر رهروی.خوش گو

در مسایل دینی بسیار غیرتمند و در شئونات زندگی دین محور بود. دوستی، دشمنی، شادی،         
هایش از جنس دین بود. به رعایت       هایش برای دین بود و تمام نگرانی و دلهره   غم، خنده و گریه  

 ق خداوند)عز و جل(،   حقوق دینی با دقتی ویژه اهتمام داشتتتت و با همان دقتی که به رعایت حقو        
ا ه  ورزید و با وجود انبوه گرفتاری    قرآن و عترت توجه داشتتتت به حقوق اجتما  و مردم اهتمام می    

 ورزید. حتی از حقوق حیوانات نیز غفلت نمی
بوده،  اش ی تواضتتو و فروتنی نفس پروری در نزدش عفن و پلید بود و همگان میهمان ستتفره    

نه     خا باب می  اش را دق هرکه درب  به رویش گشتتوده         ال ند کیستتتت،  بدا که   کرد پیش ازآن 

صاص می      می شکالت مردم اخت شتر زمان خود را به حل م مر در تمام ع»فرمود:  داد و می گردید. بی
نمود بر کار شتتخصتتی خودم هر چند هم اگر پراهمیت  کار مردم را هر چند هم اگر کم اهمیت می

 آری و به حق چنین بود.«. مقدم داشتم نمود، می

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
خورشیدی در شهر هرات افغانستان     9231ی فرهیخته، استاد سعادتملوك تابش، به سال     فرزانه
ی  ی شتتیعه   ای مستتلمان و مفتخر به مذهب حقه        ی خواجه عبداهلل مصتتری، در خانواده     در محله 

 ب

ایشتتان از اهالی خراستتان و پدرش، محمدمهدی احمدیان از اثناعشتتری دیده به جهان گشتتود. مادر 
ه به دلیل مبارز« احمد»ایشان،   بزرگای مبارز بود؛ پدر اهالی هرات مردی روشن ضمیر و از خانواده  

 کابل سبری نمود.« مزنگده »ی آخر عمر شریف خویش را در زندان مخوف  دهه ،علیه استعمار



 

 

ارسته ح دینی با ارشاد پدر به محضر معلمی شایسته و ودر سنین نوجوانی در راستای تربیت صحی
 ستتتار حکمت و عرفان چشتتیده بود، هدایت گردید.           به نام شتتیب براتعلی کابلی که از چشتتمه        

گیری از محضتتر استتاتید عرفان و اهل شتتهود، دوران تحصتتیالت ابتدایی و   زمان با انس و بهره هم
سلطان غیاث   سال در دبی  1متوسطه را به صورت جهشی و در مدت       الدین غوری رستان جامی و 

 ی ادبیات کابل با کسب  تحصیالت دانشگاهی را در دانشکده    9232به پایان رسانید. در سال    هرات
 قرآن و »ای بستتیار محققانه که خود یکی از آثار ایشتتتان را به نام            ی پایان نامه      ی برتر و ارایه  رتبه 

ر دهة پنجاه به و د اخذ مدرك لیسانس به پایان رسانید   کند، با احتوا می« ی شناسی  ئهای زیبا دیدگاه
  عنوان شاعر برتر سال انتخاب و معرفی گردیدند.

ستعمارگر شوروی بود.            ستان و تجاوز دولت ا ستاد متاثر از تحوالت سیاسی افغان دوران جهاد ا
نوم هاد علیه خدینی و استتتعمار را بر خود فرو واجب دانستتته به ج  ایشتتان مبارزه علیه مظاهر بی   

شتتیطانی به پا خاستتت و به عنوان یکی از عناصتتر فعال و محوری جهاد و مقاومت دستتتگیر و راهی 
از آنجا که طبق روال معمول »زندان گردید. ایشان در شرح حوادث بازداشت خود چنین فرمودند:    

خدای  نمودند با مجاهدین سترشتنام بازداشتت شتده را بدون محاکمه و در استر  وقت اعدام می     
ر از ام و اگ خود نذری نمودم که اگر توفیق شتتهادت حاصتتلم گردید که به مطلوب خود رستتیده    

زندان رهایی یافتم این آزادی را تولد و عمری دوباره تلقی نموده و خود را وقف موالیم حضتترت 

نمایم. سحرگاه که مأموران مرا احضار نمودند، دوستان زندانی به  االعظم روحي و ارواحنا فداه اهلل بقية
فرو اعدام و آخرین ودا  شتتیون و زاری نمودند، لکن مأموران در کمال شتتگفتی مرا به بیرون از 
زندان راهنمایی و آزاد نمودند. پس از آزادی به جهت ادای نذر متوسل به آستان دوست گردیدم     

 التم در عالم رؤیا به زیارت امام زمان)عج( نایل گردیدم، پس از             و حین دومین اربعین از توستت
شان استمداد طلبیدم. ایشان مرا به خواندن کتابی امر نموده و فرمودند این      بوسی از حضرت    دست 

سی. پس از مطالعه  لیف خود ی آن کتاب به تک کتاب را بخوان، تو خود خواهی فهمید چه باید بنوی
 «.بیر گشتمبه نوشتن آثار عالم و خ

 ج

ادبیات،   هایی چون ستتیاستتت، فلستتفه، عرفان،         به این ترتیب استتتاد تحقیق و نگارش در زمینه      
سی، اخالق، هنر، جامعه    شنا شعر طرحی نو         روان صنعت  سی و دیگر علوم را آغاز نمود و در  شنا  

ه ؛ ک «ها با دقت و تدبر صتتتدها بار ختم قرآن نمودم       جهت نگارش کتاب   »فرمود:  درانداخت و می  



 

 های ترستتشتترح دعای کمیل، جلستتات مذهبی با تشتتریح معارفی چون شتترح صتتحیفة ستتجادیه،  
) ( و  و حضرت صدیقة طاهره)م( و امام علی    های نبی مکرم اسالم)ص(  آرمان )ص(، نبی مکرم

 و  ) (، شتترح صتتد میدان و منازل الستتائرین خواجه عبدا... انصتتاری   امام حستتن) ( و امام حستتین 
مملو از  پیدا واز آثار نوشتتتاری و گفتاری خود دریایی کرانه نا مولوی شتتناستتی و بیدل شتتناستتی   

گوهرهای ناب تقدیم تشتتنگان طریق حق نمودند که این آثار نیز به صتتورت صتتوت و تصتتویر در 
 دسترم و باقی است.

کی از را در بر میگیرد و ی خود را که چند هزار جلد کتاب ی شخصی   کتابخانه چنین ایشان  هم
به شتتمار می       ترین کتابخانه     نفیس با جاری نمودن    های استتالمی   ی شتترعی وقف  صتتیغه  رود 

 مندان   ای عمومی در شتتهر هرات در اختیار عالقه    امام زمان)عج( نمودند که در قالب کتابخانه            
 قرار گیرد. 

د

اشغالگران و نوكران كمونيست آنها حضور استاد  ،اما پس از آزادي از زندان
بخشيد تاب هاي جهادي خود را استمرار ميناپذير فعاليتوقفه و خستگيه بيرا ك

با توجه به  به دنبال تعقيب و گريزهاي طوالني و 

و در پيروزي انقالب اسالمي ايران از راه نيمروز با قصد مهاجرت وارد ايران گرديدند 

يا ديدم كه دو سپاه ؤعالم ر شبي در» :رمودندشرح حوادث آغاز مهاجرت خود چنين ف

در . اندحق دو سپاه پرچم اسالم برافراشته و مدعي نبردند و هر ةآماد رو در روي هم

حال تحير بودم كه كدام سپاه اسالم و برحق است و كدام باطل كه در همان حال به 

کتاب با ویژگی منحصتتر به فرد محوریت توحید)فلستتفة          چهل و پنج عنوان حاصتتتل آن بیش از  
شناسی توحیدی و ...( گردید. افزون برنگارش کتاب       ا در قالب ه توحیدی، سیاست توحیدی، روان

ز ض ادب و احترام انائل گرديدم و پس از عر (روحي و ارواحنا فداه) زيارت امام زمان
ببين : فرمودند( روحي و ارواحنا فداه)ايشان . وجود مباركشان تقاضاي ارشاد نمودم

آن خميني است سپاه اسالم و  ةخميني در كدام سپاه است، همان سپاهي كه فرماند

و . چند روز بيش نگذشت كه جنگ تحميلي عراق عليه ايران آغاز گشت. برحق است

فقيه بودند به قصد انجام  ةاز معتقدان و مدافعان واليت مطلق بدين ترتيب ايشان كه

تكليف به تهران عزيمت نموده عالوه بر پيگيري امور جهادي افغانستان در تشكيل و 

 .تقويت و آموزش نيروهاي مقاومت ايران فعاليت و همكاري مي نمودند

7531نياورده و سرانجام در سال 



 

 

سنامه    شنا صرارهای     هویت ایرانی را پذیرفته و  شنهادها و ا ی ایرانی دریافت کرده بودند، با وجود پی
گسی ارزش  ی بال م ت وهمی به اندازهگونه اعتبارا ی ایرانی، برای این بسیار برای پذیرش شناسنامه    

ورزیدند و فروش هویت خود را به بهای فرار از       قایل نبوده و همواره به افغانی بودن خود افتخار می     
 دانستند. ها می ترین ننگ رنج جهاد و مهاجرت و رسیدن به رفاه زندگانی فانی زشت

ای که استتتاد در زمان  حادثهپس از اشتتغال افغانستتتان از ستتوی غارتگران غربی،  9233در ستتال 
ینی ب اشتغال افغانستتان توستو شتوروی با نگارش کتاب افغانستتان و تهدید غرب، وقو  آن را پیش     
 انسان ،کرده بود، با قصد جهاد برای بازگشت به وطن اراده نمود تا برای احیای فرهنگ اصیل اسالم

در اولین روز ورود به زادگاهش از همین روی  ستتازی باشتتد.   های این مرز و بوم را ناجی و چاره   
همراه جمعی از همرازانش به زیارت شتتهدای واال مقام افغانستتتان در قرارگاه مهدی)عج( شتترفیاب 

ای شهیدان، شما در روز واپسین نزد دوست گواهی دهید که     »شدند و خطاب به شهیدان فرمودند:   
 «.من طبق عهدی که با خون شما بسته بودم به عهدم وفا کردم

درنگ پس از ورود به افغانستتتان شتترکت در مجالس و محافل دینی و علمی را آغاز نموده،  بی
ای بود، پیوستته و به دور از تعصتبات جاهلی پذیرای گرفتاران    ی اجاره در اقامتگاهش که یك خانه

ی فرهنگ و شتتیفتگان علم و ادب گردید تا جایی که دلدادگان کویش از شتتیعه و ستتنی              حوزه
ضر می     همچون برادر  سات درسش حا سینه    شدند و به دل  در جل سوخته  های خسته و  زالل  ،های 

سوالی نبود مگر جواب می  معرفت و معجون عزت هبه می ست و نیازی  کردند.   گرفتند و نه درخوا
 گشتند. مگر اجابت می

ا) ( الرض  موسی  ابن در آخرین اربعینات و توسالتش پس از زیارت مرقد مطهر حضرت علی  
در این زیارت در عالم مکاشفات پس از توفیق شرفیابی به حضور    » چنین مژده فرمود که: به یارانش

هـ
 

با درخواست و دعوت حزب اسالمی رعد افغانستان برای رهبری کادر فرهنگی     9231در سال  
 همواره به سازماندهی و تربیت مجاهدین مسلمان در جبهه 9237و تا سال این حزب به مشهد آمدند 

شقانه تالش ورزیده و بعد از آن تمام فعالیت   جهاد ی  صغر عا سال     ا شان تا  ی  در جبهه 9233های ای
رت، در طول بیست و پنج سال هج»فرمودند:  مقدم و پهناور جهاد اکبر منحصر گردید، چنانکه می

 «.خود و برای خود نبودمبیست و پنج روز به 
ی ایشتتان پس از مهاجرت به ایران  های پر درد و رنج هجرت در شتترایطی که خانواده در ستتال  



 

 

به  درد مبدل گشت. پس از آن تعلقش  آتشفشان   اش یکباره درهم شکست و به کوهی از    زندگی
 حیات بمرد و از آن پس دیگر کسی استاد را در صحت نیافت. 

کان به دلیل هرات بستتتری گردید ولی پزشتتالبیرونی با شتتدت یافتن بیماری قلبی در بیمارستتتان 
کمبود امکانات دستور اعزام به کشوری دیگر را صادر نمودند. برای سفر به هند تصمیم گرفته شد،       

ه ای نه چندان دور باید ب در آینده»فرمود :  داد و می سفری که از چند سال قبل مکرراً خبر آن را می  
هد ماند و به اآخرین مجلس سفارش کرد که اگر معلم نباشد راه کمال بسته نخو   در «. هند سفر کنم 

هد از های تلفنی دوستتتان خود را در مشتت طی تمام«. ان تتقوا اهلل يعلمكم اهلل»این آیه استتتناد فرمود: 
ساخت، طلب حلیت و ودا  فرمود، از حاضرین کویش نیز طلب حلیت        سفر آگاه  ساعت و روز 

مهمانان آماده کرد و با      داد. منزل را برای پذیرایی از   فرموده و نزدیکان را خبر از آمدن مهمان می   
 ی این دو بیتی عزم سفر نمود: زمزمه

 از وادی فتتقتتر و درد و حتترمتتان رفتتتتتم  

 

 از گتتوشتتتة تتتار و تتتنتتگ زنتتدان رفتتتتتم  

 دل نستتتتبتتتترده   ،با سر به جهتتتتان آمتتتتده  

 

 بتتا پتتای ختتلتتوص و ذکتتر ایتتمتتان رفتتتتتم 

کابل را به قصد دهلی ترك  توسو هواپیمای پامیر،   3191سبتمبر  37مطابق با  3/7/9231 مورخ 
سوم،  اه روز بستری گردیدند و در سحرگ   شفاخانة امکال انستیتوت قلب مترو،  نموده و بالفاصله در  

جام بقا نوشتتیده روح بلندش به ملکوت اعلی ( 7/7/9231حدوداً ستتاعت هفت به وقت افغانستتتان )
 پیوست و عالمی را در ماتم خویش نشانید. 

 روز بعد ) عصر جمعه  به افغانستان انتقال داده شد و   3/7/9231 تاریب به پنج شنبه  پیکر مطهرش
چون نگینی بر دوش خیل عزادارانش تشتتییو و در میان حزن و ماتم ستتوگواران در        (1/7/9231

شهید    اش هم آرامگاه آبا و اجدادی سلطان میرعبدالواحد  شاد و راهش   )رح(جوار با   آرمید. روحش 
  .پر رهرو باد

 
 

 

 
و

 

ه    یا تن ته    هجرت از دن یك آرزو و خواستت یارت قبر مخفی    ا   ی دیگر دارم و آن نیستتتت مگر ز
حضرت صدیقة طاهره)م( و بدین منظور پس از توسل به حضرتش آخرین آثار خود با عناوین       

 )بوئی از کوثر( و )فرمود عقیلة تبار عشاق( را هدیه به محضر دوست نمود.
از ای بدل ساخت. گویی س   دردستان و غمکده درخواستش اجابت گردید، لکن وجودش را به  

اللهی ایشتتان برات آخرین  الرضتتا ) ( و زیارت جمال وجه موستتی ابن حضتترت ثامن الحجج علی
مرحله از ستتیر و ستتلوك خود را از دستتت مبارك یداللهی ایشتتان دریافت نمودم و اکنون قبل از   



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 تذکری بر چاپ دوم
 

ـامال       ـ آورم امری انسانی بشمار میاز آنجا که تاریخ را  ـان را، از دیـدگاهی ک همانگونه کـه انس

و همانگونـه کـه    ـ   با رویدادهای تاریخی، با نگرشی تحلیلی برخـورد نمـوده   ـ  ویژه، امری تاریخی

ـان    ـ  اند برخی از دوستان متوجه شده ـاریخی، عن به جای گزارش زمانوار وقایع و رویدادهای مهم ت

سپارم که روی دالیلی، حول واقعه و یا رویدادی تاریخی میتوان  ی میئبدست نگرشهابیان و بنان را 

 باشد. ابراز و ارائه کرد. و این، دأب منِ بنده بوده و هنوز هم می

 اند، های دیگری که حول رویدادهای تاریخی رقم خورده از اینرو، اگر در این رساله و یا رساله

ـاریخ       یبا ذکر تاریخوار حوادث مواجه نم نویسـی   شوید، علـت را آن بشـمارید کـه نگارنـده سـر ت

پندارد؛ چرا کـه در ایـن روش، عـالوه بـر      تر از خودِ آن می را مؤثر« تحلیل تاریخ»ی  نداشته و ارائه

ـیاری از      ـاخته و متوجـه بس ذکر امری تاریخی، خواننده با مطالب متنوع دیگری نیز ارتباط برقـرار س

ـا حـداقل خـودِ         نکات مهمی خواهد شد که در  ـاز، عالقـه و... مـردم و ی آن تاریخ مـورد توجـه، نی

 نویسنده بوده است.

ـا امـری    « تهاجم و شکست شوری در افغانستان»بهر حال، از آنجا که کتاب  در تاریخ کشـور م

قابل توجه بوده و با آنکه یکبار آن را به دست نشر سپرده بودیم، چون نحوۀ پرداخت و تحلیل قضیه 

 باشد، بر آن شدیم تا آن را مجددا  به نشر بسپاریم. ی قابل تأمل میبه نحوی جد

 مزیت این چاپ بر چاپ اول آن بر اینست که:

صورت گرفته و اغالط مطبعی برطـرف شـده اسـت؛    ـ  بسیار مختصر ـ  ویرایشی مختصر ـ  یکم
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 اند؛ مجلد گرد آمدههای پراکنده در یک  ها و مقاله نوشته ـ دویم

 ئی برخوردار شده است. آرائیِ تازه از حروفچینی و صفحه ـ سیّم

 امیدواریم خوانندۀ این رساله، به اجر زحمت مطالعة خود دست یابد!
و هدایت از اوست



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 افغانستان شوروی به چرا
 حمله کرد

 
ـا جـوهر     بررسی مسئلة حملة نظامی شوروی به افغانستان را، و یا به صـورت دقیـ    تـر، روح و ی

ـای      با در  ـ  مارعاست ـادانی باشـد و معن ـارت از ایـدۀ آب نظر گرفتن معنای درست این اصطالح که عب
هلو قابـل  پاز چند بعد و  ـ  دارد کشی را تداعی می انحرافی و مصطلح شدۀ آن که ایدۀ تجاوز و بهره

 باشد. بررسی و دقت می
از  ،المللی نیزتوان از نگاه خشک و خالییِ سیاست تدقی  کرد، از نگاه حقوق بین  استعمار را می
ـا یـک       و سیاست نیز، از دیدگاه اقتصاد نیز، از چشـم  نگاه فلسفة حقوق ـتعمارگر و ی انـداز یـک اس

دولت استعماری و یا یک ملت استعمار شده نیز، از پهلوی اخالق و روابط اجتماعی نیز، از مجرای 
 ایدئولوژی نیز. انداز فرهنگ و دید مذهبی خالص نیز، از بعد نظامی نیز، و باالخره از چشم

با هر یک از این دیدگاهها مـورد تأمـل قـرار     ةتوان در رابط شوروی را به افغانستان نیز می ةحمل
مردان شوروی  داد، و ما در این نبشته بر آن شدیم تا مسئله را در رابطه با فرهنگ و ایدئولوژی دولت

 مورد تدقی  قرار دهیم.
ازها موجه یافتیم که باور داریم همة حرکات انسانی اعم دان یدگاه را از آن جهت بر سایر چشماین د

گیرد؛ چرا که حرکت نتیجة انتخاب و اراده و مقایسه و  از آفاقی و انفسی از زیر بنای ایدئولوژیک پا می
ـانی  بازتر و پهنهئی  باشد. لذا به هر اندازه ایدئولوژی فرد و یا جامعه شناخت و نیاز و هدف می ـر،  مندتر، انس  ت

ـا گرفتـه     مقـد  تر و تعهدزاتر و  های متعالی تر و از نهادها و ریشه متکامل ،تر پاالیش یافته  باشـد  تـری پ
ـترتر،   آورتـر، عـدالت   تـر، آزادی  آفـرین  الفـت  تر، بخش ن، نتیجهبه همان میزان فرایند عملکرد به آ گس
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ـا  نتیجـه و فراینـد آن نیـز در جهـت       تر خواهد بود و بخش تر و تکامل سازنده در صورت خالف، طبع
 خالف اینهاست.

ـناخت و ریشـه       ـای ایـن عمـل    روی همین باورداشت بود کـه حملـة شـوروی را بـرای بازش  ه
ـاکم     استعمارگرایانه از پهلوی نهادهای فرهنگی و ایدئولوژیک آن و به ویژه روح ایـدئولوژیک ح

ولی بر آن نبودیم تا همة ابعاد و پهلوهای برخاسته از این ریشة  بر این فرهنگ، مورد نظر قرار دادیم؛
ـابی مفصـل مـی     ـلة یـک مقالـة       خبیثه را بررسی نمائیم، چه اینکار در خـور کت باشـد و نـه در حوص

ـای   یِ ایدئولوژیک حاکم بـر سیاسـت شـوروی و زمینـه    یکوچک. لذا، ما به بررسیِ نهادهای ماد ه
ـائی کـه    مورد افغانستان و موارد مشابه آن پـرداختیم؛ و بعـد تزویـر   تطبی  آن از دیدگاه فلسفی در  ه

شوروی جهت به انحراف کشانیدن ذهنیت مردم جهان در زمینة تحریف و مسخ مفاهیم انسانی و به 
ـتین    صدا در آوردن بلندگوهای نصب کرده در جوامع دیگر به کار می برد. در قسمتی دیگـر، نخس

از این شاخه را به تجربه نشستیم و در آخر هم درد دلی  موارد زاده شدۀساقة پا گرفته از آن ریشه و 
 و تمام.

ـای سیاسـت      امید است آنانی که این نوشته را می ـناختی درسـت از نهاده خوانند، در زمینه به ش
ـان  ـئولیت      شوروی در افغانستان دست یافته و این شناخت، مسئولیتی در ایش ـاد نمایـد و ایـن مس ایج

ـار آورده و در پرتـو باز   یکو تپشزای در حیات ایدئولوژحرکتی بالنده  یافـت جهتـی نـو در    شان بب
ـلمانان محـروم     ئرابطه با ایدئولوژ ی توحیدی، دست در دست همة مستضعفین جهان و بـه ویـژه مس

 افغانستان بر شیاطین مستکبر جهان، چنان بشورند که از استعمار جز در قاموسها یادگاری باقی نماند.
ـادین     ت ریشهدر بازیاف ـاختن خطـوط نه های چهرۀ سیاسی ممالک کنونی جهان و مشخص س
ـاهی بـه        ـ های تاریخی ها، و نیز بردن حداکثر استفاده از زمینه آن چهره ـا نگ ـیم ت ـا، بـر آن  سیاسی آنه
 با افغانستان بیندازیم. ةهای چهرۀ سیاسی مملکت شوروی و خاستگاه این سیاست در رابط ریشه

ـانی،   این دقت را از  چند دیدگاه جالب، قابل نگرش و ضروری دانستیم؛ نخست از دیـدگاه انس

یت بر آن میداردمان که توجهی بـه آن  نچه در شرایط فعلییِ مردم مستضعف افغانستان، ایمان و انسا

ـای   آشان را بگوش  در سطوح مختلف داشته، فریاد مظلومیت ـنیدن درده نهائی که فرصتی برای ش

ـا    نیم، هر چند این نبشته اصل موضـوع، ریشـه  ند برساانسان و انسانیت دار ـا و ی ـای سیاسـت   »ه نهاده

باشد و همین علل بوده  افغانستان می ، اما چون مربوط به سرنوشت مردماست« شوروی در افغانستان
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های دردناک را ببار آورده است، بررسی آن خالی از فایده نتواند بود؛ و اگـر نتوانـد،    که آن معلول

ـائی را   بار منِ افغانی محروم و آواره را مرهمی باشد، حتما  می تألمدردهای  تواند، هشداری باشد آنه

 اند. گر( در امان ماندهمارعشوروی استکه هنوز بصورت مستقیم از گزند این تجسم پلیدی )
ـارزۀ اسـالمییِ     ـائی      دو دیگر، از جهت توجـه بـه مب ـا و   ایـن مـردم غیـور و آزاده و علـت رس ه

ـاب و تلطیـف شـدۀ      توانـد بـر تجربـه    اند و می اوج گیرنده داشته ۀنارسائیهائی که درین مبارز ـای ن ه
ـای خـونین و    ،مبارزات اسالمی بیفزاید و نیز از آن سبب که در ظرف چهار پنج سال چندین کودت

ـاوزگر؛     شوروی ـاری و طراحـی شـوروی تج ـا و   کـه علـت   ـ   گرایانه داشته و حتی اکثرا  به همک ه
آیا انقـالب  »و « با افغانستان ةاستعمار شوروی در رابط»های  این مسئله را ما در نوشتهای اصلی روشه

ایم و آنهائی که طالب بررسی بیشتری  بصورت مفصل شرح کرده« افغانستان انقالب اسالمی است؟
سرباز از و هم از این دیدگاه که شوروی با پیاده کردن صدها هزار  ـ  داریم هستند به آنجا ارجاع می

ـا، آنچـه    آرتش سرخ بدان تجاوز کرده و ا ن را در قبضة خویش در آورده است و عمدۀ همـة اینه
 علت این مسائل بوده است.

ـارزۀ     تر از سایر زمینه آنچه درین میان چشمگیر ـیوۀ اسـالمی مب ها تبارز و تظاهر دارد، وضع و ش
ـتان مـی   ـئله علتـی دارد.        مردم افغانس ـا  ایـن مس ـائی و     باشـد کـه طبع ـا  جغرافی ـیار حس موقعیـت بس

 ـ آبهای گرم جنوبتواند پلی باشد حرکت شوروی را برای رسیدن به  افغانستان که می استراتژیکی
ـایر   ـ  البته نه بدون واسطه و نیز زیر نظر داشتن هر چه بهتر و بیشتر کل منطقه و حرکات مفید برای س

 ی و نامرئی استعمار را بر گرد این پیکره بتاید.ها، سبب شد تا استعمار شوروی تارهای مرئ ابرقدرت
ـتان راه   از جانبی نهضت اسالمی اخیر جامعة اسالمی بگونه ئی نپخته در میان ملت مسلمان افغانس

مار غرب به نوکری ظاهرشاه و درهم کوبیدن بتهای فت تا با ویران کردن کاخ استعر مییافته بود و 
های آن بنا کنـد و...، باعـث    حکومت الهی را بر ویرانهاش،  رژیم طاغوتی و ضد اسالمی حکومت

ـته   شد تا استعمار شوروی که خطر را جدی یافته بود پشت سرهم کودتا براه انداخته و مردم نیز کش
داده و حکومت اسالمی بگویند، تا آنکه نهادین خصیصة ضد انسانی مارکسیسم یعنی زورمداری، 

ـامی         سـعه استعمارگری، تجاوزطلبی، خونریزی و تو ـتقیم و اشـغال نظ ـاوز مس جـویی بـه شـکل تج
 افغانستان چهرۀ کثیفش را نمودار ساخت.

هضت اسالمی افغانستان با وجودی که هنوز به پیروزی نرسیده است، برای مردم ایـن مـرز و بـوم    ن
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ـا      ن داده است. روشم شده و صدها هزار شهید خونین کفبسیار گران تما ـئله را م ـتعماری مس ـای اس  ه

ـئله   ایم، لذا در این جا بر آنیم تا روشن نمائیم  ی دیگر شرح کردهئ نوشتهدر  که هستة استعماری ایـن مس

ـئله اسـت     یئ اصلیدار ساختن خاستگاه وی قرار دارد، چه روشن شدن و نمئها بر روی چه پایه ایـن مس

سیاسی و  ةمینة تجربتواند هم برای ما و هم برای دیگران ز که بیانگر روش مبارزه با علت آن بوده و می

های استعماری  ریشه یِیدر راه نابود و القاء کنندۀ این مفاهیم شده و اگر این نبشته بتواند اجتماعی باشد؛

 کمکی باشد، نویسنده از کار خویش راضی تواند بود. خدا کند که چنان بشود!

 
 نخستین مسئله

روابط و مناسبات به اصطالح ذات البینـی  نخستین واقعیت انکارناپذیر جوامع انسانی را در زمینة 

ـاکم بـر زنـدگی     ئها آل ها و ایده و نیز در رابطه با حیات فردی، خواسته ی تشکیل داده و فرهنـگ ح

ـیر    شخصی و یا جامعه است که مسیر اصلی حیات آن را طرح، نمودار و جریان حرکـت را در مس

 بخشد. طرح شده، جهت می

دهد که این حقیقت غیر قابل انکار بوده و عام اسـت.   فلسفییِ این واقعیت نشان می بررسی دقی 

دانند چـون، در یـک کـالم، طـرح      ماعی و اقتصادی میتکه فرهنگ را نوعی روبنای اج آنانی لذا

 توانند از زیر بار این واقعیت فرار کنند. روابط اقتصادی بصورت عام، جزء فرهنگ انسانی است نمی

ـار در خـور         ما در ای ـیم، چـه اینک ن نبشته بر آن نیستیم تا بحـث را پهلـوی فلسـفی خاصـی بخش

 یی دیگر خواهد بود. فرصتی دیگر و رساله

ــه هــر حــال، فعالیــت اجتمــاعی زادۀ باورداشــت    هــا و  هــای خــاد خــود اســت و جریــان  ب

حال این زمینه  های مختلف در زمینة واحد، زایندۀ نتایج مختلف از زمینة واحد تواند شد. باورداشت

کند؛ زمینة فردی یا اجتماعی، اقتصادی و یا سیاسی،  چه بعدی از ابعاد جامعة انسانی باشد، فرقی نمی

سـت کـه از    ئـی  آنچه مهم است رابطه ،کند شناسی هرگز فرقی نمی اخالقی و ایمانی یا حتی زیبائی

 شود. زمینة ویژه پدیدار میایمان و نگرش به 

ـیم، نخسـت     ئی جامعه در رابطه با سیاست اگر بخواهیم مسئله را مورد تحلیل و بررسی قـرار ده

ی را که این سیاست از بطن آن پاگرفته است، مورد تحلیـل و بررسـی قـرار    ئ های فرهنگی باید، پایه

های فرهنگی جامعه را لمس نمائیم و پس از آن مسئله است که متوجه  دهیم تا بعد ریشة باورداشت
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 شویم. های ویژه می سیاست پا گرفته از آن فرهنگ مبتنی بر آن باورداشتپهلوی هدفمندی این 
ـا آنچـه در ایـن      تواند ما را به ریشة باورداشت درک هدفمندی هم می ـاند، ام های فرهنگی برس

زای این اهداف  های مسئولیت ی هست که از عملکرد به زمینهئ مهم است پیوند و روابط انسانیمیان 
ـتی و        یـ ه تولشود و هر چ یمتولید  ـانیت و نوعدوس ـتر، جلـوۀ روح انس ـاون بیش ـانی و تع  د رابطـة انس
بلور و تجسم تیابی در فرهنگ  گذری و کمالی و از خودئی و اخالصمندی و ایثارجوئگرا عدالت

ها به فطـرت و هویـت فطـری     بیشتری داشته و بر حقانیت و نزدیک بودن آن فرهنگ و باورداشت
  انی خواهد افزود.نسا

مربوطه به سیاست خارجی شوروی در  ةپردازیم به بازیابی دو مسئل با درک این مسئله می اینک
ـای ایـن    روز این حرکت ضد مردمـی؛ و دوم: ریشـه  بویژۀ افغانستان: یکی هدف از  ةرابطه با مسئل ه

 هدف.
ـتثمار مـردم و          ـان روشـن اسـت چیـزی جـز اس هدف از این حرکت، همانسان که بـرای همگ

بوده و نتواند بود و هر که در هر جائی هم بخواهد توجیه و تفسیر دیگـری بـرای   نسرزمین افغانستان 
های غیر  جز به فعالیتاین مسئله بتراشد جز همکاری و همزبانی با استعمار، گام دیگری بر نداشته و 

 انی همکاری و همراهی ننموده است.انس
انـد   اند و مصمم اشغال نظامی افغانستان! آنهم در زمانی که مردم بیش از دو صد هزار کشته داده

ـت خواهد جهـت جامعـة افغا   که می ـ  محلی را یِهر طور شده حکومت غیر قانونی ان را بـه جانـب   نس
ـیری        و و دولتـی آزاد سرنگون ساخته  ـ  شوروی بچرخاند ـاد نماینـد، چـه تفس ـتگی ایج  بـدون وابس

 تواند داشته باشد؟! می
پردازیها زمانی خواهد توانست ذهن انسان را متقاعد و آمادۀ پذیرش بسازد  سازیها و تفسیر توجیه

بود، ولی اکنون که مـردم، هـم    با هدف نمی و شنا  که حرکت مردم یکپارچه، همجهت، دشمن
ـتعماری   ئی می زدۀ خویش را به همان دیده های ملت فروش و استعمار ملیت نگرند که مشاورین اس

شان نیز، اکنون که مردم دشمن خویش و دوستان دشـمن   ست و جهت شان یکی شوروی را و زبان
ـائی خـود را در تشـکیل حکـومتی اسـالمی      خویش را خیلی خوب می  در  ،شناسند و نیز هدف نه

هایشان  علت آواره شدنها، زندانی دادنها و شهید شدن یئااند و یگانه و نه ی رسا نقش کردهئها فریاد
هم جز مخالفت با حکومت مارکسیستی متمایل به شوروی نبوده و نیست و علت حمایت شوروی 
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دانند که اگر شوروی را نیز جز ایدۀ استثمار به این  اند و می ها خوب درک کرده را نیز از وی خیلی
ـانی    گناه را نمی انسان بیعمل مجبور ساخته بود، این همه  ـین زم کشت و دهها مطلب دیگر؛ در چن

 برای چه کسانی جای تفسیرهای غیر استعماری باقی خواهد بود؟!
ـا هـم ایـن ح    لذا حرکت استعماری شوروی از نظر هدف روشن است و اگـر  رکـت را غیـر   م

ـته کـه     هاستعماری بدانیم گذشت ـاور را نداش ـا خواهنـد     از این که سایر مردم دنیا این ب بـه حماقـت م
 پهلوی دیگر مسئله. یِرسیم به بازشناسی خندید، و اما می

 
 سوسیالیسم و فرهنگ

خواهیم  وی ادعای پیروی از مارکسیسم را دارد. ما نمیرطوریکه برای همگان روشن است شو

ـیکن آنچـه از     یدر این زمینه وارد جزئیات و نقد و بررس ـیم. ل ـات  یِ واقعیت این ادعا شـده باش اعتراف

ـان خـالف    آید روشن های برجستة وابسته به این دولت بر می ایدئولوگ گر این مطلب است که این

خبر خارجی، خـویش   های نویسندگان دست سوم و چهارم مزدور داخلی و جیره خواران بی گفته

علی و رژیم ف ها که در مورد حکومت یابند. نظر سایر مارکسیست در حال گذر می را به سوسیالیسم

ـا اگـر ایـن     شوروی روشن است. بگذریم از اینکه آنان خود چه پنداری را در سر می پرورانند و ام

مانـد بررسـی ریشـة     باشد، باقی می مسئله را بپذیریم که شوروی در حرکت به سوی سوسیالیسم می

 سوسیالیستی. ای فرهنگه باورداشت

و در ثانی این مادیـت را بـه نـوعی    سوسیالیسم اسا  فرهنگ انسانی را نخست بر مادیت نهاده 

 جبر پیوند زده تا به خیال خود بتواند نوعی قانونمندی را در طبیعت حرکات اجتماعی تثبیت نماید.

ـادی، و مجبـور و ایـن دو اصـل       بازتاب این باور و اعتقاد این می شود که انسان موجودیسـت م

ـاند   انسانی مادی و مجبور میست، چه اندک تأمل در موجودیت  زایندۀ اصول و فروع دیگری رس

این انسان، تهی از معنویت، اثر، اراده، انتخاب و هدف بوده و جز موجودی هرز، پـو،،   که نخست

 آلت فعل و بازی طبیعت کور و کر چیز دیگری نتواند بود.

ـند. پـس     های علمی و فرهنگی این انسان نمی وردهآلذا فر ـتوار باش تواند جز بر مبنای مادیت اس

شود روبنا، از آنجهت که انسان روبناست و آنهـم مجبـور، ایـن     گ در اندیشة سوسیالیستی میفرهن

ـا  جبر در زمینة اندیشه سـت   یئهای وی نیز حاکم بوده و فرهنگ انسانی نیز در تحت قدرت اجباره
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 باشد. که ناشی از مادیت می
ر انسان درین مکتـب  جالب مسئله و آنچه مایة تمسخر به این باورهاست اینست که جبر حاکم ب

ناشی از نیازهای انسانی است! به این معنا که نیاز انسان به امور اقتصادی و امـرار معیشـت، وی را بـه    
ـازنده و     کتالش و حر ـاز، س ت و تکاپو واداشته ولی شرایط و روابط تولید و توزیع ناشـی از ایـن نی

ـایون دسـت   آویا فراموشی هراسناکی به گگردد!  زایندۀ فکر و در نتیجه فرهنگ جوامع بشری می ق
 است.« انتخاب»و « مقایسه»، «شناخت»داده است که خودِ نیاز نوعی اندیشة زادۀ 

دارد که  گری می اگر از ورود بیشتر به دقای  فلسفی مندمج در مسئله بگذریم، این واقعیت جلوه
ـا ناخودآگاهانـه زیـر تـأثیر      فلسفی مارکسیسم خودآگاهانـه و  یِاساسا  بینش فلسفی و انسان شناسی ی

ـته و     روابط سیاسی و اقتصادی ناشی از افکار و تمایالت ضد انسانی و ضد علمی سـختی قـرار داش
ـان گرداننـدگان و     پرستان انسان هنوز هم که هنوز است مردی مردستان از تبار حقیقت گـرای در می

ـاریخ    ی آگاهانـه کارگزاران این مکتب ظهور نکرده است تا به این همه تمسخر و پوچ بشـورد! و ت
ـاک کنـد و     فرهنگی مارکسیستی را جهتی نو بخشیده و این همه لکه های تمسخر را از ریـش آن پ

کت شوروی بر پایة فرهنگی همین امر باعث آن شده که سیاست خارجی و نیز سیاست داخلی ممل
 نامیم باقی بماند. زیر تأثیر مستقیم آنچه اقتصاد میمادی و 

باورها  نهای مادی و مغایر و حتی مخالف ای بار دیگری که از بطن این باورداشتمقولة تمسخر
 ۀوده مسئلة هدف و وسیله و بدتر از اینها ایـن ایـد  منی هم ئ روئیده و رشد چشمگیر ولی ضد انسانی
 باشد. نماید، می شیطانی که: هدف وسیله را توجیه می

مادی محض بنا یافته، خود مؤیـد وجـود   های  د همچو شعاری در همچه مکتبی که بر پایهووج
 ی نهفته در ذات مکتب است.ئایدۀ استعمار

و قبول توجیه هدف و وسیله را با اندیشة جبـر  « وسیله»و « هدف»بگذریم از اینکه باور به مسائل 
ها  آنیم تا فرایندهای اجتماعی این باورداشت شود تطبی  کرد، چه سر فلسفیدن نداریم و بر مادی نمی

 .بدرک بنشینیمرا 
بینیم که فرهنگ سوسیالیستی، از چند جهت ناقص، غیر علمی و خـالف جهـت فلسـفة     لذا می

 ست. خودش و در نتیجه ضد تکامل انسانی
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 نتایج فرهنگ سوسیالیستی در مورد جامعة افغانستان

تـوان در   ها و اصـول خـودش را مـی    بودن این فرهنگ با باورداشت ضغیر علمی بودن و متناق

ـتان از دورۀ    مورد خاد افغانستان به تحلیل نشست و چون ما دخالت مستقیم شـوروی را در افغانس

کنند بـه   تاریخ یاد می انگاریم، این رویداد تاریخی را با کمک آنچه آقایون بنام فلسفة داودخان می

ل قرار یک رویداد تاریخی هم مورد تأم ثنشینیم. هر چند اگر این حادثه را فقط به حی سنجش می

 آن نباید به بار آورد. ةدهیم، تفاوتی در زمینه از نگاه فلسفی و تأثیری در نتیج

ـاد       از دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک، درین رویدادِ ویژه، فلسفة تاریخ بـر آنسـت کـه وقتـی تض

اد حرکتی تازه را در جامعة بشری ضطبقاتی جامعة انسانی به مراحل رشد هراسبار خود رسید، این ت

از  ییِشایجاد این حرکت شده به هم نخورد، از حرکت نا لید کرده و اگر شرایط معینی که باعثتو

  کیفی و یکمی، یک دیگرگونی عم ئیِاین تضاد به اثر انباشته شدن و تمرکز و تراکم تغییرات جز

از تضاد  شود تا برسد به جامعة کمونیستی خالی پایدار و باز، زایندۀ حرکتی نو و جهتی نو پدیدار می

 .طبقاتی

ی ئها ی که در افغانستان توسط کودتای داودخان پیاده شد چه ابعاد و ریشهئ و اما، حرکت تاریخی

ـاه و پسـرعموی     از این همه حرف ـاهر ش ها و مسایل را دارا بود؟ جز اینکه بگوئیم تضاد طبقاتی میان ظ

کودتا، کسـی   ةتوانیم، چه از مسئل نشینش باعث این رویداد تاریخی شد! تفسیر دیگری کرده نمی اخک

چه رسد به آن کوخ نشین محرومی که جز در موقـع آمـدن بـه شـهرهای      جز کودتاچیان با خبر نبود،

 پذیر بود! دید و خوردن چای برایش جز در مواقع مریضی کمتر امکان بزرگ حمام را به چشم نمی

فقط آنهائی که در پشت پرده بنام  کی و امین نیز مسئله به عین شکل جریان داشته و در زمان تره

 کردند در اثر یک تبانی به روی پرده آمدند. شورای انقالب، داشتند به شوروی خدمت می

ـارج   در مورد خاد ببرک که اصوال  نیاز و لزومی به بحث احسا  نمی شود، چه نیروئی از خ

ـتان بـه    ی نوین در تاریخ رویـداد ئ ادثهحآمد و ببرک را بر سریر قدرت نشانید و  های سیاسـی افغانس

ـیر کـرد کـه         وجود آورد و تنها زمانی می شد این امر را با فلسـفة علمـی! مارکسیسـم توجیـه و تفس

ـادهای    نخست حرکت تاریخی در افغانستان، حرکتی به قول خود آقایون دینامیکی و ناشـی از تض

ـتعماری ناشـی از   طبقاتی کل مردم افغانستان بوده و ثانیا  حرکت رو  را به عنوان یک حرک ت اس
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 ای را کرد! منتها اگر بشود چنین فرض محال بیهوده تضاد طبقاتی جامعة بزرگتر مورد امعان قرار داد!
ـا سیاسـت شـوروی مـی     تـوان   لذا آنچه از بررسی رویدادهای تاریخی اخیر افغانستان در رابطه ب

ی و ئـ گرا گونه انسان ز همهفهمید اینست که نخستین پایة این حرکت مبتنی بر مادیتی سخت خالی ا
ـاجمی خودگرایانـه و ضـد مردمـی      بدون روح تعهد  ـار از روح ته و ایثار و هدفمندی عالیه و سرش

ـان     است؛ هر چند بدون تحلیل جامعه ـتعماری شـوروی و نمای شناسانة فرهنگ حاکم بر سیاست اس
انسان، خود گـواه  های این مکتب با خودش، شهادت بیش از دوصد هزار  ساختن تضاد باورداشت

ی سخت ابلهانه برای ئاسا  حکومت شوروی، جز تالشها خوبی بود بر این واقعیت؛ و ادعاهای بی
 تواند چیز دیگری باشد. سرپوش نهادن به جنایات خویش نمی

ـتان جـز     ةماند که ما بتوانیم سیاست خارجی شوروی را در رابط پس راه دیگری باقی نمی ـا افغانس  ب
ـاد دور     های ماده و باورداشتبر مبنای فرهنگ  ـین نه ـائیم و هم  گرایانه و ضد انسانی تفسیر و توجیـه نم

های  ست که باعث بروز و ظهور پایه افتاده از مسیر فطرت انسانیی حاکم بر فرهنگ و سیاست شوروی
 کمک دهندۀ دیگری در زمینه شده است.

ـا افـراد      استعمار به همانگونه که در زمینة اجتماعی با ایجاد فعالیتها ـیده اسـت ت ـانی کوش ی ضد انس

جامعه را به نوعی انحراف عقیده و قبول برخی ارزشهای ضد انسانی وادارد، همیشه بر آن بوده است تا 

ـاد بخشـد. یکـی از ایـن زمینـه      این روش استعماری را در زمینه ـا   های مختلف اجتماعی تعمیم و ازدی ه

ـیر   های انسانی کشیدن معانی واژه پهلوی فرهنگی و بگونة خاصی در زمینة به انحراف ست، چه در مس

ـا   در معانی واژه های استعماری خویش به این نتیجه رسیده است که ایجاد انحراف و اغتشاش فعالیت ه

ـنی    ست که نتیجة این بدآموزی در حرکات منجر به دریافت نادرست شده و طبیعی افراد بگونـة روش

ـاعی  متبارز خواهد شد! در واقع همان و حرکات ـانی جامعـه را بـه        ناهنجار اجتم سـت کـه هویـت انس

ـانگی شـدید و بیمارگونـه          ی ئـ  اغتشاش کشانیده و اکثریت جوامـع امـروزی کـه در تـب از خـود بیگ

ایل فرهنگـی  سم ةروش کاربرد این عمل استعماری در زمینو سوزند در حقیقت نتیجة همین بینش  می

نگفته گذاشت که هدف اصلییِ استعمار از این عمل چیزی  . البته این نکتة دقی  را نبایدست و اخالقی

ـادی نبـوده و نخواهـد     نیروی اقتصادی و رسیدن به برخورداریهای رفاهیت جز در اختیار گرفتن زای م

 اندیشد. های نیروزا نمی بود، چه استعمار جز به قدرت و برخوردار شدن از زمینه

ـا     ژرف و بارهای مقد  میییِ ندر مکاتب الهی برخی از کلمات دارای مع ـان ب باشند، چـه ادی
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توحیدی و پذیرش عقیدۀ سازنده و معنی دهنده به جهان )معاد( این  عقیده به زیر بنای ایدئولوژیک

ـامال  دگرگـون و از     ، لیکن استعمار، بگونة وقیحانـه اند کلمات را تقد  و ژرفا بخشیده ئـی آن را ک

 معنی اصلی به ضد آن بدل کرده است.
ـازنده  یکی از این کلمات مقد  و جامعه« احسا  مسئولیت»و « لیتمسئو» ایسـت   گرایانه و س

ـا و هـدف      که استعمار به سراغش رفته است. ـان دارای معن در بینش مکاتب غیر الهی چون نـه جه
ـاد   الهی ست که بتواند هستی و از آن میان انسان را در مسیر این هدف و معنا قرار دهد و نه دارای مع
های فردی و اجتماعی اثبات دارد، ایـن   و چه در زمینه ملعئی که بتواند مسئولیت را چه در  نتیجه و

ی غیر انسانی و ضد انسانیت نیـز  ئواژه )مسئولیت( نه تنها آن تقد  و ارزش را نداشته که دارای معنا
مسئولیت در برابر جای خود را به شده است. لذا مسئولیت در برابر خدا و وجدان و انسان و انسانیت 

ـای     پرستی سپرده و در برخی از نظام طلبی و تجمل شهوت و ثروت و مقام ها چـون سوسیالیسـم، ج
ـا،   خود را به مسئولیت در برابر اختناق، زندانی و شکنجه کردن ها، ترور کردنها، زنده به گور کردنه

آبـروی   مشتی اوباش بی آواره کردنها و جالدیهای دیگری داده و تا آنجا هم رشد نموده است که
 زنند. فروش ضد انسان و انسانیت نیز دم از مسئولیت می خودفروش خودباخته و میهن

ـانی یعنـی       ـنگر ضـد انس پاسداران سنگر شرک، سنگر ضد آدمیت و انسانیت نه، که پاسـداران س
ـا    شوروی و کرملین نشینان بد سیرت و نیز مزدور بی ـین  آبروی آنها ببرک کارمل در ایـن روزه از هم

ـئولیت در    فهمند و در بینش بیمار آشامند که مسئولیت را به همین معنا می پلیدهای خون ـا مس گونـة اینه
ها  پرستی جای خود را به مسئولیت در برابر شهوت ـ چه آنها به خدا و وجدان کاری ندارند ـ برابر انسان
 پرده است.های شوروی محورانه س جوئی ها و مکنت یابی ها و مقام طلبی و هو 

َ  ل همیمَل ال  تیمفَلِدیدمو  ِدیي  َْل رَلِ   و  »باشند کـه:   ن و تجسم این آیة قرآنی مییاینان مصداق راست إِذ   قِيی
 (2)«ق اللما  إِنَّم ال ن حَلنم ممصَلِلحمان  

ـیدن، پـس از       شوروی برای بهانه درست کردن و هوا پرستی  ـانونی بخش های خـود را رنـگ ق
سی رکی را بر ک مردمی چون ترهشود، نخست موجود نامرد نا می آنکه از حکومت داودی مأیو 

ـته  شود کی زمینة خوبی می نشاند، چرا که وجود تره قدرت می ـتثماری    برای تحمیل خواس ـای اس ه
نظامی؛ در حالیکه نه تنها شوروی، کـه   ـ  شوروی! آنهم بنام پیمانهای فریبکارانة همکاریهای سیاسی

                                                           
 .22گویند: ما، اصالح کنندگانیم. بقره آیه  زمانی که به ایشان گفته شد در زمین فساد نکنید می ـ 2
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کی، عدم موافقت خـود را بـه ایـن     از لحظة روی کار آمدن تره افغانستانا باخبرند که ملت یهمة دن
ـانونی و ملـی     اند و نه تنها دولت تره دولت دست نشانده از طری  جنگ مسلحانه نشان داده کـی را ق
شان نخواهد بود. ولی  های او مورد قبول نامه نشناختند که بارها اعالم کردند که هیچ یک از موافقت

یابند که بشود از طری  دستهای ناپاک او به اهـداف   تر از آن می عرضه تر و بی کفایت چون او را بی
آورند، اما چون او را نیـز در مقابـل ملـت     امین را با آنهمه تأییدها و تمجیدها به میان می ،خود برسند
اخته، کی را بهانـه سـ   حکومت غیر قانونی و غیر ملی ترهیابند، پیمان دروغین، با  خورده می شکست

سربازان خود را داخل خاک افغانستان آورده، با جالدی و قتل عام مهرۀ کثیف دیگری )ببرک( را 
را باید تا حد الزم شـکافت   نامند! این مسئله را ایفای مسئولیت می ردارند و اینکا بر مردم تحمیل می

د کـه  بنـد  پیمان میکی  استعماری با ترهکه حکومت شوروی برای آماده ساختن نیروهای تهاجمی 
ـتان    ـاک افغانس  ان را تهدیـد  تشـده و تمامیـت ارضـی افغانسـ    هرگاه نیرویی از خارج کشور وارد خ

 .ها برای دفع نیروهای اجنبی تقاضای کمک نماید تواند از شوروی میکرد، حکومت افغانستان  می
دارد حکومت محلی افغانستان برای دفع نیروهای  جالب مسئله در این است که شوروی ادعا می

ـته بـودیم و          خارجی و آمریکائی از ما کمک خواسته  ـانی کـه بس ـبات پیم ـا هـم بـه مناس اسـت و م

حکومـت  »گوینـد:   های سیاسی خود می مسئولیتی که داشتیم، بدانها کمک کردیم، ولی در تبصره

 «.بود امین که از ما کمک خواسته بود عامل امپریالیسم آمریکا

و اصوال  معلوم نیست کدام دولت از آنها کمک خواسته است و کدام نیروی آمریکائی را آنها 

توان جز حکومت امین فهمیـد   راد از حکومت افغانستان را در زمان تهاجم نمیماند! چه  بیرون رانده

از ورود که اتفاقا  روسها برای سرنگون کردن وی آمدند و حکومت ببرک هم که دو سه روز بعد 

 رو  و کودتای علیه امین اعالم شد.ارتش 

ـین    ـ  کی تحمیل پیمان استعماری را بر تره ـتعماری و دروغ که حکومتش حتی از نظر قوانین اس

ـانی ا  ـ   فعلی جهان نیز غیر قانونی است ـانی       نسـ پیم ـین پیم ـاده و خـویش را در تحقـ  چن ـام نه انی ن

ـیچ    قتل، مداخلة علنی،  استثماری، مسئول شمرده اما تجاوز، ـا را بـه ه غارت، چپاول و آواره کردنه

 کند. نگرفته، درین زمینه هرگز احسا  مسئولیتی نمی

ـیچ سـگ آواره    ببرک، اینک در افغانستان در شرایطی بسر می ئـی نیـز بـدان راضـی      برد کـه ه

ـای شـوروی کـرده، آو    نخواهد بود، ولی این موجود پست که خود خویش را قربانی هـو   اره ه
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ـئولیت مـی   کردن مردم را مسئولیت می نامـد،   نامد، کشتن جوانان و پیران و روحانیون مسلمان را مس

ـا و          ـان را بـه دسـت سـربازان شـوروی توسـط تانکه آنهم تا آنجا که شهید کردن هزاران هـزار انس

 دارد. هواپیماهای روسی مسئولیت رسیدن به نظام خون ریزانة ضد مردمی سوسیالیسم توصیف مـی 

ـان را     ایست  آری، این برداشت یک مفسد ضد انسان و انسانیت از واژه کـه در عقیـدۀ اسـالمی انس

 آموزد. می« شهادت»و « عش »، «ایثار»

خواهد اعتراف کند  داریم، لیکن نمی دارد، برای شما آزادی را ارمغان می وی )ببرک( ادعا می

ـای آن در مـدتی نـه     گحمـالت میـ  ست که کشتارهای پی در پی و  خود مزدور استعمار پلیدی ه

چندان زیاد در حدود صدها هزار شهید، چندین صد هزار آواره و زندانی ببار آورده است. جالـب  

 داند! اینجاست که ببرک هنوز خویشتن را مسئول و آنهم اینسان مسئول می

 
 استعمار و انترناسیونالیسم

ـتعمار شـوروی،     از طری  همین قلب و تحریف معانی و مفاهیم است که  استعمار و بـه ویـژه اس

به شکل دردباری به نفع خویش استفاده کرده، « انترناسیونالیسم»توانسته است از مفهوم ژرف و بلند 

ما از  .فعلی مورد استفاده قرار دهد ر ممالک جهان به گونة آالتیی را در سائ دانسته و یا ندانسته عده

ـان نمـودار    ایـدئولوژیکی شـده و عمـل    ةمنابع استعماری تغذیکار آنهائی که مستقیما  از  یِبررسی ش

گذریم، چه اینان راهشان روشن است و وظیفة  ست می های وارداتی و استعماری پایبندی به اندیشه

و بکار  بینیم آنهائی که خود را از نظر ایدئولوژی ست که می آنها هم معین! اما شگفتیی مسئله در این

ـاد     اجتماعی خالف جهت استعمار شوروی  ـ  های سیاسی بستن تاکتیک ـاه صـد در صـد متض و گ

را در افغانستان نوعی تحلیل و تفسیر جانبدارانه از شوروی کوشند حملة شوروی  دهند، می نشان می

 نمایند.

انقالب مردم افغانستان و پس از آن تجاوز مستقیم شوروی به این سرزمین بهترین محکی بـرای  

ـای    اعم از دولت ـ  های آزاد و مستقل چهرهبازیافت و بازشناخت  ـا و گروهه ی کـه در  ئـ  سیاسـی ه

ـتند و دارنـد  ئها ممالک جهان و به ویژه در ممالک اسالمی و گاه هم با ماسک اسالم فعالیت   ی داش

ـاوز شـوروی بـه       شد، چه جهتـ  گیری اینان در برابر این هر دو مسئله )هم انقالب مـردم و هـم تج

باشد و در سایة  موقف سیاسی و در نتیجه پایگاه و خاستگاه ایدئولوژیکی آنان می ۀافغانستان( نمایند



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

 

01 

ـناخت دوسـت   ـا از دشـمن   درک همین روابط است که نه تنها ملت افغانستان به ش ـای خـودی    ه  ه

آفرین نائـل   توانند به این درک پوینده و حرکت رسد که همة مردم مسلمان در هر سرزمینی می می

 اند. قسما  آمدهآیند، هر چند که 
انعکا  انقالب اسالمی افغانستان و در کنار آن تجاوز ارتش سرخ شوروی به این مملکت و به 

 این ملت در اکثر ممالک جهان نتایج متضادی را به بار آورده است و از آن جمله در ایران.
های حزب تودۀ  ها و توجیه نماهای ایران، بیشتر از همه تحلیل ها و کمونیست در میان کمونیست

تر و  گوئی روشنر وابستگی بیشتر و در نتیجه تضادایران و نیز گردانندگان جریدۀ آیندگان، نمایشگ
 آورتر است. شرم

ـتة کوچـک بیـرون و         های کمونیست تحلیل و نقد نظر و تفسیر ـلة ایـن نبش ـای ایـران از حوص ه
گیـری   لب و طرز عمل و جهتقسمتی از مطا ی هاصوال  فرع موضوع این گفتار است، لیکن از ارائ

ـانی     ـ  اینان در برابر انقالب افغانستان ـاهیم انس که در حقیقت نمودار ساختن اصلی انحـراف دادن مف
ـتعمار شـوروی          توسط استعمار و نیز بازشناساندن چهره ـتة بـه اس ـای الینـه شـده و محکـوم و وابس  ه

 یابیم. خود را ناگزیر می ـ باشد می
ـازی را   اش روشن خودفروختگی و وابستگیحزب تودۀ ایران که  تر از آن است که احسا  نی

های اندیشة آن حزب بر انگیزد، چه این حزب، تنها به تفسیر و توجیه  ها و ریشه برای روشنگری پایه
ـا       دارد که می استعمارگرایانه در زمینة افغانستان بسنده نمی ـتعماری را نیـز ایف کوشد وظیفـة تبلیـا اس

 نماید.
پس از بیان یک سلسله شعارهای انحرافی که در  ـ از دورۀ هفتم ـ ، مردم211وده در شمارۀ حزب ت

ناپـذیر   بدین ترتیب انترناسیونالیسم از آغاز جزء تفکیک»... نویسد:  جای خودش جالب خواهد بود می
ـا  نظری در مارکسیسم، است. بیهوده نیست که هرگونه تجدیدبینی و ایدئولوژی پرولتاریا بوده  جهان   ی

 شود و یا سرانجام بـدان منتهـی   منطب  با روح دوران آغاز می تیبا تجدید نظر در سیاست انترناسیونالیس
 «.شود می

ریکهای فدائی خل  ایران را با این بیان بـه تـذکر،   چشیادانه، روح و روان  دخواهن ها می ای توده
 ناسیونالیستی، بنشینند! مدارانه و انتر آنهم تذکری سیاست

درینجا روح انحرافی و استعمار زدگی در مورد مفهوم انترناسیونالیسم به خوبی نمودار اسـت؛ چـه   



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

 

01 

ـلیی آن تـوده    ـای اص ـای   حزب تودۀ ایران به جای گرایش به انترناسیونالیسم راستین و واقعی که اتک ه
ـاذب، انح  عظیم محروم و مستضعف می ـتعماری کـه      باشد، به انترناسیونالیسم ک رافـی، الینـه شـده و اس
ـای گـرایش بـه     های جبار و زورمدار استعماری پایگاه اصلی اتکاء آن دولت ست پناه برده است؛ به ج

ـائبة   استهای پاک و بیومطل  آن مسلمانند و بجای گرایش به خ یتملت محروم افغانستان، که اکثر ش
به پشتیبانی از ارتش سـرخ رو  و   ـ  کمونیست حزبی و سازمانی لیونیممنهای دوازده  ـ  ملت شوروی

 گراید! های کثیف دست نشاندۀ استعمار شوروی در افغانستان، می مهره
 دارد! اینست آنچه استعمار، از مفهوم انترناسیونالیسم در ذهن مزدوران خویش تزری  می

ـاختگی،  ها را، که گاه تا حد دلسوزی  ئی گندزدگی واقعیی اندیشة توده به اینهمه انحراف و خودب
ـای فـدائی خلـ ، انترناسیونالیسـم پرولتـری و        سازد، می انسان را متأثر می توان در همین مقالـه )چریکه

 انقالب افغانستان( به خوبی مشاهده کرد.
ـایه،   »کی با این مضمون:  درین مقاله کودتای فرمایشی تره پیروزی قیام ثور در کشور بـرادر و همس

اندازهای نوینی را پیشاروی  انقالب دموکراتیک و ملی واقعی، چشمن و فرا روئیدن آن به یک افغانستا
ـا   ها و الینه شده شود، زیرا که استعمارزده انقالب قلمداد می« جنبش آزادیبخش ملی در منطقه گشود ه

 شان نیز الینه شده و استعمارزده باشد و کودتا را نیز انقالب بخوانند. باید اندیشة
بیانگر دید سیاسـی ایـدئولوژیک حـزب تـوده     « اندازهای تازه... چشم»ارۀ باال و تأکید بر اینکه پ

ـان میدارنـد:    بوده و در مورد رسیدن به قدرت، این واقعیت را خودشان در پاراگراف بعد اینگونه بی
ــین و... بــار دیگــر صــ  » ــتان، در کنــار تجربـة اتیــوپی، بن ـته از ایــن، تجربــة انقــالب افغانس حت گذش

مختلف تأمین هژمونی )!( پرولتاریا در انقـالب   لورد اشکامرا در  لنینیسم ـ  رهنمودهای مارکسیسم
های گوناگون گذار به سوسیالیسم را به اثبات رساند. بار دیگر نشان داده شد کـه   دموکراتیک و راه

نیروهای انقالبی در صورتی که وظیفة اصلی انقالبـی خـود، تـدارک انقـالب در همـة سـطوح و       
ـتی عملـی کننـد، مـی      ـ   تعبیر لنین از انقالبـ « محاصرۀ همه جانبة دژ دشمن»  تواننـد در   را بـه درس

ـتفاده از حـداقل     ییافتگی اسب با استفاده از برتری کیفی و سازمانخی منیلحظة تار ـا اس  خـویش و ب
طرفی نیکخواهانة بخشی از خل  بر دشمنی که از نظر کمی ممکنست بر آنان برتری داشته باشد،  بی

ـای اینکـه هـر    « علمی بـودن مارکسیسـم  »خوانندۀ محترم، با در نظر گرفتن ادعای «. غلبه کنند و ادع
ی مساوی با ارتجاع اسـت، اوال  متوجـه خواهـد    ئدنظرطلبی در مارکسیسم در تحلیل نهاگونه تجدی
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ـان انحرافـی و    ایدئولوژیک ـ  اند که حتی دانش سیاسی ها آنقدر مسخ شده ئی شد که نه تنها توده ش
ـا آنچـه    ضد هویت فطری انسانیمحتوی و استعمارزده و در نتیجه  الینه شده و دروغین و بی ست و ب

ـاد اسـت و    ۀشان دارد، بیان کننـد  مارکسیسم در زمینة فلسفة تاریخ و ماتریالیسم دیالکتیک خود تض
ـا    توان با قبول جبر اقتصادی تاریخ برای انقالب جز یک راه تصور کرد و باز نمی اصوال  نمی تـوان ب

ود؛ اما اینان من تفسیر علمی ـ  که خود روبنا است ـ  تدارک انقالبی را ةقبول ماتریالیسم تاریخی مسئل
ترین حمالت مسلحانه  خواهند با همة این نقایص در زمانی که فدائیان خل  بیشرمانه ها( می ئی )توده

اند، آنان را متوجه زمینة کسب قدرت سیاسی  و ارتجاعی خود را متوجه انقالب اسالمی ایران کرده
سـت   شماره( به پنـدار نگارنـده دعـوتی   ها در همین  ئی از طری  کودتا نمایند و این مقاله )مقالة توده

ی و استعماری از فدائیان خل  برای تدارک یک کودتای استعماری علیه انقـالب اسـالمی   عارتجا
تواند  انقالب نیز می»ایران، چه مقاله خود در چند جملة بعد خود این دعوت را اینگونه بیان میدارد: 

ا در هم بکوبد، ستون فقرات ارتجاع را خـرد  ن رآبا یورشی ناگهانی ماشین دولتی را تصرف کند، 
طرف خل  را نیز به سوی خـود   کند و با دست زدن به اصالحات بنیادی دموکراتیک آن بخش بی

 «بسیج کند و یک انقالب واقعی را تحق  بخشد. عهای پراکندۀ ارتجا جلب و آن را علیه مقاومت
ـاهیم سیاسـی     مینامة ننگین در اینست که  قسمتِ جالب مسئله درین دعوت  ـ   کوشـد قلـب مف
ـان ضـد انقـالب مـی    »ایدئولوژیک را با اینگونه جمالت  توانـد   تجربة افغانستان نشان داد، که همچن

کی را انقالب بنامد و  به مردم القاء کرده و کودتای تره« برای سرکوب انقالب دست به کودتا بزند
ـتان   کودتا! میکودتای امین را جنبش عمومی مردم را حرکت ضد انقالبی و  کوشد از مسئلة افغانس

ـا    ـاء دارد و ب در زمینة تصاحب ماشین سیاسی حکومت یک تجربة استعماری و تحریف شده را الق
تواند تغییراتی بنیادی را  ه تجربة واقعی افغانستان نشان داد که تصرف ناگهانییِ ماشین دولتی نمیکآن

ـتعمارزدۀ چـ   طرف خلـ  را جلـب و جـذب ن    به دنبال آورد و بخش بی ـا     پمایـد. اس بـر آنسـت ت
پایه و مایة انحرافی خود را برای به تفاهم رسیدن با یک یا چند گروه مسخ شـدۀ دیگـر    توهمات بی

 جا بزند!« تجربة اجتماعی!»
تواند انسان را اینهمه دگرگون سازد، بیچاره کند،  واقعا  استعمار افسونی عجیب دارد! استعمار می

ـا را بـه    تحریف نماید و باز می تواند با تکرار مفاهیم قلب شده و با استفاده از روانشناسی تبلیغات آنه
 جای مفاهیم اصلی القاء نماید!
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در مورد قلب مفهوم انترناسیونالیسم صحبت کردیم، خوبست این تکه از چرند و پرندهای ایـن  
در موضوع تفسیر مفهـوم  همچنان که  ـ  افغانستان  کوشد تجاوز مستقیم علیه خل مقاله را، که باز می

ـتان از  »را یک وظیفه قلمداد نماید از نظر بگذرانیم:  ـ  مسئولیت آمد اما گذشته از اینها، انقالب افغانس
ـانی را بـه       هممیک نقطه نظر دیگر و بسیار  ـتی جه ـبش کمونیس ـات جن تر نیز بار دیگر صحت نظری

ـتی  رناسیونالیستی و انقالبی سیاست همگاه، ژرفا و ماهیت انت ات رساند. انقالب افغانستان جلوهاثب زیس
 «.آمیز نیز بود مسالمت

ـاز فکـر     این تکه را هم بخوانید تا بر دانش سیاسی تان نسبت به افیون استعمار افزوده شود! بعـدا  ب
 اندیشند. خواهیم کرد اینان چه نوع می

ـین المللـی        شجنب» ـامی کـه در کنفـرانس ب ـانی، هنگ ـپس در   2311کمونیستی جه  2322و س
طلـب   آمیز را به مثابه بهتـرین ابـزار بـرای منفـرد کـردن محافـل جنـگ        سیاست همزیستی مسالمت

انقالبی  شامپریالیستی و پایان دادن به جنگ سرد و ایجاد محیطی مساعد برای رشد و پیشرفت جنب
ـالمت  ن حقیقت را نیز اعالم داشت که همیجهانی پیشنهاد کرد، ا ـتی مس آمیـز، کـه مضـمون و     زیس

ـاع   محتوای اصلی سیاست خارجی کشورهای سوسیالیستی را تشکیل خواهد داد، هیچ منافاتی با دف
 «.های آزادیبخش ملی ندارد و پشتیبانی انترناسیونالیستی از نهضت

ـاز هـم        خوانندۀ محترم باید و البته که باید این را بداند که همة افراد حزب خلـ  و پـرچم کـه ب

ـای فـدائی   « حزب واحد دموکراتیک خل »ها در مورد این نامگذاری دوگانه از  ئی توده بر چریکه

حزب پرچم در طول حیات سیاسـی  »نویسد:  می 41خل  آنجا که چریکها در سر مقالة کار شمارۀ 

ـین          بیش از آنکه در جهت نفوذ در توده خود ـیده باشـد، بـه نفـوذ در ماش ـان اندیش ـان افغ ـای دهق ه

ـنج     می« اندیشیده است حکومتی و تسخیر قدرت از طری  کودتا می تازند، همه و همـه در حـدود پ

ـتی  دفاع و پشتیبانی انترناسیونا»نظامی استعماری شوروی را به  ةها، حمل ئی اند و توده هزار نفر بوده لیس

 دارند! تفسیر می« بخش ملی های آزادی از نهضت

ـانی اسـت از جانـب      ةاصل موضوع در این نقل قولها، مسئل ـاهیم انس انحراف و عوضی ساختن مف

های  های چریکهای فدائی خل  و سایر کمونیست با همین دیدگاه، نوشته ةاستعمار و اگر در پرتو و رابط

بینیم که همه با هم مشابه و از خودبیگانگی  بگذرانیم میافغانستان، ایران، عراق، سوریه، لیبی و... را از نظر 

ـای   یابیم که مائوئیست شان مدلل و روشن است و اگر گاهگاهی در می شان و اندیشة خودشان و بیان ه
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پندارند، نبایـد بـه    ی را مردود میافغانستان و یا چریکهای فدائی خل  و... حکومت دست نشاندۀ شورو

ـان   اند، نه، منتها جهـت الینـه شـدگی    این باور برسیم که نکند اینان از جریان استعمارزدگی دور مانده ش

ها و  اند. و درین میان بررسی اندیشه جداست، ورنه در محتوی، صد در صد همرنگ، همگون و همپایه

داننـد   مام خمینی مـی اتر از ویش را مجاهد و مسلمانکه خ« سازمان مجاهدین خل  ایران»های  برداشت

 سخت جالب و قابل بررسی است.
. و ابوذر عنوان کند )ع( سالم خود را علیاکوشد در رابطه با  سازمان مجاهدین خل  همه جا می

آورد  افغانستانی دیدن دم خرو  در صفحات جریدۀ مجاهد، این مسئولیت را ببار مـی  اما برای منِ
نار نمایان ساختن تزویر استعمار در مورد قلب مفاهیم انسانی، هوشیارباشـی داده باشـم کـه    که در ک

ـازمان در مـورد      گیری توجه به جهت آن برادران و خواهرانی را که آسوده خاطر و بی ـای ایـن س ه
اسالمی ایران و همچنان نهضت انقالبی ملت محروم خودمان افغانستان و تجاوزات مسلحانة انقالب 
ـا    ه به آنها با نظر بـی ککنند و یا این وی بر این مملکت، یا با این سازمان همکاری میشور ـاوتی و ی تف

 نگرند. احیانا  خوشبینانه می
« تحلیلی بر کنفرانس پاکستان و مسئلة افغانستان»ی تحت عنوان ئ سازمان مجاهدین خل  در مقاله

شورشــی  ،اســالمی افغانســتان را اوال کوشــد انقــالب  نشــریة مجاهــد مــی 14و  19در دو شــمارۀ 
ی خودباخته ئ ملی توسط عدهامپریالیستی تحت پوشش ادعای دفاع از اسالم و ارزشهای اسالمی و 

ـای   های ناشیانه را به صورت خیلی موجز، در جزوه ها و حمله جلوه دهد! که علت اینگونه تهمت ه
ی ئ توانند تجربه نسبت وابستگی اصوال  نمیهای وابسته، به  گروه ةردیم و گفتیم که همکدیگر شرح 

توانند جز بر دو پایة استعمار شرق و غـرب بفهمنـد و    از آزادی داشته باشند و از جانبی جهان را نمی
مغـزان   اینهم از دیگر نیرنگهای استعماریست که توانسته زور را به جای ارزشهای انسانی در مغز بـی 

زادگان آشرمانة دیگری است که علیه همة  آمیز و بی بیان توطئه تر از این مسئله، فرو کند! ولی جالب
ـاء از    و انسان دوستان مسلمان ایران بکار گرفته است، بدین معنی که همة آنهائی که به نحـوی از انح

ـامی شـوروی را بـر ایـن کشـور        هدطلب افغانستان حمایت کر مبارزات مردم ح  ـاوز نظ اند و یا تج
ـان       اند از امام هدمحکوم نمو ـام و همزب ـار و همگ خمینی گرفته تا مرد بقال سر کوچـه، همـه را همک

 دارند! قسمت اول مقاله را با دقت بخوانید. امپریالیسم و ارزشهای مورد نظر آن قلمداد می
ـنتو و    اینان ضمن تحلیل کنفرانس بحمدون و خدعه ـان س های استعمارگران جهان در مورد پیم



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

 

20 

شان از  شب بازیهای استعمارزدگانی چون محمد رضا شاه و ملک فیصل و دعواهای دروغین ةخیم
ـالی از محتـوای      کوشند کنفرانس پاکستان را در کنار فعالیت اسالم می ـا، خ های امپریالیسـم آمریک

ـانی و  ئاسالمی و انسانی دانسته و مردود شمارند. البته آوردن نقل قولها  ی از کاشف الغطاء بـرای انس
اسالمی جلوه دادن افکارشان خالی از حسن انتخاب نخواهد بود. طبیعتا  مجاهدین، همة کشورهای 

دهنـد.   کنفرانس را به یک چوب بسته و آنان را دستیاران امپریالیسم جلوه مـی شرکت کنندۀ درین 
عین ها و مرتج آنچه مسلم است آمریکائی»نویسند:  چنانچه در مورد تقویت باورشان درین مورد می

ـتفاده       ـانیدن انقـالب ایـران سـوء اس منطقه قصد دارند که از مسئلة افغانستان به منظور به انحراف کش
ـاوز   »دارنـد:   ؛ لذا برای تأکید، این نوشته را از روزنامة هرالـدتریبون نقـل مـی   «کنند ـال دارد تج احتم

کن است خمینی به ایـن  روسیه به افغانستان به نفع گروگانهای آمریکائی در ایران تمام شود زیرا مم
نتیجه برسد که در مقابل مسئلة بزرگتری یعنی امکان تسلط کمونیسم در تمام دنیای اسالم قرار دارد. 
ـتان، امپریالیسـم و          ـال ورود سـربازان شـوروی بـه افغانس در چنین اوضاع و احوالی است کـه بـه دنب

ـیار   راحی میمرتجعین منطقه مشترکا  کنفرانس به اصطالح اسالمی پاکستان را ط کنند. زیرا بهانة بس
 «.اند و دیگر نبایستی معطل کنند خوبی بدست آورده

زنند چه در صورتی کـه همـه را بـه     حرفهای خود را از زبان دیگران میدرین مقاله، مجاهدین 
نماید، ولی این زیرکی را مجاهدین دارنـد   گیر می گوئی روشن آن چشم یک زبان بگیریم، تناقض

 شهادت دم روباه از خودش، حرف خود را بزنند. که به استناد
انحراف کشیدن انقالب ایران سوء »افغانستان جهت به  ةخواهند از مسئل نویسند مرتجعین می می

ـاطی بـه ایـن     « استفاده کنند خیلی خوب، اما آنچه از هرالدتریبون درین زمینه نقل فرمودند، چـه ارتب
 مسئله دارد؟
ـتة     را به دینگ دینگکِ آخـرت سـوگند مـی   ه، خوانندۀ با انصاف دنگارن ـا نوش  هرالـد دهـم آی
ـتن بـر      میآید که: آمریکا  غیر این بر میتریبون  خواهد از حربة افغانستان جهـت روی پـوش گذاش

ـا مـردم    شکست خویش در مقابل ایران و نیز انحراف اذهان علیه سیاست شوروی استفاده کند؟ آی
بواسطة تشکیل کنفرانسی و رخنة چپاولگرانی به افغانستان تسلیم شعور و ترسویند که  ایران آنهمه بی

ـا  اینهمـه   خواستهای آمریکا شوند و باز آیا مسئلة اصلی برای آمریکا، مسئله گروگانهاست و آمریک
ـتگی و      ملت دوست است؟ از این مسئله چه مـی  ـتعمارزدگی و وابس ـاری دردآور اس آمـوزیم؟ بیم
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 پردازیهای ناشی از آن را. توهم
ـا    گوئیم تمام شرکت کنندگان کنفرانس پاکستان آلت فعل ما می ـای امپریالیسـم آمریک در  ـ   ه

نویسید:  ی که میئتر از پاپ، درین رابطه چه کردید؟ شما ؛ اما شمای روحانیـ  حالی که همه نیستند
ـا سـرانجام شـرکت در    » بهر حال شورای انقالب ایران نیز برغم اعتراضات مکرر بسیاری از گروهه

ـار کنفـرانس بطـور کامـل و دقیـ  و همـه       کنفرانس پاکستان را تصویب می جانبـه در   کند. البته اخب
مان  قهرمان توانست هم بشود، زیرا خشم ضد امپریالیستی خل  مطبوعات ایران منعکس نشده و نمی

 «.داد ها می خیلی کارها دست خیلی کس
ـا     ارتجاع سعودی مینامة امپریالیسم و  امضاء ایران را پای قطع»...  گذارند و بعد هم شـفاها  و قربت

ـتعمار شـوروی در    پکشید که  ، خجالت نمی«زنند الی اهلل به آمریکا تشر می س از در  دادن بـه اس
ـئلة        »نگارید که:  تکوین و روشهای درست انقالب می ةزمین ـاه مجـددا  بـه مس ـا ایـن نظرگ اکنـون ب

ـتان   نگریم، حملة م افغانستان و نقش شوروی می شترک آمریکا، پاکستان و چین برای اشـغال افغانس
جاست که اگـر   شان البته چیز محتملی بود و در همین بویژه با توجه به پایگاههای عشیرتی و فیودالی

روی به افغانستان نظر کنیم ممکن است عملکرد وبه طور استاتیک و مقطعی )!( به ورود نیروهای ش
تـوان از   مدت و با یک تحلیل دینامیـک نمـی   م. اما بطور درازشوروی را مثبت و مشروع تلقی کنی

 تان باد، پیروی از اسالم! ؟ ننگ«ارزیابی مسئله راضی برگشت و بر آن تماما  صحه نهاد
 ها را اینسان و افکار انسانی را آنگونه! کند، انسان لی بدجوری مسخ مییلعنت بر استعمار! خ

 اند. مجاهد خبر حملة احتمالی آمریکا، چین و پاکستان را از کجا آورده نببینید آقایا
دانند حاکی از آنست که آمریکا و  ث  میؤها خود آنها را بسیار م ای گزارشها که شوروی پاره»

پاکستان و چین با آمادگیهای کامل نظامی قصد اشغال افغانستان و بدست گرفتن کنترول اوضاع در 
 (2)«د.ان آنجا را داشته

ـاهدی هـم         این خبرها را فقط مجاهدین و همیاران ـند و اگـر مـدرک و ش ـته باش شان بایـد داش
 شود بهتر از این الینه کرد؟! خواستی، شوروی! مگر می

آورند مربـوط بـه    اما آنچه مجاهدین در مقالة خود از روزنامة السفیر و روزنامه ساندی تایمز می
ـال   سیاست های خارجی دو تا چپاولگر شوروی و آمریکاست و این کارها پس از گذشت یک س

                                                           
 مقاله.همان  14ـ مجاهد شمارۀ  2
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ـا   و نیم از انقالب خونین افغانستان متحق  شده و بدرد حوا  پرتی گربه خـورد. خـوب بـود     مـی ه
ـار آن    بهمن پنجاه و هفت ایران می 11مجاهدین متوجه روز   2911 حـوت  14روز شـدند و در کن
ـا هنـوز       هرات افغانستان که ده ـتان هدیـه کـرد، چـه در آنروزه ها هزار انسان شهید به انقالب افغانس

ـتان   وشوروی استعمارگر مثل شماها به این باور کودکانه دل بسته بود که حک  توانـد   مـی مـت افغانس
 ملت محروم را نابود کند.« با قهر و خشونت»

ـاد ضـرب المثـل     ـا از خـون   »تحلیل مجاهدین درین زمینه انسان را بی ـته  م  ایـم و تـو    خـود گذش
ـاعی و   می« گذری نمی )گواهی دادنت( تاز شهادت اندازد، چه در زمینة تحلیل فلسفییِ مسایل اجتم

 گذرند. شان نمی به ویژه انقالب، شوروی از خون خود گذشت، اما مجاهدین از شهادت
ـتعمارگرا  یقبل از اینکه به نقل قول درسهای دلسوزانه و عطوفت بار! مجاهد ن روسـی و  ن بـه اس

ـئلة انقـالب از نظـر شـوروی در دو      ذکر مثالهایشان بپردازیم، احسا  می کنم ضرورت بررسیِ مس
 زمینة کتابی و ذهنی و عمل، خالی از فایده نباشد.

ـاور بـه دسـت          ه شورویلکمونیستها و از آن جم  ها بصـورت ذهنـی در زمینـة انقـالب نـوعی ب
 دهند و در زمینه عملی نوعی دیگر. می

دهـد کـه در زمینـة     ی را بدسـت مـی  ئشان از انقالب معنا های به اصطالح فلسفی ا و بحثکتابه

ـا کـه       بررسی مادیت تاریخی و باورداشت ـیکن از آنج های به آن در قسمتهای گذشته ذکـر شـد، ل

اند که  شان اثبات کرده و از نظر استعماری نیز دریافته تجارب بسیاری دروغ بودن آن باورها را برای

، دیگـر در  یسـت کشیدن چنـدان بـه صـرفه ن    خود این پندارها مؤمن بودن و انتظار بی هحد ب بیش از

 باشد یا نه! شان می شان عین عمل عمل پایبند به آنها نیستند که نشان دهندۀ نظر ایدئولوژی

جالب اینجاست که با وجودی که شوروی این مسئله را با حمله به چکسلواکی عمال  نشان داد، 

کنند آنها کتابی، ایدئولوژیکی و مکتبی و متناسب با اندیشة خویش عمـل   نوز خیال میمجاهدین ه

 «خوابتان آشفته باد!» میدارند!

ـانیکی   روی همین باورهاست که مجاهدین در زمینة انقالب برای شوروی ها، از حرکتهای مک

شبیه افغانستان را قبـل از  بدین ترتیب، ماجرائی »نویسند که:  ه و میدت به میان آوربو دینامیکی صح

ـیم   ی میئهر چیز و در نظرگاه ایدئولوژیکیش ناشی از عدم تکیه به پایگاههای اجتماعی و نیروها دان

مجبور شدند به  2941ها یکبار در سال  بیاد داریم که شوروی»و یا: « اند کشی مصمم که بر ضد بهره
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 در همان ایام نیز باعث آن نبود که ما از اشغالچکسلواکی نیرو پیاده کنند... اما تهدیدات امپریالیسم 

ـتعمارگران   العموم بهترین راه پاسخ چکسلواکی اظهار مسرت کنیم!... اما علی گوئی به تهدیدات اس

تـوان در   بین المللی تحت رهبری آمریکا استفاده از فشار و نیروی نظامی شوروی نیسـت، البتـه مـی   

ــین اســتدال ل نمــود کــه: خــوب، اگــر ســربازان شــوروی وارد یــک تحلیــل اســتاتیک )ایســتا( چن

 ؟«شدند... شدند آمریکائیها برنده می چکسلواکی نمی
ـان از شـهادت   ـتند بگذرنـد و چگونـه       خواننده حتما  توجه دارد که چگونه این ـان حاضـر نیس ش

ـا     آگرایانه است،  محتوایِ آزادی ها مسخ شده و بیرتفسی ـتعمار آمریک یا باید آزادی از زیـر یـوغ اس
 باشد با زیر چنگال سربازان شوروی قرار گرفتن؟!همراه 

ـادی  های  و بر مبنای همین گرایش ـاعی بـه انقـالب اسـت     ـ   پندارگرایانـة اقتص همـة   کـه  اجتم
آن صادر « دولت کنونی»و «! انقالب افغانستان»درسهای دلسوزانة خود را هم به شوروی و هم برای 

 تان باد از چنین شناختی از انقالب. دارند. ننگ می
« انقالب»مجاهدین خل  ایران به قدرت رسانیدن ببرک را توسط نظامیان شوروی در افغانستان 

 .1 ةحشر آی! ي ال أموِلي  َْل اَلص الرِ  د العَلت ِبرمو  نامند! می

ـار از   اینجاست که ما به روح زایشگر ناپاکیها و پلشتیها و خود تباه سازیهای اندیشة مادی که ناچ

 بریم. لغزیدن به گودالهای استعماری و در نتیجه ضد انسان و انسانیت است پی می

 
 زورمداری

در مورد سیاست استعمارگرایانة تحمیـل  های پلیدیزای هدف استعماری شوروی  یکی از ریشه

ـاد مختلـف    شده بر افغانستان را در زمینة مادیت و ایدئولوژی مادی و گسترش نامیمون آن را در ابع

ـای             ـا در نظـر گـرفتن آن زیربن ـاعی و سیاسـی مـورد بررسـی قـرار دادیـم، اینـک ب فرهنگی، اجتم

 ن سرچشمة ناپاک ایدئولوژی مادی.ی و نهاد برخاستة دیگری از آگرسیم به ویژ ایدئولوژیک می

ئی اسا  ایدئولوژی و فرهنگ خویش را بـر   تاریخ به کرات نشان داده است که هرگاه جامعه

مبنای مادیت محض نهاده باشد، نه تنها جامعه، هویت راستین انسانی خود را از دست داده که در اثر 

نظر انسانیت و چه از نظر انسان، از  رشد ارزشهای مادی و ضعف ارزشهای متعالی انسانی، جامعه چه

ـان چشـمگیرتر و در      نسبت بروز حوادثی خونبار به زوال و نیستی می گراید، لیکن آنچـه در ایـن می
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ـاه متکـی بـه     تر می نتیجه اسفبار نماید اینست که ارزیابییِ جوامع انسانی در حد دوران معاصر هیچگ

ـیم      های ملمو  حاکم بر  زور نبوده و اگر واقعیت سرنوشت جوامع کنـونی را مـورد نظـر قـرار ده

ـا   ها و موازنه های معاصر معمول چنین شده است که محاسبه یابیم که در دوره بدون تکلف در می ه

بر اسا  قدرت )زور( برقرار شود، و برای همین است که مثال  آمریکا و شوروی را در مقابـل هـم   

ن کشور نسبت به فالن کشور بیشتر و یا اینکه ملـت  فال« قدرت علمی»گویند:  دهند و یا می قرار می

ـات تـوان   ـام     آفـرین، نمـی   زا و نیـرو  فالن کشور نسبت عدم موجودیت امکان تواننـد در مقابـل حک

ـامی       چپاولگر و میهن ـلیحاتی برخـوردار اسـت، قی ـنگین تس فروش خویش که از وسایل مدرن و س

رگ جلـوه دادن و در نتیجـه محـ  جلـوه دادن و     انقالبی نمایند؛ به ویژه استعمار که همیشه برای بز

 زنند و بس. ن اعمال ننگین خود فقط از قدرت و نیروی تسلیحاتی خود، دم میتقانونی و شرعی ساخ

ـلیحاتی        شان می در حقیقت اینان یاد ـاحب قـدرت تس رود که خود قبـل از زورمنـد بـودن و ص
ـانیت »متکـی بـه    «زور»از متکی شدن بـه   اند و انسان. و برای انسان، شایسته آنکه قبل بودن، بشر « انس

 شود.
ـاولی کـه بـر مـردم      آمریکا را بنگرید، در قبال پلیدی هائی که نسبت ظلم و جور و غارت و چپ

هائی ضد روابط انسانی دست بزنند و  دارد که به فعالیت ایران تحمیل کرده و عمال خویش را وامی
ـالت  پردازی و تن دادن  غرامتخواهی و  شود بجای پوزش وقتی مشتش باز می ـای روابـط    بـه اص ه

 زند! گیر کودن، از مداخلة نظامی و ناوهای هواپیمابر گپ می انسانی، مثل کودکان بیمار بهانه

ـان      اگر بخواهیم علل این مسئله را پیجوئی داریم خیلی زود به این نکته می ـیم کـه: چـون این رس

منظر فضایل و مکارم اخالقی و انسانی و در رابطه  ان بودن خود، و ازسان ةهرگز خویش را از دریچ

ـتر در    ـ هائی که انسان را از حیوان ها و خوبی و پیوند با پاکی « زور»که مشخصة بعضی انـواعش بیش

وار بکن، این اعمال ننگین هم تو  گوئی آدم باش، و کاری آدمی اند، تا می ننگریسته ـ  کند تجلی می

ـاید    مدارانه را پیشه می کند و هم ما را، خشونتی زور دچار میدرمان  را به هزاران درد بی ـا ش دارند، ت

 فرعی برسانند.آلهای  هایدها و  باز به همان خواست بشود از این راه خود را

ـان معنـویتی و       ـائی کـه بـرای جه اینگونه محاسبه و موازنه کردنها بیشتر از جانب دهریون و آنه

ـبه  می ئی قایل نیستند طرح غایتی و نتیجه ـاوری    شود، لیکن مردم با ایمان نه تنها به اینگونه محاس ـا ب ه

  اند تا آثار اینگونه باورها را در ریشه بخشکانند. نداشته و ندارند که همیشه جدیت به خرج داده
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ـا      در نهضت اخیر افغانستان که مردم مجاهد و غیور در مقابل چپاولگرانی می جنگنـد کـه اس
های ضد انگلیسـی   اند، با استفاده از حوادث تاریخی و نهضت مبنای زور نهاده محاسبه و موازنه را بر

ـان بـه پیـروزی       ـا سـالح ایم آن سرزمین به تقلید و استفاده از روش انقالب اسالمی ایران که فقط ب
دهد و لذاسـت کـه در    را اسا  محاسبه و موازنه قرار نمی« زور»رسید، عمال  نشان دادند که اسالم 

سـت   که فریادی است جاری در طول تاریخ و ندائی ـ  ساز، شهید با نثار خون خود انساناین مکتب 
کند و  نه تنها بر همة زورها و زورمدارها غلبه می ـ  از انسانیت مظلوم و محکوم ضد خدائی خاستهبر

با  تی اگر بخواهیمماند و ح شود که خود به مثابة یک واقعیت زنده و ارزش پایدار باقی می پیروز می
ـا قـدرت در     همان منط  نادرست مادیون که همه چیز را با زور می سنجند و همه چیز را در رابطـه ب

ـار و خـون یـک شـهید افزونتـرین         نظر می گیرند، محاسبه را برقرار داریم، باید بگـوئیم: قـدرت ایث
 در قدرتهاست و دلیل آنهم دوام و بقای عمـر ایـن یادآوریسـت. و اگـر بخـواهیم ایـن حقیقـت را        

ـای    های تاریخی مورد تأمل قرار دهیم به روشنی درمی رابطه با تکوین تمدنها و دوره یابیم که بـر مبن
ین بینش و ارزیابی مادی و زورمدارانه بوده است که تاریخ در مسیر زادن، رشد کـردن، توسـعه   مه

ـا   ـیر   غـواره و   ی بـی ئیافتن، پیر شدن و در نهایت مرگ و فناء تمدنها، گواه وجـود غوله جـدا از مس
ـتی آن    ـ  های معین تاریخ ها بوده است. دوره«ابرقدرت»فطری اجتماع به نام    نه بـه مفهـوم مارکسیس

گونه را با بروز فجایع و حوادثی در خود ثبت کرده است که در پایان هر  ی از اینئواره دروغهامهـ 
این فاجعـة اسـفبار نبـوده و    ها تثبیت شده است. دورۀ ما نیز محروم از «دروغ»دوره راست بودن این 

های عمومی یا کلـی   دروغهای بزرگی را بنام ابرقدرتها بر مردم تحمیل کرده است. بررسی ویژگی
اند ابرقدرت است؛ چه با همـة   رساند که تنها چیزی که نبوده ها می های فرعی این پدیده و مشخصه

ـارگی و   های اند، باز هم ویژگی تالش و کوششی که درین زمینه بخرج داده زبونی و ضعف و بیچ
ـته ئها بسا که از این مسئله همیشه رنجشان نمودار بوده و چه  مایگی ذلت و سستی و بی انـد.   ی نیز داش

توان درین موارد مشاهده کرد، البته اینان  های کلی و عمومی این ابرقدرتهای دروغین را می ویژگی
های آنها باشد، چه درین زمینه شایسته آنکـه   ویژگیتواند تبارزدهندۀ همة  شماریم نمی را که بر می

 کتابی نگاشته آید و تحلیل و تدقی  بگونة مدرسی و منظم باشد.
ـاهده نشسـت،   « فقر»توان در زمینة  نخستین ویژگی این ابرقدرتها را می به مفهوم نیازمندی به مش

ـانیت، فقـر در    فقر در اندیشه، فقر در عمل، فقر در اخالق، فقر در هنر، فقر در اخال د، فقـر در انس
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ی که نتوانسته اسـت  ئشهامت، فقر در خودسازی، فقر در ایثار، فقر در عرفان، فقر در عش  و تنها جا
 بوده و بس.« فقر»فقر به سراغش رود، زمینة 

ـار    آفرین فقیـر بـوده   اثبات اینکه این ابرقدرتها گاه با داشتن همه نوع ابزار و وسایل قدرت انـد ک
ـای بزرگتـری چـون      مشکلی  ـا کـه دروغه ـا »نیست، هر چند در شرایط امروزی و عصر م و « بریتانی

ـا تحمیـل کـرده    امروز را بنام« آمریکای»و « شوروی»دیروز و « فرانسة» انـد و تمامـت    ابرقدرت بر م
شان را محبت  های شان را عدل و خیانت های شان را راست، ظلم های نیازی، دروغ شان را بی نیازهای
 رسد. ها مشکل چه که غیرممکن و نامعقول بنظر می اند، این کار نزد بعضی داده جلوه

 ـ پنداریم که می ـ با پیوند انسان به انسان ةاجتماعی بپنداریم و او را در رابط یاگر ما انسان را موجود
ـانی در نظـر       آید همة زمینه الزم می ـا پیونـد انس بگیـریم، کـه   های اجتماعی مربوط به آن را در رابطـه ب

ـا، و زمینـة         اینگونه پیوند، ویژگی ـا فقـدان و نادیـده گـرفتن ایـن ویژگیه های خاد خود را دارد که ب
نماید، چـه یکـی از    گاه است که ایجاد فقر را می همین تهیمربوطه، از مفهوم اصلی خود تهی شده و 

 .ی فقر نیز همین استئ همعانی ریش
های حاکم  ی از زمینهئ ها، تحقی  را در هر گوشه ورداشتاینک با در نظر گرفتن این حقای  و با

ـا و ویژگـی     بر جامعة قدرتمداران که پیاده داریم، چون زمینه، مثال  ـیل    زمینـة علـم، از باره ـای اص ه
توانـد بـر    ست و نمـی  خالی ـ که به ویژه در اسالم مطرح است ـ  انسانی با آن مفهوم ژرف و بلند آن

شـود کـه فقـر بگونـة چشـمگیری       مفاهیم انسانی قرار داشته باشد، اثبات مـی مبنای خالص و پالودۀ 
 نمایان است.

ـیح و     باور به این مسئله نزد خود این ابرقدرتها! تثبیت و روشن ـازی بـه توض تر از آن است که نی
داشته باشد، و این مائیم که ناباورانه به کوشش برای بازیافت دالیل جدای کردار و گفتار خود آنها 

ـا آنهمـه شـدت و      حقیقت فقر آنها نگاه می داریم نه آنها. چه اگر غیر این بود دروغهای میان تهـی ب
ـا دروغـی را، راسـت جلـوه دهنـد، و       حدّت و تالش و کوشش به اثبات خویش کمر نمی بستند ت

ـالم     چگونه دربارۀ خویش میهای خودشان که  خیانتی را، عدالت. بنگرید به نوشته ـا ع ـند، آی اندیش
گذرِ پُرخلودِ با ایمان جز در کردار  دوستِ از خود نویسد که من عالمم؟ آیا انسان دربارۀ خود می

 رساند؟! و رفتار خویش، خود را به ثبوت می
است و بیشتر تر  از فقر، تر  از نداشتن قدرت که اینک « تر »این ابرقدرتها! دیگر ویژگی 
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ـاعی؛     « تـر  »باز هـم   وسیلة سیالی است برای چهره گردانیدن نیروها؛ در هـر زمینـة فـردی و اجتم
ـالقوه  ـ یکشید تا نیروی فرعون از تر ، پسرهای مردم را بخاک و خون می ـابلش   ـ   هر چند ب در مق
نیروی پاسدار خویش بیفزاید! آمریکا و شوروی، پدیدار نگردد و افزون برین همیشه بر آن بود تا بر 

ـتم کـه بـر     کنند؟! فرعون می را میآیا جز همین کار  دانست که من نه تنها از مردم و برای مردم نیس
ـا و شـوروی مگـر بـر    ارتش و  مردم و دشمن مردمم و اگر هستم از طفیل وجود  قوای آنم! آمریک

 دارند؟ مگر این ابر قدرتها جز بر پای تسلیحات نظامی ابرقدرت شـدند   روی قلب مردم زندگی می
 و هستند؟

ـار درسـت     غیر، جز زادۀ تر  میآیا رویکرد به ارتش و نیروی  تواند بود؟! ارزیابی دقیـ  و آم
ـیچ    « دولت»بررسی موافقین و مخالفین  آمریکا و شوروی بیانگر این واقعیت دردانگیز اسـت کـه ه
ـال و  « ملت»نه تنها تبلور و تجسم اراده و انتخاب  هیک از این دو غول بیغوار خویش نیستند که اعم

 ت خالف آرزوهای مردم محروم این ممالک و متضاد با آنست.شان درست در جه آلهای هاید
ـادل را          ـان متع ـتین یـک انس ـاخص در هـم کوبنـدۀ هویـت راس  ویژگی دیگر ناشی ازین دو ش

ـاهده کـرد.    « خـود کـم بینـی   »ی بودن و در نمود خطرناک ئ توان در بیمار بودن و عقده می ـا  مش علن
نصیب نبوده و حتی زمانی در بحران این بـدبختی بـه    ها بی قدرتمداران دروغین همیشه ازین بیماری

ـنیدنش خجالـت مـی    اعمال ننگینی دست می ـتجمعی،     آالیند که انسان از ش ـتارهای دس کشـد. کش
 زنــدانی کردنهــا، بــه اســارت کشــیدنها، آواره کردنهــا، همــه و همــه بــروز نمودهــای عینــی ایــن   

 هاست. ویژگی

ـاعی بـه گونـة چشـمگیری       سایر زمینه توان در پرستان را می خودکم بینی این قدرت ـای اجتم ه

های معنوی، ذهنیت  بتماشا نشست، بیمار درین حاالت چون از نظر روانی خویش را فقیر و در زمینه

ـادی متوجـه مـی    ایش تجملریابد، همة کوشش خود را در آ خویش را تهی می ـازد! و   پرستانة م س

ی تـن  ئـ  پندارد دیگران نیز به چنین پندار ابلهانه چون عقلش بیشتر در چشمها و گوشهای اوست، می

ـین   در می  ن سـخت  آخسـت زمینـة   آورد ن اسـت کـه اگـر بـه چیـزی روی مـی       رو دهنـد، و از هم

خواهانه است چه تکنیک باشد، چـه مصـرف، چـه     ی بیشئ از آن بگونة ابلهانه هست و گذشت مادی

تواند به جوهریت  قرار داشته و نمی پرستی! و چون در فقر کشندۀ بینشمندی ارتش باشد و چه لذت

ـانی پـی ببـرد      علل ضمانت ـاریخ انس ـتر متوجـه    ،بخش فرهنگ و تمدن انسان در مسیر مـداوم ت  بیش
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آنکه بداند این فقط یک بعد و یک پایـه   های مادی و پهنة تحکم ارزشهای خویش است، بی زمینه

 تواند باشد. از نهادها و پهلوهای موجودیت زمینه و امری می
ـار مـی      ـاکی بیم ـاعی بگونـة خطرن ـابیم، مگـر    آمریکا و شوروی را در تحلیل روانشناسانة اجتم ی

ـین    ئها بیماری و انحرافی بدتر از این وجود دارد که انسان ـار در روی زم ـال احتض ی گرسنه و در ح
 بسر برند و آمریکا مازاد گندم ضروری خود را به دریا بریزد؟!

ـا  هدف قدرت بینی چند تا بی کم خود ـانی     ئبدست آمریک ـای عاجـل انس ی در بـر آوردن نیازه
ـای    شود، چه اینکار نمی مردمی به فاقه کشیده شده از طری  ارسال گندم بدانها اشباع نمی توانـد انته

محـروم  »او را از رشـد مردمـی   « خرافت اندیشه، فقر انسانیت و نهایت زبـونی و تـر   »قدرتمندی! 
ـا از      د مینشان دهد؛ لذا آنان را به فسا« شده ـیده شـوند و آمریک ـاهی کش کشاند، تا آن مردم نیز به تب
ة مـ ه روانکارانه آگاهی دارند شان احسا  تر  کشنده را ننماید. آنان که به تحلیل و تجزیة جانب

و  تکه بیش از نصف مردم آن از ضروریاکنند. آیا در جهانی  این مسایل را در نظر اول ادراک می
تواند موجد ایـن   بینی و جز احسا  فقر و تر  می کم اند، جز عقدۀ خود منیازهای اولیة خود محرو

 همه تخریب و به هدر دادن نیروهای انسانی در زمینة تسلیحاتی از جانب روسیه و آمریکا باشد؟!
کشی و جنایت بیشتر  ی استعماری برای بهرهئداریم که اینان جز دروغها لذا با وضاحت نظاره می

 ساز نخواهند بود. واقعا  مردمدار و تمدنو استضعاف مردمی 

ـان سـوم و بـه ویـژه        « خودکفا»ابرقدرت بایست  ـاه نفـت جه باشد، که اینان نیستند. اگر یـک م

ـید، اگـر گنـدم     ها بسته شود، همه  یی ممالک اسالمی بروی این پهلوان پنبه به هالکت خواهنـد رس

کنند. اگر چند من آهن  ن سوم را چپاول میزیادی دارند تا به دریا بریزند، برای اینست که نفت جها

کنند، از قدرت نفت است.  ارزش دروغین به ما تحمیل میرا به مقابل چند سال عمرمان به نام یک 

ـا  در یک کارمنگم ی ئپر در آمد چقدر مدت باید زحمت بکشد تا پول یک ماشین سواری آمریک

 ایم! شان نیز مانده ایم و به شرّ ساختهرا پیدا کند؟! یعنی این مائیم که آنها را ابرقدرت 

ـا، ظلـم    آورد که این چپاول خودکفائی، اعتماد به نفس را بار می ـا تجاوزه ـا، تمرکـز و    گران ب ه

ـای   دارند که فاقد همة این ویژگی تر می تکاثر طلبیهای پلید و جبارانة خویش این روشن را روشن ه

 باشند. یک ابرقدرت راستین می

ـار   و مکرها و شیطنتها  ر این است که این دروغها با همة حیلهجای بسی شکرانش د هائی که بک
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مانند. و همانسان که قدرتهای دروغین در طول تاریخ از راه شناخت  بندند برای همیشه ناشناخته نمی می

ـان    شدهبل انهدام خویش به نابودی کشیده های قا ویژگی  دوسـت   اند، در این عصر نیـز بینشـمندان انس

ـین      بـه  های فسادآور و  گرا، با درک و شناخت زخمواره واقع ـندۀ ایـن قدرتمـداران دروغ ـاهی کش  تب

ـانگر واقعیـت    وغها نمودهرانه راه نفی و شناسانیدن راستین این دگقیام علیه آنان را ی اند. تاریخ استعمار بی

این حکمروایان طلب، علیه  زای عصیانگران آزادی ست که یگانه خاستگاه پرتوان و ایمان شورانگیزی

ـتین    دروغین، ملل ضعیف و درین دوره بخصود مسلمین بـوده  ـیس را نخس ـلمین از    انـد. انگل ـار مس ب

شان بیرون راندند، فرانسه را نیز، اما آنچه افتخارآفرین و غروربار است، نفی و به زبونی کشانیدن  سرزمین

و به زانو درآوردن غول دیگری بنام  ی بنام آمریکا بوده از طری  انقالب اسالمی مردم ایران«ابرقدرت»

 یاب مسلمان افغانستان! شوروی از طری  انقالب رشد یابنده و پهنه

اور به وجـود ایـن   بدر جهان،  هافغانستان، اثبات کرد کانقالبی آن جهاد  یران و در کناراانقالب 
ـی      ابرقدرتها از جانب هر که و هر چه نمی ـتعماری و دروغ ن باشـد کـه   تواند جـز پـذیرش امـری اس

 استعمار برای ایجاد چنین باوری سالهای سال کوشش پیگیر و مستمر به خرج داده است.
اینان نه تنها ابرقدرت نیستند که به مسخ وقیحانة یک ابرقدرت چپاولگر، غاصب، جانی، شرور، 

ماننـد. و جالـب اینجاسـت کـه پـس از تحمـل        ی و نابخرد میئ فریب، بیمار، عقده ودخخوار،  خون
آنکه نقاب شرم بر چهرۀ ننگین شان در جبهة مبارزۀ با ح ، هنوز از رو نرفته به جای  شکست ننگین

منـدی خـود،    میم اشتباه و عدم بینشخویش ببندند، با آرایشی وقیحانه صحنه را عوض و به جای تر
 دارند. راه را برای غارت هر چه بیشتر انسان و نابودی انسانیت خود هموار می

ـا    در ایران به این عمل کودکانـه   ششکست خوی از تحمل آمریکا پس و احمقانـه دسـت زد ت
ها آماده سازد ولی ملت غیور، آگاه، مسلمان، انقالبی و ضـد   ه را برای انحراف ذهننزمیمگر بتواند 

ـیطنت   امپریالیستی ایران با درک دسیسـه  ـا و ش ـتفاده از زمینـة        ه ـا اس ـتثماری و ب ـای مرتجعانـه و اس ه
ـان ئ سرگیجکیِ آمریکا، ضربهشکست و  ـا اشـغال سـفارت     ی آنچنان گیج کننده و هیج آوری را ب

ـا لبخنـد پیروزمندانـه و غرورآفرینـی را بـر        خیز و جاسوسی توطئه  اش، بر آن وارد کردند که نـه تنه
ـان را خوشـحال و بـه     چهرۀ مسلمانان ایران و جهان شکوفا کرد و نه باز هم تنها همة مستضعفین جه

ی شدید بر ئ ی سازنده و ضد امپریالیستی واداشت، که ضربهئتظاهرات و عصیانها ،عتراضشورش، ا
 العمل خوار و تابش چشمگیری در شناخت واقعیت آنها شد. عکس پیکرۀ این غولهای بزرگ انسان



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

 

10 

ـال   ـ احمقانة آمریکا در مقابل این عمل قهرمانانه و خواست قانونی انسانی و مشروع مردم ایران در قب
ـان   گیری گیری خودفروختة آدمکش و دزدی چون رضا پهلوی و جهت باز پس  ـ   های مـردم جه

بار دیگر ثابت کرد که آمریکا نه تنها یک ابرقـدرت نیسـت کـه     ـ  بویژه محافل سیاسی و اجتماعی
ریزی و استعمار  ست که رسیدن به قدرت را با وحشیگری و خون ئی یک فقیر نیازمند بدون اندیشه

 خواهد تحق  بخشد. می و استثمار
ـنی درک کـرد کـه تـر  از رشـد         در زمینة افغانستان و تجاوز شوروی نیـز مـی   تـوان بـه روش

ـتعمار مـی    ـال اس ـان بـه    باشـد، شـوروی   شتابناک ایدئولوژی اسالمی که زائیدۀ رهائی از چنگ را چن
وحشت انداخت که حتی فرصت استفاده از نقابی استعماری و مکارانـه را از وی گرفتـه و ایـن بـه     
ـاور    اصطالح ابرقدرت ترسو، کاری کرد که جز خجالت چیزی به بار نیاورد. چه شوروی را ایـن ب

رویگردانیدن مردم کودکانه بر آن داشت تا با استفاده از دهها هزار سرباز و تانک و هواپیما، از تر  
ـالبش هـم        از جبهة باطل و فهم اندیشه ـتان حملـه کنـد، و ج های استعمارگرایانة شوروی، بـه افغانس

دارند! آیا  ئی این فاجعه را بر مبنای پیروزی شوروی و شکست آمریکا توجیه می اینجاست که عده
 این راست است؟

عملکردهای انسان در جامعـة بشـری نزدیکتـر    ینة برای اینکه به فرایند بینش مادی و الهی در زم
شده باشیم و از جانبی زمینة درک واقعی اندیشه و عمل زورمدارانة شوروی را بهتـر درک نمـوده   

 دهیم. باشیم، تحلیل مختصر از مفاهیم شکست و پیروزی را ارائه می
ار داد در تنگنای محصوری قرو شود در محدودۀ خاصی  را نمی« پیروزی»و « شکست»م یمفاه

ـا   ـ چه در گذشته و چه هم اکنون ـ  گیرد و اگر گاهگاهی چنین عملی صورت می مسئله در رابطه ب
ـتثمار و       ـتبداد، اس ـام اس ـان، نظ شرک )نظام مقابل انسانیت و در شکل حاد و منحطش نظام علیـه انس

را در استعمار( مورد عمل قرار گرفته و کوشش به عمل آمده است که زور را در لبا  ح  و ح  
را در بعد عینـی  « شکست»و « پیروزی»قرار داده، مفاهیم « سنجش»و « دریافت»رابطة با زور، اسا  

 محصور دارند.« نمودهای حسی»که در  «حقیقت وقایع جوهرۀ»یا زورمدارانة نظامی و آنهم نه در 
ـات   اساسا  انسانها از مفهوم شکست دو برداشت مختلف و متضاد داشته و بر آنند تا در ز مینـة حی

ـابی آن، جلـب منفعـت    عجمعی برای دف ـات و     خطر و رفع شر و در پهلوی ایج ـتفاده از امکان ـا اس ب
ـا بـه       و معاییر ممکن از آن دوری جویند، و این واقعیت ناشی می ضوابط شـود از طـرز نگـرش آنه
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 هستی و به انسان و برداشتی که از این دو دارند.
ـان و     چون خود را در مق« شرک»پیروان مکتب  ـات، در مقابـل انس ابل جهان، در مقابـل مخلوق

فقر در برداشـت،   ـ  دارند، هرا  زده شده از فقر در مقابل انسانیت مشاهده میژرف و بلندتر از آن 
ـان و عشـ  و عمـل و            ـار و اخـالد و عرف فقر در نیـت، فقـر در هـدف، فقـر در اراده، فقـر در ایث

ـانی          میآنها را به سوی کانونی  ـ سازندگی و تکامل ـانند کـه بـر هـم زننـدۀ خمیـرۀ هویـت انس کش
آور زورمدارانه است که در همین رابطه نیـز   کانونی که نه تنها بر مبنای پو، مادیت تهوعآنهاست، 

است. اینان تنها به نیروی حاضر در معـرض  « آفرین تر »محدود، تنگ نظرانه، نامطمئن، ناپایدار و 
این پناه گزینی ناشی از هرا ، زادۀ از فقر و زایندۀ هرا  و  برند. مصرف از مجاری مختلف پناه می

 زادۀ از نیروی ضد انسان و انسانیت است.
درین رابطه نه تنها به معنویت هستی توجهی نشده و با تمام قدرتِ ناشی از هرا ، ایـن مفهـوم   

انسان که یگانه شود که به انسانیت  آلود سازنده نفی و طرد می زای اضطراب آفرین خلجان مسئولیت
ـتهای حیـوانی آن     وجه ممیزۀ انسان از حیوان می ـا خواس باشد، نیز توجهی نشده، انسان را در رابطه ب

ست  دهد. طبیعی تر مورد نظر قرار می مکّارتر و نیرومندتر و خبیثو  بازتر نیرنگتر و  ئی وحشی بگونه
محکومیت دیده، آوارگی  ست که، زجر کشیده، شکنجه برده، در این بینش، شکست متوجه کسی

ترش، کشته داده و کشته شده است، نه آن کسی که زور گفته، شـکنجه   چشیده و در اشکال زننده
داده، ستم کرده، آواره کرده، داغدار ساخته، کور ساخته، کر ساخته، شالق زده، بدار آویختـه، بـه   

 آتش کشیده، تهاجم برده، زندانی و شهید کرده است.ه گلوله بسته، ب
و اما پیروان مکتب توحید چون خود را از هستی و در کنار هستی و در اوج شکوفائی این باور، 

ـازتر،    چون خود را از خدا و در کنار خدا و برای خدا می ـاهیمی ب دانند، انسان و انسانیت برایشان مف
ـانی    ژرفتر و بلندتری را القاء می ـانیت انس ـان  و هدارد که فقط و فقط در رابطه با خدا و انس ـتی ایم   س

ست که مفهوم شکسـت   و هستن پایدار ارزشهای خدائی ـ خویش دارد که روح زنده بودن را درـ 
نشیند، و درین رابطه و از همین باور و درین بینش چون احسا  نیازمندی  را به تحلیل و بررسی می

کنـد، خـود را در    یشود و چون هراسی بدانها راه نمـ  کنند، هراسی بر آنها مستولی نمی و فقری نمی
ـادی محصـور نمـی    تنگنای ابتذال ـاه      آور و کدرِ گرایشهای زورمدارانة م  دارنـد؛ و چـون بـه زور پن

ـناور یافتنـد،    برند، به آزادی می نمی رسند و آنگاه که آزادگی را در خود و خویش را در آزادی ش
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ـان،   شان، در ارادۀ عملشان، در  شان، در آرزوی شان، در هدف انسانیت در برداشت شان، در نیت ش
از  ۀشان متبلور شده، هرا  ناشی از فقـر و هـرا  زاد   شان و عرفان و اخالد و ایثار و بودن در بیان

 بخشد. از آگاهی می ۀو ایثار زادایمان  از ۀنیروی ضد انسانی جای خود را به عش  زاد
. چه ح ، ح  است مفهوم و بدون توجیه است در بینش اینان شکست برای جبهة ح  اصال  بی

و نمود ح  و پیروی از ح  و بیان ح  و عش  به ح  و تپیدن در راه ح  در هر جلوه و هر شکل و 
 شرایط و هر زمان و هر مکان نشانة پیروزی است نه شکست.هر 

لذا، زجر کشیدن، شکنجه بردن، محکومیت و محرومیت دیدن، ستم کشیدن، زنـدانی شـدن،   
ـتن   آوارگی چشیدن، برشالق خوردن، داغدار شدن،  دار شدن، بر آتش افکنده شدن و شهید گش

ـتی، شکسـت پیـروان       الدر راه ح ، نه تنها ع ـادی بـه طـول راس مت پیروزیست که همة اینان با فری
دارند. و درین مقطع از زمان، استعمارگران  شرک و گروندگان به زور و ظلم و استبداد را اعالم می

ـان     یلـه در هوسـجوئی   ،جلـو  خود و بـی  هائی بی زده جهان به پیشوائی شهوت ـای زورمدارانـه، چن ه
فهمند  ن آن مییمفهوم نخست در شوروی و آمریکا و رقبای همگام و هم باورشان، مسئلة شکست را

ان به معنویت هستی و گانساندوستان و باور آورند ةو مسلمانان آگاه، مبارز، متعهد و جانباز و نیز هم
 مفهوم دوم آن. انسانیت و آزادگی به

چپاول و غارت و از استعمار شوروی که شکست و نابودی کامل خود را در، به دست کشیدن 
زورمنـد   ـ آمریکا ةیابد، توطئ گری، در کمبود نیرو، در کم زوری و در فقر مادی می عام و ستم قتل

بهانه قرار داده، مردم را در افغانستان  ـ  پیروزی آمریکا ،شدن، غنامند شدن و در بینش کرملین نشینان
 کشد. پناه، تهی دست و آزادۀ افغانستان را بخاک و خون می بی

های اخیر ممالک جهان  یکی از علتهای مهمی که باعث برچسب غربی و شرقی زدن به نهضت
ـتعمار چـون از     می هسوم شده است، برداشت استعمار از مفهوم شکست به گونة گفته شد باشـد. اس

آلود دارد، و چون خود همیشه  در نتیجه، مفهوم پیروزی و شکست برداشتی شرکمفهوم انسانیت و 
بخش و  کوشد تا علت همة جنبشهای رهائی پندارد، می شکست خویش را در فقر نیروی مادی می

اثر  پسندانه را در همین رابطه به تفسیر نشیند؛ و مضحکتر از آن که گاه ماسک شناخته شدۀ بی آزادی
 بندد. بر چهره میانساندوستی را 

ـای پـو، و بدسـگاالنه       ـتان و ادعاه ـتعماری شـوروی در افغانس مبنـی بـر   اش  دقت در تجاوز اس
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های سیاست جهانی،  سرکوبی عوامل مزدور امپریالیسم، نخست خود بیانگر فقر در برداشت از زمینه
البتـه و   ـ همجواریفقر در هدف و نیت انساندوستانه، فقر اندیشه در روش برداشت از روابط حسن 

ـتار، آواره  ـازی و تولیـد    صد البته نمایش دهندۀ غنای کامل ستمگری، تجاوزطلبی، جنایت و کش س
ـبت بـه    و حتی فقر در زمینة ارائة بهانه است. شوروی، انسان ـ  هزاران بدبختی دیگر است دوستی نس

با استعمار امپریالیسم آمریکا، بهانة پیاده  ةدلسوزی به آنها را در رابطو  ـ کدام مردم؟! ـ مردم افغانستان
ـام هـزاران       کردن بیش از یکصد هزار سرباز و صدها هواپیما و چندین صد عـراده تانـگ و قتـل ع

ـا ملـت یکپارچـة در     گناه قلمداد می انسان بی دارد، این راست است آیا؟! اگر این حقیقت دارد، آی
ـا حاضـر       شعور است که ح حال مبارزۀ افغانستان آنقدر بی ـته شـود، ام ـته دهـد و کش اضر است کش

ح  خود! یعنی شوروی! را نیست حقیقت را پذیرفته، و احسان! دلسوزی! و نوعدوستی! مدافعین از 
هایی که در اندیشه و عمل، در ابتکار و اخـالق، در   زده جز در منط  فاقه منطقی قبول نماید؟ این بی

ـتین شـرک   ـ  اند آمدهزدگی گرفتار  انسانیت و شرف و... به فاقه ـام   ــ  چنان پیروان راس  و جـز در نظ
 تواند جائی داشته باشد. نظم و منط  استعمار شوروی نمی بی

اش! به مردم افغانستان چه ارمغانی را به هدیه سپارد؟  خواهد با این عمل انساندوستانه شوروی می
ـان  نظام سوسیالیسم؟! این بردگی قرن بیستم را. چرا؟ برای رسانیدن ـاتی در حـد خـورد و      ش بـه مادی

ـتعمارگری و   ةآور نیست که دروغی اینسان ابلهانـه را بهانـ   خوراک و پوشاکی بیشتر؟! آیا خنده اس
دسـت   آورتر نیست که قیام اسالمی و یکپارچة ملت تهی گری قرار داده و خنده طلبی و ستم تجاوز

ـال     دقت کافیتوجه و  ـ  دارد؟! آیا اگر باز را به تحریک آمریکا قلمداد می تان را دریـن فـرض مح
ـای  ـ    های غیر حقیقـی  سازی و بر چسب نهادن ترسیم از بازار شلوغ توطئه خواهانیم، چه می آمریک

پیشه و نامرد نامردم، دروغ دیگری را بریش خویش بست و عین ادعا را مبنی بر اینکه جهت  جنایت
کـی،   های کثیفی چـون تـره   مهره که عمال  ـ از چنگال خونخواران شوروی رهائی مردم مستضعف

علـم   ـ  اند و به این اعمال دست زده است امین و ببرک را رویپوش تجاوز استعماری خود قرار داده
داریم این  کند، برای شوروی چه توجیهی جز خجالت باقی خواهد ماند؟ هر چند مکررا  عرض می

یدتر از آننـد کـه خجالـت بـه     زی جهان پلمرویک فرض محال است اما از آنجا که استعمارگران ا
 آور این فرض را ارائه کردیم. سراغشان بیاید، بیان ننگ

ـا      دوستی بـه   و باز اگر این مسئله حقیقت دارد که شوروی را انسان ـته اسـت، آی ـار واداش ایـن ک
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ـان     های خود زندگی مـی  ها در سرزمین خود و در خانه فلسطینیفلسطین و  ـا آزادیخواه دارنـد؟ آی
دهند؟ آیا ملت رنجیده و  های استعمارگران امپریالیسم غرب جان نمی آفریقا در زیر چکمهمسلمان 

 مصر جز بواسطة همین مسایل نبود که بکام امپریالیسم آمریکا افتاد؟ ۀستم کشید
ـاید   یها ها و مسلسل کجایند سربازان شوروی؟ هواپیماهای روسی و تانگ ـاز هـم از   داغ؟ ش ب

ی در افغانستان و عدم پیمان همکاری نظامی، چرندیاتی را بلغـور کننـد؛   وجود پیمان همکاری نظام
 اند که چه راهی باید بگزینند و چه دالیلی را بپذیرند. اما دیگر دیر شده است و مردم نیک دریافته

ـان   شوروی با این عمل خود مرگ ننگین مارکسیسم را از طری  همة زبانهای گویای مردم جه
ـا   ن مکتب در حال احتضار بسر میاعالم کرد، هر چند ای برد. نمودهای روشن این واقعیت را نه تنه

دوستان جهان و به ویژه امت اسالم دریافت،  ها و انسان توان در ابراز انزجار و نفرت عمومی ملت می
که در ابراز انزجار و نفرت نوکران پوزبند زدۀ خودش در همة جهان مشاهده کرد. این حقیقت بـه  

 فهمنـد، امیـد    و مسلمان افغانستان که: شکست را احسا  ضعف و پناه بردن به زور مـی  مردم مبارز
ـا بدسـت آوردن      می ـاع کـرده، ب بخشد تا هر چه بیشتر از موضع اسالمی خود در مقابل شوروی دف

گـر تحمـل    نظاره ـ  اش را برای مدافعان راه ح  و مستضعفین زمین داده خداوند وعده ـ  پیروزی که
اری و سرشکستگی در چهرۀ پیروان شرک و در این مقطع از زمان استعمار شـوروی  رنج و شرمس

 باشند.
 ئـی سـر بـر     آلود و حسرتزای از اندیشه و قلب عـده  جانلمسئلة دیگری که به شکل یک نالة خ

کشد اینست که ملت افغانستان تنهاست و مظلوم و هنوز که هنوز است و این ملت صدها هـزار   می
ـائ      شهید گلگون کفن ـا، تنه ـاری و   یرا هدیة راه آزادی و اسالمیت کـرده اسـت، نـه تنه ـا همی ی او ب
ـلمان بـه جمعیـ    ئ همگامی هیچ جامعه ـائی و       تی آزاده و متعهـد و مس ـته کـه حتـی نـدای تنه نپیوس

اش آنسان که باید، به گوش جهان و بویژه ملل محروم و مستضعف نرسیده اسـت. ملـت    مظلومیت
ضعف اقتصادی دردباری که از چندین سال به این طـرف بـر او تحمیـل     محروم افغانستان با وجود

باشـد. در   ئی اسالمی مـی  کرده بودند، در زمانی قد برافراشت که شایستة شخصیت اجتماعی جامعه
ـیاری بـه     زمانی که شب بود، سراسر شب، در سالهائی که خفت و دغلبازی، رنگ زیرکـی و هوش

ـامالت پایـدار و مهرانگیـز      رفت تا به جای خود گرفته بود و می ـاربرد تع تعقل، به جای کشف و ک
 طری آنها محروم سازد.فها و عملهای جهانیان را از مسیر  انسانی، اندیشه
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زدگی، هوسـرانی،   پرستی، مصرف خواهی، تمرکز، تکاثر، تجمل در سالهائی که شهوت، بیش
ـان اسـت   که نمودهائی از شخصیت  ـ گرائی، مادیت اندیشه و عمل عبث ـاد    ـ   حیـوانی انس همـة ابع

 ها هـدف شـده بودنـد     سازنده و هویت فطری انسان را در محور خویش به چرخش گرفته و وسیله
ـاوز،      ها، وسیله و هدف ـتمگری، بیـداد، جـور، تج هائی کوچک و ناچیز. در سالهائی که جنایت، س

که چهرۀ بردگـی  هائی شد. در سال سازی، سیاست معرفی می ح  کشی، بهره کشی، کشتار و آواره
ـاهی     ـادت ابـزار رف را عوض کرده بودند و انسان بجای بردگیی انسان در بازار مکارۀ مصرف به عب

کردند. در سالهائی کـه   زانو زده بود، و آزادی و شرف را به میزان برخورداری از ماشین مقایسه می
خودش آورده باشند. در سالهائی  نوشتند، تا انسان را به یاد شاعران به تمسخر، بردگی را آزادگی می

بایـد در شـعرهای    ئی بودند که مـی  های کهنه که عش ، عرفان، ایثار، اخالد، نیایش و تفاهم، واژه
کهنه سراغشان را گرفت، و مردم آنقدر در ابتذال مکرر بودن ناپایدار روزمرگی گیج شـده بودنـد   

ـالهائی کـه ظلـم و بیـداد را، عقـل      توانست تعهد کنـد.   شان را، تنها یک معجزه می که بیداری در س
 نهادند. کردند و خونریزی را ایفای مسئولیت نام می قلمداد می

ـالتی و     در سالهائی که خودپرستی و اشباع کردن هوسهای پلید خویش را بـدون کمتـرین خج
 کردند. ننگی از عبودیت دنیامداران زر اندوز و قدرتمند )استعمار( گذر می

کردند و  رسیدن به آب و علفی بیش، نه تنها استعمار را پرستش و تبلیا می در سالهائی که برای

ـتی مـردم،     ریزی و چپاول آزاد می نه تنها دستهای پلیدش را در خون ـا دادن هس نهادند که در به یغم

 شدند. با وی همدست می

ـایر مـواد        در سالهائی که شوروی نه تنها برای بهـره  ـاز، الجـورد، لعـل و س معـدنی  کشـی از گ

ـلطة بـر         افغانستان، و تحت سلطه قرار دادن ملت مستضعف آن می ـا س ـید کـه قصـد داشـت ب کوش

ـتان و در   افغانستان و استفادۀ از اختالفات خودساختة بین افغانستان و پاکستان در زمینة منطقة پشتونس

و بدسـت   چین و زیر نظر گرفتن خط تجارتی بحر هند نهایت، تجزیة پاکستان و حلقه بستن به دور

ـتعمار   جاپانآوردن بازار تجارتی و به هرا  افکندن و مشغول داشتن چین، هند،  ، ایران و حتـی اس

ـا نیرنـگ و    جد را بـر ایـن منطقـه از    وهای تسلیحاتی، خ جهانی به پیشوائی آمریکا، در زمینه ـان و ب ه

ـیده شـده و شـکنجه    وفریب از مجاری مختلف بر جهان سوم و جهان محر دیـده و  م و به ظلم کش

 نامتعادل، تحمیل نماید.
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توانست جز به پایهای خـویش،   در سالهائی که دیگر نه مردی و نه زنی، نه جوانی و نه پیری می
قوامش را متکی و مطمئن باشند. مردمی از تبار محرومیت، قومی پا گرفته از رنـج و استضـعاف، از   

 تند.ساختحقیر و تحکم، تکبیر گویان به پا 
ـا      کنند، که می ا به همه اثبات کنند که خود را لمس میتند تساخبه پا  فهمند وجـود دارنـد. بـه پ
ـار     شناسند و دستهای تا به همه بفهمانند، زیستن را و آزاده زیستن را میخاستند  شان را خـود بـه اختی
 زند. شان می های خود شان با احسا  های کنند و قلب بلند می

ـاوز، بهـره   سازی، به پا خاستند تا به جای آواره ـتمکاری،    ح  کشی، بیداد، تحقیر، تج کشـی، س
ـاهم را   گیری، تعاون، همگامی، ایثار، اخالد، بی تجاوز و جنایت، مهر، عطوفت، دست نیازی و تف

 سیاست، معرفی نمایند.
ـار دردانگیـز        برخاستند تا انسان را که در قربانگاه شـهوت مصـرف و مصـرف شـهوت در انتظ

ـائی       و،مرگی پو، و در راهی بس پ ـا بردگـی را ره ـتغنا بیاموزنـد، ت تر نشانده بودند، آزادگی و اس
یافته و ابزار بشری چون خودش بود اکنون تنزل منزلت و مرتبت  نپندارد و بداند که بادارش که قبال 

 و وسایل رفاهی شده است.
یسـم را  برخاستند تا جوهرۀ استعمارطلبی، استبدادجوئی و استثمارگرائی خفته در خمیرۀ مارکس

ناشدنی است، در تبلور خون شـهیدان خـویش، بـه     که چنان روحی در کالبد شوروی پنهان و جدا
 خورده نمایان دارند. نیتان فریب همة مستضعفین جهان و پاک

ـاز بـه     برخاستند تا به شوروی بفهمانند، به یغما بردن معادن افغانستان به صورت کل و نفـت و گ
تداوم حیاتی مارکسیسم و راه را به روی انقالب خل  مستضعف  ویژه، بدون از دست دادن قدرت

 که هنوز در پی آنست تا آنان را از جریان جنایات خویش دور نگهدارد ـ  و در بند کشیدۀ شوروی
 و جهان باز کردن مقدور نیست.ـ 

ـان بـه صـدا در        ،برخاستند تا با شهید دادن، زنگ بیدار باش بـرای انقـالب توحیـدی را در جه
 ند.آور

ة جوانان مسلمان ایران، پاکستان، تبرخاستند و کشته دادند، تا فردا این تجربه بر پیکرۀ به خون خف
ـان،    عراق، سوریه، اریتره، فیلیپین و... و بر ویرانه های آرزوهای ملت محروم هند و... مستضـعف جه

 تکرار نشود.
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ـا  زش را به خفت و برخاستند، تا شوروی به افغانستان تسلط نیابد و مسلمانان دلیر بونی نکشاند، ت
، چین و جهان جاپانه نشود، تا بحر هند به دست روسیة استعمارگر نیفتد و مردم هند، پاکستان تجزی

ـافتن راه دفـع      سوم از تر  یورش شوروی بر خویش نلرزند و نیروهای خالق ـان را در جهـت ی ش
 اهریمن پلید شوروی بکار نیندازند.

ـتثمار و     برخاستند تا استعمار  جهانی به پیشوائی آمریکا، در خونخـوارگی و بیـداد و جنایـت، اس
 ئی بدست نگیرد. استبداد را بهانه

تا عرفان و نیایش، تا اخالد و ایثار، تا بزرگی و پاکی و آزادگی و شرف و غیرت و پایمردی 
 د.مند تبارز دهن و تعاون و عش  و اخالق تجسم عینی خویش را در حرکتی شکفته و پهنه

ـیس را از    « دین»برخاستند تا اعجاز قرآن به اثبات رسد و اسالم  ـا ابل ـتند ت زندگی گردد؛ برخاس
پندار، گفتار و کردار جامعة انسانی بردارند و خدا را در آن تمرکز عملی بخشند، تا رژیـم   مرکزیت

 های آن بنیاد نهند. شرک را در هم بشکنند و نظام توحیدی را بر ویرانه
ـار      به مردی مردان و پاکی پاکان که برخاستناما سوگند  ـان و ایث ـار عرف شان را جز مردانـی از تب

ـلحت را،           ـان را و ترسـوها مص ـان بردگـی را بهانـه کردنـد و خفق تبریک و تکبیـر نگفتنـد، آزادگ
 ها تکافو کردند و مستکبرین به محاسبة قدرت نشستند. پچ ها و نچ نچ و پچ مستضعفین به شنیده

ـا آهـی سـرد و      آیا چه  ـان را ب افسونی بر امتی عظیم دمیده شده بود که نظارۀ ذلت و ستم بـر انس
 شمارند؟! لعنتی زیر زبانی، کافی می

سکوت و اگر نگویم سکوت، عدم نشان دادن شدت انزجار مسلمین در زمینة دخالت شوروی 
ـتان و    بر افغانستان، روشنی نینداختن بر مسئله، نکردن دفاع مؤثر را از موضع نه ضـت اسـالمی افغانس

داری و استعماری جهان در زمینه تا آنجا که تشـکیل مجلـس    مداخالت استعماری ممالک سرمایه
گیرد سیلی دردناکی اسـت بـر    شورای ملل متحد به درخواست اکثریت همین ممالک صورت می

ـان     گونة ـتعمار جوان ـان را نیـز بـه    خوابزدگان افیون استعمار که اگر به خود نیایند فردا شـهوت اس آن
 سوی قربانگاه خویش گسیل خواهد بخشید.

ـای   اند، همانگونه که قرآن را از زیر چکمه هر چند ملت افغانستان با خدای خویش پیمان بسته ه
 شینند.ناستعمار انگلیس نجات بخشیدند، تا رسیدن به حکومت ح  و عدل الهی از پا ن

های اسالمی و آزادیخواه و مردم در بند کشیده شدۀ جهان اعالم  اما این نکته را نیز به همة ملت
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این تجربه و زمینة آمادۀ آن برای جذب و حـل  خیال بنشینند، استعمار جهانی از  دارند که اگر بی می
 ساختن شما، با هم به تواف  خواهند رسید.

ـین بـه مستضـع    فپس به پا خیزید تا ارادۀ خداوند که بخشیدن خال فین اسـت بـه   ت و امامـت زم
 دست توانای شما تحق  یابد.

 و الی اهلل المصیر
ی در دفتر انتشارات ئ به شکل جزوه« چرا شوروی به افغانستان حمله کرد»این مقاله تحت عنوان 

 فرهنگی حزب اسالمی رعد افغانستان به چاپ رسیده است.



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 ششم جدی

 عة هجوم ارتش سرخجاف

 های خاکی ما بر کلبه
 

 ؛ها را با رگ و پی و گوشت و استخوان تفسیر نما واژهای تاریخ بنویس، با خون بنویس و 

های تاریخ، بر  ... ملتی دردمند، پرچم هزاران سالة پیکار را به دوش دارند و در میدان بنویس که:

اند. و اکنون  ها و روسهای فاشیست با نثار جان خویش راه را سد کرده چنگیزها، انگلیساسکندرها، 

ـیخته ئها با چشمانی پر اشک و پوست ـته و     ی سوخته، داغدار و از هم گس ـادی در گلـو شکس و فری

ها، با سالح جهاد،  ی پر خاطره از شبیخون زدنها و قتل عامها و آوارگیئقلبی در خون نشسته و ذهنها

اند و یا با شمشیر کالم خویش پاسدار خون شهیدانند. ملتی  ها نشانده تن در گذرگاه موشکها و بمب

ها را تجربه کردند تا زندگی کـردن را   خون که زنده به گور رفتنواجی از دریای مظلوم در میان ام

 بیاموزند و به بلندای تشکل )امت(ی واحد راه یابند.

های از پیش ساخته شده شکل نگرفتند و به تحجـر و   طینتی که در قالب مقاوم و پاک یانسانها

جبر تاریخ تاختند و با خون خویش مسیر ی صدر و بینش اسالمی بر  بردگی گردن ننهادند و با سعه

 ی خاک و امتداد زمان رنگ زدند و تداوم بخشیدند. شان را در پهنه حرکت اسالمی

خشونت روزگار گذشته؛ مردمـی کـه   ما مجروح از ا مردمی آزاد، با قلبی سرشار از ایمان و عش ،

ـار قلـب      ها پـل مـی   کشند و از دردها و رنج میزخم استعمار کثیف شرق را به دوش  ـا انفج ـازند و ب س

ـاحل آزادی مـی   گذارنـد.  خویش و زیر پا گذاشتن و درهم شکستن منط  زور و قدرتمداری پا به س
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ـا وقتـی      ةبـر اریکـ   یئ مهره ی از پیئ ... ابرقدرتها مهره ای تاریخ بنویس که: ـاندند، ام  قـدرت نش
ـاه ی را در ئکارآ ةها عرض همهر ـا مـؤثر       مقابل ایمان مردم از دست دادند و چاله و چ ـا بـر سـر راه م  ه
ـام و  جلوه دهند و تحقیرمان کنند، با ارتش خـون  هوانستند فرهنگ اصیل ما را دگرگونو نت نیفتاد  آش

 ها بر ما هجوم آوردند. ترین سالح وحشی سرخ خود و با همة امکانات و پیچیده
همچنان در میان حوادث تاختیم و پرچم خونین هزاران ساله را بر دوش ... ما  ای تاریخ بنویس که:

ـپش  گرفتیم و در اوج غربت، تنهائی و صمیمیت، نگاههای ـار     مان را بر هم دوختیم و ت ـا از چه قلـب م
های ما بیرون زد و شوریدیم. چون مسلمان بودیم و محروم، در مقابـل یـورش    دیواری استخوانی سینه

ور شد و یا  وطهغمت کردیم، شهرهای ما قتلگاه ما شد، و هر روز شهری به خون یست مقاونکفار کمو
جمعی آخرین بستر آرامشی بود که برای منادیان  نشستند و تیربارانهای دسته شان مادرانی به داغ فرزندان

 تکبیرگوی ما تدارک دیده بودند.
ـای خـونین و اشـک    بوسهبارمان را بر دوش کشیدیم به این امید بودیم که  زمانی که کوله آلـود   ه

مان  پیروزی خواهند داد و با لبخندهای ما، اشکهایشاد و شیرین های  خداحافظی جای خود را به بوسه
 را پاک خواهیم کرد...

ـیالب حـوادث       ربانگاهقاین بود که نماز ایثار خواندیم و اسماعیلوار به  ـینه در س ـتافتیم و س ـا ش ه
ـانی و   باختیم. راستی برادر و خواهر مسلمان! مبادا بیتمندانه دست و سر وگشودیم و سخا تفاوت بم

 ها خسته شوی که پیروزی از این همه ن  ن  شنیدنها، در تنهائی، در وطن، در آوارگی و شهید دادن
ـادا         از آن ماست. ـتن در بلنـدای بکـر خـون و شـهادت. مب ـا خف پیروزی یا در آزاد زیستن است و ی

ـای شـوم   یا حصار وجودت راه دهی که اینان با وسوسه منافقین را در حریم مکتب و ـان سـعی    ه ش
 ها بگذارند و به نامهای مختلف مثال  شیعه و سنی و یا ایرانی و افغانی دارند تا انگشت روی حساسیت

ـانی     ...، صف پوالدینت را بگسلند و ذلت و تفرقه را جانشین عـزتِ یا ـاری و همزب وحـدت و همک
 خورده و رو به مرگ خویش را فراموش نمائی. دارند تا دشمن زخمنمایند و تو را مصروف نگه

ـار »جـدی سـرود جاودانـة     2ای آنکه از قبیلة خدائی! بیا تا در روز  سـردهیم و  « شـهادت »و « ایث
ـائیم و خـون شـهیدان را بـر وسـعت       را تاریخ را به گواهی گیریم و بار دیگر میثاق جهاد تجدید نم

ـان را   های تن خاک سرود خوانیم، چونان که ملکوتیان را بر خاکیان عاش  رشک آید و... و پاره ش
ـیهن خـویش     »بر بلندای دستهایمان بگسترانیم و لبا  شهادت بپوشیم و به نجات  ـان و م اسـالم، انس

 برخیزیم بیا تا چنین...« افغانستان
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 تسیروزی یا شکپیاد ششم جدی فر

تا آنجا که به نظر رسیده و به مشاهده پیوسته است مکاتب و نظامهای اجتماعی، در تقسیم اولیـه  
 شوند: به صورت کلی به دو دسته تقسیم می

 ؛«انسان»های باورمند به  نظام ـ الف
 ؛«انسان»های ناباورمند به  نظام ـ با

ـا قابـل دقـت و توجـه      و عناصر این نظامآنچه قبل از تحلیل و پیجوئی ابعاد و اهداف   ها و مکتبه
ـادی ویـژه بـوده و روش و      باشد اینست که هر یک از این نظام می ها دارای زیربنای فلسـفی و اعتق

ریـزی   ها و اسا  اعتقادی و جهانبینی خود پـی  سلوک اجتماعی )اخالقی و سیاسی( خود را بر پایه
 اند. کرده

ـا موضـع   سیاسی اینها به مشاهده می لذا اگر نقایصی اصولی در نظام ـال    رسد و ی ـائی در قب گیریه
ـائی   ۀاغلب زاد ـ باشد های انسانی می که ناقض منزلت ـ  اخالق و ارزشهای واالی انسانی دارند نارس

 و ضعف و ناتوانی جهانبینی و دستگاه فلسفی آنان تواند بود.
 

 های باورمند به انسان عناصر نظام

ـام   های بسیار  از دوره ـای فلسـفی   بسیار قدیم مردم و به ویـژه طرفـداران نظ ـا را در   ئـ  ه ی کـه دنی
دانستند، اعتقاد و باور  های محسو  و ملمو  و روابط بین آنها محصور نمی محدودۀ همین پدیده

ـای دیگـری نیـز     هستند، واقعیـت  باشد و دیدنی و شنیدنی بر آنچه محسو  می هداشتند که عالو ه
ـاهری     وجود دارند که در حیطة درک و شناخت حوا  ظاهری قرار نگرفتـه و آالت حسـی و ظ

 ها را مورد بازیافت و شناسائی قرار دهند. باشند تا آن زمینه دارای آن قدرت و توانائی نمیانسان، 
ـائی پدیـد     ـای   هبه دیگر سخن، اینان معتقد بودند که چشم و گـوش و ... بـرای درک و شناس ه

اند، نه برای شناخت همه گونه موجودات. لـذا، موجـوداتی وجـود     معین و مخصوصی ساخته شده
های عقلی گرفته  گیرند، و در این سلسله از زمینه دارند که تحت سیطرۀ این آالت ادراکی قرار نمی

 کردند. ی هم ارائه میئها تا خدا باال رفته و شاهد مثال
ـادی و فیزی   ه هستی و به بیانی دیگر، دنیا و پدیدهاینان را عقیده بر این بود ک ـای م ـادّی  کـ ه ی، م

های جهانی،  باشد که در هر یک از پدیده های غیر مادی نیز می محض نبوده و دارای ابعاد و جوهره
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د غلبه، حاکمیت و ظهور بیشتری داشته و آن دیگری را تحت حاکمیت خـویش قـرار   ایکی از ابع
ـتعداد    داده است، یعنی ظهور و  بطون اشیاء و ابعاد و ویژگیهایش، متناسب با فطـرت وجـودی و اس

ظهـور  های مادی و فیزیکی  باشد، در سنگ بعد مادی و خصلت خودشان و نیز حکمت خلقت می
آور باطنی و... آن در خفا اسـت و   های سرسام زای و حرکت و غلبه داشته و نیروهای عظیم شگفتی
سیطرۀ ظهور و غلبة ابعاد غیر مادی وی قرار گرفته است، تا آنجا در انسان بعد مادی مخفی و تحت 

ـان مـی    که در پست ـانی آن چربـد بـه    ترین افراد بشر که غلبه و ظهور هوای نفسانی بر ملکات فاضلة انس
کردار پاگرفتـه  یابیم که باز هم غلبه و ظهور از آنِ ابعاد غیر مادی است. چه فرق است بین  نیکی در می
بعث از شهوت تا کردار و عمل ناشی شده از روابط فیزیکی مشخص و مادی. زیـرا کـه   از هو  و من

تواند کـه   گیری مخالف و متضاد وجود ندارد و در دومی دارد. آتشِ گلوله نمی در اولی امکان جهت
تواند نکند و یا در جهت مخالف  کند، می نسوزاند و تخریب نکند و بهم نریزد، اما کسی که آتش می

 نماید.آتش 
ـایر   « انسان»های طرفدار به انسان معتقدند که:  رمندان به نظاموبهر حال، با ـا س با آنکه شباهتهائی ب

ـیچ موجـود         ـایی اسـت کـه ه ـازات و ویژگیه ـادی دارد، دارای امتی موجودات، از نقطه نظرها و ابع
ـاو   تی جـز در  دیگری جز خودش ندارد. بر خالف باور آنهائی که بین انسان و حیوان هیچگونـه تف

 زمینة کمی قایل نیستند.

ـات     بحث و بررسی افکار و عقاید آنهائی که انسان را صرفا  حیـوانی متکامـل   ـایر حیوان تـر از س

ساخته و خودپرداخته آن را درست و منطقی جا بزنند، کاریست  کوشند با دالیلی ذهن پنداشته و می

آن بدر آید. لـذا در ایـن رابطـه بـه     تواند از عهدۀ حل و فصل  گسترده و مقالة کوچک حاضر نمی

باشد،  نمی« انسان حیوان مطل »ها بر آنند که  اجمال بسنده کرده و میگوئیم که باورمندان به این نظام

 بلکه دارای عناصر و ابعادیست ویژه و خاد خودش.

تواند ما را به بخـش کـوچکی از بـراهین ایـن      برای بیشتر روشن شدن این مسئله، ذکر مثالی می

 دیدگاه و طرفداران این عقیده نیز آشنا بسازد.

نهم تا آنجا کـه  آباشد،  جانبدار تعاون و همکاری می« انسان»ایم،  تا آنجا که همگان متوجه شده

 های غریـزی  این اصل را نه بعنوان یک میل طبیعی سر زده از نیاز به محبت و یا نیاز به اشباع خواسته

ی کرده و حاضر است در جهـت  قیک اصل ارزشی و انسانی تلدهد که آن را  مورد توجه قرار می
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 ها، دل کنده و آن را در حیات انسانی محق  بسازد. تحق  ایدۀ تعاون، از همة نعمت
گویند: ریشة این کار و این  باشد می کسانی که معتقدند که انسان حیوانی تکامل یافته بیشتر نمی

آیـد،   ر حیوانی به سیاق طبعش از محبت خوشـش مـی  باور یا غرایز طبیعی و حیوانی بوده و چون ه
نماید، و یا اینکه چون نفس تعاون اشباع کننـدۀ   تعاون را از منظر مهر نگریسته و از آن جانبداری می

 پسندد. یکی از نیازهای حیوانی است، بشر تعاون را می
ـائیهای متعـددش و از   های باورمند به انسان به مفهوم انسان، این عقیده را نظر به ن پیروان نظام ارس

گویند: اگـر درسـت    دانند، اینان می پردازان مخدوش می آن میان با استفاده از برهانِ خودِ این نظریه
باشد، هرگاه پای تعدیل و یا تجدید غرایز  است که غرایز حیوانی علت جانبداری انسان از تعاون می

ـتور و غلبـة    و حیوانی بایدبه میان آید همین موجود پایبند و محکوم به غرایز  صد البته که باید به دس
ـار   و همان غرایز جهتی مخالف )در جهت اثبات و اشباع غرایز و نه نفی  ـا( اختی کنـد، در  تعدیل آنه

ونها انسان، ایثار را پیشه کرده، خود و غرایز خـود را جهـت آرزوی   یبینیم، هزارها و میل حالی که می
 دهند. جهت نابودی قرار می تحق  آن اهداف و اصول عالیه در

ـانیت دیدنـد کـه بـراهین و          از دیگر سوی، پس از آنکه پیروان نظام ـان و انس ـاور بـه انس ـای ناب ه

سیاسـی   ـ  باشد دست به حیلة ابلیسی شان درین زمینه دارای ارزش علمی و عقالئی نمی استداللهای

ـان را از   ئـ  زده و این نظریه را به میان انداختند که ویژگی و خصلت یگانه ـات   ی کـه انس ـایر حیوان س

 سازد اینست که: ممتاز و جدا می

= من( و نیازهای خویش بوده و دیگر هیچ مشخصة برتـری   انسان خودآگاه به خویش )نفس»

 «از سایر حیوانات ندارد!

ـیار روشـن     بازی و خود نارسائی این بیان و در حقیقت نیرنگ تـر از   فریبی پیروان ایـن عقیـده بس

جـوئی ندارنـد    نگری و حقیقـت  ورت شکافتن را داشته باشد. اینان چون سر واقعیتآنست که ضر

ـای  روشـن    آمیز زده و می پرداختن عبارات مغالطهدست به لفاظی و ساختن و  خواهند با شیادی حق

گرای را عقیده بـر اینسـت کـه     های انسان را در لفافة بیان پنهان نمایند. در حالی که باورمندان به نظام

ـتگاه          یگانه وجه امتیاز انسان از غیرش همین خود ـاهی نبـوده، چـه هـر حیـوانی متناسـب بـه دس آگ

بلکه اینان را  .باشد در مواقع ایجابی، به نیازهای خویش آگاه می احیانا و وجودیش آگاه به خویش، 

تی و عقیده بر اینست که اینها )عناصر مشخص سازندۀ انسان از حیوانات دیگر( همه، عناصری ثبـو 
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رسد، این عناصر  واقعی بوده و همانطوری که هیچ رنگی از اعتبار و قرارداد، در آنها به مشاهده نمی

ـاک کننـدگی و       دارای خصلت دور سازندگی شرور و مفاسد در همـة زمینـه   ـا بـوده و نیـروی پ ه

یـز در  آفرین ن لپیرایش دارند؛ به هر حال، بحث و بررسی پیرامون این دو بخش بسیار ژرف و تکام

 خور این مقاله نتواند بود.

باشد، بدین معنی  شان می های نقیض باورمندی و اعتقاد به این اصول، ناقض باور و ایمان به زمینه
ـان        که اگر کسی معتقد شد که محبت و ایثار و... مشخصـه  ـارز وجـودی هویـت واقعـی انس ـای ب  ه

و  کـه عـداوت و خودمحـوری    خواهد نمودباشد، نه تنها به نیکی باور خواهد کرد، بلکه اذعان  می
ـا همـة وجـود خـویش       هو  بارگی و...، نمودهای فسادبار و تخریب کنندۀ هویت انسانی بـوده و ب

آفـرین گـرایش عملـی     ی این چنین روی گردانیده و به عناصر منزلـت ئها خواهد کوشید تا از زمینه
 داشته باشد.

ـاق   با این مایة از بینش، اگر بر آن باشیم تا از  طری  عملی و با معاییر مشخص رفتارشناسـی، اعم
شان را مورد شناسائی قرار دهیم، با در نظـر گـرفتن    ها را کاویده و مبانی عقیدتی نفس و روان انسان

ـای وجـودی و منزلـت    گیری افراد در قبال مشخصه کردار و گفتار و موضع ـلی هویـت     ه ـای اص ه
ـادی فـرد  توانیم به سادگی روح و جوهرۀ اع انسانی، می ـام فلسـفی، سیاسـی،       ،تق جامعـه و حتـی نظ

دهـد   رخساره خبر میرنگ »درک بنشینیم، چه به قولی: فرهنگی و اخالقی حاکم بر آن جامعه را ب
 ؛«از سرّ درون

واقعی و ثبوتی باشد، کـردار   یئی عناصر و هر آنگاه که عناصر قوام دهندۀ روان فرد و یا جامعه
سـت،  جتواند انحرافی، پندارگرایانه، بیماریزای، فسادآور و... باشد. و طبیعی پاگرفته از این عناصر نمی
ـا ویژگـی     آنگاه که روان عملی جامعه ـاد ب ـای   ئی فاسد، علیل، پریشان و در جهت عناصـری متض ه

ی مبنی بر اصالت و اندیشه ئها ی روی مصالحی ادعائ واقعی هویت آن قرار داشته باشد، اگر چه عده
ـان نتوانـد بـود. چنانکـه هـم      و اعتقادات و ب اورها و مبانی اینان ابراز نمایند، هرگز قابل اعتماد و اطمین
در شرق و غرب عالم به چشم سـر و بـدون   « گرائی انسان»ن مدعیان و منادیان فریبکار اامروز، در می

گوش فلک را کر کرده و ثقل شان  نمائیم که هر یک فریاد ادعاهای تحمل رنج تحقی  مشاهده می
ـادبار و    آور ضد انسانی اعمال شرم شان پشت زمین را شکسته است. آنهم تا آنجا که این مـرض فس

  ِعزَّةٌ ع ل    لممیمِمنين  و    ِذلَّیةٌ ع ل ی  متالشی سازندۀ هویت انسانی، دامن ما مسلمانان را نیز گرفته، در ادعا )
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ی متضاد را ئ گیری عمل، درست جهت دهیم، ولی در مایة خویش قرار می را شعار و دست ( لَلکالِدرين  
ـا کرنشـی      پیشة خود ساخته و هر جا مشتی داشتیم بر سر مظلوم محـروم فـرود مـی    آوریـم و هـر ج

داشتیم و سازشی، در برابر آنست که قدرتی بیشتر دارد و امکان مقابله و جنایت فزونتری از جانبش 
 رود. می

آن، هر ناصر ایجادی و مبانی عقیدتی بهر صورت در رابطه با مسئلة مشخص )ششم جدی( و ع
ـاز هـم     نمـی  ـ نسبت روشنی بیش از حد مطلب ـ چند نیازی به بازشکافی ژرف و عمیقی ـا ب  رود، ام

 ها و عناصر آن تما  گیریم. ی از ویژگیئها کوشیم تا به گوشه می
دریـن  انـد. و   با در نظر گرفتن آنچه در صدر این نبشته آمد، متوجه شدیم که مکاتـب دوگونـه  

ـام  ةجالب قضیه اینست که روسها هنوز هم خود را در جرگـ  رابطه، ـاعی    نظ ـا و مکاتـب اجتم ی ئـ  ه
 باشند. می« انسان»کنند که معتقد و باورمند به  قلمداد می

های  باشد یا نه، راه شان منطب  می ما برای آنکه بفهمیم، واقعیت وجوهرۀ این ادعاها با اصول نظام

ـایع،     ترین آنها بررسی موضع پیش گیریم، که از ملمو توانیم  متعددی را می ـات، فج گیـری، جنای

ـا، بـه دار         ها، ویرانگریها، به توپ بستن ریزی خون ـیدنها، بمـب انـدازیها، مثلـه کردنه ها، آتـش کش

ـا در   نجا که بررسی این زمینهآباشد. اما از  ها، شکنجه دادنها و... می ها، زنده به گور کردن آویختن ه

ـا متوجـه قـدرت، شـهوت و لـذت       چشمها و باز نه تنها همة مغزها که همة قلبه نه همة جهانی ک ه

و...  راست ایستاده است، جز برای ملت درد کشیده و زخم دیده و طعنه شنیده و محروم مانده و قد

ـته،  پچاریم از راه دیگر وارد مسئله بشویم. چه تا آنجا که بـه واقعیـت   باشد، نا مفهوم و میسر نمی یوس

ظلـومی کـه   ماسالمی ملت افغانستان مظلوم و آنهم مظلوم قرن قرار گرفته است.  انقالب وافغانستان 

 ۀظلـومی کـه نعـر   مشهید خـویش نـدارد؛    لیونیمئی برای فریاد کردن خون حدود یک  وسیله هیچ

طرت فباشد؛ مظلومی که فریاد زیبای  تکبیر مجاهدانش را جز گوش خونین شهداء، پناهگاهی نمی

های ابلیسی لبیک گفته ولی همسنگ راستی  ها و زبونی قرنی به عظمت همة خفت الهی انسان را در

 به انزوا کشیده شده است.« حقیقت»تنها مانده و چونان 

کبـر جـواب   عیان دوستی، با سنگ طعنه و تیر تغنایش را حتی مدتسمظلومی که عزت نفس و ا

ـتش را بـه چـوب انحـراف و ا     گوی می ـاط و دیگـر   لتنـد و عظم ـتعماری      لنبـه قق ـای تهـی شـدۀ اس  ه

 سپارند. می
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ـارش را     های قرن حاضر در پیشـگاه اخالقـش شـرم    مظلومی که همة عظمت ـین اسـت و ایث  گ
کنـد؛ مظلـومی بـه برازنـدگی عشـ  و       های ستبر و با صالبت هندوکش در خویش حمل می ستیا

 خویش.باک، حتی به مظلومیت  رقت عرفان؛ مظلومی پاکباخته و بی
ـینیم.      ادعاهایش را با سنگ ماین نظام و کوشیم  لذا می ـازی بنش حک دیگـری بـه نقـد و عیارس

 راهی که هر صاحب نظر منصفی را بدرک حقیقت و کشف واقعیت خواهد رسانید.
ـاب مـی  گرائی و باورمندی  باشد، انسان تا آنجا که نزد همگان روشن می کنـد کـه    به انسان ایج

ـلی چرخیـده و عـوارض     واقعی اصالت به صاحب اصلی و اش سپرده شده و فروع، گرد محور اص
ـیچ     ۀقائم بر جوهر ـا ه ـار و ضـوابط    ثبوتی و واقعی باشند، و نه غیر آن. چه خالف آنچـه آمـد ب معی

ـان مـی    ئ نتواند بود. لذا نظام و فلسفه منطقی قابل توجیه و تثبیت ـالت انس از  ،باشـد  ی که معتقد بـه اص
 انسان است بر غیرش و نه معکو . اش حاکمیت اصول اساسی

ی که معتقداند انسان به نوعی از انواع محکوم شرایط طبیعی، نژادی، اجتماعی ئها ها و فلسفه نظام
ـائی را     و اقتصادی و... می باشد، اصال  از بیخ و بن معنی اصالت دادن به انسان را نفهمیـده و شـعار زیب

 اند. وار به نط  ایستاده طوطیبدون درک و فهم محتوای اصلی و واقعی آن، 

ـانی کـه تحـت      دانند، محکومیت با اصالت متناقض است، اینان متوجـه نشـده   اینان نمی انـد، انس

ـاد و  و حاکمیت  سیطرۀ دیگری عمل کند، نه صحت و اصالت عملش متوجه خود اوست و نه فس

اری در کار نبوده و صـرف  تباهی آن، چه وی را در این زمینه و در این رابطه اراده و انتخاب و اختی

ـاجمین و   چونئی فیزیکی و ماشینی عملی از وی تراویده است. لذا،  بگونه نظام فلسفی و سیاسی مه

ـای تولیـد        ـان گرفتـه و بـه نیروه ـالت را از انس متجاوزین ششم جدی، بر مبنای جبر نهاده شده و اص

 شعار ابلیسی نتواند بود.طلبی وی چیزی جز  تفویض کرده است، ادعاهای اومانیستی و عدالت

های انسانی شمرده و برآنیم  کنند که ما انسان را صاحب منزلت تجاوزگران ششم جدی ادعا می

ـای   ـ  تا با ایجاد نظام سوسیالیستی در افغانستان ولو از طری  لشکرکشی و تجاوزکاری و ایجاد روزه

پاریم! با وجود آنکه در فلسفه ارزشها و عناصر غارت شده را به وی باز س ـ ننگینی چون ششم جدی

 باشیم! و سیاست ما، آنهم هیچ گونه آزادی اصولی به انسان قایل نمی

ـازد کـه    اندک تأمل در جوهرۀ این ادعاها و مبانی عقیدتی آنها، این واقعیت را قابل لمس می س

یـوان هـم   در این نظام، انسان نه تنها دارای صالحیت و اصالت انسانی پنداشته نشـده کـه حتـی از ح   
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فروتر قرار گرفته شده است، چه هیچ گاه و هیچ کس مدعی نشده است که حیوانات تحت عوامل 

ولی  ؛ندستههای غیر غریزی  برون ذاتی خویش قرار داشته و محکوم و اسیر روابط حاکم بر پدیده

)انسان( اسیر  شویم که وی را آید، متوجه می متأسفانه وقتی پای انسان در نظام فکری اینان به میان می

ـای بـرون   روابط حاکم بر پدیده ـته و منزلـت و   ه  اش هـم فروتـر    ی را از سـطح حیـوانی  ذات پنداش

 اند. برده
خاد »دارای عناصرِ  یداشتند که هویت انسان بودند و باور می اینان اگر به انسان اصالت قایل می

انسانی است، نه تنها ضرورت بوده و رشد تکامل وی در گرو گرایش به همین عناصر ویژۀ « انسانی
آمیـز   گیر، احتـرام  پسند، همه ی منطقی، سالم، مردم رشد و پرورش این عناصر ویژه را از طری  ارائه

ـلوک خـویش     کردند، که نخست می و... احسا  می کوشیدند، همة این موارد را در اخـالق و س
ـادی        متبارز سازند و سپس آن را به ما القاء نمایند. و باز، اینان نه ـاور و اعتق ـاهیم ب ـا بـه اینگونـه مف تنه

پرداختة سیاست خودشان نیز اعتقادی ندارند! زیـرا کـه    ساخته و خیال ندارند که حتی به اصول خود
ی و هـر  ئ برای هر دورهسیاسی خویش هم بودند، آن نظام  ـ اگر مؤمن به اصول مسخرۀ نظام فلسفی

قبول و درک این معانی آنان را از تجاوز و ستم و سیاستی زمانی ویژه و شرایطی خاد قایل بوده و 
ـانی عقیـدتی     داشت! ولی نداشت. لذا به نیکوئی لمس می کشتار و خونریزی باز می کنیم کـه در مب
 پرستی و زورگوئی و... چیزی وجود نخواهد داشت. این تجاوزگری، جز هو 

ـاوز و زورگـوئی    اش ثابت کرد گسترده ةششم جدی با زمین ز لحظـة  چیـزی جـ  ه است کـه تج
 شکست منط  سیاسی متجاوزین نتواند بود.

ششم جدی اثبات کرده است که اگر در نظام فلسفی و سیاسی متجاوزین عناصری انسانی برای 
 آویختند. داشت، آنان نابخردانه دست توسل به دامن ستم نمی ارائه و پذیرش وجود می

زده و  یسم برای قـرن خـواب  ششم جدی در حقیقت، خود فریاد رسای شکست ننگین مارکس
ـارگرانی کـه       خوشباور ما می ـاد؛ ایث ـاک نه باشد؛ آنهم فریادی با خون مطهر ایثارگرانی دلباختـه و پ

جهت اثبات حقیقت و روح واالی اندیشه و عمل و مکتب و مرام خویش، چنان در خون خویش 
ری بـه زاللـی همـة    مت قرن شد، شـع ظ، بیت الغزل شعر بشکوه و باع«شهادت»دست و پا زدند که 

 پرور. خیز و عطر های الله کوهپایه ةها و به دلربائی دامن هم چشمه
ششم جدی به رسائی اعالم کرد که در فرهنگ و قامو  متجاوزین، انسان جز وسیلة قدرت و 
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بکار گیرندۀ  بخشیده، قدرت و« لذت»و « هو »هو  شدن دیگر معنائی ندارد. اینان اصالت را به 
اند، آنهم تا آنجا که در این نظام،  را وسیلة تحق  و اشباع هو  قرار داده« انسان»میان  قدرت و از آن

اخالقی، هنری و... گرد همین اصل پلشت ابلیسی گردیده و انسانیت و  همة اصول فلسفی، سیاسی،
که ریزند. و سرّ اصلی مطلب هم، همین است. بدین معنا  عناصر ویژۀ انسانی را بپای هوسی ناچیز می
بودند هرگز دست به تزویـر،   آفرین وی ارزش قایل می اگر اینان به انسان و عناصر کمالزا و کرامت

ـاریخوار   مکر، نفاق، ریا، جنایت، ستم، لشکرکشی، تخریب، کشتار، چپاول و... نمی زدند. بررسی ت
ـا    و های ستم  آور این نمونه شرم لاعما ـای  قلدری، که باالخره منجر به ششـم جـدی، ایـن فری د رس

ـان در سـرزمین       طلبی و آزادگی و مردمی و مـرد  پیروزی و ح  ـار و اخـالد و عرف مـداری و ایث
گونة عناصـر   همردخیز مجاهدان عاش  شد، نشان دهندۀ توسل این هوسپرستان مناف  سیرت، به هم

سی باشد. که اگر بخواهیم زمینه را به صورتی بهتر مورد برر بار ضد انسانی و ضد منطقی می خجلت
 قرار دهیم ناچار از بیان اجمالی قسمتی از خباثتهای پنهان و آشکار ایشان خواهیم بود.

ـاوز در مراحـل     آوری که پیروان های شرم صرف نظر از مراحل خفتبار و زمینه ـتم و تج نظام س
که یقینا   ـ اند تکوین و تحکم و تداوم حاکمیت خویش در روسیه مرتکب شده و بدان توسل جسته

ـاره کـرد    میدر به محکومیت کشیدن ملت روسیه را آمد ننگبار آن  پی ـتی  ـ   تـوان نظ ن خفـت  نخس
ـاه   را در ساختنِان این .اخالقی، سیاسی، انسانی و.. ـام ش ـاه    با دربار و نظ ـان محمـد ظاهرش ی و درباری

مطالعـة  ئی! برقرار کرده بودنـد کـه    کنیم. اینان با ظاهرشاه چنان روابط محکم و دوستانه مشاهده می
ـام        شمه ای از جراید و نشریات آن روزۀ این دو دولت اثبات کننـدۀ ایـن واقعیـت اسـت کـه در نظ

 باشد. می« انسان»تواند دارای ارزش و اصالت به حساب آید  نمی هجسوسیالیستی آنچه به هیچ و
ـاعی مـی    باشـد کـه    اگر راست است که سوسیالیسم نظامی است که نه تنها طرفدار عـدل اجتم

چـرا الاقـل در طـول     ـ   غماض از خیلی مواردابا  ـ  های استبدادیست شه سر سخت نظامیهم دشمن

 بند افغانستان را به جائی نرسانید؟دردورۀ چهل ساله، حتی یکبار فریاد مظلومیت ملت 

ئـی و   ی، هیچ دربنـد شـده  ئ آیا ملت همیشه مسلمان این مملکت در طول این مدت هیچ زندانی

 جهت عدل و آزادی و... نداشته است؟!هیچ گونه شهیدی در 

دارد که در آن، اصالت جـز بـه    ی بر میئ این سازش، در نهایتِ تحلیل، پرده از زیربنای عقیدتی

هو  و لذت داده نشده و درین رابطه انسان جز آلت دست برای تحق  آن نتواند بود! این واقعیت 
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ت مرگبار دولت سوسیالیستی روسیه شویم سازش و سکو گردد که متوجه می زمانی بهتر لمس می

ـا از ارائـه  نخباثت لبریز است کـه نـه ت   ازتا آنجا این ایده  از پلیدی دیگری جان گرفته و طریـ    ی ه

منطقی محروم شده که اجبارا  دست توسل به سوی نفاق هم دراز کرده است. بـدین شـرح کـه در    

ـان در      دورۀ رشد مبارزات اسالمی و ملی مردم، چون روسها متوجه مـی  شـوند کـه دولـت ظاهرخ

های خبیث  مقابل موج نیرومند مبارزات به تنگنا قرار گرفته، موقع را غنیمت شمرده برای تحق  ایده

دهند. تا پس از پخش و ارائة  استعماریشان پیشنهاد تشکیل گروههای مارکسیستی را به حکومت می

و شـهبانو بـه    اهو جنایت و ستم و دربار شم لها و اهداف اینان، مبارزۀ علیه حکومت و علیه ظ اندیشه

داند که اینکار، هم خیانت به ملـت اسـت و هـم     علیه کفر و الحاد تغییر جهت یابد! و که نمی مبارزۀ

چه آن را از عناصر انسانی و هویت فطـری تهـی    ـ خیانت به دولت! هم خیانت به خود روسیه است

 و هم خیانت به انسان و انسانیت؟ ـ کرده است
ـاه( خیانـت کردنـد، چـون منافقانـه            ـاهر ش ـاه )ظ درین رابطه اینان به همه خیانـت کردنـد، بـه ش

ی را در جهت تخریب بنیان دولت وی با دست خودش ایجاد، تقویت و به راه انداختند؛ به ئگروهها
ـان   ئی را در جهت استعمار و استثمار و تخریـب   کردند، چون نه تنها عدهملت خیانت  و تالشـی آن

ـان و         مجهز ـپردن آزادگ ـاهی س ـانی و بـه تب ساختند که باعث نابودی و سرکوب اهـداف عالیـة انس
مبارزان ملت شدند. به خود خیانت کردند، چون فرصت اندیشه و انتخاب راه درسـت و منطقـی را   

ـای مـزدور    از خویش سلب کرده و قدم در جادۀ نفاق و تباهی خویش برداشتند! به دست پرورده ه
ـیر هوسـها و         خویش خیانت کر ـان گرفتـه، همـه را اس  دنـد، چـون آزادی و یکرنگـی و... را از ایش

خبر نگهداشته و در آخر  های آنی ساخته و با منافقت و حیله آنان را از اهداف پلید خویش بی لذت
 شان شدند. آبروئی هم باعث بی

ـا و ارتـش         ـاتی از قبیـل کودتاه ـا و نابود  کشـی  و پس از آنهـم کـه دیـدیم بـه جنای ـای  ه  کردنه
ـاتی   انگیز تر و هول انگیز دست یازیدند که بشریت از عواقب وخیم هول تر آن در هرا  است. جنای

ـات و       ـان آتـش زده کـه راه نج که نه تنها دامنگیر ملت مظلوم ما شده که دامن خودشان را نیـز چن
 اند! طری  منطقی رهائی را نسبت دست پاچگی و انحراف گم کرده

توانـد عـواقبی    زیر پا نهادن اصول، اهداف و آرمانهای مقد  انسانی نمـی انحراف از فطرت و 
ـا    جز این داشته باشد. روسها روزی که بفکر گروههای مزدور و میهن فروش در افغانستان افتادنـد، ب
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منط  انسانی وداع گفتند و با آنکه هر روز خود شاهد تخریب هر چه بیشتر هویت و تالشی دستگاه 
ویش بودند، نه تنها بـه نـدای وجـدان و فطـرت تـوجهی نکردنـد کـه هـر روز         فلسفی و سیاسی خ

های سرکوفتة وجودی خـویش و تـرمیم    تر از روز پیش بجای ترمیم هویت خود و منزلت وحشیانه
ـته و       ـات همـت گماش سلوک و اخالق سیاسی حاکم بر جامعة خود و... به تخریب همـة ایـن جه

از تر   که کودتا پناه بردند! آنهم چه کودتائی! کودتائی آنگاه هم که از هر دری مأیو  شدند به
های اصلی را به ملت معرفـی کنـد،    آمیزتر، نتوانست حتی پنج تا از کودتاچی رسوائی هر چه فاجعه

ـاریخ          ـان! را بـه عنـوان انقالبیگـرِ بـزرگ ت لذا منافقانه به مکر و حیله و تزویر پناهنـده شـده، داودخ
ـپید  »اش را  شیدند و کودتای کمونیستیافغانستان به صحنة نفاق ک لقـب دادنـد! پـس از    « انقـالب س

آنهم که نیک مشاهده کردیم، انقالب! به جای گرایش به مردم و رسیدگی به اهداف و آرمانهای 
ـامی    ـا   انسانی، در جهت نابودی مردم دست به کودتای روسی دیگری زد کـه سـرانجام ناک اش را ب

وز ننگین استعماری، چون ششم جدی پرده پوشید. روزی کـه  لشکرکشی و تجاوز و آفریدن سالر
ـاری و       ـتعمار شرمس برای ملت ما، روز سربلندی، سرافرازی، افتخار و هر چیز توانـد بـود و بـرای اس

 ذلت و...!
 

 و اما ششم جدی

باشد، اینست که درین زمان، در میان جامعة  آنچه در این رابطه قبل از همه مایة تأسف و تأثر می
ـانی را نادیـده    باشند که اصالت  ی وجود داشتهئها انسانی، نظام ـتة انس و جوهره و عناصر بسیار برجس

ـارت و محکومیـت همـه       ـان را بـه اس  جانبـه   انگاشته و نظام را بر پایة عناصری گذاشته باشند کـه انس
بهیمی خـویش  های  ی وجود داشته باشند که جهت اشباع هو ئن انسانهاآکشاند! و باز بدترِ از  می

زنند که برای تداوم این خفت و بالهت حیـوانی،   نه تنها دست به تخریب و تالشی هویت خود می
ـا شـعارهای فرسـوده و از     بر همة این عناصر ضد انسانی، پرده پوشیده، صحه گذاشته و با نفاق و ری

 کنند! می ایای، وقیحانه تکرار و تبل گ تازهای را با آب و رن میدان بدر شده
ـانی      ا بر این باوریم که اگر سوسیالیستم ـان و عناصـر انس  های روسیه، کوچکترین توجهی بـه انس
ـان بـه شکسـت مواجـه شـده      « کی تره»داشتند، همین که یک مرتبه در مورد کودتای  می علیه داودخ

حاضـر  کردند که به هیچ وجـه   گذر نمی« امین»بودند، نه تنها، ترمیم اشتباه را از راه تخریب و کودتای 
 پرور افغانستان نمایند. ها هزار سرباز وارد سرزمین شهادت را با ده« کارمل»شدند، در ششم جدی  نمی
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بهر حال روسها پس از لشکرکشی هم، نه تنها متوجه عناصر انسانی نشدند که به صورتی هر چه 
تـوپ و تانـک و    وطلبی و پایمردی مردم را با گلولـه   انگیزتر از روز پیش، آزادگی و استقالل هول

ـیچ   موشک و بمب جواب گفتند؛ جواب گفتنی که قلم یارای تصویر گوشه ای از جنایاتش را به ه
قرن بیستم، هرگز جنایتی چنان سهمگین را بـه   روی نتواند حاصل کرد؛ جواب گفتنی که نیمة دوم

شده، ولی از گند و قرن... ملقب « قرن آسمان»، «قرن فضا»خود ندیده است. آنهم در قرنی که به نام 
و کوشـد عشـ  تپنـده     تنها زمین و زمان سرافکنده و شـرمگین اسـت کـه مـی     و تعفن کردارش، نه

ـاریکی   توفندۀ ایثارگران را بجای رسانیدن به آسمانها، با قدرت بمب های ناپالم به اعماق تیرگی و ت
 زمین دفن نماید!

 

 آمدها پی

آمدهای تأثرآور تجاوز روسیة سوسیالیستی در افغانستان کاری نیست که  همانگونه که آمد، پی
و ملت تحمیل نموده،  ملکبتوان طی مقاله یا کتابی گزارش کرد، زیرا آنچه را تجاوز روسیه، برین 

ـای عینـی ایـن     های اجمالی تصویر نمود، و تا آنجا که از واقعیت شود در همچه یک بررسی نمی ه
آمدهای این تجاوز  زم است دانشگاهی بزرگ و مجمعی علمی، کار تحقی  پیآید، ال تجاوز بر می
ـانی، اخالقـی، هنـری و...    را در زمینه ـا خـود      ـ   های فرهنگی، اقتصادی، نظامی، انس چـه در رابطـة ب

 به عهده گیرد. ـ بزرگ بشری و مکاتب و مسالک اجتماعی ةافغانستان و چه در رابطة با جامع
ـالی و عنـوان  لذا این نبشته هرگز  ـای پلشـت ششـم جـدی و      آمـد  وار پـی  ادعای حتی ذکر اجم ه

ه بـرآنیم  کـ های تجاوزکاران روسیه را ندارد، چه رسد به طرح و بیان کلی آنها. اما از آنجا  لشکرکشی
ـاوز را بـه ذکـر      ، پیئی فهرستوار کوشیم به گونه درین زمینه تما  حاصل کنیم، می  آمـدهای ایـن تج

 نشینیم.
ـتان و ملـت محـروم آن تحمیـل ن     چه اما آن ـتم بـود و   مـ این تجاوز در رابطة با خـود افغانس ود، س

زورگوئی، قتل عام بود و محکومیت، آوارگی بود و تخریب و تالشیِ همة ابعاد فردی و اجتماعی 
 این جامعه!

ـا بـه آتـش      ـید و ی تجاوز روسها، فرهنگ و نظام فرهنگی این سرزمین را یا به آتش نابودی کش
ـتال   انحراف و وابستگی. همانگونه که نظام اقتصادی، سیاسی، اخالقی، هنری و... را به همین درد مب

 کرده است.
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ـارگر تجاوز روسها برای این ملت، جز آبادانی صدها هزار گور برای  ـای   شهداء ایث ، چیـزی بج
ـاران گلولـه تعمیـر شـده      مزارهائینگذاشته است. آنهم  نـد!  ا که اغلب در تاریکی شب، و در زیـر ب

رسانند  زادی را با شوکتی چنان بشکوه به مشام جان مادران داغدیده میآکه عطر استغنا و  زارهائیم
ـاک خـونین     و ها را به فریاد، گریستنها را به قیام، که اشک مرثیه خواندنها را به تپیدن در خـون و خ

 کنند. این میهن بدل می
ـین و خنـدان در      دهند و عطر شهامت، بـویژه   ائی که بوی عش  میمزاره ـاه کـه طفلـی غم آنگ

 زند، تا حمد و سورۀ مادر را با معصومیت تکرار کند! کنارش زانو می
 کنند! و چه وقیحانه! آری! تجاوزگران روسیه آمدند تا آباد کنند و کردند و هنوز هم آباد می

ـا    ه کـ و اما آنچه این تجاوز و ستم در زمینة بین المللی ببار آورد، نه کمتـر از آنسـت    بـر ملـت م

ـای  ـتعماری رو  در       تحمیل شد. چرا که همزمان با کودت ـای اس ـتان، رقب ـین روسـی در افغانس ننگ

ئی مشغول توطئه شدند، آمریکا به جائی، انگلیس بـه   تحریک شده و هر یک بگوشه سراسر جهان

ـئله بـر     ای، و تا آنجا کـه از بررسـی   زمینهای و دیگران نیز هر یک در موردی و  شهگو ـاریخی مس  ت

های استعمارگران غربی ناشی از حس رقابت استعماری و تر  از عقب افتادن  آید، همة فعالیت می

 در جنایت و ستم و کشتار در برابر رقیب روسی بوده است.

ـتم و بیـداد     به داغ شامروز اگر فلسطین به کام صهیونیسم افتاده و مردم  آوارگی و در آتـش س

 مدهای تجاوز روسیه است.آ سوزند، از پی می

ـاجم موشـکی و توپخانـة صهیونیسـم قـرار گرفتـه و قسـمتی از           ـان مـورد ته  امروز اگر مردم لبن

ـیه بـه      اصب تحت سلطة نظامی خویش قـرار داده، از پـی  غشان را اسرائیل  خاک ـاوز روس آمـد تج

 برد. افغانستان بهره می

جنگی نخواسته و تحمیلی از جانب آمریکا امروز اگر ایران و ملت مسلمان عراق بدرد بیدرمان 

ـا و          ـارت و... آمریک ـتم و قتـل و غ ـار جـور و ظلـم و س ـیش ب گرفتار آمده و هر روز بیشتر از روز پ

 گیرد. آمد تجاوز روسیه بهره می کشند، باز هم از پی مزدورانش را بدوش می
ـار    های مختل های آسیا، آفریقا و ملت امروز اگر قسمتهای زیادی از سرزمین فـی از گوشـه و کن

ـاالخره    اند، از پی جهان گرایشهای غربی پیدا کرده آمدهای این تجاوز خونبار بهره گرفته اسـت و ب
ـان      ـان سـوم و بـویژه در می اگر، موجودیت، رشد و تداوم بدبختیهای بیشماری در تمام ممالک جه
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های این تجاوز ننگبار آمد امت عظیم اسالمی، سد باب هدایت و نجات آنها شده، همه و همه از پی
ـانیده و   را آمدها در حدیست که جهان  گیرد. و متأسفانه این پی بهره می ـاهی کش بسوی سبعیت و تب

 گرائی ساخته است. منط  زور و زورگوئی را جانشین منط  انسانیت و انسان
 

 و اما آخرین پی آمد

سرزمین عش  و شهادت بررسی وضعیت همه جانبة متجاوزین روسی در سرزمین خون و قیام، 
ه خـون  کبیانگر آنست  ـ  این مهد آزادگی و ایثار و گهوارۀ تمدن و بزرگی و شرف ـ  )افغان ستان(
توانـد و نـه    را کرده است.کاری که تنها خون شهداء کـرده مـی   دشهید کار خو لیونیمحدود یک 

  منطـ  سیاسـی   آفرین خون شهداء ما به بن بست کشانیدن هیچ قدرت دیگری. نخستین ثمرۀ عزت
ـاد فرهنگـی،      ـ  استعماری سوسیالیسم و نوکران آنها بود. و پس از آنهـم در محاصـره قـرار دادن ابع

 اقتصادی، نظامی و... آنها.

ـفی و      ـیرهای فلس نمودار ساختن واقعیت جهانخواری روسیه چیزی نبود که بتـوانش از طریـ  تفس
ـان    سیاسی به ملل محروم ثابت کرد، تحرک و پویائی و کمال نظام سیاسی اسالمی نیز. ولی مقـدر چن

بود که خون شهداء عزیز واقعیت این هر دو را ثابت نماید. ثابت نماید که اسالم چـون از منبـع وحـی    
ـار   آفرین، کمالزای، عدالت بخش، عزت خورد برای همیشه پویا و تحرک آب می ـتر، ایث جـوش،   گس
 تواند باشد نمی ی چون از مسیر فطری منحرف میکفرستیز است و نظام و مسلک سوسیالیست و افروزمهر
 خردانه، خونریزانه، ستمگرانه، زورگوی، قلدر مشرب و غارتگر نباشد! بی

ـا همـة آن قدرتمـداری و زورگـوئی در تلـة تاریـک و درهـم         و اگر امروز، روسیة تجاوزگر ب
ـا زند که از شدت بیچارگی مجبور شـده دسـت توسـل، جهـت      ئی دست و پا می شکننده ی از ئره

 آمد خون شهداء ماست. آمریکا دراز کند، از پیمهلکه، به جانب 
مسلمین جهان بر این است که خداوند بـه آبـروی    ةامید ملت مظلوم و ایثارگر ما، و آرزوی هم

ـیمای    چه در لبا  شـرقی  ـ خون بناح  ریخته شدۀ شهداء، علنا  و عمال  استکبار جهانی و چـه در س
 و پرچم توحید را سربلند فرماید. زبون دست مسلمین قرار دادهرا ذلیل و  ـ غربی

 )بامید آنروز(
عد افغانستان در شمارۀ راین مقاله در نشریة ماهنامة پیکار اسالمی، ارگان نشراتی حزب اسالمی 

 به چاپ رسیده است. 2921در جدی سال  ـ 42مسلسل 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ششم جدی

 در پرتو معنویت انقالب اسالمی
 

 هوالقادر المتعال

بخشـی و   بعد معنوی انقالب اسالمی و میـزان تأثیرگـذاری و حرکـت   بررسی و کاوش عالمانة 
های مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره کاری است  گیریها و فعالیت فزائی آن در موضع شدت

ـاملی انقـالب اسـالمی          ـا رونـد تک الزم و روشنگر، بویژه آنگاه که این بررسـی عالمانـه در رابطـه ب
 قرار گیرد. لافغانستان مورد عمه با انقالب اسالمی ملت مسلمان بصورت یک مکتب و باز، در رابط

شود که متوجـه شـویم در    ضرورت هر چه شدیدتر و سریعتر این کار زمانی بیشتر احسا  می
ـئله،   و زمینة جوهری زیربنائی، کاری شایستة مقام و مرتبت آن انجام نیافته است، هر چند کلیات مس

گاهی هم به صورت مقدماتی و یا فرعی مورد تأمـل، مداقـه و   گاه به صورت مستقیم و مشخص و 
ـا کنـون در سـطح الزم،       تأکید قرار گرفته است که چون صورت تحلیلی نداشته اسـت، متأسـفانه ت

ـائل سیاسـی بدسـت دا    ـا بتواننـد،    دنتوانسته است ضوابط و معاییری را جهت بررسی مس ه و مـردم م
ـتره و  ی را با آن محک مورد تحلیل و نقد و سرویدادهای سیا بررسی قرار دهند. طبیعی است با گس

ی ارائه کرد. ولی ئ توان آن را در یک کتاب و یا جزوه و مقاله بسیاری که این بعد دارد، نمیژرفای 
ای را دارد  توان از ورود به آن هم خودداری کرد. لذا مقالة هذا حکم مقدمه به حکم ضرورت، نمی

قط وظیفة تذکر مطلب و ضرورت توجـه بـه آن را بعهـده گرفتـه و رجامنـدی خـویش را از       که ف
 نماید. هگشائی امور مربوط به این بعد را، اعالم میاائی و رموران، مبنی بر راهن دانشمندان و اندیشه

توان رویدادهای سیاسی، اجتماعی و... را از دیدگاههای مختلـف و   باورمان بر این است که می
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ـپس         زاویه ـائی کـرده و س ـائل را شناس ـاوش قـرار داده و واقعیـت مس های متعدد مورد بررسی و ک
ـا مـی   دهـد، بهـره و ثمـر     بصورتی انسانی و عالمانه از تحقی ، کاوش و نتایجی که به دست داده و ی

 ای باور، مسئلة ششم جدی )روزی که روسها، ارتش سرخ را به گونـه گرفت؛ و ما، بر اسا  همین 
خویش، کودتا کرده و با حمایت  دیرینة ن ساخته، علیه امین، یار و همکارتجاوزکارانه، وارد افغانستا

ـای آن را از زاویـه   ارتش سرخ، ببرک را به جای وی نشانیدند( و علل و پـی  ای دیگـر و در   آورده
دهیم و برای آنکه بـدانیم   معنوی و الهی انقالب اسالمی، مورد توجه قرار میپرتو معنویت و جوهر 

استکبار شرق در چه حدی از معنویت انقالب اسالمی ضربه خـورده و دامنـة رسـوائی، شکسـت،     
ـا  مـورد    زبونی، بدبختی و... آن تا کجاها کشیده شده است، الزم می نماید مسائل و مواردی را دقیق

 توجه قرار دهیم.
ـار    ةا معتقدیم که روسها، هم در براه انداختن کودتای عجوالنم ـتی، در به  توسـط   11مارکسیس
ـیار فجیـع و ذلـت   کی، هم در تجاوز ارتش سرخ و هم  تره ـازش    در قبول ننگ بس ـار س ا غـرب،  بـ ب

ـا ایـن    بصورتی سخت ناآگاهانه از معنویت انقالب اسالمی ضربه خوردند. ولی از آنجا که نه تنها ب
کوشند تا به صورتی لجوجانه  خواهند و می آفرین آشنائی نداشته و بلکه می تحرکزای و قدرتبعد 

ـالی   ـ کنند شوند تا واقعیت امر را بپذیرند؛ چه خیال می آن را انکار نمایند، حاضر نمی و این واقعا  خی
ر سیاسـی و  که اوال  پذیرش و قبول نقش و قدرت معنوی انقالب به ضـر  ـ  رنجبار و نابخردانه است
های مختلـف فرهنگـی،    تواند ساحة بسیار وسیعی را در زمینه و این ضرر می ایدئولوژیک آنها بوده

ـا     نظامی، اقتصادی و... فرا گرفته و باب نوینی را بر روی نارسائیها و شکستهای ایشان باز نمایـد و ثانی
وزی اینان و بشریت امروزی را تشکیل و این پندار ابلهانه مایة بسیاری از گرفتاریهای امر ـ پندارند می
ــتن بعــد معنــوی انقــالب و رد کــردن آن مــی ـ   دهــد مــی   توانــد بــه تــوان سیاســی کــه قبــول نداش
ـا   ـ  ایدئولوژیک آنها افزوده و یا الاقل، در تضعیف روحیة مخالفان آنها تأثیر گذارد تا اینان بتواننـد ب

خویش را کوتاه  مسیر رسیدن به اهداف ،دیگرنفی و نابودی این اعتقاد و جایگزین کردن اعتقادی 
ـئله  کباشد و برای آن کنند. که متأسفانه بررسی تشریحی این بحث از عهدۀ این مقدمه بیرون می ه مس
 پرسیم آیا: توانسته باشد عم  خود را نمودار و توجه ما را به خویش جلب سازد می

ـتکبار شـرق   ۀاگر استکبار بصورت کل و بصورتی خاد و ویـژ  ، حتـی بصـورت خشـک    اس
نهاد  علمی به این واقعیت )حاکمیت بعد معنوی انقالب بر رویدادهای مختلف اجتماعی( گردن می
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صفتی و انحراف از  وحشیهمه دچار سبعیت، شد، این واقعیت انسانی پذیرا می و آن را به عنوان یک
ـاه مهیـب،     ـا  لغـزش در پرتگ ـار    مسیر درست و اصول رشد و تکامل اجتماعی و نهایت ـتعفن و رنجب م

ـیار      پیشگان غرب می با جانیان و ستم مسابقات استعماری و تسلیحاتی و... ـا  در ایـن حـد بس شد؟ یقین
دهد که خیال کنیم پذیرش قدرت معنوی انقالب  شد. این سخن معنای آن را نمی بسیار ننگین نمی

پس از تحت الشـعاع قـرار    را تغییر داده و تواند همة خصایل فکری استکباری اسالمی به تنهائی می
خوئی و... آنان بشود. بلکه همانگونه که آمد شاید  ، مانع سبعیت، درندههای استکباری دادن ویژگی

 سپرد. انگیز، به پستی و بدی تن نمی در این حد وسیع و این همه عمی  و درد
ها و کاوشهای دقی  علوم انسانی برای خیلی از انسانها تثبیت  به هر حال، آنچه امروزه در پرتو بررسی

به عنوان یک رویداد عمی  و همه جانبة « انقالب»شده است، این است که این دسته از انسانها بین پدیدۀ 
ـاوت   ـینة فطـرت و       لئـ قااجتماعی و تغییرات و تحوالت غیر بنیادی تف بـوده و ریشـة انقـالب را در س

، آگاهانه، معقول آنهم در بخشِ فطری ـ ها و دامنه و گستردۀ آن را تا همیشة تاریختمایالت فطری انسان
ـا کـه از موضـع    جستجو می ـ  بخش تاریخ جوامع و ملل و آگاهی ـای معقـول    کنند. و باز تا آنج گیریه

 آید که اینان معتقدند نگر، پیداست، این نکته به دست می فالسفه و حتی سیاستمداران با انصاف و واقع
که در تاریخ بشر انقالبهائی به وقوع پیوسته است که ریشه و جوهر اصلی آن بر معنویتی واال و معقـول  
ـاد نمایـد. چنانکـه در      ـار ایج نهفته بوده و همان معنویت، توانسته در اندک مدتی تمدنی عظیم و حیرتب

توانیم  متعدد آن را می های آمده، نمونهآوران الهی بوجود  مورد تمدنهای متعددی که در پی بعثت پیام
 مشاهده نمائیم.

ـیم تمـدن    اند که مـی  «علیهم السالم»در تاریخ و فرهنگ الهی ما، سلیمان و داود و ابراهیم و...   بین
آفرینند، آنهم نه بر پایة زور و زورمداری که بر پایة محبت، تعاون، ایثار، برادری و... که یکی از  می

که منجر به پدید آوردن تمـدن   ـ ها این بعثت بار و... ش و نشاطبخ و عزت آفرین صدها ثمرۀ تکامل
ـان بـه   عدالت اجتماعی است و مساوات و آزادی. طبیعی ـ  اند شده و عشـ  بـه   « عـدل » ست که ایم
ـتانی همچـون شـرق     توان با زور ایجاد کرد، همانگونه که زورگویان و قـدرت  را نمی« آزادی» پرس

ش کنند. چرا؟ و نابود هها بیرون کشید نتوانستند آن را از مغز و قلب انسانتجاوزپیشه، در طول تاریخ 
ـتی     درون »چون مسئله با معنویت و ملکوت و اسا  هستی آدمی پیوند دارد و بـه اصـطالح خواس

آوران، که نظر ما متوجه سلسلة اسالم و اسالمی آنهاسـت،   باشد نه فرعی و برون ذات. پیام می« ذات
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 « عش »انها را بسوی نسزور و هو  و... بوده و باطن ا مشربشان پالوده و مصفا از  مهمانگونه که پیا
ریزی تمدن نه تنها همچـون رسـوایان رو    خواندند، به همانسان برای ایجاد انقالب و پی و برابری می

از طری  زورگوئی اقدام نکردند که هسته و مرکز فرماندهی انقالب و تمدن  سیاه روسیة تجاوزگر،
را قلب و باطن انسانها قرار داده و نهایتا  مسیر تاریخ را به دست گرفتند و به دنبال خود و معنویت پیام 

ـیارانه و دیوانـه       شخوی ـاریخ را گـم کننـد و خـود ناهش ـاریخ    کشانیدند، نه اینکه مسیر ت ـال ت وار دنب
 رگردان باشند.س

بودنـد و مـردم را بـه    « انسان»در واقع چون اینان اوال  خود به معنای دقی  و مصداق واقعی کلمه 

ـانی  »دانستند که میان  میسوی انسانیت خوانده و در ثانی  ـانی  »، «انقـالب انس ـاریخ  »و... « تمـدن انس ت

ـاریخ یر تحـ اباشد، با س که مبتنی بر جوهر و دارای عصارۀ الهی می« انسانی ـاوت    والت و ت ـا و... تف ه

ـاوز.    شان با عش  شروع می بسیار زیادی وجود دارد؛ چرا که پیام ـیر و تج شود و با محبت، نه با شمش

اش، عش  به خل  را در خود  آنهم با عش ِ به ح  که به واسطة وسعت و سرشاری و غنای جوهری

ـام     دارد؛ و نیز نفرتِ نسبت به دشمنان ح  و دشمنان محبت حـ  و   ـین پی دشـمنان مخلـوق را. و هم

ـثال      آشنا بود که در جان آشنا نشست و تاریخ ساخت و تمدن آفرید و اگـر امـروز مـی    ـیم کـه م بین

ـتند، ریشـه در     های تجاوزپیشه، مدعی ایجاد حکومت و حاکمیت عـدل و  مارکسیست برابـری هس

ورد نموده و چون قدرت نفی وحی داشته و اینان مزورانه و منافقانه با تاریخ معنویت انسانی برخ آنجا

ـام   معنویت تاریخ و تمدن انسانی و دست و فرار از ساحة پر جذبة آوران  آوردهای پیام و معنویـت پی

ـتی خـویش و         ـا خـویش و هس الهی را ندارند، تحت همان عنوان و گاه چه ناآگاهانـه، بـه جنـگ ب

دی در عرض سایر موجـودات بـه   خیزند. وگرنه آنکه انسان را موجو انسانیتِ نداشته خویش بر می

تواند داشته باشد؟ ایـن نکتـة    ، نسبت به آزادی و عدالت و عش  و... چه معرفتی میآورد حساب می

ظریف را از آن جهت متذکر شدیم که در دنیای امروزه به ویژه در فرهنگ غیر انسانی استکباری، 

شـود، عناصـر    ر به آن توجه مـی رسد. ولی آنچه کمت ادعای مدنیت، پیشرفت و... زیاد به گوش می

ـای بـه اصـطالح تمـدن غربـی بـه        جوهری تمدن و فرهنگ انسانی، بصورت کل و عناصر و پایه ه

 باشد. صورت خاد می

ـا تـالش و کوشـش بـه خـرج نمـی       ـا    بیانِ دیگر این اندیشة تلخ اینست که اغلبِ از ماه ـیم ت ده

ـائیم کـه    « تمدن غیر انسانی»از « تمدن انسانی»نخست معنای  را تمیز دهیم. و در قدم دوم بررسـی نم
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ها و اصول  هایند و پایه مداکشود  ایجاد می« تمدن انسانی»ها، اصول و ضوابطی که از تألیف آنها  پایه

ای از انسانها  تنها اجتماع عده ها؟ چه اگر توانیم بخوانیم کدام نمی« اش تمدن انسانی»و ضوابط آنچه 

ـته    باشد که باید برای گله« تمدن»به تنهائی معیار  های زیادی از آندسته حیواناتی که به صـورت دس

ـثال    « تمدن انسانی»ل شده در کنار ئکنند تمدنِ مثال  حیوانی قا جمعی زندگی می زنبـور  »به تمـدن م

 و غیره رسمیت بخشیم!« فالن پرنده»، تمدن «ها گوزن»، تمدن «ها مورچه»، تمدن «عسل
ـانی    ـان تمـدن انس و آنچـه اینـک در    درست با درک همین مسئلة بسیار مهم است که ما باید می

چه داشتن و به کار گرفتن  گذرد تفاوت قائل شویم. می غرب به نام تمدن، بر انسان و اجتماع انسانی
قرار دادن وسائل صنعتی در جهت  ست و داشتن تمدن انسانی و سائل علمی و صنعتی چیز دیگریو

گسترش و رشد تمدن انسانی چیزی دیگر! زیرا که وسائل صنعتی امروزۀ جهان مربـوط بـه غـرب    
ست که همة منصفان  باشد و این چیزی نبوده بلکه نتیجة و ثمرۀ کل فرهنگ انسانی از سراسر دنیا می

ـای غـرب آن را اعتـراف مـی    نعالم و حتی دانشمندان باوجدان د ـا بـه صـورتی       .ننـد ک ی لـذا اگـر م
هایش نشده و هر ادعائی را پذیرفتیم، یقینا  دچار اشتباه شده و  موشکافانه متوجه فرهنگ انسانی و پایه

ـیچ       چه بسا گرفتار به اصطالح تمدنی شویم که از مدنیت جـز   ـا درشـت، دیگـر ه  حرفـی ریـز و ی
 ای ندارد. مایه

 ن محبـت  از آنچـه بـدا  »گویـد:   ریزی شـده، مـی   یتاریخ و تمدنی که با معنویت اصیل انسانی پ
ـاریخ  «. در راه محبت و محبوب و معشوق و انسان و انسانیت، ایثار کن»گوید:  ، می«ورزی، بده می ت

الهی سرشار از بیان معقول و عارفانة برابری و محبت و عش  و تعاون و ایثار و... است و در عین حال 

در راه و روش زیستن و در طری  اندیشیدن و عمل کردن « ِد   لّدينال  ِکَلر    »فریادش بلند است که: 
... اجبار و اکراهی نیست. اما تمـدن امـروزی   ماندن و و انتخاب کردن و رفتن و رسیدن و یا نرفتن و

ـادش زور اسـت و ظلـم اسـت و      غرب با آنکه مایه در خون و حیات و آزادی محرومین دارد، فری
ـای    رت و کشتار! و آنگاه کـه پـس از صـد   و غا زدن! ره آورد و ثمرش تجاوز ـا، مغزه ـال ادع ها س

پردازند  متعددی از کشورهای متعدد به بررسی نارسائیهای آموزشی و بهداشتی محرومین جهان می
بینی که این بودجـه بـه نهصـد     دهند، می ها را مورد ارزیابی قرار می و بودجة مورد نیاز رفع آن زمینه

، در حدود سه صد و «متمدن»نظامی آمریکای رسد، اما مصارف یک سالة بخش  نمیدالر  لیونیم
ـار        شود! بر همین مبنا می چند میلیارد دالر اعالم می ـامی یگانـه رقیـب ایـن غـول بیم توان بودجة نظ



 
  ........................................................................................تهاجم و شکست شوروی در افغانستان ) ششم جدی در پرتو ... ( 

 

14 

 )روسیه( را حد  زد.
رنج تأسف و تأثر مسئله در اینست که کمتر افرادی حاضرند، جهت ارزیابی دقی  مسئله، تن به 

ـالت و... تمـدنها و    بازیافت و بازشناخت عوامل راستین و جوهری آن همه غنا و رشد و پاکی و اص
و علـت ایـن همـه    داده  ـ  که ریشه در آیندۀ تاریخ دوانیده ـ  تاریخهای ساخت دست و پیام پیامبران

پیـدا   ـ او درآوردهکه ریشة انسان را از تاریخ انسانیت  ـ  زور و جبر و... فقر، بدبختی، عفونت، ظلم و
 کنند، تا بیش از این، انسان در ورطة خودگمکردگی و خود فراموشی، سرگردان نباشد!

ـانی  ـا    تاریخ و تمدن واقعی و انسانی آن است که قدرت و جاذبة عمی  انس ـته  اش، نـه تنه  در گذش
 ش، بـه عنـوان   ا و حال، پهن و حاکم باشد. بلکه شایستة اینسان تمدن تاریخی آنست که جلوه و جاذبـه 

ـیم   آل انسانی و الگو و اسوۀ زیستن در آیندۀ تاریخ نیز نمودار باشد و در این رابطه است که مـی  ایده بین
ـان را بـه     معنویت اسالم و پیام ملکوتی اسالم و جاذبة زیبنده و زیبای آن در اف  آینده طالع بـوده و انس

ـان، عشـ  و... مـی   خلود در ایمان، محبت، برادری، ایثار، پاکی، راستی، ا خوانـد. و در   خالد، عرف
ـام »داریم  باز هم تأکید می ـ  طرف مقابل، اعالم نارسائی و ناتوانی نظام ـاتی     « نظ ـا حرک نـه حرکتـی و ی

شـرق و غـرب و مقاومـت و     ـ   تجاوزکارانه و معدود، و نفرت و نفرین و بیزاری از نویدها و... مکاتب
ـاوزگری  بخش و افشاگرانه  جنگ و عادالنه و آزادی ـات و تج ـای شـرق و    و نابود سازنده علیه جنای ه

 ترین نقطة آفریقا تا شمال اروپا! غرب از فلسطین تا فلیپین و از جنوبی

های بارز و روشنی هم از تاریخ و هم از تمدن هر یک از  به هر حال، امروزه جهان بشری نمونه

ـای   تـوان بـه عناصـر و مؤلفـه     مـی هائی که با صرف وقت، به خوبی  این دو گرایش را دارد. نمونه ه

ـاروری و خمـود و    تحرکها، به  ها و دافعه آوردها، به جاذبه وجودی، به ثمرات و ره و بالندگی و ب

شان را با  شان را دید و عمل آل مورد ادعای فزائی آنها پی برد. ادعا، الگو و ایده خجلت و خصومت

ـان راه        یکآن تطبی  کرد، و در  ـان بـه بودش ـان نقـب زد و از نمودش کالم از شعارشان بـه شعورش

ه در پرتو همین بینش، به فاجعة تجاوزگری و لشکرکشی در ششم جدی نظر کیافت. ولی قبل از این

زدائی را در تاریخ یاد آوریم.  اندازیم، خوبست قدری به عقب برگشته، عوامل و نتایج سوء معنویت

ز علتهای اصلی فاجعة ششم جدی، همان دور بودن از معنویت و نور و جاذبة کی اچه به عقیدۀ ما ی

 توانیم جز به طری  اجمال مسئله را مورد تأمل قرار دهیم. باشد، هر چند به هیچ روی نمی آن می

ـا  تمـدنهائی را بـه وجـود       ـا و احیان آمد که معنویت و پیام معنوی اسالم در تاریخ انسانی، انقالبه
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باشد اینست که پیام معنـوی اسـالم در هـر     ه الزمة طبیعی این واقعیت تاریخی میچنآورده است. آ

ـپرده شـده       ای متوجه زمینه دوره ـا بـه فراموشـی س هائی بوده که یا مورد تجاوز و ستم قرار گرفته و ی

ـانی خـود را از دسـت     داده و بسـوی فقـر و   است. و به دیگر سخن، هرگاه جامعه حالت اعتدال انس

تر  و مرض و پستی و... روان گشته، ضرورت پیام و تحق  محتـوا   و جور و هو  و جهل و ظلم

سـت   عـی آوران الهی احسا  شده است. لذا طبی و مصداق پیام، از ناحیة دعوت و عمل انقالبی پیام

ـیفتگان و پیـروان و معتقـدان     که حرفی و پیامی از ایندست مخالفینی داشته باشد، به همانگونه که ش

نظم و بدون ضابطه، زنـدگی یلـه و    تنوعی داشته باشد. چه آنهائی که معتاد به زندگانی بیمتعدد و م

ای افسار گسیخته بوده که اصل نعمت و حیات را در همین  لگام، زیستنی حیوانی و آنهم به گونه بی

حاق د که از گیرن ای قرار می اند، چون در برابر نظم و ضابطه نظمی حتی ضد حیوانی سراغ گرفته بی

گرائی و تعدیل کنندگی خـویش و نیـز بـرای     به خصلت معنویتآنست تا بنا معنویت برخاسته و بر

ـانها    تجلی و رشد جوهر انسانی و تکامل روح انسانیت، به تعدیل و کنترل پندار، گفتار و کـردار انس

ـا        باشـد   مـی  پردازد، هرا  سراپای آنان را فرا گرفته و بیمارگونـه در برابـر آنچـه مایـة سـعادت آنه

ـاپو وا مـی   بی دارد.  جهت لجاجت بخرج داده، از جهتی تر  و از سوئی امید آنان را به تالش و تک

و هرا  از بیداری، رشد و رسیدن مردم به آزادی و آزادگی و ایجاد برادری، عدل و ضابطه   تر

و متالشـی  نفـی کننـده    برای ایجاد حیات جامعه و تاریخ انسانی که این مقدمات خواهی نخـواهی 

کننـد کـه ایـن     سازندۀ هوسهای بهیمی این دسته از مردم بوده و اینان، همانگونه که آمد، خیال مـی 

ـازگار    مسئله با خوشبختی ـا س ـیختگی و       باشـد،  نمـی های آنه ـام گس ـبختی را در لج  زیـرا کـه خوش

ـت   ن و زورگوئی و خویشتن را با زور و ظلم بر دیگران تحمیل کردن و اسم آن را حاکمیـت گذاش

ـتی و انحـراف و    غیره پنداشته اند! و از سوئی هم تالش و تپش و... برای ایجاد غفلت و جهل و سس

ضـد   یک سلسله مسائل و موارد وفاوتی و تر  و محدودیت و اسارت دیگران، و علم کردن ت بی

 ارزشهائی در برابر ارزشها و جاذبة ارزشهای معنوی!
ـانها را بـه خـود       در برابر جاذبهتالش اینان همیشه بر این بوده است تا  هائی کـه روح و قلـب انس

تـر   منـد  ، آزادی پهنـه آورند که در آن انسانیت انسان بشکفد هائی را ببار می نمایند و زمینه جذب می
گیر شود، محبت شـکوفه   ، عدل همهدشود، اخالد ببالد، ایثار جلوه کند، عرفان عم  و ژرفا پذیر

کی و طهارت حکومت کند، عش  ظهور یابد و معشوق حقیقی )خدا( بندد، راستی متبارز گردد، پا
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قلبهای مصفا باشد، ضد ارزشـهائی را علـم کننـد کـه بـه       ةگر در هم وجدانها و جلوه ةحاکم بر هم
ـازندۀ اخـالق و    حاکمیت خود آنها و حاکمیت اهداف محرومیت بار، دست و پاگیر، و متالشی س

شـهوترانی و   تفاوتی، توسعه دهندۀ هوسجوئی و سستی و بی غیرتی و بی عفت و پاکی، ایجاد کنندۀ
در نهایت نابود کننده و متالشی سازندۀ اراده، اختیار، آزادی، طهارت، پاکی و همـة آنچـه مربـوط    

 انجامد! به قلب و عقل و روح انسانها است می
ع که اینان قاجودیت این دسته از انسانها، حتی در آن مووو از همین روست که در طول تاریخ م

ـا   های پلید و پلیدیزای به قدرت رسیده بر اسا  همین ضابطه اند، وقتی دقی  به آنها و به اطرافیان آنه
ـان، مایـ   کنیم می نگاه می ـارت و خـونریزی و    از  هبینیم کلیة زرق و برق و قدرت و نیروی این ـتم و غ س

 کرداران و خودفروختگان و زشت ای از چاپلوسان و فرومایگان جنایت و قساوت و... گرفته و جز عده
باشد، هر چند خوب بـود در   غیرت و... کسی در اطرافشان نمی اختیار و بی اراده و بی و مزدوران بی
 ی نیست.«کس»در اطراف اینان « ناکسان»گفتیم: جز  یک جمله می
ـبح  ای را در براب تواند، عده نماید که حاکمیت این روند انحرافی در درازمدت می طبیعی می ر ق

ای را در برابر زشتی ذلتبار حیاتی پر از وابستگی به  تفاوت نماید؛ عده حیات جابرانه و زورمدارانه، بی
ـالی و      تفاوت نماید؛ عده قدرت و سرشار از اسارت و بردگی و... بی ـبت بـه ارزشـهای متع ای را نس

ـاکم نمـود    بخش مشکوک سازد؛ عده آزادی ن معنویـت  ای را که جهت نابودی ضد ارزشـها و ح
ـالی،   ای را به آنچه از جزئیات حیات نمایند خسته و سست سازد؛ عده مبارزه میانسانی تالش و  متع

ـاهد روشـها،  از زیر ذره بین ظلمه گذکه   شته است، راضی و قانع سازد و... که باز هم خودِ تاریخ ش
که همه جا بـه حاکمیـت    باشد ک از این انواع بوده و مییهای متعدد و متضادی از هر  ابزار و نمونه

 ای دیگر انجامیده است. و حقوق عده« آزادی»ای و محکومیت  ی عده«هوسها»
ـته،     آور که متأسفانه نزد عده ویداد شرمراین  ای با نوعی غرور و انحراف فکـری همراهـی داش

در ای را ایجاد و از طری  افسون کالم و ایجاد تبلیغات انحرافـی، حتـی    ضد ارزشهای تخدیر کننده
ـاکم نمـوده اسـت کـه اگـر بخـواهیم یکـی از         زبان و ادبیات نیز اصطالحات ویژه ای را ایجاد و ح

را به جای « قدرت و زور»شود جانشین شدن  های آن را به عنوان مثال ذکر نمائیم، می بدترین نمونه
یادآوری کرد، و درست پس از رسیدن به درک همین واقعیت تلخ است کـه   «شرافت و حقانیت»

ـار و... اسـت و شـعار            متوجه می ـاکی و اخـالد و بـرادری و ایث ـام رسـوالن الهـی پ شویم چـرا پی
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ـاریخ و        ـامبران در وجـدان ت مستکبرین را در طول تاریخ قدرت و شهوت و نخـوت! چـرا شـعار پی
ـام قدرتمنـدان را جـز       سازد و به دنبال خویش می می کند و تاریخ را انسانها جا باز می  کشـد ولـی پی

ـاش   اراده و بی ای گداصفت و مزدورخوی و نوکرمآب و چاپلو  و بی عده احسا  و جانی و اوب
 باشند! که همه در سراسر تاریخ ننگ خود و جامعة انسانی هستند، پذیرا نمی

ـتاقِ ایـن نـدای دلکـش و      «113 بقره* تمظَلل ممیان  ال   ال  ت ظَلِلممیان  و   »...وقتی معنویت پیام  است و مش
آفرین قادر قیوم نهاده، نه تن به ابتذال  قانون قدیم قدرتنواز، مدار زندگانی و حیاتش را بر این  روح

ـان را مـی      تجاوز و ظلم بر دیگران می ـاوز و زورگـوئی ظالم ـتم و تج  کشـد، آزاد   دهد و نه ذلت س
پـذیری، و آزادگـی    و محبوبش او را به آزادی از قیـد ظلـم و ظلـم    ش و معبودشتزید که فطر می

ـادی و     یام میپخوانده است، اما وقتی استکبار  ـامش را قـدرت م ـلیم    دهد، محتـوای پی تواضـع و تس
 خفتبار و متنوع تشکیل میدهد.های  محض بودن و پذیرفتن نوکری و وابستگی

ـتی، عـزت،      پیام معنویت اسالمی در طول تاریخ بشری، مبشـر   ـتی، درس ـاکی، راس حاکمیـت پ
وی  ةخواهد انسان را بر مسند شایست ها، می آزادی، برادری، عدل و... بوده و در پرتو تحق  این زمینه
ای از قـوای متعـدد وجـودی او، از قبیـل      بنشاند و او را قدرتی چنان بخشد که دیگر هرگز هیچ قوه

ـار و      ته، هم سایر قوهشهوت و غضب و... نتواند او را مغلوب خویش ساخ ـا، از قبیـل محبـت و ایث ه
ـانی )آزادی و      تواضع و... را محکوم و مغلوب خویش نسازد و هم بهتـرین و برتـرین مشخصـة انس
ـیاء   اختیار( وی را از او سلب نکند! ولی پیام استکبار درست بر خالف آن و در جهت حاکمیت اش

 ست که انسان خودش ساخته است. و ابزاری
ـتفاده از     م را به سوی هیاکلی دعوت مینمرود مرد ـا اس ـنگ و ب کند که مزدوران دربارش از س

اند! تا روح وارستگی را در آنها خفه کرده، جهالـت و غفلـت را پهنـه و     ساخته« و تیشه و... کلنگ»
ـا شـوریدن    عم  بخشیده و آنها را در جهت اهداف خویش براه اندازد. اما ابراهیم )ع( پیامش نه تنه

انـد،   اینک نام هنرمند بر خویش نهاده و آنها را ساختهست که نابخردان درباری که  بتهای بیجانیبر 
ـاری و... کـه مـی    کوشـد   که شوریدن و هجوم بر دربار و روابط درباری و ایدۀ درباری و تفکر درب
 و قیصـر،   وسایل و ابزار و نیروی آنها را جانشین عزت و شرف و اختیار انسانها نماید! و فرعـون نیـز  

 هم چنان!
بار و ادامة همین خط پلید استکباری بود که هم  ین تالشهای ویرانگر و اسارتمو دقیقا  به واسطة ه
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تقسیم شدند، « وابسته»و « مستقل»و جوامع به « برده»و « آزاد»در گذشته و هم در زمان معاصر، انسانها به 
ه به وابستگی کشانیدن ممالک دیگر و غارت آنها تاریخ معاصر، کار به جائی رسید کدر و بدترِ از آن 

ـتعمار  طبیعیدر فرهنگ سیاسی اینان، خود ارزشی تازه شد و  گران امـروزی  ست که قدرتمندان و اس
اند، ورنـه، اصـوال     دیروز خویش، آن را با حیله و نیرنگ قانونیت استعماری! بخشیده هم، مثل پیشوایان

ـئلة قـدرت چـه      آن یعنی چه؟! آیا در این تقسیم تقسیم ممالک جهان به ابرقدرت و غیر بندی جـز مس
ـترین بخـش و عمـده      چیزی می تـرین وجهـة آن را قـدرت     تواند مطرح باشد؟ آنهم قـدرتی کـه بیش

 انها ساخته و پرداخته شده است.انسدهد که برای نابودی  تسلیحاتی و در واقع قدرتی تشکیل می
ث بگـذریم و بصـورتی مشـخص، حـول     حـ ینة مورد ببه هر حال اگر از بحثِ بیشتر پیرامون زم

ـتعماری خـویش    مسئلة ششم جدی دقت نمائیم، می بـه  بینیم که استعمار شرق در طول فعالیتهای اس
ـا درسـت و منطقـی     هائی را باز شناخته بود که اگر می تجاربی دست یافته و واقعیت خواست از آنه

 بخشید. ان افتاده است، نجات میاستفاده نماید، او را از ورطة هالکتی که امروز بد
ـائل       ـانی کـه بـه مس بدین تفصیل که: موقعیت امروزی دولت روسیه در نزد اکثریت مطلـ  کس

شـود، تصـوراتِ    نمایند، چنان زشت و نفرتبار است که وقتی اسم روسیه برده مـی  سیاسی توجه می

ـتکبار       ـا اس ـامی ب ـارت ملـل، همگ ـانی و.. استعمارگری، تجاوز، زورگوئی، غ ـاد   جه  . در ذهـن ایج

مداران دولت روسیه نیز بدان دگیر شده که حتی خود سر شود! و این واقعیت چنان روشن و همه می

ـادی و رو   بـط  اوقوف و علم پیدا کرده و حتی از آن بیزارند. ولی از آنجا که در محدودۀ اندیشـة م

ـا از وضـع      غیر انسانی و استکباری و... قرار داشته و تجربه ئی از اندیشة باز الهی ندارنـد، بیـزاری آنه

ـا را     اند، محدود در این می گرفتار ساختهرا نفرتباری که بدان خود  شود که: آرزو دارنـد مـردم آنه

 آنگونه نشمرده و بدان نظر به آنها ننگرند!

خوانـد،  کنند اگر کسی اینان را بـد نگفـت و بـد ن    بدبختی عمی  اینان در این است که خیال می

مانـد کـه    نخواهند بود! و این پندار نابخردانه بـه آن مـی  « بد»جهان به کامشان بوده و در نتیجه دیگر 

ـته و     کهباشد، آرزو کند  داند که روباه می روباهی بدبخت با آنکه می ـیر پنداش ـثال  ش دیگران او را م

پـی واقعیـت وجـودی    شیر خوانند و روباهش نشمارند! و او به همین گفتـه دل خـوش کـرده و در    

 خویش نرود!

باشد این است که چـرا روسـها    به هر حال آنچه واقعا  مایة تعجب هر انسان عاقل و با وجدان می
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ـا بـه دردی       از رویدادها و تجاربی که رویدادهای اجتماعی جهان ارائه کرده ـتفاده نکردنـد ت انـد اس

« بیـزار »نابخردانـه از آن موقعیـت    ـ   هـر چنـد   ـ   ای شدند که حتی خودشان هم به گونه گرفتار نمی

 باشند؟!
ها در این مقاله نگنجیـده و فقـط بـه صـورتی مـوجز و       شرح تفصیلی و علل اصلی این بدبختی

ـام دینـی!    گوئیم که علت اصلی را دور شدن از دین تشکیل می مؤکد می دهد و به کار نبستن احک
ـاطنی     چه آنگاه که انسان و اجتماع انسانی برخوردار از نعمـت تعهـ   ـئولیت ب ـا  مس د دینـی و احس

نباشد، بواسطة به فراموشی سپردن و عاطل و باطل داشتن معنویت هستی خود، در چوکات نیازهای 
ـا همـة سـطحی بـودن      قشری و فرعی قوای ظاهری مانده، اسیر تمایالت و هوسهائی می گردد که ب

باشد که  ای می ود نیز مسئلهنمایند. که البته عدم احسا  مشبوعیت خ خویش، اشباع نشده جلوه می
ـادی نمـی    از عطش باطنی سربر زده و چون اینان نمی ـاز و    دانند و نیز، با همین معتقـدات م تواننـد نی

ن رسیدگی و اشباع آن بر آینـد، همچـو  عطش اصلی وجود خویش را شناسائی کرده و در جهت 
ـار مـی      کوران ره گم کرده به دره ـای مخـوف بـدبختی گرفت  از صـدتای آن را  آینـد کـه یکـی     ه

 نزد اینان مشاهده کرد!« بیزاری از خود»توان در شکل  می
روسها حتی سالها قبل از جنگ جهانی دوم و شاید هم خیلی جلوتر درک کرده بودند که آنچه 

ـائی او   خوانند، نمی و روابط سوسیالیستی می« سوسیالیسم»او را  تواند در نجات جامعة بشری و راهنم

ای  را زمینه ها ها و باند بازی تراشی این اصطالحبسوی سعادت واقعی وی کارساز باشد؛ اما چون همة 

ـارت سـرمایه    لیونیمانگلی خود و غافل نگهداشتن  جهت تداوم حیات ـان و غ ـادی و    ها انس ـای م ه

 شرمانه ماسک منافقت بر چهره ند که بیدآور نمی دیدند، نه تنها هرگز بروی خویش معنوی آنها می

 و... دفاع هم کردند!« خلقی»و پیشرو و دیموکراتیک و « مترقی ای اندیشه»زده و از آن به عنوان 

ـا غـرب قـرار گرفتـه بـود و        ـابقة ب  از سوئی، چون روسیة تجاوزپیشه در زمینة استعماری، در مس

ـاده و از   کوشید تا در زمینة غارت ملل محروم به  می دام وابستگی کشانیدن آنها از غرب عقـب نیفت

ـتن صـدها    میای جهت تحق  این هدف شوم استفاده  هر وسیله کرد، مجبور بود در کنار به کار بس

حیله و نیرنگ و ستم و... از رویدادهای تاریخی و اجتماعی نیز بهره گرفته و مطالعة تاریخ را نیـز در  

 رار دهد.خط استعمار و اهداف استعماری ق

و صدا و تبلیغات به نفع رویداد اکتبر و کشیدن قدرت سیاسی از دست  روسها پس از آنهمه سر
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ـا نمـی  چمنشویکها، متوجه شدند که آن توانـد در برابـر    ه برایش این همه دست و پا زده بودند، نه تنه

اگـر دیـر بجنبنـد،    ای بدهد، کـه   آنچه انسانها در جستجو و پیدا کردن آن هستند، جواب قانع کننده

ـبت بـه           های تلخ و نفـرت  مردم متوجه واقعیت ـاه بـرده و نس ـا بـه اندیشـة دیگـری پن آوری شـده، ی

ـابود      سوسیالیسم شک می ـتن و ن ـا و درهـم ریخ کنند و این امر، به شکست کامل نظام دروغین آنه

اری رقیـب  استعم ـ های سیاسی های هوسپرورانة حکامشان خواهد شد و یا، جذب زمینه شدن زمینه

غربی آنها خواهند شد؛ بویژه که مطالعات دقی  تاریخ معاصر این نکته را به اثبات رسانیده بـود کـه   

ر رویدادهای سیاسی قرن، بویژه در برابر قلدران و گردنکشان، معنویت نظام اسالمی توانسته است د

ـا و امیـد   نقش بسیار مؤثر و توجه ـال   ب انگیزی را ایفا نماید. هنوز فریاد رس ـید جم الـدین کـه    خـش س

ـیفتگان راه   آورد،  انگیز بر کاخ اندیشة قدرتمنـدان هجـوم مـی    رعدی هرا  نوچهم در گـوش ش

ـاک    ،رفت که سرداری دیگر ز بود، و امکان بسیار زیادی میااند عدالت طنینو آزادی  پـرچم هیبتن

از آورده و در رابطه با استکبار شرق آن نماید که مسلمانان هند در برابر انگلیسیها نمودند زاو را به اهت

ه کـ  ن اواخر جبهـة اسـرائیلی آن نماینـد   ها در دو جبهة انگلیسی و در ای مصریو و علماء عراق نیز، 

 هرگز استعمار تصور آن را نکرده بود.

ـلمانان ایـران، بـویژه پـس از      ـال  فعالیتهای اسالمی مس  تـوان   هجـری شمسـی، کـه مـی     2941س
به تماشا نشست و در مقطعـی دیگـر بـه     2941ای از عظمت شکوفای آن را در پانزده خرداد  گوشه

کشیده شده و حامیان و پیروان انقالب اسالمی آرزوی  2911بهمن  11پیروزی انقالب اسالمی در 
ـانها ا   ند که این خط آزادیرآن را دا ـار غیـر الهـی و      آفرین به رهائی همـة انس ـارت افک  ز زنجیـر اس
ـانزدهم خـرداد، روی     رژیم های فاسد بینجامد، بویژه که یقین داشتند تأثیر قیام الهی مردم ایـران در پ

ـتان بـه سـرعت       دالیل متعددی و از جمله اشتراک فرهنگی، نژادی، زبانی و... ملـت ایـران و افغانس
می و روحانی خود خواهد کشانید، زنگ خطر را مردم مسلمان افغانستان را تحت تأثیر و جذبة اسال

های بسیار زیاد دیگری نیز، آنها را به این هرا  انداخته  برای روسیه شدیدا  به صدا درآورده و نمونه
های استعماری آنان را پنبه نماید،  بلند شده و همة رشته ای جذبه پرور و پر بود که نکند فریاد معنویت
قدرت بر آن هجوم برده،  ةعالیتهائی بودند که بوی معنویت بدهد، تا با هملذا با همة حوا  متوجه ف

ـان   ـته نش دادن  اگر توانستند آن را متالشی سازند، اگر نتوانستند به استعمار غرب نسبت داده و با وابس
دار نمایند! چه به خوبی دریافته بودند که مردم، بویژه بیداران قوم، به خوبی  آن حرکت آن را خدشه
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ـانی منتسـب بـه او شـد، و نـزد مـردم       های غربی بوده  محتوائی اندیشه متوجه پوچی و بی و اگر جری
نه تنها مردم به آن گرایشی نشان نداده بلکه دیگر هیچگونه خطـری سیاسـت    مشکوک جلوه کرد،

گیـری   استعماری روسیه را تهدید نخواهد کرد. این مسئله چنان روشـن اسـت کـه مطالعـة موضـع     
ـات نمایـد،    تواند آن را برابر رویدادهای سیاسی هر یک از ممالک اسالمی بخوبی میروسها در  اثب

ـان در   گیـری  دهد که روسها طی چند دهة اخیر، هرگز شدت برخورد و موضـع  زیرا نشان می هایش
ـاز هـم     های غربی به حدی نبوده است که در برابر اندیشه برابر اندیشه های اسالمی بوده است! کـه ب
 آن بپردازد. های تواند به تشریح نمونه این مقاله نمی متأسفانه

های اسالمی در افغانستان، ایران و...  پس از آنچه آمد اگر نظری دقی  و گذرا به مسائل و فعالیت
ـیم متوجـه خیلـی از        های روسیه را در برابر فعالیت گیری بیندازیم، و موضع ها مـورد مداقـه قـرار ده

ـا   41هرا  شدید روسها از فعالیت اسالمی ملت افغانستان بین سالهای ها خواهیم شد، که  واقعیت ت
 باشد. یکی از آنها می 11

ـای   و بندی استعماری و برای جلوگیری از رشد معنویـت اندیشـه   با زد 11روسها که در سال  ه

ـان زده بودنـد،    اسالمی دست به کودتائی بسیار شرم آور و رسوا کننده به سردمداری سردار داودخ

ـام نـوینی،    متوجه شدند که از سوئی قدرت 12ر نیمة سال د آمریکا در ایران رو به کاهش رفته و پی

شود، به این یقین رسیدند که جذبة معنویت این  آنهم در همسایگی روسیة سوسیالیستی، شکفته می

ـار مشـغول مـی   پیام دامن دل  ـند  ب صدها هزار مسلمان افغانی را که به صورت آواره در ایران به ک اش

ها قلب عاش  عدالت، برادری، لیونیمبخش  تواند زنده کننده و روشنائی خواهد گرفت و این امر می

سیاسی خویش،  ـ ایثار و غیره باشد، لذا جهت تحریف این جهت معنوی و حفظ مواضع استعماری

 در پی چاره بر آمدند.

شود که شناخت و  ضرورت این چاره جوئی، بصورتی خاد زمانی بهتر و روشنتر احسا  می

شناخت، شناسائی روشنی از جو سیاسی حاکم بر افغانستان در دهة پنجاه داشته باشیم، چه بدون این 

ـامفهوم خواهـد     و هدف قسمت زیادی از فعالیتها و موضع لعل ـیده و ن گیریهای روسیه برایمان پوش

 ماند.

یابی ایـن   های اسالمی و راه اندیشهو ظهور جلوه حدود چند سال قبل، ناباورانه متوجه از روسها 

ها  وهلهای متعدد این ج ها در مغزها و قلبهای مردم شده بودند و همانگونه که اشاره شد، نمونه اندیشه
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ـارز فکـری و عقیـدتی بخصـود      را در ممالک اسالمی نیز دیده بودند، و در افغانستان این تظاهر و تب

مان لگـران امـور سیاسـی و مسـ     نجا کـه خیلـی از تحلیـل   بسیار توجه طلب بود، تا آ 41پس از سالهای 

ـان علیـه پسـرعمویش     افغانستانی را عقیده بر این بوده است که: یکی از علتهای عمدۀ کودتای داودخ

 دهد. ند، تشکیل میدآور اقبالی که مردم از آن به عمل میو های اسالمی  ظاهرشاه را همین رشد اندیشه

قلبها را پیش گرفته و در جهت انقـالب و یـک تحـول انقالبـی     ئی راه  ست وقتی اندیشه طبیعی
شوند، نه تنها  ای که از طری  کودتا به میان آورده می ها و تحوالت پو، و مسخره مرروانه گردد، رف

بین ببرند که نفسِ حدوث و وقوع کودتا و رفرم و... از جذابیت، قدرت و تحرک آن را توانند  نمی
ـا نمـوده، از سـوئی مـردم را       ای را متوجه علل ذهن عده زمانی، مکانی، کمی، کیفـی و... آن کودت

ـان بـی     ـا و شـعارهای کودتاچی ـاد   نسبت به کودتاچیان مشکوک ساخته، آنها را نسبت به ادعاه  اعتم
ـتر مـی    می ـازد،   سازد و از دیگر سوی، اعتقاد و استقبال آنها را نسبت به اندیشة اصلی انقـالب بیش  س

گیـری سیاسـی    ای نداشته و بدتر از آن، در موضـع  وجه شوند کودتا و... پیام تازهبه ویژه وقتی که مت
ـام و هـم   جهـت   ایدئولوژیک خود، کودتاچیان و حاکمان جدید، با حاکمان از بین برده شده همگ

ـای  کنند. چنانکه  های انقالبی مردم مخالفت می بوده و نابخردانه با اندیشه در مورد داودخان و کودت
 گیری به مشاهده رسید. ین عمل و موضعوی، عین ا

ـیطنت و حیلـه    بنابراین روسها و همدستان ـا ش ـا از یکسـو رژیـم        شان ب  ای ویـژه متوجـه بودنـد ت
و نگذارنـد کـه    داودخان را، همانگونه که توسط نوکران خویش بوجود آورده بودند، حفظ کرده

های اسالمی، هم در داخل  در جهت منافع استعماری غرب قرار گیرد و از سوئی هم در برابر اندیشه
ها رشد نماید و  و هم در کل منطقه، طوری موضع گرفته و برخورد نمایند که: اول نتواند این اندیشه

بمانـد و در قـدم    بیگانـه یا الاقل در صورت رشد نتواند بگوش مسلمان رسیده و همچنان مهجور و 
ـین مقطـع      ای به حکومت مورد نظر اینان در دوم نتواند ضربه افغانستان و ایـران وارد نمایـد! و در هم

ـاه ایـران     ـا ش تاریخی بود که متوجه شدند، داودخان دیگر آن نوکر چاپلو  قدیمی نبوده، گاهی ب
ـاتی هـم بـ   شود و زمانی با شیخ سعودی و کویتی و  پیاله می هم دات مصـری! در واقـع ایـن    اا سـ اوق

 دار و بسیار بسیار رسوا کرده بود! آخری )سادات( روسها را خیلی عصبانی، خیلی خیلی عقده
ای هـ  روی هم انباشته شدن همة این موارد، بویژه احسا  این نکته که ایران و افغانستان ویژگی

اش  انقالب اسالمی ایران دامنهرود که رشد روز افزون  میفراوانی  مشترک فراوانی داشته و احتمال



 
  ........................................................................................تهاجم و شکست شوروی در افغانستان ) ششم جدی در پرتو ... ( 

 

12 

ـتان و ایـران و بـرای       به افغانستان نیز کشیده شده و راه تازه ـیش روی سیاسـت افغانس ای را نخست پ
 ـ الشعاع قرار گرفتن شعارهای سیاسی تآینده پیش روی همة ممالک اسالمی بگشاید و باعث تح

 انداخته بود. استعماری سوسیالیستی گردد، روسها را عمیقا  به تالش و هرا 
ـام و        آنچه قبل از سایر موارد برایشان مهم و ضروری فـرض مـی   شـد، ایـن نکتـه بـود کـه: اوال  پی

جهت سیاسی، نظامی  ؛محتوای انقالب ایران را با وسوا  و موشکافی مورد تحلیل و تدقی  قرار دهند
ـازجوئی و مـورد    و اقتصادی آن را دقیقا  شناسائی کنند؛ جاذبه و قدرت جاذبه و نیروی تحرک آن را ب
ـا را         سنجش قرار دهند؛ خط دهندگان انقـالب و میـزان دقـت و قـدرت و جاذبـه و مـدیریت و... آنه

سیاسی گروههای درگیـر   ـ  یارزیابی نمایند؛ با هوشیاری کامل میزان ابتکار و حضور و وجهة اجتماع
ـا موضـع     و پیش برندۀ انقالب را بسنجند؛ میزان و درجة انعطاف ـازش و ی گیـری جـدی و    پـذیری، س

ـند؛ درجـة     سرسختانة گروهها در برابر سیاستهای فعلی حاکم بر جهان را به صو ـاز شناس رت تقریبـی ب
لوم نمـوده و در یـک کـالم    های انقالبی مع رگذاری خود و سیاست خویش را بر انقالب و گروهتأثی

ـانی     دوستان و موافقان  ـان آن تمیـز داده و در قـدم ث ای را  رنامـه بسیاست خویش را از دشمنان و مخالف
 اند!های استعماریشان برس را به ایده طرح و مورد عمل قرار دهند که بتواند آنها

 کرد که: ها را برایشان تثبیت بررسی دقی  موارد یاد شده از جانب روسها این نکته
ـابه    نقش گروه ـ  2 های سوسیالیست مواف  سیاست استعماری روسیه در این انقالب چیـزی مش

ـالیتی    نمیصفر است و یا قدری کمتر از صفر! البته این گفته معنای آن را  دهد که آنها هیچگونـه فع
به ضرر رژیم  های آنها از نظر جهت و هدف به نفع انقالب و مردم و در نتیجه نداشتند، بلکه فعالیت

رهبـران حـزب   و نبود که، با در نظر گرفتن اسناد و مدارک موجود و اعترافات تکان دهندۀ سـران  
 ها به نفع رژیم هم بود! توده، قسمتی از این فعالیت

فریب  پرور و دوست ش گروههای جانبدار غرب اوال  بواسطة خصلت ذاتی آنها که بیگانهقنـ  1

ـاده   انقالبی بر چهره محتوای خط غرب را با آب و رنگ و برگ تازهو با وجود داشتن نقاب  ای پی

کردن و عنوان کردن و... بود، و ثانیا  بواسطة تضاد واقعی نداشتن با غرب و شرق و نتیجتا  در عمل و 

شد، و ثالثا  نظر به نداشتن  گوئی و اتخاذ موضع متناقض گرفتن می حتی در شعار و بیان دچار تناقض

متنفر بودند، بتواند جلـب  دیدی که روح عطشناک مردمی را که از حاکمیت فرهنگ غربی پیام ج

مردمی، تجارب عملی تشکیالتی و... خیلی بهتر از نقـش و  نماید، و سرانجام بواسطة نداشتن وجهة 
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 موقف گروههای وابسته به روسیه نبود!

 نمـود ایـن بـود کـه      تر می آفرین تر و حیرت انگیز آنچه از همة این موارد برای روسها تعجبـ   9
خواننـد و   حراب مسجد مردم را بـه انقـالب فـرا مـی    مای روحانی، از پلة منبر و یا از  دیدند: عده می

 آرائی انقالب به دست همین عده بوده و پیامشان برادری و آزادگی و شعارشان تکبیر است! صحنه

شرقی و نه غربی دادن چکار بکننـد، بـرای   خواهند با این اسالم اسالم گفتن و شعار نه  حال می
ـاعی    روسها معلوم نبود. آنها می دیدند، با وجود ادعای داشتن طرح و نظام اقتصادی، حقـوقی، اجتم

 روسیه، هنوز که هنوز است نتوانستند به یک دهمِ از ة درو... پس از قریب شصت سال حاکمیت مطلق
داد مردم بلند و فغانشان از پشت دیوارهای آهنین ادعاها و شعارهای خویش جامة عمل بپوشانند! و 

بینند در ایران یک عده روحانی، بدون آنکه برنامـة سیاسـی،    روسیه جهان را فرا گرفته است! اما می
اساسنامة تشکیالتی، پالن اقتصادی، مبانی و مبادی حقوقی و... خویش را اعالم کرده باشند، صحنة 

انـد کـه همـة     ای در کاخ سیاست جهان ایجاد کـرده  ه و زلزلهانگیزی داد انقالب را آرایش شگفت
ـیر و    کارشناسان امور سیاسی از بازشنا ـاتوان   خت، تبیین و تحلیـل علـت و مس  جهـت و هـدف آن ن

« حکومـت اسـالمی  »شنوند که: ما بسـوی   خیلی از پرسشهای خویش می باشند و فقط در پاسخ می
های اصلی آن  هایش کدام است؟ ضابطه مؤلفهباشیم! حال این حکومت اسالمی چیست؟  روان می

 چیست؟ با نیازها و شرایط کنونی ایران چگونه تطبی  خواهد کرد، و صدها ابهام دیگر آشنا نبودند!

ـاد ن    اما، یک مسئله را به خوبی دریافته بودند که هـر چـه باشـد، نمـی     وده و مـ تـوان بـه آن اعتم

ـا     ـاد جـوهری آن ب ـتعمار خشـن       خوشبین بود! چه عدم توافـ  و تض ـا اس سوسیالیسـم، و از سـوئی ب

گیریهای سیاسی روحانیون بـه   باشد. از سوئی عمل انقالبی و موضع سوسیالیستی، بخوبی روشن می

آرایان انقـالب از یکسـو، و    تکران و صحنهباینان به عنوان م روشنی این نکته را اثبات کرده بود که:

ـان باشـد، از سـوئی دیگـر، بـرای          ـان اسـالمی این  جهت معنوی و یا نظری انقالب، که تفکـر و ایم

ـان سیاسـت، بصـورتی     یابی به حکومت و حاکمیت تالش نمی دست کنند، زیرا کسانی که در جه

ـاکم و نیـز جهـت قـدرت         حرفه ـا  متوجـه جـوّ سیاسـی ح  و... بـوده و   ای، تالش و تقال دارند، دقیق

ـاکم  ها جهت اهداف خویش بهره گیرند، اما اینان جز مخالفت با  کوشند از زمینه می جو سیاسی ح

مسائل و مصالح سیاسی که در نهایت  ةآن و پشت پا زدن به هم و ایران و اعالم مخالفت بابر جهان 

 دادند! منجر به حاکمیت خود آنها باشد و... عملی انجام نمی
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ها بود که متوجه شدند: خطر و قدرت تهدید این انقالب  درک همین واقعیت و درست پس از
اندیشة غربی، که ظاهرا  مخالف بازیهائی است که بر مبنای  ها و سیاست به مراتب بیش از دگرگونی

 باشد. نماید، می سوسیالیسم و نظام سیاسی روسیه می
ـاه را گرفتـه و از ایـن     لذا در فکر پیاده کردن طرحی شدند که اگر بتوانند جلو  سقوط رژیـم ش

ـا   طری  انقالب را سرکوب نموده و نگذارند که محتوای عمی  و فیض بارش شکوفا شده و مردم ب
ـتعماری خـویش      مپیا ـای اس جامـة عمـل   و معنویت پیام انقالب بیگانه مانده و از این طری  بـه پالنه

ـان    ـای      پوشند! لذا نخست شروع به همکاری با شاه کردنـد و آن زم کـه متوجـه شـدند ایـن فعالیته
ـایش و عمـل قـرار       ابلیسی، کاری را به نفع آنها از پیش برده نمی تواند، طرح دیگـری را مـورد آزم

ـای            دادند که در محتوا ناشیانه ـان: کودت ـائن بـود! و ایـن طـرح هم ـاه خ ـا رژیـم ش ـاری ب تر از همک
 افغانستان بود! 2911مارکسیستی هفتم ثور )اردیبهشت( سال 

ـتپاچه شـده بودنـد، بـه         روس ـلمان منطقـه سـرگیجه و دس ها که در برابر قدرت معنوی مـردم مس
ای زدند که به قیمت ریختن آبروی آنها تمام شد و نتیجه هم نداد.  صورتی حماقتبار دست به تجربه

 توانند به این موارد جامة عمل پوشند: آنها به این خیال بودند که با ایجاد کودتا در افغانستان می
 ای از ارتشبدهای قدرتمدار و در عین حال کم خرد چنین القاء نماینـد کـه شـما نیـز      به عدهـ   2
ـا ابر     ا یـک زد توانید برای به دست آوردن قدرت و حاکمیـت بـ   می ـاده ب قـدرتها،  و بنـد سیاسـی س

ـا  کـه ملـت ایـران      درکودتائی را براه انداخته و زمام امور را به دست گیرید! بویژه  این موقع حس
 را ورد زبان خویش کرده است!« مرگ بر شاه»شعار 

قدرتمنـدی   ةر و اندیشـ کـ نمایند که: در جهان کنونی سیاست، ف به ملتهای دیگر چنین القاءـ   1
ـادی و        ـاتی مـردم، اعـم از م ـئون حی وجود ندارد که بتواند از عهدۀ ایجاد انقالبی واقعی در همـة ش

ـان سـوم و        معنوی، بر آی ـای سیاسـی ممالـک، بـویژه جه ـلی دگرگونیه د! و لذا، سرنخ و محور اص
 باشد! ممالک اسالمی، در دست ابرقدرتها می

تواند مردم ایران را نسبت بـه   اوال  میها،  روسها بر این خیال بودند که القاء غیرمستقیم این اندیشه
ـاء    اعتماد سازد! و در ثانی  شان بی اندیشة اسالمی انقالب خواهد توانست این ذهنیت را بـه مـردم الق
ـاق   های این مردم )مردم ایران( نیز به کودتا منجر خواهد شد و عـده  نماید که: آخر فعالیت ای قلچم

 ارتشی، قدرت را به دست گرفته و مردم را تحت فشار حکومت نظامی سرکوب خواهند کرد!
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ـاء نماینـد کـه هنـوز در      با طرح و عملی کردن کودتای مارکسیستی این فکر رـ   9 ا به مـردم الق
ه و ایـن طـرز فکـر سیاسـی )سوسیالیسـم( در      تهای سوسیالیستی طرفدارانی داشـ  جهان سوم اندیشه

ـال از طریـ     ـ   د به صورت حکومـت توان افغانستان در حدی از رشد و توان رسیده است که می ح
 تبارز و تظاهر نماید! ـ دتا هم که شدهکو

ـامی     ـ   4 ـار ناک ـتعماری خـویش در کن  کودتای مارکسیستی هفتم ثور را نشانة پیروزی سیاست اس
 خردترین  انگیز سیاست رقیب خویش )آمریکا( در ایران قلمداد کرده و به کم های رسوائی و شکست

 « بـرد »ه اینان در زمینة سیاسی افغانستان دارای زمینـة  ک افراد نوع بشر چنین قلمداد کنند و خوشباورترین
 باشند نه باخت! می

ـتان از سـوئی غـرب را از حضـور      از طری  آمدن خدمتکارانـ   1 شان در صحنة سیاست افغانس
خویش به افغانستان تهدید نمایند و با این تهدید زمینة اخذ امتیاز استعماری را به چنـگ آورنـد و از   

ـامی   تاریک نمایند دیگر سوی او )غرب( را تح ناشیانه و به صورتی حماقتبار، با استفاده از نیروی نظ
مزدوران ایرانی خویش، با توسل به کودتائی خونین جلو انقالب را بگیرد! چه روسها با همة وجـود  

ـا در    ایمان آورده بودند که اگر حکومتی از طری  کودتای نظامی در  ـار بیایـد، کودت ایران بروی ک
ندانی ندارد، اما اگر اندیشة انقالبی مردم منجر به ایجاد حکومتی مبنـی  کودتا براه انداختن مشکل چ

ـتقرار   بر آن اندیشه شد، هرگز کودتا علیه آن حکومت و آن اندیشه نمی تواند خودی بنمایاند، یا اس
ـای انقـالب رنـگ و بـوئی      و تداوم پیدا کند، همچنانکه هرگز نخواهد توانست در برابر جـذابیت  ه

 هها مورد دیگر که جای آن در این مقاله نتواند بود!داشته باشد! و د

اما آنچه را با همة محدود بودن مجال سخن و مقاله باید مجددا  و مؤکدا  اظهار داریم این اسـت  
توانند بـه ایـن مـوارد     آنها به این خیال بودند که با ایجاد کودتا در افغانستان می»گوئیم:  که وقتی می

خواهیم اظهار نمائیم که روسیه از کودتا فقط و فقط، اهداف بر شمرده شده  نمی« جامة عمل بپوشند
کرده است، نه، بلکه دقیقا  همانطوری که آمد نظرمان این است که روسیه فقط جهت  را تعقیب می

ـا     جلوگیری رشد معنویت اسالمی و یا الاقل به تحریف کشانیدن محتوای این پیام دسـت بـه کودت
ـاز، مـوارد   کرده  زده و خیال می که: کودتا خواهد توانست به موارد یاد شده جامة تحق  پوشیده و ب

 یاد شده در قدم دیگر بتوانند مانع و جلوگیر رشد انقالب شوند!
ـبرد اهـداف پلیـد آن، بـه      به هر حال، روسها با اتکاء به تخیالت استعماری خویش و جهت پیش
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شان جـز بـر    را ایجاد کردند. اما از آنجا که عملامید تحق  آن آرزوهای ابلهانه، کودتای هفتم ثور 
ـاعی بهـره   مـ و از دانـش و قـوانین عل   پایة حد  و گمان و خیال و وهم و... استوار نبـوده  ی و اجتم

رفـت، و   چنانکه بایـد مـی   ـ  نداشت، انقالب اسالمی ایران نه تنها منجر به کودتا نشد که پیش رفت
ه زمام دلهای پاک مؤمنان را بدست داشت، زمام امـور  سرنگون ساخته، خود همچنانکرژیم شاه را 

 سیاسی را بدست گرفت.
آفرینـی بعـد معنـوی اسـالم و انقـالب       آنچه در رابطه با قدرت، جوشش، جذابیت و حرکـت 

ـتم ثـور    باشد این است که روسها، توسط تره اسالمی قابل تأمل، دقت و توجه می  2911کی در هف
ـلمان و انقالبـی    2911بهمن  11ایران در کودتا کردند؛ انقالب اسالمی  به پیروزی رسید و مردم مس

روز بعد از انقالب اسالمی ایران  91، یعنی درست 2911حوت )اسفند(  14شهر هرات افغانستان در 
ـان   قیامی قدرت برانداز براه انداخته و با دادن حدود سی هزار شهید، شهر را کامال  آزاد کرده، پادگ

 لتی را از لوث مزدوران روسیه پاک کردند!و سایر مراکز دو
ـتان انقـالب شـهری و          14و درست پس از قیام خونبار  حـوت هـرات بـود کـه انقـالب افغانس

جا با جنایت و قساوت و سفاکی و کشتار  جائی و همگانی شد و کودتاچیان هم همه عمومی و همه
جـوش   و مثلـه کـردن و در آب   و قتل عام و زنده به گور کردن و به چنگال و دهان سگها افکنـدن 

ـار معنـوی و  و وطه دادن و... به مقابلة انقالب پرداختند! اما از آنجا کـه نیـروی انقـالب    غ  جـذابیت   ب
نمـود،   آن غیر قابل انکار تثبیت شده بود و نورانیت پیروزی انقالب اسالمی ایران هم آن را تأیید می

ـای  روز به روز قدرت انقالبیون افزایش و از مزدوران  روسیه کاهش پیدا کرد تا آنکه پس از کودت
ای  کی و امکان حتمی سرنگونی وی توسط انقالبیون مسلمان، روسها تصمیم احمقانـه  امین علیه تره

توانست بکند! و آن تجاوز  نمیگرفتند که جز خودشان هیچ احم  دیگری موجه بودن آن را تأیید 
ـاه  شم جـدی ) ه بداخل افغانستان، در شمستقیم ارتش سرخ روسی ـائی توسـط    2911دی( م و کودت

ـا پیـدا شـ    کارمل بود! هر چند بعدارتش سرخ علیه امین و رویکار آوردن ببرک  ـانی از  ه دند احمق
 آور را تأیید نمایند! ممالک متعدد که این حماقت استعماری و شرم

مختلف و زای جهانی بود، دالئل متعددی داشته و اهداف  رای انعکا  شگفتیااین ننگ که د
ـا آنچـه بـه عنـوان زنـگ       نمود که جای بحث آن در این مختصر نمی متنوعی را تعقیب می باشد. ام

باشـد اینسـت کـه:     خطر و افشای نیرنگی استعماری برای ملت مسلمان افغانستان قابل یادآوری مـی 
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پیشه، بصورتی واقعی و جدی، مخالف لشکرکشی ارتش متجاوز  گمان نکنند که آمریکای جنایت
 روسیه در خاک افغانستان بوده است! نه، هرگز و هرگز!

ـیج کننـده     آمریکا از سوئی به صورت جدی از پیروزی انقالب اسالمی ایـران، ضـربه   ـای گ ه
ـال   خورده بود و زمانی ناچار از پذیرش قدرت معنوی اسالم شده بود که مسلمانها، دم این روباه حی

ـان      را بریده و چنگال استعماریش را قطـع کـرده ب   ـا و کارشناس ودنـد و از طـرف دیگـر، آمریکائیه
ای و کارکشتة امور سیاسی آن به خوبی و درستی باور کرده بودند که انقالب مردم  مجرب و حرفه

ـتان     مسلمان افغانستان از جریان انقالب اسالمی ایران تأثیر بسزائی پذیرفته و بر آنسـت کـه در افغانس
ـترده و    همان کند و همان آورد که در ایران ک رد و آورد، و مهمتر از این دو متوجه ایـن خطـر گس

ـتان،  کپرتحرک و پرجاذبه شده بودند که: اگر تجربة ایران در افغانستان ت رار شد، در قدم اول پاکس
اهد شد و وجاها نیز روشن خ سوز اسالم در آن عراق را از دست خواهند داد و آتش استعمارمصر و 
م، ممالـک دیگـر   و بر سر استعمار چه خواهد آمد؛ و در قدم دو ست که بعد چه خواهد شد طبیعی

اهند پیوست. و چون حضور نظامی روسیه را تهدید و تجدیـدی بـرای اسـالم و    اسالمی به آنها خو
آورد، با لشکرکشی روسیه به افغانستان مخالفـت جـدی نکـرده و     انقالب اسالمی ایران به شمار می

ـانیدن شـعلة       رها خود د حتی بعد جهت نفی و نابودی اسالم و انقالب اسـالمی و بـه خاموشـی کش
ـا در    ـایت آمریک معنوی آن با روسیه همداستان شد که خواهد آمد! هر چند، هدف سکوت و رض

های مختلف  امر این تجاوز محدود به همین مورد نبوده و آمریکا اهداف متعدد دیگری را در زمینه
 نمود! تعقیب می

یت انقالب اسالمی ایران مسجل ماین لشکرکشی در زمانی صورت گرفت که حاک به هر حال

شد. ولی از آنجا که آمدن و تجاوز روسها نـه   شده و در منطقه ظاهرا  جنگ و دعوائی مشاهده نمی

تنها باعث ارعاب و هرا  مجاهدین مسلمان افغانی نشده بود که خشم آنها را بیشتر ساخته و آنها را 

ـاد   عانیده بود که ذلت تن سپردن به استتر گرد مصمم مار و حاکمیت استعمار را هرگز نپذیرنـد، جه

 این مردم سلحشور نه تنها کم نشد که اوج، پهنا، ژرفا و عظمت پیدا کرد.

ـائل،     اما از آنجا که روسها، همانگونه که در اول این نبشته آمد، به انحراف فکـری در زمینـة مس

های انسانی و اجتماعی دچار شده و عقل سیاسی خام و خشک خـویش  آل رویدادها، ارزشها و ایده

ـنم      قـدرت را نیز از دست داده بودند و این انحراف عقلی و لغزشی در پرتگاه  ـا را بـه جه طلبـی آنه
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زشت و زورگوئی فرو کشیده بود، این بار نیز یگانه راه نجات خود و مـزدوران خـود را در قتـل و    

 و توپ و تانگ و طیاره و... دیدند!غارت و بمباران و ویرانگری 
کشتار وحشیانه، بمبارانهای کور مناط  غیر نظامی، به آتش کشانیدن مزارع و خرمنها، به تـوپ  

ـاد     بستن خیابانها و شهرها و مغازه ـتانها و شـهرها، ایج ها، آنهم نه در یکجا و دوجا که در خیلی از اس
ـباط       و رسـوائی گیریهای غیر منطقی  رعب و وحشت و خفقان، سرباز ـتن نظـم و انض ـار، بهـم ریخ ب

ـامی       ها و ده فرهنگی مدار  و دانشگاهها، بر هم زدن تعادل قیمت ـلطة نظ ها مورد دیگـر بـه نفـع س
 هــای کــوچکی بــود کــه ماههــا وقــت بســیاری از منــابع و مراجــع   ارتــش ســرخ بــر ملــت، نمونــه

لبتر از همه اینکه تمام بـوق و  های مختلف و متعدد جهان را به خود اختصاد داده و جا خبرگزاری
ـات واهـی مربـوط بـه پیشـرفت      کرناها و روزنامه ـا و   های وابسته به استعمار شرق در خدمت تبلیغ ه

ـتان  کـه   ـ   ظفرمندیهای قوای ظفرمند و بیدار امنیتی ارتش سرخ! و جمهوری! دیموکراتیک! افغانس
قـرار   ـ   که خواست و نتوانسـت رهبر فعلی آن )ببرک کارمل( حتی اجازۀ خودکشی را ندارد، چنان

 گرفتند.
ـتی و...    وقتی کسی و یا کسانی، از انسانیت، آزادگی، پاکی، راستی، محبت، بـرادری، نوعدوس

ـته و   لو زورگوئی ایمان آورده باشد! چون جای اعما« زور»ای نداشته و فقط به  تجربه زور را ندانس

ـا از زور بـه نفـع خـویش        طبیعی است که نمی گیرند، همه جا از یک نسخه کار می تواننـد همـه ج

خون  چنانکه در مورد افغانستان نتوانسته و حتی پس از لشکرکشی، به جای اینکه خفه استفاده کنند،

نظامی از جنایات ارتش سرخ در افغانستان پرده بر نگرفتـه و   ـ  مصلحتی صرفا  سیاسیگرفته و روی 

خویش، جهت تحت الشعاع قرار دادن تبلیغات خود را در سطح جهانی رسوا نسازند، به خیال خام 

رمندیهای ارتش سرخ فآوردهای انقالبیون مسلمان، به بیان واقعا  دروغ پردازانة ظ مجاهدین و دست

ـا کـه نـزد خیلـی از مـردم       با جنایات ارتش سرخ، آشنا و آشناپرداخته و مردم را  ـا آنج تر ساختند! ت

ـامی   جهان این پرسش مطرح شده بود که: در حالی ک ه خود روسها معتقد به این حد از فعالیـت نظ

ـار دیـده و بـدون         ـان آن خـود را ناچ ـتند و از بی وکشت و کشتار و جنایت و تخریب و ویرانـی هس

ها چه خواهد بود؟ و عم  ایـن   دارند، ناگفتنی کوچکترین احسا  شرم و خجالتی آن را اعالم می

 خیانتها تا کجا تواند بود؟!

ـا بلنـد    های ناشیانه و بی آشفتة روسها، فعالیتدرست همین وضع  نتیجة آنها از یک طرف و تنه
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و خون و توپ و تخریب و... از افغانستان و آنهم، علیه روسـها از طـرف    تشدن نعره و فریاد و کش

دیگر باعث شد که توجه ملتهای آزادۀ دنیا و بویژه مسلمان منطقه بدان سو )افغانستان در برابر ارتش 

ست که این جنگ ولو متضمن پیروزی ارتـش سـرخ هـم باشـد، در      عطوف گردد. طبیعیسرخ( م

بـرد بـه    شرایطی که منطقه از نظر نظامی، جز در سطح محدودی از فلسطین، در حال صلح بسر مـی 

باشد و به نفع پیام انقالب اسالمی! زیرا از یک طرف مردم، تجاوز و جنایات روسیه  ضرر روسها می

دهند و از سوئی رشد معنوی، سیاسی و... انقالب اسالمی ایـران   مورد توجه قرار می را در افغانستان

ـتر    را ـان، آنهـم در برابـر        فعالیـت  ۀو از جانبی هم رشـد و عمـ  و گس ـلمان افغ ـای مجاهـدین مس ه

گیری پرداخته،  خطرناکترین و مجهزترین ارتش جهان امروزی را! و از تطبی  و مقایسة اینها به نتیجه

 گزینند که به راستی با فطرت و سرشت انسانی آنها سازگارتر باشد. بر می آنی را

ـیج ک  نیـز  ننـده از معنویـت انقـالب اسـالمی و     دقیقا  به واسطة احسا  دردناک همین ضربة گ
در قبال معنویت الهی اسالم و نیز پس از تفاهم با غرب  «شیطان بزرگ»احسا  همدردی کردن با 
ـائی    بود که دست به حیلة دیگری زدند تا در پناه آن بتوانند اهداف بسیاری را برآورده سازند کـه ت
 چند از این قرار تواند بود:

غات مسموم کننده را از روی افغانستان و جنایات ارتش سرخ کم کردن یهجوم و تمرکز تبلـ   2
 ها، مسایل، موارد و جایگاه دیگری. ه زمینهبو منتقل ساختنِ آن 

اش را سوزانیدن و اگر نشد:  با یک یورش ناگهانی از پا درآوردن و ریشه انقالب اسالمی راـ   1
 باری ساختن و از این طری  رشد را از او گرفتن! بتیاو را مشغول حوادث و موارد رنجبار و مص

ـازی بـرای    زمینة فعالیت به دشمنان انقالب اسالمی را فراهم آوردن و از این طریـ  زمینـه  ـ   9 س
ـازه و  دار کردن و  خدشه مشوب ساختن انقالب و فعالیت مزدوران شرق و غرب و باز کردن باب ت

 خوراک جدید تبلیغات، در برابر تبلیغاتی که به نفع انقالب اسالمی در جریان است.

ـاوز ارتـش     جواب الطاف محبتـ   4 ـئلة تج های غرب و سکوت مرگبار وی را در رابطة با مس
 انقالب اسالمی دادن و آمریکا را راضی ساختن! سرخ، از طری  همکاری نظامی با دشمنان

مجاهدین مسلمان و سنگرنشینان جان بر کف افغانستان را به شبهة تنهائی انداختن و القاء این ـ   1
باشد، شما تنها بوده  نکته که: چون انقالب اسالمی خود در پهنه و زمینة وسیعی مشغول و گرفتار می

 باشید! گرم توانید به آن متکی و دل و نمی
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و باالخره مردم دلباخته به انقالب اسالمی را در سراسر جهان نسبت به آیندۀ انقالب اسالمی ـ  2
ـتن و    مردد ساختن و الاقل ـارجی نگهداش در انتظار پیروزی انقالب اسالمی بر دشمنان داخلی و خ

دیگر! و آن حیله که منتظر این همه نتیجه از آن بودند، تحمیل جنگ صدامی علیه ایران  ةدهها مسئل
 و انقالب اسالمی آن بود!

ـین مـوارد      باید اعتراف نمائیم که نسبت تنگی میدان مقاله، نمی ـیه بـه هم تواند همة اهداف روس
ر حال و هم در آینـده  خالصه شده و در کنار اهداف یاد شده اهداف اقتصادی، نظامی و... را هم د

ـنده    دنبال نکرده و مورد توجه قرار نداده باشد! ولی ما نسبت محدودیت فقط به ذکر نکتـه  ـائی بس ه
کردیم که برای اکثر مردم روشن تواند بود. همچنانکه نتوانستیم خیلی موارد و مسائل دیگری را که 

 یل و ارزیابی قرار دهیم.بویژه در رابطة با جنگ ایران و عراق مطرح تواند شد، مورد تحل
سار فطرت انسانی  اما از آنجا که انقالب ریشه در معنویتی مطهر و تطهیر کننده داشته، از چشمه

ـانی و   های استعماری خورد، نه تنها رشته و از ملکوت باطن آدمی آب می شان در برابر نعمات رحم

ـتین     ـین حالـت      تالشهای مؤمنان به اسالم و قرآن پنبه شـد کـه: صـدام در نخس ـاوز، ع ـای تج روزه

جوئی بر آمد و  روزهای نخستین ارتش سرخ روسیه، به ناتوانی خود اذعان پیدا کرده و در پی چاره

ـامی   ـا غـرب     همراهـی و ملت افغانستان که منافقت، سبعیت و درنده خوئی روسها و همگ ـان را ب ش

ـائی،         بیشتر از پیش وپیشه بهتر  جنایت ـا  ضـعف، تنه ـناخته بودنـد، بـدون کـوچکترین احس باز ش

خستگی و... و حتی با اعالم آمادگی جهـت شـرکت در جنـگ تحمیلـی علیـه صـدام، هـم علیـه         

ـا لحظـة حاضـر داغ و هـرا      تجاوزگران  ـنگرها را ت آفـرین بـرای    روسیه با همة قدرت تاختند و س

خواست از زمینـه بـه    ستعماری غرب که میا ـ های سیاسی دشمنان خویش نگهداشتند و هم با حیله

 له پرداختند!بنفع خویش بهره گیرد، به مقا

به هر حال، از آنجا که معنویت الهی اسالم، باطن این مردم را منقلب ساخته و بسوی ارزشـهای  

اند رنج هر گونه خسارۀ مالی  برانگیز کشانیده است، حاضر شده آفرین و ایثار متعالی، پایدار، حرکت

ـتی، بـه بـدی، بـ        و ج ـارت، بـه      هانی را تحمل نمایند. اما، از بیم بـردن رنـج، تـن بـه پس ذلـت، بـه اس

ـاء بـه خداونـد و در شـعاع       ـا اتک محکومیت، به ظلم، به ستم، به قلدری، به زورگوئی و... ندهند! و ب

 شهید عزیز و افتخارآفرین باشند. لیونیمفروزان معنویت اسالمی، پذیرای رنج حدود یک 

ـا  ها و ایثارها و مقاومت ها، و همة این پاکبازیها و خلود همة آن نیرنگها و جنایتها و پلیدی نتیجة  ه
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ـترش یافتـه از سـوئی     رآن شد که: اسالم، پیام الهی اسالم و معنویت روحنواز اسالم  و... شـد و گس

ـلمان       میعث شکست و سرافکندگی دشمنان اسالبا ـای مس ـان بخصـود ملته گردد و مـردم جه

بخـش و   متوجه قدرت و توانمندی مکتب نجاتلبنان، سودان، مصر، آفریقای جنوبی و... را عراق، 

ـاهی         حیات ـلمان را آگ ـان سـوم و بـویژه مـردم مس آفرین اسالم بسازد و از دیگر سوی، مـردم جه

اعتماد ساخته و هرگونه امیدشان را نسبت به  بخشیده و نه تنها نسبت به شعارهای پو، سوسیالیسم بی

اندیشه و شعارهای ادعائی آن به یأ  مبدل نماید که شدیدا  آنها را متوجه خطر آن نیز گردانید. این 

ـارآئی و نتیجـة مثب   ی تـ چه این ملتها به خوبی دریافتند که پالنهای نظامی روسیه در مورد افغانستان ک

ـامی       ـادی، نظ ـتهای سیاسـی، اقتص ـیه، شکس ـیحت روس و...  که نداشته هیچ، عالوه بر رسوائی و فض

ـالی حتـی مـی     تـوان در   متعددی را نیز بر وی تحمیل نموده است، و این واقعیت را به صـورتی اجم

های پی در پی رهبران روسیه نیز مورد شناسائی و بازیافت قـرار داد کـه در ظـرف سـه      مورد سکته

و  قلبیم دان سال، چهار رهبر این مملکت که با مسئله به صورتی درگیر بودند، سه تایشان سکتة نمی

 و...! کردند! مغزی
ای از بحـر مـواج معنویـت     تواند بیانگر نیرو و قدرت قطره آنچه آمد، هرگز و به هیچ روی نمی

ـا نتوانـد بـود و نـه      اسالمی باشد و ما فقط به مسائلی پرداختیم که احدی را یارای چشم پوشی از آنه
 همة آنچه در این زمینه تواند بود!
خوبی متوجـه کهنـه شـدن، فرسـوده شـدن و رسـوا شـدن شـعارها و          به هر حال، روسها که به
ـین        نیرومندی و فعال بودن اندیشهو ادعاهای سوسیالیستی خویش  ـای اسـالمی شـده و بـه ایـن یق ه

ـال   ـ باشند تا این ملت مسلمان می ـ  نظامی بر ملت مسلمان افغانستان ـ  اند که تسلط سیاسی رسیده مح
ـاوز و   باشد، بر آن شدند که جهت  می رهائی خود و سربازان ارتش سرخ، جهت فرار از ننـگ، تج

شکست، جهت سرپوش نهادن به شکست ایدئولوژی خویش، جهت تحریف اذهان ملل محـروم  
جهان سوم، جهت تحریف مسیر انقالب، و دهها مورد دیگر، با شریک جـرم همیشـگی و همپیالـة    

ـتها و راه    پیشه، سر یک میـز مـذا   استعماری خویش )آمریکا(ی جنایت ـته و جبـران شکس کره نشس
ـان!   ها و ناتوانی ترمیم و سرپوش نهادن به نارسائی های خویش را به تواف  برسند! بدا و بدا به حال این

اینان که به یک حساب، تمام قدرت تسلیحاتی و سیاسی جهان کنونی را در دست دارند، در برابـر  
اند که همة شعارهای بیشرمانة خویش را زیر پا  افتادهاسالم چنان به تزلزل و تذبذب  ۀپرتو خیره کنند
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ـالیزم را     شان شعار سازش نهاده و در پیش چشم مردم جهان و همانهائی که در برابر ـا امپری ناپـذیری ب
گیرند و با وی روی خون و  آشام جهان را در آغوش می های خون سر داده بودند، رهبر امپریالیست

 تان باد از چنین خجالتی! رسند! ننگ مصالحه و سازش و تواف  و... می ها انسان بهلیونیمآلهای  ایده
اینست که از آنچه آمد، قـدرت معنـوی   کلیات نپرداخته، اما گمان ما بر هر چند این مقاله جز به

ـلمان      اسالم تثبیت شده است و قدرت شکنی آن نیز! لذا معتقدیم که اگر امـت اسـالمی و ملـت مس
ـاد     افغانستان به جهاد مقد  خویش با دلگرمی شایسته و الزمی آن ادامه داده و چـراغ معنـوی جه

ـان         ـای پنه ـا و زوای ـان کـه تاریکیه اسالمی را فرا راه خویش داشته باشند، پرتـو نـورانی وی، همانس
ـای     نارسائی، خدعه و شکست استکبار شرق را نمودار ساخته است، می توانـد، کـدارتها و تاریکیه

ـا      تکبار، در های اخیر سران اس تواف  ـازم داریـم کـه ت ـاد ج مورد افغانستان، را نیز از بین ببرد. چه اعتق
ـاد     معنویت اسالمی در خانة قلب یکایک ملت مسلمان افغانستان می درخشد و شـعاع تابنـدۀ آن ابع

ـی    مختلف حیاتی آن ملت را روشنائی می ـلطة روس ـان س ـان و     ةبخشد، نه تنها امک تجاوزپیشـه بـر کی
رود که دیری نخواهد پائید که جوشش و خیزش سیل توفنـدۀ   عمل این مردم نمی کانون اندیشه و

انقالب اسالمی، پوزۀ استکبار را به خاک مالیده و معنویت اسالم بر کرسی حاکمیت آن دیار تکیه 
 :خواهد زد. انشاء اهلل! که

 ...ق رِيبٌ   للَّ ِ  ن صَلر   ِإنَّ  أ ال  
ـتاد      این مقاله در جزوۀ تحت عنوان ششم جدی در پرتو معنویت انقـالب اسـالمی از طـرف س

ـ ش بـه تیـراژ     2924خراسان، در تاریخ اول دیماه )جـدی(   ـ برگزاری مراسم ششم جدی  1111هـ
 جلد چاپ گردیده است.



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ششم جدی ةبه بهان

 ئی از گوشه

 نیرنگهای تجاوزگران
 

 هوالعالم الغیوب

تحق  و  یکی از مسایل بسیار مهم و پر ثمری که بررسی آن برای هر جامعه و ملتی مفید و برای
ـای        تداوم هر مکتب، نظام و انقالبی ـا نیرنگه ـناخت و مقابلـه ب ـئلة بررسـی، ش نقش حیاتی دارد، مس

های  ها و ناکامی متعدد دشمنان آن ملت و آن انقالب است. تا آنجا که اگر بخواهیم علت شکست
بسا مـوارد و   شویم که در های متعدد را شناسائی کنیم، بدون وقفه متوجه می جوامع و ملل و انقالب

ـای    مواقع علت و یا یکی از علتهای اساسی ناکامی ها، عدم آگاهی و شناخت دقی  مـردم از نیرنگه
 دشمنان جامعه و انقالب بوده است.

ـانون نبـوده و بررسـی     طبیعی ست که ملت افغانستان و انقالب اسالمی این مردم مستثنی از این ق
ند در سرنوشت کنونی و بعدی این ملت و تبلورِ تقدیر توا نیرنگهای استعمار )دشمنان این ملت( می

 اجتماعی آنان نقش بسیار مؤثر و مفیدی را بازی نماید. ـ سیاسی
ـته  ـ  با همة اینها آنچه درین رابطه  قابـل تأسـف و تـذکر     ـ   بویژه با در نظر گرفتن حجم این نوش

ـات         یئنماید، اینست که، نیرنگها می ـاد مختلـف حی ـا ابع ـانی در رابطـه ب ـتکبار جه که استعمار و اس
ـاب و...   این ملت بازی کرده، آنقدر زیاد است که نمی اجتماعی توان حتی در یک کتاب و دو کت

هائی که در طول پنجاه سال اخیر بر این ملت  به شرح آن نشست! در واقع، فقر، جهل و سایر بدبختی
ـامی، توسـط ارتـش سـرخ       تحمیل شده و روزبروز بر شدت  خویش افزوده تا اینک بـه اشـغال نظ
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برانداز را از مردم این دیار  ساز و بدبختی دولت سوسیالیستی روسیه انجامیده و مجال قیامی سرنوشت
ـناخت   سلب و ابتکار عمل را بدست استعمار جهانی نگهداشت، همانا، در یک کالم، بیشتر از عدم ش

ـان      این مردم از نیرنگهای دشمنان ـای   سیاسـت  متوجـه شان، پایه و مایه تواند گرفـت! چـه اگـر این بازیه
ـیم نبـود. هـر       استکبار و نیرنگهای ابلیسی وی می ـاهد آن بودند، یقینا  امروز وضع به اینگونه که اینـک ش

بر مبنای معاییری دیگر مورد توجه و ارزیابی و تعلیل قرار دهیم، ز دیدگاهی دیگر و اگر مسئله را اچند 
 تری نیز دست یافت. های دیگر و مهم شاید بتوان به علت

های  ی بخش بسیار جزئی و ملمو  از آندستة از نیرنگ آنست تا به ارائهبه هر حال این نبشته بر
ـا پوسـت بـدن خـویش لمـس          استعمار بپردازد که ملت افغانستان نمودهای واقعـی و عینـی آن را ب

ـیة               کرده ـاوز ارتـش سـرخ روس ـته بـه بهانـة ششـم جـدی )روز تج ـا کـه ایـن نبش ـاز از آنج اند. و ب
ـاره     شود، می قلمزده می سوسیالیستی( ـیه، اش ـای روس ئـی گـذرا    کوشیم به قسمت انـدکی از نیرنگه

تفصیل و تشریح کامل این قضیه را به صاحبان اندیشه، تعهد و قلم سپرده و از آنان بخواهیم  نموده و
پذیری در امان بماند و هـم   مان از آسیب ها قرار دهند تا هم انقالب ملت را در جریان این فریبکاری
 نیرنگهای استعمار و استکبار بیش از این نسوزند. ملت مظلوم افغانستان در آتش

ژرفای خیانتهای روسیة سوسیالیستی آشنا شده و از هویـت و   بهی اینکه بتوانیم بیشتر و بهتر ما برا
ـای مـورد عمـل       ماهیت واقعی نظام استعماری این کشور، آگاهی بیشتری بدسـت آوریـم، نیرنگه

ـان را بـه شـرح     روسیه در رابطة با افغانستان را به دو دستة مهم بخش کرده و از هر یک مهمتـرین   ش
 :نشینیم می

 

 بخش اول

 اند ی که با دولت باختهئنیرنگها
 

 ظاهر فریبی

روسها از همان اوایل برای اینکه به صورتی جوهری و کیفی نظام و سیاست خـود را مردمـی و   
نکه اثبات نمایند یپردازند، و نیز برای ا غیر از سیاستها و نظامهائی قلمداد کنند که به استعمار مردم می

ـا حکومـت   « ناپذیر دشمن آشتی» استعمار انگلیس و مخالف همه جانبة مشی سیاسی وی در رابطة ب
 کردند. افغانستان هستند، خویشتن را دوست دولت ظاهرخان قلمداد می
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داری را مورد طعن و لعـن و... قـرار    ای که انگلیس و سایر دولتهای سرمایه اینان در همان نشریه
ـیده و آن را بـه      خانی پشتیبا دادند، از دولت ظاهر می ـار را بـه رخ وی کش نی به عمل آورده، ایـن ک

 داشتند! حساب جانبداری از دولتهای ضعیف در برابر دولتهای قوی القاء می
ـار دولـت     لذا همیشه مدعی بودند که حاضرند تجارب سیاسـی، فرهنگـی   و... خـود را در اختی
ـاری و خـدمت نماینـد!     ظاهرخانی گذاشته و از این طری  بـرای رشـد، تقویـت و تـداوم آن     همک

الت دولت خود کچنانکه وقتی این نیرنگها در ظاهرخان مؤثر افتاده و ظاهرخان هم روش حل مش
ـتی را    خواهی مردم جویا شد، روسها فـورا  پخـش اندیشـه    را در برابر نهضت آزادی ـای مارکسیس ه

آن مثالهای بیشماری از مؤثرترین داروی این درد تشخیص داده و برای اثبات کارآئی و مؤثر بودن 
ـان   جامعة اروپا آوردند! که اتفاقا  توانست دولت ظاهرخانی را قانع سازد. چه روسها توانستند ظاهرخ

ـادی مارکسیسـم،     را به این باور برسانند که در جامعة سنتی افغانستان، ابراز و پخش اندیشه ـای الح ه
ـاط ضـعف دولـت و       خواهد توانست روشنفکران و انقالبیونی را که همـة توجـه   ـان معطـوف نق ش

باشد، به خود خوانده و پس  بازیافت روشهای مؤثری برای کوبیدن دولت و بیداری و قیام مردم می
ـته و    از حسا  ساختن آنان، خود این حساسیت می تواند، هم آنان را قسما  و نوعا  مشـغول نگهداش

 شان را به جنگی ایدئولوژیک تبدیل نماید! هم مبارزۀ
یم که تجویز این دارو و دادن نتیجة مؤثر وی ظاهرخان را به آنها بیشتر از پیش مطمئن و لذا دید

 بندتر ساخت.ینسبت به روابط دیپلماتیک پا
ـایر    را روسها و دل خوش داشتن دولت ظاهرخان بود که آنان« ظاهر فریبی»همین  ـاختن س در ب

البی! بدون کمترین احسا  شرمی از ! تا آنجا که دیدیم، همین روسهای انقتر ساخت نیرنگها جری
گیری آن را در  و برخورد و موضع« وضع سیاسی دولت ظاهرخانی»ملت محروم و مظلوم افغانستان 

ـاد دادنـد کـه مطالعـة     ها را بدا ها و روزنامه از نشریهقبال ملت ستوده و صفحات متعددی  ن اختص
 انگیزد. صاحب غیرتی را بر میجراید خود افغانستان در این دوره، نفرت هر صاحب وجدان و 

اش را به این  دولت سوسیالیست روسیه بر آن بود تا با هر حیله و ترفندی ظاهرخان و دار و دسته
ـیدن مواهـب            ـتان، ظرفیـت بخش ـاعی و فرهنگـی افغانس ـاع سیاسـی، اجتم ـاند کـه اوض ذهنیت برس

شان را در ابعاد اقتصادی  سته و اگر شاه بیش از این مردم را آزاد گذاشته و دتدیموکراسی را نداش
و فرهنگی و سیاسی و... باز گذارد، مردم از زمینه برداشت منطقی! کرده نخواهند توانست و آنوقت 
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 به جای پیشرفت به سوی تمدن پیشرفت بسوی انارشیسم، و توحش صورت خواهد گرفت.
ـا  و محکومیـت  اچیزترین آنها، پسـت این کار برای روسها فوائد بیشماری را در برداشت که ن ر ب

ـتن تخـم      جلوه دادن دولت ظاهرخانی، تولید اختناق و ضدیت و دشمنی میان دولـت و ملـت، کاش
ـاج گـرفتن از     قیامهائی به نفع خود و نیز، همیشه عقب نگهداشتن دولت برای مسلط بودن بـر آن و ب

 آن تواند بود.
کردن پالنهای سریع و  و درست برای تحق  همین اهداف بود که دولت ظاهرخانی را از دنبال

ـان بـرای    دارای فوریت منع کرده و به دنبال نمودن پالنهای بطی و درازمدت، تشوی  می کردند! این
ارزش جلوه دادن پالنهای سریع دولت هزار و یک دلیل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... ذکـر   کم

 کردند. کرده و آن را دقیقا  به ضرر دولت قلمداد می
ـای تـر  و وحشـت    کردند که برآوردن سریع نیازهای  را معتقد میآنها ظاهرخان  مردم، گوی

ـار    دولت از اعتراض مردم بوده و چون مردم به این برداشت رسیدند، از هر طرف دولت را زیـر فش
کوشند یا خواهشهای آنان را برآورده سازد و یا کنار رفته و زمام امور را بدست خود  قرار داده و می
 مردم بسپارد.

لذاست که ما در طول حکومت چهل سالة ظاهرخان، یک پالن و یا برنامـة دو فـوریتی سـراغ    
 توانیم که به نفع مردم و در جهت رفع نیازهای فوری مردم بوده باشد! داده نمی

و باز از دیگر سوی برای اینکه تأثیر و ارزش همین پالنهای کُند و مسخره را نیز نابود و یا الاقل 
ـاع! و...!    کردند که: علم نوین سیاست! و دانـش  شند، به دولت القاء میمحدود کرده با علمـی اجتم

 ها را نادیده بگیرد! ها بوده و کمیت همیشه متوجه کیفیتکند که دولت  ایجاب می
دولت را محدود و محدودتر ساخته و تا بدانجا به این نیرنـگ  های  و از این طری  ساحة فعالیت
ـار        ضد انسانی توجه و رسیدگی نمودند که حتی دامن علـم و بـدتر از آن سـواد را نیـز گرفتـه و ک

بدانجا کشید که نه تنها، آموزش محدود به شهرهای بزرگ گردیده که در طول تاریخ حکومـت  
 باشیم! ظاهرخانی! ما شاهد گشایش حتی یک کال  سوادآموزی نمی
و رعایای شما به علم و پیشـرفت  سخن اینان به دولت ظاهرخانی همیشه این بود که ملت افغانستان 

برند، لذا هیچ الزامی در کار نیست  ئی نداشته، قدر شما را ندانسته و در شرایط بدوی بسر می هیچ عالقه
 که دهات مدرسه داشته و یا شرایط رفتن، جذب و رویکرد به مدرسه را در دهات آماده سازید!
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ـادی اقحرف دولت سوسیالیستی روسیه در رابطه با پالنهای  ـاعی و   ـ   بـویژه زراعـی   ـ   تص و اجتم
ـای   تر از ضرورت باالخص نظامی همین بوده، همة پالنهای موجودۀ دولت را خیلی بازتر و گسترده ه

 کرد! فعلی مردم قلمداد می
ـاعی، فرهنگـی،       روسها از یک طرف برنامه های دولت ظاهرخان را به بهتـر شـدن وضـع اجتم
کردند که تا این مردم و فرهنگ و اندیشة آنها ترقی  القاء می ساختند و اقتصادی و... مردم محول می

نماید! از طرفی هم، دولت را بـه   ننماید، هیچ کاری مفید واقع نشده و ارزش واقعی خود را پیدا نمی
ـاخته و از طریـ  بـه      های فریبنده و کمک وعده های اقتصادی، نظامی و...آینده دلگرم و امیـدوار س

 نمودند! ها زمینة تسلط همه جانبة خود را تحکیم می و کمکها  عقب انداختن وعده
ـاری و کمـک و بـه     سیاست ابلیسی دولت روسیه بر این مبنا قرار داشت که با دادن وعدۀ همک
تعوی  انداختن آن، هم از زمان مناسب برای تحق  اهداف استعماری خود استفاده نماید؛ هم دولت 

ـبت بـه آینـده     و دستهخان و دار  شغول دارد؛ هم ظاهرئی م ریزیهای مسخره را به شبه برنامه اش را نس
شان در موضع اتکاء به خود و حتی به نوعی غرور کشانیده، و ملت را  مطمئن و نسبت به وضع فعلی

 در وضعی کشنده و دردبار سرگردان و... به دنبال خویش بکشاند!
و متوجه عواقب وخیم آنها گردد، راه و باز برای آنکه ظاهرخان نتواند نیرنگهای آنها را خوانده 

ـات    و رسم سرگرم و مشغول نگهداشتن ملت را به وی آموخته و با کمک ـاد اختالف های مؤثر ایج
شود که ظاهرخان در طول دوران سلطنت خویش از هرکـدام بـه    متعدد و کمرشکن را یادآور می

 نحوی سوء استفاده کرد.

ئی به نحوی، از  زبانی به شکلی! از اختالفات منطقهفات ئی! از اختال از اختالفات مذهبی به گونه

ـنفکر   ـ  اختالفات اقتصادی به رنگی! از اختالفات تیپی و صنفی ـانی و روش بـه   ـ   مثل اختالف روح

روشی و از اختالفات نژادی به ترتیبی! و اینان نه چیزهائی است که بتوان انکارش کرده و هر یـک  

ـاه مـورد توجیـه قـرار     باثترا به نحوی جهت روپوش نهادن به خ ـان داد! چـه مـردم     های ظاهرش ش

ـانة روان         ، هر یک به گونهافغانستان ـات را بـر ش ـا چنـدتای از ایـن اختالف ئی زخم دردبار یکـی و ی

شـوند! کـه    خویش داشته و هنوز هم که هنوز است از همین سوراخ برای چندمین بار گزیـده مـی  

 صه بهتر!غگذشتنِ از شرح این 

ـانیده و زمینـة    روسها برای اینکه پیوند و ارتباط میان ملت و دولت ظاهرخانی را بکلی از هم پاش
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بار فـراهم آورنـد، دولـت را نماینـدۀ      جذب و انحراف هر کدام را به سوی خود، با روشی شیطنت

ـا بـه   « قدرت» ـیدند، کـه    « قـدرت »معرفی کرده و بدینسان نه تنه ـترش »، «حفـظ »جاذبـه بخش ، «گس

 ها را قانونیت بخشیدند! های دولت در این زمینه و فعالیت« تداوم»، «تمرکز»، «رتکاث»
ـان    در واقع، دولت سوسیالیستی روسیه، پس از یک سلسه تلقینات انحرافی، توانست بـه ظاهرخ

ایـن دولـت   »و « کند نه ملـت!  این قدرت است که حکومت و حاکمیت را حفظ می»بقبوالند که: 
ـاکی بـود،   « باشد نه ملت!« قدرت» است که باید نمایندَ و در حقیقت این، مقدمة نیرنگ بسیار خطرن
 روسیة سوسیالیستی! هظاهرخانی بدولت « قدرت نظامی»و یا الاقل « قدرت»برای وابسته کردن 

ایست  مسلمان افغانستان آورد؟! مسئلهحال تحق  اهداف نهفته درین نیرنگ چه بالهائی بر سر ملت 
ـ ش 2911ششم جدی »که   سرآغاز فصل نوین و تکاملی! آنست!« ه

ـا ارزش  « قدرت»به کرسی نشانیدن  برایدولت سوسیالیست روسیه درست  به جای هر ایده و ی
های وسیعی به خرج داد، تا روح تکنولوژیک و صنعتی بودن را که نمود، مشخصـه   دیگری تالش

های دیگر ساخته و آن  ن آرمانباشد، جانشی می« حاکمیت قدرت»ئی برای تحکیم و تثبیت  و مقدمه
ـام   یرا اصل اساس حیات امروزی جابزند! و دیدیم که این نیرنگ بسیار خطرناک و بدفرجام در تم

بار، رسوخ کرده و حتی روح  زوایای سیاست دولت ظاهرخانی به نحوی سخت انحرافی و حقارت
مملکت موجوداتی ساخت آموزشی این کشور را به لجن مالید و از جوانان این  ـ  سیاست فرهنگی

که در مرکز آمال و آرزوهایشان چیزی جز ادغام شدن و ذوب شدن در فرهنـگ تکنولوژیـک و   
 گری نداشت! جلو غرب، جلوه بی

ـار و هـرا    ئـی انحـراف   روسها توانستند سیاست تبلیغاتی دولت را بـه گونـه   ـان    ب انگیـز در جری

حوی سخت سطحی و قشری به سوی قدرت و تکنولوژی قرار داده و ذهنیت مردم را به ن« قدرت»

 و... بکشانند.

ة وجود متوجـه قـدرت و   مشد تا مردم با ه ها بدان واسطه به کار بسته می در حقیقت این نیرنگ

ـایر زمینـه    ـا را، اوال  در مراتـب بعـدیِ     تکنولوژی شده، ارزش اولیه و اصلی را به قـدرت داده و س ه

تر و... دارد نسبت به پدیده و اموری  که به قدرت رابطة نزدیکارزشمندی قرار دهند و ثانیا  آنچه را 

 که تضمین قدرت و حاکمیت و ارزشمندی آن را ندارد، بیشتر بها داده مورد توجه قرار دهند.

فرجام داشته که متأسفانه دولت سوسیالیسـت   رسیدن به این ذهنیت دو نتیجة بسیار هراسبار و بد
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باشـد   نتیجه که خود مادر و زایندۀ نتایج بسیار زشـت دیگـری نیـز مـی    روسیه توانست به این هر دو 

 جامة تحق  پوشاند.
نخستین نتیجة رسیدن به این ذهنیت آن بود که مردم و باورمندان به اصالت قـدرت )دولـت( از   

را به عنوان یکی از مراکز و مراجـع مهـم قـدرت و هدیـه کننـدۀ آن      « روسیة سوسیالیستی»آن پس 
د را و، تکامل، پیشرفت و... ابعاد فرهنگی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسـی و... خـ  شناخته، رشد

ـیه توانـد بـود       ـ   در گرو وابستگی و یا الاقل داشتن روابط با مرجع قدرت ـال روس   ـ   کـه دریـن ح
نمودار بوده و حتی در رابطه پنداشتند! چیزی که نمودهای مشخص و معین آن در ابعاد مختلف  می

کننـد کـه:    شود که باورمندان و مؤمنان به اصالت قـدرت بلغـور مـی    یاسی، اغلب شنیده میبا بعد س
 توان برد سیاسی چشمگیری داشت! بدون وابستگی به یکی از قدرتها نمی

اند، درین رابطة ویـژه   ست، آنهائی که شناسائی استعمار را وجهة همت خویش قرار داده طبیعی
های متعـددی، چـه در    ها، نارسائیها و بدبختی آموزیها، کژ فهمی)اصل قرار دادن قدرت( متوجه بد 

و مسائل اقتصادی، چه در ساحة اخـالق و   ساحة فرهنگ و آموزش، چه در ساحة اقتصاد و روابط
ـا نیـز    ها و ژست گرفتن آداب و رسوم اجتماعی و چه بسا که حتی در ساحة نحوۀ صحبت کردن ه

 پنداریم. اجمالی می شده باشند که ناگفتنش را بهتر از شرح
تر و زیانبارتر از اولی تواند بـود،   مخرب ی این نیرنگ که از دیدگاهی بسیارشرمزادومین نتیجة 

ـالی،      آنست که مردم و نیز دولت، خود را و انسانیت خود را و جـوهر واالی خـود را و هویـت متع
اسـت کـه آدم   « قدرت» کنند که این برانداز خود را فراموش کرده و گمان می ساز و قدرت قدرت
 آفریند و جامعة قدرتمند انسانی! سازد و جامعة انسانی، نه اینکه این انسان است که قدرت می می

ـالی وی     ـان و جـوهرۀ متع پستی و خطر این ذهنیت در حدیست که شایسته است آنها که به انس
ئـی را   اجتماعی و عم  فاجعـه شان ژرفای نارسائیها و کدارتهای  آشنائی بیشتری داشته و تنور باطنی

ـانیدن آن    که استعمار برای انسانیت فراهم دیده، روشن و دیدنی می ـاز شناس نماید، در پی تحلیل و ب
 ضاللت بیرون آورند. شان دعوت نموده و از گمراهی و برآمده مردم را به فطرت ربانی

یگـر را بـرای ملـت    به هر حال، در واقع همین نیرنگ ابلیسـی بـود کـه زمینـة تحقـ  نیرنگـی د      
ـال  « قـدرت »و « سیاسـت »افغانستان فراهم کرد! و آن دادن پیوند و ارتباط میان  از « سیاسـت »و انفص

 «!دین»و « خالقا»
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ـیار مـؤثری    و از آنجا که این نیرنگ می توانست در جهت تداوم حکومت ظاهرخانی نقش بس
 تبلیغات اساسی خویش قرار داد. بازی نماید، دولت به شایستگی از آن استقبال کرده و آن را جزء

این کارها امید دولت را به کلی از ملت بریده و متوجه مرجع قدرت )روسیه( ساخته و در رابطه 
وارد نموده، اوال  تعهد اخالقی، انسانی و الهی  توانست تحریفی سخت استعماری با ذهنیت مردم، می

محول نماید که هر دو را انجام داد و « قدرت»را به داشتن  مردم را عقب رانده و حداقل، ایفای تعهد
ـاز هـم      ـ های متعهدانه و سیاسی ثانیا ، همة فعالیت ـازد کـه ب اخالقی را وسیله و ابزار دست قدرت بس

ـا،   شویم که نـزد خیلـی   ساخت. و اگر امروز، پس از آن همه سال و تحمل بدبختی و... متوجه می ه
ـالهای     مطرح می فعالیت سیاسی و... برای رسیدن به حاکمیت ـائی دارد کـه س باشد، ریشه در نیرنگه

 پیش روسیة سوسیالیستی درین میدان باخته است.
ست که وقتی قدرت اصالت محوری یافت و ملت ارزش خویش را نزد دولتی از دست  طبیعی

داد و رابطة دولت، ملت و دین و آرمانهای انسانی و مردمی دستخوش و بازیچة مراجع قدرت قرار 
روابـط  »بار و بدون حساسیت  و یا به زبانی تحریفبارتر و مالیم و چرب و غفلت« وابستگی»، گرفت

ـناخته     با مراجع قدرت، اسا  حکومت« دیپلماتیک ـای آن ش داری و رسیدن به حاکمیـت و راز بق
خواهد شد! چنانکه نیرنگهای دولت سوسیالیستی روسیه در رابطه با دولت ظاهرخانی، همین فراینـد  

داری و حاکمیـت و   آور، اسا  حکومت ئی خنده را ببار آورده و ظاهر و باند وی، به گونه کشنده
 راز بقای حکومت خویش را در همین مسایل جستجو کرده و بدان سخت مؤمن بودند.
ـیه در  ـا    با در خواست پوزش از ناتوانی و عدم امکان پیگرد و بر شمردن نیرنگهای روس رابطـه ب

ـا را   آمیز و بدبختی بخواهد نتایج سوء و فرایندهای فاجعه یسکدولت افغانستان، اگر  زای این نیرنگه

در رابطه با ملت افغانستان و ابعاد گستردۀ سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و... آن مورد تحلیل و 

بـه تصـویر کشـد، خـود کاریسـت       ها و مثالهای برجستة آن را یکی یکی ارزیابی قرار داده و نمونه

ـان   عظیم و بیدار کننده و نمایانگر این واقعیت که دولت سوسیالیست روسیه نه تنها به دولت ظاهرخ

سالم روشهای و به جای رفتن و شناختن  و ملت افغانستان خیانت نموده که هم به خویش ظلم کرده

پیشه ساخته و هم بـه ملـت    ،و ستم بیراهه رفته شالت و نیازهای خویکعقالئی برای دفع و رفع مش

 کرده است. دهای متعدد وار روسیه لطمه
ـا از دریچـة عبـرت      ـال     امید ما بر آنست که رحمت عام انقـالب اسـالمی، ی ـامل ح آمـوزی ش
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که نهایتا   باری از تجربة انحرافو یا  شده، روسیة سوسیالیستیبازان  گران و نیرنگ ناخداپرستان و حیله
ـته،   کشی انجامید عبرت گرفته، دست از ستمگری و سـفاکی  به ایجاد دولت کارمل و ارتش برداش

همت خویش سازند و یا رحمت عام این انقـالب الهـی از دریچـة ظهـور و تجلـی      انسانیت را وجهة 
 ببندد. انراه ظلم و ستمگری بیشتر را برآنبا نابود کردن آنان،  قهاریت ح  شامل حال آنان شده و

 

 دوم بخش

 نیرنگهائی که در رابطة با ملت باختند
 

ـار         دولت سوسیالیستی روسیه، ـانی بـه ک ـا دولـت ظاهرخ ـائی کـه ب  همزمان و در عرض نیرنگه
ـا مـردم نیـز       نیرنگها و حیله بست، می ـاکی را در رابطـة ب ـار مـی  بـ های متعدد و خطرن بسـت کـه    ه ک
ای، مردمی، خلقـی و...( قلمـداد کـردن     )توده« تسدومردم »آیندترین آنها  آموزترین و ناخوشبد

 رژیم و دولت روسیه بود.
ـان   اینان اصال  نظام خویش را نظام توده ها و خلقها و دولت خویش را دولت خدمتگزار محروم

کردند. روسها با تمام قدرت و با استفاده از هر نوع وسیلة  و ستمدیدگان و رنجبران جهان قلمداد می
ـا  و از نظـر ذاتـی و      نمودند که: رژیم افغانستان چنین القاء میممکن به ملت  ـا  و کیف سوسیالیستی کم

ـامی    و در جهـت خـدمت بـه    « مردمـی »سـت   جوهری و با تمام ماهیت و هویـت خـویش، اوال  نظ
 داری و مستبد! رومان و رنجدیدگان جهان و ثانیا ، در همة ابعاد مخالف دولتهای سرمایهحم

و  ی، غیر مردمی، اسارتبار،دنظام شاهی افغانستان را، نظامی کهنه، فرسوده، استبدااینان نزد مردم 
حتی وابستة به غرب و انگلیس قلمداد کرده و داشتن روابط سیاسی با این دولت پو، و مسخره را، از 

 های رنجیدۀ افغان! دادند و از دیگر سوی به نفع توده سیاسی و دیپلماتیک جلوه می« تعارفی»سوئی 
کرد که اگر ما )روسیة سوسیالیستی(، روابط سیاسی خود را  دولت روسیه به ملت چنین القاء می

نمائیم، دست غرب و دولتهای استعمار غربی، به صورتی کامل و همه جانبـه، بـرای   قطع با افغانستان 
افغانستان باز شـده و غـرب هـم، رنجبـران ایـن       چپاول امکانات مادی و معنوی ملت ستمدیدۀ محروم

 پیشـه  کشور را به خاک سیاه خواهد نشانید! و این حرف، درست همان چیزیست که روسهای جنایت
ـان    و تجاوزکار، امروز، وقتی پای خروج نیروهای استعماری ارتش سرخ روسیة سوسیالیستی بـه می

دانم به کدام دستة از حیوانات سیاسی و یا  میخواهند ن کنند! بدین معنی که می آید، نشخوار می می
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 باشد! استعماری بفهمانند که: علت عدم خروج نیروهای ارتش سرخ، هجوم غرب به افغانستان می
ـیه خـود را مردمـی و خلقـی        به هر حال، این رشته سری دراز دارد، و طبیعی اسـت وقتـی روس

ـتعماری    باختـه و زمینـة فعالیـت    قلمداد نماید، حاضر است نیرنگ دیگری نیز در این رابطه ـای اس ه
ـال   عنوان کردن آمادگی دولت روسیه جهت ارائه را گسترش دهد! و آن:خویش  ی کمکها و انتق
 باشد! ها از زنجیر استبداد و استثمار و... می بخش برای رهائی خل  های بسیار حیات تجربه

ـان      این نیرنگ ابلیسی روسیه تا آنجا برنده، کمرشکن و غیرمرئی  ـادی از جوان بـود کـه عـدۀ زی
ـارت   ـاخت کـه بـرای فـراهم       در  خوانده، مدرسه دیده و دانشگاهی را فریفتة زنجیـری اس ـار س ب

نمودند! که نمونة کوچک این مسابقه را هم امروز  ها داشته و مباهات می آوردن و خرید آن، مسابقه
بهة ملی وسیع پدر وطن به تماشا   و پرچم و یا جلاحزاب خ« ةوطن فروشان»های  توان در فعالیت می

 ایستاد.
ـا ایـن ملـت        سها مدعی شدند که حاضرند تجارب خودرو ـال دهنـد ت ـتان انتق را به ملت افغانس

ـارب بتواننـد خـود را از    همچون کارگران و دهقانان روسی، پس از بکار بسـ  زیـر یـوغ    تن ایـن تج
ـتة بـه غـرب رهانیـده و خـوِد        ـالم و وابس ـام ظ ـارگران و     استبداد و استثمار حک ـان و ک ـین دهقان هم

 دهقانزادگان حکومت را به دست گیرند!
ـته باشـد! و خیلـی از ذهنیـت    « خوشخبری»طبیعی است که این  ـام را بـه     جایزه هم داش ـای خ ه

ترین روش و بهترین  ی مجرب لذا دیدیم که ارائه ی به وجد و نشاط وادارد!آن آماده و حتپذیرش 
ـای سیاسـی   به حاکمیت دهقانان و دهقانزادگان، اندیشهتجربه و نزدیکترین راه رسیدن  فلسـفی   ـ   ه

ـان اسـت، بـه ایـن      لنینیسم معرفی شده و گفته آمد که اگر سر رهائی و رشد و ترقـی  ـ  مارکسیسم ت
 های علمی و... تمسک جوئید ورنه راهی برای رهائی شما وجود نخواهد داشت! اندیشه

ـایل و روشـهای       این بود که همزمان با داشتن روابط نزدیک ـا وس ـان و فـریفتن وی ب با ظاهرخ

ـاه منطقـه بـه     و تمسخرآوری همچون: دیموکراتیک مختلف و دادن القاب بسیار مضحک ترین ش

اجتماعی مـردم را   ـ دولت و سیاست وی را تحمل ناپذیر خوانده، وضع اقتصادی ،وی و... نزد ملت

ـارآئی و سـود و بـدون ارزش     به دوران توحش نسبت داده، پالنهای دولت ظاهرخانی را  بـدون ک

دادنـد!   جلوه مـی  مستمر اجتماعی و خلقی قلمداد نموده و اصوال  نظام شاهی را بدون کارآئی مطل 

ـتثماری  ـتبدادی بـودن    ـ   تا مردم به استبداد ظاهرخانی، به تنبلی و بیکارگی دولت، تا مردم، به اس اس
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های روسیه مبنـی   شده، از فرمول سوسیالیست رژیم و پیشرو و مترقی بودن رژیم سوسیالیستی معتقد

 بر به راه انداختن تظاهرات و... بهره گرفته تضاد و تنفر خود را نسبت به دولت اظهار نمایند.
ـان روشـن مـی     باشـد اینسـت کـه     آنچه بدون هر نوع تردیدی درین رابطه مورد قبول همـة اذه

ـاد ایـن جـو        ها را واقعا  برای رهائی ملت ارائه  روسیه، این فرمول نکـرده، بلکـه از آن جهـت بـه ایج
ـاختن و مطیـع بـودن     میاجتماعی افغانستان  ـ  دلخوش بود که ناآرامی جو سیاسی تواند در وابسته س

ـلحة فرسـوده و... خـ    همه جانبة دولت افغانستان   ةد را بـه بهانـ  وبه وی کمک نموده و روسیه نیـز، اس
آشفته بودن جو به دولت ظاهرخانی با قیمت گزافی فروخته و در سایر ابعاد نیز، امتیازات چشـمگیر  

ـیچ حـالل      ـاهد بـوده و ه ـان ش ـار     زاده و دهن پرکنی بدست آورد، چنانکه همگ  ئـی هـم آن را انک
ـاهری فریبنـده و مـردم        نمی ـا ازآن جهـت کـه ظ  گرایانـه داشـت، خـود     نماید. هر چند ایـن نیرنگه
ـاری کنـد! کـه     توانست در: القاء امید به فردائی بهتر و زندگانی  می ـیه را ی خوبتر، مردم را فریفته و روس

ئی را چنان در توهمات و خیاالت پو، استعماری سوسیالیسم غرق کرده بود که خصلت  کرد! و عده
 بود. از آنان گرفته و در منجالب عفن ایدآلیسم )وهمزدگی( غرق نمودهشان را  گرائی واقعیت

از نیرنگهای دیگری که روسیة سوسیالیستی در رابطة با مردم افغانستان بازی کرده اسـت یکـی   
ـیة سوسیالیسـت   ست که جهت ایجاد وا یئ های ضد انسانی دروغبافی ، بـدان  بستگی جوانان بـه روس

 متوسل شده است.

امپراطوری روسها برای جوانان افغانستان، علت اصلی پیروزی سیاسی خویش بر حکومت و یا 

زدن به فرهنگ گذشتة روسیه و رویکرد بـه سوسیالیسـم قلمـداد کـرده و      روسی را، پشت پا« تزار»

پیروزیهای علمی و تکنولوژیک خویش را نتیجة همین پشت پا زدن به فرهنگ ملی و سنتی روسیه 

ـباور   لنینیسم( قلمداد می ـ  و روی آوردن به فلسفة علمی )مارکسیسم و زجـر   کردند! تا جـوان خوش

اجتماعی خویش مورد تجویز  ـ  کشیدۀ افغانی، این نسخة شفابخش را در رابطه با سرنوشت سیاسی

ـته و  تر، کم یدن به بهروزی هر چه سریعقرار داده و به امید رس ر همت به نابودی فرهنگ خویش بس

ـار و سـرب    ـ   های مترقیانة مارکسیسم حلقة غالمی و وابستگی اندیشه ـا افتخ لندی بگـوش  لنینیسـم را ب

 آویزد!

آوردهای ذلتبار و سرافکنده ساز و مهیبی را به دنبال  به کار بستن این نیرنگ بسیار خطرناک پی

توان  سپرده به این باور پو، می جوانان دل جانبَ هویتی همه ترین فرایند آن را در بی داشت که ناچیز
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ـیة    دسته از اندیشهمشاهده کرد! و چنانکه در افغانستان در میان گروهی که با این ـتعماری روس های اس

ـادقانه »سوسیالیستی برخوردی خوشباورانه و به زبانی  ـاهده کـردیم، پـس از      !« ص کـرده بودنـد، مش

ـائی   این نیرنگ ابلیسی، با همة ارزشهای انسانی، تکامل لاعما جامعـة خـویش از   آفـرین   بخـش، ره

بودن آنها، به جدال برخاسته و درین راه تا اخالق، ادب و هنر و شعر و فلسفه و... به عنوان ارتجاعی 

حیا  های بی آنجا پیش رفتند که قبل از رسیدن به سیاست مارکسیستی، در دوران ظاهرخان، پرچمی

 دادند! عفتی، عنوان عملی انقالبی و پیشرو را می کرده و به این بی« اشتراکی»و... زنان خویش را 
زدائی کرده باشد، سـخن از تحقیـر    افتاده و غیرت و آنگاه که نیرنگ روسیه در این حد کارگر

روحانیت و روحانیون، سخن از تحقیر مسجد و منبر، سـخن از تحقیـر دیـن و دینـداری و عفـت و      
 و... بیهوده خواهد بود. قاخال

ـای برادرانـة       هنر و بی این بردگان بی ـتعماری و کمکه فرهنگ روسیه، در جاذبـة شـعارهای اس
ـاوزگر و       همة این خفتروسیة سوسیالیستی به  ـتاد تج ـانیده و کردنـد آنچـه را اس ها جامة عمل پوش
 داد. استعمارگرشان امر می

طـرح  « تـز »مطاب   ،اش بسنده نکرده بخش و آزاد کننده اینان به تحقیر مذهب و ارزشهای تعالی
تثمار و... مذهبیون را وسیله و ابزار دست استبداد، استعمار، اسو شده از جانب اربابان روسی، مذهب 

های  خوانده و بر آن بودند که عامل اصلی بدبختی ملت افغانستان در طول صدها سال، همین اندیشه
 خرافی )مذهبی!( و مذهبیون و آخوندهای مزدور و غیره بوده است!

خورده و بکار رفته بود که اغلب جوانها از مطالعة کتابهای مذهبی  این نیرنگ روسیه چنان به جا
ها و گامهای عملی برداشتن در  نمودند، چه رسد به رفتن در مساجد و تکیه ت و... میاحسا  حقار

 زمینة مسایل مذهبی!

ـتن  ـای متعـدد دیگـری     با این همه هنوز برای روسیة استعمارپیشه جای بافتن و به کار بس نیرنگه

ت مظلوم افغانستان خالی بود! هر چند به گمان ما، بدترین ضربه و زیانبارترین نیرنگی که روسها با مل

ـات و روشـهای      وارد آورده و بکار بستند، همین فرهنگ ـایل، امکان ـا وس زدائی هراسباری بود که ب

 مختلف و متعدد، جامة عمل پوشانیدند.

ـتر و سـریعتر افـراد عقـده       خـورده و   ئـی، شکسـت   نیرنگ دیگر روسها برای جذب هرچـه بیش

طلب، القاء این مسئله بود که اگر روسها بخواهند به گروه، دسته و حزبی اعتماد پیدا نماینـد،   شهرت
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توانند از طری  زد و بندهای سیاسی و... آن گروه را به حاکمیت برسانند! و برای اینکه این مسئله  می

ـار بـه     هائی نیز از نشین افراد شده و تا عم  تصورات و تخیالت آنها راه یابد، مثال ذهن گوشـه و کن

 کشیدند! شان می رخ
 جوی متوجه شود که: مند و قدرت ست وقتی عناصر ادغام پذیر، عقده طبیعی

 باشد؛ کرده سوسیالیسم می نصنعت و تکنولوژی در گرو پذیرش و پیاد
 باشد؛ ابرقدرت شدن در گروه پذیرش و پیاده کردن سوسیالیسم می

ـا    گرو پذیرش و پیاده کردن سوسیالیسـم مـی  رسیدن به حاکمیت و اسم و رسم و... در  باشـد؛ ب
ـان و      برای یکبار امتحان هم کـه شـده، ر   همة وجود، حتی ـیه و سوسیالیسـم روسـی را قبلـة آرم وس

داند، آنگاه که بخش مهمی از جامعة افغانستان  پندارد! و که نمی آرزوهای تحق  نایافتة خویش می
ها، صحنه را به  ها و افکار و برداشت بل و تضاد اندیشهعمال  به همچه یک سرنوشتی گرفتار شود، تقا

دارد؟!  برد کامل دشمن را آماده مـی  میدان نبردی خشن و پو، بدل کرده، از هر طرف زمینة دست
ـالی       چنانکه دیدیم و آماده هم کرد و دشمن هم برد آنچه را بایـد خـود ملـت در راه بهـروزی و تع

 برد! خویش می
افغانستان به روشنی گویای این واقعیت تلخ و جانکاه بوده و همگان شاهد تاریخ چند سالة اخیر 

های مبتذل، استعماری و وارداتی روسیه بود که نیروهای باسواد به  بودند که پس از پا گرفتن اندیشه

ها باعث پاشیدگی ملت و ضعف همگانی  ها و اندیشه جان هم افتاده، هم اختالف دیدها و برداشت

ـاد     و تحمل  ـیه را زی ـتعماری روس خسارات بسیار بسیار زیاد شد و هم زمینة نفوذ و اعمال قـدرت اس

های سیاسی وسیلة رسیدن به قدرت  کرد. چه آنگاه که در جامعه و میان قشری از آن جامعه، فعالیت

آور تلقـی نشـده    و حاکمیت تشخیص داده شده و وابستگی به روسیه نه تنها امری ذلتبار و خجالـت 

ـنش    ینمری موجه، منطقی و ضروری! تلقی شود! دیگراکه ا ـنش و ک که از پایه و مایه با این نوع بی

اند، یارای تحمل این همه پستی را نداشته و نخواسته در جریان جـدائی،   آور و اسارتبار مخالف شرم

 گیرند. تفرقه و اختالف قرار می

ـا       به هر حال، روسها از همة این نیرنگها و صدها و هزارها ح ـانی دیگـر در رابطـه ب یلـة ضـد انس

ـا بـه       ـتن همـة ایـن نیرنگه سرنوشت مردم افغانستان بازی نمودند! اما زمانی که متوجه شدند بکار بس

شان نینجامید، به نیرنگی بسیار بـزرگ متوسـل شـدند کـه روی چنگیـز و       نتیجه و یا نتایج مورد نظر
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ـتقیم ارتـش     آن لشکرو  روغن جالدار و براق سفید کرد!و انگلیس را با رنگ  ـاوز مس کشـی و تج

باشـد، الزم   ون این نیرنگشان خیلی بزرگ میچسرخ آنهم پس از چند کودتای فرمایشی بود! که 

 است قلمهائی بزرگ و اندیشمندانی بزرگتر به شرح آن پردازند.

 ل باللَلِمرَلص الدِ  ر اَّك   ِإنَّ 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 شکست روسیه دورنمای
 

 به بهانة پیش درآمد

ـیدن بـه      ها و اصول اینست که اسا  فلسفة تکوین اندیشهباورم بر سیاسی مبتنی بـر جهـت بخش
ای  توان اندیشه بوده و در این دوران، نمی« ح  اجتماعی»و « خیر»فعالیتهای اجتماعی انسان در مسیر 

ـاهنگی و     ـای جامعـه از هم را سراغ داد که باوری متضاد با آنچه آمد ابراز کند. چه آنگاه که فعالیته
کنـد   های اجتماعی حکـم مـی   ، قانونمندی و سنتی انسانی و پر برکت برخوردار نباشدئ مندیفهد

ـائیش بـه تخریـب و تالشـی          ـیر نه ـازع بـوده و س که الزمة چنین اجتماعی پراکندگی، تـزاحم و تن
 بینجامد، آنچنانکه تاریخ بارها و بارها نشان داده است!

ـیچ دورانـی         ـیچ قـدرتی در ه  از جانبی سیر حرکت اجتماعی در جهت خیـر و حـ  بـوده و ه
ـا     ند مسیر حرکت جامعه را به نفع خویش و در جهت خواستتوا نمی های خویش تغییـر دهـد و ت

دهد همیشه محکومیت و نابودی متوجه باطل بوده و به  آنجا که مطالعة ملل و اقوام مختلف نشان می
ـاه       نحوی از انحاء ح  و خیر را متجلی ساخته است. و اینکه بعضی ـای متنـوع و گ ـبت تبارزه ـا نس ه

ر ح  در مسیر تاریخ یا به نوعی یأ  و بدبینی پناهنده شده و یا ناخودآگاهانه ماتریالیسـم  غیمتناوب 
آنند که حرکت تاریخ همیشه و همه جا اند، و گاه بر گریزی را پیشة خویش ساخته و اخالق هدف

تبارز حـ  را در خـود متبلـور     انهباشد، از ذهنیتی برخوردار است که ناخودآگاه در جهت ح  نمی
ـته ن معنی که چون اینان توقع تبارز ساخته است، بدی ـاح  برخـورد       ح  را داش ـا ن   انـد ولـی اغلـب ب

 اند! اند، با نوعی کم باوری به این ذهنیت پناهنده شده کرده
انسان و ارزشهای انسانی باشـد،  بهر صورت، اصول سیاسی در صورتی که متکی به ابعاد متعالی 
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ـاد روش   کند که بر نه تنها از انسانیت و تکامل معنوی انسان دفاع می ـا ایج ـا ب ـا  آنست ت ـازع و  ئه ی تن
 تزاحم را نیز از بین ببرد.

ـین    از جانبی بررسی سیر عملکرد و میزان پایبندی به اصول حاکم بر سیاست ـاعی مب ـای اجتم  ه
ـا وجـود تح  باشد  انگیز میچند واقعیت درد ـاه      ل و ارائـه میـ که ب ـامطلوب و تخریبـی و گ ـایج ن ی نت

ـیدگی و توجـه      آفرین، هنوز چنانکه شایستة مقام انسانی ی شکوفا و ارزشئفرایندها سـت بـدانها رس
 نشده است.

ها، این مسئله جای گرفته است که همة اصول سیاسی برخی از جوامع بـر   در صدر این واقعیت
اکثریـت مطلـ    باشد بنا نشده و هنـوز  مبنای ارزشهای اصیل انسانی که ناگزیر از جانبداری اکثریت 

کنـد! ایـن    ی جانبداری مـی ئ ی هستند که به نحوی از منافع عدهئصول سیاستهاجوامع امروزی پیرو ا
 های غیر تاریخ انسانی همیشه متوجه به شکست بوده و همیشه با اتکای به زمینهسیاست که در طول 

وجودی و برون از جوهرۀ سیاسی، قوام خویش را حفظ کرده است، هنوز پیـروان بیشـماری دارد   
نمایند و هنوز که هنوز است گرایشهای غیـر   که به گونة نظری بدان مردد ولی عمال  از آن دفاع می

بخش، ترجیح  و نتیجتا  الهی و تکامل« فطری»ازندۀ هویت انسانی را بر گرایشهای اصولی متالشی س
 دارند. داده و در جهت ویرانگری دستگاه ارزشی جامعة بشری، دزدانه گام بر می

ـا     ـاه در رابطـه ب واقعیت دیگری که متأسفانه تا کنون مورد توجه اکثریت انسانها قرار نگرفته و گ
ـا   ئی تهدید به نابودی نیز می دههای ضد انسانی ع فعالیت شود اینست که اغلب کسانی که در رابطة ب

ـنائی حاصـل           ـاملی آن آش ـارور و تک ـایج ب ـا نت ـاعی قـرار گرفتـه و ب  کردار خیر و ح  و عدل اجتم
ـا بـه     اند، یا سخنان آنان را نمی کرده گذارند به جائی برسد تا دیگران را متوجه ح  و خیر نمایـد و ی

ـا وجـود ارائـه    ن را از میدان بدر مینحوی دیگر آنا ی فراینـد   برند! در نتیجه گرایش به خیر و ح  ب
 شود. ته و همگانی نمیفانسانی و بارور، در محدودۀ بسیار تنگی قرار گر

ی از ئـ  نماید اینست کـه عـده   تر می آفرین تر و شکنجه انگیز ها رقت آنچه از هر دوی این واقعیت
گرایانة مردم و تظاهر به ایمان به پاکیها و نفـرت   با استفاده از باور انسان شیادان و بدکرداران اجتماع،

از ناپاکیها اصول سیاسی جامعه را طوری تنظیم نمایند که جانبداری از ح  و خیـر را مـورد تأکیـد    
ـان را بـر انگیزنـد کـه بتواننـد        قرار داده تا بتوانند نه تنها مردم را به خویش خوانده و حس احتـرام آن

حسا  ضرورت گرایش به این اصول را در وجدان اکثریت مطل  زجر کشیدگان جوامع انسانی ا
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نمایند! اصول سیاست را در رابطة با  شکوفا سازند، ولی همینکه توانستند خویشتن را بر مردم تحمیل
در دارند که  نان از محتوای انسانی تهی و از هیئت اصلی مسخ میچمنافع خویش متغیر ساخته و آنرا 

ـیلة     ۀذهن اکثریت، اصول سیاسی که طرد و نفی کنند تزاحم و تنازع جلوه کرده بود بـه عنـوان وس
 نماید. تنازع تبارز می

ـنات یـک     این عمل )سوء استفادۀ سیاسی( باعث می  شود که در شرایط و مراحلـی همـة محس
رژیم سیاسی مورد اغماض قرار گرفته و شخص، حساب شخص عمـل کننـده و انحـراف وی از    
اصول سیاسی را به حساب جوهرۀ آن اصول سیاسی بگیرد. در این مورد نه تنها بر اصول سیاسـی و  

ی ایـن چنینـی نیـز ظلـم رفتـه      ئ مندرج بدان ظلم رفته است که بر قضاوت کننده و ارزشهای حاکم
 است.

ـاختگی و تحریـف   چی این ئ بر جامعهازین پس  نینی فریب حاکمیت دارد و خودخواهی و خودب
ـترین رنـج جامعـة بشـری      و...! و روح انسانی و آرمانها و ارزشهای متعالی به بازیچه گرفته می شود؛ بیش

باشد. چه اغلب دولتهای کنونی مشی سیاسی خود را بر مبنای  دوران معاصر زادۀ همین واقعیت تلخ می
ـان و در    ریزند که با دید قشرگرایانه و سرسری، نخست انسانی جلوه می اصولی می کند و مـورد اطمین
نماید! از این لحاظ تا در عمل متحق  نشود، به صـورت جزمـی،    های انحراف آن نامرئی می ثانی زمینه

ـای آن را نمـی   اش نمی حکمی درباره کـه اگـر   دهـد   توان صادر کرد، ناگفته پیداست، این سخن معن
تواند راه رستگاری را  ی انحرافی نجات پیدا نکند، جامعه نمیئ قدرت اجرائی این جوامع از دست عده

 پیش گیرد، نه! چه همین باورمندی برآنمان داشت تا بدین مسئله بپردازیم.
ت، پس از طی مراحلـی بـدام   سوخ جامعة ما )افغانستان( که از دیر باز در آتش این انحراف می

ـتیبانی محـرومین مـی      استعمار ـیار      گرانی افتاده اسـت کـه مـدعی پیش ـتعمارگرانی کـه بس ـند! اس باش
خطرناکتر از شاهان حاکم بر ما، در رابطه با اصول سیاست خویش، با مردم جامعة خویش )روسیه( 

 بازند. نیرنگ می
ی کـه  ئـ  های سیاسی بررسی روح سیاست استعماری دولت سوسیالیستی روسیه و گروهها و چهره

ـا  ه و در عمـل بـه زمینـه   تاسالمی را داشـ  ـ  ادعای پشتیبانی از سیاست ناب و روشن انسانی  ی متوسـل  ئه
ـا        اند، می شوند که ناانسانگرایانی چون روسها توسل جسته می ـنگر وضـع سیاسـی جامعـة م توانـد روش

ـاه بتـوانیم   رود، ظلم است و تجاوز و ستم است و کشتار و...! و هر باشد، چه آنچه بر این سرزمین می گ
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ـتان حکمـی مبتنـی بـر واقعیـت      و نیز ارائهدر مورد سرانجام این سیاست  ـای   ی مظلومیت ملت افغانس ه
 ایم چگونگی وضعیت سیاسی آیندۀ افغانستان را روشن نمائیم. ملمو  ارائه نمائیم، توانسته

انسانیت و اسالمیت است استعماری روسیه و روشهای فریبکارانه و منافقانة مدعیان کاذب یما، س
ـناخت هـر چـه        ایم و برآنیم تا با ارائه لقب داده« سیاست فریب»را  ـا ش ی نمودهای ایـن سیاسـت و ب

تر آن، وضعیت آینده را به تماشا بایستیم. این واضح را روشن کرده باشم که مراد نگارنـده   ملمو 
وسیه نبوده و از تعمیم غیر از دادن این عنوان محصور کردن این سیاست به سیاست فعلی حاکم بر ر

ـتی،       محدودی برخوردار می ـتم انحـراف از اصـول سیاسـت سوسیالیس باشد، همچنان که معتقد نیس
ـیم اگـر    باشد. در اینجا نیز موجه می میهای تلخ  یگانه عامل این واقعیت پنداریم که عاجزانه تمنا کن

ـا دریـا      خوانندۀ نها ـ  که یقینا  هست ـ  نواقصی در کار ما مشهود باشد ـاری م یت عزیـز و متعهـد از ی
ـا موجـه       « نمودهای وابستگی»نورزیده و در صورت ممکن  ـا از آنج را نیز مـروری بنمایـد. ایـن تمن
های سیاست فریب را، آن جزوه پاسخ گفته است که تکرارش در  دانسته شد که قسمتی از ویژگی

 اینجا شنیع پنداشته شد!
انسانی را در جهت بررسی اصول سیاسی برانگیزد، نگارنـده  بهر حال اگر این نبشته بتواند تأملی 
 از عمل خویش پشیمان نخواهد بود!

  ل باللَلِمرَلص الدِ  ر اَّك   ِإنَّ 
 2922تابستان 

 

 ضرورت این بحث
 

ـاری     سـت   بررسی همه جانبة علل و عوامل شکست سیاست فریب بـه صـورت اکادمیـک، ک
ـارز دهنـدۀ     ی کوچک نمـی ئ پردامنه و طبیعتا  مقاله و همراه با موشکافیهای نقادانه ومشکل  توانـد، تب

تا به صورت بسیار اجمالی و گذرا، عوامـل  ها باشد، لذا این مقاله بر آنست  همة آن مسایل و واقعیت
 عمدۀ شکست سیاست فریب را مورد توجه قرار دهد.

س اجمالی به ابعاد نظری و ئی ب وار آن ناگزیریم اینست که به گونه و اما آنچه را از بیان فهرست
ـا کـه   ئـی کـه    در مـواردی روح مطلـب و جـوهره    عملی این سیاست باید توجه نمائیم ورنه چه بس

شوند، بدست فراموشی سپرده شود.  اجتماعی متعددی می ـ  برانگیزانندۀ وقایع و رویدادهای سیاسی
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ـتگاه فلسـفی را   که در واقع بخش نظـری یـک    ـ  باشد که سیاست فلسفة سیاسی و پر روشن می دس
ـته و در خـور بـه     بینی و پاگرفتة مبتنی بر جهان ـ  دهد تشکیل می از آن بوده و حتی اگر با دقتی شایس

ه هر عملی ملهم از دیـد ویـژه و ایـدۀ خاصـی     کعملکردهای بشری توجه شود، اثبات خواهد شد 
 باشد. ی آن میئنسبت به جهان و انسان و علت فاعلی و غا

بر آن باشیم تا به درک نهادهائی برسیم که زایندۀ شکست سیاسـت فریـب    روی همین امر اگر
 بینی سیاست فریب بیفکنیم. اند، ناچاریم نظری به جهان بوده

ـتعماری دولـت    ـ   گفتیم که سیاست فریب محصور به عملکـرد و حـوزۀ عملکـرد سیاسـی     اس
نحوی از انحاء فطرت توحیدی و شود که به  ی میئروسیه نبوده و شامل همة افراد، گروهها و نظامها

ـتن   منزلت های انسانی را به باد فراموشی سپرده و همة کوشش خویش را معطوف سرگرم نگه داش
ئی بهره جوئی  دیگران جهت چپاول آنان کرده و در مسیر خیانت به خل  و خدای از هرگونه زمینه

 دارند. می
 ی که مدعی غمخـواری خلـ    ئها اندک توجه به وضع سیاسی افغانستان و گروهها و گروهچه

ـا        ی و پیشـوائی مـردم را بـه سـر     ئو گاه پیروی از اصـول و ارزشـهای اسـالمی بـوده و داعیـة راهنم
ـا  ضـرورت        پرورانند، هر مسلمان با انصافی را وا می می ـا  خطـر و نیـز احس دارد به اینکـه احس

ـای زشـت و    خـویش چهـره  تحلیل مواضع ایمانی و اخالقی اینان را روشن نموده و در حد توان  ه
 .شیطانی آنان را به دیگران نمودار سازد کریه و روشهای

بینی سیاست فریب  دانیم نخست، جهان باشد، بهتر می دار همین مسئله می و چون این مقاله عهده
 باز برویم. بینی منحرفین و مدعیان نیرنگ را مورد توجه قرار دهیم و پس از آن به سراغ جهان

 

 جهان و انسان ماتریالیسم،

ـام         روسها، از دیر زمانی ـامی فکـری بن   «ماتریالیسـم دیالکتیـک  »سـت کـه مـدعی پیـروی از نظ
ـاکم بـر ایـن کشـور )سوسیالیسـم(       باشند و گذشته از اینکـه   می ـام ح ـا گرفتـه از    سیاسـت و نظ را پ

ـازند کـه       پندارنـد، بر  ماتریالیسم و بر اسا  بینش ماتریالیستیک مـی  آننـد کـه دیگـران را متقاعـد س
ـازع    تواند به پراکندگی بر عدل اجتماعی بوده و مینخست نظام سوسیالیستی مبتنی  ها و تـزاحم و تن

ـیه     ناشی از حاکمیت ظلم و بیداد خاتمه بخشد و ثانیا  جهد می ـای روس ـان از مرزه ورزند تا به بیرونی
 کند! می بباورانند که در کشور روسیة فعلی عدل! حکومت
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ـیده و در حـدود یـک       ـتان لشـکر کش البته برای جهان ثابت شده است که اگر روسها به افغانس
از جمعیت این مملکت را به ممالک دیگـر   لیونیمافغانی را به خاک و خون کشیده و چهار  لیونیم

 علمـی! مایـه    ةنه! آنهم زائیده عدل علمی! چه این عـدل از فلسـف  ست عادال اند، عملی متواری کرده
 تواند خود علمی نباشد! بگذر. ست که نمی گیرد و طبیعی می

ـای    بهر حال، سیاست فریب مبتنی ست بر ماتریالیسم دیالکتیک که بنا به قول خود آقایان بـر مبن
ها و  ها و نبایسته ست که نقد و بررسی همة نشایسته ، و طبیعیاست دستگاه فلسفة علمی شکل گرفته

ـتگاه،      نواقص یک دستگاه فلسفی را نمیناتوانیها و  توان در یک مقاله گنجانید، آنهـم اگـر ایـن دس
ی باشد که هیچ جایش با هیچ جای دیگرش هماهنـگ و  ئ چنان ماتریالیسم دیالکتیک، نظام فلسفی

دست نباشد! گذشته از اینکه قسمتی از نارسهائیهای ماتریالیسم دیالکتیک را دیگرانی دانشمند و  هم
ـته       سایل و کتب جداگانه و مفصلی ارائه دادهرجوی در  حقیقت ـالبین بـه آن مباحـث شایس انـد و ط

 ها تمسک جویند. آنکه به آن نوشته
ـادی کـه در    از بیخ و بن مجموعه« جهان»آنست که دستگاه فلسفی سیاست فریب بر ای است م
 الهی( جائی ندارد. ـ آن هیچ عنصر غیر مادی )معنوی

خمیرۀ آن در جهت معنویت سرشار و مطلقی بـوده، هسـت و خواهـد    در جهانی که فطرت و 
آوران الهـی   های معنوی هدایت، دست به دست پیام بود، در جهانی که از دیر و دیرترین باز، مشعل

ـاریخ وی،     داده شده و بشر نه تنها از طری  فطرت با معنویت احسا  آشنائی می کند کـه سراسـر ت
گویند جهان ذاتا  مادی است  افرازند و می بازانی چند، قد می یاستفریاد معنویت و الوهیت است، س

 شان را باور کنند. اند که همگان این پندار حقیر و هیچ عنصر الهی در آن جائی ندارد، تازه اینان مایل
اینان متوجه نیستند، در جهانی که کال  مادی است چگونه و از چه راهی ایـدۀ عـدل و الوهیـت    

 !تبارز کرده است؟
گوئی با  تنگی زاویة دید و تناقضبینی دستگاه فریب، نظر به  شویم، جهان لذاست که متوجه می

ـام فلسـفی   اصول خویش، نخستین عامل شکست نظام سیاسی خودش می اش نظـر بـه    شود. چه نظ
ـین      نواقصی که دارد نمی تواند، حقای  و وقایع جهان را حتی بر اسا  اصـول خـودش توجیـه و تبی

 نماید.
بینی نظام فریب را به پرتگاه شکست نزدیک ساخته اسـت   ی که سیاست و جهانئیکی از علتها
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ـناخت  »های  نواقصی است که در زمینه ـناخت »و « ابـزار ش ـناخت ایـن     « روش ش دارد، چـه ابـزار ش
ـاد  « عقـل »رد و حتـی نابخردانـه   اگـذ  دستگاه وسایل حسی بوده و پا از مرز احسا  فراتر نمـی  را بب

ـناخت   ـ  و در بخش دوم پایبند ساحة محدود و کریه دیگرییرد گ تمسخر می که نوعی دیگر از ش
 دارد. بوده و هر آنچه را که در حیطة تجربه نیاید، نفی می ـ حسی است

ـا    فتی مطلب در اینست که اینان همه جا چنین نیستند و آنگاه که مصالح سیاسـی گش ـان تقاض ش
ـپند! بـرای اینکـه خواننـدۀ محتـرم از       مسایل ایدآلیستی میتر به  کند از هر ایدآلیستی مسخره می چس

شان بهتر آگاهی حاصل نمایـد و ضـمنا  سـخن     بینی منافقانة منافقت بازیگران سیاست فریب و جهان
 توان مقولة تضاد دانست. نگارنده بدون مثال نبوده باشد، در رابطه با آنچه آمد، بهترین مثال را می

یک مقولة اعتباری است نه بدیهی و نیز « تضاد»اند که  د، نیک دریافتهفهمن آنهائی که فلسفه می
غیـر ممکـن اسـت، چـه      ینیک باور دارند که رسیدن به درک مفهوم تضاد از طری  حس و تجرب

ـا در بـرون      آنچه برون از ذهن کسی وجود نداشته باشد، درکش حسی و تجربه نیسـت و اصـوال  م
 را بنماید.« تضاد»ایجاد درک ورد با او پدیدۀ )چیزی( واحدی نداریم که برخ

ـتگاه    با همة اینها، سیاست ـادی! و دس بازان نظام فریب، تضاد را اصل و نهاد زیربنای همة افکار م
 اند! مسخرۀ در مسخره. فلسفة علمی! خود قرار داده

چون تضاد نه با ابزار شناخت این نظام و نه با روش شناخت آن درک شـدنی اسـت، بخـواهی    

ـام      دارد که روشنگر تناقض پرسشهائی را ایجاد مینخواهی، نزد باخردها  ـتگاه فلسـفی نظ گـوئی دس

های حقانی هستی که بر مبنای نفی باطل و اثبات و  فریب است با خودش؛ و یقینا  آخر امر هم، سنت

ـا انداختـه و بـه      گر ساخته و نظام فریب را از چشم حقیقت استوارند، ح  را جلوه تجلی انـداز باوره

پیشگان نظام فریب، نخواسته باشند بیش از این  کشاند. و اگر سیاست منجالب شکست و نابودی می

سال است شکست ننگین مارکسیسـم   ه دهند، باید باور کنند که سالهایبه فریب دادن خویش ادام

نگر، حتی از تماشای شکست واقعی این اندیشه و نظام سیاسـی   الم شده و خردها و دیدگان ح اع

 اند. بازگشته

ـای  و جـوهرۀ آن        بینی سیاست فریب بر زمینه از جانبی جهان ـیدن بـه حق  هائی بنا شـده کـه رس

 های کشدار ندارد. بافی و بحث ها نیاز مبرم و شدیدی به فلسفه زمینه

ی متوجه شده است در همین دنیای خاکی ما، هیچ چیـز بـه   ئ که هر انسان معمولیاساسا  تا آنجا 
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های محسو  و یا روابط و قوانین حاکم بـر   اعم از پدیده ـ  خودی خود پدید نیامده است و هر چه

 ی داشته است! جز جهان به این عظمت؟!ئ کند، پدید آورنده را مشاهده می ـ ها این پدیده
هست و نیز خواهد بـود! جالـب   گوید که: جهان را کسی به وجود نیاورده، بوده،  ماتریالیسم می
ـاز       قضیه اینست که می ـا ب ـاورده اسـت! ام کوشد به دیگران بقبوالند که جهان را کسی به وجـود نی

 کند. گوید تکامل هم می تر اینکه می مسخره
پیدایش، تعلیل، تفسیر و توجیه قسمت جالب قضیه در اینست که اینان با همة فقری که در زمینة 

ـایا   رو... در ذهـن دارنـد نابخردانـه وا   « خـدا »، «ضـرورت »، «علـت »مفاهیمی چون:   د بحـث آن قض
ـناخت   شوند، در صورتی که موجه آن بود که چون ماتریالیسم دیالکتیک نمی می تواند از طری  ش

چـه   شـد؛  حث آنها هم نمـی و... حل نماید وارد ب« ضرورت و امکان»، «علت و معلول»حسی رابطة 
ـتگاه فلسـفی حقیرتـر و         ـ  برسد به اینکه مثال  در رابطة علی  معلولی، خدا را نفـی کنـد! چـه ایـن دس

ـاور بـه    ناتوان تر از آنست که حتی بتواند با در نظر گرفتن اصول حسی شناخت، چگونگی ذهنیت ب
ـته    خدا را توجیه نماید، زیرا که این روش فلسفی معتقد است: هرگاه  چیزی در بیـرون وجـود نداش

ـئلة خـدا     باشد ممکن نیست ذهن انعکاسی از چیزی معدوم را در خود نمایش دهد، ولی وقتـی مس
ـار    گپوشی از تحلیل و تفسیر چگون آید این فلسفه با چشم پیش می ی پیـدایش آن، آن را مـورد انک
 دهد! قرار می

ـادفی بـودن ج    ـا از      و هر چند به هدفدار بودن جهان و نیز بـه تص ـان صـریحا  حرفـی نـدارد! ام ه
ـا چـه        اند آید که هم به تصادف مؤمن محتوای سخنان آنان بر می ـان! و ام و هـم بـه هدفـداری جه
 هدفی! هیچ معلوم نیست!

ـامض    و چون همة این نارسائیها روشن ـایل غ تر از آنست که کسی جهت فهم آنها نیازی به مس

 جه گردانیده است.اشکست موفلسفی احسا  کند، دستگاه را به مسخره و 

ـان، نابخردانـه برآنسـت     در مورد انسان  شناسی این نظام همین بس که از شدت بهیمی پنداشتن انس

 دهد. های انسانی را همان نیازهای حیوانی وی )نان، لبا  و مسکن( تشکیل می که زیربنای همة فعالیت

 اش آلود را مشاهده کند، شاید خنده ذلتبار و  بافی تمسخر آن کسی که آدم باشد وقتی این فلسفه

ـته  بگیرد و شاید هم به گریستن مجبورش نماید. چه در ـیلش،  تـرین تح  ین دستگاه آنهـم در برجس ل

خواهد شکمش پر باشد و تنش پوشیده و جایش امن! طبیعی  ست که فقط می یئ انسان، میمون زاده
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ا را از هر طری  ممکن به اهداف منحط این مداران پیرو این بینش، بر آنند تا انسانه است که سیاست

 دارند. سیاست حیوانی برسانند، چنانکه در افغانستان عمل می
ـام بایـد ارائـه شـود اینسـت کـه طبـ  گفتـه           ـای متـواتر    آنچه در مورد فلسفة سیاسـی ایـن نظ ه

جـز  است! و صد البته که این فلسفة حزبـی را  « حزبی»اش  ایدئولوگهای این دستگاه، فلسفة سیاسی
ـاد! چـه      زور دولت نامیدهاز طری  تحمیل  را باورمندان به زور که خود اند کسی گـردن نخواهـد نه

ـثال       به معنای مردمی بودن آن می« حزبی»اگر این فلسفة  بود که الزم بود تا اکثریـت مطلـ  مـردم م
کردنـد!   جانبداری میی که جانبدار مردم بود ئ دادند و از نظام و فلسفه ها تشکیل می روسیه را حزبی
ـان جامعـه( را تشـکیل مـی    ئنه اینکه فقط آنها دهنـد جانبـدار آن    ی که دولت )زورداران و زورگوی

 باشند! و باز چه به ناح  و چه به دروغ و متناقض با آن!

ـام فریـب را ارائـه        و اگر قرار باشد، بدترین نتایج حاصله از تحق  سیاسـت و فلسـفة سیاسـی نظ

ـیه اسـت از       نتایج ذلترأ  همة این نمائیم، به ح  در  بار، اعراض نود و انـدی در صـد مـردم روس

ـاتی حـزب       خـود روسـها اعـالم مـی     بینی آن! و وقتـی  سیاست فریب و جهان کننـد کـه عـدد تبلیغ

باشد، آوردن دالئل دیگری جهت اثبات اعراض مـردم ضـروری    نفر می لیونیمکمونیست دوازده 

 نخواهد بود.

شناسی و فلسفة سیاسی اینان در مـواردی چـون اخـالق، آزادی، عـدل و      از دیگر سوی، انسان

ترین توجیهات و تحمیالت برخوردار بوده و چـون ایـن مقالـه،     حتی آموزش و پرورش، از منحط

 داریم. برای مقصد دیگری نگاشته شده است از بحث بیشتر خودداری می

 
 مدعیان صدق و عاملین به کذب

ـیه   ئها انستان وارد آمده است و سیاسترنجی که بر ملت مظلوم افغ ـتعمارگران س روی  ی کـه اس

ـار   کند که این اند، ایجاب می فروختگان داخلی بر آنان تحمیل داشته جهانی و خودباختگان و خود ب

ملت مظلوم ما با همة توان و نیرو بکوشند تا عمال  پیرو اندیشه و مکتبی باشند که پا گرفته از اصول و 

منطب  با فطرت الهی انسان بوده و به کسانی میدان عمل بدهند که درین مسیر الهی  ارزشهای الهی و

 دارند. با صداقتی هر چه تمامتر گام بر می

« فریب»و الهی از سیاست « صدق»های سیاست  در همین رابطه و برای شناختن سیاست و زمینه
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ر کسانی باشیم که ادعای پیـروی از  و غیر الهی الزم است با دقتی هر چه تمامتر متوجه کردار و رفتا

 دارند. اندیشة الهی را داشته و در نهایت خویشتن را باورمند و پایبند معنویت قلمداد می

داشته و چون این نبشتة کوچـک  بررسی گسترده و ژرف زمینه ایجاب شرح و بحث زیادی را 
ـالی  کوشیم روح مطالب نهفته در  ها را ندارد، می حوصلة ورود به آن زمینه مسئله را به صورت اجم
 مورد بررسی قرار دهیم.

بینی سیاست فریب مبتنی بـر اصـل مادیـت     اگر نیک اندیشیده و توجه کرده باشیم، چون جهان
گرایانة فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اخالقی و ارزشـی   گیریهای ماده جهان، انسان و در نتیجه موضع

های مادی و  مینه تمام کوشش خود را متوجه زمینهمداران فریب همیشه و در هر ز باشد، سیاست می
 اند. مدارانه کرده قدرت

ـا یـک گـروه سیاسـی       با درک همین معنا و با مقایسة عینی زمینه ـین و ی های مورد توجه فرد مع
ـا زمینـه  ئمدعی مثال  اسالمیت و انسانیت و خـداگرا  ـا         ی ب ـثال  روسـی و ی ـار م ـای مـورد توجـه کف ه

گیری ایمانی، ارزشی، سیاسی و... آن شخص یا گروه سیاسی پـی   توانیم به موضع آمریکائی و... می
ـاوری   بین متوجه و متذکر شده همانگونه که همة دانشمندان واقع ببریم. چه اند، هر عملی حاکی از ب

خاد است، مثال  همانگونه که نماز خواندن حکایت از باورمندی به خدا و پایبندی بـه شـریعت و   
نماید، تمسخر کردن به نماز چه در بیان و چه در عمل بیانگر آنسـت کـه    اسالمی می اصول و فروع

 اعتقادی نداشته و به قوانین شرع پایبندی ندارد. وندعامل به این زمینه به خدا
ـان        ی از همین دست، موضعئها در سلسلة بررسی زمینه ـا گـروه نمای ـانی شـخص و ی  گیـری ایم

ـا کـه اگـر      شود چه کسی واقعا  به  می ـا آنج خداوند مؤمن بوده و به دستورات وی نیز پایبند اسـت ت
کوشـد   گناهی و یا خطائی از وی سرزند بدون توقف، در خفا و یا علن از آن استغفار نمـوده و مـی  

ـاعی   ،مسیر اصلی فرامین الهی قرار دهد خویشتن را در ولی آنی که با زمینة خداپرستانه برخورد انتف
دهد، نسبت به اسـالم و   رزشهای خدائی را وسیلة کسب مکنت و شهرت قرار میکند و خدا و ا می

ـانی   قرآن و ارزشهای اسالمی و اوامر خداوندی ایمانی درخور و شایسته پیدا نکرده و در سلسلة ایم
 شود. او، آرزوها و هواهای نفسانیش بجای خداوند و ارزشها و اهداف و دساتیر الهی پرستیده می

خواهد  می« 49ـ  ...* فرقانأ ر أ يَلت  م ِن  تَّخ ذ  إِل  ه  م ه یا   م »فرماید  نان در قرآن مجید میوقتی خداوند م
ـادی از مـدعیان      ـتی »همین واقعیت را گوشزد نماید کـه عـدۀ زی ن نیـک بنگـری،   ورا چـ « خداپرس
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 کنی که هواهای نفس خویش را خدای خویش قرار داده و به عبودیت هواهای نفسانی مشاهده می
 اند. خویش کمر بسته

مین »ایـم کـه:    )د( شنیدهاز سوی دیگر، همة ما به کرّات این هشدار بلیا را از زبان پیامبر اکرم 
یعنی کسانی که خویشتن را به قومی متشابه و همگون بسازند، در زمرۀ آن قـوم  « تشب  اقام دها منهم

 آیند. به حساب می
برونی نبوده و اصـوال  از   در حیطة تشابهات ظاهری ومسئلة تشابه به قوم و دسته و تباری محدود 

خردی ماست که بپنداریم پیامبر اکرم )د( متوجـه ظـواهر برونـی امـت خـویش و       خبری و بی بی
ـاند کـه        ست، بلکه مسئله تمام زمینه مخلوقات الهی ـا برس های انسانی را احاطه کـرده و بـر آنسـت ت
شدند که در لفظ ادعای صداقت اسالمی و پایبندی بـه  ی از مدعیان اسالم و قرآن پیدا ئ هرگاه عده

گیریهای مشابه با کافران برخوردار بودند به  ارزشهای اسالمی را داشته و در عمل از موضع و اصول
 نیز از آنهایند. اینانیقین 

ـته   فرد یا گروهی که ادعای پیروی از اصول جهان بینی و سیاسی و اخالقی اسالم را دارد، شایس
شوند. مثال  خدای ناکرده جهت رشـد   ی بشود که غیر مسلمین میئها عمل متوسل به زمینه نیست در

 بنیة سیاسی، فرهنگی و یا اقتصادی گروه متوسل به نیرنگ و دروغ و فریب در میان مسلمین بشود.
ـتی و صـدق، در عمـل از زمینـه       لذا اگر متوجه می ـا  شویم که فرد یا گروهـی مـدعی راس ی ئه

تواند از آنها نبوده و  دارند، وی نیز نمی مداران سیاست فریب استفاده می دارد که سیاست استفاده می
تواند جز سیاست فریب و محتوم و مختوم به شکست باشد، و این برماست که نیـک   سیاستش نمی

ـا    متوجه باشیم که این شخص یا این گروه بیشتر متوجه تبارز اخالقـی و ارزشـهای اسـالمی    سـت ی
 بازیهای غیر اسالمی. ستمتوجه سیا

ـتور قـرآن     ـ   ی که برای بکرسی نشانیدن حرف خودئزیادند از آنها و بـرای   ـ   نـه حـرف و دس
ـند   بکرسی نشانیدن رأی خود و نظر خود و هواهای به اصطالح سیاسی خود که متأسفانه مـی  کوش

ـای   گیـری  موضـع که اغلب با رأی و نظر و  ـ  این هواهای نفسانی را تجارب سیاسی قلمداد نمایند ه
ـای رشـد         ـ  سیاسی خدائی و قرآنی متباین است ـاده و بـه ج پا بر روی اصـول سیاسـت اسـالمی نه

ـا گـروه سیاسـی    ارزشهای الهی زمینة تحقیر و انحطاط آنها را فراهم می ی کـه بـرای   ئـ  آورند؛ فرد ی
کوشـد زمینـة تالشـی و تخریـب      انی و شـهوانی خـودش مـی   سـ تحکیم رأی خودش و موضـع نف 
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توانـد پیـرو سیاسـت     های اسالمی دیگر را با استفاده از نیرنگهای شیطانی فراهم آورد آیا مـی گروه
 اسالمی و الهی باشد؟!

ـالی الهـی،    توان اطمینان پیدا کرد که سیاستی اینسان و این همه دور و باز آیا می از ارزشهای متع
ـان را   سعادت دنیوی و اخروی ی را از نظر سیاسی رهبری کرده و زمینةئ توان آنرا دارد که جامعه ش

 فراهم نماید؟
شوند و شخصیت  شویم سیاستها به شکست مواجه می هاست که متوجه می روی همین واقعیت

ـا و ارزشـها و             ـیده شـده و در آخـر مـردم از آنه ـاهی کش ـاد و تب ـا بـه فس ـا و گروهه سیاسی رژیمه
 گردند. شان متنفر می تاکتیکهای سیاسی

 ةشویم که در حقیقت آنچه باعث بـدبختی جامعـ   بینش بخوبی متوجه میبا این مایه از دانش و 

شود، همان ضعف و نارسائی اندیشه و ایمان است.  اجتماعی می ـ  بشری و انحرافات دردبار سیاسی

ـاقص بـوده و از عهـدۀ توجیـه         سوسیالیست ـا و ضـعیف و ن ـا نارس ها از آنجا که دستگاه اندیشة آنه

شان قدرت اثبات  توانند و نیز نظام فکری ای مقد  الهی برآمده نمیدرست و الهی مفاهیم و ارزشه

های ضد اخالقـی و ضـد    ها و ضرورت اعراض و انزجار و دوری جستن از زمینه ها و پلیدی پلشتی

ـاری    ـتم      ارزشی را نـدارد و بـه دام کثافتک ـا، س ـا، تجاوزه ـا، تحقیره ـا، تزویره ـا، حـ    ه ـا،   کشـی  ه ه

ـاده    زورگوئیها، خونریزیها و  ـایر مـدعیان     هزاران جنایت بیشرمانه و ضـد اخالقـی دیگـر افت انـد و س

ـاوری        دروغین نظام صدق و راستی و احیانا  الهی، چون به آنچه مـی  ـین و ب ـا بـه مرحلـة یق گوینـد ی

ـا اینکـه قصـور     ـ   ست که ایمان ناقص سازنده و بارور نخواهد بـود  و طبیعی ـ  اند شایسته نرسیده و ی

آنها را به آنجا کشانیده است که پیرو سیاست فریـب   ةعمل و هوسبارگی زمینفکری و کوتاهی در 

 شده هم خود را و هم دیگران را دچار خذالن و شکست و سرافکندگی سازند.

 

 نمودهای سیاست فریب
استعماری روسها اختصاد یافته است  ـ از این مقاله که بیشتر به فعالیتهای سیاسیدر این قسمت 

نیازمان  های عینی بی ها و نمونه ی مثال پردازیم که نسبت روشنی، از ارائه بررسی کلیاتی میبه ارائه و 

جانبـه در زمینـة    دارد. این نمودها طوری در عمل پیاده شده است که اگر کسی از تحقیقی همـه  می

ـته، برخـوردار باشـد، بـه خـوبی       ری که تحت سیطرۀ روسها قـرا ئ یکی از ممالک استعمار شده  داش
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 تواند، آن نمودها را لمس نماید. یم
ـا      نماید تا علل شکست سیاست فریب را در پرتو زمینه موجه می ،با همة اینها ـا در رابطـه ب ـا و ی ه

ـیه نیـز    مسایلی مورد توجه قرار دهیم که می توان آنها را از دیدگاهی عوامل شکوفائی سیاست روس
بود که به صـورتی نـه چنـدان شـکفته عامـل      های مزبور طوری ارائه و طرح شده  شمرد. چه، زمینه

ـان تـوان برخـوردار      استتار فعالیتهای استعماری قرار گرفته می توانست و هنوز در مواردی نیـز از هم
ـا       است. ـتم اهـداف خـویش را از طریـ  اعم « زور» لبدین معنا که استعمار، حتی تا اوایل قـرن بیس

روشهای سیاسی،  لسخن مانع از قبول و اعما بخشید. این متحق  ساخته و تفوق خویش را تداوم می
 باشد. فرهنگی، اخالقی و... نمی

بررسی نحوۀ به استعمار کشیده شدن دولتهای جهان سوم، از جانب استعمارگران اروپائی مؤید 
ی باشد که در مقایسه میان آنچه استعمار قدیم و ئها تواند ارائه کنندۀ ضابطه این واقعیت بوده و نیز می

 نامند، برای ما قابل تأمل هستند. میجدیدش 

ـتقالل  از جانبی، مردم بیدار شده بودند و از هر کرانه آواز آزادی  طلبـی بـه گـوش     خواهی و اس
ـلحان و             رسید، ملـت  می ـا سرنوشـت خـویش را، خـود بـه دسـت گیرنـد و مص ـا بـر آن بودنـد ت ه

ـام       روشنفکران این مردم جدیت به خرج می ـا  ضـرورت قی ـا احس ـتقالل دادنـد ت طلبانـه را در   اس
ـا      وجدان توده ـام را احس و در ها شکوفا سازند، افغانستان که از اواسط قرن نوزدهم، ضـرورت قی

مواردی عمال  نیز بدان گراییده بود در اوایل قـرن بیسـت آزاد شـده و رسـما  از جانـب دول معظـم       
ـا  اهی دست بـه فعالیـت  شد؛ سایر ممالک نیز در زمینة نفی و طرد استعمار گاهگ مستقل شناخته ی ئه

زدند، از جانبی روسیه نظر به عوامل متعدد داخلی درگیر مسایل رویـداد اکتبـر بـوده و در یـک      می
ـا  سـت کـه فعالیـت    ای رؤیاآمیز بسته بود و طبیعی تیپ روشنفکر مآبانه، دل به آینده ی انحرافـی و  ه

رفت تا بتواند خود را به عنوان رژیمی گ اطوری تزاری را به باد فحش و انتقاد میاستعمارگرایانة امپر
 کشی، تجاوز و استعمار تثبیت نماید. مخالف ستم، زور، بهره

های  دهد که اکثریت مطل  رژیم بررسی تاریخ تکوین و رشد استعمار در قرون معاصر نشان می

 پیروی کرده و مـزۀ تمرکـز و  های بورژوازی  دادند که از سیاست استعماری را ممالکی تشکیل می

ـا همـة وجـود         ـا ب ـتن را نـه تنه تکاثر قوا را چشیده بودند و روسیه به اصطالح دولتی بود کـه خویش

ـا را جهـت    آمد دعوای مبارزۀ بالفعل با ایـن رژیـم   پنداشت که بدش نمی ها می مخالف این رژیم ه
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 کشان و محرومان بنماید! ی ستمئرها
بود، ملل محـروم و بـه ویـژه ملـل     روی همین اصل آنگاه که روسیه سرگرم رویداد اکتبر شده 

اروپائی متنفر ی که به نحوی تحت سیطرۀ استعمار قرار گرفته بودند نه تنها از استعمارگران ئ اسالمی
کردند که رویداد اکتبر را بدیدۀ یـک رویـداد ضـد     بوده و با استعمار به هر شکل ممکن مبارزه می

ـته بودنـد کـه روزی ملـت    استعماری و ضد استبدادی نگریسته و امیـد بـه آن    ـای رژیـم   بس ـای   ه ه
ـتم و   ـاوز  استعماری اروپا نیز دامن همت بر زده و با نفی و طرد رژیمهای ناسالم داخلی دست س تج

روم ایـن  حـ های م که نکردند و این ملت !آسیا و آفریقا و... کوتاه نمایندآنها را از روی ملل محروم 
ـاهی تو سرزمینها بودند که با رسیدن  ـات نمـوده و       به خودآگ ـا خـون خـویش اثب ـتند آزادی را ب انس

 گیر بخشند! صفحاتی از تاریخ را جال و درخششی چشم
ـتعمار مراحـل اوج         ـاوز و اس ـات روسـها علیـه تج همزمان با دهة سوم قرن بیستم است کـه تبلیغ

ـای غیـر سوسیالیسـت    پیماید منتهی با این ویژگی که روسها بـه فعالیـت   خویش را می ـا، عنـوان    ه  ه
دادند چه اینکار با  نمیهای استعماری را بخشیده و روح و جوهرۀ استعمار را مورد توجه قرار  فعالیت

کـرد. ایـن    شد صرف نمی ها در روسیه انجام می آنچه در همین دوره و با دست همین سوسیالیست
ـان مـی    ی میئ های تاریخی دورۀ تاریخ روسیه از ننگبارترین دوره د سـراغ  تواننـ  باشد کـه آدمیزادگ

گیرند، همة جنایتها را به بهانة تحکیم سیاست و قدرت کارگر و دهقان قانونیت بخشیده و مرتکـب  
ـا      ـاولی »شدند، فرق تبیین سیاست لنین و عملکـرد بـه آن در ایـن دوره ب ـان     « ماکی دریـن بـود کـه بی

رد، ولی از ک ها، دست به دست نمی منافقانه نبوده و نیرنگ سیاسی را در پشت ستمگری« ماکیاولی»
ـتر بـه       و آنجا که کمترین مقدار این پلیدیها با بیشترین سر صداهای تبلیغاتی همـراه بـود و مـردم بیش

ـا را بـه    امیدهای هرگز ناشکفته دل بسته بودند، اغلب دنیای محروم و زجر دیدۀ غیر اروپائی شنیده ه
 دادند. دیدۀ اغماض مورد توجه قرار می
ـیدند،   باشـد اینسـت کـه روسـها مـی      مـی  آنچه در این رابطه مورد تأمل ـتقالل »کوش  ، «طلبـی  اس

را جــزء الینفــک اندیشــة « مبــارزۀ متــداوم علیــه اســتعمار و اســتبداد»و « عــدالت»، «جــوئی آزادی»
ـا   سوسیالیسم جلوه دهند و بر مردم چنین القاء نمایند که شخص به مجرد پذیرش سوسیالیسم، نه تنه

 جوی و آزادیخواه نیز خواهد شد! شود که عدالت استبداد می ی ضد استعمار وئ مبارز و انقالبی
ـان      ـاده چن ـای عقـب افت عین این معامله را روسها در زمینة رشد تکنولوژی نیز انجام داده و به دنی
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باشد تا آنجا که  تبلیا کردند که یگانه علت پیشرفت صنعتی روسیه، حاکمیت رژیم سوسیالیستی می
ـتی   دست اندیشهفرهنگی، اقتصادی و... روسیه در  مدعی بودند اینک نبض سیاسی، های سوسیالیس

 است.
ـا درهـم کوبیـدن     القاء این مفهوم در ممالک عقب افتاده بدین نحو بود که شماها نیز می توانید ب

 نظامهای محلی و ایجاد رژیمی سوسیالیستی خیلی به سرعت خود را به تمدن صنعتی برسانید!
خرد در جهان سوم بـه   ئی کم سوسیالیست مآبانة عده یها درآوردن روشنفکر بازیها و ادا اطوار

باشد! از جانبی سوسیالیسم چه در  ویژه بعد از جنگ دوم جهانی زادۀ همین القاآت گمراه کننده می
ای سیاسی را به خود گرفته بود و مـردم و بـه ویـژه     خود روسیه و چه در سایر ممالک، حکم تجربه

 ی داشته باشند.ئ تمایل نبودند که از آن تجربه گرم، بی جوان خونکش و قشر  محرومین ستم
خونان و در کنار آنان برای طبقة فقیر جامعه این احسا  را تولید کرده بـود   آنچه برای این گرم

ـایر         مایه ـتی بـود. سوسیالیسـم بـر خـالف س  های اجتماعی و فرهنگیِ مورد ادعای رژیـم سوسیالیس

پنداشت و بر آن بـود کـه ایـن     خود را پا گرفته از قوانین و سنن علمی میهای سیاسی اصول  اندیشه

ـات         ـاملی حی ـیر جبـری تک ـاع بـوده و س اصول، تبلورهای ضروری و ناچار از پذیرش پدیـدۀ اجتم

ـا کـه همـة      جمعی آنرا به مردم تحمیل داشته و این تکامل به راه خـویش ادامـه خواهـد داد    ـا آنج ت

ی و گمعنا که این رژیم تا محو کامل همه گونه امتیازات طبقاتی و فرهننواقص را مرتفع دارد. بدین 

ـان  « دولـت »رسد که ضـرورت وجـودی    هنری و... به تکامل خویش ادامه داده و به جائی می از می

تواند ضرورت وجودی داشته باشد کـه   برداشته شده و دولت از میان میرود؛ چه دولت تا زمانی می

تنازع و تزاحم در شکل امتیازات متنوعه و طبقات زیرین و زبرین ه و این تنازع و تزاحم وجود داشت

تبارز نماید و چون در رژیم سوسیالیستی این امتیازات وجود نخواهد داشت دولت به خودی خـود  

 نفی و همگان سرنوشت خویش را بر مبنای قانون پیش خواهند برد!

ـیار   نمـود،   باور تولیـد امیـد مـی   آنچه در این رابطه بیشتر از همه برای این قشر خوش ـای بس ادعاه

ـاخته بـود کـه سوسیالیسـم     مؤکد عدالت و مساو ات اقتصادی بود تا آنجا که این تیپ را باورمند س

 باشد! دارای بارهای بسیار انسانی می

 ها، همة این عوامل را مردم به حساب عوامل شکوفائی سیاست روسیه بهر صورت، در آن دوره

ـا و      کردند که ما بر آن شدیم  می قلمداد ـتگان م ـا آنچـه گذش عوامل شکست روسها را در رابطـه ب
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پنداشتند بررسی نمائیم. چه معتقدیم اگر این عوامل  وفائی میکهای گذشته آنها را عوامل ش سیاست

، نـد پرستانة خـود نکـرده بود   های استعماری و مادیت نبود و روسها چنین ادعائی را رویکش فعالیت

ـا الزمـه    تماعی به خـود نمـی  و این اصول سیاسی عنوان قانون اجن سیاست نخست ای اش  گرفـت ت

عدالتی و شکفته از بطـن عـدل و بـرادری     ای فاقد طبقات و ظلم و ستم و بی به آینده «ایمان جزمی»

ـاختن آن   باشد! و در ثانی توقعی در مردم ایجاد نمی کرد که در صورت عدم توانائی در برآورده س

 همة این عوامل بدل شود به ابزار شکست سیاست سوسیالیسم!توقعات، 
واقعیت مطلب اینست که سیاست روسها بر مبنای همان اصول فریبکارانه تا بعـد از جنـگ دوم   

ـای سـوم  جهانی ادامه داشته و الح  در  ـتعماری     و میان خوشباوران دنی زجردیـدگانِ از ممالـک اس
ه شـده  ایدئولوژیک آن تکیـ  ـ  سیتر روی بارهای سیاحرکتی و اقبالی در خور داشت؛ اگر چه بیش

ـای خـویش را    های جهان سـوم فعالیـت   است و پس از جنگ دوم جهانی آنگاه که سوسیالیست ه
توان  نظریات خویش پرداختند روی علل متنوعی که در صدر آن می ةپرده به ارائ علنی ساخته و بی

قبول داشـت، مـردم در مـورد سوسیالیسـم و اصـول آن بـه تأمـل         راقشری اندیشی مبلغین این نظام 
 پدیدار شد. جویان بیشتری پرداخته و نوعی تردید و دودلی در میان ح 

ـتی خیلـی از        ـارب سوسیالیس ـالة تج روسها که متوجه زمینه شده بودند و جریان سـی و چنـد س
را پیشة خود سازند و هر چند  حقای  را برایشان روشن کرده بود بر آن شدند تا عمال  سیاست فریب
های داخلی برآورده ساخته  که این سیاست فریب توانست خیلی از مرامهای آنان را در رابطه با زمینه

شان کمکی بکند، لیکن از آنجا که این سیاست کال  بر پایة فریب استوار بـود،   و به سیاست خارجی
ـیة   ئـ  جدا کـرد، آنهـم بگونـه   باری  وحشت ةنخست مردم را )ملت روسیه( از آنان بگون ی کـه روس

نظام سوسیالیستی، اعضای حزب  امروزی پس از شصت و چند سال زندگی در زیر چتر حاکمیت
کارانه را بجائی کشانید کـه   شود؛ و ثانیا  این سیاست فریب محدود می لیونیمکمونیستیش به دوازده 

شهای بسیار فجیع و اعمال سیاسـت  سیاست خارجی آن در رابطه با فعالیتهای استعماری نسبت گرای
 آلود شود. و ستم به ننگی وقیح« روز»

ـا خـود آن زمینـه    ما درین زمینه حرفهای بیشتری خواهیم داشت و البته کـه در   ـا ارائـه    رابطـة ب ه
ـا ایـن تـذکر کـه بـر آن       خواهد شد، اینک موجه آنکه به نمودهای سیاست فریب پرداخته باشیم. ب

بندی و سپس به ترتیب ارائه  تأثیر و ساحة مؤثریت آنها، دسته را از نظر مقدار ایم که این نمودها نبوده
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ـتگی( بترتیـب شـرح          ـای وابس ـاخص و مـؤثر را در جـزوۀ اول )نموده ـای ش  دهیم؛ چه همة نموده
ی است که در عرض و طول آنها و به شکلی ویژه در ئها آید اغلب زمینه ایم و آنچه اینک می کرده

 اند. استفاده قرار گرفتهزمینة سیاست مورد 
های  ئی از زمینه دهد که کارگزاران سیاست روسی همیشه زمینه بررسی سیاست روسیه نشان می

 ی هدفمندی آن بپردازند! کنند بدون آنکه به ارائه سیاست اجتماعی را ارائه می
مبــارزۀ خلقهــای »و « حکومــت کــارگری»هــا و بــه ویــژه شــخص لنــین همیشــه از  بلشــویک
کنند، اما هرگز  کرده و هنوز هم می ت میبصح« آزادی»و باز به صورت اخص آن از « ستمکشیده

ـاب تزویـر و    شان و نیز اصول عقاید سیاسی پرده از روی این سیاست برنگرفتند تا آنکه عمل شان نق
ـان از ایـن زمینـه      ـتیبانی این ـلی و پش ـای  دروغ را از چهرۀ آنان برداشت! و معلوم شد که هدف اص  ه

 اجتماعی چه بوده است!
ـیلة بـه قـدرت      شهامت آن را نداشتند که بگویند ما این زمینه ناینان چو ـاعی را وس و های اجتم

ـا    « دروغ»ایم الجرم به  رفاهیت رسانیدن خویش قرار داده و تزویرو نیرنگ پناهنده شـدند! و آنهـم ت
دانـد کـه ایـن بـدترین      نمـی گوینـد؛ و کـه    آنجا که مردم خود از عمل اینان فهمیدند که دروغ می

کـه نتوانـد اصـول    تواند باشد، چه هرگاه سیاستی تا آنجا مبتذل باشـد   ویژگی یک نظام سیاسی می
ـیر تحقـ  و تکامـل اصـول خـویش را از طریقـی         خویش و موانع و  ـاد شـده در مس مشکالت ایج

 باشد.نه حل نماید، حقا که نخواهد توانست رژیمی انسانی راعقالئی، انسانی و ارزشمدا
و ناچار از پذیرش یاد « یک ضرورت تاریخی»به عنوان « حکومت کارگری»روسها همیشه از 

ـانها    چنین القاء کرده و میکرده و همیشه  ایـن  کنند که جبر اقتصادی بدون در نظر گـرفتن ارادۀ انس
ـائو و   ئاز نظریـة ایـدئولوگها   حکومت کارگری را بر جامعه تحمیل خواهد کرد! ـین و م ـان لن  ی چن

ـاد مـی        استالین و... چنین بر می ـارگری خیلـی زود ایج ـا دولـت ک گـردد کـه حتـی     آید که نـه تنه
دیکتاتوری پرولتاریا نیز دیری نخواهد پائید و جامعه را هشت قدم از بهشت معهود کلیسائی جلـوتر  

گذشت و هر چه حاکمان چین و روسیه جدیت  خواهد انداخت! ولی هر چه از عمر این دروغ می
اجتماعی را بپوشند، مردم عطش بیشتری  ـ دادند که روی اهداف این زمینة سیاسی به خرج می بیشتر
ـال، زور   آن از خود نشان می «چرائی»به  ـیه آب   دادند تا آنکه پس از طی چنـدین ده س منـدان روس

« مارکس»گران و محرومین جهان ریختند که: بابا! ری را، روی دست همة کائ خنک مأیو  کننده
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ـارب شکسـت     « خدمت»تواند بکند  گفته بود و کارگر فقط کاری که می اشتباه اسـت! و نبایـد تج
 خورده را دوباره به میدان تجربه کشید!

ـایل دولتـی       واست در تمام ر که هنوز ین امر، تا هنوزمروی ه ـارگر در مس ـا ک سیه بـه هشـت ت
ـال نفـوذش بـر روی    دخالتی داده نشده است که هیچ، بلکه دیکتاتوری پرولتاریا فقـط و فقـط ا   عم

 باشد! میکارگران مستقر 
ـار        جالب اینست که این روزها، هیچ صاحب خردی را نمـی  ـنگینی فش تـوان پیـدا کـرد کـه س

استعمارگرایانة روسها را بر شانة کارگران لهستانی احسا  ننمایـد! از وضـع داخلـی فقـط پـولیس      
 بود.داند که مقدار خفقان تحمیل شده در چه حدی تواند  روسیه می

ـار       روسها و رو  ـال ایـن فش تزویـر و  و گراهای روی کرۀ زمین هیچ دلیل مـوجهی بـرای اعم
ـیار تنـگ     دروغ نمی نظرانـة جبـر    توانند بیاورند، چه آنان معتقد به جبر تاریخی بـوده و محـدودۀ بس

 دهد که ایشان پروبالی آزاد در زمینة این فعالیت زده باشند. تاریخی اجازه نمی
ـاخته و        اری از مبارزۀ خلقهای ستمادعا و جانبد ـارز س ـتعماری خـود را متب کشیده نیـز رنـگ اس

ـاه کـه        امروز و از دیر زمانی گذشته نیز، همیشه روسها متوجـه زمینـه   ـاعی بـوده و هـر آنگ ـای انتف  ه
ـان        ـ  توانسته است قدرت استعماری ئی می زمینه ـان را تـداوم بخشـد بـدان گـرایش نش  استبدادی آن
 بوده است! هها کال  در جهت مخالف همین خلقهای ستم کشید که این گرایشاند ولو  داده

مسابقة استعماری روسها، چه در اروپا، چه در آسیا و چه در آفریقا کال  در جهت مخالف رشد 

ها با آب و رنگ نجات  ترین قشر جوامع مزبور بوده و هر چند همیشه این فعالیت ابعاد انسانی محروم

ده ولی از آنجا که هدفمندی اصلی همان استعمار و استبداد بوده است، نتیجـه در  محرومین مزین بو

 جهت تخریب و تالشی هر چه هولناکتر قشر محروم قرار گرفته است.

ـاآت    توان در زمینة بررسی تاریخ ممالکی که  حقیقت این مدعا را می به نحوی تحـت تـأثیر الق

اند اثبات کرد  اصول سوسیالیسم پرداخته ی که به ارائهی ئگیری از کودتاها رو  قرارگرفته و با بهره

ـا  ـ  دهند ب اقمار روسیه را تشکیل میلاغ که که ممالک اروپای شرقی همـه   ـ   و قسما  آسیا و آفریق

ـا   کشند! دقت در چگونگی تکوین یک این درد را می دگرگونی سیاسی که اغلب از طری  کودت

ـته     نشان می ،ها دگرگونی انجام شده و پیامدهای این ئـی   دهد که در این ممالـک جـز از طریـ  دس

ای  ای به دسته مزدور به عنوان ایادی استعمار و برای سرگرم نگهداشتن مردم و انتقال قدرت از دسته



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

 

402 

 دیگر کاری انجام نشده و اغلب نتایج این کار به نفع استعمارگران و به ویژه روسیه بوده است!
ـای سیاسـی   ی زمینه تنها به ارائه« سیاست فریب» شویم که چرا جا متوجه میایناز  ـاعی   ـ   ه اجتم

دارد! از جانبی سیاسـت   کتمان میها را  تکافو کرده و هدف از گرایش، تأکید و اصرار در آن زمینه
اجتماعی هدفی  ـ  های سیاسی تواند برای زمینه اش نمی شناسی مادی بینی و جهان فریب نسبت جهان

ـا معنـی    تا در پرتو آن هدف، تحمل همة رنجها و مصائب و محرومیت معقول و متعالی ارائه دهد ه
جـوئی   پرستی و هـو   خواهی و قدرت ماند، فقط خود پیدا کند! تنها هدفی که درین حال باقی می

 آمد! و نیرنگ الزم نمی« دروغ»خواهد بود و بس! و اگر جز به این بود که آنهمه 
سیاست فریب پرداخته باشیم به قسمتی از تشابهات ایـن   سایر نمودهای ی قبل از آنی که به ارائه

 پردازیم. سیاست با روشهای عملی مدعیان سیاست صدق و راستی می
گیـری فعاالنـة    شویم که اغلب موضـع  در بررسی تاریخ سیاسی ملل و اقوام به خوبی متوجه می

دهـن   گیـر و  ملمـو  و چشـم  باشد که عینیت یافته و  ی میئ های ارزشی مردم به نفع ارزشها و زمینه
های صـدق   مورد نظر رژیمها و نظامست. به همانگونه که ارزشهای  پرکن و در نهایت تحلیل مادی

شـود   ست و یا جهتی معنوی داشته و گاه مـی  دهد که یا اغلب معنوی تشکیل میی ئها الهی را زمینه
 شود. میتلقی « ارزش»که گذشتن از ارزشهای مادی و نشر و پخش آن میان مردم 

 گوید: آنجا که قرآن می

ة  و   و   ییالة  و   أ قِيممییا   لصَّیی   ییال تی عَلم لمییان   آتمییا   لزَّا  م ییال تیمق ییدامما  ِْ نفمِدییكمم مایینَل ق يَلییُر ت ِنییدمو م ِعنیید   للَّییِ  ِإنَّ  للَّیی   اِم 
  «221 ـ بقره» *ا ِصيرٌ 

ـتید   بدهید و بدانید که آنچه از طاعت و کار نیکو برای خود پیش مـی  ةو زکو دو نماز بپا داری فرس

 پاداش نیکو در نزد خدا خواهید یافت.
ـالی    می خواهد بفهماند که نظام الهی تنها بر پایة گرایش به فالن بُعد از ارزشها متکی نبـوده و تع

 ر داده است.انسانیت و ارزشهای الهی و تحق  آنها از طرق متعدد را مورد توجه قرا
ـا یـک رژیـم سیاسـی        انفسا اغلب متوجه میاما در این دورۀ و شویم که گـروه، تشـکیالت و ی
ـا   بینی و ارزشها و در نتیجه سیاست صـدق و الهـی قلمـداد مـی     به جهانخویشتن را باورمند  دارد، ام
ـان گـرایش     ـ   دهد که بر آنست در اخالق پیرو سیاستِ اخالقیِ عامـه  عملش نشان می بـه  کـه هم
 .باشد چرا؟ ـ مادیات است
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گیری، جز یکی از این دو واقعیت نتواند بود، یا اینسـت کـه    هدف و آرمان نهفته در این موضع
 و پیروان چنین اخالقی قصـور فکـری دارنـد و عـدم پختگـی     عاملین و گردانندگان چنین سیاست 

ـیطانی  شان آنها را به این لجن عفن کشانیده است و یا د فکری و رسائی ایمانی ر قلبهاشان امراض ش
گیری صـحیح   حاکمیت پیدا کرده است، که در صورت نخست، امیدواری اصالح عمل و موضع

ـای دیگـری مـی    ی و در دراز مدت در زمینهئها مدت در زمینه در کوتاه ـاه کـه      ه رود ولـی هـر آنگ
ـیطانی و  وه و یا نظام سیاسی قلبا  مریض و پیرو هوا و تشکیل دهندگان و پیروان یک گر هوسهای ش

های پیگیر آنها را ارزش جلوه داده است باشند، دیگر امید  با وسوا ی که شیطان ئبندۀ ضد ارزشها
 بهبودی و اصالح را سراغ نتوان داد.
شویم سیاست و ارزشهای سیاسی گروه  بار است که متوجه می و در همین شرایط فاسد و ذلت

ـام فریـب و ضـد الهـی شـده و       و رژیم مدعی صدق و راستی عین سیاست و  ارزشهای سیاسـی نظ
ـا ایـن      به بعد شوند. از این  اهداف ملکوتی سیاست، شیطانی، دنیوی و زمینی می نـزد ایـن گـروه و ی

کرده و چه بسا  ی که در ادعا از آنها یاد میئشود نه ارزشها هدف می« خودِ حاکمیت سیاسی»رژیم 
رسیدن به اهداف و آرمانهائی که خود از تحکیم دیده شده است که همین گروه و یا رژیم جهت 

سیاست داشته، ارزشهای ناب، انسانی و الهی مورد ادعای خود را عمال  نه تنها فرامـوش کـرده کـه    
 لگدمال نموده است.

ـا زمینـه،        ها و گروهها به این لجن علت گرفتاری این رژیم ـان ب زار عفن آنسـت کـه نخسـت این
ـان و هـواداران    ته و نیک متوجه شدهانتفاعی داش ـ  برخوردی تجاری اند که اغلب مقلدین و پیروانش

ـاد زنـدگی دنیـوی و ارزش      های اخالقی امروزه را کسانی تشکیل مـی  سیاست ـای   دهنـد کـه معت ه
ـان نیـز         کـن و در   ن پرهگیر و د ملمو  مادی، چشم ـتند، لـذا این یـک کـالم سیاسـت زمینـی، هس

ـا   ارزشهای زمینی و پست را مورد توجه قرار داده تا با هماهنگ جلوه دادن خـویش بـه    اصـطالح ب
 آوا شدن با آنان و خواهشهای آنان زمینة تحکیم، رشد و تداوم خویش را فراهم آورند. خل  و هم

ـاهی بعضـی    جالب توجه است کـه متوجـه مـی    ـاطن     شـویم گاهگ ـان متوجـه خباثـت ب  و  از این
های رنگارنگ خویش شده و بـرای درسـت جلـوه دادن و منطقـی توجیـه کـردن کـردار         منافقت

شان از  آورند، لیکن از آنجا که مغزهای علیل و قلبهای کثیف و مریض ی نیز میئخویش استداللها
های ظریف و دقی  سیاسی، برخـوردار نیسـت، اغلـب     نیروی توانمندی جهت تعلیل و تحلیل زمینه
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دارند  پیرو روش تعلیل و تحلیل ابلیس و سیاست فریبکارانة وی شده و مسایل را به نحوی توجیه می
 سیاست فریب. که پیروان
های ارزشمدارانة سیاسـی   مداران دنیا گرای و هوسباز، زمینه کوشند به پیروی از سیاست مثال  می
مسـخره   یبدست دهند و با قیافة علمی گرفتن و پیونـدها  ـ  گالب به صورت علمی! ـ  را توجیهاتی

ـام خـویش    زدن میان ابعاد علوی انسانی با امراض و خواهشهای شهوانی او می کوشند تا به خیال خ
ان عالم علوی و ارزش علوی و اهداف واالی این بعد را با عالم سفلی و وجود انسانی را از یفاصلة م
 رند!میان بردا

اینان ناشیانه هواها، خواهشها و امراض قلبی انسانهای بدبختی چون خویشتن را نیازهای طبیعی و 
حیاتی وی قلمداد کرده و نابخردانه و گاه مغرضانه در پی آشتی دادن و در نتیجه تداوم بخشیدن این 

تعلیل و تحلیـل ابلیسـی   چنین مرحلة از اند. و چون به  های برین انسانی بوده ها در کنار عظمت پلشتی
شوند تا گرایش و رویکرد به این امراض پست و ضد ارزشـهای   جامة عمل پوشیدند، باز بر آن می

ست که چنین سیاستی نخواهنـد توانسـت از    زای را طبیعی و ضروری جلوه دهند! و طبیعی بدبختی
جویانـه را   نـه و عـدالت  موضع الهی انسان دفاع کرده و چنین رژیمی توان برپایی روابط عالی برادرا

های پست مادی، قدرت پایداری و تداومش نیـز بـه میـزان     نداشته و همانگونه که توجهش به زمینه
 نیروهای متزلزل مادی بوده و زود راهی سراشیب ننگین شکست و نابودی خواهد شد.

ایـن تـذکر را   نماید  ای کرده باشیم موجه می گیری دردبار اشاره قبل از اینکه به نتایج این موضع

ی که پس از این ذکر خواهد شد، بیشتر عمومیت داشته و هـر فـرد،   ئها بدهم که نمودها و مشخصه

ـا  ئ گروه و یا نظام سیاسی ـین نموده ـتی نمایـد و چـه       ئی که دارای چن ـای خداپرس  ی باشـد، چـه ادع

ین نمودها عوامل شکست آن گروه مدنیاپرستی، غیر الهی و محتوم به شکست بوده و اغلب خودِ ه

 خواهد داد.یا رژیم را تشکیل 

خواهی و زورپرستی تواند بـود کـه   ه آمد، نمود دیگر سیاست فریب خودگرفتن آنچبا در نظر 

 در جوامع دیگر نیز سراغ تواند شد!

ـان بـرای اینکـه      کـرده  ممالک به اصـطالح اسـالمی، امـروزه سیاسـت فریـب را پیشـه       انـد، این

دهند، گروهی را به عناوین  های خویش را اشباع نمایند، اسالم و قرآن را وسیله قرار می خواهیخود

تهمت و افترا مانع رشد زنند و با استفاده از  های ناروا به اجانب و بیگانگان پیوند می مختلف و تهمت
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 اند! اجانبشوند اما خود بدترین وابستگان به  ها و ارزشهای مورد نظر آنان می و تکامل اندیشه
ها به او، در جهت  با بزرگ کردن یکی از قدرتهای ضد الهی جهان و متوجه ساختن همة زشتی

ـا خواهـد    بندند که شیطان برایشان قدرت ضد الهی دیگر جهان، کمر خدمت چنان نیک می مرحب
 گفت!

ا در یـک  ها داریم که مثال  فحـش و ناسـزا نـدادن بـه آمریکـ      های زیادی از این تیپ اتفاقا  نمونه
رود همان هفته چند  کند ولی یادش می سخنرانی را چماق آمریکائی بودن یک سخنران قلمداد می

ـیه را    «! تأییـد »موضع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی گاه بصورت مستقیم، ایـدئولوژیکی روس
 کرده است!

جیهات مختلـف  با آمریکا را به عناوین و تو« اقتصادی صرف»و یا داشتن و بستن یک قرار داد 
نافی استقالل و احیانا  راه ایجاد سلطة آمریکا قلمداد کرده و با هیاهو و جنجال آزادی را شعر سروده 

ـاد  ـ   دهد اما خود سر میز مذاکرۀ سیاسی ی خونین سر میئشعارهارا و استقالل  ـیه   اقتص ـا روس ی... ب
نماید! عکس قضیه نیز کم دیـده نشـده    می« توشیح»ی بوده پای قرار دادها را هم ئ نشسته و اگر کاره

 است!
انـد و هرگونـه    کنند، عمال  عمال و وابستگان به آمریکا و یا روسیه آنانیکه دانسته چنین عمل می

 توجیه و تفسیر دیگری مؤید همداستانی با اینان تواند بود.
ـانی   با این مایة از بینش متوجه می توانـد   ینمـ  شویم که سیاست فریب دارای جـوهر و روح انس

، به تزویر، به دروغ، به... بـرای همیشـه یـک    خودخواهیروحِ به  باشد، چه با گرایشهای مبتذل و بی

داند که این بعد بسیار اساسی  شود! و که نمی بعد بسیار نیرومند و اساسی این سیاست از او گرفته می

ـان    دهد و در نمـود  معنا می« سیاست»ست که در شکل فلسفی به  یئ«روح انسانی» ـاعی بـه انس  اجتم

 ی!ئجاذبیت و گیرا

ـاع و در شـکل    «انسان»قبال  آمد که اصول سیاسی بر مبنای احسا  ضرورت وجودی  در اجتم

ریزی شـده   تکامل یافتة این ذهنیت، احسا  ضرورت شکوفائی استعدادهای برین ارزشی وی، پی

ئـی کـه بـه مـردم      جذبـه  پـر  یا آن جوهرۀ زالل و« انسانیت»است، لذا شایستة این ذهنیت آنست که 

بخشد، مورد توجه قرار داده و اسا  حرکت و اصول سیاست  را می« انسان»ی به عنوان ئ معنای ویژه

 ست! یئها را در جهت این مفاهیم قرار دهد! که سیاست فریب فاقد چنین ویژگی
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وجودی  جوهرۀروغ بافتن و به بازیچه گرفتن معاییر انسانیت تحت هر عنوان، دنیرنگ باختن و 
ـاخته،     و روح انسانی را در سیاست به نابودی می ـانی س کشد، از اینرو رژیم سیاسی را فاقـد روح انس
ساخته و به عنوان ابـزار تحقـ  هوسـهای فـردی و     « شیئی»انسان را و بدتر از آن انسانیت را تبدیل به 

 دهد! اجتماعی قرار می
 تزویر، کوشیده با اگر نه موردی دارد و نه هدفی و «انسانیش»در این رابطه، دیگر انسان به مفهوم 

ـتعدادها و تحقـ             می ـا و رشـد اس ـان و درک نیازه شود کـه هـدفِ اصـول سیاسـی را کشـف انس

ـته  « کیالن ایدي  لیا ر ر شیني  وکیت ل»آرمانهای او قرار دهند، چون همة اینها شعار است به مصـداق   آهس
 گردد. نیز متبارز می جوهرۀ فریبششود که  آهسته نه تنها شنیع و منفور احسا  می

در سیاست روسیه در رابطه با ملت رو  اگر روح انسانی منظور بود، نباید تاریخ روسیة پس از 
آمد و آن فاجعة ننگین  بود. کشتارها و کشتارها! و اگر استالین نمی رویداد اکتبر، این همه خفتبار می

ـیه    رفت در تاریخ شد، کمتر احتمال می را مرتکب نمی معاصر جنایاتی نظیر آنچه بلشـویکهای روس
 بر سر مردم آن دیار آوردند، سراغ داد.!

ـام      نایتی از این بزرگتر که طی شصت و چند سال بهرهجو باز، چه  ـیم بن جـوئی از اکثریتـی عظ

ـیده اسـت        ـارگر بـه قـدرت رس ـام ک کارگر و استعمار مزورانة این بدبختان، هنوز در مملکتی که بن

ـیم ئ و... حرفه« روفتگر»و « کنا » بزرگتـرین  کـه  تـر از ایـن    ی! وجود داشته باشد! و چه جنایتی عظ

ـارگران   برخورداریها را نه کارگران که استعمارگرانی که خود را صاحبان امر و نمایندگان همین ک

 کنند صاحب باشند؟! قلمداد می

ـان، عنـوان    نسبت به تجاوزات است «ملت روسیه»و باز چه ننگی بزرگتر از اینکه  عماری ایـن جانی

ـتعماری        استعمارگران  ـان را بیابنـد؟ چـه اینـک سیاسـت اس ـبیه خودش غاصب را نزد ملل محروم ش

ـیده      ئـ  روسها در رابطه با ملل ضعیف از روشنائی خیره کننـده  ی برخـوردار بـوده و جـز در بنـد کش

ـته      سراغ شدگان خود روسیه کمتر کسی را بتوان ـاور نداش ـیه را ب گرفت که استعماری بـودن روس

نظیـری   کنیم که با پر روئی و وقاحـت بـی   باشد و اگر در میان ملل اسالمی تائی چند را مشاهده می

ـا کـه       می ـان روشـن اسـت و از آنج کوشند تا عملکرد استعماری روسیه را توجیه نمایند قسما  حالش

ـارز خواهـد شـد و     همیشه بر متکای باطل نخواهد توانست برای  ح  تکیه زند، خیلی زود، حـ  متب

 چهرۀ اینان نیز رسوا.
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اجتماعی است! معنای جـوهری   ـ های سیاسی نمود دیگر سیاست فریب تحمیل و تحکیم زمینه
نبوده بلکه سیاست تحمیـل و  « سیاست جذب»تواند باشد که سیاست فریب  این سخن چنین نیز می

 اجبار است!
ـیر تحمیـل        زمانی بهتر روشن میحقیقت این مسئله  ـا دقـت و ظرافـت، چگـونگی س شود که ب

ـا   ئ رویداد اکتبر را به ویژه در رابطه با اقشار و طبقات مذهبی روسیه و به نحو موشکافانه ی در رابطـه ب
ی اصول اندیشة سوسیالیستی را خورده بودند، مـورد بررسـی    ی که فریب تنها ارائهئاقشار و گروهها

 قرار دهیم.
ها  فراریان و مهاجرین ملیتهای مختلفی که پس از رویکار آمدن رژیم سوسیالیستی و اعمال ستم

اند، چیزی نیست که نگارنده بخواهد از  ها و... از روسیه به ممالک دیگر پناه برده و زورها و شکنجه
ـاد از عملکـر       ـات و انتق ـیه( آزادی قلـم و مطبوع  دآن صحبت کند. حیف که در این کشـور )روس

 ها خود گویای بزرگترین فجایعی اسـت کـه    ی از شنیدهئ دولت وجود نداشته و ندارد، هر چند شمه
 تواند در عصر امروزی بر انسانیت روا داشته شود. می

ـای سیاسـت     ئ اندک توجهی به ممالک اروپائی، آسیائی و آفریقائی ـاء پ ی که به نحـوی از انح

ـتفاده    کهکند  ها کشیده شده، اثبات می روسیه بدان ـار اس سیاست فریب تا چه میزان از تحمیل و اجب

ـا مصـر    ننماید. در اروپا اقماری چون چکسلواکی، بلغارستان، مجارستا می ـتان و... و در آفریق ، لهس

دوام نمیری و بعد سرگرد عطاء و تونسِ بورقیبه و در آسیا، عراقِ  ن کمیناصری، سودانِ دورۀ نخست

ـام    افغانستان، تره حسن البکر و سوریة حافظ اسد و کی، امین و دورۀ حاکمیتِ خودِ رو  تحـت ن

 ببرک همه و همه نمودهای پیروی سیاست فریب است از تحمیل فشار و اجبار و ستم!

کوشــند پشــت ســر هــر عنــوان و القــابی  جالــب اســت تأکیــد شــود کــه اینــان هنــوز هــم مــی

ـا دموک « دموکراتیک» ـای آزادی  را نیز یدک بکشند! هر چند دیگر این روزه خـواه و   راتیـک، معن

ـاء مـی     آزادگی را نمی ـیالیزه بـودن را الق ـان در فلسـفه      دهد و بیشتر سوس ضـد  »دارد! و هـر چنـد این

 کنند. هستند باز در تبلیغات خویش را مدعی دموکراسی قلمداد می« دموکراتیک

ـای دموکراتیـک در زمینـه    ـت    باورم بر اینست که در سیاست فریب معن ـتعمار، اس ـای اس بداد و ه

ـارگیری و     تر یافته و چنین افاده می استثمار مصداق و مفهوم اساسی نماید که سیاسـت فریـب در بک

 را دارد آزاد! است.« توانش»ها تا جائی که  استفادۀ هر یک از زمینه
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ایـم   ما در برابر ستم کشیدگان جهان و به ویژه زجر دیدگان مسلمان، بارها و بارها اعـالم کـرده  
کنند، مرد مردانه  اند و از رژیمی دموکراتیک تبعیت می گویند که دموکرات راست میاگر روسها 

ـا  واقعیـت »اجازه بدهند که ما فقط و فقط و باز هم فقط  ـیه    « ه ـا ملـت روس ـا    و را نخسـت ب ـپس ب س
ـان و... های لهستان و چک  خط ةخطدربندکشیدگان اروپائی، به ویژه  در  و مجار و بلغارستان و آلم

ر کـدامی را  های حاکم بر جهان، ه ریم. با این شرط که آنان مجاز باشند تا از میان واقعیتمیان بگذا
ـاه معلـوم       و به انسانیت خویش نزدیککه به فطرت خویش  ـار بکننـد! آنگ تر تشخیص دادنـد اختی

کـه   دپذیرفت و با این عمل روشـن خواهنـد کـر    خواهد شد که ملل محروم چه چیزی را خواهند
ـار گرفتـه        سیاست فریب چه نیروی عظیمی را در جهت تحمیل خواسته ـان بک ـای خـویش بـر آن ه

 است!
ـارجی بـه     این پیشنهاد در محدودۀ ویژۀ افغانستان بارها و بارها از جانب عدۀ زیادی داخلـی و خ

ـا و کشـف و ابـ    در افغانستان بیایند و پس از بررسـی واقعیـت  روسها شده که هیئتی بین المللی  راز ه
شان آزاد بگذارند، اما از آنجا که این عمل سیاسـت فریـب    حقای  مردم را در انتخاب رژیم سیاسی

ـتان        ر نشدهضدارد، تاکنون حا روسها را مواجهه با شکست می ـلم ملـت افغانس اند بـه یـک حـ  مس
 ترتیب اثر بدهند!

ـان ملـت  مزه نخواهد بود اگر دانسته  بی ـتند     شود در جهان سوم به ویژه در می ـای اسـالمی هس ه
ـتعمار   کسانی که می پندارند خطرهای وحشیانه و ضد انسانی سیاست روسیه کمتر است از خطر اس

 سیاه غرب! و چه پنداری ابلهانه!

ـا مغـرض    واقعیت مطلب چنان نشان می و چـه خـوب اسـت کـه      دهد که یا اینان نابخردنـد و ی

هر دو « یئغا»شویم که از نظر  وجه میهای سیاست شرق و غرب مت مغرض نباشند! در بررسی ریشه

ـثال  سیاسـت      ـا چـرا م مادی، ضد الهی و هوسبازانه و متالشی سازندۀ هویت اخالقی انسانهایند، و ام

ـا        و ظریف مـی  یئآمریکا بدتر است و از روسیه خوبتر، در تحلیل نها ـیم بـه ایـن حقیقـت کـه ی رس

 مغرض!گوینده نابخرد است و یا 

ـای      غرب از طری  ارزشی ساخ ـیدن بـه آرمانه تن ضد ارزشها و تصاحب تفکـر و جهـت بخش

گـذاردش کـه بیندیشـد و     ی و شرق اصوال  نمـی ئ ی را از تکامل باز میدارد و چه فاجعهئ مردم، عده

ـاز       بداند که انتخاب کند جز آنچه را سیاست فریب تقاضا دارد و از این طریـ  مـردم را از تکامـل ب
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ـثال         یا مغرض می زدۀ نابخرد و دارد! اما شرق می کوشد، با نـوعی خرافـت عمـل و اندیشـه، خطـرِ م

 آمریکا را بیشتر جلوه دهد!
زحمت تفکـر و تأمـل بررسـی همـه     اند تا  چه اینان به دنبال حقای  و اهداف متعالی انسانی نبوده

 های سیاست فریب را به خود بدهند، از این لحاظ بیشتر به فکر خویش هستند تا به فکر روش جانبة
ـا      که اند سایرین! لذا کمتر متوجه شده ـا  ئسیاست فریب سیاسـت تحمیـل اسـت آنهـم از راهه ی و ب

 ی که در برخورد اولیه کمتر متوجه اصل هدفمندی آن توان شد.ئها استفاده از زمینه
ـا     روی همین امر سیاست فریب مجبور است جهت تحکیم و تحمیل الشة پلید خـویش و احیان

ـانِ تنـگ نظـر، از روشـها      چشمتثبیت عظمت خویش در  ـتفاده نمایـد.   ئانداز خود گـم کردگ ی اس
ـاد  ـله   بررسی این روشها هر چند که اندکی وقت ما را به خویش اختص وار  داده و از پیکـرد سلس

ـای متکـی    دارد، از آنجا که خود جزئی از سیاست عملی رژیـم  می نمودهای اساسی دیگر بازمان ه
 باشد خالی از لطف نیست. میبه سیاست فریب و به ویژه روسیه 

ـاگون   سیاست فریب برای اعمال نفوذ و تحمیل خواستهای خویش اگر بتواند از فشارهای گون
ـار از      مردم را در وضـعی قـرار مـی   سیاسی، اقتصادی و... استفاده کرده و  ـتن را ناچ دهـد کـه خویش

کوشـد   بیگانه باشـد، مـی  ها احسا  نمایند! هرگاه این کار در رابطه با یک کشور  پذیرش آن زمینه
ـاری مفهـوم تخریـب         ی را در دولت جا زدهئ عده ـا  خرابک ـاری وادارد! و چـون عموم و بـه خرابک

کند به هیچ وجه بیانگر همة ذهنیت نگارنده نتواند بود، چه نگارنده  انی را تداعی میزفیزیکی و پارتی
 باشد. جانبه می متوجه تخریب همه

ـان مـی    مثال ، گاه دیده شده که یک شخص ـان دولـت بی کنـد کـه در    یت دولتی سخنی را از زب
اند که بلی، این بیان، یک  جهت خالف سیاست حاکم بر آن جامعه است و مردم بعدها متوجه شده

ـاهر دارد و محـدود     ـارز و تظ بیان تخریبی بوده است! از این لحاظ تخریب در همة موارد، امکان تب
 نتواند بود.

ها به  رعب و ناامنی، کانالیزه کردن همة نارسائیوههای تروریستی مخفی، ایجاد جو تشکیل گر
سـت کـه    یئئی به آنها و صدها مورد دیگر از جمله اتخاذ روشـها  یک مجرا و تراشیدن علت یگانه
برد. و هر آنگاه که این سیاست مثـل سیاسـتِ مصـر ناصـری و عـراق       سیاست فریب به آنها پناه می

« انقـالب سـفید  »ی سیاه ننگین! «کودتا»حسن البکری و یا افغانستان امروز غالب آمد و تحمیل شد، 
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 باشد. خل  قلمداد شده و طبیعی است که این انقالب شایستة نگهداری می
ـان       ا بـر مـی  آنچه از بررسی سیاست فریب در جوامع زیر سلطة آنهـ   آیـد اینسـت کـه چـون این

ـان را بـه ایـن سـرزمین      می ـا   دانند که شعارهایشان به مفهوم واقعی کلمه جز شعار نبوده و آنچـه این ه
ی ذهنی و گاه ئاشتغالهاکوشند تا با ایجاد  باشد، لذا با تمام قوا می کشانیده است اهدافی استعماری می

پردازند که در نهایت تکامل خود، مـردم   د به مسایلی میمسخره به مردم چنان وانمود کنند که دارن
 مند سازند. اقتصادی بهره ـ ی سیاسیئها را از زمینه

ـال خـویش را وادار بـه      ـتعمارگرایانه عم سیاست فریب در تعقیب یک دگرگونی ظاهری و اس
انجامـد!   شان مـی  باز شدن مشت استعماری هنماید که در آخرین تحلیل ب ئی می ایفای نقش مسخره

بخشند و به خود و  را می« انقالب»چه اینان پس از تحق  یک دگرگونی ظاهری که اغلب بدان نام 
برند که به هیچ وجهـی از   ی پناه میئ دستیاران خود لقب انقالبی و مبارز را، چنان به یک شبه مبارزه

 ماند. انداز اهل خرد دور نمی چشم
 ن سیاســت فریــب و کــردار دســت پروردگــان هــای کارشناســا در ایــن دوره همــة راهنمــائی

ـام و گـوش    های مختلف از بروبچه شود در زمینة مثال : تشکیل کمیته شان محدود می داخلی های خ

آوردهای انقالب! حال اگر بپرسی کـدام   بفرمانی نساخته و نپخته در جهت حفظ به اصطالح دست

ی ئـ  ذات انتقال قدرت از چنگال عدهگوید خود انقالب، خود دگرگونی و  آوردها، فورا  می دست

ـادی از ممالـک           آشام، بزرگترین دسـت  خون ـاریخ عـدۀ زی ـان کـه ت  آورد توانـد بـود! چـه همانس

ـای سیاسـت فریـب و در نتیجـه           گرای نشان می روسیه ـای ایـن ممالـک، بـر مبن دهد، چـون انقالبه

ـال مراکـز اسـ    ـیچ دسـت  استعماری رشد یافته، در نهایت جز انتقال قدرت و نیز انتق آورد  تعماری، ه

 دیگری نداشته است!

ـتن بـه خانـه      نگونه کمیتهیکار ا ـبارگی، ریخ ـای مـردم،    ها هم روشن است! خودسـری، هوس ه

گناهان و بیطرفان، اذیت مردم و...! و جای شگفتی این همه  بی دزدی، هتک حرمت، بازرسی اغلب

ی ئ آنکه به یقینی رسیده باشند، عده دهند! بی بر اینست که همة اینها را بنام عدالت و آزادی انجام می

 کنند یا...! زندانی می کرا به واسطة داشتن عقاید غیر دموکراتی

ها که از جملة امور رایج پیش پا افتادۀ این سیاست است! هـر   غیرحزبی ةتهمت وابستگی به هم

ـا  وکنند تا خ چند در اوایل سعی می ـایر    زه مـی د را مترقی جلوه دهند و روی همین امـر اج دهنـد س
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داننـد ایـن    فعالیت سیاسی داشته باشند ولی از آنجا که می ۀگروهها نیز در حدی نه چندان بارز اجاز

ـازگاری نخواهـد داشـت،       ـلی س عمل یک نیرنگ سیاسی است و در دراز مدت با هدفمنـدی اص

ـائی     کوشند تا به بهانة حفـظ نظـم در متینـگ    نخست می ـا  راه پیم ـات و احیان ـا و جلس ـا، توسـط    ه ه

را  ها افکار مردم توانند این زمینه کادرهای ویژه، هرج و مرج ایجاد کرده و اگر متوجه شدند که می

ـا  های  به خود بخوانند و یا به سیاست فریب مشکوک سازند، مجالس و میتینگ آنها را بهم بزنند! ام

ـای   یستی، جلـو فعالیـت  پاید که با غیر قانونی اعالم کردن هرگونه اجتماعات غیر کمون دیری نمی ه

 کنند! غیر کمونیستی را سد می
ـیلة       از این به بعد متوجه می شویم که سیاست فریب گاه وجود یـک فـردِ از یـک گـروه را وس

ـان مـی       چماق تکفیر یک گروه مترقی می ـا وقاحـت نش ـا آنج دهـد کـه از    نماید، و در این زمینـه ت
 نیست. ارتکاب هیچ تهمت، افتراء، فحش و ناسزائی رویگران

بررسی نیرنگهای غیر انسانی سیاست فریب در تخریب و تالشی گروههای مخالف و گاه برای 
ـان از هیچگونـه      آنها در مقابل سیاست فریب نشان مـی  حل کردن و به تسلیم واداشتن دهـد کـه این
 قلدری و پلشتی ابائی ندارند!
ـا    گونه آرمانهای اخالقی و عقلی نبوده و نمود  سیاست فریب دارای هیچ ـنحط آن در رابطـه ب م

کوشد همة آرمانهای اخالقی و عقلی را سرکوب کند! عـدم باورمنـدی    ها اینست که می این زمینه
ـا سـرافرازی و         ـان ب ایدئولوژیک سیاست فریب به اخالق و عقـل چیزیسـت کـه در اوایـل خودش

جـز بـه ریـش     دند، تا اینکه متوجه شـدند ایـن تـف سـرباال    کر مباهاتی تمسخرآلود از آن دفاع می
ـتباه   و خرد باخته تر خودشان فرود نخواهد آمد! ولی از آنجا که اینان بدبخت تر از آنند که جبران اش

 خویش را از طریقی سالم و منطقی بنمایند به نوعی عملکرد منافقانه پناه بردند!
ـار ارو های ضد اخالقی و غیر عاقالن اگر از فعالیت ـان بگـذریم و   پـ ة روسها در مورد اقم ائی ایش

مسئلة سیاست فریب را در مورد ویژۀ افغانستان مورد تأمل قرار دهیم بزودی بر این واقعیت اشـراف  
 ئی عقالئی ندارد صد در صد ضد اخالقی است. پیدا خواهیم کرد که عمل روسها از آنجا که پایه

ـان    را مـی « آدمـی »ابلهانـه بـود کـه کمتـر     سیاست روسها در مورد افغانستان چنان  تـوان در جه
ـتی عاقالنـه    امروزی سراغ داشت که آنرا توجیهی غیر استعماری بنماید. چه اگر این سیاست، سیاس

 کوشید روشی عاقالنه جهت تحق  آرمانهای خویش دست و پا نماید! ت میسبود بای
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ـائو از  سوسیال خواست حماقت نخستین سیاست فریب در این بود که می یسم را به قول جناب م
ئی که اکثریت مردم آن به زراعت مشـغولند! خرفتـی    لولة تفنگ به نمایش بگذارد، آنهم در جامعه
در جامعة افغانستان  «کودتا»خواست سوسیالیسم را با  غیر عاقالنة دیگر سیاست فریب این بود که می

بود! و بدتر از همة اینها توسط گروهـی   مستقر بنماید! کاری که در مصر و تونس و عراق و... کرده
ـا بـه بهانـة فعالیـت     سخت بی ـای سیاسـی، پـول     خرد که سالهای سال روسها را فریب داده بودند ت ه

 بیشتری از آنها بگیرند!
ـاه    آخر کار هم که به دست خود و به اقرار و اعتراف کتبی و شفاهی خویش به چنان عملـی پن

ـا  ـیه را        برد )تجاوز نظامی( که همة دروغه ـتعماری روس ـته را روشـن و اهـداف اس ـات گذش و تبلیغ
ـالی     روشن تر داشت! سیاست فریب نه تنها همة اصول عقلی و منطقی را زیر پا گذاشت کـه بـه اعم

 ضد اخالقی و ضد انسانی دست آلود!
ـتار بیرحمانـة ملـت مظلـوم و آزادۀ           آوردن ده ـاره و کش ها هـزار سـرباز و تـوپ و تانـک و طی

ـای عقلـی و اخالقـی      لیونیمافغانستان، آواره ساختن  ـالی از باره ها انسان، نه تنها سیاست فریـب را خ
 ساخت که نمودی ضد منطقی و ضد اخالقی بدان بخشید!

ـان  «انسان و زنـدگی »شویم که در سیاست فریب جاذبیتی میان  از اینجا متوجه می ـان و  » ، می انس
وجود ندارد!  «انسان و انسانیت»و نهایتا  میان « انسان و انسان»، «انسان و فلسفه»، «انسان و هنر»، «اخالق

ـتن زنـدگی در       چه سیاست فریب بر مبنای تزاحم و تنازع پی ریزی شده نه اخـالق و عقـل، لـذا م
 توان سراغ گرفت! تر و دردبارتر از هرگونه مرگی است که می فریب خشنسیاست 

ی در مقابـل  ئ ها کارگر گفتگو کنید، شاید نتوانید جواب امیدوار کنندهلیونیمبروید به روسیه و با 
ـنگین  « از زندگی خویش رضایت دارید؟»این سؤال که  تـرین   فراچنگ آورید! سیاست فریـب، س

تـوان از بررسـی    روان مستضعفین تحمیل کرده است و این واقعیـت را مـی  فشار ممکن را بر دوش 
 و... لمس نمود!« فلسفه»و « هنر»و « اخالق»ی چون ئ وضع ابعاد اجتماعی

همة کوشش سیاستمداران روسیه بر این بوده است تا ذهنیت اخالقی را از جامعه برکنند تا مردم 
یابیم که در این  می نیک دربین باشیم  اگر واقعیت و متوجه نمودهای زشت و ستمگرانة دولت نشوند!

بودند، با درک  های اخالقی معتقد و پایبند می اند! و اگر چنین نبود و روسها به زمینه راه مؤف  هم شده
 های استعماری روسیه در جهان ساکت بمانند! توانستند در مقابل فعالیت خاطرات جنگ هرگز نمی
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ـا     ـانی و   ممکن است خوانندۀ گرامی چنین انگارد که نگارنده از وضع پولیسـی و نتیجت ضـد انس
ها را  ام زمینه هداطالعی نداشته و توقعی نابجا از ملت روسیه دارم، نه! عادت کرخفقان حاکم بر آنجا 
 دهم. مورد تأمل قرار« ها ها و شایسته بایسته»تر و همیشه در رابطه با  قدری بازتر و عمی 

ـادر نیسـت در جهـت     باور دارم که سیاست فریب محکوم به شکست می باشد و انسان هرگز ق
ـان   خالف فطرت خویش طی طریقی متداوم داشته باشد! اما این را نیز باور دارم که اصالت مال انس

ـافی اسـت    میاست و مرکزیت یک جامعه و یا یک نظام را، انسانهای آن جامعه تشکیل  دهند و ک
 دانند و اراده کنند تا بدیها را از میان بردارند.که، ب

ـیه بـه     بند و باری زدای و بی از دیگر سوی سیاست فریب چون سیاستی اخالق آور اسـت، روس
ـادها   ـته، فس ـاخته اسـت کـه در     ئاقمار اروپائی خود و نیز به هر کجائی که قدم گذاش ی را متبلـور س

تا آنجا که از وضع مصر و قسما  عراق و سودان و خورد!  ن نظر نمودهای بارز آن به چشم میینخست
زدائی، فسادهائی را رایج سازد!  آید، سیاست فریب توانسته است در کنار اخالق تونس و... نیز بر می

 شـد و هنـوز هـم قسـما       ی اعمال میئ کی این فساد پراکنی در افغانستان بگونه و پس از کودتای تره
 نماید! آور می شود که شرم می

ع هنر و انسان هنرپیشه در رابطه با مردم چیز قابل تأملی است! سیاست فریب هنر را کـال  بـه   وض

ـتة دوران حاکمیـت      انحراف و ابتذال کشانیده و می ـیار برجس ـار بس کشاند. یک بررسی دقی  در آث

ـبت حاکمیـت سیاسـت فریـب،      سوسیالیسم در روسیه نشان می دهد که هنر روسیة سوسیالیستی نس

 ایة انسانی را در خود جای نداده است!کمترین م

ـیه دارد، بالدرنـگ بـر نگارنـده     ئها خواند و نیز آشنائی کسی که این سطور را می ی با هنر روس

 شوریده و با عجله نویسنده را به تعصب و عناد متهم خواهد ساخت!

ـته کـه همـه   ههای بسیار بکر هنری را به ویژه در زمینة سینما مشا چه وی زمینه ـاکی از   ده داش ح

 روح انسانی است! بلی!

فطرت خویش فرار نماید! روسهای تواند از مسیر  انسان اگر با عناد و لجاجت هم که شده، نمی

نمایند ولی عمال  به آن پایبندی  سوسیالیزه شده، هر چند معتقد به اخالق و عقل نبوده و آن را رد می

 گیرد! جود است از دو مبنای متضاد ریشه میی که در هنر امروز روسیه موئها دهند، مایه نشان می

ـای  از اندیشـه  ذدهند که مأخو ی تشکیل میئ نخستین ریشة هنر امروزی روسیه را نهادهای انسانی  ه
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ـاکم بـر   شود  بدانها میدان تبارز داده می ست و تا آنجا اخالقی غیر سوسیالیستی که با نظام سیاسی ح

ـتی        ها اغلب، تنفر روسیه در نیفتد! این مایه ـا  نـوعی همزیس ـادگی و احیان از جنگ و گـرایش بـه س

آمیز نام نهادیم، در آن جامعه  دارند! هر چند آنچه را ما همزیستی مسالمت آمیز را تلقین می مسالمت

 کنند! عنوان می« عش »

ـای   روی همین علت است که پس از شروع رویداد اکتبر، روسیه، هنری جهانی از دست هنره
سفانه این نمود منحط سیاست فریب در جوامع تحت أبشریت نکرده است! مت جاوید گذشته تقدیم

ـتال بـو   ه و اغلـب سیاسـت   دسلطه نیز سرایت کرده است! جوامع وابسته به روسیه همه به این درد مب
 ست. های هنری ترین نمونه رسمی، ارائه کنندۀ مبتذل

دهد، و گمانم بـر ایـن    شکیل میهنری ت« استعمار و استبداد»دومین ریشة هنر امروزی روسیه را 
ـا     است که عاقلی پیدا نخواهد شد تا منکر این واقعیت تلـخ باشـد، سیاسـت فریـب مـی      ـا ب کوشـد ت

های شدید عاطفی و گاه اجتماعی خود را جانبدار انسان و انسانیت جابزند! و کـه   جانبداری از زمینه
ـلحت داند که این جانبداری محدود در یک  نمی ـتان  چوکات مص ه و استعماریسـت؟ سیاسـت   پرس

دار سازد، چرا نخسـت ملـت    خواهد عواطف و احساسات انسانی را جریحه فریب اگر براستی نمی
گذارد  در بند کشیده شدۀ روسیه را، که از موهبتی الهی به نام آزادی محروم ساخته است، آزاد نمی

 گاه نمایند؟!های آن ن تا با مغز خویش بیندیشند و با چشم خویش به جهان و واقعیت
ها انسان را در سراسر جهان  لیونیمو باز چرا برای تحق  اهداف استعماری خویش حاضر است 

ه و از تناراحتی بکشاند؟! اگر هنر امروزی سیاست روسیه ریشه در استعمار نداشو به زجر و شکنجه 
داد، برای اشغال و  نمیمداران طرفدار این هنر را اجازه  روح پر عاطفة انسانی برخوردار بود، سیاست

 هزار انسان را به خاک و خون بکشانند!ها  ی چون افغانستان، صدئ تداوم اشغال نظامی جامعه
سازد نه خشونت و تزویـر و   هنر انسانی، روح انسانیت و عاطفة زالل و رقی  انسانی را شکوفا می

نمایندگان سیاست فریب در اروپا، شقاوت و جالدی و زورگوئی و انحصارطلبی و...! به هر یک از 
 باشند! دارید که اینان دارای کمترین عاطفة انسانی نمی آسیا و آفریقا نگاه کنید مشاهده می

ـین ایـن عمـل را     کی، روحانیون را می اگر در افغانستان تره ـا   « ناصـر »کشد، ع ـید  »در مصـر ب  س
 آمد!نماید! کاری که شاید با امام موسی صدر! به عمل  می« ها قطب

های دانشمندان عالی  های عمی  فلسفی بهتر آنکه به کتب و نوشته در زمینة دوری انسان از زمینه
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ملمـو   اند، پراکندگی فلسفی سیاسـت فریـب را    نظیر توانسته مقامی مراجعه کرد که با قدرتی کم

 بسازند.

 
 کتمان واقعیت انسانی 

ـاخص   رنمود منحط و غی تـرین عامـل    موجه دیگر سیاست فریب که توانسته است به عنـوان ش

ـا کـه     « واقعیت انسانی»شکست این سیاست در منطقه و جهان تبارز نماید، کتمان  اسـت، بـدین معن

ـتعماری خـود    سیاست فریب مانع کشف انسان واقعی و واقعیت انسانی می  شود، تا بتواند اهداف اس

ــین علــت اســت کــه  لی اعمــائهــا ارز مقاومــترا مطــاب  میــل خــویش بــدون تبــ نمایــد. روی هم

ـای   ها و الجـرم ویژگـی   اند که برای انسان تعریف سیاستمداران روسیه این جرأت را به خود داده ه

 ی اختراع کنند!ئ تازه

سـت  ای بینانـه  ی واقعیتئگرا ر از علمدامن زدن به شناخت طبیعی انسان بر مبنای نظریات داروین، غی

خود داروین داشته است، چه در عملِ طرفداران سیاست فریب مسئلة کشف واقعیت طبیعی که حتی 

خواهد سیر تکاملی انسان را به  ت که میسای انسان مطرح نبوده بلکه منظور اصلی، سوء استفاده از نظریه

 دهد.بررسی نشسته و احیانا  ابعاد غیر طبیعی این موجود را با وسوا  و تأمل مورد شناسائی قرار 

ـای   شگفتی مسئله در اینست که به رغـم خواسـت سیاسـت فریـب، همیشـه و همیشـه نظریـه        ه

های سوسیالیزه شده،  یشهداجتماعی اینان با اشکال و شکست مواجه شده و مردم با درک نواقص ان

 اند. انسانی آشنا شده واقعیت به بعدی تازه از ابعاد وجودی

های طبیعی انسان را  است پیوند عقالئی میان ویژگی هتساست فریب هنوز که هنوز است نتوانسی

به مفهوم غیـر   ـ «عش »، «ایثار»، «اهیوخودخ»های متنوعی چون  و نیز زمینه« دین»، «هنر»، «اخالق»با 

و صدها نمونة دیگـر را توجیـه و تحلیـل کنـد! چـه       ـ  جاذبة جنسی، چنان عش  مادری به فرزندش

ـاد   عی وجود انسانی را به یک عامل لرزان و بیهای واق سیاست فریب، همة این شعاع ثباتی بنام اقتص

ـاور      پیوند می ـان نیـز ب دهد که خوشبختانه اینک دروغ بودن و غیر منطقی بودن این پیونـد را خودش

 اند! کرده

ئی غیر قابل جبران وارد کرده  باورمندی به اقتصادی بودن انسان و تاریخ، به سیاست فریب ضربه

د که چون سیاست فریب اقتصاد نمودی نفرتبار یافته است! معنای این بیان چنین تواند بوو این ضربه 
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ـان(     هایش، فرع می را اصل و انسان را با همة ویژگی پندارد، برای پیروان این سیاسـت زنـدگی )انس

رانش چنان بود، کو سیاست عادالنة روسیه و یا همة اقمار و هـوادا  نه عنوان وسیله را یافته است! وگر

 در جهان؟! کو حکومت کاری؟ کو شکوفائی استعدادهای اصیل بشری؟ کو...؟!
ـار نـدارد، چـرا      یئیصل است و عنوان شاگر انسان ا را در دیدگاه این سیاست مداران فریـب ک

بندند تا در استعمارگری از آمریکا عقب نیفتند؟! اگـر   صدها هزار انسان را در افغانستان به گلوله می
ـای  کشند تا خود بتوانند، ثـروت  ها افغانی را به آوارگی می لیونیمانسان وسیله نیست، چرا  ـان را   ه ش

 چپاول نمایند!
زند که درین بینش نه تنها  ایدئولوژیک سیاست فریب در نهایت تحلیل فریاد می ـ  بحث فلسفی

ست. چه ممکن است منِ نگارنـده هـم زنـدگی را     ئی استعماری وسیلهه انسان انسان وسیله است ک
 ام؟ وسیله بدانم اما وسیلة چی؟ رسیدن به قدرت و نعمت و هو ؟ یا رسیدن به جوهرۀ الهی

ـای ایـن    شود که سیاست فریب سخت ناهماهنـگ اسـت.   در همین رابطه، انسان متوجه می معن
سخن نه این است که در سیاست فریب هماهنگی وجود ندارد، بلکه معنای این کالم اینست که در 

 نماید! این سیاست ناهماهنگی حاکمیت می
جبـر  »گویند انسان مقهور  دهند ولی بالدرنگ می شعار می ها از آزادی زده روسها و همة رو 

ـا خـود بـرای نفـی آزادی،      و... را شعار میست! دفاع از آزادی سیاسی، اقتصادی « تاریخی  دهند ام
ـا خـود   صرفه کنند! و اگر کمی کم ها هزار سرباز وارد خاک افغانستان می ده باختـه را   تر بود، چند ت

ـا بـراه بیندازنـد. شـعار آزادی مـی      وادار می ـانی کـه        کنند تا به نفع آنها کودت ـا بـه نفـع کس  دهنـد، ام
 نمایند! خواهند برای روسها غارتگری می

اند تا آزادی افغانستان را حفظ کنند، لطفا  قدم رنجه فرمایند به  اگر راست است که روسها آمده

ـتعمار    باشد، باز هم می سرزمین فلسطین بروند، و هر چند تکراری می ـلی اس گویم بروند با علت اص

 بزرگ کرده!های مسخره و خود تراشیده و خود  بجنگند نه با معلول دریعنی با ریشه و ما

آمریکا بجنگند! بروند با اصول سیاست ضد کارگری خود روسیه بجنگند نه با مسلمان بروند با 

 طلب افغانی! محروم و آزادی

ـای آن    ارائـه تـر از آنسـت کـه بـه      استیالی ناهماهنگی در سیاست فریب روشن ی همـة نموده

 ناهماهنگی در سیاست فریب تواند بود.بپردازیم چه حرفهای بعدی ما، خود، شرح مفصل استیالی 
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که در واقع عامل نیرومند محکومیـت ایـن    یکی دیگر از نمودهای بسیار زجربار سیاست فریب
است! از روزی که روسها بدام بلشویکها  «رنج»اینست که سیاست فریب مؤلد  باشد در سیاست می

ـا ثابـت شـد! رنـ      افتادند، رنج، پدیدۀ جدائی ـنیدن دروغ، ناپذیر زنـدگانی آنه رنـج از دیـدن    ج از ش
ـات، رنـج تحم     ل یـ منافقت، رنج زورگوئی، رنج انحصارگری، رنج شکنجه، رنـج سانسـور مطبوع

 اندیشه و...!
اصوال  با آنچه در رابطه با سیاست فریب آمد ناموجه نخواهد بود اگر نام و یا معنای لغوی دیگر 

ـیالیزم  ئها سیاست فریب را سیاست رنج بنامیم! مطالعة نوشته ی که بعضی از محققینی که فجایع سوس
اند! حیرت هر انسانی را برانگیخته و خواننده را نسبت به انسان بـودن پیـروان    را در جهان جمع کرده

ـاوی بـه غـدودی   »سازد، تازه، اینان  سیاست فریب مشکوک می ـائی بـه     « از گ ـا کـرده و از دنی  اکتف
 اند. هائی اندک تما  حاصل کرده شنیده

شناسی که بر آنند تا میزان تولید رنج سیاست فریب را به صـورتی بـس دقیـ  و     ین جامعهمحقق

ـند. قریـب    ارزشمندانه، مورد بررسی قرار دهند چه خوب است سری به بیرون از روسیه نیز زده باش

گذرد و چندین و چند سال اسـت کـه روسـها     مردم لهستان می« کارگری»یک سال از اعتصابهای 

ـارگر، ملـت محکـوم   یم حکومت کارگری و به بهانة تحک ـتان را    پشتیبانی حقوق ک و محـروم لهس

ـا  شان نشده است! تازه اگر در جوامعی چـون مصـر    کنند! ولی جز رنج چیزی نصیب چپاول می و ی

ـا       عراق و سوریه و... می کوشند توسط عمال خود رنج اقتصادی مـردم را انـدک بهبـودی دهنـد، ب

ـان را ده چنـدان    های احمقانه، رنـج  پرستی ی و تجملئزدا قالی و اخهای غیر انسان اعمال سیاست ش

 نمایند! می

ه رنـج،  مـ افغانستان در طول تاریخ پس از حملة چنگیزخان مغول این همه شهید نداده و ایـن ه 

کنجه و دربدری و آوارگی و فساد و فقر و... را ندیده است! روی چه عـواملی اسـت کـه مـردم     ش

شان به سوی غرب و امیـد رفـع سیاسـت فریـب      پس از گرایشهای رهبران سودان و تونس و مصر،

 دهند؟! چندین ساله، آرامش نشان می

های عراق توسط صدام  ها تن از کمونیست چرا مردم از برکناری حسن البکر و بدار آویختن ده

ـال         احسا  خوشحالی نسبی می ـاب در س ـانو گانـدی قبـل از برگـزاری مراسـم انتخ نمایند؟ چرا ب

ـانی واثـ  بـه     گذشته، تجاوز نظامی روسها را به افغانستان محکوم می کند؟ اینهاست که برایمان ایم
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 بین؟ دارد. کو دیدۀ عبرت شکست سیاست فریب را تولید می
باشـد کـه    ست و این واقعیت چنان آشـکار مـی   «ناامنی»از دیگر سوی سیاست فریب، سیاست 
دهد که این نظام سیاسـی و   اندیشه و نظام فریب نشان می الزم به مجادله ندارد، بررسی سیر تاریخی

ـاد     ی که روح آن را تشکیل داده و از وی جانبداری میئ دستگاه فلسفی کند، حتی بـرای خـود ایج
 ناامنی کرده است.

گذاری نشـده   دستگاه فلسفی سیاست فریب از آن جهت ناامن است که با منط  دقی  فلسفی بنیان
ماند. از همین جهت حزبهای سوسیالیستی اجبارا  چهـرۀ منافقانـه    بر آب میو بیشتر به کلوخِ قرار گرفته 

ـاده      گیرند و همیشه بر آنند تا در برابر مردم خود را ماده به خود می ـا بـه سـخن بهتـر م گـرای   پرست و ی
دکه قبل کسانی بودن یه، نخستینسرو یشان دهند! بلشویکهاقلمداد نکرده و دارای سعة صدر بیشتری ن

ـاوری ندارنـد! همچنانکـه احـزاب           از رویداد اکتبر، می ـان بـه خـدا ب کوشیدند تا مردم نفهمنـد کـه این
کردنـد   گرفتند، تا آنجا که ممکن بود جهـد مـی   سوسیالیستی افغانستان وقتی در برابر مسلمانان قرار می

ـا بـی   تا مردم از کافر بودن آنها مطلع نشوند. کاری  عرضـگی کامـل    که اینک دولت ببرک کارمـل ب
 دهد. انجام می

ـا    ور بود، گروندگان خود را مجبور نمی یقینا  اگر این نظام فلسفی از منط  نیرومندی بهره کـرد ت
ـتگاه فلسـفی      به منافقت تمسک جویند و خود را ضد دین معرفی نکننـد، و طبیعـی   سـت وقتـی دس

ئی برای پیروان خویش ایجاد کند و همیشه آنان را در  جانبه همهفلسفی  ـ  نظامی نتواند امنیت منطقی
گاه پیروانش چهرۀ اصلی و  بار روانی سرگردان داشته باشد و دستور دهد، هیچ یک اضطراب ذلت

ـان از ایـن عمـل    رواقعی خود را برای مردم نشان نداده و در یک تزویر منحط همیشگی بسر ب ند، آن
 آموخت؟کامال  غیر منطقی چه خواهند 
ـتی و         لذاست که متوجه می ـاامن اسـت و از جـوهر راس ـتی، ن شـویم، روح سیاسـت سوسیالیس

ست که در پشت سر  ئی ندارد، چه این سیاست، سیاست نفاق و ناامنی است، سیاستی یکرنگی بهره
ـان تنـ  وی، خل  را قربانی دئگرا ادعای خل  گ روئیهای خویش ساخته و بر آنان زمینة اجتماع را چن

 کند. سازد که تشویش جای اعتماد و اطمینان را پر می می
ـین و حیلـه   ـادی،    گرایانـه  روسیة امروز را مد نظر بگیرید با آن ادعاهای دروغ ـاامنی اقتص اش و ن

توانست به  روانی، فرهنگی، اخالقی و... که بر این ملت تحمیل شده است، و کاش این سیاست می
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 ران پریشانی و بدبختی ناشی از ناامنی را تحمیل ننماید!تخریب تنهای خود اکتفا نموده و به دیگ
ـای علیـل و    ها معلـول  های زیادی را تاریخ معاصر مشاهده کرده است که همة این نمونه نمونه ه
ی خـواهیم داشـت. سـی    ئـ  ها اشاره اند و ما به تائی چند از این نمونه زای سیاست فریب بوده بدبختی

خـورد و اینـک چـه     ضربات غیر انسانی سیاست ناامن روسیه را مـی سال است که افغانستان تحمل 
 تواند ادعا کند سیاست فریب )سیاست روسیة سوسیالیستی( سیاست ناامنی نیست؟ کسی می

ـای گذاشـت    ـادی و   و روحیـة بـی   حملة روسها به افغانستان نه تنها صدها هزار شهید بـه ج اعتم
ـان سـربازان   دیرباوری و ناامنی را در ذهنیت مردم  افغانستان بارور ساخت و باز نه تنها ناامنی را در می
تحمیل کرد که روحیة همة آدمهای منطقه و جهان را به  انهایش ارتش سوسیالیستی روسیه و خانواده

ـان از ناحیـة   قـه شان را نابود ساخت، و اینک در منطناباوری آشنا و امنیت خاطر جنایـت   ایـن  و جه
 است.مخوف قرن ناامنی حاکم 

آید مؤید این مطلب است کـه ایـن    دقی  سیاست فریب و نظام فکری آن بر میآنچه از تحقی  
تواند جز ناامنی چیز دیگری تولیـد نمایـد.    نظام در جمیع شئون خویش ناقص بوده و این نقص نمی

 بعدی واقعیت را بیشتر روشن خواهد ساخت.های  زمینه
 

 ها در نظام فریب ارزش
گیریهای  گیریهای متناقض و به معنای واقعی کلمه موضع عضزمینة ارزشها موسیاست فریب در 

 ئی دارد. مسخره
ـانی کــه در حقیقــت  شــان را گرفتــار شـهوتهای ذلتبــار نســاخته و در دام توجیــه   جـوئی روح  آن

انـد کـه ماتریالیسـم     نیرنگهای زشت سیاسی گرفتار نیامده و اندک شم منطقی دارند نیـک دریافتـه  
را با اصول خویش توجیه « ارزش»ئی بنام  تواند مسئله و یا مقوله روی دالیل متعددی نمیدیالکتیک 

 توانند در این نظام جائی داشته باشند. نماید. لذا ارزشها نمی
ـام        ـادی خـود نظ ـام ارزشـی را روح م نخستین علت ناتوانی این نظام در رابطه با عدم توجیـه نظ

ـادی  دهد. چه هرگاه قرار را بر  تشکیل می اسـت،  آن گذاشته باشیم که باور کنیم انسان موجودی م
ـادی    اهد بود که این موجود مادی نمیوالزمة این باور، این خ ـان ارزش   یتواند به مقولـة غیـر م چون

 آلی بپذیردش! ههای اید مجهز باشد یا به آن باور کند و به عنوان زمینه
ست  شناخت نظام فلسفی آن، روشیدومین علت ناکامی نظام سیاست فریب اینست که روش 
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سـت کـه ایـن     ها ندارد و طبیعـی  تک روزنی که بیش از یک راه برای درک و در نتیجه باور زمینه
 تواند از عهدۀ تبیین، توجیه و تثبیت ارزشها بدر آید. یگانه راه )روش حسی( نمی

ـام ارزشـی از    سومین علت ناکامی این دستگاه در رابطه با توجیـه و تثبیـت   ـاور ناشـی    نظ  ایـن ب
 های تاریخی بـر وی حاکمیـت دارد و   نتسشود که معتقد است انسان موجودی است که جبر  می

ـین کننـده و توجیـه کننـدۀ مقولـه       ست که انسانِ مجبور نمی طبیعی ـای ارزشـی باشـد،     توانـد، تعی ه
 تواند، آنان را در جای خودش انتخاب و بکار گیرد. همچنانکه نمی

این زمینه دامنگیر نظام فریب شده است ناشی از اینست که سیاستگران نظام  بدبختی دیگری که در

ها از الف تا یاء روبنا! اصل شکم است و شکمپوش و  اند که اقتصاد زیربناست و سایر زمینه فریب معتقد

تواند جـز پـر    ست که وقتی اصل شکم شد، ارزش نمی نگهدار! باقی همه فرعیات اینها! و طبیعی شکم

 باشند. کم باشد و غیر این، سایر ارزشها واقعیت ندارند و اگر دارند فرضی و فرعی میبودن ش

ـا    مسئلة دیگری که در رابطة با دستگاه ارزشی، عامل شکست سیاست فریب شده اینست کـه ب

ـتند کـه بـه ارزشـها باور     ها، سیاستبازانِ سیاست فریب، با پرروئـی  همة این واقعیت  منـد  ، مـدعی هس

ـیه در   و که به عنوان همان عوامل فرعی گفتن ندارد! البته شنداب می روبنائی زاده از جبر! و جالب قض

ـا  ه عالوه بر گردن نهادن به تناقض اولی )قبول ارزشها به عنـوان مقولـه  کسیاست فریب اینست  ی ئه

. زننـد  عمال  با وقاحت و روشنیِ تمسخرباری به تناقض دیگری در همین زمینـه دامـن مـی    روبنائی(

ـاطره انداختـه بـود،    نبدین معنا که اینان هرگاه در مقابل عملی قرار گرفتند که ام  یت ارزشها را به مخ

که متوجه شوند، دست کم گرفتن ارزشها )بنا به باور خودشان( جبری بوده است عامل مسئله را  بی

 آنهاست. ث مفصلحجای بنه بیدرمان دیگر که  گیرند! و صدها درد به باد انتقاد و تعدی می

ـین رو در  ئها ترین مایه لذا دستگاه ارزشی سیاست فریب از غیر انسانی ی برخوردار بوده و از هم

نابودی و شکست این نظام سیاسی بزرگترین سهم را داشته و دارد. چـه سیاسـت فریـب در مقابـل     

 ارزشها دو موضع کامال  متناقض دارد.

 
 ارزشهای مؤثر ـ الف

زننـد.   بازان نظام فریب عمال  بـدانها دامـن مـی    فریب مؤثر بوده و سیاستاین ارزشها برای سیاست 

 اند. ها در نابودی و شکست سیاست فریب نیک مؤثر افتاده باشد که همین زمینه ضمنا  الزم به تأکید می
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ـته و       از ویژگی ـال رسـمیت داش مـورد  های این زمینة ارزشی اینست که عمال  و بـه صـورت فع
ند اما به صورت نظری و تبلیغی رنتخاب دستگاه سیاسی سیاست فریب قرار داعملکرد و گرایش و ا

 اند. می اعالن شدهسغیر ر
ـا   سیاست فریب اعالم می دارد که دوروئی فلسفی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و... در دستگاه م

ـاف   ها و به ویژه از روسها می محکوم است! مگر در جهان کنونی از کمونیست ـا  توان من هـم   یئتره
ـات نماینـد کـه منافقـت از آن رو جـزء       پیدا کرد، جای انکارش باقی است، چه اینان می کوشند اثب

 باورداشتهای ما نیست که ما به دستگاه فلسفة علمی مجهزیم!
ـام           می ـیم بهتـرین نظ ـلط بـر طبیعـت و راه کسـب و تحک گویند فلسفة علمی، طـرق علمـی تس

ـائی بـ   تنازعاجتماعی و نیز روشهای دفع تزاحم و  ای ررا به ما ارزانی داشته است لذا، در این نظام ج
ـا بـه ایـن ارزشـها       به ح  حاکمیت، ح  اراده، ح  انتخاب و آزادی و... باقی نمی« تجاوز» مانـد و م

 نیک مؤمنیم!
 آیا راست است؟!

ـته و         بعد ـتعماری شـرکت جس ـابقة اس ـیطان بـزرگ در مس ـا ش ها خواهد آمد که اینان چگونه ب
ـاوز سیاسـی       چگونه مصر  ـار و... را مـورد تج ـار و مج ـا و چـک و بلغ   و سوریه، عراق و لیبی و کوب

 نظامی قرار دادند.ـ 
ـاز  بازده استعماری دارند، هر چند سیاسیون نیرنگ ـ ویژگی دیگری که از بررسی ارزشهای مؤثر  ب

اینست که  ـ  کنیم شان می روسیه معتقدند که ما اینها را ارزش نخوانده و حتی ضد ارزش نامگذاری
جویند و  نامند، اما عمال  به آن تمسک می ئی ضد ارزشی می روسها در تبلیغات خود تجاوز را مقوله

ـاوز را     ـایج تج ـبانه بـه    « یزیرکـی سیاسـ  »جالب است که متوجه شویم رسیدن بـه نت و تملـک غاص
به مصر « ناصر»شمارند، مثال  وقتی توانستند توسط  خویش می« عامل تفوق سیاسی»حاکمیت ملتی را 

ظفر یابند، آن را تجاوز و منافقت سیاسی به حساب ملت مصر نیاورده بلکه آن را زیرکی سیاسـی و  
 عامل تفوق خویش در مسابقة استعماری با آمریکا قلمداد کردند.

سازد، چه این زمینه را گام بلندی حساب کردنـد،   مثال افغانستان روشنی مطلب را چند برابر می
ـیم حا  ــتان را از لحــاظ  در تحک ـان کــه موقعیــت کنــونی افغانس کمیــت نظــام فریــب بــر منطقــه و آن

 دانند که این سخن به چه معنا آمده است. اند، می استراتژیک برای فقط استعمارگران دریافته
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 ارزشهای غیر مؤثر ـ باء

روسـها  بار آن را  آوری دارند که اشکال تمسخر خوانیهای شرم ها رجز در این زمینه سوسیالیست
ـینه مـی   ایش نهادهمبه ن زننـد و   اند، چه طراحان سیاست فریب سنگ جانبداری از محرومین را به س

کـور  « جبـر »نمایند، صرف نظر از اینکه در نظام باورمنـد بـه    برآنند که عدالت را در جامعه پیاده می
عامل دیگـری. در   دارد و نه ظلم، چه هر دو روبنایند و هر دو معلول ، نه عدل معنای منطقیتاریخی

این زمینه سیاست فریب خود را پایبند و مؤمن به ارزشهائی مثل عدالت و احترام به اراده و اندیشه و 
ـایش مـی   ح  حاکمیت دیگران نشان می گـذارد. روسـها )البتـه     دهد ولی در عمل ضد آن را به نم

ـام سوس      ـتی را  دولتمردان روسیه( بیش از شصت و چند سال اسـت کـه دعـوای حاکمیـت نظ یالیس
نکه بکوشند دولت نفی شود و یا الاقل قدرت به دست کارگران واقعی باشد، با یدارند، اما به جای ا

ـازمانهای   تراشیدن خزعبالت استعماری، نه تنها سد راه تحق  این معنا شده اند که عمال  به تشکیل س
نخستین چنین اقداماتی پلیسی  داند که نتیجة اند! و که نمی مخوف پلیسی نیز کمر همت نامردانه بسته

عدالتی و  اعتمادی در میان ملت و دامن زدن به بی ساختن روسیه و ناامن ساختن مملکت و ایجاد بی
استثماری حزبی و صدها مقولة ضد ارزشی دیگر اسـت. و   ـ  های استعماری تحکم ضد انسانی ایده
ـان دهنـدۀ     یکه: از هر چه بگذر مدر ساحة بین المللی ه ـتان نش سخن دوست خوشتر است! افغانس

 واقعیت و مقدار و میزان گرایش سیاستمداران سیاست فریب است به ارزشها!
که همین گرایش و عملکرد بـه  مسئلة دیگری که در این زمینه قابل بحث و دقت است اینست 

ـانونی و  بازان سیاست فریب بگونة  های غیر ارزشی و ضد ارزشی نزد سیاست زمینه نظری، خوب، ق
« علمـی  ةفلسـف »شـود کـه    ی محسـوب مـی  ئ«ضرورت تاریخی»احیانا  در رابطه با مسابقة استعماری 
 حقانیت آن را اثبات کرده است!

ـا و        ـان توسـط امپریالیسـم آمریک ـتعماری جه ـیم اس مثال  فلسفة علمی اثبات کرده است که تقس
ست صـد در صـد    ضرورت تاریخی ست و چون یک تاریخیکمونیسم بین الدول یک ضرورت 

 ارزشمدارانه است!یک عمل 
شود،  ایم، پرسیده می آوری نرسیده بارِ شرم و اگر روسها بگویند که ما به همچه یک باور خفت

ی ئ رزشیاتجاوزات مستقیم و غیر مستقیم شما به ممالک کوچک بر مبنای چه بینش و چه دستگاه 
گویند نه ما به ح  حاکمیت  مؤید نظر آنهاست و اگر می قرار دارد؟! چه عمل اینان به خودی خود
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 ها احترام قایلیم، باید عمال  از تجاوز و مسابقة استعماری با آمریکا دست بردارند. دیگران در زمینه
چون حافظ اسد،  یئها البته غیر از مزدوران روسیة شوروی و چهره ـ مدتهاست همة ممالک دنیا

زننـد   فریاد مـی  ـ  مردان لیبی و الجزایر و... پناهان منافقی چون دولت عرفاتِ بدبخت منحرف، اسالم

ـابقة      ـانی از نظـر مس روسیه باید از خاک افغانستان بیرون شود ولی خود روسها منتظرند ببینند چـه زم

 شان تمام شود. تواند این عمل به نفع استعماری می

ـا عـدم    فریبمداران سیاست  ویژگی دیگر این زمینة ارزشی نزد سیاست در این است که نه تنه

ی چـون  ئـ  های ضد ارزشمندانه دانند! که گرایش و عملکرد به زمینه گرایش به ارزشها را عیب نمی

 نمایند. خردی و دون طبعی و... تلقی نمی آبروئی و شکست و حماقت و کم تجاوز را بی

ـان    گـرایش بـه ارزشـها را    این پندار ابلهانه از آنجهت دامنگیر سیاست فریب شده است کـه این

ـا  سدانند تا گرایش به پستیها را قبح انگارند! لذا هر چه به سود آنها و سیا حسن نمی ت استعماری آنه

 گیرد. بود مورد عمل قرار می

 
 آورد این گرایش پی

ـئن      ـیم کـه    اگر بپذیریم که کردار اجتماعی ما بدون بازده و نتیجـه نخواهـد بـود، بایـد مطم  باش

ـانی بـدون اثـر و نتیجـه        سیاستگیری  موضع ـانیت و ارزشـهای انس بازان سیاست فریب در قبال انس

گیری، شکست نظام فلسـفی و   این موضع نیست! زائد خواهد بود اگر متذکر شویم بزرگترین نتیجة

ست که این مهم از طری  عوامـل و مراحـل زیـر صـورت      باشد و طبیعی می سیاسیِ سیاست فریب

اعتمادی به دیگران است و  گیری بی چه نخستین زمینة این عملکرد و موضع، تحق  خواهد پذیرفت

 ای ر«آدم»خورد. اینک دیگـر   چشم میام تشکیالت سیاسی فعلی دنیا به ماین واقعیت به ویژه در ت

ـار بـه       نمی ـیون فریبک توان سراغ کرد که به سیاست فریب اعتمادی داشته باشد همانگونـه کـه سیاس

 کنند! یمخودشان اعتماد ن انی جز مزدورانگردی

بر سودجوئی و  رآورد دیگر این مسئله متزلزل ساختن نظام ارزشی انسان است، چه وقتی قرا پی

ماند و هر  باقی نمی ـ  که ماوراء سود و زیان قرار دارند ـ  برای ارزشهاطلبی و منافقت باشد، جائی  نفع

د عمـل  وهای خ در جهت خواستهکس هر چه را به سود و منفعت خویش تشخیص داد، گزیده و 

روسیة فعلی ارزشها قانونیت در خواهد کرد. و لذاست که دیگر ارزشها قانونی نخواهد بود، چنانکه 
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ـانون محاکمـه       ندارند و اگر می ـادن ق ـا نه  داشت باید سران دولت سوسیالیستی روسیه به جرم زیـر پ

 شدند. می
دولت حرکت کند و نفی دولت و کوشش یه در این است که در جهت لغو سارزش قانون رو

ست، همچنانکه نفی طبقات و ایجاد عدالت سراسری! حال  در این جهت یک ارزشی سوسیالیستی
نگری هر چه خالصانه تحقی  کنیم که آیا رؤسای سیاست فریب در روسیه قدمی در  اگر با واقعیت

ـب   جهت نفی قدرت دولتی بر داشته ـاد ش ـای جاسوسـی و پلیسـی بـه      کهاند و یا اینکه از طری  ایج ه
 اند؟! گوید ارزشها در نظام فریب قانونی اند؟ چه کسی می تقویت آن پرداخته

ـا اینکـه هنـوز            ـتثمار فـرد از فـرد وجـود نـدارد ی  آیا عدالت در جامعة روسیه برقـرار شـده و اس

که  ـ اگر هستندباشند؟!  های حزبی از داشتن نوکر و کلفت و راننده و باغبان و... برخوردار می منشی

 شوند؟ چرا سیاستمداران روسیه محاکمه نمی ـ گویند بلی برخوردارند خود روسها می

افغانی دست یازیدند؟! نه  لیونیماگر ارزشها قانونیت دارند، روسها با چه مجوزی به کشتار یک 

 تنها در نظام سیاست فریب ارزشها قانونیت ندارند که از معقولیت هم برخوردار نیستند.

ـار و در  سیاست فریب چون محصور در چوکات تفکر و نیازهای  منحط مادی و حیوانی گرفت

بارگی و هوسجوئی غرق است لذا، اکثریت نیرو و عمرش را در طول تاریخ شصت و  لجن شهوت

 ی که وی را از رسیدن به هوسها و شهوتهائها چند سال صرف دفاع از زندگانی حیوانی و نفی زمینه

ـان تأمـل    داشتند نموده است؛ از اینرو نه تنها فرصتی نیافته تا به جوهره باز می های اصیل وجودی انس

ـین       ه دفع این زمینـه بیت خویش نماید که روی اعتقاد و ایمان به حیوان ـا نیـز پرداختـه اسـت! و هم ه

ـا هوسـها و شـهوت     ـانونی، معقـول و      گرایش غیر انسانی وی را مجبور کرده اسـت ت ـا را عمـال  ق ه

 اخالقی قلمداد نماید.

به این  ةبررسی تاریخ ممالکی که بر مبنای الگوی سیاست فریب و به دستیاری کسانی که وابست

باشـد کـه    اند نشان دهنده و تثبیت کنندۀ ایـن مثبـت مـی    باری زده اند و دست به کودتای نکبت نظام

، معقـول و اخالقـی تلقـی    اران نظام سوسیالیستی روسیه در عمل، ضد ارزشها را قانونیکاندر دست

قول و اخالقـی نشـمارند، الزم   عها را م ی از آنها نداشته باشند و آن زمینهئ دارند و اگر چنین تلقی می

است که به اعمال غیر معقول و ضد اخالقی از قبیل تشبث به حاکمیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 

 ها تقدیرساز خویش باشند. سرزمینو... دیگر ملل دست نزنند و بگذارند تا خود مردم این 
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ه بـرای  کـ گیری این اسـت   در نهایت امر، نتیجة بسیار بد و در عین حال غیر ملمو  این موضع
ـار مـی    مردم مشغولیت ـا بب ـای دیگـر ایـن     های ظاهرا  فریبنده ولی باطنا  بدون جوهره و معن آورد. معن

ـا  تحقـ ِ آن     سخن اینست که چون سیاست فریب بر آنست تا از طری  گـرایش   بـه قـدرت و احیان
ـاع از آزادی  خود را اثبات نماید، و باز، مجبور است تا در راه تحق   این امر، مستمسکی به عنوان دف

عنوان نماید؛ و چون در پشت ادعای دفاع از آزادی همان ایدۀ رسیدن به قدرت نهفته اسـت و ایـن   
ـان را منفـی و      میایدۀ زشت و ذلتبار انسان را فرمانبردار و محکوم قدرت  ـای انس ـام فعالیته سازد، تم

سازد؛ و طبیعی خواهد بود که همة این نارسائیها دست به دست هم  خالی از اهداف عالیة انسانی می
 آورند. داده زمینة شکست کامل سیاستِ فریب را ببار می
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 سیاست فریب و آزادی
ـا    باشد اینست که بحث ما فشرده و در  آنچه الزم به تذکر می مواردی هم محدود اسـت ولـی ب

 ئی مثل آزادی. ها نتواند شد آنهم زمینه آنهم این روش مانع بیان اجمالی زمینه

ـا   سیاست فریب از دو طرف آزادی را کوبیده و در پی نابودیش برخاسته است، نخستین نموده

ـا در ر    و تالش ـاعی  وها را در زمینة فلسفی به خرج داده است و در قدم دوم عمـال  نـه تنه   ابـط اجتم

ـای زننـده و غیـر     سیاسی، روسیه سد راه آزادیـ  های کامال  انسانیِ ملت روسیه شده و عمال  اجباره

ـارجی  ی را بر آنان تحمیل کردهئ انسانی ـا   اند که حکومتِ این روش را در رابطة با مزدوران خ اش ت

باشد که  خوردار نمیه که به طور مثال مزدورش ببرک کارمل از این آزادی بردحدی گسترش دا

 خودکشی نماید.

در زمینة فلسفی، سوسیالیسم بر آنست که انسان محکوم جبر تاریخ بـوده و هیچگونـه آزادی و   

کنند که بعضی کارها  اختیار و انتخابی از خود ندارد تا آنجا که مارکس معتقد است، مردم خیال می

 دهند! اختیار و آزادی انجام میرا از روی 

ست که با وجود اینکه در  ست؟! کاری اینکه آیا واقعا  این گفته درست و علمی بحث در مورد

ـان     شود حقانیت مطلـب را از موضـع   باشد، می خور دقت و وسعت این مقاله نمی گیـری خـود آقای

« دیموکراتیـک »و روش خـود را  « دیمـوکرات »تشخیص داد، چه اینان با وجود این باورها خود را 

 نامند. می

ـا     که اینان منافقند و در زمینة موضعقبال  آمد  ـا م گیری در قبال ارزشها هم چیزهایی آمـد و اینج
توانیم جز به یکی از این دو نتیجه برسیم. یا اینست که اینان واقعا  به آزادی ایمان نداشته و جهت  نمی

ـافق  مورد استعمال قرار میرا استعمار دیگران اصطالحات آزادی و...  تی اسـت  دهند که این خود من
ایمان دارند ولـی   به آزادی ـ اندیشی اندیشی و درست نه از روی اراده و خیر ـ روشن و یا اینست که

ـان را محکـوم و مجبـور     ـ   شناسی و چه فلسفة سیاسی خود چه فلسفة طبیعی و جهان ـ  در فلسفه انس
ـاور   دارند تا بتوانند بیشترین بهره قلمداد می ـئله بـه عمـل      برداری استعماری را از ب دارنـدگان ایـن مس
 آورند!

ـابِ دارِ دیگـری شـده اسـت     طگیریِ کامال  متناقض با نظام فلسفی،  بهر حال، خودِ این موضع ن
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 مرگِ ننگینِ سیاستِ فریب را.
اگر بخواهیم علل این نارسائیها را در روابط اجتماعی و انسانی سیاست فریب مد نظر قرار دهیم 

ـلی    آید تا به چند مسئ الزم می له توجه نمائیم که در صدر همة آنها شناخت همه جانبـة جـوهرۀ اص
جانبه و منطقی به شناسائی جوهر زندگی نائل نشـود   زندگی قرار دارد و تا انسان به نحو شایسته، همه
شناسی نظام سوسیالیستی، قشـرنگرانه   فلسفی و انسانبه درک آزادی نخواهد رسید و چون دستگاه 

گیـری مشـخص، بُـرّا، عالمانـه و در یـک       در رابطة با آزادی موضع ستته او سطحی است، نتوانس
 کالم انسانی داشته باشد.

ـنفکران   ـ  و یا بنا به دستور اربابان خارجی خود ـ  ها، آنگاه که خود سوسیالیست ادا و اطوار روش
نمایند و  و... میهای غیر سوسیالیستی را متهم به دیکتاتوری و اختناق  آورند، دولت انقالبی! را در می

ـتبداد ارزش   خواهان آزادی عمل و نظر افراد هستند ولی آنگاه که خود بر خر مراد سوار شدند، اس
 شود و جبر و محکومیت ضرورت! و لذاست که بـه دیگـران آزادی عقیـده و ابـراز نظـر       نامیده می

 .دهند نمی
را بـه درک روح   جانبـه و دقیـ  جـوهرۀ زنـدگی خواهـد توانسـت محقـ         از جانبی فهم همـه 

ـاز هـم        ـانید. ب ـان را بـه آزادی خواهـد رس محکومیت رهنمون شود و این درک در مرحلة دوم انس
 باشد. شویم که این کار در خور اندیشة نپخته و تمسخرآلود سوسیالیسم نمی متوجه می

 رخوردیتواند در زمینة اجتماعی ب ست که تا انسان به درک جوهرۀ آزادی نائل نیاید نمی لذا طبیعی
گرایانه داشته باشد و هر آنگاه که به این مرتبة از درک آزادی رسید خود زندگی دیگر هدف  آزادی

 نخواهد بود. رمز اصلی نارسائی سیاست فریب در مورد آزادی در همین نکته نهفته است.
یافتة این هدف! لذاست  صورت کمال« راحتی»برای سیاست فریب زیستن خود هدف است و 

مورد  اجتماعی مردم در ـ حوۀ نگرش فلسفیکوشند تا وضع و ن سیاستمداران سیاست فریب میکه 
ـاده  آزادی، در مورد روح هستی و جوهرۀ زندگی در همان محـدودۀ   ـاقی    قشـرنگری و م ـتی ب پرس

ـار سوسیالیسـت   های تمسـخر  بماند! چه در صورت روشن شدن مطلب دیگر کسی قلمبه ـا را در   ب ه
ـار ایـده     زمینة جبر تاریخی  ـا  زیـر ب ـتثماری   و محکوم بودن انسان نخواهد پـذیرفت و یقین ـای اس  ـ   ه

 استحماری حزب نخواهد رفت.
تـرین روشـهای توجیـه     ما معتقدیم که سیاست فریب به ویژه در این مقطع از تاریخ، از مرتجـع 
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ـاهده          ـاعی ملتهاسـت، چـه بـه چشـم سـر مش ـنش اجتم  وضع موجود و از بزرگترین موانع تکامل بی
کوشند تا مـردم را از   داریم، حدود شصت سال است که ایدئولوگهای این روش استثماری می می

جانبة  شان مانع شوند و با درک ضعف همه فهمیدن حقای  حاکم بر نظام فلسفی، سیاسی و اجتماعی
ـام را مخفـی نگهدارنـد،      این نظام، طی این مدت همیشه جدیت به خرج می دهند تا نقایص ایـن نظ

ـانیدن       است! از جانبی چـون مـی  چرا؟! البد این هم ضرورت علمی  ـیدن و هـم رس داننـد، هـم رس
 نماید. دیگران به آزادی از پهلوهای متعددی تولید مخاطره و رنج می
ـاه  سـت کـه هر   شود، طبیعی طلبی می لذا در نظام فریب آزادی فدای هوسجوئی و استراحت گ

ـتی و شــهوت و            ـته باشـد همیشـه بــر محـور ذلـت و پس ـاز باشــد و خواس ـتی ایـن همـه نیرنگب سیاس
گرفتـه و گرایشـهای فطـری بشـر، بـه      خودخواهی گردش نماید، باالخره مورد تأمل و سؤال قـرار  

 اهد نمایاند.وسانها راه اصلی را باز خنا

ـان داده اسـت کـه      ةویژه در رابط بررسی عملکرد نظام فریب در زمینة سیاسی و به ـا آزادی نش ب

ـارض   نفی آزادی با ایجاد بدبینی نسبت به نظام فلسفی و سیاسی و درک نومیدی از نظام منافی و مع

 باشد. با آزادی همراه می

نومید بوده و  تییه از حزب کمونیست متنفراند؟ چرا مردم چین از نظام سوسیالیسسچرا مردم رو

را تقدیم راه آزادی شهید  لیونیماند؟ چرا مردم افغانستان یک  های غربی شدیدی پیدا کرده گرایش

 نمایند؟! می

باشد، نظامی که نفی  همراه می« های انسانی احترام به اصالت»و « آزادی»دانند نفی  برای اینکه می

 کند. پیشه می« خودمحوری»ست  کنندۀ آزادی

ـا مـی    کسبانداز انسان مجبور، مبارزه جهت  در چشم ـامی کـه     آزادی بـدون معن باشـد، در نظ

ـا  و ابـراز   ا»، «عمل کردن» ،«کردن انتخاب»، «اندیشیدن»شود  آزادی انسانی نادیده گرفته می حس

تواند جز به سود دستور دهنـدگان باشـد و    ست که نمی دستوری شده و طبیعی« احسا  نیاز کردن

 شد. کاش دردها به همین اندک محدود می

های زنده و ملمو  است که معتقـدیم سیاسـت فریـب در معـرض      واقعیت روی درک همین

ـانی بـه        ئی می نابودی است، چه همة این نمودها خبر از حادثه دهنـد کـه در آن دسـت فطـرت انس

 ست. بلیسی و ضد الهیِ فطرت آدمیا های برانداختن پرده نیرومندترین وجهی در کار
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 سیاست فریب و صدور آن

ـا  اش افزوده می گذرد، بر تجارب غیر انسانی و فریبکارانه استعمار میهر چه از عمر   شود تا آنج

نگری  که گاه تراکم تجارب ابلیسی پیروان این سیاست را دچار غرور کرده و قدرت تعم  و ژرف

 گیرد. را از آنان می

کـه  جوی اثبات کـرده اسـت    پرستان قدرت تجارب استعماری در طول دورانهای متعدد به دنیا

سـت کـه    یئـ  های پـر زرق و بـرق و فریبنـده    بهترین روش استعمار و استثمار دیگران صدور مقوله

باشـد کـه    ندارد. بررسی تاریخ استعمار نشان دهندۀ این واقعیت می« هیچی»و « پوچی»ی جز ئمحتوا

ـتعمارگران مطـرح    روشهای استعماری، مسئلة دلسوزیدر اوج  به جوامع استعمار شده از جانب اس

یف سوق داده و مفیدیت را بجایشان ها را به تحر شده و چون در طول تاریخ بشریت اغلب حقانیت

و ذهنهای نپخته ارزشهای مادی را بیشتر از ارزشهای معنـوی   اند، و بر اثر این انحراف اغلب گذاشته

شناخته شده و از « معیاری»پر زرق و برق تجملی، زندگانی اند، زندگانی  الهی مورد توجه قرار داده

ـا    های فریبندۀ حیاتی هستند و می آنجا که استعمارگران جهانی و پیروانشان مجهز به زمینه ـند ت کوش

 همة آنها را نتیجة نحوۀ اصول سیاسی مورد نظر خویش قلمداد نماینـد، مزورانـه جـدیت بـه خـرج      

های سیاسی را بهانـه   دهند تا جهت هر چه بیشتر به اسارت در آوردن ملل محروم صدور اندیشه می

 قرار داده و از طری  تسخیر مغز سیاسی جامعه به چپاول آنان بپردازند.

ـاریخ     و زمینة ویژه تا آنجا که تاریخ سیاسیِ جهان نشان میدر همین رابطه  ـا کـه ت دهد و تا آنج

استعمارگری مثل رژیمهای  ۀی و هیچ چهرئ بخشد، هیچ رژیم استعماری ننگبار استعمار گواهی می

له در ئسوسیالیستی و دولتمردان استعمارگر روسیه، از زمینه سوء استفاده نکرده است و شـگفتی مسـ  

ـلی خـود        دولتی و هیچ سیاسـت  چه تا به هم اکنون هیکاین است  مـداری ایـن همـه از موضـع اص

 د تحمیل ننموده است.نکرده و این همه بدنامی را به مسلک سیاسی و رژیم استعماری خوانحراف 
ـیده شـدۀ       سوسیالیست های روسیه، پس از تحکیم قدرت سیاسی خویش بـر ملـت در بنـد کش

روسیه، به اسارت کشیدن سایر جوامع محروم و محکوم را مـورد توجـه فعاالنـة خـود قـرار داده و      
ـا خـردی نیسـت، همانگونـه کـه آمـد        چون دیدند که حنای ننگین  هبـ شان رنگین کنندۀ مغز هیچ ب

وحشیگری و بربریت ماقبل تاریخ پناهنده شدند با این تفاوت که ثابت ساختند انسانهای ماقبل تاریخ 
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 جوی، سازگار با فطرت خویش و نیز مردم دلرحمی بودند! موجوداتی ارزش
د شـد کـه پیشـگامان    یـ تاریخ سیاسی نیمة دوم قرن بیستم را نگاه کنید، به خـوبی متوجـه خواه  

ـان   ی که نکردهئ سابقه رابطه با جهانِ محرومین چه وحشیگریهای بیسیاست فریب در  اند. تنها در می
 ردند.وبه نفع خویش بر سرکار نیا« کودتا»ی را از طری  ئممالک جهان سوم، چه دولتها

ـاده  ئ ممکن است، عده ـباور و س ـایر          ی خوش ـیده و متوجـه شـوند کـه س ـا خـود اندیش انـدیش ب
ی مشابه بهره گرفته باشند که از نظر نگارنده افتاده است! و شاید ئروشهااستعمارگران این قرن نیز از 

 بپرسند آمریکا چی؟ که جواب روشن است.
گروهی و یا دولتی که خود  ـ فردی ـ وقتی نگارنده را عقیده بر اینست که اگر پیدا شد شخصی

سیاست فریب بـوده و  کرد ولی در عمل پیرو  را پیرو سیاست اخالد و صدق و راستی قلمداد می
سیاسی و در نهایت آن رژیم هائی بود که تاکنون برشمردیم، آن فرد، آن گروه  عملش زایندۀ زمینه

ـیه       )نظام( و آن دولت پایبند و پیرو سیاست فریب می ـائی کـه در تحلیلـی، روس باشد، وضـع آمریک
 اهد بود!خلف نامشروع وی و در تحلیلی، شریک جنایات و وحشیگریهای اوست، روشن خو

اش با شکست مواجه شـده اسـت بـه     شود که منط  سیاسی پیشه وقتی متوجه می روسیة جنایت
ـائی       زور متوسل می ـا همانگونـه کـه در ج شود و آنهم از طری  تحمیل روشهای تروریستی! چـه م

ـین    جمعی بیش نمی ایم، کودتا را نوعی ترور دسته بیان داشته زدیگر نی از دانیم که گاه این عمـل ننگ
 شود. های بین الدولی همچون روسیه و یا برادرانشان بر ملتی تحمیل می جانب تروریست

ـتر ملـل م         وۀ صدور اندیشهحبررسی ن ـتثمار هـر چـه بیش ـتی جهـت اس ـای سوسیالیس  روم از حـ ه
ـنش   ها، ی قابل توجهی برخوردار است، که یکی از این شگفتیها شگفتی تحمیلی بودن روش و بی

پیشگان  دهد سایر سیاست ها نشان می باشد و تا آنجا که واقعیت استعمارگر می سیاسی سیاستمداران
فریبکار نیز به بهانة صدور بینش و روش و تجارب سیاسیِ حاصلة از روش سیاسـی خـویش آن را   

 دارند. می« تحمیل»
ـالی از لطـف    استعماری رژیم ـ  دانستن علل تحمیل سیاست و روش سیاسی های استعمارگر خ

 گیری هر چه بهتر و بیشتر کمک نماید. تواند ما را در شناخت و موضع می نبوده و
ـا بزننـد،    روسهای سوسیالیزه شده چون جدیت به خرج می دهند تا خود را پیرو فلسفة علمی! ج

 های مرتبط به آن را نیز علمی معرفی نکنند! اصول سیاسی و زمینهابائی ندارند از اینکه سیاست، 
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فروخته دیدند، بیشـرمانه کوشـش بـه     باخته و خود خرد و یا ابله و خود ل را کماینان اگر طرف مقاب
ـات نماینـد،    عمل می آورند تا سیاست و اصول سیاسی خویش را علمی، ضروری و اجتناب ناپذیر اثب

ـا       کنند که اوال  چون سیاست ما علمی لذا پا فشاری می ست باید بدون چون و چـرا پذیرفتـه شـود و ثانی
ایم تجاربی به دست ما رسیده است کـه   های تطبیقی آن مواجه شده بل از شماها عمال  با زمینهما ق چون

ـاد      های سیاسی می شماها فاقد آن تجربه باشید و ثالثا  پیرویِ بالقید و شرط ایـن سیاسـت، شـما را در ابع
ماند مسئلة  نمی رساند، لذا با همة این موارد آنچه برایش مجال عرض اندامی باقی مختلف به قدرت می

ـیقن      جبر و تحمیل است! چه اگر شما استعمارزده ـید مت های بدبخت به این مسایل علمی! پـی بـرده باش
خواهید شد که ما نه تنها ارادۀ تحمیل عقیدۀ خویش را نداشته بلکه بر آنیم تا با در اختیار قرار دادن همة 

 م آوریم!ها! زمینة جهش تکاملی شما را فراه این تجارب! و واقعیت
ـتعماری       ـ   علت دیگر تحمیـل سیاسـت و روشـهای سیاسـی     ـا بـه روش اس ـتعماری کـه تنه اس

ـتفاده مـی   سوسیالیست نماینـد اینسـت کـه     های روسیه متعل  نبوده و سایر استعمارگران نیز از آن اس
کوشند ثابت نمایند  زنند و می نخست روش سیاسی خود را پا گرفته از یک انقالب فرهنگی جا می

سیاست و روش سیاسی، پس از رشد و گسترش بسیار وسیع فرهنگ و دانش و پس از تکامـل  ه ک
 ریزی شده است. سیاسی طرح و پی ـ های اجتماعی اندیشه

ـاالی  « فرهنگی»اینان اغلب دنیای خود را، مملکت خود را، و جامعة خود را  و آنهم در سطح ب
ـای     دارند، جای تأسف قضیه در  دانش و تمدن توصیف می اینست که اینان اغلـب بـه مـرده ریگه

تواننـد   خردمنـدان را کمتـر مـی    گـر اند که جز خودشان دی گذشتة اغلب توهمی و دروغینی دلبسته
 سرگرم و دلخوش و امیدوار نگهدارند.

ـان          ـاه در می ـا نبـوده و گ ـیه و آمریک ـتعمارگرانی چـون روس این روش تمسخربار مربوط بـه اس
شود، شاه ساب  ایران را مـد   آورند، مشاهده می در می را بابهای خویشهائی که ادای ار استعمارزده

ئی شده بود که حتی آنگاه که دل به مرده ریگهای  زدگی کودکانه« ایرانی»نظر بگیرید، چنان دچار 
ـا     از ذا اگر صـحبت لچرد!  دانست در چه حال و هوائی می کرد، نمی گذشته گرم می ـا ی تمـدن آری
کرد و اگر از زبان،  خودش یاد می« ایران»به عنوان اولین مرکز تمدن « بلخ»ز کرد ا آریانای کهن می

ـان پارسـی، آن را منسـوب بـه کوچـه        دقیقی بلخی و سنائی غزنوی را ایرانی می خواند و اگـر از زب
ـا    یی الهی قلمداد می زد، سلطنت را ودیعه سیاست دم می دانست و اگر از باغهای نیاوران می کـرد، ت
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دارند که بـدون   ی پیروی میئ که از سیاست و گروه سیاسی بگیران حزب رسواخیز نپندارندحقوق 
 باشد! سابقة فرهنگی و بدون پشتوانة تمدن و دانش می
دهنـد   کوشند به نیرنگ غیر انسانی دیگری تـن در  و پس از این مرحله است که استعمارگران می

ـعی مـی    یشان را خالی از جوهرۀ انسانی م که آنان و سیاست ـا     سازد و آن اینکه مجدانـه س ـا ب ورزنـد ت
به این باور برسانند که هـر چـه   ی کامال  شیطانی دیگران را تحقیر نموده و دیگران را ئاستفاده از روشها

هست استعمار است، اگر علم است، نزد اوست و اگر صنعت اسـت نیـز و اگـر سیاسـت و روشـهای      
ـا جـز بـی     ست همانست که نزد استعمار وجـود   سیاسی ـای بدتقـدیر و    دارد و در ایـن رابطـه م فرهنگه

شویم این کار را با پر روئـی،   باشیم. قسمت جالب قضیه در این است که متوجه می نابخردی بیش نمی
 دهند. ئی آمرانه، دلسوزانه و ح  به جانب انجام می وقاحت و حتی گاه با گرفتن چهره

ـائی این روش نیز مربوط به تنها روسها و یا آمری ـاقی نمانـد    ک ـا ب ـا و     هه و امـروزه اکثریـت نظامه
ـا اگـر شـد بـه       مداری هستند از آن استفاده کرده و مـی  رژیمهایی که پیرو اخالق قدرت ـند ت کوش

همانگونه که آمد دیگران را تحقیر نمایند و اگر نشد، الاقل اینکه خود را، دانش خود را، ملت خود 
 د را و... از دیگران بهتر و برتر جلوه دهند.را، نظام خود را، اخالق خود را، هنر خو

نمایـد   علت دیگری که سیاست فریب اصلِ تحمیلِ سیاست خود را با آن توجیهی سیاسی مـی 
ـتد        ست، نظامی که می ه مدعیکاینست  ـان فرس خواهد از طری  صـدور سیاسـت بـه دیگـران ارمغ
 ست عادالنه! نظامی

اصل عادالنه بودن سیاست و نظام سیاسی سوسیالیسـم  انگیز روسیه مبنی بر  سفهای نفرتاگر تفل
ـا وجـود اینکـه ایـن تفلسـفها          ، هیچگونـه  را مورد دقت قرار دهید به خـوبی متوجـه خـواهیم شـد ب

ی با اصول فلسفة ماتریالیسم دیالکتیک ندارد، چقدر شیادانه در پی اثبات ایـن مدعاسـت   ئ هماهنگی
ـثال      هدیة دیگراای را  خواهد نظام عادالنه که می ن نماید! به ویژه اگر دقت شود کـه ایـن دیگـران م

 مردم افغانستان باشند!
ـام مقـد     را ی ئها ادعای نظام فریب تحکیم عدالت است، اما چه جنایت که در پوشش ایـن ن

ـا        انجام ندادند، می ـای مـزدوران و اگـر نشـد ب ـا کودت خواهند عدالت را تحکیم بخشند اما نخست ب
ها! و به خاک و خون  کشی و به توپ و تانک و طیاره بستن نشد با قشونکشتار دسته جمعی و اگر 

 ها انسان آواره! لیونیمدفاع و  کشیدن صدها هزار انسان بی
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شویم که مدعی تحکیم عدالت از طری  دموکراسی بـوده   و از آن طرف، آمریکا را متوجه می
 . و آن دیگری نیز...!کند و با وجود این ادعا چه فجایعی را بر مردم جهان تحمیل نمی

ـا ارائـ    دهای دیگری هم  تحمیل سیاست فریب علت  ةارد که نظر به عدم گنجایش ایـن مقالـه ب
 نمائیم. فقط یک مورد، از ذکر سایرین خودداری می

ـام سیاسـی       سیاست ـان دارای   مداران استعماری و به ویژه روسـها معتقدنـد کـه سیاسـت و نظ  ش
ـای مختلفـه و   ه و از اینرو دهای ثابت بو ضابطه الزمة تحق  مبانی چنین سیاستی اعراض از جروبحثه

 ها است. قید و شرط آن از جانب استعمارزده پذیرش بی
های سیاسی این سیاست تا زمانی ثابت و بدون تحول اسـت کـه هـر     ناگفته پیداست که ضابطه

ـای م  ـتعماری بـه    امری در رابطة نزدیک با استعمار مدِّ نظر گرفته شود و گرنه هر جا که پ ـالح اس  ص
شود، مثال : قـوانین   میالزم بود به کلی کنار گذاشته  اگر شود که میان آمد نه تنها متحول و متغیر می

ـتعم  الدولی و ضابطه بین ی ارهای مربوط به آن در سیاست فریب تا آنجا ثابت است که به مصالح اس
ی وارد شـد  ئ صدمه ناستعماری و چپاولهای آی نزند، و همینکه در زمینة ئ روسیه و یا آمریکا صدمه

ـا بـه       و گونه که عـدالت  گیرد، آن از بیخ و بن مورد انکار قرار می ـانیت، و م اخـالق و شـرف و انس
ـان آیـ     خوبی دیدیم که هرگاه پای چپاولگری ـتعماری بـه می ـتعمار  های اس ـین اس گران پلیـد،  د، هم

ـاوز بـه ملتـی، دسـت بـه       دادهای خودساختة بین المللی را به کلی فراموش قرار ـا تج کرده و حتی ب
 خوئی تصوری از آن را در ذهن خود ندارد. زنند که هیچ حیوان درنده جنایاتی می

شود؛ مثال   نمودهای این مرض رنجبار در میان سران ممالک به اصطالح اسالمی نیز مشاهده می
ـای فوایـد      دولتی که مدعی پشتیبانی از اسالم و قوانین غیر قابل تحول آنست، چگ ـاه کـه پ ونـه آنگ

ـابطه  اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... به میان می ـای غیـر متحـول را بـه نفـع       آید، قوانین ثابت و ض ه
 دهد. خویش تغییر می

های غیر الهی، قهقرائی بوده  درک همین مسایل بود که ما را باورمند به آن کرد که سیر سیاست
 و محتوم به شکست است.
ـار در پوشـش    تحمیل سیاست فریب و علل میل بـه ایـن عمـل خفـت     های نمودها و مشخصه ب
این واقعیت را  آن توان در صدر های دیگری نیز دارد که می انقالب، زمینه رواصطالحِ فریبندۀ صد

ـاعی،     ـامی، سیاسـی، اجتم احسا  نمود که سیاست فریب خود را مرجع توان علمی، اقتصادی، نظ
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 داند! هنری و غیره می
ـان از   ه سیاستمداران نظامبدین معنا ک ـان     های ضد الهی و منحرف ـانی چن  اصـول و ارزشـهای انس

ها  های آن و قوانین و سنن حاکم بر این پدیده پندارند که آنان نخست در شناخت جهان و پدیده می
ـبت بـه همـة مـردم      و نیز در شناختن انسان و ابعاد وجودی او و روابط اجتماعیِ حاکم بر انسانها، نس

ـان،   تر و پر معلومات کامیاب دیگر، تر هستند! و در قدم دوم چون اینان صاحب شناخت اصولی جه
ها بیشتر  اند با استفادۀ از این دانسته پندارند که توانسته باشند، می انسان و جامعه و راز و رمزهای آن می

 های وی را به استخدام خویش در آورند! از دیگران، جهان و پدیده
ـین بپندارنـد کـه         از اینرو، این  ـا چن ـانیده اسـت ت ـیطانی رس ـاور ش  پندار انحرافی، آنها را به این ب

ـترش داده و اهـداف و    می توانند تسلط خویش را بر انسانیت نیز مطاب  زور و هوسهای خویش گس
 ها را بازیچة خود قرار دهند! آرمانهای انسان

ـانی     ا شـویم:  کنـد کـه متوجـه مـی     شگفتی مسئله زمانی بهتر تبارز می ـان خـود را مالـک کس  ین
باشند و بر مبنای همین پنـدار   تر می پندارند که از نقطه نظر مادیت و قدرت مادی از آنها ضعیف می

بـه خـود قلمـداد     ها و ابعاد سیاسی را به خصـود  احمقانه است که ح  طرح، ارائه و انتخاب زمینه
 نهند. کرده و عمال  حقوق ملتها را زیر پا می

کنـد و آن اینکـه:    دیگر سیاست فریب در زمینة صدور و تحمیل این سیاست جلوه میلذا نمود 
ـا     در سیاست فریب انتخاب زمینه های سیاسی مخصود و مربوط به خود آنها بـوده و دیگـران را ی
سازند و یا با توسل به هزار نیرنگ و فریـب، روی گرداننـدگان از    ها می مجبور به پذیرش آن زمینه

 کنند. از میدان بدر می این سیاست را
 این عمل استعماری و ضد انسانی گاه با تحقیر و تمسخر نیـز همـراه بـوده و کوشـش بـه عمـل       

 آید تا با القاء بیشرمانة مفاهیمی از قبیل اینکه: می
 ی نرسیده است که بتوانید این مسایل را بفهمید.شما، علمتان به جائ

ـائین  این کار در خور فکر بسیار و قدرت بیشتری  هست که شما ندارید، یا سطح فرهنگ شما پ
 است.

عنـه و تمسـخر   انـد، و هـزاران تحقیـر و ط    عرضه مدار ندارید، مردمِ شما بی شما دانشمند سیاست
 های سیاسی خود نمایند. دیگر، مردم را مجبور از پذیرش خواسته
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ـتعمار و در حقیقت صـدور   ـ  بازی و به اصطالح صدور انقالب اینگونه سیاست ـا و   ـ   اس بازتابه
نماید. زیرا  همین نتایج سیاست فریب را با شکست مواجه میی، خودِ ئنتایجی دارد که در تحلیل نها
تواند خرفتی را تحمل نماید و چون از حد گذشت فطرت انسانی سربلند  که انسان تا یک حدی می

 دارد. کرده همة عوامل فاسد و انحرافی را از سر راه بر می
این مقاله توان شرح نتایج این عمل تحریف و تخریب کنندۀ هویت انسانی را ندارد، بـه  و چون 
 داریم: آمدها بسنده می وار قسمتی از پی ذکر عنوان

 آورد. اینکار مردم را انفعالی بار می -2

 سازد. اینکار مردم را به غیر متکی می -1

 سازد. ایمان می اینکار مردم را به خود بی -9

 گیرد. را از آنان می اینکار قدرت ابتکار -4

 کند. اینکار صادر کنندگان سیاست را مرجع و مرکز اتکاء قلمداد می -1

 کند. ایجاد نومیدی و بدبینی و تردید به انسان و آزادی می راینکا -2

 کند. اینکار، خودمحوری برای استعمار ایجاد می -1

ـا جلـوه    و... بـی اینکار مبارزۀ انسانها را در جهت کسب آزادی اندیشه و عمل و انتخاب  -1 معن
خـود  »توانیم آن را در چهـرۀ   سازد که هر یک از ما به روشنی می کاریکاتوری می« آدم»داده و از 
 به این و یا آن قدرت و رژیم مشاهده نمائیم.« فروختگان
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 بازگشت به ارتجاع و توحش
سیاست های  )نمودهای شکست روسیه( به بخش کوچکی از ویژگی در قسمت اول این نبشته
ـای   کسفریب، نمودها و عوامل ش ت آن اشاره کردیم. در این بخش برآنیم تا پرده از چهـرۀ واقعیته

 انداز بعضی پنهان نگهداشته شده است. دیگری برگیریم که با همة روشنی از چشم
های سیاست فریـب و   ست از ویژگی آور دیگری ها، خود نمودهای رنجبار و یأ  این واقعیت

ـناخته   عوامل شکست آن ـا حـدودی ناش و  تـر  ، منتها با این تفاوت که نمودهای بر شمرده شدۀ قبل ت
بود لیکن در ضد انسانی بودن، استعماری بودن و غیر قابل توجیه بودن توانند  قابل توجیه و تأویل می
 تواند تردیدی به خود راه بدهد. این نمودها کسی نمی

در اوایل امر، با آنکه خود به خوبی متوجه مسئله های روسیه  قبال  تذکر داده شد که سوسیالیست
شده و به این واقعیت پی برده بودند که نظام سوسیالیستی یارای آن را ندارد که به نیازمندیهای همـه  

ـا ابـراز      دجانبة انسان ب ون توسل به فریب و نیرنگ پاسخ منطقی و کامل بگوید، بـر آن بودنـد کـه ب
ـا      اندیشان و خوشباوران را ادهشعارهای پو، و فریبکارانه ذهن س ـازند ت مشغول به ظـواهر فریبنـده س

ـانطور هـم شـد.     های اصلی نشده و راه برای هوسرانی مردم متوجه واقعیت های اینان باز باشد. و هم
ـاد مارکسیسـم و       سوسیالیست های روسیه، در اوایل بیشتر خود را پیرو علـم سیاسـت و فلسـفة اقتص

ـاعی را    کشا طرفدار رنجبران و زحمت ـا رویـدادهای اجتم ن و... قلمداد کرده و بیشتر بر آن بودند ت
ـاریخی   های اجتماعی را بر مبنای ضـرورت  رنگ به اصطالح تاریخی و علمی زده و پدیده ـای ت   ه

 .توجیه و تعلیل نمایند ـ که به قول خود علمی نیز هستـ 
ی بـود کـه سیاسـت    ئها با زمینهنمایانه، مخالفت و دشمنی این گرایش مزورانه و روشنفکر الزمة

های تاریخ برایشان تهیه بینـد؛   توانست توجیه و تعلیلی تاریخی و مبتنی بر ضرورت سوسیالیستی نمی
ـابه و         لذاست که در تفسیر ـا را مش ـتم کودت ـیة نیمـة اول قـرن بیس های فریبکارانة ایـدئولوگهای روس
امپرالیسم و هر دو را مساوی با روشهای  عینیابیم و تجاوز را  رت و چپاول میهمگون با دزدی و غا

 جنگل.
ـین قـدرت و زورگـوئی محکـم کردنـد،         اما همین که این سیاست بازان پای خـویش را بـر زم

ـان       ـلی خـود )هم مداومت بر اشتباه را اشتباهی دیگر تلقی کرده و بر آن شـدند کـه راه و روش اص
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 استعمارگری و خوشباشی و...( را پیشه سازند.
ـته   لت از آن جهت تن دردادند که با اندیشهذاینان بدان اشتباه و در حقیقت بدان خفت و  ای بس

کردند،  و با خردی ناسالم و اخالقی معیوب به مسئلة انسان و اجتماع و آزادی و عدالت برخورد می
ـت  کردند، الزمة زیستن در جامعه اینست که یا ذلت سرمایه می« خیال»اینان  عمارگر داری رسوای اس

چه اینان به خوبی درک داری را.  را باید تحمل کرد و یا پستی و منافقتِ استعمارگرایانة غیر سرمایه
ـا   کرده بودند  ـاف  ب که سوسیالیسم خود نوعی دیگر از استعمار است، منتها استعماری مناف ، حتی من
 خودش!

ـانی خـویش،    شویم، اینان به جای بازگشت به فطرت سالم و هو لذاست که متوجه می یـت انس
ـار چیـزی جـز،       بازگشت به ارتجاع و توحش نمودند، و که نمی داند که ثمرۀ ایـن بازگشـت خفتب

ـای ارت  های ضد انسانی استعمار و رقابتهای فالکتبار استعماری با رژیم تجدید حیات ایده ی و اعجـ ه
 ضد انسانی تحت هر نام و نشان! نتواند بود؟!

ـا کـه همـة    این مسئله روسها را به فکر  رقابت با ممالک استعمارگر غرب انداخت؛ آنهم تا آنج
اصول سیاست سوسیالیستی را از یاد بردند جز اصل استعمارگری آن را و همین نکته باعث شد که 

ـند کـه قبـل از همـه بردگـی      ئها های دو آتشة روسیه به فکر ایجاد گروپها و کتله سوسیالیست ی باش
ـین    فکری نظام استعماری سوسیالیست های روسیه را بپذیرند. سرِّ اصلی بازگشت به تـوحش در هم

 نکته است.
ـانون    سوسیالیست ـنفکر و ق ـنت  های گالب به صـورت روش تـراش بـرای رویـدادهای     دان و س

واهی، خـ  های خـویش شـده و از مرتبـة شـرافت    بـردۀ هوسـ   «خـود »اجتماعی و متفلسف، نخسـت  
ـپرده     ی، تکاملئگرا پسندی، مردم روشنفکری، عدالت  و خواهی و... یکباره تن بـه ذلـت بردگـی س

همة این شعارها را وسیلة رسیدن به قدرت و شهوت و... قرار دادند و در ثانی، به فکر ایجاد احـزاب  
ـا موجـود بـوده و     ی افتادند که روحیة بردگی و پذیرش بیئو گروهها چون و چرای بردگی در آنه

 زمینة رشد داشته باشد. بردگی در بردگی.
ـتی     صورت هوسهای استعماری روسها برآورده نمـی این در غیر  چه شـد و سیاسـت سوسیالیس

ـا        روسیه قدرت پایداری در مسابقة استعماری را در برابر غرب و به نفـع غـرب را در خـود احس
ـتعمار در قـرون جدیـده   ئها کرد. لذا روسها نیز در پی نسخه نمی فرانسـه،   ـ   ی رفتند که پیشگامان اس
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ـا حـدودی      ـ  آمریکا و...انگلیس،  ـالکی، کـه ت رفته بودند! کودتا! و آنهم اغلب نظامی و در میان مم
 ی برایش نمایانیده بود!ئ رنج استعمار غرب را چشیده و شعارهای کمونیستی سرابی را از دور برکه

ـام    ـ  ای مشکل ولی تجربه ـ  در میان ممالک اسالمی مصر بهترین تجربه بود که به سادگی بـه ک
عمار روسیه افتاد. مردم این سرزمین که از دسـت انگلیسـها رنـج فـراوان بـرده بودنـد شـعارهای        است

ـیش بـه       کمونیستی را تا حدودی به فال نیک گرفته و به امید آینده ـتر از روز پ ای بهتـر هـر روز بیش
 سوی پرتگاه فساد و بدبختی کشیده شدند.

ـای روسـها جهـت هـر چـه پـر        همزمان با کودتای بدفرجام سوسیالیستی در مصـر، بـوق    و کرن
شتر مردم محروم تر جلوه دادن این رویداد و در واقع جهت فریب هر چه بی تر و هر چه زاینده شکوه

به صدا در آمده و طب  نسخة اصلی کودتا، انقالب نام گرفـت و انقـالب هـم     و زجر کشیدۀ منطقه
 رنگ مردمی به خود گرفت!

های روسیه، از همة امکانات در سراسر منطقه برای بارور جلوه دادن رویداد مصـر   سوسیالیست
بازان فریـب، از   های فریبکارانة سیاست ، گزارش و بررسی کامل و همه جانبة فعالیتدکردناستفاده 

توان گفت که روسها تا حدودی توانستند بـه سـراب    ی کوچک بیرون است و تنها میئ عهدۀ مقاله
ست در همچه مقطعی  حیوان ببخشند! طبیعی ةکودتای سوسیالیستی مصر رنگ چشم سوسیالیسم و

اند، همة توجه  که استعمار پلید غرب روحیة منطقه را درهم شکسته و کارشناسان استعماری توانسته
به اصطالح روشنفکران جهان سوم را متوجه غرب ساخته و رابطة آنها را با فرهنگ خودشان بریده 

ـین دو  باشند، این ر ویداد به ویژه برای روشنفکران زمان، رویدادی قابل توجه تواند بود. بر مبنای هم
شـویم،   جانبه به فرهنگ غرب( است که متوجه مـی  توجه همه ـ  اصل )بریدگی از فرهنگ اسالمی

ـا،     منظام سوسیالیستی برای روشنفکرانی از ایندست  ـباورترین اینه ایة امید و گاه نـزد برخـی از خوش
شود. و مهمتر از این مسئله آنکه، روسها توانستند در رابطة با رویداد  راه حل اجتماعی تلقی می یگانه

 مصر، خویشتن را یگانه نظام حامی روشنفکر سوسیالیزه شده تلقی نمایند!
زدۀ بدون خط فکـری! و بـر    این مسئله، فتح باب دیگری بود برای روشنفکران خودباختة شرق

ـال خـ  شویم، روسه ست که متوجه میمبنای همین واقعیات ا ود را بـر  ا توانستند طی حدود پانزده س
ـان فکـری     ـ  قسمتی از منطقة خاورمیانه به صورت غیر مستقیم و از طری  کودتاهای بـدفرجام بردگ

 تحمیل نمایند. ـ خود
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ـالهای    ـان س ـا   2311ضمنا  بررسی تاریخ اجتماعی اکثریت مطل  ممالک جهان سوم می  2311ت
ـباور ایـن سـرزمین     ین واقعیت است که طی این دوره، اکثریت روشنفکربیانگر ا ـای خوش ـا،   نماه ه

 فهمیده و نفهمیده خواهان سوسیالیسم هستند.
تواند از طری  دست انـدرکاران   می 2312شویم، روسیه تا حدود سالهای  لذاست که متوجه می
بـرای خـود در    و قـذافی و...  و بورقیه و حسن البکر و نمیـری و اسـد  « ناصر»سوسیالیست خود مثل 

 منطقه جای پائی پیدا کند!
ـان را خـدمت      گـزاران ارتـش تشـکیل     اندک توجه به این واقعیت که اکثریت مطلـ  ایـن آقای

های استعمارگر روسیه تا کجا در کام خفت و دنائـت   کند که سوسیالیست داده است روشن می می
 اند. فرو افتاده

 و توان مردم را برای همیشه فریـب داد  کردند که می خیال میکارشناسان استعمار روسیه چنین 
ـا   هر طری  ممکن قدرت سیاسی را به دست آورد و به قیا  خودِ روسیه، میاز یا آنکه  توان بر آنه

ـا   همین خیال باطل باعث آن شد تا استعمارگران روسیه، به ارتشی و جانبه پیدا کرد! حاکمیت همه ه
ترین شکل تحمیل سیاست استعماری خود بـر مـردم،    نظامی به عنوان سادهتوجه و نیز به کودتاهای 

 اطمینان پیدا کنند.
گـزاری،   سواد را تحت تربیت سیاسـی گرفتـه و طـی خـدمت     های خوشباور و کم اینان ارتشی

ـا   بخشیدند تا آنان نیز در قبال این محبـت  های ارتشی را به درجات باالی ارتش ارتقا می پائین رتبه ه
های ماشینی با سرعت به درجة  د. و به قول معروف مردم ما: ضابطاوامر را بدون دقت اجرا نماینهمة 

 ه با قبول شرایطی!تبشوند، ال خر می مفتهجنرالی 
ـتعماری باشـد! بردگـی فکـری، بریـدن از         داند که شرایط استعمار نمی و که نمی توانـد غیـر اس

ـیه، آدم   سوسیالیسم و به فرهنگ خود، قیام علیه دشمنان کشـی، جنایـت و... در فرصـت     ویـژه روس
ـتعمار.    اراده و بی الزم، و در یک کالم تبدیل شدن به موجودی بی هویت انسانی و عامل دسـت اس

ست که اگر کسی مثل ببرک کارمل که حتی اجازۀ خودکشی هم ندارد، اینها را شعار تلقی  طبیعی
 نمایند، شرایط سنگینی نخواهد بود.

را به درک یک واقعیت نزدیک نماید و آن اینکه هـر چـه بـر طـول      اتواند م وقایع می نرسی ایبر
ـیه، برمالتـر مـی     چشد،  ها افزوده می عمر این فعالیت ـتعمار روس ـا کـه       هرۀ کریـه اس ـا آنج  شـد آنهـم ت
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ر قبال انقالب مردم الجزایر و نیز در قبال انقالب فلسـطین،  دهای خاد استعماری روسیه  گیری موضع
ی آشنا کرد ولی از آنجا که جهان را محصور بین شـرق و  ئها ی از همین خوشباورها را به واقعیتئ عده

 دانستند بر آنشدند که: هرگاه قرار باشد بردۀ استعمار بود، بهتر است بردۀ غرب شد تا شرق! غرب می
ـای همـه       ئ لذا عده ـادات عقبگـرد نمـوده و زمینـة افش جانبـة  ی چون، جعفر نمیری و صدام و س

البته الزم به تذکر است که مسئلة بازگشت افرادی چون  سیاست استعماری روسیه را فراهم آوردند.
ـین خـود نمیـری، در      هتواند بدون دلیل موجه بود نمیری و... نمی ـثال  هم و به سادگی انجام پذیرد! م

ـائی   توانسـت   کـه مـی  اوایل یکی از سر سپردگان روسیة سوسیالیست بوده و در انتقاد از غرب تا ج
با لیبی و « اتحاد جماهیر عرب»افراط کرد، آلمان شرق را به رسمیت شناخت، و پیشگام برای ایجاد 

 مصر شد، اما وقتی که دید، خبرهای بدتری برایش دارند، از روسیه طالق گرفت!
خردانه متوجه  های راستی تهی بود، بی مایهاز قابل توجه است که روش استعماری روسیه چون 

های رنگارنگ پر سازد، ولی متوجـه نبـود    شان را از وعده های خوشباوری شد تا بتواند ذهن ارتشی
ترین تغییر دگرگون شده و ممکن است به همان آسانی که در دام اول گرفتار  اینگونه افراد با جزئی

ـاریخی  های دیگری نیز بیفتند و چنین نیز شد. شرح این مجمل را باید از کتب مف اند بدام شده صل ت
 و سیاسی جست.

توانند  شویم که می ی میئها های استعماری گاهگاهی متوجه زمینه در طول و عرض این فعالیت
ـاک      ذهنیت اکثریت ممالک اسالمی را به خود جلب نموده و به عنوان زمینـه  ـای غیـر قابـل انفک ه

 زندگی تلقی شوند.
ـا قـرار داد. ایـن واقعیـت      این زمینـه توان در صدر  های فرهنگ اسالمی را می فرهنگ و ریشه ه

زمانی بیشتر احسا  شد که اسالم توانست در قبال استعمار فرانسه، در تحریک مردم الجزایر نقـش  
 ی را ایفا نماید.ئ عمده

ـات نمـوده بـود کـه         ـان اثب  از جانبی برخورد استعماری روسها با مسلمین، ایـن واقعیـت را برایش
و رسمی با قرآن و خدا و مذهب و... بر مسلمین پیروز شد، لـذا بـر    توان از طری  مخالفت علنی نمی

ت خویش نیفزایند، و آنجا هم که کالآن شدند که علیه احساسات مذهبی مردم قیام نکرده و بر مش
های فرعی اسالمی را در کنار اصول استعماری خویش بکار گیرند، گرفتند و همین  توانستند سنت
 پناهانی چون قذافی و یاسر عرفات بیفتد. به فکر اسالم وسیهآن شد که ر امر هم باعث
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سوسیالیسم است اما ایشان تأکید دارد کـه زن عـرب نبایـد بـدون      ـ  آزادی ـ  شعار قذافی، اتحاد
ـای   ئـی از فعالیـت   تواند بـه گوشـه   به اصطالح تألیف قذافی می« کتاب سبز»حجاب باشد! مطالعة  ه

 ا سازد.وار ایشان خواننده را آشن شترمرغ
سـت کـه    خـردی  وضع عرفات که اکنون روشن است. البته وضع برادر عرفات! و البتـه از کـم  

زیرا که « گندم از گندم بروید، جو ز جو»ای غیر این باشد؛ چه به قول معروف  انسان در انتظار نتیجه
ـاه هـدف    قـدرت و  نه روسها براستی شعارشان انسانیت، عدالت و آزادی بوده و نه عرفات، و هرگ

کنـد کـه هسـت،     گرای آن را در جائی جستجو می باز قدرت ست که شهوت شهوت باشد، طبیعی
روزی روی به شرق و پشت  اننآماده سازد و روزی غرب! لذا ایتواند برایش  حال روزی شرق می

 دهند و رو به غرب. کنند و دیگر روز، پشت به شرق می به غرب می
ـا، سیاسـت    فلسطین و جنگ با اسرائیل و خلف این وعدههای دروغین روسها در مورد  هدوع ه

یهودی را به  لیونیمسازشکارانة روسیه با غرب را روشن ساخت. آمریکا، جانبداری همه جانبة یک 
نفع خویش تشخیص داد و براستی و به خوبی آنان را حمایت کرد، ولی روسها جـز دروغ چیـزی   

 نگفتند.
ـان انـدازه کـه        ه قسمت عمدۀ عوامل ناکامی فلسطینی ـیه اسـت. بـه هم ا نتیجة روکردن بـه روس

ـیه و            استقرار فلسطینی ـان میـزان خیانـت روس ـار آورد، بـه هم ـاز بب ـان امتی ـان برایش ها در جنـوب لبن
 همدستانش در منطقه به آنها صدمه وارد کرد.

ـا از دسـت داد  ها و  سوریه که ادعاهایش مبنی بر حمایتش از فلسطینی ن همدردی او در رابطه ب
ـام  های جوالن، گوش جهان را کر کرده بود، و هر روز ادعا می بلندی ـای شـش سـوری     کرد س ه

ـار نگرفتـه و جـز بـه سـوداگری      آمادۀ دفاع از جنوب لبنان می   باشد، جز دروغ چیز دیگری را به ک
 به چیز دیگری نپرداخت. ـ آنهم استعماری و برای حفظ موقعیت بردگی خویشـ 

ـیه        ها، هرگاه دلخوری در کنار این جنایت ـادات و عـواملی کـه باعـث شـد وی از روس های س
ـایل        رویگردان شده، کارشناسان نظامی روسی را اخراج نمـوده و خـود بـه دام غـرب بیفتـد، و مس

ها وضع منطقـه را بـه نفـع     شویم که چرا فلسطینی سودان و تونس و... را نیز عالوه نمائیم، متوجه می
ـین را دسـت   در این رابطه نمیرب تشخیص دادند! هر چند غ م کـ  توان نقش گروههای طرفدار چ

ـاش   شویم بعضی از نوچه سیاسی گرفت. جالب اینست که متوجه می ـا، غروغ ـای فریبکارانـه و    ه  ه
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 گرای فلسطینی را بر اسا  مخالفت با عرفات توجیـه   به اصطالح سیاسی و محیالنة گروههای چین
 کنند! می

ـایل متعـددی را در نظـر       با شکست اخیر فلسطینیبهر حال هر چند در رابطه  ـا الزم اسـت مس ه
ـئلة     ترین مسایل و عوامل سیاست گرفت ولی یقینا  یکی از پر اثر ـال مس ـیه در قب های استعماری روس

 فلسطین تواند بود.
مسئلة جنوب لبنان و هجوم وحشیانة اسرائیل و قتل و همدستانش در قبال  سکوت مرگبار روسیه

ـان،      و عام و کشت ـلمان و مخلـص جنـوب لبن ار دسته جمعی مردم فلسطین و آواره کردن مـردم مس
آمیـز روسـها در    موافقـت ئی نیست که بتوان بدون تأمل از آن در گذشت، هر چند سـکوت   حادثه

ـات پشـت پــردۀ             ـاکی از توافق ـان خـود ح ـامی بــه لبن ـات نظ ـال منـع ورود مهم ـته در قب ـال گذش س
 و ایادیش در منطقه تواند بود. کایهای روسیه با آمر سوسیالیست

ـای       قابل توجه است که طی جریان سیاست ـا در نظـر گـرفتن ادعاه ـیه و ب بازیهای استعمار روس
ـای عملـی و فعاالنـه در     روسها مبنی بر عداوت و مخالفت با امپریالیسم غرب و عـدم موضـع   گیریه

ها متوجـه شـدند    سرزمینخوردگان سیاسی منطقه و بعد هم مردم این  منطقه و جهان، نخست فریب
ـا،   که سیاست کنونی روسها بیشتر سیاستی استثماری بوده و این غرو لندها و گاه هم ناز و کرشـمه  ه

 باشد. استثمار این مردم از طرق مختلف و به ویژه فروش اسلحه و... می همه به واسطَ
ـات اسـت    ـین واقعی ـای  یاسـت روسـها از بلغ  شـویم س  کـه متوجـه مـی    با در نظر گرفتن هم وره

 کند. نمایانه تا چماق نوسان پیدا میروشنفکر

ـباورهای داخلـی مـی    باشـد،   بدین معنا که سیاستِ روسها آنگاه که مشغول فریب ذهنیت خوش

های اقتصادی و  ر را محکم نموده و در زمینهبچون هنوز نتوانسته است حاکمیت سیاسی رویداد اکت

ـته آمـد،      نظامی در حد مطلوب گسترش بخشیده و مستحکم  ـانطوری کـه در صـدر نبش نماید، هم

صحبت از علمی بودن مارکسیسم و کشف قوانین اجتماعی و روابط اقتصادی و ضرورت تاریخ و 

ـاعی و فلسـفی    ـ   عدالت و رنج برده و ظلم ارباب و جانبداری از حـ    مظلـوم و...   ـ   علمـی و اجتم

ـائی شود مردم به نقاط ضـعف و ن  نماید، ولی همینکه متوجه می می ـاعی و     ارس ـانی و اجتم ـای انس ه

انـد، بـرای جبـران     عوامل ضد هویت انسانی نهفته در بطن بلغـورات سوسیالیسـم علمـی! پـی بـرده     

ـا   شکست سیاست منفی و شکست خوردۀ خویش و عقب نیفتادن در مسابقة استعماری در رابطـة  ب
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ـا از جانـب    که ایـن نقشـه  آالید و بعد هم  آمریکا و... نخست به طرح کودتاهائی در منطقه دست می ه

ـان خودفروختـة داخلـی     ملت ـتیاری همگام ـان   های مسلمان و جزءً از جانب رقیب استعماریش بدس ش

کشان  زند که روی همه آدم شود، به تأسی از روح پلید چنگیزخان دست به عملی می نقش بر آب می

ـیة   بخش! سرخ دولت جمهور کند و آن اینکه: ارتش آزادی ئی را سپید می حرفه ـتی روس ی سوسیالیس

دفاع با تانک و توپ و طیاره به افغانستان  شوروی را برای بخاک و خون کشیدن صدها هزار انسان بی

 دارد. گسیل می
آنها پیدا  را برای روسها و سیاست استعماری یحکم مخوفترین منطقة سیاس افغانستان که امروز

روسیه فراهم آورده اسـت.  است استعماری سی ةجانب کرده است. زمینه را برای شکست کامل و همه
ـیعتری مـد نظـر         چه هرگاه مسئله را با در نظر گرفتن زمینه ـادی وس ـاعی و اقتص ـای سیاسـی، اجتم ه

ی ئـ  کنـک کودکانـه   خـوش  سئله یک شعار ایدآلی و یک دلبگیریم متوجه خواهیم شد که این م
 بیش نیست.

ـاه شـده و جـز چنـد      کار از اکثریت مطل  ممالـک   امروز دست روسیة جنایت خاورمیانـه کوت
ـان     ئی کثیف و خود کشور محدود که عده ـار و خفق فروخته با حمایت شوروی مردم را تحـت فش

 لیـون  یع نفو  تمام ایـن کشـورها بـه چهـل م    گرایانة خود قرار داده و جم های شوم روسی سیاست
روسیه، خود بردگی غرب  ةکثیف و ملحدانهای  رسد، اکثریت مطل  این دولتها نسبت سیاست نمی

 برند! را پذیرفته و مردم را نیز به سوی غرب می

گرای  از جانبی تنفر ملتهای این کشورها از روسیه امری طبیعی بوده و رویگردانی دولتمردان روسی
 باشد. این ممالک نیز امر قریب الوقوع و با دالیلی نیز همراه می

ـائی و محکـوم شـدگان بـه سیاسـت        تهرگاه بر این مسایل نهضت آزادیخواهانة مل ـای اروپ ه
ـاد   استعماری روسیه همچون مردم لهستان و... را مورد توجه قرار دهیم، البته با در نظر گرفتن همة ابع

ـان د  سشویم که رو این مسایل، متوجه می ـتان درگیـر بـوده و مو    یه چگونـه و چس نـه  یاذر تلـة افغانس
 ه حلی استعماری برای مسئلة افغانستان پیدا کند.برآنست تا از طری  تفاهم با شیطان بزرگ را

ـتر بـه رسـوائی    یتفاهم و راه حلی که ضمنا  بتواند غایلة اسالم را در ایران نیز پایان بخشیده که ب ش
 چهرۀ استعماری آنها دامن نزند.

ـیة     ـتعمار روس تفاهم و راه حلی که بتواند جلو موج گستردۀ تبلیغات محافل امپریالیستی علیـه اس
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ـا و دشـمنان سیاسـی و             ـار و رسـوائی بـه دسـت رقب ـندِ فش ـتر از ایـن، س سوسیالیستی را گرفتـه، بیش
ـارج رو   ها مسئلة قرضه ایدئولوژیکی روسها ندهد. و چون برین زمینه ـا   سـ ها و نیـز مخ یه در جنـگ ب

ـام اندیشـ    ـتان نظ ـا و   هافغانها را مد نظر بگیریم، به این یقین خواهیم رسید که افغانستان یگانه گورس ه
 استعمارگران سوسیالیست روسی خواهد بود.

کـه بـه    ـ  های اصیل اسالمی و آن رهبری واال قابل یادآوریست که اگر انقالب ایران با آن مایه
  قولی:
 

 گــر نبــودی خلــ  محجــوب و کثیــف 
 

ــ    ــودی خل ــعیف  ور نب ــگ و ض ـا تن  هـ
 در مـــــدیحش داد معنـــــی دادمـــــی 

 
ــ     ــر ایـــن منطـ ـادمی  غیـ  لبـــی بگشــ
ــر او   ــدانیان ذکـ  حیـــف اســـت بـــا زنـ

 
ــس روحانیــــان   ــدر مجلــ ــویم انــ  گــ
  

ـاره      ـ  و... ـته اسـت انـدر ب اش  و آن حرکت وارسته و یکپارچه و سایر امتیازات بحقی کـه شایس
ـا لمـس ضـعفهای سیاسـت            ـایص درونـی خـویش و ب ـا درک نق کتابها بنگارند، نبـود، و روسـها ب

ـا    استعماری نمـی  ةاستعماری خود، به محاسب ـتند و ب ـئلة انقـالب اسـالمی ایـران و موضـوع      نشس مس
ـا ایـن حـد علنـی       افغانستان برخوردی استعماری نمی ـیه ت  کردند، نمودهای سیاست استعماری روس

 شدند. شد و روسها نیز تا بدین پایه رسوا نمی نمی
انقالب اسالمی ایران شدت تر  روسها را در زمینة مسابقات استعماری با آمریکا چند برابر کرد، 

ـاده و عـالو  از ج بـر اینکـه    هانبی انقالب اسالمی ایران در محافل دیپلماتیک اثری سخت قابل تأمل نه
شرق و غرب را بهم زد، معیارهای آنها را نیز بهم ریخت، قوانین مسخرۀ  های استعماری موازنة سیاست
ـان بـی   دسوسیالیستی  ـاعی چن ـار    کـه سیاسـت  آب و رنـگ شـد    ر رابطة با تحوالت اجتم مـداران مک

 تری برآمدند. های مسخره سوسیالیست در پی تراشیدن اصطالحات و توجیه و تعلیل
ـائی اسـالم در    و ائی سیاست از مذهبدهای شرق و غرب مبنی بر ج توطئه نیز مبنی بر عدم توان

ـاعی، اعـم از سیاسـی و      رابطه با نظام سیاسی به شکست مواجه شد، اسالم در همة زمینـه  ـای اجتم ه
ـتعمارگر شـرق و غـرب بـه     چنان قدرتی از خود نشان داد که سیاستمداران  فرهنگی و اقتصادی اس

واهمه افتادند. آمریکا از ایران اسالمی ناامید شد و روسیه هم که تأثیر شگرف انقالب اسالمی ایران 
ـا             ـانبی عمـال  و علن ـاهده کـرده بـود و از ج ـتان مش  را بر روی مردم مسلمان و بـه ویـژه مـردم افغانس
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ـازه  دی عمال کثیف خویش را در افغانستان مشاهده کرده بود، کفایت بی ی زد و آن ئـ  ست به اقـدام ت
ـان    حرکتی بود چنگیزی، منتها با توپ و تانک و طیاره! و به خاک و خون کشیدن صدها هـزار انس

 مسلمان.
ـیه را بایـد      آخرین نمود ضعف سیاسی نظام سوسیالیستی و روشن ر دترین نمـود شکسـت روس

گریهای تجاوزکارانه به تماشا نشست. ولی از آنجا که سنت الهی بر ایـن قـرار گرفتـه     همین وحشی
ـار      های ابلیسی و ابلیسی است تا همیشه خدعه گرایان را مواجه به شکست سازد، ایـن نمـود نیـز دچ

ـان و     شکست گردید تا آنجا که نه تنها توانست سیاست خارجی روسیه را چنانکه هسـت بـه جهانی
ـازه  انسانهای آز  و ادۀ جهان بنمایاند که توانست در سیاست داخلی آن چنان اثر اندازد که بحرانـی ت

 نقطة عطفی جدید را ببار آورد.

ـاکی بـر سـر سیاسـت       روسهای تجاوزگر، پس از سه سال و اندی تجاوز متوجه شدند که چـه خ

ان افزوده و ابلیس استعماری خویش ریختند، ولی از آنجا که خداوند بر امراض قلبی دلهای مریض این

خوردۀ خـود   کشاند، برای ترمیم سیاست شکست آنها را به سوی ظلمات جهل و دنائت و بدبختی می

و به خیال خود برای سر و سامان بخشیدن به سیاست داخلی و خارجی، سردمداران کرملین در داخل 

ـین دیگـری زده و بر    حزب و نظام حزبی دست ـای ننگ ـا   به کودت ـار   رویژنـف را ب آوردن خلـف  ک

 دیگرش، به دیار عدم فرستادند.

به شکل  البته ـ  ما معتقدیم و شواهد متعددی هم گواه این واقعیت است که مرض ساری کودتا

سـت کـه در    های روسی نیز سرایت نمـوده اسـت، و طبیعـی    به خود سوسیالیست ـ  سوسیالیستی آن

 گیرد! ن و... میی، درد بیدرمابها را، سکتة قل همچه یک مواردی پاکسازی شده

اند که سیاست روسیه مواجه با شکست  اینک ملت ما و سایر ملل آزادۀ عالم بخوبی متوجه شده

باشد  باشد ولی آنچه برای ما و ملت شهید داده و از خود گذشتة ما مطرح و سخت قابل تأمل می می

 اسالم شده است و به ویژه امروز که هم شرق و هم غرب متوجه قدرت معنوی ـ  اینست که: امروز

جانبه  های استعماری به تواف  همه های متعددی به ویژه در زمینه استعمار روسیه و آمریکا از نظرگاهـ 

چند که نخواهند توانست به  اند و بر آنند تا از طری  این همکاری اسالم را نابود سازند، و هر رسیده

ـتردگی ارزشـهای اسـالمی    زوی خویش برسند اما ممکن است بتوانند سد راه تکااین آر مل و گس

 شده و از این طری  ضرباتی بر پیکر مسلمانان وارد آوردند.
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از اینرو بر ملت مجاهد افغانستان اسـت کـه متوجـه ترفنـدهای سیاسـی و نیـز مـدعیان سیاسـت         
ـا و       ـان بیشـمار و تحمـل رنجه اسالمی باشند. تا خدای نخواسته طوری نشود که پـس از دادن قربانی

 دوباره به چهرۀ دیگر روسیه )آمریکا( سالم کرده باشیم.ها،  مشقت

مممارم  ت ِصيرم   للَّ ِ  إِل ى أ ال    َْل



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 شکست روسیه های ضجه
 

ـتان، کاریسـت        بررسی و بازشناخت علت اصلی و ریشه ـیه از افغانس ـای روس ئـی خـروج نیروه
 تواند: ضروری، چه این بررسی، اگر درست بررسی و القاء و دریافت شود می

تـر و هـر چـه     ساخته و راه رشد هر چه متعالیهای قوت ما آشنا  ما را در شناخت خود ما و نقطه
 سریعتر، ابزار و وسایل و طریقة بکار بستن آن را برای ما بنمایاند.
هائی را برای ناباوران و خودفریبان  امید ما را نسبت به خود ما و آیندۀ ما استوارتر ساخته، واقعیت

 تراشان، ناچار از پذیرش سازد. و بهانه
ـات ضـعف و ضـربه    شناخت ما را از دشمن و ـاخته و در یـک کـالم، راه       نق ـتر س پـذیر آن بیش

ـته از      باسعادت، سربلندی، افتخار و آزادگی را بما روشن نماید. زیرا  ـاهری، گذش ـادگی ظ همـة س
ساز برای دشـمنان   آور و مسئله اینکه موضوعی بس مهم برای ملت ماست، موضوعی بس خجالت

ـار بیـرون رانـدن فرزنـدان       باشد. چه روسها نیامده بودند که  ما می ـا در کن بروند، بلکه آمده بودنـد ت
ـادگران و      سرزمین افغانستان، ینراست ـا و تالشـهای جه ـا ایثاره با شوکت و هیبت در آنجا بمانند، ام

 وائی آنها را مجبور به قبول فرار ساخت.سپروران، با سر شکستگی و ر مجاهد
ـای     و شتابزدۀ این رویداد بیانگر این واقعیت می بررسی اجمالی باشد که روسـها شکسـت پالنه

باشد که  اند. و این پذیرش تا جائی از روشنی و بداهت برخوردار می نظامی خود را پذیرفته ـ سیاسی
ـتان یـک      مردان روسیة تجاوزگر را مجبور به اعالم این مسئله نماید که: آمدن دولت ـان بـه افغانس ش
پیشه، تجاوز ارتش سرخ  تجاوز، سردمداران همین مملکت تجاوز بوده است! هر چند در بدواشتباه 

ـلح طلبانـه! قلمـداد         به افغانستان را یک وظیفة ـتانه! و ص ـا اصـول سیاسـت بشردوس عاقالنه و منطب  ب
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 کردند. نموده، آن را عملی جدا  منطقی! قلمداد می
سیر تدریجی شکست روسیه در افغانستان، هرگونه توجیه و تحلیل دیگری را در رابطة بررسی 

 سازد که تجاوزپیشگان روسی هرگز و ناپذیر ثابت میبا مسئله خنثی داشته و با دالیلی قاطع و انکار 
خود و گمان شکست مفتضحانة خود را، به هرگز، تصور این همه مقاومت، ایثار و شجاعت را نکرده 

ـتان و  « اطراف»های  دادند، از همین جهت بود که در بدو تجاوز، نه تنها سخن از ناآرامی نمی راه افغانس
ـاندگان   به میان آورده و وعدۀ آرامـش! حتمـی بـه دسـت    «! اشرار»سرکوب حتمی و قریب الوقوع  نش

شـکل و ریخـت، تالشـی بـدون طـرح و هـدف،        مردم را، حرکتی بی ند که قیام اسالمیددا خود می
 نمودند. وشش و خیزشی مقطعی و خام! تحلیل میج

در طول حدود نه سال جنـگ  اما حضور فعال و آگاهانة دلیرمردان خطة عش  و عدالت، آنهم 
بین مردم دنیا ثابت کرد که قیام اسـالمی   های واقع نابرابر با ارتش سرخ، نه تنها برای جهانیان و چشم

مند، تالشی هدفدار و طراحی شده، جوششی  و جهتدار  مردم شهید پرور افغانستان، حرکتی شکل
ـا     ترین دشمنان رو بوده است که لجوجپخته و دوامدار  ـا ب ـاخت ت در روی این ملت را نیز مجبور س
شـکل و ریخـت،    بـوده اسـت بـی    : تجاوز ارتش سرخ حرکتیهائی دیگر اعالم دارند زبانی و واژه

ـنده و در یـک     نتیجه، خفت ویرانگر، بیکوششی مذبوحانه و ضد انسانی، خیزشی سبعانه،  ـار، کش ب
 کالم حماقتبار!

ـای متنـوع و      زیرا روسهای تجاوزگر، ـا عبارته برای این پرسش زبانهای گویای ملل عالم کـه ب
روسها پس از نه سال خونریزی، ویرانگری، جنایت و قلـدری چـه   »پرسند:  ختلف از یکدیگر میم
 رند جز اینکه بگویند: ننگ شکست، بار سرافکندگی، خاطرۀ؟ جوابی ندا«برند میئی به روسیه  دیهه

ها نیرنگ و صـدها   زیرا این فرار دفعی و اختیاری نبوده بلکه پس از توسل به ده آبروئی! خفت و بی
ها پذیرفته شده است. چه همانگونه که  ها و حیله حیله و پذیرش شکست هر یک از آن همه نیرنگ

ـتان مـی  به یاد همة دلسوزان مسئلة  ـاوز      افغانس ـان    زباشـد، روسـها در اوایـل تج ـانی غیـر از زب   «زور»ب
کنیم، از بین بردیم، متـواری   کشیم، نابود می شان: می ها و عبارتهای مورد استعمال شناختند! واژه نمی

ـتی و...        ـلح و آش ـا از ص ساختیم، پایگاهشان را با خاک یکسان نمودیم و... بـود! دریـن دوره نـه تنه
کردند، اما دیری نپائیـد کـه متوجـه     د که صلح با اشرار! را خود شکستی دیگر معرفی میخبری نبو

ـا ابهـت و     های هستی که شرارهاند. جهنمی  شدند، چه جهنمی برای خود آماده کرده سوزش نـه تنه



 
  ................................................................................. های شکست روسیه ( تهاجم و شکست شوروی در افغانستان ) ضجه

 

412 

ـین    کشد کـه توجیـه   بکام خویش می ـ ناباورانه ـ جلوۀ ظاهری ارتش سرخ را ـای مبلغ فلسـفة  »گریه
 سازد. را نیز بیرنگ می« طبقة کارگری جامعة بی»مبشرین و «! علمی

زیرا از یک طرف پادگانها و ادارات دولتی از نیروی کارآمد و فعال خالی شده و توان نظامی و 
نظیر فلج گردید و از طرفی، با رشد هر چه بیشتر مهاجرین در میان ملتهای  اداری دولت در حدی بی

ـان،    جاوزمختلف دنیا، جو تبلیغات علیه ت پیشگان ارتش سرخ باال گرفت. پیامدهای طبیعی ایـن جری
کرد. آنهم تا  ناپذیر شکست روسیه را هم در ساحة سیاسی و هم نظامی فریاد می تبارز و تظاهر انکار

ـتهای خـود انداختـه و رجـز         جائی که روسها نتوانستند با لفاظی و توجیه گـری، روپوشـی بـر شکس
ئی  مه دهند. زیرا شکست قطعی بود و ناچار از پذیرش، اما چون به گونهخوانیهای درون خالی را ادا

مـة خـونریزی،   اسخت ابلهانه و نابخردانه، از سوئی به قدرت نظامی خویش متکی و مؤمن بوده و اد
منشانه  بازیهای ابلیس کردند نیرنگ ویرانگری، آتشباری و... کارآمد پنداشته و از سوئی نیز خیال می

های خشم مجاهدان نجات بخشد، لذا بجای پذیرش صـریح و   آنها را از کام شراره خواهد توانست
ـام   بازی آمیز! و کنفرانس نیرنگ راه حل صلح نشینی، متوسل به پردۀ شکست و قبول عقب بی های ن

 نهادِ در ژنو گردیدند!
منطقی! و یگانه راه حل »انگیز اعالم کرد:  راه حل صلح آمیزی که در نهایت با زبانی بس نفرت

 «است و خونریزی و جنایت!« جنگ»کارساز مسئلة افغانستان 
ـیة    ـ  سیاسی« شکست ذلتبار»به هر حال، آنچه اینک روی نموده و واقعیت پذیرفته  ـامی روس نظ

کند اینست که روسها خود  انصافی آن را رد نمی، و آنچه هیچ عقل سلیمی و آدم باتجاوزکار است
هائی باعث تحمیل این شکست تاریخی بر روسیه شده  و حتما  علت به خود شکست را تقبل ننموده

 است.

ـایر      ـ   تواند در موضعگیریهای سیاسی و آنچه از هر دوی اینها می ـا و س ایـدئولوژیک بعـدی م

تـر   تر و واقـع بینانـه   محرومین و مظلومین ملل جهان مفید واقع شود اینست که با دقتی هر چه منطقی

ـتان و شکسـت ارتـش سـرخ را بازشناسـی و       علت و یا علل عمدۀ پیروزی مجاهدان مسلمان افغانس

ـیم و   های گوناگون و ثمربخش آن، بتوانیم چهرهو تحلیل نمائیم تا با حفظ ابعاد  بقیة راه رشد، تحک

ـا سـ    انـد،   پردهتداوم انقالب را نیز پیموده، بار امانتی را که شهداء گلگون کفن انقالب اسالمی بـه م

 بدون احمال و سبکسری، با صداقت و امانت به منزل مقصود برسانیم.
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 تـرین علـت    انـد کـه عمـده    گر بر این عقیـده  نگر و یا مغرضان حیله اندیشان قشر ئی از ساده عده
ـار دولت     عقب ـای ارتـش سـرخ را، فش ـا نشینی و شکست نیروه ـین المللـی تشـکیل      ه ـازمانهای ب  و س
بـه   ـ   دهد که دولتها بررسی تاریخ تجاوز ارتش سرخ این واقعیت را نشان میدهد. در حالی که  می

ـتقیم     ـ  صورت کل ـاز و مس هرگز و به هیچ روی در برابر این تجاوز ستمگرانه عکس العمـل کارس
ـا در روی   ود را از رویاروئی با روسیة تجاوبه نحوی خ نشان نداده و هرکدام ـیدند! م زپیشه کنار کش
ـار سیاسـی    راکرۀ خاکی دولتی    ندیدیم که برای جانبداری از مسلمانان مظلوم افغانستان و تولیـد فش

ـار   تبلیغاتی بر روی دولت ـ  روسیه، موقتا  با روسیه قطع رابطة دیپلماتیک نموده و دیگران را نیز بـدین ک
اسالمی به اعم از آنکه در ممالک  ـ روسیه ئی از دولتهای وابستة به نکه عدهنماید. گذشته از ای صتحری

 از تجاوز روسیه جانبداری هم نمودند! ـ حاکمیت دست یافته بودند، یا در ممالک غیر اسالمی
دارد کـه   های به اصطالح سازمان ملل نیز ثابـت مـی   از سوئی اسناد و مدارک مربوط به فعالیت

هفته آنهم پس از سپری شدن نزدیک به یک  ـ  آلودی عالقگی شک این سازمان نیز با کندی و بی
غیر موجه، تجاوز را  و مناسبرد بررسی قرار داده و با لحنی ناموضوع را مو ـ  از تجاوز ارتش سرخ

 لفظا  محکوم کرد. سایر سازمانها و جلسات وضع بهتری از سازمان ملل و دولتهای وقت نداشتند.
ی زده و در واقع روسها با خاطرجمعی از موضع دولتها و سازمانهای نام نهاد، دست به لشکرکش

ـا پابرهنـة        ـار ت ـاخته و بـه واسـطة چه یقین داشتند که هرگز دولتها خود را درگیر مسئلة افغانستان نس
 اندازند. مسلمان و... خود را از چشم روسیه نمی

ـال از اینکـه وظیفـ     ةدر حقیقت اینان با حفظ رضایت روسیه خشم انسانیت را خریدار شدند، ح
 پوشیم. بود چشم می ئی از دولتهای مسلمان چه الهی عده

ـاندهندۀ ایـن      هب به هر حال، بررسی مو ـال نش موی موضعگیریهای دول مختلف طی حدود نـه س
باشد که دولتها هرگز حرکتی را اتخاذ نکردند تا این حرکت و یا حرکات روسیه را  واقعیت تلخ می

 نشینی مجبور دارد. به پذیرش شکست و عقب
ـیه را   اندیشانه قبول  سادهئی دیگر،  از سوئی، اگر همچون عده نمائیم که علت اصلی شکسـت روس

ـامی       امکانات نظامی مجاهدین تشکیل می ـا وضـع نظ داده است، نه تنها همة آنهائی کـه حتـی از دور ب
ـان    اندیشی ما خواهند خندید که متن واقعیت انگیز مجاهدین آشنائی دارند، بر ساده بسیار حزن ـا زب ها، ب

تـر از   اهد خاست. زیرا ضعف تسلیحاتی و کمبودهای نظامی مجاهدین روشنواقع به تمسخر ما بر خو
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 آنست که به دلیل و برهان نیاز داشته باشد.
ـلیحاتی     وانگهی کدام عقل سلیم می تواند بپذیرد که قدرت تسلیحاتی مجاهـدین از قـدرت تس

 دولت به ضمیمة ارتش سرخ روسیه بیشتر بوده است؟!
ـنی برخـوردار بـوده     عدم توازن تسلیحاتی مجاهدین و ارتش سرخ در حدی از بداهت و روش

 ـ ضیاء الح ، رئیس جمهوری پاکستانشخص و بویژه  ـ ئی از دولتمردان جهان است که بارها، عده
کردنـد: چـون    تواند نتایجی ببار آورد، اعـالم مـی   کردند راه حل سیاسی افغانستان می که خیال! می

ـات     ـ و بلکه تاریخ ـ  ظامی جهانروسیه یکی از قدرتمندترین ممالک ن ـا حتـی از امکان بوده و افغانه
باشند، لذا از طری  ادامة جنگ، هرگز نخواهند توانست روسها را  معمولی تسلیحاتی برخوردار نمی

 نشینی و پذیرش شکست نمایند! مجبور به عقب
رسـد کـه بررسـی و     بنظـر مـی   ـ  و صد البته ضروری و حتمی ـ  تذکر مجدد این نکته ضروری
محض بوده و به دیگر سخن، اصالت و ارزش  «امکانات تسلیحاتی»تحلیل اینان در این مورد مبتنی بر 

ـاره تشـکیل       بخشیده و محور اصلی برداشـت « تسلیحات»اساسی را به  ـان را تـوپ و تانـک و طی  ش
 داده است نه آنکه اینها را ساخته و...! می

ـلیحا  با همة آنچه آمد، اگر بپذیریم ک تی ه عامل عمدۀ پیروزی جمعی بر جمع دیگر را ابـزار تس
شان شکست خـورده و   وار باید بگوئیم: افغانها در جنگ دهد، بصورتی دیوانه مدرن و... تشکیل می

اند جنگ ما با  باشند که اعالم کرده این ارتش سرخ نیست که راه فرار را پیش گرفته بلکه افغانها می
 نمایند! بزرگ بوده! و اینک نیز به طرف ممالک بیگانه فرار میارتش سرخ یک اشتباه 

ـیه و پیـروزی        آنچه می تواند در کنار دو عامل یاد شده به عنـوان عامـل اساسـی شکسـت روس

 مجاهدین مطرح شود آنست که بگوئیم:

ـلمان تشـکیل داده و چـون     ـ  های فرهنگی را فعالیتعامل اصلی  تبلیغاتی گروههای مبارز و مس

شان روسیه غلبه حاصل نموده و چهرۀ  های تبلیغاتی دشمن ها توانسته است بر همة فعالیت عالیتاین ف

ها و جنایات  کریه روسیه را در میان ملل جهان رسوا نماید، روسها از تر  افشای هر چه بیشتر پستی

 اند فرار را قبول نمایند! خویش، حاضر شده

ـارهای   لیونیمبالفعل بیش از پنج  توان از یاد برد، تأثیر حضور آنچه را نمی مهاجر و نیز نقش فش

ـات و      باشد، اما آنچه را نمی تبلیغاتی در مسایل مهم اجتماعی می توان انکار کـرد اینسـت کـه امکان
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تبلیغی گروههای مبارز به دالیل و علل گوناگون در حدی از ضعف و نارسائی  ـ  های فرهنگی فعالیت

ـار و        قرار داشته است که به هیچ روی  ـیه و کلیـة اقم ـتان، روس ـای افغانس ـات دولته ـا امکان قابل مقایسه ب

بـرده   باشد. زیرا گذشته از اینکه مسلمانها در حال هجرت و اضطرار بسر می نوکران روسیه نبوده و نمی

ـای متعـدد، چاپخانـه      ـ  برند، همة وسایل و ابزار تبلیغاتی و می ـای متعـدد، تلویزیونه ـای   اعم از رادیوه ه

ـاز، تـالش    همه و همه در دست روسها بوده و در واقع اگر قرار می ـ  و...متعدد  بود عامل و علت کارس

 بودند نه بازنده! باشد، باز هم باید روسها برنده می تبلیغاتی وسیع و ابزار و وسایل تبلیغی می
پس عامل اصلی چیست و راز اصلی پیروزی مجاهدین و شکست ارتش سرخ در کجاست؟! 

خود را بر همة موارد یاد « حاکمیت»و « اصالت»ئی انکارناپذیر  عاملی بوده است که به گونهاین چه 
ـاتی و قـدرت جانبـداری     شده تحمیل کرده و روسها را با وجود داشتن قدرت نظامی، قدرت تبلیغ

 بار کشانیده است؟! دولتها و سازمانهای جهانی به مزبلة شکستی سخت خجلت
ـاد    مجاهدان و مجاهدپروران افغانستان، افزون بر مـوارد و زمینـه   اینجاست که باید ببینیم، ـای ی ه

 اند. ئی برخوردار بوده شده از چه وسیله، صبغه و زمینه
بینانة مسئله، یقینا  کاوشگر را به این واقعیت رهنمون خواهد شد که:  کاوش دقی ، منصفانه و واقع

ـار  »، «طلبانة مردم روحیة شهادت»، «یمانیانحرکت پر جوش ا»، «ایمان به اسالم و قرآن»آن وسیله  ایث
ـانواده    »، «انگیز مجاهـدان  شگفتی ـتقامت و شـکیبائی حیرتـزای خ ـازان و     اس ـای رزمنـدگان و جانب ه
 بوده است.« های غیبی و الریبی خداوند اعتقاد به نصرت»و « شهیدان

دوران ما، ایمان بوده است یعنی در این مورد و درین زمینه )افغانستان(، برخالف خیلی از موارد 
و این بار، ارادۀ پا گرفته از ایثار بوده است که  .که بر قدرت پیروز شده و عش  بوده است که بر زور

 استیال یافته است.« ستانی جان»بوده است که بر « جانبازی»شمشیر ستم را در هم شکسته و 
ـازار     بار، استقامت، شکیبائی، نترسی، پایمردی، شـهادت، از خـو   این ـان در ب ـتن، نقـد ج د گذش

ـتن، دُرددد از دَنِ   محبت کشانیدن، دل به توفان عش  سپردن، دیدۀ دل به دیدار معبود و محبوب دوخ
ـائی تکیـده از    حبخش عش  سرکشیدن، سنگرهای مهجور سرای آزادگی را به وصال پیکـره رو ه

ها بـوده اسـت کـه     تر  رسانیدن، جوشیدن، خروشیدن، دویدن و عاشقانه در خون خویش تپیدن
 پیشگان دون همت را در هم شکسته است. قامت ستم قرن و قدرت ستم

ـا خـدای     اینان بودند که برخاستند و تا قیام قامت قدرت شکن ایمان بر پا خواهند بود، زیرا کـه ب
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 اند که تا اثبات پیروزی ایمان بر قدرت از پای ننشینند. خویش پیمان بسته
ـازآورده و   از زندان تاریک ذهناینان بودند که شجاعت را  های رخوت گرفته به میدان عمل ب

 با نمایش ایثار و جانبازی سیراب کردند.را روانهای تشنة قرن 
اینان بودند که با هبه کردن خون مطهر خویش، نهال غرور را سیراب نمودند؛ اینان بودند که راز 

جانهای بیدار هدیه نمودند؛ اینان بودند داشتی به  گونه چشم بزرگی و سربلندی را کشف و بدون هیچ
 جنایت را از انداختن سنگو اندازان ستم  ستم چنان سپر ساختند که سنگ که سینه را در برابر سنگ

 خسته نمودند.
آن نو عرو  با ایمان بود که با بدرقه کردن عزیز همسر دین پرورش به سوی ناوردگاه خونین 

ـا لبخنـدی    عش  و عدالت، قامت تجاوزگران را در هم شکست؛ آن مادر خمیده قد مؤمنه بود که ب
نمود که در هم شکنندۀ صولت و ابهت تانکها و  آمیز، پارۀ تن خود را مسلح به سالحی می رضایت

 توپهای روسی بود.
آن پدر غیرتمند و مخلص بود که با بوسیدن پیشانی بلند جوان دالرایش تاریخ ستم و ستمگری 

 گرفت. و تجاوزپیشگان روسیه را به مسخره میرا به مبارزه طلبیده 
ـای      که میبود های منور به نور خورشید محبت  آن دل ـاق جانه ـا اعم ـانی ت خواست با پرتو افش

 گیر نماید؛ را زمین ـ علیه انسان و انسانیت ـ خسته و دیارهای در بسته نفرت
وقتی به غرور بکر و سربلند های به گودی نشستة مادران،  وقتی به اندامهای تکیدۀ یتیمان و چشم
زنان، وقتی به نگاه مصمم و بیداریزای مجاهدان، وقتـی بـه    پدران و استغنای بشکوه و با جاللت بیوه

یابی کـه ایـن    کنی، با همة وجود خویش در می نشینان دقت می کالم روحبخش و پر تحکم سنگر
ـاتی و...  اعم ا ـ  آور و خجلتبار را جز نیروی ایمان هیچ قدرتی شکست شرم ـلیحاتی، تبلیغ بـر   ـ   ز تس

 روسها تحمیل نکرده است.
باشد اینست  با همة اینها آنچه درین مقطع ویژه از تاریخ پر شکوه انقالب ما عمیقا  قابل توجه می

 ی نرسیده است، هر چند تا صبح پیروزی راهی هم نمانده است.ئکه: هنوز انقالب به پیروزی نها
ـیش روی ماسـت و     الکدانیم، مهمترین مش می و باز، همانگونه که همه ت انقـالب، هنـوز در پ

نباید شکست و فرار ارتش سرخ روسیه را مساوی با پیروزی انقالب بشماریم، چه در هم کوبیدن و 
و تعمیـ  و توسـعه و   ست و تحکیم  های مسیر آن، چیزی از سر راه برداشتن دشمنان انقالب و آفت
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ــ  ــر مبنــای پــذیرش همــین  تــداوم اهــداف و آرمانهــای عالیــة انق  الب چیــزی دیگــر. و درســت ب
هاست که معتقدیم درین شرایط و اوضاع کامال  ویژه، یک وظیفه مردم دارند و یک وظیفه  واقعیت

ـا از نظـر عقـل و شـرع ضـروری و واجـب و از نظـر           هم مجاهدان و رزمندگان، که هر کـدام آنه
هر چند این ما نیستیم که برای مردم و مجاهـدان  باشند،  های مربوط به انقالب قابل توجه می واقعیت

ـان       دلیر وظیفه تعیین می ـاخته و بـدین باورم ـنا س ـایف آش داریم، بلکه این آنهایند که ما را به این وظ
 از زبان خود بیان داریم. ـ باشد که همان پیام انقالب می ـ اند تا پیام آنها را مجهز داشته

رساند که مهمترین وظیفة مجاهدان اینست که: تحق  کامـل   ها می و اما، درک همه جانبة واقعیت
نشانده نیـروی   و دستو همه جانبة این فتح و پیروزی را بنام خود ثبت نمایند. به ویژه که دولت مزدور 

اتکای خود را از دست داده و سخت در تزلزل است، آنهم چنان تزلزلی که روسـها را نیـز بـه هـرا      
ریافته و پذیرفته بودند که: با حضور خود آنها نیز، این حکومت توان پایداری افکنده و این واقعیت را د
شان بر این بود که تحق  و تحمـل شکسـت دولـت دکتـر نجیـب در حضـور        را ندارد، و چون گمان

نمود، قبول فـرار را از قبـول آنگونـه     ارتش سرخ، رسوائی و فضاحت بیشتری را برایشان تحمیل می
ـا و تـداوم دولـت         شکست تحمل  پذیرتر تشخیص داده و چون هیچگونـه دلگرمـی و امیـدی بـه بق

 دکتر نجیب نداشتند، او را در شرایطی از ایندست بحال خودش واگذاشتند.
نقالب اجانبداریهای بسیار وسیع و متنوع از و اما وظیفة مردم: از آنجا که همین مردم بودند که با 

ـاخته دشمن را ای ،و سنگرداران انقالب نمایـد کـه    انـد، الزم مـی   ن همه خوار و زبون و سرافکنده س
ـاور همـه     جانبـة   تالشهای خود را ناچیز نشمرده، بلکه با جدیتی هر چه تمامتر: جانبـدار، قـدردان و ی

ـته جبهـه    ـ باشند که پسران و برادران و همسران و... خود آنان می ـ  مجاهدان ـا و   بوده و مثـل گذش ه
ـا، بـه    ها را گرم  پشت جبهه ـای آنه نگهداشته، با شریک شدن به رنج آنها، به تالش آنها، به ناراحتیه

ـا، بـه     بـه شـجاعت و عـزت    ،به ایثار و فداکاری آنها اضطرابهای آنها، به کمبودهای آنها، طلبـی آنه
ـان را گـرم و        ـا، دلهایش ـاهی و عشـ  آنه استقامت و مردانگی آنها، به غرور و آزادگی آنها، بـه آگ

 را گرمتر نگهدارند که قدردانی و تشکر واقعی از سنگرنشینان و مجاهدان یعنی همین. سنگرهایشان
پـروران،   نشین داران و سنگر پروران، سنگر باشد که در فردائی نه چندان دور، مجاهدان و مجاهد

ـاهد     ـید پیـروزی، ش ایثارمندان و ایثارمندپروران با حفظ یادها و آرمانهای شهیدان، در طلوع خورش
 دی را در آغوش گیرند.آزا
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