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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ مارچ ١٣

  "حدخا" به ارتباط  CIAنشخوار ادعای

۴ 

 و چگونگی تالقی ئیھر چند در آغاز تصميم داشتم تا در قسمت چھارم به مثابۀ آخرين بخش اين مختصر بر چرا

يک ھويت اندکی " اھدای"اھداف، منافع و سياست ھای امپرياليزم جھانی، ارتجاع منطقه و اسالم سياسی در زمينۀ 

روشنی انداخته به بحث پايان دھم، مگر موجوديت يک سؤالی که بار بار پاسخ يافته، مگر باز ھم از جای ديگری و چه 

، نموده بر آن داشت تا نخست مکثی در پاسخ به آن پرسش بسا ھمان جای واحد با لفظ ديگری مطرح می گردد، من را

  .ًبعدا بپردازم به چرائی تالقی مورد نظر

سرمايه داری انحصاری دولتی در " دشمنان کمسواد مارکسيزم آشنائی دارند می دانند که به دنبال سقوط ابکه آنھائی 

 آگاھانه و آنھا سرمايه داری در چين، عده ای از که منتج به تجزيۀ آن کشور گرديد و ھمچنين به دنبال احيای" شوروی

  :يا ناآگاھانه ادعا دارند که گويا

  . مارکسيزم چون غلط بود لذا شکست خورد-

  . انديشه ای که شکست خورده ديگر ارزش طرح شدن نداشته و می بايد حذف شود-

  .از اين قبيل سؤاالت مارکسيزم اگر درست می بود، چرا بعد از ھفتاد سال حاکميت شکست خورد؟ و -

ًخدمت منقدان محترمی که واقعا مسأله به مثابۀ پرسشی نزد شان مطرح است و می خواھند مشکلی که نزد شان به وجود 

  :آمده آن را حل نمايند، بايد نگاشت

 نظر  نخستين مسأله ای که در اين قبيل سؤاالت می بايد مطرح گردند، رابطۀ متقابل پراتيک و تئوری و يا عمل و-

با حرکت از اين منظر که تفکر انسان برخاسته از عمل انسان است و با قبول اين که تفکر و نظر برخاسته از . است

عمل، خودش در جای خودش حيثيت رھنمای عمل را به عھده می گيرد، می بايد متوجه اين نکته باشيم که وقتی نظری 

را ثابت بسازد، نبايد عجوالنه حکم به بطالن آن تئوری و يا برخاسته از عمل، حين رھبری عمل نتوانست درستی اش 

ًنظر صادر نمود، چه بسيار ممکن است که تئوری در اصل خود کامال درست باشد، مگر وقتی که می خواھد رھنمائی 

  .عمل را به دوش گيرد، شرايط الزم آن مساعد نباشد

  :مسأله را با يک مثال سادۀ کيميا واضحتر بيان می داريم

مگر اين نکته را می بايد نيز به خاطر . مرکب است از دو اتوم ھايدروجن و يک اتم آکسيجن" H2Oآب "می دانيم که 

داشته باشيم که از ترکيب دو اتوم ھايدروجن و يک اتوم آکسيجن در تحت شرايط معينی می تواند آب به وجود بيايد يکی 
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جۀ يعنی وقتی در.  درجۀ سانتيگريت می باشد٩٩رجه الی از آن شرايط موجوديت درجۀ حرارت باالتر از صفر د

تر از صفر باشد، اگر ھزاران بار ھم کوشيده شود تا آکسيجن و ھايدروجن با ھم ائين پ درجه و ٩٩حرارت باالتر از 

  .ترکيب يافته، آب را به وجود بياورد، غير ممکن است

ميا در کنار عقل سليم داشته باشد، آيا به خود اجازه می دھد حال برمبنای چنين مثالی، کسی که حد اقل اطالع از علم کي

بگويد که چون از ترکيب ھايدروجن و آکسيجن بنا بر عدم مساعدت شرايط آب به وجود نيامد لذا تئوری ترکيب آب غلط 

داليل و چه بلکه اگر کسی چنان ادعای غلطی ھم بکند در مقابلش ايستاده شده، با . ؟ پاسخ روشن است به ھيچ وجه!است

  .ن تئوری را به اثبات می رساندآبسا با تجربه درستی 

بايد به " حضرات"خدمت اين ". غلط بودن مارکسيزم بر مبنای شکست آن"با استفاده از ھمين مثال برگرديم به ادعای

 تواند د شکل گيری آب، عدم موجوديت شرايط مساعد و مناسب مینعرض رساند؛ وقتی در يک پديدۀ سادۀ طبيعی مان

مانع تحقق و اثبات تئوری چگونگی پيدايش آب باشد، چطور می توان به خود حق داد که در يک پديدۀ مغلق اجتماعی با 

ده ھا و صد ھا فعل و انفعاالت و روابط پيچاپيچ شرايط و عوامل با يک ديگر، وقتی يک تئوری بعد از اثبات صحتش 

ث تغيير شرايط اولی می گردد، نتوانست دوام بيابد، ادعای بطالن آن در عمل، روی فشار ھای داخلی و خارجی که باع

ًو احيانا اگر فردی پيدا شود که چنين ادعائی را مطرح سازد، چه کسانی به غير از آنھائی که چون . را نمايد

  .، نبوغ در بالھت دارند در کنار آنھا خواھد ايستاد"ھاشميان"

که يک پديدۀ مغلق اجتماعی را نمی توان با يک مثال از پديدۀ سادۀ طبيعی طر آن که کسی ما را متھم نسازد ابه خ

 آنھا انتخاب ازھيمی رفته، مثال خويش رااًمقايسه کرد، اين بار به اجازه مشترکا به سراغ اديان به خصوص اديان ابر

  .می نمائيم

و " فطری بودن دين"د داشته باشد که فکر می کنم کمتر کسی در جوامع اسالم زدۀ مانند جامعۀ ما در افغانستان وجو

با در نظر . يا به گوشش نخورده باشد و يا ھم در مکتب و يا تحصيالت عالی آن را نخوانده باشد" آدم"اولين پيامبر يعنی 

ان جزئی از ايم" آمنت با" جائی که ايمان به پيامبران را در -داشت اين که اين ادعا به مثابۀ بخشی از ايمان مسلمين را

 می سازد، جھت اثبات بطالن ادعای کسانی که شکست مارکسيزم را به معنای غلط بودن آن تبليغ می -معرفی می دارد

  .دارند، از ھمين منظر دينی به قضايا بنگريم

ابراھيمی باز ھم به استناد ادعای تمام اديان . بود" آدم"به استناد ادعای تمام اديان ابراھيمی اولين انسان و اولين پيامبر، 

دعوت احفاد خودش به وحدانيت، يکتاپرستی و هللا را به " آدم"من جمله اسالم، محتوا و غايت تبليغ و وظيفۀ رسالت 

باز ھم به استناد ادعای تمام اديان ابراھيمی من جمله اسالم، يکتاپرستی و هللا را به وحدانيت آن . يگانگی شناختن بود

  . ف دين را می سازدشناختن، مغز و ھستۀ  و غايت و ھد

 ھزار ١٢۴حال اگر کسی پيدا شود که به مانند منقدان مارکسيزم، شکست يکتاپرستی و در موجوديت به اصطالح 

م که جواب منقدان نپيامبر از تنھا شيطان، دليل به غلط بودن و بطالن عقيدۀ يکتاپرستی بداند، بسيار می خواھم بدا

  مارکسيزم چيست؟

 ھزار پيامبر با نشان دادن ١٢۴ بودن يک عقيده است، پس يکتاپرستی که جھت دوام آن اگر شکست دال بر غلط

از زنده ساختن مرده گرفته تا شگافتن رود نيل و از آسيب ناپذيری در قعر آتش نمرود گرفته، تا چھل سال در " معجزه"

را در طی قرون نتوانسته چنان خود شکم نھنگ زندگانی کردن، نيز تالش نموده می بايد از ھمه چيز غلط تر باشد، زي

بيچاره اديان ابراھيمی و . را به اثبات برساند که ديگر کسی در جھان، بت پرست، چندگانه پرست و مادی گرا باقی نماند

  .پيامبرانش که اينک به اساس منطق جھال، تمام رشته ھای آنھا پنبه شده، در مورد افکار آنھا حکم غلط صادر می شود
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آن  اقتصادی را نمی توان با بقاء و يا اضمحالل اين و يا - ه متھم نشويم که تغيير در يک ساختار اجتماعی برای آن ک

  :انديشه مقايسه نمود، جھت ايضاح بيشتر مطلب  بحث ما را در زمينۀ تاريخ نيز اندکی دنبال می نمائيم

مکاتب تدريس می شد، آشنائی دارند به  ١٢آن ھائی که با مطالعات تاريخی فزونتر از آنچه در صنوف چھار الی 

نيکوئی می دانند که کشور ما افغانستان يکی از قديمی ترين کشور ھائی به شمار می رود که در آن فئوداليزم به مثابۀ 

" فئوداليزم متمرکز" اجتماعی شکل گرفته و در بستر زمان با حفظ خصوصيت شرقی آن يعنی -يک ساختار اقتصادی 

  .ه را می ساخته استنظام مسلط جامع

قديمی ترين بدان علت که به استناد اسناد و مدارک دست داشته، آغاز مالکيت فئودالی بر زمين و در نتيجه شکل گيری 

ساختار آن از لحاظ زمانی به قرن سوم بعد از ميالد مسيح خود را می رساند، يعنی بعد از ختم سلسلۀ کوشانی ھای 

 سلطۀ شان را بسط داده و دوران حاکميت يفتلی ھا و کوشانی ھای ، غرب کشوردرھا بزرگ و زمانی که ساسانی 

خالف شکل گيری طبيعی فئوداليزم در آن . کوچک  است، ما شاھد شکل گيری ساختار فئودالی در کشور می باشيم

ته به مثابۀ ًزمان، بر مبنای فشارھای ناشی از تالقی مدنيت ھا و فرھنگ ھای ديگر که عمدتا خصوصيت تھاجمی داش

 اجتماعی جامعه و رشد و يا ھم عدم رشد آن ساختار اثر می گذاشتند، مشاھده می -فرھنگ غالب بر ساختار اقتصادی

نمائيم که ساختار ماقبل فئودالی يعنی برده داری در افغانستان، يکی جان سخت ترين و دير پا ترين ساختارھا در سطح 

ضرت امان هللا خان به سلطنت رسيد، يکی از بزرگترين دستاوردھايش به جھان نيز می گردد، چنانچه وقتی اعليح

 نقطۀ پايان گذاشتن بر مناسبات غير انسانی برده داری - صورت عملی آن تا ھنوز قابل بحث است- صورت رسمی 

  .يعنی ساختار ماقبل فئودالی بود

يه و چين را دليل بطالن مارکسيزم می ی که شکست ساختمان سوسياليزم در کشور ھای روس" حضرات"حال نبايد از 

خواھند تبليغ بدارند، پرسيد، ھرگاه شکست يک ايده در جريان ساختمان دليل برغلط بودن و باطل بودن آن ايده به شمار 

 سال، با افت و خيز ھا خود را ١٧٠٠برود، چگونه می توان جان سختی مناسبات برده داری را در افغانستان که حدود 

  . ه است، در ارزيابی تاريخی ساختار ھای اقتصادی اجتماعی معرفی داشتمسلط ساخت

می دانيم که سپارتاکوس به مثابۀ سمبول قيام و . بيائيد اندکی در سطح جھانی مختصری از قيام سپارتاکوس ياد نمائيم

و اين را ھم می دانيم که آزادی برده ھا، نه تنھا در امپراتوری روم، بلکه در درازنای تاريخ بشريت به شمار می رود 

قيام ضد برده داری سپارتاکوس بعد از شش سال جنگ و گريز و بعد از آن که به ده ھا ھزار برده و سپاھيان رومی به 

درھم شکسته، سپارتاکوس با بقيۀ افرادش که به "  کراسوسسمارکو"خاک غلتيدند، سرانجام توسط جنرال رومی 

آيا کسی در تاريخ پيدا . لذت بردن از نعمت آزادی، سرکوب و به صليب کشيده شدند نفر می رسيد، بعد از مدتھا ۶٠٠٠

شده می تواند که ادعا نمايد، با کشته شدن وحشيانۀ سپارتاکوس، آرمان آزاديخواھی غلط بوده و ديگر انسان روی آزادی 

ن زنجير ھای اسارت بر مبنای ھمان م خواست آزاديخواھانه و شکستاورا نديد؟ آيا کسی پيدا شده می تواند که منکر تد

  شکست تاريخی خونين شده بتواند؟

کنونی در خدمت امپراتوری روم و سيستم برده " حضرات"به يقين بعد از شکست سپارتاکوس، بودند کسانی از قماش 

را نيز " اريخپايان ت"داری، که آن شکست را پايان قيامھا معرفی داشته، حتا به مثابۀ عوامل مناسبات سرمايه داری، 

اعالم داشتند، مگر گذشت زمان، تداوم و استمرار خيزش ھای آزاديخواھانه صد ھا ھزار برده در اقصا نقاط امپراتوری 

 ميالدی از ۴٧۶شنا با تمدن، در آروم، کار را به جائی رسانيد که آن امپراتوری با عظمت؛ در زير ضربات قومی نا 

ه داری را نيز در ھمان قلمرو به گورستان تاريخ برده، بر رخسار چروکيدۀ مده، با خودش نظام مسلط بردآپای در

  . سيلی تاريخ را حواله نمود داریمدافعان نظام برده
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  :مثال ديگر از جوامع بورژوازی

 اجتماعی سرمايه داری و تالش ھای ممتد آن جھت  تصرف حاکميت - باز ھم آنھائی که با تاريخ رشد ساختار اقتصادی

ارند به نيکوئی می دانند که ھرگاه سرآغاز انقالبات بورژوازی در اروپا را از اولين خيزش ھای شھری در آشنائی د

 در نظر گيريم، گذشته از اين که سالھا و ده ھا طول کشيد تا آن خيزش ھا در ١۶۴٨ الی ١۶۴٠انگلستان بين سالھای 

ن کشور به آن يعنی فرانسه اين پروسه يعنی خيزش عليه ھمان انگلستان، جای پائی برای خودش باز نمايد، در نزديکتري

  . آغاز يافت١٧٨٩ سال بعد يعنی در ١٣٠فئوداليزم حدود 

انقالب کبير فرانسه که منادی دفاع از حقوق بشر و لغو مناسبات فئودالی با تمام ضمايم آن بود، می دانيم که با تمام 

ترميدوری ھا، مونتانيار ھا و ژاکوبنھا، و با آن که وندين ھا،  ژيرنشيب و فراز ده سالۀ آن و تجربۀ حاکميت ھای 

گيوتين ھيچ روزی در تمام آن دھه بيکار نماند، مگر در مقابل جان سختی فئوداليزم شکست ھای قطعی اش را از سال 

 متوجه  به بعد بار بار تجربه نمود، تا اين که سرانجام بعد از شکست کمون پاريس و بعد از مالکيت خصوصی١٨١۵

شده که حريف تازه تری پای به ميدان گذاشته که نه خواستار ادامۀ مناسبات فئودالی است و نه ھم برای استقرار 

مانيفيست "بورژوازی مبارزه می نمايد، بلکه می خواھد با سالب مالکيت خصوصی بر وسايل توليد بستر تحقق 

  .بول نموده، حاکميت بوژوازی را پذيرا گرديدرا مساعد بسازد، در واقع از ترس مرگ تب را ق" کمونيست

 مناسبات مالکيت مبتنی بردر اين انقالب ھرچند صرف در جھت تغيير مالکيت بود نه از بين بردن خصلت توليد 

ا ادامه يافت، آيا می شود کسی را پيدا نمود ه ھروزی ھا، به دھيخصوصی، تاريخ گواه است که کشمکش و شکست و پ

 شکست انقالب و ختم دھۀ انقالب و استقرار امپراتوری ناپليون بناپارت، چنين ادعا نمايد که گويا، که بعد از اولين

به يقين به جز مشتی از . فئوداليزم جاودانی بوده و افکار ھدايتگر انقالب غلط و می بايست از ذھنيت انسانھا حذف شود

را در استمرارحاکميت فئودالی می دانستند و چيزی به نام عناصر بيمار و بيخبر از روند تاريخ و آنھائی که بقای شان 

  . ديگری حاضر نبود تا رخسارش را در مقابل سيلی تاريخ قرار دھدیوجدان تاريخی نداشتند، کس

  :باز ھم مثال ديگری از تاريخ کشور خود ما

د مردم در جريان سالھای  ميالدی و خيزش ظفرمن١٨٣٩می دانيم که به دنبال تجاوز اول انگليس بر افغانستان در 

زاديخواھانۀ مردم ما به خواست ھای استقالل طلبانۀ شان که طرد استعمار و بيرون آ ميالدی، جنبش ١٨۴٢ الی ١٨٣٩

 سال بعد از آن روز ۴٠راندن ايادی آن با وجود ايثار جان ھزاران ھموطن شجاع ما نرسيد، اين را ھم می دانيم که 

بر افغانستان لشکر کشيده و مردم ما با وجود ايثار خون موفق نشدند تا دستان شوم  باز ھم انگلستان ١٨٧٩يعنی 

  .استعمار را از حلقوم مردم کوتاه نمايند

کنونی به قضايا نگريسته، شکست خيزش ھای " حضرات"در چنين موقعيتی اگر قرار می بود که پدران ما، از موضع 

واھی در کليت آن می دانستند، ديگر نه نبرد استقاللی وجود می داشت و آزاديخواھانۀ مردم ما را دال بر غلطی آزاديخ

ھمين روند را می توان تا امروز که باز ھم خلق ما در مقابل آزمون . نه ھم کشور مستقلی به نام افغانستان بعد از آن

  .ديگری از جانب تاريخ قرار گرفته مشاھده نمود

شکست " حضرات"بود و باشد که پدران ما و اينک خود ما، از منظر با در نظر داشت توضيحات فوق اگر قرار می 

يک حرکت را دال بر غلط بودن آن حرکت می دانستند و بدانيم، می بايد دست زير االشه نشسته نه آنھا عليه استعمار 

ستر امريکا و انگليس مبارزه می نمودند و نه ھم ما عليه تجاوز سوسيال امپرياليزم روس و اينک امپرياليزم جنايتگ

  .شرکاء
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 بر می خوريم نبايد بدين فکر بيفتيم که در عقب چنين نظراتی، چگونه انقياد طلبی ملی و يا یچنين افکاربه آيا وقتی 

  طبقاتی خود را پنھان نموده و می بايد آن را آشکار ساخت؟ 

 مثابۀ غلط بودن آن شمرده نشده در غير آن چه شد که در تمام موارد ھيچ گاھی شکست يک انديشه در جريان عمل، به

 انديشۀ مائو تسه دون در ميان آمد، تمام - لنينيزم- اعالم نمی گردد، مگر به محض اين که پای مارکسيزم" پايان تاريخ"و 

سنجه و معيار ھا به يکباره تغيير می يابند؟ آيا مگر غير از اين است که چنين ادعائی بيشتر به منظور ارضای ارباب 

  ک بررسی عالمانه از يک پديدۀ اجتماعی؟است تا ي

   ادامه دارد

 


