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  موسوی
  ٢٠١٧ می ٠٢

  "ابوالفجايع"فاجعۀ ثور يا 
  :کوتاه تذکری در مورد عنوان

در گذشته ھای دور يعنی آنگاھی که جوامع طبقاتی به ميان نيامده بود و فرھنگ ساالری خود را به مثابۀ ارزش 

قبوالنده بود، در آن ايام وقتی می خواستند از چيزی به بزرگی با بار مثبت و قابل تأئيد ياد نمايند و مسلط بر جامعه، ن

تکريم " مادر"يا چيزی را به لقبی مسما بسازند، به گواھی تاريخ معموالً آن عظمت و بزرگی را با نسبت دادن آن به 

 الھه ھای متعدد در تمام فرھنگھای کھن و از اين نوع نام ام البالد يا مادر شھرھا، عروس شھرھا،: می نمودند، مانند

  .ھا

 منفی می خواستند به نمايش بگذارند، با انتساب آن به جنس مذکر بزرگی چيزی را با باردر ھمان زمانھا وقتی 

  ...ابوالھول، ابوجھل و: مانند. ترس و نفرت شان را از آن وجه تسميه بيان می داشتند

را به مثابۀ يک " مرد بودن"و " مرد"فرھنگ پدر ساالر به ھمان سانی که در ساير ساحه ھا، به مرور زمان تحکيم 

به مثابۀ " مردانه"و " مردانگی"، "مردی"ارزش و يک امتياز به خورد ھمگان داد و از آن طريق کلمات مانند 

با آن صفات، بزرگترين چنان ارزشی شناخته شدند که حتا گاھی، کسانی از روی نادانی با توصيف کردن زنان 

توھين را به زن روا می داشتند، شروع کردند برخی از صفات نکوھيده و زشت را به زنان نسبت دادن، حتا تا 

چنين گستاخيی که در آغاز از مالکيت . نامگذاری نمايند" مادر بمب ھا"جائی پيش بروند که بزرگترين بمب خود را 

رفت، وقتی امپرياليزم به مثابۀ باالترين مرحلۀ سرمايه داری، يا به خصوصی و تقسيم جامعه به طبقات مايه گ

عبارت ديگر اوج يک ساختار طبقاتی خواست اسمی بر يکی از بمب ھايش بگذارد، فرھنگ مردساالر از 

  . را بيرون کشيد" مادر بمبھا"ناخودآگاھش، 

که در اساس ھستی دھنده است، نمی تواند در حالی که ھيچ اسمی بی مسما تر از اين نمی توان يافت، زيرا مادر 

  .وظيفۀ قاتل و دژخيم را به عھده گيرد

*****  

 سال قبل مشتی از مزدوران و نوکران وابسته به بيگانگان، به دنبال يک توطئۀ رسوا، کودتای خونين شان ٣٩وقتی 

سگرت امريکائی اش را با  "که فکر می کرد برای ھميشه خواھد توانست" شاھزادۀ سرخ"را به راه انداختند و به 

، فھماندند که آن گوگرد چطور می تواند آتشی را بيفروزد که دستان خودش و خانواده اش "کوگرد روسی آتش بزند

از نخستين قربانيانش باشند، کمتر کسی می توانست پيشبينی نمايد که آن کودتا در اصل چه فاجعۀ دردناکی بوده و 
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 دھه ھم کسی نتواند نه تنھا ۴له فجايع خونباری بگردد، که بعد از سپری شدن چگونه می تواند سرآغاز يک سلس

  .زمان ختمش را حدس بزند، بلکه راجع به چگونگی ختمش کمتر کسی ذھنش را به کار بيندازد

 سال ھر کسی از منظر خودش، ابراز نظر ٣٩ و پيامد ھای آن در طی اين ١٣۵٧از آنجائی که راجع به فاجعۀ ثور 

 دھه در افغانستان صورت ۴با در نظر داشت اين که ھر آنچه طی اين  به اجازۀ شما خوانندگان گرامی، نموده

يعنی پدر تمام فاجعه ھا در " ابوالفجايع"گرفته، ھمه بدون استثناء ريشه در فاجعۀ ثور داشته می توان آن را 

ائيکه  بحث ھای تاريخی را به منظوری مطرح در اينجا نمی خواھم بدان بپردازم، زيرا خالف آنھافغانستان ناميد؛ 

می نمايند، تا خوانندگان را بدون آن که متوجه شوند، در زندان گذشته ھای دور و نزديک محصور نموده در بند 

 تالش می نمايم تا با درنظرداشت گذشته، آنچه را در آينده - به اين مطلب در آينده بيشتر تماس خواھم گرفت-بکشند،

  :د افتاد، اندکی روشن نمايماتفاق خواھ

 بلوک - افغانستان به مثابۀ يک منطقۀ حايل بين دو بلوک امپريايستی ١٣۵٧ھمه می دانيم که تا قبل از فاجعۀ ثور 

 قسمی -ناتو به سردمداری امپرياليزم جنايتگستر امريکا و بلوک وارسا به سردمداری سوسيال امپرياليزم روس

  .ود که ساحۀ نفوذ ھر دو بلوک به شمار برودسياست خارجی را عيار ساخته ب

 بر افغانستان، در ١٣۵٨ جدی ۶فاجعۀ ثور و در دوام آن تجاوز عريان و فاشيستی سوسيال امپرياليزم روس در 

کنار ساير پيامد ھا، يک نتيجه اش اين بود که افغانستان را از ساحۀ نفوذ ھر دو بلوک قدرت امپرياليستی، به دامان 

خته، توازنی را که بين ھردو بلوک در طی يک قرن به وجود آمده بود، از بين برده باعث ايجاد و تشديد روسھا اندا

  .رقابت از نوع ديگری بين بلوک ھای قدرت گرديد

 دھه قبل، از آن جائی که روسھا در افغانستان دست باال را داشته و فکر ۴در آغاز اين دور جديد رقابت يعنی حدود 

انستان لقمه ايست خورده شده، امريکائی ھا در تالش بودند تا به کمک بسيج تمام متحدان دور و می کردند، افغ

سگرت و "آنھا را نيز در قبال افغانستان به رسميت شناخته، داستان " حق"نزديک شان روسھا را وادار سازند تا 

رد شده به ھيچ صورت حاضر خواستی که از جانب روسھا به شدت . را برای ھميشه جاودانی بسازند" گوگرد

  .نبودند تا در زمينه بحث نمايند

به مرور زمان و در جريان سالھای مقاومت ضد روسی خلق ما، روسھا قدم به قدم زير پای شان در افغانستان سست 

، به اجبار در "نجيب"، با سقوط حاکميت آخرين بازماندۀ آنھا يعنی داکتر ١٣٧١ ثور ٨و سست تر شده، سرانجام در

، کامالً شکل معکوسی به خود ١٣۵٨ جدی ۶ظاھر امر تن به شکست ستراتيژيک در قبال افغانستان داده، معادلۀ 

قدرت رسيدن اسالم يعنی خالف آنزمان که روسھا خود را تنھا ملک افغانستان تصور می نمودند، با به . گرفت

سياسی در افغانستان و با در نظرداشت روابط بنيادی و تنگاتنگی که بين اسالم سياسی و امپرياليزم وجود دارد، اين 

بار بلوک قدرت ناتو و ارتجاع منطقه بود که فکر می نمودند، ديگر قضيۀ افغانستان تمام شده، اين آنھا ھستند که می 

  . غانستان بدانندتوانند خود را صاحب مطلق اف

امپرياليزم جنايتگستر امريکا که از فروپاشی شوروی به وجد آمده بود، برستراتيژی گذشته اش که خود را به 

ھمسايگی شوروی از طريق افغانستان برساند، تجديد نظر نموده اينبار خواست از طريق اشغال کامل افغانستان، 

 سپتمبر ١١ع با روسھا اعالم بدارد، ھمين بود که بعد از توطئۀ رسوای کشور ھای آسيای ميانه را به مثابۀ ميدان نزا

، بر افغانستان لشکر کشيده آن را اشغال و با به کرسی نشاندن حاکميت دست نشانده ای در وجود ادارۀ ٢٠٠١

 جھت تأمين مستعمراتی کابل، و عقد پيمانھای انقياد طلبانه با آن حاکميت دست نشانده، آخرين گام تدارکاتی اش را

  .سلطه اش بر کشور ھای آسيای ميانه نيز برداشت
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آنچه را امپرياليزم جنايتگستر امريکا نتوانسته بود در محاسباتش بگنجاند، احيای امپرياليزم روس از درون ويرانه 

 فکر غرب در مجموع و امپرياليزم جنايتگستر امريکا به صورت خاص. ھائی که يلتسين از خود در قفا گذاشته بود

می نمودند، که بعد از فروپاشی شوروی و آنچه را يلتسين و باندش بر سر کشور پھناور شوروی و بعد ھا فدراسيون 

روسيه آورده بودند، ديگر مجالی برای احيای روسيه با آن پيکر خون آلود و پارچه پارچه شده به وجود نخواھد آمد، 

ه غرب و ناتو نمی توانست بفھمد که از بين رفتن شوروی به در حالی که چنين محاسبه ای در اساس غلط بود، چ

از ھمين رو زمانی که روسھا از زير بار . ھيچ صورت  به معنای مرگ ناسيوناليزم روس نبوده و نمی توانست باشد

قه سنگين خيانتھای يلتسين و باندش مجدداً کمر راست کردند  و تالش نمودند تا دوباره در سياست ھای جھانی و منط

ئی من جمله افغانستان ادعا ھائی را مطرح نمايند، به نحوی غرب غافلگير شده، به ھمان اساس با شکست ھای 

  .پيھمی در قبال کشور ھای خاور ميانه، امريکای التين و افريقا مواجه گرديدند

 در قبال مسائل اين شکست در افغانستان زمانی خود را به نمايش گذاشت، که پاکستان، ايران، چين و ھند نيز

افغانستان به درجات معينی خود را با سياست ھای روسيه، موافق نشانداده ھريک از آنھا، بدون آن که در ظاھر امر 

با غرب و ناتو تقابل شان را نشاندھند، مگر در عمل جھت نفوذ روسھا در بين طرفداران خود بستر سازی نموده، به 

به صورت مثال . در بين نيروھای مسلح مخالف اداره مستعمراتی نمودندنحوی باز ھم روسھا را صاحب پايگاھی 

در حالی که ايرانی ھا بسيار آرام و بدون سر وصدا، امکان نزديکی بين طالب ضد شيعه را با احزاب شيعی مساعد 

  .ساختند، پاکستانيھا دست قسمتی از طالب را به دست روس دادند

بدان معنا که روسھا به عالوۀ آن که شروع نمودند تا روابط گذشتۀ شان . دحساسيت قضيه از ھمين جا آغاز می ياب

مجدداً تنظيم نموده آنھا را در ايجاد ھسته ھا و نھاد ھای متعددی در سراسر " حدخا"را با مزدوران قبلی شان يعنی 

 سياسی که به صورت افغانستان و جھان ياری رسانند، مناسبات شان را با روابط جديد و قديم شان در طيف اسالم

عمده شامل طالب، حزب وحدت، جنبش ملی، شورای نظار و جمعيت می باشد، نيز انسجام بيشتر بخشيده در اين 

  .اواخر با علنی ساختن روابط شان با طالب، در عمل اعالم داشتند که من بعد امريکا نمی تواند آنھا را ناديده بگيرد

چنين سياستی انجام دھد، بديل ھای زيادی نداشت، به ناگزير تا حدودی از آنچه امريکا می توانست در مقابله با 

را سوگلی حرمسرايش گردانيد و از جانب ديگر حتا، کرزی ھا را که حدود يک و نيم دھه " داعش"طالب دل کنده، 

  . بدارندبه دستور ارباب در جھت تقويت طالب گام گذاشته بودند، وادار نمود تا از آنھا فاصله اش را اعالم

به نظر ما با در نظرداشت تمام اين تحوالت، افغانستان باز در آستانۀ يک تکان اجتماعی بزرگتری قرار گرفته که 

از . محرک آن تکان، دو محور غرب و متحدينش در يک سو و روسيه و متحدينش در سمت ديگر قرار می گيرند

 مرده و گنديده ای نگريسته می شد که ارزش لگد زدن به مثابۀ سگھای" حدخا"ھمين رو اگر تا ديروز به اعضای 

را نداشتند، در بستر تحوالت جديد، می بايد متوجه بود که آنھا به مثابۀ نزديکترين کسان روسھا، باز ھم دندان تيز 

  . نموده اند تا اين بار سوار برشانه ھای اسالم سياسی خود را به قدرت نزديک نمايند

عث تشديد ھرچه بيشتر جنگ نيابتی در افغانستان گرديده، روز ھای سختی در انتظار مردم به نظر من اين حالت، با

 .است


