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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

  ٢٠١۶ اگست ١۶

  

  و پرورش افراد" اسالم سياسی"
 می توان وی ان و تاريخدان مارکسيست معروف، که اقتصاد د)٢٠٠۶ جوالی ٢٠ الی ١٩١٣ نومبر ٢٠(شارل بتلھايم 

يکی از شخصيت ھای برازنده در تحليل تحوالت شوروی و چگونگی احيای سرمايه داری در آن کشور و ھمچنين را 

مبارزات طبقاتی در "دانست، در اثر ارزشمند خود، " انقالب کبير فرھنگی پرولتاريائی چين"از مدافعان نامدار 

اقتصاد شوروی بود و بر مبنای ھمان  سال مطالعۀ، پيگير و سيستماتيک ٣٠که به گفتۀ خودش حاصل " شوروی

" سرمايه داری انحصاری دولتی به مثابۀ شکلی از سرمايه داری"مطالعات احيای سرمايه داری در شوروی به شکل 

پرده برداشت، ضمن آن که بيشتر از ده ھا و صد ھا دليل خرد و بزرگ، اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و 

ب گردی به وضاحت به بحث گرفت، ناتوانی دولت شوروی را  در پرورش انسان، تاريخی را در پيدايش چنين عق

 بشری دانسته، منافع مردم و عکمونيست، يعنی انسانی که مالکيت خصوصی و کار مزدی را مانع تکامل ھمگون جوام

 را عامل و انگيزۀ کشورش را بر منافع فردی، خانوادگی و گروھی خود را بر تر از منافع مردم ندانسته، خدمت به خلق

، نيز به مثابۀ يکی از تحرکات و فعاليت ھايش در تمام عرصه ھا تا آنجائی بداند که ادامۀ حياتش را بدان گره بزند

  .عوامل ناکامی ھای شوروی در ايجاد و ساختمان سوسياليزم در شوروی معرفی نمود

 اقتصادی فقط زمانی می تواند به - ساختار اجتماعی بيانگر آن حقيقت تاريخی است که ھر" بتلھايم"اين تذکر داھيانۀ 

اھدافش نايل شده بدرستی پيش برده شود، که حامالن آن اھداف، در گام نخست آنچه را ھدف دانسته جھت تحقق آن می 

تی به صورت مثال وق. کوشند، بدان باورمند و معتقد بوده، در پرتو و متناسب با تحقق ھمان خواستھا پرورش يافته باشد

ما از احترام به حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و مفاھيم مشابھی سخن به ميان می آوريم و در صدد 

تحقق ھمچو اھدافی ھستيم، می بايد در گام نخست درفش حمل چنان ايده ھائی را بردوش آنھائی بگذاريم که با آن مفاھيم 

.  آن ھيچ اطالعی نداشته باشند و يا ھم مخالف آن باشندازً که اصوال يا آشنا و از ته دل بدان باور مند باشند نه اين

 -بر دوش يک برده داری که در مناسبات و ساختار اقتصادی... سپردن درفش احترام به حق بشر، آزادی، مساوات و 

اشته جھت تعميل آن اجتماعی برده داری پرورش يافته و دانسته ھايش را به مثابۀ ارزش ھای برتر اجتماعی احترام گذ

  . باشد" ارسطو"ھيچ گاھی نمی تواند تحقق يابد، حتا اگر آن شخصی فيلسوفی در قد و قامت می کوشد، 
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 اجتماعی که پرورش يافته است، -ارسطو در چوکات و حيطۀ سلطۀ مناسبات اقتصادی. ًعلت آنھم کامال روشن است

در نتيجه . نيست" ابزار ناطق"چيزی بيشتر از " برده"برای وی . آزاد و برده. به دو بخش تقسيم نموده استرا انسانھا 

ھا به " ارسطو"نيست تا " بشر"از اساس شامل " برده"نزد افرادی که در چنان شرايطی بزرگ و تربيت شده اند، 

د، مالکش می تواند او را به کار گمار. است و در تملک فرد خاصی" ابزار"برده . وی کاری انجام دھد" حق"خاطر 

  ... بزند، استفادۀ جنسی نمايد،  بکشد و 

 اجتماعی و روبنای فرھنگی آنھا را در پرورش و وابسته بودن -ھر گاه خواسته باشيم بحث تأثير ساختار ھای اقتصادی

ا آن ياد کرديم، گسترش دھيم، ب" اسالم سياسی"در آنچه ما از آن به نام افراد به آن ساختار که حقيقتی است انکار ناپذير، 

 می تواند به مثابۀ يک خادم در خدمت ھر ، اقتصادی خاصی نبوده- مبين يک ساختار اجتماعی" اسالم سياسی"که 

ساختاری قرار گيرد، مگر مؤثريتش را در پرورش افراد و اشخاصی که در پرتو آن نمو می نمايند، چنان برجسته می 

در اينجا . ر ساخته شده اندگدي  با يکیتمايزکمترين ن وبدن در آقالبی است که افراد " اسالم سياسی"گذارد، توگوئی 

و " گلبدين حکمتيار"را در وجود " اسالم سياسی"جھت ايضاح بيشتر مطلب، دو نمونۀ برجسته از مناديان و عامالن 

  :به بررسی می گيرم، تا ديده شود که جنايات و قساوت آنھا پايه در کجا دارد" رجب طيب اردوخان"

ش را ابزار و وسيلۀ رسيدن قدرت قرار دھد، چنين "مذھب"و " ديانت"ی که در اساس وقتی کسی می خواھد از آن جائ

شخصی به ناگزيز می بايد بر تمام آنچه آن دين و يا مذھب و يا طريقت فکری مطرح نموده، در نخستين گام پشت نموده 

ھدف " گذارد، در نتيجه نزد چنين شخصی اصلو با زير پای نمودن دساتير آن، جھت تحقق اميال و آرزوھايش گام

ارجحيت يافته، به خاطر برآورده ساختن اھدافی که خود تعيين نموده، به غير از آنچه خود " وسيله را توجيه می کند

  . مند نيست به ھيچ اصل ديگری باور،صالح بداند

ر، پرروئی، ھميشه خود را شخصيت چنين اشخاصی  معجونی است از شقاوت، قساوت، سبعيت، دروغ، فريب، مک

مظھر "بحق دانستن، در يک کالم ھر گاه خواسته باشيم چنين افرادی را از لحاظ شخصيتی بيان داريم آنھا را می توان 

  . ناميد" فريبو تجسم سبعيت و 

عميد غسل ت" اسالم سياسی"خوانندگان گرامی که در جريان درگيری وحوش اخوانی که ھمه و بدون استثناء در مرداب 

د، آنچه را اين قلم از خصوصيات آن جنايتکاران تئوريزه نموده ام، خود به چشم ديده و با ريختن نيافته بودند، قرار دار

  . خون دوستان و عزيزان شان در عمل تجربه نموده اند

ستان است، با  در افغان"اسالم سياسی"داعيان پيروان و که يکی از سرشناس ترين " گلبدين"به مانند فردی چه وقتی 

 می کوبد و به راکتبا "  مسعود- ربانی"ران عزيزش اداز در رقابت با ھمتا و برقساوت بی نظيری شھر کابل را 

بلکه . شده است" ديوانه"گويا " گلبدين"به خاک و خون می کشد، نبايد فکر نمودکه را ھزاران انسان بی پناه باشندۀ کابل 

رورش يافتۀ مکتبی است که در آن فرد به جز خودش، برای احدی حق حيات قايل پ"گلبدين"اساس قضيه آن است که 

غرق در گناه می بيند، به جز خودش را خودش ھمه جز نيست، به جز خودش، ھيچ کسی را صاحب حق نمی داند، به 

در کنار " دوستم "به علت موجوديت جنايتکاری چون" گلبدين"در چنين حالتيست که ... ھمه را منقاد و تابع می بيند و 

  .شھر کابل را راکت باران نموده از کشته ھا پشته می سازد"  مسعود-ربانی"حاکميت 

 شھرزمانی خود را بيشتر به نمايش می گذارد که ھمين فرد، فردای راکت باران " گلبدين"ھويت ايدئولوژيک و سياسی 

در يک حرکت غير بارانھا فروکش نموده باشد، و قبل از آن که دود و شعله ھای آتش برخاسته از آن راکت کابل، 

يعنی کسی که تا ديروز به " دوستم" ھمان ه بری اددست اخوت و بر" غافلگيرانه"تا حدودی برای مخالفان منتظره و 

  . بھانۀ موجوديتش شھريان کابل به خون تپيدند، داده در يک جبھه و برادر وار، باز ھم به کشتار مردم ادامه می دھند
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به عالوۀ آن که مظھر و " اسالم سياسی"ين بحث چنين نتيجه به دست می آيد که انسان پرورش يافته در مرداب از ا

  .تجسم شقاوت، جنايت و سبعيت است، انسانی است غير قابل پيشبينی

دست آنھائی که در کشوری مانند المان خواسته اند اليسنس دريوری به .  مثالی به عرض می رسانم،جھت ايضاح مطلب

وقتی طفل و يا حيوانی : "ان گفته استدًبياورند، حتما به خاطر دارند که معلم در ھمان نخستين درسھای نظری به شاگر

گذاشته و آمادۀ بريک " بريک"برداشته بر روی پدال " اکسليتر"ًد، لطفا پايتان را از روی پدال يرا در کنار سرک می بين

چون کردار حيوان و طفل : "معلم روشن است خ معلمش بپرسد که چرا، پاساگر کسی در چنان زمانی از. زدن باشيد

  ".غير قابل پيشبينی است

تجربه نشان داده :  به اطفال و حيوانات توھين تلقی گردد و با صد عرض معذرت خدمت آنھا، بايد بنويسمبدون آن که

 با ھم تشابه کامل دارند و آنھم غير قابل در ھر کجائی که باشند، از يک جھت" اسالم سياسی"است که شاگردان مکتب 

پرورش يافته در دامان بدان معنا که ھيچ کسی قادر نيست تا يک لحظه بعد کردار يک . پيشبينی بودن کردار آنھاست

خون " گلبدين"جالد باشد، يا " خمينی"را پيشبينی نمايد، حال می خواھد اين فرد " اسالم سياسی"آلوده به ننگ و جنايت 

يعنی اين که برای .  بعد تر دشمنتۀد و لحظنآنھا ممکن است ھمين لحظه دوستت باش. جنايتکار" اردوخان" و يا ھم شامآ

 که در اطراف شان وجود دارند، می خواھند دوست باشند و يا تمام آنھائیآنھا نه دوستی وجود دارد و نه ھم دشمنی؛ 

" مفيديت"مه بر مبنای يک اصل حق ادامۀ حيات می يابند و آنھم دشمن و يا ھم کسی که ھيچ ارتباطی با آنھا ندارد، ھ

  .است" اسالم سياسی"پرورش يافته در مرداب اھداف فرد شان جھت تحقق 

شاخصترين " اردوخان " ھایرفتن" زيکزاک"با حرکت از چنين منظری است که می توان تا حدی به معنا و مفھوم 

  . قطع کنونی پی برددر م" اسالم سياسی"نمونه از جمع پيروان 

روسيه گاز بين روسيه و غرب به وجود آمد و متوجه شد که اوکرائين بعد از آن از انتقال " کريميه"چنانچه وقتی بحران 

به اروپا ممانعت خواھد نمود، منفعت خود را در نزديکی به روسيه ديده، با وجود تالش جھت راھيابی به اتحاديۀ اروپا 

طرح و پالن ھمزمان با دست دوستی به جانب روسيه دراز نموده، " ناتو"مکانات پيمان جنايتکارو برخورداری از تمام ا

ھر دو از يک کون "به سرحدی رسانيد، که به گفتۀ مردم کابل " پوتين"، نزديکی اش را با انتقال گاز از مسير ترکيه

  . می زدند" گوز

در را منافعش " اردوخان"داغ شده و سوريه  بود، که مسألۀ ھنوز چند صباحی از اين نرد عشق با روسيه باختن نگذشته

دستش را تا مرفق به خون خلق سوريه آغشته نمود و به ده ھا که ھمسوئی مجدد با غرب در کل ديده، گذشته از آن 

را در ترکيه جمع نموده بعد از سازماندھی، تربيت و تجھيز به جان مردم سوريه " اسالم سياسی"ھزار از پيروان 

الزم ندارد کسی : انداخت، جت جنگندۀ روسی را نيز سقوط داده، در جمع تمام ھوادارانش به صورت علنی اعالم داشت

  .از روسيه بترسد، ما قادر ھستيم در صورت بروز جنگ ظرف يک ھفته، مسکو را فتح نمائيم

که می خواست چگونگی حل ، در پاسخ به سؤال يک خبر نگار عقب نماندهھم از وی " پوتين"طرف مقابلش يعنی 

کونم را "بر سرش خواھم آورد تا را روزی : را بداند، گفت" اردوخان"مشکل پديد آمده بين روسيه و ترکيه و ادعای 

   .- خوردن وادارش نمايمه به گو:می گوئيم ما در مقابل اين ضرب المثل روسی -"بليسد

ايش با ترکيه صادق نبوده، به دنبال تحقق سياست ھای  ھحض آن که متوجه شد، غرب در سياستبه م" اردوخان"ھمين 

 ١٧دتای مسخرۀ وتمام شود و به دنبال ک" گران"نيز " اردوخان"کالن منطقه ئی خودش می باشد که چه بسا برای 

دراز نموده، " پوتين"انجاميد، به يک باره دست دوستی به جانب روسيه و " اردوخان"جوالی، که به قلع و قمع دشمنان 
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" پوتين"به " آنجای"، باز ھم با صد عشوه و ناز خود را از چيزی بگويدی وی به کس" کونليسيدن "ون آن که از بد

  .ويزان نمودآ

اين که ترکيه در آينده به کدام سمت خواھد رفت، آيا باز ھم می خواھد با استفادۀ ابزاری از روسيه اھداف و خواست 

ًواقعا تصميم گرفته تا به بحران که به صورت خاص به دست بياورد و يا اين ھايش را از غرب در کل و اتحاديۀ اروپا 

در منطقه نقطۀ پايان گذاشته، از ماجراجوئی ھائی که می تواند به تجزيۀ ترکيه و سر خودش تمام شود، دست بردارد، 

  .استامريست که ھيچ کسی نمی تواند پيشبينی نمايد، زيرا قضيۀ ھمان طفل و حيوان در کنار سرک 

چه سياستی را پيش خواھند گرفت، امريست جدا و " اردوخان"اين که طرفھای مقابل در قبال اين معلق زدنھای متواتر 

 .که در جايش به آن خواھم پرداخت" سيستم امپرياليزم"و " اسالم سياسی"جدال بين پيروان 

 
 


