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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ اکتوبر ٠٢
  

  ....عاقبت گرگ زاده گرگ شود
 شکل گيری و قوام شخصيت وی و چگونگی عيار ساختن ؛يکی از قديمی ترين بحث ھا به ارتباط شناخت انسان

ش بوده که به نسبت وسعت ساحه و ابعادی را که شامل می گردد، از بيالوجی تا جامعه شناسی و از رفتارھاي

عنوان ول ساخته، امروز خطوط کلی آن زيرروانشناسی تا رفتار شناسی را از ھمان اعصار قديم به خود مشغ

  .روانشناسی تربيتی به بحث گرفته می شود

 آن دارد، به ھمان اندازه ھم باعث پراکندگی و پيدايش نظرات گوناگون دراين بحث به تناسب قدمت و سابقه ای که 

زمينه شده است که جھت اجتناب از طوالت بحث، به مثابۀ مشت نمونۀ خروار جمع آراء را که در خطوط کلی خود به 

  .سه قسمت تقسيم شده اند، بسيار مختصر معرفی داشته، به اصل بحث مورد نظر خواھم پرداخت

قتی می خواھند به سؤال چگونگی پيدايش و رشد دان علوم اجتماعی از ھمان روزگاران کھن تا امروز وندانشم

، پاسخی ارائه دارند، در کل سه طرز ديد را معرفی ن فردآاجتماعی شخصيت يک فرد و ھمچنان رفتارھای فردی و 

عی و طرز ديد تأثيرات متقابل ھر دو مطلق ساختن محيط اجتمامی دارند، طرز ديد تکيۀ کامل بر وراثت، طرز ديد 

  .عامل فوق در پيدايش و رشد شخصيت يک انسان

آنھائی که نقش وراثت را در شکل گيری و رشد شخصيت انسان باالتر از ھمه چيز می دانند، معتقدند که سرشت و 

وت نمی توان، سيب ًخصلت ھر انسان کامال منوط و وابسته به اصل وراثت بوده، به ھمان سانی که از يک درخت ت

حاصل گرفت، به ھمان سان ھم از انسانی که وارث خباثت، دغا، غدر، خيانت و جنايت است، نمی توان انتظار داشت تا 

  .يک انسان سالم و مفيد به جامعه و برخوردار از خصايص نيک انسانی به وجود آيد

ل اعصار بين به اصطالح حکماء و دانشمندان اين طرز ديد گذشته از آن که بر مبنای طرز ديد طبقاتی غالب در طو

از ادباء و شعراء را نيز به حمايت از خود برانگيخته، تعداد شعرائی  قديم از موقعيت خاصی برخوردار بود، جم غفيری

فارسی کم نبوده و نيست -که اين طرز تفکر را حمل و يا نمايندگی می نمودند، در جمع شعراء و ادبای زبان دری

  : زمينه می گويددر یفارس-دوسی به مثابۀ يکی از قدمای شعر و ادب دریچنانچه فر

  تــاغ ِ بھشـــانی به بــرش برنشــگ    درختی که تلخ است وی را سرشت

  ين ريزی و شھد ِ نابــه بيخ انگبــب   گام ِ آبــدش به ھنـور از جوی ِ خل

َه کار آوردــر بــوھــام گــجـرانــس َار آوردـخ بــلــتۀ وــيـــان مــــمــھ    َ َ. 
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  :می سرايد" جامی"خواھر زادۀ " عبدهللا ھاتفی"به عين معنا و مقصد فقط با ارائۀ مثال ديگر، 

 

 اغ بھشتــر طاوس بيــ زینھ    زاغ ظلمت سرشتۀضياگر ب

   ارزنشیت دھــر جنيــز انج   ضه پروردنش يگام آن بـبه ھن

  ليئدمد جبرن بيضه دم دربه آ   ل ي سلسبۀش از چشمـــ آبیدھ

  اوس باغــھوده طـيبرد رنج ب    ضه زاغ زاغيت بــود عاقبـش

  :به تأئيد ھمين موضع در گلستان سعدی می خوانيم

  ت نشود اى حکيم کسـس به تربيــناک    شمشير نيک از آھن بد چون کند کسى؟

 را در شکل گيری و پرورش شخصی افراد نقطۀ مقابل چنين طرز ديدی، کسانی قرار داشتند که نقش محيط اجتماعی

عمده ساخته، معتقد بودند که در صورت تغيير شرايط اجتماعی يک انسان حين پرورش، شخصيت آن انسان ھم خالف 

 تربيتی مطلوب، می - شخصيت پدر و مادرش شکل گرفته، به موازات رشد ذھنی آن طفل تحت تأثير شرايط اجتماعی

  .ی و خيانتکار، يک انسان سالم و مفيد به جامعه تربيت نمودتوان از فرزند يک انسان جان

  :در تأئيد اين موضع باز ھم چند بيتی از سعدی ارائه می داريم

  ش گم شدــوتــبــدان نـــانــخ  دان بنشستــوح با بــسر نــپ

  پى نيکان گرفت و مردم شد   ندـــسگ اصحاب کھف روزى چ

يط اجتماعی نه تنھا به ھمين دو طرز ديد مطلق گرايانه محدود نماند و به راثت و محبحث مؤثريت و نقش برتر و

ديگر نبوده، بلکه در يک ت تمام ابراز داشتند که آن دو عامل بديل يھزاران دانشمند علوم اجتماعی و روانشناسی، با جد

دند که در اساس به دنبال شمندانی عرض وجود نمونھر انسانی به مثابۀ مکمل ھمديگر عمل نمايند و به ھمين سان دا

رفته، نقش محيط اجتماعی را در پرورش نسل ھای گذشتۀ يک انسان نيز از قلم " مؤثرات محيط اجتماعی"ريشۀ 

و ديد حاکم مبارزه عليه تلقيات و برداشت ھای طبقاتی در ادوار مختلف، و " اتحاد شوروی"نينداختند، بلکه با پيدايش 

مدافعان امپرياليزم که سوگند خورده بودند تا در تقابل با افکار مندان محيط اجتماعی، برجسته ساختن اين عده از دانش

دانشمندان شوروی اگر الزم باشد حتا منکر انسانيت خود ھم بگردند، چنان به وراثت و تأثيرات شگرف آن چسپيدند، تو 

ين، در تش آينساس انتقال جنيتيک، از نطفۀًگوئی برای اينھا اساسا محيط اجتماعی وجود خارجی نداشته، می توانند به ا

 در اينجا بحث شبيه - درون جنگل ھای آمازون، بدون ھيچ گونه تماسی با ساير انسانھا، آينشتين ديگری به وجود بيايد

   - سازی که در مورد گوسفند عملی شده، مطرح نيست

 نھاد ھا و مؤسسات علمی و تحقيقاتی باز تا جائی به روانشناسی تربيتی به مثابۀ علمی که امروز جايش را در اکثر

ًنموده، ھمان طوری که قبال نيز تذکر دادم، اين دو عامل نه تنھا بديل و نافی ھمديگر نيستند و نبايد شمرده شوند، بلکه 

مکمل يک ديگر بوده، از ديد فلسفی، حيثيت عامل درونی و شرايط بيرونی را در رشد و تکامل يک پديده، ايفاء می 

 از منظر بيولوجيک نه رفتار -  يک شخصيت، موجوديت يک نطفۀ سالم،يعنی اگر از جانبی جھت پرورش. ندنماي

 سالم از ديد رفتار شناسی نه - سالم آن نطفهش يک ضرورت انصراف ناپذير وجود دارد، برای پرور- شناسی

  . محيط اجتماعی سالم نيز مورد نياز می باشد-بيولوجيک

  :ندۀ عزيز و با حوصله، بر می گردم به عنوان مقاله و ادامۀ آنحال به اجازۀ شما خوان

 سپتمبر مصاحبه ای با ٢٧وقتی دو ھفته قبل از طريق تلويزيون طلوع اطالع حاصل نمودم که قرار است به تاريخ 

 تۀ جدا بافته ایتاف" گلبدين"فرزند ًمنتشر گردد، با آن که تقريبا مطمئن بودم که " گلبدين"پسر " حبيب الرحمان حکمتيار"
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 خوان ھمان پدر  دھۀ اخير شکل گرفته و بر باالیچھارنيست که از پدرش متمايز باشد، زيرا از نطفۀ يکی از جالدان 

جنايتکار تغذيه و در محيط پرورشی که آن قاتل بيرحم برايش به وجود آورده پرورش يافته است، باز ھم می خواستم 

ببينم، وقتی داعيان اسالم سياسی، اطفال شان را پرورش داده، می خواھند به جامعه معرفی بدارند، آيا اين منطق و 

ھوارۀ جنايات خودشان را بر دوش فرزندان شان نگذاشته، آنھا را نيز به جامعه ذکاوت را دارند تا از ھمان آغاز کو

  جنايتکار و قاتل معرفی ننمايند و يا خير؟

ناميد تا مصاحبه، از آغاز الی ختم در ھمان " يب الرحمانبتريبيون سخنرانی به منظور ح"مصاحبه که بھتر است آن را 

به وسيلۀ تلويزيون طلوع " حبيب الرحمان" بدان معنا که ،حاميانش می خواستندو " گلبدين"مجرائی ادامه پيدا نمود، که 

  .نباشد، جانشينش از قبل معلوم باشد" گلبدين"به بينندگان معرفی شد تا ھرگاه 

يا از آبحث نمايم که " حبيب الرحمان" و مادر" گلبدين"در اين مختصر نمی خواھم راجع به مسايل شخصی و خانوادگی 

می باشد، از مجموع " آی. اس. آی"که يک تن از کارکشته ترين جواسيس " گلبدين"ان است و يا از ھمسر دوم مادر افغ

مصاحبه دو نکته را بيشتر متبارز می سازم، باشد ديگران که وقت و توانائی بيشتر دارند، بر ساير نکات آن روشنی 

  .بيندازند

به اصطالح " سيما سمر" به تقاضای چند روز قبل از مصاحبۀ "حبيب الرحمان"نخستين نکتۀ قابل توجه پاسخ صريح 

را " سيما سمر" با عجز تمام سؤال زيرا زمانی که خبرنگار. بود" کميتۀ مستقل دفاع از حقوق بشر افغانستان"رئيس 

 پسر" آيا حزب اسالمی حاضر است تا به خاطر وقايع دھۀ نود از مردم عذر خواھی نمايد؟"تکرار نموده پرسيد، 

که صد در صد نشان پدر را در بی حيائی، پر روئی و خود را ھميشه ذيحق دانستن حمل می نمود، با بسيار " گلبدين"

  :صراحت پاسخ داد

  "حزب اسالمی کاری نکرده تا از کسی معذرت بخواھد"

  . انتظار داشت" گلبدين"راستش را بخواھيد اين ھمان انتظاری بود که می شد از فرزند

  :ين سؤال و پاسخ آن بايد نوشتبه ارتباط ا

 بدان معناست که يا حزب اسالمی در دھه ھای بيشتر و بعد از آن عملی انجام ٩٠ًاوال در نفس سؤال قيد زمانی دھۀ 

شده  و خونھائی که به وسيلۀ اين قاتل بيرحم ريخته ٩٠طع قبل و بعد از دھۀ انداده که قابل پوزش باشد و يا اين که مق

 در .به ناگزير می بايد بابت آن از مردم پوزش بخواھد" گلبدين"ن ياددھانی صورت گرفته و آته تا از است، ارزش نداش

" داوود خان"گذشته از اين که در زمان رياست جمھوری " گلبدين"زيرا . حالی که واقعيت تاريخی چنين نبوده و نيست

را ھر چه " داوود" ريخته، با تھديد از جناح راست، به مثابۀ چماق دست دولت پاکستان، خونھای چندی را در افغانستان

سترش نفوذ روسھا را در افغانستان فزونی بخشيد، از آغاز حاکميت مزدوران گبيشتر به دامان روسھا انداخته، امکان 

 روس بر افغانستان که موجی از فرار ھزاران روشنفکر و مکتب خوان افغانستان را به پاکستان باعث گرديد، با کشتن

 در پشاور، تھداب کوھوارۀ جنايات بعدی اش را ١٣۵٨ و ١٣۵٧ محصل و متعلم در قيد زمانی سال ١٠٠٠بيش از 

  .گذاشت

در تمام دوران مقاومت ضد اشغالگران روسی، به آنچه در پاکستان انجام می داد، محدود نگرديده در " گلبدين"جنايات 

بر جبھات نبرد مستقل گرانه از ھمان آغاز با حمله ھای توطئه " گلبدين"زير حاکميت " حزب اسالمی"داخل افغانستان 

غوطه ور " اسالم سياسی"، رزم آزاديخواھانه و بحق مردم ما را در مرداب "اسالم سياسی"و خارج از حيطۀ نفوذ 

دراز تر از آن است که در چنين مختصری " گلبدين"با آن که لست اين نوع جنايات حزب اسالمی و شخص . نمود

گنجد، ھمين قدر يادآوری می نمايم که تاراج غند کوھی اسمار بعد از آن حاکميت دولت دست نشاندۀ کابل به وسيلۀ ب
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ًمطلقا از بين رفته و غند با استقالل تمام آمادگی می گرفت تا به کمک مردم محل و " دگرمن عبدالرؤوف خان صافی"

رف جالل آباد حرکت پيروزمندانه اش را آغاز نمايد، به دستور تمام اقوام صافی، به طرف مرکز واليت و از آنجا به ط

، در واقع نخستين خنجريست که مردم دلير افغانستان و آنھائی که می "قومندان کشمير خان"به وسيلۀ " گلبدين"شخص 

از آن . ت خوردندازپشخواستند بدون اتکاء به پاکستان، ايران، امريکا و يا چين نبرد آزاديخواھانۀ شان ر ا پيش ببرند، 

در تمام افغانستان، سرکوب مقاومت آزاديخواھانه و دامن زدن به جنگھای " گلبدين"تاريخ به بعد، وظيفۀ افراد وابسته به 

  .داخلی بود

 آن که به ازرا به دھۀ نود خالصه نمودن گذشته " گلبدين"بر ھمين اساس از نظر من تمام جنايات حزب اسالمی و 

  .را تداعی می نمايد، خود ظلميست عظيم و در حد جنايت عليه مردم افغانستان" فه بخشيدنکيسۀ خلي"نحوی از 

که گويا حزب اسالمی کاری نکرده تا بابت آن معذرت بخواھد، گذشته از بی حيائی و " حبيب الرحمان"در ثانی پاسخ 

جان باخته اند، سيلی " سالم سياسیا" اين داعی "نگلبدي"زير پای نمودن خون ده ھا ھزار افغانی که بر اثر شقاوت 

 ھزار باشندۀ کابلی را که در جريان ۶۵در غير آن چطور می شود حد اقل خون . محکميست بر تاريخ و تاريخ نگاری

در يک " دوستم"و " صبغة هللا مجددی"مزاری، "، "گلبدين"يعنی بين " اسالم سياسی"جنگ بين جناح ھای مختلف 

ديگر ھمترازان شان در طرف ديگر، بر زمين ريخته است ديد و خواند و و " سياف "، "، "مسعود"، "ربانی"طرف و 

  .کاری نکرده، تا بابت آن معذرت بخواھد" حزب اسالمی"دم از اين زد که 

بود در قبال سؤال چگونگی برخورد با شاخه ھای جدا شده " حبيب الرحمان"دومين نکته، تماميت خواھی ميراث بردۀ 

ادعا نمود که ما ھمه يک حزب ھستيم و چند حزب اسالمی وجود ندارد، ھرگاه پای " حبيب الرحمان"تی وق. از آن حزب

 سال دو رويانه به قضيه برخورد نموده با قسمتی از حزبش در ١۴در تمام مدت " گلبدين"اين نکته در ميان نباشد که 

 امريکا بھره برده است و با بخش ديگر آن برای کنار دولت دست نشانده از تمام امکات رفاھی امپرياليزم جنايتگستر

قبل از ورود از درب خانه، منشعبين " گلبدين"روز مبادا، نقش مخالف اشغال را بازی نموده است، بايد نتيجه گرفت که 

  .حزبش را از کلکين به بيرون پرتاب نموده، منکر ھويت تمام آنھا می گردد

را را به عھده داشت، در واقع پيام تھديد آميزی " گلبدين"جانشين راستين نقش معرفی   آن که اين مصاحبه گذشته از

زياد خوشحال نباشند، " گلبدين"بدان معنا که از پيری و چه بسا مرگ . عليه تمام دشمنان حزب اسالمی نيز با خود داشت

ن پرورش دھند که در غياب فرزندش را چناو خدايان استخباراتی وی، در جريان اين سالھا قادر شده، " گلبدين"زيرا 

گرگ زاده ايست که با " زيرا وی .پدر بتواند تمام آن جنايات رابدون کمترين نقصانی، با شدت و حدت بيشتر دوام بدھد

  "گرگھا بزرگ شده است


