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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
  یريش. م.ا: نگارش

 ٢٠١١ جوالی ٣٠

  

   درکشوِر شوراھاسمياليساختمان سوس

  ؟ی فروپاشاي بيتخر
  

 بر عدم یلي تواند دلی ھم شکستھا نم به ھمان اندازهستند،ي نتي حقانۀ نشانھايروزي ھمه پچگاهي که ھھمانقدر

  . باشندتيحقان

 شده نيگزي را جایگري دیکي ناعادالنه، ینظام ھا.  ھا و شکستھا بوده استی مشحون از ناکامی بشرخي تارسراسر

 خ،ي از تاریھر گاه، در دوره ا.  آن بوده استیھايابي و کامتھاي از موفقشي بشهي ھمت،يرنج و عذاب بشر. است

 ثروت، راه را بر آنان سد نموده و از حرکت و برداشته اند، غاصبان قدرت ی و تعالی ترقیسوه  بیگامانسانھا 

  بازداشته اند

 گرفتند و نام اري دراختزي را ننھاي صاحبان بردگان، زمگر،ي دی گرفت، زمانی انسان، انسان را به بردگیزمان

 با آن ني زمی در روتي را ھم که رعی ابزارن،يه و زم زمان، مالکان بردگريبه د.  بر بردگان خود نھادندتيرع

 انسانھا ۀ ھمیابي ممانعت از دستین تحوالت براي اۀھم. دندي در آورد و کارگرش نامشي کرد، به چنگ خویکار م

 ۀ ھا و فاجعی بود بر شوربختی شروع،ی به طبقات اجتماعی بشرۀ جامعميآغاز تقس.  معاش صورت گرفتليبه وسا

  انسانیونيلي می توده ھای بود برای از انسانھا و شکستی گروه کوچکی بود برایروزي پنھا،يمه او ھ. تيبشر

 خواھم ی صحبت کوتاھنجا،يدر ا.  کرد، سپاسگزارمدي سطور خواھني که صرف خواندن ایقيخاطر دقاه  ببازھم،

  .رديار گـ مورد توجه قردوارميام. »ختنيفرور« و»یفروپاش «،»بيتخر«داشت در مورد کلمات 

 ام که، بعد از شکست اتحاد دهي را برگز»ختنيفرور« و»یفروپاش «،»بيتخر« سه اصطالح ني ای آن رواز

 کرده اند و جيشدت راه  آنھا را بر،ي اخۀ دو دھباي در طول تقرن،ي برلواري دبي و تخریستيالي سوسی شوروريجماھ

 خود ی آنھا را در نوشته ھاگاه،ي کلمات، گاه و بنيمون ا و مضیدستان، اغلب بدون توجه به معانه  از قلم بیاريبس

  . برندیکار مه ب

از شکست .  کرده استی ھمراھی بزرگی جھان را شکستھاتي بشرخي که، سراسر تارمي دانی مشي و بکم

 شکستھا زي و مذاھب را ناني ادخيتمام تار.  استاري نمونه ھا بسع،ي وسی کشورھاهي بزرگ، تجزیھايورتامپرا
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 نشدند و به في تعرختنيور و فری با کلمات فروپاشخ،ي بزرگ تاری از شکستھاکي چي ھ،یول…  دھندی مليکتش

 چند ملت و اي کي ی برای شکست، شکستني که اژهيوه  قرار نگرفتند، بی مھری ھم مورد بی شکست شوروۀانداز

  .ورد آی در پتي کل بشری را برای ھولناکۀ بود که فاجعی شکستن،يا. کشور نبود

 و امام دي به قتل رسی امام علعه،يدرمذھب ش.  مصلوب شدحي مسیسايع. سر برده  بی چھل سال در آوارگھود،ي قوم

 و حي شکستھا، نه تنھا مورد تقـبني از اکي چياما، ھ.  کشته شدندارانشي در جنگ شکست خورد و خود و نيحس

 شکستھا را ھم نيا. دي گردزي نانيبان قری ھاهدي اعتقاد به اۀ باعث گسترش عرص،یانتقاد قرار نگرفت، حت

  . نام نگذاشتند»ختنيفرور« و »یفروپاش«

 گري با دسهي را که در مقاسميالي ساختمان سوسني دوره آغاز”یخشونتھا“اصطالح ه  گران، بلي از تحلیگروھ

 واري و دیو شورو سميالي سوسبي تخرلي دھد، دلی نملي را تشکـی رقم قابل توجھی اقتصاد- ی اجتماعینظامھا

 توان درک کرد که، ی را منيالبته، ا. د دھنی محي توض»ختنيفرور« و »یفروپاش« نموده و آن را با یابي ارزنيبرل

 در ی خود را از تفکر وتعمق علمالي کنند و خی کار را ساده و راه را کوتاه م،ی کلماتني چننشي با گزینيمحافل مع

  سازند ی ھا و حوادث آسوده مدهي پدحيتوض

، »القاعده« و»ستھايترور«  افتد، با نسبت دادن بهی و آنجا اتفاق منجاي که در ایني امروز، حوادث خشن و خونمثال،

 ۀ برخورد، تحت بھانۀوي شني ھمیريکارگه  با بزي نی آسمانانياد. زندي گری آن حوادث می کاوی از پیسادگه ب

 ھا، به یابي ارزني ھر حال، ادر…زندي گری مل مسائی علمنيي و تبفي، از تعر» استني خدا چنۀخواست و اراد«

  . ساده، کامال نادرست استليدو دل

 و ی اجتماعی از نظامھاکي چي صورت، ھني شد، در ای نظامھا می اگر خشونت باعث فروپاش،یطور کله  ب-  اوال

  . آوردندی آمده، قرنھا دوام مدي پددي اصوال نبا،ی تا کنونیاقتصاد

 ني رحمانه تری و بني به عنوان خشن تری دارهي سرماژهيوه  و بی فئودال،ی برده دارینطور که، نظامھا ھما-اي ثان

 گل در جامعه ی و دسته ھاینيري با شرد،ي گی می که امروز ھم روزانه ھزاران نفر قربانی اقتصاد– ینطام اجتماع

 یبرا. ديري را در نظر بگین جھای دارهيم سرما سرکرده نظاکا،يمرا ۀ متحداالتي کشور انيمثال، ھم. افتنديظھور ن

 ،یعني.  داده شدليھزار نفر تقل٢٦٠ سال، به ٣٠٠ سرخپوست، در طول ی بومتي جمعونيلي م١٢ کشور، ني اليتشک

 سه قرن متولد و چه ني شود که چه تعداد انسان در طول ای مشخص مميري معکوس را نظر بگیتياگر رشد جمع

 ني تمام مخالفان، بدون استثناء از بگران،ي دني در سرزمافتهي لي تشکروع کشور نامشني در اايو . تعداد کشته شدند

  برده شدند

 شان،ينھاي از دھقانان و تصرف زمتي، با سلب مالک١۵٠٩ ھشتم در سال ی کار آمدن ھانری انگلستان، بعد از رودر

.  دادندليدوشان را تشکه  و خانه بانکاري بمي شدند و ارتش عظري کار به شھرھا سرازیجو و آنھا در جست

 اعالم چي ھی نفر از آنان را ب٧٢٠٠٠ ، از اعتراضات روز افزون مردمیري و جلوگیکاري مقابله با بی براتيحاکم

  . شھر گرداندیابانھاي بسته، در کوچه و خی را به پشت گارشاني در برج لندن با تبر گردن زد و جنازه ھا،یجرم

 ني اکا،يمرادولت . ستي دارهي سرمای رحمی از خشونت و بیگري دۀ نشانکا،يمرا »اهيسپلنگان « حزب سرنوشت

 ھمه، نيبا ا.  خشونتھا شده استی چقدر انسان، قرباندي حساب، تصور کننيبا ا.  نفر، نابود کردنيحزب را تا آخر

 قرن بر مي ن،ین پھلو شد، اصوال، شاھای می اگر خشونت باعث فروپاشگر،ي دۀنمون.  ھنوز پا برجاستکايمرا

 ھم بدون ھا نوشهيپ.  شدی و رو مري اول زی در ھمان ماھھازي نی کنونی خلفاتي کردند و حاکمی نمی حکمرانرانيا

 در یابي ارزنيا. ستي نشتري بی نمونه ھاۀ ارائی برای کالم، لزومۀ از اطالیري جلوگیبرا. مردند یمجازات نم
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 ی رھبران شوروان،ي مدعی در صورت صحت ادعایچرا که، حت. کند ینم صدق ژهيوه  ب،یشورورابطه با اتحاد 

 دوره ی خشونتھایزخمھا“اصطالحه  چھل سال وقت داشتند تا ب١٩٩١تا سال ١٩۵٣ در سال نيبعد از مرگ استال

  . نشدني چن،ی بخشند ولامي را الت”سميالي ساختن سوسنيآغاز

 ی را بھانه ایستيالي سوسی اقتصاد– ی نظام اجتماعی و ناکارآمدیتي کفای فوق، ب”ليدل“ ھا، عالوه بر ی برخا؛يثان

 که، لي در صورت صحت، به ھمان دلی ادعا ھم حتنيا.  شناسندی م»ختنيفرور« و »یفروپاش «في تعریبرا

امروز، .  قرنھا دوام آوردند، نادرست استود، و نواقص خیتي کـفای با تمام بخ،ي تاریگواھه  ب،ی تا کنونینظامھا

 مدرن ی برده دار،یکاري ب،ی که فقر، گرسنگی دارهي نظام سرماتي تواند بر کمال و کـفای نمی انسان عاقلچيھ

  . شود، صحه گذاردی آن محسوب می از دستاوردھایميبخش عظ

 بر ی آماده و آزموده اشي از پۀاساس نسخه  ب،ی دارهي از جمله سرما،ی اقتصاد-ی اجتماع ھای از نظامکيچيھ

 را ھم ی نه حداقل، بلکه، حداکثر قربان،یستيالي خود، خالف نظام سوستي تثبی براعتا،ي اند و طبافتهيجامعه تسلط ن

 و یدار  بردهیستمھاي کردن سزهي مدرنرغم، ی عل،یدار هي سرمام،يھمانطور که شاھد. رنديگ یاند و م گرفته

  . دھدی ادامه مشي خواتي به ح،ی ھنوز ھم با گستاخ،یفئودال

 را في کمک به ضعهي با شکست خورده، روحی، حس ھمدرد)ی درصد اندک و استثنائیمنھا( انسانھا ۀ ھممعموال،

 اريبسگمان به . دھد ی حتما خود را نشان مابد،ي خود دارند و ھر جا که امکان بروز ري در ضمیني معیبه نسبتھا

 با ھدف ،ی اجتماعی روانشناسني ھمگرفتنبا در نظر  ی و مذھبیني خلقھا، قصص دی باستانیھا که، تمام افسانه

 نسبت به اتحاد ی نوع احساس ھمدردنياما، ا.  داده شده استبي احساسات انسانھا، به سبک فاجعه ترتکيتحر

 از یاري بس،ی وجود دارد که حتیا  حلقه گم شدهنجا،يچرا؟ حتما در ا.  استفي ضعاري شکست خورده، بسیشورو

 آورده و ھمصدا با کارگزاران ی به جبھه مقابل رو،ی پاچگ– و دست یمگي با سراسز،ي نیستياليدوستان نظام سوس

آن حلقه .  پرداختندسميالي سوسهي علی و ھتاکی کردند، به فحاشی نقد مروزي دني که تا ھمی اقتصاد- یآن نظام اجتماع

  گم شده کدام است؟

 گذر از فراز رغم ی خرد و کالن خود، علیدھا در رأس ھمه دستاور،ی است که، اتحاد شوروني اتيواقع

 را از دست فرد دي معادن و ابزار تول،یدي کارخانجات تولن،ي زم،ی بشرخي بار در تارني اولی تند، برایبھايونش

 خاتمه داد و ی غصبیھا هي و صاحبان سرماني برده داران، خوانیبه فرمانروائ.  جمع قرار داداريخارج و در اخت

   برداشتانين از انسان را از ماستثمار انسا

 ۀزي غرسم،يالي سوسهي و ارتجاع علسميالي مداوم امپرغاتي نکته نھفته است که عالوه بر تبلنيدرھم» حلقه گم شده «آن

) استثمار(گراني تملک و ارتزاق از قبل کار دی گرفتن، تالش برااري و در اختتي به مالکـلي م،یعني انسانھا، یعيطب

 و شھادت کشور شوراھا سميالي سوسبي ھا نسبت به تخریھر می بني است که موجب ای عاملنيوسرقت، مھمتر

  .ديگرد

 را که انسانھا، با ني برلواري توان دیچگونه م. ختي فرورني برللي و طوضي عرواري و نه ددي فروپاشی شورونه

 کردند، با عبارت بيان تخر انساردھايلي در برابر چشمان مرهي و کلنگ، بولدوزر و لودر، تراکتور و غليب

 ی فروپاشۀ توان با کلمی طور، نمني را ھم ھمی اتحاد شوروۀي و تجزسميالي سوسبي داد؟ تخرحي توضیفروپاش

  . دادحيتوض

 گر،ي دی طبقاتیئولوژدي و ایني جھان بشه،ي افکار و اندی دارایئ را انسانھاني برلواري و دسميالي سوس،ی شورواتحاد

 و یني جھان بشه،ي فکر و اندی داراگر،ي دی مشخص، ساخته بودند و گروھطي در شران،ي معیخي تارۀدر دور
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 قرن یاني پاۀ دھلي ساختن آنھا، در اواطي متفاوت با شرایطي متفاوت با سازندگان آنھا، در شرای طبقاتیئولوژديا

 بردند و یکار مه  را بی فروپاش کلمهن،ي که تا کنون و بعد از ای ھمه آنھائی چشم روشنیبرا.  کردندبيگذشته، تخر

 در نھم شانيا*. مي آوری وستروله را مثال مدويلمان، جناب گا فعلی ۀ خارجري وزشاتي فرماني خواھند برد، ااي

  : فرمودندن،ي برلواري دبي سالگرد تخرنيستميمناسبت به ، ب٢٠٠٩نوامبر سال 

 تي است واقعنيا. » کردندبي آن را تخر،”یآزاد“ان  انسان خواھونھايليم. ختيخود فرو نره  خود بني برلواريد «

 کـنندگان، بي و چه در صف تخرميري بگی سازندگان جاۀ از ما، چه در جبھکي ھر یريگ حال، موضع. امر

. کـند ی امروز و فردا را فراھم می و تنھا، اسباب زحمت نسلھاآورد ی بوجود نمیخي حوادث تارتي در ماھیرييتغ

  . ساخته اندجي رای خاصکيدئولوژي و ایاسي را به عمد و با اھداف سی جھان، کلمه فروپاشیستياليمدافعان نظم امپر

 به یا حادثه. ستي ندهي پوشی بر کس»ختنيفرور« و »یفروپاش« و »بيتخر« کلمات ی مفھوم و محتواتفاوت

 حي به توضیازي نن،يبنابرا.  دادحي توضی با فروپاشی و سادگی راحتني به اتوان ی را نمسميالي سوسبي تخریبزرگ

:  کهکنم ی موضوع جلب مني را به انيب  واقعلگرانيدستان و تحله  و فقط ، توجه ھمه قلم بستي باره نني در اشتريب

. کند ی نماتي واقعنيي به شناخت و تبی و کمکستي آنھا نۀ و برازندستهي شاستند،ي ناتي واقعانگري که بیکاربرد کلمات

 دي و منصف، بانيب  واقعگر لي تحلکي.  ساخته اندجي رای خاصکيدئولوژي و ایاسي اھداف س را بای فروپاشۀکلم

  . دارداني آن، آنچنان که ھست، نشان دھد و بتي عدم حقاناي و تينظر از حقان  را، صرفیا ھر حادثه

.  کندیمال صدق م کان،ي برلواري و ھم در رابطه با دسميالي و سوسی استدالل، ھم در رابطه با اتحاد شورونيا

 است یتي آنھا، واقعبي تخریخي حادثه بزرگ تارن،ي برلواري و دی شوروتي عدم حقاناي و تيظر از حقان نصرف

نه .  و شاھد آن بودنددندي دشي چشم خوبه و صدھا ھزار نفر یري تصویھا  رسانهقي انسان، از طراردھايليکه م

دست انسان ه دست انسان ساخته شده بود و ھر دو به دو، بھر . ختي فرورني برلواري و نه ددي فروپاشیشورو

  .دي گردبيتخرديگری 

 یحال، عمل.  شدندبي تخرني برلواري و دی اتحاد شورو!یبل. بي و تخرختني و فروری فروپاشاني است مفرق

 و یرس برق،ي است محتاج تحقی آن چه بود، کارلي و علل و دالري نادرست و اجتناب پذاي بود ريدرست و ناگز

کاربرد اصطالحات .  قضاوت کردن آی نادرستاي و ی توان در مورد درستی امر، منيو پس از قبول ا. تـفحص

 جي رایدار هي و سرماسميالي مروجان و مبلغان امپرنھا،يسي و تئوراستمداراني که س،»ختنيفرور« و »یفروپاش«

ھدف .  استتي و کتمان واقعتيولؤ از مسزي، گر کلماتنيھدف آنھا از کاربرد ا. ستي نتي واقعیاياند، گو کرده

  ست؟ي چانيواقع گرا

___________________  

 ن،ي برلواري دبي در سالگرد تخر١٣٨٨ سال زي جمله در پائني نوشته شده و ا١۵/١١/١٣٨٦ حاضر، در ۀمقال *

  انيپا. ديبدان اضافه گرد

  

  :يادداشت

به خاطر مطلب ارزشمندی که ارسال داشته اند، بالفاصله " شيری"ضمن ابراز امتنان خدمت ھمکار گرامی ما آقای

  :بايد بنگاريم

 قرن گذشته زير عنوان سوسياليزم با خشونت و توطئه تخريب ٩٠ از ديد ما آنچه را امپرياليسم در آغاز دھۀ -١

رال، سرمايه بود ، به عبارت ديگر سرمايه داری ليب" سرمايه داری انحصاری دولتی"نه بلکه " سوسياليزم"نمود، 
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  .داری انحصاری را با شدت تخريب نمود و اين مسأله ربطی به سوسياليزم ندارد

، يکی از آن بحث ھائيست که می بايد با   دانستن انسان"غريزۀ طبيعی" گرايش مالکيت خصوصی را به مثابۀ -٢

 نخست به بحث  بين آنھا قابلدر نظرداشت تاثير روابط توليدی در کل  بر طرز معيشت انسان و فعل و انفعاالت مت

 خالف مالکيت خصوصی که زيرا تا جائی که از مطالعۀ حيات تاريخی بشر بر می آيد،. کشيد و بعداً حکم نمود

 تا ھفت ھزار سال ندارد، انسانھا اگر نگوئيم مليونھا سال، به جرأت می توان نوشت؛ صدھا ھزار ۵عمری بيش از 

 و در آن زمان چيزی به نام مالکيت خصوصی وجود نداشته تا بتوان چنان سال بدون مالکيت خصوصی زيسته اند

  .حسی را تا سرحد يک غريزۀ طبيعی باالبرد

 AA-AAادارۀ پورتال                                    


