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  اکبر تک دھقان،

 ،٢٠٠٩  دسامبر ٢۴ -١٣٨٨ ]جدی[ دی٣ 
  

  
  ]يک توضيح الزم و ضروری[

  
   

  "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" با سالم به رفقای مسؤول سايت  

، برای سايت شما ارسال گشته، " آذر، روز توحش سلطنتی عليه مردم ايران٢١: "ين، مطلبی تحت عنوانپيش از ا

اينجانب در کنترل بعدی اين مقاله، به نکته ای در آخر آن برخوردم،  که نشان . که در سايت شما نيز، درج شده است

با تشکر پيشاپيش از درج . ما ارسال ميگرددبرای رفع ھرگونه شبھه ای، توضيح زير برای ش. از نوعی ابھام دارد

  .آن در سايت شما

  : قرار داشته، چنين است" توضيحات" راگراف مورد بحث، در انتھای مطلب و در قسمت پ

 از اوايل قرن نوزدھم تا آخر اين قرن، بخشھای بزرگی از سرزمينھای تحت کنترل ايل قاجار در شمال و - ۵*" 

در اين ميان، . ً گوناگونی، بعضا اجتناب ناپذير، از سوی قدرتھای استعماری تصرف شدداليله شرق ايران کنونی، ب

در حاليکه، در تاريخ نويسی . نقش انگلستان و حمايت پشت پرده فرانسه، از روسيه کمتر نبوده، چه بسا بيشتر بود

 از آنجا که -د ميشودارتجاعی سلطنتی و بورژوازی ملی مفلوک و آخوندی، ھمه موضوعات فقط به روسيه محدو

ًظاھرا انگلستان، تبھکاريھای خود در اين رابطه را، با تأسيس ديکتاتوری ضدملی پھلوی، و حمايت ھمه جانبه از 

  "!!اين رژيم، جبران کرده است

بخشھای بزرگی از سرزمينھای تحت کنترل ايل قاجار در شمال و شرق ايران  ،...: " زبان اين مطلب در جمله

، طوری است، که گويا ".ًداليل گوناگونی، بعضا اجتناب ناپذير، از سوی قدرتھای استعماری تصرف شده کنونی، ب

اين نگاه به مسأله، موضوع جدايی تدريجی و استقالل افغانستان را کم اھميت جلوه داده، آن را ناشی از توطئه ھای 

زء درک نويسنده از اين مورد، و موارد ديگر اين چنين برداشتی از مطلب اما،  ج. استعمار انگلستان تلقی ميکند

کمااينکه پيش از اين طی چندين مقاله، پيرامون ملت و ملت ايران، پايه . نظير آن در قفقاز و آسيای مرکزی نيست

  .ھای نظری ديدگاه خود را بيان نموده ام

يان دروغين ايرانی در اين در جمالتی کوتاه در اينجا، به تفاوت ديد خود، با جريانات سلطنت طلب و ملی گرا

  :رابطه، اشاره ميکنم
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به تدريج از نواحی قلمرو .  ميالدی در جھان، دوران پيدايش کشورھای جديد در ابعاد وسيع است٢٠ تا ١٨قرون 

عامل . پادشاھان و ايالت در حال فروپاشی در آسيای نزديک و مرکزی نيز، ملتھای جديد سر بر می آورند

يه و انگلستان نيز در اين رابطه، بسته به شرايط، نقشی کند کننده و يا تندکننده و نه تعيين ًاستعمار، عمدتا روس

ايران، افغانستان، و سپس آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، ترکمنستان، ازبکستان، . کننده، ايفاء ميکنند

 روشن است، بحث بر سر دقايق اين روند، سطح .قرقيزستان، تاجيکستان و قزاقستان به اين پروسه تعلق دارند

 اجتماعی،  پيش و پس از استقالل کامل، و يا شرايط نفوذ قدرتھای استعماری، بحث ديگری -توسعه يافتگی اقتصادی

  . است

 قرن ھجدھم، ايران در مسير ترقی و پيشرفت ھمه ۴٠از ديد اين نگارنده، اگر از دوران نادرشاه افشار در دھه 

رمايه داری قرار ميگرفت، احتمال پيدايش يک فدراسيون، شامل بخشی از کشورھای نامبرده ھم، ميتوانست جانبه س

در غير اينصورت، وضعيت پيش آمده، تنھا آلترناتيو ممکن بوده، و بايد صريح و . يک احتمال عينی به حساب آيد

  .يخی به رسميت شناختبدون ھيچ ابھامی، آن را از زمان فوق، به مثابه يک واقعيت مسلم تار

 سال از طريق کتب درسی، رسانه ھای ھمگانی، ١٠٠فرھنگ سياسی ارتجاعی سلطنتی و اسالمی در ايران، طی 

دستگاھھای دولتی، نويسندگان ارتجاعی و به تشويق جريانات امپرياليستی شکل گرفته، که موضوع بازگفته در باال 

در چھارچوب فرھنگ سياسی . ير، مورد چون و چرا قرار داده استرا، به مثابه يک واقعيت تاريخی اجتناب ناپذ

آنھا فراموش . ارتجاعی حاکم، کشورھای نامبرده، بخشی از ايران بوده، که گويا ديگران آن را اشغال کرده اند

و ميکنند، که شاھان و آخندھا، مالکين و بازاريان ايرانی، تا چه ميزان نسبت به مردم اين مناطق، با بيرحمی 

بربرمنشی رفتار کرده، آنھا را به تأسيس يک کشور مستقل،  و يا تحت الحمايگی روسيه و انگلستان، ناچار ساخته 

  . اند

فرھنگ سياسی رسمی در ايران، درکی از روند پيدايش ملتھا نداشته، چنين حقی را برای توده مردم، حتی مردم 

 اجتماعی معينی اجتناب ناپذير بوده، عوامل -تاريخی و اقتصادیپيدايش ملت، تحت شرايط . ايران نيز قائل نبوده اند

خارجی، تنھا زمان تحقق آن را، اندکی به جلو انداخته، يا به تأخيز می اندازند؛ اين عوامل اما،  قادر به توقف اين 

ر ضد کشورھای نامبرده در باال نيز، محصول چنين شرايطی از توسعه و پيدايش بوده، روشنفک. روند نيستند

جريانات سلطنت طلب ھمين امروز  . سال بپذيرد٢٠٠ًدموکراتيک ايرانی ھم، بايد کامال داوطلبانه، آن را پس از 

ھم، در ھر فرصتی با وقاحت تمام، حتی موجوديت کشورھای تاجيکستان و ترکمنستان را زير سؤال برده، آنھا را 

رتجاعی طبقات حاکمه ايران، عليه کشورھای ھمسايه، اين بيان عمق فرھنگ ا! دست ساخت استالين معرفی ميکنند

چپ انقالبی ايران، گرفتار ھزار . خصومت ورزی وانکار حق حاکميت ملی ملتھای صلح دوست ھمسايه ايران است

بدبختی، در موقعيت برخورد و نقد وحشيگری ايالتی طبقات حاکمه عليه کشورھای ديگر نبوده، ھمين محدوديت، 

  .التھای ويرانگرانه  دسته جات ارتجاعی عليه ھمسايگان ايران  را، تسھيل ساخته استعربده کشيھا و دخ
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