افغانستان صید تئوری توطئه
نوشته :فرید غالب
 ۲نومبر ۲۱۰۲
اصوالٌ افغانها دارای خلق و خوی و صفات حسنه بیشماری هستند .افغانها بررای
مهمان احترام زیادی قائر انرد و بطراعر ه قره بریح از حرد بره حفره گبررو هر ونره
رنج و مشقتی را در این راه تحم مینمایند .افغانها قدرت ستیز اند و بدین خاعر بره
رغر اسررتبداد عرروالنی بررر هامآرره گن را هیپذرراه نانیرفترره انررد .در هررین حررا وهررود
هناصر مثبت در فرهنگ هامه و صفات خ قه ناشی از هناصر ملی و منهبی نباید
موهب پنیرش تک سراختی و غیرر نقادانره گن رردد .بسرنده ورردن و برشرمردن تنهرا
نکررات مثبررت خلقیررات و اهتقرراد بررر ایررن اص ر ورره فرهنررگ افغ رانی ارزشررمندترین و
بهترین فرهنذهرای تمردن بشرری اسرت هردا از اینکره در برر دارنرده مآایرب مآرفرت
شناسی و اخ قی هدیده ای میباشد هیچ مشکلی از مشرک ت هامآره افغرانی را حر
نطواهررد ورررد.در اینجررا مررن برره یکرری از بینشررهای وررج ها رفترره در هامآرره افغررانی
میاردازم وه هبارت است از پیروی از تئوری توعئه در سطوح مطتلر اهتمراهی
سیاسی و حتی روابط فردی.
هارضه فرهنذی وه در تاریخ سیاسی افغانسرتان ریبرانذیر مرردم دولتمرردان و
نطبذان قدرت ردیده زیستن با یک دشمن فرضی است .از پادشراهان هطامنشریها
ووشررانیان سرردوزائیان و محمرردزائیان و دولتمررداران امررروزه رفترره تررا مورخرران و
نویسند ان همذی بر این باور بوده اند وره یرک دسرت نرامرئی مشرغو توعئره یینری
برر ضرد افغانسرتان و افغانسرتانی هرا اسرت .یکری از سیاسرتهای رسرمی حکومتهرا در
خطررر نذهداشررت مررردم و سرررپوش ررناردن بررر ضررآفها و ناوارگمرردی هررای خررود از
عریق عرح وهود دشمن داخلی و یا خارهی میباشد .اینکه هر روز دشرمنی ترازه و
خیالی بسازی و مطبوهات و رادیو و تلویزیون را از گن بیان بازی بفریبی تا مرردم
را بترسانی و بیشتر سرر در ریبران خودشران ونری و ودارشران ونری بره گنپره دارنرد
شررکر وننررد از خاررلتهای قرردی نطبذرران سیاسرری و عبقرره حاومرره افغانهررا برروده اسررت.
پایبندی به تئوری توعئه امروزه نیز همپنان رواج داشته و سیاسذناران و مجریان
دولت هر یک به نحوی و تا حدودی متأثر از این بینح هستند.

وسانی وه به تئوری توعئه باور دارند تمامی وقایع همده سیاسی و سیر حوادث
و ترراریخ را در دسررتهای پنهرران و قدرتمنررد سیاسررت بیذانذرران و سررازمانهای مطررو
سیاسی و اقتاادی و حتی منهبی وابسته بره گن سیاسرتها میاندارنرد .ایرن ونره افرراد
مآتقدند وه وقایع مه ههانی از یک برنامه ریزی قبلی سریشرمه رفتره انرد .راری
گلرن در ایررن زمینرره مینوسررد« :حرروادث تراریطی را واقآررا فقررط برره دو صررورت میترروان
توهیه نمود .یا هر ییز تاادفا اتفاق می افتد بدون اینکه وسی با عرح و نقشة قبلری
موهبات گن را فراه ساخته باشرد در غیرر ایرن صرورت وقرایع و حروادث تراریطی
بدین دلی روی میدهند وه عرح و نقشرة گنهرا برا یرک توعئره قبلری تهیره شرده و وسری
گنرا به اهرا نارده است».
در حالیکه تفکر توعئره بره درهرات مطتلر در هرر هامآره ای وهرود دارد ولری
هاذبه گن برای سیاستمداران میهن ما بریح از پریح اسرت .تفکرر توعئره یرک الذروی
استدال تبیینی پیرامون رویدادها و موقآیت های سیاسی و اهتماهی است .این ادها
بدین مآنا نیست وه در هال واقرع از ناحیره حریفران و مطالفران در هرصره داخلری و
بین المللی وهود توعئه منتفی است ولی گنپه در این ونه تبیین قاب توهره میباشرد
دید توعئه نذرانه ای است وه همواره در صدد وش توعئه های خرارهی و داخلری
نارسرایی در هرصره
مربوع به گن و تآمی دادن اص توعئره بره هرر نرو اخرت
روابط انسانی و اهتماهی و یا خارهی است.
با در نظر رفتن این مطلب وه اساس تئوری توعئه بر دو رانذیخخودی خرو -
بیذانرره برردت اسررتوار اسررت هلررت مقبولیررت ایررن نظریرره در اذهرران نطبذرران سیاسرری تررا
حدودی روشن میذردد .حکومترانان افغانی همدتا هویتشان همواره در نفی و مورد
سوا قرار دادن دیذران مآنا پیدا میکند .ذهنیت نطبذان پیرامون تحوالت سیاسی و
اهتماهی بدین ونه است وه تمام حروتها ناشری از برنامره ریرزی بیذانذران اسرت و
قدرت های خارهی ویی همپون قادر مطلق وام مسلط و واق بره همره هزئیرات
هستند و همه حروتها بره فرمران گنهرا صرورت میذیررد .بره براور نطبذران گنپره روی
میدهررد از قب ر عراحرری شررده و وررار زاران اصررلی تمررام د ر ررونی هررا و رخرردادهای
ههررانی قرردرتهای خررارهی هسررتند .ترروه توعئرره اشررتباه وررردن برررای رقیررب را نمرری
پنیرد و رقیب را مکرار قدرتمنرد برنامره ریرز و مهراه میانردارد رقیرب را دشرمن
فکررری وسیاسرری تلقرری میکنررد و لررنا وین ره توزانرره و پرخاشررذرانه برره مقابلرره بررا گن بررر
میطیزد .نتیجه گنکه باور برازیذران اصرلی صرحنه سیاسری بره نظریره توعئره امکران

رفتار مآقو و متآاد را از گنها سلب میکند و گنان را به شرایطی سوق میدهرد وره
همواره نه تنها نسبت به رقیبان بلکه نسبت به دوستان خود نیز بد مان باشند.
در فضای بد مانی و وج اندیشی نطبذان بره هرای فتذرو از حربره هرایی ماننرد
اتهام استفاده میکنند .توه توعئه توهیه ر و صبری هرا و هردم تحمر هرا در قبرا
اندیشه هرای مطرال اسرت .تبیرین تحلیر پدیرده هرای سیاسری امرری پیپیرده و نیراز بره
ذهنی اندیشمند دارد .با نسبت دادن ناوامی ها به بیذانذان ه امر تحلی و هر در
گن برررای هامرره مررردم سرراده تررر میشررود .نطبذرران بررا برهسررته وررردن خطررر خررارهی و
مقار قلمداد وردن هوام بیرونی سآی میکنند سؤ مدیریتها و ضآ هملکردهای
خررود را توهیرره وننررد و از میررزان انتقررادات نسرربت برره خررود بکاهنررد .روی ه ر رفترره
نطبذرران افغررانی واقآذرررا و دمرروورات نیسررتند و بررا وثرررت رایرری سیاسرری و فلسررفی
سطت مطال اند .نسبت به مطال خود شک دارند و رقیبان خرود را دشرمن فکرری
و سیاسی تلقی میکنند .ذهنیت توعئه نذر وه به یاپلوسی بری اهتمرادی حسرادت و
دسیسرره ررری گمیطترره شررود نطبذرران را برره فرقرره رایرری و بانررد بررازی روهرری سرروق
میدهررد .همررین برخررورد و رفتررار گنرران گخررر االمررر دسررتزویزی میشررود تررا از هر ونرره
ت شی قانونی به منظور ایجاد احزا و نهادهای مشاروتی هلو یری به هم گید از
عر دیذر پیروی مردم ازتئوری توعئه وه میتوان گنررا فرهنرگ «واورا نراپلئون»
نامیررد خ قیررت و اهتمرراد برره نفررم را ورراهح میدهررد برره احسرراس حقررارت در برابررر
دیذررران مرری افزایررد خودسانسرروری را برره ارزش تبرردی میکنررد و باهررم میشررود ورره
«حسرت بوی بهاران» در هامآه همه یر شود.
هل دستاویز قررار دادن توعئره از عرر
بطور مطتار ینین برشمرد:

مجریران و نطبذران سیاسری را میتروان

توجیه ضعفهای داخلی و کاستن از انتقادات:
بررا وهررودی ورره در برخرری مواقررع واقآررا توعئرره موهررب ناوررامی در تحقررق بآضرری از
اهدا میشود اما همدتا هلت ناوامی ها ریشره در مشرک ت و نراتوانی هرای داخلری
دارد .لیکن تمای سیاستمداران و مردم این است وه گنها را به توعئه های بیذانذران
نسبت دهند  .در ضمن وقتیکه دشمن شناسایی شده باشد نباید توقرع خیرر رسراندن از
گن را داشت باید هوشیارانه و زیروانه هم ورد تا توعئه هایح را خنثی نمود.

ساده کردن تحلیل مسایل و ایجاد حالت اقناع:
تحلی و تبیین پدیده های اهتماهی و رخدادهای سیاسی امری پیپیده و نیاز به ذهنی
اندیشمند دارد .با نسبت دادن ناورامی هرا بره بیذانذران هر امرر تحلیر و هر در گن
برای هامه ساده تر میشود.
ایجاد نفرت روانی از مخالفین و رقبا:
بررا توهرره برره هررو غالررب ورره در هامآرره هلیرره بیذانذرران و در مررورد افغانسررتان هلیرره
غربیها و وشورهای همسایه از همله پاوستان و ایران وهود دارد به ساد ی میتروان
اندیشه ها هریانات و شطایت های مطتل را با منسو نمودن گنان بره بیذانذران
یررا هیررره خرروران گمریکررا پاوسررتان و یررا ایررران گنهررا را سررروو ورررد و بررین گنهررا و
مردم نوهی فضای هدم اهتماد به وهود گورد.
فرید«غالب»

