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مرکبوط کب   جتمباعی یبیب کبو تبادل نظر روی مسایل گوناگون در شببۀۀ ا   ،دوستان و هموطنان عزیز

ب جلب کب  خبود را توج  کسبیاری  خشان و دیگر مناطق ایغانستان در داخل و خارج از کشورهموطنان کد

ک  واقعا ً ننگین و شرم  نا سزا گوئی و یحش دادن عدۀ از ایراد کا نام مستعار ک  یۀدیگرکرده ک  اگر از 

مطالببب قاکبل مۀببر و کررسبی نیببز وجبود دارنبد کبب  کحبر روی ایببن  نبین مسببایل از  ،کگبرری  ،آور اسب 

را از  مای مبورد نظبرتا کمن  هب نگارنده ک  نوکۀ خود تالش ک  خرچ دادم اهمی  ویژۀ کرخوردار اس  .

م و کب  دوسبتان مطاطبب ولی کنا کر دالیلی کمن  های  نبا تمبا طریق ییب کو  کا همو طنان  شریک سازم

کب   هن  نقش کست  اینک در ذ ک  ارتباط کمن  های مورد نظر ازاین رو مجموع مطالبی ک  ،رسانیده نشد

 کبل نشبر میدانیبد لطًبا ً در مبورد م بایق ارسال میۀن  . اگبر ایبن مطالبب را قاشغنان  سیمای سای  وزین

 شغنان قلبا ً سپاس گرار خواه  کود. یمایس ای نۀنید ، نویسندۀ سطور از مسئول و همۀاران س

 

  کلبی تبرین موعبوعاتی اسب  کب  تبا کنبون کب  ۀ  این نوشتۀ مطتصر در کرگیرندکاید خاطر نشان سازم ک

از نظرم ایبراد مرکوط  ،  مورد مشترکین حلقۀ ییسبو  نظر اجمالی در  این از آنها کر خوردم و اما قبل

 زیر تقسی  کندی نمود .این شبۀ  را میتوان ک  کت  گوری های 

     

ۀ سیاسی  ند ده  وحداقل کیش از دو ده  را داشت  ویبا ک  ساکق ()دانش آموختگانی روشنًۀرانی .1

 دارند در داخل و خارج از کشور .

ری سیاسبی نمبی کننبد ندارند و موعع گی ک  ساکقۀ سیاسی ت (انش آموخجوانان تحصیل کرده ) د .2

 سایل سیاسی موعع گیری محتاطان  دارند .ویا نسب  ک  م

تحوالت  ند ده  اخیر رشد کرده ودر پرتو دانش و اندوخت  هبای خبویش جوانانی ک  در جریان  .3

 . واقعی  های عینی جامع  اند متمایل ک  انعۀاس دادن ،یارغ از کرخورد سیاسی 

گرشببت  و  و یببا راسبب   ایببرادی شببامل جوانببان و سببنین کبباال تببر کبب  کبب  احببزا  و سببازمانهای  بب  .4

  در حًظ این ارتباطات در حلق   ند نًبری کب کرخی از این ایرادیا دارند وداشت  وارتباط  کنونی

ی تماالً  سازمانی ، پایبند هستند و تعدادی ه  کدون هر گون  تعلقات حزکبشۀل غیر سازمانی واح

 در ییسبو  مرکوط  رول مثب  کازی میۀنند .دوستان  اذهان در روشن کردن

  . ایراد یرهنگ گستر .5

 ایرادی ک  مطالب علمی و تطصصی را ارائ  میۀنند. .6

 

  شبان کب  ایجباد  نبین خبر یۀبری منجبر کرای تعقیب مسیر حرک  یۀری ایبن هموطنبان  و شبرایطی کب  

یادآوری میۀن  ک  کا کسیاری از این دوسبتان  کحر می نشینی  .در حد لزوم ک   کت  گوری شده  ک  ترتیب

ه  مصلح  نمیدان  ک  از ایراد و اشبطا  کبا نبام مسبتعار در ایبن نوشبت  تبرکر  وشناخ  شطصی ندارم 

همبان نظریباتی هسب  کب  از طبرا ایشبان ارائب   شناخ  نسبی مبن از ایبراد کتب  گبوری شبدۀ کباال  ده  ،

   گردیده اس .
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در  کطب  کیبک میبر زاده محتبرم و از جملب  محتبرم عببد الۀبری  نوجبو ،ان سیاسی سباکقۀ دارروشنًۀر   

مطتصببرعلمی و همبب  جانببب  جوانببان را کبب  کببا ارائبب  نظریببات  ، کحببرشبببۀ  اجتمبباعی ییسبببو  مببورد 

 احساساتی تًرق  ایگنان  کرک  این عده جوانان را از کرخورد  شۀیبایی یرا میطوانند و تالش کراین دارند

مسبایل عباجز انبد ویبا کبا آنجائیۀ  من متوج  شبدم کرخبی از ایبن جوانبان از در   نبین دارند اما تا حرر 

 یبد نظریبات خبویش غبرد انبد کب  ازخبود هنبوز  نبان در ق سباده انگارانبۀ  تعصبب آمیبز و وعع گیبریم

 .هان معاصر یرسخ ها یاصل  دارند واقعی  های ج

 

کب  پطبش مسبایل و مطلببی پرداخب   ناکع ای ک  در اختیار خبود داشبت ز مکا استًاده ااز این جوانان یۀی  

 شبد )نوشت ( گًت   وقتی ک  این جوان آتش دشمنی ایراد احساساتی و کوتاه اندیش را کر می انگیط  .ک  

ا ییبای کشبور و منطقب  کب  سبردمداری در شرایطی ک  یعالی  تطریب کاران  طالبان از یک طرا و مب ،

پطش  نین مطالب کب  سبود  کشور را ک  پرتگاه ناکودی سود میدهند ، ،ی از طرا دیگرماییای کین الملل

کلۀب   کبر عۀبب در کمنتبی  دشمن مشتر  تمام میشود ، جوان مرکور ن  یقر ک  این سطن توجب  نۀبرد ،

در ایبن جبا آنبان را از دارگریطتب  گبی هبا  کسا نیۀ  در خارج از کشبور هسبتند مداخلب  نۀننبد ، " :نوش 

دش کباز کبرد ، این جوان کا این کمن  راه خود را کرای مقاکل  کعدی کا ایبرادی از قمباش خبو " ویند .میگ

دشنام و نا سزا گوئی  کین این ایراد  نبان کباال گریب  کب  ی بای مجبازی مرکوطب  را  زهبر آلبود و غیبر 

عی ییب کو  غیبر اجتمااید کرای کسیاری از ما این  نین کرخورد وآنه  در شبۀ  قاکل تحمل ساخ  . ش

کاشد ولبی در هبر حبال وعبع پیبیش امبده نبا شبی از یقبدان منطبق و یقبر یرهنگبی مترقب  و دور از انتظار

مرتۀبب ایبن عمبل نبام مسبتعار  عیار هبای اخالقبی  وپنهبان شبدن زیبراس  ک  عده ای کا زیر پا گراشتن م

  میشوند .

 

گیری سیاسی نمیۀنند ویا کا مسبایل   ه موععاز کرخی کمن  ها دریایت  ک  عدۀ از جوانان تحصیل کرد   

نبا  مبردم در کراکرانبواع ک  طرا واقع نشوند و از نظریۀ اتحباد کقسمی  سیاسی کرخورد محتاطان  دارند

و نشببان  ای قببوی از تعصببب ورزی در نوشببت  هببای شببان کبب  کراکببری هببای اجتمبباعی پشببتیبانی مببی کننببد 

 مشاهده نمیرسد .

 

،  ند ده  اخیر کشور رشد یایت  انبد والت پر شتا  و ک  ثبات ر کحبوح  تح  دجوانانی ک یک تعداد از  

کمنبب  هببای شببان کبباز تببا  دهنببدۀ و جامعبب  شببناختی کببر خببوردار انببد ،  از دانببش و اندوختبب  هببای مسببلۀی

نظریات علمی و حقایق تاریطی را می پریرند و ک  نوشبتن کمنب  کبی مبورد  وسع  نظریات آنان اس  ، 

و کب  اصبطالت تبالش در سبیاه علمی در رد کمن  معنی دار دیگران دس  ک  قل  نمی یازند ویاقد ارزش 

ثباکتی و محتبرم  لب  ایبن جوانبان از محتبرم نبوروزعلیکردن روی کاغر سًید را ندارند کب  میتبوان  از جم

 یرید غالب یاد آوری شوم . جوانان شامل این کت  گوری کبا کرخبورد خردمندانب  در تصبحین کمنب  هبای

  عنبوان مثببال ایببن سبایر جوانببان کمبک میۀننببد کب  مببورد قبببول اکثبر جوانببان واقبع کببین قببرار میگیبرد . کبب

دو مسئل  داده انبد کب  کب  یقبین مبورد قببول  ر از تعصب در کمن  های شان ک  جوانان پاسخ منطقی و دو

 این دو مسئل  عبارتند از : از خوانندگان واقع میشود ، کسیاری

 .درمورد شطصی  ها  .1

 در مورد تجدد و سن  گرائی. .2

 

کب  شطصبی  معبین کب  درمورد شطصی  ها دیبد عبدم واکسبتگی دارنبد یبا کعببارت دیگبر  مرکور جوانان  

قیبودی کب  در طبرز دیبد آیبدیولو ی کبا  تًۀبر نبوع کدیل نمبی نگرنبد و ایبنمثاک  قهرمان ویگان  رهبر کی 

   و ممد آزاد اندیشی شان گردیده اس  . تًاوت زیادی داردگرایان  نسب  ک  شطصی  ها معمول هس  

 

کب  کطشبی از واقعیب  هبای زنبدگی سیاسبی واجتمباعی  در مقاکل تجدد گرائی تند رو ایراطی سن  گرائی

نبا  خالء ای را در اعتدال گرائی ایجاد کرده ک  کاعر کروز خشبون  واعمبال تشۀیل میدهد ، کشور مارا

  واقعی  مترکره در کمن  هبای خبویش کبر اعتبدال گرائبی و کا در میگردد ،  این دست  جوانان   یستشا
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میان  روی اتۀاء میۀنند  ک  میتوانبد جامعب  مبا را از کرخبی جهبات کب  سبوی ثببات سیاسبی  سبود دهبد و 

ایجادکنبد . تمایبل ایبن دسبت  از جوانبا ن در انعۀباس وا قعیب  هبای عینبی ی ای کهتبری کبرای همزیسبتی 

وانببان را از حالبب  سبباده نگببری و  انۀ شببان اسبب  کبب  میتوانببد  سببایر جناشببی از دانببش ودیببد جامعبب  شناسبب

ولبی  کشیده ما در قبرن کیسب  و یۀب  کاشبد ،و پنجرۀ امیدی کرای رهائی جامع  کال کرهاند یۀسان سازی 

تعصبب خبود را نسبب  کب  موعبوع معینبی نشبان در عین حال کرخی از این عده در کمن  هبای دیگبری 

 ایل اجتماعی و سیاسی وسع  نظروجود دارند ک  نسب  ک  کع ی مسایرادی .  داده اند ک  کیانگر آنس 

  و متعصبان  کرخورد میۀنند وامبا کبراین و دور از تعصب دارند درحالیۀ  در مسایل دیگر تنگ نظران 

م نیسبب  کب  کمنبب  مرکوطب  را خببود ایببن دقیقببا ً معلبو ادعبای خببود کبامال ً پایشبباری نمیۀبن  کبب  دلیبل اینۀبب 

. کهبر حبال کاشبد  را ارائ  دادهآمیزی تًاده از نام شان اکراز نظر تعصب اس ن نوشت  اند ویا کسی کاجوانا

خصوصبیات  ی ،شطصبی   نبد کعبد   و کر میگردد کب  عبدم اسبتقرار یۀبری ، این مسئل  ای عجیبی نیس 

 دی ک  خارج از کحر این نوشت  اس .مشطصات یرروانی وسایر 

 

 متوج  شدم ک  عده ای کا حًظ ارتباطات کاال تر نین و نیز تعدادی از ایراد ساز کمن  کرخی جوانان      

 قل  میزنند  ،شطصی و سیاسی گون  خود درعدم موجو دی  حز  ویا سازمان ک  دیگر ک  تاریخ پیوست  

ایراد کیشتر حول نقط  ای می این  دارند . نوشت  هاییۀسان در قبال مو عوع مشطص  گیری موعع و

ث خببالا انتظببار شببان ر  داده اسبب  و کبب  دگببر گببونی هببای عمیببق و یببرو ریببزی درآن حببواد  رخببد کبب 

منطق  و جهان کی توج  ویا ک  توج  اند . اینا ن  نبان در ال  تعصبب و  سیست  های سیاسی در کشور،

و ق بایای پیییبده  .خود کینی خویش قید اند ک  اصال ً مجال اندیشیدن و تعمبق را در سبایر مسبایل ندارنبد

ر ه  تنیبده را کبا علبل و عوامبل آنهبا کب  کررسبی نمبی گیرنبد و کبدون اینۀب  از گبر شب  روزگبار درسبی د

پیامد نا گوار آن ک  ممۀن کب  خبود و عداوت هستند و از  پی گرم نگ  داشتن کازار کین  آموخت  کاشند در

  ایشبان از مببادی دانبش شان نیز کر گردد کی اطالع اند . از نو شت  هبای  نبین ایبراد میتبوان دریایب  کب

کیبنش هبای عامیانب  و ندارنبد ودر گبردا  تصبورات و   نبدانی اقتصادی وغیره آگاهی سیاسی ، یلسًی ،

غیر روشنًۀران  دس  وپا میزنند و مطالبی هب  کب  از منباکع دیگبر نقبل میۀننبد کب  مًهبومش کمتبر توجب  

 دارند.

 

ور را داشبت  کاشبند  کبا حًبظ کرخبی از اخلی کشباحتماالً  ع وی  احزا  و سازمانهای دکرخی دیگر ک  

 پرخاشبگری ، روحی  ستیزه جوئی ، ،ک  میراث گریت  از احزا   پی ورا ستی قبلی  منًی خصوصیات

کع با ً کبا  خودکینی وخود خواهی در دنیای مجازی ک  نوشتن مسایل تًرق  ایگنان  ، تعصب کر انگیز کب  

عبدۀ از  طوریۀب  قببال ً اشباره شبد ، ، کبا ایبن همب . مبی ورزنبد کرام  انسانی نیز منایبات دارد، مببادرت

روشنًۀران ساکق  دار و کا تجرک  کا آنۀ  دیگر ع بوی  حبز  ویبا سبازمان خاصبی ندارنبد  کبا احسباس 

کا دید وسیع و عمق دانش خویش در ییسبو  ح ور دارند  هوا داری کرای ترقی کشور وطن دوستی و

نبب   راه را کب   سببوی علمبی و همبب  جا مطتصبر   کبا ارائبب  ای نظریباتو کب  رو شبنگری ادامب  میدهنببد کب

مببرهبی وغیببره نمببی  زکببانی ، منطقبب  ای ، ،در محبدودۀ  گروهببی یببن عببده اخیببر اتًۀبر سببال  کبباز میۀننببد. 

و مسبایل  بدل شبده انبد کب  همب  حقبایق تلبخ تباریطیم گنجند و در واقع ک  روشنًۀران ملی )ن  ملی گرا (

مورد مداق  قبرار مملۀ   شرایر داخلی و خارجی  از ر را کا اثر پریری و اثر گراریکشو کغرنج کنونی

 نسبل نبو  حقیقب  گرائبی میتوانبد  کب  کب  ای خصیصب ، ینۀ  حقیق  گریز نیستندمیدهند و مه  تر از هم  ا

  .کند  شایانی کمک

 

صباحب نظبر وری هسبتند ، کت  گب شامل این در زیر نام میبرمک   دوستان قبلی و دوستان محترمی از    

محمبد محسبن  ،کسب    مهمنبد  صبًدر ههیبر ، عبیا کهباری ، گبل نظبر یرهباد ، حسبینی حسبنیار، جویا ،

 سید عمران گوهری  و دیگران . ،عبدالۀری  خدایار امان   رحم    ، علی کیک سالک ، زردادی ،

  

جمیبل رعبا ، محمبد :  شبایان ذکبر اسب  محتبرم ایراد یرهنبگ گسبتر  نبام ایبن دوسبتان درکت  گوری     

 امیرمحمد و سایرین . گل نظر یرهاد ، حسینی حسنیار ، محسن زردادی ، علی کیک سالک ،
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میدارنبد و عبدۀ کیبان کرخی از این دوستان  خود شعرمی سرایند و واقعی  های زندگی را در قالب شبعر 

 حبایظ ، سبعدی ، مبوال نبا، رگ  بونه  از خبرمن پرکبار ادکیبات کهبن پارسبی و مطصوصبا ً شبعرای کبز

خش  های می  ینند و ک  دوسبتان یبیب کبوکی خبود تقبدی  میدارنبد کب  کید ل و غیره  ناصر خسرو ، ،خیام

سبی و اجتمباعی خبود را کبا نظریبات سیا همینبان قاکل قدر و تحسین اس  . دوستان مبرکور عبالوه کبراین

 تبباین در نظریبات  ًهبا اکبراز میدارنبد کب  مسبلماارائ  عۀب هبای مسبتند و کاریۀاتور نوشتن مطالب  ویا

کبرای ایجباد دوسبتی و تحۀبی  آن نشبده اسب  و لی اختالا نظریات و سبلیق  هبا مبانع شان موجود هس  و

نباید شود ک  میتواند پای  های وجوه مشتر  را طرت ریزی و مستحۀ  سازد . این امر کبرای نسبل هبای 

مگرائببی در سبباحات کرخببوردار اسبب  و میتوانببد نمونبب  ای از ه حبال و آینببده همینببان از اهمیبب  ویببژه ای

، آغای جمیل رعبا مطلبب آمباده ای را کبا مبتن زیبر کبر روی صبًحۀ  ک  عنوان مثالمطتلف تلقی گردد . 

امید تان را از دس  ندهید . هبر  یبزی کب  دلیلبی اتًباد مبی ایتبد .هییگباه نمبی  "جا داده اند ک  :ییسبو  

 "روزهای خو  خواهند آمد ....... .شددانید یردا    خواهد 

 

کبامال ً درسب  وکجاسب  کب  هبیا اتًباقی کبدون :" کمنتی ک  من کرای مطلب یود نوشت  ازاین قبرار اسب 

حۀب  خبدا  ، ویبا کب  تعبیبر علب  ." کی حۀ  خدا کرگ نریزد ز درخب  . دلیل و موجب روی ن  خواهد داد

ک  طرا خود میۀشاند ورن  کرگ کب  خبودی خبود کب  در نیروی جاذک  ای زمین نهًت  هس  ک  کرگ را 

اتًاقاتی ک  کرای ما انسانها مصیب  کار هستند ، علل و موجباتش قببال ًدور زمین کشانده نمیشد . کد ترین 

از  شمان و آگاهی ما یراه  شده وما یقر در زمان کروز حبوادث متوجب  آنهبا مبی شبوی  وکب  همبین قسب  

آنانیۀب  در  ی های متعدد ک  ما میرسند و   کسا ک  صورت غیر منتظره ،خوشبطتی ها از الکالی دشوار

کیشبتر انتظبار اتًاقبات نیبک را دارنبد وکبا اتًاقبات کبد کب  صبورت انًبرادی ویبا  زندگی خوش کین هسبتند ،

ک  نحوی کنار می آیند ،کا صبر و حوصل  مندی از کنار اتًاد های کد عبور وکب  آسبتان  ای اتًباد جمعی 

 قدم میگرارند . های نیک

 

کنمب  مبرا نیبک ارزیباکی کردنبد کب  البتب  مبن نیبز از ایشبان آغای جمیل رعبا عبمن اههبار تشبۀری،   

 ی ای صمیمی  و اتًاد نظر را کاز کند . درییۀاکراز قدر دانی کردم و این  نین تبادل نظر میتواند 

 

و خواهد کود ، تًاوت نظر همبان  هر  ند نمیتوان گً  ک  توایق کامل نظر در تمام مسایل حۀ  یرماس 

 ببب  اندیشببی مببا را از سبباحۀدور اندیشببی و همبب  جان قببدر طبیعببی اسبب  کبب  اتًبباد نظببر . خببرد ومنطببق ،

سازگاری و تًاه  مبی کشباند کبا آنۀب  ممۀبن در کرخبی مبوارد یبا صبلۀ معبین نظریبات اختالیات ک  سوی 

 اا مشتر  کلند مدت شده نمیتواند.در تحقق اهد   حًظ شود ولی این امرمانع همگرائیهمیشکرای 

 

 اس  کحر طویل و  ند جانب   زدیک کر میگردد ک اختالیات گوناگون ک  گرشت  های دور و نریش    

 این جا یقر کا اشاره ک  مطلب کوتاهی  کرای خوانندۀ عزیز اکتًا میۀن  . در 

 

کبن  ماننبد سبیل تبباهدینب  شبده و حًظ و تبداوم اختالیبات از جملبۀ آن مسبایلی هسب  کب  در کشبور مبا نها  

کبرای اخبتال یبات خبویش قرکبانی میبدهی  اس  و هنوز ک  هنوز اسب  مبا  سراسر تاریخ ما را در نوردیده

وجبوه مشبتر  مبا  کلبی ،   ؟ واما آیا در  نین وعع و شرایر سطنی از وجوه مشتر  نیز در میبان اسب

، کبب  مقایسبب  گبریتن وجببوه مشببتر  و اسب   همببوطن و هب  تبببار کببودن و کیشبتر از ایببن هببا ، کببودن انسبان

 مرا ک  یاد داستانی انداخ  ک  میتواند مطلب را کا دق  ایاده کند.اختالیات 

 

کاغر  لۀ  سبیاهی ترسبی  نمبود و کب  هبر یبک از شباگردانش روزی معلمی  روی یک صًحۀ  میگویند ، 

یبک لۀب  سبیاه  یبز  ازجبزکدادنبد  هم  جوا ؟ شما در روی این کاغر     یز را می کینید داد و پرسید ،

مگبر  معل  کا  هبرۀ متًۀرانب  رو کب  شبا گبردانش کبردو گًب  ،بینند. دیگری را کر روی صًحۀ کاغر نمی

 مبی کینیبد؟ ...نمبی کینیبد و صبرا لۀب  سبیاه را  طراا لۀ  سبیاه اشما سًیدی کاغر را کا این کزرگی در 
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یقبر کبا  شب  کصبیرت میتبوان  قاکبل دیبد نیسب  ، مشترکات ما ک  سًیدی کاغر شبی  اس  ک  کرای هرکب

اختالیات ما ک  ک  لۀ  سیاه مانند اس  کرای همگان قاکل دیبد اسب  و کسبیاری این مشترکات را دید و اما 

اختالیبات  ک  اشاره شبد،همان گون   . از ما روی این لۀ  انگش  میگراری  و ک  کقی  مسایل کاری نداری 

روان و خصبو صبیات اخالقبی مبا  کیشبتر نهادینب  شبده و ایبن امبر کبر ذهبن ،در جامع  ما قبل از هر یبز 

 نان تأ ثیرعمیق ک  جا گراشت  ک  رهایی از قید وکند اختالیات امریسب  نهایب  مشبۀل و در پبارۀ مبوارد 

نشان  های خوکی از تمایل کب  شدم ک   حتی نا ممۀن ولی کا اینه  از کمن  های تعدادی از جوانان متوج 

واقعیبب  نگببری وعببدم تعصبببات وجببود دارد ، درسبب  در جهبب  مقاکببل تعببداد  جامعبب  شببنا ختببی ،مسببایل 

کب  دیگرکبب  درد  صبرا پطبش و ارائب  مسببایلی مبی کننبددیگبری از جوانبان کب  نیبرو و اسببتعداد خبود را 

   یروپاشی وناکودی قرار دارد. روزگار نمی خورد ،مدت ها قبل زوال یایت  ویا در حال 

 

محبیر زیسب  ، دسب   ارزنده و خواندنی کب  ارتبباط حًبظ الصبح  ، ک  مطالب جالب ، یدوستان محترم 

تۀنبالو ی ،یوایببد انببواع مببواد غببرائی وغیبره در یببیب کببو  پطببش و نشببر  ،آورد هبای جدیببد علبب  طباکبب  

، داکتبر محمبد شباه  داکتبر شباه یقیبر شباه ، عبد الۀبری  نوجبو ، حسبینی حسبنیار ، :میۀنند از این قرار اند

 ییض محمد طویان و دیگران. داکتر نقیب سیًی ، ،کتر ذاکر ذاکر دا

 

 :  مسایل ذیل کا شما در میان میگرارممطتصر خود را در ارتباط ک نقط  نظرهای اینک

 

  در مورد روشنًۀران 

 و اثر پریری از آنها. کر روشنًۀرانجامع   اثر گراری 

   در مورد احزا 

   در مورد نگرش های آرمان گرایان 

 

داده انبد  نظریباتی ارائب دوستان در راکط  کب  موعبوعات مطروعب   کرخی از ما قبل کراین کاید گً  ک ا

  ک  قاکل مۀر اس  ، در الکالی این نوشت  ک  آنها پرداخت  خواهدشد.

 

یۀی از مباحر دیرین  ودر عین حال جالبب توجب  محایبل سیاسبی و اجتمباعی  انکحر پیرامون روشنًۀر

متًۀببرین و نظریبب  پبردازان علببوم اجتمبباعی کببا تعبباریف گونبباگون ارائبب   انشببمندان ،اسب  کبب  از طببرا د

آینده همینان خواهد گردید . دقیق ترین تعریف از روشنًۀر نمیتواند مورد قبول همب  واقبع گردیده و در 

سیاسی و مرهبی کا در نظر داش  منایع مادی و معنبوی خبویش  ،گردد ک  دلیل اینۀ  هر گروه اجتماعی 

 ارائ  میۀنند.از زوایای مطتلف ک  این موعوع می نگرد و از آن تعریف و تعبیر های متًاوت 

 

مقالببۀ مبسببوطی زیرعنببوان کحببر روشببنًۀری نوشببتۀ محتببرم نصببرالدین پیۀببار در سببای   در ایببن مببورد

را کبب  شببما  کبب  خببوانش گببریتن ایببن مقالبب  .ی مطالببب ارزنببده ای هسبب کبب  حبباو نشببر شببدهسببیمای شببغنان 

تعریبف از روشبنًۀر را نبدارم و یقبر کبا اشبارۀ  قصبد ارائب   درایبن جبا ندان محترم توصی  میۀن  .عالقم

مطتصببر کبب  مشطصببات و وهببایف روشببنًۀر کبب  روی آنهببا )مشطصببات و وهببایف ( قریببب کبب  اکثریبب  

تصببویری از خواننببدۀ عزیببز خببود میتوانببد تعریببف و  .ر دارنببد، اکتًببا میۀببن جامعبب  شناسببان توایببق نظبب

 . داشت  کاشد روشنًۀر

      

 مشطصات :      

 

 کب  حیبر واقعیب  هببای وع اجتمباعی و ایۀبار نبا شبی از آن پبریرش تنبوع )کثبرت ( واز جملب  تنب

 عینی . 
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 )  کب  جنببۀ علمبی نداشبت  کاشبد و در تقاکبل  یرو نبریتن در لجبن زار ذهنیب  عامب  )کع با ً حباک

 گریتن کا  نین ذهنی  ها و طرز تًۀر .

  مشطص ونهائی ک  ایۀار و اندیش  ها .قایل نشدن مرز 

   کببر خببورد انسببان محببوری در مسببایل اجتمبباعی و دوری ازهببر گونبب  کیگانبب  سببتیزی و کیگانبب

 طی .پرستی ایرا

 دینی . ۀی و کاورهای تعصبات آمیزیارغ از محدودی  های اید لو ی 

 . رد انواع خشون  وانتقام 

  

 وهایف : 

  

  سزاوارش اس .  ک انسان ک  جایگاه انسانیرسانیدن 

 . کمک و ایجاد سهول  در امررشد مستمر ایۀار نوین و مجاهدت در این راستا 

  مبردم از قیبد و کنبد معنبوی کب  کب  صبورت مبارزه علیب  اشبۀال مطتلبف کنبده گبی ، آزاد سباختن

 آشۀار و یا نهان مغز و قلب شان ک  اسارت گریت  شده اس   .

 ای دوستی و اعتمادتالش کرای ریع دشمنی و نًرت و ایجاد ی  . 

  

در پرتو این مشطصات و وهایف کلی ک  سراغ روشنًۀران ایغبا نسبتان  میبروی  تبا کبینبی  کب  ویبژه گبی 

 دارند . یاز    قرار و   جایگاه ومنزلت در این راستا روشنًۀران ماهای 

 

 ۀشاا اقتصادی،دروهل  نطس  کاید یاد آوری کن  ک  مسایل روشنًۀری هر کشور را کاید ک  تناسب ان

نیبز  را . شبرایر زمبانی و مۀبانیقبرار دادسیاسی ویرهنگی آن کشور مورد مطالع  و مداق   اجتماعی ،

اگر روشنًۀران نسل کنونی راکا نسل )نسبل هبای ( پیشبین کب  مقایسب  کگیبری   نباید از نظر دور داش  ،

یاتی اسب  کب  در طبول زمبان ر  داده انۀشامسلماً  د ار اشتباه خواهی  شد واین ک  معنی نا دیده گریتن 

جه  پیش رونده را میرساند ولی ایبن  نبین تصبور در همب  اکعباد  "انۀشاا "اس  . کا آنۀ  مًهوم کلی

  نیس  ودق  در این امر واقع کینی را کیشتر متبارز می سازد.آن دقیق ودرس  

 

  کب   در تباریخ معاصبر،   وعاح  کامل میتبوان گًبکا مشطصاتی ک  کرای روشنًۀران کر شمردی  ک 

ایبن روشبنًۀران نیبز کب  دالیبل مطتلبف کب  حاشبی  . معدود روشنًۀرانی کب  خبود دیبده اسب  عدۀ کشورما

 سر ک  نیس  شده اند .  وق  رانده شده ویا ک  شۀل یزیۀی از طرا زمام داران مستبد

 

 ات و محیر روشنًۀری دانشگاه ) پوهنتون ( زمینۀ و کستر مساعدی کرای کروز حلقرشد معارا و     

 کرد واین امر ک  نوکۀ خود  انگیزۀ اشترا  تعدادی از جوانان را در امور سیاسی کرانگیط  .ایجاد 

 

؟ جوانبان کب  اصبطالت   ای تصبادیی ویبا معلبول عوامبل کبوددسب  یازیبدن جوانبان  کب  سیاسب  مسبئلآیبا 

 ؟ ندصیاتی کرخور دار کودند ویا هستروشنًۀر کشور از    اوصاا وخصو

 

موعبوع را در  طبش راکب  ایبن دو سبئوال ارائب  کبن  ،حد امۀان قناع  کپاسخ روشن و تا  میۀن  سعی  

از آنهبا ، کب  صبورت خیلبی مطتصبر دنببال  ریری جامعب اثرگراری جامع  کر روشبنًۀران و اثبر پبکحر 

 میۀنی  .

     

 ا پسند کر سن  های پسندیده اس  و درکسیاری موارد سن  های ن کشورما ک  جامع  سنتی معروا      

گی و سرنوشبب  مببردم کرزنببد همببراه انببدسببن  هببای نببا پسببند کبب  کببا خشببون    ارجحبب  و تًببود دارنببد . 

 حبل ق بایای پیییبده ادین  سباخت  ودر کسبیاری مبوارداین خود ذهنی  خشون  را نه و حۀمرانی میۀنند



 

شغنان سیمای اداره نشرات                                                                                               سید احمد علیانجنیر                

کب  ی  تباکنون هبر کبدام در دنیبای خبود قد زمان  ازاقوام و قبایل مطتلف کشور  از راه خشون  میگررد .

حتبی در مبواردی ایبن سبن  هبا کبا اعتقبادات دینبی و مبرهبی  زنبدگی میۀننبد. از ه  تًاوت زیبادی دارد ،

 مشۀل زا اس . ک  تًۀیک آن مطصوصا ً کرای ایراد عادی خلر شده 

 

ی اثببرات وعببعی  جغراییببائی کشببور کببا داشببتن کببوه هببای صببعب العبببورنیز در سببا خبب  وکایبب  اجتمبباع

تنگا تنگ مردم نسب  ک  یۀدیگر عامبل احسباس کیگبانگی را تقویب  زیادی ک  جا گراشت ، عدم ارتباطات 

ایبن نبزاع وقتبی کیشبتر اوج میگیبرد کب  پبای  . ی موجب سؤ تًاهمبات و نبزاع میگبرددکرده و در موارد

قومی وغیره کرآتش   ون متنًر و صاحبان اصلی منایع تح  عناوین مطتلف ،مادی درمیان کاشد منایع 

 .هنبدرند در مقاکل همدیگر قبرار میدمی پاشند ومردم را ک  در حال  عادی کاه  دشمنی ندانزاع روغن 

ع از اختیببارات وسببی کبب  حۀمرانببان محلببی مببی کطشببید  تببا  نًببوذ راامۀببان توسببع  ای سبباحۀ  ایببن امببر

سبباختار  .سببرپییی کننببدقی  ویببا غیببر مسببتقی  کرخببوردار شببوند و ازاوامببر دولبب  مرکببزی کصببورت مسببت

وایبن سباختار در یبک ایغانسبتان اسبتقرار داشبت  اسبتثنائی در  انبد  و ملو  الطوائًی ک  جبز در مبوارد

زیسبتن و تبداوم داشب   مجبال  دول  مرکزی و اختیبار داران محلبی توایق غیررسمی و اعالن ناشده کین

 خارج از کحر کنونی اس . مطلبی ک   دستطوش تغییرات گردید ،   1357تحول ثور سال ک  کا 

 

رو آوردن جوانان ک  سیاس  ک  هیا وج  امر تصادیی نیس  کلۀب  شبۀلی از اشبۀال پاسبخ  عالقمندی و

 کبر طبقبات  ًاقشبار مطتلبف جامعب ، مطصوصبادادن ک  مظال  اجتماعی و سیاسی اس  ک  طی قرون کر 

مراحبل  ب  شبرایر و طبی کبدام اسب  ورزی جوانبان در ایغانسبتان درو امبا سی محروم اعمال شده اسب 

تعمق وتحقیقات کیشتر دارند و هرنبوع کرخبورد مطالبی هستند ک  نیاز ک    واز    مسیری گرشت  اس ؟

کبرای در  کهتبر  سطحی نسب  ک  این مسایل سباده پنبداری نبا کطردانب  اسب  کب  میتوانبد زیبان کارکاشبد.

کرخبی تا کنون قبل از هر  یز، کایبد کب   شرایر اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی کشور از گرشت  های دور

 زمامبداران، یقبر وکبی عبدالتی کیبداد میۀنبدجامعب  ای کب  درآن  نگریسب  ، هبرۀ جامعب   ازخطوط کلبی

از  وقببرون مجببال آزاد زیسببتن و اندیشببیدن را در طببول اعصببار نببادر( )کبب  غیببر ازاسببتثناهات دیۀتبباتور

کیسوادی و خرایات سبد  ، هوحاک  کود ( مستولیکر مردم عادی )رعایا جبن،  ی ای ترس ومردم گریت 

دگراندیش ک   وکۀ دار آویطتب  میشبود، تحول وپیشری  گردیده، دگر اندیشی جرم شناخت  میشود و  راه 

نببوعی ایتطببار در کببین اکثریبب  اقببوام و قبایببل انتقام گیببری انببواع تعصبببات میببدان داده میشببود، تببرویج کبب 

  بیبق عبدال  کب  مغالطب  گریتب  میشبود،ام گیبری کورکورانب  کبا تط،درکسبا مبوارد انتقبوتجلی قدرت اس  

میشببود و تملببق خریببداران زیببادی دارد، محایظبب  کبباری مببورد تحسببین و  تببرجین داده رواکببر کرعببواکر

 قرار میگیرد وغیره .تمجید 

  

ه خطوط کلبی دیگبری از  هبرۀ جامعب  مبا در مغبایرت کبا آنیب  کب  در کباال کب  آنهبا اشبارخوانندۀ عزیز، 

، قیام های یبردی ری  نیز در طول تاریخ کشور ما وجود داشت  و دارد ک  از جمل  مبارزه کاکی عدالتی

ودس  رد زدن ک  سبینۀ وجمعی در کراکراستبداد زمام داران، اهمی  وارزش قایل شدن ک  سواد ودانش 

یرکرجسبت  کب  متعصبین و غیره . خطوط کلی اخیر در مقایس  کا خطبوط کلبی اولبی نهایب  کب  رنبگ وغ

، از اینببرو هنبوز کبب  هنببوز اسبب  مبا در مببنجال  انببواع کببدکطتی هبا و ناکسببامانی هببا غببرد نظبر میرسببند 

 هستی  وشما خوانندگان محترم، خود تصور کنید  نین جامع  ای  گون  روشنًۀرانی را در دامن خود

کب  هبر اوالد حتمبا ش نشبانۀ  می پروراند ؟ جامع  ای ک  کرای ما حیثی  پدر ومادر را دارد وهم  میداننبد

   «از کوزه همان طراود ک  در اوس .»  گًتۀ ناموران سطن سرزمین مااز پدر ومادر کاخود دارد و ک  

امعب  را کبا کا مسایل سیاسی سروکار دارند  کسبیاری از خصوصبیات ج یل کرده ها و همۀ آنانیۀ  تحص 

کبا ایبن تًباوت کب  کبرای  بی ، سبمتی وغیبره، ، از جملب  تمبایالت قبومی، نبژادی، زکبانی ،مبرهخود دارند

وسبل میشبوند و کوشبش متتوجی  نظریات خود کب  تیبوری هبا و یلسبً  کبایی هبا در حبد یهب  ودانبش خبود 

این مسئل   نان ایراط گونب  پبا مبی ثاک  کنند و کرخی ها در  حقا نی  نظریات خود را  میۀنند ک  شۀلی

و تحمبل  خبارج شبود ، آنبرا مبردود و کبی اعتببار میداننبد یشارند ک  هبر آنیب  از دایبرۀ طبرز تًۀبر شبان

پببریریتن نظریببات دیگببران را ندارنببد ولببو ایببن نظریببات شببامل حقببایق انۀارنببا پببریر نیببز کاشببند، ازاینببرو 
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اا عمیق اختالیات در طرز دید ،کرخورد و اعمبال روشبنًۀران جامعبۀ مبا کصبورت آشبتی نبا پبریر شۀ

در  ًبب  وگببوی سببازنده را محببدود وومۀببدر مببی سببازد وزمینببۀ گ ، ی ببای سیاسببی را تیببرهپدیببد مببی آیببد 

کببا احساسببات و واکنشببی کرخببورد میۀننببد کبب  در اکثببر مببوارد  هادر کراکببر حببوادث و رویببدادنهایبب  امببر 

ن گً  ک  اثر گراری روشنًۀران ک  شمول سبایر تحصبیل جۀ منًی را در قبال دارد. از این رو میتوانتی

و تبا کنبون نیبز در ایبن راسبتا تحبول کزرگبی  شمگیر و قاکل مالحظب  نببوده آنقدر  ما کرده ها کر جامع 

را این مطلب  ایجاد نشده ولی کا آنه   نباید سیر صعودی این پروس  را کا گرش  زمان نا دیده انگاش . 

پیشبری  جامعب  و جامعب  را کب  تنبا سبب تعبداد  روشبنًۀران را کب  تناسبب  مسبایل تۀرار میۀبن  کب  کایبد

ح ببور روشببنًۀران  ببون نببور  .کحببر و کررسببی قببرار داد مببورد  ان )و دیگببر دانشببوران( روشببنًۀر

 آیتا  ، سای  ای دگ  اندیشی وتعصبات حاک  را ک  عقب میراند ک  از ییض آن جامع  منور میشود.

 

نظریببات شببان در جریببان رویببداد هببای  ز دوسببتان نظریببۀ کدکینانبب  دارنببد ، در مببورد احببزا  کرخببی ا

و کیشبتر کبا نظریبات عامیانب   قبرین  ک  جنببۀ علمبی و آگاهانب  نبداردد ده  اخیر شۀل گریت  ناهنجار  ن

احبزا  و سبازمانهای اینۀب  عامبل تمبام کبدکطتی هبا  کبر کاالًرض نظریات ایبن دوسبتان مبنبیاس  . اگر 

  پبب موجودیب  نبا کسبامانی هبا و مظبال  اجتمباعی قببل از تأسبیب احبزا  را  گونب ،کپریری  سیاسی اند

عببدال  ،انصبباا،  واعببن اسبب  کبب  مًببائیمی  ببون  جببع حوالبب  کببرد؟ امیتببوان توعببین داد و کبب  کببدام مر

عۀاسی از واقعی  های هستند کب  در کراکر کی عدالتی ،کی انصایی و نا کراکری و نظایر اینها انکراکری 

 از تأسبیب الیۀب دارنبد در حپیدایش تًاوت های طبقاتی کوجود آمده اند و طی هزاران سال وجبود کدو از

از اینجا میتوان   دموکرات آمریۀا دو صد سال و اندی میگررد . حزجهان،  حز  سیاسیقدیمی ترین 

کشبری کبر میگبردد و وجبود گً  ک  تأسیب احزا  ک  مقاصد مطتلف سیاسبی کب  تباریخ معاصبر جامعبۀ 

  پیدایش و تشۀل احزا  گردید و ن  کرعۀب .تًاوت های مدهش در جامع  سبب 

 

 ، کرای رسبیدن کب  قبدرت و تحقبق کطشبیدن کب  کرنامبۀ ازتمام احزا  در دو جه  عمل میۀنند  تقریبا ً   

ایبن  نبین محبروم از قبدرت سیاسبی و اقتصبادی،   قبل تعیین شدۀ خود ک  نًع اقشبار و طبقبات اجتمباعی

ری از ایبن ومسبایل دیگبعبدم هب  آهنگبی یۀبری  آرمبان گرائبی،  ، کا کلند پروازی ،ساده انگاریاحزا  

 قبیل آغشت  اند .

 

ن را در ر جه  دیگر احزاکی از منبایع صباحبان قبدرت سیاسبی ،اقتصبادی دیباع میۀننبد وعملۀبرد شباد

کبرای انحصبار شبارگ هبای اقتصبادی دردسب  عبدۀ از اقشبار جامعب  کرنامب    این راستا تمرکز میدهند، 

سببیلۀ ممۀببن کببرای حًببظ و کقببای واز هببر وهبای سیاسببی خببود را طببرت و کبب  منصببۀ اجببرا در مبی آورنببد 

کب  خبود کینبی و تۀببر ایبن احبزا   امتیازات اقشار و گروه های ک  ک  آنهبا مبرتبر انبد اسبتًاده مبی کرنبد.

 سیاسی گرایش دارند ویقر در تح  یشارحریًان سیاسی خود حاعر ک  گرش  و مدارا هستند.

 

ًبریر نسبب  کب  ق بایا ی سیاسبی و احزا  در تمام جهان و مطصوصا ًدر کشور های یقیبر کبا ایبراط وت

 هیا حز  سیاسی نمیتواند اهداا  اجتماعی کرخورد میۀنند ک  این امر در کسا موارد یاجع  کار اس  .

علبل متعبدد و غیبر  میتوانبد در عمل پیاده کند ، درایبن مسبئل  کطور کامل خود را طبق کرنامۀ طرت شده

 سی را قاکل ذکر میدان  ک  عبارتند از :ولی دو عل  اسا وجود داشت  کاشد پیشبینی  قاکل

 ـ عل  داخلی )درونی (  ک  در حز  ویا سازمان سیاسی وجود دارد .1   

 ـ عل  خارجی)کیرونی( ک  حز  ک  آن روکروس  .2   

 

ک  ک  حبز  حرکب  هماهنبگ ،  بون تبن واحبد را نمبی عل  داخلی ، وجود یرکسیونهای آشۀار ونهان 

 وجودک  درجامع   مرتبر اس  ک  مسایل و مشۀالتیق  گرایی ک  نوکۀ خود دهد. وجود یرکسیون و یر

 دارند از قبیل تعصبات قومی، زکانی، سمتی و غیره ک   خود کحر جداگان  اس .
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کبر  یبا خبارج از کشبورو آنها    در داخل حامیانمجموع  الش های ک  از طرا رقبا و عل  خارجی،

رای احزا  حاک  این  الش ک  مراتبب کیشبتر اسب  زیبرا عبالوه از ایجاد میشود . ک آن  پیشری سر راه 

شد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ویرهنگبی ر دول  داری ک  مشمول مشۀلی ک  ک  آن اشاره شد، مسایل

کر می گیرد، از اینرو احزا  ک  طور اخبص در کشبورهای روکب  انۀشباا و عقبب مانبده  در نیز اس  

سراشببیب سببقوط ویببا ، کبب  اثببر علببل داخلببی و خببارجی در دار نیسببتندکبب  از تجرکببۀ سیاسببی کببایی کرخببور

. تببأثیر متقاکببل و درهب  آمیببزی ایببن دوعلبب  یروپاشبی قببرار میگیرنببد واز صبحنۀ سیاسببی خببارج میشبوند 

دیر پبایی ندارنبد و قببل کسیاری از احزا  قدرت  تسریع میۀند از اینرواساسی پروسۀ سقوط احزا  را 

ا شبامل حبال کرخبی از احبزا   ب  این وعع ن  تنهه زوال را می پیمایند . از رسیدن ک  مرحلۀ رشد را

متببأثر هسببتند و نیز از نببین وعببع محایظبب  کببارو گببراکلۀبب   احببزا  راسبب   طلببب میشببود گببرای تحببول

خواهند کود. راز زنده مانبدن و تبداوم کباری کرخبی از احبزا  قببل ازهبر  یبز در اینسب  کب  ایبن  نبین 

کب   میۀننبدوارد را  الزم الی  نظبری وعملبی خبویش کطبور مبداوم تغییبراتاحزا  در روش و نحوۀ یع

میشبود ، درسب   احزا  مترکره در کراکرحوادث و رویداد هبای سیاسبی غیرمترقبب   منجر ک  پای  داری

د ، امبری کب  الگبو سبازی تمایبل دارنب کب و دسب  نمبی زننبد  تغییبرات ایجباددرنقطۀ مقاکل احزاکی ک  ک  

  را در پی دارد. ننده گیآسیب پریری و شۀ

 

دیگری اس  ک  در محراد توج  جوانبان وسازمان های سیاسی، مطلب عمده احزا   رواکر خارجی   

، این دو طرز دید جنببۀ علمبی ندارنبد  کا ساده نگری ویا اغراد گون  توجی  میشودقرار دارد ک  عمدتا ً 

 ک  دلیل اینۀ  :

یببده گببریتن ارتببباط پدیببده هببا کصببورت  مجمببوعی و ارتببباط ایببن امببر کبب  معنببی ناد سبباده نگببریاول ـ  

خببوش کینببی ویبا  تنًببر مبا از د نیببای ارتباطبات متنببوع  نمیتوانببد اجتماعبات انسببانی کطبور خببا  اسب  ، 

 واقعی  وجود این ارتباطات را نًی سازد.

 

خبود را  دوم ـ کرخی دیگر کا قرار گریتن در موعع معین ایدیولو یک ک  موعع دیگبران مبی تازنبد و 

 ،  زحم  ریش  یاکی ، علل و پیشین  تاریطی این ارتباطات را ک  خود نمی دهند هم  جانب  محق میدانند 

کب  حسبا  مبی آورنبد ، در حالیۀب   مبردود و کبا خیانب  هب  طبرازاحزا  را  خارجی رواکر و هر گون  

کسبیاری از ایبن ایراد وگروه ها، خود ک  صورت مستقی  ویا غیر مستقی  ک   نین حال  مواج  انبد . این 

اصبول مرامبی و  لیب  خبود را قببل از آنۀب  کبر پایبۀ احزا  )مطصوصباً در کشبورهای عقبب مانبده( یعا

د تبا آغاز میۀننبد واز ایبن طریبق تبالش کب  خبرچ میدهنبمدون شده کاشد، عۀب العمالن  کرنام  مشطص 

عالی  حریًان سیاسبی خبود ایجباد کننبد کب  مببارزۀ دادخواهانب  و خبدم  گبراری کب   الش های یرا راه ی

تا حدی ک  حاشی  میراند، از ایبن وعبع قبدرت حاکمب  سبود جسبت  و احبزا  مردم را ک  رنگ ساخت  و 

وارد  خبویشپایب  هبای قبدرت  ر مسبتحۀ  سباختنواکست  ک  خود را کطبور آشبۀار ویبا مطًیانب  کب  منظبو

قببرار  در موعببع اپوزیسببیون از اینۀبب  در اینصببورت تعببدادی از احببزا  عببالوه. صببحنۀ سیاسببی میۀنببد

ناگزیر اند تا در مقاکل حریًان سیاسی خود نیبز مقاکلب  کننبد وراه پیشبروی خبویش را گیرند ، همینان می

کقا و پیشری  خود ندارند ارند، در  نین کارزار مبارزاتی عدۀ از احزا  ک  توان کایی کرای کاز نگ  د

  می پیوندند .منحل ویا کا احزا  دیگری ک  همسوئی دارند 

 

 جا دارد مطالبی کصورت یشرده در مورد خصوصیات کلی احزا  و سازمان های دوستان محترم،   

 در سراسر زندگی  احزا  ویا از تاریخ این ای در کره ارائ  کن  ک  ایغانستان  ما کشور عزیز سیاسی

 ن حاک  کوده و احتما ال ً هنوزه  هس . شا

آن مطالبی ارائب  شبد ، ایبن مطالبب کماکبان در روشنًۀران و کرعۀب  جامع  کر در مورد اثر گراری  

 سازمان های سیاسی نیز صادد اس  . مورد احزا  و 

 

 احببزا  ، تشببۀیل ویعالیبب  سیاسببی تببأ سببیب ازآغببازقبببل ازهمبب  نۀتبب  قاکببل عطببف توجبب  اینسبب  کبب     

آشبۀار داشبتند کب   و گباهیاختالیبات نهبانی  ایراد ی در سطن رهببری ایبن احبزا  کبا هب  ، درایغانستان
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ت بعیف حبز  مرکوطب  را در قببال و گبی ه آتش خش  و نًرت را کبرروی هب  مبی پاشبیدند وایبن شبۀنند

 داش . 

 

دشبمن مشبتر   اکبردرکر در مقاکل همدیگر ویا ایغانستان کال استثنا از سیاس  خشون تمام احزا  در   

کبار میگریتنبد کب  علبل و پبیش زمینب  هبای آن کصبورت ویا عمال ً غیرمستقی   خویش کصورت مستقی ، 

 مطتصر از پی خواهد آمد .

 

صباحبان درایغانسبتان از سیاسب   احبزا  تجبدد گبرا و محایظب  کبارتعدادقاکل مالحظ  ای از اع ای   

ن اس  ،  یزهبای آموختب  و اندوختب  هبای خبود را تعصبات عجیک  کا انواع   یکشور قدرت محلی ویا

در صبدد اسبتًاده از انتقال ودر مواردی کرای دسترسی اهداا شطصی خبویش ک  درون حز  مرکوط  

ا ً  بالش ک  مسبلمنداش   سازگاری کع ا ً کا اهداا دراز مدت ویا جاری حز  ک  شدند  نین سیاستی 

  ک  حز  میگردید.   زا و در مواردی سبب زیان های جبران نا پریر

 

تا کنون ک  سیاس  ایراط و تًریر تمایبل کیشبتر دارنبد  تبا  خویش باحزا  در ایغانستان از آوان تأ سی  

شبن و غیبر مؤدکانب  اکثریب  کرخبورد خ اعمبالگرایان  ، ک  عببارت دیگرمدارا سیاس  میان  رویی و ک  

یرهنبگ گًب  و شبنود جبای ی میشد و اع ای یک حز  درکراکر رقیبان سیاسی اش یک امر عادی تلق

میبداد کب  یقبر کبازار سیاسب  نتیجب  کصبورت کتببی  ویبا شبًاهی طوالنی وکی ک  جروکحر های خود را 

سیاسببی را دامبن میببزد کبب  کع با ً کبب  کرخببورد یزیۀببی  ی و نببوعی دشببمناحساسباتی را گببرم مببی سباخ  

ایببان ن ایببراط گری دردامببسیاسب علنببی خشببون  لۀبب  هببای خبون اولبین کبب  کمثاکببۀوحتبی قتببل منجببر میشبد 

ویبا نهبان خبود را آمبادۀ پاسبخ  در واکنش ک  این امر کصورت آشۀارسیاسی  ایراد ماجراجو  نمایان شد.

ریشب  هبای   کب  خشبون  منتهبی میشبد و امبا اینۀب دادن ک  رویداد مشاک  احتمالی میۀردند ک  در نهایب  

  ای کببرای رسببیدن کبب  مقاصببد خببویش کۀببار سیاسببیون ایغانسببتان آنببرا وسببیل در کجاسبب  و  ببراخشببون  

حبد یهب  و در  خبود  نبین جبوا     نویسبندۀ ایبن سبطور کب  آن درئوالی اس  کبس ؟گریت  ویا میگیرند 

  ارائ  میۀن  .

 

مسبتبدین کراقشبار   وم ک  خشون  نتیجۀ  اعمال یشارمسبتقی  ویبا غیبر مسبتقی قبل از هم  کاید یاد آور ش 

د اجتماعی ریشۀ خشون  اس   ک  ک  مقصبد تسبلر یبک ویبا  نبد استبدا وتعصبات اس  . طتلف جامع م

 . شار دیگر جامع  کۀار گریت  میشودگروه اجتماعی کر اق

 

. البتب  ناگًتب  پیداسب  کب  در این نوشت  خشون  سیاسی مطرت کحر اس   کن  اینۀ  ی ک  کاید ذکرمطلب

خشون  ها از قبیبل خشبون  هبای گروهبی  در طول روند تۀاملی خویش تا کنون کا انواعجوامع کشری 

کب      ک  کحر جداگان  ای اسب  .جنسی وغیره روک  رواس  طبقاتی، ،دینی ـ مرهبی ، قومی ، نژادی، 

کبب  انببواع  کببا خواننببدگان شببریک سببازمیقببر کبب  اختصببار نقطبب  نظببر خببود را  ، مببایل  ایببن مطلبببارتببباط 

ازهب  متًباوت اسب  یعنبی کرخبی از ایبن لبف متبرکره در جوامبع مطتتعصبات و خشبون  هبای اجتمباعی 

و کرجسببت  تببر اسبب  ، در حالیۀبب  همببین نببوع خشببون  هببا در خشببون  هببا در کع ببی از جوامببع کیشببتر 

وامع دیگر آنقدر کرجست  و مطرت نیستند ک  ک  موقعی  جغراییائی و مراحل تۀامل تاریطی هبر کبدام ج

و خشون  های ناشی از آنهبا  نژادی ، قومی ...() گروهی ،  اگرک  تًاوت هااز این جوامع واکست  اس .

، میتوانبد کب  مطلبق گرائبی منجبر شبود و همبین مطلبق ک  مثاکۀ یک امر دایمی و تغییر نا پریر دیده شبود 

مسایل مطروح  سرو کاری ندارد ، دسب  و پبای خبرد  گرائی و تعصبات میان تهی ک  کا علل و عوامل

تواند از زندگی کاهمی جز  هره ای زش  و خشبن  یبز دیگبری  گرائی را ک  غل و زنجیر می کندد، نمی

آشبو   رسیدن ک  اهداا خویش می پندارنبد ، کب  ک  خشون  را وسیلۀمتعصبین را ک  نمایش کگرارند.  

گری و جنگ متوسل میشوند ،  یبزی کب  کب  همبۀ جامعب  و مطصوصبا ً نسبل جبوان زیبان هبای جببران 

   ناپریر را تحمیل میۀند.
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خشبون  داخلبی ازطبرا اسبتبداد گبران  دارای دو کعبد  داخلبی و خبارجی اسب ،در ایغانسبتان   خشون  

جبزء کشبورهای اسبتبداد زده محسبو   ردم اعمبال شبده کب  ایغانسبتان داخلی طی قرون و اعصار کبر مب

پوسب  خشبون  نب  کشبۀل آشبۀار و آنی  مرکوط کب  خشبون  کیرونبی میشبود کایبد گًب  کب  ایبن میشود . 

 ببون آزادی ،کراکببری، عببدال  اجتمبباعی  سیاسببی و اجتمبباعی مًبباهیمیکصببورت آمیطتبب  کببا    کنببده، کلۀبب

در اشبۀال  ب  گرایانب   ر سیاسبی و اقتصبادی کشبور هبای دیگبردر شرای کصورت تیوریزه شده وغیره

    شبده کب   ایغانسبتان سیاسبیوارد ی بای کصورت مجموعۀ از خطوط یۀری و  تدوین  ویا راس  گرایان

  یعالیب  سیاسبی ترغیبب کبرد.  ذهنیب   تاد و تبازه وارد کب  صبحنۀ  سیاسبی را مجبر و  و کبجوانان مش

کببا وجببود گونبباگون سیاسببی و اجتمبباعی رقبب  زد،  و طببرز دیببد شببان را نسببب  کبب  مسببایلوسببلیقۀ سیاسببی 

این گروه هبا و سبازمان اختالیات عمیق سیاسی کین گروه ها و سازمانهای مطتلف سیاسی وج  مشتر  

داشببتن  نببین طببرز « . پاسببخ خشببون ، خشببون  اسبب .»  کببر ایببن اعتقبباد کنببا یایتبب  کببود کبب  مببلدر ع هببا

 و انتقبام خشون  ایۀار معلول دو عامل عمده و اساسی یعنی پیوستنتًۀریک امر تصادیی نبوده ، کلۀ  

در جریان پیاده کردن تغییرات در کشور های خویش ک  دیگران  یعریان داخلی کا ایۀار خشون  آمیز

 یی در طول قرون نهادین  شده و ک  راه انداختن در حقیق  خشون  و زور گو کۀار گریت  اند ، میباشد .

وهنبوز در  مجبال  نبین  یبزی را نیایتب « عبدم خشبون  » ، در حالیۀب   امر قاکل تعجب نیسب  خشون 

کر یایب  میتبوان کب  کبا آنیب  کب  در کباال تبر قید ریتار و گًتار معدودی از خیر اندیشان کباقی مانبده اسب .

نیبز کسبتر مناسببی امنی   ه ها حتی در کهترین حال  داشتنآسانی نتیج  گری  ک  ایغانستان در طول سد

  کرای خشون  کوده و هنوز هس  .

 

خشبون  در امبان نماندنبد ، کلۀب  احزا  و سازمانهای سیاسی کر آمده از  نین شرایر نب  تنهبا از گزنبد  

 ناورشبدند ، مطصوصبا ً از اینۀب  مسبئل  عظبی   خواسبت  ویبا نبا خواسبت  ش خود کا این جریان )خشبون (

کببرای وعبباح  کیشببتر و  صبباری و شطصببی  محببوری در میببان کاشببد.کشببۀل انحقببدرت سیاسببی و آنهبب  

 تجسب ریش  های خارجی خشون  ک  همزمان و در مسیر واحد کا خشون  داخلی پیوند خورده مطالب 

 : ک مطتصر را شایان ذکر میدان  

پشب  سبر گراشب  کب  عبایعات کبزرگ مبادی و معنبوی را کب  جهان ما قببل کبراین دو جنبگ جهبانی را  

روسببی  و سببقوط ر یبب  هببای  اکتببوکردر انقببال  جنببگ جهببانی اول کببا پیببروزی نبببال داشبب  . در جریبباند

 ک  نتیج  مستقی  این جنگ کود سیمای سیاسبی، اقتصبادی و اجتمباعی جوامبع مطتلبف تبا شاهی در اروپا

شبۀل گریب  و جنبش های عد استعماری  از جنگ جهانی دومحد زیادی تغییر یای  و مطصوصا ً کعد 

 نیبزرا اسبتعمار، کلۀب  کقایبای داخلبی آن واقعی  انۀار ناپریر عرض اندام کبرد کب  نب  تنهبا طبرد حیر ک 

د کب  کبا آوردن تشبۀیل میبدا،  پیشگامان عد استبداد و استعمار را اکثرا ً طبقبات محبروم  هدا قرار داد

کبا طبرز تًۀبر کرگشب  ناپبریری آن آمادۀ هرگون  ایثبار و یبداکاری کودنبد و دیاع از استقرار نظ  نوین و

نسب  کب  مطبالًین خبود در پبیش گریتنبد کب  جنببۀ نظ  نوین مورد نظر خویش کرخورد سط  گیران  ای 

خشبون  کب  نوکبۀ خبود ریشب  در  نبین البتب  ایبن  سایر جنب  هایش متبارز تبر کبود ،  خشون  آمیز آن از

مزیبد کبر آن جبو خشون  های قبلی دارد ک  از طرا حاکمان وق  طی اعصار و قبرون اعمبال میشبد و

خشبون  در مقاکبل  » کر خورد در واقع دو جنگ جهانی کر حدت و شدت آن می ایزود ک ایجاد شده از 

نظب   آنۀ  رنگ میساخ  کا تن داری را کی خویشخشون ، احساس کشر دوستی و عدم  کود،  «خشون 

و  تًۀببر عببدال  اجتمبباعی ،کراکببری ، عببدم تعصببب و مهبب  تببر از همبب  آزادی هببای یببردی نببوین متببرکره

کب  کبا  سیاسبی جدیدکرخبی از هبوا دارن ایبن سباختارآمیز اعمبال خشبون  اجتماعی را کا خبود داشب  امبا

 نهًتبب   را در انسببانی ایببن همبب  ارزش هببا ی تببالش میۀردنببد خببویش  نببگ و دنببدان کببرای حًببظ قببدرت 

مبی کبرای ایبراد عبادی مشبۀل کب  در  ماهیب  ارزشبی اش را  ظار تا حبد زیبادی نبا مرئبی میسباخ  ان

تبازه  و مطالًبان کرای احیای مجبدد حۀمرانبی  ای قبلی  شۀس  خوردهساخ  . مقاوم  کقایای حاکمان 

 مجریبانهبر دو جنبات متطاصب  عمال خشون  کار را تقویب  میۀبرد، ا، کرعلی  حاکمان جدید    کر خاست 

 کا یرهنگ عدم خشون  یاصل  زیادی داشتند. خشون  اند ک 
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 حرکب  ، جبا دارد کب  اینبک سبیر خشبون  سیاسبی  مطتصر در مورد زمین  هبای ایجبادکا  اشاره کلی و 

 در ایغانستان کصورت اجمالی از نظر کگررانی  . این خشون  و مجریان آن را

 

داد زده ای اسب  کبب  کبا شبندگان ایبن خطببۀ کاسبتانی هییگباه از اسبتبداد و مظببال  ایغانسبتان کشبور اسبتب   

دوران کعبد از جنبگ دوم جهبانی معطبوا کب   و کررسی مطتصر من ولی کحراجتماعی یارغ نبوده اند 

 ایبن و ریتن کلی ویا قسبمیکرروی صحنۀ قدرت سیاسی   راس  آمدن احزا  و سازمانهای    و الی 

   صحن  می کاشد.  از روی احزا  و سازمانهای

 

ملل مطتلف اع  از کشورهای دخیل در جنگ ویا کیطبرا از نتبایج و پیامبد زندگی سیاسی و اجتماعی   

 های این جنگ کی اثر نیس  ک  ایغانستان نیز از آن جمل  اس .

 

اش را  ن تبا کوکبا دامنب  وانقالکی تحر  کیشتر یای  و از  بیکعد از جنگ جهانی دوم جنبش های  پی   

 میالدی نمایان شد.  قرن کیست   6اثراتش در ایغانستان نیز در ده   گستراند ک 

 

حامیبان محلبی  نستان در طول تاریخ تا اعبالن جمهوریب  محمبد داتد توسبر خبانواده هبای معبین وایغا  

نمبی ل هرگونب  خشبون  اکباء آنها اداره میشد . این خبانواده هبا کبرای کقبا قبدرت و تسبلر خبویش از اعمبا

ایبراد و اشببطا  کبب    یعنبی کبار کببرد عبدم خشبون  ویببا خشبون  کمتبر  ، موجودیب  اسببتثناهاتورزیدنبد

 قدرت و اعمال یشار.سیست   خود مرتبر اس  ون  ک  هرم قدرت جداگان 

 

میالدی قرن گرشت  و کعد از آن ی ای سیاسی نسببتا ً مسباعدی در ایغانسبتان ایجباد  6در جریان ده     

 عمدتا ً ک  دو شاخ  متمایزشد.آن اپوزیسیون سیاسی در مقاکل دول  وق  شۀل گری  ک   شد ک  ک  اثر

 اپوزیسون    )انقالکی(  ()احزا  ـ گروه های1    

 یا محایظ  کاراپوزیسیون راس   )احزا ( ـ گروه های2    

 

ه هبا در صبحنۀ کمتر مورد کحر اس  ، ک  دلیل اینۀ   نین گروه ویبا گبرو سطن از گروه های میان  رو

 سیاسی کشور نقش نا ملموس داشت  اند .

 

دور داشبب  و آن  طلببب قاکببل دقبب  را نبایببد از نظببرقببل از توعببیحات مطتصببر در کببارۀ ایببن دو گببروه م 

سیاسبی اش هییگباه دولب  دمبو کراتیبک وجبود نداشبت  و کب  همبین در ایغانستان  در طول تاریخ  اینۀ  

 دموکراتیک را ک  خود ندیده و تجرک  نۀرده اس .های اپوزیسیون ویا نهاد  سان این کشور

 

قسب  میشبدند کبا گبرایش و نزدیۀبی کب  خبر نسببتا ً میانب  رو مناول ک  خود ک  دست  های تنبد رو و گروه  

دولب  وقب  و سبایر مطبالًین خبود در کسبیاری مبوارد کر عد جنبش های  پی جهانی در مبارزه  یۀری

کبا   کب  ایبن امبر  درپیونبدمیشبدند  کبر خبویش     خشبون  احتمبالی واردهعلیب کالمثبل  پاسخ گویی  آماده  

هبا مسباعد سباخ  . حبوادث  سایر عوامل خشون  زا زمینب  ای کبر خبورد خشبن را از جانبب ایبن گبروه

همبین گبروه هبا حباک  و مسبلر عبدم خشبون  در میبان ایراط گرایان  پی کر  ک  خشون  کعدی نشان داد

وامببا  ونببی آن جببز ریتببار و سیاسبب  خشببون   یببز دیگببری کببوده نمببی توانببداسبب  کبب  طبعببا ً انعۀبباس کیر

 پی ک  کا قیام مسلحان   حاکمی  دولتبی را کدسب  گریتنبد ، کرخورد خشون  آمیز محدود ک  گروه های 

و کبا امۀانبات این گروه ها اس  ک   اکزار خشبون  را در سبطوت مطتلبف  تمام شامل حال  نمیشود کلۀ 

خویش کۀار گریتند . انگیزۀ این هم  کرخورد و تقاکل  دشمنان  نبا گهبانی و  اهداا کرای رسیدن ک  خود

دارد، گرشببت  ای کبب  در آن خشببون  اسببتبداد داخلببی از یببک دیعتببا ً شببۀل نگریتبب  کلۀبب  ریشبب  در گرشببت  

ک  این گروه ها کا آنهبا همسبوئی  جهانیدرونی جنبش های  پی ، اختالیات  طرا ،  ی ای جنگ سرد

مؤثریب  اختالیات داخلی ک  شمول اختالیات رهببران ایبن گبروه هبا از طبرا دیگبر  کالخره  و   داشتند

 مطلب قاکل ترکر دیگر اینۀ ، احزا  و سازمانهای  پی ک  آن حدی از پطتگی سازمانی و سیاسی دارد.
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 ند  حلقات  یراد و اشطا  و حتیک  کتوانند خود را از قید و کند احساسات رها سازند . انرسیده کودند 

ت خویش، کدون  هب  مدنًری واکست  ک  احزا  و سا زمانهای مرکور کدون در نظر داش  اهداا دراز 

مقامببات رهبببری خببویش، خببود سببران  و مسببتقالن  کبب  اعمببالی دسبب  مببی یازیدنببد کبب  پیامببد هببای   آهنگببی

رد احبببزا  نببباگوار کبببرای احبببزا  و سبببازمانهای مرکوطببب  در قببببال داشببب ، ایبببن امبببر نببب  تنهبببا در مبببو

صادد اس ، کلۀب  کب  خبود حبز  حباک  نیبز ک  موعع مطالف کا حز   پی حاک  گریتند  سازمانهای و

کر میگردد یعنی تشت  ،  پراندگی و احساسات سیاسی کبر همبۀ سبازمانها و احبزا   پبی اعب  از حبز  

ببان ایراطبی کب  کصبورت آنبی کب  نًبع قبدرت طلحاک   و ا پوزیسیون  تا حد قاکل مالحظب  ای حباک  کبود 

این روند در اکعاد مطتلف خود  نهان ک  قدرت شطصی  خود را مبنا قرار میدادند ، تمام میشد.آشۀار و 

ه می ساخ  ک  کارسنگین آنرا هم  کدوش کشیدند، کدون آنۀ  کرندۀ اصلی ایبن د دامنۀ خشون  را گستر

 این یا آن گروه مشطص کاشد.رویا رویی 

 

 کبدون ارائب  کرنامب  مشبطص و مبدون  ا محایظ  کار ک  مبارزۀ خویش رایسیون راس  یهای اپوزگروه 

، ۀوالر میطواندنبد دولب  شباهی کب  آنبرا دولب  سب عۀبب العمبل در مقاکبل  پبی هبا شبروع کردنبد کبا  کبا

دول  را گریب  کب  مبورد حمایب  و پشبتیبانی کرخبی از کطش میان  رو این گروه ها جانب   درگیر شدند.

  رار گریتند.مقامات کلیدی دول  ق

 

و  غبر   واقعیب   تقاکبل یرهنبگ مدرنیتب  قبل از همب  در درسطن جهانی مبارزه این گروه ها انگیزۀ   

نهًتبب  اسببب .  کببا سبببقوط   شبببرد اسببالمی کببب  سببردمداری امپراطبببوری ترکیبب  عثمبببانی  انببۀمحایظبب  کار

نه بب  هببای عببد کعببدا ً تحبب  تببأ ثیببر شببد و  خببود مرحلببۀ نببوین ایببن تقاکببل وارد امپراطببوری متببرکره

م اسبالم سیاسبی کب  خبود گریب  ازکشورمصبر سبر کشبید و کب  سبایر کب  نبا استعماری کصورت حرکتبی 

ک  یعالی  سیاسی پرداخ  و ادعبای دیباع از اسبالم را شبعار خبود نقاط جهان اسالم و منجمل  ایغانستان 

زگار کببود ونبب  کببا خشببون  دینببی و مببرهبی سبباکبب  کببا  طببالًین اش از در خشببون  در آمببدو کببا م قببرار داد

اسبالم سیاسبی هسبتند ـ نویسبندۀ یبارغ از دغدغب   اعتقباد راسبتین دارنبد و )ایبرادی کب  اعتقبادات مؤمنبان

و همزیستی را جزء ال ینًبک زنبدگی  ک  طی صد ها سال و نسل های متمادی ک  اسالم گرویده اند (متن

 اجتماعی کشری میدانند.

 

نیش خشون  و انتقام   یاصل  کین این گروه ها ومردم ایجاد  ف از اسالم (ئ  های مطتلاز میان قرا ) گز 

 کرد و یقر کستر کو ک ون   ندان مناسب کرای گسترش اندیش  های شان کاقی گراش  .

 

عتقبادات دینبی مبردم وکب  جبا ک  گویا کا نادیده گریتن ا مقاکل  کا مطالًین خویش کرای ادعای این گروه ها 

را کبر انگیطتب  انبد، نتوانسب  سرپوشبی کبرای پنهبان نگهداشبتن عیبو   نهباخشب  آمناسک دینی  ن  آوردن

کبا وجبود  پایبنبدی  خوکی وکا وعاح  کامل نشان داد ک  ایبن گبروه هبا  خود شان کاشد. جریان حوادث ک 

اعتمباد   خبویش کبا مؤمنبان و مبردم عبادی نتوانسبتند کب   مبدغ  دانسبتنمورات دینبی ودر اجرای ا و دق  

کنند، البت  دالیل مطتلبف در ایبن امبر دخیبل اسب  و امبا مهب  تبرین آن یاصبلۀ زیباد را جلب اکثری  مردم 

درخشبان  کارنامب  سیاسبی و  سبر نوشب شا ن علی الرغ  ادعا های کلند کاال  کین حرا و عمل اس  ک  

هبی رادو  دنیبای معاصبر ایبن گبروه هبا را درگریز از واقعی  های  ندارند. کهتر از مطالًین خویش تر و

کبا دسب  وپبا  هب  و عدم خشبون  دمسباز کننبد ویباخود را کا اعتدال گرائی  یا سرنوش  ساز قرار داده ک 

 زار خشون  غرد و محو شوند. در لجنزدن 

 

مطالبی ک  در مورد گروه ها )احزا (  پی و راستی در یود ترکر یای  روی یک صبًح  کبود و امبا    

 داش  . از نظر دورروی صًحۀ دیگر را ه  نباید 

 

 اقشببار و گببروه هببای کببازی میۀننببد، هببر پدیببده و از جملبب  پدیببده هببای اجتمبباعی نقببش مثببب  ومنًببی را   

 خود دارند جهات مثب  و منًی این پدیده ها را مشطص میسازند.کا معیار های ک  نزد  مطتلف اجتماعی 
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گبردد کب  سباکقۀ انبدکی می تشۀیل احزا  و سا زمانهای سیاسی و اجتماعی ک  تباریخ معاصبر کشبری  کبر

ایجبباد و تأسببیب  نببین نهادهببا کبب  معنببی اشببترا  اقشببار و طبقببات مطتلببف  دو قببرن را دارد.از  کیشببتر

مسبتثنی نببوده و نب  خواهبد  در زندگی سیاسی اس  ک  ایغانستان نیز از ایبن رونبد  رو کب  رشبداجتماعی 

 کود.      

 

 ببون ایغانسببتان ایر اینهببا پایبب  منطقببی ندارنببد، وارداتببی و کیگانبب  و نظبب  ببون ایببدئولو ی اصببطالحاتی  

نظریب  کب  خبود مقامبات کلنبد پایب  ایبن  طریبداران و همینبانجزیرۀ جدا از سبایر کشبور هبای دنیبا نیسب  

 کببر   کبدین وسبیل و را نبا دیبده میگریتنبدمطتلبف دولتبی وقب  کودنبد،  علبل و زمینب  هبای نًبوذ ایببدئو لبو ی 

 پرده پوشی میۀردند. در تأسیب حز  سیاسیعدم توانائی ،اراده واکتۀار خود 

 

کیببرون آوردن قببدرت سیاسبی از انحصببار قببدرت منببدان معببدودی کبب  کببر مهمتبرین نقببش احببزا  سیاسببی  

دراهرم قدرت هسبتند، مبی کدون اشترا  آنان ویا نماینده های واقعی شان سرنوش  اکثری  مطلق مردم 

کب  قبدرت مجبددا ً در جهب  انحصببار  رسبیدن از اکثبرا ً احبزا  سیاسبی کعببدکاشبد . در کشبورهای شبرقی 

حرکب  سیاسبی در  سبیر قبدرت تبال ش مبی ورزنبد کب  کع با ً پیامبد هبای نبا گبوار را کب  کبار مبی آورد . 

  مون  کارز این امر اس .ایغانستان و تعدادی از کشور ها ن

 

ف زنبدگی مبردم عدم ثبات سیاسی و اجتماعی در ایغانستان خبالء هبای وسبیعی را در کطبش هبای مطتلب  

یعنبی احبزا  یبرا قبومی ،  ایجاد کرده ک  از جمل  میتبوان کب  یقبدان احبزا  نیرومنبد سیاسبی سبرتا سبری

 از اهمیب  ویبژه  ای اشاره کرد، داشتن این  نبین احبزا  در شبرایر معاصبر کشبور منطق  ای و سمتی 

کببرای کیبرون ریبب   را بکرخبوردار اسب  و میتوانببد ثببات را کب  کشببور کبر گردانبد ،  راه حببل هبای مناسب

ازمشۀالت کنونی جستجو و عمالً  کۀار کبندد . آنانیۀب  نقبش احبزا  سرتاسبری را نادیبده میگیرنبد و کب  

نمیشوند، مسلماً  در جه  دیگر تمایل دارنبد ، ایبن تمایبل میتوانبد کب  اشبۀال و شبیوه هبای آن اهمی  قایل 

قبومی و قبیلبوی، دل کسبتگی کب   اعی خبود گبردانارز کند ، مثال ً رجع  ک   ساختارهای اجتمگونگون تب

کبا وغیره ک  کارائی  ندانی ندارند و ک  گرشت  پیوست  اند. ایرادی ک  کب  نقبش احبزا  نقش یرد محوری 

تمسبک میورزنبد، البتب  در ایبن می نگرند، ک  حوادث  نبد دهب  اخیبر  کی میلی، شک وتردید و حتی تنًر

ی نب  از تمبام جهبات و کطبور کامبل زیبرا  ب  کسبا نقطب  نظبر هبا مورد تا حدودی حبق کب  جانبب انبد وامبا

 کرای وعاح  کیشتر موعوعموجود اس  ک  قانع کننده نمی کاشد. عامیان  وسطحی در طرز دید شان 

 عمیق تر نیاز اس  .ک  تجسب و کنجۀاوی 

 

تمبام نبا کسبامانی حال کاید ک  گر شت  نظر اندازی کنبی  ، ایبن ادعبا کب  عامبل مسل  اس  ک  کرای در     

زمانیۀب   از  درسب  و منطقبی نیسب  زیبرا در گرشبت  دورهای کنونی احبزا  و سبازمانهای سیاسبی انبد 

نببا کسببامانی هببا همینببان کیببداد میۀببرد، اینۀبب  مببا در مظببال  اجتمبباعی و   جنببگ هببا، نبببود  خبببری  احببزا 

کلبی را  اید از آن این نتیجب سیاسی و اجتماعی زندگی داری  ، نبعصر ایجاد ورشد احزا  و سازمانهای 

گرشبت  از ایبن مسبایل متعبدد ال  گری  ک  مسئول این همب  نبا کسبامانی هبا در تمبا م اکعباد احبزا  هسبتند .

از جامعب  کب  احبزا  نًبوذ کبرده وکبرعۀب آن  شبده کیشبتر ینحل اجتماعی ک  طی قرون روی ه  انباشت 

مشبۀالت اجتمباعی راه حبل هبای را پیشبۀش کیبرون ریب  از کمتر . احزا  و سازمانهای سیاسبی کبرای 

عینی و ذهنی جامع  ک  یواصل مطتلف قرار دارد. در کشورهای عقب مانبدۀ  می کنند ک  کا واقعی  های

کنببا کببر دالیببل در مببوارد کسبیاری احببزا  از حببل آنیبب  کب  در کرنامبب  خببود مببی گنجاننبد  نظیبر ایغانسببتان،

رار میگیرنبد مسایل عدیدۀ ناهمگون اجتماعی و سیاسی قبتح  الشعاع عاجز می آیند، از این رو مطتلف 

ک  کحران و کالخره ک  از کبین  میگیرد ک  منجرو سلیقوی جای تًۀر دست  جمعی را  اختالیات شطصی، 

 حز  )احزا ( از صحنۀ سیاس  میگردد.ریتن 

 

حزکببی کببا   ، تجمببع تجمببع حزکببی یببرد کببا  مطلببب دیگببر شببایان دقبب  در مببورد احببزا  اینسبب  کبب  پیونببد    

کبا سبایر جوامبع ذیبرکر در نظبر گریتب   جامعب   ایبن پیوند جامع  ای ک  حز  از آن کر خاست   و کالخره
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گیبرد یعنبی حرکب  شبناختی از جبز کب  شود و همینان این پیوند کرعۀب نیز مورد کررسی و دق  قرار 

 کل و کر عۀب از کل ک  جز . 

 

 لسانی وغیره  دینی،  ون ساختار جغراییائی ، اتنیۀی ،  دارای اکعاد گوناگونساخ  و کای  جامع  ک   

میۀند . طوری ک  در کاال اشباره ریب  در میشود در شۀل گیری شطصی  ایراد حزکی رول عمده کازی 

 مبرکور هبای اپوزیسبیون ا شبۀل داده کب  یۀبی از وجبوه مشبتر نی رستبداد خشن ، اپوزیسیوایغانستان ا

سرش  همۀ اع ای حز  تلقی کرد ، یقر کب  عبده  شون  را جزءان خخشون  اس  کا اینه  نمیتوهمین 

اسبتقبال خطبر وحتبی قرکبانی هسبتند ، ایبن ای ک  کا جرئ  خشون  زا خویش کبرای احبراز کرسبی آمبادۀ 

کر رقیبان سیاسی خبویش امنیب  یبردی عدۀ معدود ولی یعال در احزا  کرای وارد آوردن عرکۀ مهلک 

را ک  کحران سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مبی کشبانند کب  کب  آسبانی قاکبل و اجتماعی را تهدید و جامع  

  جبران نیس .

 

تأ سیب و تشۀیل احزا  سیاسی در ایغانستان کهر شۀل و تح  هر عنوانی ک  کاشد، قببل از همب   کب     

 نکب  دوراخبا نبواده هبای کب  قبدرت سیاسبی را در قب ب  گریتب  کودنبد معنی گرار از دوران خود کامگی 

جدید اس  ک  در صورت مهار شبدن نیروهبا ی خشبون  گبرا وایراطبی  ب  وراسب  میتوانبد در نهایب  

هببد ا و  کبرای رسبیدن کبب  ایبن همببۀ مبردم ایغانسبتان مسبباعد و عملبی سببازد.زمینبۀ مشبارک  ملببی کبرای 

ک اهداا مشاک  کب  در آن منبایع مبردم وکشبور م بمر کاشبد نیباز کب  ایجباد و تقویبۀ نهباد هبای دموکراتیب

کاشبد و زمینبۀ میبدان  یدر کراکبر یۀب  تبازی هبای یبردی و گروهباس  ک  کتوانند مانع جدی و کاز دارندۀ 

  واپب گرا و ایراطی را تنگ وتنگ تر سازند . مستبد،  کرای عناصر خشون  گرا،یاکی 

 

رد خود را دارد ولی هییۀب حق نداانتطا  خر یۀری  ما ک  خوکی واقف اند ک  هر کب حق جوانان   

نیسب ، کلۀب  کبا قاکبل قببول  ن  تنهبا  تحمیل کند، مطلبی ک  کرای ایراطیون خر یۀری خود را کر دیگران

  تمام قوا و جنون آمیز کرای سلب این حق طبیعی و انسانی می تازند و حمل  ور میشوند .

 

ر ویببا مطلببب قاکببل یبباد آوری دیگببر اینۀبب  ، حزکببی ویببا غیببر حزکببی کببودن کبب  خببودی خببود مایبب  ایتطببا  

شبطص اسب  هبر شرمساری نیس  ، آنی  میتواند ایتطار ویا شرمساری را کار آورد ، اعمال یبردی هبر 

 همیش  یردی اس . نیز یرد در کراکر اعمالش مسئولی  دارد و مسئولی 

 

 

 نگرش های آرمان گرایانه 
 

 گرشت  دو جه  را در نظر دارند: اول ک  آینده و دوم آرمان گران 

  

و تسباوی حقبود همبۀ ایبراد جامعب    کراکبری  آن  آزادی، عبدال  ، نوعی تًۀر اید آل ک  در آرمانگرائی 

مدنظر اس  . آرمان گران آینده نگر معتقد اند ک  کا گرار از مشبۀالت و موانبع میتبوان کب  آزادی و ریباه 

. این  نبین ۀ آرمانی شان کا جدی  و از خود گرری تالش ک  خرچ مید هند رسید و کرای رسیدن ک  جامع

یوسبی میۀننبد کب  و کمتبر احسباس مأ کرخبورد خبوش کینانب  دارنبد   ایراد معمو الً  کا ق بایا ی اجتمباعی

ب  تلقی گردد اما  رسیدن ک   نین  نظ  اجتماعی کا دید مطلق گرایان  و مسبیر حرکب  عالم  مثمیتواند 

تطاکقب  قبرار در تصبادی و سیاسبی از قبل تعیین شده در کسا مبوارد کبا واقعیب  هبای جدیبد اجتمباعی ، اق

    نمی گیرد ک  سبب نا امیدی این دست  از آرمانگرایان میگردد.

 

یۀبر  ک  کهشب  گبر شبتۀ خبویش ویبا نسبل هبای قببل از خبود کا مأ یوسی   آرمانگرایان گرشت  گرا)نگر(  

 ءیخ پیوست  و احیا،  یزی ک  ک  تار منتظر معجزه ای هستند ک  کهش  گرشت  خود را کاز یاکند میۀنند و



 

شغنان سیمای اداره نشرات                                                                                               سید احمد علیانجنیر                

  مجددش امۀان ندارد .

 

از انواع  ست  از آرمانگرایان نجات جامع  مطالب مطتصر در مورد آرمانگرایان ایدئو لو یک ، این د  

، جامعب  ای کب  کدکطتی و نا کسامانی های اجتماعی را در گروه تحقق کامل اید ئو لبو ی خبویش میداننبد 

آرمانگرایبان ایبد ئولو یبک معمبوال ً در ج تبر از حبد تصبور اسب . دارای ساخ  و کای  کب  مراتبب کغبرن

و نظایر این  نین کلمات استًاده میۀنند ک  کبا منطبق ویبق « مگر» ، « اگر»ارائ  نظریات خود از کلمۀ 

نببدارد ، مببثال ً اگببر یببالن حادثبب  ر  نمیببداد ویببا یببالن شببطص زنببده ودر صببحن  ح ببور میداشبب  ، امببور 

( کببزرگ و کببو  ببک   ۀبب  وقببوع حببوادث ) کبب  نًببع ویببا عببرر، در حالییریبب  کرطبببق مببراد شببان پببیش م

کب  جریبان  از عوامبلقبوی تبردارنبده  کبازعامبل  موجودی  وعمبل یقر  در صورت  اجتنا  ناپریراس  ،

  و یا کند کردن حوادث شود . میتواند  مانع وقوع حوادث اندازی

 

ن اسبب  کبب  زمببان وقببوع حببوادث اجتمبباعی و مسببئل  زمببان وقببوع حببوادث از مباحببر دیگببر آرمانگرایببا   

معیارها و شاخص های نزد خود داشبت  کاشبند کب  این ایراد  میدانند ، شایدسیاسی را قبل ویا کعد از وق  

، محبا سببات ایبن  نبین ایبراد کا تمسک ک  آنها کرای وقوع حوادث زمان مناسب و نا مناسب قایبل هسبتند 

،  ببون انببد در دراز مبدت صببح  و اعتبببار خببود را حًببظ کنببد هبر قببدره  از دقبب  کرخببوردار کاشببد نمیتو

حوادث یۀی پی دیگر کطور سیل آسا می آیند و مسایل جدید را کب  روی صبحنۀ زنبدگی قبرار میدهنبد کب  

. پایب  داری و عبدم پایبداری آرمانگرایبان کب  ایبن امبر کمتبر توجب  دارنبد  محاسبات جدید اس  ، خواهان 

 دۀ زمان مناسب ویا غیر مناسب اس  و ن  تاریخ تولد این پدیده ها . پدیده های نو ههور مشطص کنن

 

سند و نسبل هبای متعبدد را ک  ک  اثر عوامل متعدد نها دین  شده و ک  قوام کر اجتماعی وسیاسی پدیده های

همرائی کنند ، از نظر ایبن نسبل هبا ههبور  نبین پدیبده هبا در زمبان مناسبب صبورت گریتب  وکبر عۀبب 

سقوط قرار گریت  و پا ک  پای نسل ها قدم نگراشبت  انبد ، همبین نسبل هبا ههبور در سراشیب  پدیده هائیۀ 

، در حالیۀب  عامبل سبقوط پدیبده هبا زمبان ههبور آنبان  نین پدیده ها را در زمبان نبا مناسبب مبی پندارنبد 

 مرتبر اس .نیس  ، کلۀ  عوامل متعدد دیگری ک  کا جریان زمان 

 

از مسبایل عمبدۀ دیگبری هسب  کب  کایبد در محبراد توجب  جوانبان قبرار  ارزش های عموم کشری یۀی   

ایببدئولو یک جوانبان مبا کب  ایببن مسبئل  از زاویبۀ دیبد  کرخببی از داشبت  کاشبد ، تبا جائیۀبب  مبن متوجب  شبدم

 سیاسی و یا اعتقادات دینی خویش مینگرند ک  وسع  نظر را محدود می سازد. 

 

ل شبۀل گریتب  ،  مقیبد کب  سیسبت   اجتمباعی ، اقتصبادی و ارزش های عموم کشری ک  طی هزاران سبا  

تبالش در جهب  نشبان دادن   سیاسی خا  و قاکل انحصار نیسب  و کب  هبر یبرد کبرۀ خباکی متعلبق اسب .

  کرتری اعتقادات دینی و اید ئو لو یک  کر ارزش های عموم کشری عبر و کی یرجام اس .

 

و یا در این راسبتا مببارزه کبرده  د انسانی سطن گًت  حقومتًۀرینی ک   از  ارزش های عموم کشری و  

این ویا آن ادیان  و ک  کاپیتالیزم یا سوسیالیزم تعلق ندارنبد ، کلۀب  اند ک  شرد و غر  ، شمال وجنو  ، 

، کشببریتی کبب  تببا تطبیببق عببدال  اجتمبباعی یاصببل  زیببادی دارد و ذهببن ایببن کبب  عمببوم کشببری  متعلببق انببد 

 لیببنۀلن، از آکراهببام  ایببن نوشببت  را کبب  سببطنانی  د مشببغول نگبب  داشببت  اسبب .متًۀببرین را همینببان کبب  خببو

، قببل درج شبده کبود   و خبودم در مبورد ایبن سبطنان کب  در ییسببو  مبدت هباتبصرۀ یۀبی از مشبترکین 

 اختتام می کطش  .

 

اش . کسانی کب  مطبالف همانطور ک  مایل نیست  کنده کسی کاش  ، حاعرنیست  آقای کسی ک"آکراهام لینۀلن میگوید :    
 "، خود لیاق  آزادی را ندارند.آزادی دیگرانند 

  



 

شغنان سیمای اداره نشرات                                                                                               سید احمد علیانجنیر                

گًتبار آکراهبام دوس  ییسببوکی مبا کب  از نوشبت  اش پیبدا کبود کب  یۀبی از گبروه هبای  پبی تعلبق دارد کب  

لینۀلن ک  دیده شک و تردید نگریست  و کاورمند نیس  کب   نبین سبطنان از زکبان  نبان شطصبیتی کب  از 

وتردید  ک  رد یاکی حقیقب  اسب  ، حبق کرخاست  ، کرآمده کاشد. داشتن شک رمای  ساالری کطن جهان س

مسل  هر کب اس  ولی نباید تردید داش  ک  ارزش هبای عمبوم کشبری از هبر نقطبۀ دنیبا قاکبل خیبزش و 

ارزش های عموم کشری ک  یک کاره ونا گهانی جهبان شبمول نشبده کلۀب  کبا گرشب  زمبان  گسترش اس .

 حل متعدد جا کاز کرده اند .وطی مرا

 

ک  مقصد ریباه کشبری  درهبر جبائی از جوانان ما کاید ک  هریی  های علمی، تۀنالو یک و یرهنگی ک   

حسبا  جنبگ ایبزار هبای مطبر  کب  کب  قصبد تسبلر و اسبارت  ایجباد شبده تقبدیر و احتبرام کننبد ،  جهان

 این امر مستثنا اس .دیگران کۀار گریت  میشود از 

 

دانشبمند کبزرگ دیگبری میگویبد،  نین تحریر داشت  ،  همینان تباط سطنان یود الرکر طی کمنتی ک  ار 

 ملتی ک  کر مل  دیگر ست  روا دارد، خود نمیتواند آزاد کاشد.

 

اگر) تۀی  کالم آرمانگرایان ( سطنان اندیشبمندان و متًۀبرین کبزرگ جهبان کطورکامبل عملبی میشبدند ،  

 و انواع مظال  اجتماعی نمی کودی  . یاصل  کین حرا و عمل ، کین دانش گی  امروز ما شاهد یقر، کرده

و جهال  آنقدر زیباد اسب  کب  سبطنان متًۀبرین راه آزادی قببل از آنۀب  کبر کرسبی کنشبینند و جامب  عمبل 

 کپوشند ک  کاد یراموشی سپرده میشوند ویا کصورت خیلی ناقص در عمل پیاده میگردند ک  قدرت تحر  

 ادین  نمیشوند و ال جرم  زوال می یاکند. ی ندارند و نهو پویائ

 

خیلبی خوشببینان  خواهبد کبود کب  گًتب  شبود، خواسبتن،  ا ک  مطلب یود می ایزای  ، مطالب کوتاه زیر ر 

کبرای   آغباز حرکب  کبرای تبوان منبدی و پیشبری  اسب  .اراده نقطبۀ توانستن اس  . کهرحال خواستن و 

 هریی  عرورت اس .و توانایی ک  نیرو ایجاد 

 

 هریی  ها را  طورایجاد کرد ؟  نیرو را  گون  تدار   دید و

پاسبخ هبر  ب  کاشبد ، یبک مطلبب  دیبدگاه هبای مطتلبف ، متًباوت کاشبد امباشاید پاسخ ک  این سئوال ها از 

)گبریتن( ایبن  ، جهب  دادناس  و آن اینۀ  جوانبان نیبروی عظبی  و هرییب  سباز در جامعب  انبد  واعن

امبورات جامعب  مسبتقیما ً  آسبیب پبریری آسبیب پبریری و  عبدم ،مسبتقی  درسرنوشب  جامعب  داردثرنیرو ا

 آگاهی جوانان ارتباط دارد. متناسب ک  آگاهی و عدم 

 

 رسال  خبره گان جوان اس  ک  راه کیرون ری  از  الش ها و ناهنجاری های اجتماعی را مشطص     

کاشبند ولبی اسبتًاده از تجبار  کزرگبان و گنجینب  هبای کبا ارزش و  ش  انتظار کیش از حد نداشت  سازند 

  .هر جوان اس   یرهنگی حق مسل 

 

منباکع زیبر نیبز اسبتًاده کرخی مطالب درج شده در مبدت معبین در یبیب کبو  از  در این نوشت  عالوه از

   :شده اس 

 

سببای   منتشببرۀنگبباه مطتصببری کبب  کحببر روشببنًۀری ، نوشببتۀ محتببرم پوهنمببل نصببرالدین پیۀببار  .1
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