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  داد نوراني: نوشته
 پيمان مليبرگرفته از سايت 

 قفسي محصور است پيام مجاهد در
چيزي آه نه فكر، نه . و چسپيدن به چند واژه و دستور است نقد و بررسي در آشور ما، عمومًا گل گفتن و گل شنيدن

مسؤول  به اين خاطر در نقد پيام مجاهد آه آقاي منصور مدير. گونه بوده و نمي تواند باشد ان و آالمم، اينذآر، نه بي
ارزيابي چند مسأله عام و خاص آن خواهم  هفته نامه پيام مجاهد آن را از من خواسته، آمي به درون خواهم خزيد و به

و از اينجاست آه ميان گل گفتن و نقد " ر لب ها جراحي مي آنندتبسم را ب" من به اين نقد زماني مي پردازم آه. پرداخت
 .من دريايي فاصله وجود دارد آه بايد آن را شجاعانه پيمود آردن، به نظر

 
قطور چند ساله ي پيام مجاهد را آقاي منصور برايم فرستاده  پيام مجاهد در قفسي محصور است گرچه آلكسيون هاي

 را ورق زدم آه اگر اين آلكسيون ها برايم نمي رسيد، هم 1384لي ام، فقط سال شغ بود، اما نسبت گرفتاري هاي
بيشتر پيش پايم سبز  ولي اين اوراق، مسؤوليت اين نقد را. جسته و گريخته اي از آن در ذهنم آاشته شده بود چيزهاي
 .آردند

 
گرچه چيزي در دنيا غير طبقاتي (تي باشد نشريه خاص طبقا آيد آه نمي تواند يك پيام مجاهد از جايي، قلمي و تفكري مي

نوسان  خواستگاه اين نشريه ميان افكار فيودالي و بورژوايي در(طبقات و اقشار معيني بسازند  تا خوانندگان آنرا،) نيست
را يافت، تا هر آس از هر  و نه طوري فراطبقاتيست آه بتوان درآن گرايشات خاص هومانيستي و پوپوليستي) است

مجاهد بيشتر افراد خاصي اند آه از نظر تنظيمي و سمتي  لذا خوانندگان پيام. ر خواست، آن را مطالعه نمايدموضع و ه
 .يا مخالفاني آه مي بينند اين نشريه در مورد آنان چه و چطور مي نويسد آنند و به اين نشريه نگاه مي

 
ده آه گاه با هوس پرواز، بيني اش به ستون مي گردي پيام مجاهد در قفسي به نام تنظيم، قوم و سمت به شكلي محصور

به اين صورت به نفع تنظيم، قوم و سمت خاصي قلمزني آرده، يك طرفه مي . پردازد خورد و تا ماه ها به عالج آن مي
رغم مراد آن، زاويه  بي لنگر در گرداب حوادث، آژ ومژ شده و به اين خاطر با زايش لحظه هاي جديد و اآثر به تازد و
 .فرو مي رود اتر و منزوي تر شده، در الي لحاف قورمه اي اين مريضي، عميق ترگر

 
زيرا پيام مجاهد . درونش آامًال در تناقض قرار دارد درج شده آه با" ارگان نشراتي مجاهدين افغانستان"برفرق نشريه، 

وري، مغازله حميدگلي و بي شده، تنظيمي آه بوي ويراني، پوست اندازي پيشا با نظر و حمايت تنظيم خاصي زاده
راه رهايي آشور از  آند و اآثر مجاهداني آه در طالبان و به اين صورت گذشته نابابي را در نهادش حمل مي اختالف با

 .تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي شمشير زدند، از آن بيزار اند

 
اي تول و ترازو مي آنند آه اين خود، پارادوآسي جداگانه  مجاهدان واقعي عمومًا حساب خود را با تنظيم ها در پله هاي

اند،  ها بر قلب هاي مردم خار آاشته پيام مجاهد آه تنظيمي است ولي چون تنظيم. آرده است را بر جبين پيام مجاهد حك
س قف"آه با اين جمله مي تواند  آند وقتي فكر مي. مسما مي سازد) مجاهدين افغانستان(لذا خود را به چنان ارگاني 

 .گردد محصوريتش را بشكند، سوال انگيزتر مي

 
 دموآراسي  خاصي، از دموآراسي ليبرال تنفر داشته، با غرب ستيزي. پيام مجاهد از دموآراسي موهومي دفاع مي آند

لذا ملغمه ي نامعلومي از دين و دموآراسي ساخته، در ميانه ي هردو . ندارد هاي توده اي و سوسياليستي را قبول
سعودي وجود  دموآراسي يي آه نه در استبدادي ترين آشور هاي اسالمي چون ايران و عربستان. باشد مي سرگردان

 .دارد و نه در آشورهاي اسالمي غرب گرايي چون پاآستان و الجزاير
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نه در خود گنجانيده و بر نشيبي حرآت مي آند آه  دموآراسي پيام مجاهد بي چوآات، آنارشي زده، هم آن و هم اين را

  .خزيدن به باال را دارد پايين پرت شده مي تواند و نه توان

 
در قانون اساسي جا گرفت، مبناي سكوالريستي  دموآراسي غربي آه براي آشور ما نيز در آنفرانس بن عرضه شد و

مغاير اختياري قرار مي دهد و به اين صورت ارتداد را نوعي استبداد و  دارد آه حقوق بشر و انتخاب هر ديني را
بنيادگرايي ديني  با اينكه ادعاي. پيام مجاهد اين تضاد را در دموآراسي خود نتوانسته حل آند. پندارد دموآراسي مي

 .فهمد آه چگونه با بنياد دموآراسي جور آمد نمايد دارد، نمي

 
رد و با چنان دل اين تكرار مكررات، وردي ندا پيام مجاهد چنان به آرزي و غرب زده ها چسپيده آه گويي غير از

آه تيكه داران دين و قدرت اند و ديگران را به چارميخ اتهام مي بندند، از  هايي آگاهانه، جنگساالران، آناني مشغولي
همگرايي با آنان دل  از يكسو آمي خجالت مي آشد تا آنان را تمجيد آند و از سوي ديگر از. نگه مي دارد تيررس بدور
وقتي دولت را عنوان مي آند با وجود ده ها لميده ي  .نش تا هنوز چنان خوني جريان داردچون در شرائي. بر نمي دارد

قرار مي دهد آه در آن به نوعي اختالف قومي، سمتي و تنظيمي مضمر بوده  ديگر بر قدرت، فقط آرزي را سيبل
خودي مي  ي، مخصوصًا تنظيماز بد مستي واليان بر قدرت و قومانداناني آه بوي تنظيم" گم نمي آند سوراخ دعا را"

هزاران خدعه و نيرنگ آنان، يا اصًال چيزي  دهند، به اشكال گوناگون طفره مي رود و به اختالس ها، قتل و غارت ها و
با . آه گويي آنجا ها گل آاشته شده و بهشت، روي زمين سبز گشته است گويد و يا چنان سرسري برخورد مي آند نمي

دموآراتيكي ها و   اآثرًا در صفحات پيام مجاهد غايب است و فقط از جنايات1996 تا 1992از تاريخ  چنين تفكريست آه
چسپند و به خاطري آه  و شوراي نظار مي چون بخشي از اين جنايات به جمعيت. طالبان، شكوه و شكايت سر مي دهد

با اين تفكر، پيام !! االي چشم تان ابرو بودهبيند آه بگويد درين سال ها ب خود را پنهان آرده باشد به ديگران هم الزم نمي
راه افتاده و مي افتد را  استبدادي آه از سوي تفنگساالران در شمال به. بيشتر رخ به جنوب و پشت به شمال دارد مجاهد

ان بيشتر عمده ساخته و در پس و پشت اين نگاه، استبدادگر تروريزم و موادمخدر جنوب را. هيچ و ياآمتر بيان مي دارد
 .نمايد شمال را استتار مي

مسعود گرچه . ولي برخورد اخالقي دارد پيام مجاهد به احمدشاه مسعود برخورد دگماتيك، متحجرانه، غير سياسي
تنظيم هاي جهادي بوده است، چيزي آه پيام مجاهد يا نمي تواند و يا نمي  پاآستان نرفت اما جزئي از عملكرد هاي گذشته

" قهرمان ملي" هرآسي حق دارد، هرآسي را قهرمان خود خطاب آند ولي خطاب. او برخورد آندطرفانه با  خواهد، بي
. را نبايد بدون رفراندوم در قانون اساسي جا داد از خود شرايط و وجايبي دارد آه بايد آن را بجا آرد و حتي چنين القابي

بابايي آه . و او را از آن باالها، باباي ما ساختندرفته اي چون ظاهر شاه آردند  آاره و خواب آاري آه در مورد شاه بي
 .چند نشريه سرآاري آن را قلقله مي آنند فقط

 
 بود آه آابل ويران شد 90طرف هاي درگير در دهه  اين را هر فرد آابلي در ضمير خود نوشته دارد آه مسعود يكي از

المي سپرده بود و جنوب آابل آمتر از شمال سر به رضاي تقدير جمعيت اس و در انحصار قدرت بي رقيب مي تاخت و
زيرا وقتي به . بودند مسعود جواب بسياري قضايا را از لوله تفنگ مي ديد، متحدان و اآثر پيروانش ناباب .آن ويران نشد

مشوره دادن در دولتمداري افغانستان هم به رهبر  قدرت رسيدند از هيچ آاري مضايقه نكردند و به دعوت حميدگل جهت
  .ظيمش اعتراض نكردتن

 
و ارزيابي دقيق توجيهي مي پالد، بازهم در ارزيابي  پيام مجاهد آه اين جمعبندي ها را دارد و براي هر يك عوض تحليل

درين رابطه نيز پيام مجاهد بر يك پا مي . مي ماند و از بيان حقايق طفره مي رود به يكي از مسايل مهم، آميتش لنگ
رساند، بيشتر جهت  ي پردازد و اگر انتقادي از زبان خود مسعود برآارآرد هايش به چاپ ميو فقط به تمجيد م ايستد

 .نشريه، الفباي چنين نقد و انتقادي را خوب مي فهمند آنست تا انتقادات بزرگتر پوشيده نگه داشته شود، ورنه قلمزنان اين

 
مي گيرد و چون بازهم بي تعادل مي راند، نيم گپ  پيام مجاهد، هشت ثور را جشن و شادينه روز مي نامد و به تجليل

 .فراموش مي آند گويد و نيم ديگر را عمدًا رامي
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و دولت هاي دست نشانده اش از اشغال و قدرت به زير  اينكه اآثريت قاطع ملت افغانستان به اين باور بودند تا شوروي

وي ديگر قضيه است و آن اينكه اين روز و اين ولي بحث مهم و اساسي، آن س .آشانده شوند، برايم جاي شكي نيست
شان به  مردم عمومًا تحولي را جشن مي گيرند آه چرخش اساسي در زندگي مادي و معنوي. هايي داشت جشن چه پيامد

گذاشته خواهد شد و از نعمات مادي  وجود آورد و به اين احساس برسند آه بعد از اين، آرامت هاي انساني شان ارج
 .گرديد يش شكوهنده تر برخوردار خواهندبهتر و آسا

 
نعمات مادي به عده ي معدودي تكيه شوند و خود شان  در غير آن، مردم دست به تحول و انقالب نمي زنند آه آسايش و

 هشت ثور آدام چرخش را ايجاد آرد؟. اختيار نمايند روزه فقر بگيرند و زندگي ملنگي را

 
ولي زندگي مردم چطور شد؟ مثًال پيام مجاهد در  صر و نوآر و چوآر رسيدند،اين درست است آه عده يي به ثروت، ق

چور و دخترش جهت حفظ عفتش خود را از چهار منزله به زير انداخت و  مورد زني آه شوهرش آشته، دارايي اش
عروسي آرد   با اوگزارش مي نويسد؟ و آيا مي نويسد؟ و يا خانواده پسري آه در قندهار قومانداني توته توته شد، چطور

مجاهد به اين خاطر آه چرا مجاهدين را  چه برخوردي مي آند؟ و اگر من اين را با واژه هاي سربين بنويسم، آيا پيام
و آيا مجاهدين واقعي براين قوماندانان تف نمي ريزند؟ پيام مجاهد در  آشد؟ تحقير مي آني، مرا به چارميخ ارتداد نمي

قومانداني آه با چند  ندانان جمعيت در بدخشان با ده وحشي هم گروپش براو تجاوز آرد و يايكي از قوما برابر زني آه
نمودند، چگونه عكس العمل نشان داد؟ طالبان لگدآوب   ساله در قندز تجاوز16تن از هم آاسگي هايش بر رحيمه گك 

را   نيست آه پيام مجاهد اين همه ناگفته هاآنان هيچ رسانه اي هيچ مشكلي ندارد، آيا مهم همه شدند و در ارزيابي جنايات
 آتمان ننمايد؟

 
مردم را چنان به ستوه آورد آه بر رژيم نجيب شكر  پيامدهاي هشت ثور بود آه طالبان را زاييد و پاتكساالري تنظيمي

هر آوچه مردم يك روز هم روي شادي و آرامي را ديدند؟ آيا هر رهبر تنظيم در  آيا بعد از اين جشن،. آشيدند مي
را به آساني مي  برپا نكرد؟ سكو نشينان هشت ثور از پشت ديوار هاي مسجد عيدگاه، ويرانه هاي هشت ثوري پادشاهي

سازد و از بيان اين  حلوا گفتن دهنش را شيرين مي پيام مجاهد با. بينند و عده اي از خجالت سرخ و بعضي عرق مي آنند
 . سازدمي نيم دردناك واقعيت، قلمش را در غالف

از جنايتكاران و ناقضان حقوق بشر، عمومًا  پيام مجاهد با ديده بان و آميسيون هاي حقوق بشر، تأمين عدالت و بازپرس
افراد را به شكلي از چنگ محكمه و عدالت رهانده باشد، با انتقاد از شيوه آار  دوپهلو برخورد مي آند و براي اينكه اين

آميسيون ها وديده بان ها،  اين درست است آه بايد اين. ها، اصل مسأله را مي پوشاندآميسيون ها و سياسي بودن آن اين
) ها، حاآميت طالبان و حاآميت بعد از سازده سپتمبر حاآميت حزب دموآراتيك، حاآميت تنظيم(جنايات هرچهار دوره 

 مردم افغانستان شاهد ظلم ها و بشر را معرفي نمايند، زيرا در هر چهار دوره، را ارزيابي آرده، متجاوزان برحقوق
باشند آه جواب دو ميليون  هايي بودند آه فقط هالآو و هيتلر قادر به انجام چنان اعمالي مي شدند، پس بايد آساني تعدي

 ميليارد دالر، ويراني زيربناهاي آشور، 130مليون مهاجر،  آشته، دعوت به تجاوز ارتش هاي بيگانه، قتل عام ها، پنج
قلم  پايتخت را بدهند؟ و عوض اينكه پيام مجاهد اين واقعيات و يا گوشه اي از آنان را از ار آابلي و ويراني هز64قتل 

توصيه آنند آه بار گناهان شان را در  براي آناني آه در تيررس چنين اتهاماتي قرار دارند،) 96 تا 92از (بياندازد 
ده باشند، سرخ روي و سرافراز، در ميان ملت شان زندگي آنند نكر دادگاهي بر زمين بگذارند و در صورتي آه جنايتي

 هاي آذايي و تهديد ديگران" منشور"نصيب شان نمي شود و اين طور خود را با امضا نمودن  و اگر چنين سرخ رويي
 خود را بسر برده و هر لحظه مي خواهند، برائت بدهند، تا زنده اند در اضطراب" آسي حق ندارد از گذشته ياد آند"آه 

ناقضان حقوق بشر را ورد نمي آند، چرا مخالف چنين  لذا اگر پيام مجاهد، دعاي سر. حلق آويز احساس خواهند آرد
 جويده مسأله را ساجقك آرده از شقي ترين آنان دفاع مي آند؟ محاآمه و بازپرسي است و جويده

 
، حقوق يكسان دارند و اين مهم نيست آه فالني قانون بازهم يكي از خوبي هاي دموآراسي اين است آه همه در برابر

در صورتي آه ادعاي حقوقي برآنان . چند لقب در پس و پيش نام شان يدك مي آشند رهبر آدام حزب و تنظيم است و يا
از پاچا نترس، حساب و  داشته باشد، فروتنانه بايد به محاآمه حاضر شده و به اين اصطالح عاميانه آه دزد نباش وجود
  .سازند ب شان را پاك ميآتا

آتاب ها مي هراسد و از پاگذاردن بر حقوق مردم به بهانه هاي مختلف دفاع مي آند؟  پيام مجاهد چرا از اين حساب و
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باشد بايد از آن چشم پوشيد؟ و  اينكه مثًال چرا گالب زوي، محاآمه نمي شود بايد اگر ادعايي بر رباني وجود داشته براي
 حقوق مردم از هردو شد؟يا طرفدار اعاده 

 
فقط پاآستان را شالق زده، از ايران اسمي بر زبان نمي  .پيام مجاهد در برخورد با همسايگان، بازهم يكجانبه مي راند

جنگ هاي داخلي ما هيزم بيار معرآه بود و برخورد هاي تحقير آميزي آه نسبت به  در حاليكه ايران هم در. آورد
سياه و سنگ سفيد به گوش  شايد آوازه هايي از استبدادگري هاي ايرانيان، در تل. ونه نداشتانجام مي داد، نم آوارگان

همين اآنون ايراني ها از طريق بنجل هاي تجارتي . نيست پيام مجاهد رسيده باشد، چيزي آه هيچ افغان از آن ها بي خبر
  تواند آن را آتمان آند و از بي آيفيتي آنهامي دهند آه حتي وزير خارجه شان هم نمي شان، آاالهايي را به خورد ما

همراه است آه تمام افغان ها،  چيزي نگويد، رفت و آمد آوارگان در مرز ها، مخصوصًا اردوگاه تايباد چنان با شقاوت
 پيام مجاهد با اين. ديگر آه از حوصله اين نوشته زايد اند فغان شان از اين بابت به آسمان رسيده است و ده ها مورد

مي آند و چون ايران هميشه براي جمعيت اسالمي تسليحات و پول مي رساند، لذا دستش  قضيه از ديد تنظيمي برخورد
 .سوي پيام مجاهد در افغانستان آزاد گذاشته شده، بازهم يكجانبه عمل مي آند از

 
، روز تا روز، منزوي تر خواهد به قضايا برخورد نكند پيام مجاهد تا زماني آه اين چارچوب ها را نشكند و با شفافيت

چون بسياري واقعيات . اجتماع به عنوان يك نشريه راستگو و رك گو شناور گردد شد و قادر نخواهد شد در روان
مردم را در قبال  قدر به حال و اآنون نزديك اند آه هر توجيهي در تشريح آنان، قضاوت هاي سختگيرانه ي گذشته، آن

هاي انحصار را طور واقعي بشكناند و بر سكوي  براي پيام مجاهد ميسر خواهد بود آه ستونخواهد داشت و اين زماني 
تا زماني آه قفس نشكند، پرواز ممكن . بايستد تا در گرداب حوادث غرق نشود موضعگيري ها و ارزيابي هاي ريالستيك

  .زماني آه پرواز ناممكن باشد، قفس الزم است نيست و تا

 
  .اهد خوبي هايي داشت، ديگران بنويسندبگذار اگر پيام مج

  
 


