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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیون ممضم ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 17.02.2019 تأریخ                                      ستووطند   

 
 فاشیست گفتن در افغانستان به یک ُمد تبدیل شده

 
اضافه  نیزاز زمانی که از خیرات امریکا به تمام ارزش های افغانی ما، ارزش های دیگری مانند دیموکراسی و آزادی بیان 

، از کلمات مانند فاشیست و  استند ستادو سه تای آنها خزیده ام خدا زیر هر سنگ ه نا کشده است، " کارشناسان سیاسی" م

، ندنداردهیچ یک از زمامداران افغان وجود  قاموس این "کارشناسان سیاسی"در  . فاشیستی به شکل افراطی استفاده میکنند

این ولگرد تی نبوده باشد. حتی بیسوادان فاشیسم نظاافغانی را سراغ ندارند، که  نظام ، یا هیچ یک دنباشکه فاشیست نبوده 

  اشرف غنی اتالق میکنند.به کلمه را به مثابه دشنام از عبدالرحمن خان گرفته تا 

شورای های چون روزانه ده ها جای کلمۀ فاشیست را در نوشته های این "کارشناسان سیاسی" میخوانم، یا از دهن لومپن 

خواستم برای روشن وبسایت های نوکران ایران مانند "کابل پرس" می خوانم،  یا در، نظاری مانند شفیع عیار می شنوم

رژیم های ذیل را در رابطه با فاشیزم یا فاشیسم،  ساده و کوتاه ساختن مغز های منجمد شان و به اندازۀ سواد شان تشریحات   

درست کلمۀ دشنام هم میدهند، از کارشناسان" این "ر چیزی بنویسم. امید است، که در آینده اگ مستبددولتمداران دیکتاتوری و 

  آن استفاده کنند.

 ریشۀ کلمۀ فاشیسم یا فاشیزم. 1

های چوبی  از شاخهقَوده ای معنی  بهف یسز   . استفاشی  ایتالیایییا به ف یسز   fascesبه زبان التین لغوی فاشیسم  ۀ ریش

از  این تصویر نماد   تبری بیرون آمده است. در حالی که ف یسز بین  از اویرصت اند. در بعضی ست که با طنابی به هم بسته شده

 .جمعی تبدیل شد قدرت   درن به نماد  م باستان بود، در دنیای مُ ورمحاکم در جریان استماع )گوش فرا دادن( 

 

 

موسیلیتی، بنیانگذار رژیم فاشیستی ایتالیا به  است، اولین بار توسط بنیتو« فاشیمو» آن که معادل ایتالیاییفاشیزم یا   فاشیسم

اقتصادی  و دستگاه هایمورد استفاده قرار گرفت. او فاشیسم را حاصل پیوند حکومت  عنوان یک تعریف سیاسی جدید
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شان تنها در تقویت حکومت و کمک  که ارزش  ،تعریف کرد هایی در دستگاه عظیم قدرتافراد را به عنوان مهرهنست. او دامی

 .استفاده کرد« حزب ملی فاشیست»موسولینی از این لغت در تعریف و نامگذاری  .شودمی تعریف حکومتبه اقتدار

رار گرفت. فاشیسم از رد استفاده قم های نظامی و مذهبی موتوسط رژیکلمۀ فاشیزم یا فاشیسم  بعد ها با مفهوم گسترده تری 

، محصول بحران های اقتصادی و اجتماعی پس از جنگ جهانی اول بود. که نمونۀ آنرا در آلمان می در اروپا لحاظ پدیده

 شناسیم. 

 فاشیسم رژیم نازی آلمان

تصاد آلمان بکلی مد، اقهمسایگانش درآبه تسخیر  مانلرو آنی اول قسمت های بزرگی از قلمبعد از شکست آلمان در جنگ جها

 ورشکست شد و مردم آلمان از فقر زیاد رنج میکشیدند.

      که پدیده یا نظریۀ  ،اینجا نمیخواهم به صعود و نزول شخص هیتلر بپردازم، زیرا از موضوع دور میشویم. فقط همینقدر

        که یک از نگاه احساسی پذیرفته نمی توانستند، آلمانها  ن لحاظ . از همیهم وجود داشت قبالا بین آلمانها "نژاد برتر" 

ا حتماز نظر آنها ، که در جنگ شکست بخورد. یف باشدع"نژاد برتر" آنقدر ض ند، ه اعوامل این شکست کسانی دیگری بود ا

 ند.ها و سوسیال دیموکرات ها انداختکمونیست بطور مثال تقصیر را به گردن یهودی ها، 

ه کرد و جنگ جهانی دوم را آغاز یا نژادپرستی را نیز اضاف نجا بود که هیتلر به اصوالت فاشیزم موسولینی اصول نژادیآز آ

ا تخمین) که نتیجۀ آن کشته شدن د،نمو  ون( انسان بود.لییم 65 - 50 ا

ا نیز از اعتبار افتاد. با آنهم د ایتالیبعد از شکست هیتلر در جنگ جهانی دوم پدیدۀ فاشیزم در دیگر کشور های اروپائی مانن

 .داشتندناحزاب ن وفاشیست اروپائی توفیق چندانی اما . نداحزاب ن و فاشسیت در اروپا و امریکای جنوبی به وجود آمد

                                                                                                                             اصول اساسی فاشیسم

 ،ابراز داشته بود میالدی ۱۹۳۲ در سال دانشنامۀ ایتالیا در موسولینی که اصول و مشخصات  فاشیسم را برخی از

  :اند ازعبارت

 عدم اعتقاد به سودمند بودن صلح  •
 سوسیالیستی های مخالفت با اندیشه •
 مزلیبرالی مخالفت با •
 (بودن خواه تمامیّت)  ها از دولتگروه ههمابعت  ت •
ّ ام پیشوا تقّدس •  کانتا سرحد 
   دموکراسی ت بامخالف •
 پرستی اعتقاد شدید به قهرمان •
 جویی تبلیغ روح رزم •
 حزبی نظام تک •
 بعداّ هیتلر پدیدۀ "نژاد برتر" یا نژادپرستی را به این مشخصات اضافه کرد. •

 با افغانستان ه مقایس

در فغانستان اصول باال را با مشخصات دولت های ا دهحاال هر "کار شناس سیاسی" داخلی و خارجی میتواند، این 

 ها و زمامداران طول تاریخ این کشور مقایسه نمایند و به ما بگویند، که این مشخصات  را در کدام یک از دولت

اشرف غنی  لیاو امان هللا خان ....عبدالرحمان خان تا میرویس خان هوتکی گرفته تا احمد شاه درانی ، از افغانستان

 ؟بوده اندفاشیست یکی از اینها سراغ دارند، تا برای ما ثابت سازند، که 

ازین "کارشناسان" اینست، که آیا مشخصات باال  بیشتر در دولت همسایۀ شرور غربی ما یعنی ایران سوال دومم 

 دیده می شود یا در افغانستان؟ بفرمایند مقایسه کنند!
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ر دولت های افغانستان نیز انگشت گذاشت، که د مشخصات که در باال ذکر شده است،شاید باالی یکی یا دو اصول و 

ی، یا نظام تک حزبی. اما این مشخصات را میتوان در نظام های ئبطور مثال تبلیغ روح رزم جو -دیده شده است

ن یک رژیم اصول را! از همین لحاظ از نگاه علمی بی 10مستبد و دیکتاتوری نیز مشاهده کرد، نه تمام آن 

  فرق گذاشته اند.مستبد حکومت یک یا مثال یک دیکتاتوری  طوره بیا فاشیستی، 

 دیکتاتوری چیست؟. 2

بحران به کسی واگذار این مقام در مواقع که  ،دیکتاتوری و دیکتاتور در اصل مقامی بود در جمهوری روم باستان

گرفت.  برای مدت محدود )معموال شش ماه( به دست میرا نظام اختیار کامل حکومت و  فرد  هنگام شد. در این  می

که روم باستان، اشرافزاده های ولی در اواخر دورٔه جمهوری  .قانونی بود دیکتاتوری رومی نوعی قدرت   ین رو،از ا

غیر  در دست گرفتند، این عنوان را به خود بستند و دیکتاتوری صورت   قانونی های غیر قدرت حکومت را از راه

                                                                                                                                  به خود گرفت، که این روند تا امروز ادامه دارد.را  نیقانو

سلحانه قدرت را تصرف میکنند و در اکثراّ یک گروه   از افراد زورمند یا رهبران نظامی از راه کودتا یا قیام های م

روا یا رهبر مطلق است، چون نفرما قدرت  ها رهبر قرار میگیرد. در این نوع حکومت  –رأس قدرت یک دیکتاتور 

 وجود ندارد. )رهبران بعد از او( او قدرت را به زور بدست آورده است، هیچ قاعدۀ منظمی برای جانیشینی 

اما تا زمانی  ، ردست و قانون نگار است و در شرایط مختلف در قانون دست می بمطلق ا دیکتاتور گرچه خود قدرت  

در کشور های که توسط از همین لحاظ  که خود دیکتاتور قانون جدید ننویسد، نمی تواند از این قدرت استفاده کند.

 دیکتاتور ها اداره میشود، بعضاّ برای سالهای متمادی  یک نوع حالت اضطراری حکمفرماست.

 مشخصات دیکتاتوری

ردار فرمانروا )یا فرمانروایان( را محدود کند. به عبارت دیگر داشتن نبود هیچ قانون یا سنت  که رفتار یا ک •
 قدرت نامحدود یک فرمانروا،

 قانون های پیشین،  دولت با شکستن   بدست آوردن قدرت   •

 نبود قاعده و قانون برای جاینشین، •
 فع گروه "خودی"،هت مناسؤاستفاده از قدرت در ج •
 خاطر ترس از آن،فرمانبرداری مردم از قدرت دولت تنها به  •
 انحصار قدرت در دست یک نفر )رهبر(، •
 .استفاده از ترور جهت حفظ قدرت •

مطلق بودن قدرت، به زور به دست آوردن قدرت و نبود قواعد  صفات دیکتاتوری را دربه صورت عموم 
 .خالصه کرد منظم برای جانشینی
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 فغانستانمقایسه با ا

ک تعداد دولت های دیکتاتوری داشته ایم، که در رأس آن  یک دیکتاتور با تمام مشخصات در طول تاریخ افغانستان ی

باال قرار داشته است، چنانچه دولت های شاهیی نیز داشته ایم، که شاهان  توسط نمایندگان مردم )لویه جرگه ها( بر 

حاکمان  دیکتاتور افغانستان شده اند )مقصدم از ظاهر شاه نیست(. از نظر من، حتی همان مسند قدرت نشانده 

 ست اصول فاشیزم میتوان خواند.دالیل آنرا در باال ل   فاشیست نبوده اند.

 های مستبد حکومت .3

 وردار هستند.رکان قدرت در این ساختار از قانونیت برخست، که تمامی اَ داد نوعی دیگر از ساختار حکومتی استب

مفهوم می یا رئیس کشور( رهبر  اا عموم)را  تبعیت از یک فرد ورینیز مانند رژیم دیکتاتگرچه این نوع ساختار 

دیکتاتور نیاز به تصویب قوانین جدید یک مشخص است و بر خالف  ولی آن فرد وظایفش در قوانین کامالا  ،دهد

خود  و تعبیر تفسیر استفاده قرار می گیرد،سؤ تبدادی مورداس دولت هایآنچه در ندارد. خود  ۀبرای اعمال سلط

از  مخالفت با آن مستوجب مجازات سنگین برای افراد میگردد. نوع که هر ،استو قانون از قدرت کمان مستبد حا

اولی خودش قانون است،  فرمانروای مستبد خیلی باریک است.یک همین لحاظ مرز بین اعمال یک دیکتاتور و 

 ین موجوده را سؤ تعبیر و توجیه می کند.دومی قوان

مقتدر و با اوتوریتۀ است، که زمام دولت را با "دست آهنین" اداره میکند.  رئیس دولت فرد  درین نوع حکومت ها 

ا بیک شخص کاریسماتیک  اا اکثرگرچه از نگاه قانون برای قدرتش حد و حدود   مشخص تعین شده است، اما چون 

انش جرأت ندارند، مقابل مانند یک "پدر" از ملتش حمایت و پاسداری میکند، مخالف اا هرظااست و شخصیت جذاب 

در تاریخ شوروی شخص ستالین بود،   آنکنند. در غیر آن سرکوب میشوند. مثال نه چندان دور   استبدادش سربلند

 به مزارش میروند.زیارت  ریا تبعید میکرد و دوستدارانش تا امروز جهتالفان خود را به اردوگاه های سایبکه مخ

 مقایسه با افغانستان

کسی را تبعید کرد و نه  میتوان از نگاه مخالفینش یک  زمامدار مستبد نامید. گرچه او مانند ستالین نهداؤد خان را 

جرأت نداشتند، خالف کارنامه ها و اقداماتش چیزی  ) به هر دلیل  که بود( شت. اما با آنهم مخالفینشکسی را کُ 

 یند. بگو

ود، که وطنش را دوست )مسلط و مقتدر( بو با اوتوریته ارانش داؤد خان یک زمامدار کاریسماتیک داز نگاه دوست

داشت و از ملت خود مانند یک "پدر" پاسداری میکرد، همان بود که چند تا از "فرزندان" ناخلفش بر ضد وی کودتا 

 روسی انتخاب نمودند.  "پدران" کردند و برای خود

 ن نوشته ادعای علمی بودن را ندارد.ای
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