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ی برای یصلح یا پروسه  ۀبرنام

؟سازش سیاسی با طالبان  

، شی فرخندهسال از زجر کُچیزی بیشتر از یک 

یی که مشروعیتش را از عمل قبیح و وحشیانه

نموده بود، گذشته است. جنایتی که دین کسب 

ساله  ٩با سنگسار رخشانه و گلوی بریدۀ شکریه 

 !ری، حکومت کارگریبآزادی، برا

تجسم مادی دین در  یشمار دیگرو جنایات بی

داری را یکبار دیگر و هپیوند با نظام حاکم سرمای

 ش گذاشت. به شکل عریانش به نمای
با وجو واکنش برحق و خشم آگین مردم علیه 

ها، تفکرات و باورهایی که به آن نفس آن جنایت

بخشند و نهادها ها قانونیت و مشروعیت میجنایت

 و افرادی که آن باورها را تعمیم داده و بازتولید 
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همچنان این نیروها و باورها قدرت  نمایند،می

اشخاص و  سازند ومسلط در جامعه را می

فیگورهایی متعلق به آن نه تنها که بر اریکۀ 

بلکه با سازش با جنایت  قدرت لم داده اند

ترین مولودات دستگاه ترین و متحجرپیشه

های استخباراتی غرب و نظامیان پاکستان، 

آنها را یعنی طالبان، زمینۀ مشارکت رسمی 

میسر  "صلح"پوشش  به قدرت سیاسی، در

 "شورای عالی صلح"مجدد سازند. احیای می

به رهبری سیداحمد گیالنی و حمایت دولت 

یی اش از امریکا و متحدین جهانی و منطقه

این پروسه، شکل دادن به رژیم سیاسی است 

که در برگیرندۀ بخش بیشتری از نیروها و 

های مورد حمایتش باشد. همزمانی مهره

، تالش برای "شورای عالی صلح"بازسازی 

یی از طالبان، مذاکرات چهار هاجلب جناح

جانبه و حضور هیئت مذاکره کنندۀ حزب 

اسالمی به رهبری حکمتیار همه در خدمت 

 نماید.چنین هدفی عمل می

با انشعاب و انشقاق درونی طالبان که تا حد 

های درگیری و حذف فزیکی همدیگر جناح

های رقیب پیش رفته است با وجود تالش

اندن آنها به مکرر قدرت حاکمه برای کش

و تعهد  "صلح"پای میز مذاکره و تأمین 

دولت پاکستان در این زمینه، پروسۀ همکاسه 

شدن قدرت آنطور که مهندسان آن انتظار 

داشتند تا هنوز نتوانسته است به ثمر بنشیند. 

دولت پاکستان هنوز که هنوز است از پروژۀ 

طالبان به عنوان ابزاری در جهت تأمین منافع 

برد. بناءً ی و استراتژیکش سود مییمنطقه

تأمین صلح و امنیت در گرو آن است که 

-یی و حوزههای درگیر در معادالت منطقهقدرت

های نفوذ شان دنبال چه منفعتی هستند و کدام 

از  "صلح"سازد. های شان را میمسائل اولویت

یی انی و منطقهدیدگاه قدرت حاکمه و حامیان جه

تأمین و ضمانت منافع  آن، چیزی نیست جز

-ها. وقتی مسأله بر میاقتصادی و استراتژیک آن

بخش اعظم  "دولت وحدت ملی"گردد به سران 

این اشخاص و نیروها خواستگاه ایدئولوژیک 

های مشترکی با طالبان دارند و همه محصول پروژه

های امپریالیستی و در خدمت هدف قدرت

ند. مشترکی مهندسی و بر مردم تحمیل شده ا

بنابراین از زاویه منافع اکثریت مردم هرچند پایان 

تواند در یک یافتن مخاصمه و جنگ موقتاً می

هیئت عمومی از رنج و محنت مردم بکاهد ولی در 

درازمدت، بخصوص در غیاب یک جنبش نیرومند 

سوسیالیستی و آزادیخواهانه در جامعه، در خدمت 

و تحمیل تحکیم هرچه بیشتر اقتدار نیروهای سیاه 

عقبگردهای بیشتری بر مردم و شکل گرفتن یک 

حکومت استبدادی تئوکرات البته بر بنیاد اصل 

خواهد انجامید. چیزی که  "دموکراسی روال کار"

بورژوازی جهانی به سردمداری امریکا هیچ 

مخالفتی با آن نخواهد داشت، بلکه آن را در جهت 

-درتو همسو با منافع استراتژیکش در رقابت با ق

یی و محلی و هم چنین در خدمت های منطقه

های اعتراضی آزادیخواهانه منکوب نمودن جنبش

 بیند. و سوسیالیست طبقۀ کارگر می

شمرده شد تنها مشترکاتی آنچه که تا اینجا بر

و  ''دولت وحدت ملی"نیستند که زمینۀ همزیستی 

سازند. عوامل و دالیل قدرتمند مادی طالبان را می

ها اشاره شد وای آنچه که در فوق به آندیگری س

در عرصۀ بین المللی  همدر عرصۀ داخلی و  همنیز 

وجود دارند که منافع سران حکومت و طالبان را 

 زند. بهم گره می

از همان آغاز پروژۀ بُن و شکل دادن به حاکمیت 

های پس از امارت اسالمی طالبان، قدرت

ی مرکب از امپریالیستی در رأس همه امریکا دولت

ترین نیروها را بر بنیاد اسالمیسم و ارتجاعی

ناسیونالیسم تباری به رهبری حامد کرزی شکل 

داد. دولتی که حاصل مهندسی و توافق سیاسی 

 -تحمیل شده بر جریان های متعارض اسالمی

قومی بود، نمی توانست چیزی فراتر از تقسیم 

قدرت میان این نیروها به اعتبار تعلق قومی و 

اسالمی شان باشد. با وجود ادعا های دال بر 

منطقه و از جمله افغانستان،  "دموکراتیزاسیون"

دکترین و ترجیحات قدرت حاکمۀ امریکا در 

همان مقطع تاریخی و هم امروز شکل دادن به 

ساختار سیاسی دست نگر، فاقد مشروعیت مردمی 

الحمایه این قدرت امپریالیستی به روال و و تحت

بود. چنانچه که دیدیم  "فرهنگ سنتی"مبنای 

 هلوی تدویرى را با ی الحمایه حکومت تحتچنین 

و مالها و جنگ  قبایلسران و فرا خواندن جرگه 

به جریانات ها ایننه بعنوان تعلق مجاهد ساالران 

 "فرهنگ سنتى"متمایز سیاسى، بلکه با ارجاع به 

حاصل چنین سیاستی حاکمیت شکل دادند. 

سال نتنها که  15پوشالی یی است که طی این 

نتوانست به انقطاب میان آحاد جامعه بر اساس 

تعلقات اتنیکی و زبانی پایان ببخشد بلکه 

ناسیونالیسم تباری را هرچه بیشتر از قبل تقویت 

نمود. در نتیجۀ تقویت جریانات تبارگرا و اسالم 

مت حامد کرزی و هم پناه است که هم در حکو

 به رهبری اشرف غنی و  "دولت وحدت ملی"در 
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عبداهلل عبداهلل، که خود نیز حاصل مهندسی و 

توافق سیاسی اسالمیسم و تبارگرایان است، 

جریان ارتجاعی و جنایتکاری چون طالبان که 

بیشترین جفا به حق مردم و زحمتکشان کشور از 

و  جمله ملیت پشتون روا داشته است، خودی

 تلقی می گردد. "برادر"

تر از آن بر بنیاد همین تلقی و مهمتر و اساسی

همسویی منافع اسالم سیاسی و بورژوازی جهانی 

بخصوص پس از پایان جنگ سرد است که 

کشورهای امپریالیستی هیچگاهی بصورت جدی 

در صدد حذف این نیروها نبوده است. این را 

ونین واقعیت جاری در خاورمیانه و تاریخ خ

بیشتر از سه دهه جنگ و بربریت در افغانستان به 

گان ثابت ساخته است. نیروهای اسالم همه

سیاسی در هیئت طالبان و داعش و... به عنوان 

بازوی نظامی و در خدمت پیشبرد اهداف 

استراتژیک کشورهای غربی در پیشاپیش آن 

کنند. به همین امپریالیسم امریکا عمل کرده و می

بود و است که مدتی کوتاهی پس از دلیل هم 

فروپاشی امارت طالبان و متواری شدن و پناه 

 بردن رهبران و سران شان به پاکستان، این کشور

های ثروتمند با کسب کمک های مادی از کشور

عربی چون امارات متحده عربی، عربستان 

سعودی و قطر و برخی کشور های اروپایی 

ا در عرصۀ ها رهمچنان محیط مساعد رشد آن

نظامی و کسب نیروی جدید انسانی از طریق 

سربازگیری از مدارس دینی مهیا نمود. قدرت 

حاکمه در امریکا رسماً از زبان سخنگویانش 

اعالم نمود که طالبان هیچگاهی دشمن شان 

نبوده است و فراتر از آن با تأیید امریکا و به 

کمک دولت های حوزۀ خلیج و دولت ترکیه 

وعیت بخشیدن به طالبان از طریق ایجاد زمینه مشر

مراکز و دفاتر رسمی در قطر و ترکیه مساعد 

ساخته شد. همچنین دولت امریکا از طرح پیوستن 

طالبان در قدرت سیاسی افغانستان استقبال و 

حمایت نمود. کرزی و غنی و سایر چهره های 

گری از طالبان برجستۀ حاکمیت پوشالی به مشاطه

ایات آنها را نادیده انگاشته و با پرداختند و جن

خواندن  "مخالفین مسلح"و  "برادران ناراضی"

طالبان و دعوت از آنها برای پیوستن به پروسۀ 

صلح به این نیروی وحشی و ددمنش اعتبار و 

مشروعیت سیاسی بخشیدند. حتی کشور های 

-غربی از جمله ناروی و کانادا با دعوت از نماینده

د بردن وجهۀ سیاسی طالبان گان طالبان در بلن

 آشکارا نقش داشتند. 

و حامیان جهانی شان  "دولت وحدت ملی"سران 

برای آرامش خاطر مردم و قناعت افکار عمومی 

در افغانستان و جوامع و کشورهای غربی تأکید 

نمایند و مدعی اند که با سهیم ساختن طالبان در می

های سالهای قدرت سیاسی دست آوردها و ارزش

آزادی  ''، ''دموکراسی''حاکمیت آنها از جمله 

یی حفظ خواهد شد و خدشه ''حقوق زنان''و  ''بیان

-آوردها وارد نخواهد شد. گفته میبه این دست

شود که در صورت امتناع طالبان و رد قانون 

آوردهای ذکر شده گزینۀ دیگری اساسی و دست

جز تداوم جنگ و سرکوب قهری طالبان وجود 

داشت. در حالی که پیر گیالنی رئیس نخواهد 

با صراحت گزینۀ جنگ با  "شورای عالی صلح"

طالبان را رد کرده و خواسته های طالبان را مشروع 

داند. گزینش حبیبه سرابی بعنوان یکی از شش می

دولت وحدت "معاون گیالنی در منطق رهبران 

از حقوق زنان در صورت  "دفاع"، متضمن "ملی

ر قدرت سیاسی است؛ همین خزیدن طالبان د

امروز هم از برکت سیاست مماشات طلبانۀ 

حاکمیت با ارتجاع مذهبی اوضاع به شدت در 

کند. جهت تقویت این نیروها و باورها عمل می

این نیروها با در اختیار داشتن حمایت سیاسی و 

امکانات وسیع مالی از یکجانب و قدرت تحمیق 

اشاعه و رشد ایدئولوژیک از جانب دیگر زمینۀ 

روز افزون افکار طالبانی در جامعه را فراهم 

ساخته اند، قتل فجیع فرخنده در دل پایتخت و 

ها از طریق اعالم جهاد رسمی سلفی ها و مال

مدیا و منابر بر علیه شادی و مدنیت نمونۀ بارزی 

تر شدن شان در از جوالن این نیروها و جری

 جامعه است.

هانی آن نقش اصلی قدرت حاکمه و حامیان ج 

و اساسی یی را در اسالمیزه کردن هرچه بیشتر 

حیات اجتماعی و سیاسی شهروندان کشور 

داشته است. ایجاد نهادها و مدارس دینی نمونۀ 

کوچکی از این اقدامات است. پاداش به 

کودکی که از منفجر کردن مواد منفجره در 

حملۀ انتحاری در مشرقی صرفنظر کرده بود و 

ن او به مدرسه دینی برای کسب تعالیم فرستاد

دینی خود نمونه یی از پر و بال دادن به نیروهای 

مذهبی است. اعمار بزرگترین مسجد در کابل 

نماید، خود که عربستان سعودی آن را تمویل می

زمینۀ رشد افکار سلفی را بیشتر از قبل مساعد 

ساخته و خطر گسترش آن بر نسل های بعدی نیز 

فگند. نقش جمهوری اسالمی ایران در سایه می ا

هیأت جنایتکارانی چون خلیلی، محقق و شیخ 

 آصف محسنی، و اخیراً اعالم تماس و همکاری 
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گر آنها با طالبان به اندازه سلفی ها ویران

است. در کنار این وضعیت هرگاه پروژۀ 

مشارکت طالبان و دیگر نیروهای اسالم 

صمه، و قطع مخا "صلح"سیاسی در قدرت، 

با همین استراتژی جامۀ عمل بپوشد، جامعه 

افغانستان از یک قهقرا به قهقرای دیگری 

 خواهد رفت.     

خواهی جریانات اسالم سیاسی با وجود سهم

ها محصول و از جمله طالبان این جنبش

های نظم کاپیتالیستی اند که با فراورده

ظرفیت باالیی که در توحش و جنایت 

ن نیرو در خدمت تحقق تریدارند مطلوب

استراتژی هایی در خاورمیانه و مناطق 

استراتژیک دیگر هستند و همین ظرفیت و 

همچنین منافع مشترک است که این 

بازیگران را به هم دیگر پیوند میزند. این 

همسویی و پیوند از اشتراک آنها در نظمی 

بر میخیزد که انباشت سرمایه  و افزایش 

میل بدبختی، فقر، حوزۀ نفوذ به قیمت تح

سیه روزی و کشتار انسانها، هدف غایی آن 

 را تشکیل میدهد.

پروژۀ صلح با طالبان هم بر همین منطق 

ین تفاوت که بازیگران در استوار است. با ا

نها یر از اجرای نقشی اند که به آآن نا گز

ندارند.  ییرادهاسپرده شده است و از خود 

دادن  نتیجۀ این مذاکرات در بهترین حالت

دولت "نقش سیاسی به بخشی از طالبان در 

خواهد بود و شاخه های  "وحدت ملی

دیگر آنها بسته به ظرفیت و کارایی شان در 

ها و اهداف دیگری خدمت پیشبرد سیاست

گونه چشم انداز گماشته خواهند شد. بدین

صلح حتی در همان محدودۀ خاموشی 

 اسلحه نیز قابل تصور نیست. 

افغانستان در میان کشور های جنوب آسیا سرزمینی 

است پر از استبداد برای شهروندانش و جغرافیایی 

برای تقابل منافع کشور های منطقه و جهان؛ در میان 

کشور های منطقه سیاست و منافع هیچ کشوری  به 

اندازۀ پدر سیکوالر و فرزند مذهبی یعنی هند و 

فغانستان آفتابی اجتماعی ا –پاکستان در جو سیاسی 

 نیست.

پاکستان سوای مشکالت ارضی که با پدر و همسایه 

است بر  یوجودش نیز مشکل مضاعف ۀدارد کنه مای

ۀ شانه دول منطقه و فرا منطقه، این کشور زاد

افراطیت مذهبی است؛ و از همین رو امن ترین 

 -مکانی است برای سازمان ها و احزاب افراطی

امن جانی ترین  ۀمذهبی  و تروریست.  خان

تروریست های جهان بوده و امروز نیز  در حال 

 تربیت و صدور تروریزم در سطح منطقه است.

ثبات و حاکمیت مرکزی در افغانستان هرگز به نفع 

پاکستان نیست، بی ثباتی در افغانستان عمق 

استراتژیک پاکستان است؛ سرمایه داران این کشور 

بازار بدون به هر قیمتی که شده نمی خواهند 

کنترول افغانستان را برای صادرات کاال های بدون 

کیفیت خود از دست دهند . اما هدف هند عکس 

کشور پاکستان آوردن صلح و ثبات در افغانستان 

است، این البته نه از روی اینکه عاشق چشم و ابرو 

افغانستان است. هند برای دست یابی به منابع گاز و 

طرف و صدور  کاال و  نفت آسیای میانه از یک

 یبه بازارهای افغانستان و کشورهای آسیا ییابدست

میانه از طرف دیگر  خاک افغانستان را بهترین و 

داند، برای همین هم است که نزدیک ترین معبر می

شتر در یدولت هند بیشتر عالقمند است تا ترجیحاً و ب

نظامی و تأمین امنیت به افغانستان کمک  ۀعرص

-که برای پاکستان و استراتیژی منطقه یزنماید چی

 یی آن غیر قابل تحمل و پذیرش است.

متقابل در تمام مناسبات  "صداقت و تعهد"با آنکه 

سر تیتر و زینت بخش اعالمیه  ییبین دول  بورژوا

که ضامن عملی  یهای مشترک است، اما تنها چیز

داران شدن این کلمات است منافع اقتصادی سرمایه

است که تحت عنوان منافع ملی توسط کشور ها 

صاحبان قدرت به خورد شهروندان یک کشور 

داده می شود. امروز در ادبیات سیاسی ملی و بین 

شود این مطرح می "منافع ملی"المللی آنجا که 

شود که این طور استنباط  به دست داده می

اصطالح در علوم سیاسی خیلی انتزاعی و ذهنی 

ابل تعریف نیست ملغمه ی است که به ساده گی ق

از آرمان ها، ارزش ها، عنعنات، ایده ها و هر آن 

چیزیکه به مصلحت زمامداران آن کشور باشد حتی 

خرافات مذهبی را به عنوان مولفه های شامل در 

در  "منافع ملی"منافع ملی به تعریف می گیرند. اما 

 یاصل هیچ چیزی نیست به جز منافع سرمایه داران

 یاسی را در اختیار دارند. که قدرت س

پاکستان برای  کشور های پیرامون و   "منافع ملی"

جهان خطرناک است چون منافع این کشور در 

گرو توسعه افراطیت مذهبی و تروریسم است؛ حتی 

تمام ارتباطات و مراودات این کشور با دول دیگر 

بر اساس امتیاز گیری به گونه ی کاله بردارانه 

  یان ها و احزاب  بنیادگرااست. وجود سازم

خطرناک که در خدمت منافع اسراتیژیک این 

 کشور عمل می کنند و عامل بی ثباتی کشورهای 
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ان نیز  مایۀ دردسر و یهمسایه اند و  برای جهان

باشد. این کشور از ارتباط نزدیک با خطر می

روابطش با هند و  گیهگی و تیرهچین و کشید

-ییکا منفعت کمایی مدوستی روبا مزاج با امر

کند. توافق گاه و بیگاه اش با امریکا برای آن 

است که به  امریکا  بقبوالند که کلید حل 

معمای معضالت افغانستان به دست پاکستان 

است. قدرت حاکمه در این کشور مدعی است 

 یهایاست  بین امریکا و حریف ییکه مهره 

 مثل چین، روسیه و ایران. خود ذهنیت افراطی

عامه در این سرزمین  زمینه ی خوبی است 

برای سرمایه گذاری های  شیخ های جزیره 

نیست  نشین عرب. این ها  ابداً ناشی از فضایی

که در افغانستان بر ضد پاکستان در جریان 

اند که هر روزه   ییاست  بلکه همه واقعیت ها

زمامدارن این کشور  در محضر جهانیان انجام 

در  ون در پهلوی این کهمیدهند. همین اکن

با امریکا دارد هواپیماهای  پرتو توافقی که

بدون سر نشین امریکا مناطقی از وزیرستان را 

برای مبارزه و از بین بردن طالبان، داعش و بنیاد 

گرا های مذهبی  بمبارد می کند ؛ دولت 

پاکستان بر خالف تعهداتش به کشور های 

ره ختک، جهان در کشمیر، کویته، پشاور، اکو

پندی، کراچی، صوات، الهور، ملتان و تمام 

 ۀشهرهای خرد و بزرگش هزاران مدرس

از  یآموزش و پرورش کودکان و بزرگسساالن

افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، چچین و 

کشورهای دیگر دارد که در آنها هیچ آموزه 

ی نیست به جز افراطیت مذهبی، انتحار و 

 جهاد. 

مدارس عمالً از این  از سوی دیگر در این

بمباردمان طیارات بی سرنشین امریکایان که 

فقط افراد دلبخواهی پاکستان و امریکا را از بین 

می برد در تبلیغ و شستشوی مغز های تحت 

 ۀآموزش منحیث مصداق های عینی استفاد

اعظمی برده می شود برای آنان رسماً اعالم می 

م ملکی و بدون سر نشین مرد یشود که هواپیما ها

مسلمانان را از بین میبرد و این جنگ بین اسالم و 

کفر است.  شما به عنوان مسلمانان واقعی در 

افغانستان، ازبکستان، ترکیه ، چچین و جاهای دیگر 

و  یباید جهاد را اعالن کنید این است رسالت اسالم

 نی شما. یدَ

ک یدر حقیقت سیاست بین المللی بورژوازی 

گوید اگر شما تصور ارد که میوجود د ییمقوله

ممکن است به زودی آتش  تان ۀکنید که خانمی

همسایه  ۀآتش را در خان بگیرد شما قبل از آن

روشن کنید. متاسفانه امروزه تمام دولت های 

کنند، یعنی در سرمایه داری از این اصل تابعیت می

سیاست بین المللی امروز بسیار کمتر به مسایل 

شود. جهان شمول انسانی توجه میانسانی و حقوق 

توجه حد اکثری معطوف است به منافع خصوصی 

 سرمایه داران صاحب قدرت. 

هند هم از این امر مستثنی نیست اما هند با افغانستان 

مشترک و از طرفی نگرانی  "ارزش های اقتصادی"

تروریزم و بی ثباتی در منطقه  ۀهای مشترک از ناحی

اند از آن چشم پوشی دارد که هیچ کسی نمی تو

کند. شاید نزدیکی یا دوری ما با هر کدام اینها به 

لغو کار مزدی، از بین رفتن مالکیت خصوصی و 

بی طبقه نیانجامد. اما دقیقاً که رفتن به طرف  ۀجامع

پاکستان با رفتن به طرف افراطیت مذهبی، بی 

حقوقی زن، انفجار، انتحار، جهاد، قتل، وحشیگری 

شور همراه است. اما تمایل به طرف و بی ثباتی ک

هند را می توان جهتی خواند در راستای نهادن گام 

های اولی برای رفتن به طرف رهایی آموزش و 

پرورش از قید خرافات مذهبی، شخصیت یابی زنان، 

الاقل فاصله گرفتن از ضد انسانی ترین مقوالت مثل 

 انتحارو انفجار. فراموش نشود که هند با نفوذ کردن

به طور عموم در منطقه و به خصوص در افغانستان 

می تواند به پاکستان تهدیدی باشد از طریق 

دیگر. و برای امریکا هم نسبت پیوند  یکشور

نزدیک هند با روسیه حضور فعال هند در معادالت 

اقتصادی افغانستان چندان قابل قبول -سیاسی

 نیست. 

 

 

 

 

 

 

های ازمان ســـوسیالیستسـ

کارگــــری برای آزادی، 

بــرابــری و 

سـوســـــیالیسم مبارزه می 

کند، بـرای تقويت صـف 

آزادی خـــواهی و برابری 

طلبی و بــرای تــــحقق 

آرمــــان ســــوسـیالیسـم 

 به آن بپــــیونـــديـــد!

از ســايت های ســـازمان 

های کارگری سـوســیالیست

آنها افغانستان بازديد نموده و 

به رفـــقا و دوسـتان تان را 

 معرفی نــــــمائیـــد!
www.workersocialist.org 

https://www.facebook.com/workers

ocialism 

www.asrejadid.org 
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طى زمانهاى مختلف براى سیکوالریسم 

تعاریف متعددى استخراج گردیده و تفاسیر 

گوناگونى را این واژه در خود جا داده است. 

ولى آنچه بسیار روشن و رائج است 

مدنى سیکوالریسم به حیث حاکمیت قانون و 

ساختنِ شیرازۀ اجتماعى و جلوگیری از 

دستبرد و تهاجم قدرت دین بر سیاست یا 

دولتها تعبیر گردیده است، که محصول 

 مبارزات تاریخى روشنگرانه در راستای

-خاتمه بخشیدن به قدرت بالمنازع سلطنت

هاى موروثى در پیوند تنگاتنگ با حاکمان 

ت دینى و یا حاکمان دینى در پیوند با قدر

باشد. ایجاد و سیر تکوین هاى دولتى، می

تاریخى سیکوالریسم را که مولود انقالب 

کبیر فرانسه است، جهان کنونى ما نیز به 

تواند. با بیرون هیچوجه إنکار نموده نمی

انداختن مذهب از دولت و خصوصى ساختن 

آن، هویت شهروندى افراد جامعه بیشتر 

زیستن،  فرجه یی براى آزاد تثبیت گردیده و

آزاد اندیشیدن، فارغ از سرکوبِ قدرت و 

نفوذ دین به حق انتقاد و دیگراندیشى رسیدن 

و تسهیلِ پروسۀ مداخلۀ آحاد جامعه در 

مساعد میشود که  گیاجتماع وشیوۀ زنده

تاریخ حاکمیت هاى سیکوالر در اروپا و 

غرب نمایانگر این دگرگونى و آرایش جدید 

 است.

      

اولین حرکتهاى مدرنیستى را  امادر افغانستان 

میتوان همزمان با گرایش ضد استعمارى 

حاکمیت دورۀ امانى مشاهده کرد. شاه امان 

اهلل در سلسلۀ حاکمان گذشتۀ افغانستان اولین 

فیگورى بود که تحت تأثیر روندهاى 

ولو به شکل  سیکوالریستى اروپایی قرار گرفت،

انون را کاپى و تقلیدى آن، خواست تا حاکمیت ق

به جاى سلطۀ مذهب و سنت هاى ضد تجدد وترقى 

وى در این راستا گامهاى  خواهى  نهادینه سازد.

عملى یی نیز برداشت و صالحیت و اتوریتۀ نهاد 

مذهب را نیز به چالش کشید که خود گامى بود 

پیشروانه. اما به خاطر نبود پیش زمینه هاى مساعد 

رى گسترده و براى برنامه هایش و نداشتن تیم کا

نیز برخی اقدامات ناسنجیده و اتخاذ تاکتیک هاى 

کلیشه یی، وى نیز نتوانست بر قدرت تاریخى سنت 

و مذهب که بخشى از بدنۀ اصلى مادى و معنوى 

تمام حاکمیت هاى قبل از او را تشکیل میداد و نیز 

با نیروى استعمارى انگلیسى پیوند هاى همه جانبه 

ماید و آن اصالحات و داشت، غلبه ن وتنگاتنگ

مدرنیزاسیون را به فاز بهتر و پیشروترِ جدایی دین از 

در برابر  دولت وصل سازد. حتى وى مجبور شد

نیروى مخرب مذهب محور و سنت پرور، 

اصالحات اولیۀ خود را نیز پس بگیرد تا ابقاى 

خودش به قدرت را ضمانت کند، که آنهم مؤثر 

و بیرونى با اتحاد نیفتاد و بالخره ارتجاع داخلى 

یی به نام دورۀ امانى نقطۀ سنت و مذهب به دوره

 پایانی گذاشت.

 و "حزب وطن"با سقوط حاکمیت پرو شوروى 

روی کار آمدن حاکمیت شرع اسالمى، برعکس، 

افغانستان به مدارج باالیى از مرحلۀ اوج گیرى 

قدرت دینى و تفتیش عقاید رسید که امارت 

امر بالمعروف ونهى عن "اسالمى طالبان و لشکر 

به حیث پلیس مذهبى مسلط بر تمام  "المنکر

شؤونات زنده گی فردى آحاد جامعه، شاخصِ 

اوج آن را به نمایش گذاشت. این طاعون مذهبى 

صدمات جبران ناپذیرى  در قدرت و سیاست،

برهویت فکرى انسان افغانستان به جا گذاشت که 

-نمی عرف اثرات آن طبیعتا که به این زودیها

اما در مرحلۀ زمانى بعد از سقوط امارت  گردد.

سالِ اخیر که سریال حاکمیت هاى  14طالبى و 

شرع اسالمى، ماهیت ضد تجدد، ترقى و ضد 

خواهى تفکر دینى را به وضوح به نمایش آزادی

تا  گذاشت و خود در نوع خودش عاملى شد

نقش  افشای، بیدارى مردمان این سرزمین مواردی

تخریبى قدرت دین و جداسازى و یا قطع فوقِ 

باید به یک ضرورت إنکار  سلطۀ دینى از دولت

  ناپذیر در افغانستان مبدل گردد. 

 

دولت ارتجاعى اسالمى  از جانبى هم با وجودیکه

کنونى افغانستان نیز به انحاى گوناگون به باج دهى 

وسیع به کانون هاى عمال قدرتمند دینى در 

است و الیه هاى ارتجاعى افغانستان مشغول 

حمایه  روحانیت مذهبى را به حیث پایگاه قدرتمندِ

وى با خود دارد و منابع سرشارى را در راه چاق 

ساختن این ارتجاع مذهبى به همین منظور هزینه 

مى نماید. اما موج گریز از مذهب  تصادم با آن و 

به خصوص مذهبِ سیاسى در جامعه همپا با این 

یجاد و گسترش است که در آیندۀ روند در حال ا

سیاسى افغانستان همین ها به محمل هاى اصلى 

 روشنگرانۀ زدودنِ قدرت مذهب از دولت و در 

 

 

 ح. بريالی

7ادامه در صفحه   

 



 

  

       

منجر به خصوصى ساختن دین میگردد.  نهائیفاز 

تاریخاً در افغانستان تمام آحاد جامعه صدمات 

جبران ناپذیرى از سلطۀ سیاسى دین دیده اند 

-شرى در افغانستان پیدا نمیچنانکه هیچ طبقه و ق

شود که داغ اثرات شوم مذهبِ دولتى را بر خود 

نداشته باشد. زنان، جوانان، کارگران و خالصه 

مشخص از تبعات قدرت و سلطۀ  همه در شرائط

سیاسى دین و نبود فضاى انسانى تنفس و دگر 

زیستن در قبال آن، شاهدانِ گویاى تاریخ 

 افغانستان اند.

 

تالشِ مبارزاتى طیف وسیعى از این گرایش و

گروه هاى متعهد و دیگراندیش جامعه را در بر 

میگیرد که ترکیب آنرا از سوسیالیستها گرفته تا 

فعالین عرصه هاى آزادى زنان، جوانانِ 

آزادیخواه، فعالین جامعۀ مدنى، فعالین حقوق 

بشر، مدرنیست ها و رفرم خواهان، أتیست ها، 

ى، دانشجویان و غیره فعالین شبکه هاى اجتماع

دهند. این طیف گستردۀ اجتماعى با تشکیل می

وجود این که ظاهراً از قدرت و پشتوانۀ مادى 

تأثیر  چندانى برخوردار نیست و به همین منوال

یا جهشى بر پروسه هاى جارى  گذارى انقالبی

ندارد اما در بطن خود حامل پیام مدرنیستى 

نه هاى هسته تاریخی ایست که مبانى و پیش زمی

گذارى براى تغییر و باز ساختن جبهۀ تازۀ نبرد 

هاى وسیع علیه تاریک اندیشى دینى و سنت

نماید. اینجا یکى اجتماعى همطراز اش را بیان مى

از مهمترین مسائل آن است که این جبهۀ وسیع 

باید اوال مشخص شود و براى تحقق یک امر 

  تاریخى دست به سازماندهى عملى بزند.

 

براى هرنوع سازماندهى و یک دست ساختنِ 

نیروهاى همفکر در این عرصه گام هاى عملىِ 

ابتدایی عبارت است از آغاز یک گفتمان 

سراسرى میان نیروها و بحث پیرامون اهمیت 

نتیجه دهى تاریخى این امر است. باید این گفتمان 

على الرغم حاکمیت سیاسى مذهب و سنت هاى 

مقطع آغاز گردد و  فرتوت در قدرت، از یک

نیروهاى معین این طیف وسیع ابتکار چنین یک 

سازماندهى تاریخى را به عهده بگیرند. واضح و 

پیشروى شجاعانه در این مسیر آشکار است که 

بدون اماده ساختن پالتفرم مشترک چنین 

خواه و آزاد اندیش ممکن نیروهاى دگرگونى

در نیست که نفس اولین گام گذاشتنِ متعهدانه 

این مسیر در ذات خود اسباب آماده سازى چنین 

طرح مشترک براى عمل مشترک را در نتائج 

 خود، با خود به ارمغان خواهد آورد.

=================================

======= 

 
برگرفته شده از صفحه فیسبوک جوانان 

 سوسیالیست

که مسلمانان  "روشنفکران دینی"ک عدهُ از ی

هم تحصیل یافته اند و به اصل و  اًاصیل و بعض

 صدر اسالم خود را وصل میدانند مانند طالبان و

 القاعده با تکیه بر إخوان المسلمین جمع داعش و

 که تجلیل نوروز را بدعتاسالم حدیث پیامبر 

اسالمی تذکر داده بدیلش دو عید  منفى خوانده و

حرام  و بر این اساس نوروز رااست، اتکا نموده 

مسلمانان اصیل هرجایی که از دانند. این طیف می

به قدرت سیاسى دست یافته اند بر بنیاد همان 

و اسم  نوروز را قدغن نمودندشان آموزهُ پیامبر 

مانند  .نده اشرک گذاشت تش پرستى وآرا  نآ

 ممنوعیتطالبان در افغانستان که عمال  سلطهُ

راه و  تجلیل از نوروز در قوانین گنجانیده شد و

  .رسم کفار نام گرفت

روشنفکرانى که در افغانستان هم خود را مسلمان 

ریایى تبارى آحوى در قدسیت ه ننیز ب میدانند و

خود مشغول دادوستد سیاسى اند نوروز را تجلیل 

را تشکیل  ه ییاینها نیز طیف گستردکنند. می

نجائیکه دوتا تربوز را آدهند . اکثر اینها از می

هم مسلمانى و هم  ،دریک دست گرفته اند

تجلیل از فرهنگ قبل از اسالم ، با تهیهُ مخلوط 

کاریکاتور گونهُ مذهبى و تبارى بیشتر در صدد 

جستجوى براهین مذهبى براى تجلیل از این روز 

زده با کتمان حدیث پیامبر به  ن برستیآ دست و

کنند مبنى بر اینکه ى از على مراجعه مییگفتار ها

پذیرفت، یا گویا در این روز وى هدایاى را مى

دم را خلق کرد. یا ابراهیم آاینکه در این روز خدا 

در نوروز بت ها را شکست. یا اینکه کشتى نوح 

 مانند این خزعبالت رسید وساحل در این روز به 

 

برعکسِ ها این .تجلیل از این روزتوجیه براى 

کنند تا مبادا دستهُ اول مضمون مذهبى کشف می

نگیرد که چرا این روز را  شانفردا کسى یقهُ 

یل خاین طیف  گیرند. دررا جشن میمذهبى 

 عظیمى از ملى مذهبى ها صف بسته اند که

أساسا بنحوى میخواهند از رونق دوکاندارى 

 .سیاسى خود بزیر نیافتند

 

اما حقیقت امر و واقعیت تاريخى در اين 

 رابطه چیست؟

شرقى مسلمان و  تمام تاریخ نگاران غربى و

ه این جشن قبل از القول اند کغیرمسلمان متفق

افغانستان، ترکمنستان،  ایران، میالد در محدود

آذربایجان، تاجیکستان، قرغیزیستان، کردستان 

سیا توسط آامروزى و بخش هاى دیگرى از 

آئین هاى زردشتی بنام تحویل سال نو، بنام 

استقبال از مقدم بهار وحیات جدید، بنام احترام 

 گردید وتش پرستى برگزار میآتش و آئین آبه 

طه ها تبدیل به فرهنگ غیرقابل تعویض این خ

که در دشوارترین اعصارِ استیالى  ه است،گشت

وجود هزاران تالش براى جلوگیرى  عرب نیز با

ن بحیث یک آئین کفرى شاد آیا امحاى  و

حتى حاکمان  رجا ماند وبشاد بودن،  زیستن و

مسلمان این خطه ها را نیز یک زمانى مجبور به 

 پذیرش فرهنگى این آئین ساخت. 

12ادامه در صفحه    



 

  

 

       

 مقدمه:

درست پنج ماه قبل یعنی  "جنبش علیه بیکاری"

اعتراضی اولین اکسیون  2015در ماه آگست 

خود را در چوکات راه پیمایی مسالمت آمیز از 

شرقی پارلمان کشور  ۀقصر داراالمان الی درواز

با اشتراک اعضای احزاب، نهاد های مدنی، 

انجمن ها، اتحادیه ها، کارگران روز مزد، 

دانش آموخته های بیکار و کارگران شاغل 

بدون ثبات شغلی، اعم از زن و مرد، در محضر 

اخلی و بین المللی در کابل برگذار مدیایی د

 کرد. 

در فراخوان این اکسیون پیرامون ساختار 

آمده است: جنبش علیه  "جنبش علیه بیکاری"

بیکاری از لحاظ تشکیالتی به هیچ حزب، 

مذهبی یا  ۀگروه، کشور خارجی، سازمان و فرق

سمتی تعلق ندارد؛ فعالیت های این جنبش برای 

ونی در پرتو قوانین و خواست های انسانی و قان

مقررات کشور و میثاق های بین المللی به دور 

از خشونت و با در نظر داشت مصالح عامه می 

باشد. در این جنبش تبعیض جنسی، نژادی، 

قومی، مذهبی، سمتی، سازمانی، حزبی و 

که  یجا ندارد. آحاد شهروندانیعقیدت

میخواهند برای زدودن فقر و بیکاری مبارزه 

می توانند در اعتراضات مدنی و کنند، 

شرکت  "جنبش علیه بیکاری"دموکراتیک 

 نمایند.

چهل هشتم قانون اساسی افغانستان با  ۀدر ماد

کار حق هر  "صراحت تذکر رفته است که: 

. جنبش علیه بیکاری هم در اولین "افغان است

گوید: اشتغال زایی از اولویت های خواستش می

لیت دارد تا این نخست دولت است؛ دولت مسؤو

وضع نابسامان را مدیریت نموده و زمینۀ اشتغال برای 

شهروندان را مساعد سازد. همچنان مطابق التزامی 

که دولت به قانون اساسی کشور دارد، خواست 

حکومت وحدت "دیگر جنبش علیه بیکاری از 

این است: اگر دولت توانایی تأمین کار و   "ملی

شهر وندان  ۀهم معیشت را در حال حاضر برای

ک یآماده به کار ندارد، مکلف است تا برای تأمین 

بیکاری مناسب و مکفی، تا  ۀگی انسانی بیمزنده

زمان اشتغال به کار، برای افراد بیکار پرداخت کند. 

جنبش "در بخش دیگری از مطالبات مطرح شده 

با در نظر داشت ماده های بیست و  "علیه بیکاری

جهانی حقوق بشر که  ۀمییک الی بیست پنج اعال

دولت افغانستان خود را مکلف به رعایت آن می 

داند، از دولت می طلبد که استاندردهای بهداشتی و 

ایمنی در محیط های کار رعایت گردد و قرار داد 

ا کوتاه مدت اشتغال کارگران لغو یهای موقت 

گردد؛ به همین گونه در پرتو قانون کار و قانون 

ملکی، خواهان ممنوعیت کار  کارمندان خدمات

 ۀکودکان و جابجایی نیروی جوان از طریق پروس

 تقاعد در مشاغل دولتی و خصوصی است. 

جنبش " ۀن نه تنها که هیچ خواست و مطالبیبنابر

برخالف برداشت مقامات حکومتی  "علیه بیکاری

این خواست  ۀو دل بخواهی نیست، بلکه هم یهوای

ی اند که در قوانین ملی و ها و مطابات انسانی و زمین

ه های جهانی هم تسجیل شده اند. با این یاعالم

نه اینکه از پهلوی  "حکومت وحدت ملی"وجود 

قهریه،  ۀتوجه گذشت بلکه با قواین مطالبات بی

قطعه واکنش سریع پولیس، در صدد بر چیدن بساط 

اولین راه پیمایی اعضای جنبش برآمد، عملی که 

و  "جنبش علیه بیکاری"ه با واکنش اعضای آگا

افکار عمومی مواجه شد و با همکاری مدیا این 

جنبش علیه "غایله به شکست انجامید. اعضای 

تمام شبانه روزی روی جاده  ۀیک هفت "بیکاری

عمومی در اوج گندیدگی هوا، سرو صدای 

ماشین های در حال عبور و مرور، گرمی روزانه 

روی  و سرمای شبانه، بدون غذا و آب و در

سنگفرش های خیابان بدون سقف، گذراندند. 

مدنی، نماینده  ۀزمان آمد و رفت جامعدر آن

گان پارلمان، شخصیت های مستقل و فعالین 

کارگری خیلی کم رنگ بود. همه این تصور را 

داشتند که ممکن است تنی چند از جوانان دانش 

آموخته در پیوند با کارگران روز مزد چند روزی 

شند و بعداً بساط شان را جمع خواهند اینجا با

 کرد و اعتراض تمام خواهد شد. 

در آن وقت از کم  "جنبش علیه بیکاری"باری  

مدنی، اساتید دانشگاه و مکاتب،  ۀلطفی جامع

نمایندگان پارلمان و فعالین کارگری این گونه 

جمعی از انسان ها اینجا زیر آفتاب "نوشت : 

و خاک کابل جوار  سوزان و فضا ی مملو از دود 

پل  –پارلمان کشور در جاده عمومی دارالمان 

باغ عمومی بدون سقف و داشتن تکه فرشی زیر 

پا، چند روزیست خواست های اساسی و درد نود 

و نه درصد این جامعه له شده را فریاد می کشند؛ 

این جاده عمومی معبر بیش از یک میلیون انسان 

رد نکند، آی در روز است. دست این همه آدم د

آدم ها ما را مستحق آنچه که دانسته اید به 

 درستی انجام میدهیم؛ فضای را که شما با دود 

 

 

 "طیب"احمد جواد 
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رنگارنگ و گرد بوت ها ی  ماشین های

و تف نسوار و دود سیگارهای  "ایکو"و "تابا"

تان آلوده میکنید ما نفس می کشیم. چون 

نداریم این لطف بی سر  ییسقف و محوطه 

نانی و بی آبی را قبل از  یی برقی، بپناهی، ب

به وجه احسن  "حکومت وحدت ملی"شما 

 در حق ما انجام داده است.

ما با انسان های که با ماشین های شیشه دودی، 

ضد گلوله و چندین قطار تعقبی از پهلوی ما 

گذرند، خط قرمز خود را نشانی کرده ایم. می

آخرین مهربانی آنها همین وضعیت زاغه 

نشینی ما نود و نه در صدی ها است؛ اما تو ای 

کارگری که کارد به استخوانت رسیده، شما 

اساتید دانشگاه و مدرسه که الاقل وضعیت 

برای تان قابل تحلیل است و تو فعال جامعه 

مدنی که نافرمانی مدنی وظیفه ات است و تو 

پارلمان، چگونه با  یمعرفت وکالبی ۀهمسای

احت میتوانید از اینجا چشم باز و وجدان ر

عبور کنید؟ شما که به خانه، دفتر و سرکار 

تان می روید اعضای خانواده دختر، پسر، 

گان تان از شما نه می بسته همسر، خویش و

گی را که در همسایه ییپرسند که آنها

پارلمان روی اسفالت جاده خاک می خورند 

 "ا کار یا بیمۀ بیکاریی"و صدا بلند کرده اند که 

 دیدید؟ 

ما را فریاد نه می  ۀآیا آنها درد خانواده و طبق

کردند؟ دانشجویان، دانش آموزان و نزدیکان تان 

سوال نه می کنند که آنهایی که سقف نداشتند و 

زیر آفتاب سوزان حلقه زده بودند چرا صدا بلند 

کرده اند و فریاد می زنند که چرا اکثریت دانش 

ستار ممنوعیت کار آموخته ها بیکار هستند؟ خوا

کودکان اند. آیا وضعیت جامعه واقعاً چنین نیست؟ 

پرسند مینار ها از شما نهیآیا در ورکشاپ ها و سیم

که درد همۀ شهروندان  "جنبش علیه بیکاری"که 

نه پشتون نه  "گوید کهرا فریاد می زند و می

را "تاجیک نه هزاره نه ازبیک بلکه همه بیکاریم 

 ک نهاد مدنی شمرد؟ یرۀ هم می شود در زم

مگر این جنبش بیشتر و پیشتر از دیگر نهاد های 

مدنی، اعتراض مدنی شهروندان و مطالبات شان را 

نماینده گی نمی کند تا به حق شهروندی شان 

برسند؟ وقتی به تاالر مجلس داخل می شوید در 

این چند روز کسی حاضر به واقعیت گویی شده 

شان توسط  ۀا که خیمکه چرا همسایه بغل دست م

محافظین امنیتی ما بر سر شان سرنگون شد، بدون 

آب، نان، و سر پناه با قامت بلند هرروز به کنش و 

واکنش ما تف می اندازند؟ چرا کسی از ما از این 

ها نه می پرسد که دلیل تنفر تان از ما چیست؟ 

 ."...و

بعد از یک هفته جنبش علیه بیکاری دومین راه 

د را از دروازۀ شرقی پارلمان الی پیمایی خو

یا "دروازه شمالی پارلمان کشور با شعار های   

دولت بیمار سیزده میلون "؛  "کار یا بیمۀ بیکاری

 ؛ "ع و غ حیا کن، ملت را رها کن"؛  "بیکار

بیکاری دلیل فرار "و  "دولت بیمار جوانان بیکار"

به راه انداخت در ختم این همایش  "ماست

به یاری هنرمند های  "بیکاری جنبش علیه"

متعهد، موفق و رزمندۀ کشور کنسرت خیابانی 

 ناعتراضی را بر پا کرد، که در این کنسرت ضم

چند آهنگ کارگری به صدای رفیق آرش بارز، 

سرود انترنسیونال کارگری به آواز رسای رفیق 

مسعود حسن زاده اجرا شد که واقعاً همه را 

 هیجانی ساخت.

حکومت وحدت "مایش دوم هم بعد از این ه

تا سیزده روز جواز برپایی چادر تحصن را  "ملی

صادر نکرد. اما  "جنبش علیه بیکاری"برای 

زمانیکه آمد و رفت اتحادیه ها، انجمن ها، نهاد 

های مدنی، احزاب و فعالین کارگری هر چه 

 داخلی و  یبیشتر و بهتر شد و در سطح مدیا
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جایگاه و پایگاه  "جنبش علیه بیکاری"بیرونی 

یافت؛ وزارت امور داخله ناچار شد تا جواز 

خیمه تحصن را برای جنبش علیه بیکاری 

 صادر کند.

، یعنی برپایی خیمه بعد از نصب سقف 

به  یسومین همایش جنبش علیه بیکار تحصن،

گرفت که با این  صورت 10/2015/ 18تاریخ

برای  "جنبش علیه بیکاری"نافرمانی مدنی 

یک ساعت دروازه شمالی پارلمان را  بیشتر از

بست و هیچ وکیلی را نگذاشت که از آن 

 دروازه بداخل پارلمان راه پیدا کند.

 ،از راه پیمایی سوم پانزده روز بعدحدودن 

دست به نافرمانی مدنی  "جنبش علیه بیکاری"

دروازۀ وزارت  اولین بارزد که برای  یدیگر

کار و أمور اجتماعی، شهدا و معلولین را  برای 

چهار ساعت بست. بیش از شش صد کارمندان 

وزارت کار و امور اجتماعی از وزیر شروع تا 

معیین ها و روسای عمومی دفاتر را نگذاشتند 

که به داخل دفتر هایشان بروند. استدالل 

در این مرحله  "جنبش علیه بیکاری"اعضای 

حرکت اعتراضی  این بود که وقتی وزارت از 

کار و أمور اجتماعی نمی تواند برای جمعی از 

کاریابی را مساعد سازد،  ۀمتقاضیان کار زمین

زمانیکه این وزارت از تطبیق قانون کار عاجز 

است، همینکه نمی تواند مانع کار کودکان شود 

و...  چرا بودجه کالنی را به خود اختصاص داده 

ز گردۀ مردم می کشد. باید دروازۀ و تسمه ا

 یرا که نمی توانند به استثنا یهمچو ادارات

خودشان به کسی دیگر کاری انجام دهند برای 

 "جنبش علیه بیکاری"همیش بست؛ این حرکت 

مقامات وزارت کار و امور اجتماعی را واداشت 

تا چندین بار با اعضای رهبری جنبش دیدار 

ا هم رسماً خواست داشته باشند و در سطح مدی

این وزارت  یهای جنبش از طرف سخن گو

پنداشته شد و به قول  "به جا و اساسی"مطالبات 

این اداره:   یعنی سخن گوی "زبان این وزارت"

وزارت کار و امور اجتماعی در تالش است که "

هر چه زودتر به خواست های جنبش علیه 

. هر چند که این اعالم "گی شودبیکاری رسیده

گیهر چه زودتر به خواست های گی رسیدهمادهآ

جنبش بار بار از طرف معیین کار و وزیر این اداره 

رهبری جنبش علیه بیکاری هم  یدر حضور اعضا

گفته شده است، اما با تاسف فقط وعده های صرف 

 بوده که تا کنون هیچ اقدام رسمی مبتنی بر آن را

 کسی ندیده است.

قیب این راه پیمایی ها به تع "جنبش علیه بیکاری"

 -چندین کنفرانس مطبوعاتی، کنسترت اعتراضی

جنبش علیه بیکاری را تحت نام  ۀخیابانی و نشر نشری

هم در کارنامه  "گاه نامه ی جنبش علیه بیکاری "

دارد. اعضای جنبش علیه بیکاری در این راه پر خم 

د و دست همه را در نکنو پیچ با قامت رسا مبارزه می

ی با این مبارزه و تحقق مطالبات آن  به هم گام

 .دنگرمی می فشار

 

 چالش های فرا راه جنبش علیه بیکاری:

مبارزه بر ضد بیکاری به خودی خودهمچون فعالیت 

نیست که  ،های دیگر مدنی که امروزه معمول است

از  یفقط یک بخش از بدنۀ حکومت و یا هم بخش

یک قوۀ دولت را نشانه گیرد. این مبارزه با آنکه در 

ظاهر فقط آنقدر قابل دید است که تنها به بیکاری 

می پردازد اما از آن جایی کهاصل بیکاری ریشه در 

ساختار نظام های بورژوایی دارد به گونۀ مستقیم 

نظام ها نسبت به مبارزه بر ضد بیکاری در ابعاد 

ند. ممکن است فعال اجتماعی آن حساسیت دار

مدنی یی برای تصحیح نارسایی ها و در کل سوق 

دولت به طرف کمال، دست به اعتراض های مدنی 

بزند و به نحوی بر ضد سیاست های قدرت حاکمه 

باشد، تا اینجا همه با رفیق معترض موافق اند. اما 

فعالیت های مدنی در حد  نخستدیده می شود که 

دنی می خواهد که دولت م ۀریفرم است و دوم جامع

دولت بیان رسمی "به کمال مطلوب خود برسد یعنی

 ".جامعۀ مدنی است ۀو یا چکید

م کنه بیکاری حاصل مناسبات ییگووقتی که ما می

گردد به ساختار نظام های موجود در است و بر می

 جامعه و هرگونه خواست حتا در حد صنفی هم برای 
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ادعای صرف دولت ها غیر قابل تحمل است، 

توضیح این معادله چنین است که با "نیست. 

رشد مداوم انباشت سرمایه، مدام جمعیت 

کارگر رانده  ۀهرچه بیشتری به صف طبق

میشوند و به برده گی مزدی کشانده میشوند، 

در حالیکه سرمایه تنها بخشی از این جمعیت را 

در پروسه تولید بکار میگیرد؛ چراکه با رشد 

کانال پیشرفت روزافزون  سرمایه، و از

تکنولوژی، پیشرفت مهارتهای کارگران و 

کار، ظرفیت بهره وری  ۀساده شدن پروس

اجتماعی کار مدام باال و باالتر میرود یعنی 

کمیت کوچکی از کار میتواند با کمیت 

بزرگی از وسائل تولید ترکیب شود، آنها را 

بکار اندازد و کمیت بسیار بزرگتر محصول 

د. در این پروسه، مدام بخشی از طبقه تولید کن

 ۀبه صف اضافه جمعیت نسبی یا ارتش ذخیر

. "صنعتی و اردوی بیکاران پرتاب میگردند

و خواست  "جنبش علیه بیکاری"بنابرین 

پروسه  این یهایش در نفس خود برابر ایستا

ترجمه می شود نه ریفرمی برای به مطلب 

 رساندن این پروسه.

ظرفیت  "علیه بیکاریجنبش "اما باآن هم 

است برای مبارزه و داد خواهی  یبزرگ

کارگران و تمام شهروندان در کشور تا 

خواست ها و مطالبات اساسی شانرا بر دولت 

تحمیل کنند؛ اما این ظرف به استمرار اتحادِ 

انجمن های کارگری، اتحادیه ها، کارگران 

ارتش  ۀدارای شغل موقت، تجمع هر روز

بیکاری برای اعتراضات  )ذخیرۀ( یذخیره 

 ۀگسترده و اتحاد انترناسیونالیستی با طبق

کارگر کشور های دیگر سخت نیازمنداست. 

جنبش علیه "پس یکی از مشکالت اساسی 

 یک سیستمیرویا رویی مستقیم با  "بیکاری

یی منظم است که قدرت سیاسی کشور به گونه

پشت آن ایستاده است،و تا آخرین فشار  در

ی آن اعمال نشود هیچ گونه ممکن باال

انعطاف نشان نخواهد داد و قدرت عملی کردن 

گی مستقیم دارد به فشار نهایی برای جنبش بسته

کارگر ملی و  ۀگی هر چه بیشتر طبقپیوند و همبسته

 بین المللی.

چالش اساسی و بنیادی دیگر جنبش علیه بیکاری 

عدم وجود تشکیالت کارگری و احزاب مدافع 

کارگر در افغانستان است که از دیر  ۀقمنافع طب

زمانی محسوس است؛ زمانی که جنبش علیه 

ا اتحادیه های کارگری خواست های یبیکاری 

خود را در چوکات فعالیت های مدنی و صنفی 

مطرح می کنند کاراکتر های سیاسی یی نیاز است 

که حمایت کنندۀ این مطالبات در معاد الت قدرت 

آن فعالیت های اجتماعی  سیاسی باشند؛ در غیر

صرف که با مکانیزم های قدرت و رفتن به طرف 

قدرت سیاسی کاری نداشته باشد، در حد کنش و 

ا حتی سکتی سقوط می کند و هر یواکنش صنفی 

از گاه بیم خسته گی اعضا ناشی از نگرفتن پاسخ 

صریح از مقامات دولتی پیرامون خواست ها، 

ید اقتصادی و پراکندگی اعضا نسبت مشکالت شد

نبود امکانات مالی و در کل  پا نگرفتن جنبش های 

اجتماعی به عنوان جنبش های مستقل مردمی قابل 

 تصور است.
 

 موخره :

با آنکه باور دارد که کار  "جنبش علیه بیکاری"

کار دارایی فعال "انسان است،  یفعالیت آگاهانه 

آدمی است؛ کار یگانه قیمت ثابت چیزی ها است؛ 

. اما از طرف "با کار می شود همه چیز را خرید

دیگر روی دیگر سکه را هم به درستی نگاه می 

کند. کار تا کاال نشده یعنی از خودت بیگانه 

نشده باشد و در جسم دیگر تجسم یافته و در برابر 

ند، واقعاً کار هستی بشریت است؛ ت قد علم  نک

اما وقتی مفهوم امروزی را بخود گرفت یعنی 

شد همه چیز برای کسی که  "فعالیت مزد بری"

درست است که "کار می کند وارونه می شود؛ 

کار برای ثروتمندان اشیای شگفت انگیز تولید 

می کند اما برای کارگر فقر و تنگدستی می 

ۀ قصر ها است اما آفریند. کار به وجود آورند

برای کارگر آلونکی می سازد. کار زیبایی می 

آفریند اما برای کارگر زشتی آفرین است. کار 

تولید کنندۀ شعور است اما برای کارگران خرفتی 

 "و بی شعوری به بار می آورد.

هرچه کارگر بیشتر تولید کند، باید کمتر "

مصرف کند؛ هر قدر ارزش بیشتر تولید می کند، 

بی بها تر می گردد؛ هر چه محصولش  خود

متمدن تر، خود وحشی تر؛ هر چه کار 

قدرتمندتر، خود ناتوان تر؛ هر چه کار هوشمندانه 

 "طبیعت. ۀتر، خود کودن تر و بیشتر برد

با وجود صحه گذاشتن به  یجنبش علیه بیکار

گفته های باال باز هم می خواهد برای همۀ  ۀهم

د شغل ایجاد شود و کسانیکه واجد شرایط کار ان

 ۀهمه صاحب کار شوند. برای این که در جامع

قرار داده اند که  یامروزی انسان ها را در موقعیت

نمی توانند بدون تن در دادن به کار مزدی دم و 

باز دم کنند. آری این واقعیتی است که نه باید 

 چنین باشد.

 
 

 

 



 

 

  

       

ها برای  ورترین یوغسنگین ترین و حقارت آ

قدمت مسیحیت موجب شده است  انسان است...

که مردم مسیحی زودتر از مردم مسلمان خود را 

تمام ادیان بدون  …از قید تعصبات بیجا برهانند

استثناء با فلسفه اختالف ذاتی دارند و به هر نامی 

که خوانده شوند مشابه هم اند، هیچ نوع 

همسویی و آشتی بین دین و فلسفه امکان ندارد؛ 

دهد در  دین به انسان ایمان و اعتقاد می

ان را به طور تام و یا به هر صورتیکه فلسفه انس

سازد؛ پس  میطریقی از قسمتی از آن بی نیاز 

توان انتظار داشت که این دو با هم   چگونه می

شود که مومن  کنار بیایند؟... دین موجب می

خویشتن را حق به جانب و باورهای خود را 

مطلق بپندارد و بدین سبب دانش وخرد ورزی 

شمارد...تا زمانی که بشر در جهان  را خوار می

است پیکار میان پژوهش آزدانه و احکام جزمی 

دوام خواهد داشت و بیم من آن است که فرجام 

این پیکار، پیروزی اندیشه آزاد نباشد، زیرا توده 

مردم از عقل بیزارند و تنها خواص و هوشیارانند 

که از عقل بهره مندند و علم هر چند لذت 

کند، زیرا انسان  بخش باشد آدمی را سیراب نمی

جویای کمال مطلوب است و خوش دارد که در 

های تاریک و دور زیست کند که فیلسوفان جهان

کنند و نه  و پژوهندگان نه آنها را درک می

 جویند می

این بود فشردۀ آنچه که در پاسخنامۀ سید جمال  

الدین به ارنست رنان آمده و به گونه یی انکار 

ناپذیر نشاندهندۀ ناسازگاری وی با دین ومذهب 

می باشد. و اما برای اثبات شارلتان  بودن و 

بوقلمون صفتی وی  به رسالۀ مشهور او که تحت 

ده نوشته است مراجعه نمو« رسالۀ نیچریه»عنوان 

چشم پوشی از إهانتها و تمسخرهای  و با

کودکانه وگستاخانه و کوته بینانۀ وی به چارلز 

داروین و داروینیسم وماتریالیسم و دست 

آوردهای دانشهای باستان شناسی و بشر شناسی 

وفزیک و فزیولوژی  که درمتن رساله آمده و 

تنها برای اسالمستهای متحجر و تنگ نظر گوارا 

باشد؛ به آوردن افتتاحیه و وپذیرفتنی می 

اختتامیۀ این رساله که بیانگر موضع گیری وی 

در برابر دین ومذهب بوده و با آنچه که در 

پاسخ .به ارنست رنان گفته است آشکارا در 

 .کنیم تنافض است بسنده می

 نویسد: سید جمال در افتتاحیۀ این رساله می

عادتِها الدینُ قِوامُ األمم و بِهِ فَالحُها و فیه س 

وعلیه نَدارتُها ، و النِّیشَرِیَّۀ جُرثومۀَ الفسادِ و 

اروِمۀَاألدادِ ومنها خرابُ البالدِ و بِها هالکُ 

 العباد.

ترجمه : دین )شالودۀ( استواری امتها و )مایۀ( 

رسته گاری و خوشبختی وبی همتایی آنان 

است، و طبیعت گرایی ریشۀ فساد و اساس 

ابی شهرهاومرگ اختالف هابوده وباعث خر

 بنده گان می شود.

آن مدینۀ …نویسد:  و در اختتامیۀ این رساله می

فاضله که حکماء به آرزوی آن جان سپردند، 

هرگز انسان را دستیاب نخواهد شد مگربه 

این است مجمل آنچه  …دیانت اسالمیه 

خواستم بیان کنم در مضارو مفاسد طریقۀ  می

و منافع دین  نیچریه در مدنیت و هیأت اجتماعیه

 اسالم.

 راقم : جمال الدین حسینی

باید یاد آور شد که  در طول مدت صدو چند 

سال گذشته هم اسالمستها و هم روشنفکران به 

اصطالح مترقی و دموکرات هریک به نحوی 

« ملحد بودن»تالش ورزیده اند تالکه های ننگ 

را از پیشانی سید جمال « اسالمست بودن»و 

مایند مگراز بس که این لکه ها الدین پاک ن

ژرف و پررنگ است نتوانسته اند آنرا زدوده و 

 شارلتان بودن او را پرده پوشی نمایند.

در این میان انگشت انتقاد بیشتر متوجه آنانی 

فکر و مترقی و دموکرات  است که خود را روشن

ولیبرال وسکوالرتعریف می نمایند ونمیدانند که با 

واقع بی  یک چنین شخصیتی در تمجید و بالیدن به

افقی و کوته نگری خود را دارند به نمایش 

 .گذارند می

 

 

 

سعدى از  تا خیام و حافظ و از مولوى گرفته

سائرین،  رودکى و عطار وتا فردوسى گرفته 

غاز این فصل عشق و آکى ها نبودند که براى 

طبیعت به نظم  سرور انسان و شراب و شادى و

فرهنگ  ۀبخشى از گنجین نثر نپرداختند و و

انسانى را در این خطه ها به میراث نگذاشتند. 

دقیقا زیر تأثیر چنین ماهیت انسانى و شادى 

گریز ناپذیرى از عناصر این  ور این آئین وآ

آئین بود که مسلمانان برایش در صدد کشف 

روایت هاى مذهبى شدند. در حالیکه این آئین 

در هیچ ظرفیتى چه در شکل و چه محتوا هیچ 

موزه هاى آ قطه اتصالى با دین اسالم وگونه ن

 .ن نداردآ

 
 



 

  

       

 ویزیتور و لژ رئیس ملکم فراموشخانه لژ در او 

 «است بوده

مجموعۀ اسناد و  5٩هم چنان سند شماره 

مال الدین مدارک چاپ نشده در بارۀ سید ج

مشهور به افغانی که آقایان اصغر مهدوی و ایرج 

ه ش  1342افشار آنرا تدوین نموده اند و به سال 

از جانب دانشگاه تهران چاپ شده است آشکارا 

مؤید آن است که سید جمال الدین در فبروری 

در خواست پیوستن به لژ فراماسونری  1876

کوکب شرق در قاهره را می نماید که مورد 

پذیرش قرار می گیرد. سند دیگری که نشان 

تواند  دهندۀ فراماسونر بودن جمال الدین بوده می

گزارش محرمانه ییست که فرانک السل نمایندۀ 

 30سیاسی و کنسول انگلیس در مصر به تاریخ 

به مارکیز آف سالیسبوری  187٩آگست سال 

وزیر امور خارجۀ بریتانیا فرستاده و در آن نوشته 

عضو لژ  1878ید جمال در سال س»است: 

فراماسونری منتسب به منشور اسکاتلند گردید 

مگر طولی نکشید که از عضویتش در آن لژ 

و گفته می شودعلت این « پوزش خواستند

پوزش خواهی  ناباوری سید جمال به جود خدا 

 بوده است.

باتکیه بر اسناد  فوق الذکرمی شود پذیرفت سید 

به بعد با تشکیالت و  1876جمال الدین از سال

محافل فراماسونری همکار بوده است، مگراز 

آنجا که وی به فعالیتهای سیاسی پرداخته و در 

کرده  بیانات خود علناً و جود خدا را نفی می

است  محافل یاد شده دل خوشی از او نداشته 

 اند.

برای اثبات ناباوری سید جمال الدین به وجود 

ی پیامبران چنانکه خدا و دروغ پنداشتن دعوتها

قبالً نیز اشاره نمودیم ، بهترین سندی که در 

دست است همان پاسخی است که سید جمال 

الدین به مقالۀ ارنست رنان فیلسوف فرانسوی 

داده است ، هرچند در این زمینه اسناد وشواهد 

دیگری مانند فتواهای تکفیر وی ازجانب مراجع 

د مگر به اسالمی در ترکیه و مصر نیز وجود دار

منظور جلو گیری از اطالۀ سخن به آوردن 

جستارهایی از مقالۀ ارنست رنان و پاسخ جمال 

 الدین به آن بسنده می نماییم.

ارنست رنان فیلسوف و خاورشناس پرآوازۀ  

، در 1883مارچ، سال  2٩فرانسوی به تاریخ 

دانشگاه سوربن فرانسه  بیانیه یی در نقد و 

اسالم و "عنوان  نکوهش دین اسالم و تحت

مارچ  30إرئه کرد که متن آن به تاریخ "دانش

رنان در  به چاپ رسید. "دیبا"در نشریۀ  1883

این سخنرانی خویش قبل از همه یاد آور شد که 

در مجموع ، که دین اسالم نیز شامل آن  ادیان 

باشد، در بر گیرندۀ اصول جزمی بوده و  می

سنگین ترین زنجیر بر پای بشریت راتشکیل 

میدهند  و باعث شده اند تا راه تربیت عقالنی 

اسالم تنها »گوید:  وی می بشر مسدود گردد.

زمانی که ناتوان بود آزد اندیش به نظر می آمد 

های الزم برخوردار  از تواناییو لی هنگامی که 

العاده خشن گردید؛ اسالم  گردید فوق

ها از اصالت عقل یا علم فاصله داشته و  فرسنگ

برای عقل انسان زیان آور بوده است، اسالم 

فکر آزاد وتفکر فلسفی را سرکوب کرده است؛ 

های سائر   خواهیم بگوییم شدیدتر از نظام نمی

و موثرتر از  تر ادیان ولی به هرصورت دقیق

 «.آنها

به فکر من باز »و در ادامۀ سخنانش می افزاید : 

سازی کشورهای مسلمان با به کارگیری آموزه 

های دین اسالم تحقق نخواهد یافت بلکه با 

تضعیف آن صورت خواهد گرفت، همانطور 

که جهش بزرگ در کشورهایی که مسیحی 

شوند با انهدام کلیسای قرون وسطی  نامیده می

 «.ام پذیرفته استانج

سید جمال الدین افغانی که در آن هنگام در  

برد و با ارنست رنان از نزدیک  پاریس به سر می

میِ  18آشنا بود بانوشتن مقاله یی که به تاریخ 

همان سال در همان نشریه چاپ شد به سخنان 

 ارنست رنان پاسخ گفت.

پاسخ سیدجمال الدین افغانی به حرف های رنان 

فعالنه وکرنش گرانه  بود، چنان که با بسیارمن

بسیاری از دیدگاه های ارنست رنان درزمینۀ این 

که اسالم دانشمندان را سرکوب کرده وجلو رشد 

دانش وفلسفه را گرفته است خود را هم نظر نشان 

داد. شیخ محمدعبده، شاگرد سیدجمال، که درآن 

هنگام در بیروت به سر می برد، خواست تا 

ستاد خویش را به زبان عربی ترجمه و پاسخنامۀ ا

در نشریات لبنانی به نشررساند مگرهمینکه 

ازجزئیات آن آگاهی یافت برایش عجیب و 

نکردنی بود لذا به منظور جلو گیری از  باور

رسوایی استادش در جهان اسالم از نشر و پخش 

 آن خود داری ورزید.

 سید جمال الدین در این پاسخنامه ویا بهتر بگوییم

 تأیید نامه می نویسد:

مخالفت بادانش و فلسفه منحصر به اسالم  … 

نیست بلکه همه ادیان در آغاز کار از دالیل عقلی 

محض ودانش و فلسفه روی گردانند؛ زیرا ملت یا 

آیند؛  هایی که در حوزۀ خطاب آنها در می ملت

برند و از عقل و  گوئی در مرحله کودکی به سر می

یابند تا به خودی خود حق را  فلسفه چیزی در نمی

از باطل تمیز دهند....پیامبران از میان جامعۀ بشری 

برخاستند و کوشیدند تا آدمیزاده گان را به پیروی 

از فرمان عقل فراخوانند ولی چون در این کوشش 

های خردمندانۀ  کامیاب نشدند، ناگزیر اندیشه

خویش را به خدای بزرگ و یکتا نسبت دادند تا 

ا به پیروی از آنها وادارند. از آنجایی که مردم ر

انسان در آغاز، علل اموری را که در برابر دیده 

دانست،  گذشت و همچنین رازها را نمی گانش می

های این آموزگاران را  ناگزیر اندرزها و فرموده

و به  دادند که همه رویدادها را به خدا نسبت می

و زیان این  سود ۀبار دادند تا در مردمان اجازه نمی

ذیرفته و به آن ایمان ، پفرمانبرداری بحث کنند

  پذیرم که این فرمانبرداری یکی از من می بیاورد...
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وی هیچ گاهی در پی اصالح گری دینی به 

معنای دقیق این اصطالح نبوده است . و این 

 "المنار"شیخ محمدعبده و دست اندرکان مجلۀ 

بوده اند  که چهرۀ وی را دگرگونه نشان داده و 

حقایق را در باره اش تحریف کرده اند و او را 

نمایانده اند. روزنامه  "مصلح دینی "به مثابۀ 

نگاران و قلم به دستان سطحی اندیش دیگری 

هم در مصر و شام سخنان شیخ محمد عبده و 

را تکرار کرده اند. باید این اسطوره یی یارانش 

را که به شدت دروغین و ساخته گی است 

درهم شکست؛ اسطوره ای که جمال الدین 

 "و "شخصیتی اسالمی "افغانی را به عنوان 

 قلمداد می نماید. "اصالح گری دینی

در حالیکه برخی دیگر از پژوهشگران با درنظر 

ید بر داشت همان پاسخ ها  ومواردی دیگرتأک

آن دارند که نامبرده نه یک مسلمان راستین ونه 

هم یک دگر اندیش و روشنگرواقعی بلکه یک 

شارلتان و عوام فریب راستین بوده  و از هردو 

 گرایش استفادۀ ابزاری می کرده است.

 آوردن با که هشگرانی پژو هستند میان این در

 از قولهایی نقل  شمول معتبربه اسنادومدارکی

 متلون النفس، ضعیف آدمی را او وی خود

 جاسوس، ، صفت بوقلمون ، جو ،استفاده

 تشکالت و حلقات به وابسته و شارلتان

 چارلز چنانکه . اند نموده معرفی ماسونری

 م( 1883 – 1٩48) امریکایی ادامس کالرنس

 «مصر در مدرنیسم و اسالم» کتاب ۀ نویسند

 نیورک در انگلیسی زبان به م 1٩33 سال به که

 آن نخست فصل 10 درصفحۀ است شده چاپ

 شناس خاور و نویسنده ، شاعر از نقل به

 1٩22 ) بلونت سکاون یدولفر انگلیس معروف

 پیوند الدین جمال سید با که (م 1840  -

 سید که است نوشته داشت مودت و دوستی

 ضمن لندن در م 1885 سال به الدین جمال

 وروابط جاسوسی پایۀ بلند مقامات  با مالقاتی

 کش پیش آنان برای را طرحی بریتانیا خارجی

 شده یاد  مقامات هرگاه آن مبنای بر که نمود

 را  الزم حمایتهای و بوده مند عالقه و متمایل

 خاطر به تا سپارد می تعهد او ، نمایند فراهم

 مصر،  ویژه به اسالم جهانی حدت و ایجاد

 نفع به  وافغانستان ایران ، سودان ، ترکیه

 و کار تزاری روسیۀ علیه و کبیر بریتانیای

 نماید. فعالیت

 در دریفوس رابرت آقای راستا  همین در

 بازی » کتاب ستنخ  جلد 42 و 40 صفحات

  فریدون آقای شیوای قلم به که «شیطان

 سال به و شده دانده گر بر فارسی به گیالنی

 است رسیده چاپ به آلمان کولن در م 2007

 نویسد: می

متشکل ساختن جنبشی پان  1885ی که در مرد» 

اسالمیستی با هدایت بریتانیا را پیشنهاد داد سید 

تا  1870جمال الدین افغانی بود. از سالها ی 

سید جمال الدین اسد آبادی تحت  18٩0

الحمایۀ امپراتوری بریتانیا بود. و بنا به اسناد 

در  1882در سال   -رسمی ، دست کم یک بار 

نا به سند محرمانۀ سرویس هندوستان و ب

رسما پیشنهادداد  -اطالعاتی دولت هند وستان 

تا به عنوان مأمور سرویس اطالعاتی بریتانیا به 

 مصر برود.

 از نه اسالم، گذارپان بنیان الدین جمال سید

 ، ایدئولوژیک ازنظر بلکه ، بیولوژیکی لحاظ

 است.... الدن بن اسامه بزرگ جد

 بریتانیا  حمایت اب آبادی اسد سیدجمالدین

 شناسان شرق  گام پیش دریغ بی ها وکمک

 روشنفکری نهادِ براون ادوارد  انگلستان

 عبده کرد. ایجاد را اسالمیک پان جنبش

 به آبادی، اسد الدین جمال سید ارشد شاگرد

 فرماندار«کرومر لرد باینگ اولین»  کمک

   را سلفیه رو وتند راست جنبش مصر، انگلیسی

 های زمینه با همچنان و هنوز که ددا سازمان

 پی برای دارد. جود و ، گرایی بنیاد اساسی

 آبادی اسد الدین جمال سید کامل نقش به بردن

 اهمیت حائز بسیار عبده اومحمد ممتاز د شاگر و

 صد کوشش متخصصان عنوان به ایشان به  است

 پان جنبش سازماندهی برای بریتانیا سالۀ

 سید شود. نگریسته یابریتان طرفدار اسالمیک

 پرست خیال پیمان هم ، آبادی اسد الدین جمال

 قدرتهای سائر به را خدماتش که بود، ثباتی بی و

 نظریۀ انجام سر و کرد. می عرضه هم جهانی

 اسالم بارۀ در او مدرنیست نمیه و منشانه صوفی

 شود. مردمی جنبش به تبدیل نتوانست گرا، بنیاد

 جدیت با اما، هعبد محمد او ارشد شاگرد

 إخوان و چسپید بریتانیایی حکام به بیشتری

 قرن طول در که کرد گذاری پیایه را المسلمین

 «بود. مسلط اسالمی راست برطیف بیستم،

 می کتاب همین 43 صفحۀ در دریفوس رابرت

 گری جادو الدین{ جمال }سید او »... افزاید:

 در دنیوی امور خدمت به را دین که بود سیاسی

 ،مامور ،متحد حال، عین در و بود ردهآو

 اگرچه . بود جهانی قدرتهای ابزار و پادوسیاسی

  را فرصتها ندرت به آبادی اسد الدین جمال سید

 روسیه و فرانسه بریتانیا، به خدماتش عرضۀ برای

 قدرت هرسه به مامور عنوان وبه داد می دست از

 خصوص به – اما او مریدان کرد، می خدمت

 انگلیسی یی فزاینده طور به – عبده محمد

 «بودند.

 ضد شعارهای وجود با الدین جمال سید 

 با و شده عضو فراماسونری لژهای در انگلیسی

 ترین رتبه عالی و فراماسونرها ترین مهم

 داشت. دوستانه مراودات انگلیسی دولتمداران

 » خود کتاب در رائین اسماعیل که چنان

 )جلد «ایران در فراماسونری و خانه فراموش

 سال کبیر یرام انتشارات ، 365 ص نخست،

 نویسد:  می (1357

 افغانی، به معروف اسدآبادی الدین جمال سید» 

 ٩ در که است ایران اولیه های فراماسون از یکی

 داشت. عضویت ماسونیک لژ

 

13دامه در صفحه   

 



 

  

       

اینست، که جناب عالمه مرحوم، در افغانستان 

سید جمال الدین رومی بوده، در بالد روم سید 

ل الدین افغانی بوده است... معلومات قسم جما

 «شنید نی ما همین قدر بود که عرض شد.

در إدامۀ این مقاله محمود طرزی بعد از ذکر این 

که پدرش غالم محمد طرزی با نوشتن سفارش 

نامه یی و ی را از شام )سوریه( به خاطربهره 

سیدجمال الدین به  "فیوضات "گیری از 

و او نیز به نزد وی رفته استانبول فرستاده بود 

وبرای مدت هفت ماه که ظاهراً واپسین روزهای 

زنده گانی جمال الدین نیز بوده است در حلقات 

درسی وی همه روزه حضور می یافته است ، می 

روزی بود که بسیاری از ارباب » ... نویسد : 

دانش، در داالن بزرگ خانۀ اقامتگاه سید جمع 

المه، یک قدری بودند. در آنروز، جناب ع

آتشین مزاج بود. شخصی از حاضرین از بعضی 

اختالفاتی که ارباب جراید و نامه نگاران، در 

باب کی و کجایی بودن عالمه در میان آورده 

بودند، باب مباحثه را باز نمود. براستی که از باز 

شدن این بحث بدل مسرورشدم، که شاید جناب 

ه که دل عالمه، یک چیزی بگویند، تا این شبه

مرا نیز همیشه درخلجان می داشت، رفع و زایل 

شود. اما هزار افسوس که این آرزویم به رایگان 

رفت، زیرا از زبان مبارک جناب عالمه، اینچنین 

یک سخنی نشنیدم که رفع اختالف و شبهه 

نماید. نی! بلکه مسئله را سراسر در اغالق و 

خوبست! »اشکال انداخت! چونکه فرمودند: 

انی مرا افغانی نگوید، ایرانی مرا ایرانی نداند، افغ

ترکی مرا ترکی، اروپایی مرا اروپایی نشناسد، 

اما کدام ملت پدر سوخته در دنیا خواهد بود. 

که جرأت کرده بگوید: جمال الدین از نسل 

 آدم و حوا نیست؟

درمیان کسانی که او را ایرانی األصل ملقب به 

شاگرد وهمکارو  افغانی میدانند به محمد عبده

مترجم کتاب نیچریۀ وی به زبان عربی بسنده 

نویسد،  کنیم  که در مقدمه ترجمۀ کتاب می می

سید جمال الدین ایرانی بود ولی به دو علت 

نمود: اول اینکه بتواند  خود را افغانی معرفی می

ی خود را سنی معرفی کند و شورهای عربکدر 

هایش برسد. دوم اینکه خود را از دست  به هدف

مقررات سختی که دولت ایران برای اتباعش در 

خارج قرار داده بود برهاند. اکنون داوری و 

گزینش را به خواننده گان گرامی وا می 

گذاریم تا دیده شود که میان گفته های محمود 

شاگرد او  طرزی ومحمد عبده ، که همصحبت و

بوده اند و افسانه سرایی های تبارگرایانۀ 

عبدالحی حبیبی وسائرتاریخ سازان دروغ پرداز، 

 کدام یک را خواهند پذیرفت .

 راستی به و دل ته از او آیا اینکه مورد در اما و

  راستین اندیش دگر یک هم ویا مسلمان یک

 و نبوده همسان باطنش و ظاهر اینکه یا بود

  اندیشی دگر و اسالمیت از انهصفت بوقلمون

 گاه دید ، است کرده می ابزاری استفادۀ هردو

 چنان ، دارد وجود گوناگونی برداشتهای و ها

 برپاسخ تکیه با پژوهشگران از برخی  که

به سخنرانی ارنست  وی گرانۀ کرنش و منفعالنه

رنان فیلسوف و خاورشناس فرانسوی که در 

مارس، سال  2٩خ دانشگاه سوربن فرانسه به تاری

، در نقد و نکوهش دین اسالم و تحت 1883

إرئه کرد و متن آن به "اسالم و دانش"عنوان 

به چاپ  "دیبا"در نشریۀ  1883مارس  30تاریخ 

رسید، وی را در جایگاهی واالتر از یک مصلح 

دینی قرار داده اورا روشنگر و دگر اندیش به 

ی شمار آورده اند و  با تأکید خاطر نشان م

نمایند که این پاسخ بیانگر مکنونات قلبی سید 

جمال الدین بوده ونشان دهندۀ آن است که 

نامبرده در واقع خدا ناباورد و نامسلمان بوده 

است  واین که او از اسالم سخن می زند در 

حقیقت تظاهر و اسالم پناهی یی بیش نبوده و او 

 از اسالم استفادۀ ابزار ی می نماید.

 – 1٩17عبد الرحمان بدوی ) چنانکه آقای

( دانشمد و نویسندۀ چیره دست و پرآوازۀ 2002

)دانشنامۀ « موسوعۀ المستشرقین»مصری در کتاب 

خاورشناسان( خویش با  آوردن نقل قولهای یی از 

پاسخ سید جمال الدین به ارنست رنان فیلسوف 

فرانسوی فعالیتهای وی را به دیدۀ قدر نگریسته و  

رد که سیدجمال یک روشنگرو تاکید برآن دا

دگر اندیش مانند ولتر بوده است ولی محمد عبده 

و شاگردان دیگرش اورا اصالح گر دینی معرفی 

 کرده اند

آقای بدوی بعد از آوردن نمونه هایی از سخنرانی 

ارنست رنان و جوابیۀ سید جمال الدین می افزاید : 

تمدن "و  "عرب"سیدجمال و ارنست رنان هردو، 

را درهم آمیخته اند. به نظر می رسد که  "میاسال

این درهم آمیختن، آگاهانه صورت گرفتهاست. 

لذا هر دو فیلسوف گرفتار مغالطه های جدی شده 

 اند.

آقای عبد الرحمان بدوی این مبحث را این گونه  

 به پایان می برد :

پایان یک نکتۀ مهم را نباید ناگفته بگذاریم و  در

سی سیدجمال الدین افغانی/ آن این که حاشیه نوی

اسدآبادی برسخنان ارنست رنان، به خوبی ما را از 

طرز فکر سیدجمال آگاه می سازد. از حاشیه 

نویسی هایش پیداست که وی یک شخص 

. بوده و اندیشه یی آزاد داشته استدگراندیش 

فیلسوف  -ومی توان وی را در آزاداندیشی با ولتر

ه کرد. برخالف مقایس -فرانسویِ عصر روشنگری

آن چه شاگردش محمد عبده و پیروانش پنداشته و 

اصالح گر "سید جمال را برای مسلمانان به عنوان 

 "اصالح گر دینی بودن"وانمود کرده اند.  "دینی

کامال با حقیقت اندیشه ها و طرز فکر جمال الدین 

آبادی( در  در تضاد است. جمال الدین افغانی) اسد

شه و اندیشه وری بوده گام نخست، سیاست پی

 است که هیچ نوع پایبند ی یی به باورهای اسالمی 

نداشته از اسالم به مثابۀ ابزاری برای مبارزه با 

وس، فرانسه( قدرت های استعماری) بریتانیا، ر

 .استفاده می کرده است
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 متولیان رسمی و انحصاری آن می داند.

دکتورسید حسن اخالق یکی دیگر از 

اسالمیستها ، ضمن مقاله یی تحت عنوان 

در « گیسید جمال الدین و سیاست زده»

سید جمال الدین، »سایت آریایی می نویسد: 

نقطه عطفی در جهان اسالم است که می 

جامعه اسالمی توان در آن وبا آن، راه امروز 

را به خوانش گرفت. یکصدوده سال پیش او 

از دنیا رفت ولی راهی را گشود که همچنان 

تامل برانگیز و حیاتی است. اندیشه ها، نقاط 

قوت وضعف او برای ما آموزنده است. 

شورسیاسی او مسیر مبارزه را برای مسلمانان 

گشود ولی شعله تفکر وی خاموش ماند. لذا 

یک سده فاصله زمانی   یرغممامسلمانان عل

با او، باحسرتِ او بر عقب مانده گی، فاصلۀ 

 «چندانی نیافته ایم.

آقای سید حسن نیز همانند سائر اسالمستها و 

هواداران سیدجمال الدین برای آنکه تناقض 

گویی ها و به نرخ روز خوری های و ی را 

پرده پوشی و ماست ما لی نماید چنین 

سیّد، انقالبی وبه دنبال :»استدالل می نماید 

تحول اساسی بود ولی نمی دانست که این 

تحول را باید از کجا آغاز کند وچگونه به 

انجام رساند. اوچندان مشغول فعالیت 

وجمعیت بود که فرصتِ خلوت نمی یافت؛ 

های گاه متعارض سیّد)مثال در موضع گیری

نسبت بین علم ودین، فلسفه ودین( شاهدی 

 «ادّعاست.روشن براین 

 آریانفر الحق شمس دکتور راستا همین در

 در اندیشانه سطحی و خوشبینانه یی گونه به

 آثار با آشنایی» عنوان تحت یی مقاله

 می «افغانی الدین جمال سید وتالیفات

 اما رفت، جهان از سید رچنده:» نگارد

 بیداری نهضت نشست. ببار افکارش

 یافت تشکل او از الهام با فقط شرق ورهایی

 را شرق و اسالمی های کشور وآزادی

 «گردید. سبب

 کتاب مؤلف انصاری احمد بشیر خواجه

 و پرسش طرح با  «نفت آتش در افغانستان»

 در الدین جمال سید با فانتزی و خیالی پاسخ

 در کنونی احوال و اوضاع به رابطه

 پرسشهایی جهان و منطقه افغانستان،

 الی البه زا آنرا پاسخهای و نموده رامطرح

 نماید می نویس برون  او های نوشته و آثار

  وی های آموزه که نماید می وانمود چنان و

 تواند می و بوده کارآ و تازه نیز اکنون هم

 بخش رهایی جنبشهای گشای راه و نما راه

 مصاحبۀ  این به که یی مقدمه در و . باشد

 به و شاعرانه اسلوبی با است افزوده  فانتزی

 نویسد: می گرایانه رمانآ طرزی

بودکه چون طوفانی از  او موجود شگفتی»

کابلستان برخاست و افق خونین مشرق را 

فرا گرفت. نهیب رعد گونه اش کران تا 

کران را پر نمود و آذرخش تازیانۀ منطق 

پیشگان  کوبنده اش بر پشت و پهلوی ستم

 .«روزگار فرود آمد

  که است حسرتی اشک واقع در اظهارات این 

 کنان مویه اتیوپیایی باوران ودین اسالمستها

 و ریخته خویش نیافتنی دست آرزوهای بردامن

 جمال سید از پیروی با تا اند تالش در  کان کما

 شریعت" اصطالح به کردن پیاده وبا الدین

 یابند. دست ابدی رفاه به "غَرَّاءِمحمدی

  خواه تمامیت تبارگرایان و اسالمستها اینکه

 یی افسانه شخصیتی الدین جمال سید از  پشتون

 تبار پشتون و کنری و آبادی اسعد را او و ساخته

 های بافی افسانه با و پندارند می افغانستانی و

 ایرانی و بودن وهمدانی بودن آبادی اسد  متنوع

 می رد تمام قاطعیت و شدت به را او بودن

 ایران اسالمستهای و ناسیونالیستها اینکه و نمایند

او راسید جمال الدین حسینی اسدآبادی همدانی 

مشهوربه افغانی نامیده نسب او را به امام سجاد می 

حکیم »  ،«یی  مرد اسطوره» وباصفاتی چون  رسانند

قطب دایرۀ » ،« پیشواى مصلح»، «مُجَدد

)آیت « از آیات خدا  آیتى»،« ادرۀ دورانن»،« علوم

بیدارگر » ،«اسالم جهان بزرگ اندیشمند »اهلل(، 

مبارز »، «بزرگترین فیلسوف شرق»، «مشرق زمین

« پدر رنسانس جدید در اسالم» ، «رضد استعما

متصف و ایرانی بود نش را  امری مُسَلّمَ به  وغیره

 شاهد و إثبات به نیازیحساب می آورند 

  ما برای که این مگرضمن ، ندارد آوردن

 کوچکترین او بودن وافغانستانی بودن ایرانی

 نتیجۀ در که آورشد یاد باید  ندارد، یتیاهم

 اکنون تا وی خود های کاری پنهان و ها تقیه

 اورا توانست نخواهد و است نتوانسته کس هیچ

 شمار به  «ایرانی» یا و  «افغانستانی»  قاطعانه

 ییست مقاله ادعا این برای شاهد بهترین و آورد

 ششم سال پنجم شمارۀ در طرزی محمود که

 13 =  ش ه 12٩5  میزان 21بار)األخ سراج

 آمده آن در و نشرسپرده به م( 1٩16 اکتوبر

 : است

شنیدنیهای من عبارت از بعضی فقرا تیست که »...

در حق حضرت عالمه از زبان والد بزرگوار 

مرحومم حضرت طرزی صاحب و استاد 

مرحومم مالمحمد اکرم و برادر بزرگوارم خازن 

الکتب صاحب شنیده بودم. می فرمودند که: 

درزمان سلطنت اعلیحضرت امیرمحمد اعظم 

روم از راه خان مرحوم یکی از اجله علمای 

کراچی اول به قندهار و باز به کابل آمده بود که 

در علوم نقلیه و عقلیه صاحب ید طولی و در 

حکمت و فلسفه بی همتا بود. زی و قیافتش به 

زی و قیافت علمای روم بود..اعلیحضرت امیر 

محمد اعظم خان نیز گرویده فضل و کماالت 

 عالمه گردیده مقامش را خیلی محترم می داشت

بعد از انقراض حکومت امیر محمد اعظم خان و 

استقرار حکومت امیر شیرعلی خان، از کابل به 

راه پیشاور عازم دیار هندوستان گردید. ... اما 

 چیزی که شایان دقت و جالب نظر اهمیت است 
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از لیاقت های رجال افغانستان به نبود که بتواند 

و این درحالیست که .« نفع کشور استفاده کند 

او پس از اتمام نخستین مرحلۀ تحصیالت در 

قزوین و تهران و نجف رخت سفر بسته و از 

جاز و هندوستان همدان راهی عراق و شام و ح

گردیده و سرانجام در عبا وقبای سید رومی یا 

استانبولی و با سفارش نامه یی در دست  به نزد 

امیر دوست محمدخان به کابل آمد و یازده سال 

تمام را در دربار پر از زدوبندها و نوسان های 

سیاسی و رویداد های خونین او و فرزندانش 

شیرعلی خان سپری نمود تا انکه به صالح دید 

این ساحه را ترک و به منظور دق الباب کردن 

مراکز قدرت و پیدا نمودن ولی نعمتان جدید 

راهی هندوستان و مصر وترکیه و ایران  و روسیه 

و فرانسه و لندن و جرمنی شد. در تأیید این مدعا 

نیکی آر.کدی زنده گی نامه نویس شناخته شدۀ 

 486إلی  481امریکایی وی در صفحات 

نویسد که سیدجمال در  دانشنامه ایرانیکا می

رود خود را سید رومی  زمانی که به افغانستان می

کرده  یا استانبولی و اهل استانبول معرفی می

الدین در کابل با احترام توسط امیر  است. جمال 

شود و به سمت مشاور امیر  کابل پذیرفته می

شود. به گفته نیکی کدی این  برگزیده می

ای بوده که او به   به سبب نامه محرمانهاحتماالً

بود  است. این مساله سبب شده  امیر نشان داده

گان بریتانیا در افغانستان او را مامور که نماینده

دولت روسیه بپندارند. او در آنجا سعی کرد که 

امیر را به اتحاد با روسیه و مخالفت با 

 ها وادارد. بریتانیایی

سائر روشنفکران آقای غبار نیز همانند 

ناسیونالیست و سطحی نگر افغانستانی در 

کتاب خویش افغان بودن   5٩4 – 5٩2صفحات 

سید جمال الدین را بدیهی و مسلم پنداشته و با 

چشم پوشی از بوقلمون صفتی ها و به نرخ روز 

گاهی به تشکیل »... خوری های وی می نویسد 

کرد حزب و مبارزه بایکات مردم را رهبری می

... در افغانستان دولت قوی مرکزی ... و در 

ایران و ترکیه رژیم دموکراتیک می خواست ... 

در هندوستان و مصرمبارزۀ ملی و ضد استعماری 

را مشتعل می ساخت و در کشورهای اسالمی 

آسیا و افریقا به غرض تمرکز قوا در مقابل 

اروپای متجاوز اتحاد اسالم ) پان اسالمیزم ( را 

و برای آنکه شیفته گی خویش را « اد...شعار مید

به سید جمال هرچه بیشتر نمایش دهد در البه 

مرد سیاسی »الی صفحات یاد شده صفاتی چون 

خطیب آتشین نَفَسِ متهور و بی »، « و انقالبی

مرد »و « لرزانندۀ پشت سالطین مستبد»، « باک

را به او نسبت داده و مراسم تشییع « بزرگ افغانی

دفینش را چنان مبالغه آمیز و مزدحم جنازه و ت

نشان میدهد که گویا در آن هنگام هجده نفر 

 زیر پاهای مشایعت کننده گان جان باختند.

به « المؤید»درحالیست که هفته نامۀ  و این 

یعنی پنج روز بعد  18٩7تاریخ چهاردهم مارچ 

از مرگ سید جمال الدین حسینی  نگاشته است 

خادمش حضور داشت و هنگام وفات سید تنها 

در جنازه اش نیز شمار اندکی از دوستانش 

اشتراک نموده بودند و برای اینکه مردم آگاه 

صبح یعنی حدود سه ساعت  10نشوند درساعت 

بعد از وفاتش او را در گورستان ویژۀ شیخ ها 

 به خاک سپردند.

آقای محمد شاه فرهود در کتاب  همچنان

این   «عصر مترسک عصر روشنفکرمفلوج»

شخصیت مشبوه و بوقلمون صفت و بنیان 

گذار پان اسالمیزم و پدرمعنوی اخوان 

ور، المسلمین و اسالم سیاسی را سخن

( و  24-ص ورز پرشور)سیاستمدار، و عمل

( 35 –متفکر مترقی وتحول طلب  )ص 

 قلمداد نموده است.

یکی دیگر از همین راستگرایان چپ نما آقای 

که با نوشتن مقاله یی محمد عالم افتخار است 

 اَبَر افغانی؛ الدین جمال سید»تحت عنوان 

در سایت  !« شناخت باید نو از که انسانی

های انترنتی مانند سایت مصالحۀ ملی، او را در 

جایگاهی بس رفیع و واال قرارداد و آموزه 

هایش را قطب نمای جنبشهای چپ در منطقه و 

یدن یک ، ایشان با پیچ جهان به شمار می آورد

مشت باورهای من درآوردی و بی بنیاد در لفافه 

هایی از کشفیات نوین علمی به طرز مضحک و 

تبسم بر انگیزی میخواهد ثابت کند که دین 

باوری و خداپرستی با افراد بشر یکجا زاده شده 

و در ژنهای آنان جا دارد و از این طریق 

میخواهد حقانیت اسالم و تجسم اسالم حقیقی و 

خوانی و طالبانی را در آموزه های سید جمال نه إ

 الدین افغانی ثابت کند.

او در بخشی از این مقاله برای جنبش چپ که 

و از  "دین مبین اسالم"نتوانسته است از 

سید جمال "داهیانه و بی نظیر"راهنمایی های 

الدین به شکل درست آن استفاده کند اشک 

می حسرت می ریزد و رفقای خویش را توصیه 

نماید که بعد از این حقانیت اسالم و مسلمانی را 

درنظر داشته و از آن در مبارزه علیه إخوانی ها و 

سلفی ها و وهابی ها و طالبان و القاعده و داعش 

و باداران اشغالگر وامپریالیست آنان به وجه 

احسن استفاده نموده و اشتباهات گذشته را 

م بندیها و تکرار ننمایند. و این که در این سره

های این آقا  تا کدام حد تناقض و استدالل

 سطحی نگری وجود دارد ناگفته پیداست!..

زنده یاد قسیم اخگر نیز ، در همسویی با همچنان 

آقای محمد عالم افتخار، در مقالۀ بلند باالیی که 

آسیب شناسی جنبش روشنفکری » تحت عنوان 

به گونه یی نوشته و ما در گذشته آنرا « در افغانستان

فشرده مورد بررسی قرارداده ایم ، سید جمال 

الدین را به مثابۀ مبدأ و آغاز جنبش روشنفکری 

افغانستان می پندارد و از اینکه  روشنفکران ما از او 

به حیث یک مصلح دینی تجلیل به عمل نیاورده 

 اند إظهار تأسف میکند ، و همین غفلت را عامل 

 در انحصار  "عزیز اسالم"افتادن سکان کشتی 
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Workers of the world unite! 

 واین چهره هزار انسان این الدین جمال سید

 ترین همه بی و ترین همه با و ترینمتناقض

 هنوز که هنوز را میانه شرق سیاسی شخصیت

 یی گونه به و درستی به توان نمی است

 زدایی ابهام و شناسایی آشکار و مشخص

 استانبولی و رومی گاه را خود او زیرا کرد.

 و کرده معرفی ایرانی هم گاهی و افغانی وگاه

 های وخطابه ها بیانیه و رساالت و مقاالت در

 جاییدر و الحاد و کفر ادای یکجای در خود

 و آورد می در خداپرستی و اسالم ندای دیگر

 به بنا قدرت مراجع و زورمندان با برخورد در

 بارها خویش شخصی منافع و زمان اقتضای

 است. داده تغییر برابرآنان در را خود نظرات

 می سر در را قدرت به رسیدن آرمان که او

 بهره از هدف این به رسیدن برای و پرورانید

 درگاه به نبود روگردان یی لهوسی هیچ گیری

 با و سرزد روزگار آن زورمندان همه

 ویژه های گویی آمد خوش و ها چاپلوسی

 ساخت نزدیک آنان به را خود داشت که یی

 صدد در هایی توطئه و دسائس طرح با وسپس

 نیروی از گیری بهره یا و برآنان شدن چیره

 از ولی آمد، بر دیگران بر شدن چیره در آنان

 همچو دیکتاتوری هیچ و زورمند هیچ که اییآنج

 و دربارها همه از را او ، تابد برنمی را حریفی

 برون بار اهانت یی گونه به قدرت های کانون

 دچار درگاهی هر از شدن رانده از پس و راندند

 و مخالفت بساط شده امیدی نا و گیسرخورده

 لذا است. نموده پهن را مرجع آن با توزی کینه

 جویی مبارزه روحیۀ واقع در که گفت نمیتوا

 به سیاسی گیری باج جز الدین جمال سید برای

 بر عالوه است. نداشته دیگری انگیزۀ شخصی نفع

 توان نمی آن اساس بر که دارد وجود حقایقی آن

 انگلیس با مبارزه قهرمان را الدین جمال سید

 به وی که است دست در فراوانی شواهد شمرد،

 نه بوده انگلیس از امتیازگیری و قدرت دنبال

 تحت مردمان منافع و آزادی خاطرتأمین به مبارزه

 سلطه! 

 توان حد در تا کوشید خواهیم مقاله این در

 جمال شخصیت رنگارنگ های کرانه خویش

 نظرهای نقطه و جایگاه و افغانی حسینی الدین

 و منطقه افغانستان، دستان به قلم و روشنفکران

 قراردهیم. بررسی مورد او برابر در را جهان

 جمال های ونوشته اظهارات آشکاردر تناقضات

 وهم اسالمیستها هم تا است شده باعث الدین

 اقتدا وی به و پنداشته خود از را او دگراندیشان

ز روشنفکران افغانستانی که بسیاری ا چنانکه نمایند،

سنگ مبارزه علیه ناسیونالیسم تباری و اسالمیسم و 

اسالم سیاسی  را به سینه می کوبند چنان تخدیر و از 

متفکر و "خود بیگانه شده اند که سید جمال را 

قلمداد می   "مترقی و مبارز نستوه و آزادی خواه ...

 نمایند.  

ن پای صحبت در اینجا قبل از پرداختن به دیگرا

آقای میر غالم محمد غبار می نشینیم که با آنهمه 

شهرتی که در روشنفکری و ستمگر ستیزی به او 

نسبت داده می شود ، ورود سید جمال الدین به 

عرصۀ سیاست در افغا نستان را چنان وانمود کرده 

است که گویا روستا زاده یی گم نام وارد کابل شده 

واسطه و وسیله ومعرفی  و به ساده گی تمام و بدون

نامه یی به دربار امیردوست محمد خان و حلقۀ 

( 58سیاستمداران راه می یابد. چنانکه در صفحۀ ) 

جلد اول افغانستان در مسیر تاریخ ، چاپ چهارم 

 ه ش ، انتشارات میوند می نویسد: 1384

 20م  بود که یک جوان  1857در هیمن سال »... 

ال الدین به در بار امیر سالۀ کنری به نام سید جم

 دوست محمد خان پیوست ولی البته این درباری 

 

پیکارجو ر.  

17ادامه در صفحه   


