
 

  

 

 2016 اکتبر، ١٣٩۵ میزان                                                                                                                                                                           ٣١شمارۀ        

سرانجام پس از چانه زنی و بده و بستان های 

زیاد، شاخة اصلی حزب اسالمی به رهبری 

حکومت « شورای عالی صلح»حکمتیار و 

میان شان را امضاء « صلح»پوشالی تفاهم نامة 

  !!کارگریکارگریری، حکومت ری، حکومت ببراراآزادی، بآزادی، ب

کردند. در نتیجة این سهم خواهی و سهم دهی 

که حمایت و تأییدیة آشکار کشورهای 

مریکا را نیز به امپریالیستی در رأس امپریالیسم ا

 همراه داشت، 

 سخن سردبير:
 

 

 

 در این شماره:

به مناسبت سالروز انقالب به مناسبت سالروز انقالب 

 سوسیالیستى اکتبرسوسیالیستى اکتبر

 

 

با با « « صلحصلح»»آیا توافق نامة آیا توافق نامة 

حکمتیار می تواند ختم منازعه، حکمتیار می تواند ختم منازعه، 

  پایان جنایت و تأمین امنیت پایان جنایت و تأمین امنیت 

  ؟؟  تلقی شودتلقی شود

  

  

  

 

 

 

  بیاد انقالب کارگری اکتبربیاد انقالب کارگری اکتبر
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این تفاهم نامه با سخنرانی و طرح مطالبات بیشتر 

از جانب حکمتیار و سخنرانی اشرف غنی و 

عربده کشیدن های گاه و بیگاه اعضای حاضر 

حزب اسالمی در این همایش و امضای این دو 

تن پای آن، نهایی شد. هرچند حزب اسالمی که 

سالم سیاسی در یکی از نماینده گان اصلی ا

افغانستان به شمار می رفت به جناح ها و دسته 

های مختلفی تقسیم شده است ولی از همان 

آوان شکل گیری و مهندسی نهاد دولت پس از 

اشغال و سرنگونی امارت اسالمی طالبان این 

حزب در قدرت سیاسی و مدارج عالی اقتدار 

آن سهم و نقش اساسی داشته است. دسته های 

ی هر کدام نتنها به عنوان احزاب سیاسی انشعاب

رسمیت یافته اند بلکه در دو دور انتخابات قبلی 

پست ریاست جمهوری کاندیداتورهایی را نیز 

 معرفی نموده اند. 

 
غایلة کنونی تحت عنوان پروسة صلح در واقع 

شامل شریک ساختن شخص حکمتیار در 

قدرت است ورنه کسانی که امروز به حیث 

نده گان حزب اسالمی وارد مذاکرات هیئت نمای

به رهبری اشرف « دولت وحدت ملی»با « صلح»

غنی و عبداهلل عبداهلل شده اند اشخاصی اند که 

خود به عنوان سخنگو و کمپاین کننده گان 

جناح ها و سران حزب اسالمی در گذشته فعال 

بوده اند و در مرکز اقتدار دولت پوشالی کار و 

د، از جمله امین کریم. فعالیت علنی می کردن

پس آنچه که در بوق و کرنا میشود نه صلح با 

حزب اسالمی بلکه در واقع سهیم ساختن 

گلبدین حکمتیار در خوان قدرت است. با 

سال هم از توبره  ۱۵پیوستن او که طی این 

میخورد و هم از آخور، حلقة دزدان و جانیان 

قومی مسلط بر جامعه و سرنوشت مردم  -اسالمی

کمیل تر و متصل تر می گردد؛ تنها برخی از ت

رهبران سه جناح منشعب طالبان که هنوز تاریخ 

مصرف شان در خدمت به استراتژی سیاسی 

پاکستان و استراتژی منطقه یی قدرت های 

امپریالیستی از جمله امپریالیسم امریکا به سر 

نرسیده است، شامل این پروسه و حلقه نهایی و 

رتجاعی بر سریر قدرت نشده تکمیلی نیروهای ا

 است.

 

حزب اسالمی به رهبری حکمتیار از آن وزن و 

مکانی در میادین جنگ و در عرصة سیاسی 

جامعه افغانستان برخوردار نیست که بتواند 

با او تغییری در تحوالت نظامی و بهبود « صلح»

امنیت و کاهش فشار سیاسی به قدرت حاکمه را 

ار سایر سران ارتجاع بار بیاورد. حکمتیار در کن

اسالمی یک چهرة منفور، مفلوک و جانی یی 

است که با تاریخچة خونباری که دارد، برحق 

مورد نفرت عمیق اکثریت تام و تمام مردم 

زحمتکش از پیر و جوان و زن مرد به ویژه 

 شهروندان کابل می باشد.

 
مولفه های زیادی هستند و عمل می کنند که 

رخی از روشنفکران و نمی تواند خوشبینی ب

نهادهای وابسته و حواشی حاکمیت را با وجود 

خوش نیتی شان از پروسة صلح متحقق سازد. 

چنانچه در فوق بدان اشاره رفت حزب اسالمی 

به رهبری حکمیتیار در متن جدال جاری و در 

میدان های نبرد نیرویی نیست که توان نظامی و 

قوا به  نیروی رزمی اش تأثیری در تغییر توازن

نفع حکومت به بار بیاورد. آنعده هم که در 

گذشته تحت رهبری این حزب مشغول فعالیت 

نظامی بودند پس از تسلط طالبان به عنوان نیروی 

اصلی مدعی نماینده گی از اسالم سیاسی و 

همچنین علمبردار ناسیونالیسم تباری و شئونیسم 

پشتون، در عمل زیر پرچم امارت اسالمی طالبان 

 ه خدمت گمارده شدند.ب

حزب اسالمی در آن دوران،دوران حاکمیت  

طالبان، حتی به لحاظ عینی و مادی موجودیت 

اجتماعی اش را از دست داد و نیروهایش در 

بست در قدرت برتر طالبان استحاله گشت و این 

حزب ابزارهای ابراز وجود سیاسی و 

ایدئولوژیکش را بطور قطع از دست داد و چیزی 

 دَنائَتر بجز یک تاریخ خونبار از جنایت و بیشت

در اذهان عموم مردم و کادر رهبری متواری از 

 آن به جا نماند.

 

پس از اشغال افغانستان و سرنگونی امارت اسالمی 

طالبان، جناح های باز مانده از این حزب در 

کنفرانس بن تحت عنوان هیئت قبرس به رهبری 

همایون جریر مشارکت داشتند و پس از آن در 

رده های باالی حاکمیت به رهبری حامد کرزی 

نیز نقش و موقف گرفتند. فرد گلبدین اما به دلیل 

پر رنگ جمعیت اسالمی و شورای نظار  حضور

دو رقیب قدرتمند قبلی و همچنین استراتژی 

پاکستان از خوان نعمت این دم و دستگاه بی 

نصیب ماند و زیر پرچم طالبان اعالم جهاد نمود. 

پیوستن فرد حکمتیار به دولت وحدت ملی و 

نه از سر قدرت بل حاکی از « صلح»غایلة نام نهاد 

 است. ضعف و فترت آن 

 

۳ادامه در صفحه    
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حکمتیاری که تمام اعوان و انصارش طی این 

 پانزده سال در خدمت تحکیم دولت پوشالی و 

استراتژی منطقه یی سرمایه داری جهانی در رأس 

امپریالیسم  امریکا مجاهدت و خدمت نموده 

است، نمی تواند خود پهلوان پنبه عرصة نبرد با 

و اربابان و حامیان دیروزی « خواراستکبار جهان»

اش باشد. هرچند که وجودش در معادالت 

قدرت و سیاست های استراتژیک قدرت های 

ذیدخل منطقه یی و جهانی در کشور، حتی به 

عنوان یک مهرة ساده، هم ارزش و اعتباری 

ندارد، ولی جناحی از حاکمیت، جناح 

تبارگرایان پشتون به رهبری اشرف غنی، برای 

کیم مواضع و تأمین منافع خودشان در منازعة تح

قدرت با رقبای دیگر درون حاکمیت از جمله 

جمعیت اسالمی و متحدانش تحت رهبری 

عبداهلل عبداهلل، از این مهرة سوخته و منفور می 

 خواهد استفاده بهینه ببرد. 

  
رژیم و حامیانش در جهت تحکیم اقتدار و 

در پی در  همچنین برای توجیه ناکامی های پی

تمام عرصه ها به این شعبده بازی های مضحک 

نیاز دارند و چنین می پندارند که با به نمایش 

با « صلح»گذاشتن سناریوهای بی محتوای چون 

حکمتیار  می توانند بر چشم توده های مردم خاک 

بپاشاند تا به نوعی از مشروعیت اجتماعی دست 

را به خوبی اما کور خوانده اند، مردم این یابند. 

درک کرده اند که این سران رژیم پوشالی اند که 

خودفریبی می نمایند و با تر دستی میخواهند به 

و اعضاء و « شورای عالی صلح»الشة متعفن 

مسؤولین مفلوکش دم تازة بدمند و یک جانی 

سفاک هم قماش شان که در توحش و بربریت ید 

 طوالیی دارد را در خوان قدرت شریک سازند.

 

تشدید جنگ در چهار گوشة کشور، حمالت  

گستردة طالبان به کندز و هلمند و بغالن بیشتر از 

هر چیزی حکم ابطال بر تالش مذبوحانة ارتجاع 

کاسه شدن زیر عنوان قومی برای هم -اسالمی

است. ارتجاع در تمام اشکال و « صلح»پروسة 

ظواهر در تالش تحکیم صف و استحکام مواضع 

یا زود طالبان نیز به این حلقه خواهند  اش است. دیر

پیوست. آنچه در این میان غایب و متشتت است 

صف جنبش آزادی خواهی و در رأس آن جنبش 

 سوسیالیستی طبقة کارگر و اقشار زحمتکش است.  

 

 

 

 

 

 

های یالیستـازمان سوسـس

رای آزادی، ـری بـارگـک

سوسیالیسم مبارزه  برابری و

رای تقویت صف ـمی کند، ب

ری ـرابـآزادی خواهی و ب

رای تحقق آرمان ـطلبی و ب

 سوسیالیسم به آن بپیوندید!

ان ـازمـایت های سـاز س

های کارگری یالیستـوسـس

تان بازدید نموده و ـافغانس

به رفقا و دوستان تان آنها را 

 د!ـیـائــمعرفی نم

www.workersocialist.org 

https://www.facebook.co

m/workersocialism 

www.asrejadid.org 

 

http://www.workersocialist.org/
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 به مناسبت سالروز انقالب سوسیالیستى اکتبر

 
 ح. بریالی

۵ادامه در صفحه   

 

ابدی بودنِ  ةپیروزی انقالب اکتبر بر افسان

نظام طبقاتی و شیوه تولید سرمایه داری خط 

بطالن کشید و برای نخستین بار قدرت 

کش حاکمه را از چنگ طبقة میرنده و بهره

خارج کرد و در اختیار نیروهای نو و پیش 

یعنی طبقة  ترین طبقهروندة تاریخ و بالنده

 کارگر قرار داد.

انقالب اکتبر به مثابه محرکی نیرومند، قیام 

های اسیر و دربند روسیه را که جنگ خلق

جهانى غارتگرِ امپریالیستى اول دمار از 

روزگار شان کشیده بود، در کتله هاى ملیونى 

دهقانان، سربازان، کارگران و سایر 

زحمتکشان براى جنگ علیه بقایاى رژیم 

ن و زمیندارانِ تزارى و پایان سلطة سرمایه دارا

شعارِ نان، صلح، بزرک راه اندازى کرد و زیر 

، اولین انقالب عظیم زمین به دهقانان

یا به معنى  سوسیالیستى را به پیروزى رساند.

دیگر ، واقعیت إنکار ناپذیر است که اگر از 

بزرگترین حوادث تاریخى جهان مانند قیام 

برده گان علیه برده دارى یا انقالب کبیر 

سه، انقالب صنعتى، کمون پاریس یادی به فران

عمل مى اید بدون إغراق باید از این یکى از 

تأثیر گذار ترین حرکت هاى تاریخ معاصر 

اکتبر است، باید یاد کرد.  که پیروزى انقالب 

حتى اگر اکنون هم میخواهیم سیماى جهان 

کنونی را بتصویر بکشیم نمیتوانیم بدون 

را تکمیل کنیم.  انقالب اکتبر، این تصویر 

اگر براى مبارزة پرشور براى عدالت خواهى 

بنفع اکثریت محرومانِ جامعه در قرن بیست و 

برداشتن گامهاى راسخ و استوار برایش در 

 ،کنونى ما توضیحى وجود داشته باشدجهان 

بحق که ان توضیح، توضیح انقالب اکتبر است. 

اگر ازادیخواهى، حرکت براى رهایی زنان ، فتح 

تاریخ سیاسى ، اولین شکست قدرت سرمایه داران 

وثروتمندان، تشکیل اولین قدرت طبقاتى 

سرمایه در  کارگرى در جهان و پایان سلطة

کشورى به بزرگی روسیة انزمان وغیره یاد نمود ، 

اینها همة شان پیوند دارد به پیروزى انقالب اکتبر. 

این انقالب حتى با کمترین سالهاى عمرش و 

ه مناسبات ضد انسانى سرمایه، کمر یورش ب

مناسبات ضد انسانى این نظام را شکست و این 

نظام را مجبور به عالمى از عقب نشینى و مدارا و 

سازش هاى قانونى وحقوقى به نفع زحمتکشان در 

جهان ساخت. یعنى تمامى نظام وسیستمِ مناسبات 

وحشیانة سرمایه دارى را متالطم ساخت و انرا 

تا با نقابِ انسانى تر و مهربان تر  مجبور ساخت

 نسبت به گذشته در دنیاى جدید ظاهر گردد.

 

این انقالب به ثبوت رسانید که طبقة کارگر 

وحزب کمونیستى اش میتواند حاکمیت سرمایه را 

سرنگون کند و تاریخ جدیدى به نفع اکثریت 

محرومان جامعه اغازگر شود . این انقالب ثابت 

وندة طبقة کارگر بحیث نمود که حرکت پیشر

موتور و لوکوموتیف تکامل تاریخ ، قدرت 

تغیرات عظیم جهشى را دارا است. حزب 

بلشویک با موجودیت لنین با پیروزى این انقالب 

ثابت ساخت که نقش حزب طبقة کارگر براى 

بسیج زحمتکشان یک جامعه بخاطر راه اندازی 

تغیرات تاریخی به چه پیمانة مهم و اساسى 

حزب بلشویک با پیروزى این انقالب ثابت  است.

بر سر تغیر مسأله "نمودکه مطابق گفتة مارکس 

و براى تحقق این تغیر به  "جهان است نه تفسیر آن

انسانِ دخالتگر نیاز است و این روحیة دخالتگرى را 

باید ایجاد نمود. چنانچه انقالب ثابت نمود که 

لیه چگونه بلشویسم توانست نیروى عظیم نفرت ع

جنگِ فرسایشى و حاکمیت سرمایه داران  

ملیونها سربازِ تشنة صلح و  وزمینداران را در وجود

دهقانان وکارگرانِ روسیه به شکل متحدانه علیه این 

نظام سازمان دهد و تاریخِ تحوالت را به همت آنها 

 دیگرگون سازد.

 

وقتى شوراهای کمیسرهای خلق به ریاست لنین 

مه های تاریخی در بارة صلح تشکیل شد. تصویب نا

و در بارة زمین در همین نخستین جلسة تاریخى 

انقالب اکتبر ماشین کهنه  شوراها به اجرا درامد.

دولتی طبقات استثمارگر را در هم شکست و اولین 

دولت سوسیالیستى جهان را بوجود آورد که بالفاصله 

دهقانان مجاناً زمین داد و مالکیت بزرگ اربابی بر  به

قروض و اقساط دهقانان ملغی  افتاد. تمام 

حق ملل در تعیین سرنوشت خویش را تا  گردید،

 سرحد جدایی اعالم و تأمین کرد.

 

  انقالب اكتبر و افغانستان 

اگر بصورت مختصر و فشرده از تاثیرات منطقه یى 

انقالب اکتبر یاد کنیم صد البته که از فراخوان این 

سلطة استعمار انگلیس انقالب براى جوامع زیر 

وفرانسه و  سایر قدرت هاى امپریالیستى  در آن زمان 

باید یاد کرد. فراخوان لنین و انقالب اکتبر به مردمان 

مشرق زمین که ده ها وحتى صد ها سال زیر سلطه 

استعمار انگلیس مورد چپاول و غارت  قرار داشتند، 

هایی امید هاى بزرگى را در راه ایستاده گى و  براى ر

 این جوامع از چنگال استعمار بمیان آورد.

 
۵ادامه در صفحه   
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۶ادامه در صفحه   

رابطة کشور جوان شورا ها با افغانستان و  

دفاع آن از خیزش ضد استعمار انگلیس در 

 افغانستان و از جمله برسمیت شناختن سریع و

صریح استقالل سیاسى افغانستان و انعقاد 

اولین معاهدة دوستى وحسن همجوارى میان 

یث خار چشم انگلیس دو کشور، همیش به ح

ها ونیروهاى ارتجاعى در داخل افغانستان بود. 

باو جود اینکه کشورِ جوان شورا ها در 

محاصرة کشورهاى امپریالیستى بود و جنگ 

داخلى براى سقوط انقالب اکتبر بصورت 

وحشیانه یی عمل میکرد و شرایط قحطى 

وجنگ این رژیم جوان سوسیالیستى را تهدید 

قالب اکتبر و دولت شوراها میکرد، اما  ان

پیوسته با کمک هاى مادى و معنوى از 

حکومت امانى و اصالحاتش پشتیبانى مى 

 نمود. 

  
کوتاه سخن اینکه انقالب اکتبر به جهان و 

بشریت آموخت که نیروى افسانوى سرمایه 

دارى نمیتواند در برابر سازماندهى طبقة 

کارگر و سایر زحمتکشان مقاومت نماید و 

که قدرت سرمایه أبدى وجاویدان نیست. این

ر و طبقة کارگر در همان دهة اما انقالب اکتب

، درست چند سال پس از به پیروزی بیست

رسیدنش در عرصه اقتصادى از بورژوازی 

روس شکست خورد و نتوانست تحول 

سوسیالیستی در عرصة اقتصادی و اجتماعى را 

 متحقق سازد و  از درون به بیراهه رفت و در

نهایت به شکست انجامید. هرچند که 

بورژوازی جهانی این شکست را به بعد از 

ظهور گرباچف و تحوالت آن دوران نسبت 

می دهد. جنگِ جهانى اول، اشغال بخش 

وسیعی از مناطق، ویرانی و اقتصادِ از هم 

پاشیده، چهار سال نبرد ارتش  سفید و 

سلطنت طلبان در همکارى با دولت هاى 

تى برای سرنگونی حاکمیت انقالبی امپریالیس

 کارگران و دهقانان فقیر، مریضى و بعدا

مرگِ نابهنگام لنین بحیث رهبرِ هوشیار وسازماندهِ 

بالتبع ان نبود و فقدان برنامه هاى  پُر نبوغ انقالب و

روشن براى راه اندازى تحوالتِ اقتصادى 

سوسیالیستى وغیره عواملى بودند که راه را براى 

نیروها و تفکرات  بورژوا ناسیونالیستى تفوقِ 

صنعتى ساختن کشور شوروى و دیکتاتورى 

غیرکارگرى مساعد ساخت. این فضا با برچیدن 

بساط نیروى پرولتاریا، از کار انداختن و تبعید و 

محوِ فزیکى ملیونها کمونیستِ پرشور و رهبران 

انقالب اکتبر هرچه مسلط تر گردید تا اینکه 

دادن انقالب تکمیل شد.  برنامة انحراف

سال  بورژوازی با استقرار سرمایه داری دولتی تا 

میالدی همچنان بنام کمونیسم و زیر پرچمِ  ۱۹۹۱

انقالب اکتبر و با استفاده از اعتبار آن به اقتدارش 

  ادامه داد. 

 

زاده شده نام گرفتیم افغانمن وتو   

بعدش هم تاجک و پشتون و هزاره و 

 بلوچ

نامهای دگری چون مسلمان ومسیحی 

 وکلیمی و بهایی وهنود

سنی وشیعه وأحمدی وخیل .َخَتک های 

 دگر

 مالکی حنبلی شافعی و حنفی

 جعفری إمامیه باطنیه إسماعلی

 هریک از این نامها

 نزدأصحاب دگر

داردیک گناه است و سزایی    

 نه سزایی ساده ، خونبهایی دارد

+++++ 

  پس بیا

 چشم خرد بازکن و چشم دلت بسته نما

 با خوِد خود به کنار آمده  اندیشه نما

 این همه به  ُخم نشینی تا کی

 این همه رنگ پذیری تا چند

 پس بیا ُخم شکنی پیشه کن و

 رنگ فروشان منفور

 رنگ انسانی خود یاب و

دوربیفگن دگران را همه   

+++++ 

   ر. پیکارجو

2009/07/20 

29/04/1388 

 

 

      میهن مامیهن ما
 

 دوستان!

 "میهن ما و شما"

که همان "ملک غیوران" و همان 
 "کشور افغان" باشد

 از هوا نامده است

 اززمین سر نزده

 مثل دیگر جاها

 بخشی از روی زمین است

 که در آن

 پدران من و تو

 آمده زیسته و زادو ولد کرده بمردند

  درفرایند همان زاد و ولد
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  ۷صفحهادامه در 

 

حکمتیار و حزب اسالمی تحت رهبری او در 

شمار و  قطار مخالفان دیگر حاکمیت کنونی 

به رهبری اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل آن 

نیرویی نبوده و نیست که معامله و مفاهمه با او 

و درخود، منجر به خاموشی صدای  فی نفسه

 نفیر گلوله و پایان جنگ در کشور گردد.

ها بناءً علی الرغم همة این خاک به پا کردن 

، موافقت نامة «صلح»و راه اندازی سیرک 

کذایی با حزب اسالمی جناح حکمتیار به 

معنی ترک منازعه، پایان مصیبت و جنایت و 

 های خونین و حمالتمناقشه نیست. جنگ

 …شدید طالبان در کندز و هلمند و فراه و 

گواه روشن آن است. این توافق نامه به هیچ 

صورت تأثیر ملموس و پایه داری در بهبود 

 شرایط و تأمین امنیت مردم نمی گذارد.

 

حزب اسالمی جناح حکمتیار از لحاظ نیروی  

مادی و هم به لحاظ سیاسی و  ایدئولوژیک 

پروژة طالبان در دهة مدتها قبل، از دورانی که 

نود میالدی راه افتاد و پس از مدتی هم تمام 

افغانستان را در نوردید و به ترک تازی 

قومی پایان داد، خلع سالح  -احزاب جهادی

 شده و از عرصة فعالیت رانده شد.

دوران که ماشین جنگی طالبان با حمایت  

بیدریغ پاکستان و حامیان جهانی و منطقه یی 

درت سیاسی را از شورای نظار و آن کشور، ق

جمعیت اسالمی گرفت بقایای بازمانده از 

آنچه که حزب اسالمی خوانده می شد چه در 

شرق و چه در مناطق شمال افغانستان از جمله 

 کندز و بغالن به صورت گسترده به طالبان

پیوستند و یک گلوله هم بر علیه نیروهای طالبان 

 شلیک نکردند.  

م در دوران آغازین عروجش به حرکت طالبان ه

عنوان یک نیروی مدعی قدرت و هم همین 

اکنون نیز نمایندة اصلی عصبیت مذهبی و قومی و 

یا به تعبیر دیگر اسالم سیاسی و ناسونالیسم تباری 

و شئونیسم پشتون است؛ دو ابزاری که قبأل در 

دوران سر نگونی حاکمیت حزب دموکراتیک 

ت مجاهدین و خلق و به قدرت رسیدن حکوم

قومی، بیشتر  -های درونی احزاب اسالمیجنگ

حزب اسالمی تحت رهبری حکمتیار آن را 

 نماینده گی میکرد و به نوعی پرچم دارش بود. 

 

هرچند امروز جریانها و اشخاص و افراد دیگری 

فاشیست افغان ملت -از جمله حزب سوسیال

میخواهند که بطور ضمنی نقش نماینده گی از 

لیسم تباری پشتون را  بازی نمایند ولی ناسیونا

آنچه که مبرهن است علی الرغم تالش شان، این 

توانند مستقل و بیرون از زیر سایه و نیروها نمی

 اتوریته طالبان چنین نقشی را اداء نمایند.

مجموعة از شئونیست های پشتون که در این  

د پشتون »یا « جنبش پشتون»اواخر تحت عنوان 

اند که مشتمل از بازمانده کل شدهمتش« غرزنگ

های حزب اسالمی، برخی از سران طالبان که در 

کنار حکومت و شریک قدرت اند و اعضای 

بلندرتبة حکومت قبلی به رهبری حامد کرزی 

تالش دارند که ناسیونالیسم تباری پشتون را در 

جدال جاری قدرت نماینده گی نمایند ولی از 

اتوریتة طالبان  آنجایی که از توان رزمی و

 توانند در عمل چیزی فراتربرخوردار نیستند نمی

از منفعت های گروهی خود شان را نماینده گی 

های ها و تقالهای جریاننمایند. هرچند که این تالش

مذهبی و قومی بر زمینة سیاست های کالن فرا منطقه 

یی و ناشی از تغییر و تحول در صحنة معادالت و 

در منطقه و افغانستان و حضور و تعامالت سیاسی 

 عروج نیروهای چون داعش است. 

داعش که خود موجودیتش در جغرافیای افغانستان بر 

تحریک »زمینة انشعاب و انشقاق در جنبش طالبان و 

در یک عرصة فراتر از محدودة « طالبان پاکستان

مناطق شرقی کشور و وزیرستان و مناطق دیگری در 

ل یافت، به نوعی قاطع تر از شمال غرب پاکستان شک

خالفت اسالمی »طالبان و با داعیة شکل دادن به 

و در ادامة بی ثبات ساختن منطقه و در « خراسان

خدمت استراتژی امپریالیسم امریکا عمل می کند، 

حربة ایدئولوژیک نماینده گی از مذهب را از طالبان 

نیز دارد می رباید و بیشتر همین دلیل ساده و اما 

شود تا بدنة اصلی و تا جایی قعی است که باعث میوا

هر سه جناح انشعابی طالبان خودشان را بیشتر نمایندة 

واقعی و بالمنازع داعیة ناسیونالیسم قومی پشتونها 

بشمار آرند و بقیةالسیف شئونیست های پشتون را هم 

های خود بسیج به خط نموده و در خدمت سیاست

أخر ترین نمود آن است؛ مت« جنبش پشتون»نماید که 

حزب اسالمی به دلیل ضعف ساختاری و منفور 

بودنش در اذهان عمومی مردم از یک جانب و مهمتر 

از آن فقدان قدرت و هیبت قبلی اش، از آن مکان 

ویژه یی که در دوران جنگ سرد و معادالت قدرت 

منطقه یی برخوردار بود و یگانه نماینده و مدافع منافع 

تحوالت افغانستان خوانده می شد، دیگر پاکستان در 

 برخوردار نیست. 

 

با حکمتیار می تواند ختم منازعه، پایان با حکمتیار می تواند ختم منازعه، پایان « « صلحصلح»»آیا توافق نامة آیا توافق نامة 

  جنایت و تأمین امنیت تلقی شود ؟جنایت و تأمین امنیت تلقی شود ؟

 

 فهیم آزاد

  ۷ادامه در صفحه 



 

  

٣۱                 

 

گونه که در سطور باال بدان اشاره رفت همان 

با عروج طالبان در صحنه و با افول ستارة اقبال 

حکمتیار هردوی  آن فاکتورهایی که حزب 

اسالمی آن را در گذشته نماینده گی میکرد، 

اسالم سیاسی و ناسیونالیسم تباری پشتون، از 

دست این حزب بیرون رفت. این حزب در 

ه نفس طالبان که از رقابت با نیروی تاز

حمایت حامیان قبلی حزب اسالمی از جمله 

عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، 

انگلیس، امریکا و به ویژه پاکستان برخوردار 

بود، و در تقابل با جمعیت اسالمی و شورای 

نظار از اتوریتة قابل مالحظه یی در میان 

ن پشتون ها برخوردار شد، ناتوان از داشتن ای

داعیة بود. به این دلیل عینی و زمینی توافق 

صلح میان دولت پوشالی و شخص حکمتیار 

تغییری در توازن قوا به جز تحکیم موضع 

جناح اشرف غنی، البته آنچه را که خود شان 

محاسبه نموده اند، را در پی ندارد و نخواهد 

داشت. به لحاظ تاریخی در بیشتر از دو دهه و 

نی در حال حاضر طالبان به لحاظ وضعیت عی

از قدرت نظامی و حمایت سیاسی و مالی 

برخوردار است و عمالً در صحنه نبرد بیشتر 

از هر جناح دیگر اسالم سیاسی و ناسیونالیسم 

 تباری نقش شان متبارز است. 

مانده از این در حالی است که اکثریت باقی

حزب اسالمی به شمول فرزندان و بستگان 

شخص خودش در داخل حکمتیار منهای 

کنند و  در کشور و در پایتخت زنده گی می

حاکمیت نیز شریک هستند. در گذشته البته  

رهبران شان از جمله گلبدین متواری بودند و  

نیرو های جنگی و رزمی شان همه در خدمت 

و زیر پرچم طالبان عمل می کردند. این غایله 

تا سرنگونی طالبان و بعد از آن هم  ادامه 

داشت، در کنفرانس بن این حزب تحت نام 

هیئت قبرس توسط داماد گلبدین، همایون 

جریر مشاور کنونی اشرف غنی، نماینده گی 

 شد و تالش نمود تا در معادالت قدرت

سیاسی همانند رقبا و هم کیشان دیگر شان چون 

جریانات سیاسی دیگر سهمی و  جمعیت اسالمی

آن جایی در قدرت سیاسی نصیب شوند ولی از 

که نیروهایش بیشتر در خدمت طالبان و در صف 

ها قرار داشتند و بلفعل و بالقوه در معادالت آن

قدرت و صحنة سیاسی پسا امارت اسالمی طالبان 

ه شمار نمی رفتند و چون دیگران نیرویی ب

شورای نظار، جمعیت اسالمی، حزب وحدت، )

اسالمی(، از نیروی رزمی یی نیز  -جنبش ملی 

وردار نبود تا با اتکاء به آن بتواند ابراز وجود برخ

نموده و سهم طلبی نماید. بنابراین حزب اسالمی 

در آغاز از همة امتیازهای که دیگران بهره بردند، 

محروم شد. سهمی که می توانست داشته باشد و 

یا مدعی آن بود را از دست داد و همپا با این با 

ان در صحنة فعال شدن مجدد طالبان و بازگشت ش

جدال قدرت و در خدمت استراتژی پاکستان، 

همة این نیروها  از آن میان حزب اسالمی، جناح 

گلبدین حکمتیار، بار دیگر در زیر پرچم طالبان 

به خدمت گمارده شدند و به امیرالمؤمنین مال 

عمر بعیت نموده و برای ایجاد خالفت اسالمی 

 اعالم جهاد نمودند.

 
بازمانده از حزب اسالمی مثل اکثریت صفوف 

پانزده سال قبل امروزه نیز در صفوف طالبان و 

داعش می جنگند، این بیانگر آن است که حزب 

اسالمی جناح حکمتیار دیگر به درد پیش برد 

تر قدرتهای منطقه یی و پروژه های بزرگ

خورد و به همین فرامنطقه یی و امپریالیستی نمی

ص حکمتیار تن لحاظ است که این حزب و شخ

به ریزه خوار بودن سفره قدرت در معیت جناحی 

از حاکمیت داده است؛ هردو بر این امر واقف اند 

که بقای شان با هم و در کنار همدیگر بودن 

است. بر این اساس است که جناح تبارگرایان 

پشتون، به ویژه شئونیستهای آن، غوغا و همهمه بر 

یش را به فال پا نموده و این درآمیختن و آمیز

نیک گرفته و آن را اساسی برای تحکیم هرچه 

بیشتر مواضع شان در جدال قدرت و در قبال 

ناسیونالیست های تباری دیگر می خوانند. از همین 

منظر هم است که شخص حکمتیار در جریان 

سخنرانی از قبل ضبط شده اش در اسالم آباد یا در 

از اشرف مطالباتش  ها وارگ در ضمن طرح خواسته

نقش میانجی و دهد که غنی و حاکمیت، ترجیح می

رهبر قومی را بازی نماید و تا آخرین لحظه یک 

جمله هم به زبان دیگری جز پشتو صحبت نمی کند. 

اخیراً نیز ناسیونالیست های پشتون در نمایشی در 

کابل که مشتمل از سرجمع بقایای حزب اسالمی 

ونیست پشتون گلبدین و جریان های تبارگرا و شئ

منار »بودند خواستار احیای بناهای تاریخی از جمله 

های داخلی نابود شده بود، که در جنگ« نجات

شدند و به نوعی به جمعیت اسالمی و تبارگرایان 

د میرویس نیکه بچیان او د »تاجک هشدار دادندکه 

 «.دیپشتنو زلمیان بیدار 

 

نها همسو شدن هرچه بیشتر جریان های ارتجاعی نت 

آورد بلکه باعث تحمیل که ثبات سیاسی بار نمی

انقطاب هرچه بیشتر جامعه و تشدید تعرضات بر 

مبنای قوم و تبار شده و در خدمت استحکام و تداوم 

حاکمیت ارتجاعی و سلطة هرچه بیشتر اسالم سیاسی 

و گفتمان تباری و بالتبع تداوم فقر و نگونبختی مردم، 

زحمتکش خواهد شد. طبقة کارگر و سایر اقشار 

توافق با حزب اسالمی حکمتیار اگر تأثیری در 

اوضاع جاری داشته باشد، این تأثیر چیزی جز تشدید 

در جامعه  تعارضات و صف آرایی جریان های تباری

 و تداوم بربریت جاری در اشکال دیگری نیست. 

 

خواهی و در رأس آن نیروهای صف آزادی

سیاسی این سوسیالیست و چپ باید حقیقت 

جریان ها و نهادها و منافع سیاسی و 

اقتصادی شان و همچنین پروژه های 

استراتژیک و سیاسی سرمایه داری جهانی در 

سازمان دادن و چاق ساختن این تناقضات را 

بر مال سازند تا مردم زحمتکش بیشتر از این 

قربانی جدال و منافع محلی و منطقه یی 

 .جریان های باند سیاهی نشوند



 

  

 

٣۱                    

 

 

۹ادامه در صفحه   

 

 

 

 

 

 

  ۱۲۵

  

  

 

 

  

 

 ۱۹۱۷

  

۱۲۵

۲۵۰

۱۶۴۹

 

۲۵۷۱۹۱۷

۵۱۹۱۷

 

 

 

 

 

 

۲۳۴۲۳۴۱۸۱۸۱۹۲۱۱۹۲۱  
 

  و ، ای . لنین

 ١٩٢١د اکتبر کال  ١۴

 

 ۹ادامه در صفحه 

لورمه کلېزه لورمه کلېزه څڅاکتبر اکتبر    



 

 

٣۱                    

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  ١٠ ادامه در صفحه



  

٣۱               

 

 

 

۱۱ادامه در صفحه   

  

  

 

 

  

 

    

  

 

   

   

۱۹۱۴

 

 

 

 

۱۹۱۴۱۹۱۸

 

   

 

 

 

   
 

 

 

  

 

 

  ١١   ادامه در صفحه
١١٠١١١٢١٣١٤١٥٦١٦٧  

 



 

 

  

٣۱                    

 

٢۱ادامه در صفحه   

 

  

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

۱۹۱۲

 

  

 

 

  

 

 

 

 ١٢ ادامه در صفحه

۹ادامه در صفحه   

 صفحه



 

٣۱                   

۱۳ادامه در صفحه   

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

 

 

  

  

 

  

 



 

  

٣۱                

 

٤۱ادامه در صفحه   

 

ما خواهان برابری زنان كارگر و »

فقط مردان كارگر هستیم، آن هم نه 

در قانون بلکه در كل زنده گی، به 

این خاطر الزم است زنان كارگر سهم 

فزاینده یی در ادارة عمومی و ادارة 

 لنین« .امور دولتی داشته باشند

انقالب سوسیالیستی کارگری  ۱۹۱۷در اکتبر 

به رهبری طبقة کارگر روسیه و بلشویکها به 

پیروزی رسید. انقالب اکتبر از همان آوان 

ی مورد دشمنی آشکار بورژوازی پیروز

جهانی قرار گرفت. از وحشت گسترش 

اکتبرهای دیگر در دل کشورهای معظم 

سرمایه داری، بورژوازی جهانی از هیچ توطئه 

و تهدیدی برای به شکست کشاندن این 

انقالب خودداری نکرد. بورژوازی از همان 

آغاز وقوع و به پیروزی رسیدن انقالب اکتبر 

دروغ گفته و تالش نمود تا در بارة آن 

مشروعیت آن را تحت عنوان کودتا زیر 

سؤال ببرد. انقالبی که به همت و مشارکت 

میلیونی کارگران و زحمتکشان سراسر 

سرزمین پهناور روسیه به پیروزی رسید را 

محافل و ایدئولوگ های بورژوازی جهانی 

این چنین تخطیه کردند. انقالب اکتبر 

ین و پر شور طبقة محصول مبارزات خون

کارگر روسیه به رهبری انقالبیون بلشویک 

بود که سینه در سینة بورژوازی ایستادند و 

 حاکمیتش را نفی کردند.

انقالب اکتبر ناقوس مرگ نظام سرمایه داری 

 پذیر بودن تحول بصدا در آورد و امکان

اجتماعی و دست بردن به تغییرات عمیق در سطح 

کارگر و اقشار زحمتکش در  جامعه را به میلیونها

سطح جهان نوید داد. انقالب اکتبر انقالب 

کارگران برای ایجاد جامعة آزاد و شگوفا انسانی، 

نابرابری به رهبری  جامعة عاری از ستم و

ها بود. اما این انقالب در اثر محاصرة بلشویک

اقتصادی و یورش نظامی دول امپریالیستی، فقر و 

اکمیت تزاری، جنگ گرسنگی بازمانده از ح

های حزب داخلی از یک جانب و سیاست

کمونیست روسیه، یعنی با تحکیم گام به گام 

سوسیالیسم بورژوایی تحت لوای سوسیالیسم در 

یک کشور و با تثبیت اقتصاد کاالیی و خلع ید 

سوسیالیسم کارگری از جانب دیگر از اهداف 

اش که همانا بر پایی حکومت کارگری و اصلی

کارمزدی باشد، دور شد و در عوض لغو 

حاکمیت بروکراسی حزبی را به جای حاکمیت 

طبقه بر قرار نمود. برای بررسی هر حرکت 

ها و اجتماعی الزم است تا اشاره یی به زمینه

تأثیرات آن صورت گیرد، تا بتوان اهمیت و 

جایگاه آن حرکت اجتماعی را به روشنی مورد 

حرکت عظیم  بررسی قرار داد. انقالب اکتبر

اجتماعی تاریخ معاصر است که سرنوشت میلیونها 

انسان از آن متأثر گشت. موافقین و مدافعین هر 

حرکتی ممکن است در باره علل و اهمیت آن 

باهم به جدل بپردازند، این مسأله در مورد انقالب 

اکتبر، چگونگی وقوع و سرانجام آن نیز صادق 

 است.

نین دیدی مورد بسیاری انقالب اکتبر را از چ

 اوت قرار داده و می دهند. رهبرانبررسی و قض

 های آن ها و سرانجام آرماناین انقالب، ارزش

 

مورد ارزیابی و ارزشیابی جنبشها و جریانات متعددی 

قرار گرفته است و نتیجتاٌ این بررسی و ارزیابی، بسته 

به اینکه از جانب چه کسی و از چه جایگاه و موضع 

صورت پذیرفته و میپذیرد، به سرانجام های و منظری 

متفاوت و متضادی رسیده و می رسد. در بارة 

رویدادهای انقالب اکتبر نه فقط مخالفین همیشگی 

این انقالب در کمپ ارتجاع سرمایه، بلکه موافقین و 

هایی که تا همین دو دهه دیروزی آن، آن« پیروان»

ژوایی پیش، قبل از شکست اردوگاه سوسیالیسم بور

های آن تعریف خود و پراتیک شان را با آرمان

میکردند و سنگ افتخار تعلق به آن را به سینه 

میکوبیدند، مشروعیت و حقانیت استراتژی و 

گرفتند و داعیة سازمان های شان را از آن میسیاست

دادن انقالبی با آن محتوا در محیط و جوامعی که در 

نظر کرده اند. بخشی  آن فعال بودند را داشتند، ابراز

وسیعی از آنان امروز اما دیگر انقالب اکتبر و به یک 

تعبییر امر انقالب و دگرگونی انقالبی جوامع را امر 

 متعلق به گذشته، کهنه و تاریخی می دانند.

 
همپا با تحریف تاریخی انقالب اکتبر از جانب 

بورژوازی، روشنفکران چپ قدیم که دیگر حاال از 

ی دموکراسی و سرمایه داری بازار آزاد برکت پیروز

و شکست قبلة آمال شان در بلوک سرمایه داری 

شرق یک شبه نور معرفت بر قلوب شان تابیده و سر 

اند نتنها دست به عقل آمده و به بلوغ فکری رسیده

نفی لزوم انقالب به عنوان ابزاری برای تحول تاریخ 

کل تهوع اند بلکه امروزه بشواقعی جامعه بشری زده

آوری مجیزگوی و مبلغ نظام سرمایه داری و بازار 

 شده اند.

 
 

 بیاد انقالب کارگری اکتبربیاد انقالب کارگری اکتبر
 فهیم آزاد

 ۱٤ادامه در صفحه 

 منتشر شده است، باردیگر به دست نشر سپرده میشود. ٢۰۰۶این مطلب که در سال 
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موقعیت کنونی این تازه اندیشان پیش از آن 

که بیانگر تحوالت و دگرگونی های اساسی 

در جهان معاصر به نفع بهروزی و تکامل بشر 

باشد، نشانگر نفوذ آراء، ایده آلها و 

ایدئولوژی بورژوازی در جهان معاصر است. 

هارترین مدافعان نظم موجود هنوز با 

صراحت نمی توانند مدعی شوند که جهان 

معاصر، جهان ایده آل و مطلوبی است. ولی 

هایی که امروز دموکراسی و بسیاری از آن

بازار را در تقابل با اعتقادات دیروزی شان 

مرجع و مطلوب یافته اند، انقالب و 

 دگرگونی مناسبات کنونی را امر مضر،

الزم و عقبگرایانه می پندارند و در این غیر

زمینه گوی سبقت را از ایدئولوگها و 

 سازماندهنده گان  نظم موجود ربوده اند.

 
فعالین چپ قدیم، به ویژه نوع افغانی آن، در 

مسابقة لعن و نفرین به گذشته و اظهار ندامت 

از همتایان دیگرشان در عرصة جهان جلوتر 

این چپ، کسانی که افتاده اند، نحله یی از 

روزگار نچندان دور، آنگاهی که بر اریکة 

قدرت لمیده بودند، داد از برابری و 

می زدند، « انسان زحمتکش»خوشبختی 

حاکمیت استبدادی، متوحش و بورژوایی 

شان را در بازار تحمیق و تزویر ممثل ارادة 

زحمتکشان و ناشی از عمل انقالبی آنان جا 

از سقوط حاکمیت  می زدند، اما امروز پس

« رقابت آزاد»، «دموکراسی»پوشالی شان علم 

را به دوش گرفته و صدبار مدعی تر « بازار»و 

از ارباب در وصف و سنای کشفیات جدید 

را اعالم می « پایان تاریخ»کشند و شان عربده می

دارند. وقتی حرفی از تحول و ترقی به زبان 

دن به آورند مردم و زحمتکشان را از دست برمی

کنند و انقالب را معادل هرج و انقالب نهی می

دانند و مرج، انقطاب و خونریزی و کشتار می

هشدارگونه مردم را به فاجعه و سرنوشتی حواله و 

دهند که خود و اربابان دیروزی و ارجاع می

آن بودند و  جدید شان مسبب و مهندس اصلی

کنند که این هستند. این حضرات فراموش می

سرمایه داری است که عامل خون ریختن و  نظام

ها به نیستی کشاندن روزانة جامعة بشری است. این

چشمان شان را بروی حقایق آشکار تاریخی و 

هایی که دیروز در بستر دیگری عینی بسته اند، آن

مشغول دلربایی و هم آغوشی بودند و ارزان 

خودفروشی می کردند، امروز بر سیاق کساد بازار 

 د خریدار این چنین به درویزه گی افتاده اند.و نبو

  
واقعیتهای جاری جهان، نتنها بربریت کنونی در 

عراق و افغانستان، بلکه اساساٌ وجود فقر، جنگهای 

ارزشی انسان پیامد خانمانسوز و بی افقی و بی

تاریخی و محصول نظام سرمایه داری است. 

کودکی  میرند و دورانمیلیونها انسانیکه از فقر می

و ایام شباب شان را در بینوایی و  تنگدستی 

گذرانند و مورد استثمار قرار می گیرند، به می

دلیل عدم دسترسی به ابتدایی ترین امکانات 

شوند و می میرند،دست به فحشا پزشکی پرپر می

زنند و قربانی خرافاتی چون مذهب و می

شوند همه نتیجة بالفصل نظام ناسیونالیسم می

 و خونخوار سرمایه است. وحشی

سال پس از انقالب کارگری اکتبر، و حدود  ۹۸

سال بعد از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم  ۱۵

بورژوایی و پیروزی سرمایه داری بازار آزاد، مردم 

دنیای معاصر از جمله مردم در کشورهای بلوک 

شرق که قرار بود به سعادت و بهروزی دست یابند، 

یی و طبیعی ترین حقوق شان نتنها هنوز از ابتدا

محروم اند بلکه آنچه را که داشتند نیز از دست 

دادند. میلیاردها انسان در سراسر گیتی علی الرغم 

ثروت و امکانات موجود و پیشرفتهای عظیم و خیره 

یک وعده  کنندة علمی و تکنیکی قادر به تأمین

غذای کافی، داشتن سرپناه، دارو و درمان و آسایش 

 تند.شان نیس

اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان در ناامنی، ترس، 

وحشت و ناامیدی زنده گی روزانة شان را سپری می 

کنند. بخش وسیعی از ساکنین این جهان قربانی 

استثمار وحشیانه و بربریت نظام سرمایه داری اند. 

جنگهای براه افتاده این نظام وحشی و پادوان و 

جهت غارت ثروت و  مجریانش در اقساء نقاط جهان

انباشت سرمایه، ناسیونالیسم و نژادپرستی افسار 

گسیخته، قدرقدرتی ارتجاع مذهبی و سلطة باورهای 

عصر حجری و مشاطه گری ژورنالیسم مزدور همه و 

همه از مردمان جهان قربانی می گیرد. در جهان 

معاصر توده های میلیونی کارگر که جز فروش 

در بساط ندارند،  نیروی کارشان چیزی دیگری

مغلوب و معذوب و بی افق تر از هر زمان دیگری 

شاهد قدرتمند شدن بی حد و حصر اقلیت مفتخواری 

اند که هر روز بر مکنت و ثروت و اختیار شان 

افزوده می شود. وضعیت جهان کنونی از یک نظر 

 داری است.بیانگر رَجعت به دوران بربریت نظام برده

 
ی اند که یگانه راه و مطلوب کسانی که امروز مدع

ترین نظام، نظام سرمایه داری است و تمام دست 

آوردهای کنونی بشر را سخاوتمندانه به حساب 

اقتصاد بازار، دموکراسی و پارلمانتاریسم می گذارند، 

بدوا باید این را هم پذیرفته باشند و یا بپذیرند که 

 کت بشربخش عمدة محرومیت، مصایب و فال

تجربه نظام سرمایه و مظاهر آن ول معاصر محص
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جمله اقتصاد بازار و دموکراسی در غرب از

 است. 

تجربة انقالب اکتبر و پی آمدهای آن به هیچ 

کرد اقتصاد سرمایه داری صورت نافی عمل

غرب نیست. کسانی که امروز لجام گسیخته 

در تالش اند تا تاریخ و حافظة تاریخی مردم 

حرکت نسل از جهان را دست کاری کنند و 

بشر جهت دست یافتن و ایجاد جامعة آزاد، 

برابر، درخور و شایستة انسان را به سخره 

بگیرند و در وصف نظام سرمایه داری و 

توجیه آن مدیحه سرایی کنند باید کارنامة 

سیصد سالة نظام سرمایه داری را نیز به عنوان 

ها با تخطیه شوند. این نتیجة آن یادآور

و الزاماٌ هر انقالبی تحت این  انقالب اکتبر

عنوان که آن را با توجه به قدر قدرتی 

بورژوازی جهانی و قدرت عظیم سرکوب آن 

خواهند غیرممکن و ماجراجوئی می دانند، می

نظم موجود را مصون بدارند و آن را ابدی و 

ها اما در پی کتمان یک ازلی جلوه دهند. آن

 حقیقت تاریخی هستند و توازن قوا در

مبارزات اجتماعی را یک سویه و ثابت می 

گیرند. این درست است که در شرایط حاضر 

و به لحاظ تاریخی توازن قوا به نفع بورژواها 

بوده است. زیرا که بورژوازی به عنوان طبقة 

حاکم تمام ثروت و امکانات جامعه را تحت 

کنترل خودش دارد و به اعتبار کنترل ثروت 

و بالتبع ابزارهای  جامعه، قدرت سیاسی را

سرکوب طبقاتی عم از ارتش، پولیس و دستگاه 

 و تبلیغ را در اختیار دارد.  تخدیر

انقالب و دست بردن به قدرت از جانب طبقة 

کارگر به لحاظ تاریخی هم چیزی جز تغییر و بر 

 هم زدن این توازن قوای نابرابر نبوده و نیست.

 جنبش جهانی طبقة کارگر جهت تغییر و دست

بردن به پارامترهای قدرت و نفی حاکمیت طبقات 

حاکم چیزی به جز قدرت تشکل، همبسته گی 

طبقاتی و توان و نیروی خود ندارد. طبقة که خالق 

ثروت جامعه و خود از آن محروم است و نظام 

نابرابر سرمایه بدوش آن می چرخد، در عین حال 

گورکن این نظام نیز است. هرچند که طبقة 

روم از داشتن ابزار سرکوب قدرت کارگر مح

طبقة حاکم، ارتش های مجهز و تا دندان مسلح 

ترین و نیرومندترین است ولی با وجود این بزرگ

قدرت واقعی جهان را می سازد، قدرتی که با 

تشکل و کسب آگاهی توان تحول و دیگرگونی 

عمیق تاریخی جوامع از آن ساخته است. انقالب 

کتر را به نمایش گذاشت اکتبر این قدرت و کارا

و اتفاقاٌ تمام اهمیت انقالب اکتبر در همین نکته 

نهفته است که ممکن بودن انقالب سوسیالیستی و 

به بارزترین  نفی حاکمیت نظام سرمایه داری را

 شکلی نشان داد.

انقالب اکتبر پس از تفوق و دست باال پیدا کردن 

دولتی ناسیونالیسم بورژوایی بر بستر سرمایه داری 

از بورژوازی شکست خورد و با تحکیم 

اقتصادیات کاپیتالیستی، پیروزی سیاسی طبقة 

کارگر نیز پس گرفته شد. بعد از آنکه یک 

بوروکراسی بورژوایی بر مسند قدرت تکیه زد و به 

نام طبقة کارگر و آرمانهای انقالب اکتبر بر جامعة 

شوروی حاکم شد اولین قربانیانش را انقالبیون و 

مبارزین سوسیالیست، مجریان و سازماندهنده گان 

انقالب کارگری اکتبر تشکیل می داد. نیروهای 

بورژوایی نظام سرمایه داری را پس از شکست 

انقالب، بدوش طبقة کارگر ولی تحت نام حکومت 

 کارگری، ساختند.

بورژوازی چه در قامت و قیافة بلوک 

سرمایه داری دولتی و چه در هیئت سرمایه 

اری بازار آزاد علی الرغم به شکست د

كشاندن انقالب اكتبر قادر نخواهند بود كه 

آرمان آزادیخواهی و برابری طلبی یی كه 

شود را نابود سازد، با انقالب اكتبر تداعی می

زیرا روح این انقالب در هر انسان دردمند »

زنده است و در هر فغانی كه او سر می 

اكتبر،  دهد، عروج می كند. صف انقالب

صف قهرمانان و رهبران نیست. صف 

مخیرین و مصلحین اجتماعی نیست. صف 

نابغان و خردمندان بشر نیست. صف 

میلیاردها كارگر و مردم دردمند و محروم 

این جهان است. این است كه خاطرة انقالب 

اكتبر، همچون پدیده یی فرای ادوار، مرزها 

 و ملیتها زنده است. خاطرة انقالب اكتبر،

امید زنده نگه داشته شدة بشریت، امید امثال 

من و شما، برای خالصی از این توحش و 

 )جعفر رسا(« بربریت سرمایه داری است.
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؛ به گواهی رویداهای واشنگتن و ویکدست آن

زارویک وپس لرزه های نیویارک درسپتمبردوه

ازخالها و تناقضات جدی ، مملو تا کنونی آن

ومتنوع بوده و سالها پیش ازجانب حلقات 

تصمیم گیرندة ایاالت متحدة امریکا و شرکایش 

مطرح و با هزینة ملیونها ریال از درآمدهای باد 

آورده نفتی عربستان سعودی و زحمات 

تان به منصة شباروزی کارشناسان نظامی پاکس

نه گان لذا این خود بیگا. اجرا گذاشته شده است

دهشتگربه هیچ صورتی ممثل و نمایانگر 

خواستها و آرمانهای واقعی توده های مردم و یا 

مدافعین استقالل »آنگونه که خود مدعی اند 

بوده نمی « ...کشور در برابر اشغالگران بیگانه 

مگر در عین زمان باید یاد آورشد که . توانند

بدون شک اکثریت مطلق افرادی که در صفوف 

قرار دارند متعلق به  تهی و داعشیان طالبان مقدم 

دست ترین و فقیرترین اقشار و طبقات جامعه 

می باشند که در نتیجة فقر مادی و دل شکسته 

گیها و ناامیدیهای متنوع و سرخورده گیها و 

محرومیتهای گوناگون اجتماعی و سیاسی و 

احساسات و خونگرمیهای میهن دوستانه و 

امل دیگر فریب نیرنگها و خداپرستانه و دهها ع

حقه بازیها و مغز شویی های مبلغین اسالم ناب 

محمدی را خورده و به صفوف طالبان جذب 

 . شده اند

طالبان این فرزندان راستین اسالم و این ! آری

پیروان فداکار و جان بر کف رهبر محبوب شان 

محمد بن عبداهلل قریشی غافل از آنند که در 

خشی از سرمایة مالی حقیقت دست نامرئی ب

جهان )کمپنی های نفتی خلیج، تجار بزرگ و 

استخباراتی  مالی و مدرنترین سازمانها و نهادهای

نظام  سرمایه داری( آنان را ماهرانه به سان 

عروسکهای بی إراداه به جُنب و جوش آورده و 

این بیچاره ها دارند در راه تحقق بخشیدن به 

ین خود و پالنهای شوم آنان جانهای شیر

دیگران را بیرحمانه قربان می نمایند.در زمینة 

اینکه آیا اعمال و فعالیتهای آنان در مطابقت با 

آموزه ها و تعالیم اسالم ناب محمدی قرار دارد 

ویگانه مرجع محک بهترین یا در مغایرت با آن، 

است آیات قرآن و أحادیث پیامبر اسالم همان 

نان را با آن که بایستی اعمال و فعالیتهای آ

سنجیده بنگریم که آیا تا چه حدی مشابهت و 

پیشوایان و مبلغین .مطابقت را باهم میرسانند

طالبان ازمیان فقیرترین، نا آگاه ترین و 

جامعه سرباز گیری نموده آنان  أقشارمأیوسترین 

را تشویق و ترغیب و در بسا موارد تهدید و 

ترعیب می نمایند تا به پیوستن فرزندانشان به 

صفوف آنان رضائیت نشان دهند. حال باید دید 

که مبنای تبلیغات و موعظه های آنان را چه 

چیزی تشکیل می دهد و راز کامیابی آنان در 

نین سهولتی اینهمه چه نهفته است که به یک چ

جوانان و نو جوانان ساده دل و خوش باور را 

شیفتة خویش ساخته مالک الرقاب آنان می 

شوند و آنان را به کام مرگ و نیستی سوق می 

 .دهند

همه میدانیم که مبنای أصلی تبلیغات آنان را 

همان آیات قرآن  وأحادیث نبوی  تشکیل می 

در گام  دهد، و راز مؤفقیت و کامیابی آنان

نخست به رادیکالیسم آنان و پیروی صادقانة 

شان ازآموزه ها و تعالیم اسالم ناب محمدی بر 

می گردد که در اساسی ترین مواردش به جز از 

یک شارلتانیسم عریان و وقیحانه چیز دیگری 

بوده نمی تواند، زیرا در چارچوب این آموزه ها 

ان از همان آغاز تا کنون جنگ و تجاوز بر دیگر

و قتل عام مغلوبین و شکست خورده گان را 

اشغال، به خاک  می نامند و« جهاد فی سبیل اهلل»

و خون کشاندن و تصاحب سرزمینها و خانه ها و 

فتح و »کاشانه های شکست خورده گان را 

، دارایی ها وممتلکات چپاول شده و به «نصرت

و اسیر شده « غنیمت و أنفال»تاراج رفتة آنان را 

همچنان در .  «کنیز و غالم»ان را گان ش

ترمینولوژی اسالم ناب محمدی دگراندیشان و 

کسانی که به باورهای زورگویانه وإهانت گرانة 

« مشرکین»، «ملحدین»، «کفار»اسالم تن نمی دهند 

شایستة کشتن و گردن  ونامیده شده « مرتدین»و 

زدن پنداشته می شوند. باید افزود که مظلوم نمایی 

یالنه و عوامفریبانه و اشک تمساح های مح

ریختنهای محمد و سائر رهبران و سردمداران 

اسالم از آن زمان تاکنون نیز نقش به سزایی در 

تحقق پیروزیها و به سر رساندن اهداف و آرمانهای 

عظمت طلبانة آنان داشته است. برای هریک از 

موارد یاد شده می توان دهها مثال از متن قرآن و 

محمد بنیانگذار اسالم  "أحادیث "یا  هاگفته 

برشمرد، مگر ما به منظور جلوگیری ازإطالة کالم، 

بررسی آن را به جای وزمان دیگری موکول نموده 

اگر نظام و تنها به این گفته اکتفا می نماییم که 

غیرعادالنةسرمایه داری با هژمونی جا افتاده و 

نظامی نهادینه شده و مؤسسات غول آسای مالی و 

خویش دارد حق مسلَّم ملیونها انسان کارگر و تهی 

دست را در سراسر جهان می بلعد و دراین راستا از 

صحنه سازیها و خیمه شب بازیهای ننگین 

وخطرناکی چون ایجاد و تمویل شبکه های 

تروریستی یی مانند القاعدة و طالبان و لشکر 

جنگهوی و سپاه صحابة وغیره وغیره  استفاده می 

جوید؛ این هیوال زاده گان وحشی  یک گام از 

مادر نامهربان خویش جلوتر گذاشته و درعالمی از 

خود بیگانه گی ، انسان و انسانیت را وآزادی 

ومدنیت را در کل  نشانه گرفته تالش می ورزند تا 

همه را یکسره به خاک و خون و نابودی سوق 

 دهند.

م بربریت اکنون که امپریالیستها و سردمداران نظا

سرمایه داری میخواهند تاریخ را یکبار دیگر به 

گونة کمیدی آن تکرار نمایند باید بدانند که این 

نیروهای شر و فساد و این جوجه های مادر خوار به 

مراتب وحشی تر و محیل تر از آنند که بتوان 

 تصورکرد.

 إدامه دارد

 میهن ما
 

 ۱۷ادامه از صفحه 
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دست داشته و بر گردة مردم رنج دیدة این 

  .سرزمین سوارشده اند نیز می شود

سکوتی »آنانی که پرسش مورد نظرمان را با 

-شامل اسالمست پاسخ می دهند« آمیخته با آری

های و آیدئولوگ های سنتی و محافظه کار

مشهور و سرشناس اسالم از قبیل  رؤسای 

داراإلفتاهای رسمی و شوراهای سراسری به 

اصطالح علمای کشورهای عربستان سعودی و 

مصر وقطرو افغانستان و پاکستان و امثالهم  

ه از إظهارات و إعالمیه میشوند، و همانگونه ک

های شخصی و رسمی آنان بر می آید، ایشان 

پدیده هایی چون  جنایت و انتحار و قتل و خون 

ریزی و غیره را بدون اینکه  پای طالبان 

القاعده ویا حزب اسالمی و گروه  داعشیان وو

حقانی و سائر سازمانهای مخفی و علنی تبه 

زند ، کاروترریست اسالمی را در آن دخیل سا

تقبیح و نکوهش می نمایند، و درمورد اینکه آیا 

احتیار نموده و به  طالبان مسلمان اند یانه سکوت

، دبلماتیک و غیرمستقیم  گونه یی ضمنی

برادران طالب خویش را تأیید وبر مسلمان بودن 

آنان صحه می گذارند، لذا میتوان گفت که 

ایشان پرسش مانرا با سکوتی آمیخته با آری 

 . خ می دهندپاس

تبسم برانگیزتر، پاسخ کسانیست  از همه جالبتر و

که این پرسش را به گونه یی دو پهلو و با هردو 

«  آری»و گاهی هم با « نی» گزینه یعنی گاه با 

این به اصطالح  پاسخ می دهند، این آقایان و

روشنفکران "گلها ی سر سبد جامعه واین 

-شخصیتسازمانها و  "رهبران " همان "ارجمند

 های منفرد سیاسی وچپ گرایانی اند که خود را

ملی، مترقی، انقالبی، با کمال افتخار ومباهات  

، میهن پرست  وحتی سوسیالیست و دیموکرات

کمونیست و مارکسیست و لنینیست و مائویست  

 مینامند  و با موضع گیریهای عقب گرایانه و

انة خویش به اثبات غیراصولی و تنگ نظر

واقع جناح چپ  دراندکه همه رسانیده 

را  "ملی و مترقی"بورژوازیِ به زعم آنان 

تشکیل داده و عمالً درخدمت منافع آزمندانة  

سرمایه داران تازه به دوران رسیده و جهادی 

های مسلمان و جنایت پیشه قراردارند و همین 

رویکرد است که آنان رابه ناسیونالیستها و پو 

وعمالً درمسیر پولیستهای دلقک صفت مبدل 

همسویی با مرتجعین و عقبگرایان قرارداده و با 

عث شده است تا ایشان در برابر جنایات 

نابخشودنی طالبان موضعی دوپهلو ، عوامفریبانه 

و محیالنه اتخاذنمایند و این جنایات حول ناک 

اسالمی طالبان و القاعده و دا عشیان  را در مأل 

رسمی خویش  عام ودرنشرات ودر اعالمیه های 

به عنوان اعمال ضد اسالمی و ضد انسانی تقبیح 

نموده و چنان وانمود سازند که گویا همچو 

اعمالی ریشه در آموزه های قرآنی و سنت نبوی 

، و اما در نداشته ودر مطابقت با آن قرار ندارد

خویش ، از آن ! "رفقای"مجالس خصوصی با 

خود نِق به عنوان  جنایات اسالمی یاد نموده بین 

هرچند این موضوع  .نِق  و قُت قُت نمایند

ایجابگر بحث وبررسی جداگانانه یی است 

مگربایست به گونه یی فشرده و گذرا یاد 

آورشد که  یا این بیچاره ها به حدی کم دانش 

وکودن اند که تا هنوز نتوانسته اند در مافی 

ضمیر خویش به قناعت رسیده و با دین باوری و 

ی وحماقت یکسره وداع گویند ، خرافه پسند

چنانکه همین اکنون شاید بدانند وشاید هم 

«  مرحوم»و «  شهید»ندانند که واژة های 

درفرهنگ خرافاتی « خدا بیامرز»و « متوفی»و

اسالمی چه معانی یی را افاده می کند، با افتخار 

تمام آنرا با نام رفقای جان باختة خویش پیوند 

شده  "!شهید "فقایشان داده و خوش هستند که ر

 "خداوند یکتا"وبه نزد  "فروس برین"ودر

یا اینکه در بهترین حالت  در . مسکن گزین اند 

سم  و اثر درک سطحی ونادرستی که از مارکسی

، دین و مذهب را ماتریالیسم دیالکتیک دارند

فرهنگ مردم پنداشته به آن ارج و احترامی 

قائل و از  "انهکاذبانه و عوامفریب"ویا   "صادقانه"

که با . نقد رادیکال و صریح آن طَفره می رروند

این کار خویش جز ریختن آب به آسیاب ارتجاع 

و عقب گرایی و تحجر فکری و تداوم وگسترش 

رهای خرافاتی ودین خویی وتولید و باز تولید باو

، حاصل و ثمری به دست نخواهند آورد، در جامعه

ست نا که این در ذات خود جفا و ستمی 

بخشودنی در حق همان توده هایی که این آقایان 

گویا به خاطر احترام به آنان بادین ومذهب وطالب 

و مجاهد و آخوند و امام وواعظ و روضه خوان و 

زنده جانهای دیگری ازاین قبیل کنار آمده و هم 

واین خود سخت تآسف بار ورقت . آوا می شوند

فرهیخته گان و نخبه "انگیز است و به حال این 

 .  باید گریست "گان 

با درنظرداشت منافع در این میان هستند کسانی که  

و مصلحتهای شخصی و گروهی خویش این 

جنایات تکان دهنده و اعمال ضد بشری طالبان و 

داعشیان  مسلمان  را عمداً نادیده انگاشته و رندانه 

یند و بی شرمانه وبزدالنه از پهلوی آن عبور می نما

و پرسش مورد نظر مانرا با سکوتی مرگبار بدرقه 

دیگری مطرح میگردد  دراینجا پرسشهای می کنند. 

؟   و چرا طالبان جنایت می آفرینند: و آن  اینکه

این جنایات و حمالت انتحاری خویش را چگونه 

توجیه می نمایند؟  و منبع الهام آنان در کجا نهفته 

 است؟

پیش از پاسخ دهی به پرسشهای یاد شده باید خاطر 

نشان نماییم که اکنون دیگر حتی آنانی که از 

سطحی ترین بصیرت سیاسی برخوردارند، یقیناً به 

نابه های این باور رسیده اند که این گروه  

اقتصادی و  ،محصول شرائط و اوضاع سیاسیکار

 فرهنگی منطقه و جهان که بحران ساختاری و مالی 

تواند عمیق و گستردة کنونی نظام سرمایه داری می

 بیان فشردة آن باشد، 

زاده و پرداختة پالنهای شوم و منفعت نگرانة  و

 علی الرغم ظاهرآراسته  استراتیجیکی هستند که
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و پایینتر از معینیت ها ی وزارتخانه ها قرار دارند 

پرداختهای و به یمن موجودیت ناتو و 

نوایی رسیده اند  و  سخاوتمندانة آن  به نان و

و برادان کابوس به قدرت رسیدن دوبارة طالبان 

و خواب خاطرشان را مکدر ساخته  داعشی آنان 

اینان به خاطر حفظ . را از چشمانشان ربوده است

یشه گی ها  و تداوم بهره کشی و چپاول و فساد پ

ان را مسلمان،  خویشتن و کاله برداریهای خود

ترورست، ضد ،  حقیقی و طالبان را نامسلمان

،  مزدوران پاکستان و دموکراسی، خائنین ملی

ایران  و غیره و غیره می نامند و جنایتهای آنان 

را به عنوان جنایات ضد اسالمی و ضد انسانی 

 .تقبیح می نمایند

مدرن "ی  إسالمیستها پست اسالمیستها ویا –د 

بیشتر اندیشه های خویش را از که   "و متجدد

سفسطه بافی های موالنا جالل الدین بلخی 

واقبال الهوری و علی شریعتی و مصطفی 

دیگران به  مطهری و عبدالکریم سروش و

عاریت گرفته و فکر می کنند که گویا ایشان  

اسالم ناب محمدی را تازه کشف نموده اند و 

رود را که همان پاسورد و یا رمزو "اسم أعظم "

، پیدا کرده قلمرو رازهای سربه مهراسالم باشدبه 

اند و در آیات قرآن معانی و مفاهیمی را یافته 

این فیلسوفان . اند که دیگران از آن بی خبراند 

چرند پرداز بیهوده و مأیوسانه تالش به خرج می 

دهند تا دین اسالم را که به یمن پیشرفتهای 

آگاهی  چشمگیر علم و دانش وبلند رفتن سطح

بسیاری از آموزه هایش به و بیداری نسل کنونی 

، دوباره زنده ساخته و چالش کشیده شده است

تازه و درلفافه هایی چون عقالنیت، با عبا و قبای 

، انسان محوری، کرامت انسانی، دموکراسی

و غیره وغیره به  حقوق بشرو حتی سکوالریسم

 . خورد مرد بدهند

الم و أعمال آنان را اینان طالبان را دشمنان اس

مغایر تعالیم و آموزه های این دین دانسته إدعا 

دارند که طالبان و همفکران ایشان عمداً و قصداً 

با تکیه در صدد بدنام سازی اسالم برآمده اند، و 

طالبان را به مثابة  بر این باورمندی، جنایات

اسالمی و ضد بشری تقبیح می  جنایات ضد

 .کنند

پاسخ  «آری»این پرسش با گزینة   آنانی را که به

 ، نیزمیتوان به دو دسته تقسیم نمود :می دهند 

: آنانی که بدون در نظر داشت دستة نخست

استفادة ابزاری از دین اسالم و باورهای آن ، 

طالبان وداعشیان را مسلمانان واقعی و فرزندان 

راستین اسالم و پیروان فدا کار و جان بر کف 

محمد بن عبداهلل قریشی  می رهبر محبوب شان 

پندارند. این دسته نیز به نوبة خویش به دو گروه 

رادیکال متضاد و متخاصم با همدیگر تقسیم می 

 شود که عبارتند از:

، رهبران عقیدتی آنان و افراد طالبان –الف

سازمانها و گروههای علنی و مخفی هم فکر و 

ة اینان در هال، نطقه و جهانهم عقیدة آنان در م

غلیظ و ضخیمی از خود بیگانه گی مطلق قرار 

داشته و به تأسی از آموزه های صریح و روشن 

قرآن و سنت پیامبر اسالم تمام هست و بود خود 

را مدیون دین اسالم می دانند و آنانی را که به 

گفتة ایشان به دین مبین اسالم مشرف نشده اند 

منفور و منحوس پنداشته واز ته دل با آنان 

منی می ورزند و کوچکترین صدای اعتراض دش

لعنت ونفرین و توهین و  مخالفین خویش را با

یرو انفجار گلوله وشمش تکفیرو درنهایت با

، اینان طبعا أعمال وانتحار پاسخ می دهند

خشونت بار وتروریستی خود و هم طرازان خود 

 "جهاد فی سبیل اهلل"را که درآیات  قرآن 

تنها به گونه یی علنی و نه  ،نامیده شده است

آشکار مورد تأیید وپشتیبانی قرارمی دهند بلکه 

به آن می بالند و مباهات می نمایند و انجام 

ورد نوازش وتفقد نیز قرارمی دهنده گان آنرا م

   . دهند

سازمانها و شخصیتهای سیاسی آزادیخواه ،  -ب 

برابری طلب و رادیکالی که با درفش 

به میدان نهاده و درراستای سوسیالیسم کارگری پا 

منافع طبقة کارگر و سائر زحمتکشان وتهیدستان 

کارو پیکار می نمایند و با صراحت جوامعشان 

وآشکارا اعالن می دارندکه حاضر به باج دهی به 

ناسیونالیسم و مذهب نبوده دین و مذهب را امر 

شخصی و عقیدتی آدمها می دانند و خواها ن 

ت و عدم مداخلة آن جداساختن دین از سیاس

درزنده گی شخصی دیگران می باشند. و به تأسی 

ازیک چنین رویکردی، و بابه کار گیری آزادی 

مطلق بیان ، جنایات واعمال دهشت افگنانة طالبان 

  عوامفریبی ورا بدون هیچگونه مالحظه کاری 

 به پوپولیستی، و طلبانه فرصت و مئابانه بورژوا

 ضد و سالمیا شنیع و زشت عمل یک حیث

 و قرآن آیات در ریشه که تروریستی و بشری

 به که عبداهلل بن محمد ننگین های کرد عمل

 های ترفند و نیرنگها کارگیری به و زورشمشیر

 پیشوا رهبرو حیث به را خویشتن خودش خاص

 و آگاه نا های توده باالی "خدا "آور پیام وگویا

 پرست پذیرورهبر خشونت و وخشن خرافاتی

 و نکوهش بیرحمانه بود، قبوالنده العرب جزیرة

 .نمایند می تقبیخ

سران دولت دست  این دسته شامل: دستة دوم

می شود که با استفادة ابزاری از نشاندة افغانستان 

باورها و آموزه های اسالمی ، خود و طالبان را 

مشمول أخوت اسالمی دانسته  آنان را مسلمان و 

مایند و با انتقاد ها و حتی برادر خود خطاب می ن

اعمال تروریستی و خشونت تقبح های میان تهی از 

، از ایشان میخواهند که سالحهای خود را بار آنان

، ده به پروسة صلح و آشتی بپیوندندکنار گذار

 حالیست که طالبان هربار همچو واین در

پیشنهاداتی را با صراحت تمام  رد نموده وبا پوز 

این دسته شامل  داده اند.خندی زهرآگین پاسخ 

 نهاد ها و محافل به اصطالح جامعة مدنی و دم و 

دستگاههای دولتهای سرمایه داری غربی و 

 منطقوی  که اختیارات عام وتام افعانستان را در 
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به منظور آشنایی و ابهام زدایی از جریانات  

سیاسی مذهبی یی چون طالبان والقاعده و 

داعشیان ودر مجموع اسالمیستها از همه اولتر 

که از سالها بدینسو مطرح بوده و ورد پرسشی را 

زبان خاص و عام میباشد یک بار دیگر مطرح و 

پاسخهای متنوعی را که به این پرسش داده می 

شود به بررسی گرفته و در حد درک و توانایی 

خویش کوشش می نماییم تا پاسخ دهنده گان 

این پرسش را شناسایی و معرفی نماییم. پرسش 

ست و آن اینکه : آیا بسیار ساده و صریح ا

 طالبان و داعشیان مسلمان اند یا نه ؟ 

ناگفته پیداست که این پرسش از جمله 

پاسخ « نی»و یا  «  آری»پرسشهاییست که باید با  

مگرعمال دیده می شود که این  داده شود.

پرسش نه تنها با هردوی این گزینه ها یعنی هم 

با سکوتی آمیخته  »بلکه با « آری»وهم « نی»

دوپهلووآمیخته  با نی و آری پاسخی »و «  آری

نیز پاسخ می یابد « سکوت مطلق»و «  هردو

« آری ها»و این « نی ها»وهریک از این 

ت نبوده وبا در نظرداشت نیزیکدست و یکنواخ

، پیوند های طبقاتی و جایگاهها ی دیدگاهها

، سلیقه ها و آرمانهای اجتماعی، إحساسات

وع و ویژه گی های خاصی پاسخ دهنده گان ، تن

 می یابد که در خور تآمل و دقت است. 

پاسخ « نی» آنانی را که به این پرسش با گزینة  

 :می دهند، میتوان به دو دسته تقسیم نمود

شامل کسانی می شود که بدون  : دستة نخست

آنکه قصد استفادة ابزاری ازدین و مذهب 

مسلمان طالبان ! نی :  راداشته باشند می گویند 

نیستند زیرا أعمالشان مطابق آیات قرآن و سنت 

اینان . پیغمبر نبوده و در ضدیت با آن قراردارد

اشخاص ساده دل و خوش باورو خیر خواه 

وخیر اندیش و در بسیار حاالت باسواد های کم 

دانش و ساده لوح ویا روستا ئیان کم سواد و 

ه بیسواد و تعلیم ندیده  یی اند که اکثریت جامع

راتشکیل داده و باورهای دینی را به گونه یی 

سنتی از پدران و مادران خویش به إرث برده اند 

وهمینکه شنیده اند که گویا دین اسالم دین 

نی وانسان صلح و صفا و أخوت ومحبت ومهربا

، به همین قدر إکتفاء دوستی وغیره وغیره است

وبسنده کرده و بدون اینکه پیرامون  صحت  

ن إدعا های میان تهی تحقیق و تتبع وسُقم ای

نمایند خویشتن را  صادقانه متعلق به این دیانت 

میدانند و همه دارو ندار مادی ومعنوی خویش 

را در پیوندی عمیق با آن معنی می نمایند  و این 

جنایات و وحشی گریها را قاطعانه تقبیح 

ونکوهش نموده عامالن آنرا که همان طالبان و 

کر و هم مانند آنان باشند ،نه تنها گروهها ی همف

دشمن خدا "جنایتکار بلکه نامسلمان و وحشی و

 .می پندارند "و رسول 

 

این دسته شامل گروههای معینی : دستة دوم

می شود که به نحوی در صدد استفادة ابزاری از 

أعمال جنایت بار طالبان ویا از باورها و آموزه 

 های اسالمی هستند وعبارتند از:

آنانی که حل قضایای افغانستان را در  –الف 

مبارزه علیه شوونیزم ملیت پشتون دانسته و 

معضلة ملی  حل قوم گرایانةخواهان 

درکشورهستند وهمة امور و مناسبات اجتماعی 

اینان میگویند که، را به همین معیار می سنجند . 

، مسلمان نی بلکه پشتون هستند و همین طالبان

شده است که ایشان دست به  پشتون بودن باعث

ایشان طالبان را  جنایت علیه بقیه ملیتها بزنند، 

مزدوران پاکستان دانسته  نقش مداخله گرانة 

آنرا در این زمینه هرچه بیشتر برجسته می نمایند، 

م و غیرمستقیم رژیم مگر ازمداخالت مستقی

، به پاس پیوند های اتنیکی آخوندی ایران

چشم فروبسته و توجه چندانی وزبانی با ایرنیان ، 

 .به آن مبذول نمی دارند

شیعیان در مجموع و شیعیان دوازده امامی  –ب 

یا إثنا عشری و بخش رادیکال آن  به طور 

أخص که بنابر خصومت تاریخی و آشتی 

ناپذیرشان با أهل سنت و جماعت پیرامون موضوع 

و از این وحشی گریهای طالبان  وإمامت،خالفت 

ستفادة ابزاری نموده نظام فکری تسنن را ا داعشیان

ونه . در تمامیت آن تقبیح و نکوهش می نمایند

هارا کافر باهلل ، مرتد ، تنها طالبان بلکه تمام سنی 

، حرام زاده و فرزندان عُمَری، بَکری، عثمانی

قلمداد می « فاجرة» و « فاحشه»عائشه وبه قول آنان 

 .نمایند

در اینجا قابل یاد آوری می دانم که دو جریان 

فکری  تشیع  و تسنن در اسالم  متأسفانه ویا هم 

خوشبختانه زخم ناسورو التیام ناپذیریست که با 

. گذشت هر روز ژرفتر و عالج ناپذیرتر می شود 

چنانکه همین اکنون هردو جناح با استفاده از 

اره امکانات رسانه یی سراسری و شبکه های ماهو

یی جهانی که ملیونها دالر هزینه نیز در پی دارد ، با 

به کارگیری شدیدترین وزشت ترین الفاظ و 

تعبیرات ، پرده از روی رازهای نهانی همدیگر 

برمیدارند و به صورت کل  در رسواسازی و 

افشای کاستی ها و تناقضات دین اسالم ؛ چهارنعل 

د ، ازیکدیگر پیشی و سبقت می جوینومی تازند 

 –که از آن جمله می توان از شبکه های  أهل بیت 

 –کلمة فارسی     –ق وصال ح –و صال فارسی 

برنامة امت وسط به گرداننده گی سید خُبَیب 

سادات وبرنامة ندای حق به گرداننده گی سیمین 

و این که گرداننده گان این شبکه ها . نام برد عمر

و شبکه های مماثل آن به چه خزعبالت و چرند 

پراگنی ها وفحاشی ها یی مشغول بوده و وقت 

خود و دیگران راضایع می نمایند ؛ شرحش در این 

محدوده نگنجیده و ایجاب می نماید تا در جای 

دیگری آنرا به گونه یی گسترده تر موردبررسی 

 . قرار دهیم 

. أن »تاجران نوپا ، مدیران و گرداننده گان  – ج

ها ، روشنفکران و تکنوکراتهای لیبرال و « .او. جی 

نیئولیبرال و مدرنست و پُست مدرنست  و دولت 

 مردانی که در مناصب باالتر از مدیریتهای عمومی 
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Workers of the world unite! 

طبقات متنوع اجتماعی با منافع متضاد ومتقابل پابه 

عرصة وجود گذاشت از میان آن شَمَنهای سودمند 

آمدند که سود جو ، و خیر اندیش افرادی برون 

افسونگرو شرانگیز بوده و به منظور استفاده جویی 

از احساسات پاک و بی آالیش أفراد عادی وساده 

لوح جامعه و با به کارگیری زمینه های فکری و 

عاطفی آنان ، کوشیده اند تا انعکاسات معنوی 

نیازمندیهای مادی افراد جامعه را وهمچنان مفکوره 

ی از ترس و نفرت و دوستی و ها و ایده های ناش

تمایل در برابر پدیده ها و مظاهر گونه گون طبیعت 

را عمق وپهنایی گسترده تربخشیده واز این راه منافع 

آزمندانة خود وگروهها وکتله های إجتماعی متعلق 

به خودرا را برآورده سازند ؛ چنان وانمود کرده اند 

 "مذات ذوالجالل واإلکرا"که گویا آنان با آن 

نسبت به دیگران بیشتر در تماس وپیوند بوده و اورا 

ه و مکلف خوبتر میشناسند واونیز آنان را برگزید

، اوامر و نواهی اش را به گردانیده است تا پیامها

دیگران که شایسته گی پیوند نزدیک و تماس 

، برسانند. و این را ندارند "ذات پاک"مستقیم با آن 

در طول تاریخ وتاهمین  گروه شارلتان و استفاده جو

اکنون کوشیده اند ومیکوشند تا با به کارگیری 

هزاران حیله ونیرنگ وفریب ودروغ ، خودرا 

وبازمانده گان خود را نسبت به سائرافراد جامعه 

یک سرو گردن بلند تر و پاکتر و قابل إعتمادتردر 

قلمداد نموده و دیگران را وادار نمایند تا  "خدا "نزد 

ز در احترام و تعظیم پیش آمده ودرباج دهی به آنان ا

به آنان و تأمین و برآورده ساختن مایحتاج 

ونیازمندی هایشان داوطلبانه و رضامندانه از همدیگر 

 "پیشی جویند ؛ چه در غیرآن موجبات قهر و غضب

را برخویشتن فراهم خواهند نمود که نتیجه  "خدا 

آتش جاودان "دنیا وسوختن در "شرمساری"اش 

میباشد . این انسانهای هوشمند تر و استفاده  "دوزخ

جوتر از دیگران همانهایی اند که ما آنانرا به نامهای 

 ،"موبد"، "حواریون"،"پاپ" ،"خاخام" ،"پیامبر"

، "گُرُو"، "پندد"، "راهب"، "کشیش"، "پستور"

، "چَلی"، "طالب"، "مال"، "إمام"، "سادو"

، "قیهولی ف"، "آیت اهلل"، "غوث"، "قطب"

، "آخوندزاده"، "آخوند"، "حجت االسالم"

حضرت  "، "پاچاصاحب"، "آغاصاحب"، "سید"

وغیره  وغیره  "علمای دین"، "روحانیون"، "صاحب

 می شناسیم. 

 ؟طالبان و دا عشیان چه كسانی اند

بدون شک هیچ مسلمان عادی و سنتی یی از این 

عنوان خوشش نمی آید و آنرا نمی پسندد. مگر 

از آن  متأسفانه این یک واقعیت است و سخن گفتن

، دشوار و شنیدنش در که  همان حقیقت گویی باشد

 وهلة نخست همواره ناخوشایند و تلخ است.

 

 روحانیون کیانند؟

برمبنای آنچه در مقدمة این بحث یادآورشدیم  

روح باوری ریشه در  نخستین ایام زنده گی 

بشر در روی زمین دارد ، این از یک سو و  از 

سوی دیگر همین اکنون در میان قبیله های 

بدوی و نیمه متمدن آسیا و آفریقا وآمریکای 

التین وشمال  اروپا  آدمهایی هستند  که به نام 

های عجیبی اد شده و تواناییی« شَمَن»

خصوص در روح درمانی و مداوای بیماران به

های متنوع ، به آنان نسبت روانی از طریق تلقین

شود وازجانب افراد قبائل یاد شده به داده می

توان گیرند ، لذا میشدت مورد احترام قرار می

حدس زد که نخستین شمنها ویا آنانی که به 

مهارتهای ویژه  از  یمن داشتن استعداد و

توانایی نفوذ روحی بر دیگران برخوردار بودند 

تالش می ورزیده اند تا با به  کارگیری از آن 

بیماران  را درمان نموده و به گونه یی رایگان 

در خدمت جامعه و کمون مربوطة خویش قرار 

داشته باشند ، و اما به مرور زمان و پس از درهم 

ولیه و آنگاه که در پاشیدن شیرازة کمونهای ا

قسیم کار میان افراد بشر و نتیجة رشد روند ت

 مراودات ومناسبات اجتماعی و گسترش

، الیه ها و اقشار وکتله ها و اقتصادی میان آنان

 ر. پیکارجو

 

۹۱ادامه در صفحه   

 بخش دوم

 

و مذهب کارگریسوسیالیسم   


