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پاسخ به سازمان 

کارگران افغانستان 

که شیوه تولید کشور 

را نیمه فیودالی 

 میداند

212332

در کشور ما، بورژوازی ملی  "دلیل دوم شما: 

که قدرت سیاسی را در دست داشته باشد و 

روند صنعتی شدن را رهبری کند و در نتیجه 

پرولتارهای گسترده یی مشتق از سرمایه داری 

هنوز در باشد وجود ندارد. لذا، این کشور 

"اسارت نیمه فیودالیزم به سر میبرد

 ٥ادامه در صفحه 

دیدگاه  تاکنون ارزیابى ها و سوسیالیسم کارگری:

هاى متنوعى در رابطه به وضعیت افغانستان پس از 

از  ٤١٠٢خروج نیروهای امریکا و ناتو در سال 

جانب طیف هاى متنوعِ سیاسى، فکرى وهم دولت 

پوشالى، ارائه گردیده است؛ ارزیابی و تحلیلی که 

زحمتکشان مردم در کل و طبقه کارگر و سایر 

افغانستان را در یک وضعیت نگران کننده یی قرار 

داده و باعث ابهامات گسترده یى نیز در میان فعالین 

با وجود  سیاسی و اجتماعی گردیده است. اما 

تناقضات مشهود در این ارزیابى ها، یکى هم 

کشور به  ۀگسترش نگرانى نسبت به سقوط دوبار

ات اتنیکی و ورطۀ جنگهای داخلی و تشدید تخاصم

تباری و بالتبع تقسیم کشور به امارات متعدد 

اسالمی پس از خروج نیروهای  -نیروهای قومی

اشغالگر می باشد. تقریبا همۀ این نظریه پردازان و 

تحلیل گران تصویری که از مساله ارائه می کنند 

مبتنی است بر تداوم جنگ و انقطاب بیشتر جامعه. 

خی از این ارزیابیها همان طور که گفته شد در بر

آیندۀ تاریک و تلخی به تصویر کشیده می شود. در 

تقابل با این دیدگاه، تصویر نستالژیک و خوش بینانۀ 

دیگری، با توجه به نیروها و باورهایی که فعاالنه در 

عرصه جدال بر سر قدرت در جامعه حضور دارند و 

 

طالبان به امر "خدا و 

 رسول"جنايت می آفرينند

 

 

پراتیک خونبار و جنایات شان هنوز در حافظۀ مردم 

ه است، ارائه می شود که خروج نیروهای تحت زند

فرماندهی امریکا را مثبت پنداشته و آن را موازى 

وموافق با حیات سیاسى و اجتماعى کنونی افغانستان 

میداند. بصورت مشخص سازمان سوسیالیستهاى 

کارگرى خود را در کدام یک از این ارزیابى ها 

و شریک میداند و یا این که با چه دیدگاه خاص 

 متمایزی این آینده را تصور میکند؟

در مورد وضعیت افغانستان بعد  نگرانی بصیر زيار:

، ٤١٠٢از خروج نیروهای نظامی ناتو در پایان سال 

یک نگرانی واقعی است و مردم با توجه به وضع 

موجود حق دارند که به سناریوی جنگ داخلی و سر 

بلند کردن مجدد جنگساالران محلی فکر کنند. 

اوضاع با خروج نیروهای ناتو، در صورتیکه مطابق با 

برنامۀ کنونی انجام گیرد، یقینا تغییرخواهد کرد و نه 

تحوالت سرعت فقط تغییر خواهد کرد که آهنگ 

بیشتری بخود خواهد گرفت. پیامد آن در کل یا به 

سقوط مجدد کشور در یک جنگ داخلی رقم 

خواهد خورد و یا رژیم با ثبات تری شکل خواهد 

گرفت و جنگ و ناامنی پایان خواهد یافت. اینکه 

کدامیک ازین دو الترناتیف شانس تحقق بیشتری 

مصاحبه سوسیالیسم کارگری با رفیق 

 بصیر زيار

 بصیر زیار

 

 

٢دامه در صفحه ا  



 

  

              

 

هائیست  دارد، وابسته به یکسری عوامل و پیشرط

 ٤١٠٢که وضعیت و عملکرد دولتی که پس از 

مسئولیت اصلی ادارۀ امور کشور را بعهده می 

گیرد، فوق العاده مهم و کلیدی است. نگرانی 

اصلی که تا بحال چه از جانب حامیان دولت، 

اپوزیسیون و مؤسسات تحقیقی ابراز گردیده همه 

متوجه ضعف و قابلیت های دولت و چگونگی 

ن بعد از بیرون رفتن قوای خارجی است. عملکرد آ

با اینکه شرایط اجتماعی و اوضاع بین المللی در 

کل به نفع ثبات سیاسی و به انفراد کشیده شدن 

بیشتر طالبان پیش می رود، اما اگر رژیم فعلی که 

بشدت نامتجانس و فاسد است و جناحهای متفاوت 

آن همچنان منافع جناحی خود را دنبال کنند، 

ریوی جنگ داخلی شانس و امکان بیشتری سنا

خواهد یافت. وضعیت از جهاتی مشابه خروج قوای 

شوروی سابق در بیست و سه سال قبل است. با 

توانست برخالف انتظار  "حزب وطن"آنکه رژیم 

مدت بیشتری دوام آورد، اما سرانجام با محروم 

شدن آن از حمایت بیرونی و تشدید تضادهای 

سرنگون گردید. با اینکه  پاشید ودرونی از هم فرو

اپوزیسیون مسلح رژیم فعلی مخصوصا طالبان در 

موقعیت احزاب جهادی آندوره قرار ندارد ولی با 

ه ی از نیروهای دولتی بیعلی، بخشهافروپاشی رژیم ف

طالبان خواهند پیوست و کشور یکبار دیگر صحنۀ 

درگیری خونین قومی و مذهبی خواهد شد، 

با سقوط رژیم حزب دموکراتیک که ی یسناریو

خلق بسرکردگی نجیب اتفاق افتاد. برای اجتناب از 

تکرار سرنوشت مشابه، حفظ یکپارچگی رژیم و 

کناررفتن کرزی و جناح حاکم رژیم از قدرت پس 

از پایان یافتن دورۀ قانونی ریاست جمهوری، از 

 برخوردار می باشد.  یاهمیت خاص

 "بحران گروپ بین المللی"گزارش اخیر 

(international crisis group در مورد )

و احتمال سقوط  ٤١٠٢وضعیت افغانستان پس از 

رژیم، اهمیت انتخابات سالم و موفق ریاست 

جمهوری را در مرکز توجه و تحلیل خود قرار داده 

و خطر اصلی سقوط دولت و بروز جنگ داخلی را 

ه به توطئه و سؤ استفاده  کرزی و حلقۀ نزدیک ب

وی متعلق میداند. گزارش این مؤسسه که در 

واقعیت امر دیدگاه دولتمردان غربی در مورد 

دولت و اوضاع افغانستان را تبارز می دهد، به 

کرزی و شرکا این هوشدار را میدهد که در 

برای ماندن و حفظ  قدرت وی صورت تالش 

اوال به بحران  س از پایان یافتن دورۀ قانونی،پ

هد زد و ثانیا با محروم شدن سیاسی دامن خوا

این رژیم از حمایت سیاسی، مالی و نظامی غرب، 

سرعت کم نظیری سقوط خواهد کرد. ه برژیم 

از سقوط  در این است که منافع امریکا و غرب 

افغانستان در یک جنگ داخلی و هرج و مرج 

 ل و اقدام غرب دری. تماکندجلوگیری سیاسی 

ای پیمان امنیتی و تماس و مذاکره با طالبان، امض

استراتژیک با دولت افعانستان، موجودیت 

در افغانستان  ٤١٠٢پایگاههای نظامی امریکا بعد 

وغیره نشان میدهد که کرزی و طرفداران اش 

اینبار برخالف گذشته، قادر به اجرای طرح عمدۀ 

 د بود.نمخالف منافع غرب نخواه

در صورت استمرار رژیم  سوسیالیسم کارگری:

فروپاشی دولت کنونی، امکان رشد و  عدم و

ع و متعرض پیروزی طالبان به یک نیروی وسی

دهۀ نود میالدی در  شبیه وضعیتی که در نیمۀ

رخ  "ربانی"زمان حکومت مجاهدین بسرکردگی 

 داد، را چگونه ارزیابی مینمائید؟

در دهۀ نود میالدی افغانستان در یک  بصیر زيار:

از پیروزی  ویژه پسه بحران عمیق سیاسی ب

مجاهدین و بروز جنگ داخلی قرار داشت، 

وضعیت آنچنانی در صورت عدم فروپاشی رژیم 

فعلی، کمتر محتمل به نظر می رسد. پیدایش 

حرکت موسوم به طالبان محصول آن شرایط و 

اوضاع بود، تصور تبدیل شدن طالبان به چنان 

قدرتی در شرایط حاضر بیشتر یک قرینه 

ل واقعی از اوضاع. گرامشی سازیست تا یک تحلی

و قبل از آن مارکس در جنگ داخلی فرانسه و 

تحلیل عمیق از تحوالت  "هژدهم برومر..."

سیاسی و زمینه های مطرح شدن و شکست 

خوردن احزاب و شخصیتها سیاسی ارائه میکنند. 

به گفته گرامشی بحرانهای سیاسی در کشورهای 

مۀ آنها مختلف اشکال متفاوتی دارد اما ماهیت ه 

بحران هژمونی دولت و طبقه حاکمه است. و 

بحران در دو حالت پدیدار میگردد: اوال در زمانی 

که طبقه یا هیئت حاکمه در یک کارزار عمده، 

نظیر جنگ، به توده ها مراجعه نموده و یا بزور 

آنها را به صحنه می کشاند. اما سرانجام از 

و ثانیا در د بی به اهداف تعیین شده باز میماندستیا

زمانیکه به یکباره گی کتله های عظیمی از 

دهقانان و خرده بورژواها از ورطۀ انفعال سیاسی 

به عرصۀ فعالیت سیاسی کشیده میشوند. در هر دو 

حالت دولت و طبقه حاکمه با از دست دادن 

خود به بحران سلطه مشروعیت مواجه  ،هژمونی

ط میگردد. بحران سیاسی افغانستان پس از سقو

و بروز جنگ داخلی میان احزاب  "خلقی"دولت 

جهادی در واقعیت امر از همین جنس بود و 

احزاب نامبرده که در طول چندین سال با استفاده 

از امکانات مادی، تبلیغاتی و نظامی توده ها را به 

جنگ و جهاد و برقراری نظام اسالمی جلب و 

ی کشانده بودند و سرانجام توده های نامبرده، بجا

دستیابی به نظام ایده آل شان به انارشیسم و جنگ 

، یداخلی نائل آمدند. در یک چنین شرایط

بنابرتحلیل گرامشی، احزاب سیاسی اعتماد طبقه یا 

گروههای اجتماعی خود را از دست میدهند. 

جدائی احزاب از توده ها، زمانیکه مردم رهبری و 

سرکرده گی احزاب را نمی پذیرند، در نتیجه 

ع بحرانی شده و وضعیت خطرناکی پیش وض

میاید، نتیجتا شرایط برای راه حلهای خشن تر و 

فعالیت و پیدایش نیروهای ناشناخته مساعد 

میشود. که معموال تبلور خود را بجای احزاب 

شکل دادن و تکریم شخصیتهای  سیاسی در

سرنوشت ساز و پیامبرگونه پیدا مینماید. وضعیت 

کریسماتیک می انجامد و که به پیدایش رهبران 

یاد می  "قیصرگرائی"گرامشی از آن بعنوان 

نماید. محصول و پیامد بحران مشروعیت است 

که احزاب متخاصم در موقعیت تعادلی قرار 

داشته وعمال به یک نبرد فرسایشی و نابودکننده و 

نافرجام رو میاورند، نبردی که طرفین درگیر و 

. وضعیت که جامعه را در کل به تحلیل میبرد

 



 

  

              

بگفته گرامشی پس از مرگ لورنز بزرگ در 

 ایتالیا اتفاق افتاد.

پیدایش ناگهانی طالبان و ارتقای نقش مالعمر  

متن یک بحران  دقیقا در "امیرالمومنین"بمثابه 

که احزاب جهادی  یسیاسی مشابه رخ داد، بحران

با یک جنگ فرسایشی و نافرجام به آن وجود 

خارجی داده بودند و ادامه آن فقط نابودی 

جامعه را  نیروهای درگیر، هرج و مرج هرچه بیشتر

لهــــــذا برای درک و توضیح  در پی داشت.

چنین حوادث غیرمنتظره، فهم تیوری میکانیسم 

سی و تغییرات سیاسی در شرایط بحران های سیا

اجتماعی مفید می باشد. واقعیات سهمگین و 

ظاهرا مرموز مانند پیدایش و رشد حرکت طالبان 

که بارها در تاریخ و جغرافیای متفاوت جهان 

ی رسمی کمتر اتفاق افتاده و در تحلیل های سیاس

کماکان رازآلود بنظر میایند.  به آن پرداخته شده و

ان بررسی بحرهمینجا باید تصریح نمایم که 

یها و تبیین گرامشی ویژگ افغانستان با توجه به

توجه ویژه به آن  پارامترهای خود را دارد که

ضروری است. یکی ازین ویژگیها ساختار و 

اهمیت مسئله قومی، ملیتی و قبائلی جامعه 

افغانستان است که با جامعه مورد مطالعه و بررسی 

گرامشی که در آن بنا به رشد اقتصادی و 

عمدتا مسئله طبقات اجتماعی و احزاب اجتماعی 

سیاسی موضوعیت داشت، فرق مینماید. 

پارامترهای نامبرده بر پیچیده گی و چند بعدی 

تحلیل بحران در جوامع پیرامونی نظیر افغانستان 

میافزاید و منجمله عالوه بر تضاد ها وهویتهای 

طبقاتی و جنسیتی، تضادها و هویتهای مذهبی، 

شامل میگردد. تضــــادها و  قومی، طایفوی نیز

هویتهای قومی و مذهبی در جوامع پیرامونی 

گاهی تضاد و هویتهای طبقاتی را مخصوصــــا در 

شرایط بحرانی تحت الشعاع قرار میدهد. یکی از 

پیچیده گی ها و چند بعدی بودن بحران سیاسی 

در مورد مسئله مورد مطالعه ما، این بود که طالبان 

ول عدم اعتماد میان ملیت پشتون قبل از همه محص

و احزاب سیاسی ـ مذهبی این ملیت بود و در 

نخستین مرحله طالبان با متحد نمودن قبائل پشتون، 

احزاب سیاسی مهم متعلق به این ملیت مانند حزب 

اسالمی، حرکت انقالب و اتحاد اسالمی را از 

 یاسی خارج نمودند. جهت و یا مرحلۀصحنه س

بان پایان دادن به بش طالبعدی در حرکت جن

احزاب اسالمی ـ قومی متعلق  موجودیت و سلطۀ

به ملیتهای دیگر افغانستان بود که درین زمینه 

نیزعلیرغم مقاومتهای شدیدی به پیروزیهای زیادی 

دست یافتند. خالصه عدم فروپاشی رژیم و نبود 

یک بحران سیاسی ناشی از یک جنگ فرسایشی 

تنیکی متخاصم، شانس نافرجام میان گروههای ا

شدن طالبان به یک جنبش  کمتری برای تبدیل

نود باقی میگذارد. حتی اگر چنین  مانند دهۀ

وضعیت بحرانی پیش آید بجای طالبان، جناحی 

که سالهاست خود در یک جنگ نافرجام درگیر 

د خواستهای است، جناح ناشناخته دیگری که بتوان

منعکس  عمل را مقطعی توده های بالقوه آمادۀ

سازد، از شانس و اقبال بیشتری برخوردار خواهد 

 بود.

رژیم کنونی یکی از  سوسیالیسم کارگری:

فاسدترین رژیم های موجود جهان است، اوال 

دلیل یا دالئل این فساد را در چه می بینید و ثانیا 

از پس  انهمؤفقیک چنین رژیمی میتواند آیا 

چالشهای گوناگون اعم از سیاسی، اقتصادی و 

 آید؟ بر بیرون ،  ٤١٠٢نظامی پس از 

رژیم فعلی نه تنها یکی از  بصـــــیر زيار:

فاسدترین رژیم هاست بلکه بنا به گزارش سازمان 

 "سیاست خارجی"و مجله  "صندوق صلح"

امریکا در ردۀ هفتمین کشور ناکام جهان در کنار 

سومالیا، سودان و هایتی قرار کشورهای نظیر 

میگیرد. تقریبا چهل درصد جمعیت زیرخط مطلق 

طول حیات  فقر قرار دارد و تفاوت طبقاتی در

رژیم موجود بیش از هرزمانی تشدید یافته است، 

مثال سهم ده درصد از پائین ترین قشر اجتماعی 

درصد محصول ناخالص ملی بوده در  8.3تقریبا 

درصد قشرباالی جامعه  حالیکه برعکس سهم ده

درصد محصول ناخالص ملی بالغ میگردد.  83به 

دالئل فساد رژیم فراوان و متنوع است و شامل 

عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

وغیره میشود. پرداختن به همۀ عوامل فساد از 

ظرفیت این مصاحبه بیرون است و من درینجا به 

فساد اداری معمول ترین و عمومی ترین عامل 

اشاره میکنم که مقابله به آن نیز زمانیکه اراده و 

تعهد جدی وجود داشته باشد، عملی و ممکن 

است. هر کارمند دولتی در هر سطح از وظایف 

دولتی در رو آوردن به فساد اعم از رشوه خواری، 

خویش و قوم بازی، تقلب، دزدی وغیره در برابر 

احتمالی  یک محاسبه و تعادلی از سود و ضرر

فساد از ضرر آن  قرار دارد. هرگاه سود منتظره از

باالتر باشد، فرد مورد نظر به فساد و رشوه اقدام 

مینماید و اگر برعکس هزینه فساد باالتر از سود 

آن باشد، فرد از ارتکاب به فساد اجتناب میورزد. 

البته ما نمیتوانیم نقش اخالقیات و ایدئولوژی را 

ریم اما نقش آن در مقایسه با کامال نادیده بگی

کارکرد سیستم و محاسبه منطقی افراد در یک 

آشکار  طبقاتی محدود و ناچیز است. هزینۀ جامعه

فساد اینست که فرد دستگیر و مجازات گردد و از 

همینرو هرقدر امکان دستگیری فرد بیشتر و 

مجازات شدیدتر باشد، هزینه ارتشا و فساد 

ارمند دولتی کمتر حاضر رود و کبطورکلی باال می

پذیرش چنین ریسکی میشود. طرف مقابل  به

هزینه، سود قرار دارد که درین میان، سود حاصله 

از کار، دورۀ منتظره اشتغال و امکانات ارتقای 

 رتبه کاری و سایر مزایای اشتغال مهم اند. هرقدر

منتظره اشتغال  حقوق و مزایای کاری باالتر، دورۀ

روآوردن کارمند به فساد کاهش طوالنی تر باشد، 

 می یابد و برعکس هرقدر حقوق و مزایای اشتغال

 ٢ادامه مطلب در صفحه 



 

  

                      

 

نازل تر و مدت احتمالی داشتن یک شغل  

کوتاهتر باشد، تمائل کارمند به فساد بیشتر میگردد. 

در رژیم های کمتر با ثبات مانند افغانستان، یک 

کارمند برای کار خود آیندۀ چندانی نمی بیند و 

موقعیت که موقتا بدست آورده میخواهد بنابرین از 

حد اعظم استفاده نماید. از ه به نفع شخصی خود ب

سوی دیگر چون سیستم درکل فاسد است و 

 براساس پارتی بازی بنا یافته، لهـــذا هزینه رو

آوردن به ارتشا و فساد بسیار پائین است و 

کارمندان فاسد به ندرت دستگیر و مجازات 

فساد در ادارات روز تا روز  میشوند و در نتیجه

افزایش می یابد. فساد در دولت فعلی افغانستان در 

حدی رسیده است که اگر راه حل جدی برای آن 

سنجیده نشود، نه تنها رژیم نمیتواند با هیچ چالشی 

مقابله نماید بلکه در آستانه اضمحالل و سقوط 

قرار دارد. هم اکنون بسیاری از وزارت خانه ها 

ستند یک چهارم بودجه انکشافی خود را قادر نی

که فقر و  یبمصرف برسانند، آنهم در شرایط

بیکاری بیداد مینماید و نیم جمعیت زیر خط فقر 

کامل قرار دارد. فساد های از جنس تقلب در 

انتخابات و یا تغییر و تفسیر قانون برای حفظ 

نگران  ٤١٠٢قدرت، مسئله که همه در انتخابات 

تنها بقای دولت را بمخاطره خواهد آن هستند، نه 

انداخت بلکه زمینه را برای انارشیسم و جنگ 

داخلی فراهم میسازد. حامیان امپریالیستی رژیم همه 

به خطر فسادی که رژیم را تهدید مینماید، بخوبی 

یل در کنفرانس توکیو آگاهند و به همین دل

خود به رژیم را به میزان موفقیت  کمکهای آیندۀ

رژیم در مبارزه با فساد مشروط نمودند. حکومت 

د، کرزی که آخرین سال خود را پشت سر میگذار

مبارزه با فساد را دارد. نه توان و نه اراده و عالقۀ به

 

سراسری به اصطالح علمای کشورهای عربستان 

ان و امثالهم  سعودی و مصر و قطر و افغانستان و پاکست

میشوند، و همانگونه که از إظهارات و إعالمیه 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 و القاعده و یا حزب اسالمی و 

گروه حقانی و سائر سازمانهای مخفی و علنی تبه 

اسالمی را در آن دخیل سازند، تقبیح و  کاروترریست

نکوهش مینمایند، و درمورد اینکه آیا طالبان مسلمان 

اند یا نه سکوت احتیار نموده و به گونه یی ضمنی، 

دپلماتیک و غیرمستقیم برادران طالب خویش را تأیید 

وبر مسلمان بودن آنان صحه میگذارند، لذا میتوان گفت 

وتی آمیخته با آری پاسخ که ایشان پرسش مانرا با سک

 میدهند.     

از همه جالبتر وتبسم برانگیزتر، پاسخ کسانیست که این 

پرسش را به گونه یی دو پهلو و با هردو گزینه یعنی گاه 

پاسخ میدهند، این « آری»و گاهی هم با « نی» با 

آقایان واین به اصطالح گلهای سر سبد جامعه و این 

سازمانها و  "رهبران"همان  "روشنفکران ارجمند"

شخصیتهای منفرد سیاسی و چپ گرایانی اند که خود 

ملی، مترقی، انقالبی، را با کمال افتخار و مباهات 

دیموکرات، میهن پرست وحتی سوسیالیست و 

کمونیست و مارکسیست و لنینیست و مائویست مینامند  

و با موضع گیریهای عقب گرایانه وغیراصولی و تنگ 

ه اثبات رسانیده اند که همه در واقع نظرانۀ خویش ب

را  "ملی و مترقی"جناح چپ بورژوازیِ به زعم آنان 

تشکیل داده و عمالً در خدمت منافع آزمندانۀ سرمایه 

داران تازه به دوران رسیده و جهادی های مسلمان و 

جنایت پیشه قرار دارند و همین رویکرد است که آنان 

های دلقک صفت مبدل را به ناسیونالیستها و پوپولیست

وعمالً درمسیر همسویی با مرتجعین و عقبگرایان قرار 

داده و باعث شده است تا ایشان در برابر جنایات 

نابخشودنی طالبان موضعی دوپهلو، عوامفریبانه و 

محیالنه اتخاذ نمایند و این جنایات حولناک اسالمی 

میه طالبان و القاعده را در مأل عام و در نشرات و در اعال

عمال ضد اسالمی و های رسمی خویش به عنوان ا

تقبیح نموده و چنان وانمود سازند که ضد انسانی 

گویا همچو اعمالی ریشه در آموزه های قرآنی و سنت 

، و اما در نبوی نداشته و در مطابقت با آن قرار ندارد

خویش، از آن به ! "رفقای "مجالس خصوصی با 

نِق نِق و  ه بین خودیاد نمود جنايات اسالمیعنوان 

نمایند. هرچند این موضوع ایجابگر بحث و  قُت قُت

بررسی جداگانه 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 

پسندی و حماقت یکسره وداع گویند، چنانکه خرافه 

همین اکنون شاید بدانند وشاید هم ندانند که واژۀ 

در « خدا بیامرز»و « متوفی»و« مرحوم»و « شهید»های 

فرهنگ خرافاتی اسالمی چه معانی یی را افاده میکند، 

با افتخار تمام آنرا با نام رفقای جان باختۀ خویش 

شده  "شهید!"رفقایشان  پیوند داده و خوش هستند که

مسکن  "خداوند یکتا"و به نزد  "فردوس برین"و در

گزین اند. یا اینکه در بهترین حالت در اثر درک 

لنینیسیم و  –سطحی و نادرستی که از مارکسیسم 

ماتریالیسم دیالکتیک دارند، دین و مذهب را فرهنگ 

و یا  "صادقانه"مردم پنداشته به آن ارج و احترامی 

قائل و از نقد رادیکال و  "نه و عوامفریبانهکاذبا"

صریح آن طَفره میروند. که با این کار خویش جز 

ریختن آب به آسیاب ارتجاع و عقب گرایی و تحجر 

فکری و تداوم وگسترش و تولید و باز تولید باورهای 

خرافاتی ودین خویی در جامعه، حاصل و ثمری به 

جفا و  دست نخواهند آورد، که این در ذات خود

ستمیست نابخشودنی در حق همان توده هایی که این 

آقایان گویا به خاطر احترام به آنان با دین و مذهب و 

طالب و مجاهد و آخوند و امام و واعظ و روضه 

خوان و زنده جانهای دیگری ازاین قبیل کنار آمده و 

هم آوا میشوند. و این خود سخت تأسف بار و رقت 

 "فرهیخته گان و نخبه گان"این انگیز است و به حال 

با باید گریست. در این میان هستند کسانی که  

درنظرداشت منافع و مصلحتهای شخصی و گروهی 

خویش این جنایات تکان دهنده و اعمال ضد بشری 

طالبان مسلمان را عمداً نادیده انگاشته و رندانه و بی 

بزدالنه از پهلوی آن عبور مینمایند و پرسش  شرمانه و

 بدرقه میکنند.سکوتی مرگبار مورد نظر مانرا با 

دراینجا پرسشهای دیگری مطرح میگردد و آن اینکه : 

چرا طالبان جنایت می آفرینند ؟ و این جنایات و 

حمالت انتحاری خویش را چگونه توجیه مینمایند؟ و 

هرچند میتوان این  ؟منبع الهام آنان در کجا نهفته است

پرسشها را در همینجا و به گونه یی فشرده نیز پاسخ 

داد مگر به منظور روشن شدن هرچه بیشتر موضوع ، 

الزم میدانم تا آنرا در بخش دوم این مقال و با 

 ادامه دارد...     تفصیلی بیشتر مورد بررسی قرار دهم.

 ٧ادامه مقاله از صفحه 

که اختیارات عام وتام افعانستان را در دست داشته و بر  

گردۀ مردم رنجدیدۀ این سرزمین سوارشده اند نیز 

سکوتی » آنانی که پرسش مورد نظرمان را با د.میشو

پاسخ میدهند شامل اسالمستهای  «آمیخته با آری

سنتی و محافظه کار و آیدئولوگهای مشهور و سرشناس 

اسالم از قبیل رؤسای داراإلفتاهای رسمی و شوراهای 



 

  

          

 

محترم، اوالً، با تأسف، که شما با وجود  پاسخ: دوستان

تاریخ درخشان مبارزاتی طبقه کارگر در افغانستان، 

 مثل: مارشهای کارگری، اعتصابات، اعتراضات،

مقاومت در زندان، ایجاد اتحادیه های صنفی و از همه 

اساسی تر نقش و موقعیت این طبقه در پروسه تولید 

کاپیتالیستی که هستی واقعی و تاریخی این مقوله 

اجتماعی است؛ باور ندارید. به این دلیل که طبقه 

از سرمایه  "روند صنعتی شدن"موجود کارگر در 

گسترده یی "( بطور "بورژوازی ملی"داری ناب یعنی )

نشده؛ بلکه از بورژوازی ای اشتقاق یافته که  "مشتق

آمده است. حال، که طبقه فعلی  "برمبنای فیودالیته"

کارگر از دید شما نفی است، چون اصیل )!( نیست و 

وجود "طبقه کارگر اصیلی را که شما میخواهید هم 

روی قدرت نبوده و  "بورژوازی ملی"زیرا  "ندارد

صنعتی شدن طی نشده است. پس شما بر پایه پروسه 

را  "سازمان کارگران افغانستان"کدام طبقه اجتماعی 

ساخته اید؟ بر پایه طبقه ای در تخیل تان؟! این بی 

اعتقادی شما دوستان و نظایر تان نسبت به موجودیت 

طبقه کارگر فعالً موجود در افغانستان، اگر بخواهید یا 

قد اعتقاد و فاقد رابطه به نه محفل های روشنفکری فا

طبقه کارگر را با تمام صداقت و ادعای انقالبی شان، به 

گرایشات و ادبیات غیر کارگری، مثل: دهقان گرایی، 

چریک بازی، شعارهای قهر آمیز ضد تجاوز و مانند 

این ها که ربطی در راه گام نهادن برای تغییر نظام 

ه چیزی سرمایه داری ندارند، میکشاند. کمونیسم ک

نیست جز جنبش بخش آگاه طبقه کارگر برای تغییر 

جامعه و چپ افغانستان که هیچگاه چنین جنبشی نبوده؛ 

لذا در تمام حیات نتوانسته از گرایشات ناسیونالیستی و 

خرده بورژوایی خود را نجات داده در موضع کارگری 

قرار گیرد. وقتی آدم آثار معتبر مارکس را مورد مطالعه 

قرار میدهد، مضمون همه اش چیزی نیست، جز و دقت 

 حالمبارزه دو طبقه متضاد )کارگر و سرمایه دار(؛ اما 

 که از دید شما در افغانستان نه طبقه سرمایه دار

( سر قدرت است که کشور را "بورژوازی ملی")

صنعتی سازد و نه طبقه کارگری وجود دارد که از 

اشد؛ پس سرمایه داری مورد قبول شما مشتق شده ب

سازمان شما چه باید بکند؟ کدام طبقه را آگاه و 

سازماندهی کند؟ یا باید به طبقات دهقان و خرده 

بورژوازی روی آورد و یا صادقانه برای به قدرت 

(  "بورژوازی ملی"رساندن سرمایه مورد تأیید خود ) 

کار کند تا کشور صنعتی شده طبقه کارگر مورد نظر 

سومی را نمیتوان برای ادامه  از آن مشتق گردد، راه

 کاری سازمان شما سراغ کرد. 

ثانیاً، مفهوم ملت و تبعاتش، چون: منافع ملی،  

و انواع ناسیونالیسم، از دید  "بورژوازی ملی"

مارکسیست ها کدام چیزی فطری بشر و پدیده قایم به 

ذات نیست. تبارز ملت و ملی گرایی از لحاظ تاریخی 

زمینه مشخص مادی داشته است. این پدیده مخلوق 

یختن کتله های تالش بورژوازی جوان اروپا، جهت ر

ایدئولوژیک برای دفاع از  -مردم در یک قالب سیاسی 

ساختار معین اقتصادی به نفع خویش بود. یعنی 

ناسیونالیسم به مثابه ایدئولوژی بورژوازی، در بازتاب 

تولید کاالهای سرمایه رقابتی با جنبه های خاص ملی در 

زمان معینی نضج گرفت. اما علی رغم شکل گیری این 

ع خاص سرمایه داران در هیأت ملت ها، رشد صنایع مناف

مدرن چنان مناسبات واحدی را میان طبقات اجتماعی 

خلق کرد که جای منافع خاص ملت ها به منافع خاص 

یک طبقه که در کل ملت ها دارای منافع یکسان است 

یعنی طبقه واحد سرمایه دار، خالی گردید. در این تحول 

وظیفه مقطعی خویش به  اجتماعی، ملت با طی کردن

چیزی زایدی مبدل شد که به طور کل میتوان گفت: 

ملت مُرد. مارکس این تحول تاریخی یعنی مرگ ملت و 

صنعت "خلقت طبقه واحد سرمایه دار را چنین بیان کرد: 

بزرگ در همه جا مناسبات واحدی را میان طبقات جامعه 

را به وجود آورد و جنبه های خاص ملیت های گوناگون 

نابود کرد. و سر انجام در حالی که بورژوازی هر ملت، 

هنوز منافع ملی جداگانه را حفظ میکرد، صنعت بزرگ 

طبقه ای ایجاد کرد که در تمامی ملت ها منافع یکسانی 

ایدئولوژی ) "دارد و برایش دیگر ملت مُرده است...

 آلمانی(

 8333با قید جمعبندی فوق، مارکس و انگلس درسال 

واقعیت جهانی شدن تولید، جهانی شدن بازار، بنابر 

مصرف و در نتیجه جهانی شدن تاریخ، جمعبندی 

متکامل تری را، این بار در برنامه کمونیست ها بیرون 

دادند. این دو، در این برنامه، برای رهایی طبقه کارگر از 

انگار مشکل چپ ما را هم  –توهمات ناسیونالیستی 

زی دایماً برای حفظ، شیوع و که بورژوا -پیشبین بودند 

بازآفرینی اش در تالش است، با صراحت تمام و توضیح 

بیرون آورده  "قالب ملی "را از  "صنایع"مفصل، تولید 

را در زمینه های  "عزلت جویی ملی و محلی کهن"

مادی و معنوی مردود و نادرست خوانده آنانی را که 

 یروی گلیم شکست صنایع ملی و محافظه کاری محل

شبیه چپ افغانستان در شکست چینی سازی شاکر( )

بورژوازی  "به ماتم نشسته بودند مرتجعین خواندند: 

از طریق بهره کشی از بازار جهانی به تولید و 

مصرف همه کشورها جنبه جهان وطنی داد و علی 

رغم آه و اسف فراوان مرتجعین، صنایع را از قالب 

ملی از میان  ملی بیرون کشید. رشته های سالخورده

رفته و هر روز نیز در حال از میان رفتن است... 

وضع در مورد تولید معنویات نیز هم مانند وضع در 

) مانیفست صفحات  "مورد تولید مادیات است....

 ( 38و  34

سال قبل واحد  864باری، اوالً مارکس و انگلس  

های تولیدی صنایع همه جهان را با چنین صراحتی 

ید، با هم مرتبط و جهانی دانستند. این از لحاظ تول

دو، تولید ملی و ملی گرایی را با ادبیات عالی 

مانیفستی به سخره گرفتند؛ اما ما که نه در مرحله 

سرمایه، نه در سرمایه داری، بلکه به گفته لنین در 

سرمایه داری عصر "عصر انحصار سرمایه مالی و 

واهان زندگی داریم؛ با چه منطقی خ "امپریالیسم

برگشت جهان به عقب ) تولید سرمایه بر مبنای 

منافع خاص ملت ها و محلی گرایی ارتجاعی( شده 

ایم و با چه دلیلی هوس زنده ساختن مهدی موعود 

( را که یکبار در یک تحول "بورژوازی ملی")

و بار دیگر در افغانستان در  "مرده  "تاریخی جهان 

( دفن شده گورستان آبایی اش ) چینی سازی شاکر

است؛ در تخیل می پرورانیم؟ آیا عصر امپریالیسم به 

عصر دوران سرمایه داری با رقابت آزاد بر خواهد 

بورژوازی ملی و "گشت تا فرشته نجات چپ ما ) 

( بار دیگر زنده گردد؟ "یا جامعه نوین سرمایه داری

افغانستان  "روند صنعتی شدن"برسد؟  "قدرت"به 

از خود )!(  "ولتاریای مشتقپر"کند و  "رهبری"را 

 بزاید؟ نه خیر دوستان، تاریخ تکرار نمیشود باید از

 
 ٦ادامه در صفحه 



  

 

                      

ورطه این تخیل بیرون آمد. ثانیاً در عصر امپریالیسم  

اگر مسئله صنعتی شدن کشوری هم مطرح باشد این 

دید مربوط به بخشی از بورژوازی است که منافع 

خود را بیشتر در صنعتی شدن به تیپ کالسیک 

یند، نه دیدگاه کمونیست ها، کمونیست ها نباید میب

مامای مهربانتر از مادر برای بورژوازی باشند. وظیفه 

اساسی کمونیست ها نقد نظام سرمایه داری و تغییر 

جای اشیای موجود در این نظام از نفع یک اقلیت 

استثمارگر به نفع کل بشریت از راه یک انقالب 

آگاه طبقه اجتماعی به رهبری بخش  –سیاسی 

کارگر )حزب( است. آنانیکه به بهر بهانه ای از جمله 

اصیل نخواندن طبقه کارگر فعالً موجود در 

افغانستان، این طبقه را نفی میکنند و بجای نقد سیستم 

سرمایه داری منحیث یک سیستم در کل، در پی در 

یافت آب زندگانی برای حیات بخشیدن مجدد به 

( اند، با تأسف که "لیبورژوازی م"معبود خویش )

نه کمونیست، بلکه افراد و گروه های خرده بورژوای 

اند که میخواهند تاریخ خالف سیر تکامل خود به 

میل این ها به مرحله سرمایه داری با رقابت آزاد 

برگردد که ممکن نیست. بنا به تحلیل لنین عصر ما 

سرمایه "عصر سلطه سرمایه مالی  و نظام افغانستان 

است. در این عصر کشورهای  "عصر امپریالیزمداری 

متروپل برای خنثی کردن قانون نزولی نرخ سود در 

کشورهای خودشان، به کشورهای زیر سلطه نظیر 

افغانستان جهت کسب سود مافوق سود سرمایه صادر 

می کنند. و واحد های سرمایه داری کشورهای زیر 

سلطه برای شریک شدن درکل ارزش اضافی جامعه 

براً تابع حرکت قانون عام سرمایه انحصاری شده ج

در چوکات کار اجتماعی عام شده بوسیله 

نیازمندیهای امپریالیزم در کشورهای زیر سلطه، خود 

را سازمان میدهند نه به اختیار خود؛ زیرا خود تابع 

قانون کلی سرمایه انحصاری جهان اند. بر این مبنا 

ز سرمایه بودن بخشی ا "مترقی "و  "ملی"فکر 

افغانستان همانقدر غیر عقالنی است که فکر شود، در 

نه وابسته  اوضاع فعلی اردوی دولت افغانستان

امپریالیست ها؛ بلکه یک اردوی ملی و مترقی است. 

بدون تردید نطفه های  04در افغانستان تا اوایل قرن 

تولید سرمایه داری در بطن فیودالیزم بسته شد که 

لین مشروطه خواهی به نمایش انعکاسش را در او

گذاشت. اما بنا به برداشت لنین از حرکت قانونمند 

یعنی پس از  04سرمایه مالی جهان، در اوایل قرن 

تمرکز تولید و سرمایه در سطح انحصارات بزرگ، پس از 

ترکیب سرمایه مالی و صنعتی، پس از صدور سرمایه از 

یر کشورهای صادر کننده بجای کاال به کشورهای ز

سلطه، پس از شکل گیری گروه های امریالیستی برای 

تقسیم جهان و پس از تکمیل شدن تقسیم جهان بین این 

گروه ها؛ نطفه های رشد سرمایه در افغانستان از رشد آزاد 

خود در بطن فیودالیزم، باز ماند. بنا به تحلیل مارکس این 

بع نطفه ها هرگز تا سطح سرمایه ملی رشد نکرده، جبراً تا

قانون عام تولید سرمایه جهانی گردید و این تابعیت از 

سالها قبل منحیث نظام سرمایه داری عصر امپریالیزم 

 )سرمایه وابسته( در افغانستان حاکم بوده است.  

چپ افغانستان و شما دوستان شاید نیز، که وابستگی را به 

امپریالیزم نه در خود تولید و باز تولید سرمایه )ارزش 

فی( بلکه در اشکال تخنیکی سرمایه، چون: پول، ابزار، اضا

بازار، نوعیت کاالها، تجارت، سیاست و... میدانید و 

امپریالیسم را فقط یک اشغالگر برای چپاول مواد خام، 

کمپرادورها، بروکرات ها و "بورژوازی افغانستان را به 

ملی، تقسیم میکنید. بناءً از دید چپ شما آن واحدهای 

داخلی که از لحاظ پولی، ابزار، بازار، تولید نوع  سرمایه

کاال، تجارت و سیاست با سرمایه امپریالیستی رابطه دارند، 

 "وابستگی ها"وابسته اند و آن واحدهایی که از این نوع 

میباشند. لذا، این چپ با  "مترقی"و  "ملی"عاری اند، 

ی و سرمایه اخیری جبهه متحد میسازد، این سرمایه را انقالب

دموکرات میخواند، شکستش را ماتم میگیرد، به کارگران 

توصیه میکند که این سرمایه از خود ماست باید یک دوره 

)انقالب دموکراتیک نوین( به استثمار این سرمایه سر 

بمانند. این بخشی از سرمایه از دید این چپ باید به 

کند. تا از  "روند صنعتی شدن را رهبری"برسد  "قدرت"

 گردد.  "مشتق"ش پرولتاریای مورد قبول چپ ما وجود

امپریالیزم باالترین مرحله سرمایه "اما بنابر تحلیل لنین در 

خصلت کلیدی امپریالیزم صدور سرمایه برای  "داری

تولید سود باالتر از منبع صدور است. بناءً سرمایه 

امپریالیستی در کشورهای نظیر افغانستان ابتدایی ترین 

میکند چنانچه کرد: نیروهای مولد مستقل کاری را که 

کوچک بخصوص در روستا را بوسیله کاالهای سرمایه 

تجاری از بستگی با وسایل کار و معیشت شان آزاد 

میسازد، به ایجاد زیر بنای تولیدی ) دولت وابسته، ایجاد 

جاده ها، جمع کردن نقدینه اشرافیت و غارتگران مالی در 

چیزی  -ی نظامی و ... ( میپردازد بانکها، تأسیس پایگاه ها

کار دیگری که باید  -که در افغانستان هنوز ادامه دارد 

سرمایه انحصاری مالی انجام دهد، تابعیت واحدهای 

سرمایه کشور زیر سلطه به قانون عام سرمایه مالی  

انحصاری در یک تقسیم کار اجتماعی مطابق 

نیازمندی کشورهای صادر کننده سرمایه است. 

حدهای سرمایه کشور زیر سلطه که در برابر غول وا

امپریالیزم حیثیت نی نو رسته را دارند، قادر نیستند 

استقالل خود را که غیر از آزادی در تولید ارزش 

اضافه نمیتواند مفهوم دیگری داشته باشد، حفظ نماید. 

این واحدها یا باید تابع قانون عام سرمایه انحصاری 

فی مجموع تولید اجتماعی گردند و در ارزش اضا

شریک شوند یا باید جبراً از دور تولید خارج گردند. 

سرمایه که حیاتش به تولید ارزش اضافه وابسته است، 

که امپریالیزم خلق کرده است  "ارجمند"به این فضای 

از جان و دل سر گذاشته از دست دادن این فضا را 

مصیبت بزرگ برای خود میداند. بطور نمونه: 

امیکه سرمایه های امپریالیستی خروج نظامیانش را هنگ

اعالم کردند،  0483از افغانستان بطور کامل در سال

( 8در یک چشم زدن اوضاع افغانستان چنین شد: 

تعدادی از سرمایه داران )داخلی( سرمایه خود را 

( قیمت یک بیسوه زمین در مناطق 0خارج ساختند 

کرایه خانه ( 8شهری به سرعت تا نصف پایین آمد 

( کار معامله گران 3های لکس در حد نیم تقلیل یافت 

( وقتی سند 5در صد سقوط کرد  34زمین و خانه 

افغانستان برای تائید به  –پیمان استراتژیک امریکا 

پارلمان رفت دهن وکال از سرور تا بیخ گوش ها 

دوید. حتی یک وکیل مخالف جدی هم پیدا نشد. اما 

این که همه واحدهای سرمایه چرا چنین شد؟ برای 

داخلی ارتش سرمایه های امپریالیستی را که جهت 

هموار کردن راه برای کشیدن ارزش اضافی از نیروی 

 "عزیز"کار ارزان طبقه کارگر به این کشور آمده اند 

ترین پشت گرم کن خود در شریک بودن ارزش 

 اضافی یافتند.  

نه در  "ی ملیبورژواز"حال، اگر در افغانستان واقعاً 

حد سر قدرت بلکه در سطح یک اپوزیسیون کوچک 

، "وطن دوست"، "ملی"، "مترقی"وجود میداشت، هم

ضد "و  "صنعتی شدن"، مدافع "دموکرات"

میبود، چرا در رابطه با خارج شدن  "امپریالیست

امپریالیست ها، یک شادمانی کوچک و در رابطه با 

مورد تایید قرار دادن پیمان استراتیژیک با امریکایی 

 ها، یک مخالفت ظریف، حتی در سطح مطبوعات از

 خود تبارز نداد؟ 

 ائید!مادامه مقاله را در شماره چهارم دنبال ن

 



 

                      

در اینجا قابل یاد آوری میدانم که دو جریان فکری 

تشیع و تسنن در اسالم متآسفانه و یا هم خوشبختانه 

زخم ناسور و التیام ناپذیریست که با گذشت هر روز 

ژرفتر، گسترده تر و عالج ناپذیرتر میشود. چنانکه 

همین اکنون هردو جناح با استفاده از امکانات رسانه 

ای ماهواره یی جهانی که یی سراسری و شبکه ه

ملیونها دالر هزینه نیز در پی دارد، با به کارگیری 

شدیدترین و زشت ترین الفاظ و تعبیرات، پرده از 

روی رازهای نهانی همدیگر برمیدارند و به صورت 

کل در رسوا سازی و افشای کاستی ها و تناقضات 

از یکدیگر پیشی و و دین اسالم ؛ چهار نعل میتازند 

میجویند، که از آن جمله میتوان از شبکه های   سبقت

وصال حق و کلمۀ  –و صال فارسی  –أهل بیت 

فارسی نام برد. و اینکه گرداننده گان این شبکه ها و 

شبکه های مماثل آن به چه خزعیالت و چرند 

پراگنی ها و فحاشی هایی مشغول بوده و وقت خود و 

حدوده دیگران را ضایع مینمایند؛ شرحش در این م

نگنجیده و ایجاب مینماید تا در جای دیگری آنرا به 

 گونه یی گسترده تر مورد بررسی قرار دهیم.    

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

ها، روشنفکران و تکنوکراتهای لیبرال و نیئولیبرال  او.

و مدرنست و پُست مدرنست و دولت مردانی که در 

از مدیریتهای عمومی و پایینتر از  مناصب باالتر

معینیت های وزارتخانه ها قرار دارند و به یمن 

موجودیت ناتو و پرداختهای سخاوتمندانۀ آن  به نان 

ونوایی رسیده اند و کابوس به قدرت رسیدن دوبارۀ 

طالبان خاطرشان را مکدر ساخته و خواب را از 

وم چشمانشان ربوده است. اینان به خاطر حفظ و تدا

بهره کشی و چپاول و فساد پیشه گی ها و کاله 

و مسلمانان حقیقی برداریهای خود، خویشتن را 

ضددموکراسی، ، نامسلمان، ترورستطالبان را 

و خائنین ملی، مزدوران پاکستان و ايران 

غیره وغیره مینامند و جنایتهای آنان را به عنوان 

 تقبیح مینمایند. ضد اسالمی و ضد انسانیجنایات 

که بیشتر اندیشه  "مدرن و متجدد"إسالمستهای  –د 

های خویش را از سفسطه بافی های موالنا جالل 

الدین بلخی واقبال الهوری و علی شریعتی و مصطفی 

مطهری و عبدالکریم سروش و دیگران به عاریت 

گرفته و فکر میکنند که گویا ایشان اسالم ناب 

را  "اسم أعظم  "محمدی را تازه کشف نموده اند و 

که همان پاسورد و یا رمز ورود به قلمرو رازهای 

سربه مهراسالم باشد، پیدا کرده اند و در آیات قرآن 

معانی و مفاهیمی را یافته اند که دیگران از آن بی 

خبراند. این فیلسوفان چرند پرداز بیهوده و مأیوسانه 

تالش به خرج میدهند تا دین اسالم را که به یمن 

یر علم و دانش وبلند رفتن سطح پیشرفتهای چشمگ

آگاهی و بیداری نسل کنونی، در سراشیب و پرتگاه 

إضمحالل و إنحطاط قرار گرفته است، دوباره زنده 

ساخته و با عبا و قبای تازه و درلفافه هایی چون 

عقالنیت، انسان محوری، کرامت انسانی، دموکراسی، 

 حقوق بشر و حتی سکوالریسم و غیره وغیره به خورد

مرد بدهند. اینان طالبان را دشمنان اسالم و أعمال آنان 

را مغایر تعالیم و آموزه های این دین دانسته إدعا دارند 

که طالبان و همفکران ایشان عمداً و قصداً در صدد 

بدنام سازی اسالم برآمده اند، و با تکیه بر این 

ضد  باورمندی، جنایات  طالبان را به مثابۀ جنایات

آنانی را که به  تقبیح میکنند. ضد بشری اسالمی و

پاسخ میدهند، نیزمیتوان به « آری»این پرسش با گزینۀ 

 دو دسته تقسیم نمود :

آنانی که بدون در نظر داشت استفادۀ دستۀ نخست : 

ابزاری از دین اسالم و باورهای آن، طالبان را مسلمانان 

جان واقعی و فرزندان راستین اسالم و پیروان فدا کار و 

بر کف رهبر محبوب شان محمد بن عبداهلل قریشی می 

پندارند. این دسته نیز به نوبۀ خویش به دو گروه 

رادیکال متضاد و متخاصم با همدیگر تقسیم میشود که 

 عبارتند از:

افراد طالبان، رهبران عقیدتی آنان و سازمانها و  –الف 

گروههای علنی و مخفی همفکر و همعقیدۀ آنان در 

اینان در هالۀ غلیظ و ضخیمی از خود ه و جهان، منطق

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 میدانند و آنانی را که به 

گفتۀ ایشان به دین مبین اسالم مشرف نشده اند منفور و 

واز ته دل با آنان دشمنی میورزند و  منحوس پنداشته

لعنت  کوچکترین صدای اعتراض مخالفین خویش را با

گلوله وشمشیرو  ونفرین و توهین و تکفیرو در نهایت با

انفجار وانتحار پاسخ میدهند، اینان طبعا أعمال خشونت 

بار وتروریستی خود و هم طرازان خود را که درآیات  

میده شده است، نه تنها به نا "جهاد فی سبیل اهلل"قرآن 

گونه یی علنی و آشکار مورد تأیید و پشتیبانی قرار 

میدهند بلکه به آن میبالند و مباهات مینمایند و انجام 

  دهنده گان آنرا مورد نوازش وتفقد نیز قرار میدهند. 

سازمانها و شخصیتهای سیاسی آزادیخواه، برابری  -ب 

یسم کارگری پا طلب و رادیکالی که با درفش سوسیال

به میدان نهاده و در راستای منافع طبقۀ کارگر و سائر 

کار و پیکار مینمایند زحمتکشان وتهیدستان جوامعشان 

و با صراحت و آشکارا اعالن میدارند که حاضر به باج 

دهی به ناسیونالیسم و مذهب نبوده دین و مذهب را امر 

 شخصی و عقیدتی آدمها میدانند و خواها ن جدائی

دین از سیاست و عدم مداخلۀ آن درزنده گی شخصی 

دیگران میباشند. و به تأسی ازیک چنین رویکردی، و 

با به کار گیری آزادی مطلق بیان، جنایات واعمال 

دهشت افگنانۀ طالبان را بدون هیچگونه مالحظه کاری 

 و طلبانه فرصت و مئابانه بورژوا عوامفريبی و

 شنیع و زشت عمل يک حیث به پوپولیستی،

 در ريشه که تروريستی و بشری ضد و اسالمی

 محمد ننگین کردهای عمل و قرآن آيات

 کارگیری به و زورشمشیر به که عبداهلل بن

 ،خودش خاص های ترفند و نیرنگها

 پیام وگويا پیشوا رهبرو حیث به را خويشتن

 و آگاه نا های توده باالی "خدا "آور

 رهبر و پذير خشونت و خشن و خرافاتی

 بیرحمانه بود، قبوالنده العرب جزيرة پرست

 مینمايند. تقبیخ و نکوهش
سران دولت دست  این دسته شاملدستۀ دوم : 

میشود که با استفادۀ ابزاری از باورها و نشاندۀ افغانستان 

آموزه های اسالمی، خود و طالبان را مشمول أخوت 

اسالمی دانسته آنان را مسلمان و حتی برادر خود 

خطاب مینمایند و با انتقادها و تقبح های میان تهی از 

اعمال تروریستی و خشونت بار آنان، از ایشان 

میخواهند که سالحهای خود را کنار گذارده به پروسۀ 

صلح و آشتی بپیوندند ، واین درحالیست که طالبان 

هربار همچو پیشنهاداتی را با صراحت تمام رد نموده و 

این دسته شامل  پاسخ داده اند.با پوزخندی زهرآگین 

نهادها و محافل به اصطالح جامعۀ مدنی و دم و 

 دستگاههای دولتهای سرمایه داری غربی و منطقوی

 ٤ادامه در صفحه 

سازمان سوسیالیستهای های از سايت 

به آنها را ه و دوکارگری افغانستان بازديد نم
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بدون شک هیچ مسلمان عادی و سنتی یی از این 

عنوان خوشش نمی آید و آنرا نمی پسندد. مگر 

متآسفانه این یک واقعیت است و سخن گفتن از آن 

که همان حقیقت گویی باشد ، دشوار و شنیدنش در 

وهلۀ نخست همواره ناخوشایند و تلخ است. لهذا از 

اننده گان گرامی تمنا دارم که از روی لطف و خو

مهربانی، این مقاله را با حوصله مندی و با دقت و 

تأنی تا پایان مطالعه فرموده آراء و نظرات تأییدی و یا 

تردی و یا هم تقبیحی خود را در بخش کامنتها درج 

نمایند ویا مستقیماً از طریق ایمیلی که در پایان این 

 است برای خودم ارسال نمایند.مقاله درج گردیده 

از همه اولتر پرسشی را که از سالها بدینسو مطرح 

بوده و ورد زبان خاص و عام میباشد یک بار دیگر 

مطرح و پاسخهای متنوعی را که به این پرسش داده 

میشود به بررسی گرفته و در حد درک و توانایی 

خویش کوشش مینماییم تا پاسخ دهنده گان این 

شناسایی و معرفی نماییم. پرسش بسیار پرسش را 

 ساده و صریح است و آن اینکه :

 آيا طالبان مسلمان اند يا نه ؟  

ناگفته پیداست که این پرسش از جمله پرسشهاییست 

پاسخ داده شود. مگرعمال « نی»و یا « آری»که باید با 

دیده میشود که این پرسش نه تنها با هردوی این 

سکوتی »بلکه با « آری»وهم « نی»گزینه ها یعنی هم 

پاسخی دوپهلو و آمیخته با نی و »و « آمیخته با آری

نیز پاسخ می یابد « سکوت مطلق»و « آری هردو

نیز یکدست « آری ها»و این « نی ها»وهریک از این 

و یکنواخت نبوده و با در نظرداشت دیدگاهها، پیوند 

های طبقاتی و جایگاههای اجتماعی، إحساسات، 

سلیقه ها و آرمانهای پاسخ دهنده گان، تنوع و ویژه 

گی های خاصی می یابد که در خور تآمل و دقت 

یاد آورشد که پرداختن به جزئیات و  است. مگر باید

آوردن اسناد و نقل قولها و إحصائیه هایی ازهمه پاسخ 

دهنده گان به پرسش یاد شده ایجاب مینماید تا از مرز 

دهها صفحه در نوشتن این مقال بگذریم که عجالتا از آن 

منصرف شده و کوشش خواهیم نمود تا موضوع را 

آنانی را که به این  هرچه فشرده تربه بررسی بگیریم. 

پاسخ میدهند، میتوان به دو دسته « نی» پرسش با گزینۀ 

 تقسیم نمود : 

شامل کسانی میشود که بدون آنکه  دستۀ نخست :

قصد استفادۀ ابزاری از دین و مذهب را داشته باشند 

طالبان مسلمان نیستند زیرا أعمالشان نی !  میگویند :

وده و در ضدیت با مطابق آیات قرآن و سنت پیغمبر نب

آن قراردارد. اینان اشخاص ساده دل و خوش باور و 

خیرخواه و خیراندیش و در بسیار حاالت با سواد های 

کم دانش و ساده لوح و یا روستائیان کم سواد و بیسواد 

و تعلیم ندیده یی اند که اکثریت جامعه را تشکیل داده و 

و مادران باورهای دینی را به گونه یی سنتی از پدران 

خویش به إرث برده اند وهمینکه شنیده اند که گویا دین 

اسالم دین صلح و صفا و أخوت ومحبت ومهربانی 

وانسان دوستی وغیره وغیره است، به همین قدر إکتفاء و 

بسنده کرده و بدون اینکه پیرامون صحت و سُقم این 

إدعا های میان تهی تحقیق و تتبع نمایند خویشتن را به 

یی باورمندانه و آرمانی و صادقانه متعلق به این گونه 

دیانت میدانند و همه داروندار مادی و معنوی خویش را 

در پیوندی عمیق با آن معنی مینمایند و این جنایات و 

وحشی گریها را قاطعانه تقبیح ونکوهش نموده عامالن 

آنرا که همان طالبان و گروههای همفکر و هم مانند آنان 

وحشی  و نامسلمانتنها جنایتکار بلکه باشند ،نه 

 می پندارند. "دشمن خدا و رسول"و

این دسته شامل گروههای معینی میشود دستۀ دوم : 
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که به نحوی در صدد استفادۀ ابزاری از أعمال جنایت بار 

طالبان و یا از باورها و آموزه های اسالمی هستند 

آنانی که حل قضایای افغانستان را  –الف  وعبارتند از:

در مبارزه علیه شوونیزم ملیت پشتون دانسته و خواهان 

معضلۀ ملی در کشورهستند وهمۀ  حل قوم گرايانۀ

امور و مناسبات اجتماعی را به همین معیار می سنجند. 

 پشتوننی بلکه مسلمان  اینان میگویند که، طالبان،

است که ایشان هستند و همین پشتون بودن باعث شده 

، دست به جنایت علیه بقیه ملیتها بزنند، و می افزایند که 

طالبان یک گروه مسلح قومیست که هدف اصلی آن 

از حمایت های بی بوده وحمله به منافع مردم غیر پشتون 

دریغ تیم حاکم به رهبری کرزی برخوردار است و با 

سازمان های استخباراتی کشورهای منطقه و جهان 

.. ایشان طالبان را مزدوران پاکستان مستقیم دارد. ارتباط

دانسته نقش مداخله گرانۀ آنرا در این زمینه هرچه بیشتر 

برجسته مینمایند، مگر از مداخالت مستقیم و غیرمستقیم 

رژیم آخوندی ایران، به پاس پیوندهای اتنیکی و زبانی با 

ایرنیان، چشم فروبسته و توجه چندانی به آن مبذول 

 ارند.نمید

شیعیان در مجموع و شیعیان دوازده امامی یا إثنا  –ب 

و بخش رادیکال آن به طور أخص که بنابر  یعشر

خصومت تاریخی و آشتی ناپذیر شان با أهل سنت و 

جماعت پیرامون موضوع خالفت و أمامت، از این 

وحشی گریهای طالبان استفادۀ ابزاری نموده نظام فکری 

قبیح و نکوهش مینمایند. و نه تسنن را در تمامیت آن ت

کافر باهلل، مرتد، تنها طالبان بلکه تمام سنی ها را 

عُمَری، بَکری، عثمانی، حرام زاده و فرزندان 

قلمداد « فاجرة»و « فاحشه»و به قول آنان عائشه 

 مینمایند.

 ٧ادامه در صفحه 


