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ها و مناطق ریزش باران و جاری شدن سیالب در شهر

چاریکار مرکز والیت  دیگر کشور از جمله شهر

باری بود که حادثۀ طبیعی هولناک و مصیبتپروان 

 باعث مرگ و به نیستی کشیده شدن تعداد زیادی از

دست شد. بر اساس اطالعات مردمان محروم و تُهی

 های مدهشدر اثر این سیالبهای رسیده و گزارش

تن دیگر زخمی  ۲5۰تن کشته و  151تا اکنون 

در طبق گزارش منابع رسمی دولت پوشالی اند. شده

توضیحات (؛ 5)صفحه های اخیرپیرامون سیالب( 4)صفحه  دهم...زاعالمیۀ پایانی کنفرانس یا( ؛ ٣! )صفحه توهم در شناخت دشمن :در این شماره

راه حل دموکراتیک با سنت  (؛7)صفحه پایان مردم امریکا و کابوس بی –طالبان  "صلح"راب س( ؛ 6)صفحه جدید طالبان بعد از لویه جرگه...

(؛ ١6)صفحه ... (؛ لویه جرگه سنگر ارتجاعی١٣(؛ حجاب در اسالم )صفحه ١۲با کبرا سلطانی )صفحه  "باهم"؛  مصاحبۀ برنامۀ (١١)صفحه قبیلوی؟

 ( ۲4(؛ در دفاع و حمایت از اعتصابات و مطالبات جنبش طبقۀ کارگر...)صفحه ١9فحه آراء و نظرات فالسفه و دانشمندان در بارۀ دین )ص

گی با قربانیان المیۀ ابراز همدردی و همبستهاع

 های اخیرسیالب
 

 

ولت پوشالی به رهبری اشرف غنی و حامیان محلی و د

ها به مردم محروم و جهانی آن که طی این سال

دست از جمله کارگران فقر فروخته و خود از پی تُهی

های هنگفت و ها به سرمایهغارت هست و بود آن

عظیم یافته اند در این تراژیدی و مصیبت نجومی دست

و سیستم و  ارتجاعی حاکمۀ شریک هستند. قدرت

مناسبات حاکم بورژوایی طی این دو دهه با وجود 

سرازیر شدن منابع کالن مالی هیچ اقدامی در جهت 

گی مردم از آفات بهبود رفاه مردم و ایمن ساختن زنده

و حوادث طبیعی انجام نداده است. همین اکنون صدها 

در شهر چاریکار دفن  خاک منصدهاانسانی که زیر

کش و محرومی که همۀ دار و شده اند و مردم زحمت

ندار شان را از دست داده اند هیچ امکانات الزم و 

 

 

 

 

 ۲ادامه در صفحه 

در  ،نفر صدجاری شدن سیل در پروان دستکم  ۀنتیج

در  ،نفر هفدهسا در کاپی ،نفر نوزدهولسوالی سروبی کابل 

در ننگرهار  ، نفر سه در پنجشیر  ،نفر هفتمیدان وردک 

افزون بر این  اند. جان باخته در پکتیا یک نفر و نفر دو

که در پی بارش باران و جاری شدن سیالب  شمار کسانی

دو هزار بیشتر از  و رسداند به هزاران تن میآسیب دیده

و مزارع زیادی نیز تخریب  اًقسمیا خانه به صورت کلی و 

 شده است. نابود 
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ضروری یی در دسترس ندارند. حاکمیت 

تواند از کیسۀ مردم بورژوایی و حامیان آن که می

گی پر حشمت و جالل برای قاتالن و زمینۀ زنده

ها افغانی یا میلیون و ندچپاولگران را فراهم آور

خرج لویه جرگۀ مشورتی نمایند تا زمینۀ رهایی 

امریکا و  "صلح"جانیان طالب و مشروعیت پروژۀ 

از قاصر و ناتوان ، سهم دادن به طالبان فراهم گردد

 بیرون آوردن اجساد و تالش برای نجات کسانی

 . گور شده انده که زنده ب است

افغانستان، ضمن  های کارگریسازمان سوسیالیست

عمیق  اتتأثرگان و ابراز همدردی با بازماندهاظهار 

و نا  مردو کودک  ،زن صدها جانباختن نسبت به

کش در این حوادث زحمت مردم دار و نداربودی 

که مردم باید در تجربۀ معتقد است  جانگداز،

گی روزانۀ شان در این دو دهۀ اخیر دریافته زنده

ورژوایی و مناسبات باشند که با حاکمیت ب

کاپیتالیستی و به اعتبار تعلق تباری حاکمان هیچ 

تغییر بنیادی و رفاهیی در جهت بهبود شرایط 

گی شان رونما نشده است؛ و قرار نبوده و زنده

امپریالیستی و قدرت حاکمه  ۀنیست که سرمای

برای که ارجحیتی به منافع مردم قایل باشد. آنچه 

ۀ بورژوا ارجح و مقدم داری و طبقنظام سرمایه

ها بلکه سود و منافع است نه جان و هستی انسان

قدرت بورژوازی و حاکمیت آن است، ورنه 

حاکمه و نیرو های امپریالیستی حامی آن 

گی با هزینه کردن بخش توانستند به سادهمی

ناچیزی از سود حاصله و ثروت اجتماعی برای 

ناشی گیری از تلفات جانی و خسارات مالی پیش

ی را افراز نمایند و یا و موانع از سیالب آب روها

در اولین فرصت با وقوع این حادثۀ دردناک، با 

به نجات  در اختیار دارندماشینری که امکانات 

مردم گیرمانده زیر برای نجات جان  شتافتند وقربانیان می

رژیم پوشالی و مناسبات حاکم همراه تالش نمایند.  آوار

ای ارتجاعی از اسالم سیاسی تا ناسیونالیسم با کلیت نیروه

تباری دشمن هستی، آزادی و رفاه و سالمت مردم به ویژه 

کارگران و اقشار محروم و تُهی دست اند؛ نباید فریب 

ها از اشک تمساح ریختن و ابراز همدردی و همدلی آن

دست رد باید سر تعلق اتنیکی و تباری را خورد بل 

ی شد د و در صدد ایجاد آلترناتیوها زبه سینۀ آن محکمی

تا زمینۀ خالصی و رهایی از محرومیت و سازمان دادن به 

 گی شاد، آزاد و برابر انسانی فراهم گردد. یک زنده

 زنده باد سوسیالیسم !

 گرامی باد!حوادث اخیر گان و قربانیان یاد جانباخته

های کارگری شورای مرکزی سازمان سوسیالیست

 افغانستان

 ۲۰۲۰اگست  ۲7؛  1399بله سن 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ازجوانان تحصیل کرده، زنان پولیس و کارگر شفاخانه، 

دوکتوران بدون مرز توسط شان کشته، اسیر و تیرباران 

و قصبه ومکتب و شفاخانه را آتش  شده و ده ها قریه

قصاب دیگر نیز به  ٤۰۰زده و ویران کرده اند، این 

همین زودی به فرمان غنی و ارادۀ امریکا آزاد می شوند 

و طالبان نیز دارند به قدرت سیاسی بر گردانیده 

تکرار  داردگریبار د ۀ هفتادده خیتار نیقیبه شوند؛ می

  می گردد.

 

  

 

 

 

 
 

و  اشکال مختلف مالکیت"

شرایط هستی اجتماعی را 

روبنای جامعی از انواع 

احساس ها و پندارها و 

شیوه های ویژۀ تفکر و 

نده است. اجهان بینی پوش

مجموع طبق تمام روبنا 

را بر پایۀ شرایط مادی 

خود و مناسبات وابسته 

کند و به به آن ایجاد می

 "دهد.آن شکل می
 )کارل مارکس هجدهم برومر لوئی بناپارت(

لویه جرگه سنگر 

 ارتجاعی دولت پوشالی
شدۀ شان پا گذاشته می شود ، و با کار و پیکار و فعالیت  

 یدرخشان یندهیمردم و جامعه را به آآگاهانۀ خویش 

 .بسازند واردیجزء آن هستند، امنیز که خود 

تاریخ گواه است که ارتجاع و سرمایه داری در هر 

مقطعی برای رسیدن به اهداف شان از عقبمانده ترین 

از ارتجاع  یدنباله روروش ها استفاده کرده اند ، لذا 

بار  یمانیو پش یگماندهعقب ،غارت ،یرانیجز و یزیچ

 ه ؛ و دنباله روی از رهبران و تیکآوردینمنیاورده و بار 

و  ییگراافکار فرقه داران قومی باعث افزایش وبازتولید

و ناسیونالیسم می گردد. در سناریوی اول آزاد  تعصب

روبات آدمکش طالب که سد ها تن  ٤6۰۰سازی 
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آزادی برای زمینه سازی  و هابه دنبال صحنه آرایی 

حمالت  مسؤولجنایتکار که زندانی هزاران 

و  انتحاری، قتل، ویرانی، شکنجه و زورگویی اند

 سرانجامجاری کثیف نادیده گرفتن قربانیان جنگ 

دو جناح یک  "فغانیاالبین"مذاکرات  ۀبرنام

عروج  ۀدر دوحه می رود که زمینواحد سیستم 

 ت بخشد.رسمیقدرت طالبان را در 

آمریکا به افغانستان و  کشیاز همان آغاز لشکر

ان به پاکستان، طالب ۀپایرهبران بلند  مصونانتقال 

استفاده از طالبان در برنامه  مشخص بود که گزینۀ

های آتی آمریکا و متحدان غربی آنها چه برای 

سطح رقابت های داخلی آنها و چه در  مصرف در

ای رقیب آنها همچنان هبین المللی در تقابل با نیرو

 محتمل است. 

تالش برای رسمیت یافتن قدرت سیاسی طالبان با 

در تواند ادغام آنها در ساختار دولت همزمان که می

انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به  آستانۀ

عنوان تبدیل شدن یک نیرویی تروریست و دشمن 

، به متحد استراتیژیک قصر سفید ، دست آوردی 

مپ  به حساب آمده و هم تالشی باشد برای برای ترا

های ارتجاعی در افغانستان که به خط کردن جریان 

آنها داشتن پایگاه اجتماعی  ۀمشترک هم ۀوجه

است که در گرو موجودیت مین منافع آنهتأ مشابه و

مناسبات حاکم سرمایه داری در افغانستان  و ادامۀ

 می باشد.

ود دارند که با بیم و جریان های متعددی در افغانستان وج

امید به نتایج مذاکرات بین االفغانی چشم دوخته اند. 

ه جریان های مدنی مسمی اند، جریان های مذکور که ب

با اجندا های متفاوت در شکل، در بستر همین نظام پا  اکثراً

ۀ گی به ادامهگرفته و رشد یافته اند و بقای شان بست

امارت اسالمی طالبان  مناسباتی دارد که پس از بر اندازی

نون اساسی و تا امروز در دستور کار بوده است. حفظ قا

حاصل از بیست سال پسین  هایدفاع از دست آورد 

حکومت های پوشالی کرزی و غنی، متجلی ارزش های 

مدنی آنها و بیروکرات های منتصب به دولت است که در 

 مین شرایط ابقااست برای تأ ضمانتیبهترین حالت تنها 

نگران جریان های خود شان. در پس چهره های معصوم و 

مناسبات حاکم اجتماعی در چار  ۀمدنی خواست ادام

 است.  رویتچوب نظام حاکم به خوبی قابل 

اما یکی از چالش های پیش پای جریان های مدنی 

فشاری آنها در حفظ قانون اساسی است که در ذات خود پا

کید بر حقوق ی تأدر پهلومتناقض است. قانون اساسی 

کراسی، تطبیق شریعت اسالمی شهروندی بر اقتضای دمو

گی انسان ها را در محور قرار داده و هر هامور زند ۀدر هم

نقدی که تقدس دین را خدشه دار کرده و خالف موازین 

 شریعت باشد، جرم می شمارد. 

تطبیق  ۀامارت اسالمی طالبان، گنجانیدن ماد ۀپس از تجرب

می در قانون اساسی امر تصادفی ای نبوده بر شریعت اسال

عکس با دقت برنامه ریزی شده است. این حربه ای است 

های طبقاتی در پس برای پنهان کردن تضاد آگاهانهکه 

  

مقاطعی این چنینی دین به کار برده شده و در  ۀپرد

 مذاکرات بین االفغانی(  هم کار برد دارد.)

لبان و انتخاب طا ۀترکیب جدید هیأت مذاکره کنند

، شیخ مولوی عبدالحکیم القضات قبلی طالبانقاضی

شود بعد از قتل رهبر قبلی ، کسی که گفته میحقانی

طالبان که در حین ورود از ایران به پاکستان در حمله پهپاد 

از میان برداشته شد، قرار بود به عنوان رهبر طالبان برگزیده 

را در مذاکرات طالبان  ۀبرنام یس تیم،رئ شود، به حیث

استفاده از بند اول قانون  دوحه روشن می سازد. آنها با

های بیست  "آورددست" یای حفظوتوانند ر، میاساسی

دولت های پسا طالبانی را به آسانی یک حباب  ۀسال

  ت گفته های ما مبنی بر ماهیت متضادد. واقعیبترکانن

1۰ادامه در صفحه    
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مونیستی بر خود بلرزند. پرولتاریا در این میان بگذار طبقات حاکم در مقابل انقالب ک

 دهند، اما جهانی را به دست خواهند آورد!چیزی جز زنجیرهای خود را از دست نمی

های کنفرانس یازدهم سازمان سوسیالیست

اگوست  15کارگری افغانستان به تاریخ 

با پخش  1399اسد سال  ۲5مطابق  ۲۰۲۰

سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به 

گان راه هگرامیداشت یاد جانباخت ۀنشان

جمله رفیق  و ازآزادی و سوسیالیسم 

اهلل شریفی یکی از فعاالن سازمان نعمت

های کارگری افغانستان که سوسیالیست

باخت چندی پیش بر اثر بیماری سرطان جان

کنفرانس یازدهم به کار خود را آغاز کرد. 

دلیل پاندمی کرونا آنالین از طریق اینترنت 

و برای یک روز برگزار گردید که نمایندۀ 

ام مراحل کار آن تشکیالت داخل طی تم

حضور فعال و مؤثر داشت. در آغاز برای 

گرامی داشت از زنده یاد شریفی، رفیق 

یکی از مسؤوالن  "فرامرز ستوده"

و گییی از زندهگزارش فشرده تشکیالت

رفیق را به سمع کنفرانس  کارنامۀ سیاسی

 رسانید.

پس از تصویب آیین نامه و تعیین هیأت 

انس دبیر شورای اداره کنندۀ جلسات کنفر

 مرکزی سخنرانی افتتاحیه و گزارش سیاسی

تحلیل مبسوطی به کنفرانس ارائه نمود که 

منطقه  و مهمترین روندهای جاری در جهان

افغانستان، به ارزیابی از اوضاع سیاسی نیز و 

 "صلح"ویژه تحوالت جاری و پروسۀ 

امریکا، شریک ساختن و یا واگذاری  –طالبان 

البان و تبعات سیاسی و کامل قدرت به ط

اجتماعی بلند مدت و ماندگار آن را در بر داشت، 

ارائه نمود. پس از ارائۀ گزارش سیاسی اعضای 

شرکت کننده مباحث و ارزیابی های ارزشمند 

شان را در مورد روندهای جاری و تحوالت 

 سیاسی افغانستان بیان نمودند.

در فاصلۀ  تشکیالتی عملکرددر بخش گزارش 

، )کنفرانس دهم و یازدهم( دو کنفرانسبین 

تشکیالت داخل،  ۀگزارش فعالیت های کمیت

ها و کمیتۀ نشرات و سایت، مرکزیتشکیالت 

ارائه  هامدیای اجتماعی از جانب مسؤوالن آن

ارزیابی از وضعیت عینی سازمان از . در بخش شد

گان شرکت کننده مقطع کنفرانس دهم تا امروز

برون رفت برای و راه حل ها، کمبودها به ضعف

ها پرداختند و تعیین استراتژی تشکیالتی از آن

جهت رفع و رجوع وضعیت کنونی و فایق آمدن 

بر معضالت را سنجیده و به شورای مرکزی 

 نجدید وظیفه سپردند تا با تشخیص و تعیی

ها، به فعالیت نظری و ارتقای تئوریک از اولویت

عالیت عملی یک جانب و جهت پیشبرد و بهبود ف

سازمان از جانب دیگر، به ویژه در داخل، به جلب 

و جذب نیرو و گسترش تشکیالت توجه بیشتری 

مبذول بدارد و مصوبات و تصامیم اتخاذ شدۀ 

 هایش قرار دهد.کنفرانس را در مرکز فعالیت

سرانجام کنفرانس وارد مبحث انتخاب اعضای 

های تشکیالتی و شورای مرکزی و تعیین ارگان

ها گردید؛ شورای مرکزی از میان مسؤولین آن

اعضای خودش یک تن از رفقا را به دبیری 

شورای مرکزی برگزید و کار کنفرانس یازدهم 

و مباحث آن در یک فضای شاد رفیقانه با 

سخنرانی کوتاه اختتامیۀ دبیر جدید شورای 

 مرکزی به پایان رسید.

 زنده باد سوسیالیسم!

 

های وسیالیستشورای مرکزی سازمان س

 کارگری افغانستان

 

 ۲۰۲۰اگوست  18 /1399اسد  ۲8
 

 

های کنفرانس یازدهم سازمان سوسیالیستاعالمیۀ پایانی 

 کارگری افغانستان
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 ننگرهار، ،وردک میدان کاپیسا، پروان، والیات در

 دیگرصدها جاهای و نورستان لوگر، پکتیا، بامیان،

 خون و خاک به سیالب شدن سرازیر اثر از خانواده

 و کودکان زنان، اکثراً که تن صد سه حد در نشستند؛

 دادند؛ دست از را خود حیات بودند ساالن کهن

 تغییر این در خانواده هزاران ندار و دار همۀ و سرپناه

 سنگ و گِل آوار زیر هوا سردی ۀآستان و موسم

 در رسان امداد نهادهای های کمک. شد مدفون

 بتوانند دیده آسیب مناطق مردم که نیست یسطح

 نمیر و بخور گیهزند همان سرما فصل در کمدست

 یی گونه همان دولت. باشند داشته را سیالب از پیش

 کشیدن مخصوصاً اولیه های کمک قسمت در که

 مساعدت بخش در بود ناکام ها دهگیرمان و اجساد

 .است نداده انجام کاری هنوز تا هم بنیادی های

 خشونت مۀعط آنهایکه چه جامعه در پایینی طبقات

 دنشو می وغیره توفان زلزله، سیل، مانند طبیعت های

 و جنگ انتحاری، حمالت در که های آن هم چه و

 اساساً  همه شوندمی قربانی اجتماعی های خشونت

 نظام محور سود و ستیزانسان نابرابر، نظام نیقربا

 دو این در مخصوصاً افغانستان در. است داریسرمایه

 ۀهزین دولت سوی از دالر میلیارد صدها اخیرگویا دهۀ

 مرکزی از اما است، شده ها شهر انکشاف و توسعه

 کم روستا و شهر کالن آخرین تا پایتخت بخش ترین

 از مردم گیهزند شناسی آسیب برای توجهی ترین

 های زمین و ها پول است؛ نشده طبیعی حوادث ناحیۀ

 ساحات و ها شهرک ایجاد برای هیافت تخصیص

 مسکن و شهرسازی وزارت مسؤوالن سوی از رهایشی

 وزرا وکال،ۀ اضاف به مرتبط نهادهای والنمسؤ تبانی با

 اکنون که ها شهرک این در. شدند غصب روسا و

 و والی معاون، رییس، وزیر، ل،وکی نامه ب بیشترینه

 و موقعیت بُعد از و است مسمی اینها به وابسته اقارب

 بیشتر است طبیعی حوادث از مصون نسبتاً اراضی

. استند گزین مسکن رتبه بلند مقامات و داران سرمایه

 حوادث از پذیر سیبآ ساحات در بیشتر که یمناطق اما

 و شیرهای ساحات عنوان تحت دارند قرار طبیعی

 های استندرد و نمره توزیع بدون حتا شهرک

 های پول بدل در غاصبان سوی از شهری استمالک

و در  شده فروخته فرودست طبقات برای شکن کمر

 سوی از ابتدا در که چند هر حال فروخته شدن است.

 ها بند ایجاد بر مبنی ییها قول ها فروشنده و مسؤوالن

 ساحات فروش از عدب اما شودمی داده ها گردان آب و

 های وعده قبال در را خود کسی هیچ دیگر متذکره

 . داند نمی پاسخده و ولمسؤ شده داده

 در مسکن و شهرسازی های ریاست و ها شهرداری

 نهاد فاسدترین از اجرایی و قضایی های نهاد پهلوی

 تمام در مرکزی دولت والنمسؤ. استند اداری های

 محلی ادارات ماتمقا با غصب و فساد های پرونده

 رفتن بین از با حتا که است هم همان برای. اند شریک

 هیچ تن هزاران شدن سرپناه بی و جاه بی و تن صدها

 همه این اصلی دلیل ذیل تا صدر از مقامات از یک

 .کشند نمی پیش را مالی و جانی تلفات و ویرانی

 های میکانیزم از یکی مددرسانی و انسانی های کمک

 آنی و مستقیم های همکاری و همیاری برای هبشردوستان

 توفان زلزله، سیل، های دیده آسیب و ها شده بیجا برای

 رهایی برای اما است؛ اجتماعی حوادث از ناشی تبعات و

 حوادث و طبیعی آفات از مردم گیههمیش مصونیت و

 های انسان گیههمبست اندازۀ به میکانیزمی هیچ اجتماعی

 جهت در انسان شمول جهان حقوق به باورمند آزاده،

 جامعه، تهیدست طبقات پذیری تشکل و یابی سازمان

 که یزمان تا.  نیست ثرمؤ و کارا کارگر ۀطبق مخصوصاً

 یک در کارگرۀ طبق رهبری به جامعه پایینی طبقات

 سیستم دستۀ و دار همۀ و بورژوازی سوسیالیستی، انقالب

 و معتبر برایش سود جز به چیز هیچ که را مزدی گیهبرد

 مالکیت شر از را جامعه و نکشد زیر به نیست محترم

 فجایع نخواه خواه نکند خالص کارمزدی و خصوصی

 ۀفاجع از بزرگتر و بلندتر قامت و قد در اجتماعی و طبیعی

 . پیوست خواهد وقوع به اخیر های سیالب

 شدن بیجا و مالی، خساراتِ جانی، تلفات ولیتمسؤ

 بر مستقیماً زمستانفصل  قدمی چند رد خانواده هزاران

 دو این های حکومت و حاکم نظام کارکرد به گرددمی

 به گیهرسید خواست و دادخواهی برای حتا دهه،

 از بیشتر نیازمندی باشد اگر هم ها شده جابی وضعیت

 دولت علیه مردم های توده طبقاتی پیوند یک به همه،

 .است حسوسم عبداهلل و غنی فساد از پر و ناکاره

 پایینی های بندی صورت گیههمبست راه در پیش به 

 کل و پوشالی دولت علیه کارگر ۀطبق رهبری به جامعه

 داری! سرمایه سیستم

  

  

 

 های اخیرپیرامون سیالب

  فرامرز ستوده                                                                                                                                                        
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ها وکانون های فاسد دینی و آزاد گذاشتن تمامی دکان

ضد روحانیونِ انتهای شبکۀ مالها و مذهبی و تولید بی

و تجدد و فعال نگهداشتن ده ها هزار مدرسۀ ترقی 

که خواه ناخواه  رسدوج قهقرایی خود میدینی ، به ا

طالبانیزه ساختن  گسترش پروژۀزمینه ها را برای 

افغانستان بیش از پیش مهیاتر 

 ساخت.

 

طوری که  جنبۀ دیگر مسأله آنست که همان -سوم

سوسیالیستهای افغانستان بارها تأکید کرده بودند، 

طالبان در نظر و پراتیک پرچم اسالمی پاکستان را به 

کشند. اینهم به برکت کثافتکاری های همین شانه می

های فاسد در افغانستان است. آنها دو دهه حکومت

نه تنها  عمال در حکم سربازان پاکستان و متحد با آنها

هزاران راکت پراگنی و حمالت سرحدی های آنها را 

کنند بلکه عمال وکندهار استقبال می  به کنر

دم افغانستان مانند خواهند دوباره سرنوشت مرمی

دوران امارت اسالمی آنها توسط پاکستانی ها رقم زده 

های مرزی افغانستان برایشان اجازۀ عبور شود، به خاک

ملحق به  بایدبدهند و حتی سرزمین کشمیر را نیز 

پاکستان بدانند و همۀ این ها ، یعنی متأسفانه پیروزیِ 

 .همان عمقِ استراتیژیکِ پاکستان

 

 

خوانید سرخطِ حرفهای که در زیر میرا  ینکات

، با تلویزیون «سهیل شاهین»گوی طالبان، سخن

 گه مشورتی است.و بعد از لویه جر «شمشماد»

  نیروهای امنیتی نه اسالمی هستند و نه هم

 .ملی

 نام حکومت افغانستان چیزی را به ه ما ب

شناسیم و با هیچ گروهی با رسمیت نمی

گی از حکومت افغانستان مذاکره نماینده

 .نخواهیم کرد

  تمام القاب و افتخارات بیست سال گذشته

مردود است، از قبیل القاب و اعزازی چون 

مارشالی برای دوستم و فهیم، قهرمان ملی، 

 ...شهید صلح، شهید وحدت ملی و

  اگر قرار باشد افغانستان قهرمان ملی داشته

باشد پس برای ما و ملت مجاهد افغانستان 

 «.مسعود»است نه « حقانی»قهرمان ملی 

  ناقضین حقوق بشر همچون کارمندان

 استخبارات باید به کیفر اعمال شان برسند.

 وهای امنیتی زیر نظر و اثر اشغال تشکیل نیر

شده است و نیاز به اصالحات جدی در 

 .صفوف خود دارند تا اسالمی شوند

  افغانستان در موضوع کشمیر باید از داعیۀ

برحق جمهوری اسالمی پاکستان حمایت 

 .کند

این توضیحات توسط طالبان ، عمال مخالفت  -اول 

که در یی  سیاسی  را بار دیگر علیۀ تملقِ اشکار آنها

دهد. این نشان می ه جرگه به نفع طالبان انجام یافتلوی

اظهارات آن عده خوشبین های کله پوک ِجامعۀ 

کردند طالبان اهلی سیاسی افغانستان را که تصور می

خطرِ شود به حیث شریک های بیشده اند و می

قدرت به آنها نگاه کرد، متقاعد ساخت که داستان 

آنها از ریشه غلط و اشتباه بوده. زیرا طالبان وخیالپردازی 

باور دارند که رهایی زندانیان شان چه با جرگه و چه بدون 

ظامی آنها و تمکین نجرگه نمایانگر قدرت سیاسی و 

قدرتهای بزرگ جهانی به اتوریتۀ طالبان و اسالم سیاسی 

بود واست، نه کدام بخشش. آنها به تجربه ثابت ساختند 

کُشند، هم زندانی خود را رها گند هم میجنکه هم می

  کنند و هم ادعای دولت اسالمی ساخت خود را دارند.می

 اما چرا طالبان چنین می اندیشند؟ -دوم 

در قدم اول اگر به میراث چرکین بیست سال گذشتۀ 

حکومت های کرزی و غنی در افغانستان نظر انداخته شود، 

تنها جنگ و نبرد نه  شود که در طول این مدتدیده می

تروریسم طالب غایب بود و تالش برای استحالۀ تفکر  هعلی

و طالبانی موجود نبود بلکه تا جایی که امکان داشت سیما 

فیگور طالب و تفکری طالبانی، هم از منظرِ اسالمی ، هم 

از منظرِ پشتونولی و هم از منظر تجلیلِ سنت های فرتوت 

مورد تکریم ، پشتیبانی و دهات و قریه جات در افغانستان، 

حمایت قرار گرفت و هیچ گاه برای شکل دادن به یک 

سیاست  یی مذهب ازگی مدرن، متجدد و جداسیستم زنده

داری ،کوچکترین امکانات کشوری وجهانی  و حکومت

به کار گرفته نشد . برخالف یک پارلمان ِ دزد و سیستم 

یک  انتخاباتی سراپا مفسد که در جهان نمونه نداشت

جهادی، یک حاکمیتِ سراپا   سیستم بیمارِ احزاب سیاسی

و دزدی میان فاسد، یک بازتولیدِ عمیق ترین فرهنگ ارتشا 

جامعه، یک حقوق بشر کاذب، تأمینِ یک سیستم 

بخشایشگر برای تمام سران و جنایتکارانِ چهار دهه جنگ 

و تراژیدی در افغانستان که عدالت انسانی در پای آنها 

 ی گردید، بخشی از کارنامه های این دو دهه را میقربان

سازد که با باز گذاشتنِ لجام گسیختۀ مسیر ترویجِ خرافات 

توضیحات جدید طالبان بعد از لویه جرگه کدام موارد را 

 سازد؟تر میآشکار

  بریالی حنیفی    
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نامۀ صلح امریکا و چند ماه از مراسم امضای توافق

یا در واقع  "نامۀ سیاسیتوافق"طالبان از یک سو و 

تقسیم دوبارۀ قدرت میان دو جناح قدرت حاکمه به 

ی دیگر رهبری اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل از سو

گذرد. طالبان و حامیانش در منطقه همچنان بر طبل می

جنگ علیه دولت پوشالی به رهبری غنی و مردم 

کوبند و در کنار فقر گسترده تنور جنگ افغانستان می

 تر از گذشته است.و کشتار گرم

مۀ صلح میان امریکا و طالبان فقتنابا امضای موا

ی مواجب بورژوازی جهانی، کارشناسان و رسانه ها

بگیر همه نوید پایان جنگ و کشتار را در بوق و کرنا 

نمایند تا کردند و با خدعه و تذویر تالش نموده و می

یک دست شدن نیروهای ارتجاعی در رکاب و 

خدمت به امپریالیسم امریکا را در اذهان مردم عاصی 

و گرفتار در چنبرۀ فقر، ارتجاع، بربریت و کشتار 

یافتن به ثبات و ح و دستتحت عنوان کذائی صل

نمایند. اما آشتی طالبان و امریکا در عمل امنیت القاء 

تر جنگ و حمالت چیزی جز تشدید هرچه گسترده

دفاع نبوده است. گناه و بیخونبار بر ضد مردم بی

تداوم جنگ و وخامت اوضاع نابسامان اقتصادی در 

کنار اپیدمی کرونا از مردم، به خصوص کارگران و 

با گیرد. قات فرودست جامعه هر روزه قربانی میطب

نیروهای نظیر سبعانه و توحش کمافزایش حمالت 

سیاه جنایتکار اسالم سیاسی در قامت طالبان، داعشیان 

به ها و یورش آنقومی  -و جریان های دیگر اسالمی

ها و مکاتب و مکان های دیگر در این چند هشفاخان

به شکل  و کودک و مرداز زن زیادی تعداد ماه پسین 

. مردم بینوا و بی پناه که در ه انددیفجیعی به قتل رس

همچنان میان این دوصف ارتجاعی گیر مانده اند 

و کنار  گوشهتاوان پروژۀ صلح امریکا و طالبان رادر

پردازند؛ تکیۀ طالبان و حامیان آن بر خشونت میکشور 

 "لحنامۀ صتوافق"گسیخته در حقیقت نقض آشکار لجام

رود اما از نظر قدرت حاکمۀ امریکا و طالبان به شمار می

امریکا این درجه از به کاربرد خشونت به خصوص که 

و اهل افغانستان اند، مجاز شمرده  "غیرخودی"قربانیان 

شود. این بخشی از سناریوی مشارکت طالبان در می

سرمایه  "امارت اسالمی"قدرت و شکل بخشیدن به 

ید در هیأت یک نیروی پیروز و مقتدر است؛ طالبان با

ظاهر شوند تا متاع صلح و حاکمیت منبعث از آن بتواند 

کل سناریو و استراتژی مورد نظر سرمایه جهانی به 

رهبری امریکا را در اذهان عمومی جهان و مردم دردمند 

 افغانستان موجه و قابل پذیرش سازد. 

گی و گی ، درماندهاین سناریو؛ و همچنان درویزه

ناگزیری رژیم پوشالی از گردن نهادن به ارادۀ قدرت 

یی و جهانی آن، حاکمۀ امریکا و متحدان منطقه

الرغم قیل و قال میان تُهی سردمداران حاکمیت مبنی علی

ی هجده سال "آوردهادست"و  "هاارزش"بر دفاع از 

آمیز و رفاه و اخیر، امید برای داشتن یک آیندۀ صلح

دیده و در میان مردم ستماز گذشته  ترپیشسعادت را 

رنگ ساخته است. قرار بر ه و کمرطبقات فرودست تی

این است که مردم بین طاعون طالب و حاکمیت آن و 

مصائب و آفت جنگ و کشتار یکی را ترجیحاً بپذیرند. 

همچنان اقتصادی، که  -اجتماعی هولناکمشکالت 

و ی باعث و بانی آن سیستم و ساختار حاکم کنون

کش کارگران و مردم زحمت استداری جهانی سرمایه

شماری قرار داده و اشرف غنی خود را در تنگناهای بی

با وقاحت تمام به آن معترف است که در حکومت تحت 

در صد  9۰رهبری او و در مناسبات بورژوایی حاکم 

دالر در روز  ۲مردم زیر خط فقر و با درآمد کمتر از 

گذرانند، در حالی که یک اقلیت گی شان را میزنده

مفتخوار و جنایت پیشه از قِبّل چپاول و غارت دار و ندار 

های نجومی اندوخته و اسب مُراد شان را جامعه ثروت

با وجود این همه دهشت و بربریت،  تازانند؛همچنان می

حاکمیت پوشالی که بخش وسیعی از کارگزاران و 

، هستند یانشمجریانش همتا و همجنس طالبان و داع

با تأیید و تحت فشار قدرت حاکمۀ امپریالیسم امریکا و 

یی دیگر، گله و منطقه حمایت قدرت های امپریالیستی

گله وحوش طالب را در ازای آماده شدن رهبران شان به 

ها رها ساخته و در زنداناز  "االفغانیمذاکرۀ بین"میز 

ان و طالب از سر جانیان اسالمیزدائی از ضمن قباحت

 .دنماینصلح گدایی می مجریان آن

ها و به رهبری غنی پس از پایان جنجالقدرت حاکمه 

های انتخابات و ادعای کاذب یک دست  دغل کاری

نتوانسته بر تناقضات و  بودن قدرت، مانند گذشته

 فایق آید های متخاصم حاکمیتجناحتعارضات درونی 

فروپاشی از منگنۀ فشار ارباب و خطر در دولت او که  و

درون مواجه است و دارد سُوت پایان حاکمیتش از 

شود، هنوز جانب حامیان جهانی از جمله امریکا زده می

و  هاسرواتیونیوکانبه الطاف ساده لوحانه هم 

ها در قدرت حاکمۀ امپریالیسم امریکا به نیوفاشیست

ها به قدرت و یا هم به بازگشت دموکراترهبری ترامپ 

چشم امید دوخته و چنین می متحده  حاکمۀ ایاالت

داری منافع بورژوازی جهانی و دول سرمایهپندارد که 

درازمدت و استراتژیک شان در افغانستان و منطقه را در 

او قربانی و یا در معرض حاکمیت پوشالی خدمت بقای 

ساده لوحانه در این توقع و توهم  دهند.خطر قرار می

نظام سرمایه داری که  گرددوضعیت و شرایطی ابراز می

به دلیل شیوع پاندمی کرونا در جهانی از جمله امریکا 

 هنوز بدترین وضعیت اقتصادی و اجتماعی قرار دارند و 
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و تبعات از بحران اقتصادی یی برای بیرون شدن چاره

  انداز نیست.اجتماعی آن در چشم-سیاسی

برخالف ادعاى شاهد هستیم، گونه که در عمل همان

 لیبرالنیوهاى دیدگاهها در گذشته و نیوکان

داری و پردازان حامی نظام سرمایهروشنفکران و نظریه

امپریالیستی -مشتاق پروژۀ دموکراتیزاسیون بورژوا

پس از یازده سپتامبر جنگ امریکا حمله و هدف 

و برانداختن رژیم طالبان نه دموکراتیزه کردن  ۲۰۰1

هم مبارزه با و نه ت اجتماعی، نه رهایی زنان حیا

المللی از بود؛ چون تروریسم بین المللىتروریسم بین

آن میان جنبش اسالم سیاسی خود محصول دکتورین 

نظامی امپریالیسم امریکا از گذشته های دور تا این دم 

ترین روشنفکران بیندیگر حتی برای کوتاهاین  است.

شده روشن فغانستان نیز باید و فعاالن عرصۀ سیاست ا

تعقیب حمله به افغانستان که هدفى که امریکا از باشد 

تأمین و تحکیم منافع استراتژیک اش  کندمی/درکمی

در آسیای میانه و در معبر استراتژیکی است که 

رود. جغرافیای افغانستان نقطۀ تالقی آن به شمار می

نی و های جهامخصوصاً وقتی به رقابت کنونی قدرت

یی به خصوص رقابت چین و امریکا برای شکل منطقه

المللی بر مبنای منافع استراتژیک شان دادن به نظم بین

انداز مبنا باشد آنگاه درک و نگاه شود؛ اگر این چشم

حضور امپریالیسم امریکا در افغانستان که فهم این مسأله 

یک حضوری با اهداف درازمدت و امپریالیستی است 

غامض و پیچیده نیست و نباید باشد. عالوه بر  خیلی هم

آن سیاست کنونی امریکا، پروژۀ صلح و مشارکت 

طالبان در قدرت سیاسی هیچ منافاتی با اهداف 

مدت امریکا در افغانستان و منطقه استراتژیک و بلند

نداشته و ندارد. آن چنان که به لحاظ تاریخی نیز محرز 

ویژه در دوران معاصر که به المللى در مناسبات بیناست 

تازی بالمانع امریکا به عنوان یگانه دیگر دوران یکه

رقابت سرمایه قدرت برتر اقتصادی پایان یافته است و 

در المللی برای شکل یافتن نظم جدید بینهاى مختلف 

تخاصمات بین ها و رقابتاصلى  ۀسطح جهان مای

 سیاست خارجىبر این اساس و  سازدرا میها دولت

در خدمت تأمین از جمله امریکا امپریالیستى های قدرت

 هایبراى عملکرد سرمایهو تحکیم آن مناطق نفوذ 

 خودى قرار داشته و دارد. 

المللی، با توجه به تحوالت جاری در عرصۀ سیاست بین

به ویژه تقابل چین و امریکا بر سر هژمونی اقتصادی بر 

ر منطقه، های دیگر دجهان، و سر بر آوردن قدرت

امریکا آن موقعیتی را که با اشغال نظامی افغانستان پس 

از یازدهم سپتامبر در این منطقۀ مهم استراتژیک کسب 

گی از دست نخواهد داد؛ کرده است به همین ساده

گران سیاسی در افغانستان به هرچند برخی تحلیل

خصوص آن کسانی که گوشۀ چشمی به سران طالبان به 

سیاسی ناسیونالیسم تباری و یا شئونیسم  عنوان نمایندۀ

طالبان و شکست  "فتح مبین"پشتون دارند این روزها از 

امریکا و پایان حضور فعال آن در افغانستان حرف 

زنند، اما واقعیت این است که سرمایه امپریالیستی می

امریکا حضورش در افغانستان را با به کار گماردن 

درت سیاسی دنبال خواهد طالبان و سهیم ساختن آن در ق

کرد و این جابجا کردن مهره ها نقض استراتژی بست و 

گسترش ساحۀ نفوذ و تحکیم و تداوم آن نبوده و نیست. 

و تحکیم آن ایجاد مناطق نفوذ این دوره مشخصاً در 

برای هر قدرت امپریالیستی از حیاتى شرط مهم و یک 

بنیادی حضور امریکا در است. هدف جمله امریکا 

فیت و یانتشار منظم، بهبود ک

نشر مستمر سوسیالیسم کارگری 

در گرو همکاری، کمک مادی و 

ست. برای ما خبر و معنوی شما ا

مقاله بفرستید، نشریه را 

وانید و به دوستان تان بخ

 ید!معرفی نمای

این کشور بسط در  شنفوذافغانستان در عین حفظ حوزۀ 

از جمله آسیای میانه به دلیل مناطق و گسترش آن به سایر 

موقعیت استراتژیک آن در جهت حفظ و منابع اهمیت 

امریکا بر رقیبان امپریالیست اقتصادی هژمونى  برتری و

 است.  هطقندر این مدیگر از جمله چین و روسیه 

امریکا به لحاظ اقتصادی دیگر قدرت  چنان که گفته شد

بالمنازع جهان نیست. قدرت و موقعیتی که امریکا پس از 

جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از پایان جنگ سرد و 

داری دولتی، اتحاد جماهیر فروپاشی بلوک سرمایه

شوروی و کشورهای عضو پیمان وارسا، به عنوان یگانه 

ه بود را از دست نظامی برتر کسب کرد -قدرت اقتصادی

داده و یگانه اهرم فشاری که هنوز هم در اختیار دارد 

باشد که آن هم بدون پشتوانۀ برتری نظامی اش می

اقتصادی زیاد کارساز نیست و نخواهد بود. بنابراین 

قادر به قدرت نظامى بالمنازع خود  تنها با اتکا بهامریکا 

ور منافع در محالمللى مناسبات سیاسى بینشکل دادن به 

  برتر و ارجح خودش نیست و نخواهد بود.

سوای شرایط و وضعیت متفاوت اقتصادی یعنی افول 

برتری اقتصادی امریکا جهان وارد یک وضعیت جدید 

المللی، شده است که مسأله بازتعریف نظم نوین بین

های کاپیتالیستی در آن تقسیم حوزۀ نفوذ و جایگاه قدرت

یکا ناگزیر از آن است که سهم کند و امرمعنی پیدا می

رقبا را در پرتو وضعیت جدید بپذیرد؛ این آن چیزی است 

که اما آنچه افتد. که در حوزۀ افغانستان دارد اتفاق می

بر سر تأمین هاى امپریالیستى تضادهاى میان قدرت

یک تقابل آشکار که را به هژمونی و تقسیم حوزۀ نفوذ 

نابودی قرار خواهد  ها انسان در معرضدر آن میلیون

کشاند وقوع و تشدید یک بحران فراگیر گرفت می

اقتصادی است، که بحران پاندمی کرونا که تا همین 

اکنون هم تبعات ویرانگراقتصادی و تلفات انسانی داشته 

است اگر مهار نگردد زمینۀ این تقابل را بیشتر از هر از 

رکود  بینیمگونه که میزمانی فراهم آورده است. همان

رقابت اقتصادی امریکا و ضعف بنیۀ مالی آن همین اکنون 

 هاى امپریالیستى و تضاد میان قدرتو ها سرمایهمیان 
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به همین دلیل امریکا نیروهای اسالمی و ناسیونالیسم . ستا

های قومی این یاران جنگ سردی اش را بار دیگر در 

ند تا در کشاهیأت یک دست به قدرت سیاسی می

وضعیت جدید و تقابل منافع بلوک های رقیب نقش شان 

را به عنوان پاسدار منافع امریکا و متحدان جهانی و 

یا امارت جمهورى اسالمى  یی اش اداء نمایند.منطقه

اسالمی سرمایه که یک رأس اصلی آن را طالبان تشکیل 

خواهند داد، گزینۀ مطلوب، قابل اتکاء و پذیرش امریکا 

 است. المللىبینجدید ناسبات در م

که قرار است بر محوریت طالبان شکل منظر رژیمى این از 

است بلکه برای نه فقط پاسدار منافع امریکا  بگیرد

بورژوازی جهانی به ویژه دول کاپیتالیستی جهان نیز با 

المللی توجه به وضعیت جدید در عرصۀ سیاست بین

امارت اسالمی مطلوبیت دارد؛ رژیم تئوکراسی در شکل 

 کنترل ،مهارطالبان در دهۀ نود میالدی نیز مطلوبیتش را در 

و منکوب کردن آحاد جامعه نشان داده است و از این 

سیاسی از طالبان  جهت در فردای جلوس دوباره به قدرت

رود که توان سرکوب در رأس حاکمیت انتظار می

های اعتراضی رادیکال اجتماعی از جمله جنبش جنبش

عواقب سوسیالیستی راکه در مخالفت با  -گری کار

، سیاسی و اقتصادی مناسبات و سیستم مسلط اجتماعى

شکل خواهد گرفت در خدمت و حفظ مناسبات 

کاپیتالیستی و تأمین قدرت و منافع صاحبان سرمایه و طبقۀ 

از منظر جنبش ناسیونالیسم تباری پشتون  بورژوا نشان دهد.

سیاه طالبان به حیث یک  و ارتجاع اسالمی نیز جنبش

اسالمی شایسته و -های ملیمدافع ارزش "منجی"نیروی 

مطلوب و مستحق اقتدار سیاسی شناخته شده و از همین 

پوشانند و به این حاال بر تن سران طالبان ردای خلعت می

اعتبار جانیان طالب با حمایت آشکار امریکا و شرکای 

ه شده اند که یی و جهانی اش در موقعیتی راندمنطقه

سرنوشت جامعه را در همراهی سایر نیروهای اسالم 

اجتماعی رقم -های سیاسیسیاسی یکسره و در همۀ عرصه

 خواهند زد. 

 طرح مصالحۀ امریکا با طالبان روشن بود کهاز همان آغاز 

 1۰ادامه در صفحه                                                          

 

 

 )کارل مارکس(

 

 ...امریکا –طالبان  "صلح"سراب 

نموده و را تشدید از جمله چین و امریکا کاپیتالیستى 

جهان شاهد یک جنگ سرد جدید با چاشنی تقابل 

مدت آن د بلندایدئولوژیک شده است که پیام

سیاست  ۀهاى جدیدى در صحنگیرى صفبندیشکل

 .بود دالمللى خواهبین

بنابراین با شکست پروژۀ دموکراتیزاسیون امپریالیستی 

امریکا در افغانستان دکتورین جدید قدرت حاکمۀ 

امریکا به رهبری ترامپ که در واقع همان متاع کهنه 

ارتجاعی  با ظاهر جدید یعنی اتکا به نیروهای سیاه

های واقعیت"است، تدوین و دارد تحت عنوان 

گردد. اجرائی می "ثبات سیاسی"و  "اجتماعی

دموکراتیزه کردن حیات "ادعاهای دیروزی مبنی بر 

ها درک واقعیت"با  "رهایی زنان"و  "اجتماعی مردم

گردد. جاگزین می "و هنجارهای حاکم در افغانستان

هایی از این و جنبش این نشانۀ قدرت و صالبت طالبان

دست و قماش نیست که در یک چنین موقعیتی قرار 

مورد نظر امریکا که  "ثبات سیاسی"گرفته اند، بل این 

مدت و استراتژیک آن در منطقه تابع منافع بلند

-باشد است ، که طالبان و در کل ارتجاع اسالمیمی

گمارد؛ و ترکیبی از بالهت قومی را به خدمت می

های قومی های عصرحجری و عصبیتتمذهبی، سن

و واقعیت سیاسی  گى فرهنگى و بومىهویژرا به منزلۀ 

جامعۀ افغانستان به رسمیت شناخته و پس از غسل 

تعمید جنبش اسالمی طالبان در دوحۀ قطر آن را در 

یک چنین موقعیتی برای ادای نقش مناسب و در 

ه خدمت تحقق و تأمین منافع استراتژیک امریکا آماد

امریکا و -سازند. صدالبته که این همسویی طالبانمی

جنبش اسالم سیاسی در کل یک امر جدیدی نیست. 

از گذشته های دور شاهد همسوئی منافع امپریالیسم 

نه تنها در هاى ارتجاعى اسالمى جنبشامریکا با 

نیز بوده  کشورهاى خاورمیانهسایر در افغانستان بلکه 

ها و منافع کاپیتالیستى و نبشانطباق منافع این ج ایم؛

بار دیگر جنبش اسالمی در هیأت طالبان امپریالیستى 

 ساخته از نظر منافع امپریالیستى امریکا مطلوبرا 
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امۀ  
 
رت  ت 

ۀ  اهم"مصاخن   "... ت 

بالفعل است. عوامل بازدارندۀ تشکیل این چنین 

است  زمیونالیناسۀ دیپد در قدم اول با تاسفجنبش 

که مانع بسیج توده های وسیع دور یک پالتفرم 

مشترک به خاطر حقوق انسانی شان می گردد، موانع 

دیگر مثل موانع سمتی و حزبی و عقیدتی است که 

فغانستان بلکه در خارج از این موانع نه تنها در داخل ا

 مرز ها هم افغانها را در گیر کرده است.

ازجانب دیگردولت افغانستان هیچگاهی واقعیت 

طالبان را به عنوان یگ گروه اجیر و جنایتکاربرمال 

نساخته و همواره ازان ها به نام اپوزیسیون، برادران نا 

راضی قُبح زدایی کرده که این باعث گردیده است 

ان از یک گروه تروریست وحشی و اجیر به که طالب

یک گروه جدی سیاسی مشروعیت داده شود ودر 

قضایای افغانستان سهیم گردند لذا بدین منظورالزم 

است تا با روشنگری هویت اصلی طالبان که همان 

گروه وحشی و اجیری است که در ایام فراغت با 

سرهای بریده شدۀ سربازان فوتبال بازی میکنند و 

ران شان برای اندوختن یک سکه بیشتر از پست رهب

ترین اعمال دریغ نمی کنند افشا گردد. ضمناً بسیج 

زنان در یک جبهۀ واحد برای تامین حقوق انسانی 

شان و پرده برداری از عقاید عصرحجری این گروه 

فاشیست در قبال نصف جامعۀ بشری درافغانستان 

 دراولویت قرار دارد.

 کیخسته از جنگ به  وده هایۀ تامروز زنان و هم

از  ان بی پناه افغانستاندارند کارگر ازین یصلح واقع

به ستوه  یارتجاع یروهاین یابتین یکشتار و جنگ ها

 یآزاد نیمردم و تأم یگ زنده طیآمده اند. بهبود شرا

جامعه  روممح یو رفاه که خواست کارگران و قشرها

ون زنان بد ییو رها ضیرفع تبع نیاست، و همچن

و سهم  یکارگر رومندین ویآلترنات کی یریشکل گ

که به یقین راه  ابدیتحقق  تواندی بارز زنان در آن، نم

 درازی در پیش است.
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 ئتنقد قرا ین ، نه صرفاًجریان های مدنی و نقد جوهر د

طالبانی از دین، در جریان مذاکرات بین االفغانی، روشن 

 خواهد شد.

بر ضد  یی توهم نیرو های چپ در توصیه برای ایجاد جبهه

بدون تردید  متشکل از فعاالن جریان های مدنی،وطالبان 

 ۀماهیت آن جریان ها است. آنها وجهناشی از عدم درک 

طالبان را در پیوند شان به سرمایه  مشترک آن جریان ها و

داری نمی بینند. آنها متوجه نیستند در جنگی که در یک 

سوی آن سرمایه داری و جریان های مربوط به آن قرار 

ولو به شد، در سوی دیگر آن صف کارگران )داشته با

ر دارد. و این صف بندی نشان عنوان طبقه ای در خود( قرا

 ت. ماهیت طبقاتی جنگ اس ۀدهند

نقش ناسیونالیسم تباری و دین را در جنگ جاری در 

توان افغانستان که در کنفرانس بن نهادینه گردید، نمی

مخصوصاً اشرف غنی در استفاده از  ۀبرنامگرفت.  نادیده

، که دیگر نه اجتماعیگرایی برای ایجاد یک پایگاه تبار

جودیت دولت تنها از کنترول خارج شده بلکه بر عکس مو

جنگ در  ، و به هویت ظاهریا به خطر انداختهاو ر

 ناپذیریافغانستان تبدیل شده است، هم واقعیت انکار 

است. اما نباید فراموش کرد  ناسیونالیسم که از الزامات  

نظام سرمایه داری است، محدود به باشندگان جغرافیای 

سیاسی ) پدیده ای را که ملت میگویند(، نمانده ، به قوم و 

شود. راه حل نهایی معضل ، از آن جایی یم داده میتبار تعم

کوره که سرمایه داری در عقب آن قرار دارد، باز هم از 

 گذرد. طبقاتی می ۀراه مبارز

نیروی شان را خواهدتاکه از فعالین کارگری مییی مبارزه 

در انسجام و سازمان دهی کارگران متمرکز نموده و توهم 

ای متخاصم بورژوازی و دست آورد از مذاکرات جناح ه

 امکان تغییر توسط خرده بورژوازی را کنار بگذارند. 

  

  

 

 ...امریکا –طالبان  "صلح"سراب 

ها و ادعاها یک دولت پسا انتخابات، با وجود همۀ چالش 

شکل گیری و دولت گذار برای فراهم آوردن زمینه های 

است. این پروسه دارد  "امارت اسالمی سرمایه"مهندسی 

با اما و اگر هایی که الزمۀ همۀ بده و بستان های نیروهای 

سد که چیزی جز رمتخاصم است، به سرانجام مطلوب می

گیری ساختار سیاسی جدید بر محوریت طالبان و شکل

در تواند. حفظ و ضمانت منافع استراتژیک امرکا بوده نمی

دنیای واقع و در متن تعارض منافع طبقات مختلف 

و مهمتر از آن حفظ منافع سرمایه امپریالیستی اجتماعی، 

 نوع ثباتبرای دست یابی به های کنونی تالش است که 

یابد. از این جهت دولت غنی ناگزیر شده سیاسی معنی می

زندانی باقی ماندۀ  ٤۰۰است که به بهنانۀ تعیین سرنوشت 

لویه جرگۀ "شوندطالبان که خطرناک خوانده می

را فرا بخواند تا به رژیمی که قرار  "اضطراری مشورتی

است سر کار بیاید مشروعیت حقوقی و اجتماعی کسب 

گیری یک چنین دولتی ه پروسه شکلگردد و همچنان ب

و قطع  "صلح"بناءً التزام به  سرعت بیشتری بخشیده شود؛

قبل از هر نیاز دیگری از پوشالی از جانب دولت مخاصمه 

الزامات سیاسی و مهمتر از آن عامل  .اینجا ناشی می گردد

اقتصادی یک فاکتورعینی و مادی محکم جهت تالش و 

وعی ثبات سیاسی است. صلح با تقال برای دست یافتن به ن

طالبان و جناح های منشعب از آن و حزب اسالمی 

و سرانجام زمینه چینی برای ساختار سیاسی حکمتیار 

هایی از جنس اشرف ها و نئولیبرالجدید که تکنوکرات

 "امیرالمؤمنین"غنی در آن قرار است نقش منشی و پادو 

ی مادی و عینی از این ملزومات و منفعت هارا بازی نمایند 

ناشی شده و آن ر اجتناب ناپذیر می سازد. به همین دلیل 

هم است که حاکمیت پوشالی و حامیان آن در سطح 

منطقه و جهان حاضر شده اند تمام دست آوردهایی که 

به نفع زنان، « گشایش»بدان مباهات می کردند از جمله 

و مدنی را با جانی ترین، درنده ترین  ۀدموکراسی و جامع

زن ستیزترین نیروها به معامله گذاشته و قربانی منافع 

 د.قدرت طلبانـۀ شان نماین
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ر از چنگ و دندان نشان دادن این دو رقیب به همدیگ

در زمان سرکس انتخابات زمان زیادی نمی گذرد. 

تفاهم و تأیید نقش همدیگر در لویه جرگه نیاز 

مشترک این دو تن و همسویی آن با منافع سرمایه 

داری پیر در کاربرد از پاپولیسم و اسالم سیاسی است. 

بحران های پی در پی نظام سرمایه داری  که نجات 

نظام شدیآ ضد سر نگون کردن این  با از آن جز

انسانی سرمایه داری ممکن نیست ، ضرورت تحمیل 

گروه هایی چون طالبان که محصول اسالم سیاسی 

است، برای استفاده از آن ها به عنوان وسیلۀ فشار بر 

رقبای بین المللی و هم چنان به عنوان پارامتری برای 

حفظ تعادل میان قوه های متخاصم ولی مرتبط با هم 

مدیریت یک هرج و مرج کنترول  در داخل برای

 شده، را روشن می سازد.

پی آمدهای چنین توافقاتی بی تردید گسترش ناامنی 

و مخصوصاً فقر فزاینده در میان کارگران خواهد بود 

که تأمین هر وعده غذای آنها و خانواده هایشان بسته 

گی به فروش نیروی کار و دریافت مزد شان دارد. 

ی ذاتی سرمایه داری عمدتآ از راه حل های بحران ها

میان خون و آتش و کشتار وحشیانۀ انسانها به دست 

نیروهای متوحشی چون طالبان میگذرد. طالبان که در 

آستانۀ سپرده شدن بخشی از وظایف شان به داعش 

اند، پیش شرط مذاکرات مستقیم صلح را رهایی 

زندانی ای که حتی با معیارهای دولت  ٤۰۰بیشتر از 

افغانستان نیز جنایت کار توصیف شده اند،  فعلی

ملیون  33۰تعیین کرده اند. غنی و عبداهلل با مصرف 

ملیون دالر( در بحرانی ترین شرایطی که  ٤،3افغانی ) 

 ولٶدولت، طالبان و حامیان بین المللی آنها مس

 هستند، جنایات شان را با توسل به آن ایجاد مستقیم

 

زبان آنها کلماتی که تعلق شخصی اشیا را به افراد می 

وجود نداشته و آنها کامال با  رساند ) از من، از تو، از او...(

پدیدۀ ملکیت بیگانه بوده اند. این موضوع برای کریستف 

کولومبوس که در شرایط اجتماعی دیگری رشد کرده 

بود، قابل درک نبوده از آن سبب تعجب او را بر انگیخته 

 بود. 

تغییر در شکل و مناسبات تولید به صورت قهری سبب 

عه از جمله فرهنگ گردیده تغییر در مناسبات روبنایی جام

و مهر خود را بر همۀ فعل و انفعاالت انسان ها در همان 

کوبد. سیستم اقتصادی موجود یعنی سرمایه داری مقطع می

که فلسفۀ وجودی اش بر مالکیت خصوصی  و کار مزدی 

استوار است، بیشتر از هر زمان دیگر بر عمق فاصلۀ طبقاتی 

ا از انسان ها سلب کرده افراد افزوده و هرگونه امنیت ر

است. متناسب به موجودیت این همه ناهنجاری های 

اجتماعی، عدم امنیت که صرفاً به کارگران محدود 

نگردیده و دامن افراد مربوط به هر طبقه و اقشار اجتماعی 

گیرد، حرص و آز چسبیدن به قدرت نیز دیگر را نیز می

 افزایش می یابد. 

ثر از أمت داًافغانستان که شدیشرایط فعلی جدال قدرت در 

رقابت های بین المللی برای ایجاد نظم نوین بعد از 

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می باشد، بازتابی از همین 

میکانیسم است. خاصیت وسوسه انگیز و جذاب قدرت 

شود که دکتور اشرف غنی و دکتور عبداهلل که باعث می

اند، نه از سر بیسوادی  آمریکا به کار گماشته شده ۀبه اراد

بلکه با عطش سیری ناپذیر حفظ و استمرار قدرت، در 

لویه "گرایی ، به میکانیسم بدوی قبیله۲1عصر حاضر، قرن 

المللی آنها نیز به آن چنگ انداخته و حامیان بین "جرگه

 ابزار عهد عتیق مُهر تأیید بگذارند.

جدال برای حفظ و استمرار قدرت که امکان کیفیت برتر 

گی مادی را میسر می سازد، جدالی است به قدامت زنده

ایجاد تفاوت های اجتماعی میان انسان ها. باور عمومی از 

جدال انسان ها بر سر قدرت و با هر وسیلۀ ممکن این است 

که گویا خودخواهی و قدرت طلبی بخشی از سرشت 

ها هر قدر هم  ت. براساس این استدالل انسانانسان هاس

که درست کار باشند، در مقام قدرت، برای حفظ موقعیت 

و ادامۀ قدرت از استفاده از هر وسیله و ترفندی، حتی 

 ورزند. فریبکاری و دست یازیدن به جنایت، ابا نمی

گی در جوامعی که بر مبنای معیارهای حاکم بر زنده

ها غیرعادالنه بوده و ی در آنتقسیم ثروت های اجتماع

امکان میزان استفاده از هستی مادی به موقعیت اجتماعی 

گیرد، حرص و طمع به عنوان یکی از افراد ربط می

آزمندی یک  .شودخصوصیات ذاتی انسان ها توجیه می

فرایند ژنتیکی نبوده و انسان ها از بدو تولد حریص به دنیا 

گی انسان ها، عدم  نمی آیند. شرایط حاکم بر زنده

موجودیت امکانات و ثبات در کسب حد اقل نیازمندی 

گی و در نتیجه عدم موجودیت اعتماد به آینده  های زنده

گردد که انسان ها در صدد راه حل های فردی سبب می

اما راه حل فردی معضالتی که عوامل آن ریشه ، بر آیند 

ناقض در نابرابری های اجتماعی دارد، در ذات خود ت

دارد. به همین اساس است که طبقات حاکم با برنامه و به 

صورت سیستماتیک تالش می ورزند تا دلیل اصلی 

آزمندی انسان ها مانند عوامل ناهنجاری های دیگر 

شود. ولی واقعیت این اجتماعی از نظرها پنهان نگه داشته 

است که خصوصیاتی از این قبیل در انسانها کسبی بوده و 

 از شرایط حاکم در محیط زیست آنهاست. متآثر 

کریستف کولومبوس در یادداشت هایی از جریان سفر 

در قارۀ  "بومی"هایش که سرآغاز غارت باشنده گان 

آمریکا گردید، از خصوصیات مردمانی می نویسد که در 
                                       17ادامه در صفحه    

 15ادامه منابع در صفحه 

 

 ؟راه حل دموکراتیک با سنت قبیلوی

 یونس سلطانی   
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 خواستار تعدیالت بزرگ و جدی در قوانین و

مدیریت در جامعه بعد از حضور در قدرت سیاسی 

 استند. 

من در عجبم بر این زنان که طالبان حتی وجود شان 

می دانند در مذاکره با آنها از را در جامعه عامل شر 

کدام حقوق و برابری صحبت می کنند فکر کنید 

بلقیس روشن نمایندۀ والیت فراه ازحق آزادی بیان و 

ابراز نظرش در لویه جرگه نمایشی قبیله استفاده کرد 

با مشت و لگد استقبال شد و در حضور تکنوکرات 

 های به اصطالح لیبرال با رکیک ترین الفاظ ازطرف

مردان متحجر قبیله روبرو شد.این زنان آنجا هم 

 حضور داشتند حتی یکی هم نگفت چرا ؟

فراموش نکنید همین عروسک های بی زبان و  

 نمایشی درسوار کردن منفورترین چهرۀ ضد زن

از  شیب یآزاد بر گردۀ مردم و اریحکمت نیگلبد

 هم حضور داشتند.او  یجنگ تکاریهزارجنا3

 یبرانه تر و با خفت و پر رویی بیشرما بار نیا و

کردن آن در  میطالبان و سه یبازگشت امارت اسالم

 گذارند.بر خونهای رخشانه ها پا می یاسیقدرت س

مقابله با بازگشت طالبان را چگونه  سیامک بهاری:

 باید سازمان داد؟ 

واقعیت اینست که اکثریت بزرگ  کبرا سلطانی:

جه قصاوت ها و اعمال مردم افغانستان از طالبان در نتی

غیر انسانی شان نفرت دارند یعنی اکثریت بزرگ 

جوانان و توده های مردم هم از جنگ و هم از  زنان ،

طالبان بیزار اند ولی با تاسف چیزی که درین جا 

غایب است میکانیزم کشیدن این نیروی عظیم در 

 میدان مبارزه به صورت متفق، یکدست و به صورت 

 سهیممواد مخدرو ذرع وخرید وفروش تجاوز، انفجار

شدیدا ناراض اند ، لذا به باورمن افغانستان وارد اند بوده

یک جنگ فرسایشی دیگر خواهد شد تا مستقر شدن 

 امارت اسالمی طالبی. 

در ترکیب هیات مذاکره با طالبان زنان  سیامک بهاری:

اصوال در این ترکیب باید هم گنجانیده شده اند. آیا 

 شرکت کرد؟

ببنید فلسفۀ اسالم طالبی برگشت به اصل  کبرا سلطانی:

سال پیش ، طالبان از  1٤۰۰اسالم است یعنی عصرتحجر 

دشمنان سرسخت آزادی زنان در جامعه اند آنها بودن زن 

در جامعه را عامل شر و فساد می دانند اجازه دهید یک 

امارت اسالمی طالبی دردهه  اشاره کوتاه در زمان قدرت

دوره مکاتب دخترانه به  نیدر درافغانستان داشته باشم، 9۰

 ۀگوش یشد، مکان زنان به صورت رسم دهیآتش کش

شد و زنان بدون مرد محرم حق خروج از  نییآشپزخانه تع

و  کیزموتافروش مواد ک یخانه را نداشتند، مکان ها

 یبه معروف و نهامر  نیمامور زنان مسدود شد. یبرا شنیف

 بودول لت و کوب زنان ؤاز منکر طالبان در جاده ها مس

لت و کوب  بودی م دیو سف یآب ازریغ ۀ آنهارنگ برق راگ

زنان را در مال عام تیرباران وقصاص طالبان  می شدند .

میدان فوتبال)غازی استدیوم( به قتلگاه زنان  ،میکردند

 تبدیل شده بود،تبدیل شده بود، برقه به پوشش اصلی زنان 

و  نهیدوکتوران مرد حق معا ی ،قسمت بهداشت و تداو در

و  ناتیمعا یاتیزنان را نداشتند و در واقعات ح یتداو

 گرفتی پوشش بر زنان صورت م یاز رو قیو تزر یتداو

تا سال  یطالب نیمتحجر ۀسال 5استبداد  در طی خالصه

بان درجامعه حذف شدند، امروز هم طال فعالیت زنان1381

خودشان  حضور زنان را روی احکام اسالمی به نوع

خواهند، آنها قانون اساسی افغانستان را ملغا دانسته می

بازگشت طالبان به قدرت سیاسی به چه  سیامک بهاری:

کن خواهد شد؟ جامعه شاهد تشکیل امارت صورت مم

 اسالمی خواهد بود؟

طالبان با ایجاد ترس و ارعاب توانسته  کبرا سلطانی:

اند به لحاظ روانی فضا را در افغانستان تحت تاثیر قرار 

داده و عمال خود را به عنوان یک قدرت سیاسی غالب 

معرفی کنند که گویا می توانند با ابزارجنگ و نظامی 

و کل  کایآمر تیحمابه قدرت برسند و از جانبی با گری 

 میطالبان و سهبازگشت  یبرا زمینه سازی ،منطقه ارتجاع 

ی در افغانستان درجریان است، اسیدر قدرت س هاکردن آن

ولی به باور من احیانا بازگشت طالبان به قدرت سیاسی 

 نخواهد بود. 9۰مانند دهه 

ر داشت زمینه گرچه محاسبات رهبران طالب با در نظ

سازی کشورهای درگیرمعامله ودولت ضعیف و فاسد 

افغانستان برگشت دوباره امارت اسالمی است ولی 

هشت افگن واقعیت این است که طالبان همان نیرو های د

پراگنده یی هستند که حتی یک پایگاه ثابت نظامی 

ندارند وفقط درروستا ها بنابر مشترکات اتنیکی جا به جا 

وفقط در سطح یک گروه تروریستی می توانند شده اند 

فعالیت کنند .این گروه قادر به مدیریت و برنامه ریزی 

نظامی، سیاسی، مالی وامنیتی برای افغانستان  منسجم

نیست لذا قدرت مدیریت و کنترول اوضاع را در 

افغانستان ندارند، ثانیاً همانقدر پشتوانۀ نظامی سیاسی 

ری جهانیست که از دولت طالبان به دست سرمایه دا

افغانستان است، ثالثاً طالبان پایۀ توده یی ندارند مخصوصاً 

زنان و جوانان و روشنفکران جامعه مانع بزرگی بر 

بازگشت عصر تحجر و ایجاد امارت اسالمی در افغانستان 

است.همین اکنون فیصدی باالی جامعه از آزادی 

،  ،ییرباآدم ،رترو زندانیان تبه کار طالبی که در کشتار،
۰1ادامه در صفحه   

امۀ  
 
رت  ت 

ۀ  اهم"مصاخن  ی در مورد  "ت 
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 آزار و اذیت و شده وضع زنان نفع به داری سرمایه

 اکثر و نموده اعالن جرم را دختران و زنان شدن

 و زندان و پولیس و قانون ترسِ از پسران و مردان

 ند. شو نمی زنان مزاحم هم، جریمه

زده که حجاب اجباری برعکس، در جوامع اسالم 

 ۀاست، مردان و پسرانِ نو جوان و جوان تشنه اند؛ تشن

دیدن موی و گردن و سینه و باسین زنان و دختران. 

چونکه بخش زیادی از آنها محرومیت جنسی دارند، 

آنها در کوچه ها و پارک ها و خیابانها و اتوبوس ها 

 زنان و دختران را آزار و اذیت می کنند. 

 توسط زنان وقتی که کرد کیدٔ  باید تا به عالوه،

 حرمت بی و اذیت آزارو ستیز زن و هوسباز مردان

 محاکمه دستگیر، آنها که است این درست شوند، می

 زنان) جامعه نفوس نصف اینکه نه شوند، مجازات و

 مورد و شده پیچانده متحرک زندان در( دختران و

 گیرند.ب قرار ستم و ظلم

« تفسیر نمونه» فوق، ٔ  آیه «نزولِ نٔ  شا»راجع به 

آن ایام زنانِ مسلمان به "چنین می گوید: 

رفتند و پشت سر پیامبر صلّی اللّه مسجد می

اردند، هنگام شب زگعلیه و آله نماز می

رفتند موقعی که برای نماز مغرب و عشاء می

بعضی از جوانان هرزه و اوباش بر سر راه آنها 

وا آنها را نشستند و با مزاح و سخنان نارمی

آیه  .شدنددادند و مزاحم آنان میآزار می

نازل شد و به آنها دستور داد حجاب خود را 

بطور کامل رعایت کنند تا به خوبی شناخته 

 ".شوند و کسی بهانۀ مزاحمت پیدا نکند

 گفته فوق ٔ  آیه نزولِ نٔ  می بینید که راجع به شا

خاطر چند تن از جوانانِ هرزه و  به که است شده

 به عبادت برای که منهٔ  وباش که بر سر راه زنان موا

 ناروا، سخنان و مزاح با و نشستند می رفتند، می مسجد

 . کردند می اذیت و آزار را آنها

که جوانان هرزه آن  خیلی عجیب است! به جای

 فوق ٔ  دستگیر، محاکمه و مجازات شوند، محمد آیه

 و نماید می تحمیل زنان بر را حجاب و میاورد را

 

 و منهٔ  مو آنها و است شان نفع به حجاب پوشیدن چونکه

و از آزار و مزاحمت و تعرض  شوند می شناخته باعفت

مردان هوسباز و متجاوز محفوظ می مانند. و اما اگر آنها 

حجاب نپوشند، توسط مردان آزار و اذیت و بی حرمت 

 خواهند شد. 

آیا همینطور است؟ به هیچوجه. آیا در ایران که پوشیدن 

حجاب اجباری است، زنان و دختران امنیت دارند و توسط 

ن و مردان آزارو اذیت و بی حرمت نمی شوند؟ آیا زنا

دختران افغانستانی که حجاب می پوشند، توسط مردان و 

پسران جوان در کوچه ها و خیابانها آزار و اذیت نشده و 

نمی شوند؟ واقعیت این است که خیابان آزاری زنان و 

دختران در ایران، افغانستان و بقیه جوامع اسالم زده خیلی 

ی گسترده است. زنان و دختران تجربه های تلخ و دردناک

از آزار و اذیت خیابانی دارند. مردان و پسرانِ جوان در سر 

کوچه ها و خیابانها می نشینند و به زنان و دختران متلک 

ان دست می زنند و آنها هایش می گویند، به سینه ها و باسن

را بی حرمت می سازند. در طی چند سال گذشته 

گزارشات زیادی از خیابان آزاری زنان و دختران منتشر 

. خیلی از زنان و دختران خاطرات تلخ شان را از ستشده ا

مزاحمت و دست اندازی مردان و پسران منتشر کرده اند. 

در اعتراض به آزار و اذیت شدن زنان و دختران در خیابانها 

کبرا خادمی شورت آهنی درست نمود و در خیابان کابل 

 گشت زد.

 وششپ آزادی حق که داری سرمایه ٔ  در جوامع پیشرفته

 برقه روسری، چادر، دختران و زنان و شده شناخته برسمیت

 حجابی بی دارند، بیشتری امنیت آنها پوشند، نمی روبنده و

 شده، عادی جوان پسرانِ و مردان اذهان در دختران و زنان

از دیدن موی و گردن و سینه و باسن زنان و  شان چشمان

به همین دختران پُر شده و محروم از دیدن شان نیستند. 

خاطر اکثر مردان مزاحم زنان و دختران نمی باشند. البته 

از مردانِ عقبمانده و هوسباز در آن جوامع هم پیدا  ییعده 

می شوند که زنان و دختران را آزار و اذیت نمایند. اما 

 خیلی زده اسالم و عقبمانده جوامع ٔ  تعداد شان به اندازه

احزاب مترقی و  یست. همچنین، در اثر مبارزاتن گسترده

 ٔ  زنان پیشرو برخی قوانین مترقی در جوامع توسعه یافته

حجاب زندان متحرکِ زنان است. حجاب سمبول تحقیر، 

بی اختیاری، بی حقوقی، برده گی و فرودستی زنان است. 

محمد حجاب را بر زنان تحمیل نمود و آنها را اسیر مردان 

 ساخت.

ست یا اختیاری؟ آیاتِ قرآن آیا حجاب در قرآن اجباری ا

نشان می دهند که حجاب در اسالم اجباری است. معموالً 

نیت زنان واسالم گرایان می گویند که حجاب برای مص

از تعرض و آزار و اذیت مردان اجباری شده است. این 

سخن شان اهانت به مردان است. آنها همه مردان را 

فکر می ضعیف النفس، وحشی و متجاوز فکر می کنند. 

کنند که به محضی که مردان موی و گردن و سینه های 

زنان و دختران را ببینند، تحریک می شوند، کنترل شان را 

که  برای این از دست می دهند و بر زنان تجاوز می کنند.

زنان از تعرض و آزار و اذیت شدن محفوظ بمانند، باید 

 سوره 59 ٔ  حجاب بپوشند. یکی از آیات حجاب، آیه

 :  فرمایید توجه ذیل ٔ  آیه به. است اباحز

یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ : ۵۹سوره االحزاب، آیه 
لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ 

 فَلَا یُعْرَفْنَ أَنْ ۚ  أَدْنَى لِكَۚ  ذَ  ۚ  مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ 

ترجمه مهدی )  .رَحِیمًا رًاغَفُو اللَّهُ  وَکَانَ ۚ  نَ یُؤْذَیْ

پیغمبر )گرامی( با زنان و الهی قمیشه ای: ای 

دختران خود و زنان مؤمنان بگو که خویشتن را 

به چادر فرو پوشند، که این کار برای اینکه آنها 

)به عفّت و حرّیت( شناخته شوند تا از تعرض و 

جسارت )هوس رانان( آزار نکشند بسیار نزدیکتر 

ر حق خلق( بسیار آمرزنده و است و خدا )د

 (.مهربان است

ترجمه مکارم شیرازی: ای پیامبر! به همسران و 

جلبابها ]= »دخترانت و زنان مؤمنان بگو: 

های بلند[ خود را بر خویش فروافکنند، روسری

این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار 

قرار نگیرند بهتر است؛ )و اگر تاکنون خطا و 

ز آنها سر زده توبه کنند( خداوند کوتاهی ا

 .همواره آمرزنده رحیم است

 و دختران به: که است داده دستور محمد به فوق ٔ  آیه

. بپوشانند چادر با را خود که بگو مسلمان زنان و خود زنان
1٤ادامه در صفحه   

 حجاب در اسالم

  نوشتۀ صمیم آزاد 



 

 

 حجاب در اسالم

را سلب می  جامعه نفوس نصف پوشش آزادی و اختیار 

کند. درواقع، محمد قربانیان را مجازات کرده است. این 

 است عدالت محمد و خدایش!

 تفسیر» در فوق ٔ  آیت اهلل مکارم شیرازی راجع به آیه

گوید: در قسمت اول می" :نویسد می چنین «نمونه

ترانت و زنان ای پیامبر! به همسران و دخ»

د را های بلند[ خومؤمنین بگو: جلبابها ]روسری

بر خویش فرو افکنند این کار برای این که 

شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر 

و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنها سر « است

زده توبه کنند )یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ 

الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ  بَناتِكَ وَ نِساءِ

 .جَلَابِیبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنی أَنْ یُعْرَفْنَ فَال یُؤْذَیْنَ(

هدف این است که زنان مسلمان در پوشیدن 

اعتنا نباشند مثل بعضی انگار و بیحجاب سهل

بندوبار که در عین داشتن حجاب از زنان بی

د که غالبا پروا و الابالی هستنآن چنان بی 

قسمتهایی از بدنهای آنان نمایان است و همین 

 .کندمعنی توجه افراد هرزه را به آنها جلب می

و از آنجا که نزول این حکم، جمعی از زنان با 

ساخت، ایمان را نسبت به گذشته پریشان می

خداوند همواره »افزاید: در پایان آیه می

غَفُوراً  )وَ کانَ اللَّهُ« آمرزنده و مهربان است

 .رَحِیماً(

هر گاه از شما تاکنون در این امر کوتاهی 

شده چون بر اثر جهل و نادانی بوده است 

خداوند شما را خواهد بخشید، توبه کنید و به 

سوی او باز گردید، و وظیفه عفت و پوشش را 

 ".به خوبی انجام دهید

حقیقت این است که آیت اهلل ها و اسالمیون زنان را 

که  آن می کنند و مردان را وحشی. بجای طعمه فکر

مردان زن آزار و وحشی را کنترل و مجازات نمایند، به 

زنان دستور می دهند که خود را با چادر بپوشانند تا آزار 

 و اذیت نشوند. 

زیادی از مالها و اسالم گرایان زنان و دختران را  ۀعد

مثل چاکلیت فکر می کنند و مردان را تشبیه به مورچه 

ها می کنند. با این نوع تشبیهات آنها هم  مگسها و 

زنان را توهین می کنند و هم مردان را. آنها چنین 

استدالل می کنند که: وقتی چاکلیت ها پوش داشته 

باشند، مورچه ها و پشه ها بر آنها جمع نمی شوند. و اما 

اگر چاکلیت ها بی پوش باشند، مورچه ها و پشه ها بر 

 قولِ از محمد -1: کند می تأکید ذیل نکاتِ بر فوق ٔ  آیه

 مؤمن زنان به: که دهد می دستور( خودش به) خدایش

 گیرند فرو نامحرم مردان به نگاه از را شان چشمان که بگو

 -3. بدارند محفوظ را شان اندام و فروج -۲(. بپوشند)

 نوعی: مقنعه. )بپوشانند مقنعه با را خود های سینه و گردن

از پوشش برای زنان است که سر و گردن و سینه را می 

زینت و آرایش خود را به بیگانه ها و مردان  -٤پوشاند.( 

البته، اگر زنان مسلمان زینت  -5نامحرم آشکار نسازند. 

را برای شوهران، پدران، پدر شوهران،  و آرایش خود

پسران، پسران شوهر، برادران، پسرانِ برادران، پسراِن 

خواهران، زنان همکیش )زنان مُسلمه(، بردگان شان 

)کنیزان شان( و کودکانی که از شرمگاه زنان آگاهی 

همچنین، موقع  -6ندارند، آشکار سازند، اشکالی ندارد. 

ی شان را به زمین بکوبند تا زینت راه رفتن، زنان نباید پاها

همچنین،  -7شان را که پنهان نموده اند، معلوم شوند. 

قرآن به مؤمنان می گوید که: به سوی خدا توبه نمایید تا 

 خوشبخت و سعادتمند شوید. 

 کامال اسالم دینِ در حجاب که دهد می نشان فوق ٔ  آیه

 قول از محمد که را چیزهای آن یعنی. است اجباری

 . نمایند رعایت باید زنان داده، دستور زنان به ایشخد

چنین « المیاس دانشنامه» فوق ٔ  آیه «نزولِ نٔ  شا»راجع به 

جابر بن عبداهلل بنا به نقل مقاتل "می نویسد: 

چنین گوید: اسماء دختر مرثد داراى نخلستانى 

نزد وى رفته بودند در  مدینه بود. روزى زنان

ها مى پوشند و حالتى که لباسى که روى لباس

به آن آزار مى گفتند، در تن نداشتند و از این 

ها یعنى خلخال و نیز گردن روى زینت پاى آن

ها کامالً نمایان و برآمدگى سینه )پستان( آن

 .شده بود

فت: این چه حرکت اسماء به سخن آمد و گ

زشتى است که مرتکب شده و با این وضع در 

صلى اهلل  رسول خدا باغ من آمده اید. خبر به

  علیه و آله و سلم رسید و این آیه نازل گردید.

وَالیضْرِبْنَ »مت از آیه و درباره این قس

گویند: زنان در هنگام راه رفتن در « بِأَرْجُلِهِنَّ

میان بازار خلخال که بپا داشتند، پاهاى خود را 

زدند و خلخال مزبور به صدا به یکدیگر می

آمد و به این وسیله جلب توجه مردم را درمی

 نمودند با نزول این آیه از این به خود می

ییج شهوت مردان حرکت که موجب ته

 "گردید، منع گردیدند.می

 

. می گویند که زنان و دختران هم آنها می نشینند

. اگر زنان و دختران حجاب داشته باشند، ندهمینطورا

توسط مردان آزار و اذیت نمی شوند. و اما اگر آنها بی 

حجاب باشند، همیشه مورد آزار و اذیتِ مردان هوسباز، 

زن آزار و بوالهوس قرار می گیرند. آنها فکر می کنند 

گی سینه های زنان ه که وقتی موی و گردن و برجست

نمایان باشند، مردان و پسران جوان بی اختیار می شوند و 

کنترل شان را از دست می دهند. در حالی که چنین 

نیست. تجربه نشان داده است که هرقدر محدودیت برای 

 زنان و مردان بیشتر وضع شود، آنها بیشتر تشنه می شوند. 

مانده  عقب از مردان جاهل و ییبه عالوه، وقتی عده 

مزاحم زنان می شوند، باید چنین مردان افسار زده شوند، 

نه اینکه آزادی زنان سلب و آنها در زندانِ متحرک 

پیچانده بشوند. همچنین، راجع به پوشیدن حجاب، به 

 توجه فرمایید: ذیل ٔ  آیه

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ : ۳۱النور، آیه  سوره
یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ أَبْصَارِهِنَّ وَ

 ۚ  عَلَى بِخُمُرِهِنَّ وَلْیَضْرِبْنَ ۚ  إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا 

ا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِلَّ زِینَتَهُنَّ  یُبْدِینَ وَلَا ۚ   جُیُوبِهِنَّ
بْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَ

أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ 

نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی 

الْإِرْبَۀِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا 
 لِیُعْلَمَ  بِأَرْجُلِهِنَّ یَضْرِبْنَ  وَلَا ۚ   النِّسَاءِ وْرَاتِعَ  ۚ  عَلَى

 جَمِیعًا اللَّهِ إِلَى وَتُوبُوا ۚ   زِینَتِهِنَّ مِنْ  یُخْفِینَ مَا

          تُفْلِحُونَ.لَعَلَّکُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَیُّهَ
ترجمه مهدی فوالدوند: و به زنان با ایمان بگو: 

[ فرو بندند و نامحرمىدیدگان خود را ]از هر »

پاکدامنى ورزند و زیورهاى خود را آشکار 

نگردانند مگر آنچه که طبعاً از آن پیداست. و 

باید روسرى خود را بر گردن خویش ]فرو[ 

اندازند، و زیورهایشان را جز براى شوهرانشان 

یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا 

ان یا پسران پسران شوهرانشان یا برادرانش

برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان 

[ خود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد ]همکیش

نیازند یا کودکانى که بر عورتهاى [ بىکه ]از زن

اند، آشکار نکنند؛ و زنان وقوف حاصل نکرده

[ نکوبند تا اى به زمینپاهاى خود را ]به گونه

د معلوم گردد. دارنآنچه از زینتشان نهفته مى

[ به درگاه خدا اى مؤمنان، همگى ]از مرد و زن

  .توبه کنید، امید که رستگار شوید
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 جویی استفاده ٔ  حجاب بپوشند تا از لذت جویی و سو

 ن باشند! مصو نامحرم، مردان

هرکارى که زینت زن را " تی ادامه می دهد:قرای

آشکار کند یا دیگران را از آن آگاه سازد 

 "«لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ»ممنوع است. 

قرایتی واضح می گوید که آشکار کردن زینت زنان 

مجاز نیست. یعنی زنان باید زینت و زیبایی شان را پنهان 

 استفاده ٔ  سباز به فکر سوکنند تا مردان نامحرم و هو

 . نیفتند آنها از کامجویی و جویی

با حفظ حجاب، حضور زن در " قرایتی می نویسد:

همان « وَ ال یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ»جامعه مانعى ندارد. 

گونه که شرکت زن در نمازجماعت بالمانع 

  "«وَ ارْکَعِی مَعَ الرَّاکِعِینَ»است. 

زنان فقط با داشتن حجاب  قرایتی می گوید که در اسالم

حق دارند که در اجتماع حضور پیدا بکنند. یعنی آنها 

 مجاز نیستند که بدون حجاب از خانه برآیند.

بعد از اینکه جریان اسالمی به رهبری روح اهلل خمینی در 

ایران به قدرت رسید و جمهوری اسالمی تشکیل شد، 

اران هز 1358مارچ سال  8حجاب بر زنان تحمیل شد. در 

خواه و پیشرو بر علیه حجاب اجباری  تن از زنان آزادی

تظاهرات بزرگی در تهران برگزار نمودند. یکی از 

نه رو »شعارهای زنان پیشرو و معترض ایرانی این بود: 

 « سری، نه تو سری.

این شعار آزادیخواهانه و مترقی هم بر علیه حجاب بود و 

وحوش  هم بر علیه جمهوری اسالمی و مزدورانش.

اسالمی با باتوم و چاقو و اسید به جان زنان افتادند و موفق 

 شدند که حجاب را به زور بر زنان تحمیل نمایند. 

وقتی حجاب تحمیلی باشد، آزادی و اختیار زنان کامال 

سلب شده و در زندان متحرک محبوس می شوند. 

جریانات اسالمی می خواهند زنان اسیر، تابع و مملوکِ 

وقتی زنان حق نداشته باشد که بدون  .شندمردان با

حجاب از خانه برآیند و در جامعه کار و فعالیت نمایند، 

معلوم است که آنها هیچ نوع حقوق و آزادی نمی داشته 

 .باشند

تحمیل برقه، روبنده، چادری و روسری یکی از بدترین 

اشکال ستم بر زن است. به اعتقاد اسالم گرایان، برقه و 

ی حفظ زنان از دست اندازی مردان واجب روبنده برا

 نیت است، نه وشده است. آنها معتقدند که حجاب مص

محدودیت. گروه های اسالمیستِ چون طالبان، داعش، 

 القاعده، بوکوحرام، الشباب و گروه های دیگر می 

 

 حجاب در اسالم

 است شده گفته فوق ٔ  آیه نزولِ نٔ  می بینید که در شا

 ای عده روزی. داشته نخلستانی مرثد دختر ٔ  مااس که

 ها، سینه برآمدگی و روند می وی نزد مدینه زنان از

 آنها به ٔ  اسما. بوده نمایان شان گردن و پاها خلخال

 زنان شما که است زشتی حرکت چه این که گوید می

 رسد، می محمد گوش به خبر وقتی! اید شده مرتکب

می کند تا زنان  صادر را نور ٔ  سوره 31 ٔ  آیه وی

گردنها، برآمدگی سینه ها و خلخال پاهای شان را 

 بپوشانند.

در تفسیر نور چنین « پیام ها»محسن قرایتی در بخش 

نى و ترك در لزوم عفّت و پاکدام" می نویسد:

 .نگاه حرام، بین زن و مرد فرقى نیست

 "«یَحْفَظْنَ -یَحْفَظُوا -یَغْضُضْنَ -یَغُضُّوا»

آیا زنانی که حجاب نپوشند، آنها بی عفت و فاسد 

آند؟! جواب من مطلقاً منفی است. زنان به علت بی 

حجابی هرگز بی عفت و فاسد نیستند. بی عفت و فاسد 

بی حجابی توهین بزرگ خوانده شدن زنان به خاطر 

به زنان است. اما از نظر آیت اهلل ها و اسالم گرایان 

زنان بی حجاب، فاسد و بی عفت اند. به همین خاطر 

آنها حجاب را بر زنان تحمیل می کنند تا به خیال شان 

پاکدامنی و عفت زنان را حفظ نمایند. زنان در اسالم 

موی، مالک دارند و فقط مالکان شان حق دارند که 

گردن، سینه و بر شان را ببینند و لذت ببرند. اگر زنان 

حجاب نپوشند، به این معنی است که همه مردان از 

 آنها لذت می برند.

گرى زنان، در  جلوه" قرایتی ادامه می دهد:

 "«وَ ال یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ»جامعه ممنوع است. 

ه اسالم جلوه گری زنان را ممنوع کرده است. زنانی ک

حجاب نپوشند، آنها جلوه گر توصیف می شوند. یعنی 

آنها بدن شان را آشکار و نمایان می سازند تا مردان 

 نامحرم و هوسباز از آنها لذت ببرند.  

هایى از ظاهر بودن قسمت" قرایتی می نویسد:

بدن که به طور طبیعى پیداست، )صورت، 

    "«هاإِلَّا ما ظَهَرَ مِنْ»دست یا پا( مانعى ندارد. 

مطابق به تفسیر قرایتی و بقیه مفسران اگر صورت و 

دست و پای زنان نمایان باشند، اشکالی ندارد، اما باید 

بقیه قسمت های بدن زنان پوشیده باشند تا مردان 

 نامحرم نبینند و کنترل شان را از دست ندهند.

 

 

در این آیه، در میان انواع " قرایتی ادامه می دهد:

مقنعه و روسرى آمده و این ها، نام پوشش

دلیل بر اهمیّت پوشش سر و گردن و سینه 

 "«جُیُوبِهِنَّ وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى»است. 

ایشان را با هیعنی زنان مسلمان باید سر و گردن و سینه 

 این نوع پوشش ها )مقنعه و روسری( پنهان کنند.

 پوشیدن هرگونه کفش و" قرایتی ادامه می دهد:

رفتن، سبب آشکار شدن لباسى که هنگام راه 

وَ ال »هاى زن شود، جایز نیست. زیور و زیبایى

 "«یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ

می بینید که در اسالم پوشیدن هر نوع کفش و لباسی 

که در هنگام راه رفتن، زنان را زیبا نشان بدهد هم جایز 

نیست. هنگامی که زنان راه می روند، نباید زیورآالت 

شان آشکار شوند. چونکه اگر آنها آشکار شوند و 

 مردان نامحرم ببینند، مرتکب گناه می شوند. 

زن، حقّ مالکیّت دارد. " قرایتی ادامه می دهد:

قرایتی دروغ می گوید. وقتی  "«مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ»

ا ندارند و اختیار پوشش زنان حق انتخاب پوشش شان ر

دست اسالم و اسالم گرایان می باشد، معلوم ه شان ب

 است که آنها هیچ نوع حقوقی ندارند.

تواند زینت خود را زن، مى" قرایتی می نویسد:

به زنان مسلمان نشان دهد ولى نزد زنان کفّار 

)زیرا ممکن است « نِسائِهِنَّ»خود را بپوشاند. 

مردان بیگانه، آنچه را از  آنها نزد شوهرانشان یا

 "اند توصیف کنند.(زن مسلمان دیده

 اندمی بینید که قرایتی می گوید که زنان مسلمان مجاز

که زینت و زیبایی خود را فقط به زنان مسلمان نشان 

بدهند. آنها مجاز نیستند که زینت خود را به زنان کافر 

 هب را خود زینت منهٔ  نشان بدهند. چونکه اگر زنان مو

 می قصه شان شوهران با آنها بدهند، نشان کافران زنان

ده و هوا و هوس زنان ش تحریک کافر مردان و کنند

 مسلمان را می کنند.

حجاب و پوشش زن به " قرایتی ادامه می دهد:

خاطر تمایالت جنسى مردان است. لذا در برابر 

مردانى که میل به همسر ندارند پوشش الزم 

 «ی الْإِرْبَۀِ مِنَ الرِّجالِغَیْرِ أُولِ»نیست. 

وَ لْیَضْرِبْنَ »حجاب وپوشش، واجب است. 

 "«بِخُمُرِهِنَّ

قرایتی می گوید که پوشیدن حجاب به خاطر تمایالت 

جنسی مردان بر زنان واجب شده است. یعنی زنان باید 
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ی می بار وارد عصر فاجعههر روز و به نحوی ما 

، ناسیونالیزم و مذهب به سمیپوپول گردیم که ارتجاع،

، وتمام جناح های درحال رشد است اشکال گوناگون 

ی، بیفر عوامرگیرد وحشتناکیطرز  درگیر به

آنچه  چوروچپاول ، کشتار و ترور و  معامله گری اند ،

که با هزاران نیرنگ ودر لفافه های عوام فریبانه  به 

 استیس ۀشدروز به یهانسخه شودخورد مردم داده می

ه و بی شرمانۀ روند ظالمان یسازیو عاد یستیفاش

ن دادعادت و بی خبریست ،به جهل دادن مردم عادت 

آزادی  میمفاههر روز که  یاستیس مردم به پذیرش

سرنوشت را نابود  نییو تع یآگاه خواهی، مدنیت ،

جا نشین آن می را  و تعصب کرده و جهالت و نفرت

روزافزون  یبانیپشت بالفصل آن همین  جهینتسازد که 

و رجوع به سنت های پوسیدۀ راست  سمیاز پوپول

 قبیلوی است.

که فاجعۀ مذهب، ناسیونالیزم، مواد درافغانستان امروز 

مخدر و فقر، گرسنه گی و پاندیمی کرونا در آن بیداد 

می کند، ارتجاع و سرمایه داری برای تحکیم قدرت 

 خویش در منطقه و برای به دست آوردن نیاز هایش

 یو ترور جمع نیجبر و اختناق خون فشار، گاه به شکل

افکار  یمایس گاه در شود،یگر ممردم جلوه های توده

بر عادات و  هیبا تک اهی همو گ دهیپوس دیو عقا

و سنتهای پوسیدۀ قبیلوی  یفرهنگ یهایگماندهعقب

خود نمایی می کند. کشورهای همسایه از جمله 

پاکستان که مزرعه و کار گاه طالب سازی اند و نسل 

اندر نسل طالبان را تربیه نموده و در مال خانه های 

ا جلیقه های انتحاری ردیف کرده و طالبی پاکستان ب

یکی را پس از دیگری برای کشتار و انتحار افراد غیر 

نظامی و بی گناه در شهر ها و والیات افغانستان می 

گمارند، ایران هم از قافله پس نماند ه است ، چنان که 

اخیراً افرادی آشکارا بیرق خونبار طالبان را در پارک 

مگر رژیم فاشیستی ایران که ملت در تهران برافراشتند، 

آواز آزادی خواهی را در گلوی کارگران و آزادی 

خواهان ایرانی خفه می کند و کارگران گرسنه مهاجر 

را یا در آب و یا در آتش می اندازد و چوبۀ دار را پاسخ 

تمام ناتوانی اش در برابر جوانان بیدار و کارگران آگاه 

رق طالبان در روز وسیله ساخته است ؛ ناظر افراشتن بی

روشن می شود و عمالنشان می دهد که حمایتگر آنان 

 است؟

رسیدن به اهدافش به هر  یبراارتجاع سرمایه داری 

 راه یبا سنجش افکار عموموسیله یی دست می یازد 

داشته و  یگان همه رشیکه پذ ندیگزیرا برم ییهاکار

به سطح  مثالً با توجهرا فریب دهد  مردم یهاتودهبتواند 

 یمذهب -ی نیدانش جامعه از موضوعات حساس د

 یحوال کنونسنت های مروج و در حال واگرفته تا 

که بازار گرم  ییگراتعصب و قوم دامن زدن بهافغانستان 

 یهاانیجر به سویآدم را  یادیتعداد ز تواندیدارد م

 .بکشاند یارتجاع

 
 یی جعهفا  بار میاورند که گویا یدر جامعه تصور یوقت

 نیکه جامعه در چن ، طبیعی استدر حال رخ دادن است

رهبران  سنتهای خاک خورده و دست به دامان یطیشرا

برده و نجات خود و جامعه را در پرتو  ی و معامله گرسنت

رهبران در گذشته  نی. چه بسا که اکندیآنان جستجو م

و همواره برای به . ندداشته باشهای سیاهی هم  کارنامه

ت آوردن یک سکۀ بیشتر از بیشرمانه ترین اعمال ابا دس

ی جمع منجر به واپسگرایی یطیشرا نیحاصل چننورزند 

 و تکرار اختناق و فاجعۀ انسانی است.

مجال  در چنین وضعیتی  نیرو های پیشرو و آزادی خواه

مرتجع و خود فروخته یا  "رهبر"و جز چند  نمی یابند

یندۀ فاسد پارلمان و یا سنا کالن بیسواد فالن قوم و یا نما

 برای همه تعیین تکلیف می کنند.

 یابدمی پرتگاه و دچار بحران ۀکه خود را در لب یی جامعه

همان  دارنهییکار شده در واقع آو محافظه عملیب د،یناام

 کاشته وبزرهای آن را که ارتجاع  می شود یی فاجعه

را  یی جامعه نینچ ، به این معنی کهداردیم را بر ثمرش

 و چرخاندی م گونه که ارتجاع خود خواسته استآن

سمت وسو می دهد، دقیقاً لویه جرگۀ صلح و موضوع 

آزاد سازی ده ها تن از تبه کاران طالبی که دست هایشان 

به خون هزاران کودک و زن و مرد بیگناه و بی پشتوانه 

رنگین است، از این نوع ناگزیری کارگران و توده های 

 تنگ آمدۀ افغانستان است.  به

 "مشورتی   "لویه جرگه ها در مجموع و لویۀ جرگۀ 

اخیر نماد تمام قد عقب مانده ترین مناسبات و سنتهای 

پوسیدۀ جامعۀ بشریست که دولت پوشالی کابل با 

استفاده از آن کرنش وزانوزدنش دربرابرارادۀ آمریکا 

و  مبنی برآزاد سازی آدمکشان طالب را پرده پوشی

دست به  مدارا و مصالحه ماست مالی نموده وبا تظاهر به

ها و ارتجاع و سنت خیتاردامان آن برده و بدین لحاظ 

ابزارهای مشروعیت دهندۀ دوران باستان را یک بار 

 نماید. یتکرار مدیگرو به گونه یی مفتضح وننگین 

ناجی  دیافغانستان باکارگر آگاه و ستم دیدۀ نسل جوان 

یی های نا آگاه خویش باشند ، که  طبقهخود وهم 

 همواره مورد معامله قرار می گیرند و بر خون های ریخته

 

 

2ادامه در صفحه   

 لویه جرگه سنگر ارتجاعی دولت پوشالی

 زرقا فروغ  
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خواهند صورت زنان و دختران هم معلوم نشوند. اگر 

ردان را تحریک می کنند. صورت شان معلوم شود، م

در حقیقت، آنها مردان را حیوان فکر می کنند که 

اگر صورت، گردن، سینه و موی زنان را ببینند، 

تحریک می شوند و برای کامجویی بر زنان حمله می 

از مایملک مردان بوده و  ئیدر اسالم زنان جز .کنند

فقط مالکان شان حق دارند که صورت، گردن، موی 

 را ببینند.  آنانسینه های  و برآمدگی

تازمانی که دولتها و گروه های اسالمی باالی جوامع 

مسلط باشند، زنان از همه نوع حقوق شان محروم 

خواهند بود. حجاب پرچم اسالم سیاسی/ اسالمیست 

هاست. در هر جایی که اسالم سیاسی/ اسالمیستها به 

قدرت رسیده اند، در قدم اول حجاب را بر زنان 

 ل کرده اند.تحمی

در دوران طالبان پوشیدن برقه جبری بود. اکنون 

داعش همان کار را می کنند که طالبان می کردند. 

البته فرهنگ عقبمانده و ارتجاعی هم زنان را در بند 

نگه می دارد. در شهرهای کابل، جالل آباد، هرات، 

مزار و قندهار، طالبان مسلط نیستند، ولی برقه در میان 

ی از زنان عقبمانده مرسوم است. مردان بخش زیاد

مذهبی متعصب و مردساالر زیادی وجود دارند که 

برقه را بر زنان و دختران شان تحمیل کرده اند. 

تعدادی از زنان از ترس خیابان آزاری مردان برقه می 

پوشند. در هر حال، چه برقه، روبنده، چادری و 

ا اختیار روسری بر زنان تحمیل شده باشد و یا زنان ب

خویش آن را بپوشند، این یک نوع ظلمِ بزرگ در 

حق زنان است. برقه، روبنده، چادری و روسری 

سمبول فرودستی و اسارت زنان، سمبول تحقیر و برده 

گی زنان و سمبول بی حقوقی و بی اختیاری زنان 

 .است

باید حجابِ اجباری ممنوع شود. اگرچه هم حجاب 

سمبول فرودستی زنان اجباری و هم حجاب اختیاری 

. اما به زور برداشتن حجاب از سر زنان کار ستا

درست و خردمندانه نیست. برای لغو حجاب اجباری 

و قوانین ارتجاعی دیگر باید قوانین و احکام اسالم بی 

نقد شوند، باید روشنگری صورت  رحمانه و به شدت

بگیرد و آگاهی زنان و مردان باال برده شود، باید 

 و گروه های اسالمی از قدرت ساقط شوند،دولتها 

 18ادامه در صفحه                                                  

غماض و چشم پوشی یا کسانی مربوط به خودی ها قابل ا

 است. 

عبداهلل یکی از منتقدین لویه جرگۀ قبلی بود. اما این بار با 

یاست یک عنعنه گرفتن ضمانت بودن  دربدنۀ دولت ر

قومی را که به کمک آمریکا و متحدینش به یک سنت 

سیاسی برای کسب مشروعیت حاکمیت ارگ نشینان 

 گیرد.تبدیل شده است به عهده می

ماهیت تضمین و حفظ دست آوردهای دولت پسا طالبانی 

کنند، با که غنی و عبداهلل در هر مناسبتی آن را نشخوار می

یان بردن فاصلۀ میان ارگ، مسجد تأکید مجدد غنی در از م

 گردد. و دانشگاه، به خوبی منعکس می

واقعییت آنگونه که ما همواره به آن اشاره کرده ایم این 

است که هیچگاه ارادۀ واقعی برای آزادی، مخصوصاً 

آزادی زنان در افغانستان، حتی در محدودۀ آزادی های  

دودن دموکراتیک، که در اولین گام ها مسیر آن با ز

مردساالری و زدودن باور هایی که مردساالری را توجیه 

 گذرد، ممکن نیست.  نمایند میمی

کوتاه این که این همه قیل و قال ، ظاهر آرایی و کوبیدن 

به دهل صلح، همه تالش در راستای زدودن قباحت از 

چهرۀ کریه جنایت کاران طالب که محصول پروژۀ اسالم 

ت، می باشد. پایان برنامه ریزی سیاسی در زمین سرمایه اس

شدۀ لویه جرگه که نتیجۀ آن از قبل آشکار است، آغاز 

مذاکرات بین االفغانی و تشکیل دولت با اشتراک سران 

جنایت پیشۀ طالبان، هیچ کدام نه میتواند صلحی را در قبال 

داشته باشد و نه میتواند نقطۀ پایانی بر جنگ کثیفی که 

ش امپریالیسم آمریکا و متحدین لیت عمدۀ آن به دووٶمس

المللی آن  می باشد بنهد. همچنان علی الرغم همۀ تالش بین

های متمرکز دیپلوماتیک ، ارتقای طالبان به عنوان یک 

نیروی تعیین کننده در عرصۀ سیاست بعید به نظر  می رسد. 

چون برنامۀ غرب در ایجاد اسالم سیاسی و بازوی نظامی 

طالبان، داعش و تشکالت مشابه به  آن در هیأت القاعده،

آنها در شاخ آفریقا عمدتاً برای ایجاد بی ثباتی و امکان 

استفادۀ سیاسی از بحران های ناشی از جنایات آن ها برای 

ایجاد بی ثباتی است نه برپایی نظم توسط آنها در قالب یک 

 دولت. 

  

 

راه حل دموکراتیک 

 ؟بیلویبا سنت ق
یک سنت عقب ماندۀ عشیره یی ، یعنی لویه جرگه ، با  

است، توجیه می  "ارادۀ مردم"این توصیف که ممثل 

 نمایند. 

غنی در راه سهیم کردن طالبان در قدرت سیاسی، ) که 

از اغاز ریاست جمهوری اش در آجندای کارش داشت( 

ولیت پی آمد آن را و ٶبا زیرکی تمام می خواهد مس

نایت کارانی که بر اساس گزارش نهاد های رهایی ج

دولتی بعضی از آنها عضو آی.اس. آی اند، با یک سنت 

قبیلوی و )به تفسیر خودش، به شکل دموکراتیک( به 

دوش اعضای لویه جرگه، یا به اصطالح  نماینده گان 

مردم بگذارد. 

 

افق دید این دلقک در سخنرانی افتتاحیۀ لویه جرگه و 

به لویه جرگه محارم شان زنانی که با  اظهار تشکر از

گردد. ولی اشتراک نموده اند، به خوبی آشکار می

قوانین سفر و اشتراک در گرد هم آیی ها یقیناً شامل حال 

گردد. لویه جرگه، این نمی غنی اشرف نثٶبسته گان م

ابزار پوسیدۀ سنت قبیله گرایی حتی تحمل شنیدن حرف 

لویه جرگه که از قبل ه نتیجمخالف، آن چه به عنوان 

برنامه ریزی شده است را نداشته و انتقاد پیچ و مهره های 

خود دولت را با بر خورد فزیکی در صحن جرگه در 

 دهد.حالی که غنی و عبداهلل هر دو نظاره گرند، پاسخ می

طالبان یک واقعیت انکار نا  "کید غنی بر این نکته که أت

ای درشت احساس ، رگه ه "پذیر در افغانستان است

ناسیونالیستی و تبارگرایی او را به نمایش می گذارد و 

مفهوم آن این است که طالبان خودی اند و جنایت کس 
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حکومت کارگری )حکومت شورایی( تشکیل شود  

و قوانین پیشرو و انسانی تصویب و اجرا شود. این 

خواه  رسالت، رسالتِ جریانات سوسیالیست، آزادی

 .لب استو برابری ط

 

 

من از حیاطهای زندان و اکش آاننی که هب مرگ محکوم گشته اند 
 .صحبت می کنم

 بیشتر از همه من اما ردباره ماهیگیرانی صحبت می کنم
 که راه کرده توراهی خود و رد اپاهی او را دنبال میکنند

گامی که خست  ه شدند آانن، رد پی استراحت نبوده اندو هن  
گامی که او خیانت کرد هب آانن، تقبیحش نکردند آنها  و هن

گامی که او ستایش شد، ربگرداندند بسویی دیگر چشمانشان را  و هن
و رب آانن رفقایشان تف افکندند و هب صلیب کشاندند 

 آانن را
 و آرام، آنها، ربگزیدند راهی را که اپیان ندارد

گاه  خیره اشان تیره و اتر نگشته، ان خمیدهن  
 رب اپی ایستاده و تنها رد بیابان هولناک جمعیت

 
http://indefenseofgreekworkers.blogs

pot.com/2015/12/manolis-

anagnostakis-i-speakthese.html 
 

 

 صحبت می کنم من

 Manolis  مانولیس آانگنوستیکس

Anagnostakis  

  رتجمه : ژاله سهند
  

ست خورده من از آخرین بانگ رتومپت سربازان شک 
 صحبت می کنم

 از کهنه اپره لباسهای روزاهی تعطیلمان
گار را  از فرزندان مان، هب رهگذران فروش سی

از گلهایی که رب روی گوراه ژپمردند و رد زری باران دارند می 
 پالسند، من صحبت میکنم

کاف رب میدارند، بدون پنجره، هب مانند جمجمه  از خاهن اهیی که ش
 اهیی بدون دندان

ز دخترانی که التماس می کنند، رب روی سینه اهی خود ا
 زخمهایشان را نشان می دهند

 از ماردان اپربهنه که رد آواراه می خزند
 از شهراهی هب شعله کشیده، الهش اهی رد خیابان اه تلنبار شده

 از شاعران جاکش، مرتعش رد آستان شب
م من صحبت از شبهای بی اپیان می کنم وقتیکه رد سپیده د

 کاسته میشود نور
کان رب روی سنگفرش خیس  از خط آهن رپ شده از بار و پل

 ...و نظرات فالسفه و آراء

 

بین النهرین ، هند، ایران، یونان.  – 1 –: لوگوس 

 نوشتۀ علی محمد ولوی

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 

http://pfk.qom.ac.ir/article_179.htm
l 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 ۲3و   ۲1  ج  آثار مارکس/ انگلس، اتیکل

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

تألیف  ،معرفۀ االواخر و االوائل یف الکامل االنسان

 13۰٤طبع مصر   ،یلیج میابراه بن میعبدالکر

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 –فصوص الحِکم ، تألیف محی الدین ابن عربی 

 ۲۰۰3–تحقیق ابولعال عفیفی  –دارالکتب العلمیۀ 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

بررسی لوگوس/ کلمه درمجادله های کالمی 

 –مسیحیان ومسلمانان درسده های نخستین قمری 

 ولی عبدی. –منصور معتمدی 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

ماجد فخری ، ترجمۀ  –عقالنیت درفلسفۀ اسالمی 

 فتحی زاده 
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ایجادگر  هراکلیتوس پایه گذار دیالکتیک و ۲

  «لوگوس»
ویی بدخ شهزاده فیلسوف خودخواه و عزلت گزین و

 که با ترک پاد شاهی به نیمه خدایی رسید

: هراکلیتوس فیلسوف خودخواه و عزلت  ١ – ۲

 گزین
 ٤8۰ – 5٤۰)  طوسیهراقل ای توسیهراکل ای تیهراکل

 شایپ لسوفانیفواثرگذارترین  نیاز معروفترق .م .( 

و ازهم عصران یکی دیگرازمؤثرترین  یسقراط

سوس ، دومین  و ازأهالی إفه« پارمنیدس»فالسفۀ یونان

شهربزرگ یونان بود که در نزدیکی میلتوس یا ملطیه  

 درآسیای صغیر، ترکیۀ کنونی موقعیت داشت.

این فیلسوف گوشه گیر و بدخو را می توان حلقۀ 

وصل میان گزینوفان آزاد اندیش و شوخ طبع وفیثا 

غورس دیکتا تور واشراف منش و جمعیت گرا به 

 حساب آورد

وی آگاهی دقیق و گسترده یی درمورد زنده گانی 

ولی  ۀشاهزاددردست نیست، تنها اینقدر میدانیم که او 

بایست به سَِمتِ فرمانروای  بود و می اِفِسوس عهد

ید، اما از این سِمَت به نفعِ برادرش اِفِسوس ارتقا نما

کناره گرفت و انزوا گزید ، تا بتواند آزادانه بیندیشد 

و اندیشه هایش را برزبان رانده و به نسلهای آینده و 

به ویژه فیلسوفان واندیشمندانی چون سقراط 

وافالطون وارسطو و ابیکورو دیگران به ارث گذارد؛ 

حمد علی فروغی چنان که درهمین راستا زنده یاد م

می « سیرحکمت دراروپا» درصفحۀ چهارم جلد اول 

هرقلیطوس » یکی ازبزرگان حکمای باستان » نویسد : 

است که مردی بلندپایه و بامناعت « افیسوس »از اهل « 

ی بزرگ « دارا» و متین بوده، ازقرارمذکوربا 

هخامنشی مکاتبه داشته و شاهنشاه ایران اورا به 

و دانشمند گوشه نشینی را برهمدمی دربارخودخوانده 

این روایت نیزمی تواند گواهی « پادشاه برگزیده است 

باشد براین که هرگاه هراکلیتوس دعوت شاهنشاه 

ایران را می پذیرفت به ناچار به فیلسوفی درباری 

فرومی کاست وهرگزنمی توانست منشأ أثری باشد 

موجودکامال فرق داشته است. اگرهراکلیتوس چنان که 

ازتوده های مردم متنفرنبود که نتواند به تبلیغ نظرات خود 

یک مصلح دینی باشد.) راسل ، ص بپردازد ، می توانست 

٤7 ) 

 ۀاز فالسف یاریاو را بس  یفلسف یها یآموزه ها و نوآور

 توانیاند از آن جمله مبزرگ غرب مورد توجه قرار داده

اشاره کرد. از  دگریو ها چهیبه افالطون، ارسطو  هگل، ن

تا اکنون که دوهزار و چند صد سال  الدیاز م شیقرن پ مین

 اتنظر ریغرب تحت تأث ۀعلم و فلسف رد،یگیرا در بر م

 ۀفلسف ریتأث ریاو خود ز کهیقراردارد. در حال تیهراکل

 کی گفت،یشرق قرار داشت. سقراط م یایمتحرک و پو

الزم است تا انسان کنجکاو بتواند جمالت او  یغواص دل

که  دینام قیعم یرا روشنگر تیرا بفهمد. هگل، هراکل

 چهیعلم فلسفه شد. ن یکودکو رشد  نیباعث تکامل آغاز

کهنه  چگاهیه تیهراکل اتیآثار و نظر که سدینویم

بشر، افالطون،  ۀشیاند ریس نینخواهند شد. به نظر مورخ

 اتینظر ریتحت تأث یکلب لسوفانیو ف چهیهگل، مارکس، ن

 .اندقرار گرفته تیهراکل

 : هراکلیتوس پایه گذار دیالکتیک ۲ – ۲
روش شناخت علمی ویا روش امروزه منظورازدیاکتیک 

علمی شناخت پدیده هاست که بر مبنای اصول وپایه هایی 

چون حرکت، تضاد،تأثیر متقابل پدیده هابرهمدیگر و 

 جهش بنایافته وبه نام منطق دیالکتیک نیز یاد می شود.

درمباحث فلسفی « دیالکتیک » در مورد کاربرد اصطالح 

الئایی را با باید یاد آورشد که  هرچند ارسطو زنون 

درنظرداشت پارادوکسهای مشهورش پایه گذار دیالکتیک 

می داند،وبرخی دیگر ازپژوهشگران ابن خلدون را، مگربه 

نخستین « هراکلیتوس»باور اکثر فالسفه وتاریخ نگاران 

کسی بود که درحدود پنج صد سال پیش از میالد لفظ 

در حال  دیالکتیک را به کار برد، اوبه این باوربود که جهان

دگرگونی و شدن وحرکت وجهش هست و هیچ چیز پایا 

و پا برجا نیست .هراکلیتوس که با اندکی ارفاق می توان 

اورا فیلسوفی ماتریالیست  به شما رآورد که درصف 

نخست ماتریالیست های عامیانۀ یونان باستان جا داشته و 

 برخالف پارمنیدس فیلسوف ایدآلیست همعصرش که

 

 ونام ونشانش تاامروز که دوهزار وپنجصدسال ازآن

 زمان می گذرد این گونه مانا وپا برجا نمی بود. 

او که متعلق به طبقات باالیی و اشرافی اِفِسوس بود به 

تأسی ازتعلق طبقاتی وخود خواهی ذاتی خودش مردم 

عادی و متعلق به طبقات پایینی را به دیدۀ 

تحقیرآمیزوخود برتر بینانه می نگریست ، و از این هم 

ی شناخته شدۀ ما قبل خویش فراتر او أغلب شخصیت ها

را نیز به زشتی یاد نموده است، چنان که در مورد 

هومرحماسه سرای سرشناس یونان باستان گفته است که 

وی را باید ازمیان صفحات کتاب بیرون آورد و تازیانه 

زد ، در مورد این ویژه گی هراکلیتوس در صفحۀ  چهل 

ظرتحقیر و شش تاریخ فلسفۀ غرب راسل  می خوانیم : ن

آمیزهراکلیتوس نسبت به نوع بشراو را به این نتیجه 

رسانید که فقط زور می تواند انسان را وادارد که مطابق 

هر حیوانی به ضرب » خیر وصالح رفتارکند، می گوید:

و درجای دیگری می «چماق به چراگاه رانده می شود.

 .«خران کاه را بر طالترجیح می دهند » گوید 

موضع گیری هراکلیتوس در برابر االهیات د ر رابطه به 

و دین باوری های آن زمان می توان گفت که او نیز 

همانند فیثاغورس هوای پیامبری ونیمه خدایی به سر می 

پرورید ودرصدد ایجاد دیانتی ویژۀ خودش بود، وبرای 

رسیدن به این آرمان بخشی از االهیات آن زمان را که 

دید موردپذیرش قرار درسازگاری بانظریۀ خودش می 

 داده و بقیه رابا خشم ونفرتی بی پایان به دور می افگند.

 یمردم معمول انیکه در م یشعائر»که  کندیاعالم مو

او نسبت  یبه عالوه، طرز تلق «است شعائر نامقدس است.

همه »  بردهیکه به کار م ینیرغم زبان د یبه خدا، عل

 .( بودی)وحدت وجود یعنی«  خداانگارانه

کورنفورد :» و اما برتراندراسل در این راستا می نویسد 

هراکلیتوس را باکوسی نامیده وفیلی درر اورا مفسردین 

أسرار دانسته است . اما به نظرمن قطعات مربوط به 

مذهب که درآثارهراکلیتوس دیده می شود،مؤید این 

مراسمی که میان » نظر نیست. مثال درجایی می گوید: 

این گفته می .« ست مراسم نامقدسی است مردم معمول ا

رساند که وی در اندیشۀ خود مراسمی تصور می کرده 

02ادامه در صفحه نبوده است ، بلکه با مراسم « نامقدس » است که نه تنها   

 آراء و نظرات فالسفه و دانشمندان در بارۀ دین

 ششمبخش 

  رحمانی پیکارجو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B3_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B3_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
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 ...آراء و نظرات فالسفه و

رذهنی انسان ازهستی بی حرکت می حرکت را تصوی 

به این باوراست که هستی خود زاده و نتیجه  داند

وبرآیند حرکت است ، و می گوید آنچه ما درک می 

کنیم نتیجۀ کارویا عمل اتفاقی یی است که یا پایان 

یافته است ویا دردست اجرا ودرحال پایان یافتن 

 است.

بشرتا دوران مارکس وانگلس که  تفکر خیاردر ت

دیالکتیک با ماتریالیسم همگام گرید و جامعه 

دو نوع مختلف  ،وطبیعت وتاریخ را نیز دربرگرفت

ه خودب کیالکتی: دقابل رویت هست  کیالکتید

 ماتریالیستی که معموال به تکلفِ یساده و ب ،یخود

 کیالکتیو د یاد می شود « دیالکتیک عامیانه » نام 

 ۀدر فلسفکه  ییبورژوا یها کیکالس یستیلآ دهیا

. جدا از به چشم می خورد از کانت تا هگل یآلمان

از  یعناصر مهم ،یخیتار یاشکال اساس نیا

از متفکران وجود دارد.  یاریدر بس کیالکتید

 ی هانیدرجات مختلف در جهان بعامیانه با  کیالکتید

موجود است  به  یباستان یهاهمه تمدن یباور هاو

صورت ه که جهان را ب ه،یاول سمیدر بودونۀ مثال گ

 دگاهید همچنان کرد،ی مداوم درک م شیدایپ

ه باستان، ب نیچ یبا تصورات فلسف کیالکتید یابتدائ

 رمف نیتر شرفتهیپو اما بود.  درپیوند سمیتائو ژهیو

وبه  باستان ونانی ۀفلسف سپهردر  ی عامیانهکیالکتید

فۀ قرن ششم قبل ازمیالد ویژه درجهان بینی های فالس

 نیمشخص تربه منصۀ ظهورنشست، که  این سرزمین

به این  انگلس .بود توسیشان هراکل واثرگذارترین

 ونان،ی آن زمانیِ لسوفانیدر همه ف باور بود که 

چنانکه  .دیده می شود  یی خود ساخته کیالکتید

سقراط روش خاص خودش را درمباحثات و گفت 

بینش که به منظور رفع شبهات وشنید هایش با مخاط

 ورسیدن به حقائق برپامی داشت دیالکتیک نامید . و

» به نام  زیامروزه ن مباحثه و گفت وشنودروش  نیا

معروف  « ی روش سقراط»   ای«  یکیالکتیروش د

 .است

را به روش خاص  کیالکتید اصطالح نیز افالطون

به شناخت  یابیکرد که هدفش دست اطالقخود 

پی گیری خِرَد و خِرَد ود. به باور او، از راه ب یقیحق

 یرا به سو ینفس انسان دیو همراه با عشق، با ورزی 

 ازدید وی کرد که ییراهنما «لثُمُ» ای اتیدرک کل

خاص خود  روش. او به حساب می آمد عالم قیحقا

 

 دینام کیالکتینوع  شناخت، د نیا دست یابی به یرا برا

ازموارد بیان گفته های استاد که دربسا  زیو آثارش را ن

بحث و گفتگو  قالب دوست داشتنی اش سقراط است در

 .نوشت یکیالکتیبه روش د گریبه عبارت د ایو 

واما در رابطه به کاربرد روش دیالکتیکی ازجانب ارسطو 

شاگرد ومنتقد افالطون باید گفت که برخی از مفسران 

یا همان آثاروی به این باوراند که او از روش اثباتی 

روش پوزیتویستی ویا تجربه گرایی استفاده می کند و 

برخی دیگر را عقیده برآن است که روش او برمبنای 

قیاس استوار است وعده یی مدعی اند که او ازروش 

دیالکتیکی بهره جسته است. اما آنچه که مسلم است این 

که برای ارسطو دانش، مطالعه و تحقیق با مشاهده 

یابد، وبدون بررسی جوانب مختلف  وبررسی آغاز می

یک موضوع به درستی ویا نادرستی آن حکم نمی کند، 

ضمناً او به این باوراست که هرمطلبی درخود حقیقتی 

رانهفته دارد ، لذا باید با مطالعۀ دقیق آن مطلب حقیقت 

بنهفته درآن را دریابیم.وازآنجایی که درآینده 

وف بزرگ گفتنی نیزپیرامون روشها وباورهای این فیلس

های مفصل تری خواهیم داشت، دراینجا به همین 

 قدربسنده می نماییم.

و در   توسیهراکل نیز به تأسی از روش ابداعی هِگِل

 یخود را برا ویژۀمنطق و روش  ،یو ٔ  هنظری ٔ  ادامه

. ووجود تضاد و یدنام « کیالکتید»  قیکشف حقا

قد و معت دانست عتیو طب ذهنرا شرط تکامل  ضتناق

 شودیم زاده یگریاز ضد د یضد وستهیبود که پ

 کیالکتید یمنطق ۀمارکس و انگلس با به کار بردن هست

در آن ، إبهامات  یستیالیماتر راتییهگل ووارد کردن تغ

و  کامالً تازه یموجود درآن را زدودند و آنرا درشکل

ماتریالیسم دیالکتیک » ، که به نام  عرضه نمودند یانقالب

تحول  یافته وبازتاب دهندۀ حرکت ،شهرت « 

 ،یاجتماع ،یماد عرصه هایدر تمام ودگرگونی 

 قت،ی. در حقمی باشد یعیو طب یاخالق ،یاقتصاد

قرن  یماد ۀاست از فلسف یبیترک ک،یالکتید سمیالیماتر

دو را  نیهجدهم و منطق هگل که مارکس و انگلس ا

 به گونه یی دقیق ونظام مند درآمیختند. گریکدیبه 

بر دو پایۀ اساسی  تیهراکل یفلسف منظومۀ فکری و

 استوار است :

حرکت وتپش دائمی و مستمرتمامی اجزای  – 1

در حرکت  زیهمه چ»کائنات: او به این باور بود که 

 ستین پابرجا زیچ چیدر گذر است و ه زیهمه چ«. است

، در همین راستا گفتۀ معروفی از اوبه یادگارمانده است 

رودخانه دو  کیدر  میتوانینم گاه چیه: ما و آن این که 

هر بار که پا در آن  رایز ،وشناورشویم میبار قدم بگذار

خواهد  انیما جر یپا یبر رو یگریآب د میرودخانه بنه

آن آدم قبلی نبوده  هر بار خود نیزما ! کما این که داشت 

تحول  دگر دیسی وو رییتغ نیا؛ لذا  میاکرده رییتغ و

پایۀ نخست تفکر فلسفی وجهان  توانین را مجها یمیدا

 به حساب آورد توسیهراکل بینی

 کشمکش ومبارزۀ اضداد در جهان : – ۲ 
و مبارزۀ  کشمکشرا او ین رکن اساسی فلسفۀدوم

تشکیل می دهد زیرا او به اضداد در جهان  مستمرودائمی

اضداد  بستر وپرورشگاهبود که جهان همواره  این باور

 است،دهیو نه انسان آفر انیجهان را نه خداو ااست. به نظر

دگر  ،یگه اضداد باعث حرکت، زند ۀبلکه تضاد و مبارز

 ماریب گاهچی. اگر ما هشودیآن متطورات و  دیسی ها 

 یکرد که سالمت میوقت هم درک نخواه چیه م،ینشو

 ریهرگز لذت س م،یگرسنه نشو گاهچی. اگر ما هستیچ

وجود نداشته باشد،  یاگر جنگ. دیفهم میبودن را نخواه

ارزش صلح معلوم نخواهد بود و اگر زمستان نباشد، 

 .نخواهد داشت یشکوه جذابیت و آمدن بهارهم

 یگاهیمعتقد بود که خوب و بد هردو جا تیهراکل

دارند و بدون وجود اضداد در کنار  یدرهست یضرور

یک موجود . او مرگ رسدیم انیجهان به پا گر،یکدی

 یکیو ن یبد داند،یم یگریزنده گی فرد د ۀزمرا الزنده 

و  یکه فقط در نظر ما متفاوتند، خوش داندیم یکیرا 

باور داشت  تی. هراکلداندیرا الزم و ملزوم هم م یبدحال

همانا روز و شب، زمستان و تابستان، جنگ و «خدا  »که 

 .است یریو س یگه صلح و گرسن

اضداد را مایۀ  او همزیستی ستیزه جویانه و تنش زای 

تداوم حیات و رمزبقای کائنات می داند. و جنگ وستیز 

جنگ پدر و پادشاه » را می ستاید ، چنان که گفته است : 

همه گان است . اوست که برخی را خدا وبرخی را انسان 

ساخته وبرخی را برده و برخی را آزاد کرده است و همه 

 «می رود.چیز درنتیجۀ ستیزه به وجود می آید وازمیان 

چنان که می دانیم وحدت ومبارزۀ اضداد و تحرک و 

تنش دائمی میان آن ها که شالودۀ فکری وفلسفی 

هراکلیتوس را تشکیل می دهد درآرا ونظریات 

دوفیلسوف بزرگ قرن نوزدهم یعنی هیگل و  کارل 

ین تفاوت مارکس آشکارا قابل رویت هست ، منتها با ا

ی بردورکن و دیالیکتیک مبتن که دیالکتیک هراکلیتوسی

  –ضد موضوع  –هگل و مارکس برسه رکن  ) موضوع 
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نفی درنفی ( ویا ) درخود  –نفی  –ترکیب (  یا  ) اثبات 

 ( که درخود و برای خود -برای خود  –

سنتز ( است استوارمی باشد . تا  –انتی تز  –) تز  همان

قبل ازهگل دیالکتیک عبارت بود ازفن إثبات ) اصطالح 

سقراطی ( و فن انکار) اصطالح ارسطویی ( که هردو 

برمبنای اصل محال بودن اجتماع ضِدَّین اسطوار بود مگر 

هیگل آنرا با به کارگیری مراحل سه گانۀ فوق الذکربه 

ف ضِدَّین ( یا ) وحدت تضاد ها ( درآورد صورت) ائتال

 که تا امروز درمباحث فلسفی به کاربرده می شود. 

ۀ هگل فلسف کیالکتیداز سوی دیگر همه می دانیم که 

دو  ییارویکه در هنگام رو یاز انتزاع استعبارت 

 کنندهنییتع یدادهایو رو یخیتار عیمتضاد در وقا یروین

چنان می دانیم که ید. همآیبه وجود م خیدر تار

ئالیستی عینی بوده وبا  دهیا کیالکتید یهگل کیالکتدی

دیالکتیک مارکس و انگلس متفاوت وناهمگون است ، 

کارل مارکس درزمینۀ تفاوت میان روش خود ش با 

من نه تنها  کیالکتیروش د یۀپا“ روش هیگل می نویسد:

 در مقابل آن قرار دارد. ماًیبلکه مستق ،یمتفاوت از هگل

 کیدر  ده،یتحت نام ا یتفکر حت ندیاز نظر هگل، فرا

که عقل فعال  رودیکار مه موضوع )نهاد( مستقل ب

خود را  یرونیب یهادهیاست و تنها پد تیاقعو )خالق(

 ریغ یزیچ آلدهیمن، ا ی. برعکس برادهدی م لیتشک

 اتی)کل «ستیاز واکنش ذهن انسان و ترجمان ماده ن

 (۲7ص  ۲3 ج  آثار مارکس/ انگلس،

در رابطه به ماتریالیسم دیالکتیک بیان  مارکس و انگلس 

 یزهایچ یذهن ما دوباره به جا میمفاه» داشته اند که :

 مفهوم مطلق جهانِ  ۀآن مرحل ای نیا ریتصاو ،یواقع

 کیالکتیکند، د یدرک م یانسان را ماد ۀشیخارج و اند

 آثار اتیکند )کل یم ریحرکت س نیقوان یبه علم عموم

 .(۲9ص  ۲1ج  انگلس،مارکس/

از آنجایی که درآینده نیز دراین زمینه ها صحبت هایی 

 خواهیم داشت دراینجا به همین قدر بسنده می نماییم. 

هراکلیتی وبازتاب آن : لوگوس  ٣ – ۲ 

 :  درمسیرتاریخ

تحول تفکریونان از اسطوره باوری  به خردورزی و 

توسط تالس  «آرخه » فلسفه پردازی و طرح اندیشۀ 

ملطی و پیگیری منظم آن ازجانب شاگردان و اتباع 

مکتب فلسفی او باعث شد تا درامتداد این سیرمتعالی 

تمامی  وگسترش یابندۀ تفکر، هراکلیتوس آتش را منشأ

قانون » یا  « عقل جهان » دانسته و از پدیده های جهان

، که برهستی حکم فرماست، «جهانی کلی وهمه گانی 

 بنامد.« لوگوس » یان آورده و آنرا سخن به م

لوگوس ومشتقات آن از آن زمان تا همین االن 

درآثارفالسفه متفکران درمعانی و مفاهیم گوناگونی به 

کارگرفته شده است، مگر می توان بادرنظرداشت 

همگونی ها ونزدیکی های این مفاهیم و با اجرای یک 

مع سلسله جرح وتعدیل ها همه را درسه دستۀ کلی ج

 بندی کرد، که عبارتند از:

 کلمه  – 1

 قاعده وقانون – ۲

 عقل – 3

سه مفهوم فوق به ترتیب بیانگرسیر تحول مفهوم این 

واژه در یونان باستان است. این اصطالح قبل 

ازکاربردش درحوزۀ فلسفه به حوزۀ عادی کاربرد زبان 

تعلق داشت و روند انتقالش به قلمروتفکرفلسفی به گونه 

یجی صورت پدرفته وآرام آرام از مفاهیم فلسفی یی تدر

ویژه یی برخوردارشده است ، چنان که درآثارهومر 

وهسیود این واژه بیشتربه معنی حکایت، روایت، وکلمه 

به کار رفته است. و بعدها اندیشمندانی چون فیثاغورس 

و هراکلیتوس آن را درمعانی یی چون نسبت، قانون و 

ول به کاربرده اند. واما در قدم قاعده و خِرَدِ جهان شم

بعدی اناکساگوراس آنرا به معنی عقل ویا ) ریزن( به 

کاربرده است. درفلسفۀ یونان باستان کم ازکم تازمان 

فلسفۀ افالطونی میانه و مهمترازآن تا دوران فلسفۀ  

نوافالطونی لوگوس اصل اول محسوب می شد. ازدید 

یکی از رواق فیلسوفان رواقی که حوزۀ درسی شان در

عقل کل  وعلت العلل » های آتن منعقد می شد لوگوس 

 نظام آفرینش بود .« 

سوفسطائیان نیز لوگوس را درمعنی توانایی سخنرانی و 

أثرگذاشتن باالی مخاطبان به کارمی برده اند ، البته با 

چشم پوشی از این که سخنان به کاربرده شده از 

یانه . کاربرد این مصداقیت و نزاهت برخوردار می بود 

چنانی لوگوس فیلسوفان اخالق مداری چون سقراط ، 

افالطون وارسطورا واداشت تا درواکنش به آن ، روی 

معانی حقیقی این واژه روشنی انداخته مرزمیان لوگوس 

 حقیقی و دروغین را مشخص نمایند.

افالطون تاکید برآن دارد که سقراط درمکالمات 

س حقیقی ویقینی مفاهیم خویش مخاطبینش رابه لوگو

اخالقی هدایت می کرد وآنان رابه کردارنیک ودرستی 

که توسط حواس دچار بی توجهی شده بود رهبری می 

کرد. افالطون این سعی و تالش استاد خویش را در 

راستای تبدیل عقولِ معیوب ونادرستِ مخاطبان به عقوِل 

می فرهیخته ونَزیه  دانسته و آن را مورد ستایش قرار 

تعریف » دهد. بنابراین یکی ازمعانی لوگوس إرائۀ 

 است که سقراط به آن می پرداخت.« درست 

« لیگین» را برگرفته از فعل « لوگوس»سقراط واژۀ 

(legein  می دانست که ) توان به می آناز معانی متعدد

معنا »و « دادنتوضیح »، «کردن بیان»، «گفتن سخن»

رتیب زبان به موجب فعل تکرد. بدیناشاره« دادن

legein ِگذرد رف صدا زدن و اشاره کردن بر میاز ص

پیوند « معنا»و « توضیح»، «بیان»و با مفاهیمی همچون 

» لذا او معموالآنرا ، چنانکه گفته آمد ، درمعنی  یابد،می

ازایده ها و پدیده ها به کارمی « إرائۀ تعریف درست 

سرشت اساسی زبان،  نیز افالطون گماشت . و دردیدگاه 

قابلیت بیان هستی موجودات به شیوۀ خاص خود است، 

خواه در قالب نام، خواه در قالب صفت و خواه در قالب 

این قابلیت بیانی  که گزاره )مفردات و مرکّبات زبانی(

 .یابدمی صراحت مشتقاتش و لوگوس در تعبیر

ارسطو نیز لوگوس را بیان معنی دار ومرکب دانسته و 

در معانی گونا گونی به کارمی گمارد که از آن آنرا

جمله می توان سخن ، رساله ، جمله ، قضیه وقیاس را 

 یادآورشد که بیشتر کاربرد منطقی دارند.

که « خِرَدِ ناب » همچنان او دراخالق نیز لوگوس را به 

حد وسط افراط و تفریط است همگون می شُمُرد و در 

» و « جوهر» چون  متافزیک نیز آن را با مصطلحاتی

اشیاء همطراز می دانست. وبدون « ماهیتِ » و « صورت 

با  خِرَدِ نابیا همان « نوس » این که در مورد پیوند میان 

» لوگوس حرفی به میان آورَد ، یاد آور می شود که این 

» است که جهان را به حرکت در می آورد نه « نوس 

 « . لوگوس 

ه بیشترمعنی لوگوس ارسطو به منظور روشن شدن هرچ

در برابرآنچه که سوفسطائیان ازآن بهره می جستند در 

نام گرفت فن سخنوری « فن خطابه»که « شعر» رسالۀ 

ریتوریک ( را مطرح و آنرا برمبادی سه گانۀ زیرین )

 استوارساخت :

 : ایتوس – 1
درنزد مخاطبین وشنونده گانش  تالش سخنور است تا

 نیو واقعا ا دیل گرا به نظرآخرد مند ، اخالق مدار وعم

و  یازدورنگ یودور یودرست یطورهم باشد که راست

 .آن استملزومات  نیاز نخست ییدورو
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 پتوس: – ۲
 یشناخت ییبایبرحس ز هیتک و آن این که سخنوربا 

کند   یباز آنانحساسات إکه با  نیشنونده گان و بدون ا

را  تیمیوصم یهمدل یفضا زیاحساس برانگ انیب ۀویبا ش

 ..دینما یم جادیاایشان با 

 لوگوس : – 3
ه جَّوَمُ و براهینِاستدالل هاو اما لوگوس مبتنی است بر 

ی که توانایی آنرا داشته باشد تا عقل و شعور د پسندرَوخِ

قانع سازد ، که راستین بودن ونزاهت ازنخستین  شنونده را

 شرط های آن به شمارمی آید.

کلمه ییست اثیری وملکوتی که «لوگوس » به باورارسطو 

نباید معنی غایی نهفته در آن را ناد یده گرفته وهرکُنِش 

 واندیشۀ نابخردانه رابه وسیلۀ آن توجیه نمود.

لوگوس و  در متون دینی یهود ارتباط تنگا تنگی میان

امرِآفرینش وتقدیر ووحی برقراربوده و متکلمین یهودی 

به ویژه فیلون اسکندرانی فیلسوف ومتکلم پرآوازۀ 

یهودی هلنی لوگوس را طرح خداوندی و قدرت او 

برای تداوم آفرینش وبرابر با پیامبرو رسول می 

پنداشتند.چنان به نظر می آید که درنگاه فیلون لوگوس 

که به باورافالطون دربردارندۀ « مُثُلِ  »به گونه یی با 

واالترین و کاملترین وبنیادی ترین نوع حقیقت می باشند 

 گره خورده بود. 

 به موسوم عهدعتیق یونانی ۀترجم در لوگوس ۀواژ

علت بنیادی همه  Dabarاست.  Dabar هفتاد ۀترجم

کند )مزمور تجلی پیدا می« پیام و عمل»چیز است که با 

(. برای درک بهتر این واژه ٤7–3۲:٤6و تثنیه  1۰7:۲۰

های اعتقادی یهودیان زمینهضروری است که به پیش

زیرا که یکی از  شودپیرامون مفهوم حکمت اشاره 

لذابه باور باشد. مفاهیم بنیادی لوگوس حکمت می

، از آفریدخود جهان را  خدا از طریق حکمتِ  یهودیان

رد. این حکمت در ریشه در ذات خدا دا  رو حکمتاین

. اما می شودگر ترین شکل ممکن جلوهتورات به عالی

و  بدیادر عهد جدید حکمت الهی در مسیح تجلی می

عنوان حکمت خدا معرفی مسیح را به فراتر از آن خودِ

(. 1:3۰و اول قرنتیان  6:۲و مرقس  ۲:٤کند )لوقا می

سان آنچه در عهدعتیق ریشه در ذات خدا داشت بدین

به  کند.مسیح تجسم پیدا می شخصِدر عهد جدید در 

از نظر متکلمان مسیحی لوگوس ) کلمه ( این شرح که 

 ۀدارد، چنان که درمقدم یإله ۀاست و جنب حیمس ای

شود  یپنداشته م یکی حیلوگوس و مس وحَنَّای لیانج

ندارد و صِرفًا مظروف نبوده  یحالت انتزاع یعنی

لوگوس می شود که  دیده یابد. یودرظرف هم تجلی م

جهت  رییتغ« کلمه»از معنی عقل به معنی  وحَنَّای لیدر انج

در آغاز کلمه بود و کلمه نزد » ، و گفته می شوددهدیم

  «…خدا بود و کلمه خدا بود

مسیحی قرون  متفکران بزرگترین از انینت اسکندرمِلِکِ

که نشان دهد لوگوس همه چیز  نخست میالدی برای این

گا گیرد، گفته بود: لوگوس آلفا و اُمِو همه جا را دربرمی

 است )حروف اول و آخر الفبای یونانی(

 1:3 وحَنَّای) مسیح همچون حکمت، عامل خلقت است

به بشرست  «لوگوس»یعنی (. مسیح پیام و کالم خدا 1۰و

برای بشر نمایان  (. در او نقشه و هدف الهی1:1 وحَنَّای)

د ر پاسخ گردد. شود. در مسیح تفکر خدا پدیدار میمی

 از حکمت ٔ  جای واژهبه وحَنَّایچرا به این پرسش که 

 باید گفت که : کرد؟ استفاده لوگوس

مفهوم الهیاتی دیگر،  معانیبرعالوۀ لوگوس  اوالً،

 گسترده گیعلت حکمت را نیز در خود داشت و به

بهتری بود. ثانیاً، یهودیان  گزینۀ واژۀ لوگوس یمعان

دردید دانستند، حال آنکه تورات را سمبل حکمت می

بود، از این حکمت در مسیح  یغای یتجلگاه مسیحیان 

مسیحیان  برای شارتب لحاظ به لوگوس ٔ  رو واژهاین

شد. از سوی دیگر، اطالق ضمیر می یتلقانتخاب بهتری 

توانست نمی یخوبمؤنث به حکمت در عهدعتیق به

 تجلی لوگوس در مسیح را نمایان سازد.

موجودیت مسیح است که لوگوس بیانگر ازلیت و پیش

جهان معنی و زنده گی را شکل داد.  در آغاز آفرینشِ

ذات مسیح با خداست.  یگه نلوگوس نمایانگر یگا

   . خداست شخصیت و تفکر ٔ  لوگوس مکاشفه

متکلمان نسطوری برای این که یکتاپرستی خویش را به 

گونه یی با تثلیث کاتولیکی تلفیق داده و توجیه نمایند 

به استدالل هایی دست یازیده اند که درخوریادآوری 

است واما دراینجا بادرنظرداشت گنجایش محدود این 

قال تنهابه یک مورد ازآن بسنده می کنیم و آن این که م

عرب  165تیموتی اول اسقف نسطوریان درحدود سال 

( در مناظره یی با المهدی خلیفۀ عباسی ها )هجری قمری

بودن وی « پسرخدا » بودن عیسا و « کلمۀ خدا » دربارۀ 

، تاکید برآن دارد که کلمه جسم گردید تا جهانیان را 

. ودرباب آفرینش ازلی می آفزاید که عیسا نجات بخشد 

است که ازپدر پیش از زمانها و « کلمه » از آن رو 

جهانیان زاده شده است ، درست مانند فراریزش و 

تراوش نور ازخورشید؛ و از آن رو انسان است که از 

مریم باکره دریک زمان ومکان ویژه به وجود آمده 

انجی بودن نطفه است. اما زاده شدنش ازمادرنیز بی می

« ازلی وجاودانی » رخ داده است ، لذا آفرینش او ازپدر 

بوده است... تیموتی با این « زمینی وزمانمند » و ازمادر 

استدالل خویش می خواهد ثابت سازد که ، هرچند 

مسیح هم کلمه وهم انسان است، اما این هردو یکی 

هستند وبه هیچ صورت دو موجود و دوذات مستقل 

» نیستند. ودرپاسخ به خلیفه که آیاکلمه وروح از وجدا 

جدایی پذیر اند یانه ؟  مانند یوحَنَّای دمشقی ، «  خدا 

بادست یازیدن به الگوی نور وخورشید، جاودانه گی 

وازلیت کلمه وروح را نشان داده می گوید اگرکلمه 

وروح آفریده ومخلوق باشند، این نکته رامی رساند که 

ون عقل  ) کلمه ( وزنده گی ) روح ( زمانی خداوند بد

 بوده است ، و این منافی شأن خداوند است . 

از آن جایی که قرآن درواقع کتابیست مربوط به عرب 

های نسطوری ساکن در میان رودان و سرزمین های 

پهناورخراسان بزرگ و بیانگر باورها و آموزه های یکتا 

ن رد تثلیث پرستانۀ این فرقه ؛ آشکارا می بینیم که ضم

کلمه » از کاربرد « پدر، پسر وروح القدس » جسدی 

همان معانی یی را إفاده می نماید که « ومشتقات آن 

 متکلمان نسطوری درنظر داشته اند و آن عبارت است از:

 یکی انیحیمسلمانان ومس انیسخن که م معنای در – 1

 ین روآ یشود که به سو یاست و از آنان خواسته م

 6٤ تیسوم ) آل عمران ( آ ۀسور ، اورندیب

) هود (  ازدهمی ۀپروردگار ، سور ۀوعد معنای در – ۲

 19 تیآ

داده شده و  لیاسرائ یکه به بن ییوعده  معنای در – 3

 137 تیهفتم ) األعراف ( آ ۀاست، سور افتهیتحقق 

 تی) طه ( آ ستمیب ۀسخن پروردگار، سور درمعنای – ٤

 1۰۰ تیؤمنون ( آو سوم )الم ستیب ۀو سور 1۲9

چهلم )  ۀ، سور خداوندۀافتیفرمان تحقق  معنای در – 5

 6 تیغافر ( آ

چهل سوم ) زخرف  ۀسخن جاودان ، سور معنای در – 6

 ۲8 تی( آ

 شهیسخن پاک که مانند درخت پاک ر معنای در – 7

چهاردهم  ۀاش ثابت وشاخه اش در آسمان است ، سور

  ۲٤ تی( آ می) ابراه

 درمعنای(  کلمات)  سالم مؤنث معج صورت به – 8

 .37 تیدوم ) البقرۀ ( آ ۀهوشدار، سور

 ۲3ادامه در صفحه                                                       
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 ،یشناسیاز هست ینمودار کامل کتاب نی، اواقع در

از عصر  ، پستصوف یشناسو روان یشناسمعرفت

. واز آن جا که دراین دیآیشمار م به ،یعرب ابن نیالدییمح

زمینه ها بعدا نیزبه تفصیل سخن خواهیم گفت ؛ در این جا 

 به همین مختصر بسنده می نماییم.

در منظومۀ فکری « وگوس ل» و اما درمورد مقام و جایگاه 

هراکلیتوس باید گفت که او آنرا محور نظم کائنات و اصل 

عقالنی حاکم برجهان بر می شُمُرد ، و نیز آنرا نیروی مادی 

یی می دانست که چون شعلۀ آتش به همه جا و همه گان 

گرمی وروشنایی می بخشد. و برای این واژه حیثیت 

پنداشت درست « خدا »ومقامی قائل بود که می توان  آنرا 

اپایرون » همانند جایگاهی که انکسی ماندروس برای واژۀ 

نبود،  یریاساط یخدا هراکلیتوس یقیناً یخداقائل بود. « 

مفهومی است جهان شمول   ،ییخدا و خدا یو باوربه زیرا 

در برگیرندۀ و بوده رییتغ همواره درحالاست که  یعتیطبو 

اگر ما  یبود که حت این باور، همچنان اوبه  باشدیاضداد م

مان  یو آگاه میشکل فکر نکن کیبه  شهیها همانسان

وجود داشته باشد  «یجهان یآگاه» ینوع دینباشد، با کسانی

 یآگاه» نیکند. ا تیرا هدا عتیطب یدادهایرو یکه تمام

ها است و انسان کسانیدر همه  «یقانون جهان» ای «یجهان

 یدر تماممی توان گفت که او لذا کنند.  یرویاز آن پ دیبا

 یهست ایوحدت  ینوع عت،یو اضداد در طب دگردیسی ها

 هایو دگر گون راتییتع نیا یتمام ۀنیو آنچه را زم دیدیم

 .دینامیم« لوگوس» ای« خدا»بود 

در پیوند به میراث فلسفی به جامانده ازهراکلیتوس به گونه 

نخستین پایه  یی بسیارفشرده باید گفت که أگراو باگذاشتن

های نظام مند دیالکتیکِ تضاد و تکاپو وتنش 

درقلمروفلسفه ، زمینه های رشد وگسترش این روش 

فلسفی را از ثنویت هراکلیتی به سه گانه گی هگلی و 

ماتریالیسم دیالکتیک وماتریالیسم تاریخی مارکس و 

انگلس فراهم نمود، هم اوبود که با ایجاد وکاربرد واژه ویا 

و پیراستن آن با معانی « لوگوس » ییم اصطالح بهتربگو

 "ملکوتی "ومدلول هایی فرازبانی و فرازمینی و اثیری و

درد سرها و سرگردانی ها و دغدغه های بزرگ و پیچیده 

یی را نیز به میان آورد که تا همین امروز که درقرن بیست 

یکم به سر می بریم وچیزی بیشتر از دوهزارپنج صد سال 

ان می گذرد؛ دست آویزی شده است  برای دین از آن دور

باوران و متکلمان ومتصوفان یهودی و مسیحی ومسلمان 

وسائرایدئالیست ها و خرافاتیانی که با چشمانی بسته 

کشف  "و  "سیروسلوک  "درآفاق و انفس وافال ک  به 

حق  "و  "رقص سماع  "و  "بحث و فحص  "و  "وشهود

 ...آراء و نظرات فالسفه و

 یبه صورت جمع مؤنث سالم ) کلمات ( درمعنا - 9

  6٤ تی( آ ونسیدهم )  ۀخداوند ، سور یوعده ها

 یبه صورت جمع مؤنث سالم ) کلمات ( درمعنا - 1۰

شصت وششم )  ۀخداوند ،سور یسخنان و گفتارها

و  115 تی( آششم )اآلنعام ۀو سور 1۲ تی( آ میتحر

هشتم  ۀو سور  ۲7 تیهجدهم ) الکهف (آ ۀسور

  177 تیاألنفال (آ)

سخنان  ی) کَلِم ( در معنا رتکسی جمع صورت به – 11

کرده اند و به  فیا تحرآنر انیهودیخداوند که 

چهارم  ۀموجب آن مورد سرزنش واقع شده اند ، سور

و  13 تیپنجم ) المائده ( آ ۀو سور 6٤ تی) النساء (آ

 .٤1 تیآ

اسالمی نخستین کسانی  که  "علم کالم  "در عرفان و 

مفهوم لوگوس را طرح و تدوین وتئوریزه کرد ند 

 یطائ یببن محمّد بن العر یمحمّد بن عل نیالدییمح

نوامبر  16 ۀدرگذشت – 1165 هیژوئ ۲6 ۀ)زاد یحاتم

و  یابن عرب نیالدییمح» ( معروف به یالدیم 1۲٤۰

الدین بن عبدالکریم قطبو پس ازوی « اکبر خیش

أهل  صوفمتق(، عارف و 8۲6 ای8۰5-767) میابراه

مشهور به   گان شیخ عبدالقادرِ گیالنىه از نوادبغداد و

 است.  « جیلى» 

با کشف وشهود ها وسیروسلوک ها  نیالد یحم

واستدالل های ماروائی وخیال پردازی های واهی 

و  یبخش نظر یعناسالمی یخش دوم عرفان خویش ب

چنان که .  را إبداع و پی ریزی کردآن  یفلسف

به شمول موالنا جالل بعد از او  متکلمین و متصوفین 

 زهیر عموماًالدین بلخی که ازمعاصران وی نیزبود 

 »او درکتابی تحت عنوان .  شدنداو  ۀخوار سفر

که درمیان  حکمت( یهاهنگین)« فصوص الحکم 

صدها کتاب ورساله اش شاهکار وی به شمارمی آید 

پیامبر « محمد بن عبداهلل » به تأسی ازمتکلمان مسیحی  

مزعوم اسالم را به مثابۀ بنیان گذاردین اسالم ، 

و عقل کل  درجایگاه عیسای مسیح و لوگوس

 می نامد.« کلمۀ اهلل » قرارداده و اورا 

بی دارد کتا یلیج میالدین بن ابراهعبدالکریم قطب 

 اصول که درآن «الکامل االنسان »تحت عنوان 

 و نظام شرح ،یعرب ابن ۀویش وجود را به وحدت

 کند.می  میترس دقت به یو دیعقا وجود را بر اساس

مشغول اندوحاضر  درحلقه های صوفیانه "هُوگفتن

نیستند تا جهان ومافیها را وانسان و جامعه رابا چشمان باز 

نگریسته وپیوندها ومراودات و سوخت وساخت های  

جاری و موجود میان آدم ها وگوناگونی های ملیاردی 

 پدیده های طبیعی را ریشه یابی نمایند.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

(  1 – ۲بخش )  برای معلومات بیشتردرمورد مطالب این

 (  رجوع کنید به : 3- ۲( و )  ۲ – ۲، ) 

.Newmann, N.A., the Early Christian-
Muslim Dialogue: A Collection of 
Documents from the First Islamic 
Centuries (632-900 A.D), 
Interdisciplinary Biblical Research 

Institute, 1993. 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

https://www.facebook.com/notes/jah
anshah-

rashidian/%D8%AD%D8%B1%DA%A9
%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-

%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D
A%A9-%D9%88-

%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D
9%87/10154600932716664/?commen

t_id=10154603178636664 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 

 

 

 

18ادامه در صفحه   



 

 

 

 

Workers Socialism

Workers Socialist Organization of Afghanistan 

A political and analytical journal                      Issue 59                               September 2020                                                                                                   

در دفاع و حمایت از اعتصابات و مطالبات جنبش 

 کارگری در ایران

Workers of the world unite! 

های توجه همۀ جنبشبار دیگر و دامنه و وسعت آن 

به نقش را  ۀ ایرانجامعطلبانۀ اجتماعی و در کل حق

برای شکل کارگر  ۀنظیر طبققدرت بیتعیین کننده و 

  دادن به آیندۀ آزاد و برابر معطوف ساخته است.

کرده تالش  مانند گذشته جمهوری اسالمی سرمایه

ارعاب و تهدید و یا  کند که با توسل به ابزارو می

خواه خشن، جنبش بپاخواستۀ مردم آزادی سرکوب

ها جنبش طبقۀکارگر را به تمکین وا در پیشاپیش آن

بارش را ضمانت دارد تا تداوم حیات ننگین و جنایت

نماید. جمهوری اسالمی در تمام دوران حاکمیتش 

های اقتصادی و بار تمامی بحرانتالش نموده تا 

بر دوش طبقۀ کارگر ایران بگذارد  سیاسی جاری را

های اقتصادی و هزینۀ سنگین بحران و نیز تحریم

فزاینده را از سفرۀ خالی طبقۀ کارگر بپردازد. 

بخش جدائی ناپذیر و در کارگران و مهاجران افغان 

ترین بخش طبقۀ ترین و تحت ستمضعیف عین حال

مورد تعرض  که سالیان درازیکارگر در ایران هستند

در جدال ند. گرفته اقرار  لجام گسیخته توحش و

کنونی و اعتصابات رو به گسترش باید همۀ کارگران 

از جمله کارگران مهاجر افغانستانی به عنوان یک 

طبقۀ واحد و هم سرنوشت سهم خودشان را برای 

ها و مطالبات رفاهی و طبقاتی مشترک تحقق خواسته

 اداء نمایند.

رگری افغانستان در ضمن های کاسازمان سوسیالیست

دریغ از اعتراضات کارگری و تحقق حمایت بی

های جنبش طبقۀ کارگر در ایران مطالبات و خواسته

ها های آناز کارگران مهاجر افغانستانی و خانواده

نگذارند و خواهد که به این جنبش عظیم پیوسته می

و نفاق در  انفکاکبه  که بورژوازی و حکومتش

 "بیگانه"و  "خودی"تحت عنوان صفوف کارگران 

گى و مبارزۀ متحد هو مانعی بر سر راه همبست ندزدامن ب

داری ایجاد طبقۀ کارگر علیه ستم و استثمار سرمایه

 . نماید

پیروز باد اعتراضات شکوهمند طبقۀ کارگر 

 در ایران!

 داری!نابود باد سرمایه

 نابود باد جمهوری اسالمی سرمایه!

 م!زنده باد سوسیالیس

های کارگری شورای مرکزی سازمان سوسیالیست

 افغانستان
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که بیشتر از دو ماه اعتصابات کارگران هفت تپه 

ت و گذرد مورد استقبال، حمایاز آغاز آن می

گی بخش های دیگری از طبقۀ کارگر همبسته

 ۀدامندر ایران و جهان قرار گرفته است. 

هر روزه رو به گسترش اعتراضات کارگری 

در بخش ها هزار کارگر این مدت دهاست، در 

 ،صنایع نفت و گازهای دیگر تولید از جمله 

، فوالد اهواز و سایر شهرها در هپکو در اراک

های کارگران بخش واعتصاب قرار دارند 

مختلف خواست ها و مطالبات یکسانی دارند و 

در تقابل با صاحبان سرمایه و رژیم جنایتکار 

و برای محقق شدن  جمهوری اسالمی سرمایه

های برحق، با وجود متقبل شدن خواست این

قربانی های فراوان تا همین اکنون نیز 

 ییآوردهای انکارناپذیری و به یاد ماندنیدست

 به بار آورده اند.

در ابعاد اعتراضات کارگری  ۀدامن گسترش 

های مهم صنعتی فراگیر و به ویژه در بخش

کارگر در  ۀاز جدال طبق یدور جدید گربیان

صاحبان سرمایه  ۀگسیخت لجامایران علیه تعرض 

کارگر و  ۀداری به معیشت طبقهسرمایو رژیم 

جاری کل مردم محروم جامعه است. اعتصابات 


