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اعالمیۀ ابراز همدردی و همبستهگی با قربانیان
سیالبهای اخیر

دولت پوشالی به رهبری اشرف غنی و حامیان محلی و
جهانی آن که طی این سالها به مردم محروم و
تُهیدست از جمله کارگران فقر فروخته و خود از پی
غارت هست و بود آنها به سرمایههای هنگفت و
نجومی دستیافته اند در این تراژیدی و مصیبت عظیم

ریزش باران و جاری شدن سیالب در شهرها و مناطق

نتیجۀ جاری شدن سیل در پروان دستکم صد نفر ،در

شریک هستند .قدرت حاکمۀ ارتجاعی و سیستم و

دیگر کشور از جمله شهر چاریکار مرکز والیت

ولسوالی سروبی کابل نوزده نفر ،در کاپیسا هفده نفر ،در

مناسبات حاکم بورژوایی طی این دو دهه با وجود

پروان حادثۀ طبیعی هولناک و مصیبتباری بود که

میدان وردک هفت نفر ،در پنجشیر سه نفر  ،در ننگرهار

سرازیر شدن منابع کالن مالی هیچ اقدامی در جهت

باعث مرگ و به نیستی کشیده شدن تعداد زیادی از

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

بهبود رفاه مردم و ایمن ساختن زندهگی مردم از آفات

مردمان محروم و تُهیدست شد .بر اساس اطالعات

شمار کسانی که در پی بارش باران و جاری شدن سیالب

و حوادث طبیعی انجام نداده است .همین اکنون صدها

و گزارشهای رسیده در اثر این سیالبهای مدهش

آسیب دیدهاند به هزاران تن میرسد و بیشتر از دو هزار

انسانی که زیرصدهامن خاک در شهر چاریکار دفن

تا اکنون  151تن کشته و  ۲5۰تن دیگر زخمی

خانه به صورت کلی و یا قسماً تخریب و مزارع زیادی نیز

شده اند و مردم زحمتکش و محرومی که همۀ دار و

شدهاند .طبق گزارش منابع رسمی دولت پوشالی در

نابود شده است.

ندار شان را از دست داده اند هیچ امکانات الزم و
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ضروری یی در دسترس ندارند .حاکمیت

قربانیان میشتافتند و برای نجات جان مردم گیرمانده زیر

ازجوانان تحصیل کرده ،زنان پولیس و کارگر شفاخانه،

بورژوایی و حامیان آن که میتواند از کیسۀ مردم

آوار تالش نمایند .رژیم پوشالی و مناسبات حاکم همراه

دوکتوران بدون مرز توسط شان کشته ،اسیر و تیرباران

زمینۀ زندهگی پر حشمت و جالل برای قاتالن و

با کلیت نیروهای ارتجاعی از اسالم سیاسی تا ناسیونالیسم

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

چپاولگران را فراهم آورند و یا میلیونها افغانی

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

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

خرج لویه جرگۀ مشورتی نمایند تا زمینۀ رهایی

کارگران و اقشار محروم و تُهی دست اند؛ نباید فریب

همین زودی به فرمان غنی و ارادۀ امریکا آزاد می شوند

جانیان طالب و مشروعیت پروژۀ "صلح" امریکا و

اشک تمساح ریختن و ابراز همدردی و همدلی آنها از

و طالبان نیز دارند به قدرت سیاسی بر گردانیده

سهم دادن به طالبان فراهم گردد ،قاصر و ناتوان از

سر تعلق اتنیکی و تباری را خورد بل باید دست رد

میشوند؛ به یقین تاریخ دهۀ هفتاد بار دیگردارد تکرار

بیرون آوردن اجساد و تالش برای نجات کسانی

محکمی به سینۀ آنها زد و در صدد ایجاد آلترناتیوی شد

می گردد.

است که زنده به گور شده اند.

تا زمینۀ خالصی و رهایی از محرومیت و سازمان دادن به

سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان ،ضمن
اظهار همدردی با بازماندهگان و ابراز تأثرات عمیق
نسبت به جانباختن صدها زن ،کودک و مرد و نا
بودی دار و ندار مردم زحمتکش در این حوادث
جانگداز ،معتقد است که مردم باید در تجربۀ
زندهگی روزانۀ شان در این دو دهۀ اخیر دریافته
باشند که با حاکمیت بورژوایی و مناسبات

یک زندهگی شاد ،آزاد و برابر انسانی فراهم گردد.
زنده باد سوسیالیسم !
یاد جانباختهگان و قربانیان حوادث اخیرگرامی باد!
شورای مرکزی سازمان سوسیالیستهای کارگری
افغانستان
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کاپیتالیستی و به اعتبار تعلق تباری حاکمان هیچ
تغییر بنیادی و رفاهیی در جهت بهبود شرایط
زندهگی شان رونما نشده است؛ و قرار نبوده و
نیست که سرمایۀ امپریالیستی و قدرت حاکمه
ارجحیتی به منافع مردم قایل باشد .آنچه که برای
نظام سرمایهداری و طبقۀ بورژوا ارجح و مقدم
است نه جان و هستی انسانها بلکه سود و منافع
بورژوازی و حاکمیت آن است ،ورنه قدرت
حاکمه و نیرو های امپریالیستی حامی آن
میتوانستند به سادهگی با هزینه کردن بخش
ناچیزی از سود حاصله و ثروت اجتماعی برای
پیشگیری از تلفات جانی و خسارات مالی ناشی
از سیالب آب روها و موانعی را افراز نمایند و یا
در اولین فرصت با وقوع این حادثۀ دردناک ،با
امکانات ماشینری که در اختیار دارند به نجات

لویه جرگه سنگر
ارتجاعی دولت پوشالی
شدۀ شان پا گذاشته می شود  ،و با کار و پیکار و فعالیت
آگاهانۀ خویش مردم و جامعه را به آیندهی درخشانی
که خود نیز جزء آن هستند ،امیدوار بسازند.
تاریخ گواه است که ارتجاع و سرمایه داری در هر
مقطعی برای رسیدن به اهداف شان از عقبمانده ترین
روش ها استفاده کرده اند  ،لذا دنباله روی از ارتجاع

"اشکال مختلف مالکیت و
شرایط هستی اجتماعی را
روبنای جامعی از انواع
احساس ها و پندارها و

شیوه های ویژۀ تفکر و
جهان بینی پوشانده است.
مجموع طبق تمام روبنا
را بر پایۀ شرایط مادی
خود و مناسبات وابسته

چیزی جز ویرانی ،غارت ،عقبماندهگی و پشیمانی بار

به آن ایجاد میکند و به

داران قومی باعث افزایش وبازتولید افکار فرقهگرایی و
تعصب و ناسیونالیسم می گردد .در سناریوی اول آزاد

آن شکل میدهد".

سازی  ٤6۰۰روبات آدمکش طالب که سد ها تن

(کارل مارکس هجدهم برومر لوئی بناپارت)

نیاورده و بار نمیآورد؛ و دنباله روی از رهبران و تیکه
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توهم در شناخت دشمن
یونس سلطانی
به دنبال صحنه آرایی ها و زمینه سازی برای آزادی

جریان های متعددی در افغانستان وجود دارند که با بیم و

پردۀ دین به کار برده شده و در مقاطعی این چنینی

هزاران زندانی جنایتکار که مسؤول حمالت

امید به نتایج مذاکرات بین االفغانی چشم دوخته اند.

(مذاکرات بین االفغانی) هم کار برد دارد.

انتحاری ،قتل ،ویرانی ،شکنجه و زورگویی اند و

جریان های مذکور که به جریان های مدنی مسمی اند،

ترکیب جدید هیأت مذاکره کنندۀ طالبان و انتخاب

نادیده گرفتن قربانیان جنگ کثیف جاری سرانجام

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

قاضیالقضات قبلی طالبان ،شیخ مولوی عبدالحکیم

برنامۀ مذاکرات "بیناالفغانی" دو جناح یک

گرفته و رشد یافته اند و بقای شان بستهگی به ادامۀ

حقانی ،کسی که گفته میشود بعد از قتل رهبر قبلی

سیستم واحد در دوحه می رود که زمینۀ عروج

مناسباتی دارد که پس از بر اندازی امارت اسالمی طالبان

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

طالبان را در قدرت رسمیت بخشد.

تا امروز در دستور کار بوده است .حفظ قانون اساسی و

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

از همان آغاز لشکرکشی آمریکا به افغانستان و

دفاع از دست آورد های حاصل از بیست سال پسین

شود ،به حیث رئیس تیم ،برنامۀ طالبان را در مذاکرات

انتقال مصون رهبران بلند پایۀ طالبان به پاکستان،

حکومت های پوشالی کرزی و غنی ،متجلی ارزش های

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

مشخص بود که گزینۀ استفاده از طالبان در برنامه

مدنی آنها و بیروکرات های منتصب به دولت است که در

اساسی ،میتوانند رویای حفظ "دستآورد" های بیست

های آتی آمریکا و متحدان غربی آنها چه برای

بهترین حالت تنها ضمانتی است برای تأمین شرایط ابقا

سالۀ دولت های پسا طالبانی را به آسانی یک حباب

مصرف در رقابت های داخلی آنها و چه در سطح

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

بترکانند .واقعیت گفته های ما مبنی بر ماهیت متضاد

بین المللی در تقابل با نیروهای رقیب آنها همچنان

مدنی خواست ادامۀ مناسبات حاکم اجتماعی در چار

ادامه در صفحه 1۰

محتمل است.

چوب نظام حاکم به خوبی قابل رویت است.

تالش برای رسمیت یافتن قدرت سیاسی طالبان با

اما یکی از چالش های پیش پای جریان های مدنی

ادغام آنها در ساختار دولت همزمان که میتواند در

پافشاری آنها در حفظ قانون اساسی است که در ذات خود

آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به

متناقض است .قانون اساسی در پهلوی تأکید بر حقوق

عنوان تبدیل شدن یک نیرویی تروریست و دشمن

شهروندی بر اقتضای دموکراسی ،تطبیق شریعت اسالمی

 ،به متحد استراتیژیک قصر سفید  ،دست آوردی

در همۀ امور زندهگی انسان ها را در محور قرار داده و هر

برای ترامپ به حساب آمده و هم تالشی باشد برای

نقدی که تقدس دین را خدشه دار کرده و خالف موازین

به خط کردن جریان های ارتجاعی در افغانستان که

شریعت باشد ،جرم می شمارد.

وجهۀ مشترک همۀ آنها داشتن پایگاه اجتماعی

پس از تجربۀ امارت اسالمی طالبان ،گنجانیدن مادۀ تطبیق

مشابه و تأمین منافع آنهاست که در گرو موجودیت

شریعت اسالمی در قانون اساسی امر تصادفی ای نبوده بر

و ادامۀ مناسبات حاکم سرمایه داری در افغانستان

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

می باشد.

که آگاهانه برای پنهان کردن تضادهای طبقاتی در پس
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اعالمیۀ پایانی کنفرانس یازدهم سازمان سوسیالیستهای
کارگری افغانستان
کنفرانس یازدهم سازمان سوسیالیستهای

طالبان – امریکا ،شریک ساختن و یا واگذاری

مبذول بدارد و مصوبات و تصامیم اتخاذ شدۀ

کارگری افغانستان به تاریخ  15اگوست

کامل قدرت به طالبان و تبعات سیاسی و

کنفرانس را در مرکز فعالیتهایش قرار دهد.

 ۲۰۲۰مطابق  ۲5اسد سال  1399با پخش

اجتماعی بلند مدت و ماندگار آن را در بر داشت،

سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به

ارائه نمود .پس از ارائۀ گزارش سیاسی اعضای

نشانۀ گرامیداشت یاد جانباختهگان راه

شرکت کننده مباحث و ارزیابی های ارزشمند

شورای مرکزی و تعیین ارگانهای تشکیالتی و

آزادی و سوسیالیسم و از جمله رفیق

شان را در مورد روندهای جاری و تحوالت

مسؤولین آنها گردید؛ شورای مرکزی از میان

نعمتاهلل شریفی یکی از فعاالن سازمان

سیاسی افغانستان بیان نمودند.

اعضای خودش یک تن از رفقا را به دبیری

سوسیالیستهای کارگری افغانستان که

در بخش گزارش عملکرد تشکیالتی در فاصلۀ

چندی پیش بر اثر بیماری سرطان جانباخت

بین دو کنفرانس (کنفرانس دهم و یازدهم)،

کار خود را آغاز کرد .کنفرانس یازدهم به
دلیل پاندمی کرونا آنالین از طریق اینترنت
و برای یک روز برگزار گردید که نمایندۀ
تشکیالت داخل طی تمام مراحل کار آن

گزارش فعالیت های کمیتۀ تشکیالت داخل،
تشکیالت مرکزی ،کمیتۀ نشرات و سایتها و

حضور فعال و مؤثر داشت .در آغاز برای
گرامی داشت از زنده یاد شریفی ،رفیق

مقطع کنفرانس دهم تا امروز شرکت کنندهگان

"فرامرز ستوده" یکی از مسؤوالن

به ضعفها ،کمبودها و راه حل برای برون رفت

تشکیالت گزارش فشردهیی از زندهگیو

از آنها پرداختند و تعیین استراتژی تشکیالتی

رسانید.
پس از تصویب آیین نامه و تعیین هیأت
اداره کنندۀ جلسات کنفرانس دبیر شورای

جهت رفع و رجوع وضعیت کنونی و فایق آمدن

و مباحث آن در یک فضای شاد رفیقانه با
سخنرانی کوتاه اختتامیۀ دبیر جدید شورای
مرکزی به پایان رسید.
زنده باد سوسیالیسم!

شورای مرکزی سازمان سوسیالیستهای
کارگری افغانستان
 ۲8اسد  18 /1399اگوست ۲۰۲۰

بر معضالت را سنجیده و به شورای مرکزی
جدید وظیفه سپردند تا با تشخیص و تعیین

مرکزی سخنرانی افتتاحیه و گزارش سیاسی

اولویتها ،به فعالیت نظری و ارتقای تئوریک از

مبسوطی به کنفرانس ارائه نمود که تحلیل

یک جانب و جهت پیشبرد و بهبود فعالیت عملی

مهمترین روندهای جاری در جهان و منطقه

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

و نیز ارزیابی از اوضاع سیاسی افغانستان ،به

و جذب نیرو و گسترش تشکیالت توجه بیشتری

ویژه تحوالت جاری و پروسۀ "صلح"

شورای مرکزی برگزید و کار کنفرانس یازدهم

مدیای اجتماعی از جانب مسؤوالن آنها ارائه
شد .در بخش ارزیابی از وضعیت عینی سازمان از

کارنامۀ سیاسی رفیق را به سمع کنفرانس

سرانجام کنفرانس وارد مبحث انتخاب اعضای

بگذار طبقات حاکم در مقابل انقالب کمونیستی بر خود بلرزند .پرولتاریا در این میان

چیزی جز زنجیرهای خود را از دست نمیدهند ،اما جهانی را به دست خواهند آورد!
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پیرامون سیالبهای اخیر
فرامرز ستوده
در والیات پروان ،کاپیسا ،میدان وردک ،ننگرهار،

ناحیۀ حوادث طبیعی نشده است؛ پول ها و زمین های

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

بامیان ،پکتیا ،لوگر ،نورستان و جاهای دیگرصدها

تخصیص یافته برای ایجاد شهرک ها و ساحات

یک از مقامات از صدر تا ذیل دلیل اصلی این همه

خانواده از اثر سرازیر شدن سیالب به خاک و خون

رهایشی از سوی مسؤوالن وزارت شهرسازی و مسکن

ویرانی و تلفات جانی و مالی را پیش نمی کشند.

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

با تبانی مسؤوالن نهادهای مرتبط به اضافۀ وکال ،وزرا

کمک های انسانی و مددرسانی یکی از میکانیزم های

کهن ساالن بودند حیات خود را از دست دادند؛

و روسا غصب شدند .در این شهرک ها که اکنون

بشردوستانه برای همیاری و همکاری های مستقیم و آنی

سرپناه و همۀ دار و ندار هزاران خانواده در این تغییر

بیشترینه به نام وکیل ،وزیر ،رییس ،معاون ،والی و

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

موسم و آستانۀ سردی هوا زیر آوار گِل و سنگ

اقارب وابسته به اینها مسمی است و از بُعد موقعیت و

و تبعات ناشی از حوادث اجتماعی است؛ اما برای رهایی

مدفون شد .کمک های نهادهای امداد رسان در

اراضی نسبتاً مصون از حوادث طبیعی است بیشتر

و مصونیت همیشهگی مردم از آفات طبیعی و حوادث

سطحی نیست که مردم مناطق آسیب دیده بتوانند

سرمایه داران و مقامات بلند رتبه مسکن گزین استند.

اجتماعی هیچ میکانیزمی به اندازۀ همبستهگی انسان های

دستکم در فصل سرما همان زندهگی بخور و نمیر

اما مناطقی که بیشتر در ساحات آسیب پذیر از حوادث

آزاده ،باورمند به حقوق جهان شمول انسان در جهت

پیش از سیالب را داشته باشند .دولت همان گونه یی

طبیعی قرار دارند تحت عنوان ساحات رهایشی و

سازمان یابی و تشکل پذیری طبقات تهیدست جامعه،

که در قسمت کمک های اولیه مخصوصاً کشیدن

شهرک حتا بدون توزیع نمره و استندرد های

مخصوصاً طبقۀ کارگر کارا و مؤثر نیست .تا زمانی که

اجساد و گیرمانده ها ناکام بود در بخش مساعدت

استمالک شهری از سوی غاصبان در بدل پول های

طبقات پایینی جامعه به رهبری طبقۀ کارگر در یک

های بنیادی هم تا هنوز کاری انجام نداده است.

کمر شکن برای طبقات فرودست فروخته شده و در

انقالب سوسیالیستی ،بورژوازی و همۀ دار و دستۀ سیستم

طبقات پایینی در جامعه چه آنهایکه طعمۀ خشونت

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

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

های طبیعت مانند سیل ،زلزله ،توفان وغیره می شوند

مسؤوالن و فروشنده ها قول هایی مبنی بر ایجاد بند ها

محترم نیست به زیر نکشد و جامعه را از شر مالکیت

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

و آب گردان ها داده میشود اما بعد از فروش ساحات

خصوصی و کارمزدی خالص نکند خواه نخواه فجایع

خشونت های اجتماعی قربانی میشوند همه اساساً

متذکره دیگر هیچ کسی خود را در قبال وعده های

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

قربانی نظام نابرابر ،انسانستیز و سود محور نظام

داده شده مسؤول و پاسخده نمی داند.

سیالب های اخیر به وقوع خواهد پیوست.

سرمایهداری است .در افغانستان مخصوصاً در این دو

شهرداری ها و ریاست های شهرسازی و مسکن در

مسؤولیت تلفات جانی ،خساراتِ مالی ،و بیجا شدن

دهۀ اخیرگویا صدها میلیارد دالر از سوی دولت هزینۀ

پهلوی نهاد های قضایی و اجرایی از فاسدترین نهاد

هزاران خانواده در چند قدمی فصل زمستان مستقیماً بر

توسعه و انکشاف شهر ها شده است ،اما از مرکزی

های اداری استند .مسؤوالن دولت مرکزی در تمام

میگردد به کارکرد نظام حاکم و حکومت های این دو

ترین بخش پایتخت تا آخرین کالن شهر و روستا کم

پرونده های فساد و غصب با مقامات ادارات محلی

دهه ،حتا برای دادخواهی و خواست رسیدهگی به

ترین توجهی برای آسیب شناسی زندهگی مردم از

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

وضعیت بیجا شده ها هم اگر باشد نیازمندی بیشتر از
همه ،به یک پیوند طبقاتی توده های مردم علیه دولت
ناکاره و پر از فساد غنی و عبداهلل محسوس است.
به پیش در راه همبستهگی صورت بندی های پایینی
جامعه به رهبری طبقۀ کارگر علیه دولت پوشالی و کل
سیستم سرمایه داری!
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توضیحات جدید طالبان بعد از لویه جرگه کدام موارد را
آشکارتر میسازد؟
بریالی حنیفی
نکاتی را که در زیر میخوانید سرخطِ حرفهای

وخیالپردازی آنها از ریشه غلط و اشتباه بوده .زیرا طالبان

دینی و آزاد گذاشتن تمامی دکانها وکانون های فاسد

سخنگوی طالبان« ،سهیل شاهین» ،با تلویزیون

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

مذهبی و تولید بیانتهای شبکۀ مالها و روحانیونِ ضد

«شمشماد» و بعد از لویه جرگه مشورتی است.

جرگه نمایانگر قدرت سیاسی و نظامی آنها و تمکین

ترقی و تجدد و فعال نگهداشتن ده ها هزار مدرسۀ

قدرتهای بزرگ جهانی به اتوریتۀ طالبان و اسالم سیاسی

دینی  ،به اوج قهقرایی خود میرسد که خواه ناخواه

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

زمینه ها را برای گسترش پروژۀ طالبانیزه ساختن

 ما به نام حکومت افغانستان چیزی را به

که هم میجنگند هم میکُشند ،هم زندانی خود را رها

افغانستان

مهیاتر

رسمیت نمیشناسیم و با هیچ گروهی با

میکنند و هم ادعای دولت اسالمی ساخت خود را دارند.

ساخت.

 نیروهای امنیتی نه اسالمی هستند و نه هم
ملی.

نمایندهگی از حکومت افغانستان مذاکره
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...

دوم  -اما چرا طالبان چنین می اندیشند؟
در قدم اول اگر به میراث چرکین بیست سال گذشتۀ
حکومت های کرزی و غنی در افغانستان نظر انداخته شود،
دیده میشود که در طول این مدت نه تنها جنگ و نبرد

 اگر قرار باشد افغانستان قهرمان ملی داشته

علیه تروریسم طالب غایب بود و تالش برای استحالۀ تفکر

باشد پس برای ما و ملت مجاهد افغانستان

طالبانی موجود نبود بلکه تا جایی که امکان داشت سیما و

قهرمان ملی «حقانی» است نه «مسعود».

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

 ناقضین حقوق بشر همچون کارمندان

از منظرِ پشتونولی و هم از منظر تجلیلِ سنت های فرتوت

استخبارات باید به کیفر اعمال شان برسند.

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

 نیروهای امنیتی زیر نظر و اثر اشغال تشکیل

شده است و نیاز به اصالحات جدی در
صفوف خود دارند تا اسالمی شوند.

بیش

از

پیش

حمایت قرار گرفت و هیچ گاه برای شکل دادن به یک
سیستم زندهگی مدرن ،متجدد و جدایی مذهب از سیاست

 افغانستان در موضوع کشمیر باید از داعیۀ

و حکومت داری ،کوچکترین امکانات کشوری وجهانی

برحق جمهوری اسالمی پاکستان حمایت

به کار گرفته نشد  .برخالف یک پارلمان ِ دزد و سیستم

کند.

انتخاباتی سراپا مفسد که در جهان نمونه نداشت یک

اول  -این توضیحات توسط طالبان  ،عمال مخالفت

سیستم بیمارِ احزاب سیاسی جهادی ،یک حاکمیتِ سراپا

اشکار آنها را بار دیگر علیۀ تملقِ سیاسی یی که در

فاسد ،یک بازتولیدِ عمیق ترین فرهنگ ارتشا و دزدی میان

لویه جرگه به نفع طالبان انجام یافت نشان میدهد .این

جامعه ،یک حقوق بشر کاذب ،تأمینِ یک سیستم

اظهارات آن عده خوشبین های کله پوک ِجامعۀ

بخشایشگر برای تمام سران و جنایتکارانِ چهار دهه جنگ

سیاسی افغانستان را که تصور میکردند طالبان اهلی

و تراژیدی در افغانستان که عدالت انسانی در پای آنها

شده اند و میشود به حیث شریک های بیخطرِ

قربانی گردید ،بخشی از کارنامه های این دو دهه را می

قدرت به آنها نگاه کرد ،متقاعد ساخت که داستان

سازد که با باز گذاشتنِ لجام گسیختۀ مسیر ترویجِ خرافات

سوم -جنبۀ دیگر مسأله آنست که همان طوری که
سوسیالیستهای افغانستان بارها تأکید کرده بودند،
طالبان در نظر و پراتیک پرچم اسالمی پاکستان را به
شانه میکشند .اینهم به برکت کثافتکاری های همین
دو دهه حکومتهای فاسد در افغانستان است .آنها
عمال در حکم سربازان پاکستان و متحد با آنها نه تنها
هزاران راکت پراگنی و حمالت سرحدی های آنها را
به کنر وکندهار استقبال میکنند بلکه عمال
میخواهند دوباره سرنوشت مردم افغانستان مانند
دوران امارت اسالمی آنها توسط پاکستانی ها رقم زده
شود ،به خاکهای مرزی افغانستان برایشان اجازۀ عبور
بدهند و حتی سرزمین کشمیر را نیز باید ملحق به
پاکستان بدانند و همۀ این ها  ،یعنی متأسفانه پیروزیِ
همان عمقِ استراتیژیکِ پاکستان.
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سراب "صلح" طالبان – امریکا و کابوس بیپایان مردم
فهیم آزاد
چند ماه از مراسم امضای توافقنامۀ صلح امریکا و

کشور میپردازند؛ تکیۀ طالبان و حامیان آن بر خشونت

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

طالبان از یک سو و "توافقنامۀ سیاسی" یا در واقع

لجامگسیخته در حقیقت نقض آشکار "توافقنامۀ صلح"

جامعه ثروتهای نجومی اندوخته و اسب مُراد شان را

تقسیم دوبارۀ قدرت میان دو جناح قدرت حاکمه به

امریکا و طالبان به شمار میرود اما از نظر قدرت حاکمۀ

همچنان میتازانند؛ با وجود این همه دهشت و بربریت،

رهبری اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل از سوی دیگر

امریکا این درجه از به کاربرد خشونت به خصوص که

حاکمیت پوشالی که بخش وسیعی از کارگزاران و

میگذرد .طالبان و حامیانش در منطقه همچنان بر طبل

قربانیان "غیرخودی" و اهل افغانستان اند ،مجاز شمرده

مجریانش همتا و همجنس طالبان و داعشیان هستند،

جنگ علیه دولت پوشالی به رهبری غنی و مردم

میشود .این بخشی از سناریوی مشارکت طالبان در

تحت فشار قدرت حاکمۀ امپریالیسم امریکا و با تأیید و

افغانستان میکوبند و در کنار فقر گسترده تنور جنگ

قدرت و شکل بخشیدن به "امارت اسالمی" سرمایه

حمایت قدرت های امپریالیستی و منطقهیی دیگر ،گله

و کشتار گرمتر از گذشته است.

است؛ طالبان باید در هیأت یک نیروی پیروز و مقتدر

گله وحوش طالب را در ازای آماده شدن رهبران شان به

ظاهر شوند تا متاع صلح و حاکمیت منبعث از آن بتواند

میز "مذاکرۀ بیناالفغانی" از زندانها رها ساخته و در

کل سناریو و استراتژی مورد نظر سرمایه جهانی به

ضمن قباحتزدائی از جانیان اسالمی طالب از سران و

رهبری امریکا را در اذهان عمومی جهان و مردم دردمند

مجریان آن صلح گدایی مینمایند.

با امضای موافقتنامۀ صلح میان امریکا و طالبان
بورژوازی جهانی ،کارشناسان و رسانه های مواجب
بگیر همه نوید پایان جنگ و کشتار را در بوق و کرنا
کردند و با خدعه و تذویر تالش نموده و مینمایند تا

افغانستان موجه و قابل پذیرش سازد.

قدرت حاکمه به رهبری غنی پس از پایان جنجالها و

یک دست شدن نیروهای ارتجاعی در رکاب و

این سناریو؛ و همچنان درویزهگی  ،درماندهگی و

دغل کاری های انتخابات و ادعای کاذب یک دست

خدمت به امپریالیسم امریکا را در اذهان مردم عاصی

ناگزیری رژیم پوشالی از گردن نهادن به ارادۀ قدرت

بودن قدرت ،مانند گذشته نتوانسته بر تناقضات و

و گرفتار در چنبرۀ فقر ،ارتجاع ،بربریت و کشتار

حاکمۀ امریکا و متحدان منطقهیی و جهانی آن،

تعارضات درونی جناحهای متخاصم حاکمیت فایق آید

تحت عنوان کذائی صلح و دستیافتن به ثبات و

علیالرغم قیل و قال میان تُهی سردمداران حاکمیت مبنی

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

امنیت القاء نمایند .اما آشتی طالبان و امریکا در عمل

بر دفاع از "ارزشها" و "دستآوردها"ی هجده سال

درون مواجه است و دارد سُوت پایان حاکمیتش از

چیزی جز تشدید هرچه گستردهتر جنگ و حمالت

اخیر ،امید برای داشتن یک آیندۀ صلحآمیز و رفاه و

جانب حامیان جهانی از جمله امریکا زده میشود ،هنوز

خونبار بر ضد مردم بیگناه و بیدفاع نبوده است.

سعادت را پیشتر از گذشته در میان مردم ستمدیده و

هم ساده لوحانه به الطاف نیوکانسرواتیوها و

تداوم جنگ و وخامت اوضاع نابسامان اقتصادی در

طبقات فرودست تیره و کمرنگ ساخته است .قرار بر

نیوفاشیستها در قدرت حاکمۀ امپریالیسم امریکا به

کنار اپیدمی کرونا از مردم ،به خصوص کارگران و

این است که مردم بین طاعون طالب و حاکمیت آن و

رهبری ترامپ و یا هم به بازگشت دموکراتها به قدرت

طبقات فرودست جامعه هر روزه قربانی میگیرد .با

آفت جنگ و کشتار یکی را ترجیحاً بپذیرند .مصائب و

حاکمۀ ایاالت متحده چشم امید دوخته و چنین می

افزایش حمالت سبعانه و توحش کمنظیر نیروهای

مشکالت هولناک اجتماعی -اقتصادی ،که همچنان

پندارد که بورژوازی جهانی و دول سرمایهداری منافع

سیاه جنایتکار اسالم سیاسی در قامت طالبان ،داعشیان

باعث و بانی آن سیستم و ساختار حاکم کنونی و

درازمدت و استراتژیک شان در افغانستان و منطقه را در

و جریان های دیگر اسالمی -قومی و یورش آنها به

سرمایهداری جهانی است کارگران و مردم زحمتکش

خدمت بقای حاکمیت پوشالی او قربانی و یا در معرض

شفاخانهها و مکاتب و مکان های دیگر در این چند

را در تنگناهای بیشماری قرار داده و اشرف غنی خود

خطر قرار میدهند .این توقع و توهم ساده لوحانه در

ماه پسین تعداد زیادی از زن و مرد و کودک به شکل

با وقاحت تمام به آن معترف است که در حکومت تحت

وضعیت و شرایطی ابراز میگردد که نظام سرمایه داری

فجیعی به قتل رسیده اند .مردم بینوا و بی پناه که در

رهبری او و در مناسبات بورژوایی حاکم  9۰در صد

جهانی از جمله امریکا به دلیل شیوع پاندمی کرونا در

میان این دوصف ارتجاعی گیر مانده اند همچنان

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

بدترین وضعیت اقتصادی و اجتماعی قرار دارند و هنوز

تاوان پروژۀ صلح امریکا و طالبان رادرگوشه و کنار

زندهگی شان را میگذرانند ،در حالی که یک اقلیت
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فهم این مسأله که حضور امپریالیسم امریکا در افغانستان

افغانستان در عین حفظ حوزۀ نفوذش در این کشور بسط

یک حضوری با اهداف درازمدت و امپریالیستی است

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

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

اهمیت منابع و موقعیت استراتژیک آن در جهت حفظ

آن سیاست کنونی امریکا ،پروژۀ صلح و مشارکت

برتری و هژمونى اقتصادی امریکا بر رقیبان امپریالیست

همانگونه که در عمل شاهد هستیم ،برخالف ادعاى

طالبان در قدرت سیاسی هیچ منافاتی با اهداف

دیگر از جمله چین و روسیه در این منطقه است.

نیوکانها در گذشته و دیدگاههاى نیولیبرال

استراتژیک و بلندمدت امریکا در افغانستان و منطقه

روشنفکران و نظریهپردازان حامی نظام سرمایهداری و

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

مشتاق پروژۀ دموکراتیزاسیون بورژوا-امپریالیستی

است در مناسبات بینالمللى به ویژه در دوران معاصر که

هدف حمله و جنگ امریکا پس از یازده سپتامبر

دیگر دوران یکهتازی بالمانع امریکا به عنوان یگانه

 ۲۰۰1و برانداختن رژیم طالبان نه دموکراتیزه کردن

قدرت برتر اقتصادی پایان یافته است و رقابت سرمایه

حیات اجتماعی ،نه رهایی زنان و نه هم مبارزه با

هاى مختلف برای شکل یافتن نظم جدید بینالمللی در

تروریسم بینالمللى بود؛ چون تروریسم بینالمللی از

سطح جهان مایۀ اصلى رقابتها و تخاصمات بین

آن میان جنبش اسالم سیاسی خود محصول دکتورین

دولتها را میسازد و بر این اساس سیاست خارجى

نظامی امپریالیسم امریکا از گذشته های دور تا این دم

قدرتهای امپریالیستى از جمله امریکا در خدمت تأمین

است .این دیگر حتی برای کوتاهبینترین روشنفکران

مناطق نفوذ و تحکیم آن براى عملکرد سرمایههای

و فعاالن عرصۀ سیاست افغانستان نیز باید روشن شده

خودى قرار داشته و دارد.

چارهیی برای بیرون شدن از بحران اقتصادی و تبعات
سیاسی-اجتماعی آن در چشمانداز نیست.

باشد که هدفى که امریکا از حمله به افغانستان تعقیب
میکرد/میکند تأمین و تحکیم منافع استراتژیک اش
در آسیای میانه و در معبر استراتژیکی است که
جغرافیای افغانستان نقطۀ تالقی آن به شمار میرود.
مخصوصاً وقتی به رقابت کنونی قدرتهای جهانی و
منطقهیی به خصوص رقابت چین و امریکا برای شکل
دادن به نظم بینالمللی بر مبنای منافع استراتژیک شان
نگاه شود؛ اگر این چشمانداز مبنا باشد آنگاه درک و

با توجه به تحوالت جاری در عرصۀ سیاست بینالمللی،
به ویژه تقابل چین و امریکا بر سر هژمونی اقتصادی بر
جهان ،و سر بر آوردن قدرتهای دیگر در منطقه،
امریکا آن موقعیتی را که با اشغال نظامی افغانستان پس
از یازدهم سپتامبر در این منطقۀ مهم استراتژیک کسب
کرده است به همین سادهگی از دست نخواهد داد؛
هرچند برخی تحلیلگران سیاسی در افغانستان به
خصوص آن کسانی که گوشۀ چشمی به سران طالبان به
عنوان نمایندۀ سیاسی ناسیونالیسم تباری و یا شئونیسم
پشتون دارند این روزها از "فتح مبین" طالبان و شکست

انتشار منظم ،بهبود کیفیت و

امریکا و پایان حضور فعال آن در افغانستان حرف

نشر مستمر سوسیالیسم کارگری

میزنند ،اما واقعیت این است که سرمایه امپریالیستی
امریکا حضورش در افغانستان را با به کار گماردن

در گرو همکاری ،کمک مادی و

طالبان و سهیم ساختن آن در قدرت سیاسی دنبال خواهد

معنوی شما است .برای ما خبر و

کرد و این جابجا کردن مهره ها نقض استراتژی بست و

مقاله بفرستید ،نشریه را
بخوانید و به دوستان تان
معرفی نمایید!

گسترش ساحۀ نفوذ و تحکیم و تداوم آن نبوده و نیست.
مشخصاً در این دوره ایجاد مناطق نفوذ و تحکیم آن
یک شرط مهم و حیاتى برای هر قدرت امپریالیستی از
جمله امریکا است .هدف بنیادی حضور امریکا در

چنان که گفته شد امریکا به لحاظ اقتصادی دیگر قدرت
بالمنازع جهان نیست .قدرت و موقعیتی که امریکا پس از
جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از پایان جنگ سرد و
فروپاشی بلوک سرمایهداری دولتی ،اتحاد جماهیر
شوروی و کشورهای عضو پیمان وارسا ،به عنوان یگانه
قدرت اقتصادی -نظامی برتر کسب کرده بود را از دست
داده و یگانه اهرم فشاری که هنوز هم در اختیار دارد
برتری نظامی اش میباشد که آن هم بدون پشتوانۀ
اقتصادی زیاد کارساز نیست و نخواهد بود .بنابراین
امریکا تنها با اتکا به قدرت نظامى بالمنازع خود قادر به
شکل دادن به مناسبات سیاسى بینالمللى در محور منافع
برتر و ارجح خودش نیست و نخواهد بود.
سوای شرایط و وضعیت متفاوت اقتصادی یعنی افول
برتری اقتصادی امریکا جهان وارد یک وضعیت جدید
شده است که مسأله بازتعریف نظم نوین بینالمللی،
تقسیم حوزۀ نفوذ و جایگاه قدرتهای کاپیتالیستی در آن
معنی پیدا میکند و امریکا ناگزیر از آن است که سهم
رقبا را در پرتو وضعیت جدید بپذیرد؛ این آن چیزی است
که در حوزۀ افغانستان دارد اتفاق میافتد .اما آنچه که
تضادهاى میان قدرتهاى امپریالیستى بر سر تأمین
هژمونی و تقسیم حوزۀ نفوذ را به یک تقابل آشکار که
در آن میلیونها انسان در معرض نابودی قرار خواهد
گرفت میکشاند وقوع و تشدید یک بحران فراگیر
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
زمانی فراهم آورده است .همانگونه که میبینیم رکود
اقتصادی امریکا و ضعف بنیۀ مالی آن همین اکنون رقابت
میان سرمایهها و تضاد میان قدرتهاى امپریالیستى و
ادامه در صفحه 9
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است .به همین دلیل امریکا نیروهای اسالمی و ناسیونالیسم
های قومی این یاران جنگ سردی اش را بار دیگر در

کاپیتالیستى از جمله چین و امریکا را تشدید نموده و
جهان شاهد یک جنگ سرد جدید با چاشنی تقابل
ایدئولوژیک شده است که پیامد بلندمدت آن
شکلگیرى صفبندیهاى جدیدى در صحنۀ سیاست
بینالمللى خواهد بود.

هیأت یک دست به قدرت سیاسی میکشاند تا در
وضعیت جدید و تقابل منافع بلوک های رقیب نقش شان
را به عنوان پاسدار منافع امریکا و متحدان جهانی و
منطقهیی اش اداء نمایند .جمهورى اسالمى یا امارت
اسالمی سرمایه که یک رأس اصلی آن را طالبان تشکیل

بنابراین با شکست پروژۀ دموکراتیزاسیون امپریالیستی

خواهند داد ،گزینۀ مطلوب ،قابل اتکاء و پذیرش امریکا

امریکا در افغانستان دکتورین جدید قدرت حاکمۀ

در مناسبات جدید بینالمللى است.

امریکا به رهبری ترامپ که در واقع همان متاع کهنه
با ظاهر جدید یعنی اتکا به نیروهای سیاه ارتجاعی
است ،تدوین و دارد تحت عنوان "واقعیتهای
اجتماعی" و "ثبات سیاسی" اجرائی میگردد.
ادعاهای دیروزی مبنی بر "دموکراتیزه کردن حیات
اجتماعی مردم" و "رهایی زنان" با "درک واقعیتها
و هنجارهای حاکم در افغانستان" جاگزین میگردد.
این نشانۀ قدرت و صالبت طالبان و جنبشهایی از این
دست و قماش نیست که در یک چنین موقعیتی قرار
گرفته اند ،بل این "ثبات سیاسی" مورد نظر امریکا که
تابع منافع بلندمدت و استراتژیک آن در منطقه
میباشد است  ،که طالبان و در کل ارتجاع اسالمی-
قومی را به خدمت میگمارد؛ و ترکیبی از بالهت
مذهبی ،سنتهای عصرحجری و عصبیتهای قومی
را به منزلۀ ویژهگى فرهنگى و بومى و واقعیت سیاسی
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
خدمت تحقق و تأمین منافع استراتژیک امریکا آماده
میسازند .صدالبته که این همسویی طالبان-امریکا و
جنبش اسالم سیاسی در کل یک امر جدیدی نیست.
از گذشته های دور شاهد همسوئی منافع امپریالیسم
امریکا با جنبشهاى ارتجاعى اسالمى نه تنها در
افغانستان بلکه در سایر کشورهاى خاورمیانه نیز بوده

از این منظر رژیمى که قرار است بر محوریت طالبان شکل
بگیرد نه فقط پاسدار منافع امریکا است بلکه برای
بورژوازی جهانی به ویژه دول کاپیتالیستی جهان نیز با
توجه به وضعیت جدید در عرصۀ سیاست بینالمللی
مطلوبیت دارد؛ رژیم تئوکراسی در شکل امارت اسالمی
طالبان در دهۀ نود میالدی نیز مطلوبیتش را در مهار ،کنترل
و منکوب کردن آحاد جامعه نشان داده است و از این
جهت در فردای جلوس دوباره به قدرت سیاسی از طالبان
در رأس حاکمیت انتظار میرود که توان سرکوب
جنبشهای اعتراضی رادیکال اجتماعی از جمله جنبش
کارگری  -سوسیالیستی راکه در مخالفت با عواقب
اجتماعى ،سیاسی و اقتصادی مناسبات و سیستم مسلط
شکل خواهد گرفت در خدمت و حفظ مناسبات
کاپیتالیستی و تأمین قدرت و منافع صاحبان سرمایه و طبقۀ
بورژوا نشان دهد .از منظر جنبش ناسیونالیسم تباری پشتون
و ارتجاع اسالمی نیز جنبش سیاه طالبان به حیث یک
نیروی "منجی" مدافع ارزشهای ملی-اسالمی شایسته و
مطلوب و مستحق اقتدار سیاسی شناخته شده و از همین
حاال بر تن سران طالبان ردای خلعت میپوشانند و به این
اعتبار جانیان طالب با حمایت آشکار امریکا و شرکای
منطقهیی و جهانی اش در موقعیتی رانده شده اند که
سرنوشت جامعه را در همراهی سایر نیروهای اسالم
سیاسی یکسره و در همۀ عرصههای سیاسی-اجتماعی رقم
خواهند زد.

ایم؛ انطباق منافع این جنبشها و منافع کاپیتالیستى و
امپریالیستى بار دیگر جنبش اسالمی در هیأت طالبان

از همان آغاز طرح مصالحۀ امریکا با طالبان روشن بود که

را از نظر منافع امپریالیستى امریکا مطلوب ساخته
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توهم در شناخت دشمن

مصاخنۀ ترتامۀ "تاهم"...

دولت پسا انتخابات ،با وجود همۀ چالشها و ادعاها یک

جریان های مدنی و نقد جوهر دین  ،نه صرفاً نقد قرائت

بالفعل است .عوامل بازدارندۀ تشکیل این چنین

دولت گذار برای فراهم آوردن زمینه های شکل گیری و

طالبانی از دین ،در جریان مذاکرات بین االفغانی ،روشن

جنبش با تاسف در قدم اول پدیدۀ ناسیونالیزم است

مهندسی "امارت اسالمی سرمایه" است .این پروسه دارد

خواهد شد.

که مانع بسیج توده های وسیع دور یک پالتفرم

با اما و اگر هایی که الزمۀ همۀ بده و بستان های نیروهای
متخاصم است ،به سرانجام مطلوب میرسد که چیزی جز
شکلگیری ساختار سیاسی جدید بر محوریت طالبان و
حفظ و ضمانت منافع استراتژیک امرکا بوده نمیتواند .در
دنیای واقع و در متن تعارض منافع طبقات مختلف
اجتماعی ،و مهمتر از آن حفظ منافع سرمایه امپریالیستی
است که تالش های کنونی برای دست یابی به نوع ثبات
سیاسی معنی مییابد .از این جهت دولت غنی ناگزیر شده
است که به بهنانۀ تعیین سرنوشت  ٤۰۰زندانی باقی ماندۀ
طالبان که خطرناک خوانده میشوند"لویه جرگۀ

توهم نیرو های چپ در توصیه برای ایجاد جبهه یی بر ضد
طالبان ومتشکل از فعاالن جریان های مدنی ،بدون تردید
ناشی از عدم درک ماهیت آن جریان ها است .آنها وجهۀ
مشترک آن جریان ها و طالبان را در پیوند شان به سرمایه

مشترک به خاطر حقوق انسانی شان می گردد ،موانع
دیگر مثل موانع سمتی و حزبی و عقیدتی است که
این موانع نه تنها در داخل افغانستان بلکه در خارج از
مرز ها هم افغانها را در گیر کرده است.

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

ازجانب دیگردولت افغانستان هیچگاهی واقعیت

سوی آن سرمایه داری و جریان های مربوط به آن قرار

طالبان را به عنوان یگ گروه اجیر و جنایتکاربرمال

داشته باشد ،در سوی دیگر آن صف کارگران (ولو به

نساخته و همواره ازان ها به نام اپوزیسیون ،برادران نا

عنوان طبقه ای در خود) قرار دارد .و این صف بندی نشان

راضی قُبح زدایی کرده که این باعث گردیده است

دهندۀ ماهیت طبقاتی جنگ است.

که طالبان از یک گروه تروریست وحشی و اجیر به
یک گروه جدی سیاسی مشروعیت داده شود ودر

اضطراری مشورتی" را فرا بخواند تا به رژیمی که قرار

نقش ناسیونالیسم تباری و دین را در جنگ جاری در

است سر کار بیاید مشروعیت حقوقی و اجتماعی کسب

افغانستان که در کنفرانس بن نهادینه گردید ،نمیتوان

گردد و همچنان به پروسه شکلگیری یک چنین دولتی

نادیده گرفت .برنامۀ مخصوصاً اشرف غنی در استفاده از

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

تبارگرایی برای ایجاد یک پایگاه اجتماعی ،که دیگر نه

مخاصمه از جانب دولت پوشالی قبل از هر نیاز دیگری از

تنها از کنترول خارج شده بلکه بر عکس موجودیت دولت

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

او را به خطر انداخته ،و به هویت ظاهری جنگ در

اقتصادی یک فاکتورعینی و مادی محکم جهت تالش و

افغانستان تبدیل شده است ،هم واقعیت انکار ناپذیری

تقال برای دست یافتن به نوعی ثبات سیاسی است .صلح با

است .اما نباید فراموش کرد ناسیونالیسم که از الزامات

طالبان و جناح های منشعب از آن و حزب اسالمی

نظام سرمایه داری است ،محدود به باشندگان جغرافیای

حکمتیار و سرانجام زمینه چینی برای ساختار سیاسی

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

جدید که تکنوکراتها و نئولیبرالهایی از جنس اشرف

تبار تعمیم داده میشود .راه حل نهایی معضل  ،از آن جایی

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

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

امروز زنان و همۀ توده های خسته از جنگ به یک

را بازی نمایند از این ملزومات و منفعت های مادی و عینی

راه مبارزۀ طبقاتی میگذرد.

صلح واقعی نیاز دارند کارگران بی پناه افغانستان از

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
بدان مباهات می کردند از جمله «گشایش» به نفع زنان،
دموکراسی و جامعۀ مدنی را با جانی ترین ،درنده ترین و

مبارزه یی که از فعالین کارگری میخواهدتانیروی شان را
در انسجام و سازمان دهی کارگران متمرکز نموده و توهم
دست آورد از مذاکرات جناح های متخاصم بورژوازی و
امکان تغییر توسط خرده بورژوازی را کنار بگذارند.

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
رهبران شان برای اندوختن یک سکه بیشتر از پست
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.

کشتار و جنگ های نیابتی نیروهای ارتجاعی به ستوه
آمده اند .بهبود شرایط زنده گی مردم و تأمین آزادی
و رفاه که خواست کارگران و قشرهای محروم جامعه
است ،و همچنین رفع تبعیض و رهایی زنان بدون
شکل گیری یک آلترناتیو نیرومند کارگری و سهم

زن ستیزترین نیروها به معامله گذاشته و قربانی منافع

بارز زنان در آن ،نمی تواند تحقق یابد که به یقین راه

قدرت طلبانـۀ شان نمایند.

درازی در پیش است.
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راه حل دموکراتیک با سنت قبیلوی؟
یونس سلطانی
جدال برای حفظ و استمرار قدرت که امکان کیفیت برتر

زبان آنها کلماتی که تعلق شخصی اشیا را به افراد می

از چنگ و دندان نشان دادن این دو رقیب به همدیگر

زندهگی مادی را میسر می سازد ،جدالی است به قدامت

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

در زمان سرکس انتخابات زمان زیادی نمی گذرد.

ایجاد تفاوت های اجتماعی میان انسان ها .باور عمومی از

پدیدۀ ملکیت بیگانه بوده اند .این موضوع برای کریستف

تفاهم و تأیید نقش همدیگر در لویه جرگه نیاز

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

کولومبوس که در شرایط اجتماعی دیگری رشد کرده

مشترک این دو تن و همسویی آن با منافع سرمایه

که گویا خودخواهی و قدرت طلبی بخشی از سرشت

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

داری پیر در کاربرد از پاپولیسم و اسالم سیاسی است.

انسان هاست .براساس این استدالل انسان ها هر قدر هم

بود.

بحران های پی در پی نظام سرمایه داری که نجات

که درست کار باشند ،در مقام قدرت ،برای حفظ موقعیت
و ادامۀ قدرت از استفاده از هر وسیله و ترفندی ،حتی
فریبکاری و دست یازیدن به جنایت ،ابا نمیورزند.
بر مبنای معیارهای حاکم بر زندهگی در جوامعی که
تقسیم ثروت های اجتماعی در آنها غیرعادالنه بوده و
امکان میزان استفاده از هستی مادی به موقعیت اجتماعی
افراد ربط میگیرد ،حرص و طمع به عنوان یکی از
خصوصیات ذاتی انسان ها توجیه میشود .آزمندی یک
فرایند ژنتیکی نبوده و انسان ها از بدو تولد حریص به دنیا
نمی آیند .شرایط حاکم بر زنده گی انسان ها ،عدم
موجودیت امکانات و ثبات در کسب حد اقل نیازمندی
های زنده گی و در نتیجه عدم موجودیت اعتماد به آینده
سبب میگردد که انسان ها در صدد راه حل های فردی

تغییر در شکل و مناسبات تولید به صورت قهری سبب
تغییر در مناسبات روبنایی جامعه از جمله فرهنگ گردیده
و مهر خود را بر همۀ فعل و انفعاالت انسان ها در همان
مقطع میکوبد .سیستم اقتصادی موجود یعنی سرمایه داری
که فلسفۀ وجودی اش بر مالکیت خصوصی و کار مزدی
استوار است ،بیشتر از هر زمان دیگر بر عمق فاصلۀ طبقاتی
افراد افزوده و هرگونه امنیت را از انسان ها سلب کرده
است .متناسب به موجودیت این همه ناهنجاری های

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
در داخل برای مدیریت یک هرج و مرج کنترول
شده ،را روشن می سازد.

نگردیده و دامن افراد مربوط به هر طبقه و اقشار اجتماعی

و مخصوصاً فقر فزاینده در میان کارگران خواهد بود

دیگر را نیز میگیرد ،حرص و آز چسبیدن به قدرت نیز

که تأمین هر وعده غذای آنها و خانواده هایشان بسته

افزایش می یابد.

گی به فروش نیروی کار و دریافت مزد شان دارد.

در نابرابری های اجتماعی دارد ،در ذات خود تناقض

رقابت های بین المللی برای ایجاد نظم نوین بعد از

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

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می باشد ،بازتابی از همین

صورت سیستماتیک تالش می ورزند تا دلیل اصلی

میکانیسم است .خاصیت وسوسه انگیز و جذاب قدرت

آزمندی انسان ها مانند عوامل ناهنجاری های دیگر

باعث میشود که دکتور اشرف غنی و دکتور عبداهلل که

اجتماعی از نظرها پنهان نگه داشته شود .ولی واقعیت این

به ارادۀ آمریکا به کار گماشته شده اند ،نه از سر بیسوادی

است که خصوصیاتی از این قبیل در انسانها کسبی بوده و

بلکه با عطش سیری ناپذیر حفظ و استمرار قدرت ،در

متآثر از شرایط حاکم در محیط زیست آنهاست.

عصر حاضر ،قرن  ،۲1به میکانیسم بدوی قبیلهگرایی "لویه

آمریکا گردید ،از خصوصیات مردمانی می نویسد که در

گروه هایی چون طالبان که محصول اسالم سیاسی

اجتماعی ،عدم امنیت که صرفاً به کارگران محدود

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

هایش که سرآغاز غارت باشنده گان "بومی" در قارۀ

انسانی سرمایه داری ممکن نیست  ،ضرورت تحمیل

پی آمدهای چنین توافقاتی بی تردید گسترش ناامنی

شرایط فعلی جدال قدرت در افغانستان که شدیداً متأثر از

کریستف کولومبوس در یادداشت هایی از جریان سفر

از آن جز با سر نگون کردن این نظام شدیآ ضد

جرگه" چنگ انداخته و حامیان بینالمللی آنها نیز به آن
ابزار عهد عتیق مُهر تأیید بگذارند.

راه حل های بحران های ذاتی سرمایه داری عمدتآ از
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
بیشتر از  ٤۰۰زندانی ای که حتی با معیارهای دولت
فعلی افغانستان نیز جنایت کار توصیف شده اند،
تعیین کرده اند .غنی و عبداهلل با مصرف  33۰ملیون
افغانی (  ٤،3ملیون دالر) در بحرانی ترین شرایطی که
دولت ،طالبان و حامیان بین المللی آنها مسٶول
مستقیم ایجاد آن هستند ،جنایات شان را با توسل به
ادامه در صفحه 17
ادامه منابع در صفحه 15
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مصاخنۀ ترتامۀ "تاهم" تلوترتون کاتال خدتد تا کنرا شلطاتی در مورد
تارکشت طالنان و مشألۀ رتان در افغاتشنان

سیامک بهاری :بازگشت طالبان به قدرت سیاسی به چه

تجاوز ،انفجارو ذرع وخرید وفروش مواد مخدرسهیم

خواستار تعدیالت بزرگ و جدی در قوانین و

صورت ممکن خواهد شد؟ جامعه شاهد تشکیل امارت

بودهاند شدیدا ناراض اند  ،لذا به باورمن افغانستان وارد

مدیریت در جامعه بعد از حضور در قدرت سیاسی

اسالمی خواهد بود؟

یک جنگ فرسایشی دیگر خواهد شد تا مستقر شدن

استند.

امارت اسالمی طالبی.

من در عجبم بر این زنان که طالبان حتی وجود شان

کبرا سلطانی :طالبان با ایجاد ترس و ارعاب توانسته
اند به لحاظ روانی فضا را در افغانستان تحت تاثیر قرار

سیامک بهاری :در ترکیب هیات مذاکره با طالبان زنان

داده و عمال خود را به عنوان یک قدرت سیاسی غالب

هم گنجانیده شده اند .آیا اصوال در این ترکیب باید

معرفی کنند که گویا می توانند با ابزارجنگ و نظامی

شرکت کرد؟

گری به قدرت برسند و از جانبی با حمایت آمریکا و کل

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

کبرا سلطانی :ببنید فلسفۀ اسالم طالبی برگشت به اصل

با مشت و لگد استقبال شد و در حضور تکنوکرات

اسالم است یعنی عصرتحجر  1٤۰۰سال پیش  ،طالبان از

های به اصطالح لیبرال با رکیک ترین الفاظ ازطرف

دشمنان سرسخت آزادی زنان در جامعه اند آنها بودن زن

مردان متحجر قبیله روبرو شد.این زنان آنجا هم

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

حضور داشتند حتی یکی هم نگفت چرا ؟

اشاره کوتاه در زمان قدرت امارت اسالمی طالبی دردهه

فراموش نکنید همین عروسک های بی زبان و

گرچه محاسبات رهبران طالب با در نظر داشت زمینه

 9۰درافغانستان داشته باشم ،درین دوره مکاتب دخترانه به

نمایشی درسوار کردن منفورترین چهرۀ ضد زن

سازی کشورهای درگیرمعامله ودولت ضعیف و فاسد

آتش کشیده شد ،مکان زنان به صورت رسمی گوشۀ

گلبدین حکمتیار بر گردۀ مردم و آزادی بیش از

افغانستان برگشت دوباره امارت اسالمی است ولی

آشپزخانه تعیین شد و زنان بدون مرد محرم حق خروج از

3هزارجنایتکار جنگی او هم حضور داشتند.

واقعیت این است که طالبان همان نیرو های دهشت افگن

خانه را نداشتند ،مکان های فروش مواد کازموتیک و

و این بار بیشرمانه تر و با خفت و پر رویی برای

پراگنده یی هستند که حتی یک پایگاه ثابت نظامی

فیشن برای زنان مسدود شد .مامورین امر به معروف و نهی

بازگشت امارت اسالمی طالبان و سهیم کردن آن در

ندارند وفقط درروستا ها بنابر مشترکات اتنیکی جا به جا

از منکر طالبان در جاده ها مسؤول لت و کوب زنان بود

قدرت سیاسی بر خونهای رخشانه ها پا میگذارند.

شده اند وفقط در سطح یک گروه تروریستی می توانند

اگر رنگ برقۀ آنها غیراز آبی و سفید می بود لت و کوب

فعالیت کنند .این گروه قادر به مدیریت و برنامه ریزی

می شدند  .طالبان زنان را در مال عام تیرباران وقصاص

سیامک بهاری :مقابله با بازگشت طالبان را چگونه

منسجم نظامی ،سیاسی ،مالی وامنیتی برای افغانستان

میکردند ،میدان فوتبال(غازی استدیوم) به قتلگاه زنان

باید سازمان داد؟

نیست لذا قدرت مدیریت و کنترول اوضاع را در

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

افغانستان ندارند ،ثانیاً همانقدر پشتوانۀ نظامی سیاسی

در قسمت بهداشت و تداوی  ،دوکتوران مرد حق معاینه و

طالبان به دست سرمایه داری جهانیست که از دولت

تداوی زنان را نداشتند و در واقعات حیاتی معاینات و

افغانستان است ،ثالثاً طالبان پایۀ توده یی ندارند مخصوصاً

تداوی و تزریق از روی پوشش بر زنان صورت می گرفت

زنان و جوانان و روشنفکران جامعه مانع بزرگی بر

خالصه در طی استبداد  5سالۀ متحجرین طالبی تا سال

بازگشت عصر تحجر و ایجاد امارت اسالمی در افغانستان

1381فعالیت زنان درجامعه حذف شدند ،امروز هم طالبان

است.همین اکنون فیصدی باالی جامعه از آزادی

حضور زنان را روی احکام اسالمی به نوع خودشان

زندانیان تبه کار طالبی که در کشتار ،ترور ،آدمربایی، ،

میخواهند ،آنها قانون اساسی افغانستان را ملغا دانسته

ارتجاع منطقه  ،زمینه سازی برای بازگشت طالبان و سهیم
کردن آنها در قدرت سیاسی در افغانستان درجریان است،
ولی به باور من احیانا بازگشت طالبان به قدرت سیاسی
مانند دهه  9۰نخواهد بود.

کبرا سلطانی :واقعیت اینست که اکثریت بزرگ
مردم افغانستان از طالبان در نتیجه قصاوت ها و اعمال
غیر انسانی شان نفرت دارند یعنی اکثریت بزرگ
زنان  ،جوانان و توده های مردم هم از جنگ و هم از
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
ادامه در صفحه 1۰
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نوشتۀ صمیم آزاد
حجاب زندان متحرکِ زنان است .حجاب سمبول تحقیر،

چونکه پوشیدن حجاب به نفع شان است و آنها مؤمنه و

سرمایه داری به نفع زنان وضع شده و اذیت و آزار

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

باعفت شناخته می شوند و از آزار و مزاحمت و تعرض

شدن زنان و دختران را جرم اعالن نموده و اکثر

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

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

مردان و پسران از ترسِ قانون و پولیس و زندان و

ساخت.

حجاب نپوشند ،توسط مردان آزار و اذیت و بی حرمت

جریمه هم ،مزاحم زنان نمی شوند.

آیا حجاب در قرآن اجباری است یا اختیاری؟ آیاتِ قرآن

خواهند شد.

برعکس ،در جوامع اسالم زده که حجاب اجباری

نشان می دهند که حجاب در اسالم اجباری است .معموالً

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

است ،مردان و پسرانِ نو جوان و جوان تشنه اند؛ تشنۀ

اسالم گرایان می گویند که حجاب برای مصونیت زنان

حجاب اجباری است ،زنان و دختران امنیت دارند و توسط

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

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

مردان آزارو اذیت و بی حرمت نمی شوند؟ آیا زنان و

چونکه بخش زیادی از آنها محرومیت جنسی دارند،

سخن شان اهانت به مردان است .آنها همه مردان را

دختران افغانستانی که حجاب می پوشند ،توسط مردان و

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

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

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

زنان و دختران را آزار و اذیت می کنند.

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

نمی شوند؟ واقعیت این است که خیابان آزاری زنان و

به عالوه ،باید تأکید کرد که وقتی زنان توسط

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

دختران در ایران ،افغانستان و بقیه جوامع اسالم زده خیلی

مردان هوسباز و زن ستیز آزارو اذیت و بی حرمت

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

گسترده است .زنان و دختران تجربه های تلخ و دردناکی

می شوند ،درست این است که آنها دستگیر ،محاکمه

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

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

و مجازات شوند ،نه اینکه نصف نفوس جامعه (زنان

حجاب بپوشند .یکی از آیات حجاب ،آیهٔ  59سوره

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

و دختران) در زندان متحرک پیچانده شده و مورد

احزاب است .به آیهٔ ذیل توجه فرمایید:

می گویند ،به سینه ها و باسن هایشان دست می زنند و آنها

ظلم و ستم قرار بگیرند.

سوره االحزاب ،آیه  :۵۹یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ
لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ
مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ۚ ذَۚلِكَ أَدْنَىۚ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا
یُؤْذَیْنَ ۚ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا( .ترجمه مهدی

را بی حرمت می سازند .در طی چند سال گذشته

راجع به «شأن نزولِ» آیهٔ فوق« ،تفسیر نمونه»

گزارشات زیادی از خیابان آزاری زنان و دختران منتشر

چنین می گوید" :آن ایام زنانِ مسلمان به

شده است .خیلی از زنان و دختران خاطرات تلخ شان را از

مسجد میرفتند و پشت سر پیامبر صلّی اللّه

مزاحمت و دست اندازی مردان و پسران منتشر کرده اند.

علیه و آله نماز میگزاردند ،هنگام شب

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

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

موقعی که برای نماز مغرب و عشاء میرفتند

کبرا خادمی شورت آهنی درست نمود و در خیابان کابل

بعضی از جوانان هرزه و اوباش بر سر راه آنها

گشت زد.

مینشستند و با مزاح و سخنان ناروا آنها را

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
است و خدا (در حق خلق) بسیار آمرزنده و
مهربان است).
ترجمه مکارم شیرازی :ای پیامبر! به همسران و
دخترانت و زنان مؤمنان بگو« :جلبابها [=
روسریهای بلند] خود را بر خویش فروافکنند،
این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار

در جوامع پیشرفتهٔ سرمایه داری که حق آزادی پوشش
برسمیت شناخته شده و زنان و دختران چادر ،روسری ،برقه
و روبنده نمی پوشند ،آنها امنیت بیشتری دارند ،بی حجابی
زنان و دختران در اذهان مردان و پسرانِ جوان عادی شده،
چشمان شان از دیدن موی و گردن و سینه و باسن زنان و
دختران پُر شده و محروم از دیدن شان نیستند .به همین
خاطر اکثر مردان مزاحم زنان و دختران نمی باشند .البته

قرار نگیرند بهتر است؛ (و اگر تاکنون خطا و

عده یی از مردانِ عقبمانده و هوسباز در آن جوامع هم پیدا

کوتاهی از آنها سر زده توبه کنند) خداوند

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

همواره آمرزنده رحیم است.
آیهٔ فوق به محمد دستور داده است که :به دختران و
زنان خود و زنان مسلمان بگو که خود را با چادر بپوشانند.

تعداد شان به اندازهٔ جوامع عقبمانده و اسالم زده خیلی
گسترده نیست .همچنین ،در اثر مبارزات احزاب مترقی و
زنان پیشرو برخی قوانین مترقی در جوامع توسعه یافتهٔ

آزار میدادند و مزاحم آنان میشدند .آیه
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".
می بینید که راجع به شأن نزولِ آیهٔ فوق گفته
شده است که به خاطر چند تن از جوانانِ هرزه و
اوباش که بر سر راه زنان مؤمنه که برای عبادت به
مسجد می رفتند ،می نشستند و با مزاح و سخنان ناروا،
آنها را آزار و اذیت می کردند.
خیلی عجیب است! به جای آن که جوانان هرزه
دستگیر ،محاکمه و مجازات شوند ،محمد آیهٔ فوق
را میاورد و حجاب را بر زنان تحمیل می نماید و
ادامه در صفحه 1٤
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آنها می نشینند .می گویند که زنان و دختران هم

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

همینطوراند .اگر زنان و دختران حجاب داشته باشند،

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

اختیار و آزادی پوشش نصف نفوس جامعه را سلب می

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

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

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

حجاب باشند ،همیشه مورد آزار و اذیتِ مردان هوسباز،

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

است عدالت محمد و خدایش!

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

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

نمونه» چنین می نویسد" :در قسمت اول میگوید:

که وقتی موی و گردن و برجسته گی سینه های زنان

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

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

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

«ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان

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

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

نیست .تجربه نشان داده است که هرقدر محدودیت برای

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

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

پسران ،پسران شوهر ،برادران ،پسرانِ برادران ،پسرا ِن

به عالوه ،وقتی عده یی از مردان جاهل و عقب مانده

خواهران ،زنان همکیش (زنان مُسلمه) ،بردگان شان

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

(کنیزان شان) و کودکانی که از شرمگاه زنان آگاهی

نه اینکه آزادی زنان سلب و آنها در زندانِ متحرک

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

پیچانده بشوند .همچنین ،راجع به پوشیدن حجاب ،به

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

آیهٔ ذیل توجه فرمایید:

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

سوره النور ،آیه  :۳۱وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ
أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىۚ
جُیُوبِهِنَّ ۚ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
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
عَلَىۚ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ
مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا
أَیُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.

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

آیت اهلل مکارم شیرازی راجع به آیهٔ فوق در «تفسیر

مؤمنین بگو :جلبابها [روسریهای بلند] خود را
بر خویش فرو افکنند این کار برای این که
شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر
است» و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنها سر
زده توبه کنند (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ
بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ
جَلَابِیبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنی أَنْ یُعْرَفْنَ فَال یُؤْذَیْنَ).
هدف این است که زنان مسلمان در پوشیدن
حجاب سهلانگار و بیاعتنا نباشند مثل بعضی
از زنان بیبندوبار که در عین داشتن حجاب
آن چنان بی پروا و الابالی هستند که غالبا
قسمتهایی از بدنهای آنان نمایان است و همین
معنی توجه افراد هرزه را به آنها جلب میکند.
و از آنجا که نزول این حکم ،جمعی از زنان با
ایمان را نسبت به گذشته پریشان میساخت،
در پایان آیه میافزاید« :خداوند همواره
آمرزنده و مهربان است» (وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً
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
طعمه فکر می کنند و مردان را وحشی .بجای آن که
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.
عدۀ زیادی از مالها و اسالم گرایان زنان و دختران را
مثل چاکلیت فکر می کنند و مردان را تشبیه به مورچه

ترجمه مهدی فوالدوند :و به زنان با ایمان بگو:
«دیدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و
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
پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران
برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان
[همکیش] خود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد
که [از زن] بىنیازند یا کودکانى که بر عورتهاى
زنان وقوف حاصل نکردهاند ،آشکار نکنند؛ و

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

پاهاى خود را [به گونهاى به زمین] نکوبند تا

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

آنچه از زینتشان نهفته مىدارند معلوم گردد.

استدالل می کنند که :وقتی چاکلیت ها پوش داشته

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

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

توبه کنید ،امید که رستگار شوید.

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

خوشبخت و سعادتمند شوید.
آیهٔ فوق نشان می دهد که حجاب در دینِ اسالم کامال
اجباری است .یعنی آن چیزهای را که محمد از قول
خدایش به زنان دستور داده ،زنان باید رعایت نمایند.
راجع به «شأن نزولِ» آیهٔ فوق «دانشنامه اسالمی» چنین
می نویسد" :جابر بن عبداهلل بنا به نقل مقاتل
چنین گوید :اسماء دختر مرثد داراى نخلستانى
بود .روزى زنان مدینه نزد وى رفته بودند در
حالتى که لباسى که روى لباسها مى پوشند و
به آن آزار مى گفتند ،در تن نداشتند و از این
روى زینت پاى آنها یعنى خلخال و نیز گردن
و برآمدگى سینه (پستان) آنها کامالً نمایان
شده بود.
اسماء به سخن آمد و گفت :این چه حرکت
زشتى است که مرتکب شده و با این وضع در
باغ من آمده اید .خبر به رسول خدا صلى اهلل
علیه و آله و سلم رسید و این آیه نازل گردید.
و درباره این قسمت از آیه «وَالیضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ» گویند :زنان در هنگام راه رفتن در
میان بازار خلخال که بپا داشتند ،پاهاى خود را
به یکدیگر میزدند و خلخال مزبور به صدا
درمیآمد و به این وسیله جلب توجه مردم را
به خود مینمودند با نزول این آیه از این
حرکت که موجب تهییج شهوت مردان
میگردید ،منع گردیدند".
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حجاب در اسالم
می بینید که در شأن نزولِ آیهٔ فوق گفته شده است

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

حجاب بپوشند تا از لذت جویی و سؤ استفاده جویی

پوششها ،نام مقنعه و روسرى آمده و این

مردان نامحرم ،مصون باشند!

دلیل بر اهمیّت پوشش سر و گردن و سینه

قرایتی ادامه می دهد" :هرکارى که زینت زن را

که اسمأ دختر مرثد نخلستانی داشته .روزی عده ای

است« .وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُیُوبِهِنَّ»"

آشکار کند یا دیگران را از آن آگاه سازد

از زنان مدینه نزد وی می روند و برآمدگی سینه ها،
خلخال پاها و گردن شان نمایان بوده .اسمأ به آنها

یعنی زنان مسلمان باید سر و گردن و سینه هایشان را با

ممنوع است« .لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ»"

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

قرایتی واضح می گوید که آشکار کردن زینت زنان

می گوید که این چه حرکت زشتی است که شما زنان

قرایتی ادامه می دهد" :پوشیدن هرگونه کفش و

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

مرتکب شده اید! وقتی خبر به گوش محمد می رسد،
وی آیهٔ  31سورهٔ نور را صادر می کند تا زنان

لباسى که هنگام راه رفتن ،سبب آشکار شدن

کنند تا مردان نامحرم و هوسباز به فکر سؤ استفاده

زیور و زیبایىهاى زن شود ،جایز نیست« .وَ ال

گردنها ،برآمدگی سینه ها و خلخال پاهای شان را

یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ»"

جویی و کامجویی از آنها نیفتند.
قرایتی می نویسد" :با حفظ حجاب ،حضور زن در

بپوشانند.

می بینید که در اسالم پوشیدن هر نوع کفش و لباسی

جامعه مانعى ندارد« .وَ ال یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ» همان

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

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

گونه که شرکت زن در نمازجماعت بالمانع

می نویسد" :در لزوم عفّت و پاکدامنى و ترك

نیست .هنگامی که زنان راه می روند ،نباید زیورآالت

است« .وَ ارْکَعِی مَعَ الرَّاکِعِینَ»"

نگاه حرام ،بین زن و مرد فرقى نیست.

شان آشکار شوند .چونکه اگر آنها آشکار شوند و

قرایتی می گوید که در اسالم زنان فقط با داشتن حجاب

«یَغُضُّوا -یَغْضُضْنَ -یَحْفَظُوا -یَحْفَظْنَ»"

مردان نامحرم ببینند ،مرتکب گناه می شوند.

حق دارند که در اجتماع حضور پیدا بکنند .یعنی آنها

آیا زنانی که حجاب نپوشند ،آنها بی عفت و فاسد

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

مجاز نیستند که بدون حجاب از خانه برآیند.

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

«مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ»" قرایتی دروغ می گوید .وقتی

بعد از اینکه جریان اسالمی به رهبری روح اهلل خمینی در

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

زنان حق انتخاب پوشش شان را ندارند و اختیار پوشش

ایران به قدرت رسید و جمهوری اسالمی تشکیل شد،

خوانده شدن زنان به خاطر بی حجابی توهین بزرگ

شان به دست اسالم و اسالم گرایان می باشد ،معلوم

حجاب بر زنان تحمیل شد .در  8مارچ سال  1358هزاران

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

است که آنها هیچ نوع حقوقی ندارند.

تن از زنان آزادی خواه و پیشرو بر علیه حجاب اجباری

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

قرایتی می نویسد" :زن ،مىتواند زینت خود را

تظاهرات بزرگی در تهران برگزار نمودند .یکی از

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

به زنان مسلمان نشان دهد ولى نزد زنان کفّار

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

پاکدامنی و عفت زنان را حفظ نمایند .زنان در اسالم

خود را بپوشاند« .نِسائِهِنَّ» (زیرا ممکن است

سری ،نه تو سری».

مالک دارند و فقط مالکان شان حق دارند که موی،

آنها نزد شوهرانشان یا مردان بیگانه ،آنچه را از

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

زن مسلمان دیدهاند توصیف کنند").

این شعار آزادیخواهانه و مترقی هم بر علیه حجاب بود و
هم بر علیه جمهوری اسالمی و مزدورانش .وحوش

حجاب نپوشند ،به این معنی است که همه مردان از

می بینید که قرایتی می گوید که زنان مسلمان مجازاند

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

آنها لذت می برند.

که زینت و زیبایی خود را فقط به زنان مسلمان نشان

قرایتی ادامه می دهد" :جلوه گرى زنان ،در

شدند که حجاب را به زور بر زنان تحمیل نمایند.

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

وقتی حجاب تحمیلی باشد ،آزادی و اختیار زنان کامال

نشان بدهند .چونکه اگر زنان مؤمنه زینت خود را به

سلب شده و در زندان متحرک محبوس می شوند.

اسالم جلوه گری زنان را ممنوع کرده است .زنانی که

زنان کافران نشان بدهند ،آنها با شوهران شان قصه می

جریانات اسالمی می خواهند زنان اسیر ،تابع و مملوکِ

حجاب نپوشند ،آنها جلوه گر توصیف می شوند .یعنی

کنند و مردان کافر تحریک شده و هوا و هوس زنان

مردان باشند .وقتی زنان حق نداشته باشد که بدون

آنها بدن شان را آشکار و نمایان می سازند تا مردان

مسلمان را می کنند.

نامحرم و هوسباز از آنها لذت ببرند.

قرایتی ادامه می دهد" :حجاب و پوشش زن به

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

قرایتی می نویسد" :ظاهر بودن قسمتهایى از

معلوم است که آنها هیچ نوع حقوق و آزادی نمی داشته

خاطر تمایالت جنسى مردان است .لذا در برابر

باشند.

بدن که به طور طبیعى پیداست( ،صورت،

مردانى که میل به همسر ندارند پوشش الزم

دست یا پا) مانعى ندارد« .إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها»"

تحمیل برقه ،روبنده ،چادری و روسری یکی از بدترین

نیست« .غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَۀِ مِنَ الرِّجالِ»

مطابق به تفسیر قرایتی و بقیه مفسران اگر صورت و

حجاب وپوشش ،واجب است« .وَ لْیَضْرِبْنَ

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

جامعه ممنوع است« .وَ ال یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ»"

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

بِخُمُرِهِنَّ»"

بقیه قسمت های بدن زنان پوشیده باشند تا مردان

قرایتی می گوید که پوشیدن حجاب به خاطر تمایالت

نامحرم نبینند و کنترل شان را از دست ندهند.

جنسی مردان بر زنان واجب شده است .یعنی زنان باید

روبنده برای حفظ زنان از دست اندازی مردان واجب
شده است .آنها معتقدند که حجاب مصونیت است ،نه
محدودیت .گروه های اسالمیستِ چون طالبان ،داعش،
القاعده ،بوکوحرام ،الشباب و گروه های دیگر می
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لویه جرگه سنگر ارتجاعی دولت پوشالی
زرقا فروغ
ما هر روز و به نحوی وارد عصر فاجعه باری می

اخیراً افرادی آشکارا بیرق خونبار طالبان را در پارک

کارنامه های سیاهی هم داشته باشند .و همواره برای به

گردیم که ارتجاع ،پوپولیسم ،ناسیونالیزم و مذهب به

ملت در تهران برافراشتند ،مگر رژیم فاشیستی ایران که

دست آوردن یک سکۀ بیشتر از بیشرمانه ترین اعمال ابا

اشکال گوناگون درحال رشد است ،وتمام جناح های

آواز آزادی خواهی را در گلوی کارگران و آزادی

نورزند حاصل چنین شرایطی منجر به واپسگرایی جمعی

درگیر به طرز وحشتناکی درگیرعوام فریبی،

خواهان ایرانی خفه می کند و کارگران گرسنه مهاجر

و تکرار اختناق و فاجعۀ انسانی است.

چوروچپاول  ،کشتار و ترور و معامله گری اند  ،آنچه

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

در چنین وضعیتی نیرو های پیشرو و آزادی خواه مجال

که با هزاران نیرنگ ودر لفافه های عوام فریبانه به

تمام ناتوانی اش در برابر جوانان بیدار و کارگران آگاه

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

خورد مردم داده میشود نسخههای به روزشدۀ سیاست

وسیله ساخته است ؛ ناظر افراشتن بیرق طالبان در روز

کالن بیسواد فالن قوم و یا نمایندۀ فاسد پارلمان و یا سنا

فاشیستی و عادیسازی روند ظالمانه و بی شرمانۀ

روشن می شود و عمالنشان می دهد که حمایتگر آنان

برای همه تعیین تکلیف می کنند.

عادت دادن مردم به جهل و بی خبریست  ،عادتدادن

است؟

جامعه یی که خود را در لبۀ پرتگاه و دچار بحران مییابد

مردم به پذیرش سیاستی که هر روز مفاهیم آزادی

ارتجاع سرمایه داری برای رسیدن به اهدافش به هر

ناامید ،بیعمل و محافظهکار شده در واقع آیینهدار همان

خواهی ،مدنیت  ،آگاهی و تعیین سرنوشت را نابود

وسیله یی دست می یازد با سنجش افکار عمومی راه

فاجعه یی می شود که ارتجاع بزرهای آن را کاشته و

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

کارهایی را برمیگزیند که پذیرش همه گانی داشته و

ثمرش را بر میدارد ،به این معنی که چنین جامعه یی را

سازد که نتیجه بالفصل آن همین پشتیبانی روزافزون

بتواند تودههای مردم را فریب دهد مثالً با توجه به سطح

آنگونه که ارتجاع خود خواسته است می چرخاند و

از پوپولیسم راست و رجوع به سنت های پوسیدۀ

دانش جامعه از موضوعات حساس دینی  -مذهبی

سمت وسو می دهد ،دقیقاً لویه جرگۀ صلح و موضوع

قبیلوی است.

گرفته تا سنت های مروج و در حال واحوال کنونی

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

درافغانستان امروز که فاجعۀ مذهب ،ناسیونالیزم ،مواد

افغانستان دامن زدن به تعصب و قومگرایی که بازار گرم

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

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

دارد میتواند تعداد زیادی آدم را به سوی جریانهای

رنگین است ،از این نوع ناگزیری کارگران و توده های

می کند ،ارتجاع و سرمایه داری برای تحکیم قدرت

ارتجاعی بکشاند.

به تنگ آمدۀ افغانستان است.

خویش در منطقه و برای به دست آوردن نیاز هایش

لویه جرگه ها در مجموع و لویۀ جرگۀ " مشورتی "

گاه به شکل فشار ،جبر و اختناق خونین و ترور جمعی

اخیر نماد تمام قد عقب مانده ترین مناسبات و سنتهای

توده های مردم جلوهگر میشود ،گاه در سیمای افکار

پوسیدۀ جامعۀ بشریست که دولت پوشالی کابل با

و عقاید پوسیده و گاهی هم با تکیه بر عادات و

استفاده از آن کرنش وزانوزدنش دربرابرارادۀ آمریکا

عقبماندهگیهای فرهنگی و سنتهای پوسیدۀ قبیلوی

مبنی برآزاد سازی آدمکشان طالب را پرده پوشی و

خود نمایی می کند .کشورهای همسایه از جمله

ماست مالی نموده وبا تظاهر به مدارا و مصالحه دست به

پاکستان که مزرعه و کار گاه طالب سازی اند و نسل

دامان آن برده و بدین لحاظ تاریخ ارتجاع و سنتها و

اندر نسل طالبان را تربیه نموده و در مال خانه های
طالبی پاکستان با جلیقه های انتحاری ردیف کرده و
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

وقتی در جامعه تصوری بار میاورند که گویا فاجعه یی
در حال رخ دادن است ،طبیعی است که جامعه در چنین
شرایطی دست به دامان سنتهای خاک خورده و رهبران
سنتی و معامله گر برده و نجات خود و جامعه را در پرتو
آنان جستجو میکند .چه بسا که این رهبران در گذشته

ابزارهای مشروعیت دهندۀ دوران باستان را یک بار
دیگرو به گونه یی مفتضح وننگین تکرار می نماید.
نسل جوان کارگر آگاه و ستم دیدۀ افغانستان باید ناجی
خود وهم طبقه یی های نا آگاه خویش باشند  ،که
همواره مورد معامله قرار می گیرند و بر خون های ریخته
ادامه در صفحه 2
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حجاب در اسالم
خواهند صورت زنان و دختران هم معلوم نشوند .اگر

یا کسانی مربوط به خودی ها قابل اغماض و چشم پوشی

راه حل دموکراتیک

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

صورت شان معلوم شود ،مردان را تحریک می کنند.

با سنت قبیلوی؟

گرفتن ضمانت بودن دربدنۀ دولت ریاست یک عنعنه

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

یک سنت عقب ماندۀ عشیره یی  ،یعنی لویه جرگه  ،با

قومی را که به کمک آمریکا و متحدینش به یک سنت

تحریک می شوند و برای کامجویی بر زنان حمله می

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

سیاسی برای کسب مشروعیت حاکمیت ارگ نشینان

کنند .در اسالم زنان جزئی از مایملک مردان بوده و

نمایند.

تبدیل شده است به عهده میگیرد.

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

ماهیت تضمین و حفظ دست آوردهای دولت پسا طالبانی

از اغاز ریاست جمهوری اش در آجندای کارش داشت)

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

با زیرکی تمام می خواهد مسٶولیت پی آمد آن را و

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

خواهند بود .حجاب پرچم اسالم سیاسی /اسالمیست

رهایی جنایت کارانی که بر اساس گزارش نهاد های

و دانشگاه ،به خوبی منعکس میگردد.

هاست .در هر جایی که اسالم سیاسی /اسالمیستها به

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

واقعییت آنگونه که ما همواره به آن اشاره کرده ایم این

قدرت رسیده اند ،در قدم اول حجاب را بر زنان

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

است که هیچگاه ارادۀ واقعی برای آزادی ،مخصوصاً

دوش اعضای لویه جرگه ،یا به اصطالح نماینده گان

آزادی زنان در افغانستان ،حتی در محدودۀ آزادی های

بگذارد.

دموکراتیک ،که در اولین گام ها مسیر آن با زدودن

در حقیقت ،آنها مردان را حیوان فکر می کنند که

فقط مالکان شان حق دارند که صورت ،گردن ،موی
و برآمدگی سینه های آنان را ببینند.
تازمانی که دولتها و گروه های اسالمی باالی جوامع
مسلط باشند ،زنان از همه نوع حقوق شان محروم

تحمیل کرده اند.
در دوران طالبان پوشیدن برقه جبری بود .اکنون
داعش همان کار را می کنند که طالبان می کردند.

مردم

مردساالری و زدودن باور هایی که مردساالری را توجیه

البته فرهنگ عقبمانده و ارتجاعی هم زنان را در بند

مینمایند می گذرد ،ممکن نیست.

نگه می دارد .در شهرهای کابل ،جالل آباد ،هرات،
مزار و قندهار ،طالبان مسلط نیستند ،ولی برقه در میان

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

بخش زیادی از زنان عقبمانده مرسوم است .مردان

به دهل صلح ،همه تالش در راستای زدودن قباحت از

مذهبی متعصب و مردساالر زیادی وجود دارند که

چهرۀ کریه جنایت کاران طالب که محصول پروژۀ اسالم

برقه را بر زنان و دختران شان تحمیل کرده اند.

سیاسی در زمین سرمایه است ،می باشد .پایان برنامه ریزی

تعدادی از زنان از ترس خیابان آزاری مردان برقه می
پوشند .در هر حال ،چه برقه ،روبنده ،چادری و

افق دید این دلقک در سخنرانی افتتاحیۀ لویه جرگه و

روسری بر زنان تحمیل شده باشد و یا زنان با اختیار

اظهار تشکر از زنانی که با محارم شان به لویه جرگه

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

اشتراک نموده اند ،به خوبی آشکار میگردد .ولی
قوانین سفر و اشتراک در گرد هم آیی ها یقیناً شامل حال
بسته گان مٶنث اشرف غنی نمیگردد .لویه جرگه ،این

است.

ابزار پوسیدۀ سنت قبیله گرایی حتی تحمل شنیدن حرف

باید حجابِ اجباری ممنوع شود .اگرچه هم حجاب

مخالف ،آن چه به عنوان نتیجه لویه جرگه که از قبل

اجباری و هم حجاب اختیاری سمبول فرودستی زنان

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

است .اما به زور برداشتن حجاب از سر زنان کار

خود دولت را با بر خورد فزیکی در صحن جرگه در

درست و خردمندانه نیست .برای لغو حجاب اجباری
و قوانین ارتجاعی دیگر باید قوانین و احکام اسالم بی
رحمانه و به شدت نقد شوند ،باید روشنگری صورت
بگیرد و آگاهی زنان و مردان باال برده شود ،باید

حالی که غنی و عبداهلل هر دو نظاره گرند ،پاسخ میدهد.
تأکید غنی بر این نکته که " طالبان یک واقعیت انکار نا
پذیر در افغانستان است"  ،رگه های درشت احساس

دولتها و گروه های اسالمی از قدرت ساقط شوند،

ناسیونالیستی و تبارگرایی او را به نمایش می گذارد و

ادامه در صفحه 18

مفهوم آن این است که طالبان خودی اند و جنایت کس

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
مسٶولیت عمدۀ آن به دوش امپریالیسم آمریکا و متحدین
بینالمللی آن می باشد بنهد .همچنان علی الرغم همۀ تالش
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
آن در هیأت القاعده ،طالبان ،داعش و تشکالت مشابه به
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.
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حجاب در اسالم
حکومت کارگری (حکومت شورایی) تشکیل شود
و قوانین پیشرو و انسانی تصویب و اجرا شود .این
رسالت ،رسالتِ جریانات سوسیالیست ،آزادی خواه
و برابری طلب است.

آراء و نظرات فالسفه و...
 :لوگوس –  – 1بین النهرین  ،هند ،ایران ،یونان.
نوشتۀ علی محمد ولوی
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
http://pfk.qom.ac.ir/article_179.htm
l
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
کلیات آثار مارکس /انگلس ،ج  ۲1و ۲3
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
االنسان الکامل فی معرفۀ االواخر و االوائل ،تألیف
عبدالکریم بن ابراهیم جیلی ،طبع مصر 13۰٤
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
فصوص الحِکم  ،تألیف محی الدین ابن عربی –
دارالکتب العلمیۀ – تحقیق ابولعال عفیفی –۲۰۰3
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بررسی لوگوس /کلمه درمجادله های کالمی
مسیحیان ومسلمانان درسده های نخستین قمری –
منصور معتمدی – ولی عبدی.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
عقالنیت درفلسفۀ اسالمی – ماجد فخری  ،ترجمۀ
فتحی زاده

صح
بت می کنم من

ست
 Manolisمانولیس آانگنو یکس
Anagnostakis

رتجمه  :ژاله سهند

من از آخرین بانگ رتومپت سربازان شکست خورده
صح
بت می کنم

تع
از کهنه اپره لباسهای روزاهی طیلمان

از فرزندان مان ،هب رهگذران فروش سی گار را

از گلهایی که رب روی گوراه ژپمردند و رد زری باران دارند می

صح م
پالسند ،من بت یکنم

جم
از خاهن اهیی که ش کاف رب میدارند ،بدون پنجره ،هب مانند جمه

اهیی بدون دندان

از دخترانی که التماس می کنند ،رب روی سینه اهی خود
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
تع
از شاع ران جاکش ،مر ش رد آستان شب

صح
من بت از شبهای بی اپیان می کنم وقتیکه رد سپیده دم
کاسته میشود نور

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

م
من از حیاطهای زندان و اکش آاننی که هب مرگ حکوم گشته اند
صح
 .بت می کنم

صح
بیش
ه
تر از همه من اما ردباره ما یگیرانی بت می کنم

که راه کرده توراهی خود و رد اپاهی او را دنبال میکنند

و هن گامی که خسته شدند آانن ،رد پی استراحت نبوده اند
تقبیح
و هن گامی که او خیانت کرد هب آانن ،ش نکردند آنها

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

و آرام ،آنها ،ربگزیدند راهی را که اپیان ندارد

ن گاه خیره اشان تیره و اتر نگشته ،ان خمیده

جم
رب اپی ایستاده و تنها رد بیابان هولناک عیت

http://indefenseofgreekworkers.blogs
pot.com/2015/12/manolisanagnostakis-i-speakthese.html
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آراء و نظرات فالسفه و دانشمندان در بارۀ دین
بخش ششم
رحمانی پیکارجو

 ۲هراکلیتوس پایه گذار دیالکتیک و ایجادگر

ونام ونشانش تاامروز که دوهزار وپنجصدسال ازآن

موجودکامال فرق داشته است .اگرهراکلیتوس چنان که

«لوگوس»

زمان می گذرد این گونه مانا وپا برجا نمی بود.

ازتوده های مردم متنفرنبود که نتواند به تبلیغ نظرات خود

شهزاده فیلسوف خودخواه و عزلت گزین و بدخویی

او که متعلق به طبقات باالیی و اشرافی اِفِسوس بود به

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

که با ترک پاد شاهی به نیمه خدایی رسید

تأسی ازتعلق طبقاتی وخود خواهی ذاتی خودش مردم

) ٤7

 : ١ – ۲هراکلیتوس فیلسوف خودخواه و عزلت

عادی و متعلق به طبقات پایینی را به دیدۀ

آموزه ها و نوآوری های فلسفی او را بسیاری از فالسفۀ

گزین

تحقیرآمیزوخود برتر بینانه می نگریست  ،و از این هم

بزرگ غرب مورد توجه قرار دادهاند از آن جمله میتوان

هراکلیت یا هراکلیتوس یا هراقلیطوس ( ٤8۰ – 5٤۰

فراتر او أغلب شخصیت های شناخته شدۀ ما قبل خویش

به افالطون ،ارسطو هگل ،نیچه و هایدگر اشاره کرد .از

ق .م  ).از معروفترین واثرگذارترین فیلسوفان پیشا

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

نیم قرن پیش از میالد تا اکنون که دوهزار و چند صد سال

سقراطی و ازهم عصران یکی دیگرازمؤثرترین

هومرحماسه سرای سرشناس یونان باستان گفته است که

را در بر میگیرد ،علم و فلسفۀ غرب تحت تأثیر نظرات

فالسفۀ یونان«پارمنیدس» و ازأهالی إفه سوس  ،دومین

وی را باید ازمیان صفحات کتاب بیرون آورد و تازیانه

هراکلیت قراردارد .در حالیکه او خود زیر تأثیر فلسفۀ

شهربزرگ یونان بود که در نزدیکی میلتوس یا ملطیه

زد  ،در مورد این ویژه گی هراکلیتوس در صفحۀ چهل

متحرک و پویای شرق قرار داشت .سقراط میگفت ،یک

درآسیای صغیر ،ترکیۀ کنونی موقعیت داشت.

و شش تاریخ فلسفۀ غرب راسل می خوانیم  :نظرتحقیر

غواص دلی الزم است تا انسان کنجکاو بتواند جمالت او

این فیلسوف گوشه گیر و بدخو را می توان حلقۀ

آمیزهراکلیتوس نسبت به نوع بشراو را به این نتیجه

را بفهمد .هگل ،هراکلیت را روشنگری عمیق نامید که

وصل میان گزینوفان آزاد اندیش و شوخ طبع وفیثا

رسانید که فقط زور می تواند انسان را وادارد که مطابق

باعث تکامل آغازین و رشد کودکی علم فلسفه شد .نیچه

غورس دیکتا تور واشراف منش و جمعیت گرا به

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

مینویسد که آثار و نظریات هراکلیت هیچگاه کهنه

حساب آورد

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

نخواهند شد .به نظر مورخین سیر اندیشۀ بشر ،افالطون،

درمورد زنده گانی وی آگاهی دقیق و گسترده یی

گوید « خران کاه را بر طالترجیح می دهند ».

هگل ،مارکس ،نیچه و فیلسوفان کلبی تحت تأثیر نظریات

دردست نیست ،تنها اینقدر میدانیم که او شاهزادۀ ولی

د ر رابطه به موضع گیری هراکلیتوس در برابر االهیات

هراکلیت قرار گرفتهاند.

عهد اِفِسوس بود و می بایست به سِ َمتِ فرمانروای

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

 : ۲ – ۲هراکلیتوس پایه گذار دیالکتیک

اِفِسوس ارتقا نماید ،اما از این سِمَت به نفعِ برادرش

همانند فیثاغورس هوای پیامبری ونیمه خدایی به سر می

امروزه منظورازدیاکتیک روش شناخت علمی ویا روش

کناره گرفت و انزوا گزید  ،تا بتواند آزادانه بیندیشد

پرورید ودرصدد ایجاد دیانتی ویژۀ خودش بود ،وبرای

علمی شناخت پدیده هاست که بر مبنای اصول وپایه هایی

و اندیشه هایش را برزبان رانده و به نسلهای آینده و

رسیدن به این آرمان بخشی از االهیات آن زمان را که

چون حرکت ،تضاد،تأثیر متقابل پدیده هابرهمدیگر و

به ویژه فیلسوفان واندیشمندانی چون سقراط

درسازگاری بانظریۀ خودش می دید موردپذیرش قرار

جهش بنایافته وبه نام منطق دیالکتیک نیز یاد می شود.

وافالطون وارسطو و ابیکورو دیگران به ارث گذارد؛

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

در مورد کاربرد اصطالح « دیالکتیک » درمباحث فلسفی

چنان که درهمین راستا زنده یاد محمد علی فروغی

واعالم میکند که «شعائری که در میان مردم معمولی

باید یاد آورشد که هرچند ارسطو زنون الئایی را با

درصفحۀ چهارم جلد اول « سیرحکمت دراروپا» می

است شعائر نامقدس است ».به عالوه ،طرز تلقی او نسبت

درنظرداشت پارادوکسهای مشهورش پایه گذار دیالکتیک

نویسد  « :یکی ازبزرگان حکمای باستان « هرقلیطوس

به خدا ،علی رغم زبان دینی که به کار میبرده « همه

می داند،وبرخی دیگر ازپژوهشگران ابن خلدون را ،مگربه

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

خداانگارانه » یعنی (وحدت وجودی) بود.

باور اکثر فالسفه وتاریخ نگاران «هراکلیتوس» نخستین

و متین بوده ،ازقرارمذکوربا « دارا» ی بزرگ

و اما برتراندراسل در این راستا می نویسد  «:کورنفورد

کسی بود که درحدود پنج صد سال پیش از میالد لفظ

هخامنشی مکاتبه داشته و شاهنشاه ایران اورا به

هراکلیتوس را باکوسی نامیده وفیلی درر اورا مفسردین

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

دربارخودخوانده و دانشمند گوشه نشینی را برهمدمی

أسرار دانسته است  .اما به نظرمن قطعات مربوط به

دگرگونی و شدن وحرکت وجهش هست و هیچ چیز پایا

پادشاه برگزیده است » این روایت نیزمی تواند گواهی

مذهب که درآثارهراکلیتوس دیده می شود،مؤید این

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

باشد براین که هرگاه هراکلیتوس دعوت شاهنشاه

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

اورا فیلسوفی ماتریالیست به شما رآورد که درصف

ایران را می پذیرفت به ناچار به فیلسوفی درباری

مردم معمول است مراسم نامقدسی است  ».این گفته می

نخست ماتریالیست های عامیانۀ یونان باستان جا داشته و

فرومی کاست وهرگزنمی توانست منشأ أثری باشد

رساند که وی در اندیشۀ خود مراسمی تصور می کرده

برخالف پارمنیدس فیلسوف ایدآلیست همعصرش که

است که نه تنها « نامقدس » نبوده است  ،بلکه با مراسم
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حرکت را تصویرذهنی انسان ازهستی بی حرکت می
داند به این باوراست که هستی خود زاده و نتیجه
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.
در تاریخ تفکر بشرتا دوران مارکس وانگلس که
دیالکتیک با ماتریالیسم همگام گرید و جامعه
وطبیعت وتاریخ را نیز دربرگرفت ،دو نوع مختلف
دیالکتیک قابل رویت هست  :دیالکتیک خودبه
خودی ،ساده و بی تکلفِ ماتریالیستی که معموال به
نام « دیالکتیک عامیانه » یاد می شود و دیالکتیک
ایده آلیستی کالسیک های بورژوایی که در فلسفۀ
آلمانی از کانت تا هگل به چشم می خورد .جدا از
این اشکال اساسی تاریخی ،عناصر مهمی از
دیالکتیک در بسیاری از متفکران وجود دارد.
دیالکتیک عامیانه با درجات مختلف در جهان بینی ها
وباور های همه تمدنهای باستانی موجود است به
گونۀ مثال در بودیسم اولیه ،که جهان را به صورت
پیدایش مداوم درک می کرد ،همچنان دیدگاه
ابتدائی دیالکتیک با تصورات فلسفی چین باستان ،به
ویژه تائویسم درپیوند بود .و اما پیشرفته ترین فرم
دیالکتیکی عامیانه در سپهر فلسفۀ یونان باستان وبه
ویژه درجهان بینی های فالسفۀ قرن ششم قبل ازمیالد
این سرزمین به منصۀ ظهورنشست ،که مشخص ترین
واثرگذارترین شان هراکلیتوس بود .انگلس به این
باور بود که در همه فیلسوفان آن زمانیِ یونان،
دیالکتیک خود ساخته یی دیده می شود  .چنانکه
سقراط روش خاص خودش را درمباحثات و گفت
وشنید هایش با مخاطبینش که به منظور رفع شبهات
ورسیدن به حقائق برپامی داشت دیالکتیک نامید  .و
این روش مباحثه و گفت وشنود امروزه نیز به نام «
روش دیالکتیکی » یا « روش سقراطی » معروف
است.
افالطون نیز اصطالح دیالکتیک را به روش خاص
خود اطالق کرد که هدفش دستیابی به شناخت
حقیقی بود .به باور او ،از راه پی گیری خِرَد و خِرَد
ورزی و همراه با عشق ،باید نفس انسانی را به سوی
درک کلیات یا «مُثُل» راهنمایی کرد که ازدید وی
حقایق عالم به حساب می آمد .او روش خاص خود

را برای دست یابی به این نوع شناخت ،دیالکتیک نامید

و آن این که  :ما هیچ گاه نمیتوانیم در یک رودخانه دو

و آثارش را نیز که دربسا ازموارد بیان گفته های استاد

بار قدم بگذاریم وشناورشویم ،زیرا هر بار که پا در آن

دوست داشتنی اش سقراط است در قالب بحث و گفتگو

رودخانه بنهیم آب دیگری بر روی پای ما جریان خواهد

و یا به عبارت دیگر به روش دیالکتیکی نوشت.

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

واما در رابطه به کاربرد روش دیالکتیکی ازجانب ارسطو

و تغییر کردهایم ؛ لذا این تغییر ودگر دیسی و تحول

شاگرد ومنتقد افالطون باید گفت که برخی از مفسران

دایمی جهان را میتوان پایۀ نخست تفکر فلسفی وجهان

آثاروی به این باوراند که او از روش اثباتی یا همان

بینی هراکلیتوس به حساب آورد

روش پوزیتویستی ویا تجربه گرایی استفاده می کند و

 – ۲کشمکش ومبارزۀ اضداد در جهان :

برخی دیگر را عقیده برآن است که روش او برمبنای

دومین رکن اساسی فلسفۀ اورا کشمکش و مبارزۀ

قیاس استوار است وعده یی مدعی اند که او ازروش

مستمرودائمی اضداد در جهان تشکیل می دهد زیرا او به

دیالکتیکی بهره جسته است .اما آنچه که مسلم است این

این باور بود که جهان همواره بستر وپرورشگاه اضداد

که برای ارسطو دانش ،مطالعه و تحقیق با مشاهده

است .به نظراو جهان را نه خدایان و نه انسان آفریدهاست،

وبررسی آغاز می یابد ،وبدون بررسی جوانب مختلف

بلکه تضاد و مبارزۀ اضداد باعث حرکت ،زنده گی ،دگر

یک موضوع به درستی ویا نادرستی آن حکم نمی کند،

دیسی ها و تطورات آن میشود .اگر ما هیچگاه بیمار

ضمناً او به این باوراست که هرمطلبی درخود حقیقتی

نشویم ،هیچ وقت هم درک نخواهیم کرد که سالمتی

رانهفته دارد  ،لذا باید با مطالعۀ دقیق آن مطلب حقیقت

چیست .اگر ما هیچگاه گرسنه نشویم ،هرگز لذت سیر

بنهفته درآن را دریابیم.وازآنجایی که درآینده

بودن را نخواهیم فهمید .اگر جنگی وجود نداشته باشد،

نیزپیرامون روشها وباورهای این فیلسوف بزرگ گفتنی

ارزش صلح معلوم نخواهد بود و اگر زمستان نباشد،

های مفصل تری خواهیم داشت ،دراینجا به همین

آمدن بهارهم جذابیت و شکوهی نخواهد داشت.

قدربسنده می نماییم.

هراکلیت معتقد بود که خوب و بد هردو جایگاهی

هِگِل نیز به تأسی از روش ابداعی هراکلیتوس و در

ضروری درهستی دارند و بدون وجود اضداد در کنار

ادامهٔ نظریهٔ وی ،منطق و روش ویژۀ خود را برای

یکدیگر ،جهان به پایان میرسد .او مرگ یک موجود

کشف حقایق « دیالکتیک » نامید .ووجود تضاد و

زنده را الزمۀ زنده گی فرد دیگری میداند ،بدی و نیکی

تناقض را شرط تکامل ذهن و طبیعت دانست و معتقد

را یکی میداند که فقط در نظر ما متفاوتند ،خوشی و

بود که پیوسته ضدی از ضد دیگری زاده میشود

بدحالی را الزم و ملزوم هم میداند .هراکلیت باور داشت

مارکس و انگلس با به کار بردن هستۀ منطقی دیالکتیک

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

هگل ووارد کردن تغییرات ماتریالیستی در آن  ،إبهامات

صلح و گرسنه گی و سیری است.

موجود درآن را زدودند و آنرا درشکلی کامالً تازه و

او همزیستی ستیزه جویانه و تنش زای اضداد را مایۀ

انقالبی عرضه نمودند  ،که به نام « ماتریالیسم دیالکتیک

تداوم حیات و رمزبقای کائنات می داند .و جنگ وستیز

» شهرت یافته وبازتاب دهندۀ حرکت  ،تحول

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

ودگرگونی در تمام عرصه های مادی ،اجتماعی،

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

اقتصادی ،اخالقی و طبیعی می باشد .در حقیقت،

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

ماتریالیسم دیالکتیک ،ترکیبی است از فلسفۀ مادی قرن

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

هجدهم و منطق هگل که مارکس و انگلس این دو را

چنان که می دانیم وحدت ومبارزۀ اضداد و تحرک و

به یکدیگر به گونه یی دقیق ونظام مند درآمیختند.

تنش دائمی میان آن ها که شالودۀ فکری وفلسفی

منظومۀ فکری و فلسفی هراکلیت بر دو پایۀ اساسی

هراکلیتوس را تشکیل می دهد درآرا ونظریات

استوار است :

دوفیلسوف بزرگ قرن نوزدهم یعنی هیگل و کارل

 – 1حرکت وتپش دائمی و مستمرتمامی اجزای

مارکس آشکارا قابل رویت هست  ،منتها با این تفاوت

کائنات :او به این باور بود که «همه چیز در حرکت

که دیالکتیک هراکلیتوسی مبتنی بردورکن و دیالیکتیک

است» .همه چیز در گذر است و هیچ چیز پابرجا نیست

هگل و مارکس برسه رکن ( موضوع – ضد موضوع –

 ،در همین راستا گفتۀ معروفی از اوبه یادگارمانده است
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ترکیب ) یا ( اثبات – نفی – نفی درنفی ) ویا ( درخود
– برای خود  -درخود و برای خود) که
همان ( تز – انتی تز – سنتز ) است استوارمی باشد  .تا
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
صورت( ائتالف ضِدَّین ) یا ( وحدت تضاد ها ) درآورد
که تا امروز درمباحث فلسفی به کاربرده می شود.
از سوی دیگر همه می دانیم که دیالکتیک فلسفۀ هگل
عبارت است از انتزاعی که در هنگام رویارویی دو
نیروی متضاد در وقایع تاریخی و رویدادهای تعیینکننده
در تاریخ به وجود میآید .همچنان می دانیم که
دیالکتیک هگلی دیالکتیک ایده ئالیستی عینی بوده وبا
دیالکتیک مارکس و انگلس متفاوت وناهمگون است ،
کارل مارکس درزمینۀ تفاوت میان روش خود ش با
روش هیگل می نویسد“ :پایۀ روش دیالکتیک من نه تنها
متفاوت از هگلی ،بلکه مستقیماً در مقابل آن قرار دارد.
از نظر هگل ،فرایند تفکر حتی تحت نام ایده ،در یک
موضوع (نهاد) مستقل به کار میرود که عقل فعال
(خالق) واقعیت است و تنها پدیدههای بیرونی خود را
تشکیل می دهد .برعکس برای من ،ایدهآل چیزی غیر
از واکنش ذهن انسان و ترجمان ماده نیست» (کلیات
آثار مارکس /انگلس ،ج  ۲3ص )۲7
مارکس و انگلس در رابطه به ماتریالیسم دیالکتیک بیان
داشته اند که « :مفاهیم ذهن ما دوباره به جای چیزهای
واقعی ،تصاویر این یا آن مرحلۀ مفهوم مطلق جهانِ
خارج و اندیشۀ انسان را مادی درک می کند ،دیالکتیک
به علم عمومی قوانین حرکت سیر می کند (کلیات آثار
مارکس/انگلس ،ج  ۲1ص .)۲9
از آنجایی که درآینده نیز دراین زمینه ها صحبت هایی
خواهیم داشت دراینجا به همین قدر بسنده می نماییم.
 : ٣ – ۲لوگوس هراکلیتی وبازتاب آن
درمسیرتاریخ:

تحول تفکریونان از اسطوره باوری به خردورزی و
فلسفه پردازی و طرح اندیشۀ « آرخه » توسط تالس
ملطی و پیگیری منظم آن ازجانب شاگردان و اتباع
مکتب فلسفی او باعث شد تا درامتداد این سیرمتعالی
وگسترش یابندۀ تفکر ،هراکلیتوس آتش را منشأ تمامی

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

کرد .افالطون این سعی و تالش استاد خویش را در

جهانی کلی وهمه گانی » ،که برهستی حکم فرماست،

راستای تبدیل عقولِ معیوب ونادرستِ مخاطبان به عقو ِل

سخن به میان آورده و آنرا « لوگوس » بنامد.

فرهیخته ونَزیه دانسته و آن را مورد ستایش قرار می

لوگوس ومشتقات آن از آن زمان تا همین االن

دهد .بنابراین یکی ازمعانی لوگوس إرائۀ « تعریف

درآثارفالسفه متفکران درمعانی و مفاهیم گوناگونی به

درست » است که سقراط به آن می پرداخت.

کارگرفته شده است ،مگر می توان بادرنظرداشت

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

همگونی ها ونزدیکی های این مفاهیم و با اجرای یک

( ) legeinمی دانست که از معانی متعدد آن میتوان به

سلسله جرح وتعدیل ها همه را درسه دستۀ کلی جمع

«سخن گفتن»« ،بیان کردن»« ،توضیح دادن» و «معنا

بندی کرد ،که عبارتند از:

دادن» اشارهکرد .بدینترتیب زبان به موجب فعل

 – 1کلمه

 legeinاز صِرف صدا زدن و اشاره کردن بر میگذرد

 – ۲قاعده وقانون

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

 – 3عقل

مییابد ،لذا او معموالآنرا  ،چنانکه گفته آمد  ،درمعنی «

سه مفهوم فوق به ترتیب بیانگرسیر تحول مفهوم این

إرائۀ تعریف درست » ازایده ها و پدیده ها به کارمی

واژه در یونان باستان است .این اصطالح قبل

گماشت  .و دردیدگاه افالطون نیز سرشت اساسی زبان،

ازکاربردش درحوزۀ فلسفه به حوزۀ عادی کاربرد زبان

قابلیت بیان هستی موجودات به شیوۀ خاص خود است،

تعلق داشت و روند انتقالش به قلمروتفکرفلسفی به گونه

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

یی تدریجی صورت پدرفته وآرام آرام از مفاهیم فلسفی

گزاره (مفردات و مرکّبات زبانی) که این قابلیت بیانی

ویژه یی برخوردارشده است  ،چنان که درآثارهومر

در تعبیر لوگوس و مشتقاتش صراحت مییابد.

وهسیود این واژه بیشتربه معنی حکایت ،روایت ،وکلمه

ارسطو نیز لوگوس را بیان معنی دار ومرکب دانسته و

به کار رفته است .و بعدها اندیشمندانی چون فیثاغورس

آنرادر معانی گونا گونی به کارمی گمارد که از آن

و هراکلیتوس آن را درمعانی یی چون نسبت ،قانون و

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

قاعده و خِرَدِ جهان شمول به کاربرده اند .واما در قدم

یادآورشد که بیشتر کاربرد منطقی دارند.

بعدی اناکساگوراس آنرا به معنی عقل ویا ( ریزن) به

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

کاربرده است .درفلسفۀ یونان باستان کم ازکم تازمان

حد وسط افراط و تفریط است همگون می شُمُرد و در

فلسفۀ افالطونی میانه و مهمترازآن تا دوران فلسفۀ

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

نوافالطونی لوگوس اصل اول محسوب می شد .ازدید

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

فیلسوفان رواقی که حوزۀ درسی شان دریکی از رواق

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

های آتن منعقد می شد لوگوس « عقل کل وعلت العلل

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

» نظام آفرینش بود .

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

سوفسطائیان نیز لوگوس را درمعنی توانایی سخنرانی و

لوگوس » .

أثرگذاشتن باالی مخاطبان به کارمی برده اند  ،البته با

ارسطو به منظور روشن شدن هرچه بیشترمعنی لوگوس

چشم پوشی از این که سخنان به کاربرده شده از

در برابرآنچه که سوفسطائیان ازآن بهره می جستند در

مصداقیت و نزاهت برخوردار می بود یانه  .کاربرد این

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

چنانی لوگوس فیلسوفان اخالق مداری چون سقراط ،

(ریتوریک ) را مطرح و آنرا برمبادی سه گانۀ زیرین

افالطون وارسطورا واداشت تا درواکنش به آن  ،روی

استوارساخت :

معانی حقیقی این واژه روشنی انداخته مرزمیان لوگوس

 – 1ایتوس :

حقیقی و دروغین را مشخص نمایند.

تالش سخنور است تا درنزد مخاطبین وشنونده گانش

افالطون تاکید برآن دارد که سقراط درمکالمات

خرد مند  ،اخالق مدار وعمل گرا به نظرآید و واقعا این

خویش مخاطبینش رابه لوگوس حقیقی ویقینی مفاهیم

طورهم باشد که راستی ودرستی ودوری ازدورنگی و

اخالقی هدایت می کرد وآنان رابه کردارنیک ودرستی

دورویی از نخستین ملزومات آن است.

که توسط حواس دچار بی توجهی شده بود رهبری می
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 – ۲پتوس:
و آن این که سخنوربا تکیه برحس زیبایی شناختی
شنونده گان و بدون این که با إحساسات آنان بازی کند
با شیوۀ بیان احساس برانگیز فضای همدلی وصمیمیت را
با ایشان ایجاد می نماید..

 – 3لوگوس :
و اما لوگوس مبتنی است براستدالل هاو براهینِ مُوَجَّه
وخِرَد پسندی که توانایی آنرا داشته باشد تا عقل و شعور
شنونده را قانع سازد  ،که راستین بودن ونزاهت ازنخستین
شرط های آن به شمارمی آید.
به باورارسطو « لوگوس »کلمه ییست اثیری وملکوتی که
نباید معنی غایی نهفته در آن را ناد یده گرفته وهرکُنِش
واندیشۀ نابخردانه رابه وسیلۀ آن توجیه نمود.
در متون دینی یهود ارتباط تنگا تنگی میان لوگوس و
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
به گونه یی با « مُثُلِ » که به باورافالطون دربردارندۀ
واالترین و کاملترین وبنیادی ترین نوع حقیقت می باشند
گره خورده بود.
واژۀ لوگوس در ترجمۀ یونانی عهدعتیق موسوم به
ترجمۀ هفتاد  Dabarاست Dabar .علت بنیادی همه
چیز است که با «پیام و عمل» تجلی پیدا میکند (مزمور
 1۰7:۲۰و تثنیه  .)٤7–3۲:٤6برای درک بهتر این واژه
ضروری است که به پیشزمینههای اعتقادی یهودیان
پیرامون مفهوم حکمت اشاره شود زیرا که یکی از
مفاهیم بنیادی لوگوس حکمت میباشد .لذابه باور
یهودیان خدا از طریق حکمتِ خود جهان را آفرید ،از
اینرو حکمت ریشه در ذات خدا دارد .این حکمت در
تورات به عالیترین شکل ممکن جلوهگر می شود .اما
در عهد جدید حکمت الهی در مسیح تجلی مییابد و
فراتر از آن خودِ مسیح را بهعنوان حکمت خدا معرفی
میکند (لوقا  ۲:٤و مرقس  6:۲و اول قرنتیان .)1:3۰
بدینسان آنچه در عهدعتیق ریشه در ذات خدا داشت
در عهد جدید درشخصِ مسیح تجسم پیدا میکند .به
این شرح که از نظر متکلمان مسیحی لوگوس ( کلمه )
یا مسیح است و جنبۀ إلهی دارد ،چنان که درمقدمۀ

انجیل یوحَنَّا لوگوس و مسیح یکی پنداشته می شود

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

یعنی حالت انتزاعی ندارد و صِرف ًا مظروف نبوده

مریم باکره دریک زمان ومکان ویژه به وجود آمده

ودرظرف هم تجلی می یابد .دیده می شود که لوگوس

است .اما زاده شدنش ازمادرنیز بی میانجی بودن نطفه

در انجیل یوحَنَّا از معنی عقل به معنی «کلمه» تغییر جهت

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

میدهد ،و گفته می شود «در آغاز کلمه بود و کلمه نزد

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

خدا بود و کلمه خدا بود…»

استدالل خویش می خواهد ثابت سازد که  ،هرچند

کِلِمِنت اسکندرانی از بزرگترین متفکران مسیحی قرون

مسیح هم کلمه وهم انسان است ،اما این هردو یکی

نخست میالدی برای این که نشان دهد لوگوس همه چیز

هستند وبه هیچ صورت دو موجود و دوذات مستقل

و همه جا را دربرمیگیرد ،گفته بود :لوگوس آلفا و اُمِگا

وجدا نیستند .ودرپاسخ به خلیفه که آیاکلمه وروح از «

است (حروف اول و آخر الفبای یونانی)

خدا » جدایی پذیر اند یانه ؟ مانند یوحَنَّای دمشقی ،

مسیح همچون حکمت ،عامل خلقت است (یوحَنَّا 1:3

بادست یازیدن به الگوی نور وخورشید ،جاودانه گی

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

وازلیت کلمه وروح را نشان داده می گوید اگرکلمه

(یوحَنَّا  .)1:1در او نقشه و هدف الهی برای بشر نمایان

وروح آفریده ومخلوق باشند ،این نکته رامی رساند که

میشود .در مسیح تفکر خدا پدیدار میگردد .د ر پاسخ

زمانی خداوند بدون عقل ( کلمه ) وزنده گی ( روح )

به این پرسش که چرا یوحَنَّا بهجای واژهٔ حکمت از

بوده است  ،و این منافی شأن خداوند است .

لوگوس استفاده کرد؟ باید گفت که :

از آن جایی که قرآن درواقع کتابیست مربوط به عرب

اوالً ،لوگوس برعالوۀ معانی الهیاتی دیگر ،مفهوم

های نسطوری ساکن در میان رودان و سرزمین های

حکمت را نیز در خود داشت و بهعلت گسترده گی

پهناورخراسان بزرگ و بیانگر باورها و آموزه های یکتا

معانی واژۀ لوگوس گزینۀ بهتری بود .ثانیاً ،یهودیان

پرستانۀ این فرقه ؛ آشکارا می بینیم که ضمن رد تثلیث

تورات را سمبل حکمت میدانستند ،حال آنکه دردید

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

گاه مسیحیان تجلی غایی این حکمت در مسیح بود ،از

ومشتقات آن » همان معانی یی را إفاده می نماید که

اینرو واژهٔ لوگوس به لحاظ بشارت برای مسیحیان

متکلمان نسطوری درنظر داشته اند و آن عبارت است از:

انتخاب بهتری تلقی میشد .از سوی دیگر ،اطالق ضمیر

 – 1در معنای سخن که میان مسلمانان ومسیحیان یکی

مؤنث به حکمت در عهدعتیق بهخوبی نمیتوانست

است و از آنان خواسته می شود که به سوی آن روی

تجلی لوگوس در مسیح را نمایان سازد.

بیاورند  ،سورۀ سوم ( آل عمران ) آیت 6٤

لوگوس بیانگر ازلیت و پیشموجودیت مسیح است که

 – ۲در معنای وعدۀ پروردگار  ،سورۀ یازدهم ( هود )

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

آیت 19

لوگوس نمایانگر یگانه گی ذات مسیح با خداست.

 – 3در معنای وعده یی که به بنی اسرائیل داده شده و

لوگوس مکاشفهٔ تفکر و شخصیت خداست.

تحقق یافته است ،سورۀ هفتم ( األعراف ) آیت 137

متکلمان نسطوری برای این که یکتاپرستی خویش را به

 – ٤درمعنای سخن پروردگار ،سورۀ بیستم ( طه ) آیت

گونه یی با تثلیث کاتولیکی تلفیق داده و توجیه نمایند

 1۲9و سورۀ بیست و سوم (المؤمنون ) آیت 1۰۰

به استدالل هایی دست یازیده اند که درخوریادآوری

 – 5در معنای فرمان تحقق یافتۀخداوند  ،سورۀ چهلم (

است واما دراینجا بادرنظرداشت گنجایش محدود این

غافر ) آیت 6

مقال تنهابه یک مورد ازآن بسنده می کنیم و آن این که

 – 6در معنای سخن جاودان  ،سورۀ چهل سوم ( زخرف

تیموتی اول اسقف نسطوریان درحدود سال  165عرب

) آیت ۲8

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

 – 7در معنای سخن پاک که مانند درخت پاک ریشه

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

اش ثابت وشاخه اش در آسمان است  ،سورۀ چهاردهم

 ،تاکید برآن دارد که کلمه جسم گردید تا جهانیان را

( ابراهیم ) آیت ۲٤

نجات بخشد  .ودرباب آفرینش ازلی می آفزاید که عیسا

 – 8به صورت جمع مؤنث سالم ( کلمات ) درمعنای

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

هوشدار ،سورۀ دوم ( البقرۀ ) آیت .37

جهانیان زاده شده است  ،درست مانند فراریزش و
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 - 9به صورت جمع مؤنث سالم ( کلمات ) درمعنای
وعده های خداوند  ،سورۀ دهم ( یونس ) آیت 6٤
 - 1۰به صورت جمع مؤنث سالم ( کلمات ) درمعنای
سخنان و گفتارهای خداوند ،سورۀ شصت وششم (
تحریم ) آیت  1۲و سورۀ ششم (اآلنعام) آیت  115و
سورۀ هجدهم ( الکهف )آیت  ۲7و سورۀ هشتم
(األنفال )آیت 177
 – 11به صورت جمع تکسیر ( کَلِم ) در معنای سخنان
خداوند که یهودیان آنرا تحریف کرده اند و به
موجب آن مورد سرزنش واقع شده اند  ،سورۀ چهارم
( النساء )آیت  6٤و سورۀ پنجم ( المائده ) آیت  13و
آیت .٤1
در عرفان و " علم کالم " اسالمی نخستین کسانی که
مفهوم لوگوس را طرح و تدوین وتئوریزه کرد ند
محییالدین محمّد بن علی بن محمّد بن العربی طائی
حاتمی (زادۀ  ۲6ژوئیه  – 1165درگذشتۀ  16نوامبر
 1۲٤۰میالدی) معروف به « محییالدین ابن عربی و
شیخ اکبر» و پس ازوی عبدالکریم قطبالدین بن
ابراهیم (8۰5-767یا 8۲6ق) ،عارف و متصوف أهل
بغداد واز نواده گان شیخ عبدالقادرِ گیالنى مشهور به
« جیلى » است.
محی الدین با کشف وشهود ها وسیروسلوک ها
واستدالل های ماروائی وخیال پردازی های واهی
خویش بخش دوم عرفان اسالمی یعنی بخش نظری و
فلسفی آن را إبداع و پی ریزی کرد  .چنان که
متکلمین و متصوفین بعد از او به شمول موالنا جالل
الدین بلخی که ازمعاصران وی نیزبود عموماً ریزه
خوار سفرۀ او شدند  .او درکتابی تحت عنوان «
فصوص الحکم » (نگینههای حکمت) که درمیان
صدها کتاب ورساله اش شاهکار وی به شمارمی آید
به تأسی ازمتکلمان مسیحی « محمد بن عبداهلل » پیامبر
مزعوم اسالم را به مثابۀ بنیان گذاردین اسالم ،
درجایگاه عیسای مسیح و لوگوس و عقل کل
قرارداده و اورا « کلمۀ اهلل » می نامد.
عبدالکریم قطبالدین بن ابراهیم جیلی کتابی دارد
تحت عنوان « االنسان الکامل» که درآن اصول
وحدت وجود را به شیوۀ ابن عربی ،شرح و نظام
وجود را بر اساس عقاید وی به دقت ترسیم می کند.

در واقع ،این کتاب نمودار کاملی از هستیشناسی،

هُوگفتن" درحلقه های صوفیانه مشغول اندوحاضر

معرفتشناسی و روانشناسی تصوف ،پس از عصر

نیستند تا جهان ومافیها را وانسان و جامعه رابا چشمان باز

محییالدین ابن عربی ،به شمار میآید .واز آن جا که دراین

نگریسته وپیوندها ومراودات و سوخت وساخت های

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

جاری و موجود میان آدم ها وگوناگونی های ملیاردی

به همین مختصر بسنده می نماییم.

پدیده های طبیعی را ریشه یابی نمایند.

و اما درمورد مقام و جایگاه « لوگوس » در منظومۀ فکری
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هراکلیتوس باید گفت که او آنرا محور نظم کائنات و اصل

برای معلومات بیشتردرمورد مطالب این بخش ( ) 1 – ۲

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

 ) ۲ – ۲ ( ،و (  ) 3- ۲رجوع کنید به :

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

.Newmann, N.A., the Early ChristianMuslim Dialogue: A Collection of
Documents from the First Islamic
Centuries
(632-900
A.D),
Interdisciplinary Biblical Research
Institute, 1993.
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گرمی وروشنایی می بخشد .و برای این واژه حیثیت
ومقامی قائل بود که می توان آنرا «خدا » پنداشت درست
همانند جایگاهی که انکسی ماندروس برای واژۀ « اپایرون
» قائل بود .خدای هراکلیتوس یقیناً خدای اساطیری نبود،
زیرا به باور وی خدا و خدایی ،مفهومی است جهان شمول
و طبیعتی است که همواره درحال تغییر بوده ودر برگیرندۀ
اضداد میباشد  ،همچنان اوبه این باور بود که حتی اگر ما
انسانها همیشه به یک شکل فکر نکنیم و آگاهی مان
یکسان نباشد ،باید نوعی «آگاهی جهانی» وجود داشته باشد
که تمامی رویدادهای طبیعت را هدایت کند .این «آگاهی
جهانی» یا «قانون جهانی» در همه یکسان است و انسانها
باید از آن پیروی کنند .لذا می توان گفت که او در تمامی

https://www.facebook.com/notes/jah
anshahrashidian/%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
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دگردیسی ها و اضداد در طبیعت ،نوعی وحدت یا هستی
میدید و آنچه را زمینۀ تمامی این تعییرات و دگر گونیها
بود «خدا» یا «لوگوس» مینامید.
در پیوند به میراث فلسفی به جامانده ازهراکلیتوس به گونه
یی بسیارفشرده باید گفت که أگراو باگذاشتن نخستین پایه
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
بهتربگوییم اصطالح « لوگوس » و پیراستن آن با معانی
ومدلول هایی فرازبانی و فرازمینی و اثیری و"ملکوتی "
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
از آن دوران می گذرد؛ دست آویزی شده است برای دین
باوران و متکلمان ومتصوفان یهودی و مسیحی ومسلمان
وسائرایدئالیست ها و خرافاتیانی که با چشمانی بسته
درآفاق و انفس وافال ک به " سیروسلوک " و " کشف
وشهود" و " بحث و فحص " و " رقص سماع " و " حق
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در دفاع و حمایت از اعتصابات و مطالبات جنبش
کارگری در ایران
اعتصابات کارگران هفت تپه که بیشتر از دو ماه

و دامنه و وسعت آن بار دیگر توجه همۀ جنبشهای

تحقق خواستهها و مطالبات رفاهی و طبقاتی مشترک

از آغاز آن میگذرد مورد استقبال ،حمایت و

حقطلبانۀ اجتماعی و در کل جامعۀ ایران را به نقش

اداء نمایند.

همبستهگی بخش های دیگری از طبقۀ کارگر

تعیین کننده و قدرت بینظیر طبقۀ کارگر برای شکل

در ایران و جهان قرار گرفته است .دامنۀ

دادن به آیندۀ آزاد و برابر معطوف ساخته است.

اعتراضات کارگری هر روزه رو به گسترش
است ،در این مدت دهها هزار کارگر در بخش
های دیگر تولید از جمله صنایع نفت و گاز،
هپکو در اراک ،فوالد اهواز و سایر شهرها در
اعتصاب قرار دارند و کارگران بخشهای
مختلف خواست ها و مطالبات یکسانی دارند و
در تقابل با صاحبان سرمایه و رژیم جنایتکار
جمهوری اسالمی سرمایه و برای محقق شدن
این خواستهای برحق ،با وجود متقبل شدن
قربانی های فراوان تا همین اکنون نیز
دستآوردهای انکارناپذیری و به یاد ماندنییی
به بار آورده اند.

حمایت بیدریغ از اعتراضات کارگری و تحقق

جمهوری اسالمی سرمایه مانند گذشته تالش کرده

مطالبات و خواستههای جنبش طبقۀ کارگر در ایران

و میکند که با توسل به ابزار ارعاب و تهدید و یا

از کارگران مهاجر افغانستانی و خانوادههای آنها

سرکوب خشن ،جنبش بپاخواستۀ مردم آزادیخواه

میخواهد که به این جنبش عظیم پیوسته و نگذارند

در پیشاپیش آنها جنبش طبقۀکارگر را به تمکین وا

که بورژوازی و حکومتش به انفکاک و نفاق در

دارد تا تداوم حیات ننگین و جنایتبارش را ضمانت

صفوف کارگران تحت عنوان "خودی" و "بیگانه"

نماید .جمهوری اسالمی در تمام دوران حاکمیتش

دامن بزند و مانعی بر سر راه همبستهگى و مبارزۀ متحد

تالش نموده تا بار تمامی بحرانهای اقتصادی و

طبقۀ کارگر علیه ستم و استثمار سرمایهداری ایجاد

سیاسی جاری را بر دوش طبقۀ کارگر ایران بگذارد

نماید.

و هزینۀ سنگین بحران و نیز تحریمهای اقتصادی

پیروز باد اعتراضات شکوهمند طبقۀ کارگر

فزاینده را از سفرۀ خالی طبقۀ کارگر بپردازد.

در ایران!

کارگران و مهاجران افغان بخش جدائی ناپذیر و در
عین حال ضعیفترین و تحت ستمترین بخش طبقۀ

گسترش دامنۀ اعتراضات کارگری در ابعاد

کارگر در ایران هستندکه سالیان درازی مورد تعرض

فراگیر و به ویژه در بخشهای مهم صنعتی

و توحش لجام گسیخته قرار گرفته اند .در جدال

بیانگر دور جدیدی از جدال طبقۀ کارگر در

کنونی و اعتصابات رو به گسترش باید همۀ کارگران

ایران علیه تعرض لجام گسیختۀ صاحبان سرمایه

از جمله کارگران مهاجر افغانستانی به عنوان یک

و رژیم سرمایهداری به معیشت طبقۀ کارگر و

طبقۀ واحد و هم سرنوشت سهم خودشان را برای

کل مردم محروم جامعه است .اعتصابات جاری

سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان در ضمن

نابود باد سرمایهداری!
نابود باد جمهوری اسالمی سرمایه!
زنده باد سوسیالیسم!
شورای مرکزی سازمان سوسیالیستهای کارگری
افغانستان
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