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ها به با رفتن ترامپ و روی کار آمدن دموکرات

رهبری بایدن، که در درازمدت به هیچ عنوان پایان 

و میراث آن در سیاست داخلی امریکا « ترامپیسم»

نیست، جناحی از هیأت حاکمه به رهبری اشرف غنی 

امیدش را به تغییر سیاست های دولت جدید امریکا 

 یی آن بستههمنطققبال طالبان و متحدان داخلی و در 

است؛ امیدی که در نهایت با تغییر پالیسی و رویکرد 

قدرت حاکمۀ امپریالیسم امریکا معادالت سیاسی و 

)صفحه  های سازندهبه پیش به سوی گفتمان( 4)صفحه  دارانسفرۀ خالی فرودستان و هیاهوی کذائی سرمایهدر این شماره: 

در باره خدا  ؛(١۰)صفحه پیرامون طرح وزیر معارف...(؛ 7)صفحه  دولت ناتوان غنی و تاختن چارنعل شوالیه صالح ( 6

و نظرات فالسفه و  آراء(؛ ١4گرائی نیست )صفحه تالش برای سازماندهی و متشکل کردن طبقۀ کارگر فرقه (؛١2فحه )ص

 (22)صفحه  فهیم آزادپیام متن پیاده شدۀ ؛  (١٩ )صفحه نامه مارکس به آبراهام لینکلن(؛ ١5)صفحه  دانشمندان در بارۀ دین

 گی حاکمیتدهو درمان "صلح"مخمصۀ 

 فهیم آزاد     

 

قدرت سیاسی چه از طریق سهم دادن و شراکت 

کنونی و چه شکل دادن به ساختار مت آن در حکو

جدید قدرت بر محور طالبان و ترکیبی از جنبش اسالم 

سیاسی و ناسیونالیسم تباری به وجود آمده است؛ 

قدرت سیاسی در  هرچند با توجه به تحوالت و شفت

یافتن آن در امریکا چند و چون مهندسی و شکل

ن یی از ابهام پیچیده شده است، اما مقدمات آهاله

نامۀ میان دولت و امضای موافقت "مصالحه"که با 

راه اندازی نمایشنامۀ با  سپس ومریکا و طالبان ا

و  "امارت اسالمی"گان میان نماینده "صلح"

در  به رهبری غنی "جمهوری اسالمی"دولت 

 دوحه مساعد شده بود تا همین اکنون با فراز و فرود 

 

 

 

 

 2ادامه در صفحه 

را به نفع تحکیم مواضع لرزان جناح  "صلح"مذاکرات 

غنی و حامیان سیاسی آن به بار نشاند. بیم و امید همۀ 

میان آن ها از جمله نیروی ارتجاعی های درگیر و حاجناح

 کار طالبان را در بر گرفته است. و جنایت

و  یهای بزرگ جهانمنافع قدرتبر بنیاد انطباق 

ها در منطقه،  نوعی از اجماع متحدان و حامیان آن

در مورد پایان منازعه و شریک ساختن طالبان در 
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و  "صلح"مخمصۀ 

 گی حاکمیتدرمانده

از باال و بدون دخالت و سهم مردم  البته هایی،

ادامه  افغانستان نسبت به سرنوشت و آیندۀ شان،

 دارد.

چه در سردرگمی سیاست خارجی امریکا 

اکنون، با دوران زمامداری ترامپ و چه هم

آن به عرصۀ  "بازگشت فعال"وجود ادعای 

رهبری کنندۀ "المللی و اعادۀ مقام سیاست بین

موقعیت دهندۀ ازتاب ببه نوعی  ،"جهان

و قدرت بالمنازع تضعیف شدۀ اقتصادی 

های جانب و عروج قدرت از یکامریکا 

. است از جانب دیگر در سطح جهانیرقیب 

های دیگر از جمله چین، روسیه تا جایی قدرت

اتحادیه اروپا، با وجود برتری قدرت نظامی 

تازی آن به امریکا، قرار نیست به تفوق و یکه

انه قدرت جهانی مانند دوران پس از عنوان یگ

داری دولتی به رهبری فروپاشی بلوک سرمایه

در دهۀ نود قرن  ناتحاد جماهیر شوروی پیشی

رقابت اقتصادی در بازار کنند؛  بیستم، تمکین

های محلی که سر بر آوردن قدرتجهانی، و 

نظامی امریکا متکی -دیگر تنها به قدرت مالی

ی در عرصه سیاست نیستند، نیز عامل دیگر

ی است که بر تنگناهای سیاسی قدرت المللبین

این تنگناهای عینی  افزاید.حاکمۀ امریکا می

داری )افول برتری اقتصادی دولت و سرمایه

سردرگمی و سیاست های امریکا( عامل اصلی 

این قدرت امپریالیستی در منطقه است.  "متناقض"

ه به آسیای مرکزی با توج ۀافغانستان و منطق

تحوالت بیست سال اخیر از مکان معینی در استراتژی 

و دکتورین سیاسی جدید امریکا  گسترش حوزۀ نفوذ

در تقابل با روسیه و چین، به خصوص چین، و شفت 

رقابت امپریالیستی از خاورمیانه، برخوردار گشته 

 است. 

بنابراین قدرت امپریالیستی امریکا به ویژه در منطقۀ 

نه ناگزیر از آن است که منافع پرآشوب خاورمیا

یی، چه استراتژیک کشورها و قدرت های منطقه

نزدیک با خودش و یا نزدیک با رقبای جهانی اش را 

گرایی بدون در نظرداشت تداوم سیاست حمایت

آن در « بازگشت فعال»و چه سیاست « اول امریکا»

عرصۀ سیاست جهانی، به رسمیت بشناسد. این امر در 

مرکزی یا آسیای میانه از جمله در  حوزۀ آسیای

افغانستان نیز صادق است؛ و  سیاستی را که قدرت 

حاکمۀ امریکا در قبال پاکستان، در رابطه به مسألۀ 

کند به می /جنگ و صلح افغانستان، پیشه کرده 

وضوح بیانگر یک چنین رویکردی در وضعیت 

کنونی و تحوالت جاری است. از این رو است که 

مریکا در مورد منازعۀ افغانستان و راه بیرون ا سیاست

های متحدانش در منطقه از رفت از آن با سیاست

انطباق دارد؛ از این جهت، و  جمله پاکستان

گونه که در مطالب دیگری نیز از این قلم بیان همان

شده است، مطلوبیت اسالم سیاسی در هیأت طالبان و 

هرچه  کیشان شان در موقعیت جدید قطبی شدنهم

ها برای بندیگیری بلوکبیشتر جهان و منطقه و شکل

داری جهانی در کل، به ویژه امپریالیسم سرمایه

امریکا، در حدی است که دیگر دولت، ساختار و 

نظام سیاسی حاکم به رهبری اشرف غنی که خود 

رود، حامی و پشتوانۀ آن تا این دم بوده و به شمار می

ها رژیم از آن نداراه سردمآن جایگاه و موقعیتی را ک

انتظار داشته و دارند، نداشته باشد؛ و چنان که مشاهده 

شود، در پیشگاه دکتورین جدید )شکل دادن به می

( کاپیتالیسم جهانی از "امارت اسالمی سرمایه"

جمله امریکا به قربانی کردن نتنها حکومت غنی بل 

این  در طی "هاارزش"و  "آورددست"آنچه را که 

شده اند. به این علت بود حاضر خوانند، سال می 20

و است که دولت افغانستان به رهبری اشرف غنی، 

با وجود موقعیت ضعیف و درمانده اش، در 

های دولت ترامپ هایی با برخی از خواستزمینه

 ساز مخالفت سر داد و با وجود ابراز نارضایتی در 

                                                 

اشکال مختلف مالکیت و "

شرایط هستی اجتماعی را 

روبنای جامعی از انواع 

احساس ها و پندارها و 

شیوه های ویژۀ تفکر و 

نده است. اجهان بینی پوش

مجموع طبق تمام روبنا 

را بر پایۀ شرایط مادی 

خود و مناسبات وابسته 

کند و به به آن ایجاد می

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

 گی حاکمیتدرمانده

نهایت از سر ناگزیری، مجبور شد تا در برابر راه 

حل و استراتژی مورد نظر دولت امریکا تن به 

 ارادۀ آن بدهد و تمکین نماید. 

یی دولت قبلی امریکا به رهبری توافقات پایه

ترامپ که قرار شده مورد بازبینی قرار گیرد بار 

ه دل حاکمیت و حامیان آن آب دیگر قند ب

بست کرده است. این روزها صحبت از بن

حاصل پروسۀ مذاکرات و در نتیجه پایان بی

و  شواهد و  دوحه است "صلح"مذاکرات 

های قدرتهای دیگر از جمله روسیه این را تالش

منافع کوتاه مدت رساند که در ضمن تأمین می

است امریکا در افغانستان، قرار و بلند مدت 

های دیگر جهانی و منافع استراتژیک قدرت

یی از جمله روسیه، چین، ایران، هند و منطقه

پاکستان نیز لحاظ شوند؛ و از آنجا که طالبان از 

جانب دولت ترامپ از موقعیت یک گروه 

تروریست شورشی و متواری به شریک 

استراتژیک امپریالیسم امریکا ارتقا داده شد، 

له روسیه نیز سود شان را ها از جمسایر قدرت

بینند که شریک این پروژه در این دیده و می

برای شکل دادن به یک ساختار جدید که 

طالبان یکی از محورهای آن را تشکیل خواهد 

اظهارات اخیر ضمیر کابلوف،  داد، شوند.

نمایندۀ خاص رئیس جمهور روسیه در امور 

افغانستان، در مورد مطلوبیت یک چنین 

هایی در این زمینه و ی بیانگر تالشسناریوی

اجماع بر سر آن است. این در عمل نتنها اعالم 

بل به  «دوحه "صلح"مذاکرات »پایان پروسۀ 

معنی پایان کار دولت غنی و شکل دادن به یک 

 . تواند باشداختار جدید سیاسی نیز میس

پرسش اصلی و عینی که در سطور زیر مطرح شده 

طبقات فرودست جامعۀ  همچنان از منظر منافع

، به ویژه کارگران، مطرح بود و مطرح است؛ نافغانستا

هرچند که سران حاکمیت و بخشی از نیروهای "

سیاسی و فعاالن جامعه مدنی شکست ترامپ در 

انتخابات ریاست جمهوری امریکا و پیروزی بایدن را 

به سود تحکیم مواضع خویش و تضعیف موقعیت 

کنند، اما درک قی کرده و میطالبان و حامیان آن تل

درست از سرمایۀ امپریالیستی از یک جانب و 

تحوالت در عرصۀ جهانی و ضعف بنیۀ مالی و 

دارد موقعیت اقتصادی امریکا چیز دیگری را بیان می

که در این سطح بحث فرصت پرداختن بیشتر به آن 

وجود ندارد و من به سهم خود در مطالب دیگری در 

داخته ام. بهر رو آنچه که روشن است گذشته به آن پر

پروژۀ شکل دادن به نوعی از حاکمیتی که طالبان در 

آن نقش اصلی و محوری را بازی نمایند، همچنان در 

از جمله  دستور قدرت های بزرگ سرمایه داری

امریکا قرار دارد. اما پرسش اصلی این است که با 

ت در تحقق این پروژه و استراتژی آیا کشتار و بربری

و  "صلح"پذیرد و یا این که پروژه افغانستان پایان می

یا در حقیقت سر و سامان یافتن امارت اسالمی سرمایه 

ویرانگرتر از جنگ جاری بانی مصائب و آالم بیشتر 

و دیرپاتری برای مردم افغانستان و حتی کشورهای 

همجوار دیگر خواهد شد، و این تراژیدی هولناک 

 "چنان ادامه خواهد یافت؟در اشکال دیگری هم

دلیل اصلی طرح یک چنین پرسشی و اعالم یک 

یی در حقیقت از وضعیت عمومی در چنین مخاطره

شود که در آن نظم جهان و منطقه ناشی می

امپریالیستیی که در گذشته بر قرار بود، به خصوص 

  

در منطقۀ خاورمیانه، با افول قدرت اقتصادی امریکا 

یی، های رقیب جهانی و منطقهو سر بر آوردن قدرت

در عمل از هم پاشیده و تا هنوز که هنوز است نظم 

جدید امپریالیستی مطلوب کاپیتالیسم جهانی که در 

آن سهم و حوزۀ نفوذ هر کدام مجدداً تثبیت و به 

رسمیت شناخته شود، شکل نگرفته و به همین سبب 

های درجه حتی قدرتدر خاورمیانه  هکه امروزاست 

نیاز از اتکاء به و دست چندم خود به تنهایی و بیدوم 

قدرت امپریالیستی امریکا، منافع استراتژیک شان را 

نمایند. این را در در منطقه و در این حوزه دنبال می

عملکرد کشورهای چون ترکیه، عربستان سعودی، 

ایران، قطر، امارات متحدۀ عربی و پاکستان در 

از افغانستان تا سوریه  ییهای منطقهها و بحرانجنگ

 توان مشاهده کرد. و لیبی و قفقاز می

مانند طالبان نیز این  یهایاین موقعیت حتی به گروه

زمینه را فراهم آورده است تا در کنار حامیان 

 از جمله دولت پاکستان، بختشان یی و جهانی منطقه
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ر خود بلرزند. پرولتاریا در این میان بگذار طبقات حاکم در مقابل انقالب کمونیستی ب

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

 سلللرمایه درونلللی هلللای شکشلللمک و تقابلللل

 اعضلللللای از تعلللللدادی هیلللللاهوی و داران

 ازدیللاد بللر مبنللی حکومللت، برابللر در پارلمللان

 دل در قنللد کلله تنهللا نلله کارمنللدان حقللوق

 رتبللله پلللایین کارکنلللان و معلملللان از جمعلللی

 وسللیعی بخللش بللل اسللت کللرده آب سیسللتم

 ایلن اسلا  کله ایلن از نیلز را خبلربی مردم از

 و آورده وجللد بلله چیسللت، سللر بللر تقابللل

 کلاله و کفلش خلود سلهم بله کلدام هر هاآن

 و رویلللللی در رو ایلللللن در تلللللا کردنلللللد

 همکلللار و هملللراه عنلللوان بللله گیریمعرکللله

 بخللش برابللر در بللورژوازی عناصللر از بخشللی

 اسللا  کلله آن حللال. گیرنللد قللرار آن دیگللر

 میللان بودجللۀ ملللی نللام بلله اوراقللی بللدل و رد

 منللللافع سللللر از نلللله پارلمللللان و حکومللللت

 کشلللمکش از ناشلللی بیشلللتر کللله فرودسلللتان

 سللهم و تطبیللق بللاالی رقابللت و درونللی هللای

 ایلن در کله اسلت هلایی پلروژه از بیشتر بردنِ

 .است شده گرفته نظر در بودجه

 رقابلللت ایلللن در کللله اسلللت درسلللت ایلللن 

 فسللللاد از بخشللللی علللللی ا اقللللل درونللللی

 معاشلللات پرداخلللت بللله درزمینللله حکوملللت

 میلیللارد شللش حللدود یعنللی نجللومی، و بلنللد

 از تعللدادی بلله امتیللازی حقللوق صللورت بلله غللانی،اف

 گوشللت، نللوع هجللده -هفللده دولتللی، مسللالوالن

 خریللد جهللت دالللر میلیللون سللی از بیشللتر تخصللی 

 جمهللوری ریاسللت امللور ادارۀ نهللاد بللرای ترکللاری

 امللا شللد، همگللانی حللدی تللا دیگللر فسللادهای و گنللد و

 البللالی در هنللوز هللا ایللن از مهمتللر و بزرگتللر مسللایل

 ایلللن از خلللارج بلللزرگ هلللای واقعیلللت و اوراق ایلللن

 پوشللیده همچنللان( بودجلله مسللودۀ) جنجللالی دفترچللۀ

 امتیللازات و بلنللد معاشللات شللمول بلله هملله ایللن. اسللت

 ملدافع هیلأت در املروزه کله وکلالء، هملین خود کالن

خلللرج  از کننلللدمی آرائیصلللحنه محروملللان حقلللوق

 و خانلله کرایللۀ روغنیللات، پللول تللا گرفتلله دسللترخوان

 حقللوق بللا مقایسلله در گللاهی هللیچ دیگللر امتیللاز چنللدین

 ویللژه بلله و معلمللان رتبلله، پللایین مللامورین وکارمنللدان

 دسللتتِهی اکثریللت کلله دیگللر مزدبگیللران و کللارگران

 نشللده گرفتلله بررسللی بلله هسللتند، جامعلله فرودسللت و

.اسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللت

 

 نیللز آغللاز در کلله ییگونللههمان تقابللل، ایللن اسللا  

 در هللا جنللاح بللردن ایللن سللهم سللر بللر بیشللتر شللد، ذکللر

 و مللزد و حقللوقیبی تللا اسللت حکومللت نهللاد و پارلمللان

 راه بللا امللروزه متاسللفانه کلله معلمللان... ناکللافی درآمللد

 بللازی و دغللل سللر از و سیاسللی هللاینمایش انللدازی

 .شودمی عَلَم آنجا و اینجا ها توده فریب

 اسللت، کللرده درز بیللرون بلله ی کلله اسللناد ترینتللازه 

  افتللاده، راه بلله جنجللال بنیللاد کلله اسللت آن نشللانگر

 طلرف از کله اسلت یلیپروژه صلد یلازده سلر بر اساسا

 ارسللال بودجلله سللند در شللدن گنجانللده بللرای وکللالء

 امتیللاز کلله ایللن دلیللل بلله را آن حکومللت و بللود شللده

 رد رود، ملی پارلملان اعضلای جیلب بله هلا پلروژه این

 اعضلللای حکوملللت، عملکلللرد ایلللن برابلللر در. کلللرد

 ارگ عملیلللاتی رۀادا از هلللا رسلللانه در هلللم پارلملللان

 اخللتالف اسللا  هللا لنللد و غللر ایللن کلله کردنللد انتقللاد

 ملللال بلللر بیشلللتر را قلللدرت درون هلللای جنلللاح ایلللن

 ملللی انکشللاف ویحمایلله و عملیللاتی ۀادار». سللاخت

 نهللاد دو امللور انسللجام بللرای ابتللدا «جمهللوری ریاسللت

 و جمهلللور رئلللیس دفتلللر عملللومی ریاسلللت یعنلللی

 گویللا هکلل شللد؛ ایجللاد امللور اداره عمللومی ریاسللت

 تشللکیالتی تللورم از جلللوگیری» آن ایجللاد از هللدف

 و اداره و بودجللله مصلللرف در جلللویی صلللرفه جهلللت

 دسلللتگاه بللله مربلللو  هلللای ملکیلللت بهتلللر ملللدیریت

 طللی عمرانللی هلای پللروژه تطبیلق و جمهللوری ریاسلت

 ایجلللاد«  0۸/۱2/۱3۹۶ ملللور ( 33۶۹) شلللماره حکللم

 بلله( 33۸) فرمللان اسللا  بلله» ۱3۹۷ سللال در بعللدا. شللد

 ملللللی انکشللللاف ویحمایلللله و عملیللللاتی ادارۀ نللللام

  تعدیل افغانستان اسالمی دولت جمهوری ریاست

 دارانسفرۀ خالی فرودستان و هیاهوی کذائی سرمایه

 جواد طیب  

 

۱۱ادامه در صفحه   
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و  "صلح"مخمصۀ 

 گی حاکمیتدرمانده

ت در همراهی با شان را برای رسیدن به قدر 

یی بیازمایند. از های دیگر جهانی و منطقهقدرت

این رو است که هیأت مذاکره کنندۀ طالبان در 

گان آن، به ویژه مواجهه با دولت غنی و نماینده

پس از اعالم بازبینی توافقنامه دوحه از جانب 

دولت جدید امریکا، از حضور در مذاکرات 

و نسبت به تداوم  دوحه سرباز زده "االفغانیبین"

آن مذاکرات تا روشن نشدن بازبینی و نتایج آن 

کند؛ یک چنین رفتاری از اعتنایی رفتار میبا بی

جانب طالبان و حامیان آن بدون دلیل نیست. 

طالبان با ترک عملی میز مذاکره و گسیل 

های کشورهای گان شان به پایتختنماینده

نه و بحث میاهای آسیایروسیه، ایران و جمهوری

که در آن  "ادارۀ انتقالی"شکل دادن به یک 

امریکا، چین روسیه با تفاهم هم و در اجماع با 

بنای قدرت های دیگری منطقه قرار است سنگ

را در همراهی همۀ  "امارت اسالمی سرمایه"

نیروهای اسالم سیاسی در افغانستان بگذارند، از 

ن شگاف و خالء موجود و به ضرر و کنار زده شد

حکومت کنونی به رهبری اشرف غنی، توانسته 

است سود ببرد. 

این در حالی است که با تشدید حمالت نظامی 

گسترده در سراسر کشور و ویرانی عمدی 

 یک انقالبی

 يابدیاختناق افزايش م یوقت
جرأت خود را از دست  یبسيار

 دهندیم
 شودیاما اوشجاعتش بيشتر م
 كندیم یاو نبردش را سازمانده
ارزش از  یحتي حول يك سكه ب

 دستمزد
 یدرست كردن چا یبرا یيا آب

 و حول قدرت در كشور
  

 كند در مورد ثروتیاو سؤال م
 ؟یياز كجا آمده
 كند در مورد نظرگاههایاو سؤال م

 خوريد؟یم یكه به درد چه كس
  

 شودیكه هميشه سكوت م یآنجاي
 كندیاو صحبت م

 كه اختناق حاكم است یو جاي
 استو صحبت از قضا و قدر 

را به زبان  یيممنوعه یاو نامها
 آوردیم

 جرأت ندارد بياورد یكه كس
  

 گويدیهر جا سخن م
شكل  یدور تا دور او نارضايت

 گيردیم
 ناراضيان یاز آن پس برا

 دهدیغذا طعم خود را از دست م
فهمند كه زندگيشان یو مردم م

 چقدر بد است
  

 هر جا كه به دنبال شكار او هستند
 ر جريان استطغيان د

 شودیو هر جا كه او شكار م
  ماندیم یشورش باق

 

اجتماعی و کشتار  -زیرساخت های اقتصادی

دفاع از جمله دانشجویان، دهشتناک مردم بی

یی و اعضاء و فعاالن جامعۀ مدنی، فعاالن رسانه

ی حداکثر وارد ساختن فشار سیاسی همچنان بر برا

کوبد؛ و از یک موضع برتر و طبل جنگ می

خواهد میل و اراده اش را برای کسب می ،مسلط

تام و تمام قدرت و شکل دادن به آیندۀ جامعه بر 

اسا  مبانی اعتقادی، منافع اقتصادی و استراتژی 

به دولت اشرف غنی و حامیان  سیاسی خود نتنها

  ی آن، بل در کل به جامعۀ افغانستان بقبوالند.سیاس

از آن شواهد حاکی  ۀهمجای کار  تا اینبنابراین 

شریک اگر نه به تنهایی اما است که طالبان 

حاکم بر افغانستان سیاسی قدرت در نظام بالمنازع 

و از قبل قطعی دیگر یک امر د. این شخواهد 

از جمله  المللیهای بینها و نهادتوافق شدۀ قدرت

المللی آن از یک دولت امریکا و شرکای بین

طرف و همچنان روسیه و چین از جانب دیگر 

است؛ و آن طور که از اظهارات اخیر ضمیر 

کابلوف نمایندۀ خاص پوتین برای افغانستان بر 

آید، که خود به نوعی بازتاب سیاست جدید می

روسیه در همراهی با چین و متحدان دیگر شان در 

ل دولت افغانستان و طالبان است. دولت روسیه قبا

و متحدانش خالف پالیسی گذشته در تعامل با 

دولت افغانستان به رهبری اشرف غنی، نه این که 

یک واقعیت سیاسی جامعۀ "طالبان را به عنوان 

را « سه چهارم اراضی»که گویا بیشتر از  "افغانستان

ر پذیرند بلکه آن را ددر زیر سلطه دارند می

ردیف حکومت غنی و به لحاظ سیاسی و 

مشروعیت اجتماعی همتا و همتراز آن به شمار 

آورند. این به یک معنی پایان داستان قدرت می

های غنی و ساختار سیستم سیاسی و ارزش

در افغانستان « دموکراتیزاسیون امپریالیستی»

 خواهد بود. 

 

 

 برتولت برشت



 

 

 

 

  

62       

 

ن دوقولوی آن یعنی مذهب و بشر و فرزندا

 ناسیونالیسم که هریک به گونه یی از ضعفها و

ذاتی خود و نیز از  نارسایی های ساختاری و

 زخمهایی که از یکسو از دست رقبای همطراز

از سویی از دست توده های ملیونی طبقۀ  خویش و

رنج  سائر ستمکشان خورده اند، درد و کارگر و

 . این سه نیروی شر وبرند و به خود می پیچند می

همانندی های باطنی و  فساد با وجود همسویی و

یک رقابت  ماهوی فراوانی که باهم دارند ، در

نامیمون و بنابر ویژه گیهای فرعی و تاکتیکی 

با چوب و  خودشان ، چنان به جان هم افتاده و

فرق  حواله شده اند و برهمدیگر  سر چماق بر

نان قسم خورده کوبند که گویی دشممی همدیگر

وآشتی ناپذیرهم باشند ،  نظام بحران زدۀ سر مایه 

پرده افگندن به  داری که سردمداران آن به منظور

تالفی خسارات ناشی  روی پوسیده گی ها ی آن و

را امپراطوران یکه تاز  خود از بحران مالی کنونی ،

قرن بیست و یکم وانمود کرده و به تأسی از 

بسط و  رمایه داری درمیکانیسم ذاتی نظام س

 گسترش دائرۀ نفوذ خویش بر تحکیم سلطه و

سراسر جهان ، از هیچ نوع جنایت و بربریت و 

درنده خویی و میلیتاریسم و جنگ افروزی 

روگردان نبوده و هرآنچه را که درآستین خویش 

با وقاحت تمام به نمایش  نهفته دارند بی شرمانه و

کله سنگی  ا وگذارند ، اسالمستهای بنیاد گر می

عدم  و ناسیونالیستهای تنگ نظر که از بی میلی و

 توجه اژدهای هزارگردن سود و سرمایه که زمانی

 

کارل سال پیش از امروز هفتادو سه یکسد و

 پیشوایان ون انگلس ایفریدریک مارکس و 

جهان با  کارگران دانشمند و آموزگاران خردمند

جنبش  گیریاوج و گسترشدر نظرداشت 

ارۀ اروپا، در نخستین سند ق کمونیستی در

مارکسیسم )مانیفست حزب یی جاویدان برنامه

 آمیزکنایه ( با تعبیری استعاری وکمونیست

به  فراز اروپا حی بربَخاطرنشان کردند که شَ 

اندام قدرتهای  لرزه بر کهمده است جوالن آ

 گرفته تا مترنیخ و تزار پاپ و اروپای کهن از

پلیس آلمان انداخته  رادیکالهای فرانسه و گیزو و

 و رویارویی با آن و آنان را واداشته است تا برای

 "مقد "اتحادی ش از فضای این قاره راندن

همچنان این دو تشکیل داده و دست به هم دهند . 

 :با جرأت تمام اعالن نمودند کهترگ رهبرس

 نظریات ، اهداف و کمونیستهاوقت آنست که »

جهانیان بیان  در برابر تمایالت خود را آشکارا

 حِبَکنند و در قبال افسانه هایی که پیرامون شَ

، مانیفست حزب خود را شود  کمونیسم بافته می

بررسی  در پهلوی تحلیل ها و و «.عرضه دارند

اوضاع اقتصادی ،  ینانه و دانشمندانه ازهای واقع ب

 سائر فرهنگی قارۀ اروپا و اجتماعی و سیاسی ،

 آن ایام شعار کشورهای جهان در قاره ها و

را  «کارگران جهان متحد شوید.»جاودان 

جنبش های  برأفراشتند و در همه گردهم آیی ها و

آسیا  آمریکا و انقالبی و آزادی خواهانۀ اروپا ،

عرصۀ  درخورستایشی را هم در سهم فعال و

عرصۀ  فعالیت های سیاسی و هم در پراتیک و

نظریه پردازی های دانشمندانه و ماندگار ادا  تئوری و

نتیجۀ ضربات  دربا تأسف  شوربختانه و مگر،  نمودند

جنبش  جانب گرایش ها و مهلک و کمرشکنی که از

 های غیرکارگری چون کائوتسکیزم و برنشتاینیزم و

مائوئیسم و انورخوجه  تروتسکیسم و ینیسم واستال

 گرایش و ایست و پولپوتیسم و ده ها ایسم و ایسم و

تشکل دیگر که همه به درجات  سازمان و حزب و

مختلف خویشتن را مارکسیست لیننیست می پنداشتند 

دیگران  از هرکدام مدعی اندکه بیشتر می پندارند و و

اعیِ مدافعِ منافعِ جنبش اجتم پیوند به طبقۀ کارگر و در

سوسیالیست  داشته  و مارکسیست تر و این طبقه قرار

دیگران اند؛ جنبش واقعیِ طبقۀ کارگر دچار  تر از

سردرگمی ها ، افت ها و عقب گردهای مهلکی شده 

قت وسعی و است که جبران و مرمت آن سال ها و

 برآیند نتیجه و خواهد. درگی ناپذیر میتالش خسته

 ناهنجاری هاست که ما امروز ها و همین عقب گرد

 آنهم نه تنها بر شاهد به جوالن آمدن اشباحی واقعی و

سراسر جهان  فراز فراز اروپا و باشنده گان آن بلکه بر

همسویی  نه در این کرۀ خاکی و و بشریت ساکن در

دفاع از خواستهای برحق کارگران و زحمتکشان  و

ها و ضدیت به آن و سرکوب جنبش جهان بلکه در

انقالبات برابری طلبانۀ آنان هستیم که هست و بود 

تباهی قرارداده  ضِعرَ مَ در جهان را مورد تهدید و

 است.

اژدهای هزارسر سرمایه  این اشباح پلید عبارتند از

 عبا و در شنیع امپریالیستی و داری با ماهیت زشت و

قبای آراسته با ترفند هایی چون دمکراسی و حقوق 

 ی گفتمان های سازندهبه پیش به سو

 رحمانی پیکارجو 

۷ادامه در صفحه   
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به پیش به سوی گفتمان  

 های سازنده

صورتشان دست  همچو مادر دلسوز به سر و

کشید ، سرخورده و مأیو  گشته و  نوازش می

در تالش اند تا با بهره جویی از خیزشهای خود 

جنبشهای حق خواهانۀ تودهای مردم و با  و جوش

سال استفاده از احساسات و طن دوستانه و باورهای 

آنان برای خود حیثیت و  وقاری  خداپرستانۀ

راستای دفاع از اصول و  دست و پا نمایند ، و در

آموزه های زشت و خشن اسالم ناب محمدی که 

 و قلدریها وانسان ستیزیهایش روز تا روز برمال

یا  نماینده گان خدا و "شود ، خود را می رسوا

افع مردم و ملت و دشمنان امپریالیسم و مدافعان من

وانمود کرده و توده  "ارزشهای ملی و اسالمی

 با امتیازدهی های ناچیز و و های مردم را جبرا

 آن"وعید های  با وعده و ، وبخورونمیری

حوران "دوز  و بهشت و رسیدن به  "جهانی

 نمایند و مهر خود وادار انقیاد از به؛  "بهشتی

مقلوب خود را بر جنبشها و انقالبات حق خواهانۀ 

آنرا از مسیر اصلی اش منحرف  آنان کوبیده و

ست که نه تنها در افغانستان ااین واقعیتی  و سازند.

 ،بلکه در کشورهای مصر، تونس ، لیبیا ، یمن 

ش نیز با تأسف شاهدومالیا عراق و س ،سوریه 

 یم.هست م وبودی

مبارزات  کارزار آنچه در این میان جایش در

جرأتش سلب و  صدایش نارسا و میدانی خالی و

مجموع  نیروهای  درفشش نمیه افراشته است در

چپ و به ویژه کمونیستها و سوسیالیستهای 

زمینه های ایجاد  رابطه به علل و در .کارگریست

رشد این پدیدۀ شوم و این فاجعۀ سراسری و  و

کنار دهها  در هان شمول می توان گفت کهج

جهانی عاملی که باعث این امر شده است ، در سطح 

 اکتبر سوسیالیستی توان شکست تاریخی انقالبمی

قبای سوسیالیسم  عبا و تبعات هفتاد سالۀ آن در و

سرمایه داری دولتی تحت نام  اردوگاهی و

اقمارآن  و "اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی"

 و فروپاشی و سرانجام  "بلوک شرق"م تحت نا

تبلیغات پردامنۀ  سوی دیگر از و شدن آن تارومار

مفتضحانۀ آن شکست  ها در معرفی نمودن نئولیبرال

 جهان و مفکوره و لنینسم و مارکسیسم به مثابۀ شکست

 تئوری ماندن عقیم هم ییسو از و ، علمی سوسیالیسم بینی

 رهبر تستونگما ورمح بورژوا های تضادسنجی و ها بافی

« نوینکراتیک وبورژوا دم»   به گفتۀ خودشانقالبِ 

 منحصر شرائط که انقالب آن کشاندن و رهبری در چین

 اش پیروزی باعث کشور آن ناشدنی تکرار و فرد به

 انداختن راه به و کارگر طبقۀ منافع تأمین سوی به ، گردید

 و کشور درآن وی جانب از موعود سوسیالیستی انقالب

 تحت چین بارمردم فاجعه و خونین های سرکوب همچنان

 سطح در اما و ساخت برجسته  را " فرهنگی انقالب" شعار

 الذکرفوق واملع بر مزید افغانستان، خصوص به و منطقه

 خلق دموکراتیک حزب سالۀ چهارده حاکمیت توان می

 جنایات و تاریخی خطاهای و ها روی کج کارنامۀ که را

 یی گونه هیوال و زشت چهرۀ إرائۀ استایر در شهولناک

 نیز و است الشمس من أظهر  کمونیسم و  سوسیالیسم از

 هیکل در آن چپ اپوزیسیون منحرفانۀ گیری ضع مو

 رویکردهای با آمیخته بورژازی سوسیالیسم و مائویسم

 که ،آورشد یاد را باورانه دین و وطنپرستانه ، پولیستیپو

 و «جاوید شعلۀ» مشهور دۀجری در آن بازتاب و تبلور

 به که « منظرتاریخی پس » چون هایی جزوه در همچنان

با "» و بود نوشته را آن انجنیرعثمان یاد زنده غالب گمان

 "ب سر  به پیش رویمالطرد اپورتونیزم در راه انق

 نشرات و ها برنامه  نیز و نوشتۀ زنده یاد داکتر فیض

 واقعی پرستان نوط شدۀ منحل سازمان چون هایی سازمان

 مردم بخش آزادی سازمان ، رهایی سازمان ، )ساووا(

حزب کمونیست )مائوئیست(  )ساما(، افغانستان

 و تشکالت و گی افغانستانهحزب همبست ، افغانستان

 انحا از نحوی به را خود همه که دیگری های سازمان

 روشنفکری جنبش رسم و راه دهندۀ ادامه و دار سکان

 قابل تمام وضاحت به آورند می حساب به «جاوید شعلۀ»

 أغلبیت هم که جاست این تأسف جای ؛ هست رویت

 هم بسیاری از کراتیک خلق ووگان حزب دمبازمانده

خواب  است از اپوزیسیون چپ آن هنوزکه هنوز

قبلی مواضع  روی کماکان و نشده بیدار خویش زمستانی

  گیری نقد و در ند و حاضر نیستند تا باا شان میخکوب

اوضاع  از اشتباهات گذشتۀ خویش و درک شرائط و

سوسیالیسم  جدید ، به زیر رایت پرافتخار مارکسیسم و

با کار و پیکار مشترک  کارگری دورهم جمع شده و

خویش لرزه براندام دشمنان طبقۀ کارگرو توده های 

 مردم ستمکش کشور بیندازند. 

سازمان عضویت  این جانب رحمانی پیکارجو که افتخار

افغانستان را دارا می باشم به سوسیالیستهای کارگری 

صمیمانه و بی آالیش از تمام افراد، نیروها و  گونه یی

خواه و برابری طلب ، جهت به راه  تشکالت آزادی

ایدئولوژیک اقناعی و  اندازی گفتمانهای سیاسی و

سازنده به خاطر رسیدن به زبان مشترک و خواستهای 

های مشترک در راه نیل به آرمان واالی مشترک و فعالیت

 طبقۀ گارگر و توده های ملیونی کشوری به نام افغانستان

به  را دعوت می نمایم تا گرد هم آمده دستان همدیگر

 زدن برچسپ از دور به تالش ورزند تا گرمی بفشارند و

سطحی  تعصبات و و  آگاهانه نا و ناشیانه زنی اتهام و ها

ناسیونالیستی و وطن  وایی ونگری های خرده بورژ

بزدلی های اسالم گرایانۀ قبلی  پرستانه و توده پناهانه و

تالش ورزند  خویش نقا  مشترک همدیگر را دریابند و

یا کم ازکم  یک صف واحد و  تا باهم یکجا در

درصفوفی موازی ، با عزم راسخ و اعتماد به نفس کامل 

ان و سائر زحمتکش به مصاف دشمنان طبقۀ کارگر

 . بشتابند

 به پیش به سوی سوسیالیسم .
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از  تصویری در تالش است تا از خودافغانستان  دولت

این دولت نه ،نشان بدهد برای جهانیانتوانمند  دولت

ل وکنتربه عنوان یک دولت برابزارهای قدرت  تنها

از قلمرو افغانستان  یحتی بر بخش های است ،نداشته 

تواند پاسخگوی حاکمیت ندارد، این دولت نمینیز

گان این سرزمین ه ثبات و آرامش و مصونیت به باشند

تصادی و توزیع خدمات از رشد اق باشد، دولت

اقتصادی و  ۀبا نابرابری گسترد است واجتماعی عاجز

روبروست، و آمیز برای منابع کشور رقابتهای خشونت

هم از لحاظ سیاسی وهم از لحاظ اقتصادی در بحران 

 بی حد و حصری به سر می برد. 

ه ، درماندو کارکنان دولتی و خبر نگاران  زنانکشتار 

در قبال اتفاقات و  تولیالگی در پذیرش مس

توزیع وزارت خانه ها و  ،کشتارهای فجیع جمعی

ی و ایگر دولتی مبتنی برطایفهی ها ولیتالمس

،رشد شدید ، حزبی و سمتی خویشاوند محوری

خرافات و سنت های عقب مانده در سیستم آموزش و 

تا آن جا که سر پرست وزارت معارف و تعلیم  پرورش

کان از صنف اول تا سوم به و تربیت پیشنهاد سپردن کود

تأمین  ۀازعهدحتی  این دولتمساجد را مطرح می کند. 

شهروندان اعم از هزینه های زنده گانی بخورونمیر

و سربازان درجبهه های جنگ  کارمندان و معلمین

آید، ساختارهای قانونی درهم و از بین رفته و یا برنمی

ترده در اینکه از کارایی الزم برخوردار نیست،فساد گس

تمام عرصه ها حاکم است.در پهلوی آن بیداد کرونا 

مثل چلنج دیگریست. بازیگران غیردولتی خارجی )

سیگار( یا داخلی در اموردولت مرکزی بلک واتر و 

قانون  یدخالت گر است رخت بر بستن نظارت و اجرا

 ی، غیبت عدالت و انصاف از نهادهایدر ساختار ادار

و گسترش روابط  یشوه خوار، افزایش ریو قضای یعدل

در ادارات ، عدم برخورد قاطع با مجرمین و  یغیرقانون

های  یبا داور یو قضا یهاد های عدلگریزان. ن قانون

را بر مردم  یغیرعادالنه و غیرمنصفانه، ظلم مضاعف

که ادعا می کند  امراهلل صالحآیا هنوز .نمایند یتحمیل م

.فرو رود اجازه داده نخواهد شد کشور در بحران

 

پوشالی آخرین تالشهای خود را دولت وجود آن که با 

به خرج می دهد تا خود را دولت دارای اتوریته وانمود 

با استفاده از . ، ناتوانی از تمام وجوه آن پیداست  کند

کشور های ذینفع در افغانستان با استفاده چنین وضعیتی 

ها  آن های افراطی مانند طالب و داعش و امثالگروه از

در پی ، با آماج قرار دادن طیف های مختلف شهروندان 

فیت و یانتشار منظم، بهبود ک

نشر مستمر سوسیالیسم کارگری 

در گرو همکاری، کمک مادی و 

معنوی شما است. برای ما خبر و 

مقاله بفرستید، نشریه را 

ه دوستان تان وانید و ببخ

 ید!معرفی نمای

تا زمینه های نارضایتی هر چه بیشتر مردم را فراهم  آنند

را دامن و مذاهب ها فرقه تنش میانگرایی و فرقه ساخته

های سیاسی ایجاد ند و نهایتا معضالت داخلی و خالنز

رفتن گکرده و با استفاده از سناریوی صلح وغیره در فکر

 .سهم بیشتر باشند

دولت از رمق افتادۀ غنی برای برون رفت ازین مخمصه به 

افراد  و سلسله امورات را بهرو آورده  یفرد های راه حل

مت صالح واگذار کرده است، صالح در سِ امراهلل از جمله

صالح به  ،یمل تیامن سیدفاع، صالح به سمت ر ریوز

 ات،یوال یسمت شهر دار کابل، صالح به سمت وال

صبح و نیم  شش هدر هر جلس وصالح و صالح وص.........

. سوال اینجاست که کندی را صادر م دیفرمان جد کی

آیا ممکن است افغانستان ورشکسته را با تک روی های 

فردی و یاغی گری های هستریک و سرکوب های صالح 

  نجات داد ؟

رهبران جهادی و سران مافیایی حاضر)ستون  ،دولت

قدرت در افغانستان سه ضلع مثلث ی ها( در دولت پنجم

در  یاسیسات و مصلحت های منازعتمام  واست 

این سه ضلع شکل گرفته است. و  نیبا حضور اافغانستان 

ی جنبش ریشکل گسه ضلع ارتجاعی تا حد ممکن از 

در افغانستان  نیرو های پیشرو و مترقی وهای رهایی بخش 

 . کرده اند جلو گیری

ضلع خود در یک تناقض عجیب به سر میبرد این سه 

دولت تکنوکرات ها نماینده گی از دموکراسی متناقض 

غربی می کند، این دولت وظیفه دارد تا هم مال هایی مثل 

مجیب الرحمان و امثال شانرا راضی نگه دارد و با طرح 

هایی ناق  ومعیوب مثل راندن کودکان از صنف اول تا 

 م و تربیه به دامان مال و مسجد، سه برای فرا گرفتن تعلی
9ادامه در صفحه   

 ولت ناتوان غنی و تاختن چارنعل شوالیه صالحد

   زرقا فروغ
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 ،ییهوا یشرکت ها ،یو تجارت یتیترانز یشرکت ها

افراد قرار دارند.  نیهمه در دست هم تیاردو و امن س،یپول

رشوه  تد، با پرداخیآ شیپبرایشان  یمشکل ییاگر جا و

را به ساده گی از  انعوبه ادارات فاسد دولت، م یدالرهای 

 سیر راه خویش برمی دارند.

لذا بادرنظرداشت آنچه گفته امد آیا شوالیه صالح می  

ی را به ساحل برساند و توجه تواند کشتی شکستۀ دولت غن

 حفظجهانیان را به سوی دولت افغانستان جلب کند ؟ و با 

در مقابل  "جمهوری افغانستان دولت "نام به اصطالح 

 طالبان و پاکستان آنرا شریک کاسه کند؟ 

 

 بیدر ترک انطالبا وارد ساختن ب کایامربه هرصورت 

در  نقش پاکستان را طرف کیقدرت حاکمه ، از یاسیس

با  یو از طرفسیاست های افغانستان پر رنگ می سازد 

قشر موجود  نیمانده تر عقب ثیحه حضور طالبان ب

را انسانی افغانستان  ، جامعه یاسیس تیدر حاکم یاجتماع

خرافات عصر حجر و سنت های پوسیده سوق به سمت 

با هجوم به ملل  خیاستعمار در طول تارمی دهد. به هر حال 

شده و کم آنها  یع رُشد و تکامل اجتماعتحت ستم مان

  نموده است. غارت مردم انتخاب یراهها را برا نیتر نهیهز

 

 

 

 

 )کارل مارکس(

 

 دولت ناتوان غنی و تاختن...

این مالیان خواهان غیابت زنان از زنده گی اجتماعی 

استند این مالیان موجودیت زن در جامعه را باعث 

شروفساد می دانند، گروه های امر به معروف و نهی 

از منکر ترتیب داده جوانان را سر کوب می نمایند و 

هایی فردی آنان را هرچه بیشتر تنگ و سقف آزادی 

 کوتاه می سازند.

از جانبی بانوی اول مملکت با اکت و ادای فمینستی  

از بیسواد ترین و دلقک ترین زنانی مانند رنگینه که 

حتی توانایی خواندن فارسی یا پشتو از روی کاغذ را 

دارا نیست زیرنام زنان توانمند دفاع می کند. که این 

 نوعی ترویج فساد به حساب می آید. در ذات خود

ضلع دیگر رهبران جهادی همان شیادانی اند که 

درجریان چهل سال جنگ تولید وبازتولید شده اند و 

هر کدام شان که در مصلحت و خیانت ید طوالیی 

دارند رهبرانی که برای منافع شان تعلقات قوم و تبار 

اخته و زبانی را هم مانند مذهب فوق العاده سیاسی س

اند؛ این رهبران برای حفظ منافع شخصی وگروهی 

خودشان از هیچ جنایتی در حق مردم دریغ نمی کنند 

، این شارالتان ها همزمان هم داخل نظام اند و هم در 

جمع اپوزیسیون قرار دارند مانند گلبدین حکمتیار و 

 سایرین.

ضلع سوم همانا چپاول گران معادن، و مالکان کشتزار  

نار اند که از قوماندانهای محلی گرفته تا های کوک

وکیالن پارلمان و افراد با رسو  داخل نظام را تشکیل 

 ینممی دهند. افراد این ضلع قدرت در افغانستان 

اوضاع سیاسی و اقتصادی در افغانستان به د که نگذار

نه تنها در  ،ها ایمافاین  رایز حالت عادی برگردد ؛

اند، بلکه در سطح داربرخورنفوذ از تسلط ودولت 

ول و مسلح را المس ریغ یافراد و گروهها زیمحالت ن

و قاچاق مواد  کیتراف، این افراد برای دارند اریدر اخت

دارند.  اریرا در اخت یمختلف یها وهیمخدر راه ها و ش

 ،یساختمان یشرکت ها ،یتیامن یبانکها، شرکت ها
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داری در عصر رقابت آزاد در انقالب هرچند سرمایه

فرانسه و امریکا با بخش هایی از این اندیشه ها و 

پدیده های قرون وسطی که مانع رشد این سیستم 

شد بی رحمانه تصفیه حساب کرد. اما بنا به منافع می

کدام این ها را در مقاطع دیگر اش هر از گاهی هر 

کند. تولید و باز تولید کرده وکماکان باز تولید می

گردها در عرصه های مختلف چون  این عقب

رساند. اجتماعی برای سیستم برده گی مزدی سود می

در پس هر کدام از این اعمال قرون وسطایی کسانی 

اند که سرگرم تجارت ومعامله بوده و از قِبل آن زنده 

کنند. مسألۀ اساسی و گی بهشتی خود را سپری می

ی همۀ این جنبش های مهم این است که مبنا و ریشه

داری ارتجاعی یکی است و همه همسو به نظام سرمایه

یی که مالکیت رسانند. هر جنبش و نظریهسود می

خصوصی را تقدیس و به رسمیت بشناسد رفیق و 

ه در فوق داری است. و جنبش هایی کهمدم سرمایه

بدان اشاره رفت در قسمت تقدیس و قبول مالکیت 

خصوصی بر وسایل تولید و ثروت اجتماعی و همه 

گانی مبنای مشترکی دارند. برای همین است که در 

این عصرِ علم و خرد، توهم و بربریت حاکم و 

جا نیست که امریکا، اروپا، فرماست. بیحکم

ن سو باالی کشورهای عربی وغیره  از دهه ها به ای

گروه های تروریستی و به شدت مرتجع حساب باز 

خواهند بار می کرده اند و حاال با هزار و یک بهانه

دیگر آن ها را بر گردۀ مردم سوار کنند. مبارزه با 

ناسیونالیسم، فاشیسم، زن ستیزی و همه جنبش های 

ارتجاعی در گرو شناسایی ماهیت طبقاتی این جنبش 

از همۀ اشکال ستم اجتماعی در گرو ها است و رهایی 

 دقیق  هابسبام داری.زدودن کل سیستم سرمایه

چنین پر از خرافات و آگاهی وارونه است؟  چرا در جهانی 

دولتی  -ری و آموزش مرزهای ملیکه امروزه فرایند یادگی

( سر ۱) "بتیل "را درنوردیده است برای کشورهایی افسارِ

 شود؟قافله اش به طرف معیارهای عصر حجر کشیده می

ی این ها در یک سطح ِنه برای این که حاال دیگر همه 

داری است و هر اعتقاد و باورها  بل کاال های نظام سرمایه

این سیستم اینجا و آنجا بازتولید روزه مطابق به نیازمندی 

شود. این پرسش ها گاه و ناگاه ممکن پاسخ هایی هم می

گرفته باشند، اما با تأسف بیشتر هم روند با فرایند موجود 

سطحی و اکثراً به دالیلِ حاکمیت جنبش های 

ناسیونالیستی محلی است. اما همان گونه که این جمالت 

لمللی مطرح است و به اساسی سوالیه دار در سطح بین ا

گونه یی نمایانگر زنده گی پارادوکسال آدم ها در قرن 

باشد پاسخ آن ها هم با توجه به ضرورت بیست و یک می

تواند معنا یابد، نه در و نیازهای سیستم حاکمِ جهانی می

 سطح حکومت یک کشور و فالن وزیر.

فاشیسم، مذهب، ناسیونالیسم وسائر باورهاو ارزش های 

لق به گروه های ارتجاعی از زمانی که تکیه گاهی در متع

داری درپشت این یابند و سیستم سرمایهقدرت سیاسی می

شوند، و به زبان دیگر گیر میگیرد، بیشتر تودهها قرار می

یابند؛ ورنه هیچ آدم عاقلی به خرافات قدرت امر و نهی می

ست که دهد. و بیشتر از همین سر ادوران باستان تن در نمی

شود تنها با عناصر ما همواره تأکید می ورزیم که دیگر نمی

ی چند جزوه و چپتر تنویر افکار و علم باوری در محدوده

با این ها به مبارزه رفت؛ حاال دیگر این ها با حمایت 

داری امپریالیستی جزئی از جنبش های کشورهای سرمایه

اً جزئی اجتماعی در سطح جهان اند. و این جنبش ها اساس

داری امروز و در خدمت آن است. از نیازهای سرمایه

کنیم که اکثریت پدیده امروزه ما در جهانی زنده گی می

ها و مناسبات اجتماعی بنا به کثرت و گسترش مراودات 

میان انسان ها در محدودۀ یک جغرافیا و در سطح جهانی 

شده نیاز به بازتعریف دارند؛ چون نیاز ها بیشتر همه گانی 

است؛ بازار، مصرف و تبادل کاال ها دیگر هیچ کس و 

گذارد که دم و در الک خودش نمی هپدیده یی را غنود

باز دم راحت داشته باشد. شما شاید و باید با معیارهای 

جهانی حرف بزنید، تحصیل کنید، مهارت داشته باشید، 

یی تولید کنید؛ در غیر آن به گرد و محصول و فراورده

مانید که حتا در موزیم ها نیز ار باستانی یی میخاکِ آث

جایی برای شما نیست و نخواهد بود. آری اگر یک زمان 

جهانی شدن ایستگاهی بود که خواه نخواه همۀ آدم ها 

از هر جغرافیایی از آن بگذرد، اکنون به یقین دیگر هر 

کدام از آدم ها از پامیر افغانستان تا فالن کشور نهایت 

 قایی از آن گذشته است. فقیر افری

بدون شک هر یکی از ما روزمره به کرات کاالهای 

جهانی را به مصرف می رسانیم؛ اما پرسش اساسی این 

است که در این قرن بیست ویک و عصر حاکمیت 

گلوبالیسم، چرا پدیده ها و افکار باستان و قرون وسطی 

ص شوند؟  نفع و سود آن به چه اشخاتولید و باز تولید می

رسد؟  و چه کسانی به عنوان وسیله و و طبقاتی می

شوند؟  کاالهای مصرفی و سود آور گوشت دم توپ می

چرا زن ستیزی و کودک آزاری که میلیون ها سال از 

گذرد هنوز جزء جدایی ناپذیر رفتار و اعمال آغاز آن می

انسان هاست؟ ناسیونالیسم  و انواع آن که انسان ها را بر 

های زبان، سمت، محل و جغرافیا به جزیره مبنای قوم،

مجزا و در تخاصم با هم تبدیل ساخته و دشمن یک 

کند هنوز بازار گرم دارد؟  چرا با وجود دیگر قلمداد می

عروج علم و تکنالوژی هنوز هم اجتماعات بشری این 
                                       ۱۱ادامه در صفحه    

 ۱5ادامه منابع در صفحه 

 

 مون طرح وزیر معارفپیرا

 جانشین ساختن آموزش مدرن با مال و مسجد
جواد طیب    
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در موقعیت کنونی ما با »

 هایانواع و اقسام جنبش

 مواجه کمونیسم مدعی

 منافع و امر که هستیم

 منافع و امر وایس دیگری

 و دنبال را کارگران

 از کنند؛می گینماینده

کی از ی جهت این

 ترینو مهم ترینمبرم

ی که باید در عرصۀ هایکار

نظری از جانب فعاالن و 

سوسیالیسم  کنشگران

کارگری در حوزۀ 

افغانستان انجام شود، 

بیرون در آوردن تئوری 

مارکسیستی از زیر آوار 

تحریفات و شکست چپ 

ناسیونالیست و  -بورژوا

خرده بورژوایی است. 

چپ افغانستان در بهترین 

حالت یک نیروی 

 و بوده خواهدموکراسی

و طبقه و مبارزۀ  است؛

طبقاتی نه در گذشته 

برایش این جایگاه را 

 «داشته و نه هم امروز.

 در جملللله آن از و جهلللان در حلللاکم طبقلللاتی سیسلللتم

. اسلللت مهلللم املللر ایلللن دشلللمن و مخلللالف افغانسلللتان

 همللله از بیشلللتر مطالبلللات، و خواسلللت ایلللن حصلللول

 در تللا اسللت؛ فرودسللتان ایللن شللورایی انسللجام نیازمنللد

 شللناخت بلله گللانی هملله امللر یللک بللرای جمعللی مبللارزۀ

 یللک در و یافتلله دسللت مللزدی گللیبرده سیسللتم ماهیللت

 در تبللاری و اتنیکللی تعلقللات از دور بلله واحللد صللف

 سللتمگر، طبقللۀ علیلله کشسللتم طبقللۀ کللل کشللمکش

 آن غیللر در. دارنللد وا نشللینی عقللب بلله را حللاکم سیسللتم

 یلللک» مثلللل شللعارهایی بللله خوشلللخیالی و خوشللی دل

 از هللم نآ «ماسللت قرمللز خللط معاشللات سللازی سللان

 کللارگران کللار نیللروی قِبللل از عمللال کلله کسللانی طللرف

 خلللود نجلللومی هلللای سلللرمایه بللله دارنلللد روزه همللله

 بیشللتر گللیخسللته  و سللرخورده گللی جللز بلله افزاینللد،می

. آوردنملللی بلللار بللله دیگلللری چیلللز فرودسلللت طبقلللات

 جللا همله کلله اسلت املر ایللن بیلانگر نیللز جهلانی تجلارب

 رودسللتان،ف جمعللی عمللل هللای میکللانیزم و تشللکل ایللن

 کلله اسللت طبقله یللک مثابللۀ بله سللرمایه و کللار جلدال در

 طبقلۀ بله را خلود برحلق مطالبلات و هلا خواسلت توانسته

 مللرده و بللاد زنللده نلله کنللد، تحمیللل ی خللود ایسللتا برابللر

 بخلللشِ برابلللر در بلللورژوازی از بخشلللی نفلللع بللله بلللاد

 .دیگرِآن

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 ...سفرۀ خالی فرودستان

 و بیشللتر هللای صللالحیت بللا مشخصللا البتلله. گردیللد

 سراسلللر و مرکلللز در انکشلللافی هلللای پلللروژه تطبیلللق

 کشور.

 پللاراگرف در کلله هللایی فرمللان و رسللم و اسللم سللوای

 ذکلللر املللور اداره یاینترنتللل صلللفحۀ از نقلللل بللله بلللاال

 غنلی اشلرف محملد کله بلود نهلادی اداره ایلن گردید،

 سراسللر در انکشللافی هللای پللروژه تطبیللق خللاطر بلله

 ایللن از حاصللله امتیللازات همللۀ تللا کللرد ایجللاد کشللور

 وزیللر، وکیللل، جیللب بلله گذشللته ماننللد نلله هللا پللروژه

 طریللق از مسللتقیما بللل کارهللا کمیشللن بقیلله و رئللیس

 یسرئللللل» جیلللللب بللللله خلللللودی هلللللای شلللللرکت

 خلللودش بللله نزدیلللک خیللللی اطرافیلللان و «جمهلللور 

 اسلت سلر ایلن از بیشلتر تقابلل کنله پلس. شلود سرازیر

 مللاموران و معلمللان هللای امتیللاز و حقللوق بلله توجلله تللا

 .دولللللللللللللت رتبهللللللللللللۀ پللللللللللللایین

 

 کارمنلللدان کلللل و کللارگران کلللاران، صلللفا معلمللان،

 درون تقابلللل بللله نسلللبت تللوهمی هلللیچ نبایلللد پللایینی

 در چلله حللاکم، طبقللۀ مختلللف هللای جنللاح طبقللاتی

 ایلن باشلند؛ داشلته قلدرت، از بیلرون هلم چله و قدرت

 بلله اقتصللادی -سیاسللی تبللانی یللک در زودی بلله هللا

 حکللم و داده ایللن. نهنللد مللی گللردن دیگللر یللک سللهم

 جهلللت نلللاخواه خلللواه اسلللت؛ سیسلللتم ایلللن طبقلللاتی

 کننلد؛می معاملله هلم بلین شلان طبقلاتی سللطۀ استمرار

 خبللری آن در مطمئنللا کلله یابنللدمی دسللت تللوافقی بلله

  .بود نخواهد و نیست «معاشات سازی سان یک» از

 پیرامون طرح وزیر معارف

از نقطه نظر محیط زیست اگر انسان قرار  "گفت حتا می

یی تواند آیندهداری نمیباشد آینده یی داشته باشد سرمایه

امروز تواند ادامۀ گذشته و یا ی بشر نمیداشته باشد... آینده

   "باشد.

--------------- 

( بتیل به معنای زن از دنیا بریده به جهت خدای تعالی. ۱)

)دهخدا( و در نزد باشنده گان سمت شمال افغانستان به 

 معنی اسپ ماده ) مادیان(  
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علت یا سازنده و یا خالقی دارد. ادعا می کنند که 

 علت العلل همه پدیده های گیتی، خدا/ اهلل است. 

یکی « برهان علت و معلول»در پاسخ باید گفت که 

از ضعیف ترین برهانها برای اثبات وجودِ خدا است. 

، وجود «برهان علت و معلول»به این دلیل که خود 

د. اسالمیون ادعا می کنند که خدا را زیرِ سوال می بر

همه پدیده های عالم علت دارد، اما خدا بی علت 

است. سوال این است که چطور ممکن است که همه 

پدیده های گیتی علت/ سازنده داشته باشند، اما خود 

بی علت یا بدون سازنده و یا بدون خالق بوده  خدا

 باشد؟ چرا خدا از این قاعده خارج/ مستثنأ است؟

این جای شکی نیست که همه پدیده های مادی در 

دارای علت می باشند. مثال، در اثر تابش نور آفتاب 

هوا گرم می شود. علتِ خشکسالی، نباریدن برف و 

باران است. در اثر آمیزش زن و مرد، جنین تشکیل 

، تصادفات راننده گان می شود. در اثر بی احتیاطی 

راجع به خود ماده ید، و غیره. اما وقتی آ وجود میه ب

ه بحث کنیم، ماده علت ندارد. ماده نه از نیست ب

وجود آمده و نه به نیست تبدیل می شود، بلکه همیشه 

پدیده بوده، هست و خواهد بود. می توان گفت که 

علت دارند، اما نمی توان گفت که خود  های مادی

 هم علت دارد.  ماده/ انرژی

ا علت/ سازنده وقتی اسالمیون ادعا می کنند که خد

نداشته و همیشه بوده است، پس چرا نمی شود ادعا 

کرد که هستی هم وجود داشته و بدون سازنده و یا 

خالق می تواند وجود داشته باشد. وقتی پیروان ادیانِ 

ابراهیمی خدا را بدون خالق و یا سازنده توضیح می 

دهند، پس چرا نمی شود طبیعت را هم بدون خالق و 

 توضیح داد؟ یا سازنده 

ب، حِی از خداباوران خدای شان را مُیبه عالوه، عده 

ی یمهربان، عادل و بخشاینده توصیف می کنند، اما عده 

بخشاینده  دیگر )مانند مسلمانان( هم خدای شان را عادل،

و مهربان توصیف می کنند و هم منتقم، بی رحم، قهار، 

 ظالم و شکنجه گر. 

انسانهای قدیم به علتِ تر  و جهل و ناآگاهی از علت 

های حوادثِ طبیعی خدایان زیادی برای خود خلق نموده 

بودند. وقتی زلزله، طوفانهای دریایی و بادی، خشکسالی، 

دید، سیل، و غیره پدید آتش فشان، رعد و برق، بارانِ ش

امد، این نوع پدیده های طبیعی خسارات و تلفات  می

زیادی به انسانها وارد می کردند. انسانها از یک طرف 

ناآگاه و بی دانش بودند و عواملِ پدید آمدن پدیده های 

فوق را نمی دانستند. از طرف دیگر، در برابر حوادثِ 

ه انسانها خیال می طبیعی خیلی ناتوان بودند. اینجا بود ک

کردند که حتماً یک نیروی در پسِ پدیده های فوق 

حضور دارد و او باالی شان غضب می کند. به عبارت 

دیگر، آنها خیال می کردند که حتماً مرتکبِ گناه شده و 

بر سر شان غضب کرده است. در مواقعی که فجایع  خدا

ر  می داد، آنها به دعاخوانی و عذر و زاری و توبه و 

وردند تا خدا از سر تقصیرات شان درگذر آ نیایش رو می

بشود. پس، جهل و تر  و ناتوانی خدایان را بوجود 

 آوردند. 

در این مقاله بحث من راجع به خدای ادیانِ ابراهیمی است. 

وانِ ادیان ابراهیمی ادعا می کنند که خدای وجود دارد پیر

و او یکتا، بی نیاز، قادرِ مطلق و توانای مطلق است. خدا 

قبل از پیدایشِ جهان مادی وجود داشته و سپس ماده و 

پدیده های مادی توسط او از نیست خلق شده اند. ادعا می 

کنند که هیچ چیزی در جهان بدون علت و خالق بوجود 

مده، نمیاید و نخواهد آمد. می گویند که: همه چیزها نیا

علت یا سازنده و یا خالق دارد. مثال، ساختمانها، کشتی ها، 

طیاره ها، موترها، کامپیوترها، موبایلها وغیره بدون سازنده 

خود به خود و تصادفی بوجود نیامده و نمیایند. نتیجه 

مادی گیری می کنند که هر معلولی، علت دارد و جهانِ 

خدا چیست؟ هنوز کسی نمی تواند خدا را دقیق تعریف 

نماید، چونکه انسانها یک نوع خدا ندارند. خدایانِ زیادی 

توسط انسانها خلق شده اند و پیروانِ ادیان و عقاید مختلف 

 تعریف یکسانی از خدا ندارند. 

را موجودِ برتر، غیر  پیروانِ ادیان ابراهیمی خدای شان

مادی، یگانه، قادرِ مطلق، دانای مطلق و بی نیاز می دانند 

که قبل از پیدایش کیهان وجود داشته و ماده و پدیده های 

جهانِ مادی توسط او خلق شده اند. در این باره ویکی پدیا 

 مفهوم جهان، یکتاپرست هایدر دین" چنین می نویسد:

جهان هستی دانسته ۀ که آفرینند برتر، موجود یک به خدا،

های یکتاپرست ... ، دینۀگردد؛ از جملاطالق می شودمی

 در. اند( اسالم و یهودیت مسیحیت،) های ابراهیمیدین

ا خد موجودیت به گوناگونی صفات ادیان از دسته این

شود؛ از جمله، قدرت مطلق، علم، مهربانی، نسبت داده می

گی و ه گی، فرزانه ت، خشم، جاودانگی، آمرزندجباری

غیره. این بینش مذهبی بر این باور است که خداوند جدای 

    "است.و جهان و انسان را آفریده دارد وجود جهان از این

 )ویکی پدیا، خدا(

، «اهلل»، «خداوند»دیان ابراهیمی خدای شان را پیروان ا

و غیره هم نامیده « پروردگار»، «آفریدگار»، «یهوه»، «ایزد»

صفت برای اهلل/ خدا ذکر شده  ۹۹اند. به عالوه، در قرآن 

 .ستا

از خداباوران خدای شان را برنامه ساز تعریف می  ییعده 

ه های کنند. به این معنی که خدای شان همه قوانینِ پدید

مادی را از قبل برنامه ریزی نموده و سپس آنها را به حال 

خودشان رها نموده و آنها طبقِ قوانینِ درونی خودشان 

یند، رشد می کنند، پیر می شوند و از بین می آ بوجود می

ی از خداباوران خدای شان را هم برنامه ساز یروند. عده 

ان مادی پدیده های جهۀ و هم کنترل کننده/ نظارت کنند

ی از انسانها قوانین جهان مادی را یتعریف می کنند. عده 

 خدا می دانند و به خدای غیر مادی باور ندارند، و غیره. 
۱4ادامه در صفحه   

 در باره خدا

  نوشتۀ صمیم آزاد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86


 

 

 در باره خدا
به عبارت دیگر، چرا ماده/ طبیعت نمی تواند بدون خدا 

 وجود داشته باشد؟                   

میلیون سال  ۸00میلیارد و  ۱3جهانی که ما می شناسیم 

قبل بر اثر یک انفجار عظیم انرژی به اسم بیگ بنگ/ 

مهبانگ آغاز شد و انرژی با سرعت فوقِ سرعت نور به 

هر سمت پخش شد و گسترش پیدا کرد. بعد از بیگ 

بنگ، ابتدا کوارکها و الکترونها، سپس پروتونها و 

تا چهار صد هزار سال اتم های  3۸0نیوترونها و بعد از 

هیدروجن، و بعد از چهار صد میلیون سال دیگر ستاره 

به  گرانش /جاذبه ٔ  ها و سپس کهکشانها در اثر قوه

میلیون سال قبل  ۶00ارد و میلی 4وجود آمده اند. 

خورشید و نظام شمس در اثر گرانش پدید آمده و 

سپس سایر موجودات و از جمله موجودات زنده طی 

گی پدید ه ی خیلی طوالنی پدید آمده و چگونیپروسه 

آمدن همه موجودات را علوم طبیعی )فیزیک، کیمیا و 

بیولوژی( قشنگ توضیح می دهند. پدیده های مادی 

لق حرکت، تغییر، دگرگون و یا فرگشت می بدون خا

 کنند.

قبل از بیگ بنگ فقط انرژی وجود داشته و بر اسا  

آزمایشاتِ علم فیزیک، انرژی نه خلق شده و نه نابود 

می شود و مقدار انرژی در جهان ثابت است. قانون بقای 

انرژی می گوید: آن انرژی ای که منفجر شده، وجود 

بهتر است بگویم که انرژی داشته و خلق نشده است. 

 اولیه ازلی بوده است.

« بیگ بنگ»عده ای از اسالمیون استدالل می کنند که 

سرآغاز هستی است و قبل از بیگ بنگ خالی مطلق 

وجود داشته. آنها ادعا می کنند که در آن موقع فقط 

خدا بوده و خدا انرژی اولیه را خلق نموده و از آن انرژی 

 خلق کرده است. پدیده های مختلف را

حقیقت این است که بیگ بنگ سر آغاز هستی نبوده، 

بلکه سرآغاز کیهان است. هستی ازلی است و آغازی 

نداشته. انرژی اولیه خلق نشده و هیچ کسی نمی تواند 

می فرستد. همه نوع امکانات در بهشت فراهم شده است 

ها در آنجا جاودانه زندگی بکنند، بخورند، تا انسان

بنوشند، سکس بکنند و از زندگی ابدی شان لذت ببرند. 

و اما اگر انسانها به خدا ایمان نیاورند، از دستوراتش 

اطاعت نکنند و او را پرستش نکنند، خدا آنها را به جهنم 

می فرستد. جهنم جایست بسیار داغ، آتشین و وحشتناک. 

گردنهای جهنمیان با زنجیرهای داغ و  دستان، پاها و

آهنین بسته می شوند. گرزهای آتشین بر فرق سرهایشان 

کوبیده می شوند. آب پر چرک، پرخون و کثیف 

نوشانده می شوند. زقوم و غسلین خورانده می شوند و 

آنها در جهنم برای ابد می سوزند و شکنجه می شوند. 

 چه ادعاها و سخنان خنده داری.

من خدای وجود ندارد و اگر خدا وجود می به نظر 

داشت، بدون شک او نسبت به انسانها هرگز بی تفاوت، 

 شواهدی نوع هیچ. بود نمی لیتٔ  بی توجه و بی مسو

. برساند اثبات به را خدا موجودیت که ندارد وجود

: است گفته او. است زده جالبی سخنانِ هاوکینگ استیون

میخواهیم باور داشته هریک از ما آزادیم به آنچه که "

باشیم و از نظر من سر راست ترین توضیح این است که 

خدایی وجود ندارد. هیچ کس جهان را نیافریده و هیچ 

کسی هم سرنوشت ما را تعیین نمی کند. این من را به 

درکی ژرف هدایت می کند. احتماال بهشت و جهان پس 

تا از مرگی وجود ندارد. ما همین یک زندگی را داریم 

بتوانیم جهان با شکوه را درک کنیم و من از بابت این 
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ثابت بسازد که انرژی اولیه توسط خدا از نیست خلق شده 

 است. 

لق فرض کنیم که انرژی اولیه وجود نداشته و خالی مط

وجود داشته. سوالی که مطرح می شود و آن این است 

که چطور خدا آن انرژی را از نیست خلق کرده است؟ 

به عالوه، سوال پیش میاید و آن اینکه قبل از بیگ بنگ 

خدا مصروفِ چه کاری بوده است؟ آیا خدا قبل از بیگ 

بنگ مشغول ساختن جهنم و یا بهشت بوده است؟ آیا 

و یا در خواب بوده است؟ اگر او خدا بدون مصروفیت 

در خواب نبوده، پس او چه کاری می کرده؟ همچنین، 

فرض کنیم که خدا وجود دارد و هستی از نیست توسط 

خدا خلق شده. سوال این است که هدف از آفرینش 

 کیهان، انسانها و سایر موجودات زنده چه بوده است؟

مضحک  پاسخ اسالمیون راجع به خلق شدن انسانها بسیار

است. آنها پاسخ می دهند که هدف از آفرینِش انسانها 

است. آیا خدا انسانها را آفریده « عبادت»و « امتحان»

است که آنها را آزمایش بکند؟ آیا خدا از آینده 

 ٔ  مخلوقاتش بی خبر و ناآگاه است؟ اگر خدا از آینده

ش بی خبر و ناآگاه است، پس ادعای اینکه مخلوقات

پوچ است. همچنین، چرا خدا « ق استخدا قادر مطل»

تصمیم گرفت که انسانها را بیافریند و سپس آنها را 

آزمایش بکند؟ همچنین، آیا خدا انسانها را آفریده است 

که او را عبادت بکند؟ خدا چه نیازی به عبادت/ پرستشِ 

انسانها دارد؟ چرا خدا می خواهد انسانها برده اش 

 باشند؟. 

که اگر انسانها به خدا ایمان نیاورند سوال دیگر این است 

و او را عبادت نکنند، آنگاه تصمیمِ خدا چه خواهد بود؟ 

پاسخ اسالمیون این است که: خدا به عبادت انسانها نیاز 

ندارد، بلکه انسانها به خدا محتاج است و باید وی را 

پرستش نمایند. خدا انسانها را آفریده است که به او ایمان 

را عبادت بکنند و مطیع اوامرش باشند. می  بیاورند، او

گویند که: اگر انسانها به خدا ایمان بیاورند و از اوامرش 

اطاعت بکنند، بعد از مرگ، خدا انسانها را در روز قیامت 

دوباره زنده می کند و آنها را پاداش می دهد و به بهشت 
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هر  اًهر دو معلم هستند، با وصف داشتن شغل مشابه، الزام

 صاحب تن دو آن از کیێند. دو متعلق به یک طبقه نیست

است که خودش نیزدر آن تدریس می نماید.  یی مدرسه

معلم دومی از جانب معلم صاحب مدرسه به کار گماشته 

برای  ییمی شود. اولی با در اختیار داشتن مکتب وسیله 

استفاده از نیروی کار معلم دومی در اختیار دارد.) البته 

فقط تملکی که  امر تملک به خودی خود مردود نیست.

برای فردی امکان استثمار نیروی کار فرد دیگری را مهیا 

شود که هر دو  سازد، مردود است (همین امکان سبب می

علی الرغم داشتن شغل مشابه، موقعیت اجتماعی مشابهی 

شود به این نتیجه رسید که  نداشته باشند. با این مقایسه می

علق طبقاتی افراد ت ۀتولید ارزش اضافی، تعیین کنند اًصرف

 اًنمی تواند باشد و همه مولدین تولید ارزش اضافی، الزام

 کارگر نیستند.

 له تشکل و تحزب است.أنکته ی دوم مس

مارکسیسم روش علمی رهایی طبقۀ کارگر است، نه 

. بخش زیادی از چپ های وری رهایی چپ هاتی

افغانستان که خود شان را در قالب سوسیال رفرمیسم 

کردند، بعد از  اهیر شوروی و چین تعریف میاتحاد جم

متالشی شدن اتحاد جماهیر شوروی و شکست تیوری سه 

 با جمله از "ملی"متحد  ۀجهان و طرح های ایجاد جبه

 ملی انقالب تدارک برای  ، "ملی " داری سرمایه

 سر از که اند شده سرخورده قدر آن دموکراتیک،

 تحزب و متشکل تالش نفی به خودشان تنها نه استیصال

می نما یند.  توصیه آنرا شان اطرافیان به که اند، رسیده

همچنان نفوذ تعابیر از سوسیالیسم های غیر کارگری 

چون سوسیالیسم انسانی، سوسیالیسم عاطفی و انواع 

 طبقاتی در محور کار  ۀسوسیالیسم هایی که مبارز

، محوری ترین "متحد شوید  کارگران جهان "

شعاری است که عینیت یافتن سوسیالیسم با به کار 

هیچ فعال کارگری  شود. اصوالً بستن آن ممکن می

در جنبش چپ، در اهمیت و محتوای این شعار، که 

می تواند طبقۀ کارگر را با درک موقعیت و نیروی 

ۀ در خود به یک طبقۀ از یک طبقه اش عظیم بالقو

تحول سازد، تردیدی ندارد. اما روش برای خود م

گی به برداشت ه ایجاد این اتحاد، متفاوت است و بست

های متفاوت از مفاهیم کلماتی شامل در شعار مانند 

 کارگر، تحزب، و تشکیالت دارد.

 نمایم . آغاز می "کارگر "در این جا از مفهوم 

درک غالب از مفهوم کارگراین است که هر فردی 

روی کارش، ارزش اضافه تولید کند، که با فروش نی

 اًکارگر با بورژوازی صرف ۀیک کارگر است. اما رابط

تنها کسانی  پرولترها اقتصادی نیست ،  ۀیک رابط

نیستند که ارزش اضافه تولید می نمایند. کارگر یک 

 موجودیت اجتماعی هم هست.

یکی از خصوصیات بورژوازی این است که 

خصی افراد را به کاال بورژوازی حتی قابلیت های ش

تبدیل می نما ید که می توان ان را در بازار کار 

فروخت. چون ارزش هر کاال متناسب به مقدار کاری 

است که در آن هزینه شده است، ارزش قابلیت ها و 

نیروی کار انسان ها هم ازین قاعده مستثنا نیست. این 

استثنا در موقعیت اجتماعی افرادی که با فروش نیروی 

کار شان ارزش اضافی تولید می نما یند، تآثیر گذار 

می باشد. به عنوان مثال یک انجنیر. مهارتی که یک 

انجنیر از آن برخوردار است ، محصول هزینه ای 

 است شده مهارت آن ایجاد بیشتری است که صرف 

 

 

 برخوردار بیشتری ارزش از او کار نیروی آن بر بنا. 

 موقعیت دو ، ارک نیروی ارزش تفاوت این. است

 هیچ که عادی کارگر یک برای را متفاوتی اجتماعی

مین تآ برای کارش نیروی فروش جزء ، ای وسیله

زندگی اش ندارد و یک انجنیر که او هم ارزش اضافه 

تولید می نما ید، اما موقعیت اجتماعی اش که از قبل 

مهارت او به دست آمده است، امکانات متفاوت تری 

ی زند. یک انجنیر می تواند بدون آن که برای او رقم م

گی اش را ه مجبور باشد هر روز سرکار برود، هم زند

یر از فروش مستمر زتآمین نماید. ولی یک کارگر نا گ

 نیروی کارش می باشد. ۀو یومی

تالش برای بهبود شرایط کار، کوتاه شدن ساعات 

گی ه کاری ، بلند بردن قیمت نیروی کار موازی به زند

ارگربوده و یک پدیده اختیاری نیست . اگر یک ک

کارگر قادر نباشد، مدت زمان کارش را در روز تقلیل 

کند.  دهد، با تقلیل سرعت در کارش آن را تالفی می

طوالنی شدن ساعات کار هیچ منفعتی که داند  چون می

برای او ندارد. اما یک مهند  با افزایش در سرعت 

 بیشتری کسب نماید.می تواند امکانات مادی  کارش، 

یک کارگر از سر موقعیتش "به قول منصور حکمت 

در مناسبات تولید است که در جدال طبقاتی در برابر 

ولی یک انجنیر بر مبنای ایدیولوژی  "بورژوا می ایستد.

تعلق طبقاتی اش را انتخاب کرده و با پشت کردن به 

 طبقه اش در برابر سرمایه دار قرار می گیرد.

های مشابه هم نمی تواند موقعیت اجتماعی حتی شغل 

در رابطه با ها افراد را تعیین نماید. در یکی از نوشته 

تعریف طبقات اجتماعی که قبلن در سوسیالیسم 

کارگری انتشار یافته است، آمده است که دو فرد که 

ای سازماندهی و متشکل کردن طبقۀ کارگر تالش بر

  گرایی نیستفرقه
  یونس سلطانی

2۱ادامه در صفحه   
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 پارادوکس –:  زنون الئایی  2 – ٣

  پرآوازه پرداز
 

قبل از پرداختن به شخصیت و آراء زنون الئایی باید 

م باستان یاد آورشد که در فلسفۀ رواقی یونان و رو

» کم ازکم سه فیلسوف پرآوازه به همین نام یعنی 

 زنون »همین نخست وجود داشته است :« زنون

 پیش قرن چهار در که هست سقراطی پیشا  « الئایی

ایتالیا می زیست  درجنوب واقع الئا درشهر میالد از

 قرن سه حدود در که هست « فنیقی زنون ».  دومی 

 زیسته می و قبر  در نکیتو شهر ر د میالد از پیش

 استاد که هست « صیدون زنون » سومی و.  است

 سیسروفیلسوف تولیو  وآموزگارمارکو 

 و  بود باستان روم وسیاستمداروروشنگربرجستۀ

زنده گی می  میالد از پیش سال وپنجاه صد حدود

کرد ، وهریک از این سه فیلسوف آراء و جهان 

هریک را بینی های ویژۀ خودشان را داشتند که 

 درجای خود به بررسی خواهیم گرفت 

تا  4۹0زنون الئایی نون الئایی تقریبا میان سالهای 

پیش از میالد یعنی در حدود پنج قرن قبل از  430

ا )شهری در جنوب ایتالیای کنونی( ئمیالد در ال

او نیز همانند استادخویش پارمنید    زیست.می

مسائل مربو  طبقات باالیی یونان بوده  ودر 

سیاسی و اجتماعی شهر خود شرکت داشت و یکی 

از قانون گذاران آن شهر بود، و گفته می شود که 

در توطئه یی علیه یکی از حاکمان مستبد شرکت 

داشته که پس از ناکامی توطئه وافشا شدن دخالت 

 وی درآن ، دستگیر ودر زیر شکنجه جان داد.

د  به زنون شاگرد پارمنید  بود و در سفر پارمنی

آتن او را همراهی کرده و مورد مهر و محبت او 

چنان که افالطون دررسالۀ پارمنید   بوده است .

آنجا که در مورد دیدار سقرا  جوان با پارمنید  

سخن می گوید « پان آثینا » سالمند در مراسم جشن 

، همچنان یاد آورمی شود که زنون شاگرد 

انتر از پارمنید  که درحدود بیست وپنج سال جو

استادش به نظر می آمده است نیز دراین 

دیدارحضور داشته است.و در همین رساله افالطون 

تأکید می ورزد که زنون کتابی دردفاع از 

استادخویش نیزنوشته بود چنانکه ازقول زنون می 

مرادم از نوشتن این کتاب این است که از "نویسد : 

ن ادعای پارمنید  } تأکید بروحدت وسکون جها

هستی ونفی کثرت گرایی فیثاغورسی وجهش و 

تضاد باوری هراکلیتوسی{ در برابر کسانی که می 

 کوشند آن را مضحک جلوه دهند دفاع کنم .

اوعلیه کثرت انگاری فیثاغوریان دالئلی را بیان می 

 نماید که می توان آن را به گونۀ زیرین برشمرد:

، آن اگر واقعیت از واحد ها تشکیل شده است    -۱

واحد یا دارای حجم است یا نیست . اگر دارای 

حجم باشد باید بی نهایت تقسیم شود و اگر به بی 

نهایت تقسیم شود آنگاه آن واقعیت باید از بی 

نهایت واحد ها تشکیل شده باشد لذا باید بی نهایت 

بزرگ باشد . اما اگر آن واحد حجم ندارد باید آن 

ی حجم تشکیل شده واقعیت از بینهایت واحد های ب

باشد که در این صورت باید بی نهایت کوچک 

 باشد .

اگر کثرتی وجود دارد، باید بگوییم که از چند    -2

واحد تشکیل شده است و شمردنی باشد . از طرف 

دیگر ما نمی توانیم بگوییم که از چند واحد تشکیل 

شده چون هر کثرتی به بی نهایت واحد ها قابل 

 قابل شمردن است . تقسیم است و غیر

اگر یک پیمانه گندم را به زمین بریزیم صدا    -3

می کند . اما اگر دانه دانه گندم را به زمین بریزیم 

صدا نمی کند . حال اگر تک تک می افتد صدا 

نمی کند پس چطور یک پیمانه گندم که مرکب 

 (۱تک تک گندم هاست صدا می کند .) از همین 

ون شمشیر دو دم بود روش دیالکتیک زنون هم چ

.اگر چه که مشکالتی را برای فیثاغوریان و کسانی 

در  "که معتقد به کثرت بودند ایجاد کرد اما 

حقیقت نیروی استعداد سرکش و بی لگامش او را 

بسیار دور تر از هدفی برد که او در نظر گرفته بود 

.او همچون هوا خواه مومن نظریۀ وحدت ، و به 

به میدان نبرد رفت ولی  عنوان وجود شنا  ،

هنگاهی که از میدان بازمی گشت شکاک ، یا به 

 ( 2)  "لفظ بهتر ، نیست انگار ) نیهیلیست( بود . 

بنا بر گزارش دیوگنس الئرتیو  ارسطودر رسالۀ 

داند که سوفیست زنون الئایی  را نخستین کسی می

شیوۀ بحث و جدل )دیالکتیک( را برای رسیدن به 

 این او از پیروی به سقرا  برده، و حقیقت به کار

 می ادعا این مگر. است ه داد گسترش را روش

 متأسفانه سو ازیک زیرا ، باشد تأمل محل تواند

 داند می ارسطو به منسوب را آن دیوگنس که اثری

ارجاع می دهد ، به دست مانرسیده است  آن وبه

واز سوی دیگرمی دانیم که هدف، زنون از 

یشتر اقناع طرف مقابل بود ، واز پارادوکس هایش ب

استنتاج »این جهت او می تواند تنها پایه گذار

بوده باشد که آشکارا روش سوفسطائیان « ستیزشی 

 (  3بود و نه پایه گذار و کاشف دیالکتیک . ) 

زنون به پیروی ازاستاد خویش به این باوربود که 

در جهان اطراف ما هیچ حرکتی صورت 

 بات این ادعا وبرای پشتیبانی از گیرد؛ وی دراثنمی

 

16ادامه در صفحه   
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62       

سراغ زنون و پارادوکس هایش رفته آنرا نیز به گونه 

 یم.یی فشرده ازنظر می گذران

سال پیش، زنون الئایی  2400چنان که می دانیم حدود 

تعدادی « پارمندید  » در تایید مکتب استادش 

پارادوکس را مطرح کرد. او بر اسا  این پارادوکس 

ها، ادعا می کرد که تغییر و در نهایت حرکت، چیزی 

 .جز یک توهم وخطای حسی نیست.

هرچند گفته می شود که زنون درحدود چهل 

دوکس مطرح نموده است مگردرواقع تنها هشت پارا

مسأله یا پارادوکس از او باقی مانده است که تا اکنون 

بسیاری ازفالسفه وریاضی دانان سعی در پاسخ گویی 

به آن ها را داشته اند که برخی ازآن برای برخی از 

اندیشمندان قانع کننده بوده است وبرخی 

اهم نماید دیگرنتوانسته است قناعت دیگران را فر

ودرمجموع می توان گفت که هیچکدام ازآن پاسخ 

ها نتوانسته است به گونۀ قاطع مورد تایید و پدیرش 

 همه گان واقع گردد. 

» سه پارادوکس مشهور او در مورد حرکت، عبارتند از

تیر یا » و « تقسیم به دوبخش» ، « آشیل و سنگ پشت 

یی بسیار که در پایین هریک را به گونه « پیکان پرنده

 فشرده و گذرا به بررسی می گیریم  

 

 پارادوکس آشیل وسنگ پشت ) الک پشت (  - ۱

همین پارادوکس آشیل  مشهورترین پارادوکس زنون 

آشیل تصمیم  وسنگ پشت است ، به این شرح که

گیرد با یکی از کند رَوترین رقبای خود، سنگ می

 بودن کند پا  به او. بدهد ش دو ٔ  پشت، مسابقه

 جلوتر یی نقطه از تا دهد می اجازه او به پشت نگس

 شروع ٔ  نقطه از آشیل وقتی. کند آغاز را مسابقه او از

 مسافتی یک قبالً پشت سنگ کند،می حرکت خود

 خیلی نه البته کشد،می طول مدتی و استرفته پیش

ه سنگ پشت ک برسد یی نقطه به آشیل تا زیاد،

مسلماً تصور است حرکتش را از آن جا شروع کرده

کنیم آشیل، تیزپاترین دونده در میان یونانیانِ اعزام می

 شده به تروا، بیش از این عقب نخواهد ماند: هر قدر 

آنچه درنگاه نخست نادرست به نظربیاید درواقع 

درست باشد، به بیانی دیگر پارادوکس به معنای 

است و داللت بر « مخالف عقیدۀ موجود ومتعارف »

کند که برخالف پندارهمه گانی یا متناقض امری می

 نما باشد. 

برخی ها به این باورند که پارادوکس ها ربطی به 

واقعی « جزء ریاضیات » ندارند، یا این که ریاضیات 

نیستند. ویا اساساًحقه و شعبده اند و به همین دلیل 

مفید نیستند ، اما نه تنها چنین نیست، بلکه عدۀ زیادی 

آن ها را بخشی از ریاضیات به حساب می آورند که 

از نظرتاریخی در ایجاد انگیزه برای گسترش 

م شیوه های مرزهای دانش، تعمیق بینش ، تعمی

استدالل ، افزایش دقت ووضع قوانین زبان شناختی 

جدید تأثیر شگرف داشته اند، مثال : همین 

پارادوکس های زنون که درتکامل حسابان درقرن 

و درطرح مشکالت مفاهیم نظری   ۱۹تا  ۱۷های 

 ( 4درفزیک نقش به سزایی داشتند.) 

 که چنان که قبال نیز یاد آورشدیم مکتب الئایی

 می شمار به آن فیلسوفان ترین برازنده از یکی نونز

 فلسفی مکاتب تأثیرگذارترین و ترین مهم از ، رود

 که هایی آموزه و مبادی با و بوده پیشاسقراطی

 راه مستقیما کردند مطرح آن به منسوب اندیشمندان

ه نظریۀ اتمی باستانی برد وپا به پای تحوالت علمی ب

ا سال بعد به هیأت طی طریق کرد تا آن که صده

نظریۀ اتمی جدید درآمد و مزید برآن تالشهای 

ریاضی دانان بعدی برای حل پارادوکس های زنون 

» الئایی  موجب پیشرفت های درخشانی درزمینۀ 

 .در ریاضیات گردید«  سری های واگرا به صفر

از آنجایی که پیرامون انواع و کاربرد های گونا 

قیا  های دوحدی  گون پارادوکس ها و به ویژه

درعرصۀ منطق وبرپاداشتن استدالل وجدل گفتنی 

های فراوان و گسترده یی در کاربوده و فراتر از 

گنجایش این مقال و ایجاب گر بررسی های 

جداگانه یی می باشد به همین قدراکتفا نموده به 

 و...آراء و نظرات فالسفه 

دیدگاه های استادش در برابر کثرت گرایی 

فیثاغور  وتحرک باوری و تضاد پذیری 

کند تا مطرح می« پارادوکس » هراکلیتو  چند 

نشان دهد که اگرچه ما با چشمان خویش می 

بینیم که اشیاء وموجودات دوروبرما این سو 

رکت می کنند، اما از آن جایی که وآنسو ح

چشم دید ما با مبانی عقلی ما در تناقض است 

 پس درحقیقت حرکت نوعی توهم است.

درپهلوی نفی کثرت وحرکت ، هدف دیگری 

که زنون از طرح پارادوکس هایش درنظرداشته 

است عبارت بوده است از به چالش کشیدن 

مفروضات هندسی اقلیدسی مبنی برتوصیف فضا 

ما پیش ازآن که به پارادوکس های مطرح و ا

شده ازجانب زنون بپردازیم بهتراست خود 

را به گونه یی بسیارفشرده « پارادوکس» اصطالح 

 بررسی نماییم.

 

 پارادوکس:   ألف – 2 – ٣

گرفته « پارادوخون » این اصطالح از واژۀ یونانی  

« پارا » شده است که مرکب از دوبخش است ، 

« اندیشه » به معنی « دوخون » و « سوفرا» به معنی 

و هنگامی که این دو بخش باهم یک جا می 

را تشکیل می « پارادوکس » شوند واژۀ مرکب 

دهند که در زبان فارسی آنرا با واژه ها و عبارت 

هایی چون ناساز نما ، متناقض نما ، باطل نما ، 

تناقض آمیز، گفتۀ متناقض ، لزوم گزینش یکی 

وش آیند ، قیا  دوحدی ، برهان ازدو چیزنا خ

ذوالحَدَّین ، گزین دُژسُویه ، تباین ، تنگنا ، 

محظور،  ، مخمصه ، و ضع دشوار، ناگزیری

معضل ومعما و چیستان  امثالهم بیان داشته اند ، 

کاربرد این اصطالح در عرصۀ فلسفه به این 

آنچه درنگاه نخست درست به » معناست که 

، باشد ویا برعکسد در واقع نادرست نظرآی

۷۱ادامه در صفحه   
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 و...آراء و نظرات فالسفه 

 سنگ ٔ  اولیه ٔ  هم مسیر مسابقه کوتاه و فاصله

 به زودتر باید آشیل باشد، زیاد آشیل از پشت

ر نیست؛ زیرا طوا در واقع اینام. برسد پایان خط

کشد تا آشیل به نقطه یی برسد که مدتی طول می

سنگ پشت از آن جا دویدن را آغاز نموده 

است، و سنگ پشت در این مدت خود را کمی 

جلو کشانده است. زمانی که آشیل به آن نقطه 

برسد، سنگ پشت جلوتر است. پس آشیل به 

دود که سنگ پشت از آن جا سمت نقطه یی می

و سنگ پشت در این مدت خود را  راه افتاده

است. زمانی که آشیل به آن کمی جلو کشانده

نقطه برسد، سنگ پشت جلوتر است پس آشیل 

دود که سنگ پشت هم به سمت نقطه یی می

کشد تا به اکنون آن جا هست و مدتی طول می

آن نقطه برسد. مسلماً در طول این مدت سنگ 

است. پشت باز کمی دیگر خود را جلو کشانده

کند، اما آشیل سایه وار سنگ پشت را تعقیب می

رسد که سنگ پشت زمانی که به نقطه یی می

است و بوده، سنگ پشت باز هم اندکی جلو رفته

است این ماجرا تا ابد آشیل هنوز به او نرسیده

کشد تا یابد، زیرا همواره مدتی طول میادامه می

 و سنگ پشت را طی خودش میان ٔ  آشیل فاصله

کند، و هر قدر هم که سنگ پشت کند حرکت 

کند بخشی از مسافت را در زمان حرکت خود 

 از و نیست قبلی ٔ  کند و دیگر در نقطهطی می

 هم قدر هر حال هر به پس. است جلوتر نقطه آن

 سنگ به هرگز آشیل دهیم، ادامه را زنجیره این

وتر جل او از که این به رسد چه رسد،نمی پشت

ماً وقتی که مسابقه در نهایت به بزند. پس مسل

 رسد، سنگ پشت از آشیل جلوتر است.پایان می

 

بخش  "دو"پارادوکس تقسیم به  - 2 

 )دیکو تومی(

کل مسیر را طی نماید( و  ۱۶/۱ابتدا نصف آن )یعنی 

 دهد.به همین ترتیب این کار را در مراحل بعدی ادامه 

 باقی مسیر نصف در حقیقت در هر مرحله شخ 

نماید. حال فرض کنید که را طی می Bانده تا نقطۀ م

 Bو  Aمرحله اقدام به پیمودن فاصلۀ بین  mوی در 

 کرده( نمودیم بیان باال در که یی وگونه )به روش

ام، این فرد  m مرحلۀ در که جایی آن از. باشد

m2/۱  پس در پایان نمایدمسیر را طی می کل ،

سیر، از نقطه ی م کل  یام، به اندازه m یمرحله

B داشت خواهد فاصله. 

پس درحقیقت این فرد بعد از پیمودن هر تعداد متناهی 

قرارخواهد  Bمرحله ، بازهم در فاصله یی از نقطۀ 

داشت ، و ناگزیر خواهد بود تا برای رسیدن به آن 

نیز پشت سر  یک سری مراحل نامتناهی باقی مانده را

 بگذارد . 

کند با استناد به این مسئله، زنون چنین استدالل می

چون گذراندن تعدادی نامتناهی مرحله، در زمانی  که

گاه نخواهد متناهی ممکن نیست، پس این فرد هیچ 

 .توانست که از نقطۀ اول به نقطۀ دوم برسد

 پارادوکس تیر پرنده  - ٣
ا همین اکنون همه زنون با طرح این پارادوکس که ت

، ی انگیزد خواسته است ثابت کند کهرا به تعجب بر م

چو ن فضای اطراف ما با این که خالی به نظر می آید 

است، و در اصل از هوا پر شده خأل مطلق نبوده ودر

 جایی که پر باشد، انجام حرکت غیر ممکن است.

او این پارادوکس را چنین بیان می کند: تصور کنید 

ا به سمت نشانه یی پرتاب کنیم، اگر زمانی که تیری ر

تیر در هوا در حال پرواز است، به آن نگاه کنیم، آن 

را در یک مکان ثابت خواهیم دید، چند لحظه  بعد و 

دقیقا قبل از برخورد به هدف، اگر باز هم به تیر نگاه 

کنیم، باز هم آن را به صورت ساکن خواهیم دید. 

کردن تیر تا زمان برخورد آن  بنابراین اگر پس از رها

به هدف، مانند شکل زیر، هر لحظه به تیر نگاه کنیم، 

 ثابت همیشه تیر نتیجه در آن را ثابت خواهیم دید؛

 این زنون منظور واقع در. )کند نمی حرکتی و است

 

دومین پارادوکس زنون که بیشتر مورد توجه فالسفه 

وریاضی دانان قرار گرفته است به نام 

تقسیم به »( یعنی  Dichotomy)  دیکوتومی

است ، وجه تسمیۀ این شهرت یافته «خشب "دو"

پارادوکس این است که در آن با تقسیمات متوالی 

، سر و کار داریم . او نیز "دو"یک مسافت ثابت به 

بر غیر ممکن « پارمنید  » همچون استاد خویش 

 گفت:کرد و چنین میبودن حرکت استدالل می

اگر حرکت واقعیت داشته باشد، انتقال است از یک 

پس هرگاه میان این دو نقطه یک  نقطه به نقطۀ دیگر.

خط بکشیم، خواهیم توانست آن را به دو نیم کنیم، 

های و آن نیمه را نیز به دو نیم و همین کار را بر نیمه

کار می تواند تا آنجا ادامه یابد که دیگر؛ و این

پایانی نداشته باشد. پس فاصلۀ موجود میان این دو 

ست، که یک انقطه از اجزای بیشماری تشکیل شده

جسم هنگام حرکت باید آنها را پشت سرگذارد 

نهات احتیاج وازش عبور کند، که اینکار به زمان بی

 گاه انجام نخواهد شد.دارد؛ و بنابر این حرکت هیچ

 

 صورت اصلی این پارادوکس چنین است:

به  Aی فرض کنید که شخصی بخواهد از نقطه

که برود )برای ساده گی فرض کنید  Bی نقطه

و  A نقطۀ دو از که حرکت بر روی خط مستقیمی

B شود(. برای نیل به این هدف می گذرد، انجام می

راه را طی  2/۱وی ناچار است که ابتدا یک بردو 

 نیمۀ یعنی ابتدایی 2/۱ این کند. هنگامی که شخ 

 دوم نیمۀ یعنی دیگر 2/۱ کرد، طی را راه نخستینِ 

 برای. نماید نیزطی را آن باید که ماندمی باقی راه

 2/۱( وی باید ابتدا مانده باقی) مسیر این پیمودن

 4/۱یعنی نیمۀ نخستین آن را طی نماید )در حقیقت 

( کل 2/۱+  4/۱) 4/3جا کل مسیر(، پس تا به این

 مانده باقی مسیر کل 4/۱ و است مسیر طی شده

 باید ابتدا وی مانده باقی مسیر پیمودن برای. است

 تا پس. نماید طی را( مسیر کل ۸/۱ یعنی) آن نصف

( کل 2/۱+  4/۱+  ۸/۱) ۸/۷ار، وی ک جای این به

از آن باقی مانده  ۸/۱مسیر را طی کرده است و 

باقی مانده وی ناچار است که  ۸/۱است. برای طی 

۱۸ادامه در صفحه   
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 و...آراء و نظرات فالسفه 

 یک آن از تیر مسیر از لحظه درهر أگر که بود 

 حرکتی نتیجه در.. بگیرید « شات اسکرین» عکس

 (کرد نخواهید مشاهده

 

هرچند این پارادوکس در وهلۀ نخست عجیب و 

غریب خنده دار به نظر می آید مگر در مکانیک 

کالسیکی، با محاسبات دیفرانسیلی، حل شده 

است، اما در مکانیک کوانتومی، مشاهدۀ سیستم، 

زنون »واقعا آن را تغییر می دهد ، که به آن اثر 

گفته می شود. به این شرح که اگر یک « وانتومیک

مشاهده پذیر یک حالت کوانتومی، اندازه گیری 

شود، سیستم، یک ویژه حالت آن مشاهده پذیر را 

می گیرد )تصویر می شود(. مثال، اگر یک کیوبیت 

( در یک برهم نهی از دو حالتِ صفر و یک،  5)

 مشاهده شود، کیوبیت، یکی از دو مقدار صفر یا

یک را خواهد گرفت و اگر باز هم به طور مکرر 

آن را مشاهده کنیم، حالت کوانتومی آن تغییر 

نخواهد کرد، به عبارتی دیگر، کیوبیت در همان 

 !حالت فریز می شود

زیرفضاهای » محققان کوانتومی که به طور تجربی، 

را با استفاده از سه اسپین هسته یی ) « زنو کوانتومی 

تولید کرده اند. نشان داده اند که می ( در الما ،  ۶

توان اطالعات کوانتومی را با افزایش تعداد اندازه 

گیری ها محافظت کرد. این پژوهش، بررسی نقش 

متقابل مشاهدات )اندازه گیری های( مکرر و 

محیط های متنوع نوفه ویا آواهای لرزه یی ) 

 ( ۷ارتعاشات صوتی ( را امکان پذیر می کند.)  

 و برزنون وارده های ایراد:  ب – 2 – ٣

 هایش پارادوکس
برخی از صاحب نظران به این باورند که زنون با طرح 

این پارادوکس ها می خواسته است ما این نتیجۀ 

ظاهراً بی معنی را بپذیریم که گویا حرکت غیر 

ممکن است ، چنان که پارمنید  نیز قبالً تالش 

این باره قانع ورزیده بود تا فالسفۀ همعصرش را در 

سازد ؛ لذا پارادوکس های زنون را إدامۀ همان تالش 

 ها برای رسیدن به همان نتیجه تلقی می کنند.

با درنظر داشت آنچه در بخش پیشین گفته آمد ، اگر 

توان چنین نتیجه استدالل زنون درست باشد، می

گرفت که اساساً هیچ حرکت وجا به جایی یی ممکن 

انیم استدالل وی را عیناً در مورد تونیست. چرا که می

 هر حرکتی معتبر بدانیم.

ارسلطو که از ملنتقدان اولیلۀ آراء زنلون است. در 

کتاب فیزیک در پی پاسخ به ادعای زنون در مورد 

واقعیت نداشتن حرکت برآمده و نشان داد که 

 آمیزاز اشتباه تصوراتی ٔ  های زنون بر پایهبحث

  دانیم می که انچن. است فضا و حرکت مفهوم

کان م که استوارند نکته این بلر زنلون هایپارادوکس

که اند، در حالیو زمان از اجزای بالفعل تشکیل شده

از دیدگاه ارسطو، نامتناهی به دو ملعنا بله کلار 

رود: یکی نامحدود بودن در قابلیت تقسیم و می

املتداد و هرگاه در املر  در دیلگر نلامتناهی بلودن

ممتد ، اجزاء به نحو بالفعل ترکیب شده باشند ، میان 

تواند این دو مطلب تفاوت وجود دارد. هر متصلی می

به طور  مکان به نحو بالقوه هم در زمان و هم در

 ( ۸نامتناهی تلقسیم شود. ) 

ارسطو با تکیه براستدالل قوه و فعل خویش ،این 

یر محدود، هر جمعِ نا متناهی از مقاد»باورزنون را که 

ازطریق قائل شدن  تمایز میان بی « نا متناهی است.

نهایت بالقوه و بی نهایت بالفعل، یعنی ) بی نهایت 

بالفعل: فاصله ی نامحدود(، )بی نهایت بالقوه: فاصله 

ای متشکل از بی نهایت جزء کوچک( مورد حمله 

قرار داد ه می گوید: هرچند نمی توان یک فاصلۀ 

ان محدودی طی کرد، اما می نامحدود را در زم

توان بی نهایت جزء را در زمان محدودی طی 

 ( ۹کرد.) 

هرچند درمسیر تاریخ نقدهای فراوانی بر این 

پارادوکس ها صورت گرفته است مگر ما به 

منظورجلوگیری ازدرازا کشیدن سخن به آنچه 

درسطور زیرین مطالعه می فرمایید بسنده می 

 نماییم.

 Baron)یی کوشیبارون آگوستین لو 

Augustin Louis Cauchy)  (۱۷۸۹-

م ( ریاضی دان فرانسوی و یکی از پایه  ۱۸5۷

گذاران آنالیز ریاضی  نیز به تفکیک حساب بی 

نهایت از حساب متناهی و معرفی مفهوم حد، نظر 

جمع »زنون م را مورد حمله قرار داده می گوید: 

ل دسته یی از بی نهایت عدد در حساب متناهی قاب

 « تعریف نیست.

رویکرد کوشی بر رویکرد ارسطو از ارجحیت 

» برخوردار است زیرا او تعریف سازگار و دقیقی از

ارائه داد که می توانیم بر « جمع نامتناهی » و « حد 

اسا  آن حاصل جمعِ مشخصی را به این جمع ها 

نسبت دهیم. در حالی که مانور ارسطو تنها بیانگر 

جمعِ یک دنبالۀ نا متناهی این مطلب است که آن 

می تواند با در نظر گرفتن آن تمایز )بی نهایت 

بالقوه و بالفعل( محدود باشد، اما چگونه گی آن  را 

به طور دقیق نمی گوید. نظریۀ ارسطو تنها نشان می 

دهد که چگونه می توان از نتیجۀ پارادوکس پرهیز 

 (  ۱0کرد و چگونه پارادوکس الزام آور نیست . ) 

 – ۱۸45گئورگ فردیناند لودویگ فیلیپ کانتور)  

دان آلمانی ،ابداع کنندۀ نظریۀ ریاضی ( م ۱۹۱۸

 یک به یک تناظر ٔ  ها  ، مطرح کنندۀ ایدهمجموعه

 نهایتبی مفهوم  معرف ، مجموعه دو اعضای میان

 کنندۀ ثابت همچنین و ترتیبخوش هایمجموعه و

 مجموعۀ از «بزرگتر» حقیقی اعداد مجموعۀ که این

 این اثبات با او حقیقت در و. است طبیعی اعداد

20ادامه در صفحه    
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” کار و سرمایه ۀرابط“گرهگاه اساسی اصلی معضل 

 گان گذاشت؛ه هم ۀرا در معرض نظار

شان حریصانه و با ولع فریاد کآن هنگام که این گردن

سنگ بنا و “، ”ذات بشر“در  ”مالکیت“برآوردند که 

قط آنگاه بود که ف، آنگاه و ”نظم نوین است ۀشالود

که طبقات  کارگر اروپا، حتی بسیار قبل از این ۀطبق

ال باالی محافظه کار و مرتجع اشراف فئود

خود را در این مورد آغاز کند،  ۀغرولندهای نومیدان

و ” سرکشی برده داران“فهمید و درک کرد که 

آنها زنگ خطر شروع جنگ و جهاد ” شورش“

 .مقد  مالکیت علیه اردوی کار است

کارگر اروپا متوجه شد که همه امیدهایشان  ۀطبق

شان در آن  ۀرای آینده و حتی دستاوردهای گذشتب

کشمکش عظیم در آنسوی اقیانو ، در معرض 

ار گرفته است.اینجابودکه تهدیدی جدی قر

اروپا بی صبرانه با حمل  کارگردراکثرنقا ۀطبق

ه بود، بر آنها تحمیل شد” بحران پنبه“مشقاتی که با 

علیه دخالتهای مدافعان برده  با حرارت واشتیاق

جگران رفاه و حق معاش و زیست داری، این تارا

و  کارگر، به مبارزه برخاستند و با قربانی دادنها ۀطبق

اهدای خون خود، سهم شان را دراین پیکار تعیین 

 .ادا کردند کننده و عادالنه

کارگر، این  ۀو این درست در شرایطی بود که طبق

، قبل از ”شمال“وهای واقعی قدرت سیاسی در نیر

سیاه پوستان برده اجازه دادند که در یک خودفریبی 

گی خود را تسلیم کنند و وجدان خویش ه به نظام برد

را با این خرافه تسکین بدهند که با الفزنی اعالم کنند 

که کارگران سفید پوست از آن امتیاز ویژه برخوردار 

” حق“بانی بفروشند که خود شدند که خود را به اربا

شان را داشته اند. به این ترتیب کارگران ” انتخاب“

 ۀت قادر نشدند به آزادی واقعی طبقسفید پوس

خود در اروپا در های  ییکارگر برسند و با هم طبقه 

گی برقرار کنند. اما، ه ی، همبستیمبارزه برای رها

نقصان  ۀبختانه، این مانع بزرگ و این نقطخوش

کننده، در امواج دریای سر  و خونین جنگ خورد 

 .داخلی، جارو شده است

کارگر اروپا اطمینان دارد که همانطور که  ۀطبق

کا دوران جدیدی را برای آمری” جنگ استقالل“

جنگ ”متوسط گشود، به همین ترتیب  ۀعروج طبق

همان نقش را برای ” برده داریآمریکائی ها علیه 

 .او دارد ۀطبق

ه است که جنگ علیه برده داری در آگا ۀقاین طب

ند مصمم طبقه ، این فرز”آبراهام لینکلن“سرزمین 

مردم اش برای گسست  ۀکارگر در را  مبارز

نبردهای آتی طبقه خود او  ۀگی، طالیه زنجیر برد

 .برای بازسازی نظم جهان است

نوامبر  2۹تا  ۱2نوشته شده توسط مارکس در فاصله 

 ۱۸۶4سال 

————— 
انگلیسی نامه و منتشر شده در  ۀن از نسخاین مت .*

منتخب آثار سه جلدی مارکس و انگلس، انتشارات 

، اول بار توسط ایرج ۱۹۸5پروگر ، چاپ پنجم، 

 .است شده ترجمه فرزاد

 

 

به آبراهام لینکلن، رئیس جمهور ایاالت متحده 

 *آمریکا

 !جناب

ا با یک ما به مردم آمریکا برای انتخاب مجدد شم

 .یمیاکثریت بزرگ، تبریک میگو

اب شما در دور اول انتخابات ریاست اگر انتخ

جمهوری مرهون اعالم اراده برای مقاومت در برابر 

قدرت برده داری بود، رمز پیروزی شما در دور 

 .دوم فریاد ظفرنمون مرگ بر برده داری است

 و پهناور آمریکای در کشمکش و  با آغاز جدال

 روی از اروپا کارگر ۀطبق ،(داخلی جنگ) عظیم

ی اش دریافت که پرچم غرق در ستاره طبقات ۀزغری

 های آمریکا، سرنوشت آنها را با خود حمل می

 .کند

آیا واقعا رقابت و جدال بر سر مناطقی که کلید 

جنگ داخلی را زد، بر سر این نبود که آن مناطق 

بکر و وسیع که با کار کارگران مهاجر و به فحشا و 

ز و تن فروشی کشیده شده، دایر شده بود، زیر مهمی

 برده داران قرار گیرد؟ ۀ چکم

خود ه هزار برده ب 300وقتی اولیگارشی برده داران 

را به ” برده داری”جرات دادند که در سالنامه ها 

 ۀعلیه آرمان و اید” سرکشی مسلحانه”عنوان شعار 

برقراری یک جمهوری دمکراتیک در صد سال 

 قبل وارد کنند؛

به ” بشرحقوق  ۀاعالمی“آن هنگام که تاثیرات 

عروج انقالب قرن هیجدهم سرایت کرد و بانیان 

ضدانقالب با شادمانی رذیالنه ” ۀتمّرد مسلحان“این 

و درهیات یک یورش سیستماتیک فریاد زدند که 

 ۀقریب به صد سال پیش به شکل مصوب که ییایده “

است و ” قانونی در آمده بود، منسو  و کهنه

سود  ییاد پایه نه یک داری برده“ که این اعالم  با

قت و به این ترتیب در حقی” و سود آوری است
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 نامۀ مارکس به آبراهام لینکلن
 



 

 

 

 

(  مدرن پست ، مدرن ، کالسیک)  ریاضی فلسفۀ – 4

 گان واژه انتشارات – مصلحیان صال محمد ردکت

   4۹ ص  ۱3۸4 اول چاپ – خرد

کیوبیت یا بیت » پردازش کوانتومی یک  - 5

واحد پایه یی پردازش کوانتومی و « کوانتومی 

در « بیت » رمزنگاری کوانتومی بوده و مشابه 

باشد: کوچکترین واحد کمپیوترهای کالسیک می

مقدار اطالعات ذخیرۀ اطالعات و معیاری از 

کوانتومی است. از نظر فیزیکی، کیوبیت یک سامانه 

کوانتومی دوحالتی است، یعنی سیستمی که توسط 

مکانیک کوانتومی به درستی قابل توصیف است و 

گیری یکی از دو حالت ممکن خود را هنگام اندازه

کند. مانند قطبش ) قطبی شدن ( یک اختیار می

طبشِ عمودی و جهتِ فوتون که در اینجا، جهتِ ق

قطبشِ افقی دو حالت ممکن برای سامانه هستند. در 

یک سامانۀ کالسیکی، هر بیت در هر لحظه یا در 

های حالت صفر و یا در حالت یک است، اما اصل

دهند که در مکانیک کوانتومی به کیوبیت اجازه می

همان حال، حالتی را برابر با برهم نهی دو حالت 

کند، یک ویژه گی که در پردازش اصلی نیز اختیار 

کوانتومی بنیادی است. به عبارتی دیگر، یک 

های کالسیک کیوبیت هم ممکن است در حالت

تواند در صفر و یک وجود داشته باشد و هم می

حالت ترکیب این دو قرار گیرد )یعنی همزمان دارای 

هر دو حالت صفر و یک باشد(. در واقع همین 

های کالسیک و کیو ن بیتپدیده، تفاوت اصلی بی

ها بنیان دانش دورنوردی هاست. انتقال کیوبیتبیت

 کوانتومی است. برای آگاهی بیشتر رجو کنید به :

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA
A9%DB%8C%D9%88%D8%A%

8C%D8%AA8%DB% 
 

های بنیادی ذرات زیراتمی از خاصیت[ ۱اسپین] - ۶

است که معادل کالسیک ندارد و یک خاصیت 

ترین خاصیت آید. نزدیکشمار میکوانتومی به

ای است. در حرکت زاویهکالسیک به اسپین اندازه

مکانیک کوانتوم عملگر اسپین درست از همان قانون 

ای پیروی یهحرکت زاوجابجایی عملگر اندازه

 کند. ر. ک : می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8
%A7%D8%B3%D9%BE%DB%

8C%D9%86 
برای معلومات بیشتر به لینک زیرین مراجعه  - ۷ 

 نمایید

http://www.deeplook.ir/%D8%A7
-D8%AB%D8%B1%
-D8%B2%D9%86%D9%88%

DA%A9%D9%88%D8%A7%%
D9%86%D8%AA%D9%88%D9

C%8DB%85%/ 

۸- 

http://maktabetafkik.com/?p=66
4 
۹- 

https://mighatemehr.ir/fa/?p=151
7 
۱0 - 

https://www.ihoosh.ir/article/505
19 
۱۱-

.wikipedia.org/wiki/%Dhttps://fa
A%AF%D8%A6%D9%88%D8%
B1%DA%AF_%DA%A9%D8%A
7%D9%86%D8%AA%D9%88%

D8%B1 
 

 

 و...آراء و نظرات فالسفه 

داد که مجموعه یی نامتناهی از ن نشا قضیه

ها وجود دارد. او اعداد اصلی و ترتیبی و نهایتبی

ها را تعریف کرد. دستاورد کانتور از حساب آن

 یی برخوردار است لحاظ فلسفی نیز ازاهمیت  ویژه

.  در رابطه به پارادوکس های زنون او به گونه یی 

تعداد نقا  روی پاره خط بیش  موجز می گوید :

 ، از اعداد طبیعی است. )مجموعۀ ناشمار است.(

 آید، نمی دست به نقا  جمع با خط پاره یک طول

 ( ۱۱. ) نداریم پارادوکسی دیگر پس

با درنظر داشت آنچه گفته آمد می توان حکم 

زنون اشتباه بزرگی را مرتکب شده است.  نمود که

کرده است که جمع هر تعداد وی گمان می

نامتناهی از اعداد مثبت یک مقدار نامتناهی است. 

 هر انجام برای که بود معتقد و بر همین اسا 

 الزم زمانی مرحله، نامتاهی تعداد این از کدام

 جمع حقیقت در که) مقادیر این جمع و است

 نامتناهی ،(است مثبت اعداد از هینامتنا تعدادی

 ودرنتیجه مراحل این همۀ کردن طی پس است،

لف ( به نقۀ ) ب ( ممکن نخواهد أ)  نقطۀ از رسیدن

بود. اما باید گفت که جمع هر تعداد نامتناهی از 

 اعداد مثبت، لزوماً یک مقدار نامتناهی نیست.

 

======== 

 پانویس ها :

چند تن از اساتید فلسفه یا پژوهش حقیقت ،  - ۱

 ۶غرب ، سید جالل الدین مجتبوی ،ص 

متفکران یونانی ، تئودور گمپرتس ، محمد  - 2

 225حسن لطفی ، جلد یک ، ص 

تمایز روش دیالکتیک سقرا  و  افالطون ،   - 3 

 53:  ص ص _نوشتۀ داریوش ) سعید ( درویشی 

– 5۸ 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://www.deeplook.ir/%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C/
http://www.deeplook.ir/%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C/
http://www.deeplook.ir/%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C/
http://www.deeplook.ir/%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C/
http://www.deeplook.ir/%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C/
http://www.deeplook.ir/%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C/
http://maktabetafkik.com/?p=664
http://maktabetafkik.com/?p=664
https://mighatemehr.ir/fa/?p=1517
https://mighatemehr.ir/fa/?p=1517
https://www.ihoosh.ir/article/50519
https://www.ihoosh.ir/article/50519
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A6%D9%88%D8%B1%DA%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A6%D9%88%D8%B1%DA%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A6%D9%88%D8%B1%DA%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A6%D9%88%D8%B1%DA%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A6%D9%88%D8%B1%DA%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1
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 ۀ پیام فهیم آزادمتن پیاده شد

رفقای انقالبی گرد آمده پیرامون ماهنامۀ اعتراض 

گیری فعال در مبارزات روزمرۀ توانند با سهممی

های اجتماعی از جمله کارگران سهمی در جنبش

ها اداء ها و مطالبات آنمحقق شدن خواست

نمایند؛ نه تنها این بلکه با اقدامات عملی و کار و 

 مینه های مادی سازمان فعالیت مستمر نظری ز

یابی و تحزب جنبش کارگری را فراهم آورند؛ 

که این امر به نوبۀ خود و در یک هیأت عمومی 

باعث تقویت کل جنبش چپ و آزادی خواه در 

گردد. نیرو و پتانسیل نفی وضع موجود در جامعه 

گسترۀ جامعه بالقوه موجود است و آنچه که در 

ارد و غایب است این میان موجودیت اجتماعی ند

آلترناتیو جنبش سوسیالیستی کارگری و 

خواه در جامعۀ افغانستان است. طبقۀ حاکم و ترقی

های بورژوائی در اشکال متنوعی در منافع جنبش

گی همۀ عرصه ها و جدال های اجتماعی نماینده

شوند و این منافع کارگران و اقشار و طبقات می

به دلیل نبود دست جامعه است که فرودست و تِهی

گی یی نمایندهنهادها و احزاب شان در هیچ عرصه

 شود.نشده و نمی

امید که رفقا به این امر مهم و حیاتی بیشتر تعمق 

نموده و نباید تحت هیچ عنوانی تالش در جهت 

یافتن آن را به امر محال و یا آرزوی دست سازمان

نیافتنی به آیندۀ خوش و خیالی در فردا های دور 

گذار نمایند و بار دیگر پندارهای قدرگرایانۀ وا

جریان های چپ قدیم را آویزۀ گوش خویش 

سازند. بدین لحاظ تالش مستمر و مثمر باید 

صورت داده شود که سوسیالیسم کارگری و 

 تالش برای سازماندهی

فکران زیادی روشن که  ، سبب شده استنیست   شان

فقط به نا هنجاری های موجود در اجتماع معترض 

باشند. آنها به این امر که فعالیت های تک روانه هیچ 

تجانس و سنخیتی با سوسیالیسم کارگری ندارد، 

 توجه نمی نمایند.

دست یابی به اهداف سوسیالیستی و امر تغییر در 

مناسبات موجود نمی تواند به اتکا به یک جمع غیر 

کیالتی که فقط به وضع موجود معترض بوده و در تش

از سر  اًافشای آن قلم بزنند متکی باشد. کارگران صرف

آموزش های تیوریک، با مطالعه و تحلیل ) سرمایه( 

انقالبی نمی شوند. آنها از سر ناگزیری جدال با 

سرمایه، از مشکالت عینی روزمره ، از دعوا بر سر 

وی کار شان انقالبی بهبود شرایط کار و ارزش نیر

هستند و نیاز دارند پوتانسیال عظیم انقالبی شان به 

عنوان یک طبقه برای خود، در وحدت انقالبی شان 

خود شان متجلی گردیده و نبرد  ۀدر حزب طبق

اقتصادی شان با نیروی سیاسی شان در بیامیزد. برای 

 کافی کارگری افکارسوسیالیسم تبلیغ  اًاین کار صرف

 متشکل جهت در بایست سوسیالیستی لیغتب. نیست

 سراغ به چنان هم. باشد انقالبی های نیرو شدن

طبقۀ کارگر رفتن و آنها  آزادی به معتقد روشنفکران

را حول یک تشکل سوسیالیستی که خود به اهداف 

آن صادقانه باور داریم، هیچ ربطی به سکتاریسم 

 ب فعالین کارگری که ازذندارد. اگر ما در تالش ج

قبل در واحد های کارگری یا تشکالت کارگری 

متشکل شده اند رفته و میان آنها اختالف ایجاد کنیم، 

 آنگاه عمل ما سکتاریستی است.

یک تشکل به خودی خود، امر مقدسی نیست. اما 

 ،مبارزه متشکل در برابر بورژوازی برای انسجام یک

 خاصیتغایت ضروری. و بالخره ه ابزاری است ب

 و کارگران اتحاد:  باشد این باید آن نتیجه و مبارزه

 خود طبقه به مربو  حزب حول ها آن شدن متشکل

 سیاسی. قدرت کسب برای شان

 

فعاالن جوان آن به کانون وصل و امید تبدیل 

اثر گردند و جزیره های پراکنده، منزوی و بی

و دیدگاه روشن طبقاتی به را در پرتو یک افق 

نیروی پویا و مالثری تبدیل سازند. این یعنی 

تالش برای همدلی، همیاری و در نهایت رفتن 

به سوی شکل دادن  به نهاد های با اتوریته از 

لحاظ نظری و فعال و دخالتگر در جامعه که به 

سهم خود بتواند امر تشکیل حزب کارگران را 

 تسهیل و مساعد گرداند. 

دیگر به رفقا تبریک گفته و موفقیت و  بار

 پیروزی تان را در امر پیش رو خواهانم؛ 

 بدرود.
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 نشراتی ماهنامۀ اعتراض

اعتراض( ١٣شماره )به نقل از ماهنامۀ 
 

 

 

Workers of the world unite! 

که بتوانم تک تک مطالب منتشر شده را در این 

فرصت کوتاه به نقد و بررسی بگیرم و مراد من 

 هم انجام یک چنین کاری نیست.

سالۀ ماهنامۀ اگر مبنای بررسی فعالیت یک 

عنوان نامۀ نشراتی آن که تحت اعتراض را مرام

در شمارۀ نخست به دست نشر  "چرا اعتراض؟"

سپرده شده بود، قرار دهیم در آن صورت مبرهن 

است که این امر با اما و اگر هایی هنوز به دست 

نیامده و انتظار به نتیجه نشستن تمام و کمال آن 

در اوضاع و احوال کنونی و وضعیت حاکم بر 

جنبش چپ و سوسیالیستی که خود در تشتت و 

برد شاید انتظار به جا و عملی مفر  به سر مییب

درستی نباشد. با توجه به وضعیتی که در آن قرار 

داریم از نظر من فعاالن و دست اندرکاران این 

توانند به امری بپردازند که ماهنامه در داخل می

کنشگران و مدعیان  کمتر مورد توجه فعاالن و

  د.چپ و سوسیالیست در افغانستان قرار دار

ماهنامۀ اعتراض و فعاالن و دست اندر کاران آن 

های توانند در بیرون کشیدن آرمانبایست و می

های سوسیالیستی از زیر آوار تحریف ها و سنت

جنبش های طبقات دیگر نقش بارزی بازی 

نمایند، مشرو  به این که از تجارب ناکام چپ 

امان آن قدیم در  اندوزی نموده و با نقد بی

ها افق روشنی از مبارزه را ترسیم ها و سنتجنبش

نمایند. مبنای فعالیت رفقا نه تقویت این یا آن 

جریان بازمانده از چپ قدیم و به تعبیر من چپ 

ناسیونالیست، بل تقویت و سازمان یافتن -بورژوا

جنبشی باشد که امر مبارزۀ کارگران و تحول 

اجتماعی را در همۀ عرصه ها دنبال و تسهیل 

اید. روشن است که مبارزۀ طبقات اجتماعی نم

یک امر جاری است و کارگران و زحمتکشان 

ناگزیر اند که برای پیشبرد امر مبارزاتی شان، حتی 

ها و مطالبات برای تأمین و تحمیل خواست

دموکراتیک، از بیمۀ بیکاری، امنیت شغلی تا 

 افزایش حقوق و... خودشان را سازمان دهند و 

رفقای گرامی درودهای گرم و رفیقانه 

 ثار تان باد.ن

من به نوبۀ خود حاصل یک سال تالش و 

کار فعاالن و دست اندرکاران ماهنامۀ پشت

اعتراض به ویژه سردبیر آن رفیق جواد طیب 

را به این رفیق و رفقای دیگر حاضر در این 

آیی با شکوه و از طریق شما به گردهم

گان، دوست داران و جنبش چپ و خواننده

بریک و تهنئت سوسیالیستی کارگران ت

 گویم.می

ماهنامۀاعتراض طی این یک سال فعالیت 

ها، مطالبات و پُربارش به تربیون بیان خواست

های اعتراض طبقات فرودست و جنبش

خواه از جمله کارگران طلبانه و آزادیحق

الرغم دشواری تبدیل شده و این راه را علی

تا جایی و تا این دم  شمار فرا راه،های بی

یموده است که باید از آن قدردانی و خوب پ

2۱ادامه در صفحه  حمایت صورت گیرد. برای من سخت است  


