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که بارها از جانب سازمان ما تحلیل و  چنانآن

های منافع قدرتبیان شده است بر بنیاد انطباق 

ها در منطقه سرانجام حامیان آنبزرگ جهان و 

نوعی از اجماع در مورد پایان دادن به جنگ و 

در در شکل امروزی آن ثباتی متداوم بی

به وجود آمده که حاصل آن میان شان  افغانستان

جنگ این دو طرف ادار ساختن وپروسۀ روان و 

متن کتبی مصاحبه تلویزیون به پیش با رفقا یونس و ( 4)صفحه  سیاست آمریکا فرد محور یا سیستم محور؟در این شماره: 

آراءو ( ؛ 17)صفحه به بهانۀ پاسخ به یک تبصره و یک ادعا(؛ 1٣)صفحه  ستیزانۀ محمد افکار زن( 6)صفحه  کبرا سلطانی

؛ اعالمیه سازمان  (۲5)صفحه اعالمیه اتحاد سوسیالیستی کارگری(؛ ۲۲)صفحه  نظرات فالسفه و دانشمندان در بارۀ دین

 (۲6در مورد حمالت اخیر تروریسم اسالمی به دانشگاه کابل و نهاد کوثر دانش )صفحه  های کارگری افغانستان سوسیالیست

 ویرانگرتر از آن!؟ "صلح"جنگ جاری و 

 فهیم آزاد     

 

این اقدام هرچند با اما و اگر هایی هنوز به نتیجۀ 

مطلوب نرسیده است ولی مقدمات آن با 

نامه یی میان دولت  و امضای موافقت "مصالحه"

از باال و بدون دخالت و سهم  البتهمریکا و طالبان ا

مردم افغانستان نسبت به سرنوشت و آیندۀ شان، 

یاسی در هیأت طالبان رقم خورد. مطلوبیت اسالم س

کیشان شان در موقعیت جدید قطبی شدن و هم

گیری هرچه بیشتر جهان و منطقه و شکل

داری جهانی، به ویژه ها برای سرمایهبندیبلوک

امپریالیسم امریکا، در حدی است که دیگر دولت 

و ساختار و نظام سیاسی حاکم به رهبری اشرف 

 یت را در غنی در افغانستان آن جایگاه و موقع

 

 

 

 

 2ادامه در صفحه 

زنی و چانه به پای میز مذاکرهچندین ساله و مخاصمۀ 

بر سر گرفتن سهم و شکل دادن به قدرت سیاسی 

جدید است؛ ساختار سیاسی جدید، فارغ از فرم و 

 -شکل آن،  قرار است بر محوریت جنبش اسالمی

اسالم سیاسی و اکثریت نیروهای قومی 

 شود. شامل را های قومی ناسیونالیست
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 ..."صلح"جنگ جاری و 

یی ها نداشته باشد. توافقات پایهاستراتژی آن

که در با طالبان دولت امریکا به رهبری ترامپ 

منافع کوتاه مدت و بلند مدت آن قرار است 

را از گردد، در عمل طالبان مین أت این کشور

یک گروه تروریست شورشی و متواری در 

موقعیت شریک استراتژیک امپریالیسم امریکا 

  ارتقا داد.

از همین جهت است که هیأت مذاکره کنندۀ 

گان طالبان در مواجهه با دولت غنی و نماینده

دوحه، با  "االفغانیبین"آن در مذاکرات 

طرف جداً ها را کنند و آناعتنایی رفتار میبی

آورند. یک چنین شان به شمار نمیعاملۀ م

 "آشتی"و  "صلح"هم تحت لوای رفتاری آن

همراه و همزمان است با تشدید حمالت نظامی 

گسترده در سراسر کشور و ویرانی عمدی 

اجتماعی و کشتار  -زیرساخت های اقتصادی

دفاع از جمله دانشجویان، دهشتناک مردم بی

ن جامعۀ مدنی. یی و اعضاء و فعاالفعاالن رسانه

طالبان با این رویکرد خشن و خونین که بدون 

یی و طرف شک تأیید ضمنی حامیان منطقه

توافق اش، دولت امریکا، را نیز در قفا دارد؛ 

در ضمن ارعاب و به تمکین  خواهندمی

واداشتن مردم به ویژه محرومان و فرودستان 

میل و ارادۀ  ،جامعه از یک موضع برتر و مسلط

ا برای کسب کامل قدرت سیاسی و شان ر

شکل دادن به آیندۀ جامعه بر اساس مبانی اعتقادی و 

به دولت این که استراتژی سیاسی مورد نظر شان نه 

غنی و حامیان سیاسی آن، بل در کل به جامعۀ 

  افغانستان تحمیل نمایند.

 –ارعاب مردم به خصوص فعاالن سیاسیبنابراین 

اجتماعی، که روایت طالبان و نیروهای دیگر اسالم 

تابند، یک سیاسی از سیر تحوالت اجتماعی را بر نمی

تاکتیک دقیق، سنجیده شده و آگاهانه از جانب این 

گروه و حامیان آن در منطقه است؛ من در گذشته نیز 

در مطالب دیگری به این مسأله پرداخته ام که برای 

که امروز بار دیگر  "سرمایه امارت اسالمی"استقرار 

مطلوبیت و مقبولیت اش برای بورژوازی جهانی 

مخصوصاً سرمایۀ امپریالیستی امریکا مورد توجه 

است، گروه تروریست و جانی طالبان در هیأت و 

هیکلی بایست آراسته شود تا این پروژه به نتیجه و 

سرانجام مطلوب برسد؛ این مختصات را طالبان در 

به صحنۀ جدال قدرت در دهۀ نود قرن دوران عروج 

بیست و سپس برپایی امارت اسالمی نیز از خود تبارز 

داده بود و از این جهت خشونت، قساوت و بربریت 

کنونی اعمال شده از جانب این نیرو و متحدانش زیر 

لوای داعش و... برای بورژوازی جهانی و نهادهای 

وی رسمی آن قابل اغماض و بخشی الزم از سناری

ها و تاالرریخته شدۀ تحوالت جدید سیاسی در 

کریدور های قدرت است. از این منظر این درجه از 

به کاربرد خشونت و قساوت جهت ارعاب و به 

خواه، کارگران و تمکین واداشتن مردم آزادی

از زن و مرد، ضروری  اعممحرومان و نسل جوان 

 هایشود. گردن نهادن به ارادۀ قدرتپنداشته می

یی و در نتیجه محقق شدن بزرگ جهانی و منطقه

یی استراتژی جدید دولت امریکا آن روند و پروسه

است که الزمه اش وادار ساختن دولت غنی به یک 

یی است که در نهایت زمینۀ شکل چنین معامله

آورد. بنابراین یافتن امارت اسالمی را فراهم می

ت ان و دولطالب توافق احتمالی و ممکن میان

 تواند در تعارض و مغایرت با نمیافغانستان 

 3ادامه در صفحه                                                

اشکال مختلف مالکیت و "

شرایط هستی اجتماعی را 

روبنای جامعی از انواع 

احساس ها و پندارها و 

تفکر و  شیوه های ویژۀ

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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 ..."صلح"جنگ جاری و 

که قبل از هر چیزی  ،مریکااتوافقات طالبان و 

امپریالیستی امریکا -ضامن تأمین منافع سرمایه

شواهد حاکی  ۀهمجای کار  تا این باشد.است، 

قدرت بالمنازع است که طالبان شریک از آن 

حاکم بر افغانستان خواهد بود. سیاسی در نظام 

و از قبل توافق شدۀ قطعی دیگر یک امر این 

ز جمله دولت المللی اهای بینها و نهادقدرت

امریکا است و از این جهت در تالش اند تا 

به  "واقعیت جامعۀ افغانستان"طالبان را به عنوان 

گردۀ مردم عاصی و ناراض از جنگ و توحش 

مذاکرات از این منظر  جاری تحمیل نمایند؛

گی و هبر سر چگونزنی در آن کنونی و چانه

در قدرت سیاسی طالبان  سهمحد و حدود 

 . "هاآوردها و ارزشدست"دفاع از نه  است

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 طالبان و حامیان آن تلقی 

ریالیستی کنند اما درک درست از سرمایۀ امپمی

از یک جانب و تحوالت در عرصۀ جهانی و 

ضعف بنیۀ مالی و موقعیت اقتصادی امریکا چیز 

دارد که در این سطح بحث دیگری را بیان می

فرصت پرداختن بیشتر به آن وجود ندارد و من 

به سهم خود در مطالب دیگری در گذشته به 

آن پرداخته ام. بهر رو آنچه که روشن است 

ادن به نوعی از حاکمیت که طالبان در پروژۀ شکل د

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 

تحقق این پروژه و استراتژی ، آیاکشتار و بربریت در 

و  "صلح"ژه پذیرد و یا این که پروافغانستان 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 در 

 اشکال دیگری همچنان ادامه خواهد یافت؟

 

است که پاسخ و راه حلش را  ییاین آن حلقۀ مفقوده

تواند شکل یافتن نیرو و قطب سومی  بدهد فقط می

که در عین حال که نافی وضع موجود است، چشم 

انداز روشنی از فردای تابناک که در آن از جنگ، 

جنایت، زن ستیزی، ستم، جهل و فقر و ارتجاع خبری 

را رو به جامعه اعالم بدارد؛ به لحاظ عینی و  نیست

بالقوه نیروهای زیادی در گسترۀ جامعه وجود عملی 

توانند تحقق یک چنین امری را در دارند که می

دستان، دستور خویش قرار دهند. کارگران، تُهی
  

زنان، جوانان و فعاالن چپ و سوسیالیست و در کل 

جنبش آزدیخواه در جامعه در تقابل با پروژۀ شکل 

سر شان  دادن به امارت اسالمی سرمایه که از باالی

شود، توسط بورژوازی جهانی مهندسی و تحمیل می

توانند و بایست بدیل انسانی و مترقی خودشان را می

ایجاد و ارائه نمایند؛ ورنه قساوت، ددمنشی و 

داری و نیروهای گی سرمایهافسارگسیخته

پیشۀ همراه و همزاد آن در شکل و شمایل جنایت

ومی و... ق -اسالم سیاسی و ناسیونالیسم تباری

همچنان از اقشار و طبقات محروم به ویژه کارگران 

 رقربانی خواهد گرفت و غایلۀ کشتار، جهل و تحجّ

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

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

برنده شدن جو بایدن در انتخابات اخیر آمریکا که 

هنوز با لجاجت از طرف رقیب انتخاباتی او ترامپ 

و تیمش پذیرفته نشده است ، سواالتی را در رابطه 

با امکان تغییر سیاست های آمریکا در امور بین 

المللی و مناقشات نظامی متعدد، از جمله در 

 افغانستان ایجاد کرده است. 

در یک جنگ کثیف در افغانستان  درگیر دو جناح

یکا که موجودیت هر دو محصول سیاست های آمر

، همچنان مردم که و همدستان بین المللی آنهاست

ئیس رکه قربانیان اصلی جنگ هستند، منتظر اند 

جمهور جدید، نقش کدام یک از این دو جناح را 

در رقابت ها و منازعات داخلی بیشتر برازنده کرده 

 دهد. حیت میو ارج

تا این جای مسأله آنچه کامالً مبرهن است، این 

است که سناریوی جنگ با طالبان و همچنان 

مضحکۀ صلح با آن ها ، هر دو در امتداد یک هدف 

داری واحد، یعنی تأمین منافع نظام حاکم سرمایه

ر بوده است. جمهوری خواهان و دموکرات ها د

با هم ندارند.  رابطه با این استراتیژی ، مخالفتی

تفاوت آنها فقط در تعیین و کاربرد تاکتیک ها و 

در انتخاب ابزار برای بر آورده شدن هدف غایی 

 ، می باشد.، یعنی کسب بیشتر سودسرمایه داری 

در آغاز ریاست جمهوری ترامپ ، مخصوصاً بعد 

از دادن پیام های به شدت تهدید آمیز به پاکستان ، 

نظامی پاکستان از طالبان  به دلیل حمایت معنوی و

که باعث افزایش زیاد هزینۀ نظامی و انسانی آمریکا 

در افغانستان گردیده بود، عدۀ زیادی به امید ایجاد تغییر 

سیاست آمریکا در قبال افغانستان ، و کاهش حمالت 

در نوشته های تهاجمی طالبان بودند. ولی آنگونه که ما 

آنکه  ۀمردم بر عالو کرده بودیم، امیدپیش بینی  متعدد

تحقق نیافت، موقف طالبان هم از نظر نظامی و هم در زمین 

گری زلمی خلیل زاد، یاست ارتقا داده شده و با میانجیس

 طالبان به شریک استراتیژیک قصر سفید تبدیل گردیدند. 

از همان اول حملۀ نظامی آمریکا بر افغانستان معلوم بود 

آمریکا روی آنها که حذف نیرویی که مخصوصاً 

گذاری هنگفتی نموده، دستگاه های استخباراتی سرمایه

آن از پوتانسیل عظیم تخریبی، مهارت آنها در سازش و 

توانایی آنها در به انقیاد کشیدن ذهنیت آحاد جامعۀ سنتی 

آگاه بودند، به نفع آمریکا و متحدین آنها نبوده و با وصف 

به آنها  گزینۀ کاراسقوط دولت آنها ، کماکان به عنوان 

 می نگرستند. 

 
گردد، تا آنجا که مربوط به سیستم حاکم در آمریکا می

، با آنکه با استفادۀ ابزاری از نیروهای به شدت عقبگرا

که در مقطع عروج بورژوازی یک  "مدنیتی"و  "تمدن"

. توسط نیرو هایی مردود نیست ، به هیچ وجهیز بودنیا

قعیت ها در اذهان مردم به چون طالبان امکان اینکه وا

اندازه یی مبهم گردانیده شود که بالخره برای تأمین 

امنیت و ثبات نسبی، صلح با طالبان و استمداد جستن از 

نیرو های اشغالگر که طالبان را پرورش داده و مأمن امنی 

برای شان در پاکستان تأمین کرده اند، به الترناتیفی برای 

 ردیده است.مردم تبدیل گردد، میسر گ

تأمین امنیت و حد اقل ثبات بعد از تخریب همه نهاد های 

اجتماعی ، ویرانی ها ، بی اعتمادی ها، بیکاری و 

گسترش عظیم فقر به وسیلۀ اسالم گرایان طالب ، آنقدر 

حیاتی شده که سازماندهی مبارزۀ متشکل در برابر علت 

ه داری، به کنار کشیده شددر برابر سرمایهآنها یعنی 

 است. 

که برخالف دونالد ترامپ از بطن انتخاب جو بایدن 

داری را سیاست واشنگتن سر بر آورده است، نیاز سرمایه

به ایجاد بحران های قابل کنترول در مناطقی مانند 

افغانستان که در تالقی منافع قدرت های جهان قرار دارد، 

دهد. البته تغییر در تاکتیک ها بعد از هر تغییر نمی

ابجایی قدرت امر ممکنی است. اما هدف غایی ج

داری که کسب سود و انباشت بیشتر سرمایه به سرمایه

گی انسان ها است، قیمت سیه روزی و حتی زنده

 ماند. همچنان پا بر جا باقی می

داری و همچنان مواضع با توجه به این نیاز ذاتی سرمایه

جمهوری قبلی بایدن در قبال افغانستان در زمان ریاست 

پاکستان برایش خیلی "کرده بود  اوباما که صریحاً بیان

، امید به بهبود قابل  "بیشتر از افغانستان ارجحیت دارد

 ور نیست.لمس در معضالت جاری در افغانستان متص

 

 سیاست آمریکا فرد محور یا سیستم محور؟
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 ...سیاست آمریکا فرد محور 

 

، بعد از اظهار تردید او در یکی از پیشنهادات بایدن

کاهش سطح خشونت ،  یک پارچه شدن افغانستان و

طرح حکومت فیدرالی در افغانستان بوده است. این 

عملی نیست . زیرا مبنای  عینی طرح بنا بر دالیل متعدد

تقسیمات احتمالی فیدرال ها مشخص نیست. اگر 

تعلقات قومی و تباری را معیار قرار دهند، باشندگان 

مناطق در همه بخش های افغانستان ، تعلق تباری یک 

ندارند. برای حل معضل ناقلین هم راه حل سر سانی 

راستی وجود ندارد. گذشته ازین ها پایه مشکالت 

اد منافع طبقات مردم در افغانستان، بر مبنای عینی تض

یی که آگاهانه با دادن . مسألهمختلف استوار است

مستور نگهداشته شود.  شودرنگ قومیت تالش می

اختن محدودۀ تواند با محدود سفیدرالیسم فقط می

، دست قدرتمندان محلی را قدرت جناح های رقیب

 در چپاول مردم باز بگذارد. 

جستجوی راه حل معضالت در افغانستان در نتایج 

انتخابات در آمریکا و در تغییر کادر رهبری در) اطاق 

بیضوی( ، چیزی نیست جزء نتایج موفقیت آمیز 

های دستگاه های استخباراتی که در پروسه فعالیت 

شان در حدود تقریباً نیم قرن اخیر با برنامه در تالش 

نسیال خود شان مردم را از نیرو و پوت مستمر بوده اند تا

گردانیده و حتی روشنفکران  تغییر ناامیددر ایجاد 

ه راه نجات ، چشم برا وا دارند در اردوی دشمنجامعه 

 یی باشند. دهنده

اتیک تضعیف روحیۀ کار سیستمفرار از تحزب، 

گرایی نتایج عینی دیگری اند که با در جمعی و نخبه

های متعارف اجتماعی  هم شکسته شدن همۀ ساختار

های  "اکادمیسن" روند آن آغاز گردیده و حتی

سوسیالیست را آنقدر متوهم ساخته است که مرز میان 

دولتی چون دولت غنی که با استفاده از سنت های 

، به تأمین دموکراسی  متحجر قبیلوی مانند لویه جرگه

را رفته و زمینۀ توجیه آزادی جنایتکاران و قاتالن 

سازد، برابری حق تحصیل را با سهمیه بندی میسر می

 یازدهم ماهنامه اعتراض ۀشمار

 !سخن نخست : برای انسان امروز، انسانیت اساس است

اوضاع عمومی در افغانستان نهایت خونین است. کرونا، جنگ، 

گردهای فکری و آزاری و عقبستیزی، کودکفقر، زن

ها، قابل اغماض نیستند. مذهبی دیگر در حد خشونت

فجیع و ترین تبارز این مصایب اجتماعی کشتار کوچک

هاست. در هر دم و باز دم فقط وقوع جنایت هولناک انسان

ی مرگبار چند روز قبل را ی جدید است که واقعهدهندهتکان

دنبال هم اند، نه در سپارد. اینجا اگر شب و روز بهبه گذشته می

مفهوم روشنایی پسا تاریکی است؛ بلکه فقط به مفهوم 

ای شب و در دل روِز هسازی قتل و کشتار در تاریکیعادی

به آغوش کشیدن ها، گویا فقط برای روشن است. نُه دهم آدم

کشند؛ اما اقلیت کوچکی واقعًا زندگی مرگ، نفس می

کنیم، فکر عنوان تاریخ ثبت میکنند. وقایعی را که ما بهمی

ترین وقایع تاریخ ملل مدرن، ثبت شده نکنم در آرشیوی فجیع

اوضاع و احوالی را که ما در جهانِ که باشد. سخن کوتاه! این

کنیم در نوع خود، بدترین است. هر امروز داریم و سپری می

تفاوتی برخورد کنیم، آمده با بیقدر به حاالت و اوضاع پیش

در حقیقت در برابر قتل، کشتار و جنایات علیه همنوعان مان 

در خود مصئونیت ایجاد کرده ایم و این بدترین و 

وع مصئونیت است. این وقایع روی هم رفته ترین نخطرناک

ی اجتماعی اند که ساخته شده و های زندهحاالت یا واقعیت

خودی شوند. این طور نیست که سیر خود بهتولید میباز

اوضاع، جامعه را به این پرتگاه هولناک و مدهش سقوط داده 

که سازندۀ این سناریو خودی است یا بیگانه، زیاد باشد. این

صورت مستقیم یا هم غیرمستقیم نیست، نقش ما خواه به مهم

تر از آن، در دگرگونی و تغییر در ایجاد، استمرار، و مهم

ترین وضعیت موجود، تعیین کننده و بنیادی است. این مهم

 .اصلی است که نباید فراموش گردد

 

 

خواهد حل نماید، نوستالژی برگشت به عقب و می

سازد، احیای عظمت شاه امان اهلل ، افق دید او را می

از ستون های استوار سیاست  تبارگراییعناصر دین و 

یی مثل گلبدین و با تبانی با عناصر جنایت پیشهآن بوده 

حکمتیار رهبر حزب منفور اسالمی پایه های قدرتش 

خواهد تحکیم کند و بالخره با سپردن وعدۀ کم را می

ۀ کردن فاصله میان مسجد و ارگ به مردم ، نمایند

داری آمریکا در شده و نقش سرمایهمدرنیسم جا زده 

معرکه ، یعنی هم دولت موجود و ادارۀ هر دو جانب 

 شود.هم طالبان ، نادیده انگاشته می

چنین تحلیل ها و برداشت ها حد اقل این واقعیت را 

های  "اکادمیسن"سازد که این آشکار می

سوسیالیست، باور به نیروی طبقۀ برابر ایستای 

کاپیتالیسم ، یعنی نیروی بیکران طبقۀ کارگر را برای 

 یادی رها کرده اند. ایجاد تغییرات بن

ایجاد تغییر بنیادی ساختار جامعه صرفاً یک خواست 

گرایانه و لوکس نیست. نیاز عمیقی است که آرمان

عینیت  اً آیندۀ انسان و زمین به آن نیازمند است. طبع

یی نیست. معضل مردم در کار ساده یافتن این مهم

انین با یک سره کردن کار با طالبان و قو صرفاً افغانستان

این مشکالت به  همۀگردد. سر نخ آسمانی حل نمی

داری رسیده و راه هموجودیت سیستم غیر انسانی سرمای

گذرد. طبقاتی می بیرون رفت از آن از کوره راه مبارزۀ

شکست طالبان از آن رو چالش بر انگیز است که آنها 

داری و پیوسته به آن اند. و ما در نظام سرمایه زایدۀ

داری جهانی قرار داریم. اولین در برابر سرمایه مبارزۀ ما

گام در آن راستا تالش برای تشکل طبقۀ کارگر حول 

حزب طبقۀ کارگر است. کارگران در این واقعیت 

شک نداشته باشند که هویت آنها ریشه در طبقۀ آن ها 

دارد. دین، ناسیونالیسم، تعلقات خونی، همه دام های 

داری برای امکان استمرار هگسترده شد از جانب سرمای

گی و توهم طبقۀ هحیات نکبت بارش، به قیمت پراگند

 کارگراست. 
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و هر دو با توجه به این که امپریالیسم آمریکا دارند 

مالکیت خصوصی را تقدیس کرده و متعهد هستند که 

منافع آمریکا ، منافع سرمایه داری را در افغانستان 

تضمین و تأمین کنند، ) بنا بر آن( هر دو وسایل خوبی 

 برای استفادۀ آمریکا هستند. 

همکاسه کردن آنها با دولت غنی می تواند برای 

ضر بیشتر مقرون به صرفه باشد. آمریکا در حال حا

همان گونه که در یک موقعیتی ایجاب می کرد که با 

جنگ منافع شان را تأمین کنند ، در مقطع بعدی صلح 

می تواند در خدمت عین هدف باشد. سرمایه داری در 

مجموع در هر جایی که می خواهد سرمایه گذاری 

 کند، اگر سودی در قبال سرمایه داری متصور نباشد،

طبیعی است که از خیر آن می گذرد. حال هزینۀ بسیار 

باالیی را که این جنگ بر آمریکا تحمیل کرده، 

متناسب به سودی که از آن به دست می آورند، به نفع 

آمریکا نیست. از نظر من این ها عواملی هستند که 

سبب می شوند آمریکا با به راه انداختن مذاکرات 

کرش را از افغانستان صلح، زمینۀ بیرون کردن عسا

آماده کرده ولی کماکان افرادی که منافعش را در 

داخل افغانستان حفظ کند، افرادی که استراتیژی 

آمریکا را در آنجا همچنان دنبال کنند، سر جای خود 

شان قرار دارند و از آن ناحیه تغییر به خصوصی در 

افغانستان ایجاد نمی شود. حال چه دولت غنی در 

د یا چه طالب ها بر گشته و به عنوان بخشی قدرت باش

 از قدرت دولتی در آنجا سهم بگیرند.

 حسین مهر زاد:

فهمیدم که  این طور متشکرم از شما رفیق یونس. من

لفه را بر شمردید. یعنی این که جنگ طوالنی ٶچند م

 آمریکا بسیار هزینه بر شده و باعث شده در واقع بر

 

 حسین مهرزاد : 

همه در جریان اخبار هستیم و می دانیم که روند 

قطر ، خلیل زاد به نماینده  -مذاکراتی که در دوحه 

مسیری را طی  ،آمریکا با طالبان به پیش بردهگی از 

کرده و این گونه به نظر می آید که حکومت امارت 

اسالمی را می خواهند ایجاد نمایند و طالبان در قدرت 

سهیم شود. و این طبعاً پیامد های بسیار گسترده یی 

برای افغانستان دارد. و با توجه به این که طالبان به 

بنا های بسیاری از مناسبات عنوان یک نیروی که رو

و روبنای سرمایه داری را )حتی( به ارث گرفته  ماقبل

ارتجاعی را که تلفیقی ازین هاست ،  –های اسالمی 

طبعاً در شرایطی که دست آورد هایی توسط مردم به 

دست آمده است، یک عده آزادی های اجتماعی از 

ه و قبیل آزادی بیان .... این ها را همه زیر سوال برد

همه نگران این هستند که با به قدرت رسیدن طالبان یا 

شریک شدن شان در قدرت چه اتفاقی خواهد افتاد و 

چه وضعیتی پیش خواهد آمد؟ و چه مقاومت هایی 

 می شود در این رابطه انجام داد؟

کنیم صحبت هایی به هر حال، در این رابطه سعی می

ند. من سوالم داشته باشیم و رفقا بیشتر اظهار نظر بکن

را اینجوری شروع می کنم که آمریکا به طور مشخص 

چه منافعی دارد؟ چه اهدافی را دنبال می کند، در 

صلح با طالبان؟ با توجه به این که )افغانستان( چهار 

، و چطور حاال منفعتش تغییر دهه است در جنگ است

کرده و به سرعت دارد مذاکرات صلح را به پیش می 

 برد؟

نس سلطانی اگر ممکن هست شما شروع کنید رفیق یو

 به پاسخ دادن.

 یونس سلطانی:

و خدمت بیننده گان شما تشکر رفیق عزیز. من هم خدمت 

محترم تلویزیون سالم دارم. در رابطه با سوالی که مطرح 

کردید، در جواب می خواهم بگویم که این مسأله ابعاد 

باشد و  گوناگون دارد. می تواند هم مصرف داخلی داشته

مسأله برای سرمایه داری که طبعاً  ،هم از نظر اقتصادی

 خیلی عمده است، نقش داشته باشد. 

داخلی و استفاده از به اصطالح این صلح  مسألۀدر رابطه با 

اطالع دارید قرار  شمادر داخل افغانستان، همین گونه که 

شود، و  برگزاراست در آمریکا به زودی انتخابات 

بلی ترامپ به آمریکایی ها قول داده بود که درانتخابات ق

افغانستان بر می گرداند. حال از عساکر آمریکایی را دوباره 

برای این که به آمریکایی ها نشان بدهد که به وعده های 

انتخاباتی اش عمل کرده ، صلح با طالبان را این گونه به 

سرعت دنبال می کنند. صرف نظر از برد داخلی ) در 

در داخل افغانستان جنگ طوالنی مدتی که  آمریکا(،

برای آمریکا در آن دخیل بوده است از نظر اقتصادی 

بسیار هزینه داشته است. آمریکا فعالً از نظر آمریکا 

اقتصادی در موقعیتی نیست که اقتصادش هزینه هایی ازین 

نوع را تحمل نماید، با توجه به بحران های شدیدی که در 

، بر حجم ١٩-زید بر آن گسترش کوید آنجا ایجاد شده و م

این بحران ها افزوده ، به هر حال برای آمریکا با صرفه 

نیست که به این جنگ که نتایج ملموسی برایش نداشته، 

ادامه بدهد. ازین جهت برای آمریکا با صرفه است که به 

بهانۀ صلح زمینۀ خروج نیروهایش را از افغانستان مهیا 

 نماید.

از نظر من اهمیت دارد این است که شما  نکتۀ دیگری که

و همه جهانیان می دانید که هم دولت افغانستان ،هم طالبان 

و مجاهدین دیگری که به اشکال مختلف در امور سیاسی 

افغانستان فعالیت دارند، همه محصوالت پروژۀ اسالم 

سیاسی هستند. هم طالبان و هم دولت سر در آخور 

متن کتبی مصاحبۀ محمد حسین مهرزاد عضو اتحاد سوسیالیستی کارگری با کبرا سلطانی و یونس سلطانی 

از در دو بخش اکتوبر انجام شده و  ١٨سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان که به تاریخ  فعاالن از

 گردید.پخش  "تلویزیون به پیش"
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 ...متن کتبی مصاحبۀ

ضدش تبدیل شود. از یک طرف به دنبال منفعت های  

اقتصادی است و این هزینه بیش از آن منفعت های 

اقتصادی شده است و بعد یک طرف به هر حال بحث 

های انتخاباتی آمریکا است که ترامپ تالش دارد که 

به عنوان یک موفقیت این را به اسم خودش تمام کند 

جام شده و نکات که به هر حال صلحی با طالبان ان

 دیگری که گفتید.

اما چیز هایی که گفتید خیلی بحث های دیگری دارند 

در موردش سوالی مطرح  جلوترکه من سعی میکنم 

همه  . اما سوالی دارم در این رابطه از رفیق کبرا.کنم

می دانیم که موضوع سازش با طالبان شدیداً مسألۀ 

های  حقوقی زنان را مطرح کرده و یکی از نگرانی

)حقوق بزرگ این است که به هرحال حقوق زنان 

زنان به این معنی که در این چند سال گذشته تا آن 

، به هرحال دست آورد هایی داشته  دانیمجایی که می 

اند. خود زنان با تالش شان، با مبارزۀ شان حقوق 

حداقلی مثل چیز هایی که بتوانند درس بخوانند تا 

شش داشته باشند(، حدودی کم و بیش آزادی پو

آزادی بیان هست یا به هرحال حق و حقوق هایی که 

فعالین جنبش زنان برای شان تالش می کنند دست 

آورد هایی داشته باشند. سوالم این است... قبل از 

سوال این را بگویم که برخی از مقامات پاکستان اظهار 

نظر کرده اند که طالبان تغییر کرده و آن طالبان گذشته 

ست. و با توجه به مجموع این مسایل ، اگر این روند نی

سازش شکل بگیرد و امارات اسالمی افغانستان با 

شرکت طالبان ایجاد گردد، به نظر شما چه پیامد هایی 

برای زنان خواهد داشت؟ و چه حق و حقوقی از آنها 

 بازپس گرفته خواهد شد؟

 کبرا سلطانی:

نامۀ شما. در من هم سالم دارم برای بیننده گان بر

باید از چند منظر پاسخ بدهم.  ،سوال شمابه این جواب 

به  برگشتاول این که از دیدگاه طالب، اسالم طالبی، 

اصل اسالم است. یعنی عصر تحجر هزار و چهار صد 

سال پیش. و همین )مبنای( سیاست طالب در قبال زن در 

. شما اشاره کردید که از طرف مقامات استافغانستان 

 در موردستانی اشاره شده که سیاست های طالب پاک

زنان شاید تغییر کرده باشد. ولی همین حاال ما در مناطقی 

که طالب قدرت دارد می بینیم که زنان را شالق میزنند، 

زن ها را سنگسار می کنند، زن های پولیس را سر می 

برند، و زنان اجازه ندارند بدون محرم بیرون از خانه 

فردی های به خاطر خواست ها و انتخاب بروند. زنان 

شان قصاص اسالمی می گردند. این به این معنی است 

که سیاست طالب در قبال آزادی زن تغییر نکرده. از 

دیدگاه و باور طالبان، موجودیت زنان در اجتماع سبب 

است. به فساد شر است. یعنی زن در جامعه مسبب شر و 

چارچوب خانه ها (  آن خاطر راندن زنان در حاشیه و )

پیشینۀ چندین دهه قبل  برقعبا حجاب و شان و پیچانیدن 

دارد. و امروز هم طالبان با زنانی که در مذاکره است، 

همین را تأیید می کنند که ما حقوق زن را در چارچوب 

شریعت اسالمی در نظر می گیریم. یعنی چیزی را که 

اسالم برای زن تعیین کرده و در قرآن روایت شده است، 

قرآن اصالً ما همان را در نظر داریم. در روایت های 

آزادی یی برای زن وجود ندارد. به زن به عنوان یک 

و یک وسیلۀ تولید نگریسته می شود. حقوق وسیلۀ ارضاء 

انسانی که چه، حتی آنها را در سطح یک کاال تقلیل می 

به افغانستان دهند. به این ترتیب اگر امارت طالبی دوباره 

امعه در بر گردد، این به معنی کشانیده شدن نیم پیکر ج

تبعیض جنسی و استبداد مذهبی بر زنان و تشدید ) انقیاد ( 

 می باشد.

 حسین مهرزاد:

بلی، متشکرم از شما. بر می گردیم به این صحبت ها. به 

هر حال موضوع حقوق زنان وسیعاً مطرح است. برای 

خودم سواالت دیگری مطرح است. اما قبل از آنکه به 

من می خواهم این رفیق یونس سواالت دیگر بپردازیم ، 

را بدانم که آیا در مذاکراتی که بین آمریکا و طالبان 

جریان دارد، طالبان دست باال دارند و یا به هر حال از 

این  ۀموضیع ضعف دارند سازش می کنند. یعنی معادل

مذاکره را، منظورم توازن قوا بین آمریکا و طالبان را 

ن پروسه یی که طی چطور می بینید؟ چون به هرحال ای

آزادی زندانیان طالبان، این که دولت افغانستان را تا آن 

حدودی اصالً ) در مذاکرات( شریک نکردند، و 

مقداری در اوایل مخالفت داشت. این ها و مجموع 

مسایلی که بهتر می دا نید در این رابطه مطرح بوده، چه 

پی توازن قوا در این مذاکرات وجود دارد و طبیعتاً در 

 آمد هایش و نتیجه گیری هایش تأثیر خواهد داشت؟

 یونس سلطانی:

در رابطه با قدرت طالبان ، مخصوصاً قدرت نظامی طالب 

ها، مسأله یی که واقعیت دارد این است که در این زمینه 

نهایت به نفع طالبان تبلیغ شده ، تالش شده طالب ها به 

می قدرتمند که گویا از نظر نظا شوندگونه یی نشان داده 

هستند و بر این اساس نمی شود طالبان را از طریق جنگ 

شکست داد و به این گونه یک توجیهی پیدا می کنند 

از مذاکرات صلح با طالبان اند.  ناگزیرکه ) نشان دهند( 

به وقایعی قبل ازین بر گردیم . در جنگ ها ، مثالً در 

ان جنگ با نیروهای آمریکایی ، پیشرفت هایی که طالب

به دست آوردند، در واقع بیانگر ظرفیت طالب ها نیست. 

نیروهایی هستند که از طالبان حمایت می کنند، نیرو 

هایی هستند که برای آنها برنامه ریزی می کنند، نیرو 

هایی از بیرون مرز اسلحه و امکانات در اختیار شان می 

گذارند. واقعیت های متعددی در افغانستان نشان داده ، 

مناطقی از افغانستان که طالبان به آن جا ها حمله کرده در 

اند، در مناطقی که طالب ها در میان مردم از نظر اتنیکی 

نفوذ نداشته اند، طالب ها بر عالوۀ آن که نتوانسته اند 

موفقیت نظامی در آن مناطق به دست بیاورند، شکست 

خورده و تلفات سنگینی را هم متحمل شده اند. آن 

که طالبان در آن پیشروی کرده اند در واقع جنگ ها 

آنها نیرو هایی  محصول ظرفیت و توانایی طالبان نیست.

هستند که اختیار طالبان را در دست دارند و به عنوان 

یک وسیله از آنها استفاده می کنند. توسط آنها برنامه 

های طالبان نظم و ترتیب داده می شود. در داخل دولت 

یون افرادی هستند که با طالبان تعلقات و نیروهای اپوزیس

 شود که سمتی و تباری دارند. و این تعلقات سبب می
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بخشی از این گروه ها و یا بخشی از آن مخالفین شامل 

در دولت، از طالبان حمایت کنند و طالبان موفقیت 

هایی به دست آورند ) مثالً در ارسال کمک به مناطق 

و پایگاه هایی که علیه دولت اند، سنگ اندازی می 

نمایند، یا امکانات و تجهیزات نظامی نیرو های دولتی 

ان می گذارند(. این عوامل سبب می را در اختیار طالب

گردند که طالبان در مناطقی موفقیت هایی به دست 

آرند. در غیر آن واقعیت این است که اگر این 

امکانات توسط نیرو های سرمایه داری بیرون از مرز 

ها به دسترس طالبان گذاشته نشود، طالبان نمی توانند 

فتم از کاری را از پیش برند. همچنان آن گونه که گ

این تبلیغات به نفع طالبان، برای توجیه مذاکرات صلح 

که از نظر نظامی  دانیداستفاده می شود. شما می 

آمریکا نیروی بسیار عظیمی است. اگر آمریکا بخواهد 

مهره های طالبان را مهار کند، هیچ مشکلی برایش 

وجود ندارد. رهبران طالبان آدرس های مشخصی 

، تحرکاتی را که انجام می دهند دارند، از نظر نظامی 

در سطحی نیست که آن ها بتوانند آنرا پنهانی انجام 

دهند. آمریکا می تواند هر زمان تحرک نیرو های آنها 

را در کنترول داشته باشد. اگر واقعاً یک خواست 

سیاسی برای حذف طالب ها و نیرو های طالبانی 

فاده موجود باشد. ولی چون امکانات زیادی برای است

از طالبان موجود است، نمی خواهند آنها را حذف کنند. 

و عمداً تبلیغ صورت می گیرد که طالبان نیروی جنگی 

 قدرتمندی دارند. از نظر من این واقعیت نیست.

 حسین مهرزاد :

من، همان گونه که اشاره کردید، اینطوری می فهمم که 

 به هرحال طالبان بخش زیادی از قدرت شانرا از کشور

های دیگر می گیرند، مثالً پاکستان یا حتی آنگونه که 

شایعه است حتی ایران کمک می کند به طالبان تا جنگ 

در افغانستان ادامه داشته باشد و منفعت های خودش را 

دنبال می کند. و به هرحال منابع مالی اش که مدت ها 

مالی قوی ای  منابع مورد سوال بوده، واضح است که

ع چیز هایی که اشاره کردید. حال سوال دارد. و مجمو

من به طور مشخص این بود که حاال با توجه به این 

مسایل و آن پشتیبانی ها و شرایطی که طالبان دارند، آیا 

در این مذاکرات دست باال دارند؟ و می توانند در 

سرنوشت این مذاکرات تعیین کننده باشد و آنچه که 

که می خواهند  "میامارت اسال "اسمش را می آورند 

شکل بگیرد یا دولتی که طالبان در آن حد اقل نقش 

دارند یا بخش مهمش هست، تحقق پیدا خواهد کرد با 

پشتوانۀ این نیرویش، یا نه ، در حد این مذاکرات باقی 

 "رفیق یونس"خواهد ماند و تمام می شود. 

 یونس سلطانی:

، طالب با توجه به مسأله یی که پیشتر به آن اشاره کردم

ها به خاطری مطرح هستند که قدرت نظامی دارند، اگر 

مسایل لوجیستکی و اقتصادی را در نظر نداشته باشیم، 

طالب ها بدون آن کاری کرده نمی توانند. نقشی که آنها 

فعالً در مذاکرات دارند، از دید من نقشی است که به 

آنها داده شده. این یک سناریوی از قبل آماده شده است 

ه به طالب ها نقشی داده شده که انجام دهند. و در این ک

نقش چنان تعیین شده که آنها دست باالیی در مذاکرات 

داشته باشند. این ها همه از نظر من تالشی است برای 

توجیه این مذاکرات. یعنی این که طالبان از نظر نظامی 

غیر قابل شکست هستند و باید از راه مصالحه با آنها کنار 

 ایند. و این یک نمایش ظاهری است.بی

فیت و یمنظم، بهبود کانتشار 

نشر مستمر سوسیالیسم کارگری 

در گرو همکاری، کمک مادی و 

معنوی شما است. برای ما خبر و 

مقاله بفرستید، نشریه را 

وانید و به دوستان تان بخ

 ید!معرفی نمای

 حسین مهرزاد :

در بحث های دیگر  جلوترممنونم از شما. به هر حال شاید 

به این موضوع بر گردیم. یعنی یک تناقضی به نظر می 

آید. از یک طرف چهار دهه جنگ هست، طالبان و 

آمریکا آنگونه که گفتید نتوانستند شکست شان بدهد و 

هزینه اش زیاد هست و به ضد همان گونه که گفتید 

منافعش دارد تبدیل می شود. که از یک طرف طالبان 

تقویت می شوند و منفعتش لحاظ می شود. حضورش یا 

 ندقدرتمند بودنش یا به هرحال این که بتوانند سهمی بگیر

در قدرت. اما قبل ازاین که بخواهیم شاخه های دیگر این 

ای اجتماعی اش. ، من بر می گردم به پی آمد هبحث را 

به نظرم موضوع حقوقی که در این رابطه مطرح است ، 

این که به هر حال اشاره کردم، بخشآ مردم یک حق و 

به دست آورده اند، دست آورد هایی داشته اند حقوقی 

در این چند سال. واضح است که چنین نیست که آمریکا 

به آنها اعطا کرده باشد، یا دولتی که حاکم هست. به 

حال در پروسۀ تمام این شرایط و اوضاع و احوال و هر

تالطم هایی که در افغانستان شاهدش بودیم مردم توانسته 

اند این مطالبات حد اقلی شانرا به کرسی بنشانند که 

آزادی بیانی داشته باشند، حد اقل آزادی های اجتماعی 

داشته باشند و این ها. رفیق کبرا به درستی توضیح داد که 

ادعا می شود که مثالً عده یی نماینده گان سیاسی  آن چه

در پاکستان اعالم کرده اند که طالبان تغییر کرده و حتی 

سعی می شود که در مذاکرات نشان داده شود که این ها 

طالبان قبلی نیستند و حق و حقوق هایی را می توانند لحاظ 

کنند. رفیق کبرا اشاره کردند که در مناطقی که همین 

تحت کنترول شان هست ، همان روش ها و همان  حاال

اق زدن ڵکار هایی را که قبالً میکردند، مثل سنگسار، ش

زن ها ، سر بریدن و خیلی جنایات و فجایع دیگری را 

دارند انجام می دهند. و نشان می دهند ماهیتآ در سبک 

حکومت شان تغییری نکرده اند. اما حاال می خواهم به 

م و در واقع سوال این است که در این دیگرش بپرداز بُعد

ای وجود دارد و  بازدارندهرابطه در جامعه چه نیرو های 

تا چه حد؟ یعنی مردم، فعالین حقوق زنان ، فعالین 

 کارگری یا اجتماعی . به هرحال دیدیم که مرتب صحبت 
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داده شده و به عنوان عقیدۀ اصلی همه مردم ) در افغانستان 

قیدۀ اصلی مردم به ثبت برسد. ( رسمیت یافته و به عنوان ع

در حالی که در افغانستان عقاید گوناگونی وجود دارد. 

خواست دیگر آنها را همان گونه که من اشاره کردم 

آزادی زنان در چوکات شرایط و قوانین اسالمی. آنها 

شدیداً مخالف داشتن عقیده وآزادی بیان هستند. در مورد 

یده باشید. جنبش جنبشی موسوم به جنبش تبسم شاید شن

اعتراضی یی که به دلیل بریدن سر یک دختر یازده ساله 

فقط به دلیل تعلق تباری آن دختر به ملیتی به نام ملیت 

هزاره، بر پا شده بود. پس به این نتیجه می رسیم که طالبان 

و عقاید طالبی و فلسفۀ اسالم طالبی پایۀ مردمی در 

تشویش برگشت افغانستان ندارد. و همه در شکلی در 

 امارت طالبی هستند.

 حسین مهرزاد :

 ممنونم از شما. 

با توجه به صحبت هایی که شد ، رفیق یونس، به هرحال 

این سوال از جوانب مختلف خیلی مطرح است که بالخره 

طالبان اگر قرار است بیایند در قدرت، از جنبه های 

مختلف چه سرنوشتی برای جامعه رقم میخورد؟ یکی از 

هایی که خیلی مهم و مطرح است، این است که این  چیز

نیروی نظامی طالبان که مهمترین بخش قدرت طالبان 

هست، آیا طالبان حاضر می شوند آنرا منحل کنند یا در 

نیرو های نظامی رسمی دولتی می خواهند ادغام شوند یا 

نیرو های شان را حفظ کنند؟ آیا اساسآ در مذاکرات این 

و خبرش بیرون آمده یا نه؟ و اساساً با  موضوع مطرح شده

توجه به شناختی که از طالبان و مذاکره کننده گان دارید، 

 تحلیل خود شما چیست؟

 یونس سلطانی:

رفیق عزیز در رابطه با نیرو های نظامی طالب ها ما به دو 

نکته باید توجه کنیم. یکی نیروهایی که در صحنۀ نبرد در 

جنگ هستند، یا افراد پایین رتبه که فقط ) وظیفۀ شان ( 

جنگیدن است. این ها گرچه به عنوان نیروی نظامی طالبان 

ه در به حساب می آیند، ولی اکثرآ مانند نظامی هایی ک

 دولت هستند، همه افراد بی بضاعتی هستند که از فقر، به 
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طالبان و باز گرفتن  بازگشتمی کنند ازین که خطر 

تمام حق و حقوق ها وجود دارد. تا چه حد این نیرو 

وجود دارند ؟ کی ها هستند؟ چقدر  بازدارندههای 

می توانند واقعاً به زعم شما مقاومت کنند و در این 

 رابطه عکس العمل نشان بدهند؟

 کبرا سلطانی :

بلی، خوشبختانه قسمت اعظم زنان ، روشنفکران و 

ش رو، چلنجی است در مقابل آمدن دوباره جوانان پی

امارت اسالمی و رسیدن طالبان به قدرت سیاسی در 

افغانستان. و این دقیقاً مربوط می شود به اعمالی که 

طالبان در برابر مردم إعمال می کنند. مخصوصاً زنان 

شکنجه  بدتریناز چند دهه قبل به یاد دارند که طالبان 

ای فوتبال را به قتلگاه زنان ه میدانها را کردند، حتی 

تبدیل کردند و امرز هم در ویدیو ها می بینیم که 

طالبان با سران بردیدۀ سربازان فوتبال می کنند که 

دهشت و وحشت ازین بیشتر نمی شود. و جوانان 

افغانستان مخصوصاً زنان و زنانی که در گروپ های 

ان مدنی با هم یکجا شده اند و به خاطر حقوق برابر زن

و تأمین حقوق ابتدایی زنان کار می کنند. این ها همه 

به برگشت دوبارۀ امارت اسالمی و رسیدن طالبان به 

قدرت سیاسی اعتراض دارند. ولی در این جا تحمیل 

بازگشت طالبان توسط آمریکا و دیگر نیرو های 

ارتجاعی منطقه و سرمایه داری بر مردم پایۀ توده یی 

زحمتکش مخصوصاً ، خواهش  ندارد. یعنی توده های

برگشت مجدد آنها ) طالبان( را ندارند. ولی نماینده 

گانی که به شکل سیمبولیک، مخصوصاً چهار زنی 

که به شکل سیمبولیک فرستاده شده اند ، نماینده گی 

از خواست های مردم نمی کنند. در این جا خواسته 

های مردم داشتن یک صلح با ثبات، داشتن یک زنده 

بدون تبعیض ) دور از همه انواع تبعیض است(، گی 

در حالی که اولین خواست طالب در آنجا رسمیت 

داشتن مذهبی است که خود شان به آن اعتقاد دارند، 

می خواهند مذهب حنفی در تمام افغانستان ترویج 

١0صفحه ادامه در   
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یک مقدار صحبت کردیم و رفیق کبرا توضیح دادند 

که در ارتباط با جنبش زنان، در ارتباط با مردم، و این 

که طالبان پایه های اجتماعی ندارند و بیشتر با حمایت 

تکی اند، سوال دیگری به نظرم هایی از خارج م

میرسد و آن اینست که به هر حال در داخل 

اپوزیسیون، اپوزیسیون منظورم راست و چپ ، آنچه 

که حد اقل به خود شان اطالق می کنند و هستند، چه 

مواضعی دارند ) احزاب عمده و مطرح منظورم است 

( درقبال روند سازش صلح آمریکا با طالبان؟ در این 

 ی شود توضیح دهید؟خصوص م

 کبرا سلطانی:

تشکر. مواضع اپوزیسیون را ما با توجه به دیدگاه 

فکری و موقعیت اجتماعی آنها می توانیم بهتر 

توضیح دهیم. روشنفکران و فعالین سیاسی یی هستند 

که آنها راستگرا هستند. این راستگرا ها بسیار با 

ها برگشتن طالبان به قدرت سیاسی مخالف نیستند. آن

با ریفورم های بسیار ساده یی می خواهند که سیاست 

طالبان را معتدل ساخته و قابل پذیرش  تندروانۀهای 

بسازند. این طیف از اپوزیسیون قبالً هم وجود 

داشتند، آنها به )مدیا( و رادیو دست رسی داشتند . 

آنها از سیاست آنان در قبال زنان و آزادی بیان دفاع 

ر روشنفکران مربوط به بورژوا می کردند. طیف دیگ

ها و خرده بورژوا ها هستند که اکثر شان در بیرون از 

افغانستان در غرب زنده گی می کنند. و این تعداد در 

زمانی که مسایل سیاسی، عقیدتی و یا اتنیکی مطرح 

شود، یک ژست غیر سیاسی می گیرند و اکثرآ به 

ون سیاست های امروزی دولت زیاد تمایل دارند. چ

دولت در مذاکرات صلح شریک هست، آنچه از 

طرف دولت پذیرفته شود، برای آنها هم قابل قبول 

است و مخالفت شدید با آن ندارند. و طیف دیگری 

که ما می بینیم روشنفکران چپ هستند یا اپوزیسیون 

چپ هستند که این اپوزیسیون چپ هم بدو نوع اند. 

ترین معضل چپ های بورژوا ناسیونالیست که عمده 

 شان اشغال افغانستان توسط آمریکا است. 

 ١١ادامه در صفحه                                                   

نهایی این کار را می دهند. یا نیرو های طالبان به نیرو های 

نظامی فعلی ادغام می گردد، یا با دادن پست وزارت دفاع 

نها به تشکیل مجدد اردو می پردازند. ولی به طالبان، آ

آنگونه که اشاره کردم، بخش زیادی از کسانی که در 

جبهات می جنگند، کسانی هستند که به خاطر پیشبرد امور 

 زنده گی شان نا گزیر از شرکت در این جنگ شده اند.

 حسین مهرزاد :

رفیق یونس به نکتۀ خوبی اشاره کردی ضمن پاسخی که 

هرحال من متوجه شدم آنها تالش شان ظاهرآ در دادید. به 

این است که هم به نیرو های دولتی ادغام شوند و هم با 

ولیت های مهم و تعیین کننده ٶگرفتن پست ها و مس

همان گونه که گفتی پست وزارت دفاع را بگیرند یا 

فرماندهی ها را داشته باشند. در سرنوشت افغانستان قدرت 

 ۀمهم و تعیین کننده است. اما نکت سیاسی و نظامی، خیلی

مهم دیگری که اشاره کردید این بود که خیلی کسانی که 

در نیروی نظامی طالبان هستند، از سر فقر، نداشتن کار و 

این که در آمدی داشته باشند به طالبان می پیوندند. ما 

همیشه خبرها را می شنویم و از بیرون نگاه می کنیم و به 

ه طالبان یک نیروی صرفاً ایدیولوژیک نظر ما می آمد ک

هست یا مبتنی بر عقب مانده گی خیلی شدید افرادی است 

که با ایشان همراه می شوند. ولی حاال یک بعد دیگری از 

آنها را شما نشان میدهید که من این گونه می فهمم که در 

دولت نتوانسته  –این سال ها به دلیل این که قدرت سیاسی 

دهد، نتوانسته بیکاری را از بین ببرد، نتوانسته  اقتصاد را رشد

رفاه بوجود بیاورد، بخش زیادی از افرادی که به طالبان 

 درآمدیمی پیوندند ازین زاویه است که حد اقل در آنجا 

هایی که دارند به  درآمدداشته باشند، طالبان با توجه به 

آنها دستمزد می دهند تا حد اقل برای خانواده های شان، 

برای خود شان امرار معاشی داشته باشند. این نکتۀ خیلی 

مهمی است. اگر ازین زاویه به قضیه نگاه کنیم، پس اگر 

وضعیت اقتصادی درست یا بهتری وجود داشته باشد، 

خیلی از آدم ها به طالبان نمی پیوندند. و این بعد فقط 

سیاسی ایدیولوژیک و مبتنی بر عقب مانده گی نیست که 

طالبان را تشکیل می دهند. متشکرم ازین توضیح.  نیروهای

اما در خصوص مسایل اجتماعی، یعنی نقطۀ مقابل این که 

 ...متن کتبی مصاحبۀ

 ناگزیردلیل نبودن کار، امکانات تهیۀ معیشت را نداشته و 

هستند به عنوان یک شغل به جنگ روی بیاورند. بروند به 

صف طالبان بپیوندند و در ازای پولی که که می گیرند 

مصارف زنده گی فامیل شانرا تأمین کنند. و همین مسأله 

در رابطه با نظامیانی که در صف دولت می جنگند هم 

 صادق است. اگر زمینه برای این افراد مهیا گردد و بتوانند 

ار کنند و زمینه ی اشتغال برای آنها مساعد گردد، آنها ک

یقیناً ترجیح می دهند به بازار کار رو آورده و کار کنند، 

 تا این که برگردند به جبهات و در جنگ هایی که اصالً 

به آنها ارتباط نمی گیرد، شرکت داشته باشند و ضایع 

گلبدین گردند. ما تجربه هایی از قبل هم داریم در رابطه با 

حکمتیار که آمد و در زیر سایۀ دولت قرار گرفت. او هم 

تقاضا داشت که نیرو های نظامی اش باید در اردوی به 

حساب ملی ادغام گردد. ولی عمالً این کار صورت 

نگرفت. عدۀ زیادی از افراد که درسطوح پایین نظامی 

بودند، رفتند دنبال زنده گی شخصی و عده یی که در 

ری بودند، به شکلی از طرف گلبدین و یا هم سطوح باالت

از طرف نظام تطمیع می گردند. در رابطه با نیرو های 

طالبان هم من تصور می کنم که همین حالت انجام می 

شود. افرادی در سطح باال، یا کسانی که جنگ را اداره 

می کنند، احتماالً آنها به گونه یی تطمیع می گردند، برای 

شود، چه در دولت، پست نظر گرفته میدر  مناصبیآنها 

نظامی تا پست های دیگر. یا تعدادی به عنوان محافظین ، 

زمینه کار برای شان مهیا می شود و بقیه .... شاید به گونه 

یی در دولت ادغام شوند. و بعد شاید شما شنیده باشید که 

طالبان اصوالً خواهان لغو اردوی افغانستان هستند. و زمانی 

لبان در قدرت سهیم گردند، اردوی جدیدی را سر که طا

و سامان بدهند. همان اقدامی که در پایان دورۀ دکتر 

نجیب و آمدن مجاهدین در افغانستان صورت گرفت. عین 

مسأله را می خواهند بعد از پایان مذاکرات عملی گردد. 

ولی با توجه به پا فشاری دولت ظاهرآ این اقدام عملی 

ظاهرآ شاید به این دلیل که روحیه نخواهد شد، چون 

نظامیان را بلند نگهدارند. ولی در نهایت من فکر می کنم 

کسانی که در عقب این سناریو قرار دارند، آنها ترتیب 
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به  فمینیستیگرفته شده. فقط اگر ما از یک قرائت 

اسالم بنگریم ، زن در افغانستان دیگر معضل و مسأله 

یی ندارد. عده یی هم هستند که به این گونه استدالل 

می کنند که مردم افغانستان اکثریت شان مسلمان 

هستند و ما باید به عقاید مردم احترام قایل شویم. ولی 

مسأله یی را که هر دو )طیف( به آن توجه ندارند، 

آدم نمی تواند بگوید که آنها به آن توجه ندارند، 

شاید توجه دارند ولی موقف اجتماعی شان ایجاب 

می کند و منافع خود شان را در خطر نمی بینند و 

ه نفع آنها پایان خواهد تصور می کنند که وضعیت ب

پذیرفت، این است که آنها دین را در کلیت در نظر 

ندارند. وقتی که آنها از موقف زنان دین را به نقد می 

کشند، انتقاد شان محدود می شود به انتقاد از مثالً 

فالن مال، فالن مولوی. ولی نفس مسألۀ دین سر 

اس جایش باقی می ماند. نفس مسألۀ دین را که در اس

زن و مرد را به دالیل جنسی از همدیگر تفکیک 

کرده و به اپارتاید جنسی رسمیت میدهد، در نظر 

ندارند. نفس این مسأله را که دیگر اندیشی در اسالم 

جرم است و این جرم با گرفتن زنده گی از انسانها 

پاسخ داده می شود، توجه نمی کنند. و بعد تمام 

هند. خوب اگر طالب مسایل را به طالب ها ربط می د

مهربان شد، اگر طالب خوب بود، بالخره ما می 

توانیم زنده گی را ادامه بدهیم. به هرحال طالب و 

گروپ های اسالمی نمایندۀ یک طرز تفکر هستند. ) 

در این رابطه باید دید که ( افق دید آنها چیست؟ آیا 

با این افق دید، آزادی می تواند در یک جامعه متصور 

زن می تواند به عنوان یک انسان مستقل و برابر  باشد؟

در آن جامعه عرض اندام کند؟ با تآسف آن ها به این 

مسایل توجه نمی کنند. همان گونه که گفتم اگر آنها 

بتوانند موقعیت فعلی شان را حفظ کنند، حتی اگر 

طالب هم بر گردد، برای آنها مشکلی نیست. چون 

ت کنونی جامعه هدف اصلی آنها تغییر در وضعی

نیست. حفظ موقعیت و حفظ امکاناتی که در این 

مدت به دست آورده اند، برای آنها اهمیت دارد. 

 حفظ وضعیت موجود را که حکومت غنی برای آنها

 

رفیق گرایی، می افتند. اما قبل از آنکه بخواهیم ادامه بدهیم 

تری دارید؟ رفیق در این مورد شـما توضیحی بیشیونس 

کبرا توضیح دادند که سوسیالیسم کارگری و چپ 

کارگری هم هست که مواضع خودش را دارد و مستقل 

هست چه از نوع امپریالیستش  داریسرمایههست و ضد 

باشد، چه از نوع ناسیونالیست و قومی و این ها باشد. ولی 

بکنیم، چقدر در  بازتراین جا اگر بخواهم موضوع را 

نیروها در افغانستان که فقط  ۀستان ، به هرحال همافغان

سوسیالیست نیستند، طیف های کارگری، مردمی، فالن ... 

از یک طرف قبالً اشاره کردید، هم خودت هم رفیق کبرا 

که حاال مردم دل خوشی از طالبان ندارند، یعنی پایۀ 

دا نم از یک طرف اجتماعی ندارند. تا آنجا که من می

م همین طور، کارنامۀ بسیار بدی داشته دولت حاکم ه

است. بیکاری، فقر شدید، جامعه بیشتر دو قطبىی شده. 

این ها هر کدام چقدر تأثیر دارند بر افکار عمومی ؟ چیزی 

بیشتر ازینکه رفیق کبرا گفتند، دارید برای گفتن ؟ به 

هرحال موقعیت این اپوزیسیون ها تأثیر شان بر این روند 

ب ها چه هست؟ و چه کار های می شود قدرت رسیدن طال

 کرد، در این رابطه؟

 یونس سلطانی :

رفیق ، مسایلی را که کبرا جان به آنها اشاره کرد یعنی 

موقعیت اجتماعی افراد ) در گرفتن مواضع شان ( بسیار 

حایز اهمیت است، من موافق هستم. وقتی که ما از 

آ در اپوزیسیون در افغانستان صحبت می کنیم ، مخصوص

رابطه با مذاکرات بین االفغانی دوحه و موقفی که در قبال 

آن دارند، عمومآ افراد ، فعالین مدنی به طور مثال که از 

جمله در رابطه با حقوق زنان مبارزه و تالش دارند، آنها 

در برزخی از امید و ترس قرار دارند. امید در رابطه به این 

نماید و ترس از که بتوانند موقعیت فعلی شان را حفظ 

برگشت طالب ها با قرائتی که از اسالم دارند، تحجر فکری 

یی که از اسالم دارند، و با برگشت شان موقعیت و امکانات 

فعلی را که در اختیار دارند، از آنها بگیرند. در بین این 

افرادی که در پروژه های مختلف به اصطالح مدنی مشغول 

تصور می کنند که حقوق  کار هستند، ما افرادی داریم که

انسان ها در مجموع و مخصوصاً حقوق زن ها در نظر 

 ...متن کتبی مصاحبۀ

محراق کار آنها دفاع از ) مام وطن ( است. انقالبی بودن 

را هم آنها در همین رابطه محک می زنند. و زمانی که 

رهایی یابد، و امپریالیسم از افغانستان افغانستان از اشغال 

دفع گردد، دیگر مشکل آنها پایان یافته است. ما طیف 

دیگری هم داریم. چپ ها، سوسیالیست های کارگری ، 

که تفاوت این دو طیف در این است که سوسیالیست های 

کارگری ، مشکل را در رویایی رویی )منافع( طبقات می 

ل تضاد منافع طبقاتی می بینند. آنها مشکالت را محصو

بینند.آنها خواستار برابری حقوق زن و مرد اند، خواستار 

آزادی بیان هستند ، و تا زمانی که دیکتاتوری بورژوازی 

در قدرت است، آنها کوشش می کنند که برای جنبش 

طبقۀ کارگر و برای طبقۀ کارگر روشن سازند که متعلق 

باید فعالیت  به کدام جنبش هستند و برای کدام جنبش

نمایند. و به این صورت کارگران را از یک فضای مه آلود 

رهانیده و در زیر پرچم حزب خودش متشکل می نمایند 

برای )تحقق( آزادی و برابری. در کل من می توانم بگویم 

که عدم حضور عینی اپوزیسیون چپ در این معادالت 

سبب شده که راست افراطی در تعامالت سیاسی در 

نستان پیش قدم باشد که به هیچ وجهی به نفع طبقۀ افغا

کارگر و زحمتکشان افغانستان نیست. و درست یکی از 

دالیلی که دولت با گروه های راست افراطی در این پروژه 

با هم شده اند، غیابت اپوزیسیون چپ در این معادالت می 

 باشد.

 حسین مهر زاد :

یح دادید و متشکرم از شما. به هرحال راست را که توض

منفعت دارند در این سازش. و  بخشاًموقعیتی که دارند، 

یک چپ ناسیونالیستی داریم که بیشتر مسأله اش مبارزه 

بر ضد امپریالیسم به معنای اخص کلمه است و نیرو های 

مقابلش هر چند ارتجاعی، ناسیونالیستی و قومی باشند، 

 همین یکی مثل طالبان، آنها را نادیده می گیرند و طبیعتاً

از اهداف آمریکا در خروج از افغانستان است که هزینه 

اش را کم بکند با این سازشی که می تواند انجام بدهد و 

این ها عمالً به دامان ناسیونالیسم ، فرقه گرایی و قوم 
                                       ١2ادامه در صفحه    

 ١5ادامه منابع در صفحه 
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زنانی که چادر نمی دا شتند و یا بیشتر آزاد بودند، بر 

جنایات  ۀم همروی آنها اسید می پاشید. این خان

گرفته و) در معیت دیگر نماینده  نادیدهگلبدین را 

گان ( رفت و با گلبدین توافق کرده و او را به دولت 

امروز) دولت غنی ( ادغام کرد. امروز هم عین کار را 

با طالبان انجام می دهد، و از طالبان می خواهد او را 

بگذارند، همچنان در قدرت باشد. از طالبان نمی 

د که بر چه اساسی زن افغانستانی را سر می برد، پرس

اق می زنند و قصاص می کنند؟ او روی پالتفرم ڵش

اساسی روی این معضالت زنان صحبت نمی کند. 

خانم فوزیه کوفی )من دو سه روز قبل مصاحبه او را 

در بی بی سی دیدم( میگوید که سه سال می شود 

برای آزادی زن کار می کنم و انتظار دارد جایزۀ 

رده که صلح نوبل را به او بدهند. ولی او فراموش ک

زنان افغانستان صد سال است که مبارزه می کنند. زن 

شرایط اختناق طالبی، در  بدترینافغانستانی در 

ها به آموزش و پرورش و تدریس مشغول  زیرزمینی

بودند. جایگاهی را که زنان افغانستان امروز می 

خواهند داشته باشند، بر اساس مبارزات آنهاست. 

ان منسجم و بر اساس درست است که آن مبارزات زن

 پراکندهپالتفرم مشخصی نبوده، ولی به صورت 

همیشه وجود داشته است. فراموش نمی کنیم دختری 

را که به خاطر حفاظت از جسمش در میان اجتماع، 

لباس آهنی را بر تن کرده بود. این خود نوعی از 

مبارزه در مقابل روابط اجتماعی و سنت های حاکم 

معه است. زنانی که در مذاکرات و زن ستیزانه در جا

دوحه هستند هیچگاه از حقوق پایه یی زنان صحبت 

نمی کنند. ازحفظ امتیازات زنان قدرتمند و پولداری 

که امروز به صورت سیمبولیک در مذاکرات هستند 

صحبت می کنند. این زنان برای زنان افغانستان فوق 

ی العاده مضر و مخرب هستند. این زنان همان تیغ ها

دو سره یی هستند که از یک سو به صورت 

سیمبولیک در جامعۀ بین المللی نشان می دهند که 

زنان افغانستان هم در این مذاکرات هستند و از طرف 

 دیگر وسایل خاموش کنندۀ زنانی هستند که از 

 ١6ادامه در صفحه                                                   

توجه به تحوالتی که همه قابل پیش بینی نیست و این روند 

 همچنان ادامه دارد، این بحث طبیعتاً باز هست. 

 بخش دوم

 مهرزاد:حسین 

 رفیق کبرا ، با شما آغاز می کنم .

در هیآت مذاکره کنندۀ صلح با طالبان، سه زن به نماینده 

گی از طالبان حضور پیدا کردند. و این در رسانه ها 

انعکاس پیدا کرد و حایز اهمیت قرار گرفت. به نظر شما 

این موضوع چقدر حایز اهمیت است ؟ چقدر آنها می 

عی حقوق زنان را نماینده گی کنند؟ توانند به صورت واق

و چقدر می توانند در روند مذاکره با طالبان تأثیر گذار 

 باشند و دفاع کنند از حقوق زنان ؟

 کبرا سلطانی :

با تشکر از شما و من سالم دوباره دارم برای بیننده گان 

برنامه ی به پیش. من سخنانم را می خواهم ازین جا شروع 

شما خود تان هم ذکر کردید این زنان کنم . همانگونه که 

در مـذاکرات دوحه با طالبان ، نماینده گان دولت افغانستان 

هستند. این زنان ، زنان قدرتمند و پولداری هستند که به 

خاطر موقف و قدرت شان در دولت افغانستان با طالبان 

چانه زنی می کنند. آن ها به هیچ وجهی نمی توانند نمایندۀ 

کش و زنانی باشند که در قصبات افغانستان زنان زحمت

توسط طالبان شالق زده می شوند و قصاص اسالمی می 

های اسالمی یی  فمینیستگردند. آن زنان در نهایت همان 

هستند که از لحاظ عقیدتی با طالب تفاوت اندکی دارند. 

آنها می روند تا با چانه زنی، سیاست های طالبان را معتدل 

چگاهی توجه نمی نمایند به این که زنانی بسازند، ولی هی

که می خواهند انتخاب فردی داشته باشند، در کجای 

مذهب قرار دارند ، تا بتوانند نمایندۀ زنی گردند که از 

حقوق خود دفاع می کند. از یاد نبریم که یکی از همین 

زنان نماینده، خانم حبیبه سرابی یکی از نماینده گان 

ر حزب اسالمی ، گلبدین حکمتیار مذاکره کننده با رهب

است. گلبدین حکمتیار در زمان حکومت ظاهر شاه، زنانی 

که برای حقوق شان در تظاهرات شرکت میکردند، 

گلبدین حکمتیار به آن زنان اسید می پاشید. همچنان به 

 ...متن کتبی مصاحبۀ

ایجاد کرده است می خواهند. در حالی که می بینیم  

. دولت غنی تفاوت کیفی یی با طالبان از اسالم ندارد

تطبیق شریعت اسالمی در قانون اساسی حکومت غنی 

ذکر شده. در قانون اساسی تذکر داده شده که هیچ طرز 

تفکری که مخالف با دین باشد، با اسالم باشد، قابل 

پذیرش در جامعه نیست. عمالً می بینیم که تفاوت میان 

هدف کسانی که در ساحۀ این نظام آنها وجود ندارد. 

فظ این نظام است نه ایجاد تغییر در فعالیت دارند، ح

جامعه. یک مثالی به خاطرم رسید ، وقتی که آزادی زنان 

مطرح می شود ، تصور می شود که در طول این مدت 

 زن ها امکاناتی به دست آورده اند، به

درجاتی رسیده اند، مقام هایی به آن ها داده شده است. 

کابل  شاید شما یکی از فجیع ترین قتل هایی که در

صورت گرفت ، زجر کشی خانمی که به جرم سوزاندن 

ترین شکلی کشته شد.  آیات قرآن در شهر کابل به فجیع

یک زنی که در ادارات دولتی ، در بخش امور فرهنگی 

، بالفاصله بعد از )معاون وزیر(مقام بسیار باالیی داشت 

قتل فرخنده می نویسد که ما هیچ زمان و توسط هیچ 

ه اسالم را نمی توانیم قبول کنیم. خوب شد کسی توهین ب

که این زن به این گونه به سزای اعمالش رسید. مسأله 

جنسیت نمی تواند ) در امر آزادی زنان ( تعیین کننده 

باشد. اگر زنی باشد و چوکات شریعت و تفکرات 

طالبانی پیش بروند، وضعیت ) زنان ( به هیچوجهی نمی 

 ستان تغییر کند.تواند به نفع زنان در افغان

 حسین مهرزاد : 

متشکرم از شما رفیق یونس و رفیق کبرا. وقت ما تقریبآ 

تمام شده ولی بحث های ما تمام نشده. من فکر میکنم 

که ادامه اش را می توانیم در هفتۀ بعد پیش ببریم. تا اینجا 

بخش زیادی از مسایلی که مربوط بود به مذاکرۀ صلح 

ا پیش بردیم و امید واریم که بیننده بین آمـریکا و طالبان ر

گان عزیز نظرات، سواالت و پیشنهاداتی که دارند در این 

رابطه برای ما بفرستند. به هرحال این بحث باز است و با 
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مدافع دینِ اسالم اند، توصیه می کنم که این احادیث 

 را بخوانند و راجع به اینها عمیقاً تأمل و تعقل نمایند. 

اسالم اصیل شامل آیات قرآن و سنت های محمد، 

فای راشدین و امامان می شود. مالها، مولوی ها و خل

جریانات اسالمی آیات قرآن و سنت های محمد را 

مقدس دانسته و آنها را آموزش می دهند. در کنار 

نقد آیات قرآن، باید احادیث هم به نقد کشیده شده 

و آگاهی مردم باال بُرده شود تا ویروس های دینی 

 جه فرمایید:تضعیف بشوند. به احادیث ذیل تو

برای جلوگیری از رفتن زنان به بیرون،   -1

 آنها را بی لباس نگه بدارید!

بخش زیادی از مالها می خواهند و توصیه می کنند 

 شان ۀکه زنان در خانه بمانند و مشغول کارهای خان

 می تالش اسالمیست های گروه همچنین،. باشند

 می نیز محمد. بسازند نشین خانه را زنان که کنند

زنان در خانه بمانند و مشغول کارهای  که خواست

 بیرون به زنان که نداشت خوش او. باشند شان ٔ  خانه

 جلوگیری برای. نمایند فعالیت و کار و رفته منزل از

 پیروانش به محمد منزل، از بیرون به زنان رفتن از

 بی را شان زنان که است داده دستور( منمؤ مردان)

ان بی لباس باشند، آنها زن وقتی زیرا بدارند؛ نگاه لباس

در خانه می مانند و بیرون رفته نمی توانند. و اما اگر 

زنان لباسهای زیاد و زینت کامل داشته باشند، آنها 

 عالقه مند به بیرون رفتن می شوند.

هم اکنون بخشی از زنان جوامع اسالم زده در بیرون 

 یاز به پول از منزل کار می کنند و درآمد دارند. آنها ن

همسران شان ندارند. آنها می توانند بدون کمک 

مالی همسران شان برای خود هر نوع لباس ِبخرند. 

پس سوال مطرح می شود که آیا محمد می خواهد 

 چنین زنان را هم در خانه محبوس نماید؟!  

آله می باشد. این کتاب در دو 

ها، تنظیم شده است. علت  خطبه و احادیث قسمت

نامگذاری این مجموعه وزین به نهج الفصاحه به خاطر 

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله است که فرموده حدیث 

«. انا افصح العرب؛ من فصیح ترین فرد عرب هستم»اند: 

آورده  اخالق مؤلّف سخنان پیامبر را در موضوع فضیلت و

      ".و... خودداری کرده است فقهی و از آوردن احادیث

)دانشنامه اسالمی، نهج الفصاحه )کتاب(، معرفی اجمالی 

 کتاب(

اسالم گرایان شیعه مذهب ادعا می کنند که احادیث نهج 

نهج »الفصاحه، احادیث محمد اند. قبل از نقد احادیثِ 

باید یادآور شوم که وقتی با مسلمانانِ سنی « الفصاحه

را نقد « نهج الفصاحه»مذهب بحث نموده و احادیثِ 

بکنیم، آنها می گویند که احادیثِ نهج الفصاحه، احادیِث 

د. اما وقتی با مسلمانانِ شیعه مذهب بحث نموده و جعلی ان

را نقد بکنیم، « صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»احادیثِ 

آنها نمی پذیرند و آن احادیث را غیر معتبر و جعلی می 

دانند. باید به فرقه گرایان اسالمی گفت که اول بروید 

اختالفاتِ میان فرقه ای خود تان را حل بکنید و آنگاه بیایید 

با بیدینان، کمونیست ها، آتئیست ها و منتقدان دین تان 

 جدل نمایید. 

نهج الفصاحه در ایران منتشر شده است. این کتاب مورد 

حدیثِ محمد  3227قبول شیعه مذهبان است. در این کتاب 

گردآوری شده اند. بخش زیادی از احادیثِ محمد که 

ند. من راجع به زنان گفته شده اند، در این کتاب آمده ا

سعی می کنم که همه و یا اکثر احادیثی که راجع به زنان 

 در این کتاب آمده اند نقل و نقد بکنم. 

زنان در کتاب در مورد که را همچنین، برخی از احادیثی 

صحیح بخاری، مختصر صحیح بخاری و صحیح »های 

آمده اند هم نقد خواهم کرد. به زنان و دخترانی که « مسلم

ستیزی  زن. است «محمد ۀافکارِ زن ستیزان»عنوانِ این مقاله 

چه معنی می دهد؟ زن ستیزی پدیده ایست که در آن زنان 

موردِ تبعیض، تنفر و خشونت واقع می شوند. افراد و 

جریاناتی که افکار زن ستیزانه داشته باشند، علیه زنان 

نفرت پراکنی می کنند، خشونت اعمال می کنند، زنان را 

 کوشند تبعیضِ جنسیتی را توهین و تحقیر می کنند و می

در خانواده و جامعه حفظ و گسترش بدهند. چنین 

 اند. « زن ستیز»اشخاص و جریانات 

زن ": را چنین تعریف می کند« زن ستیزی»ویکی پدیا 

 ۀ( نوعی پدیدmisogynyستیزی )به انگلیسی: 

 واقع تنفر یا تبعیض مورد زنان آن در که است اجتماعی

 .شوند می دانسته اعتماد قابل غیر یا گردیده،

زن ستیزی در پیوند با خشونت علیه زنان است. چنانکه 

دشمنی و خشونت سازمانیافته، »آدرین ریچ، زن ستیزی را 

« نهادینه شده و شکل عادی به خود گرفته علیه زنان

 (آزاد ۀدانشنام پدیا، ویکی –ستیزی  )زن  "تعریف میکند.

پس، مطابق به تعریف فوق، محمد یکی از زن ستیزترین 

 دین اسالم بوده است. افکار محمد را از روی پیشوایانِ

احادیث و سنت هایش می توان تشخیص داد. یکی از 

است. ویکی « نهج الفصاحه»کتابهای مهم اسالمی، کتاب 

 کتابی الفصاحهنهج"پدیا راجع به این کتاب می نویسد: 

محمد بن  هایخطبه و قصار کلمات حاوی که است

در اخالق و فضایل اخالقی است که به  عبداهلل

 .گردآوری و ترجمه شده است ابوالقاسم پاینده کوشش

گذاری این مجموعه به نهج الفصاحه به سبب دلیل نام

« انا افصح العرب»ای از محمد است که گفته است: گفته

)ویکی پدیا،    ."ترین فرد عرب هستمیحمن فص" یعنی

 (الفصاحه نهج آزاد، ۀدانشنام

« نهج الفصاحه»نیز راجع به کتاب « دانشنامه اسالمی»سایت 

کتاب نهج الفصاحه، مشتمل " چنین اظهار نظر کرده است:

١4ادامه در صفحه بر روایات و کلمات حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و   

 ستیزانۀ محمدافکار زن
 قسمت اول

  نوشتۀ صمیم آزاد
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 ستیزانۀ محمدافکار زن
خانه های دوستان و  به نظر من زنان حق دارند که به

اقارب شان بروند. آنها حق دارند که در خارج از منزل 

کار و فعالیت نمایند. آنها حق دارند که برای گردش، 

سیاحت، خرید، ورزش، تجارت، کنسرت، تماشای 

مسابقات ورزشی، آموزش و غیره به بیرون از منزل شان 

 بروند. هیچ کس و هیچ جریانی حق ندارد که مانعِ رفتن

زنان به بیرون از منزل بشود. هیچ کس و هیچ جریانی 

حق ندارد که محدودیت برای زنان وضع نماید. محمد 

یک شخص زن ستیز بوده که به پیروانش دستور داده 

است که آنها را بی لباس بگذارند تا آنها به بیرون از 

 منزل نروند. به احادیث ذیل توجه فرمایید:

العرى فإنّ إحداهنّ إذا کثرت استعینوا على النّساء ب -1

ثیابها و أحسنت زینتها أعجبها الخروج.  ترجمه: از بى 

لباسى براى نگه دارى زنان ]در خانه[ کمک جوئید؛ 

زیرا زن وقتى لباس فراوان و زینت کامل دارد مایل به 

، فایلِ 2٨2بیرون رفتن است.  )نهج الفصاحه، حدیثِ 

pdf) 

ترجمه: زنان را بى لباس   ل.أعروا النّساء یلزمن الحجا -2

)نهج الفصاحه، حدیثِ    بگذارید تا در خانه بمانند.

 ( pdf، فایلِ 343

 زنان محکمترین سالح و دام های شیطان اند! -2

از نظر محمد، زنان سالح یا وسیله و دام مطمئین شیطان 

ن معنی که شیطان در بوده و باید از آنها ترسید. به ای

مردان را توسط زنان ضربه  و است منؤکمین مردان م

می زند. به عبارت دیگر، شیطان با استفاده از زنان، 

مردان را فریب می دهد و به گمراهی و کج راهه می 

گی دنیوی و اُخروی ه برد. شیطان با استفاده از زنان زند

مردان را تباه و نابود می کند. از نظر محمد شیطان یک 

و به همین خاطر  موجود خیلی مضر و خطرناک است

به مؤمنان هشدار می دهد که از دنیا بترسند و از زنان 

بپرهیزند. چونکه زنان با اطمینان ترین وسیله و دام 

شیطان بوده و شیطان برای صید/ شکارِ مؤمنان از زنان 

 استفاده می کنند. 

بیرون از منزل می روند، توهین و تحقیر نموده و هرزه و 

 فاحشه توصیف می کنند. 

محمد نیز مخالف آرایش کردن و معطرکردن زنان بوده 

منع نموده  است. او زنان را از معطرکردن و خوشبوکردن

است. او گفته است که اگر زنی خود را معطر و خوشبو 

بکند و هیچ نظری هم به مردان دیگر نداشته باشد و فقط 

از کنار مردان بگذرد و یا در جمع مردان ظاهر بشود که 

بوی خوش اش را احساس بکنند، زناکار می شود! 

همچنین، اگر زنی برای کسی به جز شوهرش خود را 

شبو بکند، مایه ی آتش و عار است! زنانی که معطر و خو

خود را آرایش می کنند توسط محمد متکبران و منافقان 

خوانده شده و جایگاه شان آتش جهنم تعیین شده است. 

او دستور داده است که زنان باید فقط برای شوهران شان 

 آرایش و معطر بکنند. 

 این گفته های محمد نشان می دهد که او خیلی متعصب

و حسود بوده است. او از ترس اینکه زنانش معطر نکنند 

و بوی خوش ندهند تا مردانِ دیگر بوی خوش شان را 

 آنها از جویی استفاده ٔ  احساس کرده و به فکر سو

 . است زده را سخنان این نشوند،

به نظر من آرایش کردن، معطر کردن و خوشبوکردن حق 

ند، آنها زیباتر زنان است. زنانی که خود را آرایش می کن

می شوند. اگر هم زیباتر نشوند، حق دارند که آرایش و 

معطر بکنند. ممنوعیتِ آرایش و خوشبویی، بی اختیاری 

زن، سلب آزادی زن و مخالفت با زیبایی و خوشبویی زن 

است. فقط آدم های متعصب، حسود، عقبمانده و کهنه 

ه فکر مخالفِ آرایش، زیبایی و خوشبویی زنان اند. ب

 احادیث ذیل توجه فرمایید:

 إذا استعطرت المرأه فمرّت على القوم  -١

ترجمه: اگر زنى خود را معطر   لیجدوا ریحها فهی زانیه.

کند و بر مردمى بگذرد که بوى او را دریابند، زناکار 

 ( pdfفایلِ  ،١77حدیثِ )نهج الفصاحه،      .است

  نار و شنار.إذا تطیّبت المرأه لغیر زوجها فإنّما هو  -2

ترجمه: وقتى زنى براى کسى جز شوهر خود، بوى خوش 

حدیثِ )نهج الفصاحه،   بکار برد، مایه آتش و عار است. 

 (pdfفایلِ  ،١٨٨

 

خیلی عجیب است! وقتی مردان باالی خود کنترل نمی 

فساد و گمراهی و انحراف  داشته باشند و به اصطالح به

کشیده می شوند، آنگاه زنان مقصر خوانده می شوند، 

توهین و تحقیر می شوند، نکوهش و سرزنش می شوند 

و دام و سالح شیطان خوانده می شوند. سوال مطرح می 

شود که اگر شیطان اینقدر مقتدر، مضر و خطرناک 

است، پس چرا خدای ادیان ابراهیمی آن را خلق کرده 

 ست؟!ا

به اعتقاد من شیطان وجود عینی ندارد. هیچ نوع شواهدی 

برای اثباتِ وجود شیطان وجود ندارد. فریب خوردن، به 

 یانحراف رفتن، فاسد شدن و دست به اعمال بد زدن ربطِ

به شیطان ندارد. به عالوه، هم مردان و هم زنان فریب می 

 خورند، به انحراف می روند، فاسد می شوند و مرتکبِ 

اعمالِ زشت و خالف می شوند. سالح و دام شیطان 

توصیف شدن زنان توسط محمد، فحاشی به زنان، توهین 

به زنان و بی حرمت ساختن زنان است. به احادیث ذیل 

 توجه فرمایید:

اِتَّقُوا الدُّنیا َو اتَّقُوا النِّساءَ فإنَّ إبلیَس طَلّاعٌ رَصّادٌ وَ ما  -١

   فَخوخه بأوثَقِ لِصَیدِهِ فِی األتقِیاءِ مِنَ النِّساءِ.هُوَ بِشَی ءٍ مِن 

ترجمه: از دنیا بترسید و از زنان بپرهیزید؛ زیرا شیطان 

نگران و در کمین است و هیچ یک از دام هاى وى 

]شیطان[ براى صید پرهیزکاران مانند زنان مورد اطمینان 

 (pdf، فایلِ 5١نیست.   )نهج الفصاحه، حدیثِ 

سالح إبلیس النّساء.  ترجمه: محکمترین سالح  أوثق -2

 (pdfفایلِ  ٩70شیطان زنانند.  )نهج الفصاحه، حدیثِ 

الشّباب شعبه من الجنون و النّساء حباله الشّیطان.    -3

ترجمه: جوانى شعبه اى از دیوانگى است و زنان دام 

 (pdf، فایلِ ١7٩2شیطانند.     )نهج الفصاحه، حدیثِ 

ترجمه: زنان دامهاى شیطانند.       باله الشّیطان.النّساء ح -4

  (pdf، فایلِ 3١53)نهج الفصاحه، حدیث 

ممنوعیتِ آرایش کردن و معطر یا  -۳

  خوشبوکردن زنان در اسالم

مالها و اسالم گرایان مخالف آرایش کردن و معطر 

کردن زنان اند. آنها زنانی را که آرایش می کنند و به 
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انسانی به نظر من زنان حق دارند که از رفتارِ زشت، غیر 

و خشونت آمیز شوهران شان شکایت نمایند. زنان حق 

 زنان. بروند بیرون شان شوهران ٔ  دارند که بدون اجازه

نمایند.  فعالیت و کار منزل از خارج در که دارند حق

مردان حق ندارند که بدون خواست و رضایت زنان شان، 

آنها را مجبور به همبستر شدن و سکس بکنند. زنان حق 

دارند که دور از بسترِ شوهران شان بخوابند. در صورتی 

که مردان همسران شان را مجبور به همبستر شدن و 

سکس بکنند، این عمل شان تجاوز جنسی محسوب می 

مورد پیگرد، محاکمه و مجازات قرار بگیرند. شود و باید 

 به احادیث ذیل توجه فرمایید:

أیّما امرأه خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها کانت فی  -١

سخط اللَّه تعالى حتّى یرجع إلى بیتها أو یرضى عنها 

ترجمه: هر زنى که بدون اجازه شوهر از خانه    زوجها. 

خانه بر گردد  هخود بیرون رود مورد خشم خداست تا ب

حدیثِ نهج الفصاحه، )    یا شوهرش از او راضی شود.   

 (pdfفایلِ ، ١020

فراش زوجها لعنتها المالئکه  ۀإذا باتت المرأه هاجر -2

ترجمه: وقتى زنى دور از بستر شوهر خود     حتّى تصبح.

   شب را به روز آورد، فرشتگان تا صبح او را لعنت کنند.   

 (pdfفایلِ ، ١٨7حدیثِ نهج الفصاحه، )

إنّی ألبغض المرأه تخرج من بیتها تجرّ ذیلها تشکو  -3

 زنى که از خانه خود دامن کشاناز  ترجمه: من   زوجها.

نهج )    .دارم نفرتبراى شکایت از شوهرش بیرون شود 

 (pdfفایلِ ، ٩60حدیثِ الفصاحه، 

2020سپتمبر  24  

 

 

 ستیزانۀ محمدافکار زن
 

أیّما امرأه استعطرت ثمّ خرجت فمرّت على قوم  -3

ترجمه: هر   لیجدوا ریحها فهی زانیه و کلّ عین زانیه. 

زنى عطر بزند و بیرون رود و بر گروهى بگذرد که 

ابند زنا کار است و هر دیده زنا کار بوى او را دری

 (pdfفایلِ ، ١0١٩نهج الفصاحه، خدیثِ است.     )

خیر نسائکم الولود الودود المواسیه المواتیه إذا  -4

اتّقین اللَّه و شرّ نسائکم المتبرّجات المتخیّالت و هنّ 

  المنافقات ال یدخل الجنّه منهنّ إلّا مثل الغراب األعصم. 

ترجمه: بهترین زنان شما زن بچه آور مهربان است که 

شریک و مطیع شوهر باشد اگر از خدا بترسند و 

بدترین زنان شما آرایش کنان و متکبرانند و آنان 

منافقانند و از آنها جز باندازه کالغى که خط سفید 

حدیثِ نهج الفصاحه، بگردن دارد ببهشت نمیروند.    )

 (pdfفایلِ ، ١535

کلّ عین زانیه و المرأه إذا استعطرت فمرّت  -5

بالمجلس فهى زانیه.  ترجمه: هر چشمى زناکار است 

و زن وقتى خوشبو شود و بر انجمنى بگذرد زناکار 

 (pdfفایلِ  ،2١57حدیثِ نهج الفصاحه، )  است.

 اند! از نظر محمد، زنان اسیر مردان -۴

بوده  از نظر اسالم گرایان، زنان مملوک و اسیر مردان

و از خود اختیار و آزادی ندارند. از نظر محمد هم 

زنان انسانهای مستقل و دارای صالحیت، اراده و 

اختیار نیستند، بلکه آنها مالکانی دارند و پدران، 

برادران و شوهران شان مالکان و اختیار داران شان اند. 

محمد به پیروانش هشدار می دهد که از خدا بترسند، 

یش ایشان اسیر اند. در اینجا محمد زن چونکه زنان پ

گی و همسر مرد باشد، اسیر ه را که باید شریک زند

مرد می خواند. اسیر به کسی گفته می شود که در دام 

گونه اختیار، اراده و آزادی نداشته  کسی باشد و هیچ

باشد. به عبارت دیگر، اسیر مانند بنده/ برده است که 

و آزادی از خود نمی  گونه اختیار مالک دارد و هیچ

 داشته باشد. 

 

 

به نظر من زنان اسیرِ مردان نیستند. آنها انسانهای مستقل 

و دارای اراده و اختیار اند. هیچ کس و هیچ جریانی 

حق ندارد که آنها را به بند بکشد، خود را مالک ایشان 

بداند و علیه ایشان خشونت اعمال نماید. زنان توسط 

هب و نظام مردساالری به بند نظام طبقاتی، دین و مذ

کشیده شده اند. برای رهایی زنان باید زنان و مردانِ 

برابری طلب هم علیه نظام طبقاتی مبارزه نمایند و هم 

علیه دین و مذهب و سیستم مردساالری. به حدیث ذیل 

 توجه فرمایید: 

درباره  اِتَّقُوا اللَّهَ فِی النِّساءِ فإنَّهُنَّ عِندَکم عَوانٌ.   ترجمه:

نهج ) زنان از خدا بترسید که آنها پیش شما اسیرند.

 (pdfفایل ، 46حدیثِ الفصاحه، 

ممنوعیتِ شکایت و رفتن زنان از خانه  -۵

  بدون اجازۀ شوهران

در اسالم رفتن زنان به بیرون از منزل بدون اجازۀ 

شوهران شان جداً ممنوع شده است. محمد می گوید 

شوهرش از خانه اش بیرون که اگر زنی بدون اجازۀ 

برود، مورد خشم خداوند قرار می گیرد. این گفتۀ 

محمد نشان می دهد که هم خودش و هم خدای 

موهومش بیرون رفتن زنان از خانه شان بدون اجازۀ 

شوهران شان را منع نموده و در صورتی که آنها بدون 

 شان خدای بروند، بیرون شان شوهران ٔ  اجازه

 . شود می خشمگین

همچنین، محمد می گوید که اگر زنی برای شکایت از 

شوهرش بیرون برود، آن زن دشمن )دشمن محمد( 

است. محمد می خواست زنان از شوهران شان شکایت 

نکنند. هرقدر زنان ستم ببینند و رنج و بدبختی بکشند، 

باید ساکت بوده و تحمل بکنند. در حقیقت، محمد 

توقع را دوست  کم وزنان ساکت، مطیع، سر به زیر

 داشته است. 

به عالوه محمد می گوید که اگر زنی دور از بستِر 

شوهرش شبی را سپری نماید، فرشتگان تا صبح وی را 

لعنت می کنند. وی سپری کردن زنان به دور از بستر 

 شوهران شان را به شدت سرزنش و قدغن کرده است. 

اگر باور مذهبی نابرابری و سیه روزی مردم 
را با توسل به ادراکات خرافی و غیرعقالیی 

دهد، ناسیونالیسم و قومگرایی با خ میپاس
نژاد، خون، میهن، پرچم و سرود توسل به 

در جامعه و خواهد به مساله پاسخ بدهد. می
ی و انسانی انسان مناسباتی که هویت جمع

گی بی معنی شود و زندهاز او گرفته می
گردد، در فرجام ناسیونالیسم و مذهب می

 .کندس جمعی کاذب را به مردم القاء میاحسا
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 ...متن کتبی مصاحبۀ

 حقوق اساسی زنان در اجتماع دفاع می کنند.

 حسین مهرزاد:

ممنون هستم از شما و توضیحاتی که دادید. بر می 

 گردیم به نقش طالبان در قدرت.

رفیق یونس ! شما فکر می کنید که بالخره در نهایت ، 

لفه ها، آیا یک ساختار حکومتی ٶبا توجه به مجموع م

تواند شکل بگیرد یا نه مطولب طالبان در افغانستان می 

؟ یعنی منظورم طبیعتاً همه چیز ها قابل پیش بینی 

لفه های بسیاری در کار هستند. اوالً همان ٶنیست. م

گونه یی که در هفتۀ پیش صحبت کردیم، در مورد 

قدرت آمریکا، منافعی که در این سازش دارند، نقش 

دولت افغانستان، موقعیتی که مردم دارند، نقشی که 

یالیست ها دارند، جریان های اپوزیسیون بخشاً سوس

سازش کار و منفعت هایی که در این موضوع دارند. 

یک وجوه مختلفی در کار هست. در واقع از زوایای 

می شود. اما به  برخوردمختلف به این موضوعات 

هرحال طالبان با قدرت نظامی یی که حاال چهار دهه 

ه از قرون دارد می جنگد، یک نیروی سر بر آورد

با برنامه های ما قبل سرمایه داری. به هرحال در  وسطی

میز مذاکره هستند و در آستانۀ کسب قدرت. چقدر 

ممکن است که یک چنین چیزی در افغانستان شکل 

 بگیرد؟

 یونس سلطانی:

با سالم مجدد خدمت شما و بیننده گان عزیز . قبل از 

با سوالی پرداختن به این سوال یک نکته را در رابطه 

که از کبرا پرسیدید می خواهم اصافه کنم. و در رابطه 

با حضور سه زن در مذاکرات دوحه. یک نکته که از 

نظر من زیاد اهمیت دارد این است که طالب ها بار ها 

در جریان مصاحبه هایشان گفته اند که آنها به حقوق 

زن در چار چوب قوانین اسالم و شریعت پا بند هستند. 

ضل اصلی این است که این شریعت اسالمی که ولی مع

طالبان بر اساس آن به زنان حق می دهند، چه حقوقی 

کرده اند؟ آیا زنان حق دارند به  یرا برای زنان نشان

، صرف نظر از جنسیت شان، حق شهروندعنوان یک 

برابر با یک مرد را داشته باشند؟ زنان حق انتخاب را 

در  مثالًماع ظاهر شده و دارند؟ زنان می توانند در اجت

رابطه با حقوق شان، در رابطه با مطالباتی که به عنوان 

یک انسان دارند، اقدام کنند؟ آنها با تآسف هیچگاهی 

نفس مسألۀ شریعت را زیر سوال نبرده اند و فقط 

خواست های شان از جنس عدالت خواهی در محدودۀ 

در قانون اساسی افغانستان است که در آنجا هم در ص

قوانین احترام به شریعت و قوانین اسالم قرار دارد. ) 

امری ( که حتی در تقابل با حقوقی است که دموکراسی 

بورژوایی به مردم داده است، چه برسد به آزادی کامل 

 زن ها.

در ارتباط با طالب ها و مسأله خزیدن آن ها به قدرت، 

با تآسف وضعیت به گونه یی است که آمریکا و 

ین المللی اش، می خواهند خواسته یی را که شرکای ب

طالبان سهمی در قدرت سیاسی در افغانستان داشته 

باشند، عملی نمایند. موجودیت آمریکایی ها ، اشغال 

نظامی افغانستان ، موجودیت طالب ها به عنوان گروهی 

که می خواهند شریعت را در افغانستان پیاده نمایند، 

غانستان دارند. از نظر عددی مخالفین بسیار زیادی در اف

تعداد این مخالفین خیلی زیاد است. مخالفین بالقوه در 

برابر این خواست های آمریکا و طالبان. ولی با تآسف 

از نظر سیاسی انسجامی به این مخالفت داده نشده. 

مخالفت ها متشکل نیستند. هر کس در بخش خود 

کیم مصروف مبارزه علیه دولت و علیه طالب ها و تح

هژمونی اسالم در افغانستان هستند. آن چیزی که من به 

آن باور دارم این است که با وصف موجودیت قدرت 

نظامی طالبان ، ادامۀ قدرت طالبان در افغانستان به هیچ 

وجهی ممکن نیست. من به آزادی ای که مردم به آن 

نیاز دارند معتقد هستم. و باور دارم که با انسجام مخالفان 

وۀ طالبان و دولت ازین کار جلو گرفته می شود. من بالق

به این معتقد هستم که این کار می تواند به سر انجام 

 مثبت به نفع مردم به پایان برسد. 

 حسین مهرزاد:

طور به نظرم  اینمتشکرم از شما. همین گونه که گفتید 

میرسد که پوتانسیل قوی یی وجود دارد در مخالفت با 

که آنها را به قدرت میرساند و سازشی  طالب ها و روندی

نهاد های قدرت،  برخالفکه دارد صورت می گیرد و 

حتی اپوزیسیون های راست و ناسیونالیست، این نیروی 

در جامعه است. منتهی نقطۀ ضعفش فقدان  عظیم

تشکلش هست و این که بتواند حول نه به طالبان، نه به 

جامعه که  آمریکا متشکل شوند. حال در هر بخشی از

هستند، جنبش زنان، دانشجویان، کارگران، زحمت 

کشان. به هرحال امکان این هست به نظر شما که این ها 

یک مقداری متشکل شوند، یکمقداری سازمان دهی 

شوند، تا بتوانند صدای شانرا رسا تر به جامعه، به بخش 

های دیگر جامعه برسانند و اساساً اعتراضات شان را 

ی تر انجام بدهند. به هرحال ما دیده ایم و بتوانند جمع

شاهد بوده ایم که در افغانستان در زمان های مختلف 

تظاهراتی بوده، تجمعاتی بوده. این ها انعکاس خیلی 

بیشتری داشته در خود جامعه تأثیر گذاشته، نیروها و آدم 

های بیشتری را حتی در خارج از افغانستان جذب کرده. 

که من استنباط می کنم، من موافق در رابطه آن گونه 

هستم با شما ، منسجم شدن آنها، متشکل شدن شان که 

می تواند بازدارنده گی خیلی قوی ایجاد کند و اگر بشود 

اسمش را گذاشت، یک جامعه را سه قطبی نماید. اگر 

طالبان یک قطب هست و آمریکا و دولت یک قطب 

که مخالف  دیگر، این ها سر نوشت را رقم نزنند. قطبی

هست و دست پایینی ها هستند، این ها بتوانند متشکل و 

جمعی فعالیت نمایند. اما در ادامه ، باز مخاطبم شما 

هستید رفیق یونس، به این سوال می خواهم که رفیق کبرا 

هم جواب بدهد، به هرحال چون موضوع مهمی است 

زیاد باید به آن پرداخته شود. اساساً و در نهایت 

یژی سوسیالیست های کارگری، یعنی به معنی استرات

واقعی سوسیالیست هایی که کارگری هستند، ما شما را 

می شناسیم . به عنوان یک گروه و سازمان سوسیالیستی 

در افغانستان چه استراتیژی را در پیش دارند؟ من منظورم 

این است که یک، خوب در تیوری است که نشان 

 خش زیادی از صحبت میدهیم، توضیح میدهیم ، در ب
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. شود که پیامدش از پیش روشن استمی طبقاتی جنگ

گری به تئوری دی اجتماعی جنبش هر مانند هم جنبش این

چیزی که نیاز دارد.  شحزب خودبه خود و رهنمای های 

کند از جانب شما آن را بیان و مطرح می "نقد"مورد مطلب 

ضرورت و تالش در جهت سرو سامان دادن به آن است؛ 

این روشن است که داشتن تئوری به تنهایی امر کافی یی 

در بورژوازی به لحاظ تاریخی برای طور که هماننیست، 

مصاف تاریخی اش با فئودالیسم چنین نبوده است. بر این 

محقق شدن امر پیروزی و به زیر کشیدن سلطۀ رای باساس 

ه حزب کمونیستی مسلح طبقاتی بورژوازی طبقۀ کارگر ب

و به معنی دقیق کلمه به تبیین مارکسی از امر به مارکسیسم 

ر التقاطی از مارکسیسم. رزۀ طبقاتی نیازمند است نه تعابیمبا

بنابراین برای ما پرداختن به تئوری یک امر صرفاً معرفت 

 سانه و یک فعالیت اکادمیک نیست.شنا

های داری جهانی و قدرتکه سرمایهدر موقعیت کنونی 

و قطع  "صلح"یی دارند بار دیگر البته تحت عنوان منطقه

امارت اسالمی سرمایه را بر گردۀ مردم به ویژه  "مخاصمه"

نمایند و منافع دستان تحمیل میکارگران، فرودستان و تُهی

در معادالت اجتماعی و سیاسی جاری  هاهای آنو خواست

شود است که بیشتر از هر زمانی امر تشکل، گی نمینماینده

توجهی یابی و تحزب طبقۀ کارگر که مورد بیسازمان

فعاالن و کنشگران مدعی چپ و سوسیالیست قرار داشته 

یابی طبقۀ کارگر باشد. تحزب و سازماناست، ضروری می

یکی از آن یستم کارمزدی و تالش در جهت براندازی س

باید در ی است که تمهم تئوری مارکسیس ونقاط گرهی 

چپ هردو نحلۀ افغانستان از زیر آوار تحریفات و شکست 

 بیرون آورده شود. خرده بورژواییناسیونالیست و -بورژوا

 چپ افغانستان در بهترین حالت یک نیروی 

 

 "مبارزۀ مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک"تئوری 

رجعت نموده اید و بر همین اساس است که از ما 

شعار مرگ بر امپریالیسم و "خواهید که با به کار بردمی

نشرات مان را تزئین کرده و در  "سگ های زنجیری اش

 گرد شما را همراهی نماییم.  این عقب

خالصه کالم داوری شما نسبت به مواضع و درک من بر 

واقعی استوار است که آرزو را جای فرض غیریک پیش

من به عنوان یک فعال دهد. واقعیت عینی قرار می

کارگری به عنوان به سوسیالیسم کارگری سوسیالیست 

به و این نگاه  کنمنگاه می یک جنبش اجتماعی واقعی

درک مکتبی و اعتقاد  ز سرا هیچ صورت و به هیچ وجه

گونه که مارکس گیرد. همانایدئولوژیک سرچشمه نمی

و سایر پیشروان و رهبران جنبش سوسیالیستی گفته اند، 

یا سوسیالیسم کمونیسم ل هستیم، یو ما نیز بدان قا

 . کارگر است ۀکارگری جنبش اجتماعی موجود در طبق

بار الرغم سنگینی طبقۀ کارگر دوران معاصر، علی

شکست تجربۀ انقالب کارگری اکتبر، گنجینه و اندوختۀ 

عظیم تئوریک و تجارب مبارزاتی را در دسترس دارد 

تواند از آن در جهت خودآگاهی اش بهره جسته که می

و در امتداد آن به غنای آن در وضعیت و شرایط جدید 

به وضاحت  دانیم مارکسهمت بگمارد. چنان که می

سوسیالیستی طبقۀ  جنبش اگر تتمام بیان نموده اس

خودآگاهی دست یابد در آن صورت است که  کارگر به

گردد و برای این که متشکل  متشکل و تواند متحزبمی

و متحزب شود و برای رفع و دفع موانع سر راه مبارزه اش 

و مهمتر از آن برای تحقق امر رهایی و سازماندهی 

و خودش را با باید به تئوری بپردازد انقالب کمونیستی 

در غیر آن در مصاف طبقاتی  تئوری انقالبی مسلح سازد

 وارد مسلح غیر و متشکل غیر با بورژوازی پراکنده،

 به بهانۀ پاسخ به یک تبصره و یک ادعا

الترناتیو چپ و سوسیالیستی و دالیل نبود آن در این متن قبال در فرم دیگری و در پاسخ به یکی از رفقا که پای متن نوشته شده از جانب من در مورد ضرورت 

گان گرامی نشریه بوک  انتشار یافته نوشته شده بود و اینک آن را با اندک تغییراتی در این قالب خدمت خوانندهجامعه افغانستان اظهار نظر کرده بود و در فیس

 دارم.سوسیالیسم کارگری تقدیم می

  فهیم آزاد

گزارم از حضور گرم تان در این صفحه و ... سپاس

ممنون از این که در مورد آن متن کوتاه که بخشی 

از یک مطلب بلند نشر شده از این قلم است ابراز نظر 

نموده اید. همچنان جا دارد تا به سهم خویش از 

نیز  گیری رفقای عزیز دیگر ی...مشارکت و سهم

رد گفته ها و اظهارات ابراز سپاس نمایم. اما در مو

رسد که ظر میآور شوم که چنین به نتان؛ بایست یاد

های عینی، مضمون و محتوا و شما کاری به واقعیت

پیام مطلب مندرج ندارید و صرفاً خواسته اید که فارغ 

از آن اعالم موضع نمایید و از یک آرزو و امر 

استراتژیک ) انقالب قهری کمونیستی( حرف بزنید 

هزار افسوس و حرمان هنوز ملزومات و ابزار  که با

یافته و تحقق آن یعنی وجود طبقۀ کارگر سازمان

های عینی جامعۀ متحزب ، با توجه به واقعیت

افغانستان، شکل نیافته است و من در آن مطلب تالش 

من کرده ام که به ضرورت و دالیل نبود آن بپردازم. 

اش در هر به عنوان یک سوسیالیست که نقطۀ عزیمت

به جامعه، یی واقعیت عینی است مورد و زمینه

معضالت و مسایل آن از آن میان موقعیت طبقۀ 

 کنم. کارگر نگاه کرده و می

برخالف ادعای شما من به دموکراسی بورژوایی و 

روایتی که شما از آن مطرح کرده و به ما الصاق 

 های سیاسی امنموده اید باور ندارم و در همۀ فعالیت

منظر و جایگاه روشن طبقاتی نسبت به همۀ از 

تحوالت اجتماعی در تقابل با نهادهای بورژوایی، 

قدرت حاکمه و مناسبات کاپیتالیستی و چپ های 

گیری نموده ناسیونالیست در افغانستان موضع-بورژوا

ها هم کتباً در دسترس اند. این شما هستید ام و همۀ آن

یکی و فداییسم و که به اصل خویش یعنی جنبش چر
١٨ادامه در صفحه   
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 به بهانۀ پاسخ به...

و مبارزۀ طبقاتی و طبقه  خواه بوده و است؛دموکراسی

نه در گذشته برایش این جایگاه را داشته و نه هم 

 امروز.

به  یشخصدر ضمن باید یادآور شوم که ابراز نظر 

، یکی از فعاالن قدیمی جنبش  "عثمان حریری" اسم

چپ مائوئیستی، پای متن مورد بحث و در مجادله با 

شما )حمید قربانی( که در ادامه آن را مالحظه 

فرمایید، مُهر تأییدی است مستند بر آنچه که من یم

 گفته و نوشته ام: 

ای  طبقه کشور ما آیا شما خبر ندارید که در"

کارگر ( وجود خارجی  ۀبنام کارگر )طبق

 ۀطور عمده طبقه درکشور خود بما  ندارد

 ۀدهقان داریم که موجودیت این طبق

 ۀشیواجتماعی مربوط و منوط به موجودیت 

در کشور ما  تولید قرون وسطائی فیودالی

فقدان صنایع باشد و متاسفانه به دلیل می

کارخانه ای، از وجود طبقه ای بنام کارگر 

نمیتوان حرف زد و اگر کارگری هم وجود 

داشته باشد آنقدر ناچیز است که نمیتوان آن 

، پس حاال را طبقه یا حتی قشر بشمار آورد

شما از آن  کهانقالب سوسیالیستی  ۀوظیف

دهقان می افتد  ۀحرف میزنید، بدوش طبق

البته بطور عمده، اینکه شما از مارکس و 

الملل اول نقل قول مینمائید غیره رهبران بین

طوریکه خود تان هم اذعان دارید آنها از 

ن آ انقالب کارگری حرف زده اند زیرا در

تاریخی پرولتاریا به انجام  ۀوقت وظیف

ود البته باز هم بطور عمده، رساندن انقالب ب

نقالب بنام دهقان در اثر ا ۀن زمان طبقآ در

سرمایه  ۀهای صنعتی در کشور های عمد

رفته بود و بهمین جهت داری عمال از بین 

دوش ه انقالب را ب ۀجبر تاریخ وظیف

کارگران محول کرده بود، حال اینکه چرا 

درین کشورها انقالبهای کارگری صورت 

هم صورت گرفت موجب نگرفت و اگر 

هنوز روابط و مناسبات پیشا سرمایه داری ادامۀ حیات 

دهد ولی آنچه که وجه غالب و می دوام راجانبی اش 

 لداری بازار و اقتصاد نیو لیبراسازد سرمایهمسلط را می

اقتصاد کشور از مناطق  بسیاریدر است. طی این دوران 

به زمین و  انناگی دهقوابسته و بر همان مبنا بسته و طبیعی

 کاال به وسیعی مقیاس به کار نیروی ومالکین از میان رفته 

 و تولید عرصۀ در نه ارضی مالکین . است گردیده تبدیل

 که بتوانند به مثابۀ نیستند آن نیرویی سیاسی عرصۀ در نه

این صاحبان سرمایه،  بلکه نمایند. تبارز حاکم طبقۀ یک

 قاچاقچیان و گانتولیدکننده بانکداران، تاجران،

. اند گردیده مسلط کشور بیمار اقتصاد اند که بر موادمخدر

و پیامدهای ناگوار و اسفناک آن را همین اقتصاد بازار آزاد 

اکنون در شکل فقر و حرمان مضاعف و تبعات سیاسی و 

میلیونی کار تا  اجتماعی دیگر آن از وجود ارتش ذخیرۀ

، تن فروشی، کودکان کار و خیابانی به چشم ءاعتیاد، ارتشا

که امکان و دستی بینیم. اکثریت فرودست و تُهیسر می

شان حیات ۀ یی جز دو دست برای امرار معاش و اداموسیله

تباهی دامن گسترده است و در و فقر  در یکسو ؛ندارند

 ست. ثروت انباشت شده اسرمایه و سوی دیگر 

را تشکیل  داران دو طبقۀ اصلی اجتماعیکارگران و سرمایه

ین بار در تاریخ افعانستان سرنوشت نخستبرای  دهند ومی

و تعیین هم  یاین دو نیروی برابر ایستا تحوالت بعدی را 

د. تبیین های غیر مارکسیستی و غیر علمی زخواهند رقم 

از ی ناسیونالیست، پوپولیست و غیرکارگر -بورژواچپ 

 کند،که وجود عینی طبقۀ کارگر را انکار میمسأله، 

ساختار اقتصادی و روایت درستی از واقعیت عینی و 

نیست. بیشتر کسانی که یک چنین  ۀ افغانستانطبقاتی جامع

سیاسی و اجتماعی حاکم در  تبیینی از نظام، ساختار

دارند، افراد و اشخاص یا جریان هایی اند افغانستان ارائه می

که در گذشته نیز تحلیل شان همین بود و امروز آن را در 

ها کنند؛ برخی از آناشکال دیگری بیان و یا تئوریزه می

داری تنها که به سرمایهه معتقد اند که جامعۀ افغانستان ن

؟!  نیز گذر نکرده است. "گردونۀ فئودالی"نرسیده بلکه از 

-رژواترین تبیین در میان بازمانده های چپ بوغالب

 که بر است "مستعمره و نیمه مستعمره"ناسیونالیست تیز 

 

ن موضوع قدرت گیری بورژوازی شد، ای

سوال مطرح ن یکامال علحیده است، حال ا

دهقان که سر و کارش  ۀن طبقیشود که آیا امی

باشد و بهمین با عقبمانده ترین وسایل تولید می

 ۀجهت فرهنگ و شعور سیاسی عقب ماند

باشد چه می متناسب با این شیوه تولید را دارا

ها و ا اینکه جنبشیتوان کرد؟ آمیکاری 

جانفشانیهای روشنفکری ما به چیزی نیانجامید 

که ما انتظار آنرا داشتیم، در همین مسأله ربطی 

ندارد؟ به نظر من اینها موضوعاتی هست که 

باید روی آنها بحث های داغ و گرم صورت 

که ما میتوانیم بگوئیم  گیرد و تنها آنوقت است

 " در کشور چه هست؟انقالب ۀ که مرحل

از نظر من همین یک نمونه )نکات نظر آقای حریری در 

فوق( مشت نمونۀ خروار صحت تمامی نقدها و مباحث 

مطرح شده از جانب ما در مورد وضعیت نیروهای چپ 

و سوسیالیست جامعۀ افغانستان، استراتژی و دیدگاه های 

 کند. ها را به شکل واضح و روشن بیان میآن

دیدگاه مطرح شده توسط دوست مان )عثمان برخالف 

حریری( که در این پلیمیک سهم گرفته و در سطور باال 

ها پیش وارد نظر من افغانستان سالآن را مرور کردید از 

اما چهار دهه جنگ،  است؛  داری شدهمناسبات سرمایه

های جهانی و کشورهای منطقه در کنار مداخالت قدرت

ند تا همۀ جتماعی باعث گشتآن بحران های سیاسی و ا

دوران در های اقتصادی نابود گردد؛ ساختزیر

های مجاهد و سپس امارت اسالمی  هحاکمیت دارو دست

گان اردوگاه آورهطالبان جامعۀ افغانستان بیشتر به 

یی که در آن کار و تولید شباهت داشت تا یک جامعه

 اجتماعی معنی و مفهومی داشته باشد. 

ده سپتامبر و فروپاشی امارت اسالمی طالبان اما پس از یاز

توسط امپریالیسم امریکا و متحدانش اوضاع در جهت 

دیگری سوق و رونق یافت. طی هجده سال پس از 

-مهندسی دولت و ساختار سیاسی مناسبات جدید سرمایه

توان در همۀ دارانه شکل گرفت که مظاهر آن را می

ید و مشاهده عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی د

داری کرد. این طبیعی است که در کنار مناسبات سرمایه
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هایی که در قبل کردیم، این مستطر هست. اما به هرحال 

سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان در کشور 

بزرگی مثل افغانستان، گروه کوچکی است و چه 

استراتیژی را )البته در صحبت قبلی مستطر بود که 

این رابطه (. انسجام دادن، متشکل کردن کارگران در 

اما می خواهم بگویم که چه موانعی بر سر متشکل شدن، 

 مانعمنسجم شدن توده ها وجود دارد. موانع اساسی. البته 

زیاده. چه موانع اساسی به نظر شما میرسد؟ رفیق کبرا ! 

 من فکر میکنم با شما شروع کنیم این موضوع را.

 کبرا سلطانی : 

دارند که عمداً دامن در قسمت موانع ، موانعی وجود 

زده می شود. از جمله می توانیم از ناسیونالیسم، 

ناسیونالیسم اتینکی و تباری نام ببریم . سال های زیادی 

بود انسان های مربوط به اتنیک های گوناگون، بهترین 

همسایه های همدیگر بودند، در خوشی ها و غم های 

 همدیگر با

زدن بر مسألۀ هم شریک بودند. ولی امروز با دامن 

ناسیونالیسم دو فردی که از دو تبار گوناگون اند، شدیداً 

در برابر هم دیگر قرار دارند. حتی حاضرند جان هم 

دیگر را بگیرند. و این تبعیضات دقیقًا از بیرون مرزها و 

متناسب به منافع کشور های مختلف، در درون افغانستان 

ا تبعیضات، از برده شده و دامن زده می شود. در رابطه ب

جمله تبعیضات جنسی هم به همان گونه. آنطوریکه من 

گفتم امروز طالب در افغانستان در قدرت سیاسی نیست. 

ولی مرد افغانستانی تا مغز استخوان سیاست های تبعیض 

آلود و مرد ساالرانۀ طالبی را در وجود خود دارد. یک 

ادۀ زن افغانستانی در پهلوی پدر و مادر در داخل خانو

خود مصون نیست. امنیت ندارد. هزاران گزارش را 

هایی را از طرف نزدیک ترین  بدبختیشنیده ام که زنان 

اعضای خانواده خود متقبل شده اند. همانطور مسایل 

دیگری که قصداً دامن زده شده و این سبب شده که 

مردم در افغانستان در یک تشتت زنده گی کنند، پس 

نیروهای چپ و مخصوصاً سوسیالیست های کارگری 

ه باید کاری کنیم که این تبعیضات را با واقعیت هایی ک

در عقب آن قرار دارند بیشتر روشن بسازیم و تابو هایی 

را بشکنیم تا بتوانیم به یک جامعۀ متشکل ) و حرکتی ( 

که رو به جنبش شدن باشد، برویم. در غیر آن فکر نکنم 

که با وجود این همه تبعیض ها ما بتوانیم درجنبشی زیر 

یک پالتفرم واحد ، به خاطر خواست های واحد ، متشکل 

 یم. شو

 یونس سلطانی :

به اجازۀ شما و در ادامۀ صحبت های کبرا ، به یک نکته 

 من هم می خواستم اشاره کنم. 

در رابطه با موانعی که از آنها نام برده شد و کبرا به آنها 

اشاره کرد، از جمله مسألۀ ناسیونالیسم ، مسألۀ دین. 

د، واقعیت این است چیزی که در افغانستان فعالً جریان دار

این ها تجلی یی از برنامه هایی است که در مذاکرات بن 

در جرمنی اساس نهاده شده اند. از ابتدا از وسایل 

ناسیونالیسم و دین به عنوان دو ابزار برای استفادۀ نظام ، 

روشن طرح شده. شکل جلسه، شرکت افراد در آن جلسه 

و ماهیت جلسه، همگی این موضوع را میرساند. ما این 

را خوب می دا نیم که سرمایه داری به خاطر پیش  مسأله

بردن برنامه هایش به ابزار هایی نیاز دارد که بتواند خواسته 

هایش را عملی نماید. در طول تاریخ ما مشاهده کرده ایم 

که ناسیونالیسم و دین دو وسیلۀ بسیار عمده یی در دست 

سرمایه داری برای پیاده کردن خواسته هایش بوده و 

شه خودش را در عقب این ) ابزار( پنهان کرده. حال همی

ماهیت این پدیده ها از جملۀ مسایلی است که باید برای 

مردم روشن گردد. ماهیت آن ها باید برای مردم افشا 

گردد. شما در صحبت های تان قبالً در ارتباط با ایجاد 

یک قطب سوم که بر علیه طالبان و دولت قرار داشته باشد 

دید. به نظر من واقعیت این است که اصوالً صحبت کر

طالب ها و دولت، با وصف تفاوت های شکلی که در 

آنها مشاهده می شود، هیچ تفاوتی از نظر ماهیت و 

مضمون با هم ندارند. به آن دلیل نمی شود به عنوان دو 

قطب در آن جامعه به آنها نگاه کرد. خواسته های 

یگر متفاوت اند. مشترک دارند، فقط در شکل از همد

مالکیت خصوصی را هر دو تقدیس می کنند. هر دو 

طرفدار تطبیق شریعت اسالمی در جامعه هستند. زمانی 

که مسألۀ مردساالری مطرح می گردد، هر دو پرو پا 

قرص طرفدار ) و حامی( این دیدگاه هستند. وقتی که 

در مسایل اصلی می بینیم که آنها اختالف زیادی از هم 

نمی شود آنها را به عنوان دو قطب بناءاً  دارند.دیگر ن

مخالف در جامعه بر شمرد. به هر حال استفاده از 

سیستم ) حاکم ( یکی از  ۀناسیونالیسم و دین به وسیل

معضالت عمده یی است که به خاطر انسجام مبارزات 

مردمی که در برابر خشونت دینی ، خشونت طالبان و 

 اء گردند.دولت قرار دارند، باید افش

 حسین مهرزاد:

مرسی از شما رفیق یونس. من هم این گونه می فهمم 

که جامعۀ افغانستان با وجودی که در گیر این جنگ ها 

و تمام این مسایل بوده در گذشته، چند دهه قبل مسایل 

ناسیونالیستی که به شکل البته قومی ، قوم گرایی که فکر 

داشته. می کنم بیشتر منظور هست ، کمتر وجود 

همانطور که توضیح دادید خیلی از مردم از قوم های 

مختلف در کنار هم زنده گی میکردند، با هم شاید 

ازدواج کرده اند، همکار بوده اند، همشهری بوده اند، 

با توجه به این که شهر نشینی  برعکساین ها. و حاال 

رشد کرده ، شاید تعداد تحصیل کرده ها افزایش پیدا 

ینه برای این که این ها ) تبار گرایی ( کمتر کرده، و زم

 شوند. 

از طرف جریاناتی در جامعه به عمد دامن زده می شود 

و افزایش پیدا کرده، که بخشآ نیرو های در قدرت که 

منفعت دارند در این که مردم متحد نباشند، همبسته 

نباشند، بر منافع طبقاتی شان آگاه نباشند، به جای این 

نند برای منافع اقتصادی شان، منافع که مبارزه ک

اجتماعی و سیاسی شان، به قوم و این ها بپردازند. نمونۀ 

بارزش مثالً همین لویه جرگه است، یا خیلی نماینده گان 

دیگری که در رسانه ها آنها را می بینیم که به نماینده 

گی ازین قوم، یا به نماینده گی از آن قوم آمده و در 

اجتماعی  بازتابه اند. و طبیعتاً آن مقابل هم ایستاد

 خودش را دارد و خیلی ها منفعت شان را فکر می کنم
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در پیشروی یا قدرت گیری قومی یا گرایش خاصی که  

مربوط به ناسیونالیسم و تبار گرایی می شود، به غلط 

پیش می برند، و نکاتی دیگری که اشاره شد، رفیق کبرا 

اشاره کرد، مرد ساالری یکی از موانع بزرگی است. 

رفیق یونس به مذهب اشاره کرد. اما آنچه که بالفعل می 

اجرای طالبان، سازش طالبان و قدرت تواند در این م

عملی و  ممکنگیری شان تأثیر گذار باشد، و شاید 

که به هر حال همیشه  گراییباشد، فاصله گیری از قوم 

مورد بحث و جدل بوده و با توجه به منافع مشترک 

ایستادن در مقابل قدرت گیری طالبان و جریاناتی که 

که راه را دارند حاال هم در قدرت هستند و آمریکایی ها 

صاف می کنند برای این که جامعه را به عقب ببرند، 

همین حد اقل دست آورد هایی که وجود دارند، از بین 

برود. این به نظرم بیشتر به قطبی کردن جامعه ) منجر می 

شود( ، از یک طرف می بینیم مطالبه برای حقوق 

از  کارگرها ، منافع شان، توده ها و زنان بیشتر می شود.

یک طرف جریان های معطوف به قدرت، چه دولت، 

چه آمریکا، چه طالبان و این ها سعی دارند که این دست 

آورد ها را هم پس بگیرند. و این نشان می دهد که بیشتر 

جامعه دو قطبی می شود و در آینده بیشتر اصطکاک و 

 بین این دو قطب جامعه را شاهد خواهیم بود. درگیری

ه وقت برنامه ما به نکات اخیر می رسیم. به اما به توجه ب

هرحال، آیا چیز دیگری به نظر تان می رسد در 

استراتیژی سوسیالیست ها برای این که طالبان و 

جریانات ارتجاعی قدرت نگیرند، یا آنچه که فعالً 

هست تضیف شود، و بشود یک گام قوی تری برداشت. 

ث شد. به نکات مهمی اشاره شد و راجع به آنها بح

همانطوری که گفتید فقدان تشکل ، فقدان درک 

ضرورت انسجام و منسجم بودن و فاصله گرفتن از 

گرایشات قومی و تباری، تقابل با ، مرد ساالری و فاصله 

گرفتن از مذهب و قرار دادنش به عنوان یک مقولۀ 

شخصی و جدا کردنش از سیاست و قدرت . این ها 

فکر می کنید نکات  نکاتی بودند که گفته شد. آیا

دیگری هست که در این رابطه بیان شود و بتواند تأثیر 

داشته باشد؟ در واقع می توان گفت جزیی از استراتیژی 

سوسیالیست ها در افغانستان است؟ حد اقل حاال همین 

از آن در  فراترروند به قدرت رسیدن طالبان و حتی 

 .درازمدت

 یونس سلطانی:

ه که گفتم در افغانستان پدیده هایی بلی، یقیناً. همین گون

هستند که با تأسف به دلیل شکل ظاهرش ، مردم درک 

اشتباهی از آنها دارند. این امر فقط محدود به مردم عادی 

در جامعه نمی گردد. حتی روشنفکران، چپ ها، کسانی 

که در سطح تیوریسن ظاهر می گردند، آن ها حتی 

آن چه در افغانستان از واقعیت های  نادرستبرداشت های 

اتفاق افتاده است دارند. به طور مثال، زمانی که آمریکا 

افغانستان را اشغال می نماید، بخشی از چپ ها بر این نظر 

نیز به سرمایه و صنعت بودند که با آمدن آمریکایی ها 

رشد اقتصاد در افغانستان میسر زمینۀ ، آیدافغانستان می 

کند، شاهراه ها ) و امکانات می گردد، افغانستان ترقی می 

زیر بنایی ( آباد می شوند. و این ها عواملی اند که در 

نهایت به نفع مردم تمام می شوند. خوب. این نشان ازین 

دارد که ما ماهیت نظام سرمایه داری را به آنگونه یی که 

باید درک نکرده ایم. همین چپ ها در این ارتباط توهم 

ودیت سرمایه داری در یک داشته اند. هیچ گاهی موج

کشور سبب ایجاد یک زنده گی بهتر برای مردم نمی 

گردد. با موجودیت آن حتی اگر کشور در سطح باالی 

ترقی هم برسد، به آن مفهوم نیست که غذای دستر خوان 

اند از  نادرستییک کارگر بیشتر شود. این ها ادراکاتی 

 فعالین ماهیت این نظام، که باید اصالح گردد. مخصوصاً

چپ به ماهیت این سیستم به گونه یی که هست آگاهی 

کسب نمایند. در پهلوی آن یک مسألۀ دیگر که من فکر 

ولیت ٶمی کنم باید در نظر گرفت این است که قبالً مس

چپ ها محدود در امر پیشبرد مبارزۀ طبقاتی می شد، ولی 

در حال حاضر همان گونه که شـما پیشتر اشاره کردید، 

کا یی ها با وصف آن که حملۀ شان را در افغانستان آمری

با دفاع از حقوق زنان و تأمین حقوق دموکراتیک برای 

، ولی عمالً روی تمام این )  کردندمردم ، توجیه می 

تعهدات( پا گذاشتند. حال به عهدۀ چپ هاست که در 

ولیت مبارزه را به دوش ٶعرصۀ دموکراتیک هم مس

کن است مرزهای قدرت و گیرند، و تا جایی که مم

سیستم حاکم را به عقب برانند. مبارزه به خاطر حقوق 

زنان با وصفی که ربط مستقیم به مبارزۀ طبقاتی ندارد، 

اند به  ناگزیرولی بخشی از مبارزه یی است که چپ ها 

 بُعدهستند که نه تنها از  ناگزیرآن بپردازند. چپ ها 

أثیرات روزمرۀ آن فلسفی به ماهیت دین بپردازند، بلکه ت

را در زنده گی یومیۀ مردم ، افشا نمایند. زمانی که این 

توهمات را بشود از میان برد، آن زمان زمینۀ انسجام 

مردم، انسجام طبقۀ کارگر و طبقات فرودست که 

بزرگترین صدمه را ازین تصادمات متقبل می گردند، 

مهیا می شود. آن زمان فرصتی که می توان در ایجاد 

جامعۀ ایده آل اگر نه، بلکه جامعه یی که حد اقل  یک

 امکانات حقوق انسانی در آن تأمین گردد، میسر شود.

 حسین مهرزاد :

متشکرم از شما رفیق یونس. رفیق کبرا ! در این رابطه 

 بفرمایید. ،اگر نکته ای به نظر شما میرسد

 کبرا سلطانی:

رفیق و من فقط یک جمله کوتاه در این مورد بگویم 

اشاره کرد. ما باید در مورد چپ ها یونس به درستی 

متوجه باشیم که چگونه چپ؟ مثالً ما چپ های بورژوا 

ناسیونالیستی داریم که از طیف حزب دموکراتیک خلق 

امروز در جمع مذاکره کننده گان طالب نشسته اند و از 

آنها نماینده گی می کنند. ما چپ های بورژوا 

م که به خاطر بیگانه ستیزی و دفاع از ناسیونالیستی داری

که طالبان ابراز می  غیرواقعیمام وطن از گفته های 

کنند، مثالً می گویند که بیرون شدن خارجی ها از 

افغانستان را در سرخط مذاکرات شان دارند، دفاع می 

کنند. ولی به نظر من این وظیفۀ ما چپ های کارگری 

است هایی که است که واقعیت های عقب طالب و سی

طالب ساز هستند، نه تنها طالب، بلکه گروپ دیگری 

را افشاء  دارندکه به نام داعش در افغانستان فعالیت 

. .... مثالً خلیل زاد می گوید که مذاکرات صلح نماییم

 با طالب به مفهوم ختم جنگ در افغانستان نیست. یعنی

 2١ادامه در صفحه                                                      
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 ...متن کتبی مصاحبۀ

به این مفهوم که این سیاست دوام دارد ولی به شکل  

دیگری. سربازان طالبان جایشان را به داعشی ها می 

دهند، به خاطر حفظ پایگاه نظامی آمریکا. این مسایلی 

است که ما باید دقیقًا به آگاه سازی طبقۀ کارگر 

 ا را بر مال بسازیم.بپردازیم، و این واقعیت ه

 حسین مهرزاد: 

تشکر می کنم از شما به عنوان موضوعات تکمیلی. من 

به عنوان آخرین سوال این را می پرسم که آیا جریانات 

چپ و سوسیالیست خارج از افغانستان، فکر می کنند 

ثر ٶکه چه کار می توانند بکنند؟ آیا آن ها می توانند م

باشند در ارتباط با روندی که در افغانستان برای به 

قدرت رسیدن طالبان جریان دارد. چون به هرحال منطقۀ 

از هم هستند. و جریاناتی مثل  متأثربسیار  خاورمیانه

طالبان، همانگونه که داعش حضورش در سوریه و 

عراق در آن زمان توانست تأثیر بگذارد بر کل منطقه و 

ای در گرفت، هزاران نفر آواره شدند.  جنگ همه جانبه

همه دولت های منطقه بعضی ها به پشتیبانی از داعش بر 

آمدند. اسالم سیاسی ضربۀ اساسی یی خورد از نظر من، 

از زاویۀ این که نشان داده شد واقعاً این جریانات اسالمی 

 چه فجایعی به بار می آورند. 

چطور؟ آیا فکر می کنید که در ارتباط با افغانستان 

حساسیت کافی به خرچ داده شده از جانب جریانات 

من به طور  ؟سوسیالیست، مدعی منافع طبقۀ کارگر 

مشخص ایران را می گویم، چون زبان مشترکی داریم 

 ۀو این دو کشور در مجاورت هم هستند. مسألۀ طبق

کارگر خیلی بهم طنیده است چون تعداد زیادی 

ن کار می کنند و بر می کارگران افغانستانی در ایرا

گردند به افغانستان و فرهنگ های مشترک را به هم 

کارگر افغانستان و ایران مشترک  ۀمنتقل می کنند و طبق

هستند به هرحال. و سوای این مسأله ما به عنوان 

سوسیالیست هایی که اعتقاد به انترناسیونالیسم داریم و 

بینیم،  منافع مانرا در چارچوب مرزهای یک کشور نمی

فکر می کنید چه کار هایی می شود انجام داد؟ کاری 

از دست سوسیالیست های کارگری در این زمینه بر می 

 آید؟ رفیق یونس شما پاسخ دهید، بفرمایید. 

 یونس سلطانی: 

یقیناً. این نیرو می تواند با استفاده از حق آزادی بیانی که 

د است، به در خارج از مرزهای افغانستان برای شان موجو

افشای واقعیت هایی که پیشتر به آنها اشاره کردم بپردازند. 

می توانند ماهیت دین، جوهر دین را افشاء کنند. انتقادات 

از دین محدود به رهبران جهادی نگردد. در رابطه به مسألۀ 

ناسیونالیسم مثالً؛ می توانند توضیح دهند که تعلقات انسان 

روابط فامیلی استوار نیست.  ها به همدیگر صرفاً بر اساس

چیزی که به صورت عینی سبب تعلقات انسانها می گردد، 

ارتباط آنها بر مبنای رابطۀ شان به طبقه یی است که آنها 

به آن پیوند دارند، براساس موقعیت اجتماعی انهاست. 

اگر آحاد جامعه به دالیل اصلی یی که آنها را از همدیگر 

د و درک کنند که واقعاً شان جدا می سازد واقف شون

موقعیت اجتماعی آنها تعیین کنندۀ هویت اصلی آنهاست، 

آنزمان آنها راحت به همدیگر گره می خورند. آن زمان 

واقعاً به نیروی عظیمی تبدیل می گردند که هیچ قدرتی 

نمی تواند در برابر شان قرار بگیرد. در افغانستان، همان 

ه نتها در افغانستان، حتی گونه که پیشتر من اشاره کردم، ن

در همۀ جهان ، تمام زمینه های ذهنی برای از میان بردن 

سرمایه داری موجود است، ولی با تأسف  غیرانسانینظام 

تا هنوز به یک قدرت مادی تبدیل نشده است. هر زمانی 

که شعار کارگران جهان متحد شوید عینیت بیابد، ما به 

ر یقیناً هم عملی است و پیروزی نزدیکتر می شویم. این ام

 هم ممکن.

 حسین مهرزاد:

متشکرم از شما رفیق یونس. رفیق کبرا شما در این مورد 

 نظری دارید؟

 کبرا سلطانی:

بلی. همانگونه که قبالً گفتم باید برای طبقۀ کارگر، 

مخصوصاً طبقۀ کارگر افغانستان، از طرف پیشگامان 

رهایی از سوسیالیسم کارگری این روشن گردد که کلید 

بند و بد بختی، نه در دست ارتجاع طالبی است و نه در 

 "دست حکومت ارتجاعی افغانستان. و نه در آمریکای 

!. این  "ناجی مردم و تأمین کننده غذا و سعادت مردم 

خود کارگران افغانستانی اند که با مبارزات طبقاتی، 

بیایند و )با آغاز( یک جنبش همگانی  میدانآگاهانه به 

تحت پرچم خود شان منسجم گردند. من یقین دارم که 

روزی کارگران با آگاهی طبقاتی برای سر نگونی این 

شان را رقم  سرنوشتمی آیند و خود شان  میداننظام به 

 می زنند.

 حسین مهرزاد:

از شما ممنون هستم. اگر نکتۀخاصی به نظر تان میرسد، 

ه را پایان می گر نه برنامامی توانید این جا بیان کنید و 

 میزگرددهیم. من خیلی ممنونم که توانستید در این 

شرکت کنید و این خودش یک گام مثبتی است در 

همکاری و فعالیت در ارتباط با سوسیالیست ها در منطقه 

و آنچه می تواند متحدانه انجام شده و تأثیر گذاری 

 بیشتری داشته باشد. 
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 مکتب الئایی -۳

نامیده اند که همه  این مکتب را بدان جهت الئایی

اندیشمندان وابسته به آن از باشنده گان شهر الئا در 

جنوب ایتالیا بودند ، و آن شهریست زیبا و باستانی که 

یونان بزرگ( درسواحل « )  مگنا گراسیا» در منطقۀ 

واقع درجنوب غربی شبه جزیرۀ ایتالیا « تیرنی » دریای 

 موقعیت دارد. 

فالسفۀ این مکتب عبارتند  برجسته ترین اندیشمندان و

 .وفان ( ، پارمنیدس و زنون الئاییاز گسینوفانوس ویا ) زن

پایه یی ترین مبادی فکری این مکتب را می توان به 

 گونۀ زیرین برشمرد:

 (. نمود و بود)  وظاهر حقیقت میان گی دوگانه – ١

 .حواس بودن اعتماد قابل غیر – 2

 رورۀ (.انکارحرکت ، تغییر و شدن ) صی – 3

  هستی جهان بودن وبسیط واحد بر تأکید – 4

 .ها پدیده میان وتناقض تضاد انکار – 5

 بودن انکارمخلوق و هستی ابدیت و ازلیت بر تأکید – 6

 . « فساد » و « کَون » انکار یعنی آن شدن ونابود

آن  بودن متناهی و درزمان هستی بودن متناهی نا – 7

 درمکان.

 .هستی جهان بودن کروی و بودن کامل – ٨

 مکاتب تأثیرگذارترین و ترین مهم از یکی مکتب الئایی

 که شرح این به ، رود می شمار به پیشاسقراطی فلسفی

 اندیشمندان که هایی آموزه و مبادی با مکتب این

 اتمی نظریۀ به راه مستقیما کردند مطرح آن به منسوب

به پای تحوالت علمی طی طریق کرد تا  وپا برد باستانی

آن که صدها سال بعد به هیأت نظریۀ اتمی جدید درآمد 

و مزید برآن تالشهای ریاضی دانان بعدی برای حل 

موجب پیشرفت های  پارادوکس های زنون الئایی

در  «سری های واگرا به صفر» درخشانی درزمینۀ 

 .ریاضیات گردید

هرچند برخی از تاریخ نگاران به این باورند که بنیان  

گذار مکتب الئایی گزنوفانوس است، و او را استاد 

این تنها یک احتمال است و پارمنیدس می دانند ، مگر 

حتی نگاه غالب این است که گسنوفانوس مؤسس 

مکتب الئا نیست بلکه پارمنیدس را بنیان گذار آن 

ند که ، مدرک واقعی یی وجود وتأکید برآن دار دانندمی

هرگز به الئا رفته  گسنوفانوسندارد تا ثابت کند که آیا 

است یا خیر. به هر حال پایه گذار واقعی مکتب الئایی از 

 لحاظ فلسفی پارمنیدس است و او اهل الئا بوده است.

 مورد در(  ب – ١ – ١از آن جایی که در بخش ) 

 به اینجا در مای کرده صحبت تفصیل به گسینوفانوس

ی مجدد ، پایه یی ترین اندیشه های اورا به آور منظوریاد

 گونه یی فشرده مرور می نماییم .

گزنوفانوس خدایان انسان وارۀ یونانی را به نقد و چالش 

 خدای داشتند،می خدایی شیران اگر کشیده می گوید:

 مردم خدایان که همچنان ساختند؛می شیر شکل به را خود

ییایی ها خدایان خود تراک و اند بینی پهن و فام سیه حبشه

 و اسبان گاوان، اگر کنند.را موبور و چشم آبی تصور می

 کردندمی نقاشی هایشاندست با و داشتندمی دست شیران

 اسبان دهند، انجام کارها توانستندمی مردمان مانند و

 گاو همانند گاوان و اسب همانند را خدایان هایشکل

هایی که همانند تن درست را آنان پیکر و کردندمی نقش

گفت در واقع یک خدا ساختند. او میخود دارند می

توان هست و او نیز هیچ همگونی یی با انسان ندارد، و نمی

او را تعریف کرد. همچنان اوبه این باور است که با توجه 

به کل جهان می توان گفت که خدا واحد است. و از 

توان او و خدا و جهان را یکی می دانست میآنجایی که ا

را وحدت وجودی دانست. خالصه این که او همه جهان 

 دانست.هستی را واحد، کروی، بی تغییر و متناهی می

چنان که گفته آمد پایه گذار واقعی مکتب الئایی از لحاظ 

فلسفی پارمنیدس است لذا بهتر است بحث مان را روی او 

 های وی را مورد بررسی قرار دهیم. متمرکز ساخته اندیشه

اشراف زادۀ قانون گذارو  - پارمنیدس : 1 – ۳

             شاعر فیلسوف

     ایدئال/ ماتریالیست : 

أغلب پژوهشگران با تکیه بر گزارش افالطون در رسالۀ 

پارمنیدس دربارۀ مالقات سقراط جوان با پارمنیدس 

به این باورند که به « پان اثنایا»سالخورده در مراسم جشن 

( تا )  5١5احتمال قریب به یقین باید او در میان سالهای ) 

ده دیده برجهان گشو« الئا » ( پیش از میالد در شهر  5١0

باشد و اما درگذشت وی به گمان غالب در حدود سال 

پیش از میالد واقع شده است. از نگاه موقعیت  440

اجتماعی و جایگاه طبقاتی ، گفته می شود که اومربوط 

به طبقات باالیی و اشراف زاده گان شهر الئا و یکی از 

قانون گذاران واراکین بلند پایۀ آن شهر بوده است ، واز 

ه او همانند استادش گسینوفانوس شاعر و آنجایی ک

چکامه سرا بود ونخستین کسی بود که آراء فلسفی 

» خویش را در قالب سرودۀ بلند باال یی تحت عنوان 

به وزن سروده های حماسی یونان باستان « دربارۀ طبیعت 

)هکسامتروس ( سروده است ، که دارای یک مقدمه و 

راه گمان یا عقیده » و« راه حقیقت »دو بخش به نام های 

می باشد، وخوشبختانه آن را سیمپلیکیوس پیرو و « 

شارح اثار ارسطو ، در ضمن شرح چند رساله وی برای 

شاعر/ » آینده گان حفظ کرده است . لذا می توان اورا 

نیزنامید ، واما نسبت این که او ازیک سو به « فیلسوف 

بودن قدمت ومادی بودن و یک پارچه و به هم پیوسته 

جهان هستی باورمند است واز سوی دیگر شناخت 

حسی ، حرکت وتضاد را توهمی بیش نمی داند که می 

ایده الیسم را از آن استنباط کرد،وهمچنان باتکیه توان 

براین که او به تأسی ازفیثاغورس اندیشه های فلسفی 

خود را نوعی الهام از سوی نیرویی مارورائی و 

سروده اش به شکل وشمائل خداوندی می پنداردکه در

ایدئال / » اورا ظاهر می شود ؛ می توانیم « االهه » 

بنامیم ، چنان که بسیاری از پژوهشگران « ماتریالیست 

می دانند که دراندیشه های  «ایدئالیسم فلسفی » اورا پدر

او بازتاب روشنی « مُثُل » أفالطون و به ویژه در نظریۀ 

دارای اندیشۀ فلسفی  یافته است. وی پیش از این که

فیثاغوری بوده است « آمینیاس » مستقلی شود، شاگرد 

فیثاغوریان به دلیل گرایش های  چنان که می دانیمو

دینی و معنوی خود، معانی و حقایق را نوعی الهام و 

نتیجۀ پیوند با نیروی خدایی و ما وراء الطبیعه می 

(  52دانستند. برتراندراسل درهمین راستا در صفحۀ ) 

 ...فالسفۀ جنوب ایتالیا » تاریخ فلسفۀ غرب می نگارد : 

 23ادامه در صفحه                                                      

 آراء و نظرات فالسفه و دانشمندان در بارۀ دین
 بخش هفتم

 نوشتۀ رحمانی پیکارجو 

 



 

 

  

 ینان می توان گفت کهوجود بیاید. به این اساس با اطم

پارمنیدس نخستین فیلسوفی است که در بیان نظریاتش به 

مقدمات استنتاج استدالل روی می آورد و نتائج را از 

 نماید . می

برجسته ترین ویژه گی های جهان بینی پارمنیدس را می 

 توان به گونۀ زیرین برشمرد:

 که آن و ، نباشد تواند نمی و هست ، هست ، که آن – ١

 پدید: دیگر بیانی به. باشد تواند ونمی نیست ، نیست ،

 در شدن نابود و پیوستن عدم به یا و عدم از آمدن

یا نیست . اگر هست به  ت . پس یک چیزیا هستکارنیس

طورکامل و مطلق هست و اگر نیست ، تنها نیستی مطلق 

هست ، یعنی چیزی وجود ندارد که بینابین بوده تا اندازه 

 تا اندازه یی ناموجود باشد. یی موجود و

 یعنی بگنجد اندیشه در تواند می ، هست ، که آن – 2

یده شود ، مگر آن که نیست ، نام یا و شناخته یا اندیشیده

تنها تفکرِ  نمی تواند در اندیشه بگنجد ، به ان معنی که

متمایز از باورِ مبتنی بر حواس، مرجع الیه و مابه ازای 

 واقعی دارد و بس.

 تواند نمی و است پارچه یک و واحد ، هست ، که آن – 3

 .بشود کثیر و بیابد کثرت آینده در ویا باشد کثیر

پارمنیدس باطرح این مقدمات، ویژه گی های هستی 

واحد و به هم پیوسته اش را با براهینی به اثبات می رساند 

 که می توان آن را این گونه خالصه نمود:

 رود، می ازمیان ونه است آمده پدید نه واحد هستی – ١

 .است وابدی ازلی یعنی

 هستی واحد پیوسته و یک پارچه وهمگَن است. - 2

 هستی واحد بی حرکت و تغییر ناپذیر است. - 3

 هستی واحد کامالً واقعی است . - 4

 هستی واحد تنها ما به ازاء و متعلقِ حقیقیِ تفکر است. - 5

و در مکان متناهی یعنی هستی واحد در زمان نا متناهی  - 6

 متعین و دیترمنانت است. 

تاریخ فلسفۀ غرب با  55 -52برتراند راسل در صفحات 

یونی » و « هملت » و « جورج واشنگتن » استفاده ازنامهای 

و توضیح داللت های  «اسب تک شاخ » یا  و« کورن

انگاره هایی  گیی و اندیشه یی این نامها و چگونهمعنای

که این نام ها درذهن و دماغ انسان ایجاد می کنند برهان 

ناشد » و « ناشد بودن دگرگونی » و « بود و نمود » های 

پارمنیدس رابه نقد وچالش کشیده « بودن تپش و جنبش 

نظریه محال بودن تغییر در فلسفه » خاطر نشان می نماید: 

یرا که این نظریه بعد از پارمنیدس مورد قبول واقع نشد، ز

مهمل تر و بغرنج تر از آن بود که بتواند پذیرفته شود. 

آنچه از عقاید پارمنیدس تا همین ایام اخیر در فلسفه 

در « جوهر»پذیرفته می شد نظریه بقای جوهر بود. کلمه 

آثار گذشته گان نزدیک پارمنیدس نیامده است؛ لیکن 

شد جوهر مفهوم آن در افکار آنان دیده می شود. فرض 

موضوع باقی و ثابت محمول های متغیر است، و این 

فرض یکی از مفاهیم اساسی فلسفه و روانشناسی و 

 فیزیک و الهیات شد، و بیش از دو هزار سال دوام کرد. 

که ملیسوس ساموسی که یکی  شدهمچنان باید یاد آور 

اراکین  از شاگردان پارمنیدس و مانند استادش از

مانده فاتح و کارآزمودۀ نیروی برجستۀ دولت و فر

به اعتراضاتی  ورزید تاتالش میبود  دریایی ساموس نیز

که مخالفین پارمنیدس بر فلسفه او داشتند، پاسخ گوید؛ 

و ضمناً خود نیز در برخی از مسائل با پارمنیدس اختالف 

داشت. در گام نخست هر گونه مادیت را از مقولۀ 

در گام دوم عقیدۀ سلب کرد، و « وجود»یا « موجود»

پارمنیدس مبنی برمتناهی بودن مکانی هستی را به این 

است، پس « متناهی » مردود شمردکه اگر وجود  دلیل

ورای وجود باید هیچ چیز نباشد ، و وجود را باید هیچ 

چیز محدود نکرده باشد. اما اگر وجود را هیچ چیز 

متناهی » باشد و نه « نا متناهی » است، باید محدود نکرده

قائل « وجود»یا « موجود»برای  و درگام سوم ملیسوس«. 

شود ولی او را از هر گونه درد و به زنده گی عاطفی می

 دانندمی این در را ملیسوس اهمیت داند.اندوه بیگانه می

 اگر که ساخت معلوم و داد کثرت ٔ  نظریه به تغییری که

 درست باید کثرت این اجزای از یک هر باشد کثرتی

 برای را راه سان بدین و باشد واحد صفات همان دارای

به هر حال این گونه . گشود آینده هایاتومیست

ن منازعاتی است که کانت از آن به عنوان آمنازعات از 

سه گانه یاد کرده و گفته است که بشر نمی  اقضاتنت

 به بگوید هرچه زیرا دهد پاسخ آنها به هیچگاه تواند

 .خورد می بر تناقض

در اخیر باید افزود که با وجود آن که پارمنیدس به 

حرفی  و پروردگار صراحت در مورد خدای آفرید گار

 عمومی و جو به میان نیاورده است از این که به تأسی از

بیان باورهایش به نیروهای  متعارف یونان باستان در

کلیتش  هستی را در جوید والهه توسل می ماورائی و

را دارای باوری  داند می توان اومییک پارچه  واحد و

وحدت الوجودی به حساب آورد که أثرات ناگواری 

برجا  فالسفۀ بعد از وی درآراء و باورهای بسیاری از

 گذاشته است.

 24ادامه در صفحه                                                      

 ه...آراء و نظرات فالسف

و سیسل بیش از فالسفۀ ایونی که تمایالتشان عموماً 

تند. ریاضیات علمی و شکاکی بود، مشرب عرفانی داش

، درشهرهای یونانی نشین ثاغورستحت تأثیر فی

ایتالیابیش از ایونی به ثمررسید. چیزی که هست،در آن 

هنگام ریاضیات به اشراق وعرفان آمیخته بود. پارمنیدس 

ازفیثاغورس متأثر شده است، ولی حدود این تأثربه 

به پارمنیدس أهمیت  تحقیق معلوم نیست. چیزی که

ن مابعد تاریخی می دهد این است که یک نوع برها

الطبیعی پدید آورد که به اشکال مختلف در نظریات 

همۀ فالسفۀ پس از او تا زمان هگل و از جمله خود 

هگل، دیده می شود.غالباً گفته می شود پارمنیدس علم 

منطق را ابداع کرده است، ولی آنچه وی واقعاً ابداع 

  کرد علم مابعدالطبیعۀ مبتنی بر منطق بود.

برای دانستن بهترجهان بینی یی که پارمنیدس آنرا مطرح 

کرده است ، بایسته است تا درقدم نخست نگاه گذرایی 

داشته باشیم به هراکلیتوس فیلسوف معاصر وبرابرنشین 

 ، ایم پرداخته او به(  2 – 2او که دربخش قبلی مان ) 

 دریک گوید می که دارد مشهوری مقولۀ هراکلیتوس

 باردوم در زیرا کرد شنا دوبار توان نمی هرگز خانه رود

 ن هما خانه رود نه و هستید نخسین شخص آن شما نه

ر هراکلیتوس از این گفته آن منظو ! نخسین خانۀ رود

است که جهان همواره دستخوش دگرگونی ، شدن 

بوده و لحظه یی آرام وسکون ندارد. واین  وصیرورۀ

هایی می تپش وجهش و شدن را برآمده از دل تضاد 

داند که در درون همه پیده های جهان هستی جا دارد. 

در حالی که پارمنیدس درست درنقطۀ مقابل جهان بینی 

هراکلیتوس جا خوش کرده و به تأسی از باورهای 

استادش گسینوفان به این باورهست که تغییراتی را که 

به واسطۀ حواس مان مشاهده و إدراک می نماییم به جز 

چیز دیگری بوده نمی تواند و اگربه عقل  توهم ذهن ما

وخِرَدمان مراجعه نماییم تغییر اصال ممکن نیست ، و 

برای إثبات این ادعای به ظاهر عجیب وغریب خود این 

گونه استدالل می نماید که ، هرچیزی برای به وجود 

پس « عدم» به وجود بیاید ویا از « وجود »آمدن باید یا از

یان آمده باشد این درواقع تحصیل به م« وجود » اگر از 

از تازه گی یی  "به وجود آمدن  "حاصل بوده و این 

به وجود « عدم » برخوردار نیست ، و اگر بگوییم از 

آمده است ، این امر منطقا نادرست و نا ممکن است زیرا 

هیچ چیزی نمی تواند به « هیچ »  هیچ است واز« عدم »
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 به بهانۀ پاسخ به...

سنت سوسیالیسم دهقانی و  "جداول تضادهای"مبنای  

 ۀپوپولیستی و بر اساس تحلیل ساختاری این سنت، جامع

از این و داند می "مستعمره و نیمه فئودالی" را افغانستان

مپریالیسم است و در تضاد خلق با ا "تضاد عمده"منظر

وجود دارد که در ردیف  "تضاد اصلی"کنار آن یک 

کند که باید تا رفع جدول تضادها مکان ثانوی کسب می

 ان گذاشته شود. واضحیبه طاق نس "تضاد عمده"و حل 

 عریان دترمینسیم یک مواجهیم آن با ما آنچه که است

و مکتب فتالیستی این جریان ها، شما با جامعه  در. است

بلکه درک  دینامیسم درونی و عینی آن سر و کار ندارید،

مکتب و  "جداول" و "قوانین" از دئولوژیک و تبعیتیا

 "تحلیل اجتماعی و طبقاتی"فرقه اصل هستند. بر اساس 

افغانستان کارگر و بر  ۀی از این دست، در جامعیجریان ها

)سوای  همین اساس بورژوا موجودیت اجتماعی ندارد

، چون از صنایع سنگین خبری کمپرادور( بورژوازی

این روایت و تحلیل نه این که از واقعیت عینی نیست. 

ها کند بل توجیه سیاست و مواضع این جریانحرکت می

با انکار موجودیت در زمین سخت سیاست است. 

از جانب این نیروها و یا اجتماعی و عینی طبقۀ کارگر 

 آنچه که باقی می، وزن و مکان ثانوی قایل شدن برای آن

ماند و نیروی مادی و حامل سوسیالیسم خلقی را تشکیل 

مالکین و خرده بورژوازی شهری  دهد دهقانان، خردهمی

به همین دلیل فارغ از این که داده ها و واقعیت است. 

های عینی و امپریک چه استند یا باشند، این نیروها 

بینند تا نمایند و خود را ناگزیر از آن میتالش می

واقعیت عینی و تحلیل از مناسبات حاکم را با دستگاه 

ایدئولوژیک و عقاید مکتبی شان قالب نمایند. این نگاه 

و طرز تلقی صرفاً مختص تحلیل مناسبات اجتماعی 

افغانستان از جانب این نیروها نیست، در روایت مکتبی 

ها حتی جوامع خیلی پیشرفته و با ثبات تری مانند این

 شوند. داری خوانده نمیان، ترکیه وغیره نیز سرمایهایر

 اجتماعی هم خشتست و طبقات یاما جامعه عمارت ن

باشند تا  دهکه کنار هم و روى هم چیده ش نیستند

طور مجزا ه دهند. طبقات نه ب تشکیلساختمان جامعه را 

شان با  متقابل ۀدر کنار هم، بلکه به اعتبار رابط و تصادفاً

. بنابراین اگر به این قایل یابندمی موجودیت هم است که

باشیم که طبقۀ بورژوا به عنوان یک طبقه موجودیت 

دست داده ه اجتماعی دارد، حال هر تعبیری که از آن ب

شود، در آن صورت ناممکن است که موجودیت طبقۀ 

 کارگر و مکان آن را در مناسبات اجتماعی انکار نمود.

در این مورد طبقۀ کارگر و تضاد منافع طبقات  بناءاً

همانقدر یک واقعیت عینى است که نفس دار سرمایه

 .هاآنوجود 

ۀ شیو عنوان به دارى سرمایه ازتمام  صراحت به مارکس

 پیشین مفاهیم و مقوالت تمام کهکند یاد میى ی یتولید

 از مارکس .بخشدیم نو محتواى آن به و دگرگون را

 نوین تولیدى شیوۀ کنار در تولیدى کهنۀ هاىشیوه بقاى

 براى کاپیتالیسم فراتعین اما گوید،یم سخن کاپیتالیستى

 و الغاء از قبل دارى سرمایه که معناست این به دقیقاً او

 کسب از قبل و تولیدىۀ کهن اشکال این کامل امحاء

 به هرحال آنها، در کار فیزیکى پروسۀ بر کامل کنترل

در افغانستان کنونی . کندیم دگرگون را هاآن محتواى

 مامپریالیسداری جهانی به رهبری  سرمایهپس از هجوم 

با وجود انارشی و جنگ، و طی این هجده سال امریکا، 

 که داری است سرمایه تولید شیوۀ مسلط است که آنچه

 از نهایتاً تا کندیم ادغام خود در را تولیدۀ کهن اشکال

 . بردارد میان
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برای معلومات بیشتر در مورد پارمنیدس و باورهایش 

 رجوع کنید به : 

 نجف ترجمۀ ، غرب فلسفۀ تاریخ: راسل برتراند – ١

 (  55 – 52)  ص ص ، بندری دریا

پارمنیدس و درک مفهوم مقوله های هستی، نیستی  - 2
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-.tamimkhabar.ir/carhttps://www
price 

 

  آزاد دانشنامۀ ، پیدیدا ویک ، پارمنیدس – 3 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%B
E%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86

DB%8C%D8%AF%D8%B3% 
مفهوم وجود ثابت پارمنیدس و سیالن تأثیر  - 4

 هراکلیتوس درو جود شناسی افالطون

/http://ensani.ir/fa/article/347626 
 

 راه حقیقت در تفکرات پارمنیدس - 5

https://hawzah.net/fa/Article/View/8
8804/  

 پارمنیدس )روایت استاد شرف(  - 6

/http://www.iptra.ir/report 
 

  الئایی مکتب – چهارم قسمت:  اطیسقر پیشا فلسفۀ – 7

https://www.tamimkhabar.ir/fa/new
s/42233/ 
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حمله طالبان به دانشگاه کابل که منجر به کشته و 

زخمی شدن دهها نفر شد بار دیگر سئواالت متعددی 

را درباره قرارداد صلح آمریکا با مرتجعین آدمکش 

طالبان که مردم افغانستان از آن اطالعی ندارند، مطرح 

کرد. آمریکا از باالی سر مردم و حتی دولت افغانستان 

با مرتجعین طالبان به توافق رسید که نه خود طالبان به 

منافع آمریکا حمله کنند و نه اجازه ندهند دیگران از 

خاک افغانستان منافع آمریکا را مورد حمله قرار دهند. 

آمریکا حتی طالبان را زیر فشار نگذاشت که بپذیرد 

ان مذاکرات با دولت افغانستان آتش بس در دور

برقرار شود. آمریکا با آدمکشان طالبان به توافق رسید 

که دولت افغانستان هزار نفر از زندانیان جانی طالبان 

را آزاد کند. طالبان آزادی زندانیانش را پیش شرط 

آغاز مذاکرات قرار داد و هیچ اما و اگری در این باره 

نپذیرفت زیرا مطابق مفاد صلح  را از دولت افغانستان

طالبان و آمریکا، دولت افغانستان گریزی از شرکت 

در این مذاکرات نداشت. طالبان حتی قبول نکرد که 

آنها پس از آزادی از زندان مجددا مرتکب جنایت 

علیه مردم بی دفاع افغانستان نظیر کشتار دانشجویان 

  .نشوند

کا فقط با اتکا به طالبان که قبل از توافق صلح با آمری

جبهه جنگ به بدنبال اهدافش بود حال جبهه مذاکره 

امارت "را نیز بدست آورده است. طالبان خواهان 

است و برای آزادی عمل و بدست  "اسالمی افغانستان

آوردن جواز جنایت علیه مردم و به ویژه زنان 

افغانستان تضمین داده که هیچ تهدیدی برای 

وازن قوای موجود حاکی کشورهای دیگر نیست. ت

است که طالبان به اهداف ضد بشری خود یا در پشت 

میز مذاکره میرسد و یا در ادامه کشتار مردم افغانستان. 

سالهاست که دولت افغانستان ناتوانی خود را در حفظ 

امنیت مردم عادی ثابت کرده است. با ادامه اوضاع 

 تروریسم اسالمی باردیگر...

های کارگری افغانستان سازمان سوسیالیست

خودش را شریک اندوه عظیم همۀ قربانیان این 

داند و برای خالصی جامعه حوادث المناک می

از شر نیروهای سیاه ارتجاعی، دولت پوشالی و 

داری هم مانند گذشته به بربریت نظام سرمایه

ین شکل گیری و سازمانیابی قطب سوم نافی ا

ترین فشارد و آن را یگانه و معقولوضعیت پا می

پندارد. برپایی دنیای آزاد و برابر که در گزینه می

آن از فقر، ستم و جنگ و تبعیض و نابرابری 

خبری نیست، فقط با سرنگونی نظام کارمزدی 

داری با دستان توانمند برابر ممکن است و سرمایه

واند فرو تایستای آن، یعنی کارگران متشکل می

 ریزد. 

ننگ و نفرین ابدی نثار تروریسم اسالمی و 

 حاکمیت پوشالی!

 داری!مرگ بر نظام سرمایه

 زنده باد سوسیالیسم!

های شورای مرکزی سازمان سوسیالیست

 کارگری افغانستان

 2020نوامبر  2؛ ١3٩٩عقرب  ١3

  

 

 

 

دفاع  فعلی، مردم افغانستان چاره ای ندارند که برای

از خود آماده و مجهز شوند و متکی به نیروی خود 

باشند. هیچ نیرویی قدرت مقابله با مردمی که برای 

دفاع از خود متحد و متشکل شده باشند را ندارد 

چه برسد به طالبان که یک گروه مترجع و آدمکش 

حیاتش به کمک های مالی حامیان  ۀاست و ادام

جویانش را خارجی اش وابسته است که پول جنگ

  .می دهند

زنده باد قدرت مردم افغانستان علیه ارتجاع در 

 !قدرت و خارج از قدرت

 کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

 2020ششم نوامبر 

 

 

 

 

 کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری ۀاعالمی

 در محکومیت کشتار دانشجویان کابل
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 های کارگری افغانستاناعالمیه سازمان سوسیالیست

تروریسم اسالمی باردیگر ددمنشی و قساوتش را به نمایش 

 گذاشت    

Workers of the world unite! 

نکتۀ قابل مکث دیگر در جنایات، ددمنشی و بربریت 

سالم سیاسی چه با پرچم طالب، داعش و نیروهای ا

القاعده و... که کمتر مورد توجه قرار گرفته و 

گیرد این است که این نیروها فراوردۀ نظام سرمایه می

برد استراتژی داری و در خدمت تأمین منافع و پیش

های امپریالیستی هستند؛ اگر این نیروها صرفاً قدرت

و گی فرهنگی جوامع ماندهمحصول عقب

نهایت  خطر کردن و درها بودند، بیمخاصمات آن

شکست شان امر زیاد دشوار و مغلقی نبود. گاهی 

اوقات که تروریسم اسالمی قالده می گسلد، حریم 

گذارند. نمونۀ ولی نعمتان شان را هم در امان نمی

اخیر آن بریدن سر یک معلم فرانسوی به جرم 

هایی کشتار انسان استفاده از حق آزادی بیان و متعاقباً

 باشد. در نیس فرانسه و کبک کانادا می

زمانی که در تقابل با مهاجمان جنایتکار اسالمی، 

کند امانویل میکرون رئیس جمهور فرانسه اعالم می

که فرانسه در جنگ با تروریسم اسالمی قرار دارد و 

نماید، بایست از او از نزدیکان قربانیان دلجویی می

آیا بمباردمان لیبی و سوریه در  پرسیده شود که

دریغ از جانیان اسالمی در آن کشورها را حمایت بی

 "تحصیلکردۀ"آورد؟ میکرون و رهبران به خاطر می

غربی،  "متمدن "داری و کشورهایجهان سرمایه

تناقض دفاع از شهروندان کشورهای خود شان را با 

های اسالمی چون طالبان و حمایت شان از تروریست

ها بر مردم افغانستان که بیشتر از میل دوبارۀ آنتح

چهل سال در جنایات اسالم گرایان سوخته اند و 

 نمایند؟سوزند، چگونه توجیه میمی

نامۀ صلح با  جری شدن طالبان بعد از امضای موافقت

آمریکا، و کشاندن شان به صحنۀ جدال بر سر قدرت 

ن به هیچ سیاسی و تعیین تکلیف آیندۀ جامعۀ افغانستا

ها در امر برنامه وجه ناشی از درایت و صالبت آن

ها آنگونه که قبالً ها نیست. آنریزی جنایت کارانۀ آن

به آن اشاره گردید، محصول و فراوردۀ نظام 

های امپریالیستی از جمله امریکا داری و قدرتسرمایه

و متحدان آن در منطقه اند؛ بنابراین مسؤولیت مستقیم 

گی و حاری، ویرانی و به یغما بردن زندهحمالت انت

المللی طالبان و جان هزاران انسان به دوش حامیان بین

 باشد.برنامه ریزان اسالم سیاسی می

جنایات، ویرانی و کشتار روزمره توسط 

جنایتکاران اسالمی که با تأسف جز برای 

قربانیان مستقم آن، برای دیگران به یک امر نسبتاً 

یی در افغانستان تبدیل شده است، باردیگر  عادی

از جوانان دانشجو قربانی گرفت. در مدت زمان 

بار در مرکز کوتاهی پس از جنایت مرگ

امروز دانشگاه کابل در  "انشکوثر د"آموزشی 

قلب شهر آماج حمالت تروریستی طالبان و هم 

 پیمانان عقیدتی شان قرار گرفت.

ها ساده انگارانه تقابل جهل با آگاهی این جنایت

شود. اما واقعیت این است که برخی از تصور می

المللی آن ها از سطح رهبران طالبان و حامیان بین

د. فرزندان شان در سواد باالیی برخوردار ان

نمایند. این میهای مطرحی تحصیل دانشگاه

ها نیست. بیانگر افکار و جنایات نتیجۀ جهل آن

افق دید آنهاست. این جنایات ارزش انسان را در 

تفکرات آنان و در برابر منافع آنان به نمایش 

 گذارد. می

١٩ادامه در صفحه   


