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 سخن آغازین

 

وقوع انقالب های متعدد در قرن بیستم و تاثیرات مهم آن در تاریخ سیاسی جهان، از  واژه انقالب و انقالبی بودن، به دلیل 

به نحوی شاهد وقوع تحوالت انقالبی بوده  ،تمدن ها و ملل جهان ای همه زیرا مباحث عمده علم سیاست محسوب می شود.

 این در حالیست که، بشمار آورد. توان از مباحث اصلی علم سیاست و جامعه شناسی واژه انقالب را می  در ضمن، اند.

از  یرا نوع ها، آنواره مستلزم کنش و رفتار جمعی هستندمحققان و علمای سیاست و جامعه شناسی، از اینکه انقالب ها هم

و رژیم های سیاسی و حرکت  ها نظام عمل و کنش جمعی، خشونت سیاسی، متغیر های عمل جمعی بشمار می آورند. پس

واژه انقالب، بعد از شکست   اگر چه یک انقالب بشمار آورد. برجستۀ توان از مولفه های ن یافته را میهای منسجم و سازما

علی رغم  آن، تا هنوز این واژه  لیو؛ کاربرد ندارد ادبیات سیاسی جهان ودر اردوگاه کمونیزم کمتر  سر  زبان ها بوده

-کند. من در این کتاب به یک انقالب ملی دلیل نگارش کتاب حاضر را نیز همین مسئله احتوا می دارد.  عالقمندان خود را

دموکراتیک توام با برنامه های بزرگی از حکومتداری گرفته تا اقتصاد، نظام امنیتی، طرح یک سازمان منسجم سیاسی 

د نسل جوان را به آینده انقالبی است که بتوان ،ما انقالب مورد نظر و... پرداخته ام. انقالبی برای راه اندازی همچو حرکت

استبدادی که منشای روشنفکری دارد و غرب زده ها، بانیان اصلی  بسازد و ریشه های ظلم و استبداد را بخشکاند. امیدوار

مجال  هللاان شا  تا جمعی رخ بدل می کند،آرزوی  آن، حساب می شوند. به همین لحاظ انقالب مورد نظر، دارد هنوز به یک

  تحقق یابد.

پدیده  به موشکافی و تحلیل ه، که حاضر، علی رغم موجودیت کتب های مختلف در این زمین نبشتهشایان ذکر می دانم که، 

پدید آیی یک تحول انقالبی در افغانستان می پردازد و این پدیده را، با وجود دورنمای  به ،پرداخته اند های انقالبی و علل آن 

عرصه های سیاسی، اجتماعی،فرهنگی  به  یمتعدد فراروی شکل گیری یک جبهه وسیع مردمی، در تمامچالش های 

از  یاوقات با اشخاص بسیاریخود  نگارنده  زیرا، مطالعه گرفته و راهکار های مناسب رابرای تحقق آن پیشنهاد می نماید.

  که ادعای انقالبی بودن را داشته اند در حالیکه بعد از پنج دقیقه مباحثه و تبادل افکار، به وضاحت مواجه شده امنسل جوان 

نگاهی بدبینانه به معلوم گردیده که اکثریت مردمان کشور ما، بخصوص نسل جوان یا هیچ آگاهی از انقالب ندارند و یا هم 

ناشی از عدم درک درست  به نظر نگارنده، این مسئله، .کنند انقالب دارند و آن را نوعی کنش جمعی خشونت زا تلقی می

و  دهد ی زشت و ویرانگر نشان می را پدیده ، آنانقالب برخالف ماهیت است که توسط مردم ما مفاهیم وداده های انقالبی

از انقالب  هم کیاگر اند . این در حالیست که نسل جوان کشور؛در مورد انقالب را ناقص و ناکافی می نمایاندبرداشت ها 

چند  که کتاب حاضر را ل تحریرعلدر ادامه مناسب می دانم تا  بوده است.  ، سطحیی شاندارند، این برداشت ها یدرک

 :، به گونه اجمالی بیان نمایممسئله احتوا می کند

 بخصوص نسل جوان ضرور است. ،داشتن درک درست و منطقی از واژه انقالب و انقالبی بودن که برای هر افغان :اول 

که تحقق یک انقالب ملی را برای برپایی یک نظام مردم ساالر و عادالنه  مقتضیات زمان و شرائط موجود در کشور :دوم 

 .حتمی می سازد
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 ،در امر نبرد انقالبی  انقالبی یک شخصیت برای دفاع از افکار انقالبی ما با توسل به راهکار ها وخصایل  ،به این لحاظ

یک  نگارش زیرا، نیاز است تا یک طرح جامع و تصویر کلی از آرمان ها و اهداف کلی جنبش انقالبی ما مطرح گردد.

کند.  و ضروری جلوه می طرح مدون و مکتوب برای تحقق آرمان های انقالبی و ایجاد جامعه ای با ثبات و مرفه امر حتمی

 . پرداخته شود نیز پس از روند وضعیت انقالبی سعی شده تا در این بخش به طرح های منظوربه این 

به  و شخصیت یک انقالبی بسیر تکامل روند انقال شود. در خصوص این کتاب باید گفت اما ضروری است تا چند نکته ای 

جلد دوم آن، حاوی مطالبی مفید برای پدید آیی یک نظم نوین ملی با  .ته استصورت مشرح درجلد نخست این اثر تذکر یاف

  در برگیرنده شالوده اصلی از کتاب حاوی مطالبی است که یاین بخش توسل به یک انقالبی ملی و دموکراتیک است.

البی از جنبش انق کد تا یکن ایجاب می زیرا فرایند قبل و بعداز انقالب،  باشد. می ایدیولوژی، سازمان و رهبر ؛ مانندانقالب

 برخوردار باشد تا بتواند بعنوان عنصر و فاکتور   و سازمان رهبر ،مثل ایدیولوژی یک حرکت منسجم سیاسی؛های  مولفه

تواند موجب تغییر و  بدیهی است که هیچ طرحی نمیاز طرف دیگر،  ردد.گمطرح  ،تغییر در جامعه تاثیر گذار در امر

است که زمینه  یاوضاع مستلزم درک عمیق ،مگر اینکه با اقدامات عملی همراه باشد. اقدامات عملیتحول در جامعه گردد؛ 

کند تا تمام طرف های  شرایط حاضردر کشور، ایجاب میهمچنین به نظر نویسنده،  رابرای تحقق آن مساعد می سازد.

؛ طرح های را و تغییر می خواهند تمایل به مسائل سیاسی دارند ،که به نحوی یسیاسی، احزاب و گروه ها و حتی افراد

که  ،و بی ثبات نظامی دارد؛ داشته باشند مناسب ریشه در وضع نا که نا هنجار و نا بسامان وضع این برای نجات  کشور از

بر همین لحاظ جسارت به قلم زدن در این عرصه نموده ام.  به ن ابتکاری در این خصوص نبوده ایم ومتاسفانه شاهد چنی

  یاز طرف واسی و نظامی کشور محاسبه شده با در نظرداشت جو موجود سی مطرح شده در این کتاب،راهکار های  عالوه،

عدم  گیرد. مشکل تروریزم وافراط گرایی، فساد اداری، می بربیشتر مقتضای زمانی را در  آن،مسائل پرداخته شده در

حکومتداری خوب، ضعف دولتمردان، تقسیم نا عادالنه قدرت سیاسی به اساس قوم و زبان و پیشنیه های جنگی افراد، مشکل 

به  مواردی اند که....  ، عدم شکل گیری یک رهبریت سالم ملی وی همجوار به اساس اختالفات مرزیافغانستان با کشور ها

روشن   ، محضحتی االمکان سعی شده تا از حاشیه روی ها همچنان، است.  گردیده مسجلدراین اثر  اهمیت آن، اساس

اجتناب گردد. سعی شده تا راهکار های عملی و منطبق به اوضاع و  ی فراروی فرایند انقالب، جداساختن حقایق و چالش ها

دولت  مانند های از این کتاببخش بجا میدانم تا یاد آور شوم که   گردد. پیشنهادشور برای حل معضل کنونی کشور احوال ک

" در خدمت عالقمندان سیتوسط نگارنده تحت عنوان "طرح های سیا های کوچک، قبال به شکل جزوه ما، انقالبی آیندۀ

  به چاپ رسیده است. ،کشور یروزنامه ها از قرار گرفته تا جائیکه در بسیاری

قالب  واژه انقالب جامع در مورد و به قلم زدن در مورد آن کرده، دیدگاه های آنچه نویسنده در نبشته حاضر جسارت

از اینکه، محتویات    در مورد انقالب می نمایاند. ،تاریخ ،نظریات و برداشت های علمی و سازمان یافته را  ؛تیوریک آن

کتاب حاضر طرح های تحقیقی و یا علمی نیستند که کدام بنیاد تیوریکی را پیشنهاد کنند، به همین لحاظ تمام نبشته های آن 

است و محتاج کدام منبع و  بوده حاصل برداشت های شخصی نویسنده از البالی مطالعات و تجربیات اش در این عرصه

آشنایی  ،با دو جنبۀ تیوریک و پراکتیک )نظر و عمل( انقالب ،طالعه این اثر، نسل جوان کشورمامید با م باشد. ماخد نمی
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تا باشد  حاصل نموده، برای سمت و سو دهی، افکار انقالبی سائر اعضای جامعه بخصوص طبقه جوان، کار و پیکار نمایند

  .یز ما افغانستان باشیمروزی شاهد شکل گیری یک جنبش انقالبی ملی و مردم شمول در کشور ما عز

هر آنچه در سخنان این مجمل گنجانیده ام بسی  من به نیکی درک می کنم کهدر ادامه، می خواهم صادقانه اعتراف کنم که  

روند تکامل شخصیت انسان  ، که ما آن را "خواهد بود  یمطالب احتوا کننده ای از هیچ بهتر است که یرسا نیست، ولی اندک

. این روند از یکسو زمانگیر است و مند تربیت و تعلیم مداوم و مستمر استنیاز ،انقالبی شخصیت تکامل امیم." می نانقالبی

کتاب حاضر حاوی نارسایی   ممکن نمایم که یبجا میدانم یادآور ،از سوی دیگر ریسک های را هم در قبال دارد. در ضمن

که همانا راه اندازی یک انقالب ملی است، به حاشیه رانده شده ؛ که از طرح نمودن اصل مطلب ها  و فاقد مطالبی  باشد

عزیزان در  در این خصوص مسرانه انتظار پیشنهادات سازنده ی شما باشد که از خواننده گرامی عاجزانه پوزش می طلبم.

 هستم. جهت بهبود این نبشته

مهر و توجه خاصی، در تهیه و ویراستاری این اثر  کهعبداالکبر "نورزاد"، تا از پدر بزرگوارم جناب  بجا میدانمدر فرجام 

اندک و ناچیز مبذول داشته، و از این بابت مرا مشکور و سپاسمند قلبی خود ساخته، برای بیان امتنان و حرمت گذاری 

تکمیل  هاستفاده نمایم، زیرا اگر توجه و رهنمایی های شان در این خصوص نمی بود، شاید بنده برای سالیان متمادی، موفق ب

از خواننده گرامی صمیمانه استدعا می گردد تا این طرح ها را به اساس واقعیت بینی و  بر عالوه، کتاب حاضر نمی شدم. 

جو حاضر سیاسی در کشور مورد تحقیق و مداقه قرار دهد و راهکار های پیشنهاد شده آن را از عینک بی طرفی 

 تماشانماید.

 

 نورزاد

 میالدی ۲۰۱۶برابر با  ۱۳۹۵تابستان 

 کابل
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 انقالب در تیوری و عمل

، بکار میرفته چنانچه نوشته های باقی مانده از دوران گرایانه چپ رادیکالی یشه هایحتی قبل از ظهور اند واژه انقالب

ق.م  ۶۰۰ق.م تا ۱۴۶باستان نشان میدهد، که واژه انقالب قدمت بسیار تاریخی دارد. بر اساس پژوهش های علمی، در فاصله

انقالب و ۱۷۰ شاهد  ،ق.م تا ، روم باستان ۵۰۹ تا م ۴۷۶انقالب در یونان باستان به وقوع پیوسته است و در فاصله ۸۴

 اغتشاش بوده است.

رفت، واژه انقالب از ابتدا در یونان قدیم کار برد داشته و مورد استفاده قرار می گرفت. اذعان  تذکر قسمیکه قبال در مقدمه 

که برای حیات  ،ها مسئله دیگر دهو مناسب برای ادامه حیات بهتر وسائل تغییر، تحول، زدودن ظلم و بیعدالتی، ایجاد جم

گیر مبارزه  فراول مناسب و را وا میدارد تا برای ایجاد یک تح بشرگی امروزه حتمی شمرده می شوند، بشری در زنده 

این امر باعث شده تا واژه انقالب در ادبیات بشری بخصوص در حوزه عمومی زنده گی بشر  از سوی دیگر، .پیگیر نماید

  همواره وجود داشته باشد.

تا از تیوری وواژه انقالب آغاز نموده و به خواننده  ،در این بحث برای شرح خوبتر و واضح تر واژه انقالب الزامی میدانم 

چه زمانی به انقالب نیاز است و فرد انقالبی اصیل  ؟و چه مفاهیم را در بر میگردآمده که انقالب از کجا  ،قدری واضح سازم

 .و تیوری های آن بلدیت داشته و هدف تحریر این کتاب را درک نماید اهداف انقالبی خواننده محترم از ابتدا باتا  کیست؟

قالب یعنی پراگنده گی کنند که ان همه فکر می .تعبیر وارونه و معکوس دارند ،از واژۀ انقالب ما، امروز مردم متاسفانه چون

دقیق  ایاگر معن معه بسوی بد بختی و سراسیمه گی. ولیدن جاانقالب یعنی از بین رفتن نظم و ثبات و کشان .ونا هنجاری

بوده و برای بهتر  الزامی ر مرحلۀ از زنده گی انسان هاانقالب در ه درک می کنیم که ،سی قرار دهیمرانقالب رامورد بر

و مهار تمام نا برابری های که از آن رنج می  شان حقوق حصولمردم خود برای تا  ،نیاز است ،ط حیات بشرییشدن شرا

معنی پراگنده گی و نا  به آیا انقالب واقعادر اینجا سوالی پیش می آید که  .نمایندانقالب  تحرک عمومی بزنندو دست به ،برند

 را که انقالب های بزرگیوری های انقالبی و پیامد های توان با واکاوی نظریات و ت هنجاری است؟ جواب این سوال را می

بهتر است  با توجه به پیشینه انقالب های بزرگ بشری که درتاریخ ما بوقوع پیوسته اند، ارائه نمود. ؛است در جهان رخ داده

را به ارمغان  برابری و ازد که انقالب واقعا رفاه، عدالتسمی نکته قانع  این که ما را به ،بانقال واژه عریفبه تبپردازیم 

انقالب در لغت به  باشند. " انقالبی" مییوند تکامل گرامستلزم یک ر جوامع و کشور ها در حال نابسامانی، همه می آورد و

چرخش دورانی معنی زیر و روشدن یا پشت و رو شدن است که در آغاز از اصطالحات علم اختر شناسی بود و در معنای 

از  یولی بمرور زمان این واژه در معانی مختلف بکار رفته و ابعاد گوناگون .جای اول به کار میرفت بهافالک و ستاره گان 

انقالب به تحولی گفته »: انقالب را اینگونه بیان میکنند غرب، فالسفه .دکن افاده می ،و بنیاد شهتغییر و تحول را در اصل ری

توده  -هر گونه جنبش اجتماعی  ،نگاه جامعه شناسان از .»ی لزوما عوض شده باشدذات و ماهیت یک ش در آن، که می شود

انقالب نامیده می شود. پس انقالب به  ، جنبششودصالح یا دگرگونی اجتماعی فرایند های عمده ا پدیدی آیی به منجر که یی



 13 

آن دسته از تحرکات جمعی و کولکتیفی اطالق میگردد که منجر به آوردن تغییرات وسیع و بنیادین در حکومت ها و ساختار 

مسیر له از انقالب های که د. برای اثبات این مسئله رجوع می کنیم به یک سلسنشو ک کشور ویا جامعههای اجتماعی ی

 های مثل، انقالب انقالب به مثل . به گونهبرخوردارهستند ویژه ی و از جایگاهی تاریخی تاریخ بشری را دگرگون ساخته اند

کتاب خود زیر   ۴۷در صفحه . توجه کنید به تعریفی که داریوش آشوری ۱۹۱۷و انقالب روسیه در  ۱۷۸۹کبیر فرانسه در 

 "انقالب یا نیز رجوع می کنیم. های سیاسی( بیان داشته است ) فرهنگ اصطالحات و مکتب دانشامۀ سیاسی عنوان

revolution  ،به صورتی و دگرگون شدن است.  این اصطالح که  در لغت به معنای در آمدن صورت  مترادف انگلیسی آن

رفت از  در اصل برای در اختر شناسی برای جنبشهای ستاره گان و خورشید ) انقالب شتوی، انقالب صیفی( به کار می

و از آن پس در کاربردهای  کاررفته  بههای سیاسی و اجتماعی  شهفده هم میالدی در اروپا به استعاره برای خیز یسده 

از  ی ) انقالب صنعتی، انقالب تکنولوژیک و جز آن( یا در جنبه معنای دگرگشت اساسی یا کامل شیوه تولید ،ه یی خودتاز

پس انقالب برای  رفته است".بکارانقالب فرهنگی و جز آن  انقالب علمی، مانند نده گی فرهنگی، اجتماعی و فکری ز

می شود که یک فرایند ملی و خود جوش مردمی را بدنبال داشته و  اطالق بشریدر جوامع  یدگرگونی های عمیق و بنیادین

 گردد.  سبب تغییر و تحول در ساختار آن

را شامل می شود که یک فرد یا گروهی از افراد هم  مسائلی کر ، رفتار و سلوک و همهفرهنگ، سیاست، اجتماع، ف انقالب

در  فکر و از قبل به توافق رسیده برای آن پیکار نموده و جهت رسیدن به حالت مطلوب و نیل به اهداف گروهی و فردی

 پردازندمی  برای کسب قدرت سیاسی مبارزه تحول طلب در یک نظم سیاسی منسجم و ارگانیک به های اندیشه چهارچوب،

 بزرگی را غییراتت  و تحوالت است، انقالب ها، ن بیستم که قرن انقالب های فکریدر قرخواستار حصول قدرت هستند. و 

اغلب انقالب ها در جوامع در  نکته جالب این است که .است بوجود آورده  ختار های سیاسیو سا تغییر نظام ها عرصهدر 

پیامد ها  را برای کل جهان داشته  و رویداد انقالبی که عمیق ترین نتایجرخ داده اند. در کشور های صنعتی دو  حال توسعه 

ده است . هردو رخداد در جوامع عمدتا روستایی و دهقانی رخ داندچین بوده ا ۱۹۴۹روسیه و انقالب  ۱۹۱۷اند، انقالب 

بسیاری از کشور های جهان ولی  ،اکنون به سطح باالی از صعنتی شدن دست یازیده است تااگرچه شوروی از آن زمان 

 را به تجربه گرفته اند. یانقالبفرایند ظهور سوم

تقسیم نمود:  اول انقالب های کالسیک  نظیر انقالب  به دو طیف خاص از لحاظ زمانی توان  انقالب ها را میبر عالوه،  

انقالب امریکا، انقالب  همچنان یاد می شود، هم شد که بنام انقالب مادر ییاروپا جوامعنسه که منجر به رنسانس در کل فرا

نقالب . دوم ااز جمله انقالب های کالسیک قلمداد می شوند سائر آن و جنبش مشروطه ایران، انقالب روسیه، انقالب در چین

اروپا  ایران و اخیرا انقالب های رنگی در شرق مکسیکو، ترکیه، مصر، ویتنام،کوبا، نیکارگوائه، های معاصر مانند انقالب

 .ر های عربی و شمال افریقاو آسیای میانه و انقالب بهار عربی در کشو

ژرف و عمیق در کشور  اتتمام این تحوالت انقالبی در تاریخ بشریت، منجر به آوردن تغییرالزم است یاد آوری شود که  

دسته از مردمان این کشور ها به های یاد شده گردیده و نظام های پوشالی، و کالسیک قرون وسطایی را بر چیده است. یک

تعالی و پیشرفت رسیده اند و تعدادی هم حالت بد تر از قبل از انقالب را به تجربه گرفته اند. حال که خواننده محترم به 

 زنی الزم است تا عوامل بوجود آورنده انقالب را ،تیوری و اندیشه های انقالبی فالسفه وکارشناسان انقالبی آشنایی پیدا نمود
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ها و  رخ دهد؟ آثار و عالیم لزوم انقالب در کشور انسانی انقالب در جوامع تایم. که کدام عوامل باعث می شود تببین نمای

 الزمی است؟  ،دارند ور های که به نیاز به انقالبط و اوضاع جاری در کشیجوامع چیست؟ آیا تناسب شرا

 ،را در جامعه نیاز دارد تا جو مناسب الب خود به پیش زمینه هابه جواب این سواالت این طور پرداخته می شود که انق

از  فرد انقالب مهیا و مساعد سازد که این خود مستلزم پیش شرط های است که هر جنبش انقالبی، فرد و وقوع برای بروز

مد نظر  آن را باید،ط نا به هنجار اجتماعی، سیاسی  و فکری رنج می بردیکه از شرا ی و باالخره هر جامعه اعضای آن

 داشته باشد.

 پیش زمینه های انقالب

هر روند  که دنمهم تشکیل میده چند عامل را عمدتا پیش زمینه ها و عوامل بوجود آوردندۀ انقالب در جوامع امروزی

را نادیده . اگر بدون تعمق و کنجکاوی از این عوامل بگذریم و آن ها بستگی دارد یۀ انکار نا پذیرنانقالبی به آن به گو

 های بگیریم، در تشخیص انقالب موفق و نا موفق، نا کام بوده ایم. بر عالوه الزم است تا تمام مولفه های تاثیر گذار بر روند

برای اثبات انقالب خوب و  ،مورد ارزیابی و مداقه قرار دهیم و نتایج حاصله را ،مشخص از انقالب را به گونۀ قبل و بعد

 یش زمینه های یک انقالب خوب قرار ذیل اند:بد، بدست آوریم. پس پ

 نارضایتی عمومی از نا هنجاری موجود در جامعه :اول

تواند تبدیل به  ولی هر نا به هنجاری نمی .شود آندر  انقالبی تواند منجر به آوردن تغییر نارضایتی افراد در جامعه می 

یکره این نارضایتی عمومی مبدل به ناامیدی از اصالح در پ اول، انقالب گردد و اوضاع را دگرگون سازد. زیرا نیاز است تا

عناصر  مبدل گردد. عمومی را بر می انگیزد، خشم و عواملی که  تا اندک اندک به عناصر شود،در جامعه  مستقرسیاسی 

 ه خشمرا ب جامعه طبقات رنگ، نژاد، قوم، مذهب ......  طبقه بندی جوامع به لحاظ است. به خشم آورنده یک جامعه متعدد

از  قدمت تاریخی زنده گی در یک کشور واحد را دارند که تیزیرا تمام مل برد.به پیش می  سیاسی، آورده و تا حد خشونت

نموده و مانند پیکر واحد درآمده اند. فلهذا انقطاب  ندگیو همزیستی مسالمت آمیز ز حصل دردر کنار هم  پیدایش، بدو تاریخ

معطلی آتش زدن به هیزمی است که بدون  ،و انشعاب در جامعه زیر نام های قوم، مذهب و موقعیت اجتماعی در حقیقت

شده  تحمیل ینوع ، بادرحال حاضر که ما افغانهابویژه،    .لجام گسیخته می سازدموجود را  م اجتماعیگردیده و نظ حریق

که انسجام ملی ما به اثر مرز بندی های کاذب زیر  به وضاحت می بینیم مواجه هستیم،عاب باالی جامعه انقطاب و انش ای از

موجودیت  علی رغم زمان، تار قبیلوی آن از دیربا وجود ساخ ما، می بینیم که جامعه ما .قوم و زبان شدیدا متاثر شده است

از  موارهمده و هآده و مانند مشت واحد پوالدین در مانند جسم و پیکر واحد بافت خور ،اقوام واقلیت های مذهبی مختلف

و محیالنه دشمنان دوست  . حال که سیاست های مکارانهندبرابر یوغ استعمار دفاع نموده ادر  ،تمامیت ارضی این کشور

 این ملت را پارچه پارچه نموده و زمینه مداخله ؛یا سهوا فریب اجانب را خورده اندافغان های که عمدا   نمای ما در تبانی با

، باید هرچه بیشتر به وحدت فکری و ایدیولوژیک مبتنی بر را مساعد ساخته اند شانبه امیال شوم   جهت رسیدن آنها،

 .ارزش های اسالمی خود را حفظ کرده و متحد باشیم
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 فکریموجود منظ به جای یور ایدیولوژی های جدید و جایگزینظه :دوم  

منجر به  ،زیرا ایدیولوِژی مانند رهبر در فرایند تغییر و تحول .اثر گذار و مهم است راینقش ایدیولوژی در روند انقالب بس 

دهد تا خود همراه با  این فرصت را می ،تحقق آرمان های هر انقالب شده و به انقالبیون و دستندر کاران سیاسی انقالبی

. و صفوف انقالبیون را فشرده بسازند افراد جامعه نقش بازی کنند ،غیب بیشتر دیگرهمقطارانشان برای تشویق و تر

انقالب  ی ازوعمعنی خاصش ن که  گردد نحوی نمادین بیان می به ایدیولوژی به معنی اشتراکات فرهنگی و عقیدتی است که

با ارائه تصویر شفاف و واضح از وضع موجود اهداف را فراروی افراد ناراض  . ایدئولوژیگردد گفتاری محسوب می

لوژی برای یو. واژه ایدآغاز گر شوندو روند انقالبی را  کنندایده ها و نظریات جدید اقدام  به ،دهد تا در محور آن قرار می

مند  از افکار و ایده های سامان یمجموعبه  از آن که بعد ،توسط دستوت دوتراسی استفاده گردید ۱۷۷۶اولین بار در سال 

گردد که راهروان و پیروان خود را برای تحلیل موقعیت ووضعیت موجود جهت ترسیم اهداف و غایه  اطالق می یفکری

دارد.پس نقش ایدلوژی در روند انقالب مانند نقش راهنمای ترافیکی  است که راننده با نشستن جلو فرمان  های فکری وا می

برینتون گفته است که  جاده مورد نظر راننده می کند.  در ،در جهت سوق دادن موتر به مسیر مطلوب با استفاده از آن ،موتر

 در آن، نقشدهد و  لوژی روح انقالب را شکل مییوپس اید .لوژی جدید شکل نمی گیردیوبدون ظهور اید ؛هیچ انقالبی

را پیموده و برای  اصلی اهداف تعیین شده،مسیر به توجه اصول، با وقواعد  بردنکاره تا باب را بازی می کند، رهنمون

گرد که حکومت  را نشانه می یایدیولوژی اهدافبر عالوه،  .غایت مبارزه فکری، به نتیجه ای دلخواه دست یابد رسیدن به

 :ا احتوا می کندردو موضوع  ، عمدتاآن عاجز بوده و قادر به تحقق آن نیست. هدف ایدیولوژی بهدسترسی  ازموجود 

 ؛انقالب طرح شده و انقالبیون به صفوف انقالب برای تکمیل و به منصه اجرا در آوردن اهداف حامیاناول: جذب 

 .برای برپایی انقالب واحد انقالبی نخبه گان جهت هماهنگ کردن آنها در یک جهت  ساختار شکل دهی:  دوم

وزی و یا شکست و آینده پیر حاضر در حال اصول،روند و چهار چوب  موفقیت چگونگی وایدیولوژی در هر انقالب  پس، 

نقش بسیار اساسی دارد. زیرا موجودیت ایدیولوژی در هر روند انقالبی منجر به جذب افراد بیشتر جامعه به صفوف  ،آن

غایی در حالیکه هر نوع کمی وکاستی در نحوه ارائه ایدیولوژی و اهداف  .کند انقالبیون شده و پیروزی آن را تضمین می

پس هر  سبب ناکام شدن پروسه انقالبی خواهد شد. که نقش مبلغین اهداف انقالبی را به عهده دارند،آن، از طرف انقالبیون 

 ت.پیروزی نزدیکتر و موفق تر اس به که به آرمان های آن جامعه نزدیکتر باشد یایدیولوژی

 از وقوع حوادث و رخداد های راکه در قدم نهایی منجر به آوردن یکند. اگر سیر عین موضوع در جامعه ما هم مطابقت می

در می یابیم  ،به دقت واکاوی کنیم دند راگرمی  وامع انسانیبنیادی و عمیق در ساختار نظام سیاسی و اجتماعی ج تحوالت

ط بدتر از گذشته بر اوضاع یشرا تامطابقت نداشته و باعث شده و خواسته مشروع مردم  به آرمان ها ،تحوالت که بیشتر این

دانیم که کدام جریان با  کشور حاکم گردد. ما که حد اقل دوسه جریان به اصطالح انقالبی را به تجربه گرفته ایم به نیکی می

 چه بوده است. قدرت توسط این جریان ها، از حصولعواقب ناشی  و ام محوریت سیاسی رویکار آمدهکدام برنامه و کد
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 سوم: گسترش روحیه انقالبی درمیان افراد جامعه و ترویج انارشیزم

است.  انقالب قیقت نقطه آغازین دوراندر ح ،که شدیدا نیازمند انقالب است ای گسترش روحیه انقالبی در میان افراد جامعه

 دولت حاکم اطاعت از مقید به خود را و دست زده افراد جامعه از شدت ظلم وبی عدالتی به نافرمانی مدنی ،در این مرحله

 . اینجاست که و به ناچار تسلیم روند انقالبی می شوند هرنوع تغییرات و تحوالت اصالحی را مردود می شمارند  نمی بینند.

از طرف   د.نباش شان به عمل کردن برای رسیدن به اهدافقادر ه ک ندرسیده ا یجامعه دیگر به آن قدرتتوده های فعال 

تظاهرات مملو از خشونت و ویرانگری دست یازیده  ،شورش ها، انتقاد های مستقیم و خالی از کنایه  مردم جامعه بهدیگر،

گذارد و سطح نارضایتی  را به نمایش می جامعهعتماد میان قدرت حاکمه و افرادکه همه این ها نشانه های از عمق بحران ا

 حال  یمحدودامکانات ولو  دادن که هنوز در هراس از دست ،ساند. در مرحله دوم افراد جامعهر را به آخرین مرحله آن می

نها را به آه انقالبی در میان افراد جامعه، ولی گسترش روحی .راضی به حفظ وضع موجود هستند ،حاضر را در دل دارند

ختم شده و قدرت حاکمه یا به گونۀ ارادی ویا  با قدرت ظالم حاکمه، زد که دیگر زمان تفاهم و توافقاین نکته ملتفت می سا

هم بطور غیر ارادی توانمندی محقق ساختن آرمان های آنها را نداشته و نیاز به تغییر احساس می شود. اینجاست که دقیقه 

کند. هرچه این عد م تحمل  به خشونت و عدم تحمل خالی مینود انفالق فرا میرسد و تحمل و گذشت اجتماعی جای خود را 

کارکنان  و سران دولت پیشین رفتار انقالبیون خشن تر و خونین تر خواهد بود. بر عالوه ،عمیق تر و کینه توزانه تر باشد

از روند انقالبی مانده زیرا، جریان انقالبی، همه آنهاییکه جدا  د گرفت.نمورد خشم وعتاب انقالبیون قرار خواه ،ن همآعادی 

 ارتجاعیورود به مرحله  ، اوج خشم ونارضایتی عمومی،درحقیقت اند را، غیر انقالبی می شمارد و مستحق خشم می بیند. 

هم یا  می رسند و پیروزی در آن بهیا . که گردد نا ممکن ساخته و منجربه تکمیل روند انقالبی می ،بازگشت به عقب را

که یک الیگارشی محدود و منحط به  ،ط حاضر در افغانستان استیمصداق این موضوع شرا .شان می گردد نا کامی منجربه

که متشکل از یک دولت سهامی و فاقد مشروعیت سیاسی در نزد مردم است، مردم را مجبور به عبور از مراحل  ییک تیم

آن  نموده و ،گردد ژرف بر وضع حاکم در جامعه مینارضایتی عمومی و بروز اندیشه های نوین انقالبی که منجر به تغییر 

به قضایا نگریسته و مترصد  ،با بی تفاوتی سران دولتدر این حال،  .سازدمی  عمومی نزدیک به مرحله انارشیزم را

 با دادن امتیازات غیر مشروع سیاسی و اجتماعی به پیکر انقالب ،فرصتی می باشند تا صفوف انقالبیون را پراگنده ساخته

ربه پراگنده شدن صدمه وارد کنند و از خطر غایی آن بکاهند. در مرحله بعدی اگر این ترفند ها و شگرد های سیاسی منج

که با شدت گرفتن خشونت ها، روحیه  ،کنند سران حکومت با خشونت بیشتر نسبت به حوادث بر خورد می د،انقالبیون نگرد

 انقالب می گردد. وقوع،نهایت منجربه  ویت یافته و درانقالبی در میان انقالبیون تق

 انواع انقالب ها:

که الزمی  گردند به دو دسته عمومی منقسم می و ساختار ها طوریکه قبال تذکر یافت انقالب ها از نگاه سیر تکامل تاریخی

است تا بصورت اجمالی به تاریخ این دو دسته، پرداخته شود. زیرا برای رسیدن به یک نتیجه منطقی و قابل قبول برای 

برپایی یک انقالب ملی، نیاز است تا تاریخچه، انقالب ها، مطالعه گردد. پس نظر به زمان وقوع انقالب ها، انقالب های 

 مدرن در درجه دوم مورد مداقه قرار می گیرد. کالسیک در وهله اول و انقالب های
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 دوم:انقالب های معاصر  اول: انقالب های کالسیک 

 انقالب های کالسیک 

اتفاق  ،که سیر تاریخی کامل را پیموده و در زمان اندک دورتر ،به آن دسته از انقالب های سیاسی و مردمی اطالق می شود

در  ساختار جوامع و کشور های در حال رشد و دارای نا همگونی های  یافتیده اند. این انقالب ها از تاثیرات ژرف و عمیق

سیاسی و نا برابری های اجتماعی زیرنام شغل و موقعیت اجتماعی، حرفه، نسب ...... و غیره شکل گرفته و منجر به تغییر 

چند انقالب کالسیک در جهان و منطقه  ،. برای وضاحت بیشتر موضوعندامع گردیده اواجتماعی دراین ج-نظام های سیاسی

 را متخصرا به معرفی می گریم:

فرانسه  ی( دوره ای از دگرگونی های اجتماعی سیاسی درتاریخ سیاس۱۷۹۹-۱۷۸۹انقالب فرانسه) :انقالب کبیر فرانسه -۱

تاریخ جهان است که پس از فرازو نشیب های بسیار، منجر به تغییر  درب، یکی از چندانقالب مادر و اروپا بود. این انقال

 تعدادیآن را متفاوت تفسیر کرده اند  علت نظام سلطنتی به جمهوری در فرانسه و ایجاد پیامدهای عمیقی در کل اروپا شد.

 . اصلی آن، وانمود کرده اندت درز طبقاتی را عل ،دیگر اند و تعدادطبقه متوسط را عامل آن نامیده اختالف میان اشراف و 

ولی درکل، بر عالوه این عوامل، وضعیت نابه هنجار اقتصادی در فرانسه و تضعیف فرانسه در جنگ های بی مورد با 

دانند که با حمله معترضین به زندان باسیتل آغاز شده و با قتل مسکیملیان روبسپر خاتمه میابد. نتیجه  اطریش را عامل آن می

بودند که  دیگر ارزش های غربی ایوکراسی، حقوق شهروند ...... وین از سیاست، روشن گری، ملی گرایی، دمآن جدایی د

گفته  در تاریخ بشر ،این انقالب از خونین ترین انقالب هابر عالوه،   فرانسه گردید. در در اخیر منجر به اعالم جمهوری

یکالی، دست به اعدام های خودسرانه زده و تعداد زیادی از مردم برهبری روبسپر با شیوه های راد ن،می شود که انقالبیو

 فرستادند. مرگ را به کام

که در سال  صورت گرفتدر روسیه  ای جنبش سیاسی بوسیله روسیه، ۱۹۱۷انقالب :روسیه ۱۹۱۷انقالب اکتبر  -۲

 اتحاد شوروی ر ایجادبود به اوج خود رسید و ب روی کار آمده ،ت موقت که بعد از حکومت تزارهابا سرنگونی دول ۱۹۱۷

انقالب روسیه با حاکم در ضمن، ب در دو مرحله صورت گرفت. بر قرار بود( انجامید. این انقال ۱۹۹۱) که تاسال  سابق

حکومت موقت  ،حزب کمونیست شوروی یشدن گروه های انقالبی سرخ کمونیست به رهبری لینن و اعضای پولیت بورو

ن ساخته و مدل دیکتاتوری چپ پرولتاریا را جایگزین آن ساختند. این انقالب بعد ها منجربه وقوع انقالب های را سر نگو

 .دیگر در اکثر کشور های جهان سوم گردید که از حمایت وسیع نظام سیاسی شوروی برخوردارد بودند

ه در ک شد تغییراتی به و تحوالتی است که منجر مجموعه رویدادها:  American Revolutionیایی انقالب آمریکا -۳

ها از گردید. اولین درگیری متحقق ایاالت متحده آمریکاو تأسیس  بریتانیااز  مریکای شمالیسیزده ایالت آجدائی   نتیجه آن

در نیویورک  ۱۷۶۵شهر بوستون شروع شد که به دنبال شدت عمل پادشاهی انگلستان به سرعت گسترش یافت. در 

هم پیمان  ،ها در این کنگره برای اقدام علیه انگلیسن کوچ نشینتشکیل شد که سران ای ،کوچ نشین ۹ای متشکل از کنگره

انقالب  .از مردم درخواست کردند که برای مبارزه با اشغالگران آماده شوند ،رهبران کوچ نشین ۱۷۷۵شدند و در مه 

امپراتوری  ۀز سلطشود، بیشتر نبردی برای دستیابی به استقالل و خارج شدن اهایی که از آن میآمریکا، با وجود تجلیل

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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امریکایی، در قیام خود علیه پادشاهی انگلیس، نشینان  بود و چندان به دالیل اجتماعی صورت نگرفت. مستعمره انگلستان

که از آن پس دیگر منافع خود  ،خواستند روابط اقتصادی و اجتماعی خود را دگرگون سازند؛ آنها خواستار آن بودندابداً نمی

م مستعمراتی ای متفاوت با رژی ایجاد جامعه ،را با طبقه حاکمه کشور مادر تقسیم نکنند. به این ترتیب، هدف از کسب قدرت

زمان آغاز و پایان این انقالب مورد بحث است، ولی برخی سال  .که تحقق یافت پیشین نبود، بلکه نوعی جداسازی منافع بود

 .شمارندرا پایان آن می جرج واشینگتنو ریاست جمهوری  ۱۷۸۹و سال  میالدی را سال شروع آن ۱۷۵۷

توسه دونگ رهبر انقالبی آن با پیمودن دهه کیلومتر تا  مائو بود که  ۱۹۴۹نقطه آغاز این انقالب سال   :انقالب چین -۴

رسیدن به پایتخت مبارزه کرد و انقالب مردمی چین را به انجام رساند. مرحله دوم این انقالب، عمدتا برای حفظ دست آورد 

ها این ، صورت گرفت، که به نظر بسیاری انقالب فرهنگی با وقوع۱۹۶۶در سال  های مرحله نخست صورت گرفته بود

 مائوب کمونیست چین بود به رهبری همسرترین کشمکش قدرت در حزترین و اساسی بزرگ مرحله در تاریخ انقالب چین،

آموزان بر پا کرد. را برای حمایت از مائو از دانشجویان و دانش گاردهای سرخ و ارتشی به نام بوقوع پوست جیانگ چین،

د. گاردهای سرخ در سال مائو نام مرد برتر چین را از آن خود کر ۱۹۶۸های میانه رو حزب اخراج شدند. در سال چهره

 .شودبه دست ارتش چین سرکوب شد. انقالب فرهنگی چین اشتباهی استراتژیک محسوب می ۱۹۶۹

 اما انقالب های مدرن شامل این انقالب ها می شوند: 

دانشجویان در ایران، که با مشارکت اکثریت مردم، احزاب، روشنفکران و ی یدشخور ۱۳۵۷انقالب سال   :انقالب ایران -۱

ایران انجام پذیرفت، نظام پادشاهی ایران را سرنگون و زمینه روی کارآمدن نظام جمهوری اسالمی را فراهم نمود. تفکرات 

 .داشتد در آن، و شخصیتهای اسالمی، در این انقالب حضور برجسته ای

بیستم واوایل قرن بیست و یکم میالدی به تحوالتی که در اواخر قرن :انقالب های رنگی در شرق اروپا و آسیای میانه -۲

تمایل  وروی سابق به وجود آمد و باعثبر پایه نظریه مبارزات بدون خشونت، پس از فروپاشی کمونیسم در برخی اقمار ش

این عبارت  از بلوک شرق به بلوک غرب شد، گفته می شود. مبنی بر تغییر سیاست وابستگی هیات حاکمه این کشور ها

ر توسط واسالو هاول، رئیس جمهور پیشین چک که درآن زمان رهبر مخالفان این کشور بود مورد استفاده برای اولین با

 قرار گرفت.

در کشور گرجستان اتفاق افتاد و رئیس  ۲۰۰۳انقالبی بدون خونریزی بود که در سال  ،انقالب گل سرخ:انقالب گل زر -۳

 برکنار کرد. ت،از قدر ادوارد شواردناردزی را آن کشور، جمهور وقت

 ۲۰۰۵تا جنوری  ۲۰۰۴که از نوامبر  گفته می شودتفاقات و اعتراضات در اوکراین سری از ا یک به :انقالب نارنجی -۴

و  الب نارنجی اوکراین را بر افروختآتش انق ،و با مسموم شدن ویکتور یوشچنکو توسط ویکتور یانکوویچ. تفاق افتادا

انتخابات که از حمایت گسترده مسکو برخوردار بود رئیس جمهور اوکراین گردید.  اول یانکوویچ با برنده شدن در دور

حکومت  آن، اخیرا وی با موج گسترده ای از اعتراضات مجبور به ترک اوکراین گردیده و در مسکو پناهنده شد و بدنبال

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF_%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF_%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%AE&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%AE&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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ی وابستگی خود را به روسیه اعالم قدرت را در دست گرفت و چندین منطقه از جمله کریمه طی رفراندم های مل ،غربگرا

 .نموده و زمینه عینی تقابل میان غرب و روسیه را فراهم نمود

به اثر آتش زدن یک جوان تونسی بنام محمد عبدالعزیز، موج  ۲۰۱۱در سال :بهار عربی خاور میانه یا انقالب های -۵

گسترده یی از خیزش های ملی و مردمی بر ضد دیکتاتور های کشور های عربی و شمال افریقا آغاز شده که نکته آغازین 

تمادی با ارعاب ن مان تونس، بعدا لیبیا، مصر، یمن، سوریه، بحرین........... و غیره بودند که دیکتاتوری های که طی سالیا

بودند یکی پس دیگری سرنگون گشتند که این جریان بنام بهار عربی) انقالب  کردهحکومت  در این کشورها، ووحشت

 عربی( یاد می شود.

 :نتایج انقالب

انقالب ها با نتایج و پیامد های چه خوب و چه بد همراه هستند. در کل زمانیکه یک پدیده و یا یک نظم ارگانیک از  ،طبیعتا

دیگر وجود تغییرات و تحوالت در آن یک امر بدیهی است. انقالب و وقایع آن تا اندازۀ زیاد تحت  ،بنیاد متحول می شود

بعضی اوقات بعد از یک دوره مبارزه انقالبی کشور فقیر  انقالب شده اند.  تاثیر مستقیم همان رویداد های است که منجربه

شده و به شدت دچار نفاق و از هم گسیختگی می گردد. چرا؟ به علت اینکه بقایا و هوادران رژیم سابق یا گروه های دیگری 

مجددا دست به صف آرایی و  کنند ممکن است نیروهای خود را دوباره گرد آوری نموده که برای کسب قدرت مبارزه می

مشابهی به انارشیزم قبل از انقالب را پدید می آورد. میزان  یزمینه اغتشاش و نوع حالت ،تهاجم بزنند. که این کار خود

موفقیت انقالب های مردمی به طور مطلق مرتبط می شود به دوستی یا دشمنی با کشور های همسایه و همجوار. اگر کشور 

د و دولت باشند برای آوردن نظم پس از انقالب دست به کار می شوند و اگر مشکل در میان دولت جدیهای همسایه دوست 

همسایه با مشاهده تغییرات وارد شده ای ناشی از روند انقالب دست به تحرکات  های دولت ،همسایه وجود داشته باشد

در این  .تا انقالب به شکست مواجه شود ی می کندخصمانه زده و زمینه های انارشیزم پس از انقالب را مهیا و بستر ساز

معموالنیروهای حامی انقالب با بکارگیری قدرت و سلطه دولتی به مهار هرنوع تحرک چه سیاسی و چه نظامی از حال، 

کند. اتفاقا این همان رویکردی است که  را فراهم می آنان طرف هواداران نظام شکست خورده دست یازیده و زمینه سرکوب

که با تداوم سرکوب و اختناق  ،ون و همکاران شان انجام داده بوددولت شکست خورده قبل از وقوع انقالب در برابر انقالبی

گردد. به همین علت است  زمینه های عینی تطبیق ایدیولوژی انقالبی رنگ باخته و ایدیولوژی جبر و فشار جایگزین آن می

محکوم به شکست شده و  ،سرنگونی دولت قبلی روند و به کارزار انقالب شدن که اکثر کشور های جهان سوم بمجرد وارد

آرامی های سرتاسری را مهیا می سازد چرا؟ به علت اینکه اکثر کشورهای که انقالب درآن رخ داده اند جوامع از  ناۀ زمین  

همکاری غیر ، و در بسیاری مواردقماش نسل سوم ویا به اصطالح) جهان سوم( بوده که از آگاهی الزم طبقاتی محروم بوده 

 گردد. منجر به شکست روند انقالبی می ،مستقیم خود انقالبیون

دیگر زمینه های عینی و بستر مساعد رنگ گرفتن و نهادینه شدن آرمانهای  شود،که روند انقالبی با شکست مواجه حال 

نان انقالب با استفاده از فرصت، دست به تحرک زده و گردد. دشم انقالبی از بین رفته و به یاس در میان انقالبیون مبدل می
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د که این خود مرحله خطرناک تر از وقوع انقالب و نزمینه شکل گیری دوباره نیروهای ضد انقالب را مساعد می ساز

 امکان تقابل میان نیروهای متخاصم را مساعد ساخته و جامعه را به هرج و مرج می برد.

 

 انقالبی و انسان یبینش انقالب

بگونۀ سرسام آوری بسوی طبقاتی شدن در جوامع که تمام  اوضاع که کنیم طی زیست میی، در شراعصر کنونیما در 

دیگر حرف از لیبرالیزم غربی در میان است که ادعای دادن   در حرکت است. دابله با آن رزمیده انحیات خود را برای مق

را خواست توهین  یدهد که هرچه خواست بگوید و هرک می کند وبه فرد حق می ادی های فردی و اجتماعی را به مردمآز

 کدام میکانیزم و نیز  وجود ندارد یمحدودیت ، در چهارچوب فکری لبیرالیزم، هیچگونهدر حالیکه برای بیان گفتار وی .کند

گیری طبقات در جوامع به  مثال دیگر در این زمینه، رشد روز افزون و شکل مدنظر نمی گیرد. ،مشخصی را برای آن

مردم به  اکثرا ،زیرا در این گونه جوامع ،سئله عادی و طبیعی قلمداد میگرددیک م ،است که دیگر اصطالح لیبرالیزه شده

 در حالیکه گروۀ .به مشاهده می رسدمیان آنها به گونۀ واضح و روشن  یدوگروه ) فربه و الغر( منقسم گشته و درز طبقات

کند  دوم را به گونۀ غیر انسانی استثمار می ، گروۀبه قیمت هیچ به آن دست یافته است که اولی با بهره گیری از نعمات مادی

بلکه بعنوان انسان متعهد و  ؛و به آن هیچ ارزشی قائل نیست. اذعان این مسئله گرایش به سوی کمونیزم و سوسیالیزم نیست

از این نوع  ، سانی و اعتقاد عمیق راسخ به کرامت انسانی که از آموزه های دینی ما استباورمند به ارزش های اسالمی و ان

ما درضمن،  کنم. می حساب ۀ تحت ستمرنج برده و خود را بخشی از جامع ای اجتماعی در میان مردم جامعهتفاوت ه

برای محو کامل نابرابری های  شههمیافغان احساس همدردی داشته و مانند انسان و ،همنوعان مان ولیت داریم تابائمس

 نماییم. انقالبی، اجتماعی و فردی مبارزه و پیکار

 :کند بعنوان افراد و اجزای متشکله جامعه نگاه می از انسان، طیفیربی،  به دو در جامعه امروز غاین در حالیست که، 

ع اسف بار و نا هیچگونه احساسی هم از وضداند و  چاق و فربه که از سیری می کفد وحساب دارایی های خود را نمی اول:

 ؛ندارد و تنها برای ازدیاد سرمایه های خود تالش می کند به هنجار همنوع خود

نوع دوم انسانهای هستند که برای زنده ماندن می رزمند و حاضر اند برای زنده ماندن دست به هر کاری بزنند حتی  دوم:

 بفروشند. نیز اوالد و فرزند خود را

وسیالیزم و کمونیزم به نگلس و سائرین بعنوان پیشگامان سنبرد طبقاتی و اختالفات فاحش حتی قبل از آنکه مارکس و ااین 

برعالوه اعاده توحید در میان بنده  پیامبر را ۱۲۴۰۰۰،به همین علت است که خداوند"ج" وجود داشته است. توجه کنند،آن 

که پیکر جامعه انسانی را هر روز  یسرطان تا به این ،و فردی فرستاده استاعی برای زدودن نابرابری های اجتم ،گان خود

هم دین  و "قرآنکریم "خداوند رب العزت "ج" در کالم مقدس خود نقطه پایان بگذارند. ؛فراگرفته و به عمر آن پایان میدهد

به این نکته اشاره فرموده که  ی اش،آموزه های نوین و انسان مقدس اسالم هم بعنوان کاملترین دین انسان ساز، در چارچوب

 ..... وغیره . ، موقعیت اجتماعیمعیار برتری است وبس. در حالیکه مسائل رنگ، نژاد، لسان ،قوا و انسان دوستیتنها ت
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ما که برای  معیار قرار می گیرد. تقوا و از دست دادهتعامالت اجتماعی  نقش خود را در جامعه اسالمی برای شکل گیری

برای کسب برتری که به قیمت جان هزاران انسان  خشونت بارو نبرد های  متمادی شاهد این کشمکش های طبقاتیسالیان 

 پس ما ،م بود که شاهد این نبرد هستنددر حال حاضر با آن مواجه هستیم و و نیز آخرین نسل نخواهی و بوده ایم ،انجامیده

تاریخی در نبرد علیه ظلم و استبداد   افتخار خواستار کسبو میکنیمعدالت و آزادی و می رزمیم و سینه سپر  حاکمیت برای

 "لیبرالیزم " ای نابرابری اجتماعی زیر عنوان شاهد گسترده گی نظریه ه ،ط حاضریکه در شرا ما . در این زمینه هستیم

کنیم، ما که هرروز  درد و بی عدالتی و نابرابری های اجتماعی را حس می ،ما که هرروز با پوست و استخوان .هستیم

باید بدانیم که بقای این روند به نفع ما نبوده و بالخره مجبور خواهیم بود تا برای بقای حیات خود و  ؛قربانی بی عدالتی هستیم

ه این همنوعان خود مبارزه کنیم. باید بدانیم که با کی مواجه هستیم؟ برای چه پیکار می کنیم؟ و هدف غایی ما برای ادام

راستین انقالبی برای این نبرد دوران ساز خود را  باید با عزم قاطع و ،تواالئاین س برای پاسخ ها،ست؟ با یافتن پیکار چی

ما که  مبدل گردیم. این مبارزه انقالبی برای برپایی عدالت و حاکمیت سیاسی بشردوست، و به سپاهی صادق آماده سازیم

ماکه از تاریخ این ملت به نیکی آگاه هستیم و با وضاحت کامل آن را به  .اوج پویایی و رشد تکنالوژی هستیم ،نسل دوران

دهیم گه هر  از خود نشان نمی یچکترین تحرکآشنایی گرفته ایم، پس چه شده که نقش یک نظاره گر را ایفا می کنیم و کو

 .قربانی می گیرد از آن، لحظه ظلم و استبداد گلوی هزاران هموطن بیگناۀ ما را می فشارد و

اگر به جایگاۀ ما در میان کشور های دارای رفاه و ترقی نظر بیندازیم، هیچ در مقابل همه را مجسم خواهیم دید. بر عالوه،  

تمام ملل جهان اگر به گونۀ قالبی هم شده دم از پیشرفت، آزادی، عدالت و ترقی و دموکراسی می زنند در حالیکه ما هر 

به مضمون اصلی زنده گی ما  " مبارزه برای سه وقت نان"تیم و این ادامه این روندهر لحظه به فکر سه وقت نان هسروز 

 و سمت وسو می نموده احزاب و اهل خبره تعیین ،هر جامعه را در روشنفکری های جریاندر حالیکه،  تبدیل شده است.

برای کسب منافع علیای کشور  مردم برای تحصیل حقوق شان و و برحق دهند، احزاب بعنوان ایستگاۀ خاستگاه های مشروع

جاسوسی، تبهکاری  های در حالیکه بر عکس در افغانستان، احزاب به النّۀ خود قوت و نماد اتحاد ملی استند. و ندک عمل می

ط یامی باقی مانده است، زیرا در شرارهبران سیاسی کشور هم فقط ن ازبر عالوه،   و نسل کشی افغان های مبدل شده است.

بعنوان رهبر  ،هرکس حق ندارد تا با گرفتن پول و سرمایه دار شدن از ما سالم ملی و مردمی هستیم. فاقد رهبریکنونی ما 

نماینده گی کند و بنام ما صاحب جاه و جالل و ملیارد ها دالر شود. ما نیاز به تشکل یک رهبریت ملی با پدیدآیی یک جریان 

کسانیکه با بهره گیری از   م، به خدمتگار نیاز داریم.یبه رهبر نیاز دار ما صادق و وطندوست با یک محوریت ملی داریم.

خواهند مالک یک کشور ویران، بیچاره، فقیر،  کنند در نهایت امر می نام افغان ها، به گرد آوری پول برای خود تالش می

، هرگز رهبر ما نبوده اند و ری بگیرنداین مملکت بهره استثما فاقد علم و دانش شوند و از پیر، جوان، بیوه، مرد، زن و یتیم

 نخواهند بود.

تداوم این وضعیت برای هیچ افغان انقالبی، قابل قبول نیست. ما باید برای پویایی و رشد ما به نیکی درک می کنیم که، 

نیروی محرک کنیم. باید بعنوان می عمل  ،فکری جامعه ما با باور ها و افکار نوین انقالبی بعنوان هدایت گر تودۀ مردم

کشمکش های طبقاتی مبدل گردیم و نقش پراگماتیک و  مبارزه برای ختم امر نبرد انقالبی و در جامعه به عنصر فعال جامعه

حیات دیگر تقلید کورکورانه برای ادامه  .عملی را برای خود و همقطاران خود انتخاب کنیم. دیگر دنباله روی بس است
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من در تالش هستم تا چیزی را باز گو کنم که خیلی ها عادی   ونباید به این منوال ادامه داد. امریست بسا ننگین و شرم آور

خواننده این  این را میدانم که با مطالعه این سطر ها برایجلوه می کند ولی در حقیقت امر، بسیار مهم و با ارزش است. 

ولی  .درنج می بر ،ت نا به هنجار جاری در کشورهردم از وضعی . خواننده ای کهدهد احساس عجیبی رخ می نبشته ها،

ا همگونی های آهنین برای محو کامل نابرابری ها و ن ۀبا عزم قاطع و اراد یم وبر خیز تا  هنوز هم دیر نیست مطمئنا که

انجام انی این  برای .یمرا به نمایش بگذار و اتحاد خود و قوت یمنمای پدران ونیاکان خود رزم  ؛افغانی مانند ،موجود درجامعه

ابیم و آن را منحیث مبدای حرکت انقالبی خود قرار ی خود منبع و اساس انقالبی بیاول برا امر خطیر به دو ابزار نیاز است:

را ثابت  و خود ادهاعی بخرچ دمس در امر شکل دهی افکار عامه، ،نبعد با آگاه شدن از منشور های انقالبی نوی مود دهیم.

و پیکار  متو باید بر خیزی من و پس ) نه تاجک، نه ازبک، نه پشتون، نه هزاره..... و غیره(.  هستیم که تو افغان یمبساز

من خواهر و برادر گفته شما رابه گروه های مختلف دسته دسته تقسیم نمی کنم. من با آواز رسا و در این جا،   !منمایی

 مرد، پشتون، تاجک، ازبک، هزاره، ایماق، نورستانی، پشهدهم، پیر، جوان، زن،  باصراحت کالم همه را مخاطب قرار می

، عرب........ که دیگر بس است بیاید برای افغانستان متحد و مترقی پیکار نماییم و کشور را از این مرحله خطیر با یی

در  لت شدن راسیر انکشاف م کهرا تحمیل کرد یکه جبر زمان و تاریخ بر ما چنان حوادث ور دهیم. فرق نمی کندموفقیت عب

قربانی بدهیم. ما حق داریم در  موارهمالمت دادگاۀ تاریخ نیستم که هبه گونۀ غیر مترقبه ی منحرف ساخت. ما که  کشور

  لذت ببریم. انند انسان های دیگر،م و از نعمات زنده گی مصفا و صلح زنده گی کنی

دور ساخته است. ما که  ،از پروسه ملت شدن عوامل دیگر ما را ها تعصب، فقر، نابرابری اجتماعی، جبر بیگانگان و صد

 امروز ،املت واحدی بودیم چرا بنام این و آن متفرق شده و به دشمنان قسم خوردۀ هم دیگر مبدل شده ایم؟ در جامعه م

شت مملکت به سرنو در مورد برای تصمیم گیری ؛ندنک % آن زیر خط فقر زنده گی می۳۰میلونی که  ۳۰ انعالقمندی جوان

که چهار میلون آن معتاد به مواد مخدر است، در جامعه که اکثریت قشر جوان آن که حدود  ای در جامعه هیچ رسیده است.

، آغاز چنین نبرد انقالبی، ر دارند از نبود شغل رنج می برنددهد بیکار اند یا تحصیل ندارد ویا هم اگ % آن راتشکیل می۶۰

با بی عالقه گی با مسائل جاری برخورد  کشور، جوانان تحصیل کردهی کند. این درحالیست که، یک امر مهم و مبرم جلوه م

تعیین  را برای کامال منزوی هستند. عدم عالقمندی جوان امروز در مورد سرنوشت این ملت، تصمیم گیری روند کرده و از

فقر، مهاجرت، عدم ترویج فرهنگ کتاب خوانی،  نبرد های چند دهه یی، می توان به عوامل همچو  کشور، سرنوشت

نقش مخرب و محیالنه دشمنان این کشور نیز در این مورد، بر اذهان جوانان تاثیر  .مداخالت بیگانگان و غیره مرتبط دانست

رف گذار است. لبیرالیزمی که جهان بعنوان یکی از مولفه های دموکراسی برای ما هدیه آورده است، پیام های برای منح

بیش از چهل شبکۀ تلویزونی سروپاه با پروگرام های شدن این ملت دارد که ما بدون مهابا با آن جدی برخورد نکرده ایم. 

قرار داشته و جوانان  ها ساعته در خدمت فکرو اندیشۀ بیگانه بیست و چهاراسالمی بطور  غیرمزخرف و غیر انسانی و

 یی آنها، ترویج فرهنگ غرب برای پوشیدن لباس های غیر معمول در جوامعکشور را به مرز نابودی می کشانند. هدف غای

تا جوانان را بیشتر منحرف ساخته و غافل از  اسالمی، ترویج راه های غیر انسانی رسیدن به آرزو ها میان جوان است

ازمانهای کلیسایی در اکثر این مسئله را می توان با موجودیت س . مسولیت ایمانی و وطنی شان در قبال مردم و کشور سازند

وبی تجربه، آنها را به پرتگاۀ سقوط می کشانند.حتی در این اواخر  خام که با به دام انداختن جواناننقاط کشور ثابت ساخت 

دست به تحریک  ،خبر های بگوش می رسند که گروۀ با سر کرده گی مزدوران غرب دیده و چاکران گوش به فرمان شان
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مجبور به پوشیدن لباس های غیر اسالمی می نمایند و  های گزاف، ختران خوب صورت را با دادن پولجوانان فقیر زده، د

را به سوی بدبختی و ذلت بکشانند و فرهنگ  تا جامعه ما ،دهند در بدل آن برای آنها ماهانه چهار تا پنج صد دالر معاش می

 کامال منحرف سازند. ،را کشور نبرهنه پوشیدن و حیوانیت را در کشور ما رایج بسازند و جوانا

کنیم که غرب برای  فکر می .سپاسگزار غرب برای حضورش در افغانستان هستیم موارهما ه که است یکوچک این نمونۀ

سیار در حالیکه همه ما مثل مشهور کشور ما را ب .و ملیارد ها دالر مصرف نموده استجا آمده ینبه ا ؛دلبستگی اش به ما

". غرب که خود دراوج فقر و بدبختی و گمراهی بسر می برد و برای مطلب خود دلبری کند یهر کشنیده ایم که می گوید" 

شود و ارزش های به اصطالح انسانی غرب در ما کمک کند تا جامعه نوین بنا چگونه آمده برای  ،خودنیازمند کمک است

ه ملت های فقیر و دچار بحران، اتحاد و ملت شدن با آن دست و پنجه نرم می این جز تیوری توطئه است ک ؟آن نهادینه شوند

ما که نسل پیروی از  .قسمیکه قبال تذکر یافت اکثریت جوانان به گونۀ متاثر از اندیشه های خرفاتی غربی شده اندکنند. 

بفرستند و ما منحیث نسل دوم،  که دیگران کهنه های خود را برای ما یماندیشه های پوسیده و پوپنک زدۀ دیگران نیست

با پیروی کورکورانه از این دسایس از قبل طرح  . همینجاست که نیروی جوان کشوربه مصرف آن بپردازیم ،موجود دوم

وسیله می شوند تا غرب  کنند. شده سرنوشت خود را به باد فنا داده و منحیث عنصر غیر فعال در جامعه حضور پیدا می

 ین کشور جنگ زده برسد و مالک همه چیز ما شود.زودتر به اهداف در ا

در حالیکه  ،هستند ما دوستان یم،کن ما تصور می همه و با حضور نیروهای بیگانه و خارجی که ۲۰۰۱بعداز تحوالت سال 

ر گرگی در چپن گوسفند بیش  نیستند، اکثریت نیروهای جوان بعوض فراگیری علم و دانش با آموختن چند کلمه انگلیسی د

ه و روند آموزش را که برای یک کشور جنگ و بازسازی آن، مهم است، فراموش کرده خدمت مقاصد استثمار قرار گرفت

 :استنیروهای خارجی قرار گرفته  کار . این کار به دو هدف در سرخطاند

د شده و مقاصد جنگی با استخدام نیروی جوان کشور، زمینه آمیزش بهتر با این نیروی عظیم بشری جامعه افغانی مساع :اول

 ؛مساعد میگردد ،آنها در میدان نبرد افغانستان

که این خود ضربۀ بزرگی به پیکر  ،استخدام شده از درس و تعلیم باز مانده مصروف چند روپیه دالر می شوند انجوان :دوم

ها در کشور به  این ملت است. زیرا اگر جوان امروز تحصیل کرده شود و از علم ودانش بهره گیرد، فردا حضور خارجی

 و این چیزی است که خارجیان آن را نمی خواهند. خطر مواجه می شود

با فراگیری انگلیسی عالقمندی وافری به  ،من خود فراگیری لسان های خارجی باشم.معنی نیست که من مخالف  آناین به 

آموختن از درس های عبرت انگیز تاریخ، آموختن اساسات سیاست، از همه مهم تر  اول، ولی درقدم ،یاد گرفتن آن دارم

ان کنم که دانستن لس درک می به نیکی امر الزمی و مهم میدانم.من این کشور، داشتن دانش قرآنی را برای خود و جوانان

مساعد می سازد. ولی  ،های دیگر، زمینه را برای دانستن علوم دیگر برای ما که بیشتر از همه نیازمند فراگیری علوم هستیم

ظهور روز افزون اندیشه های از سوی دیگر یم و تا اخیر محتاج دیگران باشیم. حیات ما که در گرو آن باقی بمان نه به قیمت

باشد. جوانان بی تجربه و فاقد علم و دانش با  جوان کشور، مایه نگرانی عمیق ما می خرافاتی و نهلیستی در میان نسل

که اگر آن را در قالب منطق بگنجانیم جز اینکه از خشونت کار بگیریم چارۀ  ،تحریک اجانب به افکار بیگانگان روی آورده 
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ا که نسل خشونت زده هستیم به این سرنوشت . ولی خشونت که راه حل نیست. م، تا مهارش کنیمدیگری برای آن نمی یابیم

. این فرهنگ باید ختم گردد تا شاهد دیگر نباید به نسل های بعدی روحیه خشونت و همدیگر ستیزی را بدهیم ،دچار هستیم

یابیم راه حل منطقی و سالم در ،مسئله این ما باید بهدر عین حال،  همزیستی مسالمت آمیز در کشور عزیز ما افغانستان باشیم.

کنیم. وجود اندیشه های قوم  یتا از گسترش این مفکور های خطرناک و آفت انگیز جلوگیر ،و آنرا در عمل پیاده نماییم

و ما رابه سوی  با خطر مواجه ساختهوحدت ملی کشور را هر روز  ،حتی مذهب پروری و ، منطقهگرایی پرستی، لسان

 باید از آن استفاده بهینه را جهت سمت و سو دهی  ،قدرت خالق او است که اندیشه جواناین جاست که  نابودی می برد.

. ولی متاسفانه با ذکر دالیل باال، یمدیگر اعضای جامعه گرد و باعث رهنمونی یمبسوی خیرو فالح نمای ،افکار عامه مردم

تحار و اندیشه های تکفیری به یکی با ان یرد. گ گمراهی نا آگاهانه در خدمت دشمنان کشور قرار میبا  کشور جوان امروز

دیگری  د. در عین حال،ریگ می پردازد، دیگری به نام قوم ولسان و مذهب در دشمنی با دیگران قرار می بی گناه، قتل مردم

ه های غربی و به اصطالح طرفداری از اندیشه های چپی هنوز کهنه و باالخره یک تعداد دیگری با طرفداری اندیشبا 

می پردازند. البته تضاد دیدگاه ها در میان انسان ها از بدو خلقت وجود داشته و یک امر طبیعی  باهم دشمنیبه  ستی،لیبرالی

پس با  به نظر میرسد ولی شدت عمل برای غالب شدن اندیشه ها نتایج را وخیم ساخته و نظم اجتماعی را مختل می سازد.

تا بدانیم  است نیاز ،نیروی جوان انقالبی مجهز با دانش انقالبی هستیمط حاضر فاقد یک یاین نتیجه که ما در شرا به  رسیدن

بکار گیری  اد تفکر انقالبی را پرورش داد و بکه جوان انقالبی چگونه جوان است؟ بینش انقالبی چیست؟ و چگونه می شو

 بر پایه  را نظم نوین انقالبینظم موجود غیر عادالنه، پایه های بیعدالتی، ظلم و استثمار و برده گی را خشکانید و  ،آن

 بنا کرد و به آینده بهتر مطمئن شد. ،ری، مسولیت پذیری و افغان بودن، انسان دوستی، علم پرومحوری عدالت

آماده  موارهای  موجود در جامعه رزمیده و هو در برابر سختی ها و نا هنجاری ه هانسان انقالبی با بینش انقالبی آراسته بود

کشور ما دستخوش اغتشاشات و تشنجات شده و نظم جامعه افغانی   زمان بدنیسو،ی می باشد، زیرا از دیراکارایثار و فد

انقالب نوین در تفکر  ستگی سیاسی و ارگانیک نموده است.برهم خورده و آنرا مبدل به یک جامعه عقب مانده و فاقد آرا

میتوان با آوردن تغییرات جدی در سلوک و رفتار جوان انقالبی به تصویر کشید. یعنی با قبول نمودن این  ،انسان افغانی را

افراد جامعه و آوردن اصالحات  قابل توجه و مورد نیاز ضرور است تا برای سعادتمندی  ،که می توان درک کرد مهم

هرگونه بیعدالتی، ظلم، فساد و برده گی را از  تاه بسیج نمود ی را برای این مبارزمبارزه نمود و تمام افکار همسان و انقالب

نابرابری ه در صفوف فشرده انقالب، یکجا نمود.  در حالیکه، مون ساختاین مفکوره واندیشه راهن او جوانان را ب هبین برد

قدرت  م و فقیر و فاقدهای اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سیاسی هرروز در جامعه افغانی رنگ گرفته و گلوی انسانهای مظلو

می  ییک طبقه مزدور، به پرتگاۀ نابود واستسیاسی و افراد معمولی جامعه افغانی را فشرده  و آنها را با کمال میل و به خ

 برند.

فکر  ، همما که از انقالب نوین فکری درتمام شئون زنده گی خود صحبت می کنیم باید به فرایند تحول و تغییر در کشور خود

ا به موانع، چالش ها، مشکالت وهم فرصت ها ر .و فراگیر را ضرورت مبرم بشماریم وجود همچون فراینده ملی کنیم و

 چهارچوب یک فورمول معقول و مناسب برای تبیین افکار انقالبی افراد جامعه بخصوص رتحلیل گرفته و در حد توان د

تهدید و ارعاب را  ،بر خواسته ظلم، تعدی، بی عدالتیجامعه  طنبفرد انقالبی از باید بدانیم که،  پیکار نماییم. ،جوان نسل
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محسوب نموده به همین منظور است که تاکید بیشتر می شود که فرد   آن قربانیان از جملهخود را  . به تجربه گرفته شخصا

انقالبی با بینش انقالبی در جامعه همراه شده و دارای افکار مناسب و منسجم انقالبی برای آوردن تغییر فورمول معمول 

جریان خودسازی انقالبی که  از اینکه الزم است تا بدانیم ت موجود و رسیدن به حالت مطلوب( باشد.انقالبی) بر آمدن از حال

 دارای دو طریقه می باشد: چیست و چگونه صورت می گیرد، باید به طریقه های آن توجه کنیم که  و تقویت روحیه انقالبی

 جامعه از طریق آموزش های غیر مستقیم و غیر مستقیم وارد عمل می شود. :اول

 .نه ی سیاسی می سپاردهابه یک جریان آگافرد خود را  :دوم

د با جریان های گذشته بوده و باید دائما در حال مقابله و تضاد شدی ،است در جامعه که در حال شکل گیری یجدید جنبش

جبر از فشار های سنگین  که این روند ناشی ،آگاهی فرد را تحت تاثیر قرار داده ه گذشت  .با آن باشد مقابله آماده لحظههر

است که بطور سیستماتیک فرد را در انزوا قرار داده و بشکل منفرد وارد کارزار انقالبی و مقاومتی ساخته و وارد  تاریخی

مرحله نوینی از زنده گی انقالبی می سازد.  و این به لحاظ ماهیت دوره انتقالی و گذار به مرحله انقالبی است. زمانیکه این 

مرحله تکامل شخصیت انقالبی شدیم دیگر نیاز نیست تا دنبال راهکار ها بگردیم،بل  مرحله را عمال به تجربه گرفتیم و وارد

عین مرحله را  در صف مقدم پیکار قرار می گیریم.این روند را تعقیب نموده و  انقالبی، با بکارگیری تاکتیک های مبارزه

که بود،  متناسب با راهکار هایشن تر و هردم " چپی" خ با تفاوت اینکه که مرحله انقالب هم چپی ها پیشنهاد می کردند ولی

منحیث مجموع از افراد در یک جامعه  های مرد پیش میرفت. به نظر آنها توده ،مارکس و انگلس آنرا مطرح نموده بودند

ن بعدا با درک ناهنجاری های موجود ناشی از فقدا گرفتند، گروه های سرمایه دار قرار میابتدا منحیث ابزار تحقق امیال 

اندازی نظام  دست به برک حرکت خشن و رادیکالی با ی آن، عدالت درجامعه، مجبورا به آگاهی طبقاتی می رسیدند و بدنبال

از افراد بعداز استقرار نظام سرمایه وبازار محور و تحمل  ی. ولی تاکتیک ما چگونه است؟ ابتدا مجموعزدندسرمایه می 

ز استمرار نظام سرمایه "آقایی" در جامعه و مورد استفاده قرار دادن نیروی فزیکی نابرابری های ناشی از عدم توجه بهینه ا

، نیروی کار آنها همزمان با خود آنها به ابزار استهالکی مبدل داریسرمایه  پایه های نظام طبقه پایین جامعه برای استحکام

مهم در رشد و افزونی سرمایه های "آقایان" جاست که دیگر منحیث عنصر ینتلقی می گردند. ا گشته و یک شی نا کار آمد

که بیشترین نفوس جامعه را تشکیل میدهند بی شغل مانده  ،تلقی نگردیده و بی ارزش جلوه می کنند. نیروی کاری این گروه

باشند کار میگردند و هم بدنبال جریان و یا فردی بطور خواسته و یا نا خواسته  می دت های مدیدی سرگردان و دنبال و تا م

تا از این نیروی عظیم جامعه حمایت و پشتیبانی نماید. باالخره این نیروی عظیم انسانی بعد از مدت زمان زیاد به درک این 

آنها کاریست  رسیدن به حقوق  ،مسئله میرسند که بدون بینش انقالبی و درک درست از واقعیت های موجود در جامع شان

های انقالبی و راهکار های مبارزه، به مقاومت در برابر آهسته با فراگیری بینش  ناممکن و و امریست دشوار.  آهسته،

آقایان و مجریان امور پرداخته و زمینه تحصیل حقوق شان را مساعد می سازند. اگرچه این روند به ساده گی تحقق پذیر 

 بعداز تکامل   تحصیل آن پرداخت. به ، می شودبا حوصله مندی و پرورش روحیه های انقالبی و مرور زمان نیست ولی با

این مرحله، عنصر دوم برای رسیدن به هدف نهایی همانا انتخاب ابزار صحیح و درست برای بسیج توده ها است که اساس 

این ابزار باید ماهیت اخالقی داشته باشد و نیروی جوان منحیث موتور محرک روند انقالبی، با وجدان آگاه و ضمیر بیدار 

با مشکالت و چالش های  ،د. این نیروها، ممکن در ابتدای امرنفعال و نیروهای انقالبی اقدام نمای ییج توده هادر جهت بس
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فراوانی از قبیل عدم درک درست و اگاهی مناسب انقالبی، مقاومت در مقابل مقاومت از جانب توده های غیر شامل هم در 

متمول "آقایان" مواجه شوند و هم از وجود استحکاک در مقابل بینش   مانع متشکل از طبقهجریان های  روند انقالبی و هم

نوع مشکالت و چالش ها  ای ولی با تدبیر و آموزش روحیه های انقالبی شان می شوند با .جدید شان خسته و دلسرد شوند

به جدیدی از مبارزه و که تجر ای جامعهاین در حالیست که  بینش ها ی انقالبی مبارزه کرد. فراروی روند انقالبی و هم 

باید به یک مکتب عظیم تربیه روحیه های قوی و روش های نوین مبارزه با ظلم وتعدی  ،انقالبی فکری را آزموده است

کادر های مهم و آموزش دیده را برای تعمیم روحیه مبدل گردد و هردم با فرستادن مبارزین جدید به صف مقدم نبرد انقالبی، 

نیروهای که تازه بسیج شده اند و روحیه مبارزه  وانقالب در وجود شان هرروز تقویت  بخشد. قالبی تقویتها وانگیزه های ان

تور انقالبی جامعه می یابد و به اهمیت و جایگاه خود بعنوان عنصر فعال و مهم در جامعه پی برده و به نیروی محرکه مو

کنند  که انتخاب می معموال انقالبیون راهی رامی کنند. زیرا،  ، هر روز بیشرشده و صفوف انقالب را تقویتمبدل می گردند

تا از همه جلوتر  استبا اشتیاق کامل در صدد این  و بصورت اخص ،باشد که هر انقالبی مملو از فراز ونشیب های می

م این نیروی عظیم مد نظرداشت که مجبور هستی نیز ولی باید این نکته مهم را . فته و راه راه برای دیگران باز نمایندر

دشوار را با  ۀدهیم این را این توده ها با پیروی از سرمشق که ما برای شان می مطمئنا که <انی را از توده ها تامین کنیمانس

 عالقمندی کامل تعقیب خواهند کرد.

م و مورد نیاز جامعه به آگاهی و شعور الزم درک حقایق و مسائل مبر مبارزه انقالبی، توده ها، در مراحل اولیهدر ضمن،  

الزم برای حصول حق خود دست یابد.  تفکر ، بهیافته، بنابراین، باید برایش انگیزه الزم مهیا گردد تا به حد توانمندیندست 

دانیم باید جدا متوجه باشیم  ما که خود را سر قافلۀ نیروی عظیم انقالبی برای تغییر و تحول مثبت در زنده گی مردم خود می

 ۱۹چگونه؟ ما باید با انسانهای قرون  . امااین پیکار مقدس و تحول ساز، نیاز به ساختن و پیرایش این نیرو ها استکه برای 

تالش نماییم که این بخش عمدۀ از فعالیت های  انقالبی عمده مارا  ۲۱وداع کرده و برای ساختن انسان های قرن  ۲۰و 

بدانند که محصول کدام دوران استند؟ از کجا این پروسۀ عظیم استثماری  انسا نهای عصر ما بایدهمچنان،  دهد.  تشکیل می

 استثماری از آن ها چه می طلبد؟  و استکباری علیه آنها آغاز شده است؟ باید بدانند که در برابر کی مواجه اند؟ این نیروی

تقیم و یا غیر مستقیم با آن مواجه بوده که تا حال به گونه مس یپاسخ این همه سواالت ما را به روشنگری کلی در موارد مبهم

می برد. اگر جواب سواالت باال را دریافتیم و آن را سرمشق پیکار انقالبی خود قرار دادیم بدون شک موفقیت و کامیابی  ،ایم

 .بدهیمیک جواب قانع کننده  به پس نیاز است تا به سواالت فوق، یکاز ماست. 

؟ ما محصول دوران اوج برده گی به گونۀ نوین هستیم این استثمار از کجا آمده ایمو  ما محصول کدام دوران هستیم :اول

 یبا قمچین نه بلکه با ابزار گوناگون غیر قابل تشخیص، صورت می پذیرد. ما هر روز شاهد رشد نظام <دیگر مانند قبل

نمی برد. ما محصول دوران پس از  بی ثمر قلمداد کرده و از آن حسابی ،هستیم که این نیروی عظیم بشری را بی مالحظه

انفالق هستیم یعنی بعد از یک انفجار عظیم تحوالت در کشور، سیستم دولت کامال به سمت خصوصی شدن روان است. 

دولت دیگر نیاز به حمایت از کار گزاران و مامورین با تجربه خود ندارد، بلکه این نیروهای متعهد را به گونه عمدی کنار 

چ پذیری را مساعد می سازد. این یکی از نمونه های بارز است که عصر انفجار بزرگ را با روشن شدن زده و فضای هی

خصوصیات این دوران قسمی است که یک طبقه اشرافی و سرمایه دار با خدمات زیاد به  عالمت خطر به نمایش می گذارد. 
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از راه بهره کشی از نیروی پاک وطنی با یافته و  باداران شان به یک رقم قابل مالحظۀ سرمایه بگونه سرسام آوری دست

عناوین گوناگون به زنده گی مرفه و پر عیش دست یافته با اتکا به نا فهمی نیروی دست سوم جامعه، به این تجمل دست 

از انسان از قید برده گی و استثمار  یرا در جهت عدالت و برابری و رهاییازیده اند و هردم تحول طلبی و انقالبی گری 

 و تا آخرین توان در مقابل آن می ایستند. ا کوبیده و با آن سر دشمنی دارندشدید

در افغانستان، دیگر رنگ و بوی رسمی  ۲۰۰۱این پروژه استکباری از قدیم وجود داشته ولی بعد از تحوالت سال  :دوم

شوش را با زرنگی خاص به منصه اجرا غه افغانستان آمدند و این روند مببخود گرفته، امریکائیان و متحدان غربی شان 

ت برگشت به گذشته را داریم اتن دادیم حال دیگر نه جر ،گذاشتند. ما که نا خداآگاه به این پروسه از ترس برگشتن به گذشته

دان شان به افغانستان نیامدند تا این جا . امریکائیان و متحخود را خالص کنیم تا از شر این بیگانگان و نه هم توانمندی آن را

حضور دارند. قتل، کشتار،  ،این سرزمین درد دیده د،بلکه برای پوره کردن مقاصد خوبه بهشت فردوس مبدل سازند 

غارتگری، حتک حرمت به ناموس مردم، توهین و تحقیر مردم، اهانت به مقدسات مذهبی، به زندان انداختن های خود 

ما که خود دست  دالئل اثبات این مسئله می باشند.ام موازین ملی و بین المللی و صد ها عوامل دیگر از ف تمسرانه و خال

طاعت و فرمانبرداری، راۀ دیگری نداریم تا به عقب برگردیم. ابسته تسلیم این دوران استثماری وغربی شده ایم دیگر جز 

که خیلی تاریک و فاقد هرگونه روشنی الزم بود، را عمال به به عقب برگردیم ریسک مواجه شدن به حالت گذشته را  اگر 

دانند که این روند برای چه و از کجاآغاز و روی چه  تجربه خواهیم گرفت. حاال مردم و توده های محروم به وضاحت می

زرگ استثماری ند که نیروهای بدا هدفی در حرکت است. این نیروهای انقالبی که تازه سر از بالشت غفلت برداشته اند می

واستکباری غربی و متحدان داخلی آن ها ) ارباب قدرت، سرمایه داران، تفنگداران به اصطالح دزدان دریایی، نوکران 

سازمان دیگر به همین منظور در این جاه حضور دارند و همین طرف اصلی مبارزه مارا تشکیل  ها سرسپردۀ انها و صد

ران و نیروهای استکباری پیدا کردیم، پاسخ به سواالت بعدی خیلی ها ساده است دهند. حال شناخت دقیق از محصول دو می

 که خواننده این سطور با اندکی تامل و اندیشیدن به آن دست خواهد یافت.

ما که خود محصول این دوران هستیم نیاز داریم تا با تقویت بینش انقالبی نوین با راهکار های مناسب و منطبق با اوضاع و 

در کشور خود در تمام  تمام محرومیت های طبقه دست سوم به این پیکار صادقانه ادامه دهیم. این وظیفه ما است تا  ،احوال

یی یک روند نوین تحول طلبی و ریشه کن آو ذهنی را محو نموده و برای پدیدعرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 

این روند از سالیان متمادی جامعه ما را ماننده موریانه خورده و پیکر ظلم واستبداد در کشور ما مبارزه نماییم، زیرا  ،سازی

. باید یمید با آغاز مبارزه نوین دست یازیط مبارزه برای این روند مهیا است پس بایحال که شرا آن را نیمه جان ساخته است.

جهت پیشبرد آن از وسائل مختلف  توان امریست بسا دشوار ولی می ،ن در سازمان ها و احزاب ملیبدانیم که مبارزه نوی

 . کار گرفتی، بصری وبالخره تبلیغاتی سعم

 نقش رهبری در انقالب ) موجودیت رهبر(

خواستار آوردن  ،که یک گروه خاص و انقالبی ای بخصوص در روند های تحول طلبی ،نقش رهبر در کلیه امور زنده گی

مار است که اگر سر  خیلی ها مهم است. رهبر مانند سر این جریان مشابه به  ،تغییرات مطلوب وقابل درک در جامعه هستند
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به هیچ معنی می شود.  ،تمام نیروی عظیم و قابل مالحظۀ آن ،و یا هم به فرض مثال سر نداشته باشد مسر آن را قطع کنی

انقالبی را به سمت مورد هدف و  با ارائۀ نظریات جامع و فراگیر، جریان های ،رهبر در روند های انقالبی و تحول طلبی

در این روند، برای  از سوی اعضای جنبش انقالبی کند. رهبر با وجود عدم همگونی وهمخوانی نظریات مطلوب هدایت می

در  کند. بسیج می ،استحکام نظریه های عام و پذیرفتنی تالش نموده و همه نیروهای انقالبی را برای تکامل مراحل انقالبی

همیشه یک ایدیولوژی  ،با ایدیولوژی دارد. در جریان یک انقالب ،همگون و بی حد واندازه ۀجود رهبر، تشابوهمین حال، 

لی ایدیولوژی عام تر و نزدیکتر به اکثریت ) منظور و .حاکم نمی شود، بلکه انواع ایدیولوژی ها در کنار یکدیگر فعال اند

از درون خود  پذیرفتنی تر دارند( نکاتبا ایدیولوژی  دارند و ش فعالروند انقالبی نق در هستند که یهمان گروۀ از افراد

 .داردب شروع انقال آغاز برای گونیها در نظر می گیرد و نقش همبرای بسیج این نیرو ،رهبری را

باید شجاعت ایستادن در  بندی از لحاظ تحرک سیاسی،ژه گی های سیاسی و اجتماعی و قشراین رهبر عالوه بر داشتن وی 

تا در مقاطع بحرانی و حساس، توانمندی هدایت  ،مقابل حکومت را هم داشته باشد. باید شخص مبتکر و چاره سنج باشد

جهت کاهش حداقلی خطرات ناشی از شکست داشته باشد. همچنین تعادل و تعامل با  ،جریان انقالبی را به سمت مطلوب

نقش بسیار مهمی دارد، زیرا عدم همکاری نیروهای اصلی انقالبی و  انقالب، روند در پیروزیدیگر گروه ها و دسته ها نیز 

فروپاشی  امکان و در روند انقالبی، جریان انقالبی را با خطر شکست مواجه ساخته ،نیروهای همکاری سیاسی موقتی

در انارشیزم  زیرا .استل وبعد از انقالب یزم قبخطرناک تر از انارش ،. این مرحلهوجود داردنیروهای بسیج شده انقالبی 

رحله اول که پراگنده گی در سطح عمومی منجر به شکل گیری جنبش انقالبی می گردد ولی در م ،قبل و بعد از انقالب

باید خطرات آنرا جدی گرفت، زیرا عدم همکاری گروه های  ،روند انقالب است در عبارت از عدم همکاری نیروهای متحد

متحد در امر نبرد انقالبی، منجر به قلع و قم نیروهای بسیج شده و امکان دارد که اگر این نیروها به سرحد پراگنده گی و از 

عضی از نیروهای ممکن بدر عین حال،   دیگر تا مدت های زیادی زمینه بسیج آنها مهیا نگردد. ،هم گسیخته گی برسند

با خواست ها و عالیق گروهی خود برای تکمیل روند انقالبی با نیروهای اصلی انقالب  ،همکار که قبال از آن ها نام برده شد

به خاتمه یافته و اگر خواست های آنها از جانب دولت تازه ،روند انقالبی یافتن مجرد پایانب ولی این همکاری  ،همکار شوند

 نیروهای فعال ضد دولتی مبدل گردند.  شکل خودکار به به ،ر آورده نشودب اقتدار رسیده،

، بدو بخش تک فردی و گروهی منقسم می گردند. از انقالب های تکفردی رهبریاکثرا به لحاظ  ،انقالب هااز این جهت، 

ین انقالب ها که با رهبری که فیدل کاسترو رهبری آن را به عهده داشت نام برد. ا ۱۹۵۹می توان ازا نقالب کوبا در سال 

انقالب این گونه  امر، ولی در غالب .به موفقیت می رسد را انقالب تک نفری می نامند ،یک نفر بعنوان شاخصه بروز آنها

مهیا سازد و رهبری آن را به شکل  ،را ی ناراضی برای تحقق انقالبهابسیج نیرو زمینه یک نفر بتواند ، کهنیست

نیکاراگوائه و انقالب  ۱۹۷۹فرانسه، انقالب  روسیه، الجزایر، ۱۹۱۷. گاهی مانند انقالب های انحصاری به عهده بگیرد

گردد که بیشترین پیروان را دارند و ایدیولوژی مقبول تر را در اختیار  چین، رهبری به یک گروه ویا دسته بر می۱۹۴۹

زنند مثال لینن و بلشویسم در  ولی در کل این دسته ها نیز شخصیت های مشهوری را دارند که حرف آخر را می .دارند

تمام این  چین. ۱۹۴۹روسیه، احمد آل در الجزایر، برینتون وروبسپر در انقالب فرانسه، مائو در انقالب  ۱۹۱۷انقالب 

رهایی توده های عظیم انسانی رخ داده اند. از سه عنصر مهم  طع خاص زمانی برای مقاصد مهم ملی وانقالب ها در یک مق
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سروسامان  در ،. رهبران انقالبمی باشندم موجودیت و تقویت بینش انقالبی توده ها، ایدیولوژی و رهبر همه و همه مستلز

گوییم صفوف توده ها و گروه های انقالبیون یا بهتر است ب داشته ه اینقش تعیین کنند ،ر مطلوبیسدادن آهنگ انقالب به م

توده ها به پیروی از رهبری انقالب به  رهبر،در انتشار اندیشه های انقالبی و ضد تعاملی  ،رهبر خصوصیات را به موازات

دی رهبری کامل و نمایانگر توانمن توده هابه این مرحله ای از انقالب برسند، اگر کار های انقالبی مصروف شده کهپی

 می .که توده ها را به حد تکامل اندیشه های انقالبی برای تحقق آرمانهای انقالب رسانیده اند ی ایانقالب وندخردمندانۀ ر

بنا موجودیت رهبر خردمند با تیم متعهد و همکار صادق در امر تکامل آرمانهای انقالبی و تحقق فورمول معروف  باشد.

یک امر ضروری می سازد. ما که از نبود  ،ن ساختهبه حالت مطلوب( را ممک برآمدن از حالت موجود و رسیدن انقالب)

 امکان به یک رهبری ملی برسیم کهدر گذشته هم رنج برده ایم حال باید به تحلیل راهیافت های  رهبری خردمند و ملی

نستان از تحلیل دقیق و منطقی اوضاع گذشته و کنونی بر می آید. افغا ها انقالبی باشیم. این راهیافت جریان  یساز هماهنگ

در  فاقد یک رهبری ملی بوده ،کشوریکه در طول تاریخ دستخوش آماج تجاوزات بیگانگان و قدرت های بزرگ شده است

زرگ استعماری کشور های ب تجاوزکه   حال حاضر گرفته تا  انگلیس ها ، روس ها  مثل تجاوز تجاوز از ای حلهمرهر

 افغانستان، زمینه را ی ازچند رهبر منحصر شده به مناطق مختلف مانند امریکا و متحدانش و کشور های منطقه با ظهور

 برخالف ، چنین روندی ادامه داشته است. در همین حال، ماری و استکباری مساعد ساخته اندبرای تکمیل پروژه های استع

نقش قابل مالحظه ی جوامع در حال رشد، عوامل مهم در جهت دهی انقالب ویا برعکس نا فرجام ماندن پروسه های انقالب

ر این باشد. الزم است تا برای درک خوبت مانند ساختار شکنی در قدرت که از عالئم اصلی وقوع انقالب می؛ شته اندیی دا

ساختار   که عبارت از ساختار شکنی در رابطه قدرت می باشد. پرداخته شود ،این موضوع عمیق ترمسئله به تبیین هر چه 

 ،ساختار شکنی است ،از شاخصه های انقالب که منجر به شکستن ساختار های قدرت می شودیکی  ،شکنی در رابطه قدرت

بجای آنکه قدرت از باال به پایین منتقل شود؛ قدرت در میان  که در مراحل اولیه انقالب و انفجار عظیم اجتماعی و توده یی، 

متاسفانه سیر حوادث  در حالیکه .گرددمی الب ومنجر به پیروزی انق می شودع شده بود و سپس به باال منتقل مردم جم

 یطلب و استفاده جو که از امکانات مادی و آسایشی خوبفرصت  وه هایاکثریت گر تاریخی به وضاحت نشان داده است که

استفاده می کنند. این تجربه های تلخ در  سو ،از این روند مردمی شوم شان رسیدن به مقاصد برای برخوردار هستند،

که ابتدا انقالب و تفکر انقالبی در  می دهدنشان   ،ن رخ دادهآن سوم که انقالب های توده یی در اکثریت کشورهای جها

گروه های ولی بعدا با رونق گرفتن پروسه انقالبی، دیگر  رواج یافته،برای همۀ اقشار جامعه  یمسیر مطلوب و قابل درک

 خرب، داخل این روند شده و انقالب را از مسیر اصلی آن منحرف ساخته اند. یعنی ساختار شکنی درقدرت که باید بهم

حال دیگر به ابزاری برای رسیدن به امیال شوم سردمداران مستبد و  ،اساس بوقوع پیوستن تفکر انقالبی بوجود می آمد

ی باز هم توده های محروم از تمام نعمات ماد قرار می گیرد. خاص،و قدرت در دست یک گروهی سرمایه دار مبدل گشته 

خاموش می شود  ،چراغ ساز و کار انقالبی قرار گرفته و زمامداران مستبدزیر فشار  محروم مانده و و معنوی در جامعه

 بی خود شده و به انقال مجبور به تغییر روش های ،به اثر این فشار های خرد کننده مردم، توده های محروم جاییکه،تا

اجرایی  ،این روند اگر قرار باشد در جامعه افغانیدر ضمن،  .رنگ ببازدآهنگ جدید انقالبی  و ی روی بیاورندمحافظه کار

که به نحوی با افکار همسوی انقالبی در حرکت  ای روشنفکری و تحول طلبی ، نیاز است تا تمام شالوده های فکریشود

در  برای انجام این کار نیاز است تا  فکری به شکل منظبط در آورده شوند.سیاسی و  مناسبربست ودر یکهستند بسیج شده 
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که درک درست و  را بوجود بیاورد رهبریتی فکرکند وت ملی و انقالبی خالص افغانی قدم نخست به شکل گیری یک رهبری

محروم و زجر کشیده احساس کند. در گذشته  یداشته و خود را جز توده ها در کشورنا بسامان و نا هنجار یسالم از اوضاع

اند و به عوض را بدنبال داشته  نا مطلوبکدام از آنها نتایج هم حرکت های زیرنام انقالب هم صورت گرفته بود ولی هر

مبارزه انقالبی هم به راهکار های مناسب و در خور توجه تغییر مثبت تبعات منفی را به ارمغان آورده اند. این جاست که، 

آشنایی حاصل نموده و خود و همرزمان  عمالانقالبی،  مبارزه  داده هایی نیاز دارد تا با مفاهیم و انسان انقالببه  نیاز دارد. 

های انقالبی ی در حرکت این مبارزه، در قدم نخست به فن سازماندهی و رهبر . برای روحیه مبارزه مجهز نماید ،خود را

سازماندهی درست شده و از این   نبرد انقالبی، تا تمام نیروهای متعهد و متحد انقالبی برای رهبری است،نیاز دارد. نیاز 

بسیج نیروهای انقالبی  هگیرد. رهبری انقالب، در نخست بنیروها استفاده اعظمی برای تحقق آرمان های انقالب صورت 

نضبط را فراهم می سازد. این پروسه به مدت زمان زیادی نظم نموده و زمینه حرکت های منظم و مپرداخته، آنهارا م

الزمه  به حد اکمال برسد. ،از نقطه نظر نیروی بشری ی،شده و ارتش انقالب بیشتر، جذب صفوف انقالتا افراد ب ،نیازدارد

 بچسپندبه آن عمیقا  باید نقالبیا انقالب و دست اندرکارانن دوم این مبارزه، استراتیژی و تاکتیک مبارزه است که کار گزارا

تعهد نیروی های انقالبی برای تحقق آرمان های انقالب  سازند. رزین را برای فراگیری آن واداروصفوف رزمنده گان و مبا

، باید برای اقناع پیشگامان انقالبمی باشد.  ،امر حتمی پنداشته شده و مستلزم گسترش روحیه های انقالبی میان مبارزین

توده ها، سعی و تالش نموده و صفوف نبرد انقالبی را از نیروهای متعهد که باورمندی کامل به صحت و سقم نبرد انقالبی 

 پر نماید. ،دارند و به ادامه این راه عالقمندی دارند را

بستگی به  اانقالبی، مهم دانسته شده و دتاکتیک در مبارزه برای رسیدن به موفقیت در امر محو تمام چالش های فرا راۀ رون

در . گردد، تاکتیک نامیده نمی شود به پیروزی انقالب  که منجر یتوانایی و فن مدیریت کار گزاران آن دارد. هر راه و روش

الزمه اساسی و تیوریک تکمیل روند انقالبی بوده و راهکار مشخص خود را دارد.  ،همانند ایدیولوژی های عوض تاکتیک

 ند. در آن نقش اساسی دار ،ن راهکار از قبل برای پیشبرد امور انقالبی طرح شده و پیشگامان و دست اندرکاران انقالبیای

ط حاضر با توجه به مقتضیات زمان و نیاز های مبرم جامعه افغانی که سخت درگیر نابرابری های اجتماعی یما در شرا

البی را پیشنهاد می نماید، هستیم. این تاکتیک انقالبی در ابتدای امر مخفی است، نیازمند بینش انقالبی که خود تاکتیک انق

توان  در این خصوص می ی رامشخص هایرویدست گرفته شده وبه مرور زمان بنا بر ضرورت، علنی می گردد. راهکار

که  ورد مطالعه قرارداددر مباحث موانع و چالش ها فرا روی انقالب در کشور و هم ویژه گی های فرد انقالبی به تفصیل م

 .در فصول بعدی به صورت مشرح به آنها پرداخته خواهد شد

 

 سیر تاریخی انقالبات در اسالم

 

ماهیت انقالبی  ،ابتدای ظهورش بعنوان یک دین نو ظهور ازاسالم  که است این دارد،آنچه نخست الزم به تذكر 
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 صفتجدا از  بعنوان یک راه معقول  تصور وجود اسالم راای در هم آمیخته كه به گونه یبا سرشت انقالب و داشته

 سازد.ناممكن می ،انقالبی آن

انقالب و شورش علیه ظلم و استبداد برای نخستین بار در دیِن اسالم، با ظهور رسالت رسول اكرم ـ صلّی هللا علیه و  

آله ـ آغاز شد. انقالب و شورش علیه حكومت یزید به رهبری امام حسین ـ علیه الّسالم ـ و سپس قیام علیه حكام بنی 

هائی از انقالب اسالمی با خصلت اسالم انقالبی در بر، همه نمونهعباس در تحت لوای اسالم و حضور اهل بیت پیام

 صدر اسالم است.

استبداد و علیه انقالب علیه جهل، ظلم،  نماد كند كه این دین خود به عنوانروشن می ،ی این دینتاریخ سیر بررسی 

علیه الّسالم ـ در نخستین . حضرت علی ـ ه استبه منظور استقرار حكومت عدل الهی ظهور كرد ها تمام ناهنجاری

 اسالمی را که با ظهورش جز الزمه آن قلمداد می شد خصوصیات و اهداف انقالب س از انتخاب حكومت،خطبه، پ

آن را به عنوان دیباچه و  ،دهد. و به عبارتیرا بررسی و روحیه انقالبی یك حكومت اسالمی را مورد تذكر قرار می

از همان آغاز تا اکنون  ،نماید. حرکت های سیاسی و اجتماعی اسالمیعرفی میبرنامه كاری حكومت انقالبی خود م

بر علیه ظلم و  تاخت و ایستاده گی هاول تاریخ اسالم به وصف ، همواره در طركت انقالبی اسالمی عنوان یك ح به

در طول تاریخ  همواره قرن پیش ظهور كرده، ۱۴دین مقدس اسالم كه  عدالتی مشهور بوده است. بر این اساسبی

و پیروان این راه، همیشه این انگیزۀ را برای محو تمام نابرابری ها و مظالم با  مستمر تداوم یافته است اش به گونۀ

 . خود داشته و آن را سر مشق راه خود قرار داده اند

اسالم بعنوان دین انقالب گر، تاکتیک های معمولی اما خیلی ها موثر رابرای براه اندازی و تحقق آرمانهای انقالبی  

 پیشنهاد می کند. ؛برای پیروانش که همواره در صف مقدم مبارزه قرار داشته اند ،اسالمی بعنوان دین هدایت گر

کند، ضروری و  امعه اسالمی را در نا بسامانی مشاهده میبرای هر مسلمانی که خود و ج ،این آموزه ها فراگیری

 این آموزه ها، تالش نموده و زمینه فراگیری آن را برای توده های  تحقق هرمسلمان باید برای شود. حتمی پنداشته می

ساعد مسلمان که برای سالیان متمادی از جبر تاریخ رنج برده و متحمل رنج ها و مصائیب فراوانی شده اند مدیگر 

واکاوی و جستجوی آموزه های انقالبی در اسالم بپردازیم که برای الزم است برای شرح بیشتر موضوع به  نماید.

 تحقق یک انقالب اسالمی، مهم جلوه می کنند.

 :اسالم انقالبی آموزه های

آغاز تا انجام به دقت  از را اسالمی نیاز است تا تمام شالوده های فکری انقالبی ،برای درک مفاهیم اسالمی انقالب

 سازیم. اگر با جزییات داخل موضوع شویم، از اصل هدف دور می شویم، و نکات کلیدی آن بر جسته کردهمطالعه 

و آموزه های انقالبی دین مبین  چیزی که انجام آن در این مجمل امکان پذیر نیست. ولی بطور عموم اصول اساسی

نیاز است تا برای تحقق آرمان  برای انجام این کار، نخست دهیم. مورد مطالعه قرار می بصورت اجمالی، اسالم را

های انقالبی که دین مقدس اسالم آنرا برای پیروان اش ارشاد فرموده نظر انداخته و اصول اساسی یک انقالب 

و  طبیعی بگونۀ این دین م،با توجه به ماهیت انقالبی بودن دین اسالدر ضمن،  اسالمی خالص را به بررسی بگیریم.

نیز برای یك انقالب اسالمی  از انقالب داشته و اصول مشخصی را به فردی تعریف مشخص و منحصر ساختاری،

 و ساختارهای دینی ، جهت تحقق یلخصا بر جسته می سازد. یك نهضت انقالبی در اسالم جنبشی است كه بر عالوه
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و خواستار یک جامعه عاری از طبقه بوده و فرق میان  ود آمده باشداسالمی بوج اهداف خاص مادی و معنوی جامعه

 . باشد نژاد، طبقه و موقعیت شغلی را مهار ساخته و جامعه مرفه و مبتنی بر پایه های عدالت اجتماعی می

كامالً  ،انقالب مورد نظر اسالم انقالبی است كه عوامل، محتوا، رهبری، روش، اهداف و خصوصیات دیگر آن

نه تنها تداوم یافته انقالبی  اسالمی بوده و در راستای تأمین و تحقق ارزشهای الهی برپا شده باشد. چنین انقالبی

قرن پیش تجلی  ۱۴كه با ظهور اسالم و آغاز رسالت پیامبر خاتم ـ صلّی هللا علیه و آله ـ در  اسالمی می داشته باشد

از آدم تا خاتم دارد كه قرآن كریم در آیات متعددی  های توحیدی انبیاءا و نهضتهبلكه اساساً ریشه در انقالب ه،یافت

 ورزد. تأكید می ،های توحیدی پیامبران گذشتهبر این اتصال و استمرار انقالب توحیدی اسالم به انقالبها و حركت

توانیم بطور كلی ر برشماریم میهای دیگحال چنانچه بخواهیم اصول اساسی یك انقالب اسالمی را در تمایز با انقالب

برای  این اصول بر مبنای بر داشت های دینی و آموزه های اسالمی .خالصه كنیم چند اصل ساختاری آن را در 

  طبقه بندی می گردند:  اهداف ذیل

 بایست فقط درقدرت، حكومت و سلطنت منحصراً از آن خداست و بشر می حاکمیت الهی کهمبارزه برای تحقق   .۱

گردد که  این زمانی میسر می برابر قدرت و حكومت الهی سر فرود آورد و از بندگی هر حكومت دیگری بپرهیزد.

غرب و  ای سیکوالر و استحکاکی که بنحوی بشریعت در جامعه اسالمی بطور کامل حاکم بوده و تمام نیروها

فقط  ،در نهایت امر با قبوالندن این مهم کههمپیمانان شان درارتباط اند از صحنه سیاسی و اجتماعی منزوی شده و 

ً چنانچه قدرتهائی  پاسخگوی نیازهای مردمی در جامعه هستند وبس. ،توانند دین و شریعت اصیل اسالمی می طبعا

قیام كنند و این قیام در نهایت امر  ،در برابر آن قدرتها مسلمانان موظفند ،بخواهند در مخالفت با این اصل در آیند

به  ،است تا توده های مسلمان و صفوف مبارزین مسلمان تحت قیادت رهبران خردمند انقالبی مسلمانعین فرض 

  کنند. تحرک آغاز می

از اینکه اساس  فرستادن پیامبران در تاریخ   :فلسفه فرستادن پیامبران در مقاطع خاص از تاریخ بشریت. ۲

حرکت های انقالبی ضد استبداد و جهل بوده و دراین منحیث رهبران  بشریت، بر مبنای فلسفه اسالمی و توحیدی، 

كه آنان را در برابر  شوند متوجه می را هائیمسئولیت جدا مراحل حساس زنده گی بشر، توده های ملت های مسلمان

تحقق  مسول بایست حركت و نهضت انقالبی از دیدگاه اسالم می سازد و هر جنبش،خدا، خود و دیگران مسئول می

 . تا نظریه غالب که همانا فلسفه اسالمی است در صدر تحرکات اجتماعی قرار بگیرند باشد این انقالب سالمی

برپائی و پشتیبانی از  ،یکی از وظایف خطیر و بسا مهم مسلمانان در گیتی :ت اجتماعیلاعد مبارزه برای تحقق .۳

عدالتی و استقرار حكومت عدل حكومت عدل در روی زمین است آیات فراوانی در قرآن كریم، انقالب علیه ظلم و بی

تا برای تحقق عدالت كوشش نمایند و در راه خدا و  ،داندن میهر مسلما الهی را خواستار گردیده و آن را وظیفه دینی

زمانی میسر  ،د. این مهمنو تمام بستر های نا هنجار ظلم و استبداد را بخشکان كنندمبارزه بر علیه طاغوت قیام 

با درک حقانیت موضوع و بررسی و تحلیل همه جانبه و مو شگافانه  ،که توده های مبارز و انقالبی مسلمان ،میگردد

توده  فته ها و نتایج این تحلیل ها،یا ،که جبر زمان آن را باالی شان تحمیل نموده پرداخته راوقایع و نا هنجاری های

های مبارز و طاغوت ستیز را به این امر قانع سازد که برای چیدن تمام نابرابری های اجتماعی، نیاز به تحرک 

مشروط بر اینکه این حرکت ها، بر اساس سنجش ها و تحلیل های دقیق وهمه جانبه کنش  .جمعی و کولکتیفی است
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در  و و مطابق به نصوص قرآنی و اوامر الهی باشد دارای ساز وکار قانونمند ،ار بودهگران و محققین مسلمان استو

نهایت امر منجر به پدید آیی یک روند انقالبی مبارز و راستین در جهت تامین منافع علیای ملت های مسلمان و کشور 

 گردد. ،های تحت ستم

به عنوان خلیفه و جانشین خداوند در روی زمین  یم انسانبه اساس اوامر الهی در قرآن كر :رهبری سالم و با تقوا. ۴

به این مقصود خداوند به زمین بكوشد. برای نیل  و مکلف است تا برای استقرار حكومت الهی در منصوب گردید

بایست می )ص( بزرگوار رهبر و رحلت آن پرداخت و پس از رسالت حضرت محمد"ص" ارسال پیامبران

تا ضمن آشنا نمودن مسلمانان با وظایف خویش، آنان را در قیام بر علیه  شایسته وجود داشته باشد،ی صالح و جانشینان

تأسیس حكومت الهی رهبری نمایند. این سلسله برای سالیان متمادی استمرار یافته و در و  ، ظلم ، بیعدالتی طاغوت

نهضت های که یک  .لمان در دنیا گردیده استبی مساز تاریخ بشر منجر به پدید آیی نهضت های انقال یمقاطع مختلف

  عمر برای استقرار نظام اسالمی در گیتی رزمیده اند و قربانی های زیادی را متحمل شده اند.

های خود آزاد را در فهم، پذیرش و عمل به مسئولیت "ج" بشركه خداوند چنان :دست رد زدن به سینه ظالمان. ۵

افراد بشر خود مسئول نوع رفتار یا حكومتی كه ،بنابراین  ،ندوشر خود را انتخاب كمیل خود، خیر نهاده است تا به 

ده اند و آن را هستند که از آن اطاعت کر ی، بنا خود افراد جامعه مسئول انتخاب نوع نظامباشندمی ،كنندانتخاب می

را  یبه این اساس اسالم  انقالب پاسخگوی این عملکرد خود خواهند بود. ،هیروزی در پیشگاه ال .انتخاب نموده اند

آغاز  در فوق تذکر یافت، و در چارچوب پنج معیار که اساسات دین مقدس اسالم همخوانی داشته با خواهد که می

 .قرار نخواهد گرفتوب و مورد تأیید اسالم نخواهد ارچوب، مطلهگردیده و تداوم یابد و هر انقالبی خارج از این چ

عدالت و آزادی خواهی بوده و  ها،نقالب های زیادی بوقوع پیوسته اند که در ابتدا شعار آنا ،زیرا در تاریخ بشریت

 یک دوران بدتر از گذشته مبدل شده است. بهدر مراحل بعدی، منجر به قتل افراد بیگناه شده و

 

 :یهای غیر اسالمرویكرد اسالم به انقالب

که دین مقدس اسالم به دلیل ماهیت انقالبی اش، اهتمام جدی به یک روند  ،طوری که از مطالعات قبلی دانستیم

صی را برای این ارچوب مشخهدارد، و چ ،انقالبی اسالمی که هدف آن رفاه ، عدالت و برابری در جامعه بشری بوده

ا تمام انقالب ها زیر می را بدانیم.نیاز است تا فرق میان انقالب اسالمی و غیر اسال است. بنا تحول ترسیم نموده

. در انقالب اسالمی، ایدیولوژی های توده های مسلمان انقالب محسوب نمی گردد و تمام خیزش نداسالمی نیست

نقش مهم را بازی می کند، زیرا اگر نقش ایدیولوژی نبود تفکیک انقالب اسالمی و غیر اسالمی خیلی ها  یاسالم

 دشوار می بود.

 بنا نهاده شده اصولی را قائل است تا توده ،رچوب اساسات دینی و ایدیولوژیک دینیاهکه در چ یاسالم برای انقالب

و برابری مطابق به نصوص قرآنی، راه دشوار انقالبی را انتخاب  برای عدالت نبردهای مسلمان با درک حقانیت 

بلکه  ،و ناهنجاری ها نیست اسالم هیچگاه خواستار بروز نا بسامانی ها آن عمیقا متعهد و متعقد باشند.  نموده و به

برای تحقق آرمان های یک انقالب اسالمی، تعیین هدف و برنامه را در صدر مبارزات اسالمی انقالبی پیروانش 

فاقد مرام و هدف ترقی خواهانه و مبتکرانه ارزش های اسالمی باشد، انقالب  گاه قرار داده است. انقالب اسالمی هر
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را رهنمون خواهد ساخت، تا برای یک انقالب تکامل گر و  ها البی دراسالم، تودهاسالمی نخواهد بود. بینش انق

مستبد و سلطه گرا نباشد، بلکه داشتن الترناتیف  ی نظامو هدف آن ها تنها بر انداز سرنوشت ساز مبارزه نمایند

 د.نباش داشته مناسب برای جایگزینی آن باشد تا امروز بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز

توان گفت هر انقالبی كه برای تحقق عدالت اجتماعی، تضعیف فاصله طبقاتی، رفع تبعیضات  به طور كلی می

ظالمانه، حمایت از محرومان و رهایی آنان از سلطه مستكبران و فقرستیزی بوقوع بپیوندد. انقالبی است كه اسالم با 

های فوق را پوشش دهد به همان مصادیق بیشتری از آرمانكه آن انقالب  یدید مثبت به آن نگریسته و به هر میزان

فرماید كه هدف از قرآن كریم با صراحت می .برخوردار خواهد بود ی،میزان از ارزش بیشتری در دیدگاه اسالم

فان را از ضعجای دیگر مبارزه برای نجات مست ارسال رسل، برای اقامه عدل در میان مردم بوده است. و یا در

ارزشمند نخواهد بود. انقالب  ،چنین اهدافی را تضمین نكندهر انقالبی اگر  با این اساسداند. ف انسانها میجمله وظای

ریزی ماركس و لنین بود. فرانسه یكی از آرزوهای مهم روسو، ولتر و مونتسكیو بود، انقالب كمونیستی، ثمره برنامه

نیچه در آن مبارزه كرده بودند ظهور نكرد. اینها همه، ها در آلمان جز در سرزمینی كه هگل، كوته و نهضت نازی

لذا انقالب مورد  .دادندهای مادی انسانها را پوشش میهای مقطعی و زود گذری بودند كه تنها بعضی از جنبهحركت

ً استقالل طلبانه و یا اقتصادی محض های سوسیالیستی، لیبرال و انقالبدر انقالب ،تأیید اسالم خالصه های صرفا

هائی همدم و هماهنگ باشد بلكه دید اسالم نسبت به انقالب دیدی فراتر تواند با روح چنین حركتشود. اسالم نمینمی

تر از اهداف صرفاً مادی است. البته این به آن معنا نیست كه در انقالب اسالمی اهداف اقتصادی، اجتماعی، و جامع

بلكه مقصود آن است كه منظور كردن این اهداف در رتبه نخست و  ،نگرددآزادی و استقالل، پیشرفت و توسعه دنبال 

  توجهی به ارزشهای دینی و معنوی انقالب را غیر اسالمی ساخته و اهداف مورد نظر اسالم را تأمین نخواهد كرد.بی

 بگیریم که:حال که درک کلی از مسائل انقالب اسالمی دریافتیم الزم است تا از این آموزه ها، انتباه 

انقالب اسالمی در مفهوم خاص خود، ما مسلمانان را وامیدارد تا با اندیشه های سیاسی و آموزه های انقالبی . ۱

، از سختی ها نهراسیده وبرای تامین برابری، مهار بی اسالمی برای آزادی و عدالت برزمیم و عدالت را تامین کنیم

 در جامعه ما پیکار نماییم.عدالتی ها و حاکمیت قانون اسالمی و شرعی 

مذهب، عقاید، ارزش ها و فرهنگ سیاسی ناشی از دین مقدس اسالم ممکن است الهام بخش رفتار های سیاسی، .۲

 انقالبی و ستیزه جو باشد و این حرکت ها را تشدید کرده و تسهیل بخشد.

و انقالبی گشته و به صف مبارزین  اگر توده های مسلمان تربیت اسالمی درست شوند به یک گروۀ نخبه سیاسی.  ۳

مسلمان خواهند پیوست که از یکطرف منجر به تقویت پایه های مردمی نظامی اسالم خواهد شد و مردم را بیشتر به 

نظام اسالمی عالقمند خواهد ساخت و از طرف دیگر زمینه زدودن ظلم و استبداد و اختناق از بین رفته و دول ظالم 

 ا، به تدریج محکوم به اصالح خواهند شد.در صورت تشدید فشار ه

نظام مورد نظر انقالبیون اسالمی که در صدد هستند حکومت اصیل اسالمی را بنا کنند جامعه و حکومتی مبتنی . ۴

 بر پایه ها و اصول ذیل خواهد بود:

 اندیشه های سیاسی اسالمی 

 مبارزه سیاسی اسالمی و ادبیات سیاسی اسالمی 
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 انقالب اسالمی 

 بیداری اسالمی و خیزش اسالمی 

 اسالمی نظام 

 تمدن اسالمی 

 برای تحقق یک انقالب اسالمی اصیل تاکتیک های ذیل را پیشنهاد میکند: دین مقدس اسالم

 آغاز حرکت های سیاسی اسالمی با روش های معمول مبارزه در چوکات شعائر دینی 

 بارزۀ انقالبی اسالمیتبدیل نیروهای بالقوه به حالت بالفعل برای تسریع روند م 

 بسیج اندیشه های ذخیره شدۀ اسالمی برای تقویت بنیاد های انقالب اسالمی 

 تشکیل یک رهبری منظم سیاسی و کادری برای رهنمونی روند انقالبی 

  ،تالش برای یک پروگرام موثر و همه جانبه در تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی

نظامی، حکومت داری، تامین عدالت، توزیع عادالنه سرمایه، زدودن فقر، تامین امنیت، حاکمیت قانون، 

کهنه که قرار است مبارزه با انواع فساد) اداری، اخالقی(، تربیتی، و تبلیغاتی برای جانشینی نظامی 

 الترناتیف آن باشد. 

تطبیق شوند، ممکن در کوتاه مدت چالش های را به همراه داشته باشد  یاگر در جامعه اسالم ،ط واصولیاین شرا

 خواهد شد.  ،ولی دردرازمدت موجب اقناع و جلب و کشاندن تمام نیروهای مخالف به سمت انقالبیون
  

 

 

 ضرورت انقالب در عصر ما

از اینکه، انقالب همواره خصلت تغییر جمعی دارند و عوامل متعدد باعث می شود تا انقالب ها بوقوع بپیوندند، بنا نیاز  

است تا انگیزه های اصلی ضرورت راه اندازی یک انقالب در کشور ما مورد بررسی قرا گیرد، تا معلوم شود که چرا 

افغان ها برای راه اندازی چنین انقالبی، می شود؟ در میان عوامل انقالب ضروری است و کدام عوامل با عث انگیزش 

مختلف؛ ظلم و بی عدالتی باعث شده تا مردم از نظام مستقر نا امید شوند و بیشتر خود را ملت بدون دولت تصور کنند. در 

تا ظلم و تعدی، بعنوان  ،ایمما خود باعث شده این قسمت بار مالمتی تا حدودی بر شانه این ملت هم لنگر می اندازد. یعنی 

زورمندان و سلطه گران تحمیل شده و بعد از تحمل  و امیال شوم وسائل تحقق اهداف منحیث ،ابزار جبر و اختناق باالی ما

می  ند. به عباره دیگر، ما خود وسیلهو برما حکومت بران حاکم شوند اظالم غیر انسانی واستثمار گونه، ظالمین باالی ما

 کنیم. بد را انتخاباز ظالم بدتر باالی ما ظلم رواداشته و بین بدو بدتر،  لم بدشویم تا ظا

نیاز داریم تا در قدم نخست برای پویایی افکار عامه  و ما که زاده ومحصول جنگ ها و جبر های تاریخی تحمیل شده هستیم 

، که در قدم نخست سبب است یع و فراگیرجدی نماییم. این تالش، مستلزم یک برنامه وستالش و روشن ساختن اذهان مردم 

توده ها باید  .گردد قناعت نیروهای مولده جامعه برای پیکار انقالبی شده و در قدم بعدی موجب جلب حمایت این نیروه ها
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کری و قناعت داده شوند که تداوم وضع موجود در نهایت امر منجر به ایجاد شکاف های طبقاتی برجسته تر شده و شالوده ف

نظام ظلم و و نیاز است تا حرکت های جمعی در قالب تفکرات انقالبی، بر اوضاع حاکم شوند و  دینی ما را محو خواهد نمود

بی عدالتی زور و سرمایه را، بر چیند. ما در واقع، توانایی چنین کاری را داریم و می توانیم بر ظرفیت های موجود در 

نیروهای بزرگ را شکست داد. با  وتوان قدرتها  می سالم با اندیشه . قه ما استفکر ما قدرت خالجامعه خود، حساب کنیم. 

تمام نابرابری های موجود در جامعه را مهار کرد و برای نظم نوین انقالبی و اسالمی مطمئن شد.  این  ،اندیشۀ سالم می شود

، تشکیل صفوف یهبران سالم و توانمند انقالبنظم نوین انقالبی نیازمند راهکارها، حمایت های توده ای، انتخاب و گزینش ر

ما که عسکر و سپاه در ضمن،  خواهد بود. ،انقالبی چنینمورد  در انقالبیون متعهد و متحد و مستلزم پخش نظریه های

 زورمندان نیستیم که به هر امر آنها گردن نهیم و اطاعت بی قید و شرط نماییم. ما نباید برای ویرانی شالوده های فکر ی

تالش نماییم. ما نیازمند بینش  عدالت محور انسانی،اید برای احیای جامعه نوین جامعه خود ابزار و وسیله قرار بگیریم. ما ب

با درک درست از وقایع جاری درکشور هستیم. ما  و انقالبی سالم و متعهدانه هستیم. ما نیازمند تشکیل یک رهبری توانمند

هور نیروهای انقالبی فعال و متعهد را خطر جدی برای بقا و تداوم سلطه جابرانه و ازاین قضاوت نیروهای مخالف که ظ

. آنها حق دارند چنین نتیجه گیری از این روند انقالبی داشته باشند. ما بعنوان نیروهای راضی هستیم ،ددمنشانۀ خود می بیند

ح شده و یا هم در نتیجه درک نادرست نیروهای حاکم تا روند کنونی یا به تدریج اصال ،انقالبی متحد و وفادار نیازمی بینیم

، مبارزه می کنیم و افغانستان ما برای تحقق آرمانهای واال و برحق ملت مسلمان .، محکوم به شکست می گرددما در جامعه

مناسب برای قدرت حاکمه و هم ایجاد جو مناسب  های الترناتیفسینه سپر می سازیم. ما نیازمند یک روند تحول طلب و 

سیاسی برای حاکم شدن بر سرنوشت خودهستیم. ما که زاده افکار انقالبی انقالبیون سر سخت و سازش ناپذیر تاریخ کهن 

عصر انقالب ما در ؟ ق مبارزه انقالبی خود قرار ندهیمچرا از این رویداد ها انتباه نگیریم و آن را سرمش ،اسالمی هستیم

راه بی بدیلی خواهد  ،حاضر که توسط بیگانه ها و دشمنان قسم خورده خود استثمار شده ایم و مظالم آن ها را تحمل می کنیم

جهت بکار بردن آن بمنظور تامین عدالت اجتماعی، تامین امنیت، فقر زدایی، پویایی افکار عامه،  ،برای کسب قدرت ،بود

باوری، بارور ساختن نظریه های انقالبی اسالمی، اذعان این مسئله که حاکمیت  زنده ساختن حس حق شناسی خودی، خود

ضرورت ایجاد جو مناسب برای . ند جوابگوی نیازمندی های ما باشدتوا تنها از آن خداوند "ج" است و فقط نظام اسالمی می

امر متیقن می سازد که برای  این را به ما ،راه اندازی روند انقالبی از قبل اصالح شده و انتباه گرفته از وقایع تاریخی

قانع به  را، تا جوانب ذیدخل در امور مربوطه ،پیشبرد و تحقق هر امر ایدیولوژیک، از همه اولتر نیاز به بستر سازی است

 پیوستن به روند انقالبی نماید.

هد رسانید. این مسئله به کرات در ما را به سر منزل مقصود نخوا ،صدور انقالب های ساخته و پرداخته اجانب و بیگانگان 

تواند زمینه را  یک روند کامال پاک و متعهد انقالبی می عرصه، ر اینمسیر تاریخ معاصر ما به تجربه گرفته شده است. د

و آن ها را به میادین مبارزه انقالبی و عدالت محوری،  ک و پیکا رگر انقالبی مساعد سازدبرای ظهور نیروهای متحر

روند کنونی که همه چیز بیشتر از پیش به سوی بیعدالتی در حرکت است و مسیر نامطلوب زیرا، در   د.رهنمون ساز

تا همه با هم با درک سالم و حقیقی از وضعیت کنونی، برای بهبود وضع موجود دست و  ،نیاز  است ،ومجهول را می پذیرد

رمایه های یک تعداد محدود از افراد، حاکمیت هر چه بیشتر رشد روز افزون سچراکه، آستین بر زده و شامل این قافله شویم.

زور گویی و ظالم پروری در کشور، تصویر مبهمی از آینده کشور را به نمایش می گذارد و هر فرد با اندیشه سالم و متعهد 
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بنا ما نیازمند بررسی و واکاوی برای دریافت یک راه حل معقول  درد کنونی ملت ما چاره جویی کند.دارد تا برای  را وا می

با شعار عدالت و نظام  برای تحکیم یک نظام مردم ساالر هموار ساخته و نظم و قانون  را را تا زمینه ،و چاره سنج هستیم

برای پیوستن به این روند . این نظم برای تحکیم آن اولتر از همه نیازمند بسیج همگانی یمزجامعه ما حاکم سا در ی،مردم

و از آن نمی توان انکار کرد. پس  تواند بسا مهم و اثر گذار بوده می ،زیرا اراده مردمی در جهت نیل به اهداف انقالب ،است

تا با پخش  وترویج برنامه های وسیع و فراگیر، زمینه جذب هر چه بیشتر توده های  ،برای نیل به این هدف نیاز است

 سازیم.و انقالبی  این قشر وسیع را شامل این روند ملی ،بر را مساعد ساختهمحروم و تحت ج

 

 ویژه گی های فرد انقالبی

تا فرد انقالبی را که جز این حرکت است و بخشی از  ،حال که به تبین نظریه های اسالمی انقالبی پرداخته ایم الزم است

مشخصات، ویژه گی ها، رفتار های مناسب، ضرورت تبیین  ،فرایند تحول محسوب می شود را به تحلیل و بررسی گرفته

در نخست ضرورت که   را در این روند به بررسی بگیریم.افکار انقالبی و بسیج نیروهای فعال انقالبی و نقش فعاالنه آنها 

لت خواهانه خود نیاز است تا بدانیم که فرد انقالبی کیست و چگونه اوصاف دارد؟ آیا این فرد برای نبرد انقالبی و پیکار عدا

در این جا  می تواند موثر واقع گردد؟...... اوصاف فرد انقالبی تا چه حدوسائل نیست؟ در یک فرایند انقالبی  و مند ابزار

در قدم نخست مبارزه به آن توجه  ،الزم است تا بعضی از اوصاف فرد انقالبی را بر شماریم تا صفوف انقالبی مبارزین

 آنرا جدی بگیرند که قرار ذیل اند: جدی مبذول داشته و

اول: انسان انقالبی در قدم نخست موظف است به محض درک واقعیت های موجود در جامعه که در نهایت امر منجر به پدید 

و یا بهتر است  تحول انقالبی می شود و عامه مردم را به پدیدآیی این تحول وامیدارد، به زنده گی خود پروری یک آیی

. به این معنی که برای پویایی تفکرات و رفتار های انقالبی اش بکوشد و زمینه د آموزی انقالبی اقدام نمایدبگوییم خو

را مهیا سازد. این روند از نخستین مراحل شکل گیری شخصیت انقالبی  "دیگران"و جمعی  "خودی"آموزش های فردی 

و تحوالت عظیم جهانی در طول تاریخ بشریت که  یفرد انقالبی است. فرد انقالبی با مطالعه درست تاریخ انقالب های بشر

ده گی خود به تجربه می آگاه شده و سیر تحول و تغییر را عمال در زن ،منجر به تغییرات ژرف در زنده گی بشر شده اند

فردانقالبی را که تازه وارد  ،این مامول نیاز مند درک درست از سیر تحوالت سیاسی و اجتماعی در جوامع بوده گیرد.

کارزار انقالبی شده وامیدارد تا بر عالوه احساسات پاک وطندوستی و میهن گرایانه اش، به تقویت اندیشه های سیاسی 

 گیرد. توان به آموزش حدرپرداخته و این علم را د

صحت راه انقالبی خود داشته وهر لحظه آماده قربانی می باشد. در روند که دومین  به دوم: فرد انقالبی، اعتقاد عمیق وراسخ

مرحله خودسازی انقالبی است مسائل مادی و تجمالت در زنده گی فرد انقالبی رنگ باخته و به یک شی بی ارزش مبدل 

البی، بر عالوه پیشبرد امور زنده گی خود، به تفکرات و رفتار های انقالبی خود ارج نهاده و به آن ارزش گردد. فرد انق می

قائل است. فریب هیچ نوع دسیسه را که ممکن است از جانب بعضی از گروه های مخرب و استحکاکی بمنظور سبوتاژ 

اعتقاد عمیق و پابندی به اصول نوین انقالبی خود در  نخورده و از ،انقالبی وی براه انداخته شود تروند شکل گیری شخصی
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فردانقالبی پردازد. دین مقدس اسالم دفاع نموده و به اقناع جانب مقابل می و اعتقادات راسخ به چوکات شعایر انسان دوستانه

و در صفوف  توده های انقالبی اشتراک کرده تجموعات و گرد همایی دروپویایی اعتقادات انقالبی خود، برای اثبات 

در نهایت امر  لیو گرد. این روند ممکن در ابتدا خسته کننده و خیلی ها طاقت فرسا باشد انقالبیون با شجاعت کامل قرار می

در نهایت امر فرد  گردد. منجر به شکل گیری جنبش وسیع از انقالبیون گردیده و روحیه انقالبی در میان آنها تقویت می

 باشد. دانش تیوریک عالی، تیوری ساده و معلومات آفاقی میانقالبی ملزم به فراگیری 

سوم: جسارت در بیان عقیده انقالبی و شجاعت در پیکار انقالبی از مولفه های اصلی روند خود سازی انقالبی بوده و فرد 

دهد تا با جسارت کامل در چوکات منطق فراخ و وسیع به دفاع از راهکار های انقالبی خود پرداخته و  انقالبی را جرئت می

انتخاب این راه را جسارتمندانه اذعان نماید. اگر چه مخالفت ها با جریان های فکری نوین، در تمام تاریخ زنده گی ضرورت 

کار های انقالبی  و نتایج مورد نظر آن با جرئت دفاع کند، این انقالبی از راه ولی اگر انسان ،بشریت یک امر طبیعی بوده

امر به مرورزمان، خود به یک دفاعیه قابل قبول برای تمام گروه های که تا به حال بنابر عواملی گوناگونی، به هیچ یک از 

وف انقالبیون را تقویت گردد و صف مبدل می ،گروهای چه انقالبی و تحول پسند و چه استحکاکی ومحافظ کار نپیوسته اند

 زیرا عدم تعقل در راهکارهای انقالبی و بی احتیاطی  ،خواهد کرد. ولی مشروط بر اینکه این جسارت بدور از احتیاط نباشد

 انقالبی می گردد. ر به ضربه زدن به حرکت منجدر این روند، 

د فر از صفات خیلی مهمی  یاین صفت یکاز اوصاف دیگر فرد انقالبی می باشد.  مندی خویشتن داری و حوصله چهارم:

. داشتن قدرت مهار کردن خود در برابر اراده های که بنحوی خواستار ضربه اشدآن پابند ب هانقالبی است که باید با جدیت ب

 باشد. فرد انقالبی یکی از شاخصه های نبرد انقالبی و جریان خود سازی انقالبی می ،زدن به این جریان فکری نوین هستند

سپری برای دفع تمام  ،باید با حوصله مندی تمام به اقناع جوانب استحکاکی و درگیر با جریان انقالبی پرداخته و خود

. فرد انقالبی با حوصله مندی شود که ممکن است، در آغاز فعالیت های انقالبی با آن مواجه  شود، مبدل می ینامالیمات ها

و در قدم نخست قبل از انقالب، به تعمیم افکار انقالبی و تحول پسندی خود اقدام  تمام برای بستر سازی انقالبی سعی نموده

 کند. برای بلند بردن آگاهی خود از مسائل سیاسی و تاریخی و حتی دینی تالش می و در قدم بعدی، کند می

ارزین را رهبران پیشگام پنجم: اطاعت و فر مانبرداری برای فرد انقالبی مهم است. زیرا در یک روند انقالبی، صفوف مب

کنند. فرد انقالبی در چوکات راهکاری از قبل تعیین شده انقالبی،  هدایت و رهنمایی کرده و اوامر و دساتیر صادر می

دهند. رعایت سلسله مراتب  مکلف به رعایت اوامر رهبران سازمان های انقالبی بوده و آن را به وجه احسن انجام می

فرد انقالبی، برای انطباق بر عالوه،  کار انقالبی از مولفه های اصلی مبارزه نوین انقالبی است.سازمانی، و صداقت در پی

فعل و گفتار و تحقق تیوری های انطباقی ) عمل وگفتار( ملزم بوده و بر دساتیر مقامات عالی رتبۀ انقالبی مبنی بر پذیرش 

فرد  ،ساز و کار انقالبی می شوند موفقیت، ی که منجربهاصول انقالبی پابند می باشد. فراگیری تاکتیک ها و روش ها

یک عسکر با انظباط و دارای  مانندانقالبی متعهد واستوار مانده و انقالبی را مجبور می سازد تا برای تحقق آرمانهای اصیل 

روحیه مبارزه و نا توانی  فرد انقالبی، نباید در صورت فاقد بودنبیشتر از آن،  روحیه عالی انقالبی، هردم ثابت قدم بماند. 

در امر پیشبرد امور انقالبی، وارد کارزار انقالبی شود، زیرا وجود ترس در مبارزه انقالبی، منجر به وارد شدن ضربات 

سنگین به پیکر نیروهای انقالبی شده و زمینه نفوذ دشمنان روند انقالبی را مساعد می سازد. فرد انقالبی باید درتا حد امکان 



 39 

زیرا اگر  .که در توان او باشد ،شودمی  از طرف رهبران انقالبی و بخصوص شورای انقالبی گماشته  که ار هایبرای ک

و برای نفوذ دشمنان  باشد داشتهنرا  توانمندی درک مسائل حساس رنج ببرد و فرد انقالبی از ناتوانی جسمی، روحی، عقالنی

از بکار گیری افراد ضعیف و  .حقیقت به روند انقالبی ضربه وارد کرده استنتواند، در الب، سد و مانع ایجاد کرده ضد انق

از اعضای   یتا اگر احتماال در راه مبارزه انقالبی، یک ،ممانعت صورت می گیرد یناتوان در امر پیکار انقالبی، به این دلیل

توانمندی مبارزه انقالبی را هم نداشته  انقالبی گیر می افتد و این شخص انقالبیصفوف و توده های انقالبی توسط دشمنان 

که این  ،است، بنا با کمترین فشار از جانب دشمنان، وادار به افشای حقایق شده و تمام راز های انقالبی را فاش می سازد

 .جنبش و تفکرات انقالبیاست بر  ای مهلک و کشندۀ ای خود ضربه

رنوع سختی و دشواری آماده گی داشته و این نبرد را برای ادامه حیات ما بعنوان نیروهای پیشتاز انقالبی، باید برای هپس، 

غیب و تشویق نموده و برای آن ها نیروهای جوان کشور را برای رزم انقالبی، ترخود ضروری شماریم. ما نیاز داریم تا 

این نیروی جوان با اندکی فشار  مسولیت هایشان را وانمود کرده و آماده این رزم مقدس نماییم. شاید در مراحل اولیه مبارزه،

بینش انقالبی  به اندیشه و در ابتدای نبرد، ولی اگر ،تسلیم گردند ،از مبارزه دست کشیده و به تبلیغات دشمنان ضد انقالب

از نظریه های انقالبی معمول آگاهی داشته باشند، تسلیم انقالبی و سازمانی داشته باشند وو مربیون خوب  خوب مجهز شوند

اینجاست که نقش ایدیولوژی و از همه مهمتر، بینش انقالبی هویدا می  تبلیغات نشده و هرنوع توطئه را دفع خواهند کرد. این

 گردد.

 موانع فراروی انقالب در کشور ما

حال حاضر شرایط برای تحقق یک انقالب ملی و مردمی ناممکن به نظر میرسد. تا جاییکه حتی بسیاری ها برای تحقق در 

چنین انقالب چنان خوشبین نیستند. شرایط جاری در کشور عمدا به سوی بحران کشانیده شده و ظاهرا هسته های یک 

سیر تکامل جامعه و   پشتیبان سیاسی و توده ها که پل های عقبی انقالب را می سازند، چندان پررنگ به نظر نمی رسند.

ان تخریش شده که امکان بسیج سیاسی و همگانی در این زودی برای رشد و پویایی یک جامعه باز سیاسی چن تالش و تقال

ها محال بنظر میرسد. تفاوت میان ما و سائر ملت در این است که ملت های دیگر در کل زمان و تاریخ شان متحد و بسیج 

ه تالش ها برای بسیج بوده اند و هرنوع فشار بیرونی را برای در هم شکستن این اتحاد دفع کرده اند. اما در کشور ما بدبختان

عمومی و مردمی تنها در مواقع بحران به شکل بسیار شکننده و مقطعی و عمدا تکتیکی صورت میگیرد. تفاوت در بسیج 

سیاسی ما با دیگرملل جهان نه تنها در بسیج سیاسی و همگونی ایدیولوژیک است بل ساختار فزیکی جامعه ما هم به گونه نا 

 شد.همگون و غیر متجانس میبا

با این حال اگر به فرض یک بسیج سیاسی تدافعی و تهاجمی به فکر بر طرف ساختن موانع فراروی انقالب باشیم؛ چندین 

مانع عمده و بزرگ را سرراه یک پالن کالن و ملی در سطح کشور شاهد خواهیم بود. که این پالن ها بخودی خود تفاوت را 

یان میکند. ما مشکل بیداری ملت را از قدیم به ارث گرفته ایم. در بسیاری در عمل و تشابه را درعمق بحران با دیگر ملل ب

مواقع تهاجمات و تاخت و تاز ها باالی کشور به علت غفلت در بسیج ملی و سیاسی ملت خوابیده ما بوده است. تفاوت در 
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ما به رهبران سیاسی خود بی  عملکرد و بیان رهبران هم در این راستا نقش مهم بازی کرده است. تا جاییکه همواره ملت

 اعتماد بوده و رهبران سیاسی هم اعتبار خود نزد ملت را باخته اند. 

ملت از درون بیدار و از بیرون خوابیده است. این نکتۀ حساسی است که هر افغان باید به آن توجه داشته باشد. ظرفیت های 

را دارند. این ظرفیت ها باید به نیروهای بسیج گر انقالبی مبدل  موجود در جامعه ما، توانایی و ظرفیت ایجاد تحول و انقالب

 .شوند و مسولیت قبول کنند

بسیج گران انقالبی، نباید فراموش کنند که بیداری ملت ها، کاریست بسا دشوار و سنگینی آن بسا وزمین. بسیج گر انقالبی با 

ی انقالبی و از همه مهمتر با فکری و پویایی اندیشه هااصطحکاک های جدید روبرو می شود و با توسل به نیروی خداداد 

توکل به خداوند رب العزت، به مهار چالش ها می پردازد.فکر نو چالش نو به دنبال دارد. هر اندیشه در نخست به تمسخر 

جدی گرفته گرفته می شود. در قدم دوم با آن دشمنی می شود و ندای ستیزه جویی بلند می شود؛ ولی در قدم سوم و آخری 

شده و پیرو پیدا میکند. ما با اندیشه های ناب انقالبی خود در صدد ایجاد جنبش بسیج گر انقالبی هستیم تا مشعل دار راه 

عدالت خواهی در این کانون گرم مبارزه برای عدالت محوری باشد. پس ملت مغلوف همواره در بند اسارت باقی می ماند و 

 .تحت ستم قرار می گیرد

حاکم بر کشور و جو نامناسب برای راه اندازی یک همایش ملی برای تحقق یک انقالب ملی سراسر موانع شمرده  شرایط

می شود. تفقد و دلجویی از طبقات محروم و تحت ظلم و فشار، فقرا و مساکین، آسیب دیده گان جنگ و آنانیکه به صورت 

وعی از ظلم و استبداد را لمس کرده اند؛ میتواند یکی از راه های کل، به نحوی از انحنا مواجه با بی عدالتی بوده اند و ن

 برداشتن موانع فراروی انقالب باشد. 

سرمایه داران و هواداران غرب گرای این کشور که بعد از تحوالت یازده سپتمبر به این کشور سرازیر شدند همه و همه از 

مخالفین این روند ملی محسوب می شوند. بیم آن میرود که این نیروی استحکاکی که هم قدرت و هم سرمایه را در اختیار 

تعمق روی این موضوع خیلی ها مهم است. هدف نبشته حاضر هم کاوش و  دارند به روند انقالبی ما صدمه وارد کنند.

تفحص برای یافتن راه های عملی زدودن این روند استحکاکی است تا موانع حد اقل بر طرف شوند. ما از سیاست محو و 

سرخ چیزی به  حذف فزیکی سخن نمی گوییم، زیرا به نیکی میدانیم که این سیاست در تاریخ افغانستان جز خون و رنگ

 ارمغان نیاروده است. 

فصل های متعددی از تاریخ خونبار افغانستان مملو از سیاست حذف و محو فزیکی بوده است. سردمداران قبلی با توسل به 

این سیاست؛ مردم را کشتند و بستند و انزجار عمومی را نسبت به خود بیشتر ساختند. ولی نباید فراموش کرد که هر فرایند 

را و تغییر بنیادی نیازمند هزینه های مالی و انسانی است. شاید این فکر گاهی وقت به شما دست باشد که چگونه میتوان نو گ

از شر این مفسدین رهایی یافت. میدانید همه چیز در گروه همت و اراده یک جنبش قوی مردمی با توسل به راهکار های 

ن شک بی هزینه انسانی و مالی و بدون زحمت میسر نخواهد بود. خوب باید این روند بدوانقالبی و ظلم ستیز نهفته است. 

متیقن شویم که نیروی که در عقب ما ایستاده است تا اخیر به این روند و اهداف آن متعهد و وفادار باقی خواهند ماند. درز 

ن هواداران جنبش انقالبی در صفوف فشرده هر جنبش به مثابه شکست قطعی آن محسوب می شود.تزلزل و دودلی در میا
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ما، یکی از مانع های اصلی برای این روند و پیکار انقالبی آن محسوب می شود. فصل های جدیدی از مبارزات با بر طرف 

کردن این مانع آغاز خواهند شد. نباید تصور کرد که همه مردم طرفدار انقالب هستند. باید بدانید که بسیاری ها که اکنون از 

نظام ) سرمایه داری لجام گسیخته که بی عدالتی اجتماعی و توزیع نا عادالنه ثروت در جامعه از خصوصیات  مزایای این

عمده آن است( نفع می برند و به هیچ صورت جنبش انقالبی را نمی پسندند. فرق میان نیروی وفادار به روند انقالبی و 

فراروی انقالب محسوب میکنیم در این نیست که یکی از دیگری نیروهای استحکاکی که ما آن را به مثابه بزرگترین مانع 

بیشتر نفع ببرد. بلکه تفاوت عمده میان آنها در درک درست وقایع و تاریخ کشور است. اکثریت کسانیکه از این روند حمایت 

. میدانید که انقالب در میکنند از تاریخ سرمایه داری به مثابه غول هژمونی خواه جهان در فضای اختناق و تاریک با خبراند

جهت مخالف این طرز تفکر قرار دارد. انقالب میخواهد تا این روند از تاریخ سیاه سرمایه داری با خبر شود. بسیج های 

مردمی به هدف با خبر سازی و نشان دادن واکنش در برابر این روندی که خواستار تسخیر جهان است، یک تیر و دو 

م را از تضاد های سرمایه داری با روند مردم ساالری آگاه می سازد و هم جریان رشد سرمایه فاختک میکند. یعنی هم مرد

 داری را کند می سازد.

در ادامه چند نمونه عملی برداشتن موانع فراروی انقالب را بصورت خیلی مختصر با کلمات فشرده و با توسل به راهکار 

 های عملی به بیان واداریم.

شید که وضعیت نا خوشایند و غیر عادالنه باید به یک وضعیت ذهنی مبدل گردد. تا زمانیکه به این نکته اول: باید متیقن با

توجه نکنیم که هیچ تضاد عینی به خودی خود به تحول انقالبی مبدل نمیگردد؛ راهکار انقالبی ما شکسته و غیر قابل توجه 

سب سیاسی و تقسیم غیر عادالنه ثروت و قدرت سیاسی به اساس خواهد بود.در این روند گروه های که متاثر از جو نا منا

سهم فالن خویشاوند در یکی از وقایع گذشته تاریخی هستند به این فکر نشوند که وضع شان نا عادالنه و روند عدالت 

وضع گذشته،  محوری کامالت آسیب پذیر بوده است در حقیقت فکری نو و اندیشه بکر بمیان نیامده است. مردم باید خود به

تحلیل وضعیت کنونی و سنجش وقایع آینده بپردازند تا خوب متیقن شوند که این روند سر آغاز سرنگونی ریشه های بی 

عدالتی است. فکر نو  چالش نو بدنبال دارد. نباید از سختی ها و چالش ها فراروی روند انقالبی هراسید. میدانید اکثریت 

 اند؛ اغلب انقالبی بار آمده اند. در حقیقت انقالبیون با پیوستن به جنبش انقالبی به وضع کسانیکه به این نکته توجه کرده

نشا میدهند. نباید فراموش کرد که این موجود که ریشه در بی توجهی های گذشته ی گذشتگان ما داشته اند واکنش  مستقر

 ی ایجاد نظم نوین و انقالبی هم تقال دارد.روند بدنبال نه تنها واکنش نشان دادن در برابر وضع مستقراست بل برا

همگانی ساختن ایدیولوژی ها هم فرایند تسریع جنبش انقالبی را کمک میکند. موانع در صورت تشخیص می توانند به یافتن 

راه حل ها منجر شوند. ایدیولوژی های مستقر به دلیل اینکه توانایی پاسخگویی به معضالت و منازعات درون جامعه را 

داشته اند خیلی ها فرسوده و عاری از تاثیر پذیری استند. ایدیولوژی ها با تاثیر بیشتر زمانی همراه می شوند که به باور ن

کلی جامعه مبدل شوند. به عبارت دیگر کل جامعه باور کند  و متیقن شود که ایدیولوژی های قبلی و مستقر درجامعه متروک 

ی ایدیولوژی جدید باقی خواهند ماند. یعنی اگر به پیام کلی این ایدیولوژی انقالبی و منسوخ شده در برابر خاصیت انقالب

بنگریم خصایل تجدد پذیری و تفکیک پذیری آن را با نوع گذشته و منسوخ ومستقر در جامعه به وضاحت دیده بتوانیم.برای 
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جلد دیگر کتاب نگارنده زیر عنوان" در وضاحت بیشتر در باره نقش ایدیولوژی در ساختارها و جنبش ها ی انقالبی، در 

 دفاع از انقالب " در بخش تعمیم ایدیولوژی انقالبی خواهم پرداخت.

بزرگترین نیروی اصطحکاکی در برابر انقالب، ارتجاعیون هستند که با نوعی مریضی مواجه هستند. این  از طرف دیگر

 :مریضی العالج دو مشخصه دارد

گرفته از لجاجت های فطری شان است. که عجالتا قابل درمان و مداوا نیست و بگونه اول :اصطحکاک ذهنی که ریشه 

 ساری به دیگران سرایت میکند

دوم: انجماد فکری که حاضر به قبول هیچ منطقی نبوده و با یگدنگی به ایده های کجروشانه شان پافشاری میکنند. انقالب در 

 .با آن سر ستیز دارند نظر این ها خاصیت زهر را دارد که با پای جان

حقیقت مدرنیته ای که غربیان از آن بنام رنسانس تاریخی نام می برند،  تقابل سنت و مدرنیته هم عین خاصیت را دارد. در

اسالم پیام آور آن بوده است اما با اندکی تفاوت. ما عمیقا متعقد هستیم که اسالم دین مترقی است و ترقی جز الینفک آن است. 

ر اسالم معنی ویژه ای خود را دارد، که هیچ یک از ادیان قبلی به این اندازه برای عدالت ارزش قائل نبوده است. انقالب د

پیروان راستین اسالم هم تا آخر به این اصل متعهد باقی میمانند. این مبارزه برای سالیان متمادی ادامه خواهد داشت.پس 

 !عدالت برای انقالب و انقالب برای عدالت

 د انقالبی وتفکیک دوست و دشمنفر

فرد انقالبی که حاال دیگر با اندیشه انقالبی و بینش انقالبی، راهکار انقالبی، هدف و مرام انقالبی مجهز شده در انتخاب 

دوست و دشمن جانب احتیاط را گرفته و در گزینش آنها اعتدال را رعایت میکند. زیرا تشخیص دوست و دشمن برای فرد 

 انقالبی، معیار های خاص خود را دارد. 

ضرورت راه  و انقالبی بوده های مجهز با اندیشه ه خود حاال نمونه انسان آماده پیکار و تحول طلب است، فردانقالبی ک

در این  اندازی پیکار های تحول طلبانه را درک نموده به آن اعتقاد داشته و در صدد یافتن دوستان و همرزمان جدید خویش

 انقالبی است. صفوف انقالبیون در حقیقت شالودۀ قویت صفوف مبارزینگی دارد وآن هم تصف می باشد. وی هدف بزر

ساختار های انقالبی و سازمانی را تشکیل میدهد. این کار حساس به احتیاط و باریک اندیشی عمیقی نیاز دارد. نیاز دارد تا 

 .دبنا به اقتضای زمان بهره ببرتمام روش های معمول دعوت برای مبارزه را دانسته و از آن 

دعوت به مبارزه را سهل تر بسازد. این روش ها بنابر حساسیت  روش های تا بتواند راهکار های است  فرد انقالبی نیازمند

های موجود در هرجامعه قابل بحث است. ما برای دعوت دیگران به مبارزۀ که خود عمیقا به آن اعتقاد داریم، تا بعنوان یک 

ا و نمونه کامل و تمام عیار  پویایی شخصیت و تکامل کرکتر شخصیتی تبارز نموده و انسان "انسان دوست" متعهد، با تقو

 خود را با کردار مان نمونه قرار دهیم.
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فرد انقالبی بعد از انتخاب دوستان و تفکیک دشمن از آن، برای خود ودوستان خود، زمینه آموزش بنیادی های انقالبی را 

رای ترویج افکار انقالبی مساعد می سازد از طرف دیگر در صدداست تا اگر صفوف مهیا می سازد. در حالیکه زمینه را ب

تازه وارد شدۀ انقالبیون بنا بر دالئلی نمیتوانند ویا نمی خواهند به حمالت دشمنان خود واکنش نشان دهند، الاقل برای دفع 

 این تهدید ها تدابیر گرفته و سنگر بندی نمایند.

اد دوستان خود، با ارائه نظریات جامع و مقبول، با در نظرداشت نکات حساس زمانی که نمایانگر فرد انقالبی به ازدی    

ضرورت راه اندازی یک تحول فکری را مساعد می سازد، سعی و کوشش نموده، با پویایی افکار و دانش انقالبی خود که 

مسائل مهم حاد روز ضرورت یک تحول انقالبی مستلزم درک درست از وقایع تاریخی و سیاسی است بکوشد. بعدا با اذعان 

 راه انداخته و جانب مقابل را قناعت میدهد.نوعی گفتمان فکری را به  کرده با استدالل قوی و منطقی و را پیش بینی 

 دوستان خود برای شناخت سه مشخصه  فرد انقالبی قبل از شروع پیکار انقالبی و گزینش دوستان خود برای رزم انقالبی،

 :به محاسبه می گیرد را

 انقالبی  دانش اول  

 انقالبی خصلت و عالقمندیدوم  

 انقالبی. و هنر بکار بردن رمز تجربۀسوم  

دانش انقالبی یعنی فرد انقالبی از آگاهی و دانش الزم برای درک حقایق و سپس ضرورت تحقق یک انقالب در قدم نخست، 

فکری و ملی برخوردار باشد. از اینکه متاسفانه در مسیر تاریخ جنبش های اسالمی اندک شماری توانسته اند شرح واضحی 

یروان این جنبش های اسالمی انقالبی از نبود و فقدان یک از برنامه ها و تفکرات انقالبی خود ارائه بدارند بنا همه پ

 ایدیولوژی که بتواند منجر به بسیج توده های انقالبی شود رنج برده اند. 

ا بسامانی ها ی منطبق به اوضاع و احوال جوامعی است که از ندر اینجا منظور از ایدیولوژی انقالبی خط مشی انقالبی 

ته مارکسیست ها توانسته بودند خطوط طوالنی از افکار مارکس را بعنوان رهنمود پدید آیی متواتر رنج برده اند. در گذش

یک نظم دلخواه خودشان در جوامع تحت نفوذ شان ترسیم کرده و به پیمانه وسیع به تبلیغ و ترویج آن بپردازند، اما جنبش 

دلیل آن هم نپرداختن به موضوعات مهم  .ولوژی بودندایدی نوع های میانه رو و راستی در دوران مبارزه با چپی ها فاقد این

در تحکیم قدرت منحیث شالوده فکری میان همقطاران شان بوده است. ما در اینجا ایجاد یک جامعه عاری از بیعدالتی را 

ریزی سیاسی و اقتصادی نظام اسالمی می پنداریم. نظامی اقتصادی که با توجه به حساسیت ها و مقتضیات زمانی با طرح 

پالن ها و برنامه های فراگیر برای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه پرداخته و در تالش پدید آیی یک نظام قانونمند و جوابگو 

 به تمام نیاز ها و ضرورت های جامعه میباشد. 
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ده و زمینه را بر فرد انقالبی با درک مسائل باال و با فراگیری دانش انقالبی، همواره در تالش تحقق آرمانهای انقالبی بو

همرزمان خود مساعد می سازد تا از این دانش بهرۀ الزم را ببرند. به پخش و ترویج افکار انقالبی خود می پردازد و 

 همقطاران خود را برای فراگیری دانش انقالبی تشویق و ترغیب می نماید.

ت. این خصلت از یک جهت منجربه تشویق فرد در قدم دوم مسئله خصلت و عالقمندی انقالبی برای فرد انقالبی مطرح اس  

انقالبی برای ادامه پیکار جسورانه انقالبی می گردد و از طرف دیگر همقطاران وی را تشویق میکند تا با پیروی از وی به 

 عمل بالمثل دست زده و این خصلت را در خود تقویه نمایند.

ست که این خصلت مجموع از مختصات الزم روحی و اخالقی را داشتن خصلت انقالبی برای فرد انقالبی از این جهت مهم ا

برای شرکت در مبارزه پرمشقت انقالبی در بر می گیرد. این خصوصیات شامل عالقمندی برای مبارزه مستمر در راه 

پشتکار الزم انقالب، تدبیر و لیاقت سیاسی، روح پیکار جویی و آشتی ناپذیری در برابر دشمنان انقالب و بیعدالتی، اراده و 

 برای ادامه این مبارزه میباشد.

این خصلت در افراد باید در قدم نخست فطری باشد یعنی تا حدودی فرد انقالبی از بدو خلقت مجهز به این خصوصیات باشد 

 و تاحدودی هم باقیمانده این خصوصیات را با پرورش روحی و تربیت این خصلت در فرد انقالبی را بدست آورد.

انقالبی نیاز است تا فرد انقالبی با فراگیری این خصوصیات که یک  و هنر بکار بردن رمز سوم و آخری تجربهدر قدم 

بخش عمدۀ مبارزه انقالبی را تشکیل میدهد مجهزباشد. این تجربه با بررسی و مطالعه دقیق تاریخ جنبش های انقالبی چه 

غاز دوره پراتیک و عملی مبارزه انقالبی می گردد. ما که چپی و چه راستی بدست می آید و یک بخش عمده آن شامل آ

جنبش های فراوانی از کاروان انقالبی را به تجربه گرفته ایم باید بدانیم که هر مبارزه خار ج از دائره انقالب اگر هم باشد 

 نیازمند دادن قربانی واز خود گذری است. 

تمام سپری کرده باشد در مرحله پراتیک و عملی به آسانی میتواند راه  فرد انقالبی اگر دو مرحله گذشته را به درستی و دقت

حل ها و واکنش های که در نهایت امر منتج به تقویت پایه های انقالبی گردیده، رهروان و همفکران انقالبی وی را افزونی 

 بخشیده و اتوریته وی را در نزد سائر انقالبیون بلند می برد.

 

 داریم؟ رورتما به چه نوع انقالب ض

چهار چوب فکری انقالب ما قبل از اینکه به گونه تفصیلی به شرح نوعیت انقالبی مان بپردازیم نیاز است تا بدانید که  

 چیست؟

طرح و شالوده اصلی فکری انقالب ما را، مبارزه بر ضد بی عدالتی تشکیل میدهد. تفکر در باب اصول انقالبی ما، وظیفه 

بسا سنگینی بوده است که ما آن را به عهده گرفته ایم. یعنی به این سنجیده ایم که انقالب و آرمان های آن برای چه تحقق پذیر 

قالبی ما، زمینه ساز ترویج و تکثیر فرهنگ انقالبی در میان مردم ما بخصوص نسل باشد؟ زبان زد شدن راهکار های ان
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جوان است. فکر انقالبی ما منشا گرفته از اصول دینی ناب واصیل است. دین اسالم بعنوان کاملترین دین هنوز هم متاسفانه 

یم؟ هر فکر بکر و تازه برای ایجاد جامعه بدون نا شناخته مانده است. چرا به ارشادات آن نمی اندیشیم و عمل نمیکن در نزدما

 .طبقه و فارغ از هر گونه تبعیض از نمونه های بارز این دین است

چارچوب اصلی انقالب ما هم تفکر در باب این است که اگر انقالب کامیاب شود، و قدرت به عامه مردم تعلق گیرد، طرح 

بود؟ پس برای ایجاد جو مناسب و همفکری مسالمت آمیز هم اندیشده ایم ها و برنامه های بدیل برای نظام کنونی چه خواهد 

تا باشد همه زیر یک چتر واحد ملی برای افغانستان آباد و متحد گرد آمده و ظهور و عروج قدرت ملی و مردمی را شاهد 

 .باشیم

کنونی و مسیر نا معلوم و مملو از ابهام شاید پدید آوری چنین نظمی در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد. ولی درک وقایع اتفاقیه 

و تاریک در آینده را با مدنظر داشت محدودیت ها و استحکاک ها خود میتوانند از شالوده فکری روند انقالبی ما تشکیل 

 دهد. 

اعتبار افراد انگشت شماری مسیر تاریخ را دگرگون می سازند.کمتر از آن نقشه جهان را تغییر میدهند.به ندرت افرادی 

ایجاد میکند و به به  وعمل ملت، نوگرایی است  و جو انقالبی  تشکیل ملتی را کسب میکنند. رهبر انقالبی نه تنها در فکر

بسیج افکار ملی و میهنی می پردازد، بل زمینه رشد و شگوفایی روند ملت سازی را زیر یک چتر واحد مهیا می سازد. 

خست دماگوجست هستند. پوپولیزم را مشعل راه خود قرار میدهند. فکر میکنند دیگران رهبران فاقد پشتیبانی مردم در گام ن

در هیچ جای گیتی یافت نمی شود. فقط انگیزه نیاز است تا ملت ها بیدار شوند. پس  را فریب داده و نفع می برند. ملت غافل

است و به یک بیدار گر ملی و قاعد انقالبی  فرق میان غفلت و خواب به وضوح دیده می شود. ملت ما هم، خوابیده و مغلوف

نیاز دارد. نیاز رهبری به ملت های خوابیده چون اکسیجن و خون در بدنه و پیکر ملت حتمی جلوه می کند. شاید بسیاری ها 

را نتوان با چنین خصوصیات یافت؛ ولی نباید نا امید شد. نا امیدی در نفس خود شکست است و شکست کار ملت قهرمان 

رور نیست. شکست برای ما مفهوم ندارد. ناکامی در فرهنگ ما تجربه معنی می شود و تجربه راه را برای کسب اندوخته پ

 . های بیشتر انقالبی باز میکند

انقالب در فکر و عمل  اندیشه، از اهداف مهم ما است. سعی داشته باشید تا همواره بدون عمل و فکر باقی نمانید. فرض بر 

زمینه  د؛ کامال اشتباه است. فکر و حرف شاید بهتراز حرف است و شاید حرف بدون عمل کاری را سامان ندهاینکه عمل 

ساز عمل است. اگر متوسل به اندیشیدن نشویم و و تفکر را به تجربه نگیریم، هیچگاه قادر به عمل نخواهیم شد. از اینکه 

مسئله باشیم. انقالب ما هم از این منبع ریشه می  یعنی در فکر چارۀداقل حرف بزنیم. هیچ کاری را انجام ندهیم بهتر است؛ ح

 گیرد. به عبارتی دیگر جو انقالبی ما را فکر و اندیشه می سازد. خیر است امروز اندیشه و فکر و حرف. فردا عمل. 

شخصیت و رفتار مان، انقالب اول از خود ما باید شروع شود. اصالح در به یک نکته دیگر هم توجه داشته باشید که 

همانطوریکه در بعد شخصیت انقالب و در بخش بینش انقالبی و شخصیت انقالبی به آن پرداختیم ما را کمک می کند تا 

نمونه ای کاملی از شخصیت سالم انقالبی را به جامعه عرضه کنیم و در پرتو آن به اصالح شخصیت فرد انقالبی منحیث 

ی و حس مردم رت ورزیم. صداقت و برده باری، شجاعت و متانت و پایمردی، وطندوستسالم ترین قشر جامعه خود مباد



 46 

یک  ز خصوصیات بارز یک شخصیت انقالبی است. میدانیم که شکل گیری چنین قشری از جامعه برای پدید آوریدوستی ا

بد و زمانگیر است. اگر به ساده ای نیست و نیازمند سعی و تالش وافر است. زمان می طل نظم انقالبی سالم و شجاع کار

 چنین امری دست یابیم حقیقتا انقالب کرده ایم. 

در کشور ما ، بیشتر افراد آن را نسل در حال حاضر هم مبتنی بر همین اصل است.  ،ضرورت انقالب در عصر حاضر

ی توام با ظلم چیزی محصول جنگ تشکیل میدهد. نسلی که بیش از چهاردهه است جز بدبختی، جنگ، نا بسامانی و بی عدالت

دیگر را لمس نکرده است. در حقیقت اصالح چنین نسلی در صورت امکان یک انقالب ملی در عرصه عملکرد و تفکر 

خواهد بود. مردم ما کامال با سرنوشت خود بیگانه هستند. یعنی تعیین سرنوشت و حق آن که جز بدیهیات محسوب می شود و 

ت شدن و ملت سازی است، کامال فراموش شده است. نتیجه آن سرنوشت امروزی است که از مولفه های تاثیر گذار روند مل

مردمان ما در هر گوشه و کنار مملکت در خون می غلطند و ویرانی و کشتار افغان ) بنان افغان( به شکل فجیعی ادامه 

هستند.و عالقه الزم برای  رداختن به مسائل سیاسی را ندارند، همواره کسب معاشدارد. در ضمن مردمی که فرصت پ

پرداختن به مسائل سیاسی را نخواهند داشت. به نظر دیوس " فقر مداوم به جای آنکه مردم را انقالبی کند حد اکثر باعث 

 کناره گیری و بی تفاوتی و یا نومیدی می شود". 

آن عالقه خاطر داریم. باید به ریشه به همین خاطر است که ما تاکید بیشتر بر تربیت و اصالح صفوف انقالب می کنیم و به 

های نارضایی فردی بپردازیم  که این خود ماده خام انقالب را تشکیل میدهد. این کار ممکن است بوسیله گروه ها، رهبران 

 و ایدیولوژی های بدیل توسعه داده شود و جو مناسب انقالبی پدید آید.

آن به گودال متالشی شدن؛سرنوشت ملت را تغییر میدهد. مسیر اصلی هر بار فروبردن ملت در کام نا فرجامی و غلطاندن  

 را به باد فراموشی می سپارد و نتیجه جز سیاهی و تباهی چیزی دیگری نخواهد بود.

هدف عمده دیگر تالش برای گرد آوری نظریات جامع انقالبی به هدف زدودن نظم مستقر است. یعنی سازمان انقالبی به 

هبر تصویر تازه ای از واقعیت ها پیش می کشد و نظم مستقررا زیر سوال می برد. اینجاست که کمک ایدیولوژی و ر

 پیروان جدید را گرد می آورد و به بسیج عمومی بعنوان منبع نارضایتی عمومی و مردمی کمک میکند.

اذهان متبلور گردد. وضعیت  به هرحال وضعیت نا مطلوب کنونی نباید به شکل منجمد باقی بماند باید به شکل وسیع ترش به

نامطلوب بایدبه وضعیت ذهنی مبدل گردد.و نمای کامل آن را جلوه گر شود. تضاد عینی باید به گونه کامل به وضعیت عینی 

با استناد دالئل مدلل و مستدل ثابت گردد. هر گاه این وضعیت به چنین مرحله تکاملی نرسد هیچ انقالبی رخ نخواهد داد. به 

گر افراد جامعه با درک وضعیت عینی به با مد نظرداشت وضعیت متعارض آن به این نتیجه برسند که تضاد عبارت دی

عینی زمینه ساز انقالب است. تا زمانیکه توده ها به این فکر نشوند که وضعشان نا عادالنه است و امکان استمرار آن با یک 

نخواهد شد. وضعیت انقالبی وضعیتی است که در آن گروه های زنده گی عادالنه مساعد نیست، وضعیت انقالبی حکمفرما 

اجتماعی میتوانند به سازماندهی و بسیج منابع و نیروهای خود بپردازند. در این وضعیت جمعیت در مقابل گزینش های 

ه سازو مختلف از حیث طیف های سیاسی قرار میگیرد و به اساس آن به درون منازعه سیاسی کشانده می شود. اینجاست ک

کار وانقالبی با دخول نیروهای انقالبی تازه بسیج شده به حالت تدافعی و تعارضی که منطبق احوال و اوضاع هر جامعه 
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است به نبرد گرم انقالبی مبدل می گردد. بردو باخت این نبرد هم وابسته به نوعیت جامعه از حیث انواع) جامعه بسته و 

ی انقالبی هم در سازوکار آن نقش بازی میکنند.در اینجا بسیج به معنی عام آن به بسیج نیروهاجامعه گسسته( می باشد. 

مفهوم فعال شدن نیروهای است که قبال خفته بودند ولی در حال حاضر به حالت تدافعی در آمده اند و به صف فشرده ای 

 مبدل گشته اند.

اصالح جامعه در سرخط کار آن قرار دارد. وضعیت مساعد پس با موازات دالئل باال انقالب ما انقالب فکر و عمل است و 

و پدید آوری آن از وظایف عمده انقالبیون خواهد بود. وزنه سیاسی سنگین این جنبش بعنوان جنبش انقالبی که توازن در 

قومی در امور اجتماعی ) توزیع ثروت به شکل عادالنه و تقسیم قدرت سیاسی به اساس شایستگی با مدنظرداشت بافت های 

داخل کشور( از مرام آن است را میتوان بعنوان نخستین مرحله انقالبی حساب کرد. ایجاد یک جنبش اجتماعی که بتواند 

نماینده همه مردم در عرصه سیاسی باشد؛ کار ساده ای نیست. این جنبش چه تعریفی از خود ارائه خواهد داد. جنبش 

است که با توسل به ایدیولوژی ثابت و جامع وفاداری خود را به این حرکت  اجتماعی جنبشی که متشکل از گروهی از مردم

 حفظ میکنند و برای اهداف از قبل تعیین شده  آن عمل میکنند.

از آن جائیکه نابرابر واقعی با گسترش نظام سرمایه داری عمیقا افزایش می یابد و در نتیجه برای پیدایش از طرف دیگر 

شود که خواهان برابری واقعی است و امکان آن را میدهد که این برداشت جدید راهی حلی برای برداشت جدیدی فراهم می 

معضالت ناشی از استقرار نظام سرمایه داری فراهم بسازد. این ایدئولوژی راه را برای قبول نظریات مقبول تر فراهم 

ر خیلی ها برجسته است. امکان ظهور رهبران ساخته و زمینه نشر و گسترش آن را فراهم می سازد. در این میان نقش رهب

مسلما شمار کسانی که دارای ویژه گی های توصیف شده در تئوری های  ایدئولوژیک نه خسی صفت بسیار کم است.

روانکاوی هستند در جامعه کم نیست، و چنین کسانی پیوسته وجود دارند؛ اما آنچه پیوسته وجود ندارد شرایط تاریخی و 

  است که امکان ظهور چنین رهبران را فراهم می آورد. اجتماعی خاصی

قدرت سیاسی در نظام ) سرمایه داری و بازار آزاد( بی رویه امروز توسط پول، کسب می شود.هرکی تقاضای کسب قدرت 

میکند و کسب قدرت برای حصول سرمایه انجام می شود. سرمایه در دست یک گروه پست و بی خاصیت مزدور صفت 

انقالب ملی ما برای زدودن این نا بسامانی های .کنند یرد؛ که فقط برای کسب منافع درون سازمانی خود فکر میقرار میگ

موجود در جامعه است. کسب قدرت از راه مشروع و از طریق اراده عمومی ملت برای یک ملت انقالب پسند و عدالت 

 خواه، از آرمانهای ما است. 

 

 انقالبی فعال ضرورت تنظیم و بسیج نیروهای

درک واقعیت های موجود و داشتن احساس وطندوستی برای بهبود وضعیت مردمم و کشورم از جمله وظایف من منحیث 

یک انقالبی و تمام جوانان هم میهنان من است. ما برای عدالت می رزمیم این عدالت خواهی، روزی به یک حوزه بزرگ 

لجام گسیخته شرایط بسیج مردمی را مهیا می سازد. ما منتظر بسیج مردمی  مبدل خواهد شد. رشد روز افزون سرمایه داری
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هستیم. نظام سرمایه داری روبه افول است. هرکی و هر نظامی که در تضاد با منافع عامه قرار گرفت؛ میدان را باخته 

 . العین خود قرار دهیم است. برای رسیدن به جامعه ایده آل عاری از خشونت و بی عدالتی باید اصول انقالبی را نصب

هر چه پاداش فعالیت های سیاسی بیشتر و خطرات آن کمتر باشد فعالیت و مشارکت سیاسی بیشتر می شود. سرکوب، 

خطرات و هزینه های بسیج انقالبی را افزایش میدهد. آشکار است که حکومت از نظر نقشی که در سرکوب بازی می کند، 

است. حکومت های ناتوان و سرکوبگر ترجیع میدهند قبل از آنکه گروه بسیج گر وارد مهمترین بازیگر وضعیت انقالبی 

عمل شود آن را از میان بردارند. اجبار و سرکوب ممکن است نهادی یا ساختاری باشد. حکومت از طریق کاربرد نهادی 

جنبش بسیج تا اندازه ای راه  وقتی انجام می شود که های پولیس و ارتش به سرکوب نهادی دست میزند. این نوع سرکوب

افتاد باشد. اجبار ساختاری در روح قوانین و مقررات یک حکومت وجود دارد و حکومت با توسل به آن به سرکوب جنبش 

های بسیج شده ای انقالبی می پردازد. از طرف دیگر مردم تحت فشار شرایط اقتصادی و سیاسی در ابتدا به موفقیت و 

ج انقالبی باور کامل ندارند. این وضعیت بخودی خود زمینه موفقیت ساختار های انقالبی را به حد کامیابی جنبش های بسی

اقل کاهش میدهد. تا اینکه مردم درک کنند که زمان تغییر فرا رسیده و جنبش بسیج شده ای انقالبی توانمندی راه اندازی این 

 .نظم تغییر را دارد

ضعیت سیاسی وضعیتی انقالبی می شود که در آن قدرت سیاسی مورد منازعه است و با پیدایش جنبش بسیج سازمان یافته و

ممکن است دست به دست شود. در این وضعیت وقوع درجه ای از خشونت حتمی است زیرا ورود گروه ها به دستگاه 

دو سازمان قدرت در  قدرت و یا خروج آنها از آن در چنین شرایطی خشونت به همراه می آورد.دروضعیت انقالبی به تدریج

کشور پدید می آیند و هریک از آن دو به بسیج حمایت بخشی از جمیعت می پردازند. تا زمانیکه این وضعیت دوگانگی 

قدرت خاتمه نیافته باشد،وضعیت وضعیت انقالبی است.نتیجه نهایی این وضعیت یا از میان رفتن صاحبان قدرت مستقر و 

 .سرکوب مدعیان قدرتسلطه قدرت بلوک جدید است و یا 

در انقالب تنها انتقال فزیکی قدرت سیاسی مطرح نیست، بل باید تمام نیروهای استحکاکی و شرارت پیشه، توانایی خود را 

 .برای مهار کارکرد های انقالب از دست بدهند

باشد. یعنی اگر ساختار  انقالب زمانی میتواند موثر واقع گردد که جانشین مناسب و منطقی برای ساختار های سرنگون شده

های سیاسی و اجتماعی که دراثر انقالب از بین رفته اند، بدیلی برای آنها پس از تحقق انقالب جستجو نگردد، مطمئنا تمام 

اهداف انقالب را زیر سئوال برده و انقالب مبدل به انقالق یا فاجعه خواهد شد. نمونه آن در تحوالت دهه شصت افغانستان 

 .می شود بوضوح دیده

نا برابر های واقعی با گسترش سرمایه داری افزایش می یابند ودر نتیجه زمینه برای پیدایش برداشت جدیدی فراهم می شود 

که خواهان برابری واقعی است و جامعه عمیقا متحول می سازد و چهارچوب جدیدی برای بسیج همگانی و مردمی پدید می 

نیم؛ در می یابیم که بسیج سازمانی بخصوص نیروهای فعال انقالبی کار آورد. حال اگر به نبض این نکات عمیقا توجه ک

ساده ای نیست و زمینه سازی قبلی را شدیدا نیازمند است. بسیج یک گروهی که توانمندی برداشتن مسولیت ها و هم تغییر 

نیروهای مخرب و روند سیاسی را داشته باشند؛ نیازمند شرایط بسیجی است. تفکیک نیروهای خیر طلب و مصلح با 
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پرخاشگر کار آسان نیست و به همین سان برای جنبش بسیج شده ای انقالبی شدیدا مضر و آسیب رسان است. اینجاست که 

روند انقالبی به بسیج گران انقالبی ضرورت پیدا میکنند. حال اگر فرض بر این گیریم که به کمبود ایدئولوژی مواجه هستیم، 

خواهد افتید زیرا بسیج گران انقالبی هیچ گاه مواجه با کمبود ایدئولوژی نخواهند بود. ولی اگر در اق نفمطمئنا چنین چیزی ات

احساس شود؛این امر شاید مقرون به واقعیت باشد. بسیج یک گروه همفکر و متعهد  یقسمت نیروی بسیج گر انقالبی کمبود

هبری سالم است تا تمام نیروهای بسیج شده را به آرمان های به آرمان های انقالب، مستلزم کار و پیکار متداوم و نیازمند ر

 انقالبی و به پیکار انقالبی متعهد و استوار نگهدارد.

بسیج انقالبی نیازمند رهبری سالم است. این رهبری در واقع تصویر واقعی از وضعیت موجود در جامعه را ترسیم می کند؛ 

طرفداران و هواداران خود را متقاعد می سازد که جنبش پیروز خواهد شد و  وضع بهتر و الترناتیف آن را پیشنهاد میکند و

 خواهد بود. مستقر نظم انقالبی در آینده بدیل نظام

 رهبران انقالبی سه نوع اند و هرکدام وظیفه و مشخصات خاصی را بر عهده دارند:

میکنند. این رهبران در واقع روح رهبران فکری یا ایدئولوژی پردازکه مبانی فکری جنبش انقالبی را ترسیم  -

 اصلی جنبش انقالبی را تقویت میکنند و به هواداران خود روحیه بلند مبارزه را القا میکنند.

رهبران بسیج گر یا کاریزمایی که روح انسجام و همبستگی فکری نیروهای بسیج گر انقالبی را تازه میکنند.  -

ی وافر و خارق العاده این نوع رهبر اعتقاد عمیق و باور راسخ پیروان جنبش انقالبی با توجه به توانمندی ها

 دارند. 

رهبران سیاستگذار یا مدیر که توانمند اداره کشور را بعداز مرحله انقالبی دارند. این نوع رهبران در حقیقت  -

ه اهداف از وضعیت بعداز انقالب را ترسیم میکنند. دورنما خلق میکنند و جنبش انقالبی را در راستای رسیدن ب

 قبل تعیین شده کمک میکنند.

حال رهبرانقالبی مورد نیاز ما؛رهبری است که هر سه مشخصه را داشته باشد. هم ایدئولوژی خلق کند و وضعیت را از قبل 

بهتر ترسیم کند. هم بسیج گر باشد و هواداران جنبش را فزونی بخشد و جنبش را به یکی از پرطرفدارترین و قوی ترین 

ها مبدل سازد و هم مدیراوضاع بعداز انقالب را عمیقا تحلیل کند و برنامه های بدیل قبل از انقالب را ترسیم کند ودر جنبش 

 اختیار جنبش انقالبی قرار دهد.

 قبال تذکر دادیم که جوامع از حیث ساختار به دو نوع تقسیم می شوند: جامعه پیوسته و جامعه گسسته.

بسیج انقالبی محدود است. علت آن پویایی سیاسی آن است که مانع ایجاد هرنوع جنبش انقالبی می در جامعه پیوسته امکان 

 شود.جنبش انقالبی هم شدیدا نیازمند جامعه گسسته است تا زمینه الزم بسیج سیاسی وانقالبی را در یابد.

وجود ندارد؛ بنا به چند دلیل امکان بسیج در جامعه گسسته چون بافت های توده ها عمیقا آسیب پذیر است و امکان پیوست آن 

 انقالبی وجوددارد:
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در چنین شرایطی پیدایش دشمن مشترک متصور است. رهبران بسیج گر در چنین اوضاع واحوال میتوانند از جو پیش آمده 

 جامعه گسسته است.سیاسی به نفع جنبش و سازمان انقالبی استفاده اعظمی رانمایند      افغانستان از لحاظ ساختار جامعه، 

 

 به پیش به سوی انقالب ؛همه باهم

وضعیت موجود در کشور ایجاب میکند تا مردم خود در مورد سرنوشت خویش تصمیم بگیرند. زیرا هیچ گوش شنوای در 

قسمت شنیدن نواهای مردمی برای تحقق عدالت و تامین امنیت وجود ندارد. گوش ها همه کر و زبان ها برای پاسخگویی 

ندارند زیرا با مشاهده  یهیچ تقصیر ، در این موردت را ندارنداند. اگر دولت مردان توانایی تامین امنیت و تحقق عدال الل

برخورد  ی مهم کشوریبا بی تفاوتی با قضایا خود به خود نهاآمورد سرنوشت خویش بی تفاوت اند؛ اینکه مردم خود در 

 ولی تازمانیکه به این قوت پی نبرند وضعیت بهبود نخواهد یافت. ستا حامی بزرگ آنها یمردمقوت  میکنند. 

از اینکه برای پدید آیی یک انقالب ملی کمرهمت بسته ایم و این راه را مقدس پیکار در جهت تامین خواست های مردمی و 

ملی خود می پنداریم، بنا یک جنبش و تحرک اجتماعی و همه شمول را برای تحقق این آرمانها جهت تامین عدالت و صلح 

در مورد انقالب ما را بگونه مبهم آمیز تحلیل کند و یا شاید هم از در کشور ضرورت مبرم می شماریم. شاید بعضی ها 

یکی از اهداف انقالب ما بی خبر مانند. بنا هدف اصلی انقالب خود را حاکمیت یک نظام اصیل انسانی تعیین نموده ایم. 

ی است؟ این سوال اساسا دوستان سوالی خوب را مطرح کرده و پرسیده بود هدف از نظام اصیل انسانی کدام نوع نظام سیاس

ربط میگیرد به نظریات انقالبی که ما شدیدا پیرو آن هستیم و در آن وقوع و انجام انقالب را برای حاکمیت نظام اصیل 

 .انسانی شرط اساسی میدانیم

م. فکر ما باید بعداز تجربه های کسب در سیر تاریخی حوادث در کشور، به پیش بینی نظام بعداز مرحله انقالب بپردازی

میکنم بیجا نخواهد بود تا از لحاظ ساختاری بعضی از خصوصیات عمده نظام مورد نظر خود را به گونه نه چندان مشرح به 

 رشته تحریر در آورم.

در نبشته حاضر؛عجالتا به تشریح و تبیین بعضی از خصوصیات این نظام می پردازم و در نخست به معرفی اجمالی و  

کنم. سپس به تفاوت میان نظام های اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیزم با اسالم می پردازم. در مرحله مقدماتی آن بسنده می

پایانی به تبیین بعضی از واژه های مروج در ادبیات سیاسی امروز که عمدا از جانب غربی ها برای تخریب و تخریش نظام 

 .ذیل خواهد آمد سوتفاهم های را در این زمینه از میان می برد کامل اسالمی وارد شده می پردازم که انشاهللا دالیلی که در

نظام اصیل انسانی نظام اسالمی است. چرا اصیل گفته ام زیرا اصل و ریشه نظام بشری در عدالت اجتماعی نهفته است. 

جوامع بشری نهادینه نظام اسالمی در اصل برای تامین عدالت در اجتماع بشری تاکید میکند و تقال دارد تا این اصل را در 

سازد. حال اگر نظری بر تعریف نظام منحیث چارچوب کلی بدنه سیاسی و قدرت بیندازیم به این نتیجه می رسیم که نظام 

مصدر است و از کلمه نظم گرفته شده و نظم کلمه عربی است و به معنای در رشته در آوردن مروارید، آراستگی، صف 

یقه است.پس معنی نظام طوریکه از لفظ آن متبادر است عبارت از ترتیب و تنظیم درخت و بخصوص به معنی راه و طر
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کردن می باشد. این ترتیب و تنظیم در عرصه های مختلف تبلور پیدا میکند. مثال زمانی که مسایل اقتصادی را در روشنایی 

قتصادی بگوییم. و اگر راه و روش افراد را قوانین تنظیم کنیم میتوانیم به چنین علمی که این وظیفه را بدوش می کشد نظام ا

در جامعه ترتیب میکند نظام اخالقی بگوییم. و زمانیکه مسایل سیاسی را در چوکات قوانین و اصول آن تنظیم کنیم برآن 

نظام سیاسی اطالق می شود. پس نظام اصیل که بتواند پاسخگوی نیازمندی های بشری باشد تنها نظام اسالمی است چرا؟ 

ا سه اصل عمده در زنده گی انسانها مثل اقتصاد، سیاست و اخالق و امور اجتماعی همه در نظام اسالمی درکل زیر زیر

چتر نظام سیاسی اسالم گرد آورده شده اند. اگر توجه بیشتر به اقتصاد باشد و اخالق مطرح نباشد نظام اقتصادی ناقص و 

ر تضاد با هم قرار گیرند و خواسته های مختلف را مطر بسازند و محکوم به شکست است. اگر نظام سیاسی و اقتصادی د

نظام اخالقی جایگاهش را در میان این دو پیدا نکند نتیجه فاجعه بار است. اگر تا اینجا توافق نظر وجود داشته باشد جلو می 

 . رویم

 :نظام اسالمی چند اصل دارد که مختصرا به تشریح آن می پردازیم

 یا بر تری و فضیلت دین خداوند متعال: چیزیکه بدون از دوره صدر اسالم، در هیچحاکمیت شریعت .۱

نقطه دنیا شاهد آن نبوده ایم. همه نظام های رویکار آمده زیر نام نظام اسالمی اگر در ابتدای ظهور شان اسالم را شعار داده 

 .قرآن فاصله گرفته انداند بعداز تصرف و قبضه قدرت از اولین اصل یعنی برتری شریعت و حاکمیت 

عدل و مساوات: دومین اصل نظام سیاسی اسالم همانا عدل و مساوات است که منظور از عدل و مساوات برابری مردم .۲

در برابر احکام خداوند ج و قانون الهی، دولت و همه حقوق ووجایب و امتیازات انسانی میباشد نه اینکه تمام افراد در همه 

حالیکه برابری باشد قبل از اسالم نا برابری های زیادی وجود داشت دین مقدس اسالم بر تمام نابرابری  چیز برابر باشند در

 .ها یکسره خط بطالن کشید و اعالن مساوات نمود

 

اطاعت: سومین اصل هم اطاعت استکه طوریکه قبال تذکر یافت انسان موجود اجتماعی است که نیازمند تعامالت  .۳

ین معامالت به قانون و اصول نیاز دارد. اینجاست که اصل اطاعت مطرح می شود تا نظام پیاده شود. اجتماعی است که ا

نظام سیاسی اسالم اطاعت را جز مهم و ضروری میداند زیرا اطاعت مشروع و قانونی از نظام اسالمی موجب تامین 

 .عدالت و تطبیق قانون می شود

به دیگران ادیان و مذاهب بیشتر احترام و اهتمام میگذارد. دردین مقدس اسالم آزادی: دین مقدس اسالم به آزادی نسبت .۴

آزادی در همه عرصه بخصوص آزادی عقیده و بیان وجود دارد ولی این آزادی ها بگونه معقول و قابل قبول قابل اجرا 

در تحت قلمرو اسالم و است. حتی اگر غیر مسلمان که از او خطری در برابر نظام اسالمی محسوس نباشد و بخواهد 

حکومت اسالمی زنده گی کند. حکومت اسالمی موظف به حمایت و پشتیبانی در عرصه تمرین ارزش های است که وی 

 . اساسا به آن به یک ارزش مذهبی است
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ما بنا با در نظرداشت این خصایل میتوان نتیجه گرفت که نظام سیاسی اسالم نظام کامل و مناسب برای کشور ما است. 

تجربه اشتراکی بودن و حال سرمایه داری همه داریم. همه ناکام از آب بر آمده اند. نظام اسالمی سیاسی به فرد و جامعه به 

هردو توجه میکند. درحالیکه سوسیالیزم به جامعه توجه دارد و فرد را طرد میکند و سرمایه داری جامعه را در درجه دوم 

نظام اقتصادی اسالم هم قابل توجه است. توجه کنید به بعضی خصوصیات نظام اقتصاد قرار میدهد و فرد را در اولویت. 

 .بازار آزاد که قرار ذیل است

 مالکیت و کنترول خصوصی وسایل تولید اقتصادی، سرمایه داری .۱

 انجام فعالیت های اقتصادی برای تحصیل سود.۲ 

 بازاری که این فعالیت ها را تنظیم کند.۳ 

 (فع توسط سرمایه ) مشروط بر پرداخت مالیات به دولتتصاحب منا .۴

 عرضه کاراز سوی کارگران به عنوان عناصر آزادی اجتماعی .۵

 :ولی نظام سیاسی اسالم در سه محور با نظام سرمایه داری تفاوت دارد

 مساله مالکیت.۱

 نوع فعالیت های اقتصادی.۲

 توزیع ثروت.۳     

از نظر اسالم برخالف سرمایه داری همه چیز نمی تواند تحت مالکیت خصوصی درآید مانند جنگل ها،  اول مسئله مالکیت:

 دریاها، معادن و منابع زیر زمینی وصنایع

دوم نوع فعالیت اقتصادی: هر فرد میتواند در نظام اقتصادی اسالم تنها از راه حالل و مشروع که منافع دیگران ضرر نبیند 

 . در حالیکه در نظام سرمایه داری کسب ثروت از طریقی جواز دارد حصول ثروت نماید.

هر کس از نظر نظام اقتصادی اسالم از راه حالل کسب پول نماید و باید ذکات آن را برای فقرا  سوم مسئله توزیع ثروت:

بپردازد. این فلسفه فی النفسه برای ایجاد تعادل در روابط اجتماعی و همدردی و هم کمک به فقرا معنی دارد. نظام اسالمی 

تمند است. در ضمن نظام حکومتی در اسالم مکلف به برای فقرا تضمین زنده گی داده است و آن همانا ذکات طبقه ثرو

 .حمایت از فقرا و مساکین است و برای شان زمینه زنده گی مرفه تر را مساعد بسازد

نوت: یک سلسله واژه های قصدا و عمدا از طرف دشمنان اسالم و هم غربی برای تخریب اذهان عامه وارد اسالم شده است 

 ....دل و غیرهمانند اسالم سیاسی، اسالم متع
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اسالم سیاسی یعنی چه؟ اسالم دین سیاسی است. نظر به تعریف سیاست از نگاه اسالم که سیاست عبارت از یک کلمه عربی 

بوده و به معنای احسن انجام کار، اداره و کنترول، تدبیر و غیره بکار میرود بنا اسالم همچو دینی است که احسن انجام کار 

ین حرف را غربی صرف برای این که جدایی دین از مذهب را توجیه کنند بکار میبرند بنا اسالم ذاتا ها را پیشنهاد میکند. ا

 .دین سیاسی است و نیاز نیست تا پیکر اسالم به نام سیاسی و غیر سیاسی منقسم گردد

دقت کنید یکی از مسئله دیگر واژه اسالم معتدل است که غربی و حتی بعضی از کشور های مسلمان آن را مطرح میکنند. 

خصوصیات اسالم در کنار ربانی بودن و جامع بودن ، معتدل بودن آن است. افراط و تفریط هردو در نظام اسالمی جای 

ندارند. افراط گرایی امروز که متوسل به قتل و کشتار می شود و فاجعه های انسانی می آفریند منشا گرفته از صهیونیزم 

جاهل و حتی خود مسیحیان و یهودیان تالش میکنند در لباس مسلمانان دست به چنین اعمال  یهودی است که یک تعداد افراد

بزنند و اسالم را بدنام سازند. حال اگر اسالم را به معتدل و غیر معتدل تقسیم میکنند هدف شان صرف تفرقه میان مسلمانان 

تروریزم در اسالم جای ندارد و اسالم به اساس  است و ذکر این نکته هم ضروری است که این قتل وکشتار و وحشی گری و

 .قرآن شریف و سنت نبودی و هم اجماع و قیاس کامال بیگانه است و به آن ربطی ندارد

بنا هر چه جستجو کردم نظامی بهتر از اسالم نیافتم و اسالم را نظام اصیل و انسانی نامیدم که حقیقتا چنین است. خداوند 

مه ما انشاهللا نصیب بگرداند و امت اسالمی را از این حالت نجات دهد. و هم امیددارم دالیل و متعال ج توفیق خدمت به ه

انقالب در یک مسیر کلی  ، زیرااثباتیه های راکه خدمت تان در باال ذکر کردم توانسته باشد موجب اقناع تان قرار گیرد

 :دوهدف را دنبال میکند

 .نشان بی عدالتی را بی جا میکند و ظالم را بی ریشه می سازد -اول

 .استقرار نظم نوین ملی را مبتنی بر نظام عدالت پسند ملی مژده میدهد -دوم

ضعف نظام های بی خاصیت از شهروندان بی خاصیت منشا میگیرد. پرلیکلس شهروندان بی عالقه به سیاست و امور 

ت عنوان نموده و فاقد نعماتی میداند که شهروند آگاه و مسول از آن بهره میبرند. جوان جامعه داری را شهروندان بی خاصی

امروز در یک کالم جوان انقالبی است برای وطن می رزمد و جان فدا میکند من هم به این انقالبی بودن افتخار میکنم. 

 .رهبر نیاز است تا صاحب شود و صاحب نیاز است تا رهبر شود

 

 

 

 اول پایان بخش
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 طرح کلی 

 

 

 

       

 

 رهبر                                                    سازمان                                            ایدئولوژی                         

              

 

 

 

 

  خصوصیات رهبر -                     حزب سیاسی                -                          ها               بررسی ایدئولوژی - 

 کاریزما و نقش آن -                         بسیج سیاسی            -                              اساسات نظام سیاسی انقالبی  -

         دالئل عدم شکل گیری                                                                                                            -                   ایجاد رهبریت ملی            -                                                سیاست . ۱

 رهبریت ملی -                افکار ملی              ترویج   -                                                  اقتصاد. ۲       

 نیاز به شکل گیری   -                                                                                              قوت های مسلح.۳

 رهبریت ملی       -                                                                                                سیاسی احزاب. ۴        

                         زراعت .۵         

                                سیاست خارجی.۶         



 56 

 

 اول برش

 ایدیولوژی

 های موجود و مکاتب اقتصادی(بررسی جهان بینی ) 

قبل از اینکه به بررسی نظام های فکری زیر نام ایدیولوژی بپردازیم الزم است تا آگاهی الزم را برای چگونگی شناخت از 

اصطالح ایدیولوژی داشته باشیم. نمی شود یک مسله را بدون شناخت منظم اصول و قواعد حاکم بر آن و بدون داشتن 

د و به رد آن پرداخت و یا کورکورانه به پیروی آن دست یازید. پس برای دریافت تعریف واضح و تعریف مشخص نقد کر

که معموال کنش گران سیاسی بعنوان  کاوش و موشکافی قرار گیرد. سوالی را روشن نیاز است تا ایدیولوژی قدری مورد

ای است مرکب ایدیولوژی از نظر ساخت لغوی واژه یدئولوژی چیست؟است که سیاست مطرح می کنند ایندست اندرکاران 

که ایده به معنی اندیشه، تصور، عقیده، نظر، آگاهی و... آمده است و لوژی که به صورت « لوژی»و « ایده»از دو جزء 

رود و معرف علم است مانند سوسیولوژی )جامعه شناسی( پسوند امروزه معموالً به معنی دانش و شناسایی بکار می

لوژی )روانشناسی( و... بنابراین ایدیولوژی نیز از نظر ساختمان لغوی مرادف با دانش و شناخت عقیده یا بطور پسیکو

 .روندخالصه عقیده شناسی است، اما امروزه ایدیولوژی معموالً کاربردهای دیگری دارد که در معنی زیر بیشتر بکار می

را چه در بعد اندیشه و چه در  یای از رهنمودهای مکتباست و مجموعهرادف مکتب تایدیولوژی به معنای عام که م -الف  

 .گیردبخش عمل در بر می

را که به رفتار انسان و دستورالعملها)بایدها و نبایدها( مربوط  یایدیولوژی به معنای خاص که تنها از بخشی مکتب -ب  

های بنیادی( مکتب بکار خواهد هان بینی )اندیشهگیرد که در این صورت در برابر بخش دیگر یعنی جشود در بر میمی

 .رفت

و  و بیست و یکم منحیث دیدگاه مسلط بر شرایط جهان حاکم بوده  قرن بیستم رای تبیین ایدیولوژی های که در جریانب 

الزم است تا در قدم نخست به بررسی مکاتب  ؛پدید آورده را تغییرات عمیقی در ساختار نظام ها و حکومت های جهانی

توام با ریشه های اقتصادی و اجتماعی آن پرداخت. گسترش ایدیولوژی های وافر در عرض این دوقرن منجر به فکری 

بروز حادثات و اتفاقات بزرگ با ریشه ها و پیامد های رژفی در چگونگی ساختار نظام های سیاسی و شکل گیری نظم های 

.  این قرن شاهد گسترش بازار سرمایه داری در سطح جهان پیدایش جنبش های انترناسیونالیستی  ه استهان شدمسلط بر ج

تقابل و تصادم میان کشور های شرقی و غربی   و در حال رشد آگاهی فزاینده از شکاف روبه رشد میان کشور های صنعتی

ی مالی پیدایش جنبش های کارگری با حمایت مستقیم زیرنام جنگ سرد تحول از سرمایه داری صنعتی به سرمایه دار

جنبش های فاشیستی در قالب توتالیتاریسم و سرکوب مدرن گرایی شکل گیری نظام های ایجاد و گسترش  ،شوروی و چین
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ظاهرا اسالمی در کشور های نظیر عربستان و حوزه خلیج فارس شکست امپراطوری انگلیس و پدید آیی دو بلوک شرق و 

 امریکا و شوروی سابق( همه و همه حکایه گر نقش ایدیولوژی ها در تغییرات و تحوالت جهانی بوده است.غرب ) 

نقش منفعت های اقتصادی در قالب ایده های مختص و منحصر به فرد بسیار فزاینده و مهم بوده و اکثریت تقابل ها و 

منفعت هستند به حوزه های مهم منابع اقتصادی به  تصادمات میان کشور های بزرگ استعماری را که خواستار کسب بیشتر

میادین جنگ کشانده است. از سوی دیگر تاریخ جامعه بشری هیچگاه مانند قرن بیستم در یک زمان اندیشه و ایدیولوژی های 

در زنده  گوناگون و متضادی در برابر هم قرار نگرفته است. این نکته به خودی خود می نمایاند که ایدیولوژی نقش مهم را

گی انسانی بازی نموده وبه آن معنی میدهد. تمام حرکت های تحول طلبانه و انقالبی در قالب اندیشه های تیوریک زیر نام 

نقطه نظر تیوریک از  میان نمیتوان از این ایدیولوژی انجام شده و نقش ایدیولوژی در آن ها خیلی ها برجسته بوده است. در

طفره رفت.  اگرچه تعیین ایدیولوژی در  دارد و ایدیولوژیک که به زنده گی ما مستقیما ربط یمباحث دیالکتیکی و استدالل

توان به آسانی ایدیولوژیک شد و به آسانی ایدیولوژی ای را رد کرد.  نمی ی کاریست بسا دشوار و زمانگیر وزنده گی بشر

ی و اندیشوی قرار داده و بشر را مجبوربه ترک تبیین داده و تراوش های فکری بشری همواره بشر را در تنگناهای فکر

 ایدیولوژی دیگر ساخته است. از یک ایدیولوژی و تعقیب و پیروی

مکاتب اقتصادی اسالم سیوسیالیزم و کاپیتالیزم که هرکدام در تحوالت جهانی و منطقوی نزدیک افغانستان نقش اساسی را 

و تصادم پیش رفته اند. سوسیالیزم و کاپیتالیزم هرکدام با نقاط قوت و  بازی می کنند بار ها برای بقای خود تا سرحد تقابل

 ثابت ساخته اند. حکمروایی هفتاد ساله ضعف های خود در برابر اسالم زنو زده و ناتوانی خود را بار ها و به کرات

ه فزاینده ای مختل جهان و صف آرایی سرمایه داری در مقابل آن شرایط جهان را به گون کمونیزم در یک قسمت عظیم

ساخته و چالش های وافری را به وجود آورده است. هر دو نظام سوسیالیزم  سرمایه داری چون ساخته و بافته دست بشر اند 

نواقص جدی را با خود حمل میکنند. اسالم در این میان قامت بر افراخته و استوار مانده و جواب هر خالیگاه و نقض هردو 

 .مکتب را با خود دارد

بعداز موشکافی و کاوش عمیق به پرداخت و  ریح پایه های اصلی نظام های  ذکر شدهخوب است دراین بخش به تبیین و تش

انتخاب بهترین آن پرداخت. مسلما که اسالم بعنوان کاملترین نظام و ایدیولوژی مستقر و حاکم جوامع بشری نقش رهبری 

 جانبه همه و کامل تبیین کاوش بیشتر در باب اسالم شناسی خواهد کرد.کننده را خواهد داشت و خواننده را مجبور به 

 در.  دارد وجود زمینه این در که است منابعي به مراجعه نیازمند و بوده خارج نبشته یک گنجایش از فوق موضوعات

 : گردد مي ارائه مطالبي اختصار به ادامه

 :علمی یا مارکسیزم کمونیزم

التینی "کمونیس" به معنای اشتراکی گرفته شده است.  غایت این تفکر رد هرنوع مالکیت این اصطالح از ریشه ی 

خصوصی است که با مالکیت عمومی در تضاد باشد. رد هرنوع سرمایه و ایجاد بنگاه های اقتصادی دولتی از مرام اصلی 

با استناد از کمونیزم به تبیین ایده های  مارکس آن است. از لحاظ پیشنیه تاریخی کمونیزم خیلی پیش از مارکسیسم است. یعنی
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زیرنام مارکسیزم پرداخت و نوع ایدیولوژی را برای کشور های پیرو خود پدید آورد. این اصطالح برای نخستین بار در 

مارکس و دوستش انگلس با نگارش مانیفست کمونیست، کوشیدند تا تیوری خلق شده ای کمونیزم را بکار رفت.  1841سال 

پایه و اساس مبارزه تیوریک بدهند.بعد ها مارکس با الزامی خواندن شعور بلند انقالبی در میان طبقات محروم، سرنگونی 

 الیگارشی مالی و تصاحب قدرت دولتی را جز مهم تیوری کمونستی عنوان کرد.

 دهد. کمونیست آرمانی نوید میکمونیزم به عنوان آخرین مرحله ی فاز سوسیالیستی، جامعه ی عاری از طبقه را به صورت 

و چپ روایان، به گونه آرمانی ترسیم میکنند که جامعه کمونیستی که فاز بعدی و نتیجه مستقیم جامعه سوسیالیستی است،  ها

طبقه را در جامعه از بین برده و دولت کارگری جایش را به جامعه بدون دولت خالی میکند. کشور های سیوسیالیستی اکثرا 

 ۱۹۲۹رویکرد آرمان گرایانه سال ها برای بقای خود جهت رسیدن به چنین چیز خیالی مبارزه کردند. تا سال های با چنین 

عمال نمیدانستند که درونمای چنین تیوری آرمان گرایانه چیست؟ برای آنها مسلم نبود که آینده سوسیالیزم به کجا ختم می شود 

معلوم روشن نبود چه انجام دهند و  ه بودند. همچنینامعه به وجود آورداگرچه یک سلسله تغییراتی را در عرصه بافت ج

، پالن پنج ساله توسعه ۱۹۲۸چگونه حرکت کنند، تا باالخره اتحاد شوروی سابق به عنوان اردوگاهی سوسیالیزم در سال 

مونیست که حکومت های عمال در سرخط کار احزاب ک ۱۹۵۰اجباری جامعه سوسیالیستی را تدوین کرد. این برنامه تا سال 

را اداره می کردند وجود داشت و هردو قماشی از پکت سوسیالیزم ) چین و شوروی سابق( به پیروی از آن پرداختند. تا 

از بند های چون عمومیت و اجبار عمومی از آن کاسته شد. در حقیقت روح پالن سوسیالیستی که  ۱۹۵۰اینکه بعداز سال 

برنامه چنان بود که باید در ظرف چند سال تعیین شده کشور  م می شد، دچار تحول شده بود. در آخر امر منجر به کمونیز

های سوسیالیستی قبل از وود به فاز کمونیزم کامال صنعتی شوند که چنین نشد. ازسوی دیگر این اقدام احزاب کمونیست و 

با چنین تجربه ی میتوان عدم ثبات و ی بود که   پکت سوسیالیزم در حقیقت تقلید از تغییر و تحول در اندیشه سرمایه دار

سرمایه در قرن بیست با تغییر رویکرد صعنت محور با پول محور  استحکام این نظام را پایه قوی برای رد آن عنوان کرد.

رخ اصلی و جوهر اصیل خود را عوض کرد. این تقلید کورکورانه از سرمایه داری ضعف نظام سوسیالیستی را نشان 

چنان که مارکس مولفه های اصلی جامعه را از دید سوسیالیستی به دو بخش زیر بنا و روبنا تقسیم کرده است،  د.میده

روبنای جامعه ) وسایل تولید و کارخانه جات( با روش متکی به زیر بنا) فلسفه ماتریالیستی و ماده محورو عقاید مربوط به 

یزم با پالن گذاری فوق در نظرداشت تا در با اتکا به فلسفه ماده محور، آن( با افت و خیز های همراه بوده است. سوسیال

در بخش روبنا و ساخت  و تخصیص آن به سرمایه گذاری  افزایش پس انداز و در اختیار گرفتن این پس انداز توسط دولت 

طور كلي، پالن گذاري در به  بنگاه های تولید اقتصادی که دولت در آن به طور انحصاری کنترول دارد، اکتفا می کرد.

در این بخش  نظام سوسیالیستي و كمونیستي متمركز است و در نقطه مقابل پالن گذاري در نظام سرمایه داري قرار دارد.

 خوب است به وضاحت موضوع از دید فلسفی و اقتصادی پرداخته شود.

محور تمام امور زنده گی است. تقابل ماده  ،ادهدید فلسفی مارکسیستی که روح کمونیزم را می سازد، چینن می نمایاند که م

با روح و ارجحیت آن بر ایده را میتوان از نواقص جدی کمونیزم حساب کرد. در حقیقت مارکس بعنوان پدر کمونیزم، 

ماده گرایی  ،ماده را مقدم برروح می شمرد. یعنی فلسفه اصلی کمونیزم که مارکس آن را طرح ریزی کرده در بعد فلسفی

ماده بعنوان  مبدل می شود،تصاحب م. روح اصلی سوسیالیزم که بعد ها به اساس تیوری مارکسیستی آن به کمونیزاست
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سایل است که عمر و بقای این تیوری را تضمین کند. کمونیزم با مدنظرداشت این اصل، در تالش است منبع تولید ابزارو و

با قانون اصلی آن یعنی تقدم ماده  اده و سرشت اصلی تولید و تداوم منبع تولید و استفاده قرار د ،تا ماده را برای کسب ماده

 بر روح را عمال اثبات نماید. 

کمونیزم تقال داشت تمام وسایل تولید را برای انحصار کامل بر ابزار تولید، در اختیار دکتاتوری در بعد اقتصادی،  

کمونیزم مالی به صعنتی داشت می  انتقال فکری با توجه به پیشرفت های که در عرصهپرولتاریا قرار دهد. این مکتب 

، برای تعیین اهداف و اولویت های اقتصادی و گنجانیدن این اهداف در را کوشید تا وسائل تولید و ابزاری های کمکی آن

 ارگری قرار دهد.در اختیار دولت کچهارچوب یک پالن اقتصادی متمرکز را به گونه دکتاتور مابانه 

)فزیكي و مالي( نه بر اساس  اثر گذار منابعشرایط به گونه ی ترسیم می شود تا  در این نوع پالن گذاري اقتصادي عمدتاً 

قیمت ها و شرایط عرضه و تقاضا در بازار )مكانیسم بازار(، بلكه بر حسب نیازهاي پالن به مواد اولیه، نیروي كار و 

تحقق چنین هدفی ، دولت کارگری تمام وسائل و ابزار تولید را به گونه انحصار گونه در  برايرمایه صورت مي گیرد. س

به اهداف پالن، مقامات پالن گذار بر مسایل تولید و توزیع كنترل كامل  شرایط بر وفق مراد به پیش رود.اختیار دارند تا 

تجارت خارجي و داخلي، سیستم حمل و نقل، و  دارند. تمامي معادن، مزارع، صنایع، موسسات مالي، عوامل توزیع،

مخابرات همگي تحت نظارت و كنترل پالن گذاران هستند. در واقع، این اولویت ها و اهداف پالن اند كه امر تولید در بخش 

تولید در حاکمیت کمونستی که فاز آخری مبتنی بر تیوری سوسیالستی است تمام ابزار  .هاي مختلف اقتصاد را تعیین مي كنند

باید از کنترول افراد بیرون آمده به شکل جمعی و گروهی مرتبط به حکومت باشند. منابع کالن اقتصادی باید به گونه ی 

 معتقد و دانسته شكست را داري سرمایه نظام سرانجام کمونیزم اهداف دولتی و غیر انحصار طلبانه فردی را ترسیم کند.

 منجر پرولتاریا پیروزي به و انجامد مي(كارگر نیروي) پرولتاریا و داري سرمایه میان نبرد به داري سرمایه سرانجام بود

 به طبقاتي نظامهاي آثار همه محو با سپس و است سوسیالیسم پیروزي اول مرحله در كارگر طبقه پیروزي و شود مي

 نهد مي پا نهایي اشتراكي جامعه همان یا كمونیسم مرحله

وقوع انقالب های به اصطالح کارگری نتوانست در مقابل سیلی از بحران های اقتصادی و  تیوری مارکسیستی با وجود،

با سقوط و فروپاشی  ۱۹۹۰سیاسی که منشا از عدم کفایت آن در برابر این نوع نظام داشت، تاب بیاورد و بالخره در سال 

 شوروی سابق، نقطه پایان به عمر آن گذاشته شد.

 

 رالیزمکاپیتالیزم و جوهر آن لیب

کاپیتالیزم بعنوان نظام سرمایه جان، از لیبرالیزم می گیرد. اگرچه بنده در چگونگی ماهیت لیبرالیزم بعنوان یک ایدیولوژی 

شک و تردیدهای دارم که بیشتر به دیدگاه های خاص خود بر میگردد ولی بعنوان مکتب مخالف فکری اسالم الزم میدانم به 

های آن درمقابل اسالم عزیز بر مال گردد.  لبیرالیزم از مکاتب غربی است که فرد را به آن پرداخته شده و نقض و عیب 

اساس ایده های فرا قیدی آزادی، موجود تام االختیار در عرصه عمل فردی دانسته و مسائل عقیده، کسب ثروت و نوع 



 60 

قیده را ولو کفری و غیر انسانی را اختیار رابطه آن با همنوعانش را موضوع خودی میداند. یا فرد اختیار دارد تا هرنوع ع

کرده و از هر راهی در آمد ثروت و پول نماید. لبیرال ها که شعار انسان گرایی را سر میدهند، هیچ اشاره ای به اشرف 

 به لغت در Liberal واژه مخلوقات بودن انسان ندارند و تنها سعادت و رفاه دنیوی را هدف غایی خود وانمود میکنند. 

به کار گرفته می شود و لبیرال ها  ...و بار و بندبى الابالى، سخاوتمند، روشنفكر، برده، مقابل در مرد آزاد مختلفی عناىم

 از یاصول لبیرالیزم از خود  با استنباط این مسئله، در تالش اند تا چنین نظریه های را غالب تفکرات معاصر نشان دهند.

آزادی یعنی افراد باید به ایده های  مطلق ارزش -2.. است مقدم منافع فرد بر همه چیزفردگرایی یعنی اصالت  -1: قبیل

 و هستند خدامحور كه توحیدى و الهى ادیان برخالفامانیسم  و محورى انسان -3خود به هر صورت جامه عمل بپوشانند.

 تأكید -2 سازشگرى و كارىمحافظه -1: عبارتنداز لیبرالیستى جریانات شاخصه ترینمهم . دانندمى خداوند را اصلى مقنن

 قدرت با مخالفت -4 دینى هاىارزش خالص حاكمیت از نارضایى -3 گرایى مكتب برابر در( ناسیونالیسم) گرایىملى بر

لیبرالیزم نقش از اینکه  .پارلمانتاریستى و رفرمیستى مبارزات به اعتقاد و انقالبى هاىحركت با مخالفت -5 دین اجتماعى

حمایتی کا پیتالیزم یا سرمایه داری دارد الزم بود تا مبانی فکری لیبرالیزم به صورت مختصر به تحلیل برده شود. اسالم 

عزیز نقش انسان را به عنوان خلیفه خداوند متعال در گیتی بر جسته ساخته و در پهلوی آن مکلفیت ها ی را در خصوص 

انسان وانمود میکند. انسان را اشرف مخلوقات قرار داده وتامین مصالح عمومی را برای  ابادانی و سعادت خود بشر به

سعادت دارین از مسولیت های انسان می شمارد. لیبرالیزم را بعنوان قانون ناقص وبدون قید شرط آزادی مردود شمرده و 

فرد و جامعه هردو از ارزش خاصی بر  آزادی را تاجایی مشروع می پندارد که به منافع دیگران ضرر نرسد. در اسالم

خوردار اند. ولی در صورتیکه منافع فرد منافع جمعی را ضرر برساند، مردود شمرده می شود. زیرا منافع عمومی بر 

عامه مردم تعلق دارد و نفع فرد از روی نفع جامعه تعیین می شود. کاپیتالیزم به استناد از اصول لیبرالیزم، نظام اقتصادی 

ه مالکیت خصوصی و انحصار فردی را نصب العین خود قرار میدهد. این مکتب نه تنها مالکیت خصوصی را در است ک

اختیار فرد قرار میدهد و آن حق مسلم جهت بهره برداری شخص قرار میدهد بل به فرد حق میدهد تا دیگران را استثمار 

ازادی عمل در زمینه کسب ثروت و دارای میدهد. مهم  کند و منافع فردی خود را در آن جستجو کند. این مکتب به فرد

 نیست که فرد از کدام راه و چگونه منفعت خود را حاصل میکند.

به اساس یافته های من از البالی مطالعات در خصوص کاپیتالیزم، این نظام اقتصادی بعنوان زاده تفکرات لبیرالیستی و 

 فرد گرایانه دارای مشخصه های ذیل است:

 لكیت و كنترل خصوصي وسایل تولید اقتصادي، یعني سرمایه؛ . ما 1

 . انجام فعالیت هاي اقتصادي براي تحصیل سود؛  2

 . بازاري كه این فعالیت ها را تنظیم كند؛ 3

 . تصاحب منافع توسط صاحبان سرمایه )مشروط بر پرداخت مالیات به دولت(؛ 4

 اد اجتماعي.. عرضه كار از سوي كارگران به عنوان عناصر آز 5
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سرمایه داری بدون در نظر گرفتن ارزش های اخالقی، تحصیل سود را از مبانی اساسی و فلسفی نفس این نظام می 

شمارد.درز های عمیق طبقاتی،نا برابری اجتماعی به اساس مقام سیاسی و سرمایه داری، ظلم و استبداد از ویژه گی های 

هش را انگلستان و امریکا میداند که مهد استبداد و استعمار میدانند. همچنان این اصلی و اساسی آن اند. سرمایه داری زادگا

نظام هرنوع دخالت دولت را در امور تولید و عرضه در بازار را مشروط بر پرداخت مالیه به آن رد میکند. تفکیک سرمایه 

کمرنگ می سازد و بیشتر دولت و جامعه  مالی از تولیدی و انحصار آن در دست اندک شماری افراد، نقش اقتصاد دولتی را

را متکی بر سکتور خصوصی و دستندر کاران شخصی می سازد. قدرت تحرک را در عرصه فعالیت و تولید اقتصادی از 

 اقتصادی می سازد. دولت گرفته و آن را عمال به یک رکن غیر فعال و پاسیف از لحاظ اتکای منابع در آمد

 عزیز  اسالم

 در اقتصاد، ، بیني جهان مسائل در ؛ دارد متعددي اساسي هاي اختالف و ها تفاوت سوسیالیزم و کاپیتالیزم، با اسالم

همچنان مساله مالکیت، انحصار فردی بر وسایل و ابزار  .دارد وجود ايریشه و عمیق تفاوت رهبري، و حکومت اخالق،

ایدیولوژی اسالمی با دید انسان گرایانه تر به تبیین مسائل تیوریک می پردازد، استدالل میکند و نفس اصلی مبارزه  تولید،

در اسالم ماده فقط نقش وسیله و ابزار را برای تحقق آرمان های انسان گرایانه دارد در  را انسانی بودن آن عنوان میکند.

الیت های بشری عنوان می شود و تالش اول و آخر ماده برای کسب ماده است. حالیکه در مارکسیزم، ماده محور تمام فع

اصل آن  مهمتریناز این لحاظ تفاوت اسالم و کمونیزم در اینست که دید انسان گرایانه ی اسالم به قضایا محوری و دنیایی 

ی اش، قربان منافع آرمانی جمعی را شکل میدهد. در حالیکه در کمونیزم امیال و آرزوی های انسانی گذشته از فطرت خلق

 یک به هاپدیده تمام ها، هستي تمام که اسالم بینش در و کند نمي خالصه مادي هستي در را هستي اسالم اینکه از می شود.

از دید اسالم تقدم حق جامعه   .دهد مي بیشعور ماده به را اصالت مارکسیسم حالیکه در گردد مي باز خدا بنام مطلق هستي

بر فرد در حالی مطرح است که فرد نباید برای کسب منافع شخصی خود منافع جمعی را قربان کند. این به این معنی نیست 

که فرد در جامعۀ اسالمی حقی ندارد. بل تقدم حق جمعی بر حق فردی مبتنی بر ارجحیت بخشیدن به منافع کالن جامعه 

لبی و فرد محوری در جامعه جلوگیری بعمل آید. فرد در جامعه اسالمی مبتنی بر ارزش های اسالمی است تااز انحصار ط

و انسان دوستانه آن، مسولیت ها و مکلفیت های بر عهده دارد. این مسولیت ها فرد را در برابر انحصار هم نوعش بر 

شود که حق ضعیف و ناتوان جامعه باید بوسیله وسایل تولید باز میدارد. مسئله حکومت مستعضفان، برای این مطرح می 

دولت گرفته شود. در حالیکه اسالم حکومتی که را با معیار ها و اساسات اسالمی همخوانی دارد، ترجیع میدهد آن را 

  مکلف می سازد تا از مظلوم حمایت قاطع نماید.

ت. شورا در اسالم به عنوان بزرگترین و اصل شورا و تفاهم روی منافع کالن و جمعی هم در نظریه اسالمی مطرح اس

کالن ترین مرجع تصمیم گیری، حق را به اساس حق تامین میکند. از انحصار شخصی بر وسائل تولید که میتواند حق را 

پامال کند می کاهد و در آخرین مرحله آن را ریشه کن می سازد. دساتیر شورا تا آنجا قابل تطبیق و اجرا است که منافع 

رر نبیند. اگر به فرض مثال منافع فردی، ضرری مبتنی بر حق جمعی متقبل می شود، حکومت اسالمی فورا به فردی ض

 جبران آن می پردازد.
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کسب مال  .از نظر اسالم در هر کار، اعّم از فردی و اجتماعی، باید در درجه اول فایده و نتیجه مفید آن در نظر گرفته شود

ی است که منافع کالن و فردی را متضرر نسازد. منع احتکار، سود، ثروت اندوزی از راه و ثروت در اسالم مقید بر حدود

اسالم  .غیر مشروع و تصاحب بنگاه های اقتصادی کالن در دست افراد از جمله اصول غیر قابل تغییر تیوری اسالمی است

را به عالوه کسب منفعت حالل، کمک کند تا کاریکه انسان  .دشمن بیکاری و بیکارگی است. انسان باید کار مفید انجام دهد

منافع کالن جمعی را نیز تامین کند. در این راستا اسالم مکررا از استثمار انسان های کارگر منع می فرماید و هرنوع بهره 

ان کشی انسان از همنوعش را خارج از حدود فکری اسالمی میداند. برخالف مکاتب فکری کمونیزم وکاپیتالیزم، اسالم انس

در  را بر عالوه کسب پول حالل جهت امرار معاش و تداوم زنده گی سعادتمند، ملزم به امر خیر و نهی از منکر می کند.

اسالم برخالف کمونیزم و کاپیتالیزم، رضای خداوند متعال ج محور و هدف اصلی هر کار و پیکاری است. اسالم انسان را 

می داند.در حالیکه مکاتب دیگر فکری، هدف غایی هر عملی را کسب منفعت ملزم به کسب رضای خداوند در اعمال دنیوی 

 دنیوی می داند نه ثمره اخروی.

 :داري تفاوت دارد كه عبارتند ازسیستم اقتصادي اسالم در سه محور عمده با نظام سرمایه

  .توزیع ثروت -۳هاي اقتصادي. نوع فعالیت -۲مسأله مالكیت.   -۱

 در اسالم اصل مالکیت به اساس دالئل ذیل مطرح است. 

این  مهم است. در كاپیتالیسم اصل تكیه بر مالكیت خصوصي.نفي مالكیت خصوصي است. ،در نظام سوسیالیستي اصل -۱

سیاست منجر به تشکیل امپراطوری بزرگ سرمایه اندزوان در سطح جهان شده و منافع جمعی و کالن ملت ها را شدیدا 

پذیر می سازد. اسالم معتقد بر اصل مالکیت خصوصی و دولتی در چهارچوب معقول آن است. مالکیت خصوصی در  آسیب

 اسالم بر اساس محدودیت های روشی، مصرفی و موضوعی سنجش می شود.

در نظام سوسیالیستی اصل سکتورخصوصی و بنگاه های شخصی کامال مردود است. در حالیکه نظام سرمایه داری این 

صل را جز الینفک نظام اقتصادی خویش میداند. ولی نظام اسالمی، اقتصاد سکتور خصوصی زیرنظارت مستقیم و شدید ا

دولت برای جلوگیری از انحصار شخصی و فردی اعمال فعالیت می کند. در نظام سوسیالیستی فعالیت اقتصادی از نوع 

ی اقتصادی در چهارچوب نظام مرکزی سنجش می شود. نظام برنامه ریزی شده آن بکار گرفته می شود و تمام فعالیت ها

سرمایه داری بر اصل نکته طرد گذاشته و برنامه ریزی مرکزی و پالن شده را غیر قابل قبول می داند. در نظام سرمایه 

صیل داری فرد خود منافع خویش را تشخیص داده و به اساس آن بدون در نظرداشت مفاد آن برای جامعه و مردم، به تح

هر نوع كار و فعالیتي  طوری است که در نظام اسالمي هاي اقتصادينوع فعالیتدر حالیکه، سود از طریق ان می پردازد. 

 ،بنابراین .، مهم پنداشته می شودها و رشد و سالمت مادي و معنوي جامعه باشدباید در جهت رفع نیازهاي واقعي انسان

یا چه بسا موجب مفاسد و انحرافاتي در جامعه است مثل تولید مشروبات الكلي،  ندهایي كه تأمین كننده نیازي نیستفعالیت

، محدود .داري كه محدودیتي از این جهات قائل نیستباشد برخالف اقتصاد سرمایهتصاویر محرك و... در اسالم ممنوع مي

ه عبارت از توزیع عادالنه ثروت است باید به اساس ضرورت و اصل عدالت شمرده می شوند. مالکیت و بخش مهم آن ک
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محوری صورت گیرد. توزیع ثروت در نظام سوسیالیستی به اساس نیاز صورت میگیرد. یعنی مزد برابر با نیاز و مصرف 

ریق تجارت میداند. و توزیع ثروت را مبتنی بر کسب ثروت از ط نظربه سنجش. نظام سرمایه داری این اصل را نپذیرفته 

ه این صل متکی می سازد که کسب اسالم در این خصوص توجهی ویژه ای داشته و نحوه توزیع ثروت را کامال ب در حالیکه

 ثروت از راه حالل مبتنی بر ارزش های اخالقی در چهارچوب شعائر دینی با مدنظرداشت منافع جمعی باید صورت گیرد.

مفصل و مشرحی است که نفس حقانیت اسالم را   مطالب ارائه نیازمند ها تفاوت این ميتما بررسي که است گفتني همچنین

ه های خود در این به طور اجمالی و فشرده به بررسی دیدگا لذا.  است کتاب خارج یک ظرفیت از که به اثبات بسازد

  .خصوص پرداخته ایم

 

 دوم برش

 ما دولت انقالبی آیندۀ

در تز دولت انقالبی ما، اقتصاد اسالمی نقش محوری و اساسی را بازی میکند. اقتصادی که مبنای آنرا روش های انسان 

گرایانه و بشردوستانه این دین منفعت محور و سعادت پرور الهی، تشکیل میدهد. دین مقدس اسالم برای هر مشکل بشری 

 ی های عقالنی گذاشته است. و انسانی راه حلی را با تدبیر و منطبق با معیار

 اقتصاد اسالمی

اگرچه پرداختن به تمام زوایای اقتصاد اسالمی، دریک مجمل کوچک امکان پذیر نیست و امکان ندارد تا تمام جنبه های 

تیوریک این نظام را به بحث و بررسی بگیریم، اما پرداختن حداقلی به ویژه گی های آن را میتوان ادعا کرد. سوال های 

ادی در خصوص روش مقایسوی نظام های اقتصادی اسالم با سوسیالیزم و کاپیتالیزم وجود دارد. این عقالنی جلوه زی

نمیکند که ما ادعای تطبیق نظام اسالمی را داشته باشیم ولی از اصل و اساسات آن بی خبر بوده و یارای دفاع منطقی و 

ی است که تمام جوانب داد و ستد های اقتصادی و بارزگانی را مد علمی از آن را نداشته باشیم. اقتصاد اسالمی اقتصاد

نظر م گیرد. اقتصادی اسالمی، روش های را برای تطبیق عادالنه مسائل، در خصوص داد و ستد اقتصادی پیشنهاد میکند 

ی شود در که در آن بطور مشروع، هم فرد نفع داشته و هم اجتماع. نفع فردی برای کسب رزق حالل مد نظر گرفته م

 حالیکه جامعه باید به گونه مشروع در صدد کسب منفعت از فرد برای تکوین نظریه های مالیه برای دولت اسالمی باشد.

چه تفاوتی میان اقتصاد اسالمی و دیگر  کند؟ می دنبال را هدفی چه اسالمی اقتصادال اساسی دراین بخش این است که وئس

وهر اصلی نظام سوسیالیستی را نفع جامعه با رد هرنوع انحصار فردی تشکیل نظام های اقتصادی وجود دارد.زیرا ج

 از واالتر های ارزش با ارتباط در که همچنان اسالممیدهد. در حالیکه ماهیت اصلی کاپتیالیزم را نفع فردی می سازد.

 ذیل به خوبی تشخیص داد:این تفاوت را میتوان در جنبه های . است متفاوت مکاتب آن با عمومی منافع و فرد آزادی



 64 

اصول نظام اسالمی نتیجه تفکر چند انسان متفکر و یا گروهی از انسان های با هم مرتبط نیست، بلکه اساس این دین  -۱

را اوامر و فرامین الهی که خالق مهربان همه را برای آسایش بشر امر فرموده، می باشد. این دین، هرنوع استبداد 

وستد اسالمی را کامال رد می کند. سخت گیری و استبداد انسان باالی همنوعش، خاصیت نظام مخصوصا در روابط و داد 

های بشری چون سوسیالیزم و کاپیتالیزم میباشد که اولی جبر اجتماع را بر فرد تحمیل میکند و آن را شدیدا تحت انحصار 

که دومی فرد را مقدم بر جامعه شمرده و منفعت جامعه قرار میدهد بدون اینکه منفعت های فردی را مدنظر گیرد، در حالی

آن را بر منفعت جامعه در اولویت قرار میدهد. سرمایه داری انسان را به این مجبور میکند تا برای کسب منفعت خود، 

بدون مد نظر گرفتن محدودیت عقالنی و وجدانی به هر راهی متوسل شود. اما اسالم عزیز در این مورد با دقت فراوان 

ل کرده و جنبه های مختلف سیاست های اقتصادی را مد نظر میگیرد. ظلم و اسبتداد در اسالم وجود ندارد. خداوند عم

متعال این فرمان را برای ثروتمندان و کارفرمایان و هم برای مستاجران و کارگران بطور یکسان امر فرموده است. 

در برابر کار زد حالل است. در حالیکه کارفرما مکلف است تا مستاجر و کارگر، مکلف به انجام کارصادقانه و دریافت م

کار گر، مزد وی را بصورت عادالنه مطابق به توافق قبلی کاری بوی بپردازد. در این دین استثمار و استبداد اقتصادی 

 هرگاه، وجود ندارد. کار عادالنه ی که حاصل زحمت، کارگران باشد، مستحق مزد شمرده می شود.  خداوند متعال ج

 آن از تر آرمانی و کاملتر و تر دادگرانه تواند نمی نظامی و مکتب هیچ نماید، وضع انسا نها، برای را مقرراتی و قوانین

 از تأثیرپذیری و دانش کمبود و ضعف خاطر به که انسان توسط شده وضع قوانین برخالف. دهد قرار مردم روی پیش را

 می مردم از عظیمی قشر به نسبت عدالتی بی و ستم سبب غالبا   جغرافیایی و حزبی و قومی تعصبات و ناروا های کشش

  .شود

مکاتب اقتصادی دیگر، کامال به مادیات توجه دارند و جنبه های عقالنی و اخالقی زنده گی اقتصادی انسان ها را کامال  -۲

از یاد برده اند. ماده گرایی درنظام های اقتصادی سوسیالیزم و کاپیتالیزم کامال، مشهود است، به همین لحاظ است که این 

 عنوان به را اقتصاد اسالم طوریکه قبال تذکر یافت، اماچیزی را در توشه ندارند.نظام ها جز استبداد و استثمار فردی، 

استثمار نماید و حاصل  را انسان نان ای لقمه برای تالش و مادی مشکالت که خواهد نمی و هدف نه کند، می نگاه وسیله

اسالمی، مکلف به ایجاد فضای مرفه و غیر نظام اقتصادی اسالم در چوکات دولت . آن را بنیه تقویتی اقتصاد خود بسازد

این نظام برای اینکه بشر را از شر فساد مالی و اخالقی نجات داده باشد، در فکر ایجاد  .قابل استثمار و استعمار است

 فضای سالم داد و ستدو رقابت اقتصادی است تا شرایط را به گونه آماده سازد تا موتور اقتصاد نظام بدون توجه به سود و

مازاد غیر مشروع، به گونه اتوماتیک و خود کار عمل نماید. فساد مالی، فساد اخالقی را بار می آورد.  نظام های غربی 

و شرقی ساخته دست بشر، برای اینکه، افراد فقیر و توده ی از مردم را مطیع خود ساخته باشند، فساد اخالقی برجامعه 

 ه را از بین می برد و زمینه انارشی اقتصادی را مساعد می سازد.حاکم می سازند. فسادی را که تاروپود جامع

مکلف به پرداخت مالیه زیرنام زکات می نماید. این پول برای تسکین مشکالت  دی اسالم، ثروتمندان رانظام اقتصا -۳

زم چگونگی اقتصادی فقیران در راستای تهیه مواد خوراکی، پوشاکه و سرپنا از جانب دولت به مصرف برسد. میکانی

پرداخت زکات هم در اسالم مشخص است که نیاز به تشریح آن دیده نمی شود. زیرا همگان میدانند که از هر صد فیصد 

فیصد مطابق به معیار های تعیین شده به دولت اسالمی منحیث زکات پرداخت  می شود. در حالیکه نظام  ۵/۲سرمایه، 
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فیصد پول بدون در نظرداشت، شرایط تولید و دوران پول منحیث منبع  ۱۵ی ال ۱۰های اقتصادی بشری برای اخذ مالیه تا 

 در آمد آن، در سرخط کار خود قرار داده اند.

فلسفه زکات در اسالم برای این مهم است که همه دارنده گان بدون استثنا ملزم به پرداخت آن تا تعادل در نحوه زنده گی 

ن أَْطعََمُهم الَِّذی)اقتصادی و اجتماعی در آن مساعد شود. چنانچه پروردگاه عالمیان در این خصوص می فرماید:   ُجوع   م ِ

نْ  َوآَمنَُهم  آنان و ، است داده خوراکشان و است رهانیده را ایشان گرسنگی از که خداوندگاری ترجمه: (۴:قریش( ) َخْوف   م ِ

(  و است بخشیده رهائی ، کشورها و شهرها در قلدران و ستمگران و ، راهها در قبائل راهزنان)  هراس و خوف از را

 اهداف از یکی این و نمودند پیدا برادری و محبت احساس خداوند بندگان دیگر و خود میان ها آن سپس .است ساخته ایمن

 .است اسالمی اقتصاد

 روند می پیش آنجا تا و دهد، می را اقتصادی مانور مجال افراد به حد از بیش که داری سرمایه بر اسالماز طرف دیگر، 

 هم در را افراد اعتبار و شخصیت اندازه از بیش که مارکسیسم با و دارند، برمی طغیان به سر ثروت و مال انباشتن با که

 .نماید می مخالفت گردد، می وامانده و سرخورده که جایی تا دهد می قرار او دوش بر را سنگین های مسئولیت و کوبد می

نظام اقتصادی اسالم نظامی عدالت محور و تعادل پذیر است. ایجاد توازن در نحوه داد وستد میان حقوق و مسولیت های 

 متعال خداوندچنانچه  قائل است و این شیوه داد وستد و انسانی را عادالنه تر و قابل قبول می سازد.فردی، تعادل عقالنی 

 شما که است این(  هستی عالم در ضوابط و قوانین ایجاد از)  هدف »:فرماید می(۹-۸: الرحمن) ج در قرانکریم در سوره

(  مقرره)  ضوابط و قوانین(  مرز و حد)  از(  و کنید رعایت خود اجتماعی و فردی زندگی در را ضوابط و قوانین)  هم

 ترازو از و کنید رفتار دادگرانه(  چیزها گیریاندازه و کردن متر در و کاالها)  برکشیدن و کردن وزن در. نکنید تجاوز

 عادالنه و خدایی خاطر به بخش نجات و درخشان رهنمودهای این همه «.(نکنید فروشیکم و ندهید کاست و کم و)  مکاهید

همچنان در جایی دیگری در رابطه به مفاد احکام الهی،  .باشد می ستم و جور از آن بودن دور و اسالم شریعت بودن

 (.۵۰: المائده) ؟ کندمی حکم خدا از بهتر معتقد افراد برای کسی چه آیا» پروردگاه عالمیان این گونه مهربانی می فرماید:

 از دید دولت انقالبی ما  و ملزمات آن سیاست خارجی

چهره ظاهری یک سیاستمدار و یا  د شدن در میدان سیاست است  تا تنهاسیاست خارجی از دیدگاهی بسیاری ها فقط وار

سیاست خارجی و  به نظر من درک مفاهیم و داده ها و تحقق اهداف تعیین شده در چهارچوب  دیپلمات نمایان شود.

اهداف و فرصت های دنبال کردن  ازکار یک دولت را تشکیل میدهد. در حالیکه سیاست خارجی می دیپلماسی، بخش مه

رابطه با کشور  سیاست خارجی؛ .عظمی منافع به آن متوسل می شوندبرای حصول حد ا است که کشور ها و سازمان ها،

ت سیاسی و نگر ش های ژرف در های همجوار و منطقه و در کل کشور های جهان، موضع گیری های مبتنی بر عقالنی

شامل می شود.  نیز رسیدن به مجموعه اهدافی از قبل تعیین شده را دولت های دیگر، و راه های کوتاۀ خصوص روابط با

زیرا  ،با این وجود سیاست خارجی کشور های جهان، از هم فرق داشته و با متغییر های در این خصوص مواجه است

 بر عالوه، مطمع نظر قرار میدهد. این چیزی است که سیاستمداران، اغلبا به آن توجه میکنند.سیاست باب منفعت را بیشتر 
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یک بخش مهم و قابل توجهی سیاست خارجی را روابط خارجی با کشور ها و دولت ها شکل میدهد. روابط خارجی به 

زمانی، ایجاد، توسعه و مدیریت مدیریت سازمانهای اداری یک دولت با دولت دیگر گفته می شود. هدف اصلی چنین سا

 از منظر منافع ملی می باشد.  سیاست خارجی

من در حالیکه بر چنین اصلی عمیقا متعقد هستم و آن را الزمه ای برای بقای در صحنه نزاع های بین المللی میدانم،  خرد 

و هنرمندی سیاستمداران و کارگزان دولت را نیز مهم و با ارزش میدانم. زیرا ما کشوری هستیم که اساسا منافع ملی در 

با کشور های همجوار و همسایه به اساس درک پایه های این منافع نه بل به  آن تعریف و جایگاهی مشخص ندارد و روابط

اساس تاکتیک های مطقعی تعیین می شود. این باعث شده است تا دستگاه دیپلماسی افغانستان در طول ادوار مختلف 

بدهد. به لحاظ نادیده  تاریخی نتواند، جایگاهش را در میدان های سیاست بین الملل ثابت نگهدارد و به آن وزنه سیاسی

گرفتن این اصل ما توانایی مانور در کارزار سیاست را نداشته و همواره دستخوش تغییر و تحول هستیم، زیرا دولت و 

نظام سیاسی افغانستان با هر تغییر و تحول، دچار آشفتگی شده و حتی در بسیاری مواقع از هم پاشیده است. یکی از نمونه 

تحاد شوروی و از هم پاشی نظام افغانستان، مثال میدهم. زیرا دولت مردان ما، بخصوص دستگاه های آن را با سقوط ا

دیپلماسی آن زمان نتوانست در قسمت حفظ توازن میان غرب و شرق، افغانستان را از بالی جنگ سرد و نزاع های 

ه مستقیما به کمک های اتحاد شوروی ایدیولوژیک که آن زمان جهان را فراگرفته بود نجات دهد و اساسا نفس حکومتی ک

روابط با سابق وابسته بود، در هم شکسته و منجر به سقوط آن گردید.   در این خصوص پیشنهاد من این است که 

م کشمکش ها و نزاع ها در عرصه سیاست درتما میز باشد وکشورهای همسایه باید مبتنی بر اصول همزیستی مسالمت آ

میز وبر اساس منافع ملی دنبال شود.ولی نباید چنین تصور شود که حکومت ه شیوه مسالمت آجهانی، اصول دیپلماتیک ب

ه و از سهم منافع خود در منطقه و بود می خواهد بود در خواب غفلت اسال مقتدر ملی و افغانستان که در اینده یک حکومت

این  .برداشت گامهای مقتضی راخواهد ع ملی ستان در جهت نیل به منافبرعالوه دولت افغان ماحول محروم خواهند ماند.

گامها شامل؛ اتخاذ سیاست معتدل اصل بی طرفی، بهبود روابط با کشور های منطقه و جهان، تمثیل منافع ملی و کالن 

ن، تالش در جهت کسب منافع ملی با در افغانستان در نزاع های بین المللی، حس قدرتمند تر در عرصه سیاست های کال

روابط دیپلماتیک با کشور های جهان و همسایه ها یک امر  الزمه های اصل عدم تجاوز و تهاجم خواهد بود.نظرداشت 

یک امر  را موجودیت سفارتخانه های دولت افغانستان در کشور های  خارجی شود که این امر، پذیر محسوب مینااجتناب 

مستلزم  خود که ستان با کشور های دیگر تلقی میشودغانمهم در جهت ایجاد روابط و همکاری های دوجانبه میان دولت اف

ی می باشد که شامل مقطع یقوی یک دستگاه دیپلماسی با کارگزاران  مجرب و کار فهم، و  طرح یک استراتیژ بنیادگذاری

بقای  ن. این کار باعث می شود تا افغانستان به هدف بزرگی چوو دراز مدت خواهد بود های زمانی کوتاه مدت، میان مدت

ما در مقابل احترام به تعهدات و میثاق های پذیرفته شده بین المللی،  در صحنه نزاع های بین المللی میباشد. این کشور،

قل اسالمی حیث یک دولت مستید دولت افغانستان را بطور رسمی منکشور های جهان با خواستار برخورد مشابه هستیم.

تیک  بها دولت افغانستان به کنوانسیون ها, میثاق ها, تعهدات و پیمانهای دیپلما مقابل،بشناسند و به استقالل آن بها دهند. در

ضی افغانستان را حاکمیت ملی و تمامیت ار این پیمان ها، نها ارزش و اعتبار مع الوصف قائل است در صورتیکهداده و به آ

دولت افغانستان اصل بیطرفی را اختیار نموده و تابع در مناقشه های بین المللی ,  ن تجاوز صورت نگیرد.نقض نکرده و به آ

 از خانواده جامعه ملل می یبه تمام فیصله های ملل متحد احترام قائل بوده خود را عضو . باشد هیچ نوع پیمان نظامی نمی
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لسطین در امر المی حمایت قاطع خودرا از مردم بی دفاع فداند.قابل تذکر میدانیم که دولت افغانستان منحیث یک دولت اس

نماید. و از جامعه  نها وواگذاری سرزمینهای اشغال  شده شان توسط نیروی اشغالگر اسرائیلی  اعالم میاعاده حقوق حقه آ

دیپلماتیک برای حل وفصل فوری این مناقشه که  احتجاجیه رسم ،ونیزم به اساسیبین الملل بخصوص کشور های حامی صه

 بیدفاع فلسطین شده است خواستار همکاری صادقانه میباشد.بیش از چند دهه گریبانگیر مردم 

و هر  این یک امر طبیعی است که تمام کشور های ضعیف و قوی در عرصه نزاع های بین المللی بدنبال منافع شان میباشند

ینصورت درا کشور بقدر توان نظامی و اقتصادی و تاثیر گذاری بر سیاست جهانی، سهمی از منافع را بدست می آورد. 

کشور های بزرگ و قدرتمند به اتکا به توانمندی سیاسی و نظامی شان و کشور های ضعیف و جنگ زده جهت حفظ پیکر 

از این امر  نیز افغانستان شوند. دولت آینده میبا این کشور ها،  نظامی  -خارجی خود داخل پیمانها و دوکتورین سیاسی 

ن شامل هیچ پیمان ه بین الملل نیاز داشته و بعداز آی نظامی خود به کمک جامعتازمان تجهیز کامل نیروها ،بودهنمستثنی 

. در مورد وجود نماینده گی های سیاسی کشور های و جز کشور های بی طرف جهان حساب خواهد شد نظامی  نبوده

اسرائیل روابط دیپلماتیک  خارجی در خاک افغانستان باید واضح شود که دولت افغانستان با تمام دول جهان به استثنای دولت

و جود نماینده گی های کشورهای جهان  را به اساس کنوانسیون های  . باشد دیپلماتیک می متقابل داشته و خواستار روابط

پذیرد. در ضمن دولت آینده انقالبی ما،  برای بیرون رفت از معضل کنونی و قطع هر نوع  میوین  ۱۹۶۱ بین المللی سال 

ضروری  ینده افغانستاندر امور داخلی افغانستان، اتخاذ و انجام یک سلسله تصامیم و اقدامات را برای  آدست مداخله گر 

یک طرح سیاسی و دیپلماتیک بطور متداوم مدنظر گرفته شود و از سیاستگذاری ها و  می داند. برای این کار نیاز است تا

 این کشور جنگ زده مهم و ضروری جلوه میکند. این اصل برای حل معضله دیپلماسی های مقطعی احتراز شود.

 

 پروگرام کار 

بان گیر ملت افغان بوده است. از قدیم یکی از معضالت عمده و اساسی محسوب شده و همواره گری ،عدم اشتغال  در کشور

در اکثر  گردیده وه این مشکل هرروز حادتر متاسفان ئله نبوده اند،حل این مس ذشته زمامداران در جستجوی راهدر گ چون

برای داشتن یک اقتصاد  محسوب شده است. جامعه  بروز مشکالت عمده بیکاری و عدم اشتغال  از عوامل ،حوادث تاریخی

موفق، نیاز به تدبیر است تا چرخه اقتصادی را با نیروی کار فزیکی انسان های واجد شرایط به حرکت آورد. این کار در 

ادی را حل میکند، بل وجهه اقتصادی کشور را نیز خود کار می سازد. پس نیاز است تا یک درازمدت نه تنها مشکالت اقتص

راهکار عملی برای حل این مشکل مد نظر گرفته شود، زیرا نیروی کار موجود در کشور به مراتب بیشتر از نیاز نظام 

مسائل مهم دیگر میتوان  از ن مسئله در کناربرای حل ای اقتصادی فعلی است تا بتواند آنها را جز حلقه اقتصادی نماید. پس 

احداث نهر ها, فابریکه ها, کار خانجات تولیدی گرفته تا اعمار و ساخت شفاخانه ها , کلینیک ها, مکاتب,  ،از اعمار بند ها

ی که منظم زیرا با یک پروگرام کار ی ،نام برد ی دیگر بعنوان کلید حل این مشکلپوهنتون ها, مساجد, تکایا, موسسات دولت

رف زمینه کار برای قشر فاقد شغل در آمد از یک طرف تاسیسات وزیر بنا های ملی اعمار شده و از طدر فوق تذکر یافت، 

 گردد. فراهم می  زا
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و میتوانند چرخه اقتصادی را به حرکت  ساالنه تعداد زیادی از جوانان که ستون فقرات جامعه و مملکت انداز سوی دیگر، 

مجبور به ترک کشور شده و به کشور های همسایه و خارج مهاجر  ،علت عدم موجودیت کار در داخل کشور به بیاورند،

 نجا کار مناسب یافته وجوان به کشور ایران رفته تا در آ بطور مثال یک .گردد که باعث بروز مشکالت دیگر می ،شوند می

اثرات ناگوار و منفی در قبال  ،چون حالت مسافری و دوری از منزل وفامیل باالی هرفرد .ن طریق امرار معیشیت نمایداز آ

غشته به ، که بعداز چندی آشود می به مواد مخدر ناچار در یک محیط کامال بیگانه مجبور به اعتیاد به بنا فرد مذکور ؛دارد

یکه د باالخره به نا چار به وطن عودت نموده درحالمخدر شده و توانایی کار کردن را درکشور بیگانه از دست میده م مواد

وردن چند افغانی و سپس خرید مواد مخدر به هر نوع ، برای بدست آن خیلی ها مشکل بودهدر داخل مملکت پول کمایی کرد

می اندازد. از طرف دیگر  لی و مصونیت اجتماعی را به خطرله خود امنیت مئکه این مس ،جنایت ضدی بشری دست میزند

افغانستان کشوریست که تقریبا تمام زیر بنا های خود رااز دست داده است و نیاز به بازسازی و نوسازی دارد فرضا اگر 

 تا روند بازسازی را شروع کند.  بشری ضرورت دارد یبازهم به نیرو بودیجه کافی در اختیار دولت افغانستان باشد،پول و 

  که عمدتا متکی به جوانان کشور میباشد. برعالوه پول به نیروی فزیکیست در اینصورت نیاز اصلی کشورمان افغانستان

ی و نیروی کاری خود را صرف کار و اعمار های همسایه وخارجی ازیک طرف انرژ ولی یک افغان با رفتن به کشور

پس در حال حاضر  توانایی کار کردن را جهت عمران کشور ندارد. ،فرد معتاد ، اینکند واز طرف دیگر کشور بیگانه می

یک مرحله بحرانی و نا هنجاری از لحاظ وضعیت اقتصادی عبور میکند و نیاز اشد به ایجاد شغل است تا به که کشور از 

اساس آن در یک چهارچوب مشخص ایجاد شغل شود. در این راستا به نیاز های جامعه ی ما بیشتر باید توجه صورت گیرد. 

های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت میتواند جنبه عملی داشته باشد. این کار را تنها  برنامه کار با در نظرگرفتن پالن

دولت انجام داده می تواند. ایجاد شغل برای چهار میلون تن که رقم باالی از بیکاری را در یک اقتصاد متکی نشان میدهد، 

ای کمتر از هزار تن به صورت مطلق بیکار هستند و بقیه درهفته ۸۰۰ ،میلیون نفر بیکار ۴از  خیلی ها تکان دهنده است.

این رقم نشان میدهد که برنامه کار در افغانستان یا وجود نداشته و یاهم دارای تاثیر کمتر بوده  .کنندساعت کار می ۴۰

نا پذیر است که  است. نبود فرصت های شغلی، قشر جوان را مجبور به ترک کشور می کند. این واقعا ضایعه ی جبران

در درازمدت کشور ما را با کمبود نیروی کار مواجه می سازد. اگرچه در حال حاضر چنین برنامه ی برای حل و مهار 

این بحران روز افزون دیده نمی شود اما امید می رود تا دولت مردمی و انقالبی ما، بتواند در تبانی با اصناف و اتحادیه 

 صی زیر نظارت دولت به چنین مهمی دست یابد.های کارگری و هم سکتور خصو

های زیربنایی راهکار ملی کاریابی را تدوین کرده که بر اساس آن مکانیزه کردن زراعت و توجه به برنامهدولت ما باید، 

توجه به بخش زراعت، استخدام نیروی کار در عرصه  .های جدید کاری را در این کشور ایجاد کندتواند فرصتمی

ج معدن، فعال سازی فابریکه های تولیدی که در کذشته اصل اقتصاد افغانستان را می ساختندو ایجاد مراکز فنی و استخرا

 آموزشی برای تربیت نیروی کار در کشور از تدبیر های هستند که میتوانند پاسخگوی نیازمندی های جامعه ما باشند.

رشد روز افزون جمعیت و تقاضا برای کار، یک نوع پراگنده گی را در استخدام این نیروها به شغل های از سوی دیگر، 

مناسب بوجود آورده است. قشر عموما تحصیل کرده با درک وضعیت موجود، بیشتر در تالش کسب و کار بیرونی هستند 

رده به علت نبود امنیت و اقتصاد خوب که تا اینکه در موسسات دولتی یا خصوصی جذب شوند. فرار جوانان تحصیل ک

هردو مکمل و مستلزم یک دیگر اند، یکی از علت های اساسی رکود اقتصادی در کشور محسوب می شود. بی مهابا که 
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دولت افغانستان تا اکنون کدام برنامه عملی و قابل تطبیق برای مهار این مشکل رویدست نداشته در حالیکه این مشکل هر 

 ر می شود.روز حاد ت

کارفرمایان توجه به سالمت کارگران ندارند و حوادث محیط کار همواره باعث کشته، زخمی و معلولیت در حال حاضر 

 ۳۰۰مزد یک گارگر عادی در افغانستان .شودفرسا به آنان مزد ناچیز داده میکارگران گردیده و در مقابل کار طاقت

که خیلی ها ناچیز است. در ضمن نبود امنیت شغلی یکی از چالش های موجود دیگر  دالر( در روز است ۵افغانی)حدود 

در جامعه است. نبود قرار داد مدون و مکتوب میان کارگر و کار فرما باعث می شود تا کار گران از آینده شغل خود بیم 

توانند کارگر س نیازمندی خویش میباشند و کارفرمایان هر زمان بر اساناک بوده و امنیت شغلی مناسب نداشته باشند. 

 .دیگری را استخدام و قبلی را اخراج کند

استفاده از تجارب سایر کشورها  ،سرمایه گذاری در تولید ه عبارت ازک ، دو راه حل اساسیپایین آوردن نرخ بیکاریبرای 

ما از مدل کشور های چین،  .وجود دارد ؛و تامین امنیت برای سرمایه گذاری ها عنوان یک راهنما و الگوهای تجربه شده هب

آن چه در این هنگ کنک، کوریای جنوبی،سنگاپور و مالیزیا با استفاده از مدل تولید و توزیع شغل هم می توانیم بهره ببریم.

راستا مهم است اولویت بخشیدن برنامه های حمایتی دولت ها برای جهت دهی به آن دسته از فعالیت های اقتصادی و 

. ایجاد فابریکه تولیدی از یک طرف ی است كه نیل به این هدف را در كوتاه ترین زمان و كمترین هزینه میسر سازداجتماع

بنیه اقتصادی کشور را تقویت میکند و ما را از وابستگی به دیگران رهایی می بخشد،از طرف دیگر ایجاد شغل میکند و 

از کارخانه های تولیدی در کشور به اساس شراکت سهم دولت با  تعداد زیادی را صاحب کار می سازد. از قدیم بسیاری

تجار بنا شده بود. این اصل را میتوان در نظام آینده اقتصادی دولت انقالبی ما گنجانید. متاسفانه بعداز جنگ های داخلی، 

اند. بر عالوه صنایع دستی اکثریت تام این کار خانه های تولیدی، ظرفیت تولیدی خود را از دست داده و مخروبه مبدل شده 

نیاز به -۱را میتوان بعنوان مهم ترین عامل رشد اقتصادی و ایجاد شغل با ویژه گی های ذیل نام برد. این ویژه گی ها شامل؛

  -۳مناسب هایت فراهم شدن محیط كاریعجین بودن صنایع دستی با هنر و در ن-۲،سرمایه گذاری اندك برای ایجاد اشتغال

حفظ سنت های محلی  -۵وجود مواداولیه در دسترس -۴گایجاد مشاغل كاذب در شهرهای بزر هاجرت وپیشگیری از م

 هتوسط بومیان هر منطق

باید به  ه و ایجاد شغل خواهد کردداد د کشور ما را تشکیلاما در پهلوی سیاست های اقتصادی اسالمی که اساس اقتصا

گونه واضح بر مدل بشری و مروج امروز نیز توجه داشت که همخوانی آن با اسالم نظر به در نظر گرفتن تعادل در آن 

اقتصادي كه در آن هم سیاست را اقتصاد مختلط اقتصادی می نامند. در موارد داد وستد اقتصادی خیلی ها زیاد است. این 

اقتصاد سوسیالیستی و  بین این دو حالت. لید و توزیع بازار وجود داردبرنامه ریزي مركزي و هم راهكارهاي تو

هاي اقتصادي مختلط وجود دارند كه در آنها، مالكیت خصوصي در كنار مالكیت دولتي قرار دارد و در آن، ، نظامکاپتیالیستی

هاي اقتصادي بر هنگي فعالیتهاي اقتصادي خصوصي فعال هستند. در نظام اقتصادي مختلط هماهاي دولتي و بنگاهبنگاه

  .پذیردحسب مورد، توسط نهاد بازار و نهاد دولت انجام مي
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 مبارزه با تروریزم و افراط گرایی

تروریزم در جهان امروز شبیه کابوسی ترسناک جلوه گر است. این کابوس ترسناک بحدی برای جهانیان اذیت کننده است که 

را به دامان امریکا می اندازند و خواستار سرکوب آن می شوند. امریکا هم بعنوان همه بدون درنظرداشت پیشینه آن، خود 

 ناجی حقوق بشر دست به ابتکار عمل زده و هنر نمایی می نماید. 

خشونت، قصاوت، بیرحمی و توسل به راه های خشونت بار و خونین جهت اصول اهداف از قبل طرح شده، از معیار های 

است. افراط گرایی در جهان امروز مرز ها را شکسته و به یک منطقه مشخص مختص نیست و  تروریزم و افراط گرایی

 نباید تروریزم و خشونت گری را مختص یک کشور، یک مردم و یک دین و اعتقاد دانست.

اتباع  و انیهاز اینکه تروریزم هر روز ابعاد گسترده تر ی بخود می گیرد و بمثابه یک خطر بالقوه و جدی علیه امنیت ج

کشور ما تبدیل می شود، نیاز است تا بطور ویژه به آن پرداخته شود. این پدیده که حیات انسانی و اخالقی شهروندان 

کشورم را، به بطور جدی در گوشه و اکناف مورد حمله قرار میدهد باید بطور جدی با آن مقابله و نبرد صورت گیرد. 

، روند طوالنی را نیاز دارد. این مسولیت و وظیفه دولتمردان دولت انقالبی و نبردمبارزه  این بااین وجود، باید بدانیم که

 است تا به آن بعنوان یک اولویت بپردازند. اولویتی که اگر فقدان آن محسوس باشد، نه امنیتی وجود خواهد داشت و نه هم

 اقتصادی. رشد

تروریزم، تراژیدی خلق کرده است که زجه وفریاد میلون ها انسان را بر فراز آسمان ملکوتی باال برده است. یعنی آنقدر 

مهم است که میتواند بعنوان منبعی برای بقای یا انقراض حیات سیاسی و اقتصادی ما مطرح شود. پیام روشن این مسئله 

بشری دست کم گرفته شود. در عین زمان، کشور ما افغانستان که سالیان و  این است که نباید و به هیچ وجه این بالی ضد

 متمادی و بطور مستمر قربانی اعمال خشونت آمیز بوده نیازمند مبارزه دوامدار و متداوم در این عرصه میباشد. 

خاسته از بالی د راین راستا نیاز است تا دولت انقالبی ما طرح های مدون و مکتوبی را جهت مهار چالش های بر 

جنگی باشند، امکان  از نداشته و فاقد برنامه و راهبردتروریزم مدنظر گیرد. اگر ارگان های زیربط در این راستا دست ب

 به صفر تقرب میکند. برای بردن جنگ علیه تروریزم موفقیت دولت آینده انقالبی ما،

این کامال ضرورت است تا آماده گی جنگی را برای بردن  تا زمانیکه که تهدید تروریزم علیه دولت و مردم ما وجود دارد

این نبرد مدنظر داشته باشد. همگرایی منطقوی را با دولت مرکزی و کشور های همسایه مشروط بر حفظ تمامیت ارضی 

کشور، یک امر مهم و قابل بحث می دانیم. زیرا کشور های منطقه و همسایه های افغانستان، از تهدید مشترک مثل 

وریزم و افراط گرایی رنج می برند و نیاز است تا برای مهار این چالش در یک همکاری نزدیک به مبارزه مشترک تر

ادامه دهند. بحث مهم دیگر، بحث تهدید مشترکی است که تمام همسایه های افغانستان با آن مواجه اند. این تهدید مشترک 

هر سه قدرت مهم منطقه شامل روسیه، چین، ایران و هند بطور مشترک  میتواند امیتاز ویژه ی برای افغانستان بدهد. زیرا

از تروریزم روبه رشد در منطقه بخصوص در افغانستان هراس دارند. اگر به فرض مثال، این تهدید مشترک تلقی نشود، 

بور خواهند بود تا کشور های همجوار افغانستان هم مانند افغانستان میدان نبرد با تروریزم خواهند شد و این کشور مج

برای مهار آن در تعلل در خاک خودشان بجنگند. در حالیکه کمک برای حل معضله افغانستان که تروریزم و افراط گرایی 
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 و هند یعنی جنوب در افغانستان بزرگ همسایه دو بزرگ چالش آن است در در حال حاضر کم هزینه تر و سهل تر است.

 حمالت و ها انفجار شاهد روزه همه پاکستان نیز اکنون و نبوده امان در تروریستان و گرایان افراط گزند از نیز پاکستان

 مختلفی های حل راه درافغانستان تروریزم و گرایی افراط مشکل مهار برای .است کشور این درخاک تروریستی بارمرگ

 و سواد بی جوان افراط را تروریستی های شجنب سربازان اکثریت شود. کشور در گرایی افراط بدیل بتواند تا دارد وجود

 حل راه ترین اساسی بعنوان مولفه دو این به مشکل این حل برای تا دارد نیاز ما انقالبی دولت میدهد. تشکیل شغل بدون

 و آموزش پروسه بخشیدن تسهیل آن سایه در و شغل امکان ساختن برابر بپردازد. تروریسی نیروهای حجم کاهش جهت

 اگر روند این باشد. تندروی بجای مناسب بدیل تواند می تندروایانه، و تروریستی های دیدگاه با مقابله و مهار ایبر پرورش

 دولت تشکیل ضمن در داشت. خواهد مبارزه این در را تاثیر قابل و موثر تبعات و اثرات درازمدت در اما است طوالنی چه

 ، مکاتب و ها پوهنتون مذهبی،مساجد، و دینی مراکز در تندروی هارم برای جدی دسپلین و نظم ایجاد و مرکزی مقتدر

  شود. واقع موثر میتواند باشد، داشته وجود آن در نوجوانان و جوانان شدن تندرو احتمال بتواند که هرجایی و دینی مدارس

 و خارجی تروریستان جذب به اسالمی، غیر نظام اصطالح به و خارجی اشغال بهانه به گرا، افراط و تندرو های سازمان 

 های کشور میدهند. تشکیل را افغانستان در جنگ برای داوطلبان تعداد اکثریت فقیر طبقه و فقیر افراد که پرداخته داخلی

 دولت شود. گرفته فشار تحت جدی گونه به باید دارند گرایی وافراط تروریزم افکار ترویج در مستقیم نقش که ای همسایه

 این برابر در را تحمل و برداشت هرگونه و دانسته منتفی تروریستان برابر در را تساهل و تسامح سیاست باید ما انقالبی

 تروریستی های گروه حاضر حال در کند. می تلقی دین و مردم به خیانت ریزند، می را دفاع بی مردم خون که ها گروه

 مصروف افغانستان میادین در یی شبکه فرا و ملیتی چند یتروریست و تندرو های گروه حقانی، شبکه طالبان، بشمول مختلفی

 سابقه که تروریستی های دیگرگروه تا است تالش در تهدید، ترین تازه بعنوان داعش اند. افغانستان دولت برابر در نبرد

 بعنوان میتواند تروریستی های گروه این میان تصادم و تقابل براند. حاشیه به دارند، را افغانستان در حضور تر طوالنی

 آن کردن کن ریشه و سرکوب به فرصت این از استفاده با از تا باشد ما انقالبی دولت برای توجه قابل و مهم ابزار و عامل

 در تنها شوند، می تمویل کشور از خارج از آن مالی منابع که داخلی و المللی بین تروریستان تعقیب و دستگیری بپردازد.

 و منطقوی همگرایی گرایی افراط و تروریزم با مبارزه نام زیر روند این حالیکه در است. ساعدم افغانستان خاک داخل

 دارد. نیاز را جهانی

 خوری) خویش اداری، فساد دولتی، گماشتگان طرف از قانون نشدن اجرا عدالت، و قانون حاکمیت عدم مخدر، مواد

 به ساخته مصروف بخود را افغانستان نظام و دولت متوالی سال چندین طی که فرسایشی جنگ فقرو بیکاری، نپوتیسم(،

 و قوی ها خیلی های ساخت زیر کند، جذب سرباز و افراد بداوند، ریشه کشور این در بیشتر تا داده را این مجال تروریزم

 ممکن شود طرفبر اگر عوامل این کند. استفاده النه و پایگاه  بعنوان آن از و کند ایجاد کشور این خاک داخل در مغلق

  باشد. نداشته کشور این در را حیات استمرار و بقا مجال دیگر تروریزم

 توجه باید شوند واقع موثر ثباتی بی و جنگ کاهش در توانند می که عوامل به باید پیشرو چالش ختم برای وجود، این با

 آن به عمیق و مسلکی کاوش یک تا است نیاز گیرند قرار مداقه مورد و شوند شناسایی خوب براینکه عوامل این داشت.

 کرده ترپیدا گسترده ابعاد روز هر بل نیافته کاهش تنها نه پسین سال چهل طول در که جنگ و ثباتی بی این بگیرد. صورت
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 عواملش به آنکه بدون داد پایان کنونی معضله و جنگ به توان، نمی شک، بدون است. یافته وسعت کشور سراسر به و

 اختالف است. متعدد ،است کرده گیر زمین را سیاسی های رژیم و ها نظام ترین مند قدرت که ثباتی بی این عوامل پرداخت.

 ترین اساسی از بحران این در ما های همسایه مخرب نقش وتداوم مرزی موضوعات روی همسایه های کشور با مرزی ها

 و قوی دید یک فاقد بل ، ایم نبوده برنده تنها نه نبرد این در ما رود. می بشمار ثباتی بی این عوامل و موضوعات

 نگاه بیشتر خصوص، این در هم ما ی ها نگاه ضمن، در ایم. بوده معضالت نوع ینا با مبارزه خصوص در استراتیژیک

 در گرمی میدان همواره جهانی، و منطقوی های نزاع عالوه، بر ایم. برده بهره سیاسی عقالنیت از وکمتر بوده عاطفی های

 مانده در است. گرفته صورت افغانستان روقلم در همه و همه نظامی های تصادم تا ها ایدیولوژی تقابل اند. داشته افغانستان

 است. بوده افغانستان خاک داخل در نزاع و تنش ساز زمینه بیرونی، های قدرت به مختلف های نظام اقتصادی و سیاسی گی

 مساعد خارجی و منطقوی های قدرت دخالت برای را زمینه سیاسی، قدرت از خارج های گروه و مستقر نظام میان تنش

 خدمات عرصه عدم علت به افغانستان، در مستقر سیاسی های نظام مدیریتی و سیاسی ناکارایی چون؛ عواملی  است. ساخته

 تالش ساکن، های اقلیت حقوق تساوی عدم سیاسی، و مدنی های حرکت جای بی های سرکوب شهروندان، ضرورت مورد

 بوده ما کشور عنعنات و رسم خالف های ارزش ایدار که بیگانه و بیرونی های نظام از ناقص برداری کاپی و برپایی بر

 و قوم قبیله، از اعم ساکن نیروهای میان الزم هماهنگی عدم و اجتماعی گسست و جدایی از میتوان عوامل این پهلوی در اند.

 مبذول توجه آن جزجز و تک تک به و گیرد نظر مد را الذکر فوق عوامل تمام باید ما آینده انقالب دولت بنا برد. نام مذهب

 گیرد. رویدست را الزم های گی آماده و داشته

 

 زراعت 

از آنجاییکه افزایش روزافزون نفوس و ضرورت به مواد غذایی کافی از یکطرف و تقاضای روز افزون به مواد خام 

شامل آبی و  زراعتی و غذایی از جانب دیگر توسعه بیشتر و سریع زراعت را ایجاب مینماید باید زمین های قابل زرع که

للمی میشود در حد امکان در اختیار زارعین قرار داده شود که بدون شک تطبیق این روند  روی دست گیری طریق جدید 

زرع , بکار گیری وسایل مدرن و عصری زراعتی, تخم های بذری اصالح شده به مساعدت دولت, استعمال کود کیمیاوی و 

ای تقویت بخشیدن سکتور رزاعت و روند میکانیزه کردن زراعت افغانستان باید اصالح طریق آبیاری را ایجاب می کند. بر

بند ها احداث گردد زیرا فغانستان از نگاه طبیعی دارای آبهای فراوان میباشد که می شود از این بند ها برای احداث بند های 

رت برای اتباع کشورمیباشد و این برق که معضل بزرگ در زندگی افغانها است و دولت مجبور به خرید برق مورد ضرو

بند ها از یکطرف پرداخت پول گزاف را که ساالنه برای کشور های همجوار پرداخته میشود مرفوع می سازد واز طرف 

دیگر از این آبها برای آبیاری زمین های مزروعی استفاده میتوان کرد. که این خود باعث ازدیاد ثمرات زارعین افغان و 

 ه بخش مهم اقتصاد کشور میباشد، میشود.کمک به زراعت ک

بمنظور استفاده اعظمی از ساحات زراعتی الزم است تا از نواحی جدیدی که از پروژه های آبیاری سیراب می شوند برای 

اشخاص کم زمین وبی زمین و برای اسکان کوچیان جهت زرع زمین داده شود تا در جهت شگوفایی فرهنگ رزاعت و 

ن، اقدامی شده باشد. در ضمن تاسیس فارم های زراعتی جهت کمک به مردم،  وسایل و ابزار زراعتی حاصل برداری از آ
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از یکطرف و شناخت دقیق از چگونگی روند زرع زمین های زراعتی از طرف دیگر ضروری می باشد.جهت بلندبردن 

میشود و در تمام این کوپراتیف ها سطح زندگی زارعین و مالداران تاسیس کوپراتیف ها یک امر ضروری و حتمی شمرده 

ی زراعتی باید زمینه فروش اموال ووسایل زراعتی , لبنیات  و آماده سازی اذهان عامه برای تسریع بخشیدن پروسه 

 زراعتی جهت تشویق دهاقین و زارعین مساعد گردد.

ک بخش مهم آن است توجه برای پروسه اعمار و ساخت بانک های زراعتی برای اقتصاد کشور بالخصوص زراعت که ی 

صورت گرفته وتالش اعظمی برای محو سود خوری صورت گیرد. برای انکشاف پروگرام زراعتی ساخت و تاسیس 

چراگاه ها و اعمار کلنیک ها ی حیوانی جهت معالجه حیوانات ووقایه آنها از امراض حیوانی یک مسله مهم بحساب می آید.  

 زیست , جنگالت و توسعه آنها باید در پروگرام انکشاف زراعتی گنجانیده شود.  همچنان حفاظت از ساحات سبز و محیط

هر والیت افغانستان بطور منحصر به خودش،دارای ویژه گی های در خصوص انکشاف و رشد زراعتی است. والیات 

ن بعد از تحول نورستان و کنر به علت وزش بارانهای موسومی هند دارای جنگل نشتر، سرب و جلغوزه می باشند. چو

یازدهم سپتمبر، نقش دولت در انکشاف و رشد سکتور زراع کمتر محسوس بوده بنا در این عرصه کدام قابل توجهی که 

بتواند پاسخگوی نیازمندی های فعلی دولت افغانستان بخصوص از درک مواد ارتزاقی مثل نخود، لوبیا، گندم، جو و جواری 

تحول یازدهم سپتمبر، بیشتر روی انجو ها و  م پروژه بزرگ اقتصادی در افغانستان بعداز باشد نبوده است. به همین دلیل کدا

مردم افغانستان به زراعت اشتغال دارند  ٪۸۰از سوی دیگر، از اینکه  دولتی.  -موسسات خارجی تکیه کرده تا عوامل ملت

 از در آمد ملی را محصوالت زراعی تشکیل میدهد، باید به سکتور زراعت بیشتر توجه صورت گیرد. ٪۳۱و 

تحت  زمین های افغانستان ٪۴۵ما هنوز هم محتاج واردات گندم بعنوان اساسی ترین منبع غذایی خود هستیم. درحالیکه 

زرع همین گندم قرار دارد. در ضمن بطور میانگین در کشور های پیشرفته هر دهقان برای حد اقل صد نفر غذا تهیه میکند 

 میلون نیستند.  ۲۵میلون دهقان قادر به کشت و حاصل برداری گندم برای  ۲۰در حالیکه در کشور ما 

وقع میرود در آن سکتور زراعت رشد یابد به مطالعه دقیق برای رشد سکتور زراعت نیاز است تا زمین های رزاعتی که ت

 گرفته شود. به اساس تحقیقات در افغانستان شش نوع زمین تحت زرع قرار دارد: 

زمین  -۶جنگل ها   -۵علفچر ها  -۴زمین های تحت آب  -۳زمین های تحت غرس نهال ها  -۲زمین های مزروعی  -۱

هرکدام این زمین در رشد و شگوفایی سکتور زراعت افغانستان نقش بسزایی دارند. های غیر مزروعی.  که استفاده از 

استفاده موثر و معیاری از هر کدام این زمین ها زمینه  را برای شگوفا شدن و خود کفا شدن سکتور زراعت افغانستان 

این رشد سکتور زراعت حساب  صادرات میوه جات، سبزیجات، پوست و پنبه میتوانند از اجزایی مکمله مساعد می سازد.

 شوند. دولت انقالبی آینده ما مکلف است تا برای مساعد ساختن رشد این سکتور تالش اعظمی بخرچ دهد. 

 فعالیت احزاب سیاسی

 

از اینکه احزاب سیاسی، جز روند دموکراسی و مردم ساالری هستند و جوامع دموکراتیک بدون احزاب سیاسی نمیتوانند پله 

ت، رشد و بالنده گی مردم ساالری را به تجربه بگیرند، نیاز است تا احزاب سیاسی فعالیت منظم سیاسی در یک های موفقی

چهارچوب قانونی داشته باشند. این حدو مرز تا جایی رسمیت خود را می یابد که فعالیت احزاب سیاسی در یک فرم تفکر و 

 گذاشته را ی خاصی را که دولت انقالبی، در چگونگی فعالیت آنهاایده ملی و وطنی گنجانیده شده و شرایط و محدودیت ها
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هیچ حزب سیاسی نمی تواند   مدنظر گیرند. از جمله مواردی که یک حرکت سیاسی قانونی مدنظر می گیرد این است که

که در  ای سیاسی زیرا در گذشته تمام احزاب ،خالف مقدسات مذهبی و عنعنات ملی که نفی کننده منافع ملی باشد فعالیت کند

های وقت شدند  باعث درد سر برای دولت  نها حمایت مینحوی از طرف آپیمانهای شرق و غرب عضویت داشته اند ویا به 

ینده برای فعالیت احزاب سیاسی محدودیت های درنظر گرفته خواهد شد تا منابع پولی افغانستان شده بودند. با این وجود، در آ

 شان شدیدا زیر نظر گرفته شود. و اهداف سیاسی , سطح ارتباطات

نظام جدید سیاسی تحت رهبری غرب و امریکا در  مدنرویکار آو ۱۳۸۰بعداز فروپاشی نظام توتالیتر طالبان در سال

بمثابه یک جهش بزرگ در جهت اعتالی فرهنگ مردم  این خود، مدند کهبوجود آاز احزاب سیاسی  دی, یک تعداد زیاکشور

ولی با توجه به تراکم احزاب سیاسی در افغانستان , امروز  فرهنگ سیاست   ،شود دموکراسی محسوب می محوری و

اگر این باریکی در قسمت فعالیت های  گرد که متاسفانه باز هم صرف برای نیل به اهداف شخصی مورد استفاده قرار می

بنا احزاب سیاسی باید در یک    سر ساز خواهد بود. درد احزاب مورد توجه قرار نگیرد، برای دولت انقالبی آینده ما،

نها به دنیای خارج و آ چوکات منظم و سیستماتیک موازی با معیار های بین المللی فعالیت نمایند و هرگونه ارتباط

خودرا در بین توده های  مردمی جایگاهی  این احزاب، ن فراهم شود تادر ضمن موقع آسفارتخانهای خارجی قطع شود و 

  پیدا نمایند و مسولیت خودرا بطور صادقانه انجام دهند. نیازمند

یاسی باید از نگاه حجم خوردتر شده  واز نگاه اهداف و مقاصد وسیع تر و بزرگتر شوند تا بتوانند در مبارزات س احزاب

در ضمن از  بپردازند.انتخاباتی همچو ریاست جمهوری, پارلمانی, شاروالی ها و شورا های والیتی بطور سالم به رقابت 

اینکه احزاب سیاسی نقش میانجی را میان ملت و دولت بازی می کنند، به آن ها فرصت داده شود تا به پیکار پویا سازی 

 ملت از لحاظ دانش سیاسی توده ها پرداخته و کتله های مستعد فعالیت سیاسی را تربیت کنند.

ن سیاسی و ملی با دولت انقالبی و مرکزی کشور همکار بوده و انتقادات احزاب سیاسی باید در نحوه تکوین برنامه های کال

در چوکات قانون احزاب سیاسی که ائه دهند. نحوه فعالیت این احزاب سازنده را جهت بهبودی امور به دولت افغانستان ار

 دولت انقالبی بعدا به آن خواهند پرداخت تنظیم خواهد شد.

یاسی واقعا ملی بوجود باید. تالش خواهیم کرد تا اعتماد از دست رفته قاطبه ملت افغان ما تالش خواهیم کرد تا احزاب س

 مبنی بر باور کامل روی موثریت این احزاب دوباره احیا گردد. احزاب سیاسی باید هم به نوبه خود به این مهم بپردازند.

 

 قوت های مسلح کشور

 

قوای مسلح افغانستان منحیث پاسبان صلح و هویت ملی یک کانون بزرگ فداکاری شمرده می شود که با مساعی همه جانبه 

و بیدریغ از کشور دفاع نموده و برای حفظ حیثیت وشئون مادی و معنوی همیشه مصروف خدمت می باشد تا باشد کشور 

صلح و آرامش بسر ببرد. این قوت ها معموال متشکل از سه بخش بعداز سالهای طوالنی  درد و مشقت بتواند دریک فضای 

عمده واساسی می باشند که هرکدام بنوبه خود در تامین امنیت و ایجاد فضای صلح و آشتی، نقش مهم و بدون انکار را ایفا 

م در داخل کشور میکنند. اردوی افغانستان منحیث کمربند بیرونی حفاظت از کشور، پولیس ملی منحیث مجری قانون و نظ
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و امنیت ملی منحیث نهاد خنثی کننده توطئه ها و دسایس هرکدام نقش مهم را در همکاری و همیاری با یکدیگر بازی 

در اینجا ضرور می بینم تا روی هرکدام از ضلع مثلث امنیتی بطور مختصر و اجمالی بحث و پیشنهاداتی داشته  میکنند. 

 باشم.

 

 اردوی ملی:

افغانستان در حفظ ثبات و امنیت کشور و هم دفاع از تمامیت ارضی کشور خیلی ها مهم است. اردوی افغانستان نقش اردوی 

در طول تاریخ بار ها شاهد دگرگونی ها و تغییرات هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ مفهومی بوده است. تغییر رژیم های 

را مجبور به آوردن تغییرات در ساختار این نهاد مهم امنیتی سیاسی و دگرگونی های سیاسی در کشور، دولت های وقت 

و ضربات زیاد را متحمل شده است  اردوی افغانستان در سه دهه اخیر خساراتقسمیکه قبال تذکر یافت،   کشور کرده است.

 ن باید نکات ذیل را در نظر گرفت:زنگاه ساختار کامال منهدم شده  بنا برای اعمار دوباره آا که

 ی افغانستان از نگاهی کمی و کیفی باید کامال تقویت گردد افراد و پرسونل مسلکی باید جایگزین افراد بی کفایت و اردو

 بی تجربه گردند.

  هزار نفر افزایش یابد تا قابلیت اجرای عملیات ها و مانور ها ی  500اردوی افغانستان از نگاهی کمی باید به حد اقل

 رک از طرف دشمنان وطن بخصوص همسایگان داشته باشد.نظامی را در مقابل هرگونه تح

 .برای خدمت در قوای مسلح باید دوره مکلفیت عملی شود 

و سقوط دولت طالبان که افغانستان یک بار دیگر در محراق توجه جامعه  2001بعداز تحول یازده هم سپتمبر سال            

س گذاری یک ارگان امنیتی مجهز با اسلحه و علم معاصر گردیده تا بیشتر تالشها روی اسا  ظاهرا بین الملل  قرارگرفت

اما همه چیز روی ورق و تعهد باقی ماند و  توانایی نشان دادن عکس العمل را در مقابل هرگونه تهدید خارجی داشته باشد.

ی که قرار اردوی جدید این اردو با گذشت هر روز عمر فرسایشی خود را می پیماید و از قابلیت رزمی آن کاسته می شود.

باید به اساس معیار های بین المللی در تمام ساحات کاری و وظیفوی در یک ترکیب ملی چوکات  است اساس گذاری شود

گذار شده و عاری از هرنوع تبلیغ و ترویج سیاست بازی ها وکشاندن ان بطرف احزاب سیاسی باشد.زیرا در افغانستان 

ز مداخله اردو و قوتها امنیتی بوده که باعث بروز کودتا ها و قیام ها ی مسلحانه در برابر اکثریت واقعات تاریخی متاثر ا

فراهم آوری تجهیزات و تسلیحات مدرن و اصلی کار اساسی یک دولت با ثبات و مستحکم را می سازد.  نظام شده است.

ایجاد و  ید به آن به صورت جدی پرداخته شود.تقویه روز افزون این نهاد ملی و امنیتی وظیفه دولت انقالبی ما است که با

تقویت قوت های هوایی، ایجاد فرماندهی جنگ به صورت هماهنگ و اجرا نمودن اصل مکافات و مجازات از جمله 

مواردی هستند که می توانند قوت های مسلح کشور بخصوص اردوی ملی را در اجرای بهتر وظایف، کمک کند. حمایه 

است و قوت های هوایی جز ارکان اساسی نیروهای مسلح کشور محسوب می شود. ایجاد قول اردوی  هوایی در هرنبرد مهم

های هوایی حداقل در شش زون، تحت یک فرماندهی واحد و قومانده یگانه، باعث ایجاد روحیه و برنده شدن در نبرد بر 

 علیه دشمنان داخلی و خارجی کشور ما می گردد.
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 پولیس ملی:

تامسولیت تامین امنیت داخلی کشور را بصورت درست و مکمل به  ،برسد هزار نفر ۳۰۰پولیس ملی باید از لحاظ کمی به 

عهده گرفته نیاز به مداخله ارگان های دیگر امنیتی در قسمت تامین داخلی کشور نباشد.تمام افسران مربوط به هردو ارگان 

نها در کشورهای دیگر خارجی بعنوان بورس هز بوده و زمینه برای پذیرش آر مجامنیتی کشور باید به علم وتخنیک  معاص

وظیفه پولیس باید مشخص باشد که همانطور هم است. تامین امنیت داخل شهرها، تنفیذ قانون،  های تحصیلی مهیا گردد.

ز جمله وظایف اساسی پولیس حمایت از شهروندان در برابر زور گویان و قلدران، ایجاد نظم و امنیت در داخل شهرها و... ا

ملی است. پولیس ملی باید به علم تحقیق و حقوق شهروندی مجهز بوده و از تخطی های قانونی و ارتکاب جرایم سازمان 

 یافته و بی نظمی های ناشی از عدم تطبیق صادقانه قانون جلوگیری نماید.

می سازد. در حقیقت این اساس اعتماد مردم باالی  پولیس ملی است که زمینه را برای تطبیق عدالت و دادپروری مساعد

است که عامه مردم پولیس را پاسبان حقوق خود می بینند. ایجاد سوق و فرماندهی واحد برای اداره بهتر در هر سه پولیس 

صفوف قوت ارگان امنیتی، بسیار مهم است وباید به آن بگونه جدی پرداخته شود. این چیزیست که نظم و دسپلین را در میان 

 های مسلح حاکم ساخته و از چند دستگی و عدم هماهنگی جلوگیری می نماید. 

در جنگ کنونی که تقریبا نصف زیاد از قلمرو کشور ما، زیر تهدید جدی دشمنی زیر نام تروریزم قرار دارد، نیاز است تا 

انقالبی ما به این امر به نیکی واقف است که وظیفه جنگ و نبرد در برابر تروریزم را اردوی ملی به عهده گیرد. دولت 

تفکیک در حیطه صالحیت ها و وظایف میان هر سه قوت مسلح، باعث ایجاد نظم و ثبات در کشور شده و هر ارگان قوت 

 های مسلح با در نظرداشت آن، به اجرای بهتر وظایف خواهد پرداخت.

ح بخصوص پولیس از نیاز های اصلی نیروهای مسلح می در اختیار داشتن تجهیزات مورد ضرورت برای نیروهای مسل

باشد. داشتن طیارات و اسلحه ثقیله هم نیاز مبرم است زیرا در حال حاضر الی برقرار شدن نظم و ثبات در کشور، پولیس 

رمندی بر مجبور به نبرد بر علیه تروریزم سازمان یافته منطقوی و بین المللی است. پولیس و ارکان های اصلی آن، با باو

مراعت نمودن، قانون اساسی منحیث مبدای اصل قانونمداری و رعایت عدالت در امر تامین امنیت شهروندان کشور، باید به 

قانون های فرعی مثل قانون جزا و قانون قوت های مسلح بپردازد. در این صورت میزان اعتماد مردم باالی این ارگان 

 م در امر تامین کشور می گردد.امنیتی بیشتر شده و باعث همکاری مرد

 

 ارگان امنیت ملی:

بوده و همواره میدان تاخت  با بیشترین تهدید مواجه که یراتی برای کشور منحیث ارگان استخبا ،وجودارگان امنیت ملی

 ین ارگان با توجه به اهمیت عمدهشود . ا وتاز کشورهای خارجی بخصوص همسایگان میباشد یک امر ضروری پنداشته می

ت بیرون شده وبه ن در جهت خنثی سازی و مهار فعالیت های خصمانه دشمنان قسم خورده افغانستان باید از چوکات ریاسآ

زموده و همچنان با وسائل مدرن ومورد نیاز مجهز شود. استخبارات وکار آمده و با پرسونل کارکشته شکل یک وزارت درآ

ز یکطرف  فساد اداری را محو کرده و از طرف دیگراز وجود شبکه های در تمام ارگانهای ملکی و نظامی فعال گردد تاا
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زیرا استخبارات در یک کشور بعنوان یک نهاد مهار کننده توطئه ها   .استخباراتی دشمن در قوای مسلح جلوگیری نماید

لح و ثبات در کشور تواند نقش بسزای را درجهت تامین هرچه بیشتر ص ودسایس  در برابر تمام اجانب وخود فروختگان می

دادن امکانات بیشتر به این ارگان می تواند زمینه را برای برنده شدن در نبرد کنونی بر علیه تروریزم بین  بازی نماید.

المللی و مزدوران داخلی آن شود. نفوذ گسترده مملو از صالحیت های قانونی این ارگان در داخل نهاد های امنیتی و ملکی، 

ایجاد نهاد  قانونمنداری در نهادی های دولت شده و باعث زدودن پدیده فساد در سطوح مختلف می گردد. باعث ایجاد نظم و

های مهم استخباراتی مشروط بر ایجاد یک قومانده واحد با یک سوق و اداره همزمان میتواند برای نهاد های دیگر امنیتی 

 پولیس ملی و اردوی ملی، موثر واقع شود.مثل 

 اقتصاد

زمایش قرار گرفته  و نظامهای ی انسانی، مورد آور که قبال متذکر شدیم افغانستان بعنوان میزان گر تمام مفکوره هاهمانط

 . ولی انتخاب اکثریت ون امتحان گردید استو امپریالیستی ) بازار ازاد( درآ بسیاری  از برده داری , فیودالی, کمونیستی 

اندیشه های  مورد قبول مردم در جامعه افغانی اعتدال پسندی و اعتدال گری است زیرا هریک از نظام های مزبور در نتیجه

 گردیده است. فراط و خود کامگی خود شان، بعداز مدتی منجر به سقوطا وارداتی و بیگانه وارد کشور گردیده و به علت

توانند در راه پیشرفت و مدرنیزه کردن اقتصاد خود گامهای موثری  بر  می چون کشور های در حال رشد از راه پالنگذاری

باید بیشتر به سکتور  ،نمایند از راه زرع و کشت زندگی خود را تامین می آن لذا در جامعه افغانی که  اکثریت مردم ،دارند

 ی بدوراز افراطیسم چپ و راستختلط اقتصادباید پیش بین یک نظام م ،رزاعت توجه بیشتری شود و سیاستمداران کشور

الخره اقتصاد سم ببعنوان امپریالی ،ن به شکل خود سرد کشور بعنوان کمونیسم و گذاشتن آزیرا فشار زیاد باالی اقتصا ،باشند

 .سازد نرا مساعد میر را متزلزل ساخته و زمینه سقوط آکشو

در  دد تا این خود کامگی و بیعدالتی از بین رود.بنا بر این باید فعالیتهای سکتور خصوصی از طرف دولت کنترول گر 

ای های اقتصادی, هردو دسته باید طی یک هماهنگی فعالیت نمایند و فعالیتهای دولت باید روی اساسات و زیر بنضمن، 

وست قره و صنایع , ساخت و اعمار فابریکه های تولیدی ممترکز باشد. صنایع افغانستان را قالین , میوه جات, پ تولید انرژی

که در این رابطه موضوع قوای بشری و منابع طبیعی باید بطور اوسط سنجش  قل و صنایع دستی و انتیک تشکیل میدهد

زیرا ساخت بند ،و قصیر المت تنظیم شود ، میان مدتشودو پروگرامهای اقتصادی دولت باید روی برنامه های طویل المدت

 کشور را تشکیل میدهند به یک  روند درازمدت نیاز دارند.ها و فابریکه ها که اساس پیکر اقتصادی یک 

 

 مصالحه ملی

باشد زیرا تشنج ها در ظرف سه دهه اخیر  می اری به مردم استقرار امنیتمهم در امر خدمتگذ تعهد و مسولیت بسیار

موجب این همه بدبختی ها و ویرانی ها شده است بنا در تطبیق پروگرام مصالحه باید فرق بین گروه های متخاصم صورت 

 گرفته و تفکیک بین دوست و دوشمن , افغان و غیر افغان وجود داشته باشد. 

، بهتر افغانستان که در اصل چند تیپ هستند, دقت بیشتری بخرچ داده شودبعنوان مثال در مصالحه با گروه طالبان با دولت 

تا مبادا فردا دشمن بعنوان دوست داخل این قائده شده و باعث بروز مشکالت دیگر شود. زیرا روش کلی در  می شود.

 مصالحه دونوع میباشد:
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 تیازات جهت ایجاد رفاه اجتماعی و عمومی؛گذشتن و صرفنظر کردن از ام -1

 ؛یپذیر ی راه های حل منازعات به طریق همدیگرجوستج  -2

 .خواست های شخصی و گروهی تسلیم اراده جمعی شدن برای تامین صلح و کنار گذاشتن -3

داخل کشور شوند بدون شک تشخیص انها مبنی بر  از حکومت افغانستان بنام ناراضیان دراین قائده گروه افراطی،اگر 

 ک سلسله امتیازات که برای طالبان دولت قائل شدهواری خواهد بود و امکان دارد از یاینکه دوست هستند یا دشمن کار دش

مستفید شده بهره ببرند. بنا دراغاز مسئله باید دقت بیشتر به خرچ داده شود و این مسئله در تمام ابعاد هم از داخلی و هم 

 خارجی مورد تحلیل همه جانبه وتدقیق بیشتر قرارگیرد.

ت شرائط خاص صورت گیرد زیرا مصالحه ها بعضی اوقات باعث از دست داد امتیازات طبیعی ملتها در مصالحه باید تح

امر سازش با گروه های مخالف میشود. در افغانستان فرهنگ مصالحه با وجود تجربه ان درگذشته نهادینه نشده است زیرا 

 م را به حد قابل مالحظه ی کاهش میدهد.جنگ که از یکطرف زمینه ساز تشنج است از طرف دیگر شعور سیاسی مرد

که منافع ملی را خدشه دار  ی شروط مصالحه باید مبتنی برحفظ امنیت و استقالل کشور باشد در هیچ صورت ,مصالحه

وردن مصالحه فع مشترک  اساس خوبی برای بوجود آشود. زیرا همیشه منا ساخته و مورد تهاجم قراردهد مصالحه گفته نمی

میباشد. مصالحه در کل زمینه ساز استقرار حاکمیت قانون و قانون مداری و قانون پذیری است زیرا با تحقق منصفانه 

فظ قدرت باشد شود ولی اگر مصالحه صرف بخاطر ح مصالحه زمینه قطع جنگ میسر شده و تخم بی اتفاقی بر چیده می

 دده را تحت الشعاع قرار می ؛ن صلح یابی استاصل مصالحه که هدف آ

ملتها در طول تاریخ به اثر مصالحه ها وسازشها در قطع جنگ ومخاصمه از طرف دیگر، به اساس تجارب اندوخته شده،

توان گفت  پس با نتیجه گیری از مطالب فوق می ی مصالمت آمیز را مساعد نموده اند.ها همنظر شده وزمینه صلح وهمزیست

هنجاری های موجود در جامعه وموانع که فراراه مصالحه و استقرار ت فعلی و نایعه درافغانستان با در نظر داشت وضک

ه ساز استقرار صلح شده بدون شک زمین ،ن که در باال تذکر یافت تحقق یابدد دارد اگر مصالحه به شکل واقعی آامنیت وجو

 رامی ها را خاتمه خواهد بخشید.شده، کشمکش ها و ناآ ی را برچیدهیدهه  ۴و بستر ناآرامی های 

 مبارزه با انواع فساد در جامعه

 

در بحث مبارزه با فساد و گونه های مختلف آن، نیاز است تا قبل از همه ریشه های ترویج و گسترش فساد بعنوان مهم 

ترین عامل زوال نظام های سیاسی به تحلیل گرفت. درحقیقت بزرگترین معضله کنونی در کشور ما در امر خدمتگذاری و 

مین فساد است که سیر نظم و انسجام جامعه را به علت اطاعت مدنی و قانونی از نظام سیاسی حکومت، موجودیت ه

افغانستان زیر سئوال می برد. نظام های مختلف سیاسی چه از نوع مطلقه، مشروطه، جمهوری انتخابی، تیرانی، دکتاتوری 

ست و نیاز است تا به علت های که منجربه ریشه و دموکرات همه به نحوی به فساد آغشته هستند. عوامل این پدیده متعدد ا

 دارشدن فساد در جامعه می شود به بصورت اخص و جداگانه پرداخت.

فساد اداری موجب فلج سازی دستگاه حکومتی می شود. آغشته گی سران حکومتی به فساد از هرنوع آن) سیاسی، اداری، 

بزرگ است تا از یک طرف سیاستمداران را آغشته کردن به اخالقی و مدیریتی( جز پروژه های بین المللی قدرت های 
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فساد، نا مشروع جلوه بدهند و از طرف دیگر، با اشاعه فساد در جامعه قدرت مقاومت و تاخت ملت های متمدن را سلب 

یچگونه کنند. در این مورد نشانه  ها و مصداق های زیادی دال بر این امر است که سیاستمداران مزدور و خود کامه که ه

حمایت و عقبه حمایتی مردمی ندارند با توسل به فساد وترویج آن درجامعه، به ثروت اندوزی و تن پروری می پردازند و 

قدرت های بزرگ با استفاده از فرصت به اهداف استراتیژیک و سیاسی شان نزدیک می شوند. در واقع همین فساد است 

فساد در اصل بیماری اعتیاد و سمومیت سیاسی را  مختلف حساب می شود.که عامل عمده ی ناکارآمدی سیاسی نظام های 

در دستگاه اداری و اجرایی حکومت بوجود می آورد و قدرت تحرک و تدبیر را از کار گزاران آن می گیرد. مشروعیت 

 نظام سیاسی را پائین می آورد و میزان اعتماد مردم باالی نظام سیاسی را کاهش میدهد. 

رابطه باید به طور صریح اذعان کرد که فساد فرزند و همرای سازمان و نظام اداری و اجرایی حکومت است و در این 

آن می باشد. جائیکه سازمان است، فساد هم وجوددارد. ولی تفاوت در این است که نظام های سیاسی زمانی همیشه با

که قدرت و مانور جلوگیری از ترویج و اشاعه فساد را در میتوانند جدا و مجزا از دیگر نظام های آلوده به فساد باشند 

درون نظام داشته باشند. زیرا معضله فساد همواره فراروی مدیران و کارگزاران سازمان و نهاد ها قرار داشته است. در 

، بیکاری، واقع فساد عوامل مهمی از جمله اقتصادی، فرهنگی وسیاسی در جامعه دارد. عوامل مهم آن به عنوان جز فرعی

نپوتیسم دولتی، میزان استحکام نظام سیاسی، اراده سیاسی برای سرکوب و ریشه کردن عامالن فساد در ددستگاه دولتی، 

میزان بلوغ و حتی نوع نظام سیاسی مطرح است. در این راستا وظیفه دولتی انقالبی است تا راه حلهای عمده واساسی را 

ن منحیث بزرگترین معضل فراروی حکومت  داری خوب بپردازد. زیرا جنگ و جهت محو پدیده فساد پیداکند و به آ

نابسامانی، فساد و گونه های مختلف آن را  پدیده و یک امر طبیعی نشان میدهد و آن را جز روند عادی حکومتداری 

 حساب میکند و به آن بهانه های می تراشد.

 چون فساد در جامعه گونه های مختلف دارد نیاز است تا از عمده ترین آنها نام ببریم: 

نوعی از فساد است که در آن سران حکومتی با سو استفاده از قدرت سیاسی در   political corruption یا فساد سیاسی -۱

نافع فردی و گروهی خود برای م را لتیمنابع دو به عبارت دیگر، تالش تحکیم منابع قدرت شخصی و مالی خود هستند.

می کنند. فساد سیاسی، مانند موریانه بدنه نظام سیاسی را می خورد و آخر االمر منجر به سقوط و فروپاشی آن می  استفاده

فساد سیاسی با ابزار های گوناگونی چون قوم گرایی در داخل نظام حکومتی، چانه زنی برای کسب قدرت دولتی به  شود.

توافق های قبلی مبنی بر ساخت و شکل گیری قدرت سیاسی یا به اساس انتخابات و یا هم به اساس شور ش ها و اساس 

 کودتاهای سیاسی،حزبی ساختن قدرت دولتی که منجر به خودکامگی سیاسی می شود میباشد.

نوعی از فسادی است که از مجاری قانونی برای منافع سیاستمداران صورت م گیرد.  legal corruption فساد قانونی یا -۲

تغییر ماده های قانون به نفع دولت مردان، ازدیاد صالحیت های سران حکومتی منجمله شخص رییس جمهور و نخست 

اردی هستند که زمینه فساد وزیر، معافیت از وضع قانون و گنجانیدن شرایط غیر قانونی برای گریز از قانون از جمله مو

قانونی را میسر می سازند. فساد قانونی در اکثریت نظام های سیاسی وجود داشته اما میزان آن بستگی به مدیریت بحران و 

 کنترول اوضاع از جانب سران حکومتی است.
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قدرت و تسهیالت دولتی  گونه ی از فساد است که در آن سران حکومتی از administrativ corruptionفساد اداری یا -۳

برای کسب پول ثروت استفاده می کنند. متاسفانه این گونه ی فساد درجامعه ما همواره وجودداشته است که پرداختن به آن از 

 ضروریات و الزامات یک دولت مردمی و ملی و عین حال انقالبی است. 

ارزش های ملی و دینی به ازدیاد محدودیت های فسادی است که در آن تمام   moral corruptionفساد اخالقی یا  -۴

عقیدوی و فکری زیر پا شده و نوع از انارشیزم اخالقی را بار می آورد. فساد اخالقی در واقع عامل مهمی برای بی 

فرهنگ شدن و غیر متمدن شدن است. فساد اخالقی، زمینه را برای بی بندوباری مساعد می سازد و اصول و موازین 

 زیر پا میکند.انسانی را 

چون فساد اداری در این جا بیشتر مطمع نظر است بنا ضرورت است تا قدری به آن پرداخته شود و راه حلهای مبتنی بر 

امکان و عقالنیت سیاسی برای محو آن مد نظر گرفته شود. اینجاست که فساد اداری بعنوان موریانه ای که پیکر نظام 

شود. در حقیقت تالش برای بقدرت رسیدن در میان افراد فاسد جامعه، زمینه را  سیاسی و اداری را می خورد مطرح می

برای پر ریشه کردن فساد در جامعه می شود. فساد ادارای رشوه، ارتشا، قرار دادهای دولتی بدست افراد زورمند، فساد 

ری و سیاسی افغانستان،تورم تشکیالتی، مالیاتی و گریز از پرداخت آن، استخدام و بکار گماری افراد فاسد در بدنه نظام ادا

ضعف در کارایی نهاد های ضد فساد همه از جمله عواملی هستند که فساد را حمایت کرده و به آن عاملین آن فرصت و 

مجال بیشتر برای ارتکاب فساد میدهند. بر عالوه، تجمل پرستی سران حکومتی، خویش خوری یا نپوتسیم دولتی، تشریفات 

ر دستگاه اداری افغانستان، بکارگیری امکانات و تسهیالت دولتی از طرف مقامات دولتی، سومدیریت، فوران غیر معمول د

پول گزاف بعنوان کمک از طرف جامعه بین الملل، تطبیق پروژه های بزرگ عام المنفعه از طرف اشخاص و موسسات 

ی قوی مافیایی در بدنه نظام سیاسی با عقبه شخصی به جای دولت،عدم شفافیت در مصارف، موجودیت فساد  و گروه ها

در رابطه به اثرات ر ترویج و گسترش فساد نقش دارند. پشتبیانی قوی جهت مصونیت و معافیت از فرهنگ مجازات همه د

امعه فرضیه های مختلفی وجود دارد مانند بهم ریخته گی بودیجه دولت از طرف مامورین فاسد، عدم شایستگی و فساد بر ج

رایی در میان مجریان مصرف پول از طرف حکومت افغانستان، کندی رشد اقتصادی ،پائین امدن مشروعیت نظام ناکا

 سیاسی افغانستان درنزد مردم، عدم تطبیق برنامه های بزرگ ملی و کشوری.

انستان به آن حالی سئوالی مطرح می گردد که میتوان با این پدیده مخرب که از یکطرف مشروعیت و ثبات نظام سیاسی افغ

اگرچه در  بستگی دارد و از طرف دیگر، سطح نارضایتی و ناامنی را به حد قابل مالحظه افزایش میدهد مبارزه کرد؟

حکومت های افغانستان کمیسون ها و ادارات مختلفی برای مبارزه بر ضد فساد تشکیل شده اند اما کارایی و موثریت این نها 

در جواب این طور پرداخته می شود که برای حل معضل فساد راه های مختلفی وجود   در تا هنوز هم مسئله مبهم است.

دارد.  منجمله: کنترول متداوم کار و روند اجرایی در درون نظام سیاسی و اداری، استخدام افرا صادق و کار فهم در راس 

طرح است، افزایش درآمدهای امور، تطبیق برنامه حکومتداری الکترونیکی که امروز در جهان بعنوان یک اصل م

کارمندان دولتبه تناسب امکانات بودیجوی، مهار و محو فرهنگ معافیت در برابر فساد پیشه گان، رد و پیگیری شبکه های 

مافیایی فساد پیشه، تالش برای افزایش پاسخگویی در سیستم شفافیت و حساب دهی، بهبود و ارتقای مدیریت در نظام سیاسی 

 رفتن تورم تشکیالتی و ساختاری میتوانند برای حل مشکل فساد مفید و موثر واقع شود. دولتی و از بین



 81 

 تعلیم و تربیه

 نصاب تعلیمی افغانستان  دارای سه بخش باشد:

 دوره لیسه 

  دوره تحصیالت متوسطه 

 دوره تحصیالت عالی 

 

مسلکی معلمین که از جمله  بردن دانشیه معلمین مسلکی , بلند در هرسه مرحله باید توجه جدی به اعمار مکاتب , ترب

 . صورت گیرد ،باشد مد در جامعه افغانی میت اساسگذاری یک معارف عصری و کارآفاکتور   ها ی اساسی در جه

افغانستان, مواد زیرا معضل عمده فراروی نظام معارف  ،حذف شود باید همچنان برنامه های نا موثر در نظام تربیتی کشور

 در جهت بنیان گذاری یک سیستم نوین تعلیمی و تربیتی . این اقدام برای آن مهم است  تامیباشد تعلیمی مدناموثر و نا کارآ

ر سازی زمینه ساخت سر بلند بردن معاشات  و میس قای ظرفیت مسلکی معلمین وارت در ضمن، صورت گرفته باشد. تالش

 .تربیتی کشور موثراصالح نظام تواند تا حدود زیادی در  نان میپناه برای آ

ی مسلکی جهت ارتقای سویه تحصیلی معلمین باید اقدامات مقتضی صورت گیرد. حقوق ماهوار در قسمت تدویر سمینار ها  

است باید به شیوه مدرن و  ی پیشرفت اقتصادیمعارف کشور که اساس تمام زیر بنا ها و بالخره، .آنها باید افزایش پیدا کند

 عصری و با امکانات وسیع  مادی و معنوی بنا نهاده شود.

زیرا فرایند تعلیم و تربیه که از بدو خلقت انسان بر زمین شروع شده و هیچ فاقد تعلیم و تربیه را تا حال شاهد نبوده ایم. در 

وامع و نظام های سیاسی به اهمیت دانش و اموزش هم تنیده گی دانش در طول زمان باعث شده تا حتی عقب مانده ترین ج

پی برده و در جهت پویایی آن سعی مبذول بدارند. فرایند آموزش و پرورش امروز از جمله اساسی ترین عوامل پیشرفت 

ه جوامع در دینا شده و با گذشت هرروز اهمیت بیشتر پیدا می کند. این روند باعث شده تا نیاز به نگارش و تحقیق در عرص

 های مختلف زنده گی یک امر عادی و مقتضی جلوه کند.

در کشورما نیز نهاد های تعلیمی و تربیتی از قدیم االیام وجود داشته ولی در یک دهه اخیر رشد فزاینده تعداد متقاضیان 

صیالت آموزش و تحصیالت عالی در کشور سیر صعودی خود را پیموده است. یعنی نهاد های عالی و نیمه برای کسب تح

مثال دانشگاه ها ظرفیت پذیرش بیش کند. عالی در کشور،در حد انتظار جامعه نبوده و ضروریات و تقاضا ها را تکافو نمی

از نصف متقاضیان را ندارد و همچنین در مکاتب و دانشگاه ها کیفیت درسی تغییر چندانی در طول بیش از یک دهه نکرده 

به شکل متمرکز عمل نمایند. در گذشته هم چنین بود. یعنی نقش دولت در تدوین و  نهاد های آموزشی افغانستان باید .است

 پالنگذاری تحصیلی در رتبه اول قرار می گیرد. بنا بر این دولت باید بیش از این ها در مورد تعلیم و تربیه تالش نماید. 

ها و دانش مسلکی برای افراد جوان جامعه به بر عالوه اهتمام به تعلیم و تربیه  برای مساعد شدن زمینه فراگیری مهارت 

منظور توانا ساختن آنها در عرصه فراگیری دانش، بر کاهش و تقلیل سطح نابرابری ازلحاظ اقتصادی و اجتماعی کمک می 

کند. تعلیم و فراگیری آن وسیله می شود تا افراد بواسطه آن به کسب دانش و ارزش های جدید بپردازد و در جامعه خود 

 .رگونی و انقالبی فکری ایجاد کنددگ
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اصالح در نظام آموزشی و آوردن تغییرات بمنظور کسب بهتر و سریع دانش از اولویت های نظام انقالبی ما خواهد بود. 

تغییرات در عرصه جذب بیشتر دانش و عرصه تجربیات و تتبعات ناشی از این کسب دانش برای کشور ما کمک می کند تا 

ین ملل دنیا قرار گیرد. کمک به مهارت های فنی و اجتماعی موسسات  میتواند از طریق مکاتب و نظام در جمله مرفه تر

بنا براین ضرورت توجه جدی به نهاد های تحصیلی و اموزشی افغانستان و آوردن تحصیلی عالی  افغانستان  صورت گیرد.

ا سیستم های مدرن آموزشی جهان توسط اصالحات درسی به صورت جدی نیاز است و اقتضای زمان بر این است ت

متخصصین افغان مورد مطالعه قرار گرفته و نمونه برداری مفید از آن صورت گیرد.  اصالح در نظام آموزشی کشور 

شامل آوردن اصالحات در مکاتب خصوصی و دانشگاه های است که بطور اخص در خدمت طبقه متمول جامعه قرار دارد. 

اهرا هیچ دستاوردی در جهت آوردن تغییر در جامعه نداشته اند و صرف جنبه مادی و پولی از این نهاد های تحصیلی ظ

تاسیس این نهاد ها مطرح بوده است. اگر قرار باشد در نظام آینده این نهاد های خصوصی تحصیلی جای داشته باشند، 

داشته باشد. سطح پائین تحصیل، عدم توجه به بایدتمام فعالیت های آنها تحث کنترول ونظارت شدید دولت انقالبی ما قرار 

نیاز ها، کم توجهی به کسب دانش مدرن و عصری، عدم پیگیری نهاد های تحصیلی خصوصی از تطبیق مفردات و مواد 

مندرج قانون تحصیالت از جمله مواردی هستند که باید اکیدا مورد توجه و بازپرس دولت مرکزی قرار گیرند. دولت 

ی کشورباید صرف محض خدمتگذاری به مردم و بخصوص نسل جوان به رشد بیشتر تعلیم و تربیه منحیث مرکزی و انقالب

فاکتور مهم در عرصه رشد و شگوفایی کشور بکوشد و نهاد های تحصیلی را از سیاست و دست درازی اجانب و گروه های 

شگوفایی آنها در عرصه خدمتگذاری به مخل سیاسی برهاند. غیر سیاسی شدن نهادی های غیر تحصیلی و کمک در جهت 

نسل جوان کشور، زمینه را برای یک افغانستان مرفه، آباد مستقل و غیر وابسته به کمک دیگران مساعد می سازد. اینجاست 

 که هدف اصلی انقالب ما که در اصل یک انقالب فکری است بر آورده می شود.

. 

 دولت افغانستان

 

چوب یک سیستم اسالمی به اساس یک انتخابات ازاد و سری ایجاد شده و برای مردم این حق دولت افغانستان باید در چهار

داده شود تا خودشان به سرنوشت شان حاکم شوند ولی قبل از ایجاد و اساسگذاری دولت جدید یک مرحله استثنایی برای 

 اشد باید مد نظر گرفته شود. زمینه سازی انتخابات که دران هیچ نوع دخالت از طرف حکمرانان وجود نداشته ب

بطور اغلب نظام های که عمر بیشتر و طوالنی تر داشته اند به علت نظم و انظباط شدید بوده است زیرا نظم و سختگیری 

شدید موجب برقراری ارامش , حاکمیت قانون میشود بنابران در افغانستان که در طول تقریبا چهار دهه بطور مطلق 

ن ماهیت در نزد مردم نداشته است کاریست بسیار دشوار و حتی انارشیزم حکمروایی داشته است و قانون به هیچ عنوا

ناممکن . بدینترتیب حاکمیت و تطبیق قانون بطور سهل و به سادگی و بدون زحمت نمیتواند تحقق پذیر باشد تا جلو خودسری 

قانون و جایگزینی ها و قانون شکنی ها گرفته شود و عرف قانون شکنی و گریز از قانون بکلی ریشه کن شود بنا حاکمیت 

نظام دیکتاتوری اما در نفس پا ک, بطور مقطعی با تطبیق صدفیصد صد قانون میتواند زمینه ساز خوبی برای فردای 

حکومت قانون مدار در جامعه افغانی باشد و در اوردن نظم و ثبات نسبی بطور قابل مالحظه ی موثر و مفید واقع شود 
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ود امد زمینه بطور کامل برای استقرار یک حکومت انتخابی که به اساس ارای قاطبه ملت بعداز انکه نظم در جامعه پیدا بوج

بوجود امده و ایینه تمام نما و مظهر اراده ملت باشد بطور کامل مساعد میگردد.   درساختار حکومتی که متشکل از 

سی جلوگیری بعمل اید بدلیل اینکه از وزارتخانه های متعدد است باید کوشش صورت گیرد که تا حد توان از پروسه بروکرا

یکطرف از مصارف بی مورد قرطاسیه باب   و از طرف دیگر از ضیاع وقت جلوگیری بعمل میاید.زیرا بروکراسی خود 

 زمینه ساز فساد در نظام دولتی میشود.

ر کشور منجر به در افغانستان نسبت به مشکالت منحصر به هر عصر و زمان و مخصوصا و جود جنگها ی سه دهه ای د

این شده تا تمام اتباع کشور به خصوص قشر مامورین دولتی همانطور سابق به خاطر انجام امور روزمره از شیوه های 

کالسیک اداری برای پیشبرد کار ها استفاده نمایند. در مورد انجام امور اداری باید برای ارتقای توانمندی های کارمندان 

ر ها ی اموزشی مسلکی مد نظر گرفته که این خود عامل باز دارنده تداوم پروسه بیروکراسی در دولتی پروگرام ها و سیمینا

 کشورمیباشد.

در کشور های پیشرفته و همسایه امروزه تمام مسائل اداری نه تنها در دفاتر دولتی بلکه موسسات شخصی و انفرادی  که 

انند کمپیوتر وانترنت پیش برده میشوند عین پروسه باید در روند خدمات عامه را انجام میدهند بوسیله وسائل الکترونیکی م

 کاری نهاد های دیگر دولتی مد نظر گرفته شود.

 دولت که در اینده در افغانستان باید روی کار بیاید باید به اساس معیار های شرعی پایه گذاری شده باشد که قرار ذیل اند: 

 :ات حکومتی میباشد.قانون شریعت ما فوق دستور حاکمیت قانون 

 :برنامه ها و پروگرام های که برای پیشبرد امور عمومی و حکومتی بکار برده میشوند باید از  شورا ومشورت

 طریق شوری انجام شوند.

 عزل  و نصب دولتمردان و نظارت بر کارکردهای حکومت به عهده  :حاکمیت ملت بر حق تعین سرنوشت شان

جامعه اسالمی است و این اصل مهم در حکومت اسالمی است که خلفای راشدین بران عمل کرده اند و اسالم برای 

 مردم جهت تعین زعما و دولتمردان حق داده است تا انرا بدون هیچگونه فشار و جبری انتخاب نمایند.

 قوه قضاییه در حکومت اسالمی دارای استقالل کامل میباشد جز شریعت و قانون الهی هیچ  ه قضاییه:استقالل قو

قدرتی دیگر ما فوق ان بوده نمیتواند تمامی شهروندان جامعه اسالمی در پیشگاه قضا نسبت به انچه که انجام 

ضرورت برای پاسخگویی در میدهند مسول اند و هیچگونه مصونیتی ندارند حتی ریس حکومت باید در صورت 

پیشگاه عدالت و قضات حاضر شود که این عمل بازخواست و نظارت در جهت اصالح نظام و جلوگیری از 

 هرگونه فساد, استفاده جویی و بیعدالتی موثر میباشد.

 : )باید در چوکات دولت اداره بنام امربالمعروف و نهی المنکر تاسیس شود و از الحسبه ) دستگاه نظارتی 

انحرافات اخالقی در جامعه جلوگیری نماید از نگاه سیستم سیاسی اسالم بر عالوه این اداره جامعه مدنی , رسانه 

های خبری , احزاب سیاسی در تعمیر اذهان عامه و جلوگیری از انحرافات که جامعه را بسوی بدبختی سوق 
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نرا انجام دهند تا باشد جامعه ی عاری از فساد میدهد مسول اند و باید در همکاری نزدیک با دولت این مسولیت شا

 داشته باشیم.

 بر حکومت اسالمی الزم است تا حقوق فرد  در جامعه را محترم بشمارد و :پاسداری از حقوق و ازادیهای عمومی

واز زیر پا نهادن ان احتراز نمایند به علت اینکه اسالم نسبت به حفظ اهداف پنچگانه حفظ دین , حفظ جان,حفظ 

مال,        حفظ ناموس,حفظ شخصیت اهتمام جدی دارد و برحکومت الزم است تا از اتباع خارجی در صورت 

بروز کدام مشکل حمایت نماید ) مشروط بر اینکه  با انها معاهده صلح بسته باشد(. واز تمام ازادی های اجتماعی و 

 سیاسی شان حمایت نماید.

 :عدالت بطور مشرح توضیحات ارائه شد ولی باید دانست که عدالت که در این مورد بخش عدالت ودادپروری

 دادگستری پایه های اساسی حکومت اسالمی میباشد که حکومت اسالمی مکلف به تطبیق ان میباشد.

بعداز تحکیم نظام اسالمی کوشش صورت گیرد تا از هرگونه استبداد و توتالیتاریسم مطلق جلوگیری بعمل اید زیرا 

فه حیات اسالمی تمام انسانها بنده گان و مخلوقات خداوند)ج( بوده ازاد بدنیا امده اند و هیچکس حق مطابق به فلس

ندارد ازادی انها را سلب نماید ولی مشروط براینکه این ازادیها با تمام انواع انها امنیت و نظم جامعه را متضرر 

 نسازد.

 

 

 ملی کردن

 

میت سوسیالیزم نبوده اقتصادی ملی بوده است ولی ملی کردن در اینجا هدف ازحاکدر گذشته افغانستان تقریبا دارای سیستم 

اجتماعی که عامه مردم بتوانند ازان سود ببرند میباشد. بر عالوه میشود به سکتور  -رشد اقتصادی بل هدف از آن،

خصوصی بعنوان ابزار رشد و کمکی به اقتصاد ملی یا دولتی توجه کرد. ولی در کل باید دولت بر روند فعالیت های سکتور 

 خصوصی نظارت و کنترول جدی داشته باشد .

ل میتوان تمام موسسات عام المنفعه و عرضه خدمات را به مردم به عهده دولت گذاشت زیرا وجود موسسات دولتی بعنوان مثا          

استرداد تمام دارایی ها و امالک دولتی که  به نفع ملت بوده و سکتور خصوصی را تشویق به مبادرت به عمل مشابه مینماید.

ورت گرفته از اولویت های کاری دولت انقالبی ما خواهد بود. دولت درنتیجه یک و نیم دهه گذشته، توسط سرمایه داری ص

انقالبی مکلف است تا تمام دارایی ها عامه را از گزند تعرض و دستخوش محفوظ بدارد و زمینه را برای رشد اقتصادی 

مومی راه حل های دولتی و ملی مساعد سازد. اقتصادی دولتی و ملی برای عامه مردم بوده و در مقابل نا هنجاری های ع

بدیل را ارائه میکند. اقتصاد دولی را باید با ملی کردن آغاز کرد. ملی کردن تمام وسایل کالن تولیدی در نظام اقتصادی 

کشور، فعالیت را بخش خصوصی را هم می طلبد. بخصوص ایجاد زمینه های بهتر شغلی برای نسل واجد کار و نیروی 

و همزمان هردو بخش ملی و خصوصی را نیاز دارد. این است که ملی کردن خود به  فزیکی کار مملکت، فعالیت هماهنگ

اقدام انقالبی برای دولت مرکزی افغانستان مبدل شده و در اولویت کاری قرار میگیرد. اقتصادی ملی و روند ملی کردن تمام 

نشان میدهد که دولت ما واقعا به  سرمایه های ملی، به دست اجانب در خدمت الیگارشی اقتصادی و سیاسی قرار گرفته

انقالب اندیشده است. اقتصادی ملی و روند ملی کردن یک نیاز مبرم برای کشور جهت رهایی یافتن از وضع موجود است تا 
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بتوان به آن منحیث یک حرکت ملی و عمومی حساب کرد. اقتصادی ملی و روند ملی کردن در حقیقت سیلی محکم بر دهن 

 تا این پروژه مضحک مجال تطبیق در جامعه فقیری چون افغانستان را نیابد.  سرمایه داری است

 

 

 عدالت اجتماعی

نیاز مند یک پروسه تدریجی و طویل المدت ملت  که در برگیرنده چند دهه بوده، افغانستان بعداز یک مرحله طوالنی جنگ

سازی است زیرا در افغانستان   ملیتهای مختلف زیست نموده و درقسمت رسم و عنعنات شان تفاوتهای قابل درکی به 

زیرا  مشاهده میرسد. نخستین عنصر ملت سازی عدالت اجتماعی میباشد که متضمن حفظ وحدت و وفاق ملی هر ملت است.

طبقه نادار) طبقه باامتیاز و محروم از  2طبقه دارنده  1ما مانند هر جامعه دیگر دو طبقه از مردم وجود دارد: در جامعه 

در هر  ه اکثر شان غیر قابل تحمل است. در ضمن،امتیاز(پس میان این دوطبقه تفاوتهای اخالقی زیادی محسوس است ک

باع جامعه میشود یا به نحو انها را به دوستان و دشمنان در جامعه مرحله این تفاوتها موجب ایجاد دشمنی و خصومت میان ات

تقسیم میکند. طبقه اول دارنده میباشد که همواره در ارزوی از بین بردن و محو کامل  گروه دیگر که عبارتند از فقیران 

یت ها را در برابر استفاده های میباشد بوده وبرای این کار از هیچگونه وسایل دریغ نمی کنند. این طبقه در همه حاالت معاف

خالف قانون از قبیل عدم تادیه مالیات , قاچاق و امثال ان خرید و فروش جایداد به دیگران به قیمت گران و خرید ان به 

قیمت ارزان بخود, استفاده از امالک دولتی ووسایل دولتی تعمیرات و جایداد های غیر قانونی و احراز مقام های اجتماعی 

 لیاقت انرا ندارند و اماده سازی زندگی های اشرافی و مرفه برای فرزندان خود فراهم میکنند داشته است. در که اصال

جامعه ما افراد وجود دارند که با وجود نداشتن کدام علمیت و لیاقت قابل ذکر با داشتن هنر چاپلوسی مخبری تمام اربابان 

لم و بی عدالتی شده و بدینترتیب حقوق تمام عیار و حقیقی همه اقشار حکومتی را از خود ساخته و صاحب یکتاز میدان ظ

 جامعه بخصوص افراد طبقه پاینی و فقیر را غصب نموده و به نحو انرا پامال میکند. 

در جوامع که به نحو در انجا سیستم اقتصاد بازار ازاد وجود دارد یکنوع خودسری و انارشیزم   حکمفرما میشود که اگر 

 خودسری این بازار  بدون صاحب   کنترول نگردد منجر به فروپاشی نظام  اقتصادی شده و به انارشیزم خاتمه میابد. فساد و 

سیاسی منحیث یک البراتوار میزان ارزش و کاربرد -در افغانستان تجربه های بسیاری از سیستم ها و نظام های اقتصادی

باید افغانستان هم در قدم اول دارای استراتیزی منظم انکشاف ملی و  این نظام ها وجود داشته است مانند تمام عرصه ها

متوازن در تمام نقاط کشور  باشد زیرا هرزه گی تمام عیار سیستم های اقتصادی و سیاسی دارای حرکات افراطی چه  چپ 

ختار حکومتی شامل وچه راست بطور عریان معلوم است. طبقه که در قشر متوسط در جامعه وجود دارند و به نحو در سا

اند و نقش ایفا کنند ی د ر تمام این بی عدالتی ها  دارند و با گرفتن رشوه و هدیه از حاکمان جبار و ظالم زمینه فرار انها را 

از از قانون فراهم میکند وجود دارد بنا برای حل معضله کنونی که بیشتر از سه دهه دامنگیر اینکشور گردیده باید تمام عقده 

کینه توزی ها را تاحد امکان کنار گذاشت تا باشد زمینه تحقق مشارکت فعال سیاسی مردم در داخل کشور مساعد ها و 

 گردیده و مردم همه حکومت را ایینه تمام نمای پیکر قوی خود بطور مجسم تصور نمایند.

ر یک چوکات منظم میباشد چرا که یکی از بحث های مهم و قابل توجه در بخش عدالت اجتماعی همانا ازادی افراد جامعه  د

ازادی هم بنوبه خود دارای اصول و محدودیت های میباشد . قبول میکنیم که در جامعه غربی تمام افراد بشر   هم از 

مردوزن ازاد هستند. ولی ازادی در انجا هم دارای قیودات میباشد بطور مثال یک خانم حق دارد تاباهر که بخواهد معاشرت 
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ماید و یاجدا شود ولی اگر این خانم در اجرای این همه امور رضایت نداشته باشد هیچکس نمیتوانداورا مجبور کند زندگی ن

سازدویا بوی مزاحمت نماید که در این موردبه این موضوع باید دقت بیشتر شود اصل ازادی کنار گذاشته شده و مسائل 

لهی میباشد و هیچکس حق ندارد ازادیهای مشروع وقانونی رضایت در پیش موضوع قرارمیگرد. ازادی بنوبه خود هدیه ا

بشر را تهدید نموده و محدود نماید زیرا همه بشر از بدو خلقت ازاد بوده و ازاد زیسته اند بنا محدود کردن ازادیهای مشروع 

 بشریت در واقع زیر پا گذاشتن یکی از اصول مهم فلسفه زندگی  بشریت میباشد.

اهد نزاع ها و تقابل  ها میان طبقات مختلف بوده که شامل حاکم بر محکوم میباشد که این مبارزه تاریخ بشریت همیشه ش

میان انها بطور متداوم جریان داشته و گاهی منجر به پیروزی حاکم بر محکوم و یا گاهی بر عکس ان شده است این روند از 

اوج گرفته که تاحال به گونه های مختلف ادامه داشته  تقابل گری میان دوگروه منقسم شده از زمان وقوع انقالب صنعتی

است. در بحث مشارکت سیاسی تمام اقشار جامعه مشروط به داشتن استعداد و لیاقت در فن حکومت داری مدنظر گرفته 

میشوند زیرا مشارکت تمام مردم در یک کشور اهسته اهسته و رویهمرفته باعث تقویت پایه های اساسی دولت حاکم در 

 شور ویا یک قلمرو سیاسی میشود.ک

پلورالیزم سیاسی بعنوان یک اصل قبول شده و معتدل در تمام جوامع بخصوص ملل پیشرفته اساس تحکیم نظام با ثبات و 

متضمن صالبت سیاسی و تداوم قانون مداری میباشد بشر ط اینکه این مشارکت سیاسی بطور متوازن و عادالنه مدنظر 

فغانستان ملیت های زیادی زیست مینمایند ودر نظر گرفتن حقوق تمام انها در واقع زمینه ساز تحقق گرفته شود. زیرا درا

 عدالت اجتماعی , رایج ساختن قانون مداری و با ثبات ساختن کشور و همچنان خاتمه دهنده معضله کنونی میباشد. 

اشد بنابر فلسفه حقوق طبیعی , این حقوق از از دیگر بخشها و اصول مهم عدالت اجتماعی بحث  تحصیل حقوق طبیعی میب

بدو خلقت از طرف خداوند)ج( برای بشریت اعطا شده که شامل حق ازاد زیستن, حق حیات ,حق تحصیل , حق ابراز 

مفکوره و ایدیولوزی و حق تحصیل اموال مشروط بر طریق مشروع ان میباشد بطور مثال در این زمینه میتوان از کشور 

حکومتهای دموکراتیک هستند نام برد که در انجا ازادی  وجود دارد و منحصر به ازادیهای هست که نباید  های  که دارای

نظم و ثبات جامعه  را از بین ببرد. بهترین روش تطبیق نظریه های اساسی در جامعه افغانی انتخاب روش اعتدال گری 

 افراطیسم وجود ندارد.است زیرا در جامعه افغانی دیگر هیچ جای برای رشد و انکشاف 

 تعریف دموکراسی: ) دموکراسی عبارت از قانون خداوند)ج(  ازطرف خداوند)ج(  باالی مردم(.

 

 

 سوم برش

 سازمان

 

 و ایجاد هسته های پشتیبان سیاسی حزب فراگیر

بنا ضرورت است تا برای ایجاد این  ؛از جهت اینکه فعالیت سیاسی  مستلزم موجودیت یک سازمان و یا جنبش سیاسی است

در این جا سئوالی پیش می آید که چرا یک حزب سیاسی واقعا فراگیر  سازمان طرح  های عینی و منطقی وجود داشته باشد.

مرتبط به آن، زمینه را برای اساس گذاری یک نظم واقعا ملی مساعد  ملی نیاز است؟ چون این حزب سیاسی و ساختارهای

ایدیولوژی باشد. این ایدیولوژی  یک حزب سیاسی زمانی میتواند خوب عمل کند که در قدم اول مجهز به سازد. یک می
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در حقیقت اهداف حزب  مساعد می سازد. ی کالن در سطح کل مملکتزمینه رای برای طرح اهداف و استراتیژی ها

اهداف سیاسی زمانی بر آورده می شوند که سیاسی، در روشنایی ایدیولوژی شکل می گیرد تا مسیر آینده را مشخص سازد. 

ایدیولوژی روشن برای تطبیق و ساز و کار آن وجود داشته باشد. در ضمن، طرح های سیاسی و چگونگی تطبیق و تحقق 

جزئیات ایدیولوژی، تنها بوسیله ساختار سیاسی ی زیر نام حزب امکان دارد. حزب سیاسی ای که دارای ساختار های 

ه و هسته های پشتیبان داشته باشد. در این جا، هسته های پشتیبان در حقیقت حکم ساخت های حمایتی را فراگیر ملی بود

برای تحقق آرمانهای حزب انقالبی دارند. حزب انقالبی با تکیه به این هسته های پشتیبان، به نفوذ در جامعه افغانی پرداخته 

 و زمینه رشد و سرباز گیری را در جامعه می یابد. 

ر مسیر تاریخ سیاسی افغانستان، حزب و حزب گرایی خاطره های خوشایندی به میراث نمانده است. حزب گرایی د

درافغانستان به عوض تغییر مسیر تاریخ سیاسی افغانستان، سیر تاریخی آن را به قهقرا کشانیده است. حال سئوالی پیش می 

چون نبض تحوالت سیاسی در کشور، به صورت انداموار بین  ؟انداشته چرا احزاب سیاسی در افغانستان کارایی ندآید که 

سه نوع بازیگر سیاسی و استراتیژیک یعنی هوادران حزب، اعضای حزب و سران حزب رابطه حقیقی و آن چنانی را 

از محکم نساخته است بنا مسیر تاریخ حزب گرایی دستخوش دگرگونی شده و اصل اصالح در آن مدنظر گرفته نشده است.

نقش احزاب سیاسی در جوامع دموکراتیک و باز، نقش ماهیت احزاب سیاسی در حالی مطرح می شود که  سوی دیگر،

ما بصورت مختصر وواضح از حزبی  .، کامال فراموش شده استمیانجی میان اهداف و منافع عمومی جمعی با دولت اس

عام در صحنه سیاست باشد و حفاظت از حقوق شان را سخن می گوییم که نمونه قشر زحمت کش جامعه باشد. نماینده مردم 

 اصل بنیادی تحرک و دینامیسم سیاسی بداند. 

در حقیقیت شالوده اصلی هستی احزاب سیاسی، جلوگیری از تصادم در حوزه منافع جمعی با ساختار سیاسی است. اگر این 

ضمین نیابد، احزاب سیاسی به النه های نقش به خوبی اجرایی نشود و پیش فرض های استقرار حاکمیت دموکراتیک ت

شرارت و نفاق مبدل می شوند و نقش پناهگاۀ دشمن را پیدا میکنند. در این صورت احزاب سیاسی در عوض راه حل، به 

 .بخش بزرگی از چالش مبدل می شوند

است. حزب مورد حزب سیاسی مورد نظر ما، یک حزب توده یی با زیر ساخت های متوقع و حمایت قوی مردمی استوار 

نظر ما حزبی میلونی مردم مستضعف خواهد بود. تحکیم اصل عدالت و برابری تنها از عهده یک فرد پوره نیست. این امر 

مستلزم سعی همگانی برای ایجاد فضای جدید در حول محور یک محوریت ملی است تا این روند بزرگ و خطیر را رهبری 

می زنیم، بصورت مختصر، حزب فراگیر ملی با زیر ساخت های مردمی و حمایت کند. حزب سیاسی ای که ما از آن حرف 

همگانی خواهد بود. ساختار حزب مورد نظر ما، یک ساختار کامال منضبط و منسجم به لحاظ نظم ارگانیک و سیاسی و یک 

که خاصیت ضد مردمی  زیرا ماهیت احزاب سیاسی زمانی برمال می شوند ساخت کامال مردمی از لحاظ ماهیت خواهد بود.

آنها در الیه های زخیم پوپولیسم و عوام فریبی مود روز کتمان شده باشد. حزب سیاسی ی که بتواند وحدت و انسجام درونی 

در صدد پخش ایدیولوژی انقالبی در میان توده های مردم باشد. حزب سیاسی ی که ما از آن جامعه افغانی را اعاده کرده و 

قیقت به معنای کامال مردمی مبتنی بر اصل های دموکراتیک بوده و سعی تالش آن در جهت استقرار حرف می زنیم، در ح

یک حاکمیت مردمی خواهد بود. مطمئنا که ایدیولوژی ملی و ضد بحرانی که حزب آن را درمحراق توجه خود داده است به 

هارچوب عقل و منطق سیاسی در اولویت معنی اخص شرایط بسیج سیاسی را با در نظرداشت حساسیت های موجود در چ
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کاری خود قرار میدهد. یکی از شرایط بسیج سیاسی، الزام بر موجودیت یک ساختار سیاسی منسجم و متحد به لحاظ عقیدوی 

و مستحکم به لحاظ پایه های حمایتی خواهد بود. شرایط بسیج سیاسی جامعه تنها وظیفه حزب پیشتاز است تا به اقناع توده ها 

داخته و جو مناسب فکری را برای پدید آیی یک محوریت ملی با مدنظرداشت اصول اساسی انقالبی مبتنی بر وحدت پر

شرایط بسیج سیاسی مردم متناسب به نیاز های هر جامعه است. ما در افغانستان و بخصوص جامعه  فکری مردم پدید اورد.

قوی مستلزم یک فکر واحد ملی است تا این عقیده را درسرخط  افغانی، نیازمند یک بسیج سیاسی قوی هستیم. بسیج سیاسی

 بدهند. جان کار داده و رهنما و مشعلدار راه صدها هزار انقالبی یی قرار دهد که برای تحقق آرمانهای انقالبی حاضر اند

دگاه های حزب مورد نظر ما، حزبی خواهد بود که با کسب مسولیت های مناسب و به کاربستن ایدیولوژی خاص و دی

مشخص، در صدد است تا اهداف معین ملی را متحقق سازد و باعث پدید آیی اهداف یکسان حلو محور واحد ملی باشد تا 

انسجام و وحدت فکری درون سازمانی و فراسازمانی حزبی، نه تنها حفظ شود بل شرایط ایجاد شده باعث تقویت بنیه های 

 حمایتی و مردمی آن شود. 

دکی تامل در مورد ساختار حزبی داشته باشیم تا قدری برای خواننده محترم روشن شود که ساختار حزبی الزم است تا ان

مورد نظر ما چه تفاوتی با احزاب گذشته داشته است. ساخت حزبی مورد نظر ما ساخت کامال دموکراتیک با رعایت اصل 

انسجام درونی حزبی و هم متحقق ساختن اهداف  انظباط قوی و ارگانیک خواهد بود. تالش های فردی اعضای حزب برای

آن در سایه ایدیولوژی حزبی، نه تنها مورد تقدیر قرار می گیرد بل از آن قویا حمایت حزبی می شود. افرادی که به اساس 

ام  انگیزه های ملی و حزبی به انسجام امور در راستای دساتیر حزبی می پردازند و برای تاسیس پایگاه های حزبی در تم

کشور کمک می کنند، مورد تحسین قرار گرفته و نمونۀ یک حزبی متعهد و وفادار خواهد بود. این اعضا، در حقیقت 

سازمان دهنده گان حزب بوده و میراث اصلی مبارزه در راستای تحقق آرمان های حزب به اینان می رسد. حزب سیاسی 

یلونی و فراگیر ملی خواهد بود تا ریشه های قوم گرایی را انقالبی ای که ما خواستار شکل گیری آن هستیم، حزب م

خشکانیده و بنیاد سیاست قومی را شدیدا از بین ببرد.ساخت حزبی ما شامل رییس حزب به صورت انتخابی، کمیته های شش 

ر حزبی گانه شامل ، مالی، اداری، تبلیغ و عقیدتی، جلب و جذب، آموزش و ترویج اصول حزبی، انظباط و انسجام امو

خواهد بود. هریک از کمیته های ذیل بنا به دساتیر صادر شده حزب، در راستای اصول حزبی وظایف محول خویش را جلو 

برده و شرایط مناسب را برای حاکمیت قایم حزبی مساعد خواهد ساخت. هیئت اجرایی حزب، شامل اعضای بورد اجراییه با 

ن حزب بوده و منشی حزبی در شرایط متقتضی از انسجام امور بازرسی می ساخت مرکب از تمام کمیته ها، رییس و معاو

کند. کار وفعالیت حزبی برای آن عده اعضای حزب که تا اندازه به درک سالم از شرایط ووضع موجود سیاسی در کشور 

کار حزبی قرار  کار سیاسی و عقیدتی را در سرخطرسیده باشند، فرمان میدهد تا به جلب و جذب اعضای آن پرداخته و 

دهند. تدویر گنگره های حزبی، صرف برای این دائر نمی گردد تا همایش سیاسی قلمداد شود بل هرسال این گنگره برای 

 روشن سازی ارزش ها و برنامه های حزبی برای سال آینده خدمت اعضای ارائه می گردد.

و مسولین کمیته های شش گانه، تشکیالت و ساخت  ساختار حزبی انقالبی ما، شامل شورای مرکزی، هئیت بورد اجرائیه

های محلی یا منطقوی با مدنظر داشت اصل قومانده واحد کمیته های والیتی در والیات و ناحیه های حزبی در مرکز خواهد 

بود. در حقیقت ساخت حزبی مورد نظر ما، ساخت تک حزبی مبتنی بر رعایت اصل مردم ساالری است. حزب انقالبی ما 

مردمی و توده یی است تا روش های مناسب را برای تقویت نظام نوپای انقالبی مساعد سازد. شرایط ایجاد شده توسط  حزب
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حزبی انقالبی ما، میتواند در درازمدت وسیله شود برای انسجام امور حزبی و ایجاد جامعه سیاسی پویا تا دیگر احزاب 

، بتوانند مجال و فرصت این کار را بیابند. در این حالت، الی کوچک که آرزوی سهیم شدن در قدرت سیاسی را دارند

برقرار شدن نظم و انسجام درون کشوری، این نوع ساختار حزبی را بعنوان راه حل مناسب جهت استقرار نظم و ثبات در 

  کشور تلقی کرد. 

یات با مدنظر داشت اصل عدالت منابع مالی حزب، از حق العضویت و پرداخت های کمیته های اعانه حزب در مرکز و وال

و توان مالی اعضای حزب تعیین می شود تا شرایط موجود و حاکم بر کشور به نحوه عاقالنه به واکاوی رفته و از تکرار 

اشتباهات گذشته در عرصه حزب گرایی اجتناب گردد. رنگ مورد نظر حزب انقالبی ما، رنگ آبی بوده که اهداف صلح 

به وضاحت شرح داده خواهد  انقالب آبی انه ملی را نمایش می دهد. این موضوع در کتاب زیر عنوان گرایانه و اقتدار طلب

شد. انتخابا رنگ هم به منظور حمایت اعضای حزب مورد استفاده قرار گرفته و مفید است و هم برای اینکه عامه مردم که 

 نعمت سواد محروم اند بتوانند نشان همبستگی و اتحاد حزبی را در همین رنگ بیابند.

و اساس گذاری یک حزب قوی ملی در عین انقالبی را با فاکتور  با مدنظر داشت این اصل ضروری است تا شرایط ایجاد

 :ذکر کنیم

 

 پایگاۀ طبقاتی حزب که منبع تغذیه آن نیز می باشد؛- ۱

 عامل همبستگی که جریان اصلی سیاست را سمت و سو میدهد و جامعه را بسوی سیاسی شدن می برد؛-۲

که فرایند تکامل جامعه انسانی را دستخوش سراسیمگی می تشدید بحران ناشی از عدم موجودیت ایدیولوژی جمعی - ۳

 .سازد

هسته های پشتیبان چون خاصیت جدا از حزب نداشته و بدون احزاب سیاسی معنی نمی دهند نیاز است تا چنین ساختاری با 

و عقبه  هسته پشتیبان در حقیقت، ظرفیت های است که بنیادتوامیت کامل حزب سیاسی مشخصی همرا ه باشد. زیرا،  

سیاسی حزب را تقویت کرده و به آن جان می بخشد. حزب سیاسی باید به نقش و اهمیت هسته های پشتیبان واقف بوده و به 

آن اهمیت بدهد. یک حزب در حالی می تواند به اهداف از قبل تعیین شده ای خود برسد که هسته پشتیبان را در امر پیاده 

به آن قناعت داده باشد. حزب سیاسی که حمایت هسته های پشتیبان را نداشته باشد، کردن راهکار های حزبی برای رسیدن 

 در هیچ کار حزبی، موفق نیست.

در این جا مهم است تا به تعریف و وضاحت در مورد هسته های پشتیبان کمی تامل کنیم. زیرا اگر به تصویر کلی و روشن 

یم، ممکن درک درست از ساختار کلی سازمان نداشته باشیم. پس مهم هسته های پشتیبان نرسیم و اهمیت آن را روشن نساز

است تا بدانیم که یک هسته پشتیبان چیست و چه اهمیتی به یک ساختار سیاسی دارد؟ مهم است تا نخست از همه یک هسته 

 پشتیبان تعریف شود و بعدا به نقش آن در تحوالت ماحول حزب بپردازیم.

ساختار فرعی سیاسی و ساختاری حزب است که با گذشت زمان توسعه یافته و خود یک حزب در حقیقت  هسته پشتیبان یک

را شکل می دهد. هسته های حمایتی یا پشتیبان در حقیقت همان ساختار های فرعی هستند که به تنهایی قدرت و یارای 

پشتیبان در حقیقت همان مجموعه مبارزه سیاسی را نداشته و نیازمند حمایت وسیع یک حزب سیاسی می باشد. هسته های 

های فرعی هستند که ظرفیت جذب افراد را بدون تحت حمایت قرار گرفتن از طرف حزب ندارند و در آن ایدیولوژی کمتر 
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نقش بازی میکند. هسته های پشتیبان در حقیقت مسائل کوچک را به باال انتقال داده و دساتیر بزرگ و کالن را از طرف 

حقق آرمان های حزب دریافت میکنند. هسته های پشتیبانی در اصل سلول های حزبی هستند که بدون رهبری حزب برای ت

هم به لحاظ ساختاری و فکری از طرف حزب بقا و تداوم نداشته و اصال به لحاظ تشکیالتی و  اسی همحمایت مالی و سی

 امکان ظهور و تولد آن ها غیر ممکن به نظر میرسد.

ته های حمایتی هستند که به تشکل یک ساختاری سیاسی تحت عنوان حزب سیاسی عینیت می از طرف دیگر، این هس

بخشند. ساختار های حمایتی در حقیقت روح پرورش و انسجام زیر ساخت های حزبی را تقویت کرده و عامل هم در امر 

که حزب را برای رسیدن به  قوی تر احزاب سیاسی بازی میکنند. هسته های حمایتی در حقیقت نهادی های فرعی هستند

اهداف سیاسی اش بی مهابا بی نیاز ساخته و بنیاد آن را قوی می سازد تا از هرنوع دستبرد در امام باشد و ساختار سیاسی و 

 تشکیالتی خود را حفظ کند.

که منجر به هسته های حمایتی در حقیقت با حفظ ساختار های کوچک و محیطی خود یکپارچه و فارغ از تضاد گسیخت های 

 از بین رفتن ساختار حزب می شود،رفتار کرده و زمینه را برای فراگیر شدن ایدیولوژی مورد قبول حزب مساعد می سازد.

در این صورت، برای حفظ ساختار های حزبی، نیروهای مخربی که عمدا یا ناخواسته خواستار ذبح سیاسی حزب اند، تقابل 

 یرش دیدگاه ها را برای تداوم و بقای ساختار حزبی مساعد می سازند.کرده و زمینه تسامح و تساهل در پذ

هسته های پشتیبان در حقیقت همگونی ملی را برای ارتقای سطح فرهنگ و آموزش مردم برای سیاسی شدن مساعد می 

ان، از اولویت سازند. تالش برای رفع نیاز های اولیه و مساعد ساختن زمینه مشارکت جمعی سیاسی برای هسته های  پشتیب

 ها حساب می شود.

پس سئوالی پیش می آید که هسته های پشتیبان و حمایتی چگونه و چه زمانی بوجود می آیند تا حزب سیاسی از وجود و 

 تشکیالت آنها استفاده کرده و ساختار های حزبی در عین حال فرعی را تقویت کند؟

بسوی سیاسی شدن وجود داشته باشد. گرایش کلی در سطح مملکت هسته پشتیبانی در حالی عرض وجود می کنند که گرایش 

هسته های حمایتی در حقیقت تمام  زمانی پیدا می شود که جامعه از نابسامانی رنج برده و فقدان ایدیولوژی محسوس باشد.

نهاد های اجتماعی و مردم هستند که تمایل و گرایش به کار های عام المنفعه دارند و نقش راهنمایی توده ها را برای سیاسی 

 شدن و ایفای نقش بیشتر در تحوالت در سطح مملکت مساعد می سازند.

تماعی، انجمن های شاگردان مکاتب و محصلین دانشگاه های در اخیر هسته پشتیبان عبارتند از انجمن های مدنی و اج

کشور، انجمن های صحی، اتحادیه کارگران و سینما گران، اتحادیه معلولین، اتحادیه خبرنگاران و ژورنالیستان، اتحادیه 

انند اهداف حزبی را صنعت کاران، اتحادیه زنان، اتحادیه جوانان و... که در میان توده ها نفوذ قابل مالحظه دارند و می تو

 با آسانی متحقق سازند.

در یک جمع بندی، حزب سیاسی مورد نظر ما، از عوامل و فاکتور های که میتوانند منجر به شکست کار حزبی شوند، باید 

ر اکیدا جلوگیری کرده و این حساسیت را مد نظر داشته باشد. نمونه های این عوامل و فاکتور ها، عبارت از کمبود آگاهی د

میان اعضای حزب در مورد اصول و پرنسیب حزبی، ناتوانی در جهت پاسخگویی به بحران های سیاسی و نظامی که عامه 

مردم خواستار پاسخ قانع کننده به آن هستند، عدم درک کفایت پیروزی در امر مبارزه حزبی،انحصار قدرت فکری در 

های ملی و اسالمی، جلوگیری از استخدام و انتصاب اعضای مبارزه حزبی توسط رهبری حزب، تقابل و تصادم با ارزش 
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حزب که دانش بلند حزبی ندارند، رعایت اصل انسجام و انظباط درون حزبی از طرف اعضای حزب بدون مد نظر گرفتن 

می اصل استثنا و دهه مورد دیگر که زمینه را برای فروپاشی ساختار حزبی و فاصله گرفتن مردم از حزب می سازد، 

 اشند.ب

 

 اعتالی فرهنگ سیاسی و ایجاد جامعه سیاسی پویا

از اینکه فرهنگ سیاسی نقش اساسی را در جهت بلند رفتن شعور و دانش سیاسی جامعه ایفا میکند و شعور بلند سیاسی مانع 

قبول هرج و مرج در جامعه می شود، الزم است تا این فرهنگ نهادینه شود. پیش شرط های فرهنگ سیاسی، مبتنی بر 

ارزش های است که تعادل را در رفتار سیاسی میان افراد، جامعه و سازمان مقرر می سازد. فرهنگ سیاسی زمینه ساز 

رشد و بالنده گی جامعه می شودتا به سعادت آرمان گرایانه برسد و وجدان فردی را مالک قضاوت در مورد نحوه برخورد 

سی که عدم موجودیت نظم و ثبات سیاسی را مساعد فعالیت سازمانی خود و گروه های سیاسی بسازد. گروه های سیاافراد 

می بینند در حقیقت بی بهره از فرهنگ سیاسی هستند. در حقیقت زمینه های اجتماعی، سیاسی،اقتصادی و سیاسی راه را 

کردار سیاستمداران  برای اعتالی فرهنگ سیاسی در جامعه باز می کند. فرهنگ سیاسی است که نظم و ثبات را در رفتار و

و دستندر کاران کازار سیاست مساعد می سازد و زمینه اغتشاش جمعی و خودگامگی فردی را در جامعه از بین می برد تا 

اعتبار باالی افراد و گروه های سیاسی مضاعف شده و این حس اعتماد زمینه را برای شکل گیری یک نظم واحد ملی برای 

 مساعد سازد.  استقرار نظم و عدالت محوری

فرهنگ سیاسی در حقیقت شالوده اصلی فعالیت فردی و گروهی قشر سیاسی جامعه است و هنجار های مناسب را برای این 

کار مساعد می سازد. فرهنگ سیاسی در حقیقت راه را برای آنعده از افراد و گروه های سیاسی باز می کند که خواستار 

به فرض مثال چنین فرهنگی وجود نداشته باشد، زمینه برای رشد و بالنده گی فردی و ایفای نقش در سیاست کشور اند. اگر 

 اجتماعی در جامعه مساعد نیست.

در ضمن موضوع نگرش های فردی و گروهی در هر جامعه در قالب تیوریک فرهنگ سیاسی متبلور می شود. فرهنگ 

می کند و از چهره خشن و سرکوب گر سیاست اجتناب می سیاسی است که زمینه را برای انسانی شدن چهره سیاسی فراهم 

شود. عملکرد فردی و گروهی، نگرش های عام در میان گروه های سیاسی، عملکرد دستگاه دولتی، کردار و رفتار 

دولتمردان همه در سایه وقالب فرهنگ سیاسی مورد تبیین و بازنگری قرار گرفته و در سایه آن مورد ارزیابی قرار می 

. چگونگی تقسیم کارسیاسی و عام المنفعه، تعیین حدود صالحیت های فردی و دولتی، چگونگی بر خورد با حکومت و گیرد

 انجام وظایف محوله افراد، گروه ها و دولت در کل در قالب فرهنگ سیاسی مورد مداقه و ارزیابی قرار می گیرد.

که در سایه آن افراد و گروه ها، به تبیین چهره انسانی در حقیقت فرهنگ سیاسی الگوی از ارزش ها و اعتقاداتی است 

در واقع فرهنگ سیاسی تلفیقی از نگرش های احساسی و عقلی  سیاست در امر خدمتگذاری به جامعه و مردم می پردازند.

عه است که مردم جامعه در مورد سیاست های جهانی و کشور به آن می پردازند. فرهنگی سیاسی در حقیقت منجر به توس

سیاسی، تشریح و تبیین ساخت قدرت سیاسی و مردمی شدن قدرت سیاسی  می شود. یعنی فرهنگ سیاسی رسم سیاسی است 

 که فرد را در روشنایی اهداف و مسولیت ها قرار داده و از آن خواستار ایفای نقش مثبت و فعال در امور سیاسی می باشد.

وب و بد در امر سیاستگذاری را می یابند و شرایط موجود را در بواسطه فرهنگ سیاسی است که مردم تفاوت میان خ

جامعه به اساس ارزش های تعیین شده از جانب فرهنگ سیاسی به باد تحلیل و واکاوی می گیرند. فرهنگ سیاسی شرایطی 
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معه باشد و را مساعد می سازد تا فرد در روشنایی قضاوت فردی خود قادر به حالجی واقعات و رخداد های سیاسی در جا

 وجه افتراق میان سفید و سیاه را به روشنی و وضاحت تمام ببیند.

این فرهنگ سیاسی است که مردم را به سوی همبستگی و اتحاد سوق داده و جوهای مساعد سیاسی را برای مردمی شدن 

امعه را بسوی پویایی قدرت سیاسی فراهم می سازد. فرهنگ سیاسی در حقیقت شالوده اصلی، نظام مردم ساالر است که ج

 سیاسی و رشد فکری و عقلی سیاسی سوق می دهد.

در واقع فرهنگ سیاسی است که هم سیر تاریخی حرکت های سیاسی را تحلیل و ارزیابی کرده و هم موانع و چالش های 

ن های فکری در عدم همبستگی میان ملت ها را بخوبی می نمایاند. فرهنگ سیاسی به ما کمک می کند تا بدانیم چرا جریا

سیر تاریخی خویش به شکست مواجه شده اند؟ مسیر تحول و رشد فکری افراد و گروه ها در قالب حرکت های سیاسی در 

 چهارچوب همین فرهنگ سیاسی به حالجی گرفته می شود.

ی شود، نیاز علم سیاست، فرهنگ سیاسی شامل فرهنگ تبعی، مشارکتی و محدود م به جهت اینکه، از دیدگاه دانشمندان 

است تا بدانیم که فرهنگ سیاسی رایج در کشور ما چگونه است؟ آیا زمینه های عملی رشد فرهنگ سیاسی در کشور ما 

فراهم شده می تواند؟ جو موجود سیاسی علی رغم فضای غبار آلود تعصب و تفوق طلبی در منصه سیاست ورزی قومی 

 مساعد حال ترویج و گسترش فرهنگ سیاسی است؟

داختن به هریک این سئواالت، نیاز به واکاوی اندیشه ها و پیش زمینه ها موجود در عرصه سیاستگذاری در کشور دارد. پر

فرهنگ های محدود، مشارکتی و تبعی هریک شرایط خاص خود را داشته و مردمان ویژه خود را می طلبند. فرهنگ 

تبعی است که در نوع محدود آن مردم از نظام سیاسی خود سیاسی رایج در کشور ما، فرهنگ سیاسی تلفیقی از محدود و 

آگاهی چندانی نداشته و خواست و انتظارات شان از نظام سیاسی خیلی ها نا چیز و محدود است. در حالیکه در فرهنگ 

امعه از سیاسی تبعی سعی بیشتر بر ایفای نقش بزرگان قوم و قبیله ها می شود که در این حالت حس اعتماد به نفس مردم ج

نگاۀ حل و فصل معضالت و حجم انتظارات از نظام سیاسی خیلی ها محدود و غیر کافی است. پس در این صورت اگر 

هردوی این فرهنگ ها را تلفیقی تصور کنیم در می یابیم که نوع فرهنگ تحجر گونه در کشور ما حاکم بوده  که امکان 

 ه است.هرنوع تحرک و پویایی سیاسی را از مردم سلب کرد

جامعه زمانی میسر  پویایی سیاسی جامعه متصل فرهنگ سیاسی، از ویژه گی های یک جامعه متمدن است. پویایی سیاسی 

است که فرهنگ سیاسی بگونه بنیادی نهادینه شده باشد. در حقیقت پویایی جامعه سیاسی محصول رشد و گسترش فرهنگ 

های سیاسی مانند احزاب و سازمان های سیاسی مانند گروه های ذینفع  در ضمن جامعه سیاسی پویا بدون نهاد سیاسی است.

و گروه های فشار مفهومی نخواهد داشت. در چنین حالت، سطح انتظارات و توقعات مردم از کارایی فرهنگ سیاسی، خیلی 

. فرهنگ سیاسی و ها کمتر است. قدرت گیری و رشد نهاد های سیاسی به رشد فرهنگ سیاسی و پویایی جامعه بستگی دارد

پویایی جامعه پیشرط های را می طلبند که بدون بر آورده شدن آن، امکان هیچ نوع رشد و بالنده گی سیاسی در جامعه وجود 

نخواهد داشت. این پیشرط ها، شامل موجودیت نهاد های سیاسی ای می شوند که تاثیر گذاری آنها، بر روند تحوالت و زنده 

بیشتر است. در این صورت نهاد های سیاسی باید مصلحت همگانی را برای بر آورده ساختن  گی سیاسی مردم خیلی ها

 انتظارات و توقعات مردم مد نظر گیرند.
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پویایی جامعه سیاسی، سطح از بالنده گی و رشد سیاسی جامعه است که از تصادمات و تقابل گری ها در عرصه کسب منافع 

ای سیاسی را می سازند، جلوگیری کرده و سطح احتمال آن را به حد اقل کاهش میان اعضای جامعه که جز کوچک نهاده

میدهد. در حقیقت فروکش کردن سطح تصادم و تقابل میان افراد و گروه های سیاسی در عرصه کارزار سیاست، محصول 

 کار و پیکار فرهنگ سیاسی و پویایی جامعه است.

تیک و مردم ساالر استفاده می کند، جایگاۀ سیاست ورزی قومی کامال تقلیل در یک جامعه سیاسی پویا که از مزایای دموکرا

یافته و ضرب در صفر می شود. مهار خواست های قومی و سمتی در نتیجه رشد و گسترش فرایند پویا شدن جامعه و در 

ن این گروه های تنها در قالب فرهنگ سیاسی، امکان پذیر است. رقابت میان گروه های قومی و زبانی و تشدید تصادمات میا

جامعه است که حس همدیگر  ،صورت رشد و پویایی سیاسی جامعه مساعد است. جامعه سیاسی ای که ما خواستار آن هستیم

مطرح ساختن خواست های غیر  پذیری و انسان دوستی توام با انگیزه های وطندوستی و مردم محور نهادینه شده باشد.

دی در قالب قوم و مذهب، ساخت قدرت سیاسی و کارایی نظام سیاسی را شدیدا تحت الشعاع عقالنی و امیتاز طلبی های فر

قرار میدهد. در واقع، سیاست ورزی قومی زمینه را برای اغتشاش و هرج و مرج داخلی مساعد می سازد و کشور های 

 بیرونی را مجال مداخله میدهد.

و بافت های قومی و لسانی خیلی ها آسیب پذیر بوده است. تقلیل جایگاه روند پویایی سیاسی در جامعه افغانی به دلیل ساخت 

ملی گرایانه و صعود خواست های فردی در قالب طرح های قومی پرستانه، کارزار سیاست ورزی ملی را به کندی مواجه 

طوریکه در گذشته ساخته و سیاست ورزی قومی را در جامعه افغانی رایج ساخته است. در واقع سیاست ورزی قومی، همان

تذکر یافته، زمینه را برای مداخله بیرونی مساعد ساخته است. جذب و اقناع گروه های کوچکی که در قالب اندیشه های قوم 

پرستانه حرکت می کنند، مجال این مداخله را برای قدرت های بزرگ منطقوی و جهانی مساعد ساخته است. این قدرت ها 

عف این گروه های کوچک چیست و باید به کدام نکات حساس تماس گرفته شود تا این بخوبی درک میکنند که نقطه ض

 سیاست ورزی توام با حیله های توطئه محوربه ثمر برسد.

از نگاه سیاست ورزی عقالنی و عقالنیت سیاسی، سیاست ورزی قومی از بعد اخالقی کامالت مردود بوده و زمینه های 

یک جامعه ای که خواستار پویایی سیاسی است از بین می برد. به همین علت است که رشد و بالنده گی سیاسی  را در 

سیاست ورزی های قومی و سمتی و نظام های برخاسته از بطن این سیاست ها ناپایدار و بی ثبات بوده و زمینه رشد و 

رزی نا خردانه قومی محسوب قوم پروری و خویش خوری از نمونه های اندک سیاست و بنیادی شدن را از دست داده اند.

می شوند در حقیقت این بعد غیر اخالقی سیاست که متاسفانه در جامعه ما رایج است زمینه را برای بی باور ساختن مردم به 

نظام سیاسی کارا مساعد ساخته است. سیاست ورزی قومی عامل مهم عدم کارایی نظام سیاسی محسوب شده و پویایی جامعه 

ی زیر سئوال می برد. سیاست ورزی قومی مخالف و متضاد پویایی سیاسی جامعه است که روند تکامل و را از لحاظ سیاس

 مردم باور و ملی جلوگیری می کند تحقق آن را ضرب در صفر می سازد و از نهادینه شدن نظام

پویایی سیاسی جامعه زمینه را برای پربار شدن و موثریت نهاد های سیاسی مثل احزاب و گروه های سیاسی مساعد می 

سازد.در این زمینه اگر نهاد های سیاسی خود عمل کنند، جلوبسیاری از نا هنجاری ها و نا مالیمات سیاسی می گیرند. این 

ا تعلق دارد. نهاد سیاسی کارا تالش میکنند تا توده ها و عوام مردم بسوی شرط بر سازمان، ایدیولوژی و رهبری این نهاد ه

سیاسی شدن سوق داده شوند و سیاسی شوند. اگر چنین آرمانی متحقق شود، در حقیقت بعوض دولت قومی و سمتی، دولت 
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عد شود تا توده ها در ملی و مردم گرا حاکم می شود. اگر سیاست از قومی شدن نجات یابد و زمینه رشد این سیاست مسا

امیال دولتی خود را شریک بینند و خواست و مطالبات شان از طرف دولت ملی و مردم گرا مدنظر گرفته شود، شرط 

 اساسی مردم باوری ودموکراسی بر آورده شده است. 

د. در حقیقت مردم اشتراک مردم در تصامیم مهم دولتی زمینه را برای حمایت مردم از دولت مرکزی و ملی مساعد می ساز

باوری است که دولت را توانمند می سازد و به سران آن حس اعتماد می دهد تا قوت هر بیشتر عمل کند و هیچ دشمن 

اگر دولت مدرن بتواند اعتماد توده ها رابرای متحقق ساختن مطالبات و خواست خود داشته باشد، در  وچالشی نهراسد.

ی بیرون آمده است. موجودیت اپوزیسون در برابر عملکرد های دولت و مخصوصا حقیقت از قالب سنتی دولت های کنون

اینکه این اپوزیسون مجال انتقاد و نقد برنامه ها و عملکرد های دولتی را داشته باشد، نوع از موفق را نشان میدهد. این 

باشد و برای مطالبات مردمی و توده اپوزیسون، زمانی می تواند خوبتر و موثر تر عمل کند که دولت مرکزی واقعا مردمی 

یی اقشار مختلف جامعه وقعی بگذارد. اشتراک مردم در تصمیم گیری های دولت زمینه را برای این مساعد می سازد توده 

های محروم از قدرت و تصمیم گیری سیاسی، پناهگاه سیاسی پیداکنند و به آینده امیدوار شوند. در این راستا، توده ها باید 

توجه قرار گیرند تا از روند تصمیم گیری بیرون محسوب نشوند. البته در این راستا،مسولیت های هم متوجه  مورد

اپوزیسونی است که خواستار اصالح عملکرد های دولت هستند. نقش هماهنگ و موازی برای متحقق ساختن برنامه های 

سون است تا با این کار، رضایت خاطر دولت مرکزی و بزرگ ملی در راستای اجرایی ساختن آن ها، از وظایف عمده اپوزی

 انقالبی را فراهم ساخته و تشویش و نگرانی این دولت را از بابت موجودیت خطر از طر ف اپوزیسون را  منتفی تلقی کند.

عه ما خواستار موجودیت نهاد های سیاسی قدرت هستیم که توانایی مهار بی برنامه گی سیاسی را در سطوح مختلف جام

داشته باشد. درحقیقت این نهاد های سیاسی هستند که میتوانند جامعه را از بی برنامه گی نجات داده بسوی پویایی و هدف مند 

شدن سوق دهند. تمام این ها زمانی متحقق می شوند که نقش دولت، نهاد های سیاسی و گروهک های کوچک فکری که منشا 

عقیب قرار گیرد. درضمن در فرایند پویا شدن نهاد های کار آمد سیاسی، این خود این از توده ها گرفته باشند یکسان مورد ت

 نهاد های هستند که میتوانند جامعه را بسوی خوشبختی و یا برعکس آن سوق دهند.

 

    بسیج همگانی و همدیگر پذیری

گوی نیازمندی های فعلی جامعه افغانی حال سئوالی پیش می آید که چه نوع بسیج برای تحقق چنین آرمانی نیاز است تا جواب

 باشد و در مهار مشکالت و چالش ها کمک کند؟

در یک فرایند بسیج سیاسی، چهار مشخصه به هم پیوسته نظیر جمیعت، سازمان، رهبری و ایدیولوژی نیاز است تا آن را  

امکان پذیر است که منابع نظامی، یک روند کامل و بدون نقض قملداد کنیم. در واقع فرایند بسیج همگانی در شرایطی 

اقتصادی، سیاسی و فکری بصورت همزمان و هماهنگ برای تحقق این آرمان بکار روند و زمینه های فکری چنین 

بسیجی، در جریان بوده و نظر عام در این خصوص خلق شده باشد. بسیج فکری زمانی صورت می گیرد که تمام زمینه 

بین رفته و فکر واحد ملی بر همه محیط فکری و ایدیولوژیکی حاکم باشد تا بتواند جو  های قومی گرایی و سمت پروری از

 سیاسی را به نفع یک فرایند ملی سوق دهد و مرزهای قوم و زبان را در هم شکند.
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ک برداشت های حد اکثر گرا دال بر این حقیقت است که اقناع توده های وسیعی از مردم میتواند زمینه را برای تحقق ی

انقالب ملی دموکراتیک مبتنی بر ارزش های ملی و اسالمی مساعد سازد مشروط بر اینکه این فکر وارداتی نباشد و صبغه 

بیرونی نداشته باشد. درک حقایق و نشان دادن آن منحیث استنتاج عقلی و عینی برای اقناع توده های محروم اعم از لحاظ 

زمینه را بخوبی مساعد سازد تا فرایند بسیج ملی براه افتد و زمینه ساز یک انقالب فکری و و اعم از لحاظ مادی میتواند این 

فکری مردمی باشد. در چنین شرایطی، توده های مردم با انگیزه های یکسان شامل اخالقی و سیاسی و بادرک حساسیت 

 پوشش ملی خواهند داد. موضوع به فرایند بسیج ملی پیوسته و این برنامه ملی و کالن را در تمام سطوح جامعه

اشتراک بی نظیر توده های ناراضی برای بسیج شدن روی یک محوریت ملی، باید جنبه متوازن از لحاظ جنسیتی و قومی 

داشته باشد و هیچ کتله از جامعه از این فرایند محروم نماند. در عین حال، همبستگی میان توده های  مردمی و رهبری 

باید خیلی ها محسوس باشد تا بتواند  ،را برای تحقق یک انقالب ملی نظارت کرده رهبری میکند انقالب که روند بسیج مردم

روند بسیج قبل از انقالب را رهبری کند. برای بسیج قبل از انقالب، یک شرط اساسی وجود دارد تا این فرایند متحقق شوند 

و تضمین قوی برای آن وجود داشته باشد و آن هم موجودیت یک ایدیولوژی است که در بخش پیش شرط های انقالبی در 

و ایدیولوژی در بخش دوم این کتاب به آن به تفصیل پرداخته شده است. ایدیولوژی بسیج باید توانایی و یارای به بخش اول 

تحلیل کشانیدن وضع موجود و ترسیم آینده بهتر را داشته باشد تا بتواند توده ها را بسوی یک بسیج ملی و سپس یک انقالب 

ا بعد از ایدیولوژی بازی می کند. در حقیقت سازمان باعث می شود تا سازمان در هر حالت نقش اساسی ر ملی سوق دهد.

منافع گروهی در یک قالب کامال ملی، از طریق تامین هویت مشترک ملی حصول شود و وجه مشترک میان انقالبیون هم 

 همین منافع مشترک و هویت مشتر ک است.

به بسیج و آرایش قوا دست بزنند. آرایش قوا زمانی امکان در ضمن وضعیت انقالبی زمانی میسر است که گروهای انقالبی 

دارد که وضع موجود به تحلیل رفته و بدیل آن را انقالبیون پیشنهاد کنند. در این شرایط گزینه های مختلفی اعم از سیاسی و 

شرایط بر عالوه ذهنیت نظامی نزد انقالبیون موجود است تا برای بسیج سیاسی قبل از انقالب مردم را دعوت کنند. در این 

های مختلف در خصوص تقبیح حکومت مستقر و وضع موجود، گروه های مختلف هم وجود دارند و هر کدام با تفکرات 

مختلف در باب نظام آینده پس از انقالب استنتاج می کنند. وضع انقالبی در چنین شرایطی خیلی ها حساس است و امکان 

شمکش و اختالف عمیق و حتی درگیری میان گروهای انقالبیون شود. نظیراین مسئله در دارد تا چنین دیدگاهای منجر به ک

مصر و لبیا دیده شده است. یعنی فرایند پس از انقالب یک مرحله خیلی ها حساس و غیر قابل پیش بینی است زیرا گروه 

رگیر می شوند و هیچ قدرتی هم توانایی های مختلفی که قبل از انقالب باهم همکار و همرزم بودند حال برا ی منافع خود د

در واقع در فرایند پس از انقالب، گروه های به قدرت می رسند جدا از قدرت بسیج گر مهار این نوع درگیری را ندارد.

انقالبی که با قوت نیروهای انقالبی توانسته اند قدرت سیاسی و نظامی راتصاحب کنند ولی در عمل هیچ گونه هماهنگی ای 

 رت مرکزی انقالبی ندارند.با قد

بر عالوه، قسمیکه قبال تذکر یافت، موجودیت گروه های مختلف در فرایند بسیج و انقالب یک امر اجتناب پذیر است بویژه 

اینکه هر کدام این نیروهای و گروهک های شامل صفوف انقالبیون، با برداشت های مختلف و دیدگاه های مجزااز آرمان از 

سازمان انقالبی، وارد میدان می شوند و همزمان با سقوط نظام مستقر به قدرت سیاسی و نظامی دست پیدا قبل ترسیم شده 

میکنند، شرایط را بگونه باروی های سازمانی خود تحلیل میکنند. ممکن دراین شرایط وضع پیش بیاید که انقالب ضد انقالب 
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درت رهبری کننده و اصلی انقالب باید به این فرضیه ها بعنوان شود و مهار آن هم در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد. پس ق

عامل و فاکتور شکست انقالب بنگرد و تدابیر پیشگیرانه را در این راستا داشته باشد. مهم است که این فرایند به گونه 

نقالبیون است  انظباطی سازماندهی شود. یعنی همانند پولیس نظامی، گروهی خاصی از سازمان انقالبی که جز اصلی ا

ووفاداری کامل به رهبری انقالب دارد برای مهار این خودسری ها اقدامات پیشگیرانه داشته باشد. کنترول این خود سری ها 

تنها توسط این نیروی ویژه امکان پذیر است و بس. درحقیقت روح اصلی انقالب همین گارد های انقالبی هستند که مانع 

 به هر سبک سری و خودکامگی جواب دندان شکن میدهند.انحراف مسیر انقالب شده و 

در عین حال که بسیج انقالبی چنین پیشرط های را مطرح می کند تا قدرتی باشد که بتواند جلو خود سری ها و انحراف های 

گونه ای  فکری و عملی در فرایند انقالب را بگیرد، روند بسیج هم بر این موضوع اهتمام جدی دارد. روند بسیج باید به

طراحی شود تا حتی االمکان از ورود افراد خودسر و بی بند و بار در صفوف انقالبیون جلوگیری به عمل آید. خطوط 

انقالب، به مراتب مشکل تر و ترسیم شده ای بسیج قبل از انقالب، این نکته را روشن می سازد که فرایند بسیج قبل از 

را در این مرحله نیاز است تا سازمان انقالبی با افراد خبره و آگاه که مجهز به جنجالی تر از خود روند انقالبی است. زی

اندیشه های محکم انقالبی باشند، به جلب و جذب افراد پرداخته و صف انقالب را پر نمایند. منتهی چون مسیر اصلی 

، باید از موقعیتی استفاده برد تا این انقالب، همانا سقوط نظام مستقر است و نیاز است تا این صف قوی تر و فشرده تر باشد

 امر امکان پذیر شود.

سازمان انقالبی نیاز دارد تا به بسیج هم منابع انسانی بپردازد و هم مادی. زیرا شرایط انقالب، چنین امری را ایجاب میکند تا 

رر می سازد. بسیج منافع در هردو همزمان بسیج شوند، به علت اینکه هردو مکمل یکدیگر اند و فقدان یکی دیگری را متض

شرایطی صورت می گیرد که تمام افراد و نیروهای که به نحوی تمایل به انقالب و دگرگونی دارند به صورت پراگنده 

دارند. این جاست که وظیفه اصلی سازمان انقالبی، که همانا گرد آوری منابع انسانی و مادی است، مشخص می شود. در 

ند محکم و زنجیر وار منابع انسانی و مالی است تا هردو در یک مسیر و برای هدف سوق داده واقع الزمه بسیج هم پیو

 شوند.

چون بسیج را همواره به فعال شدن این نیروها ) انسانی و مادی( تعریف کرده اند که در راستای ارشادات ایدیولوژی 

گیرد که ایدیولوژی پیشنهاد می کند. منابع  صورت می گیرد بنا نیاز است چنین کاربرد منابع در جهت اهدافی صورت

انسانی شامل نفرات و صفوف انقالبیونی است که کار اصلی انقالب را انجام میدهند. منافع مادی شامل وسایل اجبار و 

از آن کار گیرند. چون  ،دولتی است که ممکن انقالبیون برای به موفقیت رسانیدن انقالب اتاسلحه، منابع مالی و امکان

یدیولوژی انقالبی، راۀ اصلی انقالب را مشخص می سازد و نیاز است تا چنین ایدیولوژی ای وجود داشته باشد تا بتواند ا

وضع موجود را به لحاظ فکری به تحلیل ببرد و نظام مستقر را محکوم کند. اگرچه این ایدیولوژی به اساس آرمان های 

و رسیدن به نتایج عملی است تا بتواند ارمان های انقالبی را که جز رویهمرفته در صدد حصول فکری بنا شده است ولی 

سیاسی مبدل شود. عمل جمعی زمانی میتواند به یک نتیجه  است، به یک عمل جمعی و ارادۀ یک شخص یا فکر یک سازمان

که  تا به وجود می آیدفاق نظر عمومی هم زمانی قاعدعملی دست یابد که اتفاق نظر عمومی در مورد آن بوجود آمده باشد. ات

در این شرایط که بسیج عمومی تحقق یافته و  سازمان انقالبی برای ترویج آن کار کرده باشد و آن را همگانی ساخته باشد.
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ایدیولوژی جمعی و همه پذیر بوجود آمده، همدیگر پذیری طبقات امکان پذیر است. همدیگر پذیری تا زمانی که بسیج 

 ن پذیر نیست و معنای هم نخواهد داشت. عمومی اجرایی نشده،امکا

همدیگر پذیری با طرح دید گاه های دراماتیک میسر می شوند. افسانه پردازی، با شکوه نشان دادن روند انقالب، شرایط  

هستند که کارگزاران انقالب آن را جهت اقناع انقالبیون و  دشواربسیج، برگشت ناپذیر بودن انقالب، از جمله تاکتیک های

ادن روحیه به آنان بکار می برند. شرایط بسیج هم موجودیت چنین دیدگاهی را الزامی می سازد تا روند فکری انقالب به د

شکست مواجه نشود. همدیگر هم در تحت همین تاکتیک های انقالبی، میسر است تا از فروپاشی صفوف انقالبی ممانعت 

نده شگوفا در نزد انقالبیون، به روند بسیج کمک می کند تا هرچه بیشتر به دیدگاه های آرمان گرایانه و ترسیم آی بعمل آید. 

جذب صفوف بپردازد. آرمان گرایی درحقیقت جز اصلی ایدیولوژی بسیج محسوب می شود. آرمانی بودن جز شخصیت یک 

 انقالبی است و یک انقالبی نمی تواند از آن مجزا باشد. 

در ساخت ایدیولوژی بسیج، ساخت جذابیت و همه پذیر بودن نهفته است. این خاصیت زمانی بر مال می گردد که ایدیولوژی 

خاصیت عام پیدا کرده باشد. طبقه جامعه به فرماسیون های اجتماعی و انسانی، وضع نا هنجار جامعه، ظلم و استبداد 

د در شرایطی بر بی کفایتی حکما و بی پروایی شان در امر خدمت زعمای دولت مستقر، فرش سرخ سرکوب و تفتیش عقای

گذاری به مردم مطرح می شود که وضع قبل از انقالب کم کم حاکم می شود و توجه جمعی را بخود جلب می کند. تمیز یک 

ی است. اگر یک بسیجی با غیر آن در صورت امکان دارد که هنوز روند انقالب شروع نشده و فرایند بسیج به حال خود باق

بسیجی فعال تر از یک غیر بسیجی عمل میکند، نتیجه کار فکری است که رهبران روند بسیج باالی آن انجام داده اند. بسیج 

 فکری در حال صورت می گیرد که بسیجی از قبل کدام انگیزه ای برای رقابت و مبارزه سیاسی و انقالبی نداشته است. 

ال بر چگونگی حاکمیت انقالبی، زمینه را برای ایجاد دیدگاه های جدید مساعد می سازد و تنور داغ نزاع های فکری و جد

افراد زیادی را زیر نام بسیجی زیر سقف انجام گرد می آورد که اکثریت آنها جز انقالب راهی برای نجات خود و جامعه 

مدیگر پذیری نهادینه شده و حس و درد نمی بینند. یک بسیجی در شرایطی به روند بسیج می پیوندد که در آن فضای ه

مشترک یک گروهی خاصی را حول این محور گرده آورده است. بدون شک یک بسیجی بعداز مدت زمانی، ده بسیجی می 

شود. چون بسیجی بعنوان صف انقالب در میان توده ها رشته ساخته و منافع مشترک و درد مشترک را با ایشان عجین کرده 

دت زمانی به جذب ده ها تن دیگر می پردازد که شرایط بسیجی شدن را برای آنها، بی مهابا الزامی می است، بنا بعداز م

 سازد.

برداشت لیبرالی  -۱در حقیقت ایدیولوژی به لحاظ جهان بینی به سه دسته متمایز نظر به گرایش های سیاسی منقسم می شود.

 -۳یالیستی که فرد را برای برابری در آینده دلخوش می سازد.برداشت سوس -۲که فرد را به آزادی فردی نوید میدهد. 

برداشت فاشیستی که فرد را وعده امنیت فردی در دامن رهبر کاریزماتیک می دهد تا جز جامعه ایدیولوژیک باشد.  از این 

اهی خود قرار داده رو است که بسیج گران انقالب در طول تاریخ مجهز با ایدیولوژی بوده اند و همواره آن را مشعلدار ر

اند. ایدیولوژی بسیج همگانی در حالی مطرح می شود که شرایط به گونه سر و سام آوری بسوی بی تفاوتی سیاسی در 

حرکت است و رنج حاصل از آن را توده ها می کشند. توده های مستضعف باید با درک این مسئله بی درنگ برای بسیج 

 شده و شرایط بسیج سازمانی را برای حصول هدف مشترک بوجود بیاورند. عمومی و جمعی دیگر توده ها دست بکار
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 ترویج افکار ملی )زدودن تعصبات منطقوی، لسانی و مذهبی( 

ترویج افکار ملی و از بین بردن تعصبات قومی و لسانی، یک فرایند طوالنی مدت و زمان گیراست. در حقیقت ترویج افکار 

سامان مند که از اثرات ناگوار سیاست های قومی و منطقوی مبرا باشد و ویژه گی های  ملی برای یک جامعه دموکراتیک و

یک جامعه باز و مردم ساالر را مبتنی بر ارزش های اسالمی داشته باشد، به یک برنامه ریزی و بصیرت خاص سیاسی 

ار گونه ابرقدرت های دخیل در نیاز است. در این بازی خطرناک که هویت قومی و مذهبی که ریشه در سیاست های استعم

، ممکن قربانی های زیادی را متحمل شویم. و یا هم این احتمال وجود دارد تا سیاست های ضد ملی دارد قضیه افغانستان

برای سالیان متمادی، مود میدان سیاست افغانستان باشد و برای عناصر ملی و مردمی مجال و فرصت نقش  ،استعمار گران

های  سیاست های منطقوی و لسانی، نهاد سیاست مردمی داده نشود. در ضمن، در راستای زدودن و بازی در میدان

دموکراتیک به اصطالح مردم ساالر، نتوانسته اند آن چنانکه انتظار می رفت تا نقش میانجی را در حل و فصل منازعات 

بازی کنند. متاسفانه در این  قومی، های ملی با سیاست های قومی و کسب منافع عمومی و هم جایگزین سازی سیاست

راستا، این نهاد نه تنها  حل و فصل منازعات پیش آمده که ریشه های آن به ادوار مختلف تاریخی بر می گردد را در دستور 

کار قرار دهند و به ختم آن  بپردازند، بل موجودیت این نهاد ها باعث شده تا چهره آنها منحیث نهاد های دموکراتیک و 

زمان یافته از لحاظ فکری و عقیدوی شدیدا تحت سئوال برود و جایگاه و اعتبار آن در میان توده ها قویا آسیب پذیر شود. سا

در واقع این نهاد های سیاسی بوده اند که سیاست ورزی قومی را اصل اجندای خود قرار داده و از روند بسیج مردم بر حول 

نقش حتی هیچ را بازی کرده اند. سیاست ورزی قومی بیشتر به بینش کوتاه اندیشانه  یک محور واحد ملی کامال بدور مانده و

سران قومی و سیاستمداران پوپولیست بر میگردد که با ترویج افکار قوم گرایانه و استنتاج به گذشته های ناخوشایند سرکوب 

این روند بخودی  احساسات توده ها می شوند.اقلیت ها در افغانستان به این نکته حساس تماس گرفته و باعث بر انگیختن 

خود زمینه تصادم و تقابل را میان گروه های مختلف قومی مساعد ساخته و باعث می شود تا رهبران سنتی با گرایش های 

 قومی مدارانه و نژاد پرستانه ظهور کنند و در گستره سیاست کشوری و ملی نقش منفی را بازی کنند.

افغانستان عمدتا قوم محور بوده و بسیاری اوقات تصامیم بزرگ سیاسی که به سرنوشت عامۀ مردم در اصل سیاست در 

تعلق دارد به اساس منافع قومی گرفته شده است. به حاشیه راندن گروه های اقلیت قومی اتخاذ سیاست های قومی محورانه 

ر گستره سیاست ورزی قومی در افغانستان در ذات خود زمینه را برای ایجاد شبکه های انحصار گر رهبری سنتی د

مساعت می سازد. روش های متداول تحریک و تهییج احساسات قومی و ایجاد عقده های قومی و لسانی در میان جوانان 

کشور از جمله های نمونه های مصداقی اند که سیاست را در کشور قومی مدار ساخته و تحریک و بسیج ملی و همگانی را 

قومی و نژاد پرستانه خلط کرده است. متاسفانه در این گیرو دار سیاست ورزی های قومی و مذهبی، جوانان  با سیاست های

کشور بعنوان مجریان اصلی روند سیاسی شدن جامعه، منحیث سربازان گمنام و بی انگیزه، قربانی سیاست ورزی های 

 کشور کمک کرده است.عوام فریبانه رهبران سنتی شده و به کندی روند ملی گرایانه در 

در حقیقت امر، سیاست ورزی های قومی و امتیاز گیری های لسانی در میدان کارزار سیاست در افغانستان، قشر جوان را 

مجبور می سازد تا بااتخاذ ژست های قومی گرایانه و لسان پرستانه در قالب شبکه های مبارزه قومی گرد آمده ومانعی در 

 عه شوند.برابر روند ملی شدن جام
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گذار از سیاست قومی در میدان مبارزه برای کسب قدرت سیاسی، یک کار کامال نا ممکن بنظر می رسد زیرا ساختار نهاد 

های سیاسی و ذهنیت عامه مردم با توجه به از هم گسیختگی بافت های ملی گرایانه ملت، طوری است که با یک تکانه 

 امعه افغانی را به آشوب سوق می دهد.سیاسی، درگیری های قومی آغاز می شود و ج

در جوامعی که سیاست های قومی نهادینه شده و منحیث مبدای روش کسب قدرت سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد، 

سیاست بدون استثنا به اساس مشترکات زبانی و قومی تمرین می شود و حاصل کار آن هم به اساس زدو بندهای قومی تقسیم 

کار به صورت خودکار باعث ایجاد درز های قومی و ایجاد خصومت های لسانی و منطقوی شده و ملت های می گردد. این 

دارای بسیج و همگرایی ضعیف را دچار آشوب و سراسیمگی می سازد.  در چنین جوامع چون نفس کسب قدرت سیاسی به 

برخاسته از تقسیم قدرت سیاسی به اساس سهم  اساس تقسیم به اساس الیه های قومی بوده، بنا ثبات و استحکام نظام های

بندی قومی، شدیدا آسیب پذیر است و در صورت بروز اغتشاش قومی و درگیری های قوم گرایانه، احزاب و نهاد های 

قومی، فورا برای حفظ و بسط قدرت سیاسی خود، به سرباز گیری از میان قشر جوان و فاقد دید ملی پرداخته و روند ملی 

یک جانبه را به فرایند چند جانبه با نقاط نظر و اهداف متضاد مبدل می سازند. از منظر ابزار گونه تیوری بسیج،  گرایانه

سیاست ورزی قومی در کوتاه مدت، مناسب ترین وسیله برای رهبران قومی و سنتی است تا با بسیج گروه های قومی و 

اهداف و خواسته های گروهی و فردی خود با کمترین هزینه مذهبی به تحکیم قدرت سیاسی خود پرداخته و برای کسب 

در این زمینه جوانان بعنوان سربازان مفت کار و رایگان، فقط در میدان نزاع های قومی  بیشترین سود را بدست بیاورند.

 مطمع نظر بوده و بعداز فروکش کردن فرایند تضاد قومی، به حاشیه رانده می شوند.

و بافت ملت بودن، متاسفانه سیاست ورزی های قومی و ایجاد درز و شکاف زیر نام سیاست های از نظر انسجام سیاسی 

قومی و تبعیض لسانی از جمله مشکالت عدیده ای است که جامعه سیاسی افغانستان از آن بعنوان یک مانع عمده یاد می کند. 

و زمینه های همدیگر پذیری مسالمت آمیز در  متاسفانه در افغانستان بستر های عمیق و بنیادی ملت شدن هموار نشده

چوکات کسب منافع مشروع وقانونی گروه های مختلف قومی، بصورت منظم و انسجام یافته مساعد نشده است. ایجاد 

فرصت ها برای ملی شدن اقوام ساکن در افغانستان، مستلزم یک رویکرد آگاهانه، بصیرت محورانه و معرفت شناسانه 

ه در چوکات کسب منافع فردی رهبران سنتی و غیر متعارف در میدان بازی های سیاسی به فریب و اغوا گروه های است ک

این گروه ها دست یازیده و سرشت سیاست ملی را با تغییر رویکرد قوم گرایانه، تغییر داده اند. کنش های بر خاسته از 

ر می برد. از بین بردن یکباره گی این سیاست که دهه را سیاست های تفرفه افگن زیر نام قوم از ابعاد داخلی و خارجی به

در بر گرفته در میان عام مردم رایج شود، کار سهل و ساده نیست و دهه های دیگری نیاز است تا این سیاست در میان نسل 

است تا هویت جوان و فاقد دید استراتیژیک به لحاظ سیاست های استحمارگونه بیگانه ها، رنگ ببازد. در این بخش نیاز 

دفع افغان ها، هویت ملی و مدنی بوده و سیاست های ورزی های قومی جایش را به سیاست های ملی و همگانی خالی سازد. 

توطئه ها از طرف دشمنان این مرز وبوم، الزام بر ترویج فرهنگ ملی گرایی و انسان گرایی افغانی دارد تا بتواند زمینه 

نی را بر چیده و برداشت های سنتی و محافظه کارانه عامۀ مردم نسبت به روند ملی شدن را های نفرت و انزجار بین االفغا

آرام در درون  الیه های چنین فکری به طور آرام  تقویت کند. در ضمن، نیاز است تا یک فکر واحد ملی برای گسترانیدن 

ا پاسدار اندیشه های مینهی بوده و به ترویج افکار تا تنه و نفوذ ناپذیر را تشکیل می دهداجتماع انباشته شده و قشر محکم 

 ملی گرایانه بپردازد.
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در فاز بعدی این مبارزه بزرگ و میهنی نیاز است تا ادغام فرهنگ و رسوم مردمی صورت گیرد و فاصله های جغرافیایی 

امکان دارد که از  در جوامعیتحقق چنین فرایندی تنها در واقع،   با در نظرداشت امکانات مادی و تخنیکی از بین برود.

لحاظ بافت های قومی و اسکان جمعیت بر خط واحد ملی معتقد باشند و الیه های قشری جغرافیایی تنها علت و منشا طبیعی 

د. ایجاد زمینه های مصافحه و ترویج فرهنگ تسامع و تساهل در پذیرش دید گاه نبه حاشیه راندن و دورشدن را داشته باش

میتواند به مشکل فاصله میان شهروندان رسیده گی کند. تامین ارتباط با الیه های مختلف قشر اجتماعی و  های شهروندان،

 دارند قومیت گرایی شته شدن ذهنیت های منفی ی که اساسانسانی افغانستان، بصورت مستمر و متداوم میتواند زمینه بردا

ساختن تصورات منفی در اقوام دیگر،  می از بین ببرند. دوررا بدور از تعصب قو را مساعد ساخته و بافت های شهروندی

 به لحاظ فرهنگی و تنها زمانی مساعد است که افراد مختلف از طیف های متنوع چه به لحاظ قومی، لسانی و منطقوی و چه

با توجه  ایدیولوژیکی در مورد دید گاه های شان مراوده داشته و سوتفاهمات حاصله از افواهات مغرضانه بر طرف گردد.

به این که موجودیت دید گاهای توام با شک و تردید در مورد ماهیت اقلیت ها و گروه های قومی، میتواند در درازمدت به 

ام ساکن در افغانستان کمک کند، در عین حال باعث می شود تا خسارات شقاق و ناهنجاری فکری و قومی در میان اقو

جبران ناپذیری را به لحاظ انسجام درونی و فکری در حیطه بازی های ملی گرایانه مساعد ساخته و فضای بی اعتمادی 

ملی، انسان دوستانه و در این مورد، اگر نکات حساس بسیج ملی در پرتو ارزش های  کامل را میان افراد جامعه حاکم سازد.

اسالمی رعایت گردد، نه تنها خواست های قومی و لسانی افراد مغرض در جامعه بی مورد پنداشته می شود بل هنجار های 

مبتنی بر ایجاد محوریت ملی و همدیگر پذیری میهنی هم ترویج گسترده می شود. پس به جرات می توان گفت که تبعیض 

افغانستان و مردم آن است که زمینه ملت شدن را از این جامعه گرفته و درز های بی مهابا قومی ریشه تمام بدبختی های 

 غیر قابل ترمیم را جایگزین آن کرده است.

در اصل، بنیاد روش تفرفه گرایانه در سیاست های استعمار گونه و تهاجمی قدرت های بزرگ نهفته است. شرط اصلی 

نا طلب در برابر تهاجم و تجاوز بیگانه ها،  همین تبعیض و خود بزرگ بینی اقلیت شکست ملت های شکست نا پذیر و تسلیم 

های قومی است. عدم پذیریش همدیگر، خود بزرگ بینی قومی و نژادی، فقدان احترام متقابل منحیث ملیت ها با هم برابر و 

، فوران ایده های پوچ  مبنی بر داد خواهی برادر، تیوری توطئه سازمان یافته برای ختم انسجام درونی و سیاسی اقوام ساکن

قومی و لسانی، اتکا به فرهنگ و تاریخ ملت های که در آن فرهنگ تبعیض نهادینه شده و استنتاج به نسل کشی های نفرت 

انگیز در تاریخ گذشته سیاست ورزی های قومی را برای کسب قدرت سیاسی از سوی رهبران سنتی و قومی مساعد می 

این اصل جان میدهد که زمان عدالت خواهی و محاسبه از دیگر اقوام ساکن در محدوده جغرافیایی پیش آمده سازد و به 

است! در حالیکه اتخاذ چنین روش های انتقام جویانه نه تنها گرۀ از مشکالت نمی گشاید بل باعث انزجار و تنفر گروهای 

ی که برای حفظ قدرت شخصی دست به حربه قوم و زبان می راستا، نقش متعصبین قوم این در دیگر قومی نیز می گردد.

تا جائیکه این کار آنها، باعث شده تا انسجام درونی افغان ها منحیث یک ملت واحد تحت  .زنند، خیلی ها متاثر کننده است

ره خاص سئوال برود. این تیکه داران قوم، حاضر اند برای کسب قدرت و منافع شخصی خود حتی خانواده، قوم، و عشی

 خود را قربانی کنند و اهداف خود را متحقق سازند.

سئوال مهم این است که زمانیکه همه به یک رب العزت، پیامبر گرامی اش و یک دین اعتقاد داریم، پس مسئله تعصب قومی 

د عمیق و راسخ و برتری جویی ها مذهبی و لسانی از کجا آب می خورد و در تارو پور جامعه ما ریشه می دواند؟ آیا اعتقا
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ما به یک دین و یک اندیشه واحد دینی و اعتقادی کافی نیست تا از پارچه شدن و متفرق شدن بپرهیزیم؟ آیا منافع شخصی و 

مادی به حدی برای ما مهم است که خداوند متعال )ج(، رسولش و ارشادات دینی ما را فراموش کرده ایم؟ آیا آن قدر غرق 

اصلی ما یعنی افغان بودن را یک هویت سیاسی و ملی است نه قومی مد نظر نگیریم؟ چه در تعصب شده ایم که هویت 

توجیهی برای اعمال سبوتاژ گرانه مفسدین قوم پرست وجود دارد تا کمر یک ملت واحد و یکپارچه را بشکنیم؟ آیا از گذشته 

ز یک طرف وحدت و قوت ملی ما آسیب موجب شده تا ا درد ناک خود درس نگرفته ایم که همین تعصب و خود بزرگ بینی

 ببیند و از طرف دیگر، نه تنها در کشور صلح تامین نشود، بل بعنوان یکی از کشور های عقب مانده در جهان شناخته شویم؟

انسان قوم گرا، انسان بیمار است و باید با آن با احتیاط برخورد کرد. این مرض در درازمدت قابل مداوا است و میتواند 

داشته باشد. قوم گرایی جامعه ما را به یکی از غیر انسجام یافته ترین جوامع تبدیل کرده و فرهنگ بدویت و غیر  چاره

 تساهل را بر آن حاکم ساخته است.

 

 چهارم برش

 رهبر

 خصوصیات رهبر

مسولیت مشترک و برای اینکه بتوانیم امری را متحقق سازیم و کاری را انجام دهیم، مخصوصا زمانیکه این کار و امر، 

گروهی باشد و از توان یک نفر بیرون باشد، نیاز است تا یک رهبر یا رهنما داشته باشیم. درشرایط حاضر هم، چون 

انسجام و سازمان یافتگی جامعه افغانی را باز بین برده وتعصب و قوم گرایی در همه امور زنده گی ما  ،ناهنجاری های پیهم

از است تا شخصی به نماینده گی دیگران، مسولیت سرپرستی و کفالت امور را بدست بگیرد. رشته عجین کرده است، بنا نی

  این شخص باید هم دارای استعداد ذاتی رهبری باشد و هم توانایی اداره و رسیده گی به امور را داشته باشد. 

اشته باشد. صفات یک رهبر خردمند آینده افغانستان هر کسی که باشد باید صفات و خصوصیات یک رهبر خردمند را درهبر

در پهلوی ویژه گی استقاللیت، ابتکار عمل، قاطعیت، جرئت در اجرای امور و صدور فرامین، باید ویژه گی کاریزما یا 

 مهم رهبری افغانستان باید برای اینکه اجرای بهتر امور صورت بگیرد، هم در داشته باشد. حس استقاللیت نیز فرهمندی را

اجرای برنامه های ملی  بوده و در عمل از استقاللیت عمل درآینده افغانستان، از لحاظ فکری باید مستقل  است. رهبر

افغانستان در طول  برخوردار باشد. خصوصیت استقاللیت در کمترین رهبران افغانستان دیده شده است. رهبران سیاسی

رد نیکویی نیست که رهبری خردمند نتواند، مشروط بر اینکه اجانب و بیگانگان به رهبری رسیده اند. هیچ ف تاریخ، با کمک

این رهبری خردمند با حس وطندوستی، بشر دوستی و اعتقاد عمیق و راسخ به مبارزه سربلندانه مجهز باشد. رهبری 

سائل خردمند تنها زمانی می تواند، شکل بگیرد که مردم در درک شرایط موجوددر کشور، از حس بلند وطندوستی جدا از م

رهبریت ملی چاره  یک قوم و قبیله قرار بگیرند و بن بستی در اوضاع کشور حاکم شده باشد که مردم جز شکل گیری

دیگری نداشته باشند. حس انسان دوستی و افغان بودن، نه تنها شرایط را برای شکل گیری این رهبریت مساعد می سازد بل 

 یکی پی دیگری از بین بروند. وسیله می شود تا هنجاری های موجود در جامعه،

رهبر آینده افغانستان باید اولویت های کاری زیادی را در نظر داشته باشد. به اساس یک برنامه از قبل تنظیم شده و بر بنیاد 

طرح های جامع، تصمیم بر رهبری افغانستان بگیرد. رهبر ملی افغانستان، قاعدتا فردی باشد که برای تمام افغانستان فکر 
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د و منافع علیای کشور را در تعامالت سیاسی هم در بعد داخلی و در بعد خارجی مدنظر گیرد. رهبری سیاسی افغانستان، کن

د و هم وجهه ملی یک در نظر گیرد که بموجب آن، هم پیوند ملی و میهنی مردم با رهبر گسست می شو را فشار های

. یافتن راه حل های جامع و منطبق به و باید برای آن آماده گی کامل داشته باشد ملی خدشه دار می شود رهبریت کامال

کاری ، ایجاد یک تیم م قاطع برای تطبیق برنامه های بزرگاوضاع کشور، تدبیر در حل بحران ها ) مدیریت بحران(، عز

لی را داشته باشد و به آن شدیدا وفادار رهبر م ،تطبیق برنامه های یکه متشکل از افراد متخصص،متعهد و دانا باشد و توانای

 .از جمله ضروریات شکل گیری یک رهبریت ملی محسوب می شود بوده و صادقانه کار نماید

رفع چالش های همچو ختم خودکامگی افراد زورمند و بی قانون، حاکمیت قانون و تامین عدالت اجتماعی، توانایی ایجاد  

ال افغانستان به یک مرکزیت واحد رهبری، ایجاد فرصت ها برای پر بار شدن شبکه های ملی و بین المللی جهت اتص

، تواضع در تعامالت سیاسی هم در داخل کشور و در خارج، از لحاظ حس وطندوستی و شعور بلند سیاسی جامعه افغانی

از چند دسته شدن فروتنی در برابر خواست های مردم، احترام به قانون اساسی و ارزش های ملی و میهنی، جلوگیری 

از مواردی اند که یک رهبر  رهبریت و ایجاد توافق نظر میان اعضای جامعه در مورد تصمیم گیری در باره مسائل بزرگ

ملی باید جدا و اکیدا به آن متعهد باشد و آن را جز روند کاری یک رهبر ملی در یک کشور بحران زده ای همچو افغانستان 

 بداند.

ر عین زمانیکه مسئولیت بزرگ رهبری یک ملت را می گیرد و اتمام حجت در برابر خواست های ملی یک رهبر ملی باید د

و مردمی می کند، باید دارای تحصیالت عالی، مطالعه باال،در موارد؛ سیاست، تاریخ، دین، جامعه شناسی، امور نظامی و 

رهبران افغانستان، فاقد چنین خصوصیات بوده روان شناسی بخصوص روان شناسی سیاسی داشته باشد. متاسفانه اکثریت 

بر عالوه ایمانداری، تجربه، حس وطندوستی،  اند و این عامل مهم بدبختی ای که کشور در حال حاضر با آن سر دچار است.

  شهرت نیک در انجام امور، صحت درست، صداقت و حوصله مندی باشد.

های جامعه ما باشد که اوصاف تشریح شده فوق را در وجود خود در چنین شرایطی رهبری می تواند پاسخگوی نیازمندی 

داشته باشد و عزم قاطع در حل مشکالت داشته باشد. رهبر معامله گر با خارجیان برای حفظ قدرت خود، توسل به معامله با 

ی مناسبی باشد. شرایط آسیب می زنند، نمی تواند برای جامعه ما، الگوداخلی های قلدر که حاکمیت ملی و تحکیم قانون را،

شکل گیری رهبریت ملی در بخش های گذشته این کتاب به طور مفصل تذکر یافت و لذا الزم نیست تا بار دیگر روی 

موضوعات مطروحه طور تکراری، تماس گرفته شود. اما چیزی که در این روند مهم است این است که شرایط حاضر 

ست. رهبری میتواند چالش های موجود را برطرف کند و از این معرکه بسیار وخیم وهرروز ملت در حال غرق شدن ا

پیروز بدر آید که در جامعه افغانی زنده گی کرده و از بطن جامعه بیرون آمده باشد. چالش ها را درک کرده و مشکالت را 

ا مردم حساسیت موضوع در این زمینه مشوره این است که برای پدید آیی چنین رهبری نیاز است تشخصا لمس کرده باشد. 

 را درک کرده و به این نتیجه برسند که بدون شکل گیری رهبری ملی، امکان عبور از حالت بحران وجود نخواهد داشت.

باید مردم بدانند که شرایط حاضر ایجاب میکند تا یک چهره ملی جدا از پیوند های قومی و لسانی، بر سیطره امور حاکمیت 

ت بپردازد. نیاز است تا درک شود که مجال ملت سازی و ملت بودن بدون محاسبه مرز های کاذب قائم کند و به حل مشکال

قوم، زبان و مذهب هنوز هم در دسترس است و میتواند بمرور زمان متحق شود. نیاز است تا شرایطی را مدنظر گیریم که 

صورت، دشمنان داخلی و خارجی این ملت  نه رهبری ملی شکل گرفته باشد و نه هم مجال آن وجود داشته باشد. در آن
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مظلوع تا تحمیل انواع ظلم و ستم که تاریخ کشور ما بار ها شاهد آن بوده به جان این ملت بریزند و انتقام شکست های 

، عقده شکست ۱۹۱۹و  ۱۸۷۹، ۱۸۳۹سنگین تاریخی خود را از آن بگیرند. عقده سه بار شکست انگلیس به ترتیب در سال 

، عقده شکست و ناکامی امریکا و مدیریت ناکام آن یا بطور عمدی یا هم ۱۹۸۹تا ۱۹۷۹ی سابق بین سال های اتحادشورو

تا اکنون، الینحل ماندن مسئله مرزی دیورند با پاکستان و نگاه های مغرضانه آن کشور به  ۲۰۰۱بصورت خودکار، از 

الینحل ماندن مسئله به شورشیان تروریست و چند ملیتی،  افغانستان، از تولید تروریزم منطقوی تا ارسال کمک و تسلیحات

آبهای مشترک میان افغانستان و ایران، حضور آرام و بی سرو صدای چین در همسایگی افغانستان، احاطه شدن افغانستان 

طقوی و توسط قدرت های اتومی در همسایگی آن، محاط بودن افغانستان به خشکه و وابستگی آن به اقتصادی های بزرگ من

جهانی، اقتصادی مصرفی این کشور جنگ زده و ده ها مسئله دیگر باعث می شود تا این کشور نیازمند یک رهبر فعال 

مبتکر و ملی داشته باشد تا به حل مشکالت مطروحه بپردازد. در غیر آن راهی دومی به نظر نگارنده وجود ندارد و ما 

ان بشمول همسایه های ما از آن استفاده کرده و به قدرت نظامی و اقتصادی بازهم مجبور خواهیم تا قربانی بدهیم و دیگر

 خود مبتنی بر رقابت های ناسالم سیاسی در میادین افغانستان بپردازند.

 کاریزما و نقش آن در بسیج سیاسی جامعه

عقالیی در تاریخ بشریت می اگرچه بسیاری از جامعه شناسان و اهل سیاست کاریزما را نتیجه ازدیاد حس عاطفی و غیر 

بینند وبه آن ارزشی قائل نیستند اما در حال حاضر اگر وجهه کاریزماتیک رهبران مطرح نباشد،روند بسیج سیاسی به 

مشکل بر می خورد. بسیج سیاسی را اصال رهبر کاریزماتیک رهبری میکند، زیرا اگروجهه کاریزماتیک رهبری مطرح 

نداشته باشند، دشوار است تا دور یک محور ملی گرد  ایدیولوژیکیدر امر تجمع فکری و گوی مشخص نباشد و مردم یک ال

بیایند و روی موضوعات بزرگ سیاسی که به سرنوشت ملت و کشور تعلق دارد، تصمیم اتخاذ کنند. در واقع این رهبری 

گ مردمی در یک چوکات منظم کاریزماتیک است که حس جذابیت را در خود نهفته دارد و موجب تشکل سازمان های بزر

از برازنده گی سیاسی و  ،می شود. رهبر کاریزماتیک در حقیقت رهبری است که نظر به مشخصات منحصر به فرد خود

رمز جذابیت برای اجرای امور توسط افراد جامعه برخوردار  نظامی تا استعداد فوق العاده در مدیریت و حل بحرانها، از

 است.

ر واقع امری را انجام میدهند که رهبران عادی قادر به انجام آن نیستند. رهبران کاریزماتیک درست رهبری کاریزماتیک د

زمانی ظهور میکنند که شرایط بحرانی بوده و مواجه با بن بست باشد. شکستاندن بن بست دراوضاع جامعه و تعیین مسیر 

. کاریزما از اینکه برای افراد، حس عشق و عالقه برای حل مشکالت، از جمله کار ویژه های یک رهبر کاریزماتیک است

برای انجام امور خلق میکند، خیلی ها مهم است. رهبران کاریزماتیک در مسیر تاریخ، قادر شده اند تا جمعیت های بزرگ 

دارای را برای انجام امور مهم و سرتاسری روی یک محور واحد جمع نمایند. رهبران کاریزماتیک قسمیکه قبال تذکر یافت 

مشخصه های هستند که قادر به صدور امر بوده و افراد زیر دست شان را وا میدارد تا بدون مهابا به انجام آن بپردازند. 

رهبران کاریزماتیک در شرایطی دست به بسیج می زنند که یا  اتحادی وجود ندارد و یا هم اگر وجود دارد، خیلی ها شکننده 

اتیک، قادر است تا بحران عدم اتفاق نظر و عمل را مهار کند و حاصل آن را در جمع است. در حقیقت امر رهبر کاریزم

  بندی نیروهای فکری و جسمی افراد و توده ها به مصرف برساند.
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رهبران کاریزماتیک در مورد چگونگی پیدایش شرایط رفتار جمعی و بسیج سیاسی جامعه درب های را بروی جامعه می 

اخالقی و عملکردی را در میان توده های بسیج شده اجتماع بوجود می آورد. این تعهد اخالقی منجر به گشود و نوع تعهد 

رفتار جمعی ی  می شود که عامالن آن به اساس ایدیولوژی طرح شده توسط رهبر کاریزماتیک، در تالش و تقال برای 

ات مطرح شده در ایدیولوژی توسط رهبر تغییر جامعه، کشور و جهان می شوند و تالش می کنند تا بر حسب نظری

کاریزماتیک، نظم مورد نظر خود را حاکم سازند. در بسیاری اوقات نظریات رهبران کاریزماتیک، آرمانگرایانه است و در 

 مواقعی، این نظریات انطباق نزدیک به حقایق دارد.

 -اقتدار سنتی، دوم -بع اقتدار وجود دارد: اولبه اساس تعاریف مطرح شده در باب اقتدار و قدرت کاریزماتیک، سه نوع من

اقتدار کاریزماتیک. در اصل کاریزما، قدرت تحول فکر فردی را دارد که به موجب آن فرد تحت تاثیر در  -۳اقتدار قانونی، 

کاریزما  نیروی عمده خالقه در تحول تاریخ بشر قرار می گیرد.آمده تصمیم به ایجاد جامعه ارمانی می گیرد. پس کاریزما 

رابطه فوق العاده احساسی میان فرد و رهبر ایجاد میکند که بموجب آن، تحت تاثیر همین رابطه احساسی و عاطفی، فرد 

این در حالیست که جامعه ی که رهبر فرهمند یا  حاضر است حتی برای بر آورده شدن اوامر و پالن های رهبر جان بدهد.

حد عقیدتی اعتقاد پیدا میکند و شرایط بسیج را کم کم پوره میکند. اعتقاد به یک نظر کاریزماتیک دارد، به نحوی به نظام وا

واحد و در عین حال جمعی، منجر به بسیج مردمی و سیاسی می شود و نظم ارگانیک به جامعه میدهد. نارضایتی عمومی، 

یشتر در زمان بحران اجتماعی نا هنجاری و بی عدالتی از زمینه ساز های یک حرکت بسیجی است و از همه موارد ب

 فراگیر احتمال ظهور بیشتر یابد.

بنا موجودیت رهبر کاریزماتیک یا فرهمند که ویژه گی های یک رهبری سالم را داشته باشد و بتواند دست به بسیج جمعی و 

یت الزم را مردمی بزند از ضروریات زمان محسوب می شود. در اصل رهبری که از لحاظ ویژه گی های شخصیتی محبوب

نزد مردم نداشته باشد از یک طرف مشروعیت الزم را نزد مردم نخواهد داشت و از طرف دیگر برای انجام هیچ کاری 

موفق نخواهد شد. رهبری کاریزماتیکی که دست به بسیج می زند، حتما به خصوصیات همچو ساده گی و اثرگذاری فکری 

در وجود پیروان برای رهبر کاریزماتیک یک شرط حتمی و الزمی است و بر پیروان خود مجهز است. ایجاد حس وفاداری 

برای رهبر کاریزماتیک که وجهه ملی داشته باشد و عمل بسیج جمعی و سیاسی را  بدون آن کاریزما بی نتیجه خواهد بود.

هم و قابل تامل است. اگر موفقانه به انجام رسانده باشد، ارزیابی و تعیین ظرفیت در نحوه عملکرد تیم زیردستش یک امر م

این رهبر از چنین توانایی و استعدادی برخوردار نباشد و نتواند این ظرفیت و پوتانسیل را بسنجد، قادر به عمل بسیج نخواهد 

 بود. 

در مورد بسیج سیاسی که رهبر کاریزماتیک، موتور اصلی آن را می چرخاند، نظریه های مختلفی وجود دارند. بطور مثال 

هبر کاریزماتیک نتواند تلفیقی از سنت و اصل مدرن گرایی را مطرح کند و بواسطه آن نظام مستقر و ایدیولوژی اگر ر

منسوب به آن را به تحلیل گیرد و بدیلی مناسب تری از آن را ارائه کند، در حقیقت سرنوشت جنبش انقالبی و نو گرا که 

به شکست است. اگر چه، هیچکسی قادر به پیش بینی سرنوشت  رهبری آن را شخصیت کاریزماتیک به عهده دارد، مختوم

جریان های سیاسی نیست و نمی تواند میزان موفقیت آن را تعیین و تثبیت کند، اما به اساس قراین و تجربیات حاصله از 

آن وجود  تاریخچه جنبش های انقالبی، خاتمه مسیر تاریخی هر جنبش مستور است و تضمینی در مورد شکست و یا موفقیت

ندارد. در عین زمان، نمی توان این استنتاج را جدی تلقی کرده و دست زیر االشه نشست. اگر جنبش انقالبی و نوگرا که در 
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راس آن کاریزما قرار دارد و همه دارو ندار آن منسوب به حس عاطفه و درک عمیق از بحران ناشی از کمبودی ها و 

لفیقی از سنت و مدرن گرایی توجه کند و حد اعتدال را میان هردوی آن ها حفظ کند، نواقص در جامعه است، به مولفه های ت

 میتوان از ادامه کار جنبش کاریزماتیک مطمئن بود.

در عین حال که رهبر کاریزماتیک، مسیر جنبش را تعیین می کند تا بکدام سمت برود و چه اهدافی را دنبال کند، همزمان با 

قیادت رهبر کاریزماتیک، نوعی آلوده گی ایدیولوژیکی را به تجربه می گیرند. زنده گی سیاسی که آن زنده گی سیاسی تحت 

نوعی از واقعیت های را انعکاس می دهد با ایدیولوژی که آمیخته از آرمان گرایی ها است، آمیزش پیدا کرده و در مسیر 

زما را نوعی از سرخورده گی سیاسی به نسبت همسو در حرکت می شوند.  اگر چه، تحلیل گران و صاحب نظران، کاری

برداشت های آرمان گرایانه آمیخته با عاطفه و احساسات میدانند و نتیجه آن را نوعی نظام سیاسی ای میدانند که با عقالنیت 

س معیار سیاسی بیگانه است و به زعم آنها در بسیار موارد توانایی سنجش و ارزیابی نتایج حاصله از کار جنبش را به اسا

های عقالیی ندارد اما گاهی اوقات، کار و تالش جنبش کاریزمایی باعث می شود تا مسیر عقالنیت را طی کند و منجربه 

 استحکام جنبش کاریزمایی در عین استقرار نظم سیاسی مبتنی بر عقالنیت سیاسی شود.

بست کشیده است و راه حلی منطقی برای مهار  در واقع رهبران سیاسی کاریزماتیک در حالی ظهور میکنند که شرایط به بن

بحران وجود ندارد. رهبران کاریزمایی با دومولفه با هم پیوندار، ظهور میکنند تا نظم موجود با سرشت موجود آن به تحلیل 

رفته و ایده های آرمان گرایانه با برداشت های جدیدی از سیاست رخ در عرصه بکشند.اول: بحران هاسی سیاسی و 

ماعی دوم: نوع رابطه استحکام یافته میان رهبر و پیرو است که زمینه ظهور رهبران کاریزماتیک را در مسیر تاریخ اجت

فراهم می کنند. در ضمن، مشکالت دیگری میتوانند برای رهبران کاریزماتیک چالش آفرین شوند و روند کاریزمایی شدن 

صال به استدالل اینکه، سیاست موجود در جامعه، باعث می شودتا جامعه رهبران را به اختالل و کندی مواجه سازند. مثال ات

و افراد آن فاسد باشند و در دست بیگانگان، منحیث آله و ابزار سیاسی برای تحقق اهداف سیاسی مورد استفاده قرار گیرند. 

مسبب اصلی تمام نا هنجاری یا اینکه چون سیاست دروغ بوده و امکان موجودیت سیاست راستین در جامعه وجود ندارد و 

های موجود در جامعه، نه سیاستمداران و کنش گران سیاسی، بل علم سیاست و حرفه سیاست قرار گیرند، باعث می شود تا 

سیاست بازی و جنبش گرایی سیاسی علی رغم موجودیت رهبر کاریزماتیک با چالش مواجه شود و اصال عالقمندی نداشته 

 باشد.

از اینکه منبع امید برای تحقق آرمانهای یک جنبش سیاسی محسوب می شود و آرمانهای یک ملت در رهبر کاریزماتیک 

شخصیت رهبر خالصه می شود و توده های فقیر  و محروم که جبر تاریخ را تحمل کرده از وی انتظار معجزه را برای 

رهبر کند که حس اعتماد به نفس در میان  رهانیدن از چنگ نابسامانی ها دارند باید، جبنش انقالبی و نوگرا را طوری

پیروان و اعضای جنبش طوری خلق شود که مسیر تکامل تاریخی جنبش علی رغم چالش ها و فرازوفرود ها، به پیروزی 

می انجامد. تجسم عینی شخصیت رهبری کاریزماتیک با حل مشکالت عدیده ای که جامعه با آن مواجه است، مسئولیت و 

رهبر را در نزد مردم باال می برد. در اینجاست که رهبر کاریزماتیک عالوه بر محبوبیت در نزد مردم  سطح انتظارات از

و بلند سطح مشروعیت در نزد توده و حمایت قاطع از تصامیم وی در نزد مردم با مشکالت عدم کارایی جنبش مواجه می 

پرداختن به آن را نداشته باشد، بحران خلق شده ناشی از شود. اگر سطح انتظارات بلند باشد و رهبری کاریزماتیک توانایی 

 عدم تحقق آرمانها، منجر به شکست جنبش انقالبی می گردد.
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در ضمن ضرور است تا رهبر کاریزماتیک جنبش بر عالوه استحکام پایه های مشروعیت خود، به ایجاد سیستمی دست 

راد به ساختار حزبی و یا جنبشی گردد. اگر ساختار حزبی و یا یازد که منجر به استحکام پایه های مشروعیت و پابندی اف

جنبش با افراد و جنبش اساس گذاری خوب نشده باشد، با فوت یا عزل رهبر جنبش، شرط کاریزمایی آن از بین رفته و 

 ان آن نابوده وپراگنده می شوند.وپیر

و  مواجه  می باشدعدم مشروعیت  مستقر سیاسی با نظم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، روانی کهدر جوامع دچار بحران های 

نوعی از فروریختگی سیاسی و ملت بودن را به تجربه می گیرند،نیاز است تا جنبش کاریزمایی با پیش زمینه های چون 

بسیج سیاسی، به تحلیل گرفتن نظم مستقر سیاسی و ارائه بدیل مناسب و قابل قبول بجای آن، وجود رهبر کاریزماتیک، 

تنتاج به اصل تغییر و تحول در جامعه، ایجاد فرصت های ملت شدن و جمع شدن روی یک محور، ارائه طرح های اس

مناسب و مراجعه مفرد به هر مشکل عمده که مسیر تحول و تکامل ملت شدن را مانع شده اند، داشته باشند. در عین زمان 

بری آن رجوع می کنند تا حالل مشکالت خود را یابند و مردم هم برای حل این مشکالت به جنبش های کاریزمایی و ره

انتظار معجزه آسمانی را از رهبر کاریزماتیک دارند. اگر این کار صورت گیرد و مردم به این نتیجه برسند که تنها راۀ حل 

معه سهل باقیمانده در وجود یک رهبر و شخصیت کاریزماتیک به لحاظ تمهیدات سیاسی است، شرایط بسیج سیاسی در جا

 تر شده و نیاز به راه اندازی حرکت های انقالبی است.

 

 افغانستان نیازمند رهبر یا مدیر؟

چون افغانستان کشوری دچار بحران های عدیده ای است و نیاز است تا بر عالوه یک شخصیت ملی در نقش رهبر، برنامه  

و پالن های عملی برای نجات از این ورطه وجود داشته باشد، بنا هردو مشخصه مدیریا رهبر برای حل این مشکالت 

هبری تفاوت عمده و مشابهات های قابل درکی بین این دو واژه ضرورت دیده می شود. از اینکه از لحاظ علم مدیریت و ر

به دیده می شود، بنا نیاز است تا نیاز سنجی شود که برای حل مشکالت کشور، بیشتر به رهبر نیاز است یا مدیری؟ اگر 

مشخص بسازیم در می یابیم که یق کنیم و ترکیبی از هردو را در یک مسیر برای تحقق اهداف فرض مثال هردو واژه را تلف

هردوی آنها الزم و ملزوم یکدیگر اند و نیاز به هردو احساس می شود. در یک کالم کلی میتوان گفت که هردو واژه رهبر و 

مدیر با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. رهبر در حقیقت نظم سازمانی می بخشد و سازمان را در راستای تنظیم بهتر امور کمک 

ر حالیکه مدیر اهداف سازمانی را مشخص میکند و برای آن دورنمای قابل دسترس خلق میکند. این در حالیست، می کند، د

رهبران معموال با ویژه گی خشونت همراه هستند و بیشتر نظم سازمانی را بر مبنای ظواهر قضیه می سنجند و اهداف 

ن زمان که اهداف را برای مدت زمانی زیادی مد نظر می مقطعی و تاکتیکی را دنبال می کنند. در حالیکه مدیران در عی

 گیرند، به آن نظر استراتیژیکی دارند. 

 یژیکی دارد و قدامت آن بیشتر استبا توجه به این مسئله میتوان اذعان کرد که چون مشکالت افغانستان، بیشتر جنبه استرات

بر اریکه قدرت تکیه زند و به حل مشکالت کشور بپردازد.   بنا نیاز است تا رهبر مقتدر ملی با ظرفیت های مدیریتی باال،

چون رهبر از راه تاثیر گذاری بر دیگران، در تالش است تا با راهکار های مشخص، اهداف از قبل تعیین شده را متحقق 

یر. زیرا سازد و همکاری آنها را بشکل گروهی برای انجام امور جلب کند، بنا کشور به یک رهبر نیاز دارد تا یک مد

استفاده رهبری از راهکار های ارتباطی در موقعیت های مختلفی برای اعمال نفوذ بر افراد جهت اقناع آنها برای انجام 
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امور یکی از ویژه گی های یک رهبر مدبر است و باید هر رهبر سیاسی مخصوصا آنهاییکه مسولیت رهبری در کشور 

ه می گیرند نیاز دارند تا چنین خصوصیت را داشته باشند. جهت دادن کار ها های بحران زده ای چون افغانستان را به عهد

به سمت مطلوب، نظارت و کنترول متداوم از روند کاری، سپردن مسولیت به اهل کار، تشکیل یک تیم کاری متعهد و 

د فضای صمیمیت و صادق مجهز با حرفه و مسلک، اقناع گروه های زیر دست برای انجام امور بصورت داوطلبانه، ایجا

دادن حس اعتماد  همکاری نزدیک میان اعضای گروه، جلوگیری از تورم تشکیالتی و ایجاد قومانده و محل صدور فرامین،

به اعضای گروه های زیر دست، نتیجه کار منطقی یک رهبر مدبر است. در واقع کشور ما به چنین رهبری در سطح امور 

 روند مبارزه انقالبی را به صورت درست و موثر رهبری نماید. نیاز دارد تا انجام تکلیف نموده و

رهبر چون منشا قدرت خود را از منشا های عاطفی و کاریزماتیک می گیرد، نیازمند کار موثر است تا روند تحت نظارت 

بصورت متداوم از  وی به بیراهه کشانده نشود. رهبر برای اینکه قدرت رهبری خود را به نمایش گذاشته باشد، نیاز دارد تا

انجام امور مراقبت و نظارت جدی و همه جانبه نماید. رهبر میتواند با شیوه های مختلف مشروط بر رعایت اصل عدالت و 

احترام به حقوق بشر به کنترول و نظارت اعضای گروۀ تحت فرمان خود بپردازد و  دست به تحریک و تهییج آن ها برای 

هبران بیشتر قدرت خود را از برداشت های شخصی و احساسی برداشت می کنند، و به هیچ انجام کار های بیشتر بزند. ر

منبعی مسول پاسخگویی نیستند در حالیکه علم رهبری ایجاب میکند تا چون قدرت اساسا فاسد است و انسان را هم فاسد می 

ل رهبری وجود داشته باشد از انجام تخلفات سازد باید کنترول و محدود شود. برای حل این مسئله نیاز است تا شورای کنترو

از جانب جلوگیری کرده و در صورت ارتکاب جرم و بی عدالتی ، توانایی مواخذه و باز پرس آن را داشته باشد. رهبر 

 خود جزی از فرایند رهبری باشد نه تمام آن. رهبر باید خود را مسول پاسخگویی تمام اشتباهاتی بداند که دردرواقعیت امر، 

 زمان تصدی وی ارتکاب گردیده است.

برای این منظور، در فرایند انقالبی در افغانستان، ایجاد شورای انقالبی را منحیث یک اصل پذیرفته و آن را مد نظر می 

گیریم. شورای انقالبی متشکل از کلیه دستندرکاران و کارفرمایان اجرایی نظم انقالبی است که توانایی رهبری را داشته 

د. زیرا تنها رهبری نمیتواند مسولیت تمام امور را بدوش بگیرد و تمام امور را انجام دهد. رهبری در صورت نیاز، باید باشن

رهبر باید متبکر باشد تا طرح های جدید را  به زیر مجموعه های حمایتی برای حل مشکالت و انجام امور مراجعه کند.

یقت رهبری در معیاری های اداره خوب، یک اصل است در حالیکه چنین برای حل مشکالت مختلف پیشنهاد نماید. در حق

اصلی همواره برداشت های سنت گرایانه و غیر حرفه یی مد نظر گرفته نشده است. بهبود کاری سازمان از جمله مسولیت 

به ترتیب به اساس های یک رهبر است. رهبری در واقعیت تمرکز بیشتر بر ترغیب و ازدیاد پیروان می کند تا امور کاری 

مسولیت ها و بر بنیاد شایستگی میان افراد سازمان تقسیم گردد. بعدا رهبری مکلف به نظارت از پیشرفت و انکشاف کار ها 

بپردازد. رهبری در حالیکه بر پیشرفت اوضاع تمرکز دارد، دورنما نیز برای سازمان انقالبی ترسیم کند. یعنی رهبری 

یک اصل نا تکمیل بوده و کار رهبری را زیر سئوال می برد. در ضمن رهبری که دور نمای  بدون دورنمای استراتیژیک

وسیع در مورد اوضاع نداشته باشد و نتواند ظرفیت های در دسترس را بسنجد، رهبری ناقابلی است. ایجاد حس اعتماد میان 

جدا توجه داشته باشد. رهبر وضع نا هنجار رهبری و صفوف سازمان انقالبی، از مسولیت های است که رهبری باید به آن 

را نپذیرفته و با آن جدال است. این به این معنی است که رهبری که در صدد ایجاد فضای مناسب برای تغییر و تبدیل 

 نباشند و آن ها را دست کم گیرد، رهبر بی مسولیت و بی کفایت است. عناصر کلیدی که در بهبود اوضاع موثر هستند،
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ه این نتیجه رسیدیم که افغانستان اول تر از مدیر نیاز به رهبر دارد تا به انسجام امور بپردازد و نظم سازمانی را حال که ب

برای انجام بهتر کار ها، راه اندازی کند،نیاز است تا بدانیم که آیا به مدیر هم نیاز داریم تا در پهلوی رهبر، در عرصه 

 د، سهم داشته و نقش ایفا کند؟سازمانی و رهایی مملکت از بحران موجو

چون قبال متذکر شدیم که یک رهبر خوب با ویژه گی های، برونگرایی، انسان گرایی، حس اعتماد به نفس، داشتن استعداد 

باال در سخنرانی و افاده اهداف و برنامه هایش، حس جذابیت برای جذب بیشتر افراد همراه می باشد، و در راستای اهداف 

ن شده و با استفاده از همین ویژه گی ها، کار را به انجام می رساند. بنا تنها رهبر نمی تواند تا تمام کار ها را از قبل تعیی

انجام دهد. لذا یک مدیر در سطح درجه دوم نیاز است تا دستیار یک رهبر ملی باشد. این مدیر یا در سطح صدراعظم و یا 

دام کند. رهبری ای که توانمندی ایجاد رابطه با زیر دستان بخصوص یک هم در درجه معاون رییس جمهور میتواندعرض ان

مدیر را در برای اداره امور کشور نداشته باشند، هر لحظه منتظر وقوع حادثه ای باشد که فرایند سازمانی برای بسیج 

ع رهبر توانایی تطبیق این انقالبی را صدمه می زند. مدیر هم باید مدیری باشد که در راستای برنامه های درازمدت و وسی

 برنامه ها را داشته باشد. اگر چنین توانایی را نداشت، مسلما که مدیر نیست و نیازی به آن دیده نمی شود.

 

 دالیل عدم شکل گیری رهبریت ملی

گذشته از بعد خارجی آن  ،و غیر منسجم بودن ناشی از غیر مناسب بودن اوضاع ها ، بی نظمیدر اکثر موارد، نا هنجار ها

که آن هم بصورت پیوندوار به رهبری ملی وابسته است، ناشی از عدم موجودیت رهبری ملی دانسته می شود. رهبری ملی 

به نا چار به  های ملی، در در اوج بحران  ظهور کرده یدر افغانستان یا اصال شکل نگرفته و یاهم اگر شکل گرفته، رهبران

لسان، کشانیده شده و ر چسپ قومی به آن زده شده است. این کار عوامل و علت های مختلفی دارد که سوی سمت و منطقه و 

پرداختن به مهم ترین آنها، ضرورت تحریر ونگارش بخش حاضر تحت عنوان دالیل عدم شکل گیری رهبریت ملی را 

ت را بسیج کنند که مطمئنا با این کار منافع در بسیاری مواقع رهبران ملی برای اینکه نتوانند مل حتمی و الزمی می سازد.

قدرت های بزرگ به خطر می افتد، دچار دسیسه های مکارانه دشمنان شده اند. پیش کشیدن مسائل قومی، لسانی، مذهبی 

همه و همه ناشی از درک نادرست وضعیت و پی نبردن به دسیسه های است که دشمنان این مرزوبوم برای حفظ منافع خود 

داده اند و رهبران بی تجربه ما به علت احساسات سیاسی )که زهر مقاتل برای رهبری سیاسی، احساسات است( دچار انجام 

دسیسه های شده اندکه هم روند ملت سازی و ملت شدن را از ما گرفته است و هم این ملت را به اوج عمیق ترین بحران ها 

ی ی بوده که نه توانایی و ظرفیت اداره کشور را داشته اند و با کشانیده است. این وضعیت ناشی از خامی رهبران سیاس

تاریخ این کشور بیگانه بوده اند ونه به تاریخ به دشمنی های این ملت با بیگانه توجه داشته اند. برای مشرح ساختن موضوع 

ت، استفاده کنیم. تعمق کنیم بهتر است از تجربیات و عینیات که در طول حد اقل چهل سال پسین در این کشور تجربه شده اس

ملی در این  -که ریشه اصلی عدم شکل گیری رهبری ملی در این کشور چه بوده است؟ یا به واقعیت امر رهبران سیاسی

واقعا کشور شکل نگرفته است؟ آیا به راستی این ملت توانایی و استعداد پرورش دهی رهبران ملی را نداشته است؟ آیا 

 تاریخ کشور خویش، منحیث یک ملت متحد و منسجم ظهور کنیم؟ نتوانسته ایم در مسیر
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در کل عدم شکل گیری رهبر ملی در افغانستان در مسیر تاریخ عوامل متعدد خارجی و داخلی داشته است. اما رویهمرفته  

هبر بعد خارجی قضیه بسیار جدی است. در بحث شکل گیری رهبری ملی، حساسیت های زیاد در خصوص پدید آیی یک ر

 ملی که بتواند به انسجام ملت دست یازد و هویت ملی را بصورت متوازن تمثیل کند، وجود دارد.

برای اینکه این موضوع را بیشتر مورد بحث گرفته باشیم، نیاز است به تک از عوامل به صورت منفرد پرداخته شود. چون 

در روند ملت سازی و ساختن هویت واحد ملی هر چه این عوامل باعث شده تا اکنون رهبری ملی شکل نگیرد و ناهنجاری 

بیشتر محسوس باشد. زیرا اگر رهبر ملی وجود نداشته باشد و مردم را روی یک محور واحد ملی جمع نکند، امکان انسجام 

این روند وجود نخواهد داشت. در ضمن چالش های موجود در کشور، همه ناشی از عدم یک رهبری فعال ملی بوده که 

د. بر حد، بنام منطقه، قوم و لسان عمیق شوشده تا مرز بین مردم این کشور به عوض عرض وجود کردن یک ملت وا باعث

عالوه در این بحث الزمی میدانم تا بر بعضی عوامل بعنوان موانع اساسی عدم شکل گیری یک رهبریت ملی اشاراتی 

 داشته باشم. یمجمل

زیرا رهبران ظهور کرده  این عامل باعث شده تا اصال رهبری ملی شکل نگیرد. :در نزد رهبران موجود قومی اتتعصب-۱

در منصه سیاسی کشور، بیشتر بر عوامل و فاکتور های قومی توجه دارند و بیشترینه عقبه حمایتی شان، برخاسته از 

رت قومی استفاده مطالبات قومی، لسانی و مذهبی است. این طیف از رهبران همواره برای کسب قدرت شخصی، از قد

میکنند. شرط می بندند که در صورت کسب قدرت و پیروزی در آزمون حصول منافع سیاسی، بر عوامل و تمهیدات سیاسی 

از لحاظ قوی عطف توجه بیشتر خواهند داشت. فرضیه های برد در چنین بازی های کثیف سیاسی که بیشتر ضبغه قومی 

د. اکثریت مردم از موجودیت چنین رهبرانی که همواره در تالش کسب قدرت دارد، حساب کردن روی عوامل قومی می باش

میدهند تا در قدرت حفظ شوند. بحث کارایی و یا عدم اند و مسائل قوم و تبار را بعنوان حربه سیاسی مورد استفاده قرار 

روز است که سائر ملت موثریت آن، برخاسته از موجودیت فرهنگ بدوی و بدون نظر گرفتن تمهیدات مدرن و عصری ام

آن را بعنوان عامل مخرب و زیان آور تلقی میکنند. در واقعیت امر اگر چنین عاملی را بدون در نظرداشت تبعات زیان آور 

مدنظر نگیرد، به یقین که رهبر آینده کشور به خطا رفته است. تعصبات قومی ریشه در فرهنگ بدوی دارد که عامل آن،  آن،

ستعماری قدرت های هژمونی خواه می باشد. قدرت های بزرگ با ایجاد مرز های کاذب میان اقوام نتیجه سیاست های ا

ساکن در افغانستان، به استناد محیالنه از گذشته تاریخی، درز و فاصله میان اقوام را بیشتر ساخته و از جو مساعد شده برای 

ساسا ریشه در فرهنگ های فرد محور و غیر عقالیی ای تطبیق و تحقق اهداف شوم خود استفاده می کنند. تعصب قومی، ا

دارد که نه تنها اتحاد و انسجام ملی را منحیث یک فاکتور مهم ملت شدن را از بین می برد، بل روند ملت شدن را نیز آسیب 

های  می زند. تعصب قومی در اصل، تقسیم افغانستان واحد به حصه های مختلف و بدون پیوستی است که تطبیق سیاست

تجزیه طلبانه دشمنان این کشور را جنبه عملی بخشیده و آن را متحقق می سازد. تعصب قومی منحیث سرطان غیر عالج به 

دورن پیکرملت افغانستان ریشه دوانده و حس همدیگر پذیری و فرهنگ تساهل و تسامح در قبول دیدگاه های شهروندان کشو 

 را بی بیناد می سازد.

از اینکه فرهنگ سیاسی به گونه آن چنانی آن در جامعه ما انطباق با  یر متعارف و منحصر به فرد:گروه بندی های غ-۲

وضعیت جاری در کشور ندارد و حاصل کار نهاد های سیاسی در کشور، ترویج فرهنگ سیاسی غیر متعارف به لحاظ 

( در کشور شکل گرفته است. نهاد های کارکردی است، بنا نوعی از گروه بندی غیر متعارف و منحصر به فرد) فرد محور
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سیاسی موجود در کشور، به عوض ترویج حس خود باوری سیاسی، به تبلیغ سیاست های فرد محور در درون این سازمان 

گروه های سیاسی، به ناچار برای شکل دهی یک جریان ها منحیث محل تجمع افراد به لحاظ عقاید سیاسی می پردازند. 

ترکیب نا متجانس گروه های درون  قبل از تولد، به جلب و جذب افراد از هر قماش می پردازند.سیاسی، در مرحله ی 

سازمانی، زمینه را برای انارشیزم سازمانی و نا هماهنگی کلی ایجاد می کند. در این موقع، چون فرصت مساعد شده 

ایگاه خود اقدام می کنند. فرصت های پیش رهبران بی پایه از لحاظ حمایت اعضا، به مانور های سیاسی برای استحکام ج

برای این قماشی از رهبران، مجال می دهد تا برای حفظ جایگاۀ خود به ترویج فرهنگ انارشیزم و ایجاد تفرقه اقدام کنند. 

پس نتیجه حاصله از روند مذکور، ایجاد و اساس گذاری رهبری منحصر به فرد است. چیزیکه افغانستان را میان گروه های 

قومی و سمتی تقسیم کرده و حس همدیگر پذیری را شدیدا آسیب رسانده است. حس قوم گرایی در میان توده های عام به 

حدی قوی است که اولین پرسش بعداز مراوده معمول در هنگام روبرو شدن افغانها، محل تولد و یا سکونت اصلی فرد می 

وسیله رهبران قومی و نوعی از رهبری فرد محور و منحصر به فرد باشد. این کار به کرات تجربه شده است. این حس به 

توجیهی خوبی برای تداوم و بقا در قدرت سیاسی است، تا با استفاده از آن، شرایط به گونه ای مساعد شود تا رهبران ملی و 

 کلی نتوانند مجال ظهور یابند و بن بست موجود را بشکنند.

رسم معمول در عرصه سیاست مداری و کار سیاسی در جامعه   فاز بعد از کسب قدرت:فاصله گیری رهبران از مردم در -۳

افغانی این است که رهبران تا زمانی به اصطالح رهبر مردمی و جمعی باقی می مانند که به قدرت نرسیده اند، اما با رسیدن 

ریک و تهییج حس مردمی و صادقانه مردم به قدرت، فاصله میان رهبران و مردم به حد قابل توجهی قابل لمس می شود.  تح

برای رهبران سیاسی این مجال را مساعد ساخته تا با استفاده از آن به قدرت برسند و در فاز بعدی رسیدن به قدرت، با 

اعمار دیوار های کانکریتی، توده ها مجال حتی دیدار با رهبر را نداشته باشند. در ضمن چون سطح انتظارات توده ها به 

نا هنجاری های موجود در جامعه، بسیار زیاد است و توده ها برای حل مشکالت شان به رهبر مراجعه میکنند. در  علت

عین زمان چون رهبر قبال برای بقای خود محصور دیوار های کانکریتی و قصر های فرمایشی شده است و از روبروشدن 

صداقت رهبر در قبال رسیده گی به مشکالت شان را به تجربه توده ها متوجه عدم با مردم به علت های مختلف می هراسد، 

می گیرند، نوعی از بی تفاوتی و مایوسیت سیاسی، در عرصه کارسیاسی و سیاستگذاری بر اوضاع حاکم می شود. رهبران 

. گذر زمان سیاسی با عدم توجه به عمیق ترشدن فاصله میان خود شان و توده ها، به رسم معمول سیاست بازی ادامه میدهند

از رهبران سیاسی و توده ها و پیروان شان،  دوقشر متفاوت می سازد و تقابل شدید میان منافع گروه حاکم و توده ها بوجود 

می آید. روند سیاسی بودن هم در همین کارزار شدیدا آسیب می بیند و نوعی از بی تفاوتی سیاسی بر اوضاع حاکم می شود. 

رهبران سیاسی منحیث رهبران مردمی و عدم شکل گیری یک رهبریت ملی است که به وخامت  نتیجه حس عدم اعتماد میان

 آن کمک کرده و تاثیر عمیقی باالی اذهان عامه باقی مانده است. 

از قضا چنین رسمی وجود داشته است  عدم فرهنگ سیاسی نهادینه شده که بر هویت ملی واحد تاکید بیشتر داشته باشد:-۴

رهنگ سیاسی قابل قبول برای همه اقشار جامعه، بر سمتی بودن سیاست منحیث راهکار مساعد برای رسیدن که ما بجای ف

به قدرت توجه داشته ایم. چون فرهنگ سیاسی میزان مشروعیت و رضایت مردم را از نظام سیاسی مستقر تقویت می کند و 

چار مردم مجبور به قبول دیدگاه های سیاسی رهبران و حس اعتماد را برای مردم نسبت به نظام سیاسی میدهد، بنا به نا 

جریان های سیاسی می شوند. بر عالوه یکی از شروط بی ثباتی سیاسی هم عدم موجودیت فرهنگ سیاسی نهادینه شده در 
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گ میان مردم است که به سقوط نظام سیاسی مستقر کمک می کند. تاکید بر هویت واحد و جمعی ) ملی(، نهادینه شدن فرهن

سیاسی کارا، اثر گذاری جریان های سیاسی واقعا ملی، تا کید بر اصل مساوات بر مبنای ارزش های انسانی و عقیدوی) 

اسالمی(، توجه به نیاز مندی های موجود در جامعه و رسیده گی سران حکومتی برای رفع این چالش ها از جمله مواردی 

 ی موثر و مفید واقع شوند. هستند که میتوانند برای شکل گیری یک رهبریت مل

عدم مسولیت پذیری رهبران سیاسی در افغانستان، با توجه به نیاز ها ی موجود در جامعه، رعایت نکردن اصل احترام 

متقابل از لحاظ حقوقی بر توده ها، نوسان در سیاست های سران حکومتی و ده ها مسائل دیگر، باعث می شود تا حس شکل 

احتمال بوجود آمدن آن، به قابل قابل مالحظه ای تقلیل یابد. یعنی در این مورد ما با نگاه های  گیری یک رهبریت ملی و

گیری یک رهبریت ملی مواجه هستیم که نمی توان از آن عدول  کرد و آن را  تقلیل گرایانه و غیر محتمل مبنی بر عدم شکل

 نادیده گرفت.

چون بحران های پیهم در مسیر تاریخ  شکل گیری رهبریت ملی: فقدان عدم پخته گی روند ملت سازی بعنوان عامل مهم-۵

باعث شده تا ما سیر تاریخی تکامل روند ملت سازی را به تجربه نگیریم، بنا یا اصال حس همدیگر پذیری و یکی بودن 

و پنجه نرم کرده  وجود نداشته و یا هم اگر داشته بسیار ضعیف بوده است. بحران های تاریخی ای که این ملت با آن دست

است، به حدی به روند ملت سازی در افغانستان ضربه وارد کرده است که از سر گیری آن را به این زودی ها غیر ممکن 

می سازد و انکار از آن را جز بدیهیات می شمارد. در این مورد، بعضی از برداشت ها تقلیل گرایانه بوده و صورت 

بی روند ملت سازی در افغانستان نشان میدهد و بعضی دیگر، تحلیل های کل گرایانه معکوس این قضیه را در صورت ارزیا

بوده و تا حدی میتوان به آن امید وار بود. نا تکمیل ماندن این فورمول که آیا ما یک ملت واحد هستیم تا روند ملت سازی را 

جدیت پرداخته شود. موجودیت فرهنگ عوام عمال به تجربه بگیریم یا خیر؟ یا پرسش اساسی است که بایستی به آن به 

فریبانه و عدم صداقت رهبران سیاسی در مردم، فقدان یک حس جمعی برای از سر گیری روند ملت سازی که یک روند 

طوالنی است، استفاده ابزاری رهبران از حس اعتماد مردم نسبت به آن ها، فقدان تسجیل صالحیت های رهبران سیاسی 

مردم در عرصه بازی های سیاسی، عدم توجه به خواست های مردم برای بر پایی عدالت، نمادین بودن منحیث خدمتگاران 

میزان حمایت توده ها از رهبران سیاسی و..... باعث می شوند تا ما از یک طرف نتوانیم روند ملت سازی را آغاز کنیم و 

یگر، این حس باعث می شود تا مردم اصال به نتیجه حاصله آن را صرف شکل گیری رهبریت ملی نماییم و از طرف د

بمثابه  ، موجودیت فرهنگ پوپولیستی در میان رهبران سیاسی شکل گیری یک رهبری ملی عالقه ای نداشته باشند.

بزرگترین چالش در برابر شکل گیری یک محوریت ملی مطرح است. گریز آن، مساعد نیست و کمکی به حل مشکل 

 نخواهد کرد.

اگر یک جمع بندی کلی از عوامل، عناصر و فاکتور های ذکر داشته باشیم و روند آسیب شناسی را به گونه ای درست به 

تحلیل گرفته و عملی ساخته باشیم، به این نتیجه می رسیم که موجودیت فرهنگ عوام فریبانه، فقدان فرهنگ نهادینه شده ای 

ی، نا پخته گی روند ملت شدن، فقدان دانش سیاسی در نزد رهبران سیاسی سیاسی، عدم تاکید بر هویت مشترک و جمعی مل

برای چگونگی رهبری کشور و نجات از بحران موجود از جمله عوامل هم عدم شکل گیری یک رهبری ملی دانسته می 

هبر و قاعد ملی شود. در حالیکه نهادینه کردن فرهنگ سیاسی که تاکید بر هویت جمعی داشته باشد و یک فرد را بعنوان ر

بپذیرد و برنامه های وی را مالک عمل بدهد، تالش و پیکار برای ملت شدن از طرف یک جریان خالصا ملی و نهادینه 
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کردن حس همدیگر پذیری به امید اینکه از ورطه بحران موجود بزود ترین فرصت بیرون شویم، کار در جهت پویایی 

سیاسی، ترویج افکار ملی و زدودن تعصبات قومی  ولسانی از جمله ابزاری  جامعه به لحاظ قضاوت در نحوه کار رهبران

 هستند که بر شکل گیری رهبری ملی در کشور کمک کرده و موثر واقع خواهند شد.

 

 ایجاد محوریت ملی )رهبری ملی(و  نیاز به رهبر ملی در شرایط کنونی

با به تحلیل گرفتن و درک این مسئله که، رهبر ملی چگونه یک شخصیت باشد و چه اوصافی را داشته تا مستعد فعالیت و 

نماینده مردم و کشور در عرصه سیاست های داخلی و خارجی باشد و بتواند از منافع مردمی و جمعی دفاع کند و در عین 

راه حل مشکالت هستند. اینکه رهبری ملی جود آمدن یک رهبرملی، حال دالیل عدم شکل گیری رهبری ملی و نیاز به و

چگونه میتواند بوجود بیاید و راهکار های که مستلزم پدید آیی یک رهبریت ملی است کدام ها اند؟ نیاز به طرح های جامع و 

ه مشکالت یافت اند، ریشتا با توجه به حساسیت موضوع و چالش های عدیده ای که این روند با آن مواجه  دارد همه جانبه

شود و جنبه عملی بخود گیرد. در بحبوحه روند رهبرگرایی، و التزام به موجودیت یک رهبر ملی که نماینده از منافع قاطبه 

ملت را بکند و بتواند هیکل سیاسی افغانستان را منحیث یک کشور قدرت مند در نزد رقبای داخلی و خارجی قوی و باثبات 

است تا شرایط به گونه ی مساعد شود تا با استفاده از فرصت های موجود و در دست داشته و با در نشان دهد، الزم 

نظرداشت امکانات فعلی، روند بسیج سیاسی مردم آغاز شود. زیرا روند بسیج بدون رهبر امکان ندارد و به همین ملحوظ ما 

ت و خلق بحران در کشور، مضاعف شده است. در تا حال شاهد گیری رهبری ملی نبوده ایم و این کار بر حجم مشکال

، تماس نگرفته اند بنا ضمن، چون نیاز به رهبری را محدودی کسانی تا حال مطرح کرده اند و اکثریت به این نکته حساس

 نیازاست تا بدانیم که چرا به رهبری ملی و ایجاد محوریت ملی نیاز است؟

 نیاز است، تا این روند را برای سه هدف اساسی بعدی هدایت کند:به رهبری ملی؛ بخاطر بسیج و انسجام ملی  -۱

در خصوص بسیج   دموکراتیک مدیریت کند.  -الف . رهبری ملی باید روند بسیج ملی را برای تحقق یک انقالب ملی     

سیاسی انقالبی و تحقق یک انقالب ملی قبال در بخش های بسیج ملی ورهبری این نبشته تذکر فراوان رفته است و نیاز نیست 

تا تکرارا به طرح موضوع پرداخته شود. اما تا جاییکه ایجاب می کند تا قبل از تحقق انقالبی و روند بسیج انقالبی، یک 

د داشته باشد. روند بسیج زمانی میتواند با موفقیت همراه باشد که رهبری سالم داشته تا آن را رهبری سالم و مدبر وجو

رهبری و هدایت درست نماید. در ضمن، در جریان روند بسیج ملی برای انقالب، موجودیت رهبر بر عالوه رهبری جریان 

الب و روند تا آدرش مشخص از باب رهبری انقبرای جذب تازه واردان به صف انقالب نیاز است. این جریان نیاز دارد 

های مربوط به آن داشته باشد. برای کشانیدن بیشتر مردم و قناعت آن ها، مطمئنا که مطرح موضوعات به انقالب، از آدرس 

 مشخص و رهبری ملی با حفظ پیشینه آن در کارزار سیاست امر حتمی و الزمی شمرده می شود.

رهبری باید برای ختم نفاق و بی اتفاقی  رای زدودن تعصبات قومی و لسانی تالش و پیکار نماید.ب . رهبری ملی باید ب      

ظهور و موجودیت رهبر ملی که نماینده گی از حقوق عامه مردم بتواند و  در بین ملیت های ساکن در افغانستان تالش نماید.

مهم است. مرز های کاذب تعصب و قوم گرایی از  حیثیت ملی و سرتاسری داشته باشد، برای ختم تعصب و تعصب گرایی

یک طرف ما را منحیث یک ملت واحد تکه و پارچه کرده است و از طرف دیگر، این مسئله باعث شده تا فرایند ملت شدن 

را به کندی بپیمایم. اصال رهبری ملی وجود نداشته تا مردم بجای قوم پرستی و تعصب، قانون ملت بودن و همدیگر پذیری 
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ا تجربه کنند. رهبر ملی نبوده تا مردم بوی اعتماد کنند و حس از خود بودن و باهمی بودن را در مقابل لسان و قوم ترجیع ر

دهند. رهبری ملی نباید از این نکته غافل باشد که فرایند ملت شدن، با قربانی دادن ها و ایثار گری ها ممکن است. اگر 

 بدست آوردن دیگری نخواهیم بود. چیزی را از دست ندهیم، اگر قادر به 

اینکه ما افغان هستیم   ج . رهبری ملی باید حس همدیگر پذیری و تقویت فرهنگ سیاسی را در اولویت کاری قرار دهد.     

و باید برای خانه مشترک ما افغانستان کار کنیم، مسئله بسیار مهمی است. تا جاییکه فقدان همین مفکوره باعث شده تا حتی 

انیم منحیث یک ملت واحد اتحاد و انسجام ما را در برابر حوادث حفظ کنیم. همین خالی بزرگ باعث می شود تا دشمنان نتو

ما با صد حیله و نیرنگ، با توسل به سیاست بازی های مغرضانه، درزها و فاصله را میان اقوام ساکن در افغانستان، عمیق 

کنند. اگر متحد بودیم و احساسی برای مبنی بر افغان بودن برای مان دست داد،  بسازند و از آن به نفع خود استفاده ابزاری

کلید حل تمام بحران ها و چالش ها را دردست داریم. اگر چنین فکری نداشتیم و باز هم به فکر ) تو تاجک، تو هزاره، تو 

ل ما خواهد بود. زیرا در بسیاری مواقع همین پشتون و تو ازبک و.... ( شدیم، راه رفته را باز می رویم و هزار بدبختی بدنبا

 خود خواهی ها باعث شده تا نتوانیم در برابر مشکالت بروز کرده، مقاومت و ایستاده گی نماییم و قادر به مهار آن باشیم. 

 رهبر ملی از یک طرف ملت را به ملت شدن وامیدارد و از . به رهبری ملی جهت تسهیل روند ملت سازی نیاز است -۲

طرف دیگر، زمینه را برای ختم کینه ها و کدورت ها مهیا می سازد. رهبر ملی باید بداند که قوت ما در اتحاد ما است. اگر 

نتوانیم منحیث یک ملت متحد و انسجام یافته از لحاظ مسائل قوم و زبان ظهور کنیم و به حیاث سیاسی خود ادامه دهیم، 

ش های برخاسته از نیرنگ و حیله آنها نخواهیم بود. فرصت های زیادی را از دست هرگز قادر به مقابله با دشمنان و چال

داده ایم تا جاییکه، بسیاری اوقات تصور می شود که دیگر مجال ملت شدن باقی نمانده وبه مرز تجزیه نزدیک هستیم. در 

ه حل می بود و مشکالت ما را حل حقیقت، تجزیه به معنای نابودی ما منحیث یک ملت خواهد بود. باز کاش که تجزیه را

میکرد. صرف نظر از مسائل دیگر، از لحاظ منابع و ثروت های زیر زمینی به فضل خداوند متعال)ج(، تقسیم اراضی به 

چهار گوشه و کنار افغانستان، به صورت انداموار و بهم پیوسته تقسیم شده است که امکان تجزیه و جدا شدن را از ما می 

سنگ های گران قیمت وافر است و نیاز به آن را حتمی می ر در همین باشد تا تجزیه نشویم. اگر در شمال  گیرد. شاید خی

سازد، در جنوب منابع زیر زمینی مثل لیتیم بیشتر است و ضرورت ایجاب می کند تا به هردو همزمان برای بقای حیات 

عت زیبا دارد، جنوب وشرق زمین های وسیع قابل زرع افغان ها دسترسی داشته باشیم. اگر شمال آب های فراوان و طبی

دارد. پس با نگاهی اجمالی به این وضعیت میتوان گفت که تجزیه نه تنها مشکالت ما را حل نمی کند بل مضاعف مشکالت 

 هم خواهد بود.

اگر رهبر ملی بتواند بصورت موثر دست به انسجام : به رهبری ملی برای ایجاد یک نظام خوب و پاسخگو نیاز است -۳

ملت بزند و ملت را متحد بسازد تا جاییکه هیچ فاصله ای از لحاظ موجودیت و بهم پیوستگی اقوام ساکن میان مردم باقی 

نماند، در این صورت یک نظام سیاسی پاسخگو و خوب مستقر خواهد شد. در واقع مشکل اصلی نظام های سیاسی مستقر 

جهان بخصوص در افغانستان این بوده است که هیچ زعامت ملی برای رفع مشکالت و رسیده به انتظارات مشروع مردم  در

شکل نگرفته است. در واقع، این یک فرصت است تا مردم، برای ایجاد و تاسیس یک نظام مردمی، تالش کنند و مرز های 

دشمنان ما، کنار گذاشته و برای ختم بحران موجود و مهار چالش کاذب قوم گرایی و سمتی پرستی را منحیث ابزار تحمیلی 
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در صورتیکه مردم به رهبر و زعیم ملی منحیث نماینده با صالحیت خود اطمینان داشته و نظام  های اینده تالش نمایند. 

مردم برخوردار می مستقر سیاسی را از خود بداند، میزان مشروعیت نظام سیاسی نزد مردم بلند رفته و از حمایت بیشتر 

شود. برخورداری از حمایت مردم برای تطبیق برنامه های اقتصادی و سیاسی نظام سیاسی مهم است و به رهبر ملی مجال 

توفیق بیشتر میدهد. از طرف دیگر، دولت و نظام سیاسی مستقر را از گزند توطیه های خارجی و داخلی به حد قابل اطمینان 

 حفظ می کند. 

سیاسی از مشروعیت سیاسی بر خوردار بود و از گزند دشمنان در امان. در حقیقت هم مجال تامین عدالت را  پس اگر نظام

می یابد و به تصفیه حساب گذشته می پردازد و از هم قادر می شود تا شرایط بهتر زنده گی را برای مردم بی چاره و ستم 

 دیده افغانستان مساعد سازد.

 و من هللا التوفیق
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 سخن آخر

در مذمت انقالب و اهل آن، به فراوانی و به حد اشباع سخن رفته است. تا به آن پایه که باور به آن جزو بدیهیات اولیه و 

انکار آن، انکار بدیهی دانسته می شود. خشونت و عواقب نا مطلوب انقالبات بشری گویی به تنهایی کافی بوده تا این پدیده، 

نا مطلوب جلوه کند. انقالب فی نفسه بد نیست ولی فاکتور های که موفقیت و کارایی و یا ناکامی و عدم کارایی نا خوشایند و 

آن را تعیین میکنند مهم است؛ تا چهره انقالب را خوب یا بد جلوه دهد.انقالبی بودن صفت خوب و غیر آن صفت شهروند بی 

د بر زنده گی وی چه خوب و چه بد تاثیر بگذارند؛ از دست داده است. اوت در برابر عوامل را که میتوانخاصیت است که تف

فراوانی عوامل که باعث انقالب و یا عدم آن می شود، ما را نا چار به کاوش عمیق در این باب می سازد. پس دگماتیسم در 

ت ها در صف چپ مصاف فرهنگ انقالبی، جایش را به استدالل و ثبوت خالی میکند. انقالبیون در صف راست و دگماتیس

 .مبارزه قرار میگیرند و صف آرایی میکنند. برنده میدان کسی خواهد بود که حقانیت دارد. پس حق با انقالب است

ما پیرو انقالب بر حق هستیم. بسیاری ها با طرح های ما مبنی بر راه اندازی یک انقالب ملی مخالف هستند. من جز یک  

کاروان بزرگ ملی هستم. من یک انقالبی اخالق گرای رویا پرداز و آرمان گرای بریده از واقعیت نیستم. آرمان های من به 

ود واقعیت های عینی جامعه را به تصویر می کشد و نیاز تغییر و تحول کیفی در مثابه حقیقتی بدون بدیل است که در نفس خ

اسالمی و انسان گرایانه ام از یک "جامعه نا به سامان چون جامعه افغانی"  های زنده گی ما افغان ها را ندا میدهد. برداشت

ارزش های نوین، اصیل و انقالبی  ایجاد جامعه بدون طبقه با تقسیم عادالنه ثروت در عرصه اقتصادی در چار چوب

اسالمی بر پایه تحلیل های شفاف، مشخص و واقع گرایانه از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی کشورم و دیگر 

کشور ها و ملت های تحت جبر و استعمار امپریالیزم جهان خوار است. رهایی کشور و مردمم با برداشت های واقع گرایانه 

یل دقیق و جامع از وضعیت کنونی امکان پذیر است. شرایط حاضر جو سیاسی مطلوب را برای تغییر و تحول بر مبنای تحل

 .انقالبی و بنیادین ندا میدهد. پس برای این تغییر باید تالش کرد

نگ ما به پاس و در پاداش رنج های بیشماری ملت رنج دیده ام، انقالب را پیش بین شده ام. غلو و اغراق؛ هردو در فره

مردود است. قاموس انقالبی ما، شبیه کاروان طویل و عظیم بشری است که در هر جرح و تعدیل ایستگاهی، دچار نوسان 

نمی شود. استواری و قامت بر افراخته گی از خصوصیات بارز این کاروان است. حرکت های مردمی با پشیبانی قوت 

قلب میدهد. من راهی انقالبی را برگزیدم تا انقالب شود و انقالب مردمی نیروی فزاینده ای است که به ما هرروز قوت 

ارمغان آور اندیشه های جدید وبکر برای ایجاد تعادل در روابط انسانی ما باشد. انقالب ما و انقالب همه افغان ها پایه های 

،بنا کرده است. رنج برای رفع اصلی اش را از حمایت مردمی با توجه به نارسایی های است که این ملت از آن رنج می برد

 !طغیان، شرط مبارزه است و مبارزه برای محو بی عدالت در سر خط کار ما

در وصف و تشریح انقالب مان، دیری نوشتیم و بسیار نوشتیم. این کار، اگر چه در نفس خود کافی نبوده ولی اندکی بهتر از 

لی نوشته های من برای تو بوده است. انقالب را حتمی و ضروری هیچ بوده است. انقالب من؛ انقالب تو است. این پیام اص

پنداشته در وصف آن به قلم زدن جسارت کرده ام. تو خود مانند من زمانی از درون متحول می شوی. این تحول برای 

خته ی انقالب مشترک ما، بمثابه خون در رگ های پیکر انقالب است. تجسم رویا های بلند و پیکر های قامت بر افرا
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یون برای من و تو، لذت بخش است. تو همانند من برای اینکه به حقیقت پی ببری؛ نیاز به زمان داری. ولی نگران انقالب

نباش همه چیز سرو سامان می یابد. تو من می شوی و من هم که از قبل جز این فرایند بوده ام بیشتر از پیش متعهد تر! تو 

ن هم فراخ بال تو را جز و رفیق این راه حساب میکنم. فراخ دلی و برده باری برای میدانی برای چه انقالب میکنی و م

ما پیرو بزرگترین دین انقالبی هستیم. این دین تغییر و تبدیل حاکمیت  کشاندن رفقای بیشتر جز وظایف من و تواست. پس؛

. نباید با مشاهده عوامل گذرا و موقتی ظلم و بی عدالتی را به عدالت پروری و وجدان محوری در صدر کار های خود دارد

دچار بن بست شویم. بن بست در کار ها به مثابه اصطحکاک در زنده گی است. عزم قوی برای محو و مهار اصطحکاک 

در زنده گی سالحی برنده ای است که انقالبیون سربکف با توسل به آن میتوانند بر مشکالت فایق آیند. غلبه بر مشکالت این 

اند امیدواری خلق کند. سخت در اشتباه جلوه میکند آسان نیست ولی اراده برای غلبه بر آن وسیله ای است که میتو طوری که

بوده ایم. زیرا فکر کردیم دیگران برای ما تغییر می آورند. تغییر دیگران به مثابه نابودی خود مان تعبیر می شود. ما برده 

ای رسیدن به اهداف و مقاصد شان آن را طراحی کرده اند. نباید پیرو بود! باید نظریات دیگران نیستیم که هر از گاهی بر

برای سر قافله بودن رزمید. این رزمیدن برای ما نبرد سرنوشت ساز زنده گی خواهد بود. زنده گی نبرد است و نباید از این 

شرایط موجود ایجاب میکند تا در باره  !شودفرهنگ مقاومت باید نهادینه پس باید به یک نکته توجه داشت!  !نبرد دست کشید

فرهنگ مقاومت تجدید نظر صورت گیرد. مقاومت و ایستاده گی در مقابل نا هنجاری ها، راه را برای مهار آن باز میکند. 

وجه کاذب مشکالت بگونه ای که برایمان نشان داده می شود نیست؛ بلکه صورت واقعی آن، طوری است که مردم با آن نا 

 ا اند. پس مقاومت در برابر کی و چرا؟آشن

مقاومت در برابر بی عدالتی و بی نظمی که نشات گرفته از نا هنجاری های موجود در جامعه است. مقاومت در برابر ظلم 

ت همه چیز جامعه را می بلعند و آن را مال پدری خود و اسبتداد فکری که یک اقلیت کوچک قدرتمند با پول های هنگف

 ضرورت است تا این مقاومت تعریف شود تا مبادا در مراحل نخستین آن سو تفاهم صورت گیرد. مقاومت یامیدانند. 

(Resistance )  بر ایستاده گی در برابر نا همواری های در جامعه اطالق می شود که موجود اصطکاک ذهنی و انجماد

باز میدارد. مقاومت در فرهنگ امروزی به معنی ر تکامل آن بسوی پویایی و بالنده گی سیفکری شده و جامعه را از م

خاموش نشستن و نظاره کردن است در حالیکه معنی اصلی آن فراموش شده و بگونه وارونه تعبیر می شود. مقاومت برای 

ایجاد تعادل در روابط اجتماعی و اقتصادی ضرورت است؛ یک اصل است و نباید دست کم گرفته شود. مقاومت برای ما با 

 .عامه مردم شود و حقایق را کتمان نماید اذهان تر از آن چه است که صورت کاذب آن منجربه فریب ارزش

انقالب در ریشه به این نکته توجه دارد. تقسیم عادالنه قدرت به اساس شایستگی و لیاقت و کسب آن بواسطه آرمان و اراده 

 .انقالب نیاز به بسیج ملی استجمعی از اهداف بلند مدت انقالبی ما است. پس برای تحقق این 

بسیج ملی نیازمند یک سازوکار مداوم و مستمر برای جذب بیشتر توده بر حول یک محور ملی اندتا جز فرایند انقالبی 

محسوب شوند. بسیج ملی در حقیقت تجمع گروه های ملی و میهنی برای دنبال کردن اهداف مشترک است تا شرایط پیش 

تحقق یک بسیج ملی زیر نام تفاهم زیرنام بسیج میهنی ضرورت است تا همه بطور مشترک در جهت و بینی شده تحقق یابد. 

مسیر واحد ملی حرکت کنند. تعقیب و دنبال کردن اهداف بصورت پراگنده نه زمینه احقاق اهداف ملی را مساعد می سازد و 

 نه موفقیت روند را تضمین کرده می تواند.
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نام " انقالب" برای عدالت، آزادی و برابر ی میدانم. اگر دقیق شویم این سه کلمه اصل انقالب  من زنده گی را نبردی زیر

فکری در عهد ظهور اسالم است. پیامبر گرامی اسالم "صل هللا علیه و آل و سلم" برای انقالب آمد و تمام سنت ها را 

مان و انسان انقالب اصل است. این اصل تغییر شکست و رسم نوین و معقول جایگزین آن کرد. پس در رسم ما منحیث مسل

نا پذیر است. تغییر آن به فرض مثال، به مفهوم واقعی دگرگونی است. پس انقالب جز زنده گی ما است. من انقالب را از 

 ریشه می پسندم. این انقالب از فکر شروع و به عمل می انجامد. پس انقالب دوست داشتنی است. شما چطور؟
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