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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  

  نذير دلسوز

  ٢٠١۵ نومبر ٠٨

  

 ! بنيادگرائی» درنگی گذرا به مقولۀ«
خوانندگان  ستم سخنی چند باخوا) ميرويس ودان محمودی(رفيق شجاع ، مبارز و ادامه کار  باديدن نوشتۀ پر محتوای

  .در ميان بگذارم ) ـ داعشی  طالبی- جھادی  در پيوند با جنايات اخوان( گرانقدر اين رسانه

  که »ملل متحد چماق دست امپرياليزم امريکا« آغاز مقالۀ   سال قبل در١٩ ، يعنی ١٩٩۶درسال  )کبير توخی ( رفيق  

  : در رسانه ھا ، نشر شده بود ؛ چنين نوشت

کردار اجتماعی انسان  اين معانی و مفاھيم در فرآيند کار و. واژه ھا از خود معانی و مفاھيمی دارند تمام مقوالت و «

نجانيده، به وسيلۀ ھمان قالب گعام و کلی را در قالب کلمات  بيان مختص و مشخص و يا جان گرفته، پوينده و جوينده

مفاھيم و معانی که در جريان  کلی ترين: بيان اکادميک بايا   . ساخته اندرا متجلی ميرنده روينده ، يا ھا، واقعيت ھای

 کليه شعب.   کرده اند تشکيل داده، به ارتقاء و تعالی بعدی و آتی آن خدمت يک علم تدوين شده، اساس و بنياد آن علم را

؛ در ...  مدار، مرکز، فرار جاذبه وقوه،  :ی دارند ؛ به طور مثال در علم فزيکئعلوم و فنون از خود مقوالت و واژه ھا

  دموکراسی،: ؛ در علم سياست... ًاضافی، ارزش مصرفی، کار اجتماعا الزم و کاال، ارزش، ارزش: علم اقتصاد

به خودآئی، خويش جدا سازی، : شناختی ؛ در علم روان... سوسياليزم، تئوکراتی، سکوالريزم و ، کاپيتاليزم، ديکتاتوری

بيخ  بر مبنای ھر علمی که) به ھر طبقه ای که تعلق گيرند(سسات خادم ؤنھاد ھا و م. ...ه، حقارت وخويش اندودی، عقد

 در ذھن خواننده يا - در اندک لحظه - علم مقوالت و واژه ھای ھمان و بنياد گرفته باشند، مفاھيم خود را توسط

 که ھست د ؛ اما مقوالت و واژه ھائی ھماطالع دارند؛ به تصوير می کشن که کم يا بيش در مورد آن پژوھشگرانی

نمايند که با جوھر  بطن خود حمل می ًظاھرا بازتاب محتوای درونی خود بوده ؛ مگر در ماھيت امر واقعيت ھائی را در

 ھمانند متضاد خود را حمل می نمايند؛ يا به کالم ديگر مضمون مقولۀ. دارد اصلی شان در تعارض و تقابل دايمی قرار

  »......   ."ملل متحد"مقوله 

 اينجا اين ملت ھا نيست که اتحاد بسته اند ؛ بل دولت ھاست که  :نموده  بدرستی به اين موضع درنگ"توخی"رفيق 

 !"ملل متحد  "اند  ضد ملت ھا عمل می نمايند و نامش را غرض فريب مردم جھان گذاشتههاند و ب متحد شده

 : می نمائيم» بنيادگرائی « و حال درنگی گذرا به مقولۀ
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برخی از راھيان ھوشيار محمد را برآن داشت  )به طور اخص در افغانستان و ايران( دھۀ اخيرهجنايات مسلمانان طی س

 عملکرد پيروان راستين محمد را تخطئه نموده، بدون آن که خود را با ماھيت احکام »اسالم بنياد گرا« مقولۀ تا در پناه 

تغيير   خواستۀ زمانه ھای در حال انکشاف و،تکامل حوايجسازند، با در نظر داشت، ضد انسانی اسالم واقعی طرف ب

و  خبری نيست ....  مثله و زير ديوار کردن و سنگسار وسنگ و که در آن ديگر ازدھند نشان و نيک و پاک را برجسته

 ھر دم انکشاف اجتماعات ديگر خواست ، بوده  آن زمان ضرورت ھای شرايط ناشی از که  عملکرد ھای اولی اسالم

 آن ، نپذيرفته»جامعۀ مدرن اسالمی «  سال قبل را ١۴٠٠عملکرد ھای بنيادی  آن جھان متحول   نبوده ،  امروزی يافتۀ

 و دگر انديشی ھا بر مبنای تغييرات و تحوالت جوامع بشری خواھان  و نو آوری ھا  و بی اعتبار می داندرا منسوخ 

 می باشد  و  تمام مسلمانان جھانمطلوب و محبوب  تھای منطقی و درست از آيت ھای قرآن ؛تفاسير و تعابير و برداش

علماء  و فضالء و مجتھدان دين  به رفاه ،  ، می توانند با رھنمود ھای خردمندانۀ  احکام آن وقتهباطرد چنين جوامعی 

ن و مذاھب منسوخ شده  در مرکز ديد جھانيان وارستگی و آسايش دايمی برسند و حقانيت خود را در مقايسه با ساير اديا

   .قرار دھند

از جمله جمره و ، اسالم گنديدگی ھای دين يعنی رجعت به دوران محمد با تمام ه اين مقولالی که در واقعيت امر حدر 

ی تواند به می باشد که عدول از آن م  ،....نکاح با چند زن و  مثله و سوختاندن زنان و مردان و قطع دست و پا و و

   .معنای عدول از دين اسالم تلقی بگردد

قبل (ايران  و)  طالبی- قبل از جھادی ( و افغانستان )بعد از عثمانی ھا  (کشور ھای اسالمی مثل ترکيهاز دربرخی 

خصوصی در مورد احکام سنگسار و مثله و قطع دست  که بنا بر تکامل جامعه در چھار چوب مالکيت... و ) ازخمينی

و ابداع  ،  بر مبنای اين تجديد نظر درھمين احکام)»بنياد گرائی«( اين مقولۀ سياسی تجديد نظر شد ؛...  و و پا

منحرفان و مرتدان از   در واقع امر،یاز ديد اسالم اصلی و واقعی تجديد نظر کنندگان در احکام اسالم. شد " اختراع"

دستان اين جنايتکاران و سياست بازانشان مثل ه که امروز قلم ب (جھادی ھا چنانچه .  بايد کشته شوندکهخط قرآن اند 

قرار می دھند و از  فقط و فقط طالبان را در مرکز ديد مردم -  روسی"ای نظاررشو"سباب بازی ااين  - سياوش بکتاژ

کردند؛  چه  و شھر زيبای شانخصوص مردم کابله افغانستان ب  ديديم که با مردم)ساخته اند» اندبز بالگر«آنان 

پر از  نيستند و در گذشتۀ خفتبار و» بنياد گرا«ًاين دو طيف ابدا از ديد اين قلم  . )طالبان(ھمينطور وحشيان بعدی 

نبودند و » بنياد گرا«خمينی و خامنه ای مسلمان  عش و القاعده واچنانی که د نبوده اند؛»بنيادگرا «جنايات شان ھم 

خواسته ھای  در نقش مسلمان برای که اند» قرآن«د و پيروان اصيل و صادق اصلی محم اينھا ھمه وارثان. د ننيست

   .  می نمايند نموده و امپرياليزم جھانی مردم را قصابی

 خود می داند که در حفظ  اصول وجھان بينی ۀفردی ست که وظيف» بنيادگرا«  نظر به تعريف رايج: و بايد اضافه نمود

لفه ای در اصول ؤو تعبير و م حاضر به پذيرفتن ھيچ گونه تغيير وتفسير» يادگرايانبن«.  خود کوشا باشد ۀپذيرفته شد

ن رساتروحشيانه يا به بيا(ًوجھان بينی خود نيستند وبا بدعت و نو آوری در اصول خود شديدا  برخورد می کنند 

  . خواند»بنيادگرا«توان  مانی را میکه در اين امر تمام مسلمانان متفق القول اند ، که در برآيند ھرمسل) برخورد می کنند

از نظر . تمام اصول دينی خود را به عنوان حقايق اساسی که ھيچ تغييری  را نمی پذيرد؛ می انگارند » بنيادگرايان«

احيای فرايض ، سنت ھا  و ارزش ھای اسالمی که آن را به معنی بازگشت به اصول يا بازگشت به قرآن » بنيادگرايان«

  .ورت  فردی ويا  اجتماعی  توجيه می کنند وسنت چه به ص

ًکشيده آنان را به نقد می کشند و بعضا داو و دشنام ھم » حد فاصل«گويا »  بنيادگرايان«ھدف مسلمانانی که بين خود و

بدين شگرد خود را  خود متمدن تر جلوه داده و» بنيادگرای«می دھند ، چيزی نيست غير از آن که خود را از برادران 
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ر در خدمت منافع  استثمارگران و طبقات حاکمۀ وابسته به امپرياليزم و يا در خدمت استعمارگران و امپرياليزم بھت

يک ھدف واحد را در »  بنيادگرايان« ھم غير و» بنيادگرايان«در حالی که ھم . اشغالگر کشورھايشان  قرار دھند 

به خاطر حفظ منافع خود ومنافع ) چون ايران(ۀ اسالمی ت اسالمی چون افغانستان وکشور ھای وابسۀکشور ھای مستعمر

ًبعدا ريشه کن کردن انديشه اربابان امپرياليست شان  دنبال می کنند  که عبارت از قلع وقمع کمونيستان در گام نخست و 

  را از می باشد ، تا خاطر اربابان امپرياليست خود)  البته به زعم خودشان(ضد مالکيت خصوصی » !!انحرافی«ھای 

غير از جھادی (نظران اسالم  به صاحب: آيا    .سرکوب نيروھای آگاه  ومبارز جوامع مستعمره و وابسته  آسوده سازند

 که حاال الق نمود ؟طرا ا ھای برگشته از دين اسالم» رويزيونيست« می توان واژۀ) عشیای و دئو طالبی و القاعده 

  .  می نمايند با آنان مبارزه )عشیاجھادی و طالبی و د(مسلمانان واقعی 

  و مذاھباديان ريشه ھای سرطانین  و در راه خشکانيد می رزمند  ضد اشکال وابستگیهدرود به تمام انسان ھائی که ب

 ! خصوص دين اسالم می رزمنده ب

 ٢٠١۵ /نومبر  ..../  دلسوز 

 

 

 


