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 سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١۴ جنوری ١۵

  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش چھاردھم

  

  بنيادگرائی اسالمی

 و وھابی اطالق می گردد که ايدئولوژی تمام آن ھا بنيادگرائی اسالمی در افغانستان به گرايش ھای اخوانی، ديوبندی

اين . بر راديکاليزم اسالمی، فاشيزم، سنتگرائی فئودالی و مخالفت با ھر نوع پيشرفت و ترقی بنا يافته است

. بنيادگرائی با ثروت اندوزی، ضديت با آزادی زنان، ستم بر توده ھای مردم و خدمت به ستمگران تعريف می گردد

ۀ پنجساله ای که اين جريان در افغانستان حاکم شد، غير از چپاول، غارت و آدم کشی به ھيچ ارزشی پابند در دو دور

. نبود و نشان داد که در ايدئولوژی و اسالم اينان غير از جھالت، بی فرھنگی و وطنفروشی چيز ديگری وجود ندارد

 .بی وارد عرصۀ سياسی شددر افغانستان ابتداء بنيادگرائی اخوانی و بعد ديوبندی و وھا

تشکل اخوان المسلمين بار . اخوان المسلمين و نظرات آن به وسيلۀ حسن البنا، محمد قطب و سيد قطب تدوين گرديد

 مودودی در ھند نيز به اخوان المسلمين رو آورد و بر مبنای آن یبعد ابواالعل.  در مصر تأسيس شد١٩٣٨اول در 

ين تفکر که شرايط معاصر و مسايل اقتصاد را در چارچوب خاصی مطرح می ا. را ايجاد کرد» جماعت اسالمی«

اخوانی ھا در مخالفت با . ساخت، خود را آينده نگر معرفی کرده و مخالف تحصيل زنان در چارچوب خاصی نبود

ای مردم زجر و استثمار توده ھ. افکار انقالبی مارکسيستی قرار داشته، حريم مالکيت خصوصی را احترام می گذارند

اين تفکر از طريق تحصيل کنندگان االزھر به . دادی دانسته و برای صابران، در آخرت وعدۀ بھشت می دھند را خدا

را » نھضت اسالمی«غالم محمد نيازی استاد فاکولتۀ شرعيات پوھنتون کابل با نظر اخوانی . افغانستان راه پيدا کرد

در کنار نيازی، انجنير سيف الرحمن، گلبدين و برھان .  ايجاد کردنام گرفت،» سازمان جوانان مسلمان«که بعدھا 

 .الدين در ايجاد اين تشکيالت نقش اساسی داشتند

گلبدين که چندی بعد به جنايتکارترين رھبر اين جريان مبدل شد، باشندۀ ولسوالی امام صاحب واليت کندز و از قوم 

 شد، اما به خاطر ضعف اخالقی با رسوائی خاصی از اين وی بعد از صنف ششم به ليسۀ حربی شامل. خروتی است

او به نوشته ھای سيد قطب، محمد قطب و حسن . ليسه اخراج گرديد و بعد شامل فاکولتۀ انجنيری پوھنتون کابل شد

اخوانی . البنا رو آورد و به عضويت نھضت جوانان در آمد و به فعال ترين فرد اين جريان در پوھنتون مبدل گرديد

تيزاب می ريختند و بعدھا اين جريان، » بی حجاب« با ضديت ھستريک در برابر آزادی زنان بر روی دختران ھا

ً خود گلبدين به  اخوانی ھا در جريان مبارزات دھۀ چھل از دشمنان اصلی . معروف شد» تيزاب پاش«مخصوصا

ا کمونيست ھای خطرناک و دشمنان ی ھای نيرومند رئاخوانی ھا، شعله . آمدند  جريان شعلۀ جاويد به حساب می
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اخوانی ھا . فتندی ھا قرار می گرئاصلی دين می دانستند و با استفاده از طالبان مساجد، ھميشه در روياروئی با شعله 

ی ھا در اين انتخابات به تنھائی از تمام ئکه شعله  ن قادر به کسب آرای کمی شدند و از ايندر اتحاديۀ محصال

ی ئ با شعله ١٩٧٢ بيشتری آوردند، رھبران اخوانی را سخت تکان داد و در جنگی که در سال جريانات سياسی رأی

سخندان يکی از سخنرانان و چھره   ھا در ساحۀ کفِتريای پوھنتون کابل مقابل فاکولتۀ ساينس به راه انداختند، سيدال

بعد در ھمان سال به وسيلۀ موسی شفيق که قاتل دستگير و . ھای انقالبی نامدار کشور با کارد گلبدين جالد جان باخت

 . خود پيرو افکار اخوانی و امريکائی بود، رھا گرديد

 تن از اعضاء و ٢٠٠در زمان جمھوری داوودخان، روياروئی سختی ميان داوود و اين جريان در گرفت که 

اعضای ارشد و رھبران اخوانی به پاکستان گريختند و .  سه تن به شمول نيازی اعدام شدندھواداران آن دستگير و

اين فراريان شامل گلبدين، ربانی، مسعود، حقانی، انجنير ايوب، سيد نورهللا، . فروختند» آی. اس. آی«خود را به 

گلبدين به کودتا عليه . دند مولوی خالص می ش وحاجی دين محمد، مولوی حسين، انجنير جان محمد، قاضی امين

داوود می انديشيد و مسعود مدعی است که طرفدار نبرد مسلحانه بوده و چند بار با گلبدين مشاجرات سختی داشته که 

مسعود، انجنير ايوب، .  ربانی ھم به پاکستان گريخت١٩٧۵در اواخر  . باری به زد و خورد ميان شان انجاميده است

جمعيت اسالمی «ديگری که دری زبان و تاجيک بودند در کنار ربانی قرار گرفته و سيد نورهللا عماد و عدۀ 

را ساختند، اما حقانی، قاضی امين، مولوی خالص، حاجی دين محمد، مولوی حسين و ديگران که پشتون » افغانستان

ا بعد از کودتای ثور و ام. را ايجاد کردند» حزب اسالمی افغانستان«و پشتوزبان بودند در کنار گلبدين ايستاده و 

. اس. آی«تجاوز شوروی به افغانستان، ميان اخوانی ھا کشيدگی ھای بسياری به وجود آمد و ھمۀ آنان خود را به 

 ۶۵اينان تنھا در کابل . فروختند و وقتی به قدرت رسيدند، نشان دادند که چه درندگانی اند» ای. آی. سی«و » آی

 .د و از تجاوز به دختران مردم اباء نکردندھزار تودۀ کابلی را کشتار نمودن

و رشيد گنگوھی در ھندوستان پايه گذاری کردند، ابتداء جنبۀ ) ١٨٧٧ـ١٨٣٣(فرقۀ ديوبنديزم را که قاسم تنطاوی 

 نقطۀ عطف ١٨۵٧قيام ھای مھم مسلمانان در . اولين مدرسۀ آن در ھند مرکزی تأسيس گرديد. ضد استعماری داشت

ديوبندی ھا می خواستند نسل .  در ھند بود که بعد مسلمانان را به گروه ھای مختلفی تقسيم کردحرکات ضد انگليسی

جديد و آموزش ديده ای تربيت کنند که بر اساس آگاھی، تجربيات معنوی، شريعت و طريقت، ارزش ھای اسالمی را 

لف بودند، برای زنان در جامعه نقشی ديوبندی ھا با کليه اشکال سلسله مراتب در جامعۀ اسالمی مخا. احياء نمايند

اما طالبان در افغانستان و پاکستان بيشتر از قيدھائی که در ديوبندی آمده، . قايل نبوده و مذھب شيعه را قبول نداشتند

.  مدرسه در سراسر آسيای جنوبی داشتند٩٠٠٠ حدود ١٩۶٧ديوبندی ھا در . در تطبيق دين و شريعت افراط کردند

.  زمان ظاھرشاه در افغانستان مدارسی تأسيس کردند، اما قادر به نفوذ در ميان توده ھای مردم نشدندديوبندی ھا در

که بر تفکر ديوبندی » جمعيت العلمای اسالم«اين جريان بعد از تأسيس پاکستان رشد بسياری کرد و بعد از تأسيس 

موالنا . دل کرد که بعد به چند دسته تقسيم شداستوار بود، موالنا غالم غوث ھَزاَروی آن را به يک حزب سياسی مب

مفتی محمود يکی از رھبران اين حزب بود که توانست در ميان پشتون ھای پشتونخوا و بلوچستان نفوذ قابل مالحظه 

 ٢۵در پايان دورۀ ضياءالحق تعداد مدارس ثبت شده در پاکستان به ھشت ھزار و تعداد ثبت ناشده به . ای پيدا کند

مالعمر و اکثر . و بن نوری در کراچی بود» اکوره ختک«رسيد که مھمترين آنھا مدرسۀ حقانيه در ھزار می 

 .رھبران طالب در مدرسۀ ديوبندی بن نوری درس خوانده اند

خاندان مجددی که پيرو تصوف . در کنار اين جريانات بنيادگرا، جريان اشرافی و ليبرالی تصوفی نيز شکل گرفت

النی که پيرو قادريه بودند، نيز در سياست ھای افغانستان قبل از ايجاد جريان اخوانی، ديوبندی و چشتيه و خاندان گي

وھابی نقش مھمی داشتند و خاندان مجددی که در مخالفت با شاه امان هللا و ريفورم ھای او به جواسيس انگليسی 
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د سطر زير عنوان بنيادگرائی اسالمی ما با اين چن. شھرت يافتند نيز در جريان جنگ عليه شوروی مشھور شدند

بسنده کرده، بعد از اين نظريات و عملکردھای آنان را به عنوان دشمنان قسم خوردۀ مردم افغانستان در متن تاريخ به 

  .بحث می گيريم

  

 


