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!یمامه دهمان را جانبازانه اداز اشتباهات، راه یریگبا درس ب

ا و ـهردرگمیـه سـر و کلـا، سـهال شکستـه دنبـب»

شود. غالبان فقط به های ایدیولوژیکی پیدا میهـسرگیج

کنند بلکه به رخنه ا نمیـاشغال مواضع قدرت سیاسی اکتف

اکمیت خود را ـپردازند تا حور مغلوبان میـو نفوذ در شع

که پیکار تداوم یابد، پایدار سازند. اگر قرار بر این باشد 

ا، ـها، دلسردیـهد سرخوردگیـز مبارزه بر ضـای جارهـچ

«ها وجود ندارد.سازیها و خودهمرنگگیریکناره

نینل
» امپریوکریتیسیزم ماتریالیزم و «
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 تذکر

 سازمان ساله چندین کار جمعبندی و مسایل جاریبرخی  به که حاضر هنوشت
تر عاجل وظایف با درگیری ما دلیل به یافت،می انتشار قبل هامدت و باید پردازدمی

 از مناطق مختلف، به تاخیر افتاد. هاگزارش تهیه در و سکتگی

در اشتباهات و است آوردها بلکه بر اشتباهات عمده متمرکز نوشته نه روی دست
نیز عمدتا عوامل درونی مورد بحث قرار گرفته بر عوامل بیرونی خارج از کنترول 

و مسایلی مختصر آمده یا صرفا عنوان  مسایلی نسبتا مبسوط ما پرداخته نشده است؛
اند؛ همچنین مطالب و آمارهایی، جدید و دربرگیرنده آخرین تحوالت نیستند گردیده

 ها را مدنظر داشت.تی معین باید این نقیصهها و مقاالکه در بحث

بودند، نظیر ها آمده نیز اگر از ابرام و اهمیت زیاد برخوردار نمیآن چه در پیوست
 و گرفتند. کمبودهانکات متعدد دیگر باید صورت مقاالت جداگانه را به خود می

 ف سازند.برطر آن های این سند را رفقا باید با مطالعه دقیق و نقادانهنارسایی

گیری از رفته و درساحمد و کلیه رفیقان از دست فیض بگذار با یاد رفیق داکتر
اشتباهات که گاه به بهای ریخته شدن خون همرزمان تمام شده، با طرد منافع 

اندیشه ـلنینیزمـطلبی و نترسیدن از چهار شقه شدن، مارکسیزمشخصی، تسلیم
غانستان به کار بسته و وفاداری خویش را به راه دون را در وضع مشخص افمائوتسه

  پرولتاریا و جانباختگان انقالبی میهن و سرتاسر جهان در عمل ثابت سازیم.





  
 ۱ سازمان رهایی افغانستان

 

 افغانستان به کجا رهسپار است؟

 و ارتجاعی نیروهای افغانستان در حال، به تا ضدروسی مقاومت جنگ های دورتر، ازسوای گذشته
ی گرده بر« آیاسیا» کمک به را زرخریدش چاکران که امریکا امپریالیزم یراز. اندبوده حاکم میهنفروش

 ،هاچپ لذا ببیند مردمی و ملی نیرویی کنترول در خواستنمیا طبیعت را کشور آینده کرد، تحمیل جنبش
 .۱کشت را هارومیانه و هاناسیونالیست

 انقالبیون سرکوب الی،پوش دولت هر نصب در کاامری امپریالیزم اول شرط. نبود ناشناخته و نو جنایتی این
 و غیره چلی یونان، نزیا،اندو اکوادور، کانگو، دومنیکن، گواتیماال، ایران، در «سیا» کودتاهای. است بوده
 طلباستقالل دولت هیچ تا بود کشورها آن یهاکمونیست کشتار و آزادیخواه رهبران بردن بین از قصد به
 کرد،نمی نیست به رس را ما وطن مبارز روشنفکر صدها امریکا اگر. گیرد پا نهاآ در نتواند دموکرات و

 .گردد خالی ین حدامریکا تا ا و بنیادگرایان برای میدان و رفته برباد توانستنمی ضدروسی جنگ حاصل

اندازی راهت: ان دست یافای از اهدافش در افغانستامریکا که در عراق، سوریه، لیبیا و... ناکام ماند، به پاره
برای « سیا»ی ها کادر پروردهکرزی و غنی، داشتن درجن مطلقا مزدور و تابعحکومت  پارلمان، قضا و

اصطالح ها و نهادهای بهجمیع احزاب و رسانها گماشتن منحیث وزیر، والی، سخنگو و...؛ در گرو بودن تقریب

                                                       

 فکر همه ابتدا در»ارد: اعترافی د« راند کارپوریشن»های مهم ولوگیشریل بنارد، همسر زلمی خلیلزاد و از اید -۱
ها دیوانه رترینهاکه بود این دادیممی انجام باید چه آن اءًبن. ندارد وجودها شوروی کوبیدن برای راهی که کردندمی
ها آنان بیندازیم. ما این آدم رغم تلفات جانبی فراوانش، به جانداشتیم علی سراغ که را( بنیادگرایان دیگر و گلبدین)

 دادیم اجازه نانآ بهشناختیم و برای ما اهمیت نداشت که کی و چه هستند. سپس می اهای شان را دقیقو تنظیم
 نداریم رومیانه رهبر زامرو افغانستان در که دلیلی. بکشند را همه کرده خالص رومیانه رهبران شر از را خود که

 هشتاد هایسال در را روانهمی و چپ هزاران آنان. بکشند راها رومیانه همه دادیم اجازه رها یهادیوانه به که اینست
 رابرت دریفوس(، «بازی شیطانی»)کتاب  «.از بین بردند آن از بعد و
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 طالبان و نصب آنهاهایی از بخشو گلبدین توافق با حزب  ،وهاینجو ا ۲فرهنگی و تحقیقی، جامعه مدنی
تر ناف جانیان و مذاهب، گره زدن محکم اندازی اقوامهمهرویین، بهکنترول، تهیه و قاچاق  دولت؛ در

بند و باری )ترویج فحشا و بی «های امریکاییارزش»با ه ناف خودش، ملوث ساختن جوانان بنیادگرا ب
و جنگاندن طالبان و داعش « جامعه مدنی»های ریکاگرایی(، بازیوایزم، امینجگریزی، اجنسی، سیاست

بندی کند تا با تکیه یکدست و کارا سرهم و... اما نتوانست دولتی ۳دارش در کشوربرای توجیه حضور دوام
جمع گردد.  یشها، استحصال معادن و سرکوب مخالفان پایگاه«تاپی»گاز  لوله حواسش از تمدید بر آن،
خواهد با استقرار امریکا می .جهانی است سطح در اشتجاوزی هایپروژه پیشبرد در ناتوانی از ناشی این

دولتی از عمال طالبی و جهادی و تکنوکرات به قیمت استیالی فاشیزم دینی بر مردم ما، به تسلط 
 طالبان بر سر استخوان قدرت بین جنگ وقوع در این حالت امکان 4ترش در افغانستان ادامه دهد.باصرفه

                                                       

 در امخصوص هایستامپریال غیرمستقیم و مستقیم گردانندگی و جامعه مدنی نهادهایی اند در گرو کمک مالی -۲
 تطهیر و طبقاتی، جنسیتی، ماستمالی تضادهای زبانی، مذهبی، قومی، تضادهای تشدید برای ماندهعقب کشورهای

 مثابه به مدنی امعهج کارکنان اغلب افغانستان در. امپریالیزم غارتگرانه و تجاوزکارانه افروزانه،جنگ ماهیت
 و «ماندهقبع» کرده تخطئه و تخریب را مردم انقالبی پیکار تا اند موظف ریالیزمامپ خاص بگیرانمعاش

 و خیر» به را یره کشورهاغجا و  در این آن حضور ساخته، امپریالیزم با تا بخواهند مردم از خوانده، «نامتمدنانه»
 و فیودالی و ادوریضدکمپر مبارزه- بنیادی مسئله را از زنان و جوانان توجه بخصوص و دیده خود «صالح

ترین، هم به جلف زند آنسااهمیت یا درجه دوم سرگرم را با مسایل بی آنان و منحرف -بنیادگرایی و ضدامپریالیستی
ای از مردان با چادری های آهنی و عدهها. نمونه: ظاهر شدن آن دختر با پستانشیوه ترینفایدهترین و بیارزشبی

خلی مذهبی و دا سرسپردگانها و های امپریالیستشیوهمردان! ذیت زنان توسط ها برای اعتراض به ادر سرک
مل مقتول رژیم ایران محمد به نام عوام خراسانی توسط عطا اش. اینان طبعا به تبدیل نام سرک ابومسلغیرمذهبی

 ل به نام کرزی و... هیچی کابیا پوهنتون تعلیم و تربیه به نام ربانی، پوهنتون حربی به نام قسیم فهیم، میدان هوای
یزم و عمالش عبارتست گران امپریالگونه اعتراضی ولو به سبک و سیاق مهوع خود ندارند. وظیفه دیگر این مشاطه

ترتیب دفاع از احزاب، ینبداز هیاهو علیه قهر و خشونت انقالبی در مقابل قهر و خشونت امپریالیزم و پوشالیان و 
 دانند.ن مجاز میآحفظ و انتقاد بر آن را تنها به شرط پذیر را اصالح« نظام» ها و محافل ارتجاعی کهرسانه

تقالل، پیشرفت و دارد تا به اسرا همواره در جنگ و بحران و فساد نگه می اشسلطه تحت یهاامریکا کشور -۳
 ی مدیریت امپریالیزم نایل شده نتوانند.شکستن دایره انتیجت

ها خواست برای اشغال آن تمهیدات الزم را از یاد شکست روس اافغانستان و مخصوص امریکا با توجه به تاریخ -4
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 شان سهم نافرمانی، با که دانندمی و امریکا خواهد بود کف در آنان افسار زیرا حتمیت نداردها جهادی و
ها سرکشی هم کرد بالفاصله مغضوب بادار اگر یکی از جناح .شد خواهد قطع شان نفس حتی و قدرت از

مریکا جناح سرکش را طبق اصل معروض به خطر گردد. امنافع استراتژیک که  واقع نخواهد شد مگر این
 تردقیق شود گفته« تفرقه انداز و نابود کن»)که اگر « کن و حکومت انداز تفرقه»تالیی امپریالیستی 
حضورش « ناگزیری»اندازی و نشان دادن ها شیر داده، منحیث وسیله اعمال فشار، جنگخواهد بود( مدت

اش نبوده بلکه برای چیزی که هیچ گاه مسئله )دو «جلوگیری از جنگ داخلی»و « تامین ثبات»جهت 
از آن خواهد( اش کشور را از هر نظر ضعیف، متشنج و اسیر بنیادگرایان میحصول مقاصد امپریالیستی
 یاغیاین امریکا گاه خود هم الزم خواهد دید سرسپردگانش را در حدی که  بر استفاده خواهد جست. بنا

 و بشناسد.  آزمودهرا  ناهای آنترینخونخوارها و نیترد تا مطیعبیندازهم  بهنشوند، 

سازد ولی دار میهای نظامی امریکا در هر کشوری حق حاکمیت آن سرزمین را خدشهاگر چه وجود پایگاه
لی نیستند، زیر سوال نخواهد های شان که پوشاجاپان، آلمان، ایتالیا و... بقای دولت با انحالل آنها در مثال

باشد. به همین علت تمام ها میافغانستان بود و نبود جالدان منوط به موجودیت پایگاهرفت. اما در 
رده و خواهان های دیرهنگام کرزی را رد کجمهور و اعضای دولت و نهادهای ضدمردمی، کرشمهرییسان

کا حتی توکل به امریننگین، بی تعلقات و گذشته امضای فوری پیمان شدند زیرا شک ندارند که عالوه بر
  ی خون هفتاد هزار کابلی نجات یافتنی نیستند.از شعله

دولت پوشالی « بست ویرانی از پایخانه»دستکی هم بر ، ۲۰۱4از شد جابجایی بعد چنانچه پیشبینی می
که بانی قطب امیدبخش  کرزی نشد. و از آن جا که نیروهای انقالبی در وضعیتی نبودند )و عجالتا نیستند(

محوری  ند، وظیفهستی، ضدطالبی و ضدجهادی و موجد برگرداندن سیر حوادث به نفع مردم شوضدامپریالی
  .کرد نخواهد تغییر -هاسیاسی، تشکیالتی، و جلب تودهتحکیم ایدیولوژیک، - هاو اساسی چپ

                                                       

رسانید « امارت»مرتکب شوند؛ طالبان را بر بارترین جنایات را فرمان جهادی را گذاشت وحشتبهنبرد: نوکران گوش
ها، )پرچمی« سیا»ذهبی ها با شماری از عوامل غیرمتا مردم جهنم جدیدی را تجربه کنند؛ بعد بار دوم جهادی

ها( را به سرکردگی کرزی در ارگ نشاند که از هر رهگذر کارد های مرتد و تکنوکراتها، چپملتیها، افغانخلقی
نکرد تا بدین ترتیب مردم چنان از نکبت جهادی و  طالبان را خفه حالرا به استخوان مردم رسانیدند و در عین

 -ها بودها و روسبرابر انگلیسشبیه قیام در -رنگ ببازد که تا امروز از قیام آنان  ملی طالبی به جان آیند و انگیزه
 خبری نباشد.
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 آیا امریکا افغانستان را ترک خواهد کرد؟

راکز نظامی متعدد، پایگاه رسمی و م ۹و با « ایآیسی»با امضای پیمان استراتژیک، برپایی استحکامات 
 و گاز نترولکهای امنیتی، تثبیت ذخایر سرشار معدنی کشور، ها هزار مزدور جنگی و شرکتحضور ده

دل ساختن میانه و بحیره خزر، نقشه محاصره چین، روسیه و ایران، و مبآسیای یهاجمهوری نفت
 یهاجنبش هنوز نآ در که افغانستانی امریکا گلیمش را ازاش، منطقوی افغانستان به تخته پرش تجاوزی

 عراق، در شکست خلی،بحران دا اثر در .چید نخواهد جان نگرفته، بر عمالش و امریکا ضد نیرومند ایتوده
 از را عساکرش از دادیتع آن، حضور از افغانستان مردم ایران و تنفر و سوریه «رژیم تغییر» در درماندگی

 حمایت) سیاسی وضاعا مراقب هم تا کرد خواهد حفظ نامعلوم زمان تا را پایگاهایش اما ردب بیرون کشور
 را هایشنقشه مه و باشد( طلبیو دموکراسی صدای استقالل سرکوب و امریکا طرفدار دولت هر گونه از

  .برد پیش روسیه و ایران چین، علیه

رد و دست دیگر به یک دست به سوی امپریالیزم داباشند که می پوشالی دولت های امریکا، متکایپایگاه
است برای  خواهانه مالکیها از موضعی دموکراسیسوی سرجنایتکاران کمپرادور. ضدیت با پایگاه

ریالیزم، مبارزه فرد میهنفروش. اگر چشمداشت از امپ یا جمع دوست از یکمیهن فرد یا جمع تشخیص یک
ی خواهد کرد، هماهنگی ز محتوای آزادیخواهانه و دموکراتیک آن تهعلیه استبداد دینی و یا غیردینی را ا

تا راه به ترکستان برده با استبداد دینی موجود در مبارزه ضدامپریالیستی )به فرض ممکن باشد(، نیز نهای
ر نیرویی استبدادی و هبقای  و و به حاکمیت استبداد و تداوم نفوذ امپریالیزم منجر خواهد شد زیرا هستی

 ردمی منوط است به روابط پیدا و پنهان آن با امپریالیزم. ضدم

استقالل حاکمیت مردم است که بدون آن هیچ پیشرفت بنیادی و « سازمان رهایی افغانستان»از دید 
های رنگارنگ طرفدار هایی که با استداللدموکراسی و برابری اجتماعی میسر نخواهد بود. افراد و جریان

، «میراث جنگ سرد»، «کهنه شده»ای نستان اند و استقالل از امپریالیزم را مقولهحضور امریکا در افغا
« 6آیام»و « موساد»، «واواک»، «ایآیسی»دانند، مردان و زنانی اند که توسط و... می« هاابداع چپ»

ریکا از مادر و ی شوروی بودند، برای تامین منافع اماند تا بهتر از احزاب پرچم و خلق که بندهتعلیم یافته
شرف خود بگذرند. اینان یگانه راه پایان بربریت مذهبی، فقر، پسماندگی و کلیه آالم را مداخله 

نظیر مداخله در افغانستان، عراق، لیبیا و سوریه که حاصلش جز تجزیه، تشدید -امریکا « بشردوستانه»
دانند و بس می -عام مردم نبودهتلها و قتضادهای ملی و مذهبی، تقویت بنیادگرایان، انهدام زیرساخت
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 5زیرا به نیروی الیزال مردم اعتقادی نداشته و مفتون و مرعوب امریکا اند.

دنیا را بر مردم ما پوشالی  دولت فاسدترین که پس تصویر وضعیت جاری در کشور جز این نیست: امریکا
کشانیده، زبان  رادیکال سیاست از و گریز فحشای سیاسی روشنفکران را به از تحمیل کرده، طیف وسیعی

 استخباراتی و نظامی تاسیسات ترینپیشرفته ،هاپایگاه ، با6انگلیسی را معیار برتری و صعود اجتماعی ساخته
و معادن چند تریلیون  ۷ی تولید و قاچاق هرویینکنندهسهعسکر، از افغانستان که از آن بوی وسو هزاران و

رو وطن ما کماکان مستعمره خواهد  ینا نیست، و از رداربدست خود یلم به و به آسانی ،۸دالری باالست
جمهور و معاونان، وزیران، ماند و هر دولتی که بر سر کار آید پوشالی و ضدمردمی خواهد بود. رییس

ای بگیرند، عبودیت شان به امریکا والیان، سفیران، وکیالن، سناتوران، قومندانان، سخنگویان و... هر قیافه
خواست نشان دو بود )نوکر می حامدکرزی با امریکا که به سود هر« مخالفت»های چونان اکت جاست.بر

دارد(، اخالفش هم گاه « اراده»آید ادعا نماید که نوکر از خود است و ارباب هم بدش نمی« مستقل»دهد 

                                                       

مریکا در کشور را اهای برقی و چاپی حضور همه احزاب و رسانه ده حکومت، قضا، پارلمان، تقریبااعضای عم -5
تر، حتمیت حضور اتیک، بازتر و سیستم«یاآیسی»این زبان قدیمی « رادیو آزادی»ن نمایند. در این میاتوجیه می

 .نمایداش تبلیغ میقراردادی« گرانکارشناسان و تحلیل» زبان امریکا در افغانستان را از

سوادی خودش و آنان اعتنا به بیگرفت بیحامد کرزی پیش از تقرر برخی وزیران از آنان امتحان انگلیسی می -6
 در زبان فارسی یا پشتو.

زند: کمک دفش را میبا این تیر در واقع چندین ه« سیا»پندارند. آن را علت اصلی اشغال کشور میمفسرانی  -۷
هایی از دهقانان، بخش به مافیای مواد مخدر امریکا، خشنود نگهداشتن جنایتکاران جهادی، مقامات باالی دولتی،

ها جوان ختن میلیونطالبان، معتاد ساساالران طالب و باداران پاکستانی شان، تسهیل ادامه جنگ توسط هرویین
 آنان به نفوسی بدتر از مرده و....افغان یعنی تبدیل کردن 

ما »بینند که ویج را نمیکنند این اعتراف پال ولفوکسانی که اهمیت اقتصادی افغانستان را برای امریکا رد می -۸
ست ذخایر معتنابه امریکا چطور ممکن ا «به کوریا حمله نکردیم چون مثل عراق بر دریای نفت نه نشسته است.

ویت حضور نظامی )ایجاد افغانستان ما را در اشغال آن مدنظر نداشته بوده باشد؟ تسلط بر ذخایر گاز و نفت و تق
ف اقتصادی و جنگی بردار( در پنج قاره الزم و ملزوم اهداهای طیارهی و لنگر انداختن کشتیهای نظامپایگاه

 رود.به شمار میامپریالیزم امریکا 
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بودن بپوشانند. « مستقل»ی گیرو بیگاه از آن نازها خواهند نمود تا دم غالمی شان به واشنگتن را با قیافه
بر صاحب بجفد که باید با اندک نوازش آرام شود، ولی اگر جفیدن ا البته منتفی نیست که گاهی سگ واقع

اش را برای همیشه ببندد. کرزی و غنی با سازش با داند چگونه پوزهاز حد معین گذشت، صاحب می
ند که هیچ مقدار اهنسبت به ملت و میهن شد چنان خیانت برادر گفتن طالبان مرتکب آن و بنیادگرایان

 کشاکش زرگری یا حتا واقعی با امریکا، آنان را برائت نخواهد داد.

مه نفوذش با تکیه ی امریکا در منقاد نگهداشتن کشورها عاملی است که برای ادافروکش توانایی گذشته
 تشکیل دهد. نهادهای نام، دولتهاشخصیتها و ترین گروهترین و میهنفروشپیش بر مرتجع بیشتر از

 تبهکاری ن همهآ ضد بر ضدبنیادگرا طلباناستقالل داند که مردم افغانستان به پیشاهنگیامریکا می
اش در عراق و دامه سیاستبر این تبانی با بنیادگرایان ا باالخره به پا خاستنی اند. بنا طالبی، و جهادی

 امریکا که ذا مشترکاتیذافی و بشار اسد با نیروهای بنیادگرا. هکباشد: تعویض صدام، قلیبیا و سوریه می
که  چنان. داشت خواهد نگه متحد آن با نیز را و شرکا طالبان نگهداشته، با هم را خلیج کشورهای و

جویی به خمینی یاری هدر انقالب ایران برای امپریالیزم کابوس بود و برای چار چپ گیری انقالبیونقدرت
گذارد به حاکمیت بیایند به ها را میفغانستان هم هر نیرویی ارتجاعی از نوع طالبان و جهادیکرد، در ا

ی تا غنی و عبداهلل کرز گرغارت و راغد هایاستثنای نیرویی پابند به استقالل، دموکراسی و ترقی. دولت
 واژگون شوند. رستاخیز مردمکه با  ت امریکا به حیات شان ادامه خواهند داد مگر اینیتحت قیموم

 ملیهای و جنبش مائو تا مارکس

دون را بنیادگرایان در توجیه سفسطه خود، مارکس، انگلس، لنین، استالین و مائوتسه« چپ»مدافعان 
به برخورد آموزگاران جهانی به  میینمایمآلود آنان مروری گذرا آورند. برای رد بهتان لجنشاهد می

 «(ملیهای و جنبش مائو تا مارکس» پیوست به شود اجعه)مر ی.مل هایهای مترقی و جنبشجنبش

  

http://a-l-o.maoism.ru/payvast_marx_to_mao_may_2018_afghanistan_liberation_org.pdf
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 علت رکود ما

چه ا( هار امریک یغیرمذهب و مذهبی ی ما و کارد پاسدارانحاال با این تصویر )گلوی مردم لگدمال شده
 باید کرد؟

های باید با سه سالح حزب، ارتش )متشکل از رنجبران( و جبهه متحد )متشکل از جمیع نیرو
اش برخاست و انقالب نشاندهدست دولت و امپریالیزم ضدامپریالیستی و ضد ارتجاع بنیادگرایی( علیه

یا مستعمره  کشوری نقالب درمشی ارسانید. این خط انجام دورنمای سوسیالیزم بهدموکراتیک نوین را با 
و درستی آن را پیروزی انقالب چین و  شده داده نشان دونمائوتسه توسط فیودالنیمه و مستعمرهنیمه

 ۹راه باز ماند، به اثبات رسانیده است.چند کشور دیگر آسیایی و اخیرا نیپال که متاسفانه در نیمه

فشریم اما پرسیدنی است: تعهد در این راه پای میهاست که به شماری در جهان دهههای بیما و تشکل
قل نیرویی شویم ها در شرایط مشخص کشور دست یابیم؟ چرا نتوانستیم الاچرا نتوانستیم به آن سالح

ی پس از دیگری مستانه که مردم ما به آن به مثابه امید و بدیلی بنگرند؟ چرا دشمنان این مرز و بوم یک
ایم که به آنان ای نشدهچاپند ولی ما پیشاهنگی تودهکنند و میو خیانت می کشندنشینند، میبر ارگ می

 ی شان را به خاک بمالیم؟مهار زده و پوزه

که با  ر کجاستکورگره د ها به کنار()دستاوردهای کوچک دل خوش داشت و باید دید نباید به موفقیت
های درخور وزیپیرسال، هنوز از کسب  45های جانفرسا، پس از وصف فراوان شهید دادن و تحمل مرارت

 گرفته درس آنها از د،بشناس نخواهد یا نتواند را خود هایکمبود که دوریم؟ سازمانینیاز انقالب کشور به
 .شودمی زایل انقالب برای اشضرورت رود، پیش به آنها اصالح با و

                                                       

زعامتی  ای و باکه توده آن استاین که انقالب ما باید عین انقالب چین، کیوبا یا... باشد حتمیت ندارد، مهم  -۹
تهی ساخته و  برابری وباشد و به هیچ نیرویی اجازه ندهد آن را از محتوای استقالل، دموکراسی ی پرولترمقتدر 

 د.که در ایران ش ثمراتش را بدزدد چنان
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تی، کمبود معرفت، فقدان تاریخ کوتاه جنبش مارکسیس»علت کمبودهای جنبش « مشعل رهایی»در 
ها علت نیست. چهار دهه هم برای ارتقای معرفت ینا گفته شد. امروز هیچ کدام از« تجربه عملی مبارزاتی

ماندگی و رکودش. انقالب یابی مدتی کافیست و هم برای پی بردن یک سازمان به ریشه عقبو تجربه
؛ انقالب چین که پس از کمون پاریس و سال پس از اعالم حزب بلشویک به پیروزی رسید ۱4اکتبر 

سال بعد از تاسیس حزب کمونیست به پیروزی رسید؛  ۲۸ترین حادثه در تاریخ بشر بود انقالب اکتبر بزرگ
ویتنام  ۱۹۷5( مستقل گردید و در ۱۹۳۰سال پس از تاسیس حزب کمونیست ویتنام ) ۱5ویتنام شمالی 

 ۱۹45تشکیل شد در  ۱۹4۱فت؛ حزب کار البانیه که در جنوبی به آزادی رسید و وحدت هر دو تحقق یا
تاسیس و با ده  ۱۹۹4جمهوری سوسیالیستی البانیه را اعالم داشت؛ حزب کمونیست مائویست نیپال در 

 («نیپال»رفت. )رجوع شود به پیوست سال جنگ خلق، در آستانه پیروزی قرار گ

دون، ائوتسهمو غیر از لنین و متفاوت بود بدیهیست که وضعیت در کشورهای مذکور با افغانستان 
درخشیدند. دل کاسترو بر تارک رهبری آنها میمینه، انورخوجه و فیهای تاریخی مثل هوشیچهره
« یا یک مائو نداشتن یک لنین»خواهد بود که تشکیالتی ها نگری و ندیدن کمبودآلیستی، سطحیایده

 مثابه به اگر ماست با هک پرولتاریا جهانی پیشوایان عمل و تفکر گنجینه به اش بیانگارد.را عامل درماندگی
های یک کشور، آخر کار شکست ویژگی امعان به با عمل راهنمای نه و شود نگریسته تیار و آماده اکسیر

گیری، ر جمعبندی و درسوقت باید نارسایی را در خود و نه اصول مارکسیزم، و چاره را د نخواهد بود که آ
ائو. وقتی با سپری مبرنیامدن دست غیب لنین و شکست را مادر پیروزی ساختن و ادامه مبارزه دید و نه 

را بر سر  کوزه وشود، نباید کاسه  تبدیل بزرگ نیروی یک به تواندشدن چند دهه، سازمانی کوچک نمی
 .یابد را در العللتجربگی، سطح نازل آگاهی، ناتوانی جنبش و... بشکند؛ باید علتبی

ضد انقالب در چین و البانیه، پایان گرفتن سنت کمک انترناسیونالیستی یک دولت صرفنظر از چیرگی 
شوروی و  های مافیایی درو استقرار دولت ۱۰های آزادیبخشسوسیالیستی به احزاب کمونیست و جنبش

                                                       

گفت:  ۱۹6۳، در «(باره دیکتاتوری دموکراتیک خلق در)»خارجی  بر کمک در عین تاکید دونمائوتسه -۱۰
های ستمدیده در نبرد برای آزادی کامل و واقعی خود اولتر از همه متکی بر نیروی خود اند و بعد و تنها بعد خلق»

ما با قبول اهمیت و ضرورت حمایت خارجی، آن  «(ای طبقاتی استمسئله نژادی مسئله« )»المللی.بر کمک بین
های ها بدون کمک دولت یا دولتیم که هنوز هم پیشرفت و پیروزی انقالببرانکننده ندانسته و را تعیین

ای شروع گردد، شرایط نامساعد با مشی و پایه توده یسوسیالیستی ممکن است. انقالب که به رهبری تشکیالت

http://a-l-o.maoism.ru/payvast_nepal_may_2018_afghanistan_liberation_org.pdf
http://a-l-o.maoism.ru/payvast_nepal_may_2018_afghanistan_liberation_org.pdf


  
 ۹ سازمان رهایی افغانستان

 یقرنه چند نگهداشتن باشد؛ عقباثر توانست بر رشد انقالب و روحیه انقالبیون بیاروپای شرقی که نمی
 ترین دشمنان روسها به مثابه سرسختاشغال کشور و استیالی شکنجه و اعدام بر چپ ما؛ مردم هولناک

ها توسط امریکا و نوکران گذشت؛ سرکوب چپهنگامی که از عمر سازمان دیری نمی و پوشالیان
 رانیاکستان و پا جبهه امن نبودنپشترا شیر داده و در بغل دارد؛  های متمادی آنانبنیادگرایش که سال
آن با دغلکارانه  تر امپریالیزم امریکا با شعارها و تبلیغات، تجاوز خطرناکسپتامبر ۱۱ارتجاعی؛ پس از 
ها تودهبا  «و ضعیف غیرارگانیک نااستوار، ارتباط» آمده« مشعل رهایی»چنانچه در  چاشنی دین و

ها با توده «ماهی و آب» نوع یرابطه. دیاین لینا د،یکه با ییهاشرفتیمخصوصا موجب شده سازمان به پ
راه برای تکیدنش از درون و بیرون هموار گردیده،  اال و است چپ سازمان یک پیروزی و پیشرفت کلید

 خاستگاه همه که ما کشور چپ یهامیرد. سازمانمی سر و صدابی و سرانجامعاری از هر اهمیتی گشته 
 علت به دون بلکهمائوتسه آموزش به آشنایی و مسئله کتابی فهم عدم علت به نه اند،داشته روشنفکری

 اصلی ستون مثابه به آن به و لنگیدهها توده بین رفتن در که و خصال انقالبی بوده ولوژیکیاید نقصان
ی سازمان ما منوط به این، مادر اشتباهات عدیده و تداوم آنهاست. آینده .اندنگریسته نه مبارزه و دگیزن

با صمیمانه و مبارزه ادغام فلسفه مارکسیستی در پراتیک، پاالیش روزمره ایدیولوژیک موفقیت ما در 
شورانگیزترین  د بود.ها خواهبا تودهو قوی پیوندیابی وسیع و  ،یبخصوص در سطح رهبر گراییذهنی

گیرانه نخواهد خروشی انتقامها را به های روشنفکران با وصف تاثیری معین، تودهباختن ها و جانقهرمانی
و پاشان کرده ت تا فرق دشمنان را بست، آگاه ساختن و سازماندهی مردم اسکشاند. تنها راه شکستن بن
 چرخ تاریخ را به جلو برند. 

  

                                                       

 یابی نسبی انقالب در نیپال،د. کامخواهد دامنجمله برخورداری از کمک انقالبی  ساعدجایش را به شرایط نسبتا م
 ی این ادعا اند.های زندهگواه و کردستاندر فلیپین، هند، پیرو،  ایتودهجنگ 



  
 ۱۰ !یمامه دهمان را جانبازانه اداز اشتباهات، راه یریگبا درس

 

 اشتباهات

ظامی و تبلیغاتی، زیاد با نما، اگر اشتباهات ایدیولوژیک، سیاسی، تشکیالتی،  ارادهاز  بیرونعوامل  غیر از

ای از توانمندترین رغم جان باختن رفیق داکتر فیض احمد و عدهبودند، علیتاریخ مرکزیت ما همراه نمی

 داشت.گمان فرق میرفقا، امروز وضعیت ما و جنبش بی

ینقطع در کار با ال نبودن اند، ریشه در منهمکتظاهر داشته اپورتونیزم راست ه شکلاین اشتباهات که ب

گ ضدروسی کم هاست. شکی نیست که در جریان جنها دارد که خود منشا انفعال و اقسام بیماریتوده

سیر  درآنها  برد، اثرها را به تحلیل میپادزهری بود که اغلب کمبودایم ولی آتش جنگ اشتباه نداشته

تر رد. اما جدیکنها را اصالح شد آیافت و آسان میتجسم نمی دردناک زندگی و بالیدن سازمان چندان

اند. البته در این مدت نیز کمبودهایی است که از دوره طالبان تا کنون سازمان ما را از رشد الزم باز داشته

ساله  45ی وار سازمانه به میزانی که سزااند منتها نهایی آفریده شدهبوده و ارزش عمده کار مثبت جهات

 باشد.

سستی و کاهلی؛ فعال نبودن شایسته مرکزیت که  سازمان: ی تبارز لیبرالیزم دراشکال برجسته

)نام  «نیست آبروریزی خود از انتقاد»شد؛ شعار ها منحصر به یکی دو فرد میگیریاغلب اوقات تصمیم

وجود برخورداری از چند جلسه  ن و سر لوحه کار آموزشی ما بود و بابا آن که ورد زبا یون(ای از چنمقاله

 ها به شمول اعضای مرکزیت معموال در انتقاد از خود صراحتانتقاد از خود بسی ارزنده و مفید، کادر

تر از آن روابط پنداشتند و دید فیودالی احترام به سن و سال یا زنندهنداشته، عمال آن را آبروریزی می

داشت؛ گم کردن شخصیت خود به مثابه بازی، جوانان را از انتقاد بر رفقای سالمند باز میه و اندیوالدیرین

متفاوت؛ های و مناسبات با مردم در فرصت وظایف یعضو یک سازمان مارکسیستی در پیشبرد مستقالنه

همرنگ جماعت  موخت؛توان آعدم مطالعه منظم و فراموش کردن این که تا خود ندانیم به دیگران چه می

ای؛ برخورد مردساالرانه و ضدمارکسیستی در شدن و درک عامیانه، غیرمارکسیستی و مبتذل از کار توده

مسئله زن، ازدواج، تعداد و تربیت فرزندان؛ توجه به منافع شخصی و خانوادگی؛ مغشوش بودن رابطه 



  
 ۱۱ سازمان رهایی افغانستان

 موضعی از روشنگری جای به ۱۱«ز استآن چه متداول رو»اخالق و سیاست؛ تحت تاثیر وقایع روز بودن، 

  .است گذارده انگشت آنها بر دونمائوتسه که موردی یازده اضافه به... و مارکسیستی

 سازجمل چون سرنوشتاما م پردازیممیو از تجاوز امریکا به بعد « مشعل رهایی»ای اشتباهات در به پاره
دی به بررسی گرفته دند، در داخل سازمان تا حدوبرنمی سوال زیر را ای جهانبینی مانبوده، اصول پایه

 حمد با جاناجا باید گفت که رفیق داکتر فیض  همین ایم.به تصحیح آنها پرداخته عملشده و در 
رخورد به ، برا انتشار دهد که به اشاره خودش« مشعل رهایی»اش فرصت نیافت شماره دوم باختن
 بود.یم تر از ارزیابی ذیلو جامعتر قین دقیقبه ی وهای شماره اول را در بر داشت کمبود

 قیام باالحصار

 ذیال توانمیها در سازمان را ای از چکیده بحثخورد. گوشهبرخورد به قیام باالحصار سرسری به نظر می
 ت:هم آمده جای بحث بیشتری خواهند داش« رهایی مشعل»فشرده کرد هر چند طوری که در 

                                                       

 ت و انطباق خود به شرایط،فراموشی منافع درازمدت، اساسی و مهم در ازای توجه به امکانا»لنین اپورتونیزم را  -۱۱
ورزد. ه حزب خیانت نمیباپورتونیست مثل یک خاین عمل نکرده و »افزاید: نامیده و می« ها و مناسبات گذراموقعیت

ست به وضعیت آنی، اای او تسلیم شدن دهد. اما خصلت نمونهحزب ادامه می او صادقانه و مشتاقانه به خدمت به
یزم یعنی قربانی کردن سیاسی. اپورتون جبن و بینیکوتاهمتداول روز است و آن چه  ناتوانی مقاومت در برابر هر

ترین رونق اقتصادی، منافع درازمدت و اساسی حزب در ازای منافع آنی، زودگذر و کوچک. اپورتونیست با کوچک

، "رسانید، نرانیدبورژوازی را نت"کشد: ترین بهبود در تجارت و احیای لیبرالیزم بورژوایی، فریاد میکوچک

 «"باره انقالب اجتماعی را کنار بگذارید! تان درردازیپجمله"

 خیانت نورزیدن»ها در یک حزب بودند مخاطب قرار داده و از ها را که هنوز با بلشویکاگرچه لنین منشویک
 خیانت یا ناآگاهانه به گوید، اما استمرار اپورتونیزم و عدم مبارزه الزم با آن آگاهانه وسخن می« اپورتونیست

لتری است و نوع راست های طبقات ضدپروولوژی پرولتری به خواستیانجامد. زیرا اپورتونیزم که تابع کردن ایدمی
ک مبارزه و پوزه مالیدن کند، نهایتش خیانت، تررا جانشین انقالب می ارتجاع با آن بر رفرمیزم سجده زده و آشتی

کننده ولوژی رهبریییداکه بر یک تشکیالت مستولی شد، به درگاه امپریالیزم و غالمانش خواهد بود. اپورتونیزم 
 شود.آن منجمد می



  
 ۱۲ !یمامه دهمان را جانبازانه اداز اشتباهات، راه یریگبا درس

 شرکتسازمان با  ارابتکنه بلکه به « جبهه مبارزین مجاهد افغانستان»سیله به و ۱۳5۸اسد  ۱4( قیام ۱
لکه در دست ب «قیام کردن برپا برای جبهه هایسازمان سایر»ها و تصمیم نه در دست سایر سازمان

یم ابتکار در دست شکست قیام سازمان بود تا اعضای دیگر جبهه. و گیر مسئولرو  سازمان بود. از این
مارکسیست وظیفه  شدیم باز هم به عنوان سازمانیبود و ما به شرکت در آن دعوت میها میماندیگر ساز

رغم سفارش و یقیام شویم. و چنانچه عل با آنها، مانع« وحدت»داشتیم به قیمت حتی به هم خوردن 
افتاد آسیاب می بها ازآبرده و شاید وقتی کردند، به پیشبینی و تحلیل درست ما پیاندرز اکید ما قیام می

 شد.تر میپیوند ما محکم

بود گپ زدن یکیفی و اعضای جبهه کامل و دقیق م و کمی لحاظ از خود ما ( اگر شناخت از وضعیت۲
داشتیم و اگر به کردیم. ما از هیچ نگاه توان نای بیش تلقی نمیگیری را شوخیراجع به قیام و قدرت

بینی و تحلیل نیروی بود، مردم در واقعکننده میر سازمان نابودرسیدیم عالوه بر آن که ضربه بقدرت می
البیون در ارتکاب اشتباه ند از بار مالمتی انقتوانمیهای قهرمانانه نگرفتند. فداکاریمنفی می چپ انتباهی

 بکاهند.

« صفوف مقاومت پیوند اردوی ناراضی به»ها طوری نبود که ا( در آن زمان هنوز وضع جنگی در روست۳
 تنتاج ما غلط بود. را در دستور کار یک سازمان کوچک قرار دهد. به این مسایل یا توجه نکردیم یا اس

سلح شدن آمادگی های شهری برای مبود؟ آیا توده« ناراضی»( آیا اردو در همه والیات و حتی کابل 4
و « نگجبهات کمک به ج»، «های شهریمسلح ساختن توده»داشتند؟ آیا طرح روشنی برای چگونگی 

های سازمان»بودی تر آیا به مسئله ناهمه خطیرهماهنگی بین جبهات در روستاها و شهرها داشتیم؟ از 
 ، سرنگونی دولت و دولت جانشین آن کافی اندیشیده بودیم؟ «آدمکش

ما  ۱۲ها پاسخ مثبت نداریم. از سه شرط حیاتی قیام که لنین بر آنها تاکید ورزیده استگونه سوال به این

                                                       

بقه پیشرو تکیه نمود. طآمیز باشد باید به توطئه و یا حزب متکی نگردید بلکه به قیام موفقیت این کهبرای » -۱۲
در تاریخ انقالب  طه تحولینقن چنا . قیام باید به آنامتکی باشد. این ثانی به شور انقالبی مردم. قیام باید این اوال

صفوف دشمن و  زلزلو تحداکثر خود رسیده باشد ه های پیشرو مردم بفرازنده متکی باشد که در آن فعالیت دسته
 «(و قیام ارکسیزمم« )»ثالثا.هم از هر وقت شدیدتر باشد. این دل و متزلزل انقالبصفوف دوستان ضعیف و دو 

 ه قیام گفته است.و... هم راجع ب« های انقالبدرس»، «های قیام مسکورسد»، «نشیناندرزهای کناره»لنین در 



  
 ۱۳ سازمان رهایی افغانستان

نگری و کمبود داشتیم و به طرز فاحشی شمار سطحینه تنها یکی از آنها را هم بجا نکرده بودیم که بی
 ما مفرط گراییذهنی و دقتیبی خامی، از حاکی و خطا یکسره باالحصار قیام ۱۳کردیم.« بازی»با قیام

 .بود

 جنگ مقاومت و دموکراسی

جام دیگری ممکن ین وجود ندارد و انجام یکی بدون انبین انقالب ملی و دموکراتیک دیوار چ این که
به جنگ ملی )جنگ  پربها دادن حد از دون به وضاحت آمده است. لیکن ما با بیشنیست، در آثار مائوتسه

ومت را مشروط به اکثریت مردم ما مقا آن کهاز هم متمایز نمودیم. با  ضدروسی( دو مرحله را کامال
از بنیادگرایان، باید به  ای ما مطالبه دموکراسی نه از پوشالیان مطرح بود و نهدانستند و بردموکراسی نمی

 و هسته»ها یعنی در واقع اهمیت وظیفه تاریخی خود )مبارزه برای دموکراسی( به خاطر آینده، رشد توده
شی از برخورد ناا اه عمدتکردیم. این اشتب، تاکید می«گذارده ما عهده بر تاریخ ای کهانقالبی وظیفه ماهیت
دشواری  به آن، و ندیدن قایل شدن« قدسیت»ی ما به یک جنبه جنگ مقاومت و نوعی نظرانهتنگ

 و ها، فیودالسهمناک مبارزه حیاتی و مماتی پس از مقاومت با دشمنان داخلی )جنایتکاران جهادی
 یم داده و در آستین داشت. ی تعلآنان را برای دولتمدار هادهه دالل( بود که امپریالیزم امریکا از بورژوازی

 آنبر وزنه ملی جنگ و تابع بودن مسئله زمین و دموکراسی به هم بود که  ۱4مائو جمله از ناقص برداشت
اعتنایی به کشاندن تاکیدی نامتعادل گذاشته و توجه نکردیم که رها نشدن دهقانان از زنجیر فیودالیزم، بی

ها و حفظ آنان در جبهه مقاومت ب است به بهانه نرماندن فیودالاکثریت جامعه )دهقانان( به جبهه انقال
 علیه اشغالگران یعنی باز نگهداشتن دست آنان در ستم بر دهقانان یعنی در نهایت شکست مقاومت.

« مراعات دموکراسی در مناسبات»و « حفظ آزادی و مناسبات بین نیروها»صحبت ما از اهمیت  عالوتا،

                                                       

 باشیدداشته  راسخ یدهعق کردید شروع که هنگامی و نکنید بازی هرگز قیام با»لنین به نقل از مارکس نگاشت:  -۱۳
 «.رفت آخر به تا باید که

 است اصلی نای گردد. جاپان رابرب در مقاومت مصالح تابع باید چیز همه ضدجاپانی مقاومت جنگ در» -۱4
 آن با این که نه گیرد، قرار ضدجاپانی مقاومت جنگ مصالح تابع باید طبقاتی مبارزه مصالح رو ینا از ناپذیرتخطی

 «(نقش حزب کمونیست چین در جنگ ملی)» «افتد. تضاد در



  
 ۱4 !یمامه دهمان را جانبازانه اداز اشتباهات، راه یریگبا درس

مواجه بودیم که از آنان بخواهیم )یعنی این ظرفیت  اسالمی نیروهای جبهه متحد با زاید بود. گویی با یک
التفات کنند! هکذا اشاره به خطرناک بودن اشتباه راجع « مراعات دموکراسی در مناسبات»را دارند!( که به 

 صریحت جنگ، مورد نداشت. کدام نیرو طالب بر ی اخواندر شرایط سایه به وظیفه ملی و دموکراتیک
دچار لغزش راست یا چپ در انقالب ارضی « تناسب بین دو وظیفه اساسی»و یا در مراعات  بود ما موضع

 کردیم؟بود که باید به او توصیه می

منحصر به فردش  هایماندگیعقب و کشور خاص باید از وضع جنگ جریان در سازمان برای گسترش
ساختیم ر میمشخص )منفی و مثبت( خود را منتشب مخاطب؛ و تجارکردیم تا صحبت عام و بیمی حرکت

 خورد. مینیز به درد دیگران  که احتماال

 دین و مذهب

 عقاید از سرکوب و زور با نباید و تواننمی را آموزش مارکس و لنین پیرامون دین صراحت دارد. مردم
 تنها نه شیوه دو این. دکر انقالبی عقاید پذیرش به وادار سرکوب و با جبر یا و ساخت دور شان مذهبی
های بسیار دور در جامعه آینده دین تا. بود خواهد آورتباهی و بارزیان که داشت نخواهد مثبت پیامدی
مبارزه که تیز کردن لبه مبارزه علیه دین به جای های انقالبی همان قدر برای مارکسیست ماند.باقی می

سوءاستفاده دشمن از دین،  عدم اشاره به خرافات و طبقاتی، اشتباهی ابلهانه است، به همان اندازه
امپریالیستی اسالم های ضددر تذکر از جنبه« ل رهاییمشع»گری خواهد بود. در کاری و عامیمحافظه

اند که جان شان را در راه عدالت ای بودهبه اغراق رفته بودیم. در افغانستان و جهان روحانیون فرهیخته
های آزادیخواهانه، توجیه استثمار، انکار به جنبش مولوی و ریخ کم گواه خیانت مالاند. معهذا تافدا کرده

 ۱5زنان و استفاده طبقات حاکم از دین نیست.

                                                       

« آزادی زنان»، «حقوق بشر»ر مسلمان، با ظاهمانده و در درجه اول کشورهای امپریالیزم در کشورهای عقب -۱5
 امپریالیستی، سرمایه چنبره اپوزیسیون در یا قدرت بر اسالمی یهاگروه ولی با نیت نشاندن« دموکراسی»و 

کوشد آن را به خدمت گرفته است. همچنین امپریالیزم امریکا برای استمرار حاکمیت و استثمارش می روحانیون
و فرهنگی عقب نگهدارد و سپس دین و فرهنگ را که به مثابه اهرمی  کشورها را از نظر اقتصادی و اجتماعی
 حزب و مصدق داکتر علیه ۱۳۳۲ مرداد کودتای در «سیا» ها بنامد.بختینامرئی در دست دارد، یگانه عامل تیره

 حزب و سوکارنو دولت علیه اسالمی یهاباند کمک به ۱۹65 در ساخت؛ خمینی سلف کاشانی اهللبا آیت توده،
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ها جلب شوند، توده آن کهمداران قبل از ی ما به دین و دین«گرایانه تمصلح»جانبه و از برخورد یک
طوریست که انگار با ا با نیروهای اسالمی بعضدر ارتباط « مشعل»برند. لحن ما در دشمنان سود می

خواهیم کاری کنند که و از آنان می (۱5۰)صفحه دوستان طرفیم. کمبودهای مبارزه آنها را بر شمرده 
بودند و خود از لحاظ نظامی در موقعیتی تا اگر آنها آدمکشان امپریالیزم نمی«. در قلب مردم جا بگیرند»

انگیخت. می داشتیم، اشاره به کمبودها شاید احترام و عالقه شان را به ما برحدودی همتراز آنان قرار می
ها ی غیرمستقیم بود. ما که خود محتاج جا یافتن بین تودهما اضافی و نوعی مجامله« نصایح»در غیر آن 

 ۱6شدیم.می« دیگران دوای سر»ستیم و نباید توانمیبودیم ن

هرگز مسکوت گذاردن افکار « احترام عمیق به عقاید مردم» و« های مردمحرکت از سطح توده»الزمه 
ما در بردن ارزش جدایی دین از سیاست و . ۱۷شوراهای ارتجاعی علما نیستباندهای بنیادگرا و  و اعمال

 و دین هر یستمدیده ایم. از یاد بردیم که اکثر پیروانمعارف و حقوق انسانی بین مردم کوتاهی داشته
 کشور هیچ لنینیزم تا الحال-پیدایش مارکسیزم از اند؛نزده باز سر برابری و عدالت رایب مبارزه از مذهبی
ها با پیروزی است؛ در البانیه کمونیست نبوده پرولتری خارج حزب فعالیت و علم این حیطه نفوذ از مسلمان

                                                       

 برانداخت. ۱۹۹۰در  را او دولت سوسیالیستی البانی کرد کودتا اندونیزیا کمونیست

مسلمان  جورکش و رسنهگپیامبر، ملل  و به قرآن توهین و غیرمستقیم با سوزاندن و قادر است مستقیم امپریالیزم
یا قرار دهد. طبقات دن های دربست خادم بیگانه را به آشوب و آتش کشیده و آنان را در کانون استهزایبا دولت

شم آنان و تحکیم خبیشترین استفاده را در انحراف  مردم مذهبی ستمگر هم با تظاهر به همنوایی با احساسات
 کنند.مواضع خود می

های انگلیسی ران دسیسهاین حربه مذهبی را باید از دست امپریالیزم و چاکرانش گرفت و به آنان حالی کرد که دو
لیه شما نخواهند عر با هیچ فریب مذهبی آلت دست نخواهند شد و از تمرکز خشم و نفرت شان گذشته، مردم دیگ

 تواند به بازی گیرد.کاست. ملتی آزاد، آگاه و باسواد را هیچ قدرتی با هیچ نیرنگی نمی

جمله هایی منوشتهبرای رد پا گم کردن مقامات پاکستانی، در ن« تاکتیک»باید اذعان داشت که به عنوان  -۱6
 ار گرفته شده است.به ک مطرودی کارانه ومحافظه هم در مواردی لحن« جبهه مبارزین مجاهد افغانستان»نشریات 

فرمان آنان در مضیقه بهخور و گوشهای جیرهاها در تطمیع علما و ایجاد شوراز دوران ظاهرشاه تا کرزی، دولت -۱۷
 اند.نبوده
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غیر دولتی  ترین حزب کمونیستدر جنگ ضدفاشیستی، دولت برپا کردند؛ حزب کمونیست اندونیزیا بزرگ
و در انقالب  ۱۸ی زیادی نداشت؛از گرفتن قدرت فاصله« سیا»دنیا بود؛ حزب توده ایران مقارن کودتای 

 را خود قدرت والیت فقیه خمینی پرچم مقابلستند در توانمی« های فدایی خلقچریک»ایران  ۱۳5۷
هایی که سوسیالیستی یگر کشورمگر مردم روسیه و چین و دا برافرازند که متاسفانه چنین نکردند. عالوت

  شدند، مذهبی نبودند؟

که نخستین  در باکو تشکیل شد ۱۹۰4در « همت»قابل یادآوریست که حزب سوسیال دموکرات مسلمان 
 ر ایراند سلطنت کردن واژگون در این حزب .در دنیا بودنشین مسلمان یاحزب سوسیالیست منطقه

همبستگی  جادنفت و ایکارگران آذری و ایرانی  وگیران هیهای بزرگ مااعتصاب دهیسازمان، (۱۹۰۹)
ل دموکرات بعدها به حزب سوسیا« همت». کلیدی داشت نقشبین کارگران مسلمان و روسی و ارمنی 

های خاور، باکو، سپتامبر کنگره خلق»از کمینترن  سندیپایه  همچنین جالب است که بر روسیه پیوست.
از قوم جمشیدی  یندهنما ۱۲نماینده از مردم هزاره و  ۱۱ازاده و عظیم، کنگره به شمول آغآن در  «۱۹۲۰

 شرکت داشتند.

پنداشته « اسیر خرافات»و « جاهل»، «کارمحافظه»ها از چپ روگردان نیستند؛ ما آنان را زیاده از حد توده
ر افکار و رفتار مردود غلتیم. کم اتفاق نیفتاده که در برابهای غلط خود به اپورتونیزم میو با نگرش و روش

ایم ایم و با این هم از آنان توقع داشتهمناسب لب فرو بستن را ترجیح داده ایها، به جای مبارزهتوده
توان بلند باال ایراد گرفت؟ ایم به کدام حق میبه کسانی که هنوز الفبا را نیاموختههمیشه درخشان باشند. 

شورند. فاسد، باالخره مردم به انحای مختلف می و پیشهانتدر هر کشور تحت تسلط آدمکشان اسالمی خی
ور بودن ها، و غوطهخود بودن چپل درطورکه باید چنین نشده است منجمله به دلی اما در افغانستان آن

 و امپریالیزم با گریمعامله ،بازیمدنیجامعه ،جوییثروتو  و مقام اکثر روشنفکران در مستراح نام

                                                       

های اکثریت چاکر و زیونیزم خروشچفی و قبل از آن که همراه چریکقبل از بروز روی« حزب توده ایران» -۱۸
ع کارگران و پلیس خمینی شود، به رغم اشتباهاتش )منجمله اطاعت مطلق از اتحاد شوروی(، ترجمان مناف

های کشور ما هم هایی از مارکسیستزحمتکشان و یگانه مبلغ و مروج افکار و ادبیات مارکسیستی بود که نسل
دند یا اعدام شدند های خمینی خودکشی کرعده از اعضای این حزب که در مسلخاند. همچنین ما به آن ن مدیون آ

 ولی سر خم نکردند، احترام قایل هستیم.
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 «(روشنفکران»رجوع شود به پیوست ) ایان.بنیادگر

دفاع از روحانیون طرفدار دموکراسی، ضدامپریالیست و ضدبنیادگرا در افغانستان و هر کشوری وظیفه 
 روحانیون اندونیزیا با سوهارتو، همدستی فرانکو، ، موسولینی،رغم همکاری کلیسا با هیتلرماست. علی

 نه در مسلمان، روحانیون کشورهایبنیادگرایان در  هایتبهکاریخدمتگزاری خمینی به امریکا و 
 الهیات» دل از اخیر قرن نیم در. نخواهند بود و نبوده خودفروخته یا تا الف از دیگر جایی نه و افغانستان
 نه و باشد فقرا خدمت در کلیسا خواستندمی که بیرون آمدند کشیشانی امریکای التین در «آزادیبخش

 انقالبی یک داشت،می وجود زمین کره در مسیح اگر امروز» که معتقدند شد آنانگفته می اغنیا.
 ۱۹«بود.می مارکسیست

 به آنان از هاییهگرو و عناصر اند،شده مرتکب را مدهشی جنایات بنیادگرایان که اخیر یهادهه طی
 هایگیریقیافه با دینی و وابسته نظام ی حفظحقه بازیگران مواظب بود مباداباید  که برخاسته ناسازگاری

ها اما این پدیده. کرد آنان را به پیشروی تشویق و تشجیع باشند تا بتوان طلبان ایران(ای )مثل اصالحتازه

                                                       

 ارتجاعی، زندانی، یهادولت علیهها کمونیست با وحدت و بینوایان از دفاع علت به متعددی مسیحی روحانیون -۱۹
و ولی  قدیس مرا دهممی نان فقرا به وقتی»هلدرکامارا اظهار داشت:  برازیلی اعظماعدام شدند. اسقف  شکنجه و

 گرش: و در گفتگو با شکنجه« .کمونیست ندارند، نان فقرا چرا بپرسم وقتی و نامندمی

 کند؟ها همکاری میچگونه یک مسیحی با کمونیست»

خواهند پاسدار ه میکمگران و ستمکشان، بین آنانی دینان نه بلکه به ستداران و بیها به دینبرای من انسان -
 رزمند، تقسیم شده است.این جامعه ناعادالنه باشند و آنانی که برای تامین عدالت می

 دانست؟اید که مارکس دین را افیون مردم میشما فراموش کرده -

ا به افیون مردم رهست، دین  بر روی زمینآن چه  این بورژوازی است که با موعظه خالق واحد اما تصاحب هر -
  «بدل کرده است.

 ترورش از پیش روز کی« بگذار خون من بذر آزادی شود»که شعار داده بود  السلوادور اعظم اسقف رومیرو اوسکار
 «داریم. یستز آن در که است ایجامعه نظام ترینغیرمسیحی و ترینناعادالنه واقع در داریسرمایه»: گفت

http://a-l-o.maoism.ru/payvast_roshanfikran_may_2018_afghanistan_liberation_org.pdf
http://a-l-o.maoism.ru/payvast_roshanfikran_may_2018_afghanistan_liberation_org.pdf
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و طالبی گردد، چیزی که در جنگ مقاومت نتوانستیم به نباید موجب اعراض از افشای مالیان جهادی 
 آن به خوبی پابند بمانیم.

 و خمینی« اسالم مبارز»

 این باور که با هم« نآانقالب بزرگ اسالمی ایران و رهبران مبارز »و  «مبارز اسالم»، «امام خمینی»از 
دانیم. ولی انتقاد قبل ده میود و آزاردهنکردیم که آنها را مرد پشتیبانی «دانندمی ما بهتر از ایرانی رفقای»

رو رفقای معین ایرانی دنباله مخالف، هایدیدگاه به قیق و توجهتح از همه بر خود ما وارد است که بدون
های آن چشم شدیم. درست است که درباره مسایل یک کشور باید به تحلیل و اظهارنظر مارکسیست

تواند به ت میاین و آن جغرافیای خاص نشده و هر مارکسیسمربوط  ،های عام مسایلدوخت. اما جنبه
بود دریابیم که اگر او و ترین آشنایی به نظرات خمینی، مشکل نمیگیری کند. با کمآنها برخورد و نتیجه

 ی سرگردانی درهمفکرانش به حکومت برسند چه خواهد شد. با گذشت دو سال از انقالب ایران، به جا
وی صحنه رخمینی و چگونگی  ی طبقاتیانهخونخواراسالم، باید از سیرت « انقالبی»جستجوی رخ 

 گفتیم.آمدنش به مدد امپریالیزم، به مردم می

کنند دانشگاه ا میای است که ادعاز این طبقه کشیمما هر چه می»در قم گفت:  ۱۳5۸خمینی در اول اسد 
در  آن کهم برای سیاف هرسول و « .اینهاست کشیم از، هر چه ما میو حقوقدانیم ایم و روشنفکریمرفته

 قرآن را بفهمد. اش کسی را یارای استدالل نباشد روشنفکر را کسی تعریف کرد کهی جهادیدارالخالفه
 (۲۰۰6جوالی  ۱6مامون، تلویزیون طلوع،  )مصاحبه رسول سیاف با رزاق

کند و کج روشنفکران  ا در زدن گردندو جنایتکار و همزادان، با حرکت از این اعتقادات شمشیر خود ر هر
  کردند.

امان بر ضد تفکر این و بی باز کثیف باشد که ادعای آزاداندیشی نماید اما از مبارزه پیگیریک فرد باید حقه
های اره فاشیستبهای قلمی در گریها و مداری«فراموشکاری»؛ هر گونه دو عفریت و امثالهم طفره رود

 باشد.د آوردن مقابل آنان میدینی، به معنای سر فرو

ای دیگر از این مداهنه مقابل نمونه (۱5، ص«وشنفکرانر»پیوست )غیر از سخنان احسان طبری 
اش تشت رسوایی معامالت مالی خود و خانواده ۲۰۱۳ بنیادگرایان، حرف خاین مشهور فرخ نگهدار )که در

های اکثریت است که با هم از بام افتاد( و در واقع چریک کشتاربا سپاه پاسداران و دیگر عوامل رژیم 
 «!سپاه را با سالح سنگین مجهز کنید»مانندی نوشت: پابوسی و مردارخوری کم

http://a-l-o.maoism.ru/payvast_roshanfikran_may_2018_afghanistan_liberation_org.pdf
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اهلل مش کرامتهمرز فرزندان کبیر خلق ایران و از گلسرخی گران خسرو در این مبحث باید از تاثیر
گلسرخی . بود شده «محراب»هم برای ما  اشدفاعیه بلکه نه گلسرخی «نام» و خون تنها دانشیان یاد کرد.

ر اعالم صریح بود، در کنا کرده صادر را او و همرزمش اعدام حکم قبل از که ایقهرمان در محاکمه
، اسالم حسینی و... برداشتی از اوضاع آن روز ایران، از علی سوسیالیستلنینیست بودنش، با -مارکسیست

یغ خمینی و شرکا که منبع تغذیه و تبل-توانستیم به آن قسمت از بیاناتش سخن راند. در حالی که می
کاسته شود. هیچکس از  ایی او نزد ما ذرهحماسه مجد و نیروبخشی از مقید نسازیم بدون آن که -شد

 میلمطابق ی فتهی سیاسی شسته و رای محکوم به اعدام انتظار نداشت که بیانیهدیدهکنجه قهرمانی ش
 ه نماید.یها اراچپ

 هانقش فیودال

با « اندرکت نمودهها در طول تاریخ کشور ما و سایر انقالبات آزادیبخش شبسیاری از فیودال»این که 
ا دشمن ساختند یا ها و شوراهای متنوع بها، جرگهها در پارلمانواقعیات تاریخی منطبق نیست. فیودال

رفتند؛ از مار میشراهی غرب شدند؛ در جریان جنگ مقاومت، پایگاه اجتماعی اخوان و شرکا به  این که
امپریالیزم خواستار رهایی  اند؛ و باالخره اگربه این سو حامی بنیادگرایان و تابع اوامر امریکا بوده ۲۰۰۱

 شرکت ازا شود، آنگاه صرفنبوده و با آنان همدست می طبقات واپسگراترین دگانیک کشور از نماین
 ها در مقاومت باید سخن گفت. از فیودال« بسیاری» نه و کمی یعده

 «چپ» و گرایش مقاومت جنگ

گرا به «پچ»کشور اشاره رفته و « در جنبش مارکسیستی»در همین بخش به دو گرایش راست و چپ 
تضاد با جنبش ملی  مارکسیزم را در»اند و « ناب ناب و انقالب کمونیزم»که طرفدار  کسانی اطالق شده

 «بینند.و مذهبی می

پرستی انقالبی ها ابا از شرکت در جنگ ضدروسی را مغایر میهنواقعیت این بود که کلیه مارکسیست
 در حکم این پیوند یابند. و شروپی و عناصر وسیع یهابا توده بایدها دانستند که کمونیستدانستند؛ میمی

 -ارتجاعی و زرد حتی-دانستند که در هر مجمعی می بود؛ حیاتی بیشتر بار هزار دوران، ملت ترینشوربخت
هایی که تفنگ در دست برخاسته باشند ولو با رهبری ها اند باید کار کرد چه رسد بین تودهکه توده

 گرسنه مردم درد به سیاسی آزادی مقدار هیچ لنین قول به گرارتجاعی و بناءً ظلمانی جلوه نمودن افق. ا
 دادندنمی گوش روشنفکران کتابی و فیشنی ارشادات به نیز مهاجمان ضد بر کردهقیام یهاتوده خورد،نمی



  
 ۲۰ !یمامه دهمان را جانبازانه اداز اشتباهات، راه یریگبا درس

 طرف نه که چپ نیروی برای موقع آن در .شان ساختن آگاه متن در همان و جنگیدن آنان همدوش جز
 دهقانان را اشاجتماعی پایگاه چپ اگر. نداشت وجود سوم اشغالگران راه طرف نه و ایستادمی مقاومت

کردند، شرکت در جنگ مطلق بود تا آنان را آگاه و به سمتی حمل می را مقاومت اصلی بار که دیدمی
 را سوسیالیزم دنیا و افغانستان مردم شوروی با تجاوز که مادامی باالخره کردند. وصحیح هدایت می

به معنی رد  ،هاچپ سوی از آن با مسلحانه مخالفت نادار دیدند، ملتی نابودی و کشتار و بمباران ادفمر
کار  .بود مردم بین چپ جایگاه تثبیت و سوسیالیزم از دفاع امپریالیزم و نوکرانش، سوسیال نمودن و رسوا

خواهد. اما کار زیر ، کمال نمیهایی بری از آلودگی بنیادگرایی یا ارتجاع دیگردر شرایط عادی بین توده
تر و بنیادگرایان با مردمی محروم و درگیر جنگی نابرابر، هم دشوار است و هم بسا مبرم خونچکان تبر

 ۲۰تر از حالت اول.ضروری

 طلبی،آسایش هول، ضدانقالبی که وجود نداشتند. مخالفان جنگ مقاومت مشتی« های نابکمونیست»
دادند. را تشکیل نمی« گرایشی»پوشانیدند، اهمیتی نداشته و می «چپ» رافیبا ح را شان بودن گریزی و

به ناحق خود را به کشتن ندهید، تجاوز »توانستند به دهقانان صال دهند که ترین اینان میآیا بیشرم
؟ اگر به فرض «روبل و دالر استتان جنگ تحمل کنید که جنگ تان را فعالها و غالمان به ناموسروس
دادند که: ما بر ضد تجاوزگران روسی ها را چه میتوانستند، پاسخ این استدالل تودهل جرئت میمحا
جنگیم با آن که سیاف و گلبدین و ربانی و... در راس اند. اگر ما اجنبی را نرانیم کی این کار را خواهد می

اش. در غیر آن چه چاره؟ به و عمال« ایآیسی»جنگیم و فردای پیروزی علیه کرد؟ امروز علیه آنان می
و « مسئله ملی»گمان شما روشنفکران محترم مسئله ملی امروز چیست؟ آیا اصال ارزشی به نام 

                                                       

 نیست انقالبی که وضعیتی در حتی انقالبی تهییج»: گفت «کمونیستی انترناسیونال دوم هکنگر»لنین در  -۲۰
ها کمونیست شیوه به کار ازها سوسیالیست که اینستها کمونیست وها سوسیالیست فرق. گیرد انجام باید و تواندمی
 در که بگویم باید»: نوشت «ا ترتسکیزملنینیزم ی»و استالین در  «.ورزندمی ابا -شرایطی هر در انقالبی کار انجام-

 لحظات آن در. نیست دشوار مبارزه رود،می پیش قیام و گرفته قرار انزوا در دشمن که زمانی قیام پیروزی دوره
 خود از قیام پیروزی دوره در که نیست کسی اصیل انقالبی... شوندمی قهرمان هم ماندهعقب هایانسان حتی

 انقالب، رویقبع زمان در انقالب، زمان پیشروی در همانند خوب رزمیدن که است سیک بلکه دهد، نشان شجاعت
 است کسی نبازد؛ را اشروحیه نشود و سراسیمه دهد، بروز را اششهامت نیز دشمن موفقیت و پرولتاریا شکست

 «.نا امیدی را به خود راه ندهد ترس و انقالب فروکش دوره در که
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 شناسید؟می« دوستیمیهن»

ستند و زندگی شان یابد. به عنوان مارکسیست وظیفه را چه دانبا رد جنگ که وظیفه پایان نمیا عالوت
های قط همان تودهطلب؟ سیاست در افغانستان از درون فسو و عافیتچه گواهی داد که مبارز اند یا تر

 نه که شودیم شروع جایی همان از جدی سیاست» ها در غرب.شد و نه از اقامتگاهکرده شروع میقیام
 حزب العادهفوق ینهفتم کنگره به گزارش: لنین)« .دارند وجود زن و ی مردتوده هامیلیون بلکه هزاران

قرار ترجیح داد.  را بر ها رفت یا فراریا بایستی در میان آن توده (۱۹۱۸ مارچ ،(بلشویک) وسیهر کمونیست
 نفی است به گرایانبنیاد دست در جنبش رهبری به این بهانه که بزدالن شق دوم را انتخاب کردند. آنان

 همکار یا و آرمیدند گزندای بیگوشه در و نامیده «روبل و دالر جنگ» را آن پرداخته، مقاومت مذمت و
 کرد:چه ماهیت مقاومت را تعیین می شدند. آن هاروس و پوشالی دولت

 سبع اشغالگران یدر منگنه گیرمانده ملتی رزم هویت و بیرق آمده، «رهایی مشعل» در که طوریهمان
 به اومتمق یابد؛ هدفمی دینی صبغه ناگزیر پرنفوذ، انقالبی تشکیالت یک نبود و بومی و الشخوران

 پدران بودند؛ کشانزحمت ای داشت؛ مقاومتگرانتودها اشغالگران بود؛ خصلت واقع استقالل و راندن وضوح
 در مقاومت نحوی به که بالیدندمی شان برادران و همسران به دختران و زنان و فرزندان، به مادران و

 مقاومت یرقب بر آغاز همان از چپ هایسازمان اغلب خون کردند؛می سرافکندگی احساس اال و باشند
م سهم خوردن از پشت، در شکستن کمر سوسیال امپریالیزبست؛ جنگ مقاومت با وصف خنجر نقش

 سترگی داشت. 

با گریز  کردند.نمی تبادی به مبارزه پش« انقالبیون»بود، از کجا معلوم که اگر سرکردگی اخوان هم نمی
 و جبهات در خود ونخ نثار با انقالبی روشنفکران اگر شدمی ارددر افغانستان لکه روشنفکر مفهوم اینان
 .بخشیدندتداوم نمی طلبان رامشروطه حماسهها زندان

 کردندمی تجاهل یا بودند عاجز موضوع این درک از پالیدندمی گریز برای گنجشککراه که روشنفکرانی
 ارتجاعی هایلکهبی و متجانس ،«خالص» تواندنمی افغانستان ماندگیعقب با کشوری در ملی جنبشی که

 قیام که همفکران و رادک کارل علیه لنین .نشود آزرده آن در حضور با آنان سانگل مزاج تا باشد
 بدون اجتماعی انقالب تصور»: گفت نمودندمی تخطئه را هاآیرلندی ضدانگلیسی یخواهانهجمهوری
 بورژوازیخرده از بخشی انقالبی هایبغاوت بدون ا،اروپ در و مستعمرات در کوچک هایملت هایشورش

 به نسبت ناآگاه سیاسی نظر از پرولترینیمه و پرولتری هایتوده حرکت بدون هایش،داوریپیش تمام با
 از انصراف معنی به تصوری چنین- نیست درک قابل غیره، و ملیستم سلطنت، روحانیت، مالکان، ستم
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 هوادار ما" کند اعالم و گرفته موضع جایی در ارتش یک که ماندمی آن به و است اجتماعی انقالب

 انقالب است این و "هستیم امپریالیزم هوادار ما" بگوید دیگر محلی در دیگر ارتش و "هستیم سوسیالیزم

 "کودتا" را آیرلند قیام توانندمی که است مسخره و بینانهکوته بینش گونه این صاحبان تنها! اجتماعی

 به را آن زندگی در هرگز کشدمی را "ناب" اجتماعی انقالب یک وقوع انتظار کس هر. نمایند توصیف
 را نکته این لنین« .چیست انقالب بفهمد آن که بدون است انقالبی حرف در فقط او. دید نخواهد چشم
 تواندنمی و هنداشت وجود طبقاتی مبارزه چنان آن هرگز»: داردمی بیان هم طبقاتی مبارزه با ارتباط در

 در این. نگیرند قرار ارتجاعی نیروهای کنار در ماندهعقب کارگران بخشی از آن در که باشد داشته وجود
 کمک به دراز یا کوتاه مدتی برای ماندهعقب کارگران از بخشی. است صادق هم داخلی جنگ مورد

 تمسک مسئله این به ژوازیبور به خود پیوستن توجیه جهتشیادان  فقط اما. شتابندمی بورژوازی
 «(کندمی استفاده مرتدان از چگونه بورژوازی« )».جویندمی

ک شورش وسیع، ی طبقاتی یگیرسمتها به بهانه شفاف نبودن ترکیب و از زبان لنین بدانیم که چپ پس
نحرافی ا، او دیدگاه آمده« های ملیلنین و جنبش» قسمتدر که  طوری. پشت کنندبه آن  دینبا
ند تا دفاع نززم میم یا ضدامپریالیزبخش رنگ کمونیهای رهاییو هم آنانی را که به جریان« جویانبنا»

 .نمایدافشا می ،وانمود سازند« اصولی»از ارتجاع را 

 ۲۱ها بر آن سینه انداختند.ای و ملی داشت و عوامل دینی امپریالیزم پسانجنگ مقاومت در آغاز جنبه توده

                                                       

 بدونسط جبهات قومی و ولسوالی، توداری و عالقه ۱۰۰دقیق رفقا در آن زمان، بالغ بر  ابنابر یک تخمین نسبت -۲۱
 از کنترول پوشالیان خارج شده بودند. اخوان دخالت

 اوال .آغاز گردید ارتباط با بنیادگرایانبیتوسط افراد کامال  والیت فراهدر  ۱۳5۸روسی در جنگ ضدبه طور نمونه 
 هایسالح با تن از همراهان شانها ده و عبدالرحیم خان برادرش محمد خان وگلتوسط  سفیدکولسوالی خا در

 سربازان، ، چند خلقی و دستگیری بقیهولسوالبا کشتن در نتیجه  کهراه افتید ه بو شمشیر  تیریازده و ابتدایی کهنه
 به سرکردگیاسری والیت فراه بعدا قیام سرنبرد به شهادت رسید. ین ا عبدالرحیم خان در کردند.تصرف  را ولسوالی

 و یاران روشنفکرش خان علم محمد استاد ومحمد اناردره هحاجی شا ،حاجی انور پیلوت مال محمدشاه، مال شیوانی،
ند، حرکت مولوی نبی رابطه گرفت با بعدها آن کهاین رهبران با  ند آغاز گردید.وابسته نبود یکدام به تنظیم هیچکه 

؛ کالن دیگر شکل گرفت ها جبهه خرد وده ۱۳6۰ بعد از سالو  نمودندیم  مستقل عملت جبهوی کامالئااجرادر 
 که غربی نورستان و لغمان پراشغان با مرز هم) هزاره دره منجمله پنجشیر داریعالقه سه و رخه ولسوالی در
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اش در ادای نقش« افغانستان سازمان رهایی»کرد و قضیه چندان تغییر نمیبود چنین می اگر از ابتدا نیز
شد. دو راه وجود داشت: کنار کشیدن یا کردند، دو دل نمیبه جنگ مردمی که ضداشغالگران جانبازی می

شدن با میکروب ها در مناطقی پیوند یافته، آنان را از آلوده هایی از تودهشرکت در جنگ تا الاقل با بخش
داشته و برای مبارزات آینده روی آنان اتکا بتوانیم. و ما افتخار داریم که راه دوم را برگزیدیم.  بنیادگرایی باز

به خاطر ا توانستند صرفگیر در دست اخوان، انقالبیون چگونه میبا افتادن رهبری مقاومتی چنان توده
طبع ها تنها گذاشته و بعد فغان برآورند که چرا انقالبیون نازکوترین نیرها را در پنجال سیاهحفظ جان، توده

شد از آنان متوقع بود که خود بنیادگرایی و ها چه قصوری داشتند؟ آیا میرا پیشوای خود نساختند؟ توده
بشناسند و سپس دربدر پشت انقالبیون بگردند ا امپریالیزم و ارتجاع پاکستان و عرب و ایران و... را دقیق

                                                       

 وکیل همکاری و زانانداچاپ و پهلوانان از بسیاری با احمدجان پهلوان( اند مذهب سنی هایهزاره آن ساکنان
 از پس. افتاد مردم دست به پنجشیر کوتاهی مدت در و کرد آغاز را قیام... و خینج از میرزا حاجی خاواک، از قیوم
 ایگلوله در مقابل که نورستان گریخت به مسعود احمدشاه اما ایستاد در کنار مردم احمدجان پهلوان ها،روس حمله

از نزدش توسط زنان قریه بازارک،  ۳-رار مسعود، خلع سالح و گرفتن تفنگ ژخورد. جریان ف پسرکاکایش سوی از
 گنجد.جا نمی است که در این و توطئه ترور پهلوان احمد جان از سوی مسعود، داستانی

 همزمان تقریبا و شدن نبالفاصله تیربارا و متنفذ 45 دستگیری از بعد والیت ننگرهار نوردره در ۱۳5۷ سنبله در
 به رهبری حاجی ها،تنظیم با ارتباطی هیچ بدون بودند، مردم کرده فرار عسکری از که جوان ۳۸ ن شدنتیربارا
اوتران  از خان نجعلیبو ن،ست قریه از خان مصطفی قلعه، کشمند قریه از نوربیگ ملک وایگل، قریه از سرور غالم

 .طغیان کردند شکیالی از قریه خان الدینشمس و

اهلل دراز و در به سرکردگی داکتر غفور نورستانی، ملک هزارمیر، ملک حبیب مقاومت جنگغربی  نورستاندر 
 والیت کنر؛ در «نصدای نورستا» ای هم داشت به نامدار انور امین که جریدهگی عالقهنورستان شرقی به سرکرد

 حاجیرسلین، حاجی ممحمد گجر، خان، حاجی گلحاجی والیتالملک، شجاعآباد، به رهبری حاجی غازی از غازی
الملک از قریه جالالی امان داکترگل، ، ملک محصل از قریه شامسیر ناری، ملک دیمراز قریه چیرهناری از ظاهر
 ور، نصیب وی غالم، زرهاز قریه ازیرگل، حاج حاجی تاجبر از ساوخور، ملک طوطا پیچ، دره از خان اهللمطیع کنر،

معلم  و نبه سید جگر رهبری سید حسن مشهور قیام مردم بهالی ناهور غزنی در ولسو ۱۳5۸در ترسان آغاز گردید؛ 
روشنفکران ای از عده لم ودر بامیان به رهبری سید لمن رژیم ایران، بدون هیچ ارتباطی با نوکرا خادم از جاغوری

، ور به قدوسمشه معلم علی روابپسرش،  و ابراهیمقربان مهتر به قیادت  سنگماشه آزادیخواه برپا گشت؛ در
و  قریه بابه جمعه ملک ، محمدعبدالحمید، شیخ وثوق انگوری،دار قریه، مرزا حسین المیتو ،خلیفه علی یاور دریور

 ز گردید.آغا ۱۳5۹ خیزش ضدروسی در اکرم یاریرفیق ی زادههاشم خواهرمعلمپیشاهنگی ولسوالی مالستان به در 
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ها به روشنفکرانی که با داشتند؟ تودهنند؟ آنگاه به رهبری نیازی میه تشریف آورده و رهبری شان کک
 آنان جوش نخورند هیچ بهایی قایل نخواهند شد.

 کردند،می مبارزه اسالمی تروریست امریکا و احزاب و علیه استقالل مذکور نگریخته و برایاگر افراد 
ربط ند با پرگویی بیبود. ولی آنان مردان جنگی نبودند و محض یاد داشتمشکل با آنان مشکل با رفقا می

پاسخ ذیل های بیخواب بینند. پرسش« مرغ توفان»های نرم و گرم در غرب، خود را با همگنان در بستر
 دارد: روی آنان را زرد نگه می

 با را آن کرده جمعاوری یاتازه قوای کردید؟ حفظ را آن و داشتید قوایی مقاومت، جنگ ترک و رد با
مردم ، چند روزی بین به جنگ آزادیبخش« جنگ روبل و دالر»ساختید؟ آیا برای تبدیل  آشنا مارکسیزم

اسلحه  توانستید؟ جلب را دهقان کارگر یا چند داشتید؟ بنیادگرا احزاب علیه مشخصی مبارزه چه رفتید؟
 تدارک کردید؟ کاری مردم روشنگری و نگیفره عرصه در نمودید؟ سروی را ایمنطقه دیدید؟ تدارک

 کهها مارکسیست وظیفه کردند،می مقاومت واعظان، به اعتنابی هاتوده هرچند کی؟ تا و بینیدمی را چه
 را درس این کی و کجا در شما باشد،می زحمتکشان به پایداری درس و ارتجاع دسایس افشای منجمله
 با نمودید؟ ارزانی پرمشقت جنگی درگیر یهاتوده به را درس نای چگونه نبرد، سنگ بوسیدن با دادید؟
 احزاب از باالجبار که هاییتوده نه و مسلح غیر هایهمان توده بین آیا غرب؟ به عیال و آل با آنان دعوت
های سازمان جانباختگان بزرگداشت که شما همه، از تراساسی رفتید؟ گرفتند،می اسلحه «سیا» مخلوق
 رسیده شهادت به بنیادگرایان توسط که خودتان از عضوی انتقام درصدد آیا دانید،نمی خود یفهوظ دیگر را
 یاران از گیریانتقامقرار بی نه وقتی که دانندنمی بیش لفاظانی را روشنفکران آن مردم برآمدید؟ باشد،
 قدمها توده پیشاپیش ورچط و اند کاره چه آنها، پروردگانو دست امریکا و روس با جنگ نه و باشند خود

 مراجعه کنید.(« جنگ مقاومت ضدروسی»)به پیوست  ذاشت؟گ خواهند

ها و توده اندهیه صرفا سازمبلک روشنفکرها بر تکیه با نه ما اعتقاد راسخ داریم که یک سازمان چپ
 تواندنمی چپ مانساز هایش دست خواهد یافت. اما یکرسالتش را پیش برده و به آرمان طبقاتی مبارزات

 و کور نه و قاتیطب مایه با و دقیق انتقام کار اگر -جایش سر بودن جدی و جسور-رود  شمار به زنده
 از عنوانی هر به که نیسازما. بلند بگذارد تاق را در گرابنیاد باندهای توسط ترورشده رفیقان از کُردکی

 با لگد( پاسخ )و چه بهتر مشت با را تروریست مشت دشمن. خورد نخواهد درد به رود، طفره مهم این
 خواهد دشمن شدن ترجری از کرد، خواهد ی دشوارترآینده برای تجارب صاحب را سازمان یک دادن،
 .نمود خواهد یمعرف جدی مردم نزد و کاست،

http://a-l-o.maoism.ru/payvast_jang_moqawomat_zed_rosi_may_2018_afghanistan_liberation_org.pdf
http://a-l-o.maoism.ru/payvast_jang_moqawomat_zed_rosi_may_2018_afghanistan_liberation_org.pdf
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 بارزهم» ،«طبقاتی مبارزه» ،«خلق جنگ تدارک» پالکارت زیر شودنمی را گیریانتقام مسئله
 اصلی یهاشیوه و هادفه از فقط نه را سازمان یک گیری،انتقام. وانمود بهابی یا گم... و «ضدامپریالیزم

 از باید آن غیر رد. بخشید خواهد یزبدگ آنها به رسیدن در عکس بر که سازدنمی منحرف طبقاتی مبارزه
 «باور کنیم؟ را ترتانکالن چطور ادعاهای ندارید را همت این که شما»: هراسیدها توده برحق طعنه

از  وداع معنی هب سازمان از بریدن که شدمی تفهیم هم رهایی سازمان درون ناپذیراصالح مخالفان به
 خون به زدن پاپشت اب است؛ راه و سوگند به وفاداری و قاتیطب معینی از مبارزه تجلی یعنی گیریانتقام

 لیکن. بشناسیم دارآرمان و شجاع محترم، مخالفان را شما تا نشانیدنه بر جبین را سیاه داغی رفیقان،
دشمن شادکن  پاشیلجن توبره داروندار دشمن، به امپلقی و بدون زدن کرده شکنیپیمان از آنانای عده
 تواندنمی ترعورتس جانباختگان، از فقط کاغذی «دفاع»و « داشتگرامی». ریختند سازمان بر سر را خود
 حتی تاختن آنگاه که کرد نخواهد چاره انقالبی و عمل اهتمام به سازماندهی جز را اینان احیای. شود
 .بود نخواهد انگیزنفرت هم بر سازمان شان ناوارد

 در ر شان نیست؛در خاط همرزمان شهید خون که بود نخواهند و نبوده قابل بحث ییهاسازمان ما، برای
درازی روده دیگر هایکشور به راجع اما پردازندنمی افغانستان مسایل به ندارند؛ خارجی وجود کشور داخل
 قد و قواره به هیچ که پرندمی بر ما واریدیوانه بغض با حال این با و کنندمی هم از نوع کاپی پیست آن

یه کنند، به تقلید دارند تخل «رهایی سازمان»بار خود را از هر چه علیه  کاش اینها یک.خواندینم شان
یران خاتمه بخشیده اسوسیال سرگردان ایرانی گسیخته از های کارتونی )حتی در امال و انشا( از سازمان

 و بر سازماندهی در افغانستان تمرکز دهند که عالمت حیات مثبت آنها خواهد بود. 

 «مشی چریکی»

 هاییجنگ»مانند « مشی چریکی» این کهایم. اول از چند جهت دچار اشتباه بوده« مشی چریکی»در باره 
مشی هیچ سازمانی نبود. و گیریم که در شرایط تمرکز مبارزه مردم در روستاها،  ،«گرییاغی نوع از

تلقی  ضروری حتی و مثبت ریاندام کنند، چرا باید امتوانستند عرضمی شهری چریکی هایسازمان
روستا، این شکل از مبارزه هم او را در شهرها دشمن در  به اصلی ضربه شد که در کنار وارد آوردننمی

ی رسانه و نهاد هاصد فعالیت در مقابل و چپ فعال یهادردآور تشکل خالی آرام نگذارد؟ در شرایط
 نه رفیقانه و متواضعانه انتقادی ی چریکی را ضمنمتحدان، تولد سازمان و امریکا و ی ایرانشدهتمویل
 طلبان،تسلیم بر هم آن سگ که دادیممی گفتیم، صراحتمی فاضل نمایانه، باید شادباش و کشدار
کردیم که سازمان مذکور در عمل در خواهد یافت که و ابراز یقین می دارد شرفها ترسو وها گریزی
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بدون  هایی چپگروه تواند دوام بیارد و باید به دهات بروند. پیدایشبدون پیوند با دهقانان، مبارزه نمی
 عمالش، جلب مردم   و امپریالیزم ، برای افشای«نهند کتاب بر تفنگ»ای، اگر موقتا اهمال در کار توده

زیانبخش  زیر بیداد سیاه و خلق این اعتماد در آنان که وقتی عدالت نیست خود مجری عدالت شوند،
 د. بو نخواهد

های شود. در سالتر میبود، اشتباه ما غلیظ« های فدایی خلق ایرانچریک»دوم، چون انتقاد بیشتر ناظر بر
برخی از سوی ن اش، حمالت وسیعی علیه آناشاه و ساواکهای فدایی و دیوانه شدن اوج مبارزات چریک

ارگران بودند و نه با ندیابی با ککدام نه قادر به پیو نیروهای چپ به راه افتاد که جز در حرف، هیچاز 
از روی مخالفان ا مدتعهای فدایی و دهقانان. ما بدتر از آنها، بدون شناخت کافی از اندیشه و عمل چریک

کرد تا به دفاع قاطعانه از ایجاب می« مشعل رهایی»آنان موضع گرفتیم. در حالی که در سال انتشار 
اما اشاره  یستنمقصود کاوش موضوع  این جابرخیزیم. در  منشعب از آن« اکثریت»سازمان و محکومیت 

 به چند نکته الزم است:

 اشتباهات شان.ی شتابزدهبود و نه نقد های فدایی باید نخستین وظیفه می( آموختن از چریک۱

در  مستقالنهگیری ها پافشاری آنان بر تفکر نقادانه و موضعها از چریک( یکی از ارزشمندترین درس۲
ه مسایل داخلی و خارجی و نه الگوبرداری محض از آثار رهبران و احزاب کمونیست جهانی است. آنان بار

ولی،  نویسیم،ن میامرا بر پرچم رهبران جنبش کمونیستی ما نام همه»ی عمیق و رسایی داشتند که جمله
 ۲۲«م.کنییتعیین م خودمان بر اساس تحلیل مشخص از شرایط مشخص جامعه، ان رامهراه مبارز

 چند» کنندمی ادعا محیط مرتضی داکتر نظیر پرمدعای رفرمیست روشنفکران چه آن خالف هاچریک( ۳
 مرگبار سانسور و اختناق شرایط در آنان. نبودند «مارکسیزم از نازل سواد و آگاهی با احساساتی جوان

 ترینسنگین از یکی الاقل و ندبود خوانده خارجی هایزبان و فارسی به را ایپایه هایکالسیک ساواک،
 معتبر امروز تا که برگرداند فارسی به احمدزاده مسعود را( «دولت و خصوصی مالکیت خانواده، امنش)» آنها
 به «بقا تیوری رد و مسلحانه مبارزه» و احمدزاده از «تاکتیک هم و استراتژی هم مسلحانه مبارزه». است
 فاتحانه را قضیه و رد باالبینانه و سرانهسبک قلم، گردش یک با هک نیستند آثاری پویان پرویز امیر قلم

                                                       

 .بود آمده سازمان داخلی نشریه یک در جمله این دهقانی، اشرف رفیق قول به -۲۲
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 و... و سلطانپور سعید نابدل، علیرضا صبوری، عبدالرحیم مومنی، حمید هاینوشته. کرد تلقی شده خاتمه
 آنان. باشدمی سازمان رهبران تیوریک باالی سطح ینشاندهنده... و «خلق نبرد» نشریه محتویات
 ادبیات با پلخانف از کمتر لنین. بودند کرده درک و هضم مدعیان از ترعمیق یلیخ را مارکسیزم

 دونمائوتسه. گذاشت سر پشت را استاد آن، تکامل و بست کار به و برداشت در اما بود آشنا مارکسیستی
 را آن چین خاص شرایط در مارکسیزم تلفیق با اما بود بلد خارجی زبان نه و داشت عالی تحصیالت نه

 .بخشید تکامل

ازمان و آثاری، چنان س آن سال عمر نداشتند، ولی با خلق ۲5بیش از  مهمتر این که رهبران فداییان
ها دند. این جنبه چریکخود بودوران ها و در واقع نوابغ مارکسیستترین تابهترین، با سوادترین و پر آگاه

ی سترگ خصال جینهانگیز افسانوی آنان که گنهای اعجابها و قهرمانیرا ندیدن و صرفا تایید پاکبازی
ای خودبینانه و اند، داوریرا برای آزادیخواهان غنا بخشیده ی حقیقت کمونیزمکنندهانقالبی و فروغ خیره

 های فدایی، با کتاب و تفنگ به عرش هجوم بردند. جانبه است. چریکیک

 اعتقادها توده بودن سازتاریخ به دون،مائوتسه شهاندی طرفداران از کمتر هاچریک رایج، ادعای ( برعکس4
ها هستند این توده ...هاستمبارزه در واقع مال توده»)حمید اشرف( و « هافتح دژ توده»آنان به . نداشتند
 احمدزاده یقرف پرسش پاسخ پی ( باور داشتند و در)تقی شهرام« توانند دشمن را شکست دهندکه می

 بر خود، واقعی نافعم بر خود، بر توده آن مسیر در که نهاد بنا را جریانی آن انمیتو چگونه»بودند که 
 سیل... توانیم چگونه شود؟ کشانده مبارزه جریان به و شود واقف خود ناپذیرشکست و سهمگین قدرت

 «کرد؟ جاری را ایتوده یمبارزه خروشان

 مکن نیست و سازمانیم ایران درها اروست وها کارخانه که کار در گرفتند نتیجه تحقیقاتی از پس آن رفقا
 جریان مسلحانه مبارزه باها توده با آمیختن در و بوده نظامی-سیاسی باید بقای رزمش برای پرولتری

باید با شکیبایی با  هر گونه فاشیزمی در هر حال و زیر سیطره هاچپ. است بحث استنتاج قابل این .یابد
اندهی زحمتکشان را در ها بعد از انقالب هم نتوانستند سازممتاسفانه چریک د.بیامیزن هاکارگران و توده

با آن همه ضربات و  گرفتند، ممکن نبودها جا نمیها در دل تودهباری، اگر چریک ها قرار دهند.صدر کار
درژیم شاه انقالب ض ترین نیروی چپ درنشینان بتوانند به بزرگها و کنارههای اپورتونیستباران مخالفت
 بدل گردند.

 «تیوری سه جهان»

غیر از سطح نازل تیوریک و اطالعات ما ناشی از عدم اندیشیدن « تیوری سه جهان»علت اصلی قبول 
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بندی سه جهان سهم بزرگ تیوری تقسیم»که بالفاصله  مستقالنه و با مغز خود به مسایل جهانی بود
وری سه یت»ما از  برداشت با این هم،ا پا قبول کردیم. را ترجمه و سرت« لنینیزم-صدر مائو به مارکسیزم

 امپریالیزم سوسیال علیه هانیروهمه  و حاکم ارتجاع، زمیالیامپراتحاد با  به مبارزه گردانیدن تابعا ابد« جهان
های امریکا را در افشای توطئه« ومت افغانستاناقم ای و جنبشآیسی»ها جزوه نبود. ما در همان سال

های گرفته بود، بعد از انتقادعضویت فردی که با خارجیانی مشکوک پنهانی رابطه  ، ومیکرد هیته در کشور
فهمیدیم که در تقابل وری را جبهه متحد ضد دو ابرقدرت میما این تی مد.آدر به حالت تعلیق چندین روزه،

که مبارزه  جهان در احزابیگیرد.  تواند و نباید قرارنمیهای ستمدیده با پیکار انقالبی کارگران و خلق
 را تابع مبارزه ضد سوسیال امپریالیزم یارتجاعهای امپریالیستی و ضدبورژوازی بومی و رژیمضد
ایجاد جبهه متحد  .کرداین حکم را نمی «وری سه جهانیت» وخود مقصر بودند  ما نظر از، دانستندمی

 آشامخون یهامیرژشتیبانی سیاسی و مادی از مهم بود اما هرگز نه به بهای پبرای ما علیه دو ابرقدرت 
  دند.فشانجان می رژیم برانداختن آن در که هاکشورآن  یهاجهان سوم و انصراف از کمک به تودهدر 

سیاست  داشت و در قلب ماهیت حزب چین ومیکه اگر درک ما از مسئله عمق  باری، بعدا دریافتیم
رفت. پس از سفر زیر سوال مینزد ما  «وری سه جهانیت»له المحا بودیم،دچار تردید نمی آنخارجی 
رفقای چینی گفتند  کهبرای ما پیدا شد  یهایسوال ۲۳اشارتجاعی به ایران و اظهاراتفن هواگو
قابل . این پاسخ بوداشتباه  علت لغزیدن به آن آن کشور،اوضاع  ازهای غلط سفارت چین در ایران گزارش

به انترناسیونالیزم پرولتری به  التزام آن ما ، برایاحزاب کمونیستای پاره بهچین کمک قبول بود زیرا 
 .اتکای ما بر واقعیات چربی می کرد به حزب چین بیشتر از رفت. اعتمادحساب می

های ی سیاستو برخ «وری سه جهانیت»در رد به نشریاتی مارکسیستی که  در حالی، عالوه بر اینها
در ستی ایران نشریات مارکسیو ضد رویزیونیستی دسترسی نداشتیم، با  موضعی مستقلاز  خارجی چین

، مستدل رفتههمویرم که آنها را بودیآشنا ای اندازه تا و سیاست خارجی چین« وری سه جهانیت» تایید
 ی ایرانی.و نه رفقا گرددیبرم ما خود هب یاصل اشتباه ناگفته هویداست که یافتیم.می و درست

 هایی دارند:هم درس ذکر نکات ذیل

                                                       

ی، حفظ منابع ملی و حضرت شاهنشاه، مردم ایران در تامین استقالل و حاکمیت مل امروز تحت رهبری اعلی» از جمله: -۲۳
 (۱۹۷۸، ۳6شماره  ،)پیکنگ رویو« .اندهبخشی دست یافتهای مسرتاعمار کشور به موفقیت
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 چین زبح در رویزیونیستی خط تسلط و خط دو بین مبارزه از درستی درک مائو درگذشت از پس -
 خیانت او انقالبی به ارثیه مائو، نام به و مارکسیزم ماسک با هارویزیونیست که دیدیمنمی و نداشتیم
 .ورزید خواهند

هر حرف و  ن بر حزب کمونیست چین حاکم است ودون کماکاما بر آن بودیم که اندیشه مائوتسه -
ایزالخطا است و جچون و چرا پذیرفتنی. توجه نداشتیم که هر حزب و رهبر جهانی موقف آن معتبر و بی
 بینانه و نه دگماتیک و احساساتی برخورد کرد. به مسایل باید واقع

حزب چین به  معیار تعهد لندبرما و تای فلیپین، کمونیست احزاب چنانچه گفتیم کمک چین را به -
دانستیم و مطمین بودیم که پس از دون و انترناسیونالیزم پرولتری میاندیشه مائوتسه-لنینیزم-مارکسیزم
 .هایی مستند، این تصور ما را قوت بخشیدفلمبرجاست؛ تماشای  این امر مائودرگذشت 

های جهان پریالیزم هر دو دشمن خلقما گفتند که امپریالیزم و سوسیال ام بهنمایندگان حزب چین  -
های هر کشور باید مطابق وضع مشخص کشور خود حرکت کنند و هر جا که یکی باشند؛ کمونیستمی

رو دنباله تواند و نبایداز آنها مسلط باشد باید مبارزه علیه همان یکی تمرکز یابد؛ یک حزب کمونیست نمی
« تیوری»ها را حمل بر صحت اور را داشتیم، این اشاره، و ما که عین ب۲4های خارجی چین باشدسیاست
 کردیم.

بلکه از  ۲5جمهور زامبیاسخنان او با رییس حسببر ا دانستیم نه صرفدون میرا از مائوتسه «تیوری» -
دون که دو سال مهلت داشت چرا بر بود، مائوتسهمی سیائوپنبندی و قاچاق دناین منظر که اگر سرهم

                                                       

های اتحاد شوروی بیان داشته بود: ه مائو با توجه به توافقات و مصالحههای آنان با الهام از اصلی بود کحرف -۲4
الحه در داخل داری جهان را ملزم به پیروی از آنها و مصهای کشورهای سرمایههایی خلقچنان مصالحه یک»

 چند)»« برند.یممتفاوت به پیش  ی گوناگونی را منطبق با شرایطهاپیکار هاسازد. آن خلقکشورهای شان نمی
 (۱۹46، اپریل «المللینکته در ارزیابی اوضاع فعلی بین

 گفته کاوندا رزیدنتپ با دیداری در مائو( متحدملل در سیائوپندن سخنرانی از پیش ماه سه) ۱۹۷4 فبروری در -۲5
 سوم جهان ما و اند دوم نجها به متعلق کانادا و اروپا جاپان، اول، جهان شوروی اتحاد و امریکا من نظر به»: بود
 «.باشیممی
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 معاونیت و مرکزی دهم چطور به عضویت کمیته و نهم یهاکنگره در سیائوپننداخت؟ دنمسئله روشنی نی
نیکسن، مارکوس، موبوتوی قاتل لومومبا، به رسمیت شناختن اسراییل، رد  با مائو صدارت رسید؟ دیدار

MPLA  و حمایت ازUNITA مردم  عام، پشتیبانی از قتل۲6مرتبط با امریکا و رژیم افریقای جنوبیی
 چوته مارشال دیش را ساخت هند و شوروی نامیدن، شرکتو بنگله ۲۷پاکستان توسط اردوی دیشنگلهب
امریکا  با )اتحاد« تیوری»ی شد به مثابه رخدادهایی جدا از پایهو... نمی در اسپانیا فرانکو مرگ مراسم در

 گردند. ، تلقی «دیپلماتیکهای مانور»شوروی( یا به زعم حزب کمونیست انقالبی امریکا  علیه و متحدان

. باشد دونمائوتسه به اندیشه ما اعتقاد با تباین توانست درنمی چین خارجی هایسیاست آن رد و تقبیح
نبود و  کمونیزم علمی ارتقا و صحت تدوین، مائو مانع و استالین لنین، انگلس، مارکس، اشتباه و آن این

بین مشی  ۷۰های شود در سالدانستیم. گفته میمی ولی ما متعصبانه توجیه آنها را وظیفه. نیست
سیائوپن دن -الیبا امریکا علیه تهدید شوروی در مناطقی( و مشی چوئن« اتحاد تاکتیکی)»دون مائوتسه

با امریکا( مبارزه وجود داشت. این نکته )به فرض موثق بودنش( پاسخ سوال ما را « اتحاد استراتژیک)»
ر مائو و گروه چهار نفر در حزب، چگونه انترناسیونالیزم جایش را به سیاست داد که با وجود حضونمی

تواند بسپارد؟ آیا جایگاه مائو در حزب آنقدر ضعیف و در ترین نوکران آن میمنفورمماشات با امپریالیزم و 
ها بوتوها، موها محصور بود که بوسیدن دست ایمیلدا مارکوس، پذیرایی از اشرف پهلویحلقه رویزیونیست

 تفاوتی نسبت به کشتاربی ۲۸و از این قماش پلیدترین موجودات، به رسمیت شناختن کودتای پینوشه

                                                       

 بود «سیا» تیم اعضای از ۱۹۸۰ هایسال وزیر دفاع حامد کرزی، در وردک رحیم جنرال که بدانیم نیست بد -۲6
 .سوامبی رهبری به یونیتا به کمک در سفر به انگوال برای

ا علیه دولت ایوب ی شمدون به من گفت شما دوستان ما هستید و ادامه مبارزه کنونمائوتسه»موالنا بهاشانی:  -۲۷
خواهیم به ما میموجب تحکیم دست روسیه، امریکا و هند خواهد شد. مداخله در کار شما مخالف اصول ماست ا

« لت شما عمق ببخشیم.شما مشورت دهیم که آرام و با حزم حرکت کنید. به ما فرصت دهید که دوستی خود را با دو
 «(؟پاکستان: حکومت نظامی یا قدرت خلق»)طارق علی 

ها صد آلنده، دولت از به اضافه حمایت سویدن، سفیر ادلستام هرالد مرگبار، وضعیت همان در دانست که باید -۲۸
 با توپامارو، اعضای از تن هاده شمول به بودند پناهنده آن در که را دیگر کشور چند چیلی و آزادیخواهان از تن

 سویدن بیرق نصب و کیوبا سفارت به رفتن با او همچنین .داد نجات حتمی مرگ از سویدن به دادن پناه و گسیل
 یهافعالیت آن همه جرم به گرفت تا این که جلو سفارت کارمندان بر نظامیان باریگلوله و حمله از آن، فراز بر
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کمک نظامی به دولت سریالنکا که با شورشی به  و سودان کمونیست حزب عضو هزاران و رهبران
های ادعا که دولت توان با اینشد؟ آیا میمی تحمیل به سادگی بر او ها مواجه بود و...رهبری ترتسکیست

 وقت سودان و سریالنکا با چین دوست بودند، بر آن همه کشتار چشم پوشید؟

 ایجاد حزب

شود  دون )رجوعائوتسهاندیشه م-لنینیزم-چون طی این چهل سال حزبی با مسما و مسلح به مارکسیزم
ها عموما انجام وظایف را ایجاد نگردیده است، سازمان«( دونمائوتسهمائوئیزم یا اندیشه»به پیوست 

پا اند، کمبودهای پیشهبرنامگی روزگار گذرانیدها با بیاینها که سال ۲۹اند.موکول به پیدایش آن کرده
اندازند. عدم وجود زبان و نامتولد مییتی را به گردن حزب بیمسئولوپایی و بیدستی ناشی از بیافتاده

 حزب هم دستاویزی شده برای توجیه پاسیویته. 

تر به وجود ناگر در کشوری از همان ابتدا شرایط برای ایجاد حزب کمونیست مساعد باشد حزب آسا
های مارکسیستی است نکه چنین نیست، بر سازما لبانیه و غیره. ولی در کشورهاییاآید: چین، ویتنام، می

ها به عطالت گذراند توان سالکه هر یک در حد امکانات، تا ایجاد حزب، وظایف حزب را به پیش برد. نمی
وی حزبی راستین خیالی کودکانه در انتظار طلوع حزب و معجزاتش نشست. هر سازمانی که آرزو با خوش

ه بر دوش یک حزب هایی مجدانه بکوشد کهمان ماموریت از بخشی الاقل را در دل دارد باید در پیشبرد
ای انقالب باشد. و پاسخگوی نیازه حزبی ببالد که مردم روی آن حساب کنندا کند تا نهایتسنگینی می
هد کرد و نه ای بر بدن جامعه بنشیند، نه دوست به آن توجه خوای که بسان پشه«حزب»در غیر آن 

 دشمن. 

 نماییم. ای میهدر باره حزب و وحدت، به مسئله اشار« مشعل رهایی»مطالب در  از وی برخیبا مکث ر

ها یکی از خطیرترین و مهمترین مسایل جنبش مارکسیستی و در نهایت امر جنبش مسئله وحدت م.ل»
ایجاد انقالبی کشور است. زیرا مسئله وحدت و چگونگی آن در شرایط کشور ما به طور الینفکی با مسئله 

                                                       

 .گردید اخراج چلی از انسانی پرارج

را درست « رفیق»ه استفاده از کلمهای ایرانی مقیم خارج، حتی ای از مارکسیستایم که عدهبا تعجب شنیده -۲۹
 دانند چون هنوز حزب ایجاد نشده است!نمی

http://a-l-o.maoism.ru/payvast_maoism_or_maozedong_thought_may_2018_afghanistan_liberation_org.pdf


  
 ۳۲ !یمامه دهمان را جانبازانه اداز اشتباهات، راه یریگبا درس

باشد. ل می-ها و نیروهای محزب طبقه کارگر ارتباط دارد. ایجاد حزب همچنان پروسه وحدت تشکیالت
 (4۱)صفحه« سازد.ها را میایجاد حزب وظیفه مرکزی تمام م.ل

از کشورها  مسئله، چه در افغانستان چه در بسیاری« خطیرترین و مهمترین»ولی شاهدیم که این 
خطیرترین و »رسد نه آنگاه و نه حاال، ایجاد حزب اگر هم از ت. به نظر میهاست حل نشده اسدهه

ال مرکزی خواند حای را در همه نبود و نیست. چرا باید وظیفه« وظیفه مرکزی»وظایف بود، « مهمترین
زک نمیر گفت بکه عدم اجرایش مستمسکی برای تعویق وظایف دیگر شود؟ تا چند دهه دیگر باید بزک 

وژیک، سیاسی و لایدیوها وظیفه مرکزی را خودسازی و تحکیم کار درخوری نزد؟ اگر سازمانو دست به 
ر دست گیرند بلکه با ماندند تا بعد هدایت آن را دها نمیدانستند، و به انتظار خیزش تودهمی تشکیالتی

کوشیدند، اکنون یم هاو آگاه نمودن توده در ایجاد عامل ذهنی -ولو با اشتباهات -عمل انقالبی متداوم
 توانست آن را نادیده گیرد.داشتیم که دشمن نمیجنبش نیرومندی می

ها وحدت کند یا خود به حزب بدل شود ولی کوشید با سایر سازمانبرای ایجاد حزب میاگر سازمانی 
 کرد جز پیشبرد وظایفی که به تشکیل حزب هم یاری رساند؟دید، چه باید میهیچ کدام را عملی نمی

راهی جز پیمودن این جاده ندارند: یا کار خود را ادامه دهند طوری که در دورنمایش  ها به طورکلیسازمان
جهت زنده بودن موثر و ادای نقش در ایجاد یا استحکام  این کهتبدیل شدن به حزب را هم ببینند یا 

با دنیای انترنیتی، خود را آنهایی که مستعد کاری نباشند و ا های دیگر بپیوندند. طبعحزب به سازمان
 به شدن وصل صادق منفردان وها از بین خواهند رفت. جمعا فریفته و تسکین دهند، یکباره یا متدرج

ین ایجاد ا بر بنا ۳۰کشد، وجیبه خود خواهند پنداشت.تری از جنبش را بر شانه میسازمانی را که بار گران
ا تواند باشد یا نباشد. ولی محقق، می«لنینیست-پروسه وحدت تشکیالت و نیروهای مارکسیست»حزب 

تواند باشد. چنانچه گفتیم وظیفه مرکزی عبارتست از جان ها نمیلنینیست-وظیفه مرکزی مارکسیست
آوردن  های شان و سپس تحکیم و توسعه آنها و به حرکت دربخشیدن در کالبد خشکیده و راکد تشکل

  موثر چپ.

آورد. ها را هم بار میبین سازمان اعتمادیها( بیپیوند نداشتن با تودهعملی و آن مهمترین ضعف )بی

                                                       

متواضعانه و با شور م و تر از خود تشخیص دهیداریم که اگر سازمانی را پیشروتر و پیشرفتهاعالم می اما موکد -۳۰
 نخواهد داشت.ای ارتجاعی پرستی دنبال آن نرویم، این نامی جز خودبینی، سکتاریزم و سازمانو افتخار 
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کند و تا حدودی کمتر نقایص یاد شده را با خود حمل می« ب»سازمان نسبت به « الف»: سازمان مثال
کجا حق دارد آن را « الف»دست وحدت دراز کند، « ب»تجاربی عملی دارد. در این حال اگر سازمان 

جهات  را داشته، علیه ، تشکیالتی و پخش مارکسیزمایتودهکار  تجربهثابت نکرده که « ب»بفشرد تا 
 تواند خشتی بر بنای حزب نهد؟ وحدتاش میه و با بار گذشتهکرد جدی ایمبارزه هانادرست فعالیت

ود. با وحدت تر خواهد بتر و سریعآسان ،ترها، اصولیاین پشتوانههای دارای سازمان سیاسی و ولوژیکیاید
 غیر از ها را روبید. مشکل عمده اغلب مدعیان،شود کمبودتشکیالتی مکانیکی خارج از بستر مبارزه نمی

 انباشت برای که آن بستن کار به هدف نه به را باخته، اینست که مارکسیزمجان رفیقان خون فراموشی
به جای »به گفته استالین  انقالبی اند، اراده فاقد چون و. خوانندو اظهار معلومات می تظاهر خورجین در

 قصد وجه به هیچ و زده نیفه در را «مارکسیزم تیر»، «دهندآماده نگهداشتن مارکسیزم بر آن لم می
ارزش شده و اعتبار آنها نزد پیاده نشوند بی عملافکار، خیلی هم جذاب و شریف، تا در  .ندارند پرتابش را

 ها زیر سوال خواهد رفت. توده

ن کار و انجامد در یک جریاها که به حزب سیاسی طبقه کارگر میوحدت اصولی م.ل» اه وحدت:ر

های ان ... بر ضعفگیرد. در این جریها صورت میولوژیک میان م.لیای مشترک و مبارزه ایدفعالیت توده
توان فائق میتی کاری و پراکندگی تشکیالاصلی جنبش غلبه صورت گرفته و فقط در این جریان بر خرده

 (4۳ص )« رسند.های جنبش به وحدت اصولی و سازمانی میآمد و بدین صورت گروه

گرفتن است. ولی  ، در حقیقت در آستانه ایجاد حزب قرار«مشترک ایتوده فعالیت و کار»توافق بر سر 
د توانست به واهنخو ن ها نتوانستهدهد که بدون کارنامه قابل مالحظه در جامعه، تشکلتجربه نشان می

ا، تا چه وقت چگونه، در کج «مشترک کار» این کهآن حد از تفاهم و اعتماد به هم برسند. همچنین 
 صورت بگیرد، جای بحث دارد.

 خواستنی اگر چه-ها است که جدا از هم مسئله اینست که وقتی کار مشترک مقدور نیست پس بر سازمان
ولوژیک و نه یصداقت و پایداری شان عیان شده، مبارزه اید وظایف را به پیش برند تا رشد یابند، -نیست

است، کی سطح کار باالتری « کارخرده»سازنده و مفید گردد و هم معلوم شود کی  31،«لوژیکایدیو بزم»

                                                       

به افغانستان   ارتباطآور و بیای پیرامون حرافی عقجزوه «بنیادگرایان مقابل چپ از کرنش»دیده شود  -۳۱
ای نه در خدمت مبارزه طبقاتی و «مبارزه»نامیدند، می« لوژیکایدیومبارزه »نشین که آن را روشنفکران خارج
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ی جدایی را بهانه ثانوی اهمیت با بورژوایی، اختالفاتدارد وکی بیکاره است، و کی با دید مطرود خرده
-اش اعتماد به ماحصل منطقی و شناخت پراتیک، تامین عبور از با وحدت یداعیه تیبترسازد. بدینمی

 تمایل از که حزبی»باشد؛  آن خانه نکرده در آینده یهاانشعاب منتج خواهد شد. حزبی که آفت -حزب
 متالشی هم از آنان میان اختالفات پیدایش که با» برنخاسته «هاگروه و محافل ینمسئول و رهبران
 وجود قطعی تضمین هاپیشگیری این ؛ حزبی که یک گام به پیش و دو گام به پس ننهد. برای«گردد
 به حداقل رسانید.  را در پیکار، این امکان شدن ها و جوش خوردن و آبدیدهبا تکیه بر توده ولی باید ندارد

ک پالتفورم ا روی یهای جنبش رها این است که گروهلنینیست-نخستین قدم در راه وحدت مارکسیست»
ها آغاز وهسیاسی متحد ساخت... که با وحدت روی این پالتفورم، همکاری گر-ولوژیکیمشترک اید

 (45و  44ص) «ها آغاز کنند.گردد... و بطور مشترک به کار سازماندهی و هدایت توده

 هدایت و ندهیمشترک سازما کار» برای مناطق تعیین کاری،پنهان و تکنیکی از لحاظ این کهغیر از 
کم ندارند  چه بود، تجربه پیش چشم ماست. مدعیان آن خواهد سخت خیلی ناممکن، نه اگر «هاتوده

 در که حیف وقت ها بحث است که سوءتفاهم را افزایش خواهد داد و نه کاهش. وحوصله ماه
 نداند که نیست یتشکل. باشد پالتفورم محتاج که ندارد ایبغرنجی همکاری .شود ضایع نویسیپالتفورم

تا برای خود  کند و نه خصومت همکاری دیگران با تواندمی سطحی در چه و و چگونه خرابکاری چیست
ولوژیک سازنده ییدابتراشد. واضح است که برخورد اصولی و رفیقانه به معنای تعلل در مبارزه « هویت»

 باشد.نمی

 عملی ندارد. المللی نیز جنبهپیشنهاد توافق روی مسایل ملی و بین 

فرجام کنیم؟ آیا های بیتجربه را از یاد نبریم. چه مدت نامعلوم دیگر انرژی خود را صرف بحثا مجدد
ها توافق روی این و آن مسئله جهانی، ملی یا کشوری دیگر، اعتماد خواهد آفرید؟ خیر. وقتی سازمان

یهوده خواهد بود. اما لمس مبارزه ب یاعتمادساز یبرابه هم به دیده شک بنگرند، توافق مذکور  اصال
آفریند، اغلب مسایل سهل و سریع حل خواهند شد و در صورت حل نشدن یکدیگر، اعتماد متقابل می

 دریافت که التین را امریکای مبارزان معروف شعار ارزش هم مانع تداوم همکاری نخواهند گردید. باید
لوژیک ایدیوی بسیاری از زنگارهای قالبی زدایندهعمل ان .«متحد عمل اما سازدمی متفرق را ما حرف»

                                                       

 های جلف روشنفکری.چشمیی هوس و همترضیه و تصحیح و تقویت کار انقالبی بلکه برای خودنمایی
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هاست. هر سازمانی که با کارایی چشمگیرتری زیر ضربه و پیگرد بیشتر دشمن قرار گیرد، و سوءتفاهم
ها را احساس کند نه سمپاشی و عداوت را. این روش در نزدیک شدن باید حمایت و حرمت دیگر سازمان

ها برای پیوند به خاطر اعتالی جنبش چپ خوب است که سازمان ها نقش مثبتی خواهد داشت.سازمان
با مردم و پیاده کردن تیوری در عمل، به نوعی رقابت با هم برآمده و جو را به سمت همبستگی و رزمندگی 

در کار انقالبی نه تنها انرژی یک محفل، بلکه حتا انرژی یک فرد، قادر به »طور که  برگردانند تا همان
 گرمیپشت را ستمدیده یهاباشیم؛ جنبشی که توده ای)لنین( شاهد اعجاز جنبش شعله« استچه اعجازی 

های بنیادگرا را که هوس انداخته و باند رعشه به های ایران و پاکستان رابخشد، امپریالیزم و دولت امید و
  («حزب ضرورت»م بدرد. )رجوع شود به پیوست بلعیدنش را کنند، کا

 

  

http://a-l-o.maoism.ru/payvast_zarorat_hezb_may_2018_afghanistan_liberation_org.pdf
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 تشکیالتی بخشدر 

 این بخش ناظر بر اشتباهات ما بعد از تجاوز امریکا است. 

 دموکراتیک سانترالیزم

 سازمان شئون تمام در لیبرالیزم شود، دارخدشه تشکیالتی حیات بنیاد این دموکراتیک سانترالیزم وقتی
 اعضا نظرات و مسایل ،انتقادها از نخورده، جوش  بدنه با مرکزیت. ایمکرده تجربه را این ما و کشدقد می
 بوروکراتیک، اعضا، ن باآ رابطه و پرداختنمی مسئوالنه و فوریت به آنها به بود هم آگاه اگر و نبوده آگاه

در  و ندانسته سخگوپا و مسئول اعضا برابر در را خود زیتمرک. بود غیرصمیمانه و سراسبی باالبینانه،
 فقط خود رمانف صدور مقابل در و کردمی برخورد آنان به کماندیستی و فیودالی ایروحیه با مواردی
 گزارش به عتمادا با اعضا مطالبات و وضعیت از اطالع مرکزیت. خواستندمی را بودن زیر سربه و سکوت
 و ایتوده لوبیاس با را مسایل بررسی و تحقیق و بود محدود مرکزیت عضو آن و این ناقص و جانبهیک
 هاسال لیمسای که رخ نداده کم بنابراین و دانستنمی اشوظیفه وسیع، المقدورحتی هاینشست در

 دایجا و هارنجش با و طوالنی مدتی آنها حل اند،گردیده باز اتفاق برحسب که زمانی رفقا نزد شده انباشت
 مرکزیت هایبیماری از نیز خود از انتقاد کار در لنگیدن که مخصوصا است بوده همراه تازه سوءتفاهمات

 .رفتمی شمار به

های نسبتا مناسبی برای باوجود شرایط دشوار و خونینی که سازمان با آن درگیر بود در مقاطعی فرصت
مان طی سالیان ای از اساسنامه سازمادهبرگزاری کنگره و انتخاب مرکزیت از دست رفت و عمال چند 

 ابر خود داریم.طوالنی روی کاغذ مانده جنبه عملی نیافت که پیامدهای ناگوار آن را امروز در بر

 بوده این مرکزیت، دموکراتیک غیر از انتخابی نبودن سانترالیزم اصل خوردن همبه مهم هایعلت از یکی
 طرح ارایه و هاآن حل چگونگی سازمان، امور و مسایل کلیه به اندیشیدن و احاطه اعضای آن فرد فرد که
 و تیجه، کارهان در که پنداشتندنمی خود اصلی زندگی جوهر و مشخصه برای تقویت سازمان را نقشه و

 .شدمی متمرکز نفر دو یکی دست در نادرست چه و خوب چه مورد هر در تصامیم

 بینذره زیر نکوشد تا پیوسته و آن غلبه نکرده نگرفته، بر درس عمیقا نقیصه این سازمان از رهبری اگر
 انفصال یا دموکراسی، معین عمده شدن ناموجه سانترالیزم شرایطی یا در نقض امکان صفوف باشد،

 عمل و نظر در سازمان وحدت تخریب و کماندیزم تسلط بازی،فراکسیون بدنه، و هاتوده از رهبری
  بود. خواهد ناپذیرگریز
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 مرکزی کمیته وسیع فرانسکن در سخنرانی»باره سانترالیزم دموکراتیک و انتقاد و انتقاد از خود مطالعه در 
 شود.از مائو به رفقا توصیه می «۱۹6۲ جنوری ۳۰ ،چین کمونیست حزب

 هاانتقال به شهر

نی با کار ق کار علدر عرصه تشکیالتی شد. به جای تلفی موجب دامن گرفتن لیبرالیزمانتقال به شهرها 
ود که فراموش گرایی غلتیدیم. سرمستی رفقای مصروف در کار علنی و قانونی چنان بمخفی، به علنی

ردا که اوضاع فاشیستی فکردند متعلق به سازمانی مخفی اند، نباید در معرض شناسایی دشمن قرار گیرند تا 
 فرهنگ و آگاهی دنبر جای به زند؛دشوار و حتی ناممکن نسا کار مخفی برای خود را تر گردد،و اختناقی

کردیم می ترویج را لتریغیرپرو و فرهنگ روحیه عمال تازه با آنان پیوند یافتیم که ییهاتوده انقالبی بین
 ییهالیبرال مسلحانه، ها مبارزهسال یتجربه با مصمم و انقالبیونی جای به ما سیمای از آنان در بسیاری و
 بهها اروست زما ا مشورت با که کسانی همچنین. سازدمی کار علنی را شان غم و هم که دیدندمی را

 گراییتوانستند علنییفقط م داشتند، مخفی نیاز کار و زندگی یهاشیوه به آشنایی به بودند و آمده شهرها
 نآ به منجر دیگر اباحز با همکاری و آشنایی در توانستنمی این لیبرالیزم !بیاموزند را گراییقانون و

های ما اختالف و شده آنها همرنگ آنها، بر گذاشتن اثر و ارتجاعی مواضع با مبارزه جای به که نشود
تنم بشمارد که ترین منافذ کار علنی و قانونی را باید مهلت مغسازمانی مخفی کوچک .مخدوش گردند

گرایی گرایی و قانوننیعل ها ممکن نیست. لیکن اگر این استفاده با احتراز ازبدون آن پیوندیابی با توده
ما در . دارد باخت و ردب و منفی و مثبت و قانونی جهات علنی توام نباشد، فاجعه به بار خواهد آورد. کار

 نتوانستیم.  سنگین شایسته حد به را برد و مثبت یکار علنی، پله

 هاپیوند با توده

ل سایر دستاوردهای رار کردیم ولی این مثها پیوند برقحدودی با تودههرچند در جریان جنگ ضدروسی تا 
ن بود و ثانیا که با ما اوال از حد رشد کمی و کیفی سازمان برای پاسخگویی به نیاز انقالب خیلی پایی

ها، تعدادی از ر در شهرها، کار در روستاها آسیب دیده و با کندی مواجه شد. با استقراتمرکز کار در شهر
مند گردند در حالی رها کشاندیم تا از تحصیل و مزایای زندگی شهری بهرهروابط روستایی را نیز به شه

کردیم تا هم با تنظیم می جوانان المقدور تامین آموزش را در دهات مخصوصا توسطکه بهتر بود حتی
ب گردند. ما بورژوایی شهری خود را نوسازی کرده و مجرخردهعادات  و ها آمیخته و هم بینشتوده

 ار در روستا را منحیث حلقه اصلی نگهداریم.نتوانستیم ک
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 تحصیالت عالی

فت. اما رهبری به زمانی، موج تحصیالت عالی، تحصیل در خارج و کار رسمی، جوانان سازمان را فرا گر
در مدارا با آن پیش  و سستی ایدیولوژیک، از خودبهای جدی علیه این انحراف ناشی از اندیشهجای مبارزه

خوب است ولی  ورزیدیم که تحصیلی به آن دامن زد. ما باید بر این اصل اصرار میآمد و در موارد
سوزد و اش میشمندی از علم مارکسیزم است که سازمان در عطسازتر و پرافتخارتر از آن بهرهزندگی

داند، دومی را اش را با سرنوشت سازمان یکی میاگر هر دو میسر باشد یک مبارز واقعی که سرنوشت
ترین نهد؛ فردی با عالیجیح خواهد داد و در نهایت تصمیم را به ارزیابی و ضرورت سازمان وا میتر

خورد تا ولت میتحصیالت که به عدالت اجتماعی نیندیشد و به علم مارکسیزم مسلح نباشد، به درد د
ها را تکان نجیوا ایسازمانی انقالبی. ما نتوانستیم شیفتگان تحصیالت عالی و کار در نهادهای دولتی 

ه. تجربه نشان سوادی در مارکسیزم نکنند اما از بیدهیم که چرا از کمبود تحصیل احساس حقارت می
ه سوی منافع شخصی، داد که تعدادی از این افراد با اتمام تحصیل و یافتن کار، از سازمان بریده و ب

شرافتی غریبی بی لتی مالق زده و بااندوزی، زندگی در غرب و مجاهدت برای وصال به عشق مقام دوپول
ه اعضای زیاد  فاقد انداختند. رهبری، خوب درک نکرد ک« سیا»خود را زیر پای رژیم یا این و آن عامل 

 خصلتی که باشدنمی ای شدن سازمانآینده نداشته و مرادف توده ،مارکسیزم با کیفیت انقالبی و آشنایی
ای در عمل، و شی تودهو اجرای م ، بسیج آنانها، دفاع از آنانودهاست بسته به میزان پیوند سازمان با ت

 نه گردآوری سیاهی لشکر.

 ایمجامع توده

ر پرتو موازین ای سرتاسری یا حتا محلی سعی کافی به خرج ندادیم تا رفقا ددر ایجاد مجامع توده
ترین و پیشرفته ع مذکور،مجام یایدیولوژیک و سیاسی سازمان، به عنوان رهبران محبوب و با اتوریته

ایم درصدی ها نتوانستهی آنان جذب سازمان کنند. ما طی سالترین افراد را در متن مبارزهرزمنده
 ی عضوگیری را باال ببریم.العاده ناچیز ساالنهفوق

ه وظایف سازمان گردیده و آن را ب و پیشبرد های فوق مانع سرزندگیاستمرار یک یا چندین تا از انحراف
 از را سازمان که و شکافی عمیق بین تفکر و عمل است انفعال عارضه میان ینا در کشد. امابحران می

ی عملی ضامن رشد و است. مبارزه ملموس و بالوقفه باز داشته بایسته تکاملا نتیجت ها، وارتباط با توده
 نیست مارکسیست کار وده،ب ارزشعمل بی بدون اندیشیدن و انقالبی است. اندیشه شدن تشکالتآهنین 

  .حاصلی ندارد و
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ها، ضربات عامیک خط سرخ در تاریخ حزب بلشویک، چین، ویتنام و... اینست که حتا در شرایط قتل
اند. پس از ایجاد حزب خردکننده و چیرگی ارتجاع هم دمی از تحرک و مبارزه مسلحانه باز نمانده

ها ی، فقدان حضور پرجوش و تزارلرزان سوسیال دموکراتکمونیست، کارگران و مردم روسیه در هیچ مقطع
ها، آوانی که در اثر ناکامی انقالب، تمام احزاب به شمول منشویک ۱۹۱۷تا  ۱۹۰5از ، را احساس نکردند

ها مصمم و پابرجا طلبی، یأس، سازش با تزاریزم و پشت کردن به انقالب غلتیدند، بلشویکبه تسلیم
طلبی و اپورتونیزم، برای ناپذیر علیه هر گونه انحاللای آشتیشیده و با مبارزهصفوف خود را استحکام بخ

به سوی  ۱۹۱۷در اکتبر ی زحمتکشان روسیه آمادگی گرفته و توانستند جنبش انقالبی را نبردهای آینده
وجود  گاه کارزار را خالی از به بعد هیچ ۱۹۳۰از  هاو ویتنامی ۱۹۲۱ها از ؛ چینیپیروزی رهبری کنند

 عدم که باشدمی بزرگ حکم این درستی بر گواهفوق های تاریخها ندیدند. توانمند و پرآوازه کمونیست
را شکست  شکست تا یابد در هر حال ادامه شده آغاز ؛ باید مبارزهشکست یعنی شده غازآی مبارزه ادامه
اش را ضو و تقریبا همه رهبرانها هزار عصد ۱۹65بقایای حزب کمونیست اندونیزیا که در کودتای . داد

 ، بهای است()که سند تاریخی معروف و ارزنده از دست داده بود تالش کردند با نقد مشی پیشین
روستا، موفق نشدند پرچم پا در سازماندهی مجدد و مبارزه مسلحانه دست یازد ولی به علت نداشتن جای

های جهادی و دادن در جنگ ضدروسی، از سالحزب را بیافرازند. سازمان ما به رغم شرکت و قربانی 
ی یک سازمان چپ را نداشته است. البته برای تکامل و طالبی و اشغال امریکا تاکنون، حضور زیبنده

کننده است که در مبارزه علیه افکار ضدپرولتری و تلفیق مارکسیزم پیروزی یک تشکیالت، مشی تعیین
فعال مانده، غیر خود تشکل با وصف داشتن خط روشن، اگر دردر شرایط خاص صیقل یافته باشد. ولی یک 
ها نبوده و آنان را به مقیاسی وسیع جلب نتواند، از مردم نباید شده و در عمل مبارزاتی، معرف خود به توده

دار خود به آن بنگرند. و این وضع دال بر دور چونان طالیه آن کهانتظار داشت آن را بشناسند چه رسد به 
اش است که ممکن است بر روی کاغذ داشته باشد. سازمان ما از جنگ سازمان از مشی صحیح افتادن

ا رشدی متناسب با خواست انقالب نداشته و طبیعت گرایی،ذهنی آفت از بردن مقاومت به این سو با رنج
  ۳۲نتایج دلخواه به بار آرد. توانست کارشنمی

                                                       

سازمان  های دیگر نیز شمرده شود. مثالهای انقالبی کشورشاید خاموشی مبارزه، عامل اصلی افول سازمان -۳۲
، اگر در چند منطقه ایران «اکثریت»های فدایی خلق ایران همچون معتبرترین سازمان چپ، به رغم خیانت چریک

مثل اوایل انقالب کانون آمال اکثر روشنفکران،  انیداشت، مطمفروزان نگه می را رژیم علیه جرقه مبارزه مسلحانه
های انقالبی هم به آن پیوسته یا در حد ظرفیت خود جداگانه به ها شده، سایر تشکلاز تودههایی زنان و بخش
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 آنها نظیر که ایمداشته سروکار اشتباهاتی با شویم مامی متوجه با نگاهی به اشتباهات احزاب کمونیست،

                                                       

سره آمد و اگر اوضاع یکفتار میباری گرخاستند، رژیم با چندین جبهه روبرو شده در محاصره هالکتنبرد بر می
 دیدیم. رژیم را سوار بر موج میلیونی مردم ایران نمی« سبز»های چرخید الاقل امروز خرمهرهبه نفع انقالب نمی

ها را به حرکت هایی از تودهشان بخش« موتور کوچک»های فدایی که تجارب ذیقیمتی اندوخته بودند و چریک
اتحادیه »ستی کنند. بیشتر از شاه ساواکی بدم ندهند های جنایتکار اجازهبه آخوندتوانستند درآورده بود، می

ه نبود دست های فدایی قابل مقایسکه کمیت شان با چریک« های ایرانبخش خلقارتش رهایی»و « کمونیستی
هایی در نقاط ه سازمانشابمای زدند که هر چند با اشتباهات توام بود، اگر با اقدام ی دالورانهبه عملیات مسلحانه
گشت. اما دریغا که خودبینی و انقالب دوم ایران بر ضد فاشیزم مذهبی آغاز می شد، احتماالدیگر همراهی می

 خوانیم:آمل میقیام سربداران در راجع به « اعتراض»خرابکاری در جنبش نقب زده بود. در سایت 

اران مشغول شد... به ادوش سپاه پاسداران به سرکوب سربدبه یاد داریم که سازمان فداییان اکثریت چگونه دوش»
پور و صبوری( ی)رفقا حرمت "های ایرانبخش خلقارتش رهایی"آوریم که درهمان کوران جنگ، بجز رفقاییاد می

 خبر شنیدن اب حکمت منصور»و « های سیاسی موجود حاضر به هیچ کمکی به آن قیام نشدند.هیچ یک از گروه
«. داد ایران رد را "مائویسم" مرگ از خبر خنده با کردستان نشست در آن، شکست و آمل قیام انرهبر شهادت
، تجاوز «و مدرنیزم دفاع از مدنیت»و « مبارزه با اسالم سیاسی»نام به اصطالح  کسی است که زیر حکمت منصور
ها دست" ایآ»فت: ا شادباش گر آزادی و دموکراسی توسط امریکا برای مردم ما« تضمین»امریکا و امکان  ۲۰۰۱

 ..بشما خواهند گفت. نیآن جز ا ونیسیمردم افغانستان و اپوز شروست؟یموضع اصولى و پ کی" !از افغانستان کوتاه
ر سر دولتى بمساله . سرنگون بشود دیبا ...ستیخود محکوم نهاى خارجى بخودىسرنگونى طالبان توسط ارتش

 نیا اسىیظام سن نییزادى و امکان عملى دخالت مردم افغانستان در تعآ نیو تضم ندینشیاست که بجاى آن م
 «(سپتامبر ۱۱دنیا پس از « )».کشور

ها ولو ، سازمانکردسنگینی نمیها انگیز و خیانت حزب توده و اکثریتیهای کراهتجنبش ایران آن خنده اگر بر
های جمهوری اهن انقالبیون نه در کشتارگند و خوداشتیت میمسئولو  همدلی هم احساس پراکنده، در مقابل

رداشته و منفجر گردد. بکشید، بعید نبود که رژیم از درون و بیرون درز های نبرد شراره میاسالمی بلکه در جبهه
ون جهان بوده و نقش ها در برابر دژخیمان مایه مباهات و غرور انقالبیهای اساطیری چپگفتن« نه»ها و مقاومت

ای خواستار این دستاورد البیویت روحیه و اراده آنان در نبرد برای سوسیالیزم داشته است. اما هیچ انقواالیی در تق
مهرش  خلق فدایی هایکچری ترین معماران ایرانی رها از استثمار و ستم نبود. سازمانبه بهای فوران خون تابناک

خواهند  سرنگون ایت رانیرو بدل شده و جمهوری جنهای داخل ایران به هم همان سازمان را بر جامعه کوبید و باز
 نگهدارند. ترین اوضاع برافراشتهکرد که در پیشاپیش کارگران و زحمتکشان درفش پیکار را در پرمشقت
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  .کرد سراغ میتوان ندرت به دیگران تاریخ در را

انحراف چپ و راست در حزب کمونیست چین  ۱۹۲۷در ها کمونیست عامو قتل گومیندان از خیانت پس
 ۳۳سر بلند کردند.

                                                       

طلب گردید و با لبه آینده انقالب بدبین و انحال بنیانگذار و نخستین رییس حزب کمونیست چین دوسیوچن -۳۳
ولتاریای چین تا فرا انقالب بورژوا دموکراتیک تکمیل شده و پر ۱۹۲۷د رسید که پس از ترتسکیزم به این اعتقا

و ارتش سرخ را به گرد آید. ا« ملی کنگره»مانده زیر شعار مرکزی  باید منتظر« انقالب سوسیالیستی»رسیدن 
انکایشک گردید چد های قانونی تحت سلطه ترور سفینامید، طرفدار فعالیت« حرکت رهزنان»سخره گرفته آن را 
ه برای قتل مائو دون تا سرحد توطئگوتائو به مائوتسهجانی پیوست. کینه حزبی ترتسکیستیو به فراکسیون ضد

جات جان و اثبات پیش رفت که توسط همکاران معتمد خودش عقیم گذارده شد. او پس از اخراج از حزب، برای ن
 یس گومیندان درآمد.رابطه نداشتن با حزب کمونیست، در خدمت رییس پل

های راه قیام به اشکال و بار سه «چپ»دوسیو و اپورتونیزم راست، انحراف طلبانه چنمشی تسلیم علیه با مبارزه
های تاکتیکی جهت نشینیها؛ نفهمیدن اهمیت حمله متقابل و عقباها از طریق روستشهری به جای محاصره شهر

داشتن اجباری کارگران به  وا ا، ماجراجویی و کماندویزم )خصوصحفظ نیروهای انقالبی؛ غلتیدن به پوچیزم
ی از مبارزه علیه بورژوازی در کل و همسنگ بارزه ضدفیودالی دهقانان؛ طرفداراعتصاب(؛ کم بها دادن به نقش م

های مغایر استثمارگران؛ اجرای سیاست سیاسی حقوق پنداشتن آن با مبارزه ضدامپریالیستی، ضدفیودالی و سلب
ا سربازان و انقالب دموکراتیک نظیر امحای اقتصاد دهقانان مرفه؛ کار بین نیروی نظامی دشمن برای جلب صرف

شد که به وظایف فوری انقالب، نیروهای انقالبی و ارتش سرخ آسیب رسانید.  نمایان حزب و غیره در نه افسران
های رهبری حزب جا گرفته در ارگان «چپ»نبرای حزب و مائو آسان نبود. نمایندگا« چپ»مبارزه علیه انحراف 
میف )نماینده کمینترن برای چین( را با خود داشتند مین و پاولبه سرکردگی وان« شویکبل ۲۸»و گروه معروف به 

 حزب عضویت به سالگی ۲۰ در که مینکرده شوروی، معتمدان و فرستادگان خاص کمینترن بودند. وانکه تحصیل
 ،«بلشویک» و «سرخ پرچم»عالوه بر نوشتن برای  سخنوری، و در نویسندگی بارزش عداداست به توجه با درآمد
تسخیر ) او مشی حاکمیت اثر در. مدهم درآ کمینترن اجرایی کمیته عضویت به او. بود «راهنما» نشریه مسئول
 مینوان .شد طوالنی راهپیمایی به مجبور سهمگین یهاشکست تحمل با حزب که بود( شهرها طریق از دهات
 از او بعد. بود کمینترن از کورکورانه تبعیت خواستار حزب، استقالل اهمیت و چین واقعیات درنظرداشت بدون

 را شوروی جانب( ۱۹۷4)مرگش  تا شوروی و چین بین اختالفات جریان در رفت شوروی که به انقالب پیروزی
پراتیک  به وضعیت مشخص و زمان و مکان ماورای ه درگرایانی کها یعنی ذهنیمائو در مبارزه با دگماتیست .گرفت
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یا  با آنان به چپ گوتائوی که در مبارزهانمینی، نه جدوسیویی سر برآورد نه واندر سازمان ما نه چن
های زه، گله و گذاریی ناراضیان از موضعی راست، ترس از مبارهمها راست غلتیدن ما تظاهر یابد. تقریب

ر و حقیر بودند که اند. آنان بیشتر از آن زاگفته ترک عامیانه و دویدن پشت منافع شخصی، سازمان را
 شان نمود.  بیههای منسوخ تاریخ حزب چین تشو دیگر چهره هاگوتائواندوسیوها و جبتوان حتا به چن

سلح توسط یک م انقالب ضد برابر ها در تاریخ حزب چین، همه محصول مبارزه دراشتباهات و انحراف
 مخابراتی وسایل حداقل با ماندهعقب و پهناور سرزمین انقالب مسلح به رهبری حزبی آهنین اند، حزبی در

 نهاده است. پیروزی تفنگ بر زمین ن و تا حاالت فرساترینطاقت تی که از پیدایش و درمواصال و

نبوده و اشتباهاتش منحیث  حزب کارگران ویتنام که از تولد تا آزادی ویتنام جنوبی از مبارزه مسلحانه فارغ
  ای قابل فهم اند.اشتباهات حزبی رزمی و توده

 به ابتال نلیک است مسئله یک شود لغزش دچار و کند عمل ممارکسیز از درکش حد در که تشکیالتی
گسترده های گوناگون و کار اینترنت از فعالیتکه سازمان ما را در عصر  تنبلی و کاریکم یا عارضه انفعال

 جداست.  ایها باز داشته، مسئلهبین توده

مارکسیستی در  اصول عدول ازو  گرایی، خوره ذهنی۳4گرفتهایی رخوت فرا نمیاگر سازمان را در عرصه

                                                       

 مین را در نظر داشت.هواخواهان وان اعمدتدادند، کم بها می

را به  رناک دانسته، آنهای روستایی را برای رهبری طبقه کارگر خطده دیگر اپورتونیزم چپ پایگاهنسان نمایلیلی
های سرخ دست برداشت، باید از گسترش و تحکیم پایگاهآن بود که  محکوم نموده بر« طرز تفکر دهقانی»نام 

های کوچک ه دستهحزب باید به کار بین کارگران در شانگهای تمرکز دهد و ارتش سرخ به جای انقالب ارضی ب
چرا قدرت »رند. مائو در گونه اقدامات آمادگی ندا مسلحانه جهت تبلیغ مسلحانه پراکنده شود زیرا هنوز برای این

 نظرات او را رد کرد.« گانمبارزه در کوهستان جین»و « واند پابرجا بماندتسرخ می

ها ه به علت سالکهایی مد نظر نیستند دهیم و گروهتمرکز می« سازمان رهایی افغانستان»ما به ارزیابی  -۳4
شاید برای توجیه  روند.یقالبی و مجازی )انترنتی( به شمار م تاریخ وبالتکلیفی، بدبختانه محض اسمی دارند و بی

 ر و سازماندهیای مذبوحانه توسل جست، اما غایب بودن از داخل کشوبازیهر چیزی بتوان به سفسطه و زبان
 توان توجیه نمود.ای نمیبازیرا با هیچ بازارتیزی و شعبده مردم
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یوندش با و پ و کافی عینی جامعه از شناختش ،دادها را از دست نمیمساعدترین مهلتیافت، نمی راه آن
الزم  مهارت شرایط منطبق با هاتاکتیک تدوین تماشاچی حوادث نمانده دراگر  بود، وها خارایین میتوده
 وافر رسیده در ایجاد، مبارزاتی معنوی و مادی ی، امکاناتآبدیدگ به تجارب غنی، توانستمی ،داشتمی

 ۳5تاثیرگذار باشد. ایتوده یهاجنبشمداومت  و دادن سمت

 اهمیت تلفیق تیوری و پراتیک

 پراتیک با تیوری تلفیق وادی در هنوز شود ولیسال سپری می 5۰ «جاوید شعله»اینک از جنبش 
ه استبداد دوم اسیس حزب موفق شد و نه توانست در دوراست. در عرض این نیم قرن نه به ت سرگردان

، به استثنای دوام داوود، جنگ ضدروسی، امارت خون و خیانت جهادی و طالبی و از ورود امریکا تا حال
 مطرح عرض اندام نماید. نیرویی عنوان اش، بهخوشنامی

آید. از مقاومت  ای مردم دردر جنگ مقاومت هیچ سازمان چپ نتوانست به صورت الترناتیو و دیوار اتک
و به این مفهوم به حق حسرت -برای چپ بود ای شدن آبدیدگی و تودهی که بهترین کوره- ضدروسی

ها خودنمایی ی این سازمانکه بر پیکر تکیده« شعله جاوید»به بعد جز نام  -خوریمآن روزگار را می
ارد ستم که در مغز استخوان مردم هم بخلد، ی انقالبی آنها نشانی نیست. ککند، از هستی بایستهمی

و  تا عامل ذهنی یعنی وجود فعالیت آگاهانهآگاهی طبقاتی را بار نیاورده انقالب به وقوع نخواهد پیوست 
 ماندن مردم ما در هشتاد جانبه زعامت مقتدر پرولتری در کار نباشد. یکی از علل خاموشآمادگی همه

                                                       

 ماورای و ایانپبی یهابحث دکان به یک تشکل نشدن تبدیل و پراتیک با تیوری پیوند بودن حیاتی درک -۳5
 پرحرفی داغ و سرخ که را عملبی انقالبیون هم عوام. خواهدنمی خاصی معرفت افغانستان، انقالب و مردم مسایل

 .شوندمی بدبین روشنفکر به نسبت اصال مطلع نباشند، انقالبی موجودیت روشنفکران اگر از و داده جواب دارند، یاد
 آنان گویدمی باشد،می شان «حیثیت» و سرمایه کتابی معلومات اصرف کهها دگماتیست نکوهش در دونمائوتسه

 تحت کنند، مرعوب د،بشناس را آنها واقعی چهره توانندمی سختی به را که دهقانی و کارگری کادرهای» اند قادر
ولی « .اندازند امد به و نندبترسا را تجربهبی و ساده جوانان توانندمی آنها سازند؛ خود نظرات مجری و درآورند نفوذ

با  ادی را جلب کنند، عمومتعدا -و گاه حتی وارد-های ناوارد کوشیدند با انتقادسازمان ما تجربه دارد آنانی که می
شد که اگر الی میحمند و ترسان از عمل انقالبی. وقتی به آنان شدند چون کسانی بودند عقدهتمسخر روبرو می

پس کشیده و چهره زرد  و آن پراتیک مطرح برای سازمان سهم بگیرید، آرام پا قصد گریز از مبارزه نیست، در این
 سرکشیدند. هاخادی گریبان از متاسفانه حتی آنان از برخی که دیری نپایید شد. وشان برمال می
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رغم شرایط را علی امروز تا اشادامه و جهادی فاجعه و بالخاصه از روسی(اخیر )غیر از جنگ ضد سال
 ۳6تشکل انقالبی دید. زدگییخمساعد عینی باید در نبود یا 

ستان به مراتب کنیم. نقش پیشاهنگ در افغانمیحس  ی این ناتوانی راما به سهم خود بار زجردهنده
ه شعور مردم ستم گسیخته و با توهین شنیع بمقدر لجا خطیرتر از کشورهایی است که حاکمان آنها این

  کنند.نمی

ت. چه ما چه اش در ساحاتی، تحرک الزم را نداشته اسبا وصف پیشقدم بودن نسبی« سازمان رهایی»
 کرد.یافت، موقعیت کل جنبش تغییر میدیگری اگر جایگاه درخوری در سیاست کشور می

ی صدها رهبر و کادر کننده، شهادت غافلگیر«ایآیسی»، «بیجیکی»حاکمیت احزاب جنایتکار اجیر 
م ه بش باشد. بازی علت بنیادی رکود جنتواند توضیح دهندهنقش داشته ولی نمیا و... یقین« ایشعله»

های سهمناک ات و توطئهغیره را به یاد بیاوریم که با چه تلف لبانیه وحزب بلشویک، حزب چین، ویتنام، ا
ته و بر امپریالیزم و ها را شسته، دوباره به پا خاسبودند اما پس از هر ضربت، خونو پیهم دشمن روبرو 

تا جایی که به  کست.شدرک کرده بودند که ادامه ندادن مبارزه یعنی ا بردند. آنها عمیقارتجاع یورش می
های چند تودهانست با راست و انفعال نتو اپورتونیزم به به سبب ابتال «رهایی سازمان»شود ما مربوط می

ها، از زمان جهادی .بسیج و آماده جنگیدن بر ضد دشمنان کند ای فعال برقرار، آنان راده هزاری رابطه
باشد طح نازل مبارزه میاند. این گویای سها روی چپ و آزادیخواه را ندیدهطالبان و کرزی تا کنون، زندان

 ولوژیک،یاید یرزهمبا جبون را طی اما پر ادعا کاری. سازمان ما که روشنفکران  و نه زبدگی در پنهان
دشمن را زیر نگرفت  ور بوده باشد که دمعملی غوطهو یا از صفوفش رانده است، باید در دایره بی اصالح

 . دیدالعملی میتا عکس

                                                       

دن با متجاوزان بوده که جنگیهم های بیگانه این و فوری مردم علیه تهاجم پارچه یکبرخاستن از عوامل  -۳6
یفتد. به همین جهت براه آزموده تواند بدون رهبری متمرکز و د و میرا دارملی  احساساتعمیق ی هپشتوانجنبی ا

 ،وزان داخلی آگاهیهای ملی ممکن است عناصر سخت مرتجع در رهبری قرار گیرند. اما مبارزه علیه متجادر جنگ
ای العادهت و اهمیت فوقدر افغانستان از حتمی اصوصاین مخ طلبد.را می پیشاهنگ نیروییتبلیغ و کار سیاسی ممتد 

جهادی، ذهن  -الیستیبرخوردار است که به علت استبداد چند قرنه، سلطه سیاه بنیادگرایی و فرهنگ حاکم امپری
 ی دینی و غیردینی است.مردم ما اسیر زنجیرهای خرافات و توهمات با ریشه
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هایی منطبق با واقعیات هم ، نارسایی در تحلیل اوضاع و اتخاذ سیاست«پایین بودن سطح تیوریک»
 گشاید. ز کار نمیگرهی ا

فرد  سطح تیوریک چیزی نیست که در حدی معین متوقف شود. ارتقای سطح تیوریک یک حزب یا
س تا پیروزی و ساختمان الذکر از تاسیمارکسیست تا آخر عمر باید ادامه یابد. آیا سطح تیوریک احزاب فوق

سبک کار  ر جنبش اصالحسوسیالیزم همسان بود؟ از اوایل کار حزب کمونیست چین که بگذریم، د
کتاب و نشریه در  هاصد آن که(، بیش از ده کتاب و رساله در برنامه آموزشی جا نداشت. حال ۱۹4۲)

ان کرده است. بوده و اینترنت در عرصه مطالعه و تحقیق هر مشکلی را آس ما سازمان دسترس اعضای
کنیم، مطلب این بود نمی خود مقایسهکیفیت کار آموزشی حزب چین و ولع اعضای آن برای مطالعه را با 

های ترین پسماندگیایم مارکسیزم را بخوانیم. ما با کنکاشی در جدیای کوشیدهاندازه که ما هم تا
ی انقالب افغانستان ئلههیچ مسا سو در پاسخ به تقریب ای نیافتیم. از یکسازمان، فقر تیوریک را علت ریشه

یگر بازهم با عطف به داز سوی  ،و بالنتیجه نتوانیم گامی به پیش نهیم تیوریک درمانده نظر از نبوده که
های انقالب را از ابتدا درست تاریخ احزاب کمونیست با نفوذ، کدامیک را سراغ داریم که کلیه تیوری

 نه فردا امروز اگر شماریبی یهابرای سوال هر علمی مثل گونه که مارکسیزم باشد؟ همان دریافته
های عام اش در پرتو تیوریهد داشت، یک تشکیالت نیز تنها همپای مبارزه و غنای تجربهخوا پاسخی

 ده است: مائو تسه دون یادآور شانقالب و حل مسایل موفق خواهد شد.  خاصهای به کشف تیوری

 جهان درک هب موفق که بود متعدد هایشکست و هاپیروزی از پس تنها دموکراتیک انقالب دوره در»
 ،"چین بیانقال جنگ استراتژی مسایل" نظیر رساله شماری مقاومت جنگ هنگام در. شدم چین عینی
 "کمونیست مجله هشمار اولین انتشار مناسبت به" ،"نوین دموکراسی باره در" ،"طوالنی جنگ باره در"
 جربهت جمعبندی هانوشته این یهمه. نگاشتم را مرکزی کمیته استراتژی و سیاست به راجع اسناد و

 آن از تا زیرا درآیند یرتحر رشته به توانستندمی پیشتر نه و زمان آن در فقط که رفتندمی شمار به انقالبی
 و نبوده رداربرخو کافی تجربه از کردیم،نمی عبور هاشکست و هاپیروزی ارزیابی و عظیم هایتوفان

 .نمک درک کامل طور به توانستمنمی را چین انقالب هایقانونمندی

 در چین مسایل به رسیدگی مسئول رفقای نه و ایمآمده نایل چین عینی جهان درک به هاچینی ما کال،
 ما خود حتی. ودندب ناکام کامال چین انقالب یا چین ملت چین، جامعه درک در کمینترن رفقای. کمینترن

 در سخنرانی») «!رجخا رفقای به رسد چه نداشتیم چین عینی جهان از روشنی درک طوالنی مدتی طی
 (۱۹6۲ جنوری ۳۰ ،«چین کمونیست حزب مرکزی کمیته وسیع کنفرانس
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ی کار تیوریک، تواند که پس از مدتوانگهی، سطح تیوریک کی تکمیل خواهد شد؟ چگونه تضمین شده می
 تکرار یابد.ما نباید اجازه  انتها ادامه نیابد؟ تجربه منفیدوباره و چند باره به آن برنگشته و این دور، بی

ز عمل فاصله گرفته شود. موجب شده تا اا ، آگاهانه یا ناآگاهانه، غالب«کار تیوریک»تمرکز بیش از حد بر 
کند کاری را در خود حمل میتوجیه شود، بار محافظه« دانشمندانه»و « اکادمیک»هر قدر هم  این فاصله

هایی ملموس بین اش فعالیتکارنامه. وقتی سازمانی در برای یک تشکل راستین چپ کشنده استکه 
اش را انترنتی افتخاربی« پهلوان زنده خوش است»ی مردم ولو با اشتباه، سراغ نتواند، بهتر است لوحه

 باشد.می« شعله جاوید»به جنبش  اهانتبردارد که 

دست االتر تواند به سطح تیوریک بهایش در پراتیک میتیوری در جریان آزمایشا یک سازمان صرف
در عمل ا ی دایمسازمان. را ایفا و خود را تکامل دهد پیشاهنگ نقش درست را طرح، یهایافته، سیاست

ع خواهد کرد. یعنی شود ولی با جمعبندی و باز به عمل رفتن، نقایص را مرتفمرتکب اشتباهاتی میا قطع
 « چه بسا اشتباهات ما موجب گشودن راه به سوی حقیقت شود.»

 کتاب کم»در  نه معضل ما در تحلیل نهایی ایم،مطالعه کافی نداشته چ روبه هی این کهرغم قبول علی
در به  -ی سازمانبورژوایی و روشنفکرمنشا خرده-بلکه عالوه بر شالوده تاریخی و اجتماعی « خواندن

 فقط کهبل قالبیان پراتیک یهانیازمندی برای نه» ی کتابیهای فراگرفته شدهکار نبستن حداقل تیوری
وز بر زبان ما پیوند تیوری و عمل هر ر»دون هر چند بوده است. به قول مائوتسه «آموزش نفس برای

دهیم. د به خرج نمیجاری باشد اما نیت ما جدایی از عمل است زیرا هیچ کوششی برای برقراری این پیون
ا برند مستقیمار میکه آموزش بکنیم ولی اسلوبی که بسیاری از رفقای ما ضمن ما مارکسیزم را مطالعه می

ین و استالین زم است. به عبارت دیگر آنها یک اصل اساسی را که مارکس، انگلس، لنمخالف مارکسی
 « کنند و آن عبارتست از: وحدت تیوری و عمل.اند نقض میکید کردهامصرانه ت

طور که در زبان  د؟ باید، آنلنینیستی را با پراتیک انقالب چین پیوند دا-چگونه باید تیوری مارکسیستی»
. اگر شخصی تیری شلیک کند، باید هدفی در برابر خود "هدف انداخته تیر را ب"شود، معمولی گفته می

لنینیزم با انقالب چین همان رابطه تیر با هدف است. معذلک بعضی از رفقا -داشته باشد. رابطه مارکسیزم
رسانند. کنند. این رفقا چه بسا که به انقالب زیان میی میمقصد تیرانداز، بی"اندازندبدون هدف تیر می"

به، "کنند چرخانند و زمزمه میطرف می طرف و آن گیرند، به اینبرخی دیگر تیر را در دست خود می
وجه قصد پرتاب آنرا ندارند. اینها فقط عالقمند به اشیای  ولی به هیچ" ی!یبه، چه تیری! چه تیر زیبا

لنینیزم برای آن باید مورد استفاده قرار گیرد که به -انقالب کاری ندارند. تیر مارکسیزماند و با  عتیقه
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هدف انقالب چین پرتاب شود. چنانچه این نکته روشن نگردد سطح تیوریک حزب ما هرگز ارتقا نخواهد 
 ۳۷«یافت و انقالب چین به پیروزی نخواهد رسید.

 بینانه پاسخ دهد که:های ذیل را واقعازمان سوالیک س دون،چنانچه با توجه به سخنان مائوتسه

های متناسب با اوضاع را در در به عمل در آوردن تیوری کوشا بوده است؟ آیا سیاست عمده طور آیا به
ع ندویده است؟ آیا پیش گرفته و برنامه کار داشته است؟ از جنبش مردم عقب نیفتاده و به دنبال وقای

برداری از دانه و کاپیهم به صورت ناپخته، مقل ان بوده یا کشورهای دیگر آنبیشتر درگیر مسایل افغانست
 اسناد دیگران؟

اتیک را انجام داده خواهد یافت که جمعی در خود بوده و نه پیشتازی که وظایف سوسیالیستی و دموکر در
 هدارد.ن نگو به سهم خود مشعل مبارزه برضد امپریالیزم، فیودالیزم و پادوان آنها را فروزا

های مدعی تا به عمل روی نیاورند که در دور ماندن از عمل، مرگ یک سازمان انقالبی است. سازمان
درک تیوری عام و بکار بستن تیوری انقالب افغانستان زبدگی حاصل کنند، ضرورت وجودی خود را از 

صحبت »هفت. زیرا های متمادی دیگر هم در پس ابرهای تیره خواهد نای سالدست داده و جنبش شعله
ای نیست هرگاه برای صد سال، به طول انجامد متضمن هیچ فایده آن کهباره پیوند تیوری و عمل ولو  در

 «(تیوری و پراتیک»به پیوست  شود )رجوع« جام نگیرد.تحقق آن عملی ان

 امپریالیزم و کرزی

« مداخله»را در ابتدا  «ناتو» از اشتباهات سیاسی ما این هم بود که اشغال افغانستان توسط امریکا و
گیری از گذشته، خود را در باتالقی نخواهند افکند که امریکا و متحدان با درس کردیمنامیدیم. تصور می

امپریالیزم، ا از وضع جهانی و مشخصآمیز رد. همچنین با تحلیلی اشتباهدرآوتجاوزکاران روسی را از پا 
دانستیم. اگر چه از لحاظ تیوریک نسبت به سرشت پاییدن امریکا را در کشور پس از سقوط طالبان بعید می

رساند که در یک برخورد مشخص، امپریالیزم امریکا و ناتو دچار هیچ توهمی نبودیم ولی خطای مذکور می
رسیده است به اثبات ا آن چهارچوب علمی و تیوریک که درستی آن در اطراف و اکناف جهان مکرر از

                                                       

 .۹5صو  6۲-5۲ ص ،۳ آثار، جلد منتخب -۳۷

http://a-l-o.maoism.ru/payvast_theory_practice_may_2018_afghanistan_liberation_org.pdf
http://a-l-o.maoism.ru/payvast_theory_practice_may_2018_afghanistan_liberation_org.pdf
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 استراتژیک امپریالیزم امریکا و متحدان را در افغانستان ندیدیم.خارج شده و اهداف 

 ر حفظ جان و مقام وو کسی که حاضر است به خاط« سیا»کرزی را به مثابه آدم  در امتداد همین اشتباه،
کردیم منافع امریکا اقتضا شبکه مافیایی خاندانش به هر خیانتی تن سپرد، در نظر نگرفتیم و فکر می

اعدی به وجود خواهد بر این شرایط مس کند تا دولت کرزی زیر کنترول جنایتکاران جهادی نباشد و بنامی
مریکا برای داشتن یک ادیم که بنیادگرا و ضد آن استفاده برد. ما متوجه نبوها بین جناح ادآمد که از تض

رویینی به عنوان هاش در منطقه، بر باندهای دالری و دولت پوشالی و پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی
کند تکیه می خوارش،جیره پیش هاسال از هم و اند دینی هم ترین نیروهای نظامی و سیاسی کهمطمین

راست، به جای  ورتونیستیاپ انحراف از ی ناشیگرایانهساده و نه این که آنها را کنار زند. از همین محاسبه
 کنفرانس بن به موید آن بدل شدیم. افشای
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 افغانستان تحلیل طبقات

 و اربابان جدید هاروستاکنونی ای به وضع اشاره

 و مالکان در اغلب روستاهامناسبات بین دهقانان اقتصاد طبیعی و  ،اگر چه در عرض چهار دهه اخیر
فیودالی تا حال با دگرگونی بنیادی روبرو های اصلی مناسبات نیمهاهمیت به خود دیده، پایهیراتی کمتغی

به ایران  ها، ترک خانه و دیار کردهبمباراندر اثر  تمامی والیاتال حو میانه هقانان فقیراکثر د .نشده است

داران زمینداران و سرمایه شدند؛ یمتقس های جهادیتنظیم بین از آنان شماریو  پناه جستندو پاکستان 
ها تنظیم« مقامات»های عربی و غربی کوچیدند و معدودی از آنان از عالوه بر پاکستان و ایران، به کشور

کاسته  آنان استثمار از شدت ال،حمیانه و کاهش کمیت پرولتاریای ده، دهقانان فقیر دلیل بهگردیدند؛ 
 خود یگذشته موقعیت مالکان و گیردمی صورت بیشتری امتیازهای اب آنان استخدام ییروستاها در شده،

 استخدام و هاچاه حفر آبی، هایواترپمپ از استفاده با تریشر و قلبه ماشین. اندهداد دست ازاندکی  را
 والیات در زمین حاصل و کار از روزمزد کارگران و دهقانان سهم. است شده مروج روزمزد کارگران
 گردانآب بندهای و هاجوی کاریزها، عمده بخش و ویران قدیمی آبیاری سیستم. است تمتفاو مختلف،

از  که( آبهحق) آب توزیع و گردیده تخریب پیهم هایخشکسالی صاحب ماندن زمین ودر اثر جنگ، بی
 نبنیادگرایا بردند سود وضعیت این از که آنانی. وجود نداردبه آن صورت  شدمی نظارت «میرآب» سوی
 مرفه دهقانان و و بیشترین امالک فیوداالن تاراج ملی را هایسرمایه و عامه دارایی هالکووار که بودند
داری در آن نشده، سرمایه متحول به این ترتیب دهات کشور ما .خریدند ناچیزو یا به قیمت  مصادرهرا 

تر ها فاصله داشته و تپیکگدارانه شدن فرسننکرده، سیمای کلی جامعه از سرمایهقابل مالحظه رسوخ 
استیالی فیودالی است. در افغانستان، وجود بقایای فیودالیزم نه بلکه از هر کشور جهان سومی نیمه

مالک اکثر »ی برخی محققان خارجی هم موید این واقعیت است. نظر نسبتا تازه است.مسئله فیودالیزم 
 دهینام خوانینباشند که یشان م یهابا خانواده بزرگ نداریحدود چند صد نفر زم هانیزم نیترمرغوب

 نیزم یروستا دارا نیداشته و عموما در چند اریروستا را در اخت کیکل  ای یتوانند بخشیشوند. آنان میم
 یچک یهامسلح با تفنگ یمستخدمان همراه هاکه در قلعه ندیآیبه شمار م یقدرتمندان محل نانیاند. ا
 یها را به زور تصاحب کرده و از کنترول موثر دولت مرکزنیزم شیپدران خو دارند و همانند یزندگ
 marxists.org)ت یسا۱۹۸۱ ،«افغانستان یتراژد» لی)جوناتان ن« .ستین یخبر
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کا قرار دارد، ی ما که کل اقتصاد و سیاست و در واقع همه شئون آن تحت سیطره امریکشور مستعمره
 ۲۰بیش از نستان میلیون جمعیت افغا ۳۰زیرا از حدود رود ه شمار میفیودالی بای نیمهکماکان جامعه

ی، میوه و لبنیات از ها زندگی دارند؛ با وصف واردات گندم، سبزمیلیون آن و نیروی اصلی کار در روستا
زیادی عمومیت  خارج، بخش عمده تولید زراعتی است؛ اقتصاد دهقانی و تبادله جنس به جنس در نقاط

اند به م که شغلی یافتههاند کاری نیافته و آنانی نانی که از فرط استیصال به شهرها رو آوردهدارد؛ دهقا
ها، مظالم و جبر سایقه دل نکندن از زمین کوچک و ابزار کار بدوی شان با قبول تمامی فالکت

و رادیو را  موبایل گردند؛ روستاهایی اند که هنوز روی سرک پخته و موتر وغیراقتصادی به دهات بر می
ها زن میلیون باشد؛اند و وسیله اصلی رفت و آمد و حمل و نقل اهالی فقط خر و قاطر میبه خود ندیده

های جانفرسا را به دوش ها و رنجمزد تولیدی و اقسام بیگاریها در حالی که بار کالن کار بیدر روستا
یوانات را داشته و در حبوده، حیثیت و بهای  دارند، از داشتن زمین و هر گونه حقوق اولیه انسانی محروم

ی زندگی غیرانسانی های دولت، جنایتکاران، مردساالری، مالیان مزدور جهادی و طالباسارت کامل زنجیر
داران سرمایه-الکانکنند. در حال حاضر که جای مالکان قدیم را مو در حقیقت مرگ تدریجی را تجربه می

تر شده و اگر جانفیودالی سختاند شرایط نیمهها پر کردهنت و تبهکاریجدید با کارنامه مملو از خیا
هم به دلیل فکر و  ان بنیادگراخونخوارها پدیدار شوند، انواع داری در روستاهای چشمگیر سرمایهنشانه

اهند اک، و... اجازه نخوتربیت قرون وسطایی و هم به دلیل عشق به زمین، باغ، رمه، لبنیات تازه، کشت تری
لتی پوشالی و ضدملی ها و آسانی بهم بخورد. هیچ رفرم دوفیودالی به این زودیداد بنیان مناسبات نیمه

فیودالی میهن ما تنهـا هنیز نخواهد توانست این خصلت جامعه را برگرداند. تغییر واقعی حالت قدرتمند نیم
ها، ها، عبداهللها، عطافرق سیافبر  اگر داس دهقانانبا انقالب دمـوکراتیک نوین میسر خواهـد بود. 

همیشه تکه و پاره نکرده  ها، و... فرود نیامده آنان را یکبار و برایها، گلبدینها، دوستمها، محقققلپیرم
داری اسبات پیشا سرمایههای خاندان و ایادی شان به دهقانان تعلق نگیرد، منو ملکیت زمین و کلیه دارایی

 نگاهیآن چه آمد  ر زنان و کابوس دولت دینی از بین نخواهد رفت. جهت درک بهترو در مرکز آن ستم ب
 بیندازیم: والیت چند به گذرا و کلی

های منزل و شهرک صدها جریب زمین، بلند مالک جانیساالران ن و جنگنادر والیت کابل قومندا کابل:

زلمی توفان، حاجی شیرعلم، شفیق، . اندهزمیندار بزرگ را اختیار کرد-دارسرمایه بوده و موقعیت رهایشی
اهلل گذر، صوفی پاینده، صوفی ، انور جگدلک، حاجی الماس، امان(خلیلیکریم  ربراد) حاجی نبی محقق،

باشند که با استفاده از ثروت و قدرت آنان می از سرکردگان و... رسول سیاف ز،رزاق، انجنیر سالم، ممتا
 اطراف و چرخیپل پارلمان ساحه عضو خیلتره . مولویاندهکم کردی ستمکاری شان را محلتی پایهدو
 عضو و جمعیت باند از مجاهد گلرساند؛ اهللمی فروش به آورده چنگ به دولت از هاکوچی نام زیر را آن

 گرانایت سنگ از سرشار هایکوه کرش در هایماشین با تعبیه ،دولتی هایزمین چور از غیر پارلمان
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 زادهصوفی از شکردره ولسوالی وعروسشاه بند اطراف هایدارد؛ زمین عاید دالر میلیون صدها غارو،تنگی
 رسانید. قتل به را وی خود و غصب جمعیتی دنگر انور را کمپنی هوخست نماینده

 داشتند مانندوجود  زمین جریب با هزاران بزرگ زمینداران تخار، والیت در ثور ۷ کودتای از قبل تخار:

صدیق )که طرفدار روشنفکران و  وکیل و انور مال نادر مشهور به جالد، حاجی بای و پسرشاشت حاجی
های خان از اردلی جمشید رستاق، در بود و توسط پوشالیان زندانی و اعدام گردید(ها مخصوصا ستمی

عد شدن خان )از جنراالن ظاهرشاه که پس از متقا عبداهلل مشرفرقه آب،چاه در خان شریف ظاهرشاه،
از مالکان بزرگ عضو ستم ملی که هزاران  میرولی قلعه برایش قباله داد(،صدها جریب زمین را در ینگی

 زمینبی فقیر درقد. دهقانان ولسوالی در خان جمعه اش توسط کبیر مرزبان غصب گردید، نایبجریب زمین
برده  سهم حصه یک فقط حصه ۸ زا معموال شده استثمار مرفه دهقانان و آنان توسط ،تولید وسایلبی و
 ها،بام گلکاه کنی،جوی پاکی،طویله) دیگر شاق کارهای انجام به مکلف زمین، روی کار بر عالوه و

 ناگزیر اندک، زمینی با و تولید وسایل فاقد حالمیانه دهقانان. بودند نیز...( و ارباب خانه امور انجام
 شکل دو به داریاجاره هم هنوز. شدندمی استثمار و گرفته ارهاج را مرفه دهقانان و وداالنفی هایزمین

 سنگینی حالمیانه و فقیر دهقانان دوش بر زحمت و مصارف تمام که ارباب زمین کارینصفه: است معمول
 کشت را آن فقیر دهقانان کارگیری به با که( برنج سیر ۳۰-۲۰ ساالنه برداشت با) زمین اجاره یا و کندمی
خود  هامثل سایر والیتبنیادگرایان در تخار ، هاهای مردم علیه روسخیزش خودجوش تودهبا  .کنندمی
صدها میلیون دالر  ها،ها، دکانها، تانک تیلها، شفاخانه، باغهاتعمیر ها،سرایها، هوتلصاحب زمین، را 
 یشهاهدار سر از میراحمد انجنیر و صدرالدین قومندان پایشافی، محمود) ۳۸قانتمر بشیر آکه  ندکرد و...
چی در ولسوالی حضرت بنگی ش در ولسوالی درقد،ادارهو  ۳۹قاضی کبیر مرزبان آب،در ولسوالی چاه( .اند

                                                       

ه اقرار خودش در که ب های تخارو خرپول زمیندار قومندانان گلبدینی و مدتی هم والی کرزی در سرپل، از -۳۸
 آبچاه و قلعهینگی اهر مسیر در و آورده چنگ به فراوان هایزمین و هارمه دالر دارد؛ میلیارد ۸های دوبی بانک

 ،در قریه ویسکین )روییه بندرگاه سه تاجکستان با آبچاه مرز در. است ساخته( آباد بشیر) خود نام به شهرکی
 هزاران روزانه و گیردمی محصول دالر صد رویینه پاکت هر از که اوست از (تپهقریه سمتی و در نزدیکی یتیم

 نورابه تالی عدنکامل م تاراج در کرزی حکومت طول در او. شودمی قاچاق طرف آن به هابندرگاه این از پاکت
 .بود سهیم آبچاه

شورای نظاری شد. او  ابود و بعد یگلبدین کتبی که در ابتداب جمعه خان، اخوانی میقاضی کبیر مرزبان پسر نا -۳۹
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در  های شانداره ومخدوم کوفی  ،4۱قل، سبحان4۰قلپیرم ،قلعهش در دشتامامور حسن و داره بنگی،
خانواده  ،حاجی آغا گل قطغنی ،محمد خاکسار ر، پیکآقا، خاندان مطلب بیولسوالی رستاق، حاجی گل

الدین ار باغی، سرکاتب میر علم و اکرامو رییس باقی در فرخار، مال عمر برادر قاضی امیر هزود ود داوداو
معصومی، لطیف ابراهیمی برادر رووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه، داکتر احمد مشاهد، مال نور محمد، 

، قومندان یک، قومندان صفر برادر محمد عمر کشمی، باز محمد احمدیخیر محمد تیمور مشهور به چر
ترین پلید و... شورای نظارو  از قومندانان سیاف قندزوالی سابق نیر محمد عمر نذیر محمد از کشم، انج

های موحش، پشتیبانی امریکا، دولت سوادی، به زور تفنگ، ارتکاب جنایتآنان اند که همه با وجود بی
. ستمکاری اندهحد و حصر دست یافتهای باال منسوب شده و به ثروت و امکانات بینی به سمتکرزی و غ

 های ایناناموسینبی( و توسط مامور حسن خانمآی مثال فروش آثار) فرهنگیهای ثروتزمین و تاراج و 
ی از شت. بعضکه به علت دست جنایتکاران مذکور در دولت، حاصلی در پی ندا ها گردیدقیام تودهموجب 

به دشمنان خونخوار دهقانان و اکنون  چه خاستگاه دهقانی دارند، رسیده اگراین جنایتکاران نو به دوران
ای از زادهباید از قومندان چوین یاد کرد که دهقان این جا. در اندههای ستمکش قلب ماهیت دادتوده

                                                       

ین طریق صاحب هزاران جریب زمین، تال، پول هنگفت ا در طول مدت جنگ مقاومت آمر چندین ولسوالی بود و از
ها، رایبهاالدین را به فروش رسانید و بهترین س های دولتی شهر خواجهزمین... شده است. در زمان آمریتش و

مسیر یک شاخه از دریای آمو را که در چند کیلومتری  ساخت؛خود و اقاربش مال ها را ها و خانهها، دکانهوتل
با خواجه بهاالدین جریان داشت ذریعه کار شاقه مردم محل با زور برچه تغییر داده نزدیک خواجه بهاالدین آورد و 

های افسانوی در آن باغ به چنگ آورد کهدرجه یک زراعتی  زمینصدها جریب بر مسیر سابقه دریا  قهیندن الخوابا
و والی تخار بود. او جهت حفظ  باشد در زمان کرزی وزیر مشاورساخته است. این سرجنایتکار که وکیل پارلمان می

 د.کنقدرت و مکنتش، با پول و اسلحه در درقد از طالبان حمایه می

ر اوایل سرگروپ مال از خونریزترین قومندانان جهادی برخاسته از دهقانان فقیر قریه هزارسمچ رستاق که د -4۰
 قبضه کرده وبا پول اندک  های مردم را به زور و یاها و باغبود و با قتل او جایش را گرفت. او زمین« جالد»نادر 

 ساخته است. برای خود ها و غیره راها، حماما، سرایهها، دواخانهلبا توسعه شهر نو رستاق بهترین هوت

 هایگله و زمین مایه،سر صاحب حاال و بود 55 فرقه قومندان و تخار شاروال فاریاب، امنیه قومندان قلسبحان -4۱
هر  به آن بر تکیه اب که دارد زیر فرمان اربکی مسلح نفر هزار حدود دوستم طریق از او. باشدمی گوسفند و اسب

 داخل در را اقرست والیتی شورای وکیل الدینعین ۱۳۹6 سال در. پردازدمی مردم علیه چپاول و جنایت ونهگ
 دنبال به را ولتد و والی سکوت فقط که چرخاند بازار دور به بسته جیپش پشت را جسدش و تیرباران ولسوالی
 .داشت
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کان است. او که دستش به خون هیچ گفت دشمن فقط تجاوزکاران روس و مالآب بود و همیشه میچاه
روشنفکری رنگین نشد، چندین خان و مالک از جمله ابراهیم بیک، وکیل شریف انجیری، سلیمان بیک، 

گلبدین، در نبردی  ی حزبمدد بیک و محمد شریف خان را به سزای اعمال شان رسانید و خود با توطئه
 تخار حیثیت یک قهرمان را دارد.مده جان باخت. او نزد مردم آها دربه محاصره روس

 شوند:ه تقسیم میدهند که به سه گرودر تخار به طور تخمینی هشتاد فیصد نفوس را دهقانان تشکیل می

 های مالکان معیشت شانزمین بوده و معموال با اجاره زمینکه بی (درصد ۸5 حدود) تهیدست دهقانان
هزار افغانی  5۰ تا ۲۰ ساالنه باشد ویا هفت یک می برند. سهمیه آنان غالبا هشت یک ورا به پیش می

  عاید دارند.

که بعضا  با آن وداشته  تراکتور یا جریب زمین، گاو 5۰حدود که ( درصد ۱۰حال )قریب دهقانان میانه
 کنند. گیرند، خود نیز باالی زمین کار میدهقانان تهیدست را به کار می

نخانه بوده و دهقانان تقریبا صد جریب زمین آبی، تراکتور و مهما صاحبکه درصد(  5دهقانان مرفه )حدود 
 ۳5 تا سی ین ازهر جریب زم کاری یاشان )به صورت نصفههایحال را با اجاره دادن زمینفقیر و میانه

 کنند. یا ساالنه حدود ده هزار افغانی( استثمار می برنج سیر

دهند. حال به اجاره میبه دهقانان فقیر و میانه که جریب زمین دارند 5۰۰۰تا  ۲۰۰۰مالکان بزرگ از 
 بزکشی، هایاسب ی،دارای صدها دهقان، تانک تیل، هوتل، سراو  درصد نیست نیم از بیش تعداد آنان که

ه امر و نهی بدهقانان گاهی شوند. بوده پایه دولت در منطقه محسوب می و...( هااسب نگهبان) سیس
 کرزی به گفتمی مردم به قلپیرم کرزی، دوره . مثال دردهندنمی ی زیادیمالکان در امور سیاسی بها

خواجه  و درقد ،قلعهدر ینگی دادند؛ رای کرزی به اکثرا دهقانان ولی دنبده رای دوستم نه بلکه به
مسلمان رای  به دوستم کمونیست رای ندهید به کرزی»ت خواسمردم می ازکبیر مرزبان  ،بهاوالدین

  مردم به دوستم رای دادند. اما «بدهید

شد، داده می فقیر به دهقانانکود و وسایل تولید از طرف فیودال  بذری، هرگاه تخمهرات،  در هرات:

 جنگ مقاومت که پس از. گرفتتعلق می آنانساالنه به  گندم( کیلوگرام ۱6۰۰ )حدودسهم ناچیزی 
بیگاری تقریبا از بین رفته  گردیده،ی محدود ساحه زمیندار ،شدند خارج یازمینداران بزرگ راهی شهرها 
 و قایم حاجی .افزایش یافتایران  و در شهرها راز طریق کا درآمدشان و و سهم دهقانان از محصول

س ادر ر تورن اسماعیل و خانواده باشند.شیندند می ولسوالی بزرگ قاچاقبر-ودالیف دو پاینده حاجی
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 قرار دارند. هراتم های مرددارایی قاچاقبران و یغماگران

کار  ،کاریه اجارهوالیت حاکمیت قبلی زمینداران بزرگ وجود ندارد. دهقانان یا باین در  ننگرهار: 

های ان و کشور، ایرپاکستانآنان در از بخشی  یا پردازندمی شهرها در فروشی و غیرهروزمزدی، دست
 هایزمین مرادگل حاجی باشند.می ...وسازی، روزمزدی، باربری مصروف کارهای تعمیراتی، سرک خلیج

علی، حضرت .رساندمی فروش به کلدار لک۲۰تا ۱۰بدل در را دولتی هایفارم و کابل هده غصبی اطراف
از  دی مسلمیارهاخاندان گیالنی و فضل، غفار انجنیر ،، موسیقدیر اهرظمحمد، گل کریم، حاجی دین
 آبادغازی هایفارم همچنین، روند.ننگرهار به حساب میغصب زمین در قاچاق مواد مخدر و سرکردگان 

 ی«شهدا» به را آنها هایزمین و رسانیده فروش به و قطع را الچی و زیتون هایدرخت گرفته، طالبان را
 .کنندمی هدیه خود

 آهنگری، جاری،ن تجارت، آن کنار در و زمینداری را پکتیا والیت اقتصادی اساس قبل سال 4۰ :پکتیا

 مردم و بوده کم زمین والیت، این ولسوالی ۱۳ بودن کوهستانی بنابر. دادمی تشکیل غیره و گریمس
 که دهندمی شکیلت را جمعیت فیصد ۸۰ دهقانان و فیصد 5 بزرگ زمینداران. کنندمی کار آنها روی خود
 علت به ردیزگ در مثال سابق مالکان امروز. اند زمینبی فیصد ۳۰ و صاحب تکه زمین آنان فیصد 5۰

 مهاجرت ها،هادیج توسط آنها غصب بعدا و خلق و پرچم پوشالیان دوره در دهقانان بین هازمین توزیع
 برخوردار وافر درتق و ملک از ها،زمین از بخشی کهرَتَ نیز و دهقانی، به بقیه نبودن حاضر و دهقانان
 دهقانان ده کهشوامل، این هم موجب افزون بر سایر ع و شده دهقانی به مجبور خود هابرخی و نبوده
زمینداری  بودن حاصلنبسنده  به سبب. دهند رای انتخابات در زمیندار دستور و میل به حاضر نیستند دیگر

 و آورده رو( های خلیجکشورا عمدت) بیرون در اشتغال و دولتی کارهای به مردم ها،خانواده برای رفع نیاز
 دیروز که یچوپان هکذا. کنندمی گذران دکان و زمین خرید یاو  رافیص تجارت، به خود پولی اندوخته با
 معاش بدل در او و خورده هم به شیوه این امروز شدمی صاحب چوپانی بدل در را رمه نوزادان فیصد 5۰
 کشت در که زنان را هامالیان، خانواده تبلیغ و اقتصادی وضع نسبی بهبود با. کندمی چوپانی( نقد پول)
 گذارند.نمی کار به دیگر گرفتند،می سهم اعتزر و

 یک و وا به حصه دو باشد زمین صاحب دوش به مصارف اگر که طوریست دهقانی داریاجاره سیستم
 مساوی صهح دو به حاصالت باشد، دو هر بین مناصفه کشت مصارف اگر کند؛می تکیه دهقان به حصه
 پرداخت. بردمی سهم زمیندار حصه یک و او حصه دو باشد، دهقان دوش به مصارف اگر شود؛می تقسیم
 .باشدمی آن پولی معادل یا و( جواری و گندم) جنس صورت به دهقانی اجاره
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ن وجود آفیودال به مفهوم کالسیک  جوزجان، سرپل، سمنگان و فاریاب، بلخ،در  :صفحات شمال

 روزمزد کارگر درو، صلف داده و در اجاره به را زمین یا و کرده کار زمین روی زمیندار خود شته اکثراندا
کارهای شاق،  ه برعالو ه وحصه بدست آورد 6/۱دهقانان در بدل کار خود که در گذشته  .کندمی استخدام

 ست. کاری کنند و از بیگاری هم خبری نیاکنون حاضر نیستند نصفهکردند، می بیگاری نیز

به سرکردگی ها و جنبشی هارا جهادی بلخ در سازیگذاری، غصب زمین و شهرکستون اصلی سرمایه
اندان، رسول برات، ، ودود قوم«آزادی»سیاه کمال قوماندان، علمو  دارند انحصار در دوستم و عطامحمد

 از جمله سرجنایتکاران وابسته به آن دو اند. غیره سید حسین و

ها و جوی د، ویرانیشدی ناامنی ند.خوربه چشم نمیزیر فرمان  دهقان هابا ده نیفیوداال در فراه فراه:

، کاالهای رویینه هن با، کشت تریاک و فزونی معتادان، فرار نیروی کار به ایران، اخاذی طالباکاریزه
کوب و تراکتور، خرمن وسایل زراعتی جدید مانند است. برهم زده مناسبات فیودالی را ،(فیصد۹5وارداتی )

و یا از  انده یا درگذشتهزمینداران بزرگ و دهقانان مرف فزوده است.به تعداد کارگران زراعتی ا ماشین درو
عبدالرووف  یحاج جریب زمین ۲۸۸۰اجمع صحنه خارج گردیده امالک شان به وارثان مانده است. مثال

یم، اکبر، ظریف، )کریم، رح کاه و وکیل اسبق پارلمان، به شش پسرشاز زمینداران بزرگ ولسوالی قلعه
د بخصوص رحیم کشی از دهقانان دست کمی از پدر ندارنحمد صدیق( رسیده که در بهرهعبدالرحمن و م

باشد؛ صلی در ولسوالی میرووفی از قومندانان حزب گلبدین که در زد و بند با دولت و طالبان است، متنفذ ا
یده ی را قاپهای وسیعبه طالبان پیوسته از جنگ مقاومت تا حال زمین فعال دیگرش که با دولت بود و پسر

یب زمین خود را جر ۱۲۰۰باشد که گی میکاه حاجی عبداهلل خان اناردرهاست. زمیندار بزرگ دیگر قلعه
جی بورجان یس سکتور خصوصی فراه به ارث ماند. دارو خان گرگ و حایبرای پسرش انجنیر رووف ر

وین شمرده جاران بزرگ از زمیند زمین بودند که با قاچاق مواد مخدر فعالهای بیگرگ سابق کوچی
ای به قریه فعال ولی بود فراههای زمینشوند؛ حکیم دوست از قوماندانان حزب گلبدین که اول از بیمی
یر از قومندانان شو در گمرک فراه هم مقرر است؛ حاجی ملک  دارد دهقان ۱۲ با «آباد حکیم»خود  نام

 یز است.جریب زمین و چندین کار 5۰۰محاذ ملی که مالک بیش از 

جریب نیمجریب زمین یا کمتر از آن،  6۰% نفوس( دارای حدود ۲۰زمین )در فراه دهقانان فقیر یا کم
و بعضا  خود به مالداری، روزمزدی% آنان غیر از کار روی زمین 5۰باشند. مییک دربند حویلی و  باغچه

تا  5۰حال بین دهقانان میانه .اندهدمشغول اند و بقیه برای کار راهی ایران و یا شهر فراه گردی دکانداری
جریب زمین دارند که تعدادی از آنان ملک دهقانان کم زمین  4۰۰تا ۱۰۰جریب و دهقانان مرفه از  ۱۰۰

رند. ببه دیگر دهات یا ایران می فروش کنند و تعدادی هم مواشی خریده شده را برایرا خرید و فروش می
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های دهقانان کم زمین و گویند. دهقانان متوسط و مرفه زمین( میبه این افراد در فراه چودار )چوبدار
جریب زمین دارند که آنها را به دهقانان کم زمین و  5۰۰گیرند. فیوداالن زاید بر فیوداالن را اجاره می

 .دهنداجاره می متوسط

های باغداری، باغ وها و تراکتورها در همه جا وجود دارد کوبمیکانیزه شده، خرمنزراعت در فراه نیمه
 قان را گرفته وده ۱۰۰دهقان جای کار  ۲۰زیاد شده است. امروز ای گلخانه کاریانار، عناب و سبزی

 % افزایش یافته است. ۲۰۰محصوالت 

جریب  6۰آید زیرا همین زمین به حساب میجریب زمین کمتر داشته باشد دهقان کم 6۰هر کس که از 
 ،ت خواهد توانسترا کش سال در میان حداکثر ثلث آن دهقان یکو گردد میقطعه تقسیم  ۹تا  ۸زمین به 

سیر  ۸ی خروار سیر برای قلبه و ف 5شده و کود کیمیاوی به اضافه فی جریب آن هم بدون تخم اصالح
 گیرد. تعلق میکه به صاحب تراکتور برای میده کردن گندم 

، کدو، پالک، سمارق، محصوالتی مانند بادرنگ، رومی شرایط آب و هوا را برای تولیدای که زراعت گلخانه
به  ین سو در فراهسال به ا ۸سازد، از ماه و حاصل دو فصله مدرن مساعد می ۹توت زمینی و... به مدت 

ریب زمین جهر است.  رفته این نوع کشت زیر زمین جریب ۳5۰۰، ۱۳۹5سال  تا و گردیده رایجشدت 
ست. معاش کارگر اکارگر را بخود مشغول ساخته  ۷۰۰۰تا کنون حدود به دو نفر کارگر ضرورت دارد که 

 باشد.افغانی می ۱5۰۰۰افغانی و کارگر ماهر  ۱۰۰۰۰عادی 

ور اوسط طتن و قیمت هر تن به  4۰محصول یک جریب گلخانه مثال بادرنگ ساالنه به طور اوسط 
ف عاید را تشکیل نبار و کارگر نصشود. مصارف گلخانه از قبیل تخم، کود، ادویه، اافغانی می ۱5۰۰۰

ماند. می تن برای مالک ۲۰تن مصارف،  ۲۰تن شود با وضع  4۰دهد. اگر حاصل یک جریب زمین می
 شود. یلک افغانی م ۳لک افغانی و عاید ساالنه آن  ۸مصارف ساخت یک جریب گلخانه تقریبا 

ک و آفات چنین زراعت دارند و نیز به تکنیها را ناز آن جایی که اکثریت دهقانان توانایی ساخت گلخانه
 معادل گندم من ۱۰۰ با سود ساالنه سال ۱۰ مدت به زمین جریب هرهای شان را )بلد نیستند، زمین

خود بسازد و با  دهند. هرکس گلخانه راداران کوچک اجاره میها و یا سرمایهبه شرکت افغانی( ۱۰۰۰۰
 گیرد. می به او تعلقشرکت،  عاید نصف یعنیغانی نقد اف ۱5۰۰۰۰شرکت قرارداد ببندد، ساالنه 

اند کارگران عادی بوده که در ایران به این فن آشنا گردیده و با سرمایه اکثر کسانی که گلخانه ساخته
لک افغانی( اقدام به این نوع زراعت کرده و برخی از آنان به  ۲۰اندک )یک یا دو جریب با قیمت حدود 
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 اند.لک افغانی رسیده ۲۰۰ا عاید ساالنه جریب ب 5۰تدریج به 

گرفته شود، ایجاد ها دالالن وطنی آنو  و پاکستان ایراناگر مسئله برق حل گردد و جلو تهاجم اقتصادی 
 ت. ها و نتیجتا تولیدات غذایی به سرعت رشد و افزایش خواهد یافسردخانهها و گلخانه

 ایران در آنان ازماندگانب و داده دست از را فقیر دهقانان رب گذشته اقتدار فیوداالن، نیمروز، در: نیمروز

عمر خان، سردار  کرنیل محمد سنجرانی، دستگیر غالم. دارند اشتغال مخدر مواد قاچاق یا و تجارت به
، (است رانعضو اطالعات ایبرادرش  که)حاجی محمد رفیق  ،عبدالملک گورگیج، حلیم خان گورگیج

 در ین بودند،ها جریب زمکه فیوداالنی با هزار محمد و برادران ی جانحاج و حاجی محمد انور عرب
 زراعتی را هایزمین قسمت اعظمهای ممتد، سالیکها و خشو تخریب جوی ها پایان یافتهجنگ جریان

اکثریت دهقانان فقیر و  .اندهافتیدساالران جنگ به چنگو یا  فروخته شدهیا  بقیه ویرانه مبدل کرده به
 :اندیل زیر برنگشتهداله به ایران مهاجر شده و بنیمروز حال میانه

د ور زمان داودکه به حال خود بند کمال خان رها شدن  ؛آب کافی برای زراعت نبود ها وزمینتخریب 
آن توسط  آالتو ماشین ، دیگر موادهزاران بوجی سمنتو انتقال و سودای  بود شده تکمیل فیصد۷۰

های تودهو  مالکینخرده بهتر ؛ رسیدن به زندگیرهزنان جهادی به پاکستانو سایر کریم هانشینی 
 . در ایران ینیمروز

های رید ارزان زمینچپاول و یا خبا به برکت حمایت ایران و امریکا  جهادی ایتکارانجن والیت، این در
 ملکیثور  ۷ودتای که پیش از ک قاچاقچیانترین بدناماز  براهوی حاجی کریماند.  حاکم شخصیدولتی و 

از طریق برادرش  و ید... رسو هابلندمنزل ،دالر، شهرک هالیونیمجریب زمین،  صدها ،وزارت به داشت،ن
 شبکه وسیع قاچاق بعضی از سران. ، زنجیر رژیم ایران را به گردن دارد«واواک»عضو عبدالرحمن سوخته 

 وی پاکستان پایگاه شهر زرنج و بهرامچهحاجی جمعه که در ولسوالی چاربرجک، رباط،  :در نیمروز او
 ی حافظ ولد مالحاج؛ پسران حاجی حلیم خسر جمعه خان از خوابگاه نیمروزدارد؛ رویین های هفابریکه

کند؛ می کاران تا ترکیه از خاشرود نیمروز که در قاچاق موادمخدر از مسیر ایر (داماد کریم براهوی) قادر
هاست؛ یه مواد و قاچاق آنته مسئول داداهلل که با حاجی جمعه رد اعتماد مالمحمد بلوچ از افراد مو مال جان
، ملنگ رسولی دامادش حاجی عزیز، و والیت غورساکن  پوهنتون فارغ حربی جمعه مال ولد اهللعصمت
یر آزاد، سرور الدین براهوی، دستگاسلم صفاری، حاجی شرفرادیو و تلویزیون نیمروز، حاجی  مسئول

 ...و خان براهوی زمانبخش، حاجی امام بخش وی نبیثبات، حاج

 ستون عمده استوار است: پنجاقتصاد نورستان به  :نورستان
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تولیدات  سازد.ها را مرفوع می، محصوالت به مشکل ضرورت خانوادهقابل زرع اراضی قلت بنابر: زراعت( ۱
ج است که قبال از آن ره انگور هم رایهای سردرختی است. تولید شیمنحصر به گندم، جواری، لوبیا و میوه

 زراعت کار زنان است. ساختند.شراب می

 توان به سه بخش تقسیم کرد:زمینداران را می

ازاد غله برای مجریب زمین و  6معموال دهند و می تشکیل را جمعیت فیصد4 کهزمینداران کالن  الف:
واقع شده باشد، بر اساس دور  ز محل زندگیا فروش دارند. اگر فاقد نیروی کار )زن( بوده و یا زمین

 نمایند.ور استخدام میگیرند و در حاالت استثنایی برای بذر تخم، در بدل پول مزدمی دهقان نصفه، سیستم

 5-۲دارای نیاید  پایین حاصل تا بکشند زحمت زمین روی حد از زیاده بایدزمینداران متوسط که  ب:
توانند می غله دهند که بدون خریدمی ( کل جمعیت را تشکیلفیصد۹۰)جریب زمین اند. اینان اکثریت 
 شوند. آبی مجبور به خرید غله میگذران کنند و فقط در هنگام کم

گی شان را نکرده سازند، حاصالت کفاف زندا میجمعیت ر فیصد۳د حدو( اقلیت)که  کم زمیندهقانان  ت:
 کوشند این مشکل را حل کنند.یید غله هستند و از طریق چوپانی ممجبور به خر

باشد. غیره می اری ودر بخش زراعت کال استثماری وجود ندارد. ابزار تولید بسیار ساده، بیل، کلنگ، چ
 .اندههای کوچک تریشر کار جغل و پاک کردن کاه گندم را آسان کرداخیرا ماشین

 شوند:بخش تقسیم می سهمالداری از وظایف مردان است که به  :مالداری( ۲

های شیری هم به تربیه گاوای است و عده راس ۳۰۰مالداران بزرگ که تعداد مال شان بیش از  -الف
شان پول ر مصارفعالوه ب ومال داشته راس  ۱5۰۰تا  ۱۰۰۰که بین ند اشمار افرادی انگشت پردازند.می

 های شان چوپانالپرورش منمایند. آنان برای اقتصادی خود را بر دیگران حفظ  اضافی اندوخته و تفوق
 سازند.جمعیت را می فیصد6گیرند. مالداران بزرگ می

های گیرند. تعداد گله% کل جمعیت را در بر می۹۰این قشر در اکثریت بوده و  که مالداران متوسط -ب
گی را بدون غیره زند با محصوالت شان مانند روغن، پنیر، پشم وکه راس بز بوده  ۱۰۰شان حدود 

 ه استخدام چوپانبکار )مرد( در فامیل داشته باشند ضرورت که نیروی در صورتی گذرانند وری میقرضدا
 ندارند.
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راس بز دارند و به مشکل امرار  ۸ ۰تا ۳۰رسد و بین یم فیصد4شان به  تعداد که مالداران کوچک -ت
دارند، اما قشر پایینی  یرچوپانی کنند زندگی بخور و نم آن کهکنند. قشر باالیی اینان بدون می زندگی

را مرض بزند مجبور های شان یا گله مقروض گردندبگیرند،  زنمالداران کوچک  ناگزیر به چوپانی اند. اگر
 4۲شوند.به چوپانی برای دیگران می

ست که به دلیل فقر ارت: تجارت محلی قبال کار افراد بیرونی بود اما امروز به دست مردم محل ا( تج۳
در نورستان شامل  های مواصالتی عصری رونق چندانی ندارد. تجارترهنگی مردم و نبود راهاقتصادی و ف

پول  هاجنگ از بلقجات، نمک، پارچه، لبنیات، احجار قیمتی، چهارتراش و غیره است. خرید و فروش غله
 شاخص ویافت می انجام جنس به جنس اقتصادی هایتبادله همه و نداشت مردم بدوی اقتصاد در نقشی
  .است افتهی رواج پول با داد و ستد جنس، به جنس تبادله امروز در کنار بود ولی گاو و بز آن

                                                       

و لباسش را خود  که چوپان نان . در صورتیماه است )اول میزان الی آخر جوزا( ۹یک دوره مکمل چوپانی  -4۲
یره محصوالت غشود و شیر، روغن، پنیر، قروت و های نوزاد به صورت نصفه شریک میتهیه نماید در بزغاله

ت نصفه شریک شده و از مالداری مربوط او است ولی اگر نان و لباس را مالدار تهیه کند تنها در بزغاله به صور
چنین معامله ها کسانی پول چوپانی کند و تن شود که چوپان در بدلواند. به ندرت واقع میتمحصوالت استفاده نمی

 ها استفاده نتوانند.کنند که چوپان محلی نباشند و از بزغالهمی

ها به است گله روغن تهیه ین مدت که زمانا کند. درچوپانی سه ماهه از اول سرطان تا آخر سنبله دوام می
وپان سه راس بز رسیده و بیشتر باشد به چ 4۰شوند. اگر تعداد بزها از و پر علف انتقال داده میارتفاعات سردتر 

گردد. سیستم می راس کمتر باشد چوپان با پول نقد استخدام 4۰گیرد و اگر از محصول به صاحب گله تعلق می
دهد. محصولی یراس بز م ۹ چوپان دیگر چوپانی طوری است که مالدار جهت پرورش بزهای خود تا ماه حمل به

کند. یک چوپان مک میکآید مربوط چوپان است. مالدار چوپان را در خواروبار و لباس که در این دوره به دست می
به چند راس بز دست  مال را ندارد. چوپانی کار دایمی نیست. چوپانان به مجردی که ۱۲۰ظرفیت مواظبت بیش از 

دوام ثمار چوپانی محدود و بیکنند. یعنی استو با ازدیاد مال شان چوپان استخدام میند خود به مالداری پرداخته یافت
 است.

ز آن ساحه را ندارند اقبایل دیگر حق استفاده ه و بندی شدچرها و ساحه جنگالت بلوط مربوط هر قبیله تقسیمعلف
های خونینی درگیری گالتچرها و جنگردند. روی ملکیت علفو در صورت تخلف طبق مقررات محل جریمه می

 رخ داده است.
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روبیدیوم، سنگ  سزیوم، ،نیوبیوم معادن بیروج، زمرد، لیتیوم، تورمالین، ابرک، گانزیت، برلیم،: دنامع( 4
 . دولتدنگردیماستخراج  ییبا وسایل ابتدا وجود دارد و از طرف مردم نورستان سلیت وآکومارین در

 .ندارد معادن این بر تسلطی هیچگونه

 :است قرار ذیلآمده و یا توزیع سنگ بدست( زمرد)پرداخت اجرت کارگران معدن 

قسمت  ۳ران، قسمت را کارگ 5قسمت شده  ۱5د، عاید بدست آمده نکنکارگر در معدن کار می 5فرضا 
عدن مقسمت را صاحب  ۱قسمت را صاحب آذوقه و  ۳قسمت را صاحب باروت،  ۳را صاحب برمه، 

فروشد و یا برای تواند آن را بصالحیت اولین برآمد سنگ بدست صاحب باروت است یعنی او می گیرد.می
گر در معدنی شود. اگر هشت کارگذاری میخود نگهداشته و حق دیگران را بدهد. سنگ با تفاهم نرخ

، سهم ۸، سهم کارگر 5، سهم آذوقه 5ود: سهم باروت شقسمت می ۲۱مشغول اند سنگ حاصل شده 
ترین تقسیمات در ین تازه. به دلیل بلند رفتن نرخ مواد ارتزاقی و تیل، ا۱، سهم تیل ۱، سهم آشپز ۱برمه 

 کار معدن است. 

کاری، دندستی، نجاری، کنصنایعهای محلی چون هایی در پاسخ به نیازها: حرفه( مشاغل باری5
ها اند مشاغل باریسازی سازی، بافت خمچه و خانهلزکاری، بافندگی، دباغی، حجاری، سفالف، آهنگری

 ا اقتصادی.فشار اجتماعی اند ت ها بیشترهند. باریدمیانجام پول و یا مال که آنان در ازای 

ی محل بلکه فیصد داراها نه عمدتا از قبل استثمار اهال 5ها زندگی بخور و نمیر دارند. فیصد نورستانی ۹5
  4۳.اندهبه ثروت و زندگی رسید هامبه تنظی« سیا»از برکت قاچاق، مقام دولتی و کمک 

                                                       

 :ترین آنان عبارتند ازمعروف -4۳

های روشنفکران تلگلبدین که در ق مشهورهای حاجی غفور پپروکی مشهور به غفور سیاه و از جمله تروریست( ۱
ریق شرکت و است. وی از طتخته سنگ  و او مصروف کار استخراج سنگ زمرد، بیروج .در پاکستان دست داشت

ز صد جریب باشد که یک نمایندگی در دوبی داشته و بیش امی تجارت رکیت شخصی احجار قیمتی، مصروفما
 آباد خریداری کرده است. زمین در جالل

 .کشورهای خارجی است بااحمداهلل وجدانی از قریه وامای نورستان. مصروف عمدتا تجارت ( ۲



  
 6۱ سازمان رهایی افغانستان

 هلمند و قندهار در فیودالی امریکا، مناسبات اشغال بخصوص ها وجنگ کودتا، از پس هلمند: و قندهار

 یاک و تولید و قاچاقرتزرع  برای مافیای موادمخدر هر دو والیت را وسیع زراعتی و اراضی پاشیده هم از
ای ارگران حرفهکو یا به  ت رفتهمهاجربه  عموماحال دهقانان فقیر و میانه ند.گرفتدست در رویین ه

 مزدبگیران و کوچک زمینداران سود اند.مبدل شده سازیرویینههای وری تریاک و فابریکهاجمع ،کشت
 تمایل آنان به لدلی و این افزایش یافته قبل به نسبت تریاک برداشت و کشت ازدهقان  قبال زراعتی 
تولید و ترین گردانندگان بزرگ شیرزوی آقا گلو  کرزیدان و اقارب حامد خان .باشدمی تریاک کشت

  .روندبه شمار میدر منطقه  رویین و چرسهتجارت 

 ه وحدود بودساحه زمینداری م (بدخشان وشرقی جنوب ،مناطق مرکزی، جنوبی) یوالیات کوهستاندر 
پسته، پیداواری ک درعالوه بر آن، از پرداخته و کشت حبوبات، به پرورش حیوانات اندک مردم در کنار 

نفوس  جوانان،فرار با  .کنندمی امرار معاش تریاک زرعو جلغوزه، چهارمغز، نباتات کوهی، فروش چوب 
 دهند.فراوان به زندگی ادامه می محنتبا  شده و ترکممناطق کوهستانی 

  

                                                       

بالغ م ،تجارتر بوده و عالوه بهای ساختمانی شرکتصاحب یافته امریکا و ، تربیتداکتر یوسف نورستانی( ۳
 های خارج ذخیره کرده است.در بانک هانتخابات و... اندوختکمیسیون هنگفتی را که در زمان والیت، ریاست 

الی طالبان در وتوسط مولوی دوست محمد اخیرا که  بود گلبدینی مهم سه از جملهحاجی غفور کانتیوایی ( 4
 گذاری کرد.ایهدر تجارت سنگ سرم عمدتا ،فراوان شدهصاحب پول  «جهاد»درک ز ا او که کشته شد.نورستان 

داری ارت سنگ، تیکهبرادر دین محمد خان جمعیتی( مصروف تجو  پارلمان قبلی دوره وکیلداد محمد کولتنی )( 5
 و تجارت است.

 ت.اسمامور دولت که حدود بیست جریب زمین دارد و مصروف تجارت سنگ  حاجی عثمان وامایی.( 6
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 طبقات ستمگر در افغانستان 

مردم افغانستان از پادشاهی نادر تا ظاهر و جمهوری داوود جز جهل و پسماندگی و سرکوب و تحقیر که 
بودند.  شد، ندیدهداران  دالل کشورهای امپریالیستی بر آنان اعمال میاز سوی طبقات زمیندار و سرمایه

رتبه و کارمندان عالی داران بزرگ، مالکان و سرمایهانشدر راس طبقات یادشده، سلطنت و دور دسترخو
 ۹۹دولتی قرار داشتند که به زور اردو و پلیس و استخبارات همه نعم زندگی را برای خود فراهم کرده و 

گذشت نگه داشته چه در جهان و در کشور می درصد مردم را محروم از زندگی انسانی و کور و کر از آن
کرد اما گروهی از داران دالل سنگینی میوزنه فیوداالن در دولت به تناسب سرمایه هابودند. در این دوره

 مپریالیستی، خرید تعدادی روشنفکرتر با محافل اداران با غصب مقامات کلیدی، داشتن رابطه ژرفسرمایه
عضای ا از قدرت بیشتری برخوردار بودند. اکثر« حکومت کردن»و « مداریسیاست»تر و تجربه طوالنی

در بر  لیسان شاناقارب و کاسه خاندان سلطنتی، افراد این بورژوازی بوروکرات و نیز مالکان بوروکرات را
 44گرفت که از زمان نادر تا داوود بر افغانستان فرمانروایی داشتند.می

                                                       

روشان پرچمی و خلقی و جهادی و طالبی تا دولت غنی و عبداهلل، فکسانی با انگشت ماندن بر تاریخ ننگین میهن -44
ماندگی وحشتناک در جوامع در رنگ نمایند. اما استبداد و عقب« زعیم ملی»خواهند سردار داوود را به عنوان می

خبر از دنیا نگه داشته شوند تا سواد، مغروق خرافات و بیبی االمکانیابند که مردم یک کشور، حتیصورتی بقا می
ای نیست. سردار داوود  ارهبدانند که بندگان را چ« تقدیر الهی»ستم و استثمار را تحمل کرده، آن را  هر گونه

نام  چالی بههاشم خان، مجری همین سیاست بود و با استخبارات خوفناکش، مردم را در سیاه ی جالددهندهادامه
تی از آزادی و دموکراسی را نداشت. او صدراعظم همان ظاهرشاهی بود نستان منکوب کرده و چشم دیدن آیافغا

« گل سرخ»سرور گویا شاعری غیرسیاسی را به علت آوردن اصطالح  ؛کردکه برای پیروزی هیتلر دعا و خیرات می
ای جمهوری توده»ه در عنوان بروشوری بر بر سفارت چین قبوالند ک ؛در شعری ساده و عاشقانه مجازات کرد

انقالب در »کتاب  ، نامرا سرش کند، و بشیر رفیق در روزنامه انیس از ترس« جمهوری مردم چین»کلمه « چین
ای بدتر کرد. یعنی سانسور و کور نگهداشتن مردم ما به شیوهترجمه می« تحول در تحول»رژی دبره را « انقالب

ماران ارتجاع جنرال عبدالولی و داکتر روان فرهادی قرار عات و فرهنگ تحت نظر شاهوزارت اطال«. ساواک»از 
 مردم مذهبی و دینی و ملی احساسات توسل به با خود را فاشیستی حاکمیت کوشندداشت. همچنین مستبدان می

 رژیم سرجالدان)نند بپوشا مسخره بغایت هم ولو بشری مافوق و آسمانی ایلههادر را خود نمایند؛ توجیه و تطهیر
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 تر به این طبقات:ی مشخصمکث

 داران داللسرمایه

برآمده آنها  بل از همه در جستجوی پایگاه اجتماعی درمانده قهای عقبکشور صید رایبها امپریالیست
 قوت و استمرار بخشند. این پایگاه که بورژوازی کمپرادور یا داللبرآیند تا چنگال انقیاد را بر آنها و می

از مالکان، تجار  سترفته مرکب اهمروی گیرند،می آن را با بورژوازی بوروکرات یکی هانام دارد و بعضی
ها و سودخوران کالن، روحانیون متنفذ، اکثر مافیای اسلحه و مواد مخدر، خان و اچاقبرانبزرگ، سرق

 مرتجع روشنفکرانهای مخابراتی، هواپیمایی، ساختمانی و غیره، و ، صاحبان شرکتسران قوم و قبیله
خصومت و  ،امپریالیزم سیاسی و اقتصادی منافع مشترک همه عبارتست از پاسداری از فصل. خادم اینان

                                                       

و احمدی نژاد را « مقام معظم»، «رهبر با بصیرت»ای را خامنه !دارند رابطه زمان و امام خدا با که اند مدعی ایران
 داوود هم که نماینده. سازند چه واقعا اند، منتسب متضاد با آن صفاتی به را خود و( لقب دادند« معجزه هزاره سوم »

 ایهای ضدپاکستانی و سپس ضدروسی، قیافهرا تحمل نداشت، کوشید با اکت وکراسیدم ولی نبود دینی ارتجاع
اش استفاده ی«ضبط احواالت»ها به نفع تحکیم دیکتاتوری مخوف دوستی تودهاختیار نموده و از شور وطن« ملی»

اهمیت بود چون ها به سرکردگی گلبدین و احمدشاه مسعود کمی اخوانیرو سرکوب عملیات مسلحانه ینا کند. از
« شهزاده سرخ»ی آزادی و دموکراسی را برای مردم به دنبال نداشت. مبلغان داوود زمانی او را گشایش روزنه

پسند شود. ولی او با استمداد از امپریالیزم امریکا از طریق محمد رضا شاه ساواکی، ثابت نامیدند تا جذاب و عوام
توانست ملی و مردمی چسبید به غیر از سرخ. او زمانی مینگی به او میگاه از اصلش نبریده و هر ر نمود که هیچ

دار و زمیندار چه در افغانستان، اشراف سرمایه مستقر سازد. اهلل رفته و دولتی دموکراتیک راباشد که به راه شاه امان
مین استقالل، ار راه تتوانستند دخواستند و نه میگاه نه می ها هیچی بسته به امپریالیستدینی چه غیردینی

 تسلیم نشدن در برابر ارتجاع پاکستان، ایران و... کوشا و پایدار باشند. شکوفایی و دموکراسی،

ر توسط میهنفروشان؛ اش بر مرگ با تحقیباری، یک اقدام داوود خان قابل قدر است: ترجیح کشتن خود و خانواده
ه در اسارت لقی و جهادی دیده نشده است. اینان نفروش پرچمی و خصوصیتی که تا به حال از سران وطنخ

)هر  افتاد هابام زها و رسوایی سیاسی و مالی شان اها یا طالبان خودکشی کردند و نه وقتی تشت جنایتجهادی
های شان استعفا ندادند ها هیچ است( از مقامجهادی برد و های پرچمی و خلقی در مقایسه با خوردچند خورد و برد

داوود زنده بماند  تند که اگردانسفروشان با هشدارباش مسکو میخاتمه بخشیدن به زندگی خود. میهن به چه رسد
ود را در گرو نابودی خپر و پای شان تار و مار خواهد شد. آنان بقای حول او گرد آمده و دولت کودتایی بی ملت

 شوروی خواهد ایستاد. تجاوز مقابل قربانی در پنداشتند که ملت بدون زعیمی ملی و به قیمت هرداوود دیده و نمی
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دشمنان در عداد داران دالل، الرهای دموکرات. سرمایهسکیوو  هاچپ طلبانهوار با هر ندای استقاللدیوانه
 ند. اافغانستان درجه یک مردم 

شدن خود  رده و بقا و فربهقرارتر از گذشته خود را به امپریالیزم سپداران دالل بیبا تجاوز شوروی، سرمایه
ورژوازی بوروکرات را بدند. امریکا هم بالغ بر دو دهه مهلت داشت تا این طبقه و غوشی دیآرا در این هم

ضدعلم و  ،، ضدزنهارترین فاشیزم دینی ضددموکراسی ی بندگی به واشنگتن، استقراربه حد کافی اماله
 ر کند. المعارف سکیوضد 

 مریکا هم کارنامهبوده که اآن در افغانستان  و موهبت نشان دادن حضور امپریالیزم به خدمتگزاری با
 مکنت نج زندان، به آنانکنادیده انگاشته و به جای دار و  افغانستان را دالل دارانسرمایه خیانت و پرخون

  بخشید. منزلت و

الیستی، به حساب از درک فروش انحصاری کاالهای کشورهای امپریاین طبقه که به اندازه سود بی
 ا عمدتا در بخش تجارتداند، تا تهاجم امریکاش میمین منافع آن را وجیبهبالد و تاغالمی امپریالیزم می

های سرمایه مشغول بود. اما در مدت کوتاهی به یاری -آب کردن کاالهای کشورهای امپریالیستی-
 ورد. آخارجی، امور مالی، حمل و نقل، مواصالت و... را در انحصار در

 داران بوروکراتسرمایه

 برای بیشتر تعشر و ثروت و قدرت طالب که انشاز جمع دالالن جهادی و غیرجهادی متحدان و امریکا
که را  یآنان ،بودند هاتوده شدن بینواتر بهای بهخویش  روشنفکر معموال یهاچوکره و خاندان خود،

به  شخیص دادندها و اوامرشان تمجری طرحنشانده و تر و جان نثارتر دولت دستگردانندگان کارکشته
شان های داهلل و خاندانداران بوروکرات مسما اند. از کرزی، غنی، عبمقامات دولتی گماردند که به سرمایه

های اد و سایر ارگانگرفته تا کلیه اعضای بلندپایه حکومت، پارلمان و قضا، قومندانان اردو، پلیس، خ
ستفاده از ماشین امادرفروشی و  برکت های امریکا و متحدان، ایران و پاکستان ازدولتی به مثابه دست

تا از تاراج کشور  داران دالل نزدیک باشندفرعونی رسیده و در تالش اند با سرمایه زندگی به ،دولتی
 نصیب ببرند. ترحساببی

 بر چاپند؛ عالوهباشند بلکه همدست با آن مردم را میبوروکرات نیز مخالف فیودالیزم نمی دارانسرمایه
کنند، از راه وضع مالیات مختلف، می دریافت کشورها سایر امریکا، ایران، اسراییل و از که کالنی یهاجیره

ها، ها، غصب زمین، اعمار شهرکها، پاسپورت و الیسنسبستن قراردادها با خارجیان، صدور جوازنامه
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ونر ساخته ای نسبتا انسانی، خود را میلیو به یک کالم با محروم کردن مردم از زندگی 45خصوصی کردن
را « با کفایت»و « وطندوست»، «خادم مردم»ی واری، قیافهپارگی روسپیحال با چشمو در عین

غیر از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، انتخاب شوراهای والیتی را هم جهت اینان  46گیرند.می
 ور ندارند. از هیچایادی شان در اکناف کش گماردناند که هدفی جز منظور کرده« دموکراسی»نمایش 

ی فساد و خیانت های جهادی و علت واقعی سیطرهای علیه اشغال، باندکدام از اعضای این شوراها کلمه
 ناف داران دالل و بوروکرات را باها ناف سرمایهاو ستمگری شنیده نشده و نخواهد شد. این شور

ای از جاسوسان موسوم جیب و غریب و گلهی عدهند. اینها مانند صدها ادارهپیچ می نشینهای دهفیودال
 هایمعاش با« مقامات»و سایر  والیان ،هاوزارتخانه ریاست جمهوری و« سخنگویان»، «مشاوران»به 

 اند. تر گردانیدهچندین هزار دالری، بار کمرشکن بر مردم را کمرشکن

 مالکان بوروکرات

ها و طالبان تا امروز، در روسی و جهادیجنگ ضد از دوران ظاهر و داوود تاآن زمینداران بزرگ اند که 
ای از اینان اند. شرکت عدهازای فروختن خود به امریکا و متحدانش به مقامات کلیدی دولتی گماشته شده

بلکه بر همدلی با امریکا و رویای « وطندوستی»و « طلبیاستقالل»در جنگ ضدروسی نه بر اساس 

                                                       

قتصادی امریکا ولوژی سیاسی و ایولیبرالیستی )ایدیشاهدیم که دولت پوشالی کرزی چگونه طبق سیاست ن -45
ل دولتی، تحدید ای، انحصار اقتصاد توسط بخش خصوصی و حذف کنترومبتنی بر حصول حداکثر سود به هر وسیله

قتصاد دولتی اسازی، بخش اعظم ری و نظام خدمات اجتماعی( بازار آزاد و خصوصیهای کارگیا حذف اتحادیه
رین قیمت به خاندان، وابستگان سازی، منابع طبیعی، معارف، مواد سوختی، و...( را با ناچیزتها، مواصالت، راه)فابریکه

خش دولتی یا عامه، بیت دولت، داران دالل و بوروکرات فروخته است. البته با توجه به ماهو نمایندگان سرمایه
داران، زمینداران و تواند باشد؛ اقتصاد دولتی در کشوری لگدمال سرمایهچیزی بهتر از سکتور خصوصی نمی

خالت دولت در بازار ادعای عدم د ها فقط موجب تحکیم بنیاد فاشیزم دینی خواهد بود و نه چیزی مثبت.بوروکرات
الت در بازار برکنار خواهند از دختوانند و نمیها نمین چه هر کشوری. دولتدروغی شاخدار است چه در افغانستا

 های خاین مافیایی مذهبی نظیر افغانستان.باشند باالخص دولت

که با « آریانا»یزیون تلودر « نخبگان»و « طلوع»در تلویزیون « مهمان یار»هایی از نوع توجه شود به برنامه -46
پر از سابقه  معصوم و عاری از قلب،های رژیم را اشخاصی خوشهرهو فاسدترین م خوترینشرمی، درندهچه بی

 آرایند.می تبهکاری



  
 66 !یمامه دهمان را جانبازانه اداز اشتباهات، راه یریگبا درس

 بلند وها خانه اعمار به بوروکرات تی بنا بود. امروز کار مالکانرسیدن به حکومت از یمن امریکاپرس
 خارجی ایهانکب و دوبی در گذاریسرمایه باغ محدود نمانده و و زمین خرید برق، و زرق پر هایمنزل

 آیند.می طبقه اکثر اعضای پارلمان از این .اندگرفته یاد را

 ندار کشور را و یکا، دارو مالکان بوروکرات، در پناه امر داران دالل و بوروکرات )بورژوازی بزرگ(سرمایه
و غیرمستقیم  بورژوازی دالل غیر بوروکرات یعنی بخش خصوصی هم مستقیم آن کهبا  اند.قبضه کرده

باشند. امپریالیزم می سگان اصلیداران بوروکرات شاهتحلیل سرمایه آخرین دستی به ماشین دولتی دارد، در
و ترس از مردم ری گردند و در وطنفروشی و ستمکاسه طبقه با دریایی از هم مجزا نمیبا این حال این 

 اقتضا کند.  منافع امپریالیزم این کههمدست هم بوده و کمتر شکم یکدیگر را خواهند درید مگر 

 داری بزرگ افغانستان:چند وجه مشخصه سرمایه

خالی شد  و پسرش غربی دوران نادرشاه هاییستامپریال دالل دارانزیر پای سرمایه شوروی تجاوز با -
ا دروسی و مخصوصضو جای آنان را دولتی گرفت با تمام تار و پود در گرو شوروی. ولی در جریان جنگ 

ای یافت. امریکا از سابقهبورژوازی کمپرادور رشد بی افغانستان توسط امریکا و متحدان، پس از اشغال
ای ربنیادگرا عدهبنیادگرا و غی یهامی به سران و قومندانان تنظیمهای اقتصادی و نظایک سو با کمک
های دمت سیاستخای را که از قبل در شبه میلیاردر شدند( و عدهها از خرکاری یکعلیرا خرید )حضرت

های رک کمکدتر در آغوش گرفت. سرمایه عوامل مذکور از امپریالیستی ضدملی و ضدچپ بودند، گرم
سیاسی آنان را تحکیم  وتر شده و موقعیت اقتصادی ج طبیعی با سرمایه امپریالیستی، پندیدهو امتزا« سیا»

ها را رباندسپایینی آن های رده .در وطن ما درآیند محکم امریکا متکای بخشیده است تا به صورت
 دهند. پرولتاریای خودفروخته تشکیل میبورژوازی و لمپنخرده

های مارکهای شان ها یکی هم اینست که باید بر فعالیتبرای امپریالیست داران داللاهمیت سرمایه -
را سنجاق کنند تا عالوه بر کتمان رسوخ امپریالیزم در امور سیاسی  4۷«نیکوکاری»و  «افغانی» ،«ملی»

                                                       

 مزاری، شهید شهید، بنیاد مسعود زاده، بنیادنبی کمال عزیزی، بنیاد چون بنیاد خیریه موسسات اینان از شماری -4۷
های جاسوسی ایران خمینی )این جدا از دیگر النه امام ، بنیاد مارشال فهیم، بنیادبنیاد خیریه آغا خان ،بنیاد الکوزی

حمایت »، «انجمن حمایت از زنان و کودکان» ،«کمیته امداد خمینی»است که در چندین والیت فعالیت دارند مثل 
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و اال بالمصرف بوده از سفره ارباب رانده  کنند بازارگرمی و فریبیو اقتصادی و فرهنگی کشور، مردم
افغان »شریک اند اما نامش باید « سیا»ها و ماموران ستیاهلل بیات امپریالند شد. در بیسیم احسانخواه
دهد، کشور نشان می« پیشرفت»ی اباشد. میرویس عزیزی مالک عزیزی بانک که خود را شید« بیسیم

حالی  و...(، درکشی کاری و زدن پول مردم به نام جایزه و قرعهغیر از دروغ و دغل در این بانک )جعل
 راس سوزند، احداث پوهنتون امریکایی را درکودک در حرمان مکتب و کتاب و قلم می هاکه میلیون
 4۸اندازددر کشورهای معین به راه میا های امریکایی را امریکا عمومداد! پوهنتون قرار اش«ملی» اقدامات

های فرهنگی و کادرها برای دولتتا با شستشوی مغزی جوانان آنها، مبلغان، جاسوسان، دالالن 
کز تعلیم اش را پرورش دهد. اما گروه عزیزی منتظر زحمت ارباب نمانده و خود در تاسیس مرنشاندهدست

زلمی خلیلزاد، اشرف غنی احمدزی، یوسف -الحال های معلومقدم شد. چهرهو تربیه امپریالیستی پیش
 پوهنتون امریکایی بیروت اند. هایی از محصوالتنمونه -پشتون، انوارالحق احدی

دانسته و تا حدودی  شان زادگاه وارث را بورژوازی بزرگ کشورهای دیگر در کنار دزدی و خیانت، خود -
شود. ولی از نخواهی به نفع جامعه تمام میکه خواهی 4۹کندهم توجه می به پیشرفت اقتصادی و قانونیت

                                                       

 بنیاد بیات، بنیاد ،وغیره(« های اجتماعی فرهنگی تبیانمرکز فعالیت»، «امداد توسعه بصیرت»، «سبز پارسیان
 خارجی، یهاکمک جلب و هاتبهکاری سایرتولید و قاچاق مواد مخدر و  امور اداره از غیر که اندکرده دایر... و دوستم
 .انتخابات در مردم آرای خرید جهت «بشردوست» و «خیرخواه» افرادی عنوان به تظاهر برای اند ابزاری

ها بسان ین پوهنتونبه بعد ا روپاشی آنهاامریکایی نبود و فقط از ف در شوروی و اقمارش نامی از پوهنتون -4۸
 دهان گشودند. هادر آنزم امریکا اژدهای فرهنگی ممد تهاجم سیاسی و اقتصادی امپریالی

 کننده است. های اقتصادی آن خیرهدر هند حاکم است ولی پیشرفت ۷4۱۹بورژوازی کمپرادور از  -4۹

داران اش را به یکی از ابر مالکان و سرمایهخانوادهکه  جنرال ایوب خان طی یک دهه دیکتاتوری نظامی با آن
( قدرت این کشور نیز ۱۹6۸مبر انو ۱4 ،لندن افزایش یافت. )تایمز 5۰%تی کشور پاکستان بدل کرد، تولیدات صنع

است اما  زمیندار، کمپرادور و بوروکرات متمرکز دار مالی،خانواده سرمایه ۳5خانواده و در راس آنها  ۳۰۰در دست 
ز رهگذر اقتصادی چند قرن از افغانستان جلو است؛ و اگر معیار را میزان جانی، دغلکار و بیشرافت بودن بگیریم، ا

وطندوستانی ضدمردمی و فساد شان، در مقایسه با افغانستان، در ردیف ماهیت حاکمان هند و پاکستان با تمام 
دن برای آنها افتخاری نداشته و آنان را از محاکمه این موضوعی جداست که اتمی بو !گیرندالیق و درستکار جا می

دهقان  انهزار میرند،می و شوندمی زاده های هندخیابان در کودک هاو مجازات معاف نخواهد داشت وقتی میلیون
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توبره  و اربابان و خود منافع به بیند، صرفالق میا جنس وطنی ما چون حاکمیت خود را رفتنی و مطلق
سیهروزی مردم؛ ای مسئله است و نه لمحهاش اندیشد و بس؛ حفظ موقعیت فرعونیکردن خاک وطن می

گردد تا این خطه ای به هیچ انکشافی زیربنایی ندارد بلکه مانع ایجاد صنایع ملی میعالقه این کهنه 
ضد  دوران ظاهر شاهدر مقایسه با بورژوازی بزرگ  یبورژوازاقی بماند. این همیشه در گرو امپریالیزم ب

« ذات همایونی»و « حضور»ی کرد افغانستان زیر سایهآن دوران تصور می بزرگ یبورژوازاست.  ترملی
 ورزید.های اقتصادی و فرهنگی مبادرت میتا ابد ملک طلق شان خواهد بود و بناءً به کارهایی در حوزه

پر، فراری غرب اشغال امریکا و متحدان، بیشتر از آن خود را خونی زاییدها نمایندگان بورژوازی بزرگ ام
در انفاذ قوانین و  اینان« اقدامات و خدمات»دانند که به تعمیر و زیربناسازی فکر کنند. وطن میو بی

ها و امثالهم سجدها، مدرسهاعمار م ،هاسانسور ارتجاعی رسانه ،«رعایت حجاب اسالمی» مقررات ضدزن،
 شود.خالصه می

گیرند. کار می را هم جهت فریب عوام به« دیندارنمایی»نمایی، «ملی»داران دالل غیر از سرمایه -
نمایند؛ بلیغ میت« قیادیان جهادی»و خود را « جنگ کفر و اسالم»کمپرادوران جهادی جنگ ضدروسی را 

ی در محضر چپ و راست آیت و حدیث پراندن و تکه شیرین ها تسبیح گرداندن، حج رفتن،غیرجهادی
دی، تمجید سیاف، تر برخوان قدرت بنشینند. بوسیدن دست مجداند تا راحتبنیادگرایان را پیشه ساخته

 تپیک از این گروه است.ای بر سر گور مسعود و... توسط رنگین سپنتا نمونه با گردن پت دعا کردن

ی بین بورژوازی کمپرادور و مالکان ارضی وجود دارد اما در افغانستان از در کشورهای دیگر تضادهای -
از زمینداری  اند که یا کامالجایی که بخشی از کمپرادوران، سابق مالکان بزرگ یا متوسط بوده آن

لیزم انس های فیودالی با فیوداماندگیزمیندار اند( یا بنابر حمل عقبدار نیمهسرمایهاند )در واقع نیمهنبریده
گران اند، و نیز به سبب سازش احکام اسالمی مخالف اصالحات ارضی به نفع کشتی پایهدارند، بر 

، این دو طبقه دارای تضاد جدی نیستند. تنها مادام که امپریالیزم در شرایطی 5۰امپریالیزم با فیودالیزم

                                                       

 ثروت در دست چند %۹۰زیر خط فقر اند، جمعیت  %۷۰کنند، بیش از انتحار می درماندگیاز فرط تنگدستی و 
اش زیر خط فقر مردم %۳۰باشد؛ و پاکستان بعد از افغانستان فاسدترین کشور بوده و بالغ بر رکز میخانواده متم

 زنند.دست و پا می

« سازتمدن»امپریالیزم که همیشه در مغازله با فیودالیزم به سر برده، خالف دروغ منادیانش ابدا  استعمار و -5۰
 های چپ و ملی با فیودالیزمای سرکوب نیروشود بلکه بررها میداری اصیل کشونبوده، نه فقط مانع رشد سرمایه
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نشانده )و نه منافع دست سیاسی و فرهنگی خود و دولت منافع اقتصادی، مقتضی بخواهد در راستای
متوسل گردد، احتمال تشدید این تضاد است بخصوص اگر کمپرادوران « اصالحات ارضی»دهقانان( به 

های یا زمینداران هوس تبدیل ارباب کنند. مضاف بر این بین کمپرادوران هم بنابر نزدیکی به امپریالیست
نعمتان در صدد میانجیگری نخواهند شد و ولی ن است اختالفاتی بروز کند کهمعین و میزان در آمد ممک

استفاده  -پوشالی را سست نسازددر حدی که شیرازه دولت-جنگی آنها برعکس ترجیح خواهند داد از سگ
های درون تواند تضادها بر سر دوشیدن کشور هم میهای امپریالیستحدت تضادا جویند. عالوت

 انقالبی نیاز سه از یکی انقالبی، وضعیت شرط سه از یکی ینلن گفته را به اوج رساند. به هاگکگدی
 خون به اعضایش و سردرگمی تفرقه، دچار زمان هر از بیشتر بورژوازی که آنست پیروزمند پرولتری
های بدون متوهم شدن و درغلتیدن نیرو هاتضاد این ی به موقع و هشیارانه ازاستفاده .شوند تشنه همدیگر

 آن جناح دشمن، بغایت خطیر است. پرولتری به این و 

ای و... در افغانستان میخش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی، رسانهچنان که مافیا در عرصه آن -
فیایی )درندگان مانده و ارتجاعی مانند دارد. از همین روست که سران مارا زده در کمتر کشور عقب
ات بیکران دست ی( در مدتی کوتاه به سرمایه و امکانی جهادی و غیرجهادکمپرادور و بوروکرات شده

استخراج  اعت، صنعت،زر تجارت، داری، بیمه، هواپیمایی،کنند: از بانکیافته و با سرنوشت کشور بازی می
ها، قاچاق آثار ترین مواد خوراکی و سوخت، غصب زمینسازی، مخابرات، انحصار اساسیمعادن، راه

« ستاره افغان»خاب های تحصیلی خارجی و حتی انتتا امتحانات کانکور، بورستاریخی، ورزش و... گرفته 
 را تحت کنترول دارند.

فروشند. اما مشهور است که مرتجعان پاکستانی و هندی در ازای یک بوتل شراب مادر خود را می -
ه خاطر ثروت و قدرت اند که بآنان اند. اینان ثابت نموده تر ازداران دالل و بوروکرات وطنی دنیسرمایه

ها را هم در ر انگلیساز مادر و هر چیزی به نام شرف و ناموس خود تیر بوده و دست امیران و شاهان اجی
 اند.از پشت بسته فروشی، ذاللت و فسادمیهن

                                                       

ی عقب نگهداشته هاپوسیده در کشور پدیدهآید. امپریالیزم در صدد دگرگونی بنیانی فیودالیزم نبوده بلکه هر می کنار
 کند تا کار ارزان و منابع آنها را ببلعد.را حفظ می
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دند، اینک بر خوانمی« معادل کفر»و  «سوغات غرب»داران دالل که تا دیروز دموکراسی را سرمایه -
بشر و  حقوق به احترام»، «همدیگرپذیری»، 5۱«دموکراسی»، از «ایآیسی»ت و صوابدید اساس تعلیما

کشال را دور  و تنبان دنیا، لنگی و پکول و پیراهن خامو... سخن گفته و برای فریب اذهان  «زن حقوق
رب آرایند؛ فرزندان خود را برای تحصیل به غهای لباس پاریسی میانداخته خود را با آخرین مدل

را هم « اسالمی»ترکیه، پسوند « حزب عدالت و توسعه»فرستند و برای خوشایند غرب، به تقلید از می
حزب حق »، «افغانستان نوین»، «ائتالف ملی»، «روند سبز»، «جبهه ملی»های خود را کنار نهاده تشکل

برای امریکا هم  آرایشین نامند. او... می «محور مردم افغانستان»، «ئتالف نجات افغانستان»، «و عدالت
و « متمدن»از طالبان فرق داشته اش و تکنوکرات خالی از فایده نیست تا مدعی شود که عمال جهادی

 های متفاوت، آماده داشته باشد.ها با ناماش را برای آیندههای ذخیرهاند؛ و به عالوه نیروی« امروزی»

گاهی اند که شده« امارت»مقاومت و چهار سال  در جنگ هاترین جنایتاکثر اینان مرتکب موحش -
تگرمی امریکا، اند. ولی با پشهای حقوق بشری جهان نیز مجبور به مستند کردن آنها گردیدهسازمان

آبروترین ه بیگذشتاندند. و طبیعی است ک پارلمان شرمانه قانون معافیت خود از محاکمه را دربی
 ده و نخواهد رسانید.شده، هیچ چیزی علیه آنان به تصویب نرسانی دنیا برای ظاهرسازی هم که« پارلمان»

 آفتابی مقاله و کتاب هاده از بهتر را دارانبانکا داران و مشخصسقوط کابل بانک سرشت واقعی سرمایه -
 های کوچک عوام را بادر حالی که امانت مردم و مدیران بسط سرمایه خارجی این دزدان جیب که نمود

جا ها میلیون دالری همزادان و سروران شان بیهای صدخورند ولی یک دینار هم از سپردهیخونسردی م
 ناپذیر خود، پولشوییپاسخگویی به حرص سیری جز ی ما،مافیازده کشور در دارانشود. بانکنمی

 در گذاریسرمایه به کاری خارج، با آنان بانکی معامالت انجام و حاکم دزدان و فاسدان ساالران،هرویین

                                                       

دار و زمیندار و بوروکرات نام دارد برای حکام سرمایه« عدالت»و  «بشر حقوق»و « دموکراسی»چه  هر آن طبعا -5۱
 ها.اند و خالف آنها برای توده

« مستقل بودن»ه ادعای کها )چاپی و برقی( مستقیم یا غیرمستقیم مربوط باندهای مافیایی اند و آنهایی هم رسانه
لیه خاینان ممانعت عانعکاس نوشته یا صدایی بینانه به خودسانسوری دست زده و از وار و باریکرا دارند بنده

و انتخاب  لی باشدشوند که خواست امریکا و نظام پوشاکنند؛ در هر انتخابات همان کسانی برنده اعالم میمی
ها و ی رادیو«زنده»های ؛ حتی برنامهزنندی وجود دموکراسی جار میناگزیر انگشت شمار مخالفان را نشانه

 .بگیردنام  هافاجعهاصلی « نمسئوال»ز شوند تا مبادا کسی انظیم میها طوری تتلویزیون
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ندارند؛ و چون در زدوبند با  بیکار هامیلیون برای اشتغال ایجاد و صنعت رشد غرض به تولیدیهای رشته
دالل  داران. سرمایه5۲دولتیان )کارگزاران امپریالیزم( اند، هیچ مرجعی جرئت ندارد آنان را محاکمه کند

دارات را قلمروهای شخصی و خانوادگی و باند ها و سایر ای بیشتر، وزارتخانههاسوءاستفاده و دزدی برای
و... هرگاه و بیگاه همدیگر « محترم»های وزارتخانه« ن محترممسئوال»ینجاست که ا پندارند و ازخود می
 های ارتجاعی گذشته.سازند، چیزی ناموجود در دولتمتهم می« عدم همکاری»را به 

ن و طرفدار اروپا بین بورژوازی بزرگ طرفدار جاپادون در جریان جنگ ضدجاپانی از اختالف مائوتسه -
کند. ا جاپان صحبت میبو امریکا و اتخاذ سیاست دوگانه اتحاد و مبارزه با کمپ دومی بر مبنای تضاد آن 

ناف خود  ، دالالن آنهاپیش از جنگ دوم که امپریالیزم جاپان و اروپایی هنوز مقهور امریکا نگشته بودند
کدام از  ارد، هیچدزدند. اما امروز که امریکا بر کلیه رقبا تفوق گره می اروپاجاپان و را به ناف 

د بین آنان و ارباب این تضادی حا بر قبله بدل کردن را صالح ندیده و بنا افغانستان دردستپروردگانش 
 امریکایی وجود ندارد که برای انقالبیون کاربرد داشته باشد.

ورژوازی بوروکرات و زمینداران بوروکرات و غیربوروکرات چه در قبای با این اوصاف، بورژوازی دالل، ب

دشمنان  پلیدترین و ترینخطرناک 5۳«سیا»ی دیده دینی و مذهبی و چه تکنوکرات و لیبرال تعلیمات

فوق  هایتشکل درخود و یا نمایندگان شان را  این سو، به امریکا تهاجم شوند که ازمردم ما محسوب می

 اگر چه اینها .اندمنسجم کردهو... « شبکه زنان افغان»، «مجتمع جامعه مدنی»هایی چون و در جماعت

های وابستگی بنابر پاکستان اند، زمینداران، امپریالیزم، رژیم ایران و دالل، دارانسرمایه منافع نماینده همه

بری از ، میزان سهمگروهی و فردی های گذشته، منافعجنگیبر سر قدرت و سگ اختالف نهان و عیان،

یا خواهند داد. اما به هنگام  داده تشکیل را جداگانه احزاب پرستی و...بیگانه یغمای کشور، تبدیل قبله

و  هایستاد ، در صفی واحد«نظام»سقوط  پاخاسته و جلوگیری ازهای بهو توده انقالبی سرکوب جنبش

ای ملی نخواهد این مادرفروشان هرگز انگیزهحتی با هم مدغم خواهند شد. قطعی این است که دعوا بین 

از « انتقاد»و « خواهیاستقالل»، «ضدپاکستانی»، «ملی»های رنگین داشت ولو خود را در زرورق

                                                       

 «باشیم کرزی هم نیست.ما که ن»ای گفته بود: اهلل فیروزی در مصاحبهقبل از باال شدن بوی کابل بانک، خلیل -5۲

 کرد. تخمیننفر  ۰۰۲توان حدود می بورژوازی بزرگ را شمار 5۳
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 یابد.بپیچانند. مبارزه ضدامپریالیستی در مبارزه برای سرنگونی اینان معنا می« المللیدوستان بین»

 

 

 ستمبر افغانستان های و گروهطبقات 

 کارگران

ن نبودند و هزار ت 4۰بیش از  آن کههای ظاهرشاه و داوود با کارگران صنعتی افغانستان در سال

ای صفوف خود عده های مستقل نداشتند، سنن مبارزاتی قابل توجهی از خود به جا گذاشته و ازاتحادیه

ای جهادی و طالبی، کارگران که ه«امارت»ها و کارگران آگاه بیرون داده بودند. ولی با زلزله تجاوز روس

ها و ر فابریکهدامکان کار  شد بکلی پراکنده و مغشوش شده و اصالهزار تخمین می ۹۰۰تعداد شان به 

 «بیجییک» یسیطره چگونگی ادای سهم در جنگ مقاومت و مبارزات بعدی را از دست داده و غیر از

وسی و ضدجهادی و د همسویی خود را با نبرد ضدرفریب میهنفروشان را خورده و نتوانستنا اکثر خاد و

لوژی ایدیودار شدن، با طالبی، اثبات نمایند. کارگرانی که به پاکستان و بخصوص ایران رفتند، به جای بی

کارگران ما برآمدی  و از تهاجم امریکا تا امروزپوشالی  دو دولت آلوده شدند. از سقوط رژیمارتجاعی 

جبران ما، شعاری غیر ی قابلیت پیشاهنگی طبقه کارگر، برای رنبه این سو ایده اند. از چهار دههنداشته

ارزه مستمر کارگران عینی، حرکت و مب هایواقعیت واقعی شده چرا که درستی این ایده را قبل از همه در

 ها.یابند تا تبلیغ چپر جامعه در میو اثر آن ب

های چپ دید که تحرکی سازمانبی لیل باید درتحآخرین ولی علت اصلی رخوت کارگران را هم در 
 های دولتی شده است. ترین تشکلنتوانستند با آنان درآمیزند. این، سبب رو آوردن کارگران به ارتجاعی

وری، یای کمپرادنیست؛ با فرمانروایی ماف مسئله یگانه آگاهی کارگران و افت اکنون نامتشکل بودن
 ان در پیش است.ی جوانان از کشور، بیکاری و تشتت روزافزون کارگرآساهای امریکا و فرار سیلنقشه

 این کهشاغل در آنها جایی ندارند بروند جز  های غیرفعال حاکیست که هزاران کارگر قباللیست کارخانه
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چند راجع به بیکاران حرف مارکس را به یاد داریم که  هر 54تر شوند.تر و مایوسبا عذاب بیکاری فرسوده
خواند که در اوضاع معینی به نیروی کارگر ا جزئی از لشکر ذخیره صنعتی و بخشی از کارگران میآنان ر

 بدل خواهند شد.

بناءً شرایط کار بین کارگران نامساعدتر از گذشته است. اما یک سازمان جدی به این دلیل دست زیر 
ای، اد. به علت غیبت جنبش تودهجایش را به شرایط مساعد خواهد دا نشیند. شرایط کنونی حتماالشه نمی

ی هر رژیم حتی نوع دایناسوری طالبی که روی کار بیاید، همپای ادامه زندگی و اقتصاد در این کوره
طبقه کارگر محرز است. ولی بر سازمان انقالبی است که به  توسعه و گیریشکل 55،«جهانی شدن»

                                                       

شرکت  5۰۰۳ه فعل هزار عمله وبا بیکار شدن چند صد ۰۱4۲در سال د. ولی گویمی %44دولت رقم بیکاران را  -54
های امریکا قراردادی ۱۱۰4۰4های ناتو و مرتبط با الاقل در پایگاه ها هزار کارکنها و دهوینجبه اصطالح امنیتی، ا

هایی غیرفعال شدن فابریکه ها و)آمار منابع امریکایی( که ضم عساکر آن کشور در افغانستان اند، و نیز فرار سرمایه
 تر شده است.که تولید آنها متکی بر عساکر خارجی بوده، این رقم بسیار درشت

 ۱4افتیم که از جملۀ یۀ مرکزی که سال گذشته صورت گرفته بود، ما درییاساس آخرین معلومات ادارۀ احصابه »و 
مل کودکان، زنان ار غیرفعال داریم که شاکلیون نیروییم ۷لیون نفوس کشور که واجد شرایط کار اند، ما یم

کار فعال گر آن نیرویلیون دییم ۷باشند و نشین، افراد متقاعد و جوانانی که مصروف ادامۀ تحصیالت شان میخانه
تر از افرادی که در روز کم) بیکاررایط، بیکار و نیمهلیون افراد واجد شیم ۲شده، باشند که از مجموعۀ ارقام یادمی
 (۱۳۹4سرطان ۲۰سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی،) «د.باشنمی (عاید دارند لردو دا

 طوری لیزمامپریا تبلیغاتی ماشین گرفت باال که جهان شدن «کوچک دهکده» و «شدن جهانی» سروصدای -55
 رکد با رکسما حالی که در. اندآمده نایل انگیزیشگفت کشف به آن هایاکادیمسین گویی که ساخت وانمود

 ایجاد دارییهسرما منطق که( ۱۸4۸) نمود پیشبینی« فست حزب کمونیستمانی»در  داریسرمایه هایقانونمندی
 زمین کره سراسر بر ی،طبیع منابع و ارزان کار جدید، هایبازار به دستیابی برای زیرا است جهان وسعت بر بازار
 .راهش بردارد سر از را ملی هایمرز و محدودیت هر گونه باید راستا این در و زندمی خیمه

و  ترعالمگیر مراتب به اکنون که سربرآوردند انحصاراتی -امپریالیزم-اش مرحله باالترین به داریسرمایه ورود با
 در میلیاردر 5۰ حدود با شده تخمین ۱4۷ اینها تعداد. رانندمی فرمان جهان اقتصاد بر کل لنین، دوران از ترمتمرکز
 انتخابات در مداخله سیاسی، و اقتصادی فشارهای تهدید، تطمیع، طریق از و اند جهان واقعی حاکمان که آنها راس

 سیادت یعنی «جدید نظم» تا کنندمی خود ساز به رقصیدن به وادار و خریده را آنها رهبران کشورها امور و سایر
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 ورد روز و شب آیا این که از عبارتست ازمانس یک بودن انقالبی معیار روشنگری کارگران تمرکز دهند.
ها توده سازماندهی به نحوی هر به این که یا شود «مساعد» اوضاع تا ماندمی باقی گرنظاره و خوانده

                                                       

 آویختـن بدون هم افغانستـان غیـردینـی و دینـی دارانسرمایه. گردد تامین خاکی یسیاره بر امریکا بالمنازع
 پیشگیستم و استثمار به توانندنمی گردن، به -امریکا- «کوچک دهکده» ارباب و جهـانی یسرمـایه بندگی طـوق

 .دهند ادامه خود -زندگی-

 یستشوون سوسیال هایاپورتونیست همدستی جز نیست چیزی که گفت «اروپا متحده ایاالت» درباره لنین چنانچه
 امروزی شدن جهانی افریقا، و آسیا یخمیده هایشانه بر امپریالیستی اروپای ایجاد برای امپریالیستی بورژوازی با

 فقر سرمایه، گردش کهبل نه برابری و عدالت و آزادی از سرشار و تضادها از فارغ عصری عامیانه، تصور خالف هم
 آنها به تولید سایلو انتقال طریق از سوم جهان کشورهای الیستیامپری تررحمانهبی استثمار بر باشدمی پوششی و
 روی به ارزان کار یروین دارای کشورهای درهای بودن باز آنها؛ کشیدن دربند و دستمزد حداقل استثمار، حداکثر با

 کاریخراب و هندد خود به را اعتصاب و اعتراض جرئت که امریکا کارگران دستجمعی امریکا؛ اخراج کارخانجات
  .کارگران المللیبین همبستگی در

 این ولی ساری و مستولی است ایسابقهبی شتاب فرقی با امپریالیزم ندارد با اسرمایه که ماهیت شدن جهانی اگرچه
جویی لطهآن و س درونی اساسی تضادهای امپریالیزم، تخفیف ضدمردمی و ضدکارگری موجب دگرگونی سرشت

ها مپریالیزم و خلقتضاد بین ا. گرددی جهان و وابسته ساختن آنها نمیهابقیه کشورمشتی کشورهای قدرتمند بر 
به قول سمیر امین  .یابندمی گسترش قاره پنج در شدن ضدجهانی هایتر گردیده و اعتراضو ملل ستمکش ژرف

ر پروسه تشدید د محوریکه نقش  پنج انحصار «داری در عصر جهانی شدن: اداره جامعه معاصرسرمایه»در کتاب 
  :عبارتند از دارندجهان به دو بخش مرکز و پیرامونی تقسیم جهانی شدن سرمایه و 

، زمینی کره ـع طبیعبانحصار دسترسی به منا (۳، یهای مالی جهانبازارانحصار کنترل ( ۲، انحصار تکنولوژی( ۱
 .معیجکشتار  اسلحهانحصار ( 5، های جمعیانحصار وسایل اطالعاتی و رسانه( 4

و وابستگی  پیرامونی بین کشورهای مرکز وعمیق  شکاف از بین نرفته است پنج انحصارل این تا زمانی که کنتر و
در به رقابت با خواهد یافت و صنایع کشورهای جهان سوم که قاادامه به طور روزافزون  هاها به اولیدومی
 عصر سوسیالیزم، نشد جهانی ستگی کامل اند. تنهاهای چند ملیتی در بازار جهانی نیستند محکوم به ورشکشرکت
برخالف گفتمان »نماید: سمیر امین خاطرنشان می .داد خواهد بشارت را استثمار و ستم هر قید از بشریت رهایی

ای انسانی جهانی اد پروژهایدیولوژیکی حاکم، من بر آنم که جهانی شدن ناکجاآبادی ارتجاعی است و ما باید با ایج
 «یستی در برابر آن بایستیم.سوسیال
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 مدعیان و هاسازمان ازا صرف این و. پردازدمی جنبش یعنی مساعد ساختن اوضاع رهبری و ایجاد برای
جبن  توجیه برای هم را خود کتابی محفوظات که مدعیانی و هازمانسا نه و است متهور ساخته و عملی

 صفوف در زیادی کارگران داشتند،نمی هایی که اگر وجودعارضه گیرند،می کار به خود گریزیعمل و
 .کوبیدندمی جنبش بر انقالبی آخر تا نیروی و انقالب رهبر مثابه به را خود نشان کرده و قد علم مبارزه

تمرکز دهد که از لوث هایی باید با کارگران شاغل و بیکار پیوند یابد و در قدم اول بر آن الیه سازمان ما
های زرد و سرکاری اند؛ سطح دانش آنان را باال برد تا با افشای اتحادیهاخوانی و حکومتی به دور مانده

مترقی برزمند و بر ضد ستم های مستقل و ، برای ایجاد اتحادیه«اتحادیه ملی کارگران افغانستان»نظیر 
 56اند.« انقالبی»نه بلکه « هیچ»بخروشند تا ثابت نمایند که کارگران افغانستان هم 

بر این  کند اما نباید بناو اهداف آن تعیین می مشخص سیاسی هر چند ماهیت یک سازمان را عملکرد
کوتاهی ورزید.  سازمان حیاتی حکم، در امر جلب و پرورش هر چه بیشتر اعضای کارگر یعنی ایجاد پایگاه

های انحراف و کمبودهاتصحیح  توانایی و نیافته بلشویکی و پرولتری خصلت پایگاه این بدون سازمانی
ارگران کشور تعداد ک«( کارگران»به پیوست  شود یف )رجوعبنا بر تعر .داشت نخواهد را بورژواییخرده

ولی از لحاظ آگاهی و تشکیالتی در وضعیت دردناکی قرار دارند و این واقعیت ما را  5۷خیلی اندک نیست

                                                       

 )مارکس(.« کارگران یا انقالبی اند یا هیچ چیز.» -56

 کارگر هزار ۰۰6و  ماشینی صنایع در کارگر هزار 6۰۲دستی،  صنایع بخش هزار کارگر که در 5۰۷با توجه به  -5۷
 اتحادیه)»گردد. می غمیلیون بال۱.6۱د کارگران به باشند، تعدامی کار در فابریکات مصروف مستقیم غیر شکل به

 (۱۳۹۱قوس  ۸ ،، رادیو آزادی«افغانستان صنعتکاران سرتاسری

لیون آن یم ۹که  سدلیون نفر میریم ۲5نفوس کشور نزدیک به » :یه مرکزی افغانستانیو بنابر سروی اداره احصا
ویش نیستند. تعداد اعضای خمین نیازمندیهای اولیه افیصد جمعیت کشور قادر به ت ۳6در فقر مطلق قرار دارند. یعنی 

تن سنجش  6.۹به صورت اوسط  هاهر خانوادۀ که در فقر مطلق قرار دارند به طور اوسط هشت تن و از سایر خانواده
ر یک ماه برای مصرف ددالر  ۱۹افغانی معادل  ۹5۰گردیده. ماهانه هرعضو خانوادۀ فقیر به صورت اوسط کمتر از 

 فیصد شهرنشینان افغانستان در فقر مطلق قرار دارند. ۲6ها و فیصد روستایی ۳6دارند... 

میلیون دیگر آن شامل کار  ۸میلیون آن بیکار و  4لیون سنجش شده که از جمله یم۱۲تعداد نفوس مستعد به کار 
ن فیصد آن اطفال اند که به عنوا ۱۳میلیون نیروی مستعد به کار ۱۲و یا در بازارهای کار به دنبال کار اند. از جمع 

http://a-l-o.maoism.ru/payvast_workers_may_2018_afghanistan_liberation_org.pdf
http://a-l-o.maoism.ru/payvast_workers_may_2018_afghanistan_liberation_org.pdf
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خواند بدون فراموشی اهمیت های مردم فرا میحال پرشمارترین بخشبرای کار بین بدروزترین و در عین
فهمیدیم ها تنها کار بین پرولتاریا را میز اشتباهات ما این بوده که از کار بین تودهیکی اکار بین کارگران. 

 5۸.گرفتپیش چشم ما را نمی کارگران بارتر ازو انبوه رنجبران در شهرها و دهات با معیشت محنت

 بر هر دلیلییابد اگر امکان و بازدهی کار با کارگران بنااهمیت میتوجه به این نکته مخصوصا 
ه آنان علیه طبقات هایی داشته باشد. با اتکا روی این اکثریت و سمت دادن خشم و نفرت بالقومحدودیت

 حاکم و اربابان امریکایی جنبشی قوی ایجاد خواهد شد.

 پرولتاریای روستا

ا های دیگران اند و همین آنان رزمین یا پرولتاریای روستا که مجبور به کار روی زمیندهقانان فقیر، بی
 توان نامید تا ازپرولتاریا هم میرا نیمه روستا یایپرولتار سازد. به قول لنیناز دهقانان متوسط متفاوت می

 ندگیمتمایز گردد. اینان اگر اندک زمینی هم داشته باشند کفاف ز -پرولتاریای کامل-پرولتاریای شهر 

                                                       

هستند و ده فیصد آنها  ی مستعد به کار، مصروف دهقانیهافیصد خانواده 55طفل کارگر شامل کار میباشند. 
  (۱۳۸۸سنبله ۱۳)کوکچه پرس، « کنند.خاشخاش کشت می

. است ی انقالبحرکهم نیروی فقر»: که باشیم موافق گونزالو رفیق نظر با توانیمنمی راجع به نقش فقر اما -5۸
 خودی به سیاهروزی «.است افتخار نیست، ننگ فقر... است؛ سرود زیباترین فقر اند؛ها ترینانقالبیها فقیرترین

مارکس . کاهدیم مبارزه در فداکاری جنبش و برای برپاییها توده روحیه و از توان و آردنمی انقالب خود
ته بلکه در صف مرتجعان ن را انقالبی نساخدانست اما این وضعیت آناپرولتاریا را متعلق به اعماق جامعه میلمپن

 درک تجربه به ما از بسیاری را «خوردنمی خالی شکم درد به موعظه» که را لنین حرف صحتداد. قرار می
« دادگان را خدا داده استخدا»سواد مانده، بی که است طبیعی کامال باشد، نان غم در که دهقانی و کارگر. ایمکرده

 از فرزندانش و زن ود،ش زندانی یا کشته او اگر که فکر این. نیارد رو انقالبی مبارزه بهری راحت و فوبگوید و 
خیزش مردم . کندمی امیدو بی ، مترددخمیر و خرد را او آورد، خواهند رو فحشا و گدایی به یا مرد خواهند گرسنگی

ساالر ها و این و آن جنایتو خریت والی سوادیها، فساد و بیها، تبهکاریدر برخی والیات همه علیه تجاوزکاری
 خواهد را بخشی آگاهیهمراود و مطالعه به پرداختن مجال آنان به زحمتکشان زندگی بهبودبوده تا فقر و ناداری. 

 باختن جان سرحد ات مبارزه به را مرفه زندگی دارای روشنفکران آگاهی و خصال انقالبی، که همان طوری. داد
 تشکیالت دانستن ودخ از و آگاهی حداقل کسب با غم نفقه و خانه باشند، هر قدر کمتر در هادهتو کند،لزم میم

 .آمد خواهند حرکت به ستمگران، از ی پرکینهسینه با انقالبی،
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دهقانان ای که عداد و میزان مزد یا سهمیهرا نکرده و ناگزیر به فروش نیروی کار خود به دیگران اند. ت
آمده، در همه « دیو اربابان جد هاروستا یکنونبه وضع  یااشاره» دارند چنانچه در بخشدریافت می ریفق

% جمعیت کشور را در دهات ۷۳یکسان نیست. ولی مسلما این طبقه قسمت اعظم بالغ بر  هاوالیت
اصطالح اصالحات . در زمان بهاندترین متحد پرولتاریا در انقالب زمین مطمینبی دهد. دهقانان تشکیل می

اسیر خرافات دینی و اجتماعی تصاحب  هاقرن ارضی پوشالیان پرچمی و خلقی بسیاری از این دهقانان 
دادند و دشمن اصلی خود و وطن را بیشتر از آن که در مالکان سراغ زمین مالکان را به خود اجازه نمی

کردند دیدند که تصور میی بیگانه با دهقانان و روستا مید مشتی روشنفکر به دولت رسیدهکنند در وجو
با سرکوب دهشتبار هر مخالفی بر قدرت خواهند ماند. عالوتا کم نبودند دهقانانی که صدای زنجیر 

الی از ها پیش شنیده بودند و سمیهنفروشی و غالمی کامل بر گردن دو حزب به اتحاد شوروی را از مدت
نگذشته بود که سوختن فرزندان و مزارع و هست و بود شان را با اشغال و بمباران اربابان « اصالحات»

روسی پوشالیان تجربه کردند. دهقانان چطور ممکن بود از دست قاتالن فرزندان و اقارب خود زمین گرفته 
و نه مصلحتی، -رضی انقالبی ماندگی افغانستان، اصالحات او راضی باشند؟ در بخصوص کشوری با عقب

تنها با شرکت بالفعل و استوار دهقانان بیدار تحت رهبری تشکل  -رویه، فرمایشی، ناسنجیده و از باالبی
هم در بحبوحه جنگ  اش آن«اصالحات ارضی»پذیر خواهد بود. کودتا انقالب نیست و پرولتری تحقق

ضحک و با عواقب متضاد با خواست میهنفروشان بریده، مست چیزی غیر از اصالحات دمتوانینمداخلی 
هایی از چنان زخم باشد. اما اکثریت دهقانان از جنگ مقاومت ضدروسی تا دولت نامنهاد غنی آن

نخواهی شعور طبقاتی و فهم آنان از اند که خواهیخورده -جانشینان فیوداالن قدیم-بنیادگرایان 
تر از قبل برای جذب لبی دین را باال برده و لذا آمادهخیانتکاری و مزدورمنشی متولیان جهادی و طا

 انقالبی و واژگونی دشمنان شان خواهند بود.های اندیشه

 پرولتاریای شهرنیمه

خرابی، سو به علت خانه به این ۲۰۰۰مخصوصا از سال دهقانانی عموما فقیر اند که طی سه دهه اخیر و 
و تالش برای های آنان، آفات طبیعی، بیکاری جنگیو سگ های جنایتکاران نو به قدرت رسیدهبیدادگری

ای که صنعت رشدی ولو نه چندان سریع شوند. در جامعهها پرتاب شده و میامرار معاش و... به شهر
توانند به لقمه نانی رسیده و نیز بر می هابا جذب شدن در کارخانه هاداشته باشد، پناه آورندگان به شهر

فزوده گردد، اما این جریان در افغانستانی زیر سلطه حاکمیتی پوشالی و خاین فقط جلوه کمیت پرولتاریا ا
و در قدم اول کابل، به شغل با  هادیگری از تلخی زندگی پرادبار مردم ماست. روستاییان کوچیده به شهر

اق و ارزان که هر قدر ش کسب و کاریآورند یا هر رو می اندهمهارتی که در ایران یا پاکستان یاد گرفت
کار خود، یره. این زحمتکشان  زنده به نیرویاز هر نوع مزدورکاری تا باربری، دستفروشی و غ میسر گردد
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گاهی معیشتی دارند و نه در شهر به قوت الیموت برای خانواده شان دست نه در روستای خود تکیه
پر از خشم و نارضایتی  شانقبیله خود ه شمول آنانی از قوم وجهت نسبت به حاکمان ب این یابند و ازمی

گیرند و تجربه کار در اند. تعداد کثیری از این تهیدستان که بخش مهمی از نیروی کار کشور را در بر می
ایران و پاکستان را دارند بالنسبه چشم و گوش بازتر بوده و بیشتر دارای قابلیت گرایش به مبارزه و 

 متشکل شدن اند. 

 بورژوازیخرده

ولیدی کوچکی تی کار و زحمت خودشان و وسایل بر پایها های مردم اند که زندگی شان عمدتگروه آن
یای اقتصادی و سیاسی کنند و به علت چیرگی مافکه دارند استوار است؛ هیچ یا به طور محدود استثمار می

بورژوا، بر اساس تملک باشند. خردهمخالف امپریالیزم و دالالنش میا رو عموم ینا تحت فشار بوده و از
یت شخصی است شود. منبع معیشت او ملکوسایل تولیدی )هرقدر هم ناچیز( است که از کارگر فرق می

د از دست بدهد اما خورد. پرولتر در مبارزه چیزی نداردر حالی که کارگر از قبل فروش نیروی کارش می
وجه »انقالبی.  به سیاست رفرمیستی تا اش عزیز است. ازینجاست دل بستن اوبورژوا ملکیتبرای خرده

 )لنین(« رژوایی است.بورژوازی نبرد با سلطه بورژوازی با ابزارهای جامعه بوتمایز و مشخصه اصلی خرده

های پایینی آن با خانه دار و بخشهای باالیی به سرمایهثبات بوده بخشبورژوازی از بدو پیدایش بیخرده
مافیای اقتصادی آهنگ  وگردند. این روند در افغانستان زیر گرز امپریالیزم خراب شدن به کارگران بدل می

ای مان پیمانههآسای کاالهای کشورهای امپریالیستی و همجوار، به و شدت بیشتری دارد. ورود بهمن
دارد و ده ماندن وا میکه به نفع بورژوازی بوروکراتیک تجاری است، بورژوازی ملی را به معامله برای زن

دوزی، دوزی، کالهگری، بوتسازی، چرمداری، نجاری، فلزکاری، لبنیاتبورژوازی شهری )مرغخرده
های مختلف، خیاطی کاریدوزی، ترمیمگری، پوستینسازی، مسسازی، شیرینی و شربت و نوشابهموبل

 راند. و...( را به زانو درآورده به سوی بیکاری یا کارگران مزدی می

های جهادی به اردوی باخته نیامیزند، توسط باندبورژوازی هستیقالبی اگر با خردهای اننیرو یا نیروه
بورژوازی نقش مهمی در انقالب دموکراتیک نوین دارد و چه خرده اگر د گردید.ناوباش شان جذب خواه

 اشگریزیتسیاس و زاهدنمایی کرختی، متمایل به مبارزه آزادیخواهانه بود و سازشکاری،ا در گذشته عموم
در  و اما در عرض چند دهه آفت جهادی و طالبی و شرکا و امریکا، طیفی از آن نداشت، عمق قدر این

 و ارتجاع امپریالیزم به خود عرضه و فسادپذیری ولوژی حاکم، دریروشنفکران زیر تاثیر اید اول درجه
کاری و تملق چه از سر محافظها بنداشته چه قل دارانسرمایه و هالفیودا از کمی دست پاکستان و ایران



  
 ۷۹ سازمان رهایی افغانستان

اند. شایان تکرار است که علت اصلی نشوریدن  «نظام»و خادم  با حاکمان روگردان و تابع اصطکاکاز 
بیکارگی و  ،کاریهای جهادی و طالبی، غیر از خیانت روشنفکران خودفروخته، در خردهمردم ما علیه بربر

 ه است. ی مبارزه نهفتروشنفکران  با داعیه کمکاری

قوه مردمی بر مثل هر گروه اجتماعی بال بورژوازیاگر فعالیت نیروهای انقالبی نضج بگیرد، خرده
بلکه « ح نظام موجوداصال»هایش فایق آمده و راه پاره کردن زنجیر امپریالیزم و پادوان را نه در مرض

نت ساواکی را سفید ه روی سلطدر سرنگونی آن خواهد یافت زیرا رژیم دراکوالیی اسالمی ایران را دید ک
دید؛ و نیز توفان ضد علی و  های بنیادگرایان در پاکستان، سوریه، الجزایر، سومالیا و... رانمود؛ جنایتکاری

بند  سمانیآتر کرد که پشت حاکمان مستبد به هیچ نیرویی مبارک در تونس و مصر باورش را محکم
بورژوازی وطن ما شاید خوب شوند. چشم خردهو دوانده میپر کاهی پرانده  نبوده و با قیام مردم همچو

ها و مانند جهادیان، تکنوکراتها و فساد بیناموسیها، بیشد اگر عالوه بر دالیل باال، جالدیباز نمی
سواد و کوچک چیزی دانست که این آدمکشان بیکرد و نمیحس نمی طالبان را با پوست و گوشت

سی این بخش سیا بودند. گندیدگی دولت، شعورنمیر انگشتان امریکا سوار شدند اگر بر سحساب نمی
  رساند.ن را میملت را از ماهیت امریکا و میهنفروشان باال برده است و این ثمردهی کار بین آنا

بورژوازی دو قرن هتواند همان خردبورژوازی نمیسرمایه، خرده تر شدن هر چه بیشترجهانیالوصف، با مع
نه افزایش یافته نسبت به مبارزه آزادیخواها آن کاریقرن پیش باشد که ترس و تذبذب و محافظه و یک

اشت. به بیان انگلس دتوان فرمولی کلی و معتبر برای هر زمان و مکان است. بناءً در برخورد به آن نمی
شود؛ در حالی که کار میبورژوازی به مجرد دریافت اندکی امتیاز از سوی طبقه حاکم، محافظهخرده»

نباید «( ر آلمانمسئله مشروطیت د« )»باشد.بورژوازی تا زمانی که خود به حکومت برسد، انقالبی می
دارد، ریافت میدحاکم امتیاز  طبقه سوی را که اکنون بیشتر از گذشته از ماندهای عقببورژوازیخرده

کوشد، ی و امپریالیزم میدارمواضع سرمایه همیشه و در همه حال و زمانی که از قدرت دولتی برای تحکیم
باید بر اساس مناسباتش  بلکه انقالبی ارزیابی کرد؛ تحلیل از آن نه بر اساس شعار و ادعا و وضعیت زندگی،

توان و بورژوازی را نمیخردهمبتنی باشد. یعنی یک نیروی سیاسی متشکل از کال  با امپریالیزم و چاکران
ملکرد سیاسی معین گیری سیاسی افراد آن تحلیل کرد بلکه باید عطبقاتی و سمتنباید بر اساس جایگاه 

بورژوایی خرده البی با منشاکثر سران طا آن را دید که در مبارزه در چه موضع و منافع طبقاتی ایستاده است.
ف چهار ظررفتند، گکردند وقتی کابل را از برادران جهادی خود که از صدقه و خیرات مردم شکم سیر می
 سال به میلیونر و شریک مافیا بدل شدند.

بورژوازی کالن( دارد و تنها آنگاه که )اش چشم به باال اینست که با عشق به ملکیت بورژواخصلت خرده



  
 ۸۰ !یمامه دهمان را جانبازانه اداز اشتباهات، راه یریگبا درس

کننده )افزایش روزافزون قیمت برق، تیل، گاز و ضروریات روزمره( را از آن باال و امپریالیزم فشار خفه
اش )داشتن خانه با وسایل . همچنین به علت موقعیت اقتصادی و اجتماعیآیدحس کند، به خشم می

تفرج،  و مستفید بودن فرزندانش از تحصیل و تفریح بانکی، اندارپس عصری، شغل و حقوق خوب، موتر،
همواره شکر کور شان آفتاب زده،  به چشم و...( های خارجی و چانس اقامت در غرب، سفرمعاش دالری
 «زور» از اشپشت این کهاش دانسته و برای ورده، دیانتش را رمز رفاه و صعود اقتصادیخدا را بجا آ

ورزد و به ظاهر شدن خود در کنار آنان و از سخنگو و دم جنایتکاران دینی شدن هم ابا نمی نباشد خالی
یا مقام شیرین که با پول مخصوصا نوع مرتد آن  ابورژوخردهکام نمایند.وار تفاخر میسرپوشالیان روسپی

اینان که  گذرد.می همه چیزشناموس و شرف و از  بودن و امپریالیزم ارتجاعشود، به شکرانگی نوکر 
رتند از کارمندان عبااش ی تجاوز امریکا اند و منسوبانشوند عمدتا زادهطبقه متوسط شهری هم گفته می

ی هالک و والهمبلغ، امپریالیستی که  هایها و موسسات دولتوها، شرکتینجا و ترجمانان جامعه مدنی،
دانند که هایش در افغانستان و دنیا بوده آن را مهد دموکراسی و ابرقدرتی بشردوست میامریکا و سیاست

هایی به کارکرد دولت، به امید گرفتن «انتقاد»دست دارد. اینان با مسایل جهان را در درست کلید حل 
های دهند. اما با رفتن نیروخواه دشنام میم بوده و به مبارزان سرنگونمقامی، طرفدار وضع موجود و رفرمیز

ای از آنان غروب کرده و با رونق جنبش عده -اگر نتوانند راهی غرب شوند-خارجی، ستاره بخت اینان 
 حتی به جنبش رو خواهند نمود.

خصلت هایش و مافیا خورده با امپریالیزم و سگبورژوازی جوشبه خردهانقالبی  نیروهای برخورد
شبه میلیونر شده به اش در چرک و گند آنان محو و با غصب قدرت، یکضدامپریالیستی و ضدارتجاعی

پرستانه، دگماتیک تابکو اال با نگرشی  باشدقاطعانه نبردی باید کند، اه دالل امپریالیزم جلوس میجایگ
ر ساطور دژخیمان ، به دست خود سر زی«استضدامپریالیستی  همیشه بورژوازیخرده»و غیرخالق که گویا 

  .دارد نشدنی فراموش درسی ایران گذارند. تجربهمی «ضدامپریالیست»

سواد در درصد بی ۸۰با  افغانستان ا در اغلب کشورهای مسلمان و مخصوص 5۹بدنه اصلی باندهای بنیادگرا

                                                       

و نیز شواهد امروز حاکی از پوچی این نظر است که بنیادگرایان خواهان تحول انقالبی جامعه، الغای  تاریخ -5۹
بورژوازی داران یا خردهفیوداالن و سرمایه اعمومآنها  که در راس های بنیادگراداری اند. باندسرمایهفیودالیزم و 

های چپ و سکیوالر بوده و تعدادی از این علیه نیرو جنگامپریالیزم در ی هخور امپریالیزم قرار داشته، ساختریزه
امریکا کمک به آنها را قطع یا کم  ،مصرف شدنبی سببه بکه  اندهخود پرید نعمتولیها فقط زمانی به روی باند
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دولت،  کفایتیبی عدالتی وا و بیهدهد که از ستمکاریتشکیل می قید فاسدترین دولت را لشکر بیکاران
م خانواده، به جان آمده عدم احساس امنیت، عدم اشتغال در داخل یا خارج و درماندگی در پر کردن شک

را )که یاد دارند باوجود زنجیر امپریالیزم  دینی هایفاشیست به نیروی قدرتمند چپ، پیوستن و در خالی
رنگ نمایند( « ضدفیودالیزم»و « داریضدسرمایه»و حتی « ستضدامپریالی»، «رادیکال»به گردن، خود را 

های آسان و تیار یابند. ولی در مقابل این لقمهو راه رستگاری مادی و معنوی خویش می ایگانه ملج
ی به توده 6۰جاشده،هموطنان بیرتبه و بنیادگرایان، چند میلیون شاگرد، محصل، معلم، مامور دون

لبان از آنان سربازگیری نکرده و اگر آگاه گردند، همراه بقیه کارگران بساط امپریالیزم که طا ای اندمدهآستوه
زا های فاجعهو رژیم و چاکران بنیادگرا و تکنوکراتش را برخواهند چید. واقعیت تلخ اینست که تا امپریالیزم

 اغ خواهد ماند.مانده بر جاست، و شوکت چپ احیا نشده است، تنور بنیادگرایی دهای عقبدر کشور

 بورژوازی ملی

ملی  بازارها و اقتصاد ی خارجی، بر رشدخواهد بدون دخالت سرمایهای است که میبورژوازی ملی طبقه
دون رابطه بورژوازی ملی با کشور نظارت داشته و به تنهایی شیره کارگران را بمکد. اگر چه مائوتسه

داری اکنون بیش از هر وقت جهانی شده و جایی مایهجایی که سر امپریالیزم را اندک گفته ولی از آن
مانده، روزگار ورشکستگی و یا خارج از دامن آن وجود ندارد، بورژوازی ملی در کشورهای عدیده عقب

رود. اما در افغانستان به علت گذراند و نیروی مهمی به حساب نمیکمپرادور شدنش را از سر می
نظیر کشور توسط استبداد نادرشاهی تا پوشالیان، و گهداشتن بیهای استبدادی، و ایستا نحکمروایی

چه صنعتی چه تجاری )که حجم آن  ملی داریهای اخیر، سرمایهاستمرار جنگ و تباهی کامل در دهه
بیشتر از بخش صنعتی است( نه یکسره کمپرادور شد و نه گسترشی قابل اعتنا یافت و از تهاجم امریکا 

های کمپرادوری کمر راست های رژیمهای گذشته و سیاستاز زیر آوار ویرانی کهآن به این سو قبل از 
ترکیه و... مواجه دید و  ستی و ایران، پاکستان،های امپریالیآساتر سرمایهکند، خود را با یورش صاعقه

                                                       

های ناگسستنی مادری و فرزندی است و مادر رشتهامپریالیزم  و های بین این جنایتکارانرشته. ولی ه باشدکرد
 .اش را زیر پستانش دارداسالمیست هایدهان زاییده، کماکان

 5۰۲هزار معلم،  ۱۰۲شاگرد، میلیون  ۹هزار محصل،  5۰۲ هزار استاد، 4طبق آمار رسمی، در افغانستان حدود  -6۰
 وجود دارد.ی داخلی جاشدههزار بی ۷۰۰هزار خبرنگار و  ۷هزار کارمند دولتی، 
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 6۱دهدهای غیرفعال نشان میی امریکا به حاشیه رانده شد. لیست کارخانهتوسط دالالن قدیمی و نوخاسته
 اقتصادی انکشاف معین موازات به شدند،نمی ملی سد راه بورژوازی ،هایشسگ و امریکا اگر امپریالیزم که
 و برباددهنده ماهیت حدود تنهایی، به واقعیت این. یافتمی چشمگیری افزایش پرولتاریا اجتماعی، و

که از این بنیاد اقتصاد نولیبرال  «آزاد ربازا»سازد. می ثابت را افغانستان در «آزاد بازار» اقتصاد ضدمردمی
خصوص در ه کنند، بهای بورژوازی آن را حالل کلیه مسایل تعریف میولوگیاواخر قرن بیست اید

فربه ساختن ها و ی تودهمافیایی، چاپیدن آزادانه بندوباربی داریسرمایه افغانستان چیزی نیست جز
این فقیرترین کشور جهان را به بازار مکاره ایران، پاکستان،  اد،با تقدیس بازار آز دغلکاران. کرزی و غنی
برای خوشگذرانی  هاترین موترپرست و یکی از مراکز واردات گرانکننده، تجمل چین، ترکیه و...، مصرف

از خود شان تبدیل کرده، با حمایت از فعالیت اقتصادی و سیاسی  ترمشتی سرجنایتکار و اوالد هرزه
توانند در می امتعه وارداتی را مبرده و برعکس خفه کردن صدای صنعتکاران افغان که اغلب ناهای کشور

  .اندهداخل تولید کنند، حداکثر ممکن خیانت را به رشد صنعت در میهن ما مرتکب شد

 داری ملی ایران،خورد، برعکس سرمایهبار میچند از پیدایش تا حال ضربات هالکت بورژوازی ملی هر
گاه در حزبی جدی متشکل نشده، علیه فیودالیزم و امپریالیزم به مبارزه برنخاسته  و غیره هیچ 6۲انپاکست

                                                       

دولت، آذرخش « اقتصادی»های ما، یکی از میهنفروشان پرچمی و از مهرهی ههای در دست داشتغیر از لیست -6۱
سیاست حمایت از  فابریکه سقوط کرده است و با نبود ۱۰۱۰ته بیش از حافظی اعتراف نمود که طی سه سال گذش

 (۱۳۹۲سرطان  ۱6)رادیو آزادی، « های بیشتری در حال سقوط اند.تولیدات داخلی فابریکه

رسید. انقالب مشروطیت  هم سیاسی قدرت به مدتی که بوده ملی بورژوازی کیفی و کمی برآمد ناظر ایران -6۲
ت بورژوازی ملی ایران بود علیه فیودالیزم، مداخله امپریالیزم بریتانیا و روسیه تزاری و دولت ( به زعام۱۹۰6-۱۹۱۱)

داشت، به علت لشکرکشی روسیه  شاه را به گریز به روسیه واچه محمدعلی نشانده آنها در ایران. انقالب اگردست
خواه، شکست خورد و نتوانست به و بریتانیا، همدستی هر دو برای سرکوب مردم و نیز ضعف نیروهای مشروطه

کن استقالل سیاسی و اقتصادی ایران از امپریالیزم، استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی، و ریشه-اش اهداف اصلی
گانه، وردهای بزرگ سیاسی و اجتماعی نظیر تفکیک قوای سهنایل شود. معذالک این انقالب دستا -کردن فیودالیزم

و  ۱۳۳۰شد و گسترش معارف و... داشت. انقالب نا تمام مشروطیت با ملی شدن نفت در تدوین قوانین مختلف، ر
ها برضد شاه و به هواخواهی از حکومت داکتر مصدق ادامه یافت. محمد رضاشاه توده ۱۳۳۱تیر ۳۰قیام خونین 

سیاسی ایران، مجبور به فرار گشت و مردم قدرت را صاحب شدند؛ با خلع دست بریتانیا از صنعت نفت و امور 
برقراری دموکراسی و منع ورود کاالهای امپریالیستی، ایران، استقاللش را باز یافت و مردم ایران از تنفس آزادی 
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ترین و عدم پشتیبانی حزب توده )قوی« جبهه ملی». اما این قیام تاریخی هم به علت تزلزل شکفتندو دموکراسی 
اشتباه مصدق مبنی بر جلوگیری از قیام  اش( از جبهه ملی و مخصوصحزب چپ در خاورمیانه و دارای نفوذ در ارت

ودتایی با پول و سرپرستی مستقیم طی ک ۱۳۳۲( اسد)مرداد  ۲۸ ها، ناکام ماند. درو سرازیر شدن مردم به خیابان
یرانی و داکتر مصدق در ا« جبهه ملی»، شاه منفور به ایران باز گردانده شد؛ جنبش مردم به رهبری «ایآیسی»

بر ایران سایه افکند. مصدق تا آخر بر مبارزه  انشانده مجددکه آزاد شده بود شکست خورد و نکبت سلطنت دست
ودالیزم نبود، امریکا را دوست پارلمانی و قانونی پای فشرد، طالب نهادینه شدن حقوق زنان، سرنگونی سلطنت و فی

 «ایآیسی»ی انقالبی علیه کودتای هاها و نیروتوده پنداشت و حزب توده را دشمن و نخواست با تکیه برمی
طلبی او نزد مردم ایران گرامی است. داکتر حسین فاطمی وزیر خارجه، افشار طوس، حال، استقالل بایستد. با این

به ای پابوس خامنهی هفرومایاین مصدق هستند. تشبیه داکتر جواد ظریف  یوش فروهر و... از راهروان شهیددار
 خواند.میاو را مرتد )امام آقای ظریف( ق توهین شنیعی به آن مرد ارجمند است که خمینی مصد

به « ب مردم پاکستانحز»در پاکستان ذوالفقار علی بوتو با استعفا از حکومت نظامی جنرال ایوب خان و تاسیس 
دیش ن شرقی )بنگلهپاکستاملی قدعلم کرد. حزب او با شکست اردوی پاکستان غربی در  بورژوازیعنوان نماینده 
های ه شده، سرمایههای کمپرادورها مصادرحکومت را در دست گرفت و دستور داد تا پاسپورت ۱۹۷۱امروزی(، در 

 منسوخ را کارگری یهایهاتحاد بر ارتجاعی شان از خارج به داخل انتقال یافته و صنایع کلیدی ملی گردند. قوانین
کرد  ملی را صوصیخ مکاتب رایگان و را معارف داشت؛ نافذ را «کار جهانی انسازم» اصول مطابق کار قوانین و

 دست زد.« محو آفت فیودالیزم»و چند ماه بعد به اصالحات ارضی به غرض 

 دیگرش روی بوتو دولت ،در آوردند اشغال را به ییهاکارخانه کارگران که ۱۹۷۳ در کارگری مبارزات در بحبوحه اما
 کارگران آن اثر در که داشت گسیل آبادفیصل و ملتان کراچی، سرکوب به برای را پلیس و تشار نموده نمایان را

آسیایی  کشوری اگر مشکلی پیش آید در هیچ»ایوب خان خطاب به امریکا گفته بود:  .رسیدند قتل به زیادی
 ۱۹66اما بوتو در اپریل « د.بو توانید پا نهید؛ تنها مردمی که در کنار شما خواهند ایستاد مردم پاکستان خواهندنمی
ما با نزدیک  نهایتالواقع در ایم. فیما همیشه به امریکا نزدیک بوده»تر از او عهدش را به امریکا اعالم داشت: داغ

زه و نظارت امریکا با دول یعنی پاکستان با تایید و اجا« شویم.شدن به دیگران، بیشتر از قبل به امریکا نزدیک می
 شود. می دیگر نزدیک

تادن قدرت به دست حزب ان ملی علیه باپتیستا شرکت داشتند اما بعد از افدارسرمایه «جوالی کیوبا ۲6جنبش »در 
بورژوازی ملی  تبانی شدند. گوارا، مواضع ملی و انقالبی خود را ترک گفته و با امپریالیزم درکمونیست کاسترو و چه

سند قدرت نشسته و مهر خود را با مبارزاتی ضدفیودالی و ضدامپریالیستی بر م در مصر، اندونیزیا، گانا، هند و... نیز
 بر سیاست و اقتصاد جامعه حک کردند. 
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 است. 

ستی و ضدفیودالی داران ملی تاریخی مملو از مبارزات درخشان ضدامپریالیدر کشورهای عدیده، سرمایه
همیت گذشته را ار سیاسی اند طوری که اکنون اگر از نظهای محبوبی از خود بیرون دادهداشته و چهره

هایی از آنان هنوز در محفوظ است و شخصیت نزد مردم شهدا و مبارزات آنان هم نداشته باشند، خاطره
 جامعه مطرح اند.

اشتن تاریخ مبارزاتی، کاری بورژوازی ملی ما سوای فشار امپریالیزم، ندصدایی و محافظهیکی از دالیل بی
 دربار به هاز استغاثهن است که نگذاشت با تجربه و آبدیده شده و غیر ااعتماد بر قدرتش و چشیدن طعم آ

حضور »ن که به آدر صحنه سیاسی نقشی بازی نماید. نمایندگان این طبقه به مجرد ... خدا و حاکمان
گردیدند گویی می جمهورییا ذات ریاست« الطاف ذات همایونی»شده و شامل « مقامات عالیه باریاب

امریکا  نشست. اکنون هم عناصری از آن به احزاب جهادی و عواملب شان فرو میهمه درد و غض
قق یابد؛ رشک و شدن که میل باطنی اکثر آنان است، تح« مقاماتی»پیوندند تا رویای کمپرادور و می

دیرین بورژوازی  سازد. علت کرختیقرار می، خلیلی و... شدن، آنان را بیعطااهلل بیات، حسرت احسان
شده  ملی هم تشجیع ای ملی داشت، چه بسا بورژوازیی را باید در جنبش انقالبی هم دید که اگر وزنهمل

 آمد.و به حرکت می

ی سرمایه امپریالیستی عاملی است که امروز سابقهمزید بر ضعف مزمن تاریخی و ذاتی، جهانی شدن بی
د. این امر قسمت کوچکی از آن را کشخورد و آه نمیتری میبورژوازی ملی افغانستان ضربات سخت

سازد و قسمتی را به اطاعت از و سرانجام استحاله به بورژوازی داران خارج میورشکست و از رده سرمایه
ترسد و هم جرئت مبارزه با می« نظام موجود»کمپرادور خواهد کشاند که هم از واژگونی انقالبی 

ای مترقی، امروز بیند. بورژوازی ملی چین به مثابه طبقهنمیکمپرادوران و آمران امریکایی آنان را در خود 
به ضرب مهمیز اش در کمتر سرزمینی وجود خواهد داشت چون بیش از هر وقت دیگر استطاعت و ذهنیت

ه، درهم ریخته و به جای مقاومت علیه امپریالیزم و عمالش مایل است سرمایه خود را شدیجهانسرمایه 
ی ملی است. هر قدر بیامیزد که همیشه در کمین خریدن و دالل ساختن سرمایهبا سرمایه کمپرادوری 

یابد امریکا و متحدان بیشتر در افغانستان بمانند، آهنگ نزدیکی بورژوازی ملی با کمپرادوران شتاب می
از  شود:تر مینمایان نوین دموکراتیک انقالب خیزد و با کامیابیآن بر می دوگانه اجتماعی که از خصلت

از سوسیالیزم  چون و از سویی بیندمی سودمند ارضی را برای ایجاد و بسط بازار داخلی یک سو اصالحات
 به آغاز را فیودالی نهادهای ایریشه امحای زیرا لنگدمی آنها ترسد، در اجرایمی بیشتر از امپریالیزم

رو مبارزه  ینا صوصی باشد( و ازتواند ضد مالکیت خداند )مالک نمیخصوصی می مالکیت افتیدن مخاطره
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 رهبری مستقالنه گرفتن دست در که خواهان ملی ماند. بورژوازیبریده باقی میضدامپریالیستی آن نیز دم
 یهاسرمایه مصادره و امپریالیزم با تضادهایش در حل باشدمی اقتصادی و سیاسی مقدرات و انقالب

 چپ گیری جنبش، رسوخاز بیم اوج داری از استقالل،جانب و حین شودمی تردید دچار خارجی انحصاری
طبیعت . خزدمی ارتجاع و امپریالیزم دامن به سادگی به معین شرایط در آن، گیریقدرت وها توده بین

مشت چپ خود را بلند کنید و »دون به خوبی بیان یافته است: بورژوازی ملی در این عبارت مائوتسه
و به  «.بیاورید ها را از پا دربیاورید؛ مشت راست خود را بلند کنید و کمونیست ها را از پا درامپریالیست

اش گذارد... رسالت تاریخیمی بورژوازی ملی در جای پای استعمارگران اروپایی قدم»قول فرانتس فانون: 
ارتست شناسد... رسالت این بورژوازی ربطی به دگرگون کردن ملت ندارد و عبگری میرا داللی و واسطه

ای که امروز ماسک استعمار نو را به داریی محض برای تقویت سرمایهااز خدمت به مثابه تسمه نقاله
راضی بوده و آن را با سرافرازی و  ای نقش عامل بورژوازی غربی کامالچهره دارد... بورژوازی ملی از ایف
و آزطلبی در ذات بورژوازی دهد... در کشورهای مستعمره روحیه حرص بدون احساس حقارت انجام می

 «داند.داری غرب که از آن درس گرفته، همگون میاست و این ناشی از آن است که او خود را با سرمایه

 وحدت ملی، غیرت ملی، حاکمیت از معموال دارد خود با را بورژوازیخردهاز  هاییبخش که ملی بورژوازی
 با اما. بود خواهد مثبت مردم ضدامپریالیستی مبارزه در که زنددم می و... ملی فرهنگ ملی، روحیه و

 و ارتجاعی یهاجنبه طبقاتی، تضادهای گیریقوام و ی ضدامپریالیستیمبارزه شدن ایتوده
 ،«ملی»غرای  یهاپسوند آن همه از مراد که شودواضح می و بازتر گردیده آن شعارها ضددموکراتیک

 جبهه» زعمای فرتوت ایران در. است نبوده امپریالیزم و ارتجاع اب تبانی واستثمار  و حاکمیت سرمایه جز
 جنبش خمینی صدراعظم بازرگان گیری چپ، با ارتجاع مذهبی همدست گردید. مهدیاز بیم قدرت «ملی

 صدر بنی جمهوررییس و 6۳نامید «ضدانقالب با همکاری» را کارگری اعتصاب کرده سرکوب را کارگران
 اشرار وجود از را خطه آن خاک تا امگفته سربازان به»: غرید کردستان به ی حملهخاینانه با صدور فرمان

 درکنار... و عراق سودان، مصر، در ملی های بورژوازیحکومت« نکنید! باز را خود پوتین بند ایدنکرده پاک
ممکن است نکردند. این طبقه که بنابر منافعش  دریغها کمونیست خون ریختن از امپریالیزم، با ضدیت

سال به این  ۸۰حال از تاریخ )الاقل از کمونیستی را بپذیرد در عین وحدت با نیروییاز انقالب  ایبرههدر 

                                                       

ه که برای بشر قوانین دین برای این نیامد»های حیاتش به سکیوالریزم نزدیک شده بود: همین بازرگان در آخر -6۳
نی را بفرستد که برای ارکس وجود دارند چرا خدا بایستی کساهایی مثل گاندی و مها آدمبگذارد. وقتی بین انسان
 (۲۰۱4فبروری  ۷ ،)به نقل از محمد رضا شالگونی، رادیو سپهر« این بشر قانون بگذارد؟
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شود )دلیل طرف( فهمیده که به دنبال پیروزی انقالب دموکراتیک نوین تضاد کار و سرمایه عمده می
این به دیکتاتوری پرولتاریا گردن نهد یا  و لذا یا باید انقالبیون( با وحدت از ملی بورژوازی دیگر واهمه

ملی  ، ضدیت بورژوازیاداران را بازگرداند. مضافبکوشد به یاری امپریالیزم و ارتجاع دیکتاتوری سرمایه که
 ای نیست که آن را از سازش پرسود با دو دشمن عمده مردم باز دارد. با امپریالیزم و فیودالیزم به پیمانه

ک نوین )نداشتن ملی چه در انقالب شرکت کند یا نکند، خصلت انقالب دموکراتی به هر حال بورژوازی
مشخص و با  لتحلی بدون کند. در برخورد به بورژوازی ملی نبایدگیری ضداستثماری( تغییر نمیسمت

طار نیروهای انقالبی دون به درستی با حرکت از وضع خاص چین گفته، آن را در قچه مائوتسه تقلید از آن
مینترن بود: کدون در قبال بورژوازی ملی ملهم از دید مائوتسه« وحدت و مبارزه»ا داد. سیاست ج
بی مجاز همکاری موقتی و در شرایط معین اتحادی موقتی بین حزب کمونیست و جنبش ملی انقال»

ی رزه کند، یعنعلیه قدرت حاکم مباا است به شرطی که جنبش مذکور جنبشی انقالبی باشد یعنی واقع
ل کمونیستی معتقد بود های لنین، انترناسیوناها نشوند... بر مبنای آموزشنمایندگانش مانع کار کمونیست

نظامی  نیروی از حمایت و هست که در مرحله معینی ایجاد بلوک و اتحاد با بورژوازی ملی مستعمرات و
های مستقالنه حزب کمونیست الیتکه دست به مبارزه انقالبی علیه امپریالیزم بزند و جلو فعآن جا  آن تا

 ادثحو سیر تکامل هی استالین به رامائو این اشاره« پذیر است.قابل قبول و اجتناب چین را نگیرد، کامال
 هدکر زشسا مپریالیسما با ،کوبدمی هم در را یارلتاوپر ،ملی یرژوازبو »یاهم مدنظر داشت که  را چین در
 نپایا بنقالا به ،یدارسرمایه ىسلطه یاربرقر با تاکند میکشی لشکر قالبنا ضد بر یو قتفاا به و

 میلیونی هایهدتو و دهبخشی مستحکاا را خویش مونیهژ ،هزد رکنا را ملی یرژوازبو ،یارلتاوپر یا و. بخشد
 یوزپیر ،هدرک مقابله ملی یرژوازبو تتشبثا با تا کندمی جلب دخو سوی به را هد و شهر نحمتکشاز
 متما با یالیستیسوس بنقالا هرا به یجرتد به را نآ سپس و هوردآ ستد به را تیکاموکرادرژوبو بنقالا

 «(مسایل انقالب چین»)استالین « .دهد قسو ن،آ از ناشی هایپیامد

 در کرد،می کار آن با باید کمونیستی نیروی و بود میدان در ملی بورژوازی... و اندونیزیا و ایران در اگر
 ،هاانتخابات در نه پوشالی، هایرژیم علیه نه ،است نشده شنیده آن از اعتراضی ایصد گاه هیچ کشورما

نبوده  اثری طبقه منشا این یابد ادامه و اگر همین طور. و مجال دیگر تریبون هیچ در نه و پارلمان در نه
 نیرویی هر با پرولتری تشکل یک و اتحاد ی همکاریپایها عالوت. موضوعیت نخواهد داشت آن و اتحاد با

 خود به جهت هر از است الزم مذکور تشکل ،و اال. عجز نه و باشد قدرتمندی قابل وحدت باید از سر
 سوی به داشت خواهد حق تشکل که است ایتوده و تشکیالتی رزمی، استحکام و اقتدار با تنها. برسد
 هم پرولتری تشکل رکردگیس به آنها تمکین امکان آنگاه که برود دیگر نیروهای با متحد جبهه ایجاد
ورزد، بورژوازی ملی طور که نیروی پرولتری بر استقالل و عدم وابستگی اصرار می همان .شد خواهد مهیا



  
 ۸۷ سازمان رهایی افغانستان

پذیرد. پس بر نیروی انقالبی است تا با آن به نوبه خود همکاری و وحدت با آن را بدون قید و شرط نمی
میلیونی  ۳.5اندونیزیا فراموش نشدنی است. این حزب حزب کمونیست تلخ هشیارانه برخورد نماید. تجربه 

د تا قانونی ائتالف و در واقع تکیه کر «برادر سوکارنو»که با بورژوازی ملی به رهبری میلیون هوادار  ۲۰با 
آمیز و پارلمان به شده، چند وزارت و مقام دولتی را به دست آورده و متدرجا از طریق مبارزه مسالمت

دانیم کرد. و میاش در جزیره جاوا را منحل میکند، باید شبکه مخفی و نیروی پارتیزانیسوسیالیزم گذار 
ی آمیز قدرت یعنی عدول از اصل بار بار ثابت شدهکه بهای اشتباه مسلح نبودن و توهم گرفتن مسالمت

فلج ماندن، ا فیودال را بمستعمره و نیمهای نیمهناگزیری انقالب مسلح علیه ضدانقالب مسلح در جامعه
 سیا پرداخت.-شکسته شدن و شهادت صدها هزار عضوش در کودتای سوهارتودرهم

 به تواندنمی ملی بورژوازی از نمایندگی به فردی افغانستان هیچ کنونی شرایط در که اینست مسلم قدر
 یهااجنت با فرقی تآن صور در که شود امپریالیزم با معامله وارد این که مگر برسد جمهوریریاست مثال

 .آواز دهد «ضدامپریالیزم» شیادانهبه فرض  ولو داشت نخواهد کمپرادور

 پرولتاریالمپن

ترین اقشار و گروه دیگری هم هست که اعضایش عموما از پایین عالوه بر طبقات ستمگر و ستمبر،
نداشتن تعلق خاطری )ولی از نظر عینی )گسستن رابطه قبلی با وسایل تولید( و ذهنی  اندهطبقات برخاست
 ای، فحشا،آدمکشی اجاره ،سرقت« حرفه»حرفه خود را از دست داده و برای امرار معاش به  به طبقه خود(

کاری، تقلب خدر،می، خرید و فروش مواد بازربایی، دارهقمار، قاچاقبری، آدم کالهبرداری، بری،کیسه
، عناصری که پرولتاریا نامیداینان را مارکس لمپن اند. رویین همدمآورده و با چرس و ه باجگیری و... رو

های کشور نه الزاما ری از لمپن. ولی امروزه، بسیااندهاز طبقه خویش رانده شدو خانمان و ولگرد بی
 ایداشتن رشتهد یا خانواده خو« تنظیمی»جنایتکاریبلکه با تکیه بر موقعیت ولگرد خانمان اند و نه بی

اشته و خالف دفوق  صفاتای آلوده با ، زندگی«تنظیمی» یپیشهیک یا بیشتر جنایتا قومی و خویشی ب
ن خود را به مافیای بالند و اینست که آساها، به آنها میرگادعایی، به جای عار داشتن از آن « غیرت»

ت سرازیر نظرداش رددارند تا مگر رویای ثروتمند شدن شان هم متحقق گردد. با قدرت و ثروت ارزانی می
های لمپن را نان گروهآشدن میلیاردها دالر به جیب بنیادگرایان، اوالد و بستگان خونی و قومی و مذهبی 

های مذهبی های کنونی فاشیستتشکیل داده و از این رو میتوان گفت که خاستگاه و پرورشگاه اکثر لمپن
متر حمایت دولت کقبل اینست که آنان  هادهههای اند و نه طبقات ستمکش و فرق بنیادی شان با لومپن

  اند. تریاغیو بناءً شریرتر و بوده را با خود داشتند و اینان جزئی از دولت 
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با  -به کار بردند« ایدیولوژی آلمانی»که نخستین بار در -پرولتاریا را مارکس و انگلس اصطالح لمپن
نامتشکل و بدون  خودی،های خودبهشورش، مقاومت و مقابله با ۱۸4۸های توجه به نقش آن در انقالب

و مشاجره با  ،ها غایب بودولتاریا در آنبنیاد ایدیولوژیکی معمول اوایل قرن نزدهم که جایگاه و آرمان پر
ها ااولی خالف قانون و دومی در سراسر روست آن کهپرولتاریا و دهقانان را به دلیل باکونین )که لمپن

مخرب،  نیرویی ضدانقالبی، (،64انگاشتتر میتر و قاطعتر، الیقتاریا انقالبی، نسبت به پرولاندهپراکند
ربط به پروسه تولید، دارای نقشی منفی در مبارزه طبقه کارگر برای تغییر و سوسیالیزم غیرقابل اعتماد، بی

 کردند.و مستعد خریده شدن توسط ارتجاع، ارزیابی می

؛ انگلس در 65شودتوصیف می« طبقه خطرناک»لتاریا پرولمپن «مانیفست حزب کمونیست»در 
. مارکس و انگلس که مجال تجزیه 66نمایدبا لحن شدیدتری آن را طرد می« های طبقاتی آلمانجنگ»

در همه آثار شان همگون « طبقه خطرناک»پرولتاریا را نیافتند، برخورد به این تر لمپنو تحلیل دقیق
مبارزات طبقاتی در »در  6۷نامیدمی« مدفوع و فضوالت تمام طبقات»ا پرولتاریا رمارکس که لمپننیست. 

                                                       

 دانند.گ حزب انقالبی میپرولتاریا را پیشاهنی باکونین هنوز هم لمپناز ارثیهها با الهام برخی از انارشیست -64

 جریان در کهنه، جامعه هایالیه ترینپایین پوسیدگی پاسیف محصول این پرولتاریا(،)لمپن "کطبقه خطرنا"» -65
ه ب گرایش شخوی زندگی عمومی وضع سبب به ولی شود،می کشیده جنبش به جا آن و جا این پرولتری انقالب
اعمالی چون  رکس،یعنی از دید ما« .رساند فروش به ارتجاعی دسایس برای را خود تا دارد بیشتری مراتب

به مثابه خادم  پرولتاریا راشکنی، جاسوسی و جنگیدن علیه کارگران در هنگام انقالب است که لمپناعتصاب
 سازد.می« خطرناکای طبقه»بورژوازی، 

هرهای بزرگ است، در خورده طبقات مختلف، که اجتماع اصلیش در ش و وا زده واپرولتاریا، این عناصر لمپن» -66
که  خنه پذیرند. هنگامیرام متحدان اجتماعی از همه بدتر است، این وازدگان مطلقا قابل خریدند و کامال میان تم

ای نیز تیرباران شدند، این امر و حتا پاره "مرگ بر دزدان"نوشتند می کارگران فرانسوی در هر انقالبی به دیوارها
شر این دسته راحت  شد که الزم بود خود را ازمی نه از شوق حفظ مالکیت بود، بلکه از این شناخت صحیح ناشی

کرد، با همین تکیه می یک از رهبران کارگران که گروهی از این ولگردان بدور خود داشت و یا بر آنان کنند. هر
 «رسانید.امر خیانت خود را به جنبش به اثبات می

بی و غیرمذهبی امروز کشور ما صرفنظر آوریم که ببینیم تبهکاران مذهمی نقل قول مارکس را کمی مشروح -6۷
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های قدر قهرمانی گیری، همانکامال قابل قالب»بیند که می یدارسرمایه آنان را قربانیان نظام« فرانسه
و « ترین تبهکاری و کثیفترین فسادها.آید که رذیالنههای بزرگ از دست شان برمیچشمگیر و فداکاری

هزار نفری ( اعتصاب چند ده۱۸۸۹اگست  ۲۲ای به برنشتین )اش، در نامهخالف نگاه گذشته انگلس
انگلس  هایی، مارکس وستاید. به زعم مارکسیستمی اشتیاق و گرمی پرولتاریای بار انداز لندن را بالمپن

یی نباید هادر جاداوری شان نسبت به این گروه  دیدند ومی ارزش و خطرناکبی را صرفا هانباید لمپن
 داشت تا تحلیلی علمی از نقش آن در جامعه و مبارزه انقالبی.می رنگی اخالقی

                                                       

همتا اند، چه شباهت عجیبی با خصال لویی بناپارت سرکرده تبهکاران و اراذل و باختگی بیدر شرف این کهاز 
 اوباش آن زمان فرانسه دارند.

لتاریای پرو. از لمپنتشکیل شد ۱۸4۹ت در سال دسامبر همراه بناپارت بودند. این جمعی ۱۰جمعیت  همه جا اعضای»
یله عمال بناپارت وسه های سری تشکیل شده بود که هر یک از آنها بپاریس به بهانه تشکیل جمعیت خیریه دسته

ر عیاشان فاسد و شد و در راس تمام آنها یک ژنرال بناپارتیست قرار داشت. در این جمعیت در کنارهبری می
ی ماجراجو و منحط هان مشکوک بود، در کنار واخوردهشال گذرانیشان نامعلوم و وساای که اصل و نسبورشکسته

حکوم با عمال شاقه، بورژوازی ولگردان، سربازان مرخص شده، تبهکاران از زندان آزاد شده، زندانیان فراری م
ها، باربران، خانهشهاحفبازان، قماربازان، قوادان، صاحبان بران، شعبدهبازان، دریوزگان، جیببرداران، حقهکاله

ام این توده مبهم و از الصه تمها، سفیدگران، گدایان و خفروشان، چاقوتیزکنها، نوازندگان ارگ، کهنهیرزابنویسم
رانسویان کولیان اصطالح ف کند و درآن سو پرتاب میه را از این سو ب گسیخته که تالش معاش پیوسته آنانهم
دسامبر  ۱۰د هسته جمعیت اپارت از این عناصر خویشاوند خوگرد آمده بودند. بن، شوندعار و نابسامان نامیده میبی

آن بود که از کیسه  بود، زیرا تمام اعضای آن نظیر بناپارت محتاج "جمعیت خیریه"را تشکیل داد. این جمعیت 
 گیرد و منافعی را که شخصاپرولتاریا قرار میشود. این بناپارت که در راس لمپننها احسان ه آتوده زحمتکش ملت ب

، این جرم تمام طبقات یابد و این مدفوع، این فضوالتشکل جامع و کامل فقط در وجود آن باز میه بدنبال آنست ب
آرایش  ت بدونبناپار تواند بر آن تکیه کند بناپارت واقعی،چون و چرا میبی دهد کهای تشخیص میرا یگانه طبقه

وع کمدی به ن ش عمده اقدامات دولتی آنها را یککار دغل، زندگی تاریخی ملل و نقاست. این عیاش کهنه
رگوارانه فقط برای پوشش نوع بالماسکه که در آن البسه، سخنان، حرکات و اطوار بز ترین مفهوم کلمه و یکعامیانه
یسی بجای یسو کند. مثال در سفرش به استراسبورگ الشخور دستیرود تلقی میها بکار میترین فرومایگیپست

ظامی فرانسه پوشانید نشد. هنگام پیاده شدنش در بندر بولونی به چند نوکر لندنی لباس نی عرضه میویعقاب ناپل
بایست نقش مردم که می اره را گرد آوردکلمپن بی ۱۰۰۰۰دسامبر خود  ۱۰و آنها را ارتش جلوه داد. او در جمعیت 

 «را بازی کنند.
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، بر پرولتاریا علیه دولت و مصادره دارایی دولتیی خودجوش لمپنبه مبارزه مسلحانهلنین با اشاره 
سم است، تروریسم نارشیسم است، بالنکیااین »هایی سخت می تازد که با تبختر و گفتن این که بلشویک

شود که از توده جدا هستند، این عملیات تاثیر بد در قدیمی است، این عملیات از طرف افرادی دنبال می
زند و به کند، تشکیالت جنبش را به هم میروحیه کارگران دارد، پشتیبانی وسیع مردم را از آنها سلب می

ای که در این جا مورد ارزیابی متداول مبارزه» گیرند:از آن مبارزه فاصله می ،«رساندانقالب ضرر می
 رسد:بررسی قرار دارد به نتایج زیر می

ه خود را ب ت روسیه( نشریهدموکرات لیتوانی )بخشی از حزب سوسیال دموکراحزب کارگری سوسیال 
 تل آنها وظیفهقکند. در بخش رسمی این نشریه نام جاسوسانی که نسخه منتشر می ۳۰۰۰۰طور مرتب در 

 "نقالبادشمن "شود. هر کس به پلیس کمک کند، به عنوان هر انسان شرافتمندی است، منتشر می
بط به شمار ضیش نیز مشمول یشود و عالوه بر این دارامی گردد، قتلش مجاز تشخیص دادهمعرفی می

 شیسم،ناراهای لیتوانی نسبت تدموکراکند به این عمل سوسیال ت نمیئهیچ کس جر ...رود.می
ست که مراحل گذار میان باید شرایط عینی مبارزه را در نظر گرفت و دان ...بالنکیسم و یا تروریسم بدهد.

ز اشکال مبارزه اهای بزرگ دارای چه مشخصاتی هستند، باید درک کرد که در این شرایط کدام یک قیام
اراج، تجاوزات و تنارشیسم، اچند کلمه حفظ شده مانند توان و نباید با آیند. نمیوجود میه با ضرورت
 ...ز مسئله طفره رفت!او کارکنان نشریه نویه ورنیا است،  هاروی اوباش، کلماتی که ورد زبان کادتزیاده

ه رهبری نظمی جنبش است، بلکه این ضعف حزب است که قادر باین جنگ چریکی نیست که عامل بی
هایی است که از ضعف حزب چریکی در واقع شکوههای ما در مقابل مبارزات شکوه ...این عملیات نیست.

 شوند.ما در رابطه با قیام ناشی می

نارشیست اکنند: ما کنم که مغرور و از خود راضی اعالم میایی را مشاهده میهتدموکراقتی من سوسیال و
ز خود سؤال کنیم، انیستیم، راهزن نیستیم، دزد نیستیم، از این چیزها مبرا هستیم، جنگ چریکی را رد می

ای که معتقد است جنگ باید با نظریه ...گویند؟کنند چه میخودشان درک میا کنم: آیا این افراد واقعمی
گردد، برخوردی انتقادی نمود. هر شکل جدیدی از چریکی موجب پراکندگی تشکیالتی در جنبش می

را که دارای آمادگی کافی برای  مبارزه که با خطرات جدید و تلفات جدید بستگی دارد، ناگزیر تشکیالتی
ای از هر عمل مبارزاتی در هر جنگی نطفه …سازداستفاده از این شکل نوین مبارزه نیست مختل می

توان نتیجه گرفت که دیگر نباید جنگ کند. ولی از این نمیتشکیالتی در صفوف مبارزین داخل میبی
نوسازی سازمانی که ضعیف  ...کردن را آموخت. کرد بلکه باید تنها این نتیجه را گرفت که باید جنگ

ها و نویسندگان سوسیال وریسینیبینیم تای نیست. ولی وقتی میاست و آمادگی کافی ندارد، کار ساده
کنند، بلکه با غرور کامل خودخواهانه ت به هیچ وجه از این عدم آمادگی احساس نارضایتی نمیدموکرا
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کنند، ، تکرار میاندهنارشیسم، بالنکیسم، و تروریسم از حفظ کردارباره توخالی را که در جوانی د شعارهای
همه این وسایل در  ...رنجم.وری جهان سخت مییترین توقت است که از این توهین به انقالبی آن

صورتی که دستخوش کوران حوادث خود به خودی قرار گیرند، مسخ و فاسد خواهند شد. اعتصاباتی که 
کارگران و کارفرمایان به زیان  "اتحاد"ادث خود به خودی شوند، تبدیل به ودستخوش کوران ح

فروشی و شوند. پارلمانی که یک دسته سیاست باز بورژوا در آن نشسته و به عمدهکنندگان میمصرف
خواهی، آزاداندیشی، ، جمهوری"سیدموکرا"، "لیبرالیسم"، "آزادی خلق"ای چون فروشی امتعهخرده

آید. روزنامه به می خانه از کار درشود و روسپیو سایر کاالهای بازارپسند مشغولند مسخ میسوسیالیسم 
ترین شود که چاپلوسانه به تمجید مبتذلها تبدیل میای برای فاسد کردن تودهگر مکار و وسیلهمشاطه

ای که مانند ، وسیلهسی یک وسیله جهانی مبارزهدموکراپردازد و غیره و غیره. سوسیال ها میغرایز توده
سی در دوران دموکراشناسد. سوسیال کند نمیو یا مادون جدا می ادیوار چین پرولتاریا را از سایر اقشار ماور
ولوژیک یحال استفاده از این وسایل را با معیارهای ایدکند و در عینمختلف از وسایل مختلف استفاده می

 «(جنگ چریکی»)لنین، « دهد.بطه قرار میدر را اندهتعیین شدا و تشکیالتی که دقیق

وضع »زند: می حرفنیز آنان « تجدید تربیت»پرولتاریا از دون با اشاره به نقش منفی لمپنمائوتسه
ه اران بکه بیچین خیل انبوهای مستعمراتی چین موجب شده است که در دهات و شهرمستعمراتی و نیمه

ندگی از آنها سلب زل یمین شرافتمندانه وسااستند که امکان توجود آید. در بین این بیکاران بسیاری ه
ای بپردازند. از این محیط است کارهای غیرشرافتمندانهه ب اندهشده است و برای امرار معاش مجبور شد

خیزند. ، برمیاندهردشماری که خرافات را پیشه خود ککه راهزنان، اوباشان، گدایان، فواحش و اشخاص بی
شوند، ولی ری میسهولت از طرف نیروهای ارتجاعی خریداه پایداری است؛ بخشی از اینها باین قشر نا

ندارند، بیشتر مستعد  بخش دیگر آنها ممکن است در انقالب شرکت کنند. اینها گرایشی به آباد کردن زیاد
ارشیسم نگری و اکه در انقالب شرکت کنند، سرچشمه یاغی خراب کردن هستند تا آباد کردن، و وقتی

های تخریبی به انگیره وبر این باید با مهارت به تجدید تربیت آنها پرداخت  شود. بنادر صفوف انقالب می
 «آنها لگام زد.

های لمپن توجه ههای چین به تودپرولتاریا آموزنده است. کمونیستبرخورد حزب کمونیست چین به لمپن
 بکشانند. گومیندان ک به نیرویی در خدمت حزب کمونیستداشتند تا آنان را از نیرویی در خدمت چانکایش

. رهبرانی چون های دفاع از خود دهقانانکرد و حزب کمونیست در سازمانها را در ارتش جلب میلمپن
پرولتاریا را از لمپن سرخ چین نیز تعداد زیادیبودند. ارتش « انجمن برادران»لونگ از اعضای و هه چوته

 در صفوف خود داشت.
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پوست امریکا را نیروی انقالبی ، لمپن پرولتاریای سیاه«حزب پلنگان سیاه»هوی نیوتن از بنیانگذاران 
ربیت ببینند. مالکم های انقالبی آموزش و تتواند به حرکت درآید اگر توسط سازماندانست که میخفته می

دزد، ، «خواهد کرد کرد، گلولهکه کار ن یاورقه ر»به خاطر شعار مشهورش او را « تایم» ایکس )که مجله
پوستان امریکا صعود معتاد به مواد مخدر، و دالل فواحش نامید(، در سطح یکی از رهبران رادیکال سیاه

چند شهر  وغیره شهرهای امریکا  انجلس ودر لس ۱۹۹۰های های سالکرد. انقالبیون امریکا شورش
 خوانند.ها میروی انقالبی بخشی از لمپنلیت درآمدن نیای به فعهای برجستهاروپا را نمونه

را ندارد و به حاشیه  پرولتاریا امکان شرکت در تولید اجتماعیرفقای مائویست هند معتقدند که چون لمپن
یروی انقالبی را ناقتصادی موجود متنفر بوده و آمادگی جلب شدن به -شود، از ساخت اجتماعیرانده می

 یابد. می

وغ استعمارچیان باور اعمال قهر به مثابه یگانه وسیله رهایی مردم مستعمرات از یفرانتس فانون که به 
شناخت، یماقتصادی استعماری داشت و کارگران را نه فقط غیرانقالبی که عالقمند استعمار و 

آن  را مثل خوره خورده و کرد که قادر است بنیاد استعمارگرانترین نیرو تلقی میپرولتاریا را انقالبیلمپن
پرولتاریا از لمپن هاامریکایی و هاها، شاهد تغذیه روسرا از بن برافکنند. فانون زنده نماند تا در جمله نمونه

 ایران. یج درهای سرکوب خود در افغانستان باشد یا بیداد اراذل واواکی و سپاه و بسدر دستگاه

سال اخیر  4۰ت و کمیت آنان در عرض پرولتاریا در کشور ما پیشینه دارد اما افزایش قدروجود لمپن
توانست باشد. داکتر نجیب که خود از بدمعاشان و چاقوکشان منحرف و سابقه است و جز این نمیبی

های کالن زنان روسپی و مردان لمپن را با حقوق و اختیارات وسیع در خاد و سایر سرشناس بود، گروه
 وحوشدادند. حزبی را تشکیل میهای رتش در نزاعمراکز شکنجه و مرگ جابجا کرد که متکای اصلی قد

جهادی و طالبان نیز با تحویل گرفتن قدرت از دولت پوشالی، این سنت را کارآمد دانسته خاد را همچو 
 برای تشدید و تداوم ترکتازی و قاچاق هرویین خود حفظ کرده و توسعه دادند. سر دستگاه حاضر و آماده

 زردادها ها،دیوانه شفیع) شان لومپن زنده یا مرده احفاد ینترپلشت و رینتنامبد از برخی ساالران،جنایت
ی بیمار را ولی از سقوط طالبان تا حال این غالبا قاتالن تجاوزپیشه .نمایندمی تبلیغ گفته قهرمان را...( و
در دست  مخالفان زدنترین دستگاه برای جاسوسی علیه مردم، شکنجه و به مثابه مجرب« ایآیسی»

امروزی درآورده « ساواک»و به صورت یک « بازسازی»گرفته و آن را طبق نیازهای امریکا و پوشالیان 
محمدرضا شاه چندان وظیفه عرضه دختران ایرانی را به سروران  «ساواک»است با این تفاوت که اگر 

ها، والیان ویان وزارتخانههای امنیتی، سخنگپا به پای شرکت «ملی امنیت ریاست»امریکایی خود نداشت، 
رسیدگی به امور خوشگذرانی امریکاییان را هم به عهده دارد قسمی که در سابق  و غیره مقامات پوشالی،
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 ها داشت.برای روس

زدهم و امروز و های اروپای قرن نهای افغانستان، به تفاوت آنان با لمپنبا بررسی وضع مشخص لمپن
پرولتاریای بریم. لمپنت آنان توسط آموزگاران جهانی پرولتاریا پی میدرستی مکث بر جهات منفی و مثب

 و طالبی غلت چه بودند در مبرز میهنفروشی پرچمی و خلقی و مخصوصا بربرهای جهادی عصر آنان هر
ان حاکمیت پوشالی لتاشاره نمایند. ولی به ع زدند. آن رهبران حق داشتند به جوانب مثبت این گروهنمی
نگیان و فرهطوری که اکثریت  همان های امریکاپرست،لقی، جهادی، طالبی و تکنوکراتمی، خپرچ

، «کاکگی» ،«مردی)»خصایل عیاری  هر گونهها نیز از شدند، لمپنهای دست آموز گربه هنرمندان
توانستند در تربیت و و...( که می« دفاع از زنان و دختران محله»، «خوش قولی»، «داریناموس»

ها تا سرحد مبارزه خواهانه آنان ممد واقع شوند تهی گردیدند. در روسیه لمپنطبقاتی و عدالت دهیسمت
مجامع در چین با  و در برابر تزار، «نان یا مرگ»و « کار یا مرگ»، «زمین یا مرگ»مسلحانه با شعار 

ر جنگ ضدروسی، ده ایستادند. لیکن در افغانستان، اینان نسری خود و همان شعارها علیه مستبدان می
های قهرمانی»جا، چو هیهیچ گاه های پوشالی آن نه بربریزم جهادی و طالبی و نه اشغال امریکا و دولت

ر آغوش حکام خود را د گفتیم ان کهسهل است که تکانی نخوردند و چن« های بزرگچشمگیر و فداکاری
های کشور، از لمپنهاست که گیرند. دههر کاافکندند تا به هر طریق و منظوری که صالح بدانند از آنان 

، «گارد»، «اربکی»، «یتیامن»و با پریدن به هوای آنان، به نام  نوشیدهصاحبان قدرت  پستان جنایتکارترین
ا اعمال انواع ستم بو... « سخنگویان و معاونان سخنگویان»، «قومندانان»، «دار و چوکیدار مسلحپهره»

 گشایند.می های خود راها عقدهبر توده

های روسیه نند لمپنما آن کهآنان از تجاوز و توهین به زن، مادر و خواهر خود عاصی نشدند چه رسد به 
های یر بسا سستیمردم ما، نظ فترتها و اسبتداد سر دهند. از عوامل وضع ننگین لمپنو چین شعار ضد

باشد که وقتی از کار ها میلمپن دیگر، پسماندگی جنبش انقالبی و مشخصا فقدان کار سازمان ما بین
های باره لمپن در ها توجه کند؟ باری، از این قضاوتتوانست به لمپنبین دهقانان دور ماند چگونه می

های اسپانیا و ایتالیا ها و فاشیست. باید به این موضوع اندیشید که از نازینفی آنان رسید بهکشور نباید 
ها را ها تن از لمپنننوشه، خمینی و سایر جالدان چرا توانستند میلیوگرفته تا چانکایشک، سوهارتو، پی

البی توانستند طپوشالیان پرچمی، خلقی، جهادی و کش خود کنند؟ چرا کش و آزادیوارد لشکر انقالبی
پروری، پاسخ اینست که ها به مثابه پایگاه مهم اجتماعی شان تکیه کنند؟ غیر از جو مساعد لمپنبه لمپن

 .ها نتوانستند و نخواستند کار دشوار و ظریف با آنان را از وظایف خود بشمارندچپ

گذاردند، امروز جمهوری اسالمی، سو نمیها را یکهای ایران و افغانستان کار در میان لمپناگر چپ
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داشت یا مافیای جهادی، اش را نمی«واواک»و « بسیج»، «پاسداران»باندهای سرکوب چند صد هزاری 
های اوباش چند هزار نفری مسلح را با عکس احمد شاه مسعود وقسیم تگاه عریض و طویل خاد و دارهدس

 فهیم و سیاف و ... به پس و پیش شان.

در به کار بین قرنجبران، هر  بیداریای فراموشی اولویت و ارجحیت امر ما به نوبه خود بدون لحظه
ستخدام آنان بازتر به همان اندازه دست جنایتکاران در ااعتنایی بورزیم ها بیهای معینی از لمپنبخش

  خواهد بود.

 هاکوچی

تا دو میلیون ونیم ز یکا پشتون اند نامعلوم است و اهای ما که اکثربا فقدان سرشماری، تعداد دقیق کوچی
ه ک منطقه بمواد از یکوچک دستی و تجارت شود که بیشتر به مالداری، تولید صنایعتخمین زده می

ایط ممکن دست با بدترین شر بهداشت و معارف فرهنگی، نظر اینان ازباشند. می مشغول ،منطقه دیگر
ن رخ نداده بلکه سال به این سو نه تنها تغییری مثبت در وضعیت شا ۳۰از ا و مخصوص به گریبان اند

دست  آنان رقومی ب عالیق بر بنا شان یهانقشه پیشبرد و تروریست استخدام برای که طالبان مثل
 .برنداستفاده می« متتفرقه و حکو»از آنان به مثابه ابزار اعمال سیاست نیز مانند، حاکمان پوشالی می

گری کوچیمه و خات همه را دارند نیز خواهان اسکان کوچیانثروتمندان کالنی که ادعای سرکردگی 
باشند و بر  داشته رآمدد منبع ..( جای پای ووزارت امور سرحدات و قبایل و.نیستند تا در دولت )پارلمان، 

 زمین تملکن اند به ها فشار بیاورند؛ در مناطق متعدد به نام این که شامل علفچرهای شامخصوصا هزاره
ها به ون بارای که با تحریک ایران، پاکستان و سرجنایتکاران پشتون و غیرپشتبپردازند، مسئله

ها دوشهبکان خانهو غیردولتی را به نام اسهای دولتی ؛ و کمکاستهای خونبار منجر گردیده رویارویی
خیل حامی حامد تره مال فروشند. مثالتر یافتند میبزنند. این شیادان خود را به هر جناح پشتون که چرب

ای کافی رخی ساحهرا به طالبان فروخت و بعد هم در کنار اشرف غنی قرار گرفت. او در پلچکرزی خود 
ها از فرهنگ و دانش هزار خانواده را قبضه و به فروش رسانید. در حالی که اکثریت کوچی ۸5حدود برای 

حصیل در خارج ت ها به هر امکانی به شمولشوند، فرزندان سران قبیله در شهربیگانه نگه داشته می
 دسترسی دارند. 

روزافزون متمکن شده و وضعیت آنان  ها از خودکفایی برآمده، به طورها، کوچیاعتنایی دولترغم بیعلی
توانند: نترنیت، عوامل زیر هم دخیل بوده میناپذیر دنیای از تاثیرات اجتنابامر غیر ا یابد. در اینتحول می
طالبان؛ ادامه ناامنی و جنگ و بمباران در  و هاجهادی ها،روس ها توسطها و بزروها در جادهفرش ماین
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 ی مسلحانه باهاهای متواتر؛ امکان درگیریها؛ خشکسالین قسمتی از علفچراغلب والیات؛ از دست داد
 ها.و کاهش احساس مصونیت مانند گذشته هاغیرپشتون

ثابت، وابستگی و  وها از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی روز تا روز به شهرها و زندگانی عادی کوچی
ل آنان به مالداری، هم با توجه به اشتغا رد. با اینخویابند و جایگاه طبقاتی شان تغییر میتمایل می

م نمود که از نظر حال و مرفه تقسیتوان آنان را به قشرهای تهیدست، میانهتجارت میدستی وخردهصنایع
افغانستان  یمرکز هییاداره احصاو به تخمین  باشندتعداد مواشی و میزان درآمد اکثریت شان تهیدست می

وسط دارند و . شمار کمی وضعیت معیشتی متبرندوچیان در فقر مطلق به سر میدرصد ک 54، ۲۰۰۹در 
و  بیه فیوداالنشصاحب ملکیت و ثروت چنانچه گفتیم تنها مشتی از آنان که با دولت ارتباط دارند، 

 باشند.داران بزرگ میسرمایه

یوند با افرادی قراری پها از جهات گوناگون دشوار است و شاید فقط بتوان از طریق برکار بین کوچی
بسته ن چشم و گوشجوانان آنان( و سوادآموزی و شعور سیاسی دادن، بین این صدها هزار هموطا )ترجیح

ای ستمگر فاسد خود گیر و خادم روسنقب زد و کوشید تا الاقل دیگر نیروی ذخیره طالبان، چوپان، تفنگ
ندازه بیشتر ابزار دست دانش بمانند، به همان ابی د وسوابی دوش ما هر قدرهببه شمار نیایند. نفوس خانه
 های پشتون باقی خواهند ماند.طالبان و دیگر فاشیست

 

 زنان

پ افغانستان به چای است بدیهی. اما برخورد ی زنان در دگرگونی جامعه مسئلهکنندهتعیین نقش نیروی
 ه بوده است.ی آغشتفیودال ی و تفکریتمسئولبا بی آوریشرم فراوان، به صورت هایاادع رغمآن علی

کار دلخواهی  آموزیسوادحتی مارکسیزم بین زنان که  و سیاسی آگاهی بردن سازمان ما هم نه تنها در
های ارتجاعی و های غیرسیاسی را به کار برد؛ برای زدودن برخوردها گاه معیارانجام نداد؛ در ازدواج

باه جدی شد و یا هم علیه آنها مبارزه پیگیر نکرد؛ در برخورد تحقیرآمیز نسبت به زن، یا خود مرتکب اشت
پا های مارکسیستی دور افتاد؛ در جبهاتی که جایمانده جامعه شد و از معیاربه اخالقیات تابع جو عقب

-نیروی فعال و مجهز به سواد سیاسیعنوان یابی و تربیت زنان به داشتیم از شرایط مناسب برای تشکل
؛ تعدادی از زنان که بینش و پیکار مارکسیستی به هویت شان بدل ی استفاده درخور را نکردنظامی انقالب

نشد، در گودال منافع شخصی و خانوادگی فرو رفته و در رویارویی با مسایل روزمره اجتماعی طوری تنزل 
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هایی که بر هپیوند سازمانی اکثر خانواد کردند که گویی هرگز با علم انقالب آشنایی و انسی نداشتند؛
ای از مبارزه از های خونی استوار بود، بقا نداشت و در مرحلهو سیاسی نه بلکه رشته ی ایدیولوژیکرشته

خانواده سازمان را ترک گفت، بستگان زن او نیز رفتن به دنبال او را رسالت خود « مرد»هم پاشید وقتی 
  پنداشتند.

های مدعی چپ یا احزاب مرتجع، نه در مقایسه با سازمانارزیابی ما از پیشرفت کار سازمان بین زنان 
ه زن صادق باشیم به بهای انقالبی است. اگر ما در برخورد به اشتباهات خود نسبت بلکه مبتنی بر معیار

 سادگی درخواهیم یافت که درین حوزه حتی از احزاب بورژوایی هم عقبیم. 

جنسیتی و ستم طبقاتی،  ر، بنیادگرازده و ماالمال از تبعیضبار مردساالی فاجعهزنان افغانستان در جامعه
ود پی نبرند عمال بالاثر ظرفیت نهفته بزرگی برای انقالب دارند. اما اگر متشکل و آگاه نشده و به قدرت خ

 مانند.می

نوز هم چنین بودند و ه« نخستین بردگان»ترین ستمکشان و به قول اگوست ببل زنان قدیمی این که
 چشمداشت با نه و دکنن پاره خود دستان با را بردگی یهازنجیر تا آنان برای باشد ایانگیزه باید است

  .مردان به ملتمسانه

اب روند. این شود تا آنان در اجتماع منحیث جنس دوم به حسمیموقعیت فرودست اقتصادی زنان سبب 
شان نباید فراموش  رهایی زنان به دست خودطلبد. در حالی که اصل میحقیقت توجه و حزم انقالبیون را 

پوشالی که در واقع تحقیر ینی نوع رژیمیشود، با آوانس دادن )قایل شدن تبعیض مثبت اما نه مسخره و تز
ن انقالبی در حالی که زن است( به آنان، مجال اشتراک در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را یابند. زنا

تشکیالت شان را  های مردساالری حتی دررزمند، باید وجود رگهمی دالتیعاستبداد و بی هر گونهعلیه 
 و دست به کار باشند.  مراقبعلیه آن فراموش نکرده و 

، از طرف کندیاستقبال موضع زنان  درو بهبود  اصالح تالش برایاز هر  طرف یک از اگر ما سازمان
هایی طبقاتی آنان ستم و محرومیت، بسته به ردیگر با طرد رفرمیزم، رهایی کامل زنان را از هر نوع 

حقوق زنان نونی و قا و زینتی بیند و نه کسب صوریمی در انقالب دموکراتیک نوین و سوسیالیزمشرکت 
کن ضامن ریشه های اقتصادی و اجتماعینشانده. تنها رفع تضاددر چهارچوب یک رژیم ارتجاعی و دست

 ها بر زن است. شدن انواع ستم

بیون نباید کار بین زنان را به این و آن بهانه به تعویق اندازند. این که با انقالب سوسیالیستی مسئله انقال
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شود و لزومی به فعالیت اختصاصی آنان نیست، غلط است. بالعکس، میزنان خود به خود و بنیادی حل 
شرکت زنان هیچ انقالبی بدون »پیروزی انقالب سوسیالیستی تنها با شرکت وسیع زنان ممکن است زیرا 

 در کوبانی قهرمان زنان پیشاهنگی ،هاانقالب در زنان ی نقشی برازندهنمونه «رسد.به پیروزی نمی
 با کرده، خویش بدل مبارزه پرچم و هویت ایدیولوژی، به را آزادیخواهانه آگاهی که است عملیات نظامی

 سجل خود نام به را ۲۱ قرن مقاومت ماسهح مذهبی، یهافاشیست جنگ ضد در نظیرشانبی جانفشانی
 نمودند.

 مراکز به مردان زا قبل اجتماعی، طبقه ترینپایین به متعلق نیپال در انقالبی زنان از گروهی همچنین
 زندان از خود ارابتک به انقالبی زن شش کردند؛ مصادره انقالب نفع به را هاسالح برده یورش پولیس
 هست و نیست یگانه) بهازیورات کم تمام مرد، همرزمان از قبل نیپالی پیشتاز زنان نمودند؛ فرار موفقانه
 را خود و عشق تپیوند، نجاب سپرده،([ مائویست) نیپال متحد کمونیست حزب] حزب به را( شانفقیرانه
 د؛شو تقویت و اندهپرور ما سازمان در باید دل و جان از که ایروحیه داشتند، ابراز تشکیالت به نسبت
 محکوم را او تدااب داد نشان ضعف خود از دشمن در اسارت شوهرش وقتی حزب نظامی فرماندهان از شلپا
 ماستزن و مرد بر . باخت جانها نبرد از یکی در سرانجام نمونه شیرزن این. با او متارکه کرد رسما بعد و
  بدانیم. آنان شاگرد را خود و آموخته هاشلپا از فروتنی با که

اختن به منشا مصایب، مبارزه تشکیالت مستقل زنان با تعهد به استقالل و دموکراسی و پرد فغانستانادر 
 نباشد.  شان شعار سوسیالیزم گونه مغایرتی با مبارزه رادیکال ندارد ولوهیچ

و  طبقاتی یهاتضاد و ماستمالی توجیه خاطر اش را به«اسالمی»و اما سازمان ما فمینیزم منجمله نوع 
داند که تنها میجنبش زنان  در انحرافی جریانی غیرعمده، منحیث مسایل به عامه افکار نحرافا

 پا هنوز افغانستان در چه های استبدادی از آن سود خواهند جست. این گرایش گرها و رژیمامپریالیست
 ،«ایآیسی»های هطریق زنان سرکاری، مهر از را آن امریکا و عوامل بنیادگرایش نیست بعید اما نگرفته

ای از جهان نه دوام آورده های فمینیستی در هیچ گوشهتشکل سازند. رایج اه«انجیو»و  «مدنی جامعه»
اند زیرا پروژه آنها آشتی طبقاتی و به انحراف کشاندن و نه موجب تغییر بنیادی در وضعیت زنان گردیده

های فمینیسی زیادی وجود دارند اما چون به نجنبش انقالبی زنان است. در ایران و ترکیه و... سازما
پردازند هیچ کار عدالتی است( نمیریشه )تضاد طبقاتی و رژیم خیانتکار دینی که منشا تمامی ستم و بی

حقوقی، بی مسایلی مانند خشونت، اکثر آنها نه تنهاتوانند انجام دهند. ای برای زنان انجام نداده و نمیارزنده
های گوناگون بیشتر تجاوز بر زنان را در جوامع شان حل نتوانستند که برعکس به تضادتحقیر روزمره و 

  اند.های ارتجاعی، وفاداری خود را به آنها ثابت نمودهحمایت دولت از پیش دامن زده و در پاسخ به
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چنین  اب قالب نهاین موتور بزرگ ان یقینا داشتمی نهمسئوال برخورد زن به نسبت افغانستان چپ اگر
 این توانستند تامی و سایر وطنفروشان بنیادگرایان فاشیست نه و شدمیرانده  حاشیه پامال و به وحشت

 گیرند. سرنوشت زنان را به بازی  حد

اید به طالق به مثابه ی مردساالر است. زنان برسم طالق تنها از جانب مردان، نمایانگر قبول ذلت جامعه
های قهرمان در اپخشند اما چه باشکوه خواهد بود که زنان مبارز، همچو شلپایان ب« حق مسلم مردان»

و هویت انقالبی  متارکه با همسران متزلزل، سست عنصر و مرتدشان درنگ نکرده و بدین وسیله قاطعیت
 مستقل خود را به نمایش گذارند. 

زنان زندگی تر شدن نده، تیرهدهرسوم ضدانسانی، ارتکاب جنایات تکان ،عدالتی، بیفحشا، گدایی، اعتیاد
امریکا و  اشغالگرانمحصول ی مردساالری، های قدیمی و سیطرهغیر از عامل دین، سنتافغانستان 

شان، بخصوص در ستیزیزنخویی و است. بنیادگرایان فاشیست غیر از درندهدالالن بنیادگرای آنان نیز 
مصیبت رقم ر دنگذاشتند زنان باسواد شوند. سال خون و خیانت، هرگز های جنگ مقاومت و چهار سال

رای ارتقای آگاهی ب توان سوادی زنان نسبت به مردان، چپ افغانستان نیز مقصر است که در حدباالی بی
در سودای باسواد و  ها باید از خود بپرسند که صرفنظر از زنان قوم و خویش، آیا حتیچپنکوشید.  آنان

 اند؟ بوده جدی واهران شانهمسران و خمادران، آگاه ساختن 

 دلخوشی جز یزیچ باشد، سال آن تا سال ازین مارچ هشت محافل به برگزاری محدود اگر زنان از دفاع
دارند تا  مهارت دست از این نمایشاتی اندازیراه در ضدزن یهارژیم و احزاب. نیست شکلیات به

 خود را ساخته، ازپیشت سپاه زنان است تا بسیج وشعور سیاسی  ارتقای اساسی، کار. فریبی نمایندعوام
یچ مانع و نیرویی هبه  باید آگاه شوند کهزنان  .سهیم گردند تریعالی سطح مبارزات در مردان دوشادوش

جنبش وسیع  رفته فراترشان را بگیرد و حتی  -سوادآموزی و تحصیل- حق تریناجازه ندهند جلو ابتدایی
 ه راه اندازند.آموزش در سرتاسر افغانستان را ب

 اش، به بهای محروم ساختنتبلیغاتدر « حقوق زن»رغم دمیدن شیپور امریکا بعد از اشغال افغانستان علی
ن رسیده از و به کاسه گدایی نشاندن زنان زحمتکش و ستمدیده، یک اقلیت کوچک و تازه به دورا

نشانده، تبرئه گری رژیم دستمشاطه ای جزکه وظیفه باال کشانده از نظر مالی و موقعیتاش را کنیزکان
 ه خواندن مبارزهو بیهود ، تلطیف ستم بر زنانجنایتکاران، توجیه اشغال افغانستان، حفظ وضع موجود

 طلبانه ندارند. استقالل و ضدبنیادگرایی

کلید پیروزی انقالب به دست سازمانی است که با تمام وجود به بسیج »: گفتمی رفیق داکتر فیض احمد
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از پیش در  ترهای الزم از اشتباهات، باید مصممگیریدر کنار درس« سازماندهی زنان همت گمارد. و
 .اجرای عملی این رهنمود از هیچ تالشی دریغ نورزیم

 

 جوانان

دهند شکیل میت ۲5افغانستان را جوانان زیر سن فیصد جمعیت  6۰منابع وطنی و خارجی بیش از طبق 
ساله حاکمیت ی دهشتبار چهلآید. ولی به علت سایهای جوان به حساب میجامعه و از این لحاظ جامعه ما

رزنده و سازنده ها، این نسلی که باید پرانرژی و سدولت ترینو بدفرهنگ ترینپلیدترین و میهنفروش
را با  اختن کشور ویرانبه آینده و س بود، همانند اکثریت مردم ما جز سن و سال، عموما نشانی از امیدمی

تیدند و تحقیر و های پوشالیان و اشغالگران روسی در خون غلکند. جوانان ما که طی سالخود حمل نمی
ی بیشتر از پیش ی جنایت و خیانت جهادی و طالبسلطه مصایب آوارگی در پاکستان و ایران را دیدند،

ر صدد بوده های گوناگون دهبا شیو« ایآیسی»سو  پیکر شان را مجروح ساخت. از تجاوز امریکا به این
های نامنهاد کرزی، غنی، رستی، مبارزه ضد بنیادگرایی، دولترا از آخرین آثار میهنپتا مستعدترین جوانان 

کار، محافظه و جهادی و طالبی عاری ساخته و در عوض آنان را «آیاسآی»، «واواک»، «سیا»عوامل 
انقالبی قدرتمند، امریکا  ار آورد. با توجه به فقدان نیروییب« نظام»امریکاپرست و ثناخوان رژیم ایران و 

 .اندهبه آسانی موفق بود اهریمنیاین پروژه  و رژیم ایران در پیشبرد

ها و امکانات را در انحصار و مافیای جهادی که تمامی رسانه «واواک» ،«سیا»جوانان ما عموما با مکروب 
و جانیان « اواکو»، «سیا»از آنان که راهی به درگاه جهنمی هایی اند. بخشدارند شدیدا آسیب دیده

حرکتی قر ، به بیبه علت ترس، ناآگاهی و استیالی ف اند، با وصف نفرت نسبت به دولت،جهادی نگشوده
در  با پذیرفتن خطر مرگ آرزو دیده از فرط درماندگی و ناامیدیآتیه و بیو کاهلی رفته خود را ناتوان، بی

  ذشته نادر بود.ایست که در گسال اخیر پدیده ۱6روند. خودکشی جوانان در دگی به غرب میجستجوی زن

تن به زورگویی، ستمگری و  -«نظام»منهای اقلیتی وابسته به -اگر در کشورهای دیگر اغلب جوانان 
در کشور  اد اند،ها دالورانه ایستاده و خار بغل استبدشکنی حاکمان نداده و در پیشاپیش مبارزات تودهقانون

، به اندههای فکری بنیادگرایان و عمال غیر مذهبی امریکا نرهانیدما جوانانی که هنوز خود را از زنجیر
آن اراذل راهنمایان خود ی لشکر تداوم خون و خیانت دشمنان مذکور بدل گردیده، از میان مرده و زنده

 جامعه های رفرمیستی انجیویی وچوب سیاستهای جاری از چهاررا برگزیده و برخورد شان به فاجعه
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 رود.فراتر نمی 6۸«رادیو آزادی» هایطرف قبول مافیای جهادی و امریکایی، و برنامه مدنی

رنگونی جنایتکاران جهادی تواند از ریشه تغییر یابد مگر با اعتالی مبارزه برای استقالل و ساین حالت نمی
 رفت و شورجوانان را با گره زدن مع کننده، جنبشسردلشود و باید در همین وضع دمیو طالبی. 

کوشانه و پیگیر بین جوانان هیچ آزادیخواهانه در جوانان، به میدان آورده ارتقا بخشید. بدون کار سخت
 ود.بدهنده نخواهد ، استحکام و داشتن کادرهای ادامهسازمانی انقالبی قادر به پیشرفت

م نباید ما را از هباید ما را ناامید سازد، وضعیت دردناک جوانان ندر صورتی که مجموع وضعیت کشور 
ان یابد عروج جنبش جسازماندهی و روشنگری بین جوانان ولو با هر مشقتی، مانع گردد. هر قدر این کار 

 هد درخشید. چناننمای انقالبی بر تارک آن خواسیاسی جوانان شتاب گرفته، رادیکال خواهد شد و قطب
ن کل مسئله ای به بگدانف گفته است که در نهایت محصالن و بخصوص کارگران جوانامهکه لنین در

داری جوانان آگاه امکان مبارزه را تعیین خواهند کرد، جنبش انقالبی افغانستان هم بدون شرکت و طالیه
 پیروزی نخواهد داشت.

وه فرهنگی، همسانی وج دادن به قشربندی طبقاتی و اغراق در دانشمندان غیرمارکسیست با کم بها
دانند. لیکن از دیدگاه دیگر مشخصات اکثریت جوانان، آنان را طبقه اجتماعی مستقل میخلقیاتی و 

ساس تعلق طبقاتی ا لوژیکی نامتجانس بوده، برایدیوای طبقاتی، جوانان از لحاظ مارکسیستی در جامعه
کی و سیاسی به حساب ولوژیینیرویی یکدست اید توان آنان راخود منافع و مسایل متفاوت دارند و لذا نمی

کشان اند و سازمان باید آورد. در کشور ما بخش اعظم جوانان فرزندان دهقانان، کارگران و دیگر محنت
ل بماند زیرا از اهمیت کار مجدانه بین عموم محصالن و شاگردان غاف آن کهبی بر آنان تکیه کند

شوند که یمجهت به این نام نامیده  ند و روشنفکران بدانترین بخش روشنفکران احساس»محصالن 
های بندیجموع گروهمترین طرز، رشد و تکامل منافع طبقاتی و در ترین و دقیقترین، قاطعانهبه آگاهانه

 «(وظایف جوانان انقالبی»)لنین « دارند.سیاسی در جامعه را بازتاب داده و بیان می

دهد که با وصف استیالی جو اشغال و خون و خیانت و یر نشان میتجربه مختصر ما در چند سال اخ

                                                       

ان دختر و پسر به غایت ... به نحوی سیستماتیک از زبان جوانو« رهبران زن»، «ر نو با جوانانفک»های برنامه -6۸
ن را به خورد هم سن و افکاری در سطح لئامت و ابتذال آنا مرتجع، سرکاری و اغماضگر جنایات امریکا و نوکران،

 دهند.های شان و عموم مردم میسال
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طلبی سرداده که اگر با هایی از جوانان فریاد دادخواهی و حقبخشآن جا  و این جافساد جهادی، در 
ای بدل خواهند شد که عالج شرایط سالح انقالبی مجهز گردند پیشروترین آنان به آن رهبران توده

های «انتقاد»سب استقالل، دموکراسی و سرنگونی رژیم خواهند دید و نه هرگز با جهنمی موجود را در ک
گفتن « نمسئوال»و « رهبر»، «استاد»بوی، اصالحات در چهارچوب نظام پوشالی و  جامعه مدنی

 ساالران. جاسوسان و جنایت

د؛ باید جوانان و در قدم باید سنگر حیاتی جنبش جوانان را از لوث مالزمان امپریالیزم و بنیادگرایان زدو
گیری سیاسی کشانید که آزادکننده افغانستان را تنها اول جوانان دختر و پسر طبقات رنجبر را به آن سمت

مردم افغانستان دانسته و امریکا و متحدانش را دشمنان استقالل و پیشرفت ما؛ باید بین طالبان و داعش 
اندهای اسالمی رزه ضدامپریالیستی را بدون مبارزه علیه بو جانیان جهادی فرقی ماهوی قایل نشده و مبا

ها معنی انگاشت؛ بین جوانان باید این آگاهی را برد که تحکیم وحدت قومبریده و بیمزدور و برعکس، دم
آوری امریکا، عامل اصلی تشدید نفاق ناپذیر علیه کلیه باندهای بنیادگرا که با هیزمبدون مبارزه آشتی

توانند به مثابه ، ناممکن است و فقط با این مبارزه است که میاندهای بود، زبانی و منطقهقومی، مذهبی
فرزندان واقعی قهرمانان مشروطه اول و دوم و جانباختگان چپ ما باشند؛ به یک کالم باید جوانان به 

نه با رسیدن ، 6۹غهنه با بروز استعداد در حد ناب این بینش آراسته گردند که نه از طریق تحصیالت عالی،

توان به خلق سوگوار ما خدمت کرد جز از راه پیکاری به مقام و شهرت جهانی و نه هیچ طریق دیگر نمی
آگاهی سلحشورانه برای استقالل و واژگونی سگان زنجیری امپریالیزم؛ و این میسر نخواهد بود مگر با 

 های میلیونی ستمکشان.ودهتمیختن با ساختن و درآ

های ی، دروغ، فساد، خیانتخونخوارسابقه، کم نیستند جوانانی که از زدگی بیباهی و آفترغم تعلی
کاری، دربدری، تنگدستی و آالم خانوادگی به جان آمده و بالقوه خواهان مجازات حکام اند. پایان، بیبی

 مبدل ساخته و بر انقالبیون است که این خشم و کینه را با آگاه و متشکل ساختن آنان به گرزی آتشین

                                                       

اندوزی به ولپبرای ش را «نبوغ» ییک نابغه وطنی است که چگونه همه سید جالل کریم، نمونه جالبی از -6۹
م و خلق، سازش با پرور، سازش با پوشالیان پرچی داعش و طالبساخته« سیا»سعود مالی به درگاه آلبرکت پوزه

به کار  ستانو پذیرفتن ننگ سفیر شدن در عربجمهوری و طالبی، شرکت در انتخابات ریاستغداران جهادی 
اباتی، افزودن پسوند بلیغات انتخی تهاخود در مثال ورقه برای معرفی این کهو نظیر دیگر ااندازد. مهارت کممی
 کند!را به نامش فراموش نمی« ابغهن»
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 هایش فرود آرند.بر سر امپریالیزم و سگ
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 تضادهای طبقاتی

اسی و مهم اند: ـا اسان این تضادهـآید که در افغانستات گفته شد بر میـباره طبق چه در با توجه به آن
 ،ن و کارگرانداراین سرمایهب( تضاد ۳ ،( تضاد بین فیودالیزم و دهقانان۲ ،تضاد بین امپریالیزم و مردم ما (۱
 های حاکم.( تضاد بین گروه4

ها و طالبان، بین بین جهادی قومی، تضادها درون باندهای جهادی و طبقات حاکم، عالوتا تضادهای و
 وها و پلیس، جهادی دولتی و اردوهای مدار، بین باندهای مافیایی، بعضی ارگاننیروهای سکیوالر و دین

تضادهای شدید بین  و غیره؛ و هم اکنون بین این و آن امپریالیزم ،«یاس»ی دیدههای تعلیماتتکنوکرات
 ان منتج گردد. نشاندگدستلرزان  «وحدت ملی»اشرف غنی و عبداهلل که چه بسا به تالشی فضاحت بار 

دان که کشور از باشد. با اشغال افغانستان توسط امریکا و متحتضاد اولی عمده می العجالهعلیاما 
ت از یک سو و ، تضاد عمده صورت تضاد بین ملهفیودال به مستعمره تبدیل گردیدره نیمهمستعمنیمه

فت. این تضاد عمده از سوی دیگر را به خود گری آنان های امریکایی، متحدان و دولت ساختهامپریالیست
 هایتضاد ایرکننده تکامل یک پروسه به مرحله نوین، حل سمحرکه و تعیین است زیرا منحیث نیروی

منی، مواد مخدر، بیکاری، گیرند؛ زیرا عالج مصایب اساسی ما )تروریزم، ناامی قرار تابع آنا موقت اجتماعی
 است. آن حل به ماندگی اجتماعی و فرهنگی( مشروطفقر، گرسنگی و هزار و یک عقب

ا کلیه م ما بیافت، تضاد مرد خواهد عمدگی دیگری اساسی اشغالگران، تضاد بند از بعد از رهایی
 نوین خواهد شد. دموکراتیک انقالب وارد مرحله ها و عمال آنان؛ وستیامپریال

علل گوناگون و به  ای با فیوداالن و کمپرادوران که بهدر حالت اول )اشغال امپریالیستی( وحدت جبهه
نه. انقالب حالت دوم  طور موقت با امپریالیزم اشغالگر مخالفت خواهند ورزید، محتمل خواهد بود اما در

 دهد.ها پایان میدموکراتیک نوین به سلطه فیودالیزم و تمامی نمایندگان امپریالیست

برداری محض از تجربه انقالب چین و مقاومت ضدجاپانی در ارتباط با تشخیص تضاد عمده باید از کاپی
مپریالیزم امریکا، آن بدون توجه به مختصات افغانستان اجتناب کرد. پیش از جنگ دوم جهانی تضادهای ا

تضادهای ا فرانسه، انگلیس و غیره شدید و استفاده از آنها برای حزب کمونیست امری بدیهی بود. اما عجالت
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نیست و بناءً استفاده از آنها همانند  قبل سال ۷۰ها در کشور ما به حدت بین قدرتمندترین امپریالیست
« امارت»با امریکا مسلحانه درگیر و در صدد احیای  ۷۰تجارب چین موضوعیت ندارد. حال که طالبان ظاهرا

با امپریالیزم امریکا که مادر طالبان و دیگر  اند آیا تضاد عمده مردم ما با آنان است یا با امپریالیزم امریکا؟
رغم هر تبهکاری از هیچ رهگذر قابل مقایسه با ابرقدرت نیستند؛ طالبان و احزاب آفات است. طالبان علی

 ی امپریالیزم و طفیلی بوده و بدون حمایت مستقیم یا غیرمستقیم آن عمری نخواهند داشت.، زادهبنیادگرا
تر ساختن قضیه و پیامدهای خونبار رابطه آشکار و پنهان چین، روسیه و ایران با طالبان، غیر از پیچیده

 آن برای مردم ما، بر عمر این گروه مزدور هم خواهد افزود. 

 شود؟می ج امریکا چطورپیش و پس از خرو ،رزه ضدامپریالیزم امریکا، مبارزه با طالبانبا تمرکز روی مبا

طلبان و نمایندگان سیپرستان، دموکراخواه چه قبل و چه بعد از ایجاد جبهه متحدی از میهننیروهای ترقی
ستقالل موکول کنند. اما ز ااکوشند از درگیری با طالبان اجتناب ورزند و مبارزه با آنان را به بعد مردم، می

ها اند، بر ما حمله کنند ها، ملیون و دموکراتاگر طالبان که مانند بنیادگرایان جهادی دشمن خونی چپ
پراکنی خانه دروغآنان را فاش و کار درنگ مشت را با مشت پاسخ دهیم و از طرق مختلف خیانتباید بی
ن )و دیگر دشمنان( و درعین را دایر بر عدم حمله بر طالبا ی آنان را فلج کنیم. ما باید سیاست خودابلیسانه

که حمله طالبان بر  جایی بین مردم ببریم. لیکن از آنا زمان محفوظ نگهداشتن حق دفاع از خود را وسیع
پاسخ بی که حمله شان به آنها حالی شود ما محتمل است، باید آمادگی داشتن را حیاتی دانست. باید عمال

گونه که  ود. همانبو تمرکز ما بر مبارزه ضدامپریالیستی به معنای تحمل خیانت نخواهد نخواهد ماند 
دارا با خیانت طالبان خواهد بود، سیاست م« چپ»آغاز حمله از سوی ما علیه طالبان روشی ماجراجویانه و 

طلبی است، تسلیمنیزم رتر شدن دشمن، غلتیدن به اپورتو، جز جری«عمده بودن تضاد با امپریالیزم»بر  بنا
 و ضربه دیدن ما پیامدی نخواهد داشت. 

یا هر مصلحتی که باشد،  عمومی با خروج کامل امریکا و متحدان از افغانستان بنابر درماندگی، فشار افکار
ا مخصوص) هاماند، نماینده امپریالیستمی آنها پس از دو که هر از ترکیبی یا وها جهادی یا از طالبان دولتی
داران دالل و زمینداران کالن خواهد بود. یعنی امپریالیزم بدون حضور نظامی و از راه ، سرمایه(اامریک

                                                       

تر ساختن عمدی جنگ ید دال بر عدم تمایل امریکا به نابودی طالبان و طوالننوجود دار ظاهرا زیرا شواهدی -۷۰
 اش.دستپخت با این
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گیرد. در آن حالت، مبارزه طبقاتی نسبت به مبارزه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی آن را در کنترول می
پریالیزم با درهم شکستن یافته و پیروزی بر ام تبلور آن در ضدامپریالیستی ملی اولویت کسب کرده، مبارزه

 و بقایای فیودالیزم متحقق شدنی است. مذهبی و غیرمذهبی ارتجاع 

متحول ممکن نیست. اما در حالتی که با خروج امریکا، طالبان شریک دولت ا پیشبینی دقیق اوضاع سریع
برخورد یکی  این کهآنگاه تضاد مردم ما با هر دو طرف عمده خواهد بود مگر  ۷۱نشوند و با دولت بجنگند،

های انقالبی مثبت گردد که در آن صورت انقالبیون با حفظ استقالل و غافل نبودن از ها با نیرواز طرف
هارتر تمرکز بخشند. الزم است پیوسته به یاد داشت که بنابر ضرورت، احتمال خیانت، باید علیه دشمن 

علیه  زمیالیبا امپرالحه کرد اما هرگز نباید مصا در حاالت معین شاید بتوان با این و آن دشمن داخلی موقت
کنار آمد. این نکته را نه فقط از روی تاریخ عملکرد امپریالیزم  -پلیدآشام و هر چند هم خون-دشمن داخلی 

: هویداستهای آن هم ولوگیی یکی از ایدکندهدر سطح جهان و افغانستان بلکه از اعتراف پوست
 )هنری کیسنجر( « اما دوستی با آن مهلک!دشمنی با امریکا خطرناک است »

( باس غیر نظامی)مزدوران جنگی در ل هاهزار قراردادی ۲۰هزار سرباز و  ۱۳ امریکا به نظامی حضور
فی است. پس پا نگهداشتن دولت پوشالی کا اش برای سرهای نظامیمحدود شد که با احتساب پایگاه

 یش کماکان تقدم دارد. هاجناح تمام پوشالی با مبارزه علیه آن و دولت

ها برای بدنامی و به انفراد کشاندن انقالبیون آرام نخواهند نشست تا نکته مهم دیگر این که امپریالیست
ها و علیه له امپریالیست ترتیب وانمود سازند که انقالبیون برآنان را به جنگ علیه طالبان بکشانند و بدین

هوش بود و در این ه طالبان را به حمله بر ما تحریک کنند. باید ب طالبان هستند. همچنین خواهند کوشید
های امپریالیزم و طالبان، ممکن است خالف خواست و سعی ما، به جنگ در ها نیفتاد. به اثر دسیسهدام

توانیم که بنابر سرشت هر دو دشمن نمی ۷۲مجبور گردیم -هاعلیه طالبان و علیه امپریالیست-دو جبهه 
رخداد شویم. این وضع، چه بسا در ایران و... هم پیش بیاید. لذا حیاتی است که آمادگی نبردی مانع این 

                                                       

مداخله و »های مردم با چیغ یوستانهدوطن احساسات برانگیختن و اشنمایی «ملی» برای این نزاع از دولت -۷۱
فاشیزم  پوشش یوسیله را دولت بودن فاسد نهاد وطالبان، نام و متقابال کرده سوءاستفاده «جنگ نیابتی پاکستان

 شوند. ادستاویز شان افش هر گونهکه باید هر دو طرف با  خواهند ساخت خود و مزدوری

 جنگیدیم.یمها و بنیادگرایان هر دو نگ مقاوت ضدروسی نیز ما عمال و باالجبار باید با روسدر ج -۷۲
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را داشت و هرگز اجازه نداد  -نهایت دشوار ولی خارج از کنترول ماای بیمسئله -ناخواسته در دو جبهه 
ن، طالبان، القاعده، هار )رژیم ایرا آلت دست و گوشت دم توپ این یا آن دشمن شویم. ظهور بنیادگرایان

چه واقعا هست برخورد داشت. اگر  ای جدید است و باید با آن نه کتابی بلکه از روی آنداعش و...( پدیده
طلبانی صدیق و سرباز خود تشخیص دهند، هر ها ما را استقاللما موفق به افشای طالبان گردیم، و توده

 ،امریکا آنان به نوکری طالبی و جهادی جانیان« تقو»یای نقش بر آب خواهد شد. مهمترین نقطهتوطئه
میلیونی های جلب توده یانقالب یهاروین نقطه قوت و ضامن پیروزیاست و  و رژیم ایران «آیاسیا»

 آنان است. و اتکا بر

 اگر دولت پوشالی با کشوری دیگر به جنگ برخیزد، چه باید کرد؟

ریب جنایتکاران وطنی وابسته به امپریالیزم است، نباید فچون ماهیت دولت و تجاوزگر هر دو ارتجاعی و 
د نمود؛ نباید در سپاهی خود را باال خواهن« ناسیونالیزم»و « پرستیوطن»ی را خورد که غدارانه بیرق ژنده

اید جنگ بین دو ارتجاع ارتجاعی علیه ارتجاع دیگر جنگید و در واقع با خون خود آن را تقویت کرد بلکه ب
گذاشت تا خاینان، به گی عادالنه و انقالبی علیه دشمنان داخلی و کشور متجاوز تبدیل کرد و نرا به جن

تر گردانند. تنها با این سیاست های استبداد شان را محکمنام وطن و وطندوستی و به بهای خون مردم پایه
قیقت را باید بین حاین گرایی را تجسم بخشید. دوستی و ملیمیتوان واالترین و پرافتخارترین نوع میهن

مورد هایی چه همجوار چه دورتر تواند از سوی دولتمردم برد که کشوری استبدادزده هر گاه و بیگاه می
کنند به کشوری رئت نمیهای ارتجاعی بیگانه اوال جتهدید، تجاوز، زورگویی و تحقیر قرار گیرد. ولی دولت

نشینی دار و متحد محکوم به عقبهای آرمانبا نیروی تودهین کنند بتازند و اگر هم چن دارای دولت مردمی
 و شکست خواهند بود.

ی درونی و بین خود و مردم نخواهند بود و دیر یا زود طوری های فزایندهبنیادگرایان قادر به تخفیف تضاد
شاهنگ شدن ای، پی، در طغیان مردم نابود خواهند شد. انقالبیون با پیوند وسیع توده۷۳دیدهکه خمینی می
های کشور زیر درفش دموکراسی منطبق با شرایط و ویژگی اشکال پیکار ماهرانه کلیه و به کارگیری

توانند و باید روند تکوین این طغیان را تسریع کرده و بر دشمنانی که به نام دین جنایت و خیانت نوین، می

                                                       

یر و غنی را کم کنیم اگر نتوانیم اختالف اقتصادی و نابرابری بین فق»گفت:  ۳6۲۱ای در خمینی در سخنرانی -۷۳
 «شویم.مان با هم نابود میا همهتواند جلوی طغیان را بگیرد؛ و مو مردم از اسالم مایوس شوند هیچ چیز نمی
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 کنند غالب آیند.می

یی بدل شود با کل نیست اما مسئله آنست که چپ به نیروها را بر روی کاغذ آوردن مشها و شعارحرف
های امپریالیزم را گکهای مناسب، حمالت گدیها یعنی تمسک به تاکتیکچیرگی به هنر حل تضاد

 از ماند.درهم شکسته و نگذارد درفش مبارزه برای ایجاد دولتی دموکراتیک دمی از اهتزاز ب
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 نهای خاین به افغانستامکثی بر کشور

  امپریالیزم امریکا

ه هر دو طرف جنگ سود ببا تولید ابزار نظامی  ،امریکا که از آسیب هر دو جنگ جهانی در امان مانده بود
رض اندام ترین قدرت امپریالیستی عبرد و پس از بخصوص جنگ جهانی دوم به عنوان قوی هنگفتی

 یدرا آغاز« جنگ سرد»ادیبخش ملی های آزسوسیالیستی و جنبش ، همراه اقمارش علیه کشورهایهکرد
اقتصادی و های تجارتی، سازمان ملل متحد، صندوق وجهی جهانی، بانک جهانی، و پیمان راه این درو 

یگانه ابرقدرت  چوکار گرفت. پس از اضمحالل اتحاد شوروی، امریکا همرا نیز به  ینظامی با کشورهای
کشوری به نام  علیه هر« پیشگیرانه»برای حمله  تشخص یافت و تامین هژمونی جهانی و آمادگی تمام

 اش گردید.محور استراتژی« به مخاطره افتادن امنیت و منافع ملی امریکا»

با برتری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر دولتی را که خارج از حیطه  ۷۰های تا سال امریکا از جنگ دوم
داری در قط سازد. اما حال که جهان سرمایهتوانست به آسانی و بدون لشکرکشی سادید میکنترولش می

های امپریالیستی امریکا در اعمال هژمونی بر جهان با شکست بحرانی وخیم گیر کرده و بسیاری از نقشه
ترین اش و در دست داشتن مهلکرقیب نظامیی بیروبرو شده، برای حفظ سیادت کره ارضی، بر زرادخانه

ولوژی و دستاوردهای علمی را در خدمت تکامل آنها گرفته، تکیه های تاریخ بشر که آخرین تکنسالح
به  دلخواهطور  لاسراییاش نقاط با کمک توپخانه دارد. با این هم در تجاوز به عراق، افغانستان و دیگر

ها و انتفاع از آن برای اقتصادی امریکا و ایجاد تنش و جنگ بین کشور -اهدافش نرسید. مجتمع نظامی

های که همیشه یکی از راه ۷4«خود را با اسلحه ما نابود کنید»اسلحه با پیام  آورسرسامروش تولید و ف

ن امریکا و خروج آن از بحران بوده، به علت جنبش ضد جنگ مردم امریکا و یداری خونبقای سرمایه
ریکا در راه استیال نهایت ادامه یابد. امتواند تا بیتجاوز، کار زیادی از پیش نبرده و نمی تحتمقاومت ملل 

                                                       

 های پیشرفته فروخته است.ها میلیارد دالر سالحصدهای ارتجاعی خاورمیانه به ارزش امریکا تنها به دولت -۷4
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نیم میلیون فلیپینی، چهار میلیون وترین جنایات را مرتکب شده است: بیش از یکبر جهان هولناک
کوریایی، شش میلیون ویتنامی و الئوسی و کامبوجی، حدود دو میلیون کمونیست و چپ توسط سوهارتو 

دیگر کشورها به قتل رسانیده است. به  نیم میلیون تن در عراق و صدها هزار نفر را درودر اندونیزیا، یک
هزار نظامی و غیرنظامی کشته ۲۲۰ از اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو تا کنوناساس آخرین تحقیق، 

البرایت منعکس است که به پرسش سان مادلینی عفریتدر این گفته ی امریکا. منطق جنایتکارانهاندهشد
که در ازای مرگ نیم میلیون کودک یعنی بیش از تلفات کودکان در  های امریکا علیه عراقآیا تحریم»

کنیم بلی به این انتخاب خیلی دشواری است اما فکر می»: پاسخ داد« ارزید؟هیروشیما، تمام شده می
نهد چیزی جز فقر، بیکاری، تعجب ندارد که امریکا در هر جایی که قدم می ینا بنا بر« ارزید.قیمت می

 ی فحشاارتجاع، ویروس فرهنگ امپریالیستی و شیوع لجام گسیخته استبداد ود، تقویت ، فسااعتیاد
ی همه ،ترین دولت در تاریخو در نتیجه به عنوان ریاکارترین، منفورترین و تروریست یاوردهارمغانی ن

 دهد.می را در تضاد با خود قرارهاخلق

ولیبرالیستی امپریالیزم ییاسی و اقتصادی نهای سورییبحران جاری که پرچم ت ( بحران ساختاری:۱

های سیاسی و ناکارامدی احزاب و دموکراسی تواند با بحراناعتبار نموده است نمیرا نزد مردم جهان بی
های ژرف اجتماعی درمانده به طرف داری که در حل تضادها و نابسامانیبورژوایی همراه نباشد. سرمایه

ایست که مراحل رشد، یزم نظام اقتصادیفیودالداری مثل بردگی و یهت. سرمارفخواهد تر رکود فراخ
داری )خصلت اجتماعی تولید و تملک شکوفایی و باالخره انهدام را در پی دارد. حدت تضاد اساسی سرمایه

ای از ( قابل مقایسه است به زعم پاره۱۹۳۳-۱۹۲۳خصوصی آن( و بحران جاری که فقط با رکود بزرگ )
به  ۷۰هایداری را از سالکه دنیای سرمایه نه ادواری و فصلی بلکه بحران ساختاری است اقتصاددانان

)برازیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی که اقتصاددانان « بریکس»سو به شمول کشورهای  این
شانده که خو را در مسیری کنامند( فرا گرفته و نظام درندهداری میبورژوازی آنها را ماشین رشد سرمایه

و نه اختراعاتی  نظامی سرزمینی برای تسخیرنه را داشته، انباشت بیشتر و گسترش بازار  تواننه دیگر 

مانده، تا از بحران نجاتش دهد و جنگ جهانی هم که  یباق ۷5ساز )ماشین بخار، راه آهن، موتر(دوران

از وسایل زندگی به نفع اکثریت  . پس اگر نظم فعلی به نظمی مبنی بر استفادهبودنابودی بشریت خواهد 

                                                       

زیر و رو م اقتصاد را گویند که تماساز میبه اختراعاتی دوران« سرمایه انحصاری»در  سوییزی پل و باران پل -۷5
 های عظیم گردند.اریگذو موجب سرمایه کرده
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ای د، جای تمدن را بربریزم و زمستان هستهتحول نیاب و نه مشتی طفیلی میلیاردر و روسای انحصارات
لوکزامبورگ که بشریت دو راه حل در پیش رو ای معروف روزخواهد گرفت یعنی به حقیقت پیوستن گفته

 داری. سوسیالیزم، یا بربریت سرمایه رپاییبدارد یا انقالب اجتماعی به رهبری طبقه کارگر و 

، ۷6ها هم خواهد رستترین بحرانداری توسط کارگران واژگون نشده از عمیقاما لنین گفته که تا سرمایه

سابقه بین طبقات دارا و نادار در امریکا و سراسر جهان و ادامه این بحران کمرشکن که تعمیق شکاف بی
موقتی که راه های ها را در پی دارد با وصف رونما شدن بهبوددرصدی ۱یه ها علدرصدی ۹۹نتیجتا پیکار 

داری منتهی خواهد سرانجام به نشستن سوسیالیزم بر سرمایهتر خواهد گشود های وخیمرا برای بحران
ها متحقق نخواهد گردید. بدون مبارزه تودهخود به خود و شد. اما همان طور که لنین تاکید کرده این امر 

داری ماند چه توان چشم به راه زوال سرمایهاز هیچ بحرانی به خودی خود نخواهد رویید. نمی سوسیالیزم
ان و زحمتکشان ای در سه یا چهار دهه آینده به وقوع بپیوندد چه بیشتر یا کمتر، بر کارگربه باور عده
های ه و با انقالب خود راهص امریکا است که به آن مجال تنفسی طوالنی را نداداالخها و بهمه کشور

ها و ها و اشتعال جنگرفت امپریالیزم از بحران )توسل به جنگ، مسابقه تسلیحاتی، انقسام کشوربرون
ای و تحدید مبارزه طبقاتی های کارگری و تودهها، خرید اتحادیههای خونین قومی و مذهبی در آنآشوب

انگیز تکنولوژی و علم، های اعجابسوء از پیشرفتتفادهاستثمارگران، اس قابل قبول مقیاسزحمتکشان در 

                                                       

ددانان بورژوایی بحران سو اقتصا توجه نمود. از یک شایعقبل از همه باید به دو اشتباه بسیار »شت: گالنین ن -۷6
کوشند ثابت ون گاهی میخوانند. از سوی دیگر انقالبیمی "ناآرامی"ا لحن ظریف بریتانیایی به سادگی کنونی را ب

ناپذیر وجود ندارد. بورژوازی این خطاست. وضعی مطلقا درمانست. نیقابل حل  نمایند که این بحران به طور قطع
اش رده و نابودیکوضع را وخیم ءً ند؛ پیهم مرتکب حماقت شده و بناککله عمل میشرم و بیبی انیمثل غارتگر
ر نیست اقلیتی ادقطعا ق بورژوازیسازد که  "ثابت"تواند همه درست. اما هیچکس نمی بخشد. اینهارا شتاب می

هایی از ای بخشهها و قیاماز استثمار شوندگان را با اعطای امتیازاتی ناچیز آرام کرده و به سرکوب برخی جنبش
خروجی از وضع  راه "قامطل"این که  "اثبات"بپردازد. کوشش پیش از پیش برای  شوندگانرستمکشان و استثما
تواند می "تیکپرا"شعارها خواهد بود. تنها  با مفاهیم و فروشی محض یا بازیخورد فضلموجود به چشم نمی

به اثبات برسانند  "پراتیک" د. اکنون احزاب انقالبی باید دره نماییاین مسئله و مسایل مشابه را ارا واقعی "ثبوت"
بحران برای رند تا از این های استثمار شونده و اراده و مهارت داکه به حد کافی درک و سازماندهی، پیوند با توده

ن کنگره انترناسیونال است که ما در ای "اثبات"انقالبی موفق و پیروزمند استفاده برند. به خاطر عمدتا همین 
 «(ونیستیگزارش راجع به وضع جهانی و وظایف اساسی انترناسیونال کم« )»ایم.کمونیستی گردهم آمده
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 و...( را ببندند. 

های امپریالیزم امریکا در داخل و خارج گرایش آن کشور را به فاشیزم سیاست ( فاشیزم امریکا:۲

ی و... معتقدند که امریکا در راه فاشیستی شدن کولفرد مکآری، دهند. جان پلجر، رابرت پنشان می
تغییر »افکار عامه مردم برای تجاوز بر و  آماده کردن درشرمانه پراکنی بیاز هیچ دروغوبلز، همانند گ

 پیشه در لیبیا، سوریه و اکراین نمونههای جنایت. پشتیبانی از باندباشدها روگردان نمیکشور« رژیم
الی فاشیزم در است. ولی کارشناسان زیادی به امکان استی فاشیزم سوی این ابرقدرت بهگیری سمت

های ها به عنوان گواه تطابق مواضع دولتها قبل معتقد بوده و همیاری دولت امریکا را با نازیامریکا مدت

 ۷۷اند.امریکا با نازیزم مستند ساخته

                                                       

... ندیار آلمان گذاشته بودمریکا اعتبارات وسیعی در اختهای انشریه آلمانی، بانک« هینتر گروند»طبق مطلبی در  -۷۷
اس آلمان هیتلری و غیره کارگران اسیری را که سازمان اس IBM ،GM ،Ford  ،GEهای امریکایی نظیر،کارخانه

رد آیل، اکسون و اسو، های امریکایی استندکردند. بدون تولیدات نفتی شرکتگذاشت استثمار میدر اختیار آنان می
دون تکنولوژی اطالعاتی ردوی هیتلر قادر نبود در سراسر اروپا و علیه اتحاد شوروی بجنگد. دستگیری یهودیان با

ITT  وIBM رای جنگ علیه اتحاد های مورد نیاز بها و الریهای فورد و جنرال موترز، ماشینممکن نبود. کارخانه
سویس به ریاست  Bank for International Settlements (BIS)کردند. بانک شوروی را تولید می

شده کرد که از کشورهای اشغالوشو میها ارز و تالهایی را شستاستریت، برای نازیکتریک بانکدار والمکتوماس
فروخت زیرا رهنمود امریکا ابزار جنگی مهم برای اتحاد شوروی و انگلستان می ۱۹4۱بردند. از به غارت می

ن است یکدیگر جا که ممک گذاریم تا آنفرستیم، میود: نخست به هر دو طرف جنس میجمهور ترومن این بیسیر
در اختیار گرفت، آنان را  کارمندان سازمان اطالعاتی هیتلری را« سیا» ....شویممی داخل معرکهرا بکشند و بعد ما 

گلن سپرد که در جنگ  ینهاردآلمان به ریاست را« خدمات استخباراتی فدرال»به  ۱۹56در آمریکا آموزش داد و در 
ت جنگی را که ارتش ی شرقی بود.... امریکا و متحدان تمام خسارایس نیروهای اطالعاتی در جبههیجهانی دوم ر

آالت، مواد خام، تحمیل کار شده وارد آورده )ضبط مواد غذایی، ماشینن در جنگ جهانی به کشورهای اشغالآلما
شد.... لمان ممکن نمیآقتصادی ای اینها معجزه ، به آلمان بخشیدند. بدون همهاجباری( و موظف به پرداخت آن بود

در مقایسه با  ،مقصد جلوگیری از نفوذ اتحاد شوروی و کمونیزه ی شایع، کمک پالن مارشال بخالف افسانهبر
پایی این بود که ارو های امریکا در اروپا خیلی کم بود. شرط امریکا در دادن اعتبار به کشورهایگذاریسرمایه

محرمانه به احزاب های برنامه های صنفی راه نیابند. پولطرف، در دولت، پارلمان و اتحادیهاحزاب چپ یا بی
 شد.کار داده میمسیحی و محافظه
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« دموکراتیک»های فاشیستی و عروج فاشیزم را کوشد سیاستمی ۷۸اشایامریکا با غول جهنمی رسانه

دار فاشیزم در د. وضعیت کنونی در امریکا شکل ماسکننباش یتروقابل  فوریت و رنگ نماید تا به سهول
 نابرب»ترور شد گفته بود:  ۱۹۳5های دولت که در النگ سناتور منتقد سیاستآن کشور است. هوی

جورج « کنم فاشیزم در امریکا به نام ضدفاشیزم، به نام امنیت ملی خواهد آمد.ام فکر میی طوالنیتجربه
راجع به فاشیزم امریکایی نوشت:  ۷۰های در سال« حزب پلنگان سیاه»ی کسن از اعضای جانباختهج
ین کشور به صورت مستور هست و این ستر شامل تمام ادعاهای احمقانه و مضحک راجع ا فاشیزم در»

تی رفاه باشد. هر آدمی با حداقل هوش که نتیجه بگیرد ایاالت متحده شباهتی با دولبه دولت رفاه می
دانست که هیتلر می دهد....نشناسی به خرج نمیدارد جز خودفریبی، ریا، طفره رفتن از واقعیات و وظیفه

فراتر از مرزهای آلمان رفته و  این کهداری آلمان قادر نیست خود را از رکود بیرون کشد مگر سرمایه
را بدزدد. اما استراتژی روزولت این بود  ها و کارگران کشورهای دیگرذخایر معدنی، بندرهای آبی، کارخانه

تا با استفاده از قدرت نظامی، آلمان و جاپان را از بازارهای مهم امریکا دور نگهدارد. اگر چه آلمان و جاپان 
قاره امریکا شده بود؛  یانعام بومقطعا متجاوز بودند، باید دانست که امریکا قبل از آنها مرتکب قتل

ها در جنوب غرب را های مکزیکیفریقا ربوده و منحیث برده به امریکا آورد؛ زمینها تن را از امیلیون
چنگالش را بر اکثر کشورهای امریکای  ۱۹۳۰های هاوایی و پورتوریکو را گرفت؛ و تا سالغصب کرد؛ 

های تر امریکا در جنگ دوم نسبت به آلمان این بود که باید ثروتالتین فرو برد. علت حالت دفاعی
 «کرد.هنگفت دزدیده را محافظت می

هایفنگ فعال حقوق سیاهان و از نویسندگان چندین سایت معتبر، در پاسخ به این که آیا امریکا دنی
دهد که فاشیزم ساختی اقتصادی است در خدمت منافع انحصارات؛ با ای فاشیستی است جواب میجامعه

ا، نظارت دولت بر همه شئون زندگی، غارت مردم های مردم امریکتوجه به لگدمال شدن حقوق و آزادی

کشتن شهروندان  ۷۹انفاذ قانون پیتریت، یهایپوستان در عرصهرنگینها، تبعیض فاحش علیه بانکتوسط 

                                                       

ها شما را به ، روزنامهاگر مواظب نباشید»بیند: های امریکا را این چنین ویرانگر میایکس نقش رسانه مالکوم -۷۸
 «کشانند.س نفرت به ستمدیدگان و احساس دوستی نسبت به ستمگران میاحسا

۷۹- The USA Patriot Act «مبر به طور سری توسط دولت اسپت ۱۱تر از دو ماه بعد از کم «قانون امنیت داخلی
 های مدنی است بهقانون اساسی امریکا و آزادیموادی از بوش به تصویب رسید. این قانون که مغایر و ناقض 

دولت حق دارد گمان برد که مطالعه  ؛ها ضبط کندافراد را در کتابخانهها و تتبع دهد تمام یادداشتدولت حق می
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سیستماتیک  هایواقعیات و دروغگوییتحریف  ،۸۰پیلوتهای بیامریکا و جاسوسی از آنان با طیاره

ای واقعا فاشیستی است. گونزالو امریکا جامعه، ۸۱و...« تن پوستواشنگ»، «نیویارک تایمز»، «انانسی»

خواند. جان وایتهید لیرا اقتصاددان، نویسنده و فلمساز امریکایی دولت امریکا را فاشیستی پلیسی می
« هادولت گرگ»اداره کنونی امریکا را پلیسی و « هادولت گرگ» ، در کتابسرشناسنویسنده و وکیل 
هارولد پینتر برنده جایزه نوبل خواهد تا خیلی دیر نشده علیه آن به پا خیزند. م امریکا مینامیده و از مرد
امریکا هیوالیی غیر قابل کنترول است. انگلستان »گفت:  (۲۰۱۳مارچ  6ای ضدجنگ )در راهپیمایی

                                                       

یک مادرکالن سرسفید « کونتر پنچ»ی سایت از یک توطئه کالن تروریستی باشد. به نوشته جزئیممکن است 
ای تواند یک قاتل زنجیرهمی« قانون امنیت» های جنایی است، بر پایه منطقکه در کتابخانه در جستجوی داستان

تهیه و ارسال )« حمایت مادی»لیکس است هر کس از ویکی این قانونباشد! بر اساس قانون هولدر که ضمیمه 
های دولت( به عمل آرد متهم به تروریست بودن، همدستی با تروریست یا تشویق شواهد دایر برخالف رفتاری

، هالکای محاکمه شهروندان این کشور را بدونتواند می گوناگوننیز با قوانین ریکا شود. اردوی امتروریزم می
یکی از  گوانتانامو و های آنبیشتر از تعداد کالج است زندان امریکا رقمی 5۰۰۰دستگیر، زندانی و شکنجه کند. 

آژانس امنیت دهند. ح میا به زندگی در آن ترجیست که اکثر اسیرانش مرگ و خودکشی رترین آنها در دنیامخوف
حجم با استفاده از کمپیوتر، انترنیت و موبایل استخباراتی دیگر امریکا نهاد  ۱6 در کنارای( اسملی امریکا )ان
زندگی و کار  همه جوانبپردازد. این سازمان به جاسوسی در اکناف جهان میها را جمعاوری نموده وسیعی از داده

مردم دنیا و امریکا را ترسانیده و نخواهد شد که د. با این همه امپریالیزم امریکا قادر نشده مردم امریکا را زیر نظر دار
 کند. فلج و مقاومت و مبارزه آنان برای آزادی و عدالت را 

های سیاسی و اجتماعی مردم امریکا ( نیز از افزایش جاسوسی از فعالیت۲۰۱4نومبر  ۱6) «تایمز نیویارک»حتی  -۸۰
 .خبر داد

ق زنان است. در های دشمن دموکراسی و آزادی و حقوآن با دولت« مخالفت»های امریکا از رسواترین دروغ -۸۱
های و دولت ؛نندگیرند که از اطاعت کامل از امریکا سرباز زهایی جا میامریکا عموما دولت« محور شرارت»

متحدان امریکا  ، دوستان وفاشیستیهای اسراییل، ترکیه و تمامی دولت های خلیج،عربستان سعودی، شیخ نشین
 نامدمی« دموکرات و ملی»ا رزمامداران آنها  ،ارتجاع و فاشیزم آنها سکوت اختیار کردهراجع به روند که به شمار می

ی از سیاست ایزنهاور این پیرو«. شیطان و گردنکش»طلب و سران آنها را که خریده نشوند، های استقاللدولت ولی
ی خود ه است اما حرامزادهدانیم که او حرامزادمی»سی اظهار داشته بود: اشاره به جنرال فلیپینی مگابیاست که با 

های آنان مرتکب تخطی»اند که اش هم بیان داشتههای جهادیمقامات امریکایی در ارتباط با حرامزاده« ماست.
 «های خود ما هستند.حقوق بشری شده و فاسد اند اما به هرحال بچه
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 «شود.توسط مشتی بیمار روانی جنایتکار در راس بلیر به مثابه قاتل مسیحی اجیر آنان، اداره می

افتاد. اگر جنگ هالوکاست اتفاق نمیبود آشویتس و ها به اروپا نمیاگر تهاجم نازی»جان پلجر نوشت: 
شدند و بهیمیت بود، حدود یک میلیون نفر کشته نمیدر عراق نمی ۲۰۰۳تجاوزی امریکا و اقمارش در 

ری از آنانی را به طور مخفیانه تربیت بسیا)نیروی ویژه هوایی بریتانیا( لرزاند. اس.ای.اس داعش ما را نمی
( گاریکا چنگو ۲۰۱5فبروری  ۲۷، «هاوسانفارمیشن کلیرنگ« )»و تجهیز کرد که بعدا داعش را ساختند.

کونتر « )»چگونه امریکا موجب ایجاد القاعده و داعش شد»ی هاروارد در مقاله پژوهشگر در پوهنتون
های تروریستی تنها کسانی تعجب خواهند حمایت امریکا از گروهنگارد که از ( می۲۰۱4سپتامبر  ۱۹، «پنچ

المسلمین مصر علیه از اخوان« سیا»بینند و تاریخ را نه. او پس از اشاره به استفاده کرد که اخبار را می
های عرب، نهضت اسالمی اندونیزیا علیه سوکارنو و جماعت اسالمی مارکسیزم بین توده کشششوروی و 

نویسد که القاعده ه ذوالفقار علی بوتو، به نقل از وزیر خارجه اسبق انگلستان روبین کوک میپاکستان علی
ورده به میدان آ« سیا»های استخباراتی غرب است که با پول عربستان توسط بدون شک محصول دستگاه

یت وارد جناجدید و حاال داعش را هم به مثابه یک ماشین  ها در افغانستان بجنگد.تا علیه روس شد
از پیش ساخته و رژیم  داغترتر و در عراق و منطقه را عمیق و قومی های مذهبیصحنه کرد تا خصومت

راجع به نقش امریکا و « کونتر پنچ»مقاالتی در  طیپاتریک کاک برن نیز  ۸۲بشار اسد را براندازد.

                                                       

 درآن چه  یشترعمال ب»: نویسدمیصادق است  هر کجالبر اشقر در باره توطئه امریکا در عراق که در یج -۸۲
 هایطرح سود به امریکایی، نیروهای یکارانهیتجنا رفتار پیرامون تبلیغ از گذشته افتاده اتفاق عراق در اخیر هایماه

 آمده امریکا ارک به آشکارا صدر مقتدا یهپروژ شکست و ییفرقه هایتنش حاد افزایش. است بوده متحد ایاالت
 یبرنده برگ هاتن شد، انجام کاری همه وقتی که دهیمهشدار می هاستمدت دیگر افراد از بسیاری و است. من
های نسخه ترینککالسی اساس بر بوش دولت که خواهد بود ییقبیله و قومی هایتفرقه ایجاد در عراق واشنگتن

 کاری است این "نک حکومت و بینداز تفرقه"کند: برداری میترین روش از آن بهرهلیستی به خودخواهانهامپریا
 و بسته به کار را آن تا اندکرده را خود کوشش حداکثر زادخلیل تا برمر پل از بغداد در واشنگتن انتصابی حکام که
 بسیاری که جا آن تا واشنگتن برای است موهبتی ییقبیله کنونی هایدرگیری منظر، این بجویند. از سود آن از
 هستند. توجه ییقبیله هایحمله بدترین پشت اسراییل و امریکا جاسوسی هایآژانس که اند ها مظنونعراقی از

 جمعیت با نواحی در عرب هایسنی از خیلی شود کهداده می جلوه« مشروع»واقعیت  این با اشغال چگونه کنید که
 اعتمادی چون اندخارجی کرده نیروهای حضور تقاضای خود امنیت تضمین برای کنندتهدید می ساساح که مختلط

 برگردان رضا اسپیلی(« قدرت بسیار خطرناک»)کتاب « ندارند. عراق مسلح نیروهای به
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گیری داعش و رابطه متحدانش ترکیه، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر در قدرت

باشد واقعیتی های بنیادگرا امریکا میخالق گروه این که ۸۳ها با غرب را باز نموده است.تنگاتنگ آن کشور

                                                       

ریکا و ام نترول مردمی کره زمین و تشدید و توجیه کهر گوشمداخله نظامی در ه دستاویززمانی امریکا برای  -۸۳
ها آدمخواران بنیادگرایش نیاز داشت و امروز برای پیشبرد آن مرام« خطر کمونیزم»جاسوسی از آنان به جار زدن 

سانید؛ طالبان را دوست رنموده است: جنایتکاران جهادی افغانستان را پروراند و به قدرت « دشمن سرخ»را جانشین 
گذاشت مناطق وسیعی د و و ناگهان داعش را از زهدانش بیرون دا اعالم داشت و در صدد معامله نوین با آنان است؛

طراح  ورا در عراق و سوریه تصرف کند تا طبق طرح برنارد لویس جاسوس صهیونیست انتلجنس سرویس 
پاکستان، افغانستان،  ران،های امپریالیستی امریکا، با تجزیه کشورهایی از سوریه گرفته تا شمال افریقا، ایسیاست
های برای پیشبرد نقشه وتن نفاق دینی و مذهبی و ملی در آنها، نگذارد دهانش از نفت خاورمیانه دور گردد و کاش

ر آنها دندان این دثباتی و اغتشاش دینی با ایجاد بی هااش علیه چین و روسیه و دیگر کشورسیاسی و اقتصادی
  میانه فرو برد.های آسیایفرانکشتین جدیدش )داعش( را در افغانستان و پاکستان و جمهوری

اعش و سایر نیروهای روسیه از رژیم اسد در سوریه، امریکا که کنترول بر اوضاع منطقه و حفظ د با دفاع قاطع
تر سربرآورده، میانه سریعهای آسیایورزد تا داعش در جمهوریمزدور مذهبی را تا حدودی از دست داده تالش می

 .برسد -چین و روسیه-اج اصلیمذهبی بسوزاند و به آم آنها را در آتش بربریزم ملی و

را دارد ولی اش هبیدخالت روسیه در سوریه و سرکوب بنیادگرایان اگرچه عجالتا سمت تضعیف امریکا و عمال مذ
زمدت به نفع خلق سوریه، گیری رژیم ایران در این جریان، در درابا در نظرداشت ماهیت امپریالیستی روسیه و قدرت

ونه وابستگی به امریکا گ های دیگر تمام نخواهد شد. مردم تنها و تنها با تکیه بر نیروی خود و طرد هرخلق ما و
  توانند به آزادی و بهروزی برسند.یا روسیه است که می

. بنیادگرایان آشکارا یا نهان همواره در خدمت اندهگوناگون پشت و روی یک سک وجوهامپریالیزم و بنیادگرایی از 
ما در این منطقه )خاورمیانه( باید عمیقا و عمیقا »کری تصریح نمود: اند. جانمصالح اقتصادی و سیاسی امریکا بوده

کشی و نسل ،او در حالی که از تجاوز به دخترکان« درگیر باشیم زیرا مستقیما به نفع امنیت و اقتصاد ملی ماست.
گلبدین، عبداهلل، دوستم، عطا محمد، سیاف، های د که باندآرزند، به رویش نمیهای داعش حرف میدیگر جنایت

شوند؛ به رویش تر از داعش را با تشویق و زیر نظر امریکا مرتکب شده و میهای دهشتناکو... جنایت اغبرمحقق، 
بعد  ؟ فرضا نه،شناختداد، او را نمیمی میبکر بغدادی در زندان درس آدمکشی اسالبه ابو« سیا»آرد که وقتی نمی
های مهم عراق مستعمره امریکا بدون د چطور شد که ظرف دو هفته شهراعالم نمواش را دولت« خلیفه»که 

های سیاست !؟سال زمان خواهد گرفت ۳۰کوب داعش مقاومتی تسلیم شدند و واشنگتن اعالم نمود که سر



  
 ۱۱6 !یمامه دهمان را جانبازانه اداز اشتباهات، راه یریگبا درس

با وقاحت غریبی اعالم داشت که القاعده و داعش ساخته دست  ۲۰۱6 هیالری کلینتن درآفتابیست. 
نویسد که بهترین راه کمک به اسراییل ود میافشا نم« لیکسویکی»هایش که امریکا اند. همچنان در نامه

نوشت که درست بود تا شخصا  عبارتست از بکاربرد زور در سوریه برای براندازی رژیم آن. عالوتا او
وسالویا نابودگر یوگ ،کالرکو همزمان، جنرال چهار ستاره وسلیخانواده بشار اسد را به مرگ تهدید کند. 

ه ما ب متحدانبا کمک دوستان و  داعش»گفت:  ۲۰۰4دموکرات در جمهوری از حزب و کاندید ریاست
 « .وجود آمد

رحم ما و ندایی از مغاک: سرشت بی»کتاب و استاد چند پوهنتون امریکا در  ۱5بیش از  مولفهیور جان
داری امریکا درست مثل آلمان هیتلری هوس تسلط بر جهان را دارد و نویسد که سرمایهمی« طلبیقدرت
های ارزش»داند چنانچه بوش گفت و احمق و نوکرمنش می قسیز امریکاییان همه ابنای بشر را غیر ا

امریکا با آلمان ی او در مقایسه« باشند.ای صحیح و برحق میامریکایی برای هر کس و در هر جامعه
وژی نازی را های آلمان در مقابل عرضه تنعم اقتصادی، اطاعت از ایدیولگوید که همان طور که نازیمی

از مردم آلمان خواستند سیستم امریکا هم در بدل تنعم اقتصادی، از امریکاییان خواستار اطاعت مطلق از 
، فتح جهان و امحای هر «حل نهاییراه»های آلمان طور که برای نازیداری است.... همان نظام سرمایه

د، شدنهای آرین میآلمانی ادمه باید خو بقی -منجمله یهودیان-دانستند چه بود که ناخواستنی می آن
تنها وسیله مبادله و داری امریکا هم عبارتست از تسخیر جهان به نحوی که دالر سرمایه« حل نهاییراه»

ها به خوشگذرانی معتاد شده و از امریکا فرمان برند.... حرص تمام انسان ،گردددر دنیا  ذخیره ارزش
. حرص امریکاییان هم فقط زمانی فرو خواهد نشست که ندکست خوردها زمانی پایان گرفت که شآلمانی

ها شکست خوردند اما شیطان نازیزم در بهشت دموکراتیک .. نازی.منهدم شوند. اقتصادیاز نظر 

                                                       

ها امریکا ست. با این جنگ افروزیهای ارتجاعی منطقه اامپریالیستی امریکا عامل اصلی جنگ یمن و رقابت نیرو
ترکیه و سایر  ،عربستان ،فروشد؛ ایرانها دالر اسلحه میکوبد و میلیاردتر میاش را در خاورمیانه محکممیخ
های زایی قادر به ادامه حیات نیستند زمینه تداوم استبداد و سرکوب جنبشپیشه که بدون بحرانهای جنایتدولت

سوریه و یمن جزء  سوختنگردند. های تروریستی مقتدرتر مییابند و داعش و دیگر گروهمی آزادیخواهانه مردم را
های خاورمیانه و حفظ منافع طرحی برای تسلط کامل امریکا بر نفت و کشور-است « پروژه خاورمیانه بزرگ»

نسکی در اواخر برژی. «آزادی زنان»و « حقوق بشر»، «دموکراسی»، «جنگ با تروریزم»های آشنای اسراییل به نام
باید کلیه کشورهای منطقه از ترکیه گرفته تا  ل ضرورییبا استفاده از تمام وسا» راجع به این پروژه گفت: ۹۰دهه 

 «تبعیت کنند. منافع آمریکا پاکستان از
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هیوالی فاشیزم با حمایت امریکا و  ا نیزدر اروپ ۸4داری در امریکا کامال زنده و سالمت است.سرمایه

: باشدد کرده است. دفاع از فاشیزم از سنن حک شده در سیاست بورژوازی اروپا میبورژوازی اروپا سر بلن
ای در روم ولوگ امپریالیزم در سخنرانییایدسرچرچیل  کارگری. انقالب و مارکسیزم علیه فاشیزم با
علیه بودم، یقین دارم که از آغاز تا پایان مبارزه ظفرمندتان اگر من ایتالیایی می»( گفت: ۱۹۲۷جنوری )

ها قبل از ظهور فاشیزم در فرانکلین روزولت سال «بودم.اشتها و ولع حیوانی لنینیزم، کامال با شما می
 خصوصی بخش در قدرت رشد مردم اگر ماند نخواهد مصون دموکراسی آزادی»امریکا اعالم خطر کرد: 

 دولت تصاحب- است زمفاشی ماهیتا این. کنند تحمل شود، ترقوی دموکراتیک دولت از که حدی تا را
 بین امروز... باشد داشته کنترول در را خصوصی قدرت که دیگری نیروی هر یا گروه یک فرد، یک توسط

از  ۱۹6۱به همین گونه ایزنهاور در « .باشدمی رشد حال در ،تاریخ در خصوصی سابقه قدرتبی تمرکز ما
 در امریکا هشدار داد.نظامی -صنعتینفوذ مجتمع 

در امریکای التین که اگر با  ولت مترقید دچناستقرار  ؛۸5دالر سیادتریزش یب افول: در سراش( ۳

 «خلق در یونیفورم نظامی»یی که آن را تصفیه اردو ،هاآلنده )عدم تسلیح تودهاهای خطگیری از درس

                                                       

 ند.او مبارزان افشاگر فاشیزم امریکایی  اندیشمندانشمار بی هایی ازذکر شد نمونهآن چه  -۸4

با کنار آمدن  به رغم-باشد. قذافی و صدام نفتی امریکا سقف و ستون قدرت امپراتوری امریکا می دالر -۸5
شدند. با این عمل های شان مثله میغیر از دالر بود که باید اعدام و کشور یبه خاطر فروش نفت به ارز -امپریالیزم

هد داشت. جان پلجر رنوشتی مثل آن دو خواکند س تهدیدامریکا پیام داد که هر کشوری که امپراتوری دالر را 
ی لیبیا و امتناع از فروش از نظر اوباما، کامرون و سرکوزی جرم اصلی قذافی عبارت بود از استقالل اقتصاد»نوشت: 

ر افریقا ایجاد کند. و خواست واحد پولی مشترک با پشتوانه تال و یک بانک سرتاسری دنفت آن به دالر. قذافی می
توانست امی بود نمینظ "همکاری"های افریقایی با مریکا که خواستار ورود به افریقا و تطمیع دولتاین برای ا

وش نفت عراق و چنگ نویسنده مالیزیایی نیز علت اصلی کشتن صدام و قذافی را فرمتیاس« قابل تحمل باشد.
 اعمال به توسل با امپریالیزم که اینست تربنیادی مسئله شد، اشاره چنانچه داند. البتهمی لیبیا به ارزی غیر از دالر

 یهابازار تا گیردب را رفاه و صنعت و علم به ماندهعقب یهاکشور حصول خواهد جلومی فاشیزمی و زور گونه هر
 هاینشینشیخ و عربستان ننگهداشت قالده در و سوریه، و لیبیا عراق، نابودی البته. نگردند خارج کنترولش از آنها

 نتیجه در و آمده واردای خدشه خاورمیانه گاز و نفت بر تسلطش گذاردنمی امریکا که خوردمی آب هم این زا خلیج،
 .ببازد را چین اول درجه در و رقیبان حیاتی شریان بر نظارتش
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اره از آنها را واژگون نخواهد توانست، و خارج شدن این ق« سیا»از عوامل امریکا( توام باشد  نامیدمی

چند قطبی شدن جهان یک قطبی؛ حتی سرکشی متحدان  ؛۸6رقگسترش فامریکا؛ « خلوت حیاط»صورت 

ورزند؛ دست رد زدن مردم سوریه و تسلیم از مواجهه قاطع ابا می آن کهامریکا از اوامر و نواهی آن با 
مسلحانه و مناطق اش؛ ناکامی در انحالل مبارزه نشدن رژیم بشار اسد به امریکا و نوکران اسالمی

ی نیروهای انقالبی در فلیپین، کردستان، هند و پیرو؛ نزول معیار و کیفیت زندگی؛ نقض حقوق آزادشده
ها معلول و بیمار روانی جنگی؛ میزان باالی خودکشی و افسردگی های دموکراتیک؛ وجود میلیونو آزادی

از نظام؛ بیکاری و هزارها  آمدهجانافراد به گر اماکن توسطدر مکاتب و دی ی خونینهاو طالق؛ تیراندازی
، شتهسال پیش را ندا 5۰توان اقتصادی دهد که این امپراتوری خبر می پوسیدنآفت اجتماعی دیگر از 

از منابع  اشبرداریبهره و خورانههای جهاندر حدی که از تعقیب نقشهنه بال و پرش ریخته ولی هنوز 
امپریالیزم  آید.در گرداب بحران از پا درزار کار ارزان عاجز بوده و خود به خود االبحار و دستیابی به باتحت

مهار  هاانقالبمبارزات و گذراند که اگر با اش بر جهان دورانی را از سر میبا احساس افول آقاییامریکا 
 .اندخواهد کشتر و حتی هستوی های مدهشنشود جهان را به کام جنگ

ی نظامیان بر آن ایهلبی به ترجمه ا.م.شیری از امکان وقوع کودتا در امریکا و سمفسرانی روسی در مطا
را شاهد  ۱۹۷۳-۱۹6۷های در سال« سیا» اسبقحرف زده و ادعای پروفیسور چالمرس جانسن مشاور 

ادند ولی در بست خطرناک سوق دچینی کشور را به بنمن یقین دارم که جورج بوش و دیک»آورند: می
بحران  خواهد کرد.نفقط آنها مقصر نیستند و خلع آنها از قدرت به هیچ وجه به حل مشکل کمک این کار 

ه است. توسع مدیریت دولتی در ایاالت متحده امریکا حداقل از جنگ جهانی دوم شروع و رشد کرده
تمع صنایع های بلندی در مجو الغر شدن قوه مقننه و قضاییه، ریشه "جمهوریامپراتوری ریاست"

اند که انگار سیدهرترین محافل اجتماعی به این نتیجه نظامی دوره پس از جنگ دارند به طوری که وسیع
کند که یک پادشاه جمهور کشور را هم اینک چنان اداره مییسیارتش کارآمدترین نهاد دولتی ما است. ر

دارد که از کنگره،  اختیار او سازمان سیا و ارتش شخصی در .توانست آن طور اداره کندعادی به مشکل می
 «.دهد، محرمانه استکنند، زیرا هر کاری که سازمان سیا انجام میمطبوعات یا جامعه تبعیت نمی

هانوئر، یکی از ابرثروتمندان آمریکایی که خود نیک( »۱۳۹۳سرطان  ۱۰سی )بیی بیو بر اساس نوشته

                                                       

میرند. یمه صحی مینداشتن ب باشد و ساالنه هزاران نفر به علتمی %۱5نفوس زیر خط فقر در امریکا باالی  -۸6
 گیرند.جمعیت را در بر می %۱5 از کمترهای اروپایی فوس زیر خط فقر در آلمان، بریتانیا، اسپانیا، پولند و غیره کشورن
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به دوستان  ،"پولیتیکو"مطلبی در نشریه داند در دهم درصد جامعه از نظر دارایی میرا جزء یک
هشدار داده شکاف طبقاتی به حدی رسیده که اگر تغییراتی سریع اعمال نشود شاهد  "شاتریلیونر"

 ویرانگریاگر برای حل نابرابری "اتفاقاتی مثل انقالب اکتبر روسیه یا انقالب کبیر فرانسه خواهیم بود. 
ای تحمل چنین نابرابری م، چوبش را خواهیم خورد. هیچ جامعهکه در این اقتصاد وجود دارد کاری نکنی

گونه انباشته شده باشد و سرانجام  ای را ندارد. در واقع در تاریخ بشر مثالی وجود ندارد که ثروت اینفزاینده
چون این "از خواب بیدار شوند که  کندگوشزد میانی مثل خود او به ثروتمند" چوبش را نخورده باشد.

مریکا در مقابل بهار عربی یا اکنید کنید و تصور می. شما در رویا زندگی میدوام نخواهد داشتوضعیت 
ابتدا آرام دارد اما انقالب مثل ورشکستگی است،  "مصونیت"انقالب اکتبر روسیه یا انقالب کبیر فرانسه 

به  که جامعه امریکا زدگیرغم آن همه شواهد دایر بر طاعونعلی یکنل« ".آیدیم یبعد ناگهانو  آرام
اش تا تامین رفاه اجتماعی به زوال معنویش ی بودجه نظامیلوترکینگ بنا بر افزایش ساالنهقول مارتین
ون در آن، عجیب است که طارق علی ترتسکیست، هانوئر به امکان انفجار از دراعتراف شود، و نزدیک می

قد راست  ودیده  زوالبیناپذیر و تکنولوژی چالش این امپراتوری را از لحاظ نظامی، اقتصادی، سیاسی و
که  در حالی(. ۲۰۱5اپریل  ۱۹، «کونترپنچ)»داند بافی میقدرت دیگری )چین( در برابر آن را خیال کردن

زیر »و دولت امریکا در دنیا دارد در اثرش « سیا»های که چند کتاب راجع به افشای جنایت یکومکلفردآ
چین  ۲۰۳۰نگارد که در ( می۲۰۱۷)چاپ « یی: ظهور و سقوط قدرت جهانی امریکاهای قرن امریکاسایه

در عرصه اقتصادی و نظامی از امریکا پیشی گرفته و این امپراتوری از فرمانروایی بر جهان باز خواهد 
 د؟خواهد بوشکوفایی امریکا احیاگر چگونه  رفت،نابودی سوی باالخره به  آلمان که در فاشیزمماند. 

مریکا در شوروی اکنان سفیر آفتابی بوده است. جورجامریکا کامال انه جهانخوار بینش ی:جهانخوار (۴

ما »بندی کرد: های پس از جنگ دوم جهانی، سیاست خارجی و داخلی امریکا را چنین فرمولدر سال
یزد. انگی% است که حسادت دیگران را بر م6.۳ما فقط % ثروت جهان هستیم اما جمعیت 5۰صاحب 

سیبی به جامعه ملی آاست که این موقعیت ممتاز بدون  یروابط چنان آن هیوظیفه واقعی ما در آینده ارا
یابافانه حذر کرده و ورونه برخورد احساساتی و عاطفی و ما حفظ گردد. برای انجام این کار باید از هر گ

ی اهداف ر بارهاز سخن گفتن دخود تمرکز بخشیم.... ما باید  در هر کجا باید بر اهداف ملی فوری
یست نآن روز دور  کردن پایان دهیم. تیکهای زندگی و دموکرامعیار یاغیرواقعی نظیر حقوق بشر، ارتق

کمتر مانع ما  گرایانهآرمانکه مجبور شویم رک و راست مفاهیم قدرت را به کار گیریم. هر چه شعارهای 
د که به نام دفاع دارا هم که البته امریکا این حق ر افزودمی بود حتمااگر او امروز زنده می« شوند، بهتر.

ا فشاری خردکننده بکرده یا  و نابود ، هر کشوری را اشغال«حقوق زنان»و « دموکراسی»، «حقوق بشر»از 
 وا دارد.  و رضا به تسلیم
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دارد: بیان می کندهپوستسیاست امپریالیستی امریکا را « مانیفستی برای جهان سریع»توماس فریدمن در 
سیار توانا دچار تردید بتواند از اقدام به مثابه ابرقدرتی گرایی کار کند، امریکا نمیجهان آن کهبرای »

دانالد بدون کمهرگز کارایی نخواهد داشت. شرکت  نامرئیبازار بدون یک مشت  نامرئیدست  .شود...
که دنیای  ئینامر یافت. و مشترونق نمی، هرگز ۱5داگالس سازنده هواپیمای جنگی اف دانلوجود مک

یروهای هوایی، بحری های دره سیلیکان، مصون نگاه داشته، عبارتست از ارتش، نامروز را برای تکنولوژی
 «و تفنگداران دریایی امریکا.

اعتیاد  - ۱۰۱لیزم امپریا»ای با عنوان ( در مقاله۲۰۰6سپتامبر  ۱۷« )نتزی»استیفن لیندین در سایت 
آجندای یک  دیگر گفتگو ندارد که امریکا دارای»نویسد: می« یکا به جنگ، ویرانگری و جنونامر

اصلی امریکا که طی  امپراتوری است.... از همان زمان ورود و تصادم نخستین استعمارگران با باشندگان
جویی و هوسعتهای شان قصابی شدند، ها تن آنان به منظور غصب امالک و داراییچندین سده میلیون

رحم و های بیبومی" با قید "اعالمیه استقالل ما"ست. ما وجود داشته ا DNAگری همیشه در نظامی
کند. پس ما به نفع امپراتوری ، امحای بومیان توسط استعمارگران امریکایی را توجیهی اخالقی می"وحشی

 «آمدیم، چاپیدیم و فتح کردیم.

بیت امپراتوری کره )اتاق فکری که با هدف تث« رن نوین امریکاپروژه برای ق»پال ولفوویچ از موسسان 
آن است( نوشت  یکی از سران خلیلزادبنا نهاده شد و زلمی ۱۹۹۷یگر در ارضی امریکا و سرکوب ملل د

ولی  اه دهد.ربه چالش گرفتن ما را در سر  هوایشوروی هیچ قدرتی نباید حتی  اضمحاللکه پس از 
ند و به رقیبان آن اهای صنعتی خود در صدد همسری با امریکا رنیزه کردن پایهاینک چین و روسیه با مد

خواهد درکشورهای اش تشنه نفت و گاز و مواد خام است میاند. چین که جهت رشد اقتصادیبدل شده
و ، افغانستان، اقیانوسیه میانههایش در آسیایکوشد با پایگاهمیافریقایی و آسیایی نفوذ یابد. امریکا 

 جنوبی کمر بندی را به دور چین ایجاد کند. کوریای

به معنی تهدید مستقیم روسیه است که خطر جنگ با روسیه را به دنبال خواهد  ۸۷دخالت امریکا در اکراین

                                                       

بنیاد ملی برای »ا به یاری اقرار داشت که امریک آشکارا« انانسی»ویکتوریا نولند معاون وزیر خارجه امریکا در  -۸۷
ای میلیارد دالر بر 5( و شرکت نفتی شیورن بیش از National Endowment for Democracy« )دموکراسی

 تحقق کودتا در اکراین و کنترول آن توسط امریکا فرستاد.
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 ۸۸داشت.

ن دو به آسانی اجازه اش با چین و روسیه در جنگ سوریه هم مشهود است. ایتضاد امریکا و اقمار اروپایی
نقسام چین و روسیه اسوریه چون لیبیا سقوط کرده راه اشغال ایران باز و حلقه محاصره و  نخواهند داد

دم سوریه که به مر تر شود. مخالفت چین و روسیه در برانداختن بشار اسد از سر دلسوزی آنها نسبتتنگ
که دولت سوریه  ران بهکمک ای ماننداند، نیست، « سیا»و نیروهای بنیادگرای مولود  او قربانی دیکتاتوری

والیت فقیه  عه، تحکیم و توسحفظا از سر عالقمندی مالیان جنایتکار به مردم سوریه نه بلکه صرف
 باشد.می

و « خیرخواهی»ی ای جنبهباید یادآور شد که تحرکات چین برای آوردن طالبان بر میز مذاکره نیز ذره
همسو با نقشه  هایشبه رغم تضاد داشته وپوشالی نطالبان و دولت ما زیر سنگدوستی با مردم اسیر 

اش در آسیای میانه( های اقتصادی و سیاسی)ایجاد دولتی با شرکت طالبان و پیشبرد راحت پروژه امریکا
پوشالی( ادامه های چین و در واقع زدوبند با میهنفروشان افغانستان )طالبان و دولتباشد. پادرمیانیمی

دریغ مادی و سیاسی به باندهای در جریان جنگ ضدروسی )کمک بیسیاست آن کشور پس از مائو و 
یگانه دعوت از -به پیکنگ « وزیرخارجه دولت مجاهدین» منحیثزده گلبدین بنیادگرا و دعوت شتاب

زیرزمینی افغانستان هم چیزی نیست که چین به آن  نخوردهدست( است. البته منابع !طرف یگانه کشور

                                                       

های از امضای پیمان حد و حصر است مثل امتناعها بیتازی و بدمعاشی امریکا در مقابل سایر کشورتحکم، یکه -۸۸
های الحهای هستوی، منع فروش سمنع ازدیاد بمبهای بیولوژیکی و سمی، های بالستیک، سالحضد موشک
ا راجع به عدم هن دولتهای زیرزمینی و... که در این واکنش امپریالیستی جورج بوش به انتقادات سراخفیف، ماین

گذارم اما این موضع امریکا به دیدگاه شما احترام می»زیست کیوتو به خوبی بازتاب یافته: اجرای پروتکل محیط
قبل از آن چه  رای مااین حق امریکا است... ما کاری نخواهیم کرد که اقتصادمان صدمه ببیند. زیرا ب است چون

ها که آلمان را برتر و مافوق همه مثل نازیو هیالری کلنتن اوباما « .استایاالت متحده مردم همه اهمیت دارد 
تواند پابند نمیانونی یعنی به هیچ قید و ق «است.نکردنی  نظرو صرفامریکا استثنایی » ندگفتند، اعالم داشتمی

درگیری ما در »داند: می« ضرورت»کری آزخواهی امپریالیستی امریکا را جان باشد و باید جهان را رهبری کند؛
 نسکیزبیگنیف برژی ابدر کتولوژی امپریالیستی یاین تلقیات ناشی از اید« دنیا نه انتخاب بلکه یک ضرورت است.

های ها و اقتصادلتمردمان، دو»یابد: در این عبارت بیان می« و برق فن: نقش امریکا در عصر ندورابین دو »
 «های چند ملیتی باشند.ها و شرکتها باید خادم بانکجمیع ملت
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 «(در چین چه خبر است؟»شود به پیوست  )رجوع شد.نداشته با چشم

ولت دیگر آسیایی دو چین و روسیه )که در سازمان همکاری شانگهای با چند  ،چند تضاد بین امریکا هر
 تحریکرا  امی آنهاهای تهاجمی جدید و افزایش هزینه نظبا سالحاند( شدید است و امریکا متحد گردیده

وطئه در این و آن جا، تو تجاوز و  یمسایل با جاپان و اروپا نیز ضمن همنوایی در این امپریالیزمکند، می
اقدامات  مخالف ،از جنگ با روسیه هراسان یباشد. اروپابر سر تقسیم مجدد جهان در کشمکش می

 اکراین است. ردنظامی امریکا 

اند برای شان ها در آن هجوم بردهعراق، لیبیا و هر کشوری که امپریالیست های امریکا:( باتالق۵

باید پذیرفت که وضعیت در افغانستان » نالید:شده است. دیس براون وزیر دفاع بریتانیا  بارهالکتباتالقی 
گویی پنتاگون به خود آمده وزیر دفاع امریکا  گیتسرابرت و « پنداشتیم.چه است که می بسیار بدتر از آن
یعنی تغییر جبری رژیم و به تعقیب -رسد که ما عراق و افغانستان دیگری به نظر نمی»: است که گفت

زیرپای  فوران آتشفشانمردم دنیا  ۹۰«ها تکرار کنیم.را به این زودی در آتش جنگ ۸۹سازیآن ملت

 د.ننبیمی را تدارکمتجاوزان امریکا و متحدان 

بحران اقتصادی و  و جی سیطره آن بر جهان، صعود چینها، غروب تدریبا شکست امریکا در جنگ
یابند و این شرایط عینی انقالب را مساعدتر های امپریالیستی شدت میها بین قطباجتماعی، تضاد

شکست مخصوصا برجا ماندن سوریه و بشار اسد و بار امریکا در ویتنام، سازد. پس از شکست خفتمی
پارچه و ترین نمونه پیروزی خلقی کوچک اما یکفروزان ،کوبانیمردم  توسط «سیا» داعش مخلوق

ارزه رود. حماسه کوبانی برای ستمدیدگان دنیا در مبتر به شمار میمصمم و آگاه بر دشمنی به مراتب قوی
به « کمک»و های امریکا در سوریه استقرار نیرو بهایی است.امپریالیزم و بنیادگرایی سرمشق گرانبر ضد
ها از این کنند کوردبخش آنان با نگرانی آرزو میها خطری جدی است که همه دوستداران نبرد الهامکورد

                                                       

 و گذاردنمی فرق دولت و ملت بین امریکا های نامنهاد است.دولت ایجادامریکا برای اسم رمز « سازیملت» -۸۹
 «سازیدولت» همان «سازیملت» ازاش افغانی پادوان خود و مراد بنا بر این. داندمی شهروندی عادلم را ملیت
 .است« سیا»ساخت و خواست  دولتی یعنی

 .۲۰۰۸سخنرانی در پوهنتون ملی دفاع، سپتامبر  -۹۰

http://a-l-o.maoism.ru/payvast_china_july_2018_afghanistan_liberation_org.pdf
http://a-l-o.maoism.ru/payvast_china_july_2018_afghanistan_liberation_org.pdf
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هر چند هیچ کدام به بار –های عرب خیزشساز نیز سرافراز بیرون آیند. چالش بسیار وخیم و سرنوشت
یرها، وضع یونان، تظاهرات و اعتصابات بزرگ کارگری سن، تسخوهای ویسکانسن و فرگنشست، جنبشن

ی هادهنده آن اند که در کنار عوامل نامساعد، فصل تازه جنبشدر افریقای جنوبی، هند، برازیل و... نشان
ژاک رانسیر  ها خواهد بود.پیروزی وثیقهکه تنها رهبری چپ در آنها در جهان آغاز شده  فرودفراز و با 

های ضدامپریالیستی در غرب و جهان سوم برای دنیای گوید که جنبشفرانسوی میمتفکر مارکسیست 
 سی سیاسی و اقتصادی خواهند رسید.دموکراای سوسیالیستی به رهایی و نوین و بهتر با تشکل و برنامه

تواند بشریت را از تنها انقالبی سوسیالیستی پرولتری می»حرف همان است که لنین گفته  و خالصه
های امپریالیستی ایجاد کرده، برهاند. مهم نیست که انقالب با ها و جنگت کنونی که امپریالیستبسبن

ها و امواج ضدانقالب، پیروزی نهایی پرولتاریا رغم شکستهایی مواجه خواهد شد و علیچه دشواری
 «.قطعی است

های ستمدیده با ضاد خلقهای اساسی در حال رشد در جهان )تتضاددر میان با عطف به آن چه گفتیم، 
ریا و بورژوازی در های امپریالیستی، تضاد پرولتاخود کشور بین تضادامپریالیزم و دالالن حاکم آن، 

بخصوص ابرقدرت  مامپریالیز با ستمدیدههای خلق تضادداری و امپریالیستی(، سرمایهپیشرفته های کشور
یابند که بهتر در می های جهان روز تا روزشد زیرا خلقباهای وابسته به آن تضاد عمده میدولت و امریکا

بدون پاره کردن  وامریکا دشمن شماره یک و نماینده و حامی هرگونه ارتجاع و ستم بوده  مپریالیزما
 اش روی آزادی و روزبهی را نخواهند دید.های بومیزنجیر آن و به زیر کشیدن سگ

 ایران

ایران، کشوری که بیش از همه از آن آسیب دید  ۱۳5۷الب شکست انق وتوسط خمینی با غصب قدرت 
از روشنفکران افغانی وابسته به  انبوهیمذهب و افغانستان بود که آن رژیم هشت گروه تروریست شیعه

گیران با این تفاوت که پاکستان به تفنگ، خود را پرورده و به افغانستان گسیل داشت. درست مثل پاکستان
های چندان خواست بپردازد. تفاوت توانست و نهمی به حقنه ایدیولوژیک روشنفکران نهمزدور اکتفا کرد و 

ی خاین وجود دارند: طالبان که در دولت نیستند، پاکستان آنان را دیگری نیز در برخورد بین دو همسایه
کر ایران کشاند و زمانی که احزاب و عناصر نوو خیانت مسلحانه به وطن شان میبه قبول بندگی خود 

 «والیت فقیه»رژیم هم خارج از دولت باشند، با تفنگ خواستار الحاق افغانستان به ایران خواهند شد؛ 
های شان دیروز به پناهجویان افغان را که بازخواستگری ندارند با تهدید و اجبار و گروگان گرفتن خانواده

 طریق از هابا فرستادن افغان پاکستان ؛فرستاد و امروز در سوریه به نفع رژیم بشار اسدجنگ عراق می
سابق، خون هزاران هموطن  یوگوسالویای و آذربایجان کشمیر، در جنگ به ربانی و سیاف گلبدین، احزاب
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شود حتی اجساد را به بستگان شان زند و حاضر نمیهزاران افغان را دار میرا به گردن دارد؛ ایران  ما
گاه  ها و مداخالت آن کشور هیچاز ایران، جنایت« مقامات»سایر  بسپارد و به علت پول گرفتن کرزی و

شود؛ در پاکستان کمتر روشنفکری تحت فریبانه دولت پوشالی مواجه نمیبا اعتراض ولو ساختگی و عوام
تمامی  زیرکانهقدر سیستماتیک و  های ضد افغانی دولت قرار دارند ولی رژیم ایران آنتاثیر سیاست

کند که حتی برخی شاعران و نویسندگان ظاهرا اش هدایت میهای ضدافغانیتوجیه سیاست ها را دررسانه
گری برای به طور مثال نوحهاست ) داده تنزلصدایی با خود هم غیر رژیمی آن کشور را هم به ذلت

 «ست.عنوان کمتر از خطر کمونیزم نیخطر طالبان و القاعده به هیچ»کالمش بود که تکیه احمدشاه مسعود
از افشای روشنفکران در خط  آورشرمهای چپ خارج ایران هم متاسفانه با سکوتی سازمان قسمتدر این 

دهد ؛ بنابر حاکمیت میهنفروشان در کشور ما، ایران همانند پاکستان به خود حق می(اندرژیم کوتاه آمده
منشانه دریغ نکند. مثال د ارباباش نگریسته و از هیچ برخور«عمق استراتیژیک»به مثابه  به افغانستان

لب فرو بستن اراذل حاکم وطنی را در مقابل، سلما و  ،آبادخان، بخشکاری در اعمار بندهای کمالخراب
در دنیا وجود دارد و نه  و دم شاخچنین بیای توان سراغ کرد زیرا نه رژیم مذهبیدر هیچ جایی نمی

های ایران و که پیش رژیم و شرکارزی و غنی و عبداهلل دملی نظیر کاختیار و ضچنین بی پوشالیانی
 اند. آبپردهنپاکستان 

کی دو تلویزیون را هایی از جهادیان و یبخش ،طالبان ،. پاکستاننتیجه کار هر دو ارتجاع نمایان است
ها ده  -سنی و غیرهخلیلی، محقق، عبداهلل، انوری، مح-لیسان مشهورش دارد. اما ایران عالوه بر کاسه

و  ا به جا کردهج، شاعر و فلمساز را در هر سوراخ و سنبه دولت مدرس، سیاستدان، نویسندهاستاد و 
رو اگر کسی  نیا ترتیب خیلی بیشتر از پاکستان به آلودن کشور ما به زهرش مشغول است. و ازبدین

رهنگیان و ح فبه اصطالای گلهشود در ثنا و صفت دولت پاکستان و سرانش چیزی بگوید، یافت نمی
 ستایند.اش را میآزرم رژیم ایران و سران مرده و زندهآشکارا و بی اند کهسیاستمداران 

ها و هر قدر عمر رژیم فاشیستی مذهبی ایران طول کشد به همان اندازه مردم و جنبش انقالبی ما از باند
رفت که والیت فقیه به دست زمانی پایان خواهد گ زجرید. این کشخواهند  زجرپرست روشنفکران ایران

ایران به  آیندهدهد. اگر انقالب  گسترو عدالت ده و جایش را به رژیمی سکیوالربرافتاتوانای مردم ایران 
اش ادامه خواهد داد منتها با نام و رنگ دیگر. خطر ، رژیم قاتل به موجودیتنباشد رهبری طبقه کارگر

ترین فرزندان ایران نخبهنی که از سروپای شان خون خمی و مداحان به رهبری شاگردان« جنبش سبز»
رژیمی که  .قدرت را دزدیده و عصای زیر بغل رژیم گردد وهله نخستکمین است تا در  در چکدمی

ها و بحران داخلی اما تضاد ،طلبانه با امریکا از فشار تحریم رهایی خواهد یافتاحتماال با توافقی تسلیم
، رفرمیزم و «جنبش سبز»داروی که نوشچنان نیست  از آنمردم ایران  هقاطباش و نفرت چند جانبه
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جنگ در یمن به دادش رسیده بتواند. با وصف رضایت صدام و کشورهای عربی به مصالحه، خمینی جنگ 
بدعاقبتی  به جنگ یمن پرداخته، به سببهم که ای عراق را تا نوشیدن جام زهر ادامه داد. و حاال خامنه

 مردم و فشار منطقوی و جهانی، ناگزیر از نوشیدن جام زهر خواهد شد. انزجار آن،

مثابه آغاز پایان عمر  ترین مطالبات مردم را بهمثل هر رژیم فاشیستی تن دادن به ابتدایی «والیت فقیه»
های اعتنا به شعارترین روزنه، مفری خواهد شد تا مردم بیپندارد زیرا کوچکاش میپرخون و خیانت

فاشیزم مذهبی آنها  هایی که درنند. مردم ایران بیشتر از کشوربرک، رژیم را از بیخ «سبز»ی طلبانهحاصال
ی نیستند زیرا تحت اند که قادر به آوردن هیچ تغییری اساسی انتخابات پی بردهبیداد دارد، به مضحکه

ان واژگونی رژیم ت و طرفدارمحال و خودفریبی استقلب بی وانجام انتخابات آزاد « مقام معظم رهبری»
 توانند در آن شرکت کنند. نمی

تاریخی خود را  نقشآنها  از نیروهای چپ فعال در داخل ایران اطالع مشخصی نداریم اما بدون تردید
داران جانی مایههای شان توسط سرخون و فداکاری حاصلبازی کردنی هستند و این بار نخواهند گذاشت 

در  5۲-ور بزمترصد اند مانند کرزی به « سیا»و مجاهدین خلق که در جیب  لبانطسلطنت یامذهبی 
 ، به هدر رود. پوشی شوندتهران تاج

را با « ثبات»ندهای طرفدار ایران در موقعیتی نیستند و نخواهند بود که با :عمال وطنی رژیم ایران

تار فاشیستی با پناهجویان افغان، های ملی و مذهبی برهم زنند زیرا ایران با رفطلبی و جنگشعار تجزیه
های درون ها، نزاعآبروتر نموده و از آن مهمتر رژیم با بحرانافغانستان را بی در تابعش عناصر و احزاب

زای مردم ایران روبروست که امکان استعمال نظامی بردگانش در کشور ما را مالیان حاکم و خشم توفان
های مذهبی و قومی و زبانی تا حد تجزیه افغانستان تشدید اختالفسازد. با این هم ایران از دشوار می

ی دست نخواهد گرفت. از این رو مبارزه با رژیم ایران به موازات ایجاد همبستگی با جنبش آزادیخواهانه
ناپذیر ما باشد درست همانند مخالفت با ارتجاع پاکستان و همسویی ما با مردم ایران باید وظیفه تخطی

با نفـوذ رژیم ایران نه تنها از این لحاظ که بنیادگرایی و ضدامپریالیستی در آن کشور. مبـارزه جنبش ضد
 نماید بلکه از این نگاه هم خطرناکمانندی جنایتکار نمایندگی میولوژی قرون وسطایی و به طور بییاز اید

 دارد و جاسوسان روشنفکرشکشی به نام اسالم را ها و آزادیترین خونریزیهولناکچهار دهه است که 
کنند می کار «برادر ملت دو مشترک فرهنگ و زبان» لوای با وتر خود زیرکانه دیگر مسلکانهم به نسبت

اند. مردم ما باید دریابند که مبارزه با امریکا و عمالش بدون مبارزه با جا شدهو در موسسات آموزشی جابه
واقعیت اینست که دشمنان میهن بریده و کاذب خواهد بود. مروشنفکرش د ایران و خیل وسیع مشتریان
های همجوار و حتا ترکیه هم در ریختن مکروبش در آن شوند و سایر کشورما به این دو خالصه نمی
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 فعال اند که باید علیه نفوذ و مداخله آنها به مردم آگاهی داد.

  پاکستان

دیش را از ما گرفت، فته بود که اگر خدا بنگلهالحق پس از اشغال افغانستان توسط قشون شوروی گاضی
و شیری بودن افغانستان در عوض افغانستان را به ما داد. از آن هنگام تا امروز هیچ دولت پاکستان از گا

های اجتماعی و هم برای سرپوش نهادن بر بحرانو های امریکا هم برای جلب کمک ،سیر نشده است
های ی از کمکها درست کرد و بخش«تنظیم»ترین عناصر مذهبی اعیسیاسی داخلی. پاکستان برای ارتج

و سقوط پوشالیان،  ها را در اختیار آنان گذاشت تا پس از اشغال شورویو عربستان و دیگر دولت« سیا»
ود، کوت گذارده شاش را در کابل داشته باشد تا هم مسئله پشتونستان برای همیشه مسنشاندهدولت دست

قق گردد. جبهه و قلمرو مطیع و تیار در صورت جنگ با هند( متحاش )پشت«اتیژیکعمق استر»هم 
، پاکستان با موافقت ای واحد ناکام ماندندها در اثر دریدن یکدیگر در داشتن اداره«تنظیم»هنگامی که 

الدن لیم بناز تس «آیساآی»د. وقتی طالبان به حکم ناز آستین کشید تا نیاتش را برآوررا  انطالب« سیا»
 وا از اشغال افغانستان ر« پایان با تروریزمجنگ بی»سپتامبر  ۱۱به امریکا سرباز زدند، امریکا به بهانه 

شناخت اش را میآغاز کرد. ولی پاکستان که مثل یک دایه مولودات جهادیاش جهادیمزدوران تکیه بر 
 بارهدو راطالبان  نخواهند بود،کومت کردن ای هم قادر به حو مطمین بود که بدون حمایت امریکا هفته

ش خسته نخواهد شد و هایقلدریها، تجهیز و به جنگ سوق داد. پاکستان از جهادیبه عنوان جانشین 
پیش  و... «داعش»ام بر عوامل خارجی و داخلی طالبان را به ظاهر عاق هم کند، آنان را زیر ن اگر بنا

داند که خشد زیرا میود و نیست که به خیانت به مردم ما خاتمه بانتظار نب پاکستاناز  .خواهد انداخت
و  مانندنمی زندهان و فساد بر جبین، بدون اطاعت از پاکستو خون « آیاسآی»با داغ  ها و طالبانتنظیم

 نفع برد.  فروشی آنانافغانستانتا هستند باید از استعداد 

 و صاحبکشوری بیتن  الوسع گوشتحتی ،هر ارتجاعیایران و ، نباید مردم را آگاه نمود که پاکستا

بودند، نه پاکستان نه ایران و نه رگه در سرزمین ما مسلط نمید. اگر خاینان چندنکنرا می جنگلی شده

د. کشورهای زیادی در جهان گیر تحقیربه این همه  راافغانستان  توانست مردمنمیرژیم دیگری هیچ 

های شان، هیچ قدرتی جرئت حمله مستقیم یا به دولتآنها  هاید تودهبوده و هستند که بنابر اعتما

ای دفع و طرد گردیده غیرمستقیم را بر آنها نداشته یا اگر هم چنین شده باشد بالفاصله با نیرویی توده

یی، ردن بنیادگراواز بیخ در آ دموکراتیک و و سکیوالر برقراری دولتی بدون ،است. قطع دست بیگانگان

های ضدپاکستانی از سوی سرکردگان، گاه نعرهدادن گاه خواهد بود. سر بهابی و دورنمای تابانبی نیرنگ
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نمودن خود و « سفید»ها و وطنفروشی و جهادی، پرده افکندن بر جنایت« گرانتحلیل»روشنفکران و 

بندگی امریکا  پاکستانی با طوقهای ضدردم است. از سوی دیگر اکتانحراف فکر و آماج اصلی مبارزه م

بردند باید به سبب مخلوق . اگر اینان بویی از استقالل میخواهد فریفتو ایران برگردن، فقط ابلهان را 

شدند. بودن، حاضر به محاکمه در پیشگاه مردم افغانستان می« آیاسآی»زنجیری ها سگو سال

با پاکستان بکشانند. خودفروختگی های وسیع مردم را به جنگ بنیادگرایان هرگز نخواهند توانست توده

کند. پاکستان اسناد و جرئت اقدامی برضد پاکستان را از آنان سلب می« ایآیس»و « آیاسآی»به 

ها در دست دارد و از این جهت هم خاینان «تنظیم»از فساد مالی و اخالقی سران  شماریبیمدارک 

ها گرفت زاده«آیساآی»را از دست « خطر پاکستان»تواند دهان بسته نگهدارد. باید حربه مذکور را می

پاکستان، ایران و هر  از بین نرفته تاسلطه خود اینان است که  ،و خطر اصلی سمومو به مردم فهماند که 

چرا شما »به سوال  عامیدفاع و لذیذ خواهد پنداشت. هر پاکستانی بیصیدی ارتجاع دیگر افغانستان را 

وقتی »دهد: پاسخ می با قیافه حق به جانب« اید؟البان، افغانستان را جهنم ساختهها و بعد طبا تنظیم

جنبل و  جادو اقعیت همین است و نه اتمی بودن یوا« یم؟ورهبران شما خر ما شوند چرا آنها را سوار نش

« آیاسآی»و« واواک»، «سیا»پاکستان که توانسته افغانستان را گروگان بگیرد؛ تسلط مشتی جاسوس 

این دو های د. برای پایان دادن به خیانتکاریکننس نمیاست که پاکستان و ایران از گزیدن افغانستان ب

ما  فیودال در وطن پایان داد. اگر در میهنکمپرادور و  در افغانستان باید بر حاکمیت جانیان دولت

 آزادداشتند و مردم اکمیت نمیپاکستان( حامریکا، ایران و های جاسوس )پایگاه بنیادگرایان و تکنوکرات

های ارتجاعی داد. دولترا به خود نمیدر آن جرئت مداخله  دیگری هیچ کشورنه پاکستان و نه ند، بودمی

ند دار رفتارهای سرزمینی که نسبت به آن سوءهترسند از به پا خاستن توداز خیزش ملت خود می چنانچه

ن و فیوداالکراتیک و مردمی جای رژیم ورژیمی دم بدیهی است اگرهم به وحشت خواهند افتاد. 

در کشور ما خاتمه یافته و طالبان و دیگر  یکمپرادوران کنونی در پاکستان را بگیرد مصایب پاکستان

های افغانستان با پاکستان زمانی راه حلی از رمق خواهند افتاد. یعنی تمام تنش« آیاسآی»های اجنت

. ولی تا زمانی که وضع به همین بوزد سیدموکرا نسیمدر یکی از آنها واقعی خواهند یافت که الاقل 

 در امان نخواهد بود. و تحمیل پاکستان وهینمنوال باشد، افغانستان از تزویر و ت

بدبختانه مسئله کلیدی در پاکستان نیز و  افغانستان شبیه هم اندبوی گندیدگی ارتجاع و فساد پاکستان و 
به  زدگیخوابناچاری و  ،از سر درماندگی هاتوده تا ی انقالبیان: نبود نیرویهمان است که در افغانست

داران وابسته به امپریالیزم امید نبسته و برعکس راه رستگاری احزاب ارتجاعی زمینداران بزرگ و سرمایه
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 ۹۱ ببینند و بس.شان را در براندازی آن دشمنان و خرد کردن ماشین دولتی 

ید مستمر، منظم و افغانستان با آزادیخواهاناز سوی  و ترکیه پاکستان ،ایران هایرژیممبارزه برضد 
 شانرسپردگان افغان س این سه دولت و لیهکه مبارزه با امپریالیزم بدون مبارزه ع رودقاطعانه به پیش 

گرایی و بنیاد ینتحاراخیانت آنها در پروراندن و صدور پلیدترین ارتجاع  بریده خواهد بود، بخصوص کهدم
 .شودی میرنگمال« دین و فرهنگ مشترک»و  «امریکاضد»سرخی و سفیده با انقالب در کشور و ضد

ن داشته بصورت های امپریالیستی دیگر و بخصوص بریتانیا نیز در افغانستان دستان خونیبعضی کشور
اب کرده برای پیشبرد خترین و خونخوارترین نیروها و عناصر غالمانش را انتپیدا و پنهان از میان مرتجع

رو بریتانیا دنبالهارد، در کل . اما باوجود تضادهایی که با امریکا دکندآنان را بر مردم ما تحمیل میاش منافع
 های شیطانی امریکا در افغانستان است.سیاست

  

                                                       

در  چپ تنها نیروی مهم»)بخش پاکستان گرایش جهانی ترتسکیستی( که خود را « جدوجهد»سازمان  -۹۱
آمیز، موید میهنفروشان پرچمی معتقد به مبارزه صرفا رفرمیستی و مسالمت استنماید، گروهی قلمداد می« پاکستان

 .ثور ۷بودن کودتای « انقالب»قی و و خل



  
 ۱۲۹ سازمان رهایی افغانستان

 

 فدرالیزمـ  مسئله ملی

 مسئله ملی

 فرهنگ و خلقیات خاصبا ی هایاقوام یا ملیتپرتالطم، ی چندین هزار سال تاریخ در افغانستان در پویه
اند ست( زندگانی داشتهاها، این تنوع را ناگزیر ساخته ها، تهاجمات و نقطه تالقی بودن تمدنخود )مهاجرت

و با همزیستی و  کنندتکلم می و غیره ای، ترکمنی، نورستانیکه به پشتو، فارسی، ازبکی، بلوچی، پشه
ارای وجوه مشترکی دهم  فارسی و پشتو به عنوان دو زبان مراودات و معامالت باعالقمندی به  اختالط و

متحدانه در  چون دلبستگی به افغانستان، آباد کردنش به عنوان خانه مشترک، و بخصوص ایستادگی
ن هر قوم در هنگام اند. حتی فرمانروایاگردیده -چشم همه دشمنان است که خار-تجاوز بیگانگان  مقابل
اش رز و بوم و مردمخود را تنها محدود به این و آن منطقه و قوم معین نکرده و کل این م ،شانتحاکمی

سرزمینی، تاریخی،  اکشان مرکب از یک ملیت نبوده است. پس تنها وجوه اشتر را از خود انگاشته و لشکر
ینی، فرهنگی و د مذهبی، گوناگونیرغم ی اقوام ما را علیدوستو اقتصادی اند که همزیستی و  سیاسی

مذهب و  ،دین ،های تاریخ ممکن ساخته و به آنها موجودیت بخشیده است و نه زباننژادی، در تالطم
 نژاد.

چه هنوز مردم افغانستان به خودآگاهی سیاسی به مفهوم زدوده شدن عالیق قومی و ادغام در ملتی  اگر
ها، اقوام ها بر ملتدم ظهور و تکوین دولتبر تق چه گفتیم، بنا واحد دست نیافته است اما مضاف بر آن

ما که در یک واحد سیاسی با قدرت مرکزی و حدود جغرافیایی به رسمیت شناخته شده از سوی کشورها 
اند که در جریان تکامل اقتصادی و سیاسی در محیطی دولت را اختیار کرده-باشند، موقعیت ملتساکن می

اکمیت به مردم، نظارت مردم بر دولت و تامین حقوق مدنی شهروندان دموکراتیک و مستقل، انتقال حق ح
و با کسب خودآگاهی ملی هویت خود را نه در قومیت )پشتون،  فتهنضج یاهای فردی و اجتماعی( )آزادی

عصر محو رسیدن  فراخواهند دید تا  ۹۲ازبک، هزاره و...( بلکه در افغانی و از افغانستان بودنتاجیک، 

                                                       

هایی است که روشنفکران نوکر افغان یا افغانستانی گفتن مثل تغییر نام افغانستان به آریانا، خراسان و... از بحث -۹۲



  
 ۱۳۰ !یمامه دهمان را جانبازانه اداز اشتباهات، راه یریگبا درس

)چگونگی رهایی یک کشور از زنجیر کشور دیگر، و در داخل  ، ملت و الجرم مسئله ملیهای ملیمرز
در پهنه گیتی. باید تاکید  و تامین تساوی حقوق آنها(ساکن های کشور، الغای ستم و تبعیض بین ملیت

 و ان،رایبنیادگاما پامال  واحد عجین نباشد، یعنی ملتی با دموکراسی و عدالت اگرخودآگاهی ملی  هکرد ک
رغم این تاریخ مشترک با دردهای فاقد ارزش است. ولی علی بودن، احساس برابریبی خانه وبی نان وبی

سال به  ۲۰۰های ضداستعماری و ضدامپریالیستی کلیه اقوام افغانستان بخصوص از جانکاهش و مقاومت
دولتی، مقامات کلیدی  تفویض)با مظاهر تبعیض در  های دیگرسو، آیا ستم حاکمان پشتون بر قوم این
ا و مواصالت، و پسماندگی هتوجهی به ارتقای سطح معیشت و پرداختن به زبان و تاریخ، احداث راهبی

 عمومی( در کشور ما وجود داشته است؟

دو پاسخ شوونیستی به مسئله: قومپرستان پشتون معتقدند افغانستان و باشندگانش از هزاران هزار سال 
که هست وجود داشته، از گزند حوادث در امان بوده و ستم یک ملیت بر ملیت دیگر در گونه  به همین

 است! «برادر کالن بر برادر خرد»آن ادعایی ساختگی و واهی بیش نیست و اگر تفاوتی هم باشد حق 
 ستمگرطبقات  حاکمیتکنند چون از خاتمه ملی را رد می و تبعیض ستم واقعیتصاحبان این دیدگاه، 

دانند که مستقیم یا غیرمستقیم بر آن تکیه ی میتختها واهمه دارند و آن را سوختن تون بر سایر قومپش
تشویق و پشتگرمی ایران  باستم ملی را  ،اند. پاسخ دوم از روشنفکران نوکر جنایتکاران غیرپشتونزده
جری نمایند که مریکا مطرح میخواست رژیم ایران و امپریالیزم ا مطابققدر ارتجاعی، مغرضانه و  آنا ایض
دانند. می« حلیگانه راه»تون )شمال و جنوب( را تجزیه افغانستان به بخش پشتون و غیرپش قرار،و بی

هیچ ضدپشتون  ،به صحنه« واواک»و « ایآیسی»یافتگان تعلیمورود پیش از تجاوز روس و امریکا و 

                                                       

شان، بدبختانه برخی که غیر از رقبای مرتجع پشتون اندو سرجنایتکاران غیرپشتون راه انداخته« سیا»، «واکوا»
برنامگی برای بی، تمرکز بر مبارزه ضدامپریالیستی و ضدبنیادگراییعدم هم از روی شوونیزم، ناآگاهی،  ها«چپ»

اعتنایی یا کم اهمیت دادن به بیدر  ای کهیریدرگ، شونددرگیر آن می، هاتودهجدی بین  کار وسازماندهی 
  شود.اثر میآن، گم و بیعمال مذهبی و غیرمذهبی  محشر اشغالگران امریکا و

خواهند میو... ن زبان آاین و یا نبودن همانند دعوای دانشگاه و پوهنتون، لهجه بودن  هامناقشهاین  کنندگانداغ
بدوزند. طراحان  «کواوا»شود، برای خود کالهی به دستور تان تهدید میاز نمد شرایط جاری که موجودیت افغانس

گیر نشده و به دهتوهیچ گاه های مذکور ن بود که بحثیتوان مطمامریکا اند. اما می ها خادمانگونه بحث این
شان سهستی و نامو ی حقوق وصورت جنبش متجلی نخواهند شد زیرا مردمی گرسنه با لمس در خطر بودن روزمره

 نخواهند بود. و امریکایی هایی با مارک و بوی واواکی و پاکستانیخریدار بنجل



  
 ۱۳۱ سازمان رهایی افغانستان

 مبارزه ملی را مقدم بر مبارزه طبقاتی رویزیونیستی راز منظطاهر بدخشی که « ستم ملی» حتی گروهو 
دهد تا بر شوونیزم نه میبهاها تزد. طرح تجزیه بیشتر از همه به پشتونیسنمی از تجزیه حرف دید،می

شوونیزم »)پیوست وانمود نمایند. « پاسداری از وحدت افغانستان»شان اصرار ورزیده و خود را قهرمانان 
 دیده شود(« و مسئله ملی

های را یکی از راه امریکا که احساس کرد افغانستان مانند عراق برایش باتالق دیگری خواهد شد تجزیه
آن را عملی ا التبه علت مخالفت شدید همه اقوام عجتر سیادت بر آن تشخیص کرد. اما وقتی کم هزینه

یکا خود را از روی نگه دارند. اگر امر« داغ»ی گوناگون موضوع را انحاندید، بر عمالش سپرده که به 
ن از روی زبان و داند، رژیم ایرامی« محق»ی فرضی افغانستان ی جدا شدهقدرت برای تسلط بر هر پاره

خود  «یحق طبیع»را نشین و پاکستان مناطق پشتون ،دن بخش غیرپشتونو مرز مشترک، بلعی دین
 د.نارانگیم

شتون بر افغانستان از ی باال، ما برآنیم که در حاکمیت بودن ارتجاع قوم پدر برابر دو دیدگاه خاینانه
ن است و هر یتی مبرهاعمال تبعیض و ستم ملی بر اقوام غیرپشتون واقع لذاسو و  احمدشاه درانی به این

ه نبودن مردم برای آماد»یا « استقرار دولت نیرومند مرکزی عبدالرحمن خانی»آزادیخواهی که زیر نام 
ات و مارکسیست بودنش خاندان تالیی(، بر آن چشم ببندد، ادعای آزادیخواه، دموکر زبان)ورد « دموکراسی

ها ا کار کنند که تودهو پهن دقتچنان با  خواهد بود. ولی رسالت انقالبیون است تا آن دروغینو  تهیمیان
های طبقاتی راغب روی برتافته و به تشکل« تنظیمی»سمتی و  ،زبانی ،از پیوستن به اجتماعات قومی

، سیاسی و نظامی حاکم  اقتصادی کلیه اقوام را علیه مافیای زحمتکشانگردند. انقالبیون واقعی کارگران و 
 زاند.کنند، تنها چیزی که دشمنان را خواهد لرمی تحدم پشتون و غیر پشتون و حامیان آن

 اتسو اقوام با مشترک های مشخص حرکت کرد. از صدها سال به ایندر درک ستم ملی باید از واقعیت
وطن شان همزیستی و امتزاج داشته و در راه مشمار، در این سرزمین به عنوان تاریخی و فرهنگی بی

به استناد منابع خارجی قوم پشتون ظاهرا در اکثریت بوده  آن کهاند. با هحراست از آن از سر و مال گذشت
اند از نفوذ، گسترش و اداری بودن زبان فارسی جلو نتوانسته و نخواستههیچ گاه اما حکمرانان مستبد آن 

هودگی هایی برای تحمیل زبان پشتو به عمل آوردند ولی دیری نپایید که به بیگیرند. داوود و ظاهرشاه تقال
د. منتج شری از پشتو بیزاای که به تزیید عالقمندی مردم به فارسی و اقدام خود پی بردند، اقدام مسخره

برای اشاعه  «واواک»همان طوری که مجاهدت نویسندگان و شاعران معین با تشویق مادی و سیاسی 
سازد چون زده میز فارسی دلزبانان ما را هم ااصطالحات رایج در ایران در نوشتار و گفتار، حتی فارسی

http://a-l-o.maoism.ru/payvast_chauvinism_masale_mili_may_2018_afghanistan_liberation_org.pdf
http://a-l-o.maoism.ru/payvast_chauvinism_masale_mili_may_2018_afghanistan_liberation_org.pdf
http://a-l-o.maoism.ru/payvast_chauvinism_masale_mili_may_2018_afghanistan_liberation_org.pdf


  
 ۱۳۲ !یمامه دهمان را جانبازانه اداز اشتباهات، راه یریگبا درس

  ۹۳بینند.رژیم فاشیستی ایران می یمداخله «نرم» آن را ابزار

همگان به زبان بلکه های دیگر همراه باشد باری، تقویت پشتو یا فارسی نباید به بهای فراموشی زبان
مادری به عنوان یک حق ها به زبان . باید آموزش مخصوصا کودکان ملیتخود بتوانند بخوانند و بنویسند

امری که تنها در افغانستانی دموکراتیک طبیعی که نقش مهمی در تسریع رشد آنان دارد نهادینه گردد، 
تر بوده ها تا حال اعمال ستم طبقاتی بر مردم نسبت به ستم ملی به مراتب سهمگینمتصور است. از دور

جانب دیگر، طبقات حاکم پشتون جهت منقاد توانست موجب تضعیف ستم ملی نگردد. از است و این نمی
ای که تا ستمکاری، سرکردگان سایر اقوام را در کنار خود جا دادند، شیوه تداومتر اقوام و ساختن آسان

خود دارند تا از مطالبات های سرجنایتکاران اقوام را در باند کرزی، مانندحال مرعیست. غنی و عبداهلل، 
های بزرگ و تاریخ ما قیام ،هاییتطمیع سران اقوام با دادن امتیاز همین دلیل  ها جلو گیرند. بهبرحق قوم

عبدالرحمن  ی خونخواری امیرمدت در دورههایی کوتاهدهد. شورشبر ضد ستم ملی را گواهی نمی پیگیر
د به مرتجع اقوام و نصب آنان در ادارات دولتی زو «نخبگان»تر رخ داد اما با خریدن و تا حدودی پسان

فرهنگی های فراوان کادرتربیت ایجاد باندهای بنیادگرا و )رژیم ایران تا امروز که با مدد  گرایید پژمردگی
ستم ملی عجالتا ی ضدپشتون سر کشیده است. گسیختهلجام  سینه چاک والیت فقیه( قومپرستیسیاسی 
در قیاس با مثال خی و اجتماعی، حکام پشتون بلکه بنابر عوامل تاری نه به سبب برخوردعقالنی در کشور

ن تضاد طبقاتی و فقر و ثروت، کتما. تنها اقتضای نیست ادعراق و سوریه ح ،ترکیه ،کردستان ایران
و پاکستان و وابسته به ایران و غیر مذهبی ساالران مذهبی حاللی برای ارباب و مطامع جنایتنمک

ها، عبدالواحد ها، اسماعیل یونها، گالب منگللبدینها، گهای فاشیستی انوارالحق احدیامریکا، با شعار
تجزیه افغانستان، راه حل مسئله »ها که یا واواکی« ووزهیی زما هیواد نه چه افغان نه»ها و... که طاقت
ساالران هرگز در سودای دهند. سرجنایتنشان می« خطرناک»، پیچیده و عاجلاست که آن را « ملی

های گوناگون، و هم زمانی که طبقات نادار قوم روی منافع و جیفه نزاعو تنها در  خدمت به قوم نیستند
نموده و « قومی»علیه طبقات دارا و ستمگر به پا خیزند برای سرکوب آنان، خود را غالظ و شداد آرایش 

ان و هدف اصلی جانیمذهب و قومپرستی، قوم را به دنبال خود بکشند.  بیرقکوشند با شور دادن می
بیداری  زنند تا جلوتوانند خصومت قومی و مذهبی را دامن می هر قدرسروران خارجی آنان همین است که 

کنند، خوشگذرانی خود برابر نمی زنبارگی وو اال، اینان که کل قوم را به یک روز را بگیرند.  هاطبقاتی توده

                                                       

ارد، به تنهایی گواه و... نوشتن که هیچ توجیهی ولو مجعول و مضحک ند« دالر»، «کمپانی»، «فیلم»، «دکتر» -۹۳
 باشد.منشی این پادوان والیت فقیه میمایگی، ابتذال، حقارت و بردهبی



  
 ۱۳۳ سازمان رهایی افغانستان

گیر نخواهد حل ستم ملی دشوار و وقتراه برای  ،تامین عدالت اجتماعیو  افتادن از سریرفهمند که با می
بینند؛ ( وجوه مشترک بین خود را بسا بیشتر از وجوه افتراق می۱اند که بود. و نیز از ذهنیت اقوام خوب آگاه

است که به هیچ  آورهراسغیرپشتون هم نبوده و کابوسی  یک اقلیت کوچک اخواست حت ،( جدایی۲
( کدام منطقه است که بدون مستعمره یا ضم شدن ۳ژیم ایران اجازه نخواهد داد؛ قیمتی تحقق آن را به ر

خواهند ( قاتالن و خیانتکاران آزموده شده چگونه می4به ایران و... بتواند به حیاتی مستقل ادامه دهد؟؛ 
ر تهاجمات دانند همیشه متحدانه بها می( ملیت5 ؛توانند در قلمروی مستقل خوشبختی بیاورند؟یا می

اند و شکی ندارند که با تقسیم، توان دفع تجاوز و زورگویی ایران و پاکستان و... را غالب شده رونیبی
و استثمار و بدروزی آنان بیشتر و  بیگانگانقدر وحدت بین آنان کمتر، استیالی  نخواهند داشت یعنی هر

ها، چه فجایعی به به تحریک امپریالیستگرایی ( پاره پاره شدن یوگوسالوی نشان داد که ملی6تر؛ سهل
ها در نزدیکی ملتنه دوری که دانند که های پشتون( می( و باالخره آنان )و نیز فاشیست۷همراه دارد؛ 

  .دهکده کوچک جهانی حکم تاریخ است

 یوفادار ابراز برای بلکه مسلط طبقات و امرا قومپرستی افشای قصد به نه واواکی روشنفکران و احزاب
 باد به عموم طور به را پشتون قوم «هزاره مخصوصا و غیرپشتون اقوام حقوق از دفاع» نام زیر ایران به

 پشتون قوم محروم هایتوده که بدانند خواهندنمی اینان. ۹4گیرندمی پست هایدشنام و اتهامات، تحقیر
 نباید را ملی ستم اعمال و نبوده ستمبر زمیندار و کمپرادور طبقات از دیگر هایقوم محنت کشان از کمتر
 که بودند عشرت و فساد غرق و آزادی دشمن ضدمردمی، آن از بیشتر پشتون حاکمان. داد نسبت آنان به

 قابل هاییپیشرفت غیرپشتون هایوالیت پس ماندن بهای به حتی نشینپشتون هایوالیت بکوشند
 سطح و شعور منطقه یک در علم و فرهنگ و صنعت گسترش که دانستندمی آنان. شوند نصیب اعتنا

 همه نگهداشتن خبربی و سوادبی در را استبداد خیر پس. بردمی باال را مناطق سایر در مردم مطالبات
 ملتی بر تنها خیانت و خون پر طوالنی فرمانروایی که فهمیدندمی خوب هم را این زیرا دیدندمی اقوام
 هایپشتون تعداد اند؛ نشینپشتون نیافتهانکشاف مناطق اکثر اکنون هم. است ممکن بسته گوش و چشم

                                                       

اند که نویسندگان خاین را به کمر بسته« حمله به پشتونیزم»، شوونیزم قومی یعنی همان سالح «اواکو»عمله  -۹4
چرخانند. تا زمان وار میهای طالبی و غیرطالبی آن را داعشیو تمامی فاشیست« دویمه سقوی»بیانیه متعفن 
و تجزیه افغانستان « مزاری بابه»شباروزی  کدام از این دو جنس که یکی از ذکر ای دموکراتیک، از هیچاستقرار اداره

الملت والدینی و محمد اد و دیگری از بوسیدن چشم مال عمر، توقع نیست که غیر از اراجیف واواکی، ضیرعار نک
 مل برانگیز از مغز در گرو خود بیرون دهند.اای تگل مهمندی نکته



  
 ۱۳4 !یمامه دهمان را جانبازانه اداز اشتباهات، راه یریگبا درس

 خیلی برندمی سر به تحقیر و تضییقات انواع تحمل با شرایط ترینناانسانی در که پاکستان در مهاجر
 تجاوز از البته. دنیا در مانندبی ایستتراژدی هاکوچی وسطاییقرون زندگی هاست؛پشتون غیر از بیشتر
 اشپشتون خاین برادران مانند چگونه غیرپشتون والی و سفیر و وزیر هر که شاهدیم امروز تا امریکا

 بین اعتمادیبی ایجاد برای را روش این ساالرانجنایت. اندبوده خود هایقومی تقرر در پی بالفاصله
 بخشیده شدت هم را نشامیهنفرو بین هایتضاد مافیایی، داریحکومت نوع این. گرفتند پیش در اقوام
 آالم و آنها تخفیف به قادر( جاسوسان و جنایتکاران وحدت) «ملی وحدت» دولت اصطالح به هیچ که

 دولت ند،خواهمی قانون هر مافوق و امنش را دین که وکراتیکتی هایحکومت برخالف. بود نخواهد مردم
 دین، ملیت، هر از الحقوقمتساوی دممر آمال و اراده ممثل کیوالر،و س دموکراتیک است دولتی ملی،

 کامال هایارزش یعنی داند،می معتبر را ملت منویات با منطبق قوانینی تنها که جنس و عقیده مذهب،
 انتخابات و مردم از نه را اشمشروعیت که غیرمذهبی و مذهبی ملی خاینان «ملی وحدت» تدول با متضاد
 .گیردمی ساالرانجنایت و امریکا از بلکه عادالنه و آزاد

خلیلی  اهللاند که به تقلید از خلیلدون ارتجاعی را به حدی رسانیدهاها پوسیدگی و فالکت مضدپشتون
اهلل خادم دین حبیب»تر از آن یاور امیر ربانی، که ظاهرشاه و ننگین باشیشاعر  کلکانی،اهلل چاکر حبیب

راشید، با جعل فاحش حقایق، این دستبرد و خیانت ، قهرمان ت«عیاری از خراسان»را در « اهللرسول
دوست، اهلل( و در واقع قوم تاجیک را عموما جوانمرد، صلحدهند و او )حبیبقومگرایانه به تاریخ را ادامه می

. ۹5دانندها میتعصب و... خوانده و خالف این فضایل را کم و زیاد شامل حال پشتونصبور، دلسوز، بی

                                                       

تاجیکان در »از پروفیسور رسول رهین، « خراسان کلکانی، جوانمردی از اهللشاه حبیب»رجوع شود به کتاب  -۹5
نورالحق علومی، سایت آریایی،  «حزب متحد ملی افغانستان»الدین کاویانی، سایت تلخیص نجم« قرن بیستم

بابه »زاده و غیره سر میهنفروشان  های سلطانعلی کشتمند، عوض نبینامه امید و... و نوشتهسایت کابل زمین، هفته
اند. یکی از رو نموده« واواک»به آخور« بیجیکی»آور، از آخور ای حیرتبا هزاره بازیشده که «مزاری

کنند اینست رویش تاکید می «واواک»ساالران و را که نویسندگان جنایت «اهللخادم دین رسول»های «جوانمردی»
حرمتی گردد. این ادعا با منطق نان بیاهلل استفاده سیاسی نکرد و نگذاشت به آکه او از زنان خاندان نادرشاه و امان

داری کردند که استقالل را تامین، بردهاهلل خادم میهن مقایسه میآقای خادم دین را با امان ،خواند. مردممتعارف نمی
ترین یارانش از فرزانگان مبارز زمان شماری از نزدیک وو...  کرد ، قانون را نافذرا ملغی، مکاتب دخترانه را احداث

به جای یک شاه  سواد و جاهلبیآمدند. پس مشکل نبود نتیجه بگیرند که نشستن یک رهزن ود به حساب میخ
ساله،  طلب و وطندوست چه پیامدی خواهد داشت جز فنای امنیت و تمامی دستاوردهای دهمحصل استقالل، تحول
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گیری وحوش با قدرت اتمو ممجاهدین به کابل یا گورستان شدن وطن در خون  چنگیزیچیزی شبیه یورش 
اند، ولی آیا این تفاوت، از غلظت ناموسی نشدهشان مرتکب بیی جهادیها به یقین به اندازه اوالدهطالبی. سقوی

با مصرف خون چندین »داری را به قول غبارهای اصالحات در کشوری بردهپرورده که جوانهارتجاع سیاه انگلیس
عصمت نکرده کاهد؟ شاید زنان دو خاندان را بیاز بیخ کندند، می« ول و ترقیهای تحهزار جوان و انهدام هسته

های احتمالی خواهد پنداشتند که این به درد روز مبادا و معاملهاهلل خلیلی میباشند چون مشاوران منجمله خلیل
را انکار کرد.  «خاندانی»رغیخورد. اما باید احمق بود یا محرف تاریخ به نفع بنیادگرایان که تجاوز آنان به زنان 

پراندند. و نوا را میو بی دفاعهای بیسرجهادیان هم نه زنان یکدیگر بلکه زنان و دختران و پسران نوجوان خانواده
اهلل حد مادر وخواهر نشناس نبودند، که چی؟ آنان که با برانداختن اماناصال ها گیریم خالف جهادیان، سقوی

وطن را مرتکب شده بودند چه اهمیتی دارد که به چند زن اسیر خود دست برده یا نبرده  اعالی تجاوزکاری به مادر
مثل پاسداران جرار  آن کهکشتند بدون های گاز میو کودک یهود را در اتاق دخترها باشند؟ لشکریان هیتلر میلیون

هد؟ آیا حرمسرا نداشتن و استعداد کاای از هول هیتلر و فاشیزم میآیا این ذره ،خمینی اول به آنان تجاوز کنند
؟ میهنفروشان پرچمی که حاال در سلک مدافعان اقوام کاهدمیاستبداد و ارتجاع وی از غلظت نقاشی ظاهرشاه، 

 ابراز اند،ها عرضه کردهو امپریالیست واواکخود را به  ی،اهلل کلکانسایر علمبرداران جوشان حبیب همراهغیرپشتون 
 و مرتجع معیار آن، با مخالفت یا و جامعه در پیشرفت روند از طرفداری تاریخی، مشخص یطشرا دارند که درمی

ولی تاریخ و نظایر آنها. « جوانمردی»، «کاکگی»، «عیاری»نبوده بلکه عبارتست از  جمع یا بودن فرد مترقی
و « اهللادم دین رسولخ» اما خواه بوداهلل ترقیامانگیرد که نمیبه روی این اراذل وقیح را پس اش سیلی
الدین کاویانی، دستگیر اهلل خلیلی تا مسعود خلیلی، مخدوم رهین، رسول رهین، نجمگرانش از خلیلمشاطه

ها، تورن الدین، ستار مراد، مسعودعطا محمد، صالح لطیف پدرام، قانونی، امراهلل صالح، حفیظ منصور،پنجشیری، 
فروخته. مقایسه خود انیمرتجع ...و ، هارون معترف، قومندان گل حیدرونرزاق مامالرحمان رحیمی، اسماعیل، مجیب

خواهند با مذمت یک سیاهی، سیاهی دیگری را سفید وانمایند. است که می یکلکانی و نادرشاه نیز کار قلمبدستان
مصرف خون چندین هزار »تواند جواب اولی نمی« سقوزادگی»و « قلبیخوش» ،«جوانمردی»طوری که  همان

 ،ای باشد بر فاشیزمتواند پردهرا دهد، با سواد و اشرافی بودن نادر هم نمی« های تحول و ترقیجوان و انهدام هسته
واواکی اندکی  «نگاریتاریخ»های او. قلمبدستان نامبرده اگر نسبت به عفونت قومبازی و گی و سفاکیزادهانگلیس

هر دو عامل بیگانه و ارتجاع که افغانستان را از مسیر امانیه و  بر ابدی دادند ننگبودند، فقط شعار میحساس می
سواد و بی»یک  سازی برای قوم خود اند خوب است از«قهرمان» یدیوانهپیشرفت اجتماعی باز ماندند. اینان که 

ران آو ممیر بچه خان کوهدامنی و از این قبیل نا ،میر مسجدی خان ،امیر علی شیر نواییبه و  تیر شده« دلساده
از گرایان واواکی که نه ریشخند مردم شوند و نه تاریخ. اما واقعیت تلخ اینست که وقتی قبیله اقتدا کنندغیرپشتون 
 هگری حکومت سابقه ردینی و التیمه اوضاع کفر و بی» که مندرج در تاریخ غبار شان« الالی» گهربارفرمایش 

گری نجات بتم، مه بسته کردم تا شما برادرها را از کفر و التیاهلل کمر جهاده دیده، و برای خدمت دین رسول



  
 ۱۳6 !یمامه دهمان را جانبازانه اداز اشتباهات، راه یریگبا درس

های قومی و مذهبی با هدف بیار اختالفها آتشتر از پشتونیسترژیم ایران غدارانه و« سیا»دالالن 
 تجزیه کشور اند.

مانده نگهداشته شده است، اختالط اقوام افغانستان به صورت استثنایی از هر رهگذر بسته و عقب آن کهبا 
قومی ناشی از سیاست های در آن را حتی دین و مذهب هم نتوانسته جلو بگیرد چه رسد به کشاکش

 .۹6دشمنان داخلی و خارجی« تفرقه و حکومت»

با تاثیرپذیری ناگزیر افغانستان از انقالب اقتصادی، اجتماعی، علمی و فنی دنیا، این جوش خوردن فزونی 

                                                       

به عسکر خود میتم که چای و قند و پلو بخورن،  هخرج نخات کدم بلکه همه ر الماله به تعمیر متببادازی پیسه بیت
چای بخشیدم و دگه مه پا هگیرم، همه رو به مالها میتم که عبادت کنن، مه مالیه صفایی و محصول گمرگ نمی

احمد شاه مسعود با  و یا از الفت «.باشین بروید بادازی همیشه سات خوده تیر کنینشماستم، و شما رعیت مه می
( و ۱۹۸۱نومبر  ۲5، سیبی)بی «جوزف تیتو»را عبداهلل عزام و اسامه و گلبدین و سیاف و... خجالت نکشیده او 

عالوتا یکی دیگر از عوامل حظ  .را و حفیط بدروزها هایها و مجید کلکانبنامند و نه میر مسجدی« یقهرمان مل»
ی «جوانمردانه»کنندگان تاریخ، همدردی اهلل کلکانی توسط قلبهای حبیبی استخوانبردن از بوییدن مشتاقانه

حین  beheardprojectی منحرفی که بنابر سایت ، سید میر محمد عالم امیر بخارا )ستم پیشههاچیاو با باسمه
به افغانستان آورده و رسم شنیع رقصاندن  نوجوان پسراش راها، خیل بردگان توسط بلشویک ی آزادشدهر از بخارافرا

تر از این بین قوی لیی وصها است. نقطهو سایر ضدبلشویکجویی جنسی از آنان را در این کشور گسترد( و بهره
ی مالحظهتون و غیرپشتون که از افشا و طرد بیمرتدان جاسوس شده؟ روشنفکران پشوطنفروشان و ها و اخوانی
 روند.از مخدومان خود به حساب می ترهطفره روند، شرفباخت «قوما»جانیان 

« نابغه شرق»امون را با مردارخوری پیراش وطنفروشی و ضدبلشویکی بر جبینفرومایگی، داغ  رهین پروفیسور و
 شگرف... نقش کیهتر نورمحمد ما خلق بزرگ رهبر و آموزگار که طوری همان» چنین ثبت تاریخ نموده است: این
 ...شودمی گذارده احترام پرافتخار و سازدوران موجود حیث به انسان به امروز که ما جامعه در ما بزرگ رهبر گفته این
 هنگیشاپ نستان،افغا خلق دموکراتیک حزب اهداف پرتو در افغانستان در ثور انقالب سعادت آفتاب درخشش با

 نورمحمد خلق توانای معلم و بزرگ آموزگار برهبری افغانستان دموکراتیک دولت جمهوری کشور کارگر طبقه
 انقالب آوردهایدست ثمر و نتیجه هاسهولت و هاآمادگی این.... داردبرمی و شده برداشت وسیع هایقدم کی...تره

 ( ۱۳5۷ جدی ۱۷ ،«انیس» روزنامه) «...بوده ثور ناپذیر برگشت و سترگ

یک را  با دقت پیاده کرد و هرش فرمانبرپاکستان به نوبه خود این سیاست شیطانی را در مورد احزاب اسالمی  -۹6
 زبان و مذهب به وجود آورد تا متحد نشده و از کنترولش خارج نگردند. ،ی قومیتبر پایه
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هن ما به تعبیری مشهور، به زیبایی و ییابد که در ملت شدن اقوام نقش خواهد داشت. تنوع قومی ممی
ها و کسانی که منکر ستم ملی اند، اگر حال جریان ماند. با اینهای رنگارنگ یک بوستان میاغتنام گل

ها و بنیادگرایان نباشند، ناآگاهانه در خدمت آنان قرار دارند. اینان قادر نیستند خور امپریالیستجیره
، هاا ثابت نمایند. هزارهههای غیرپشتون را در دفاع و اعمار این سرزمین کمتر از پشتونگیری قومسهم
و هموطنان هندو و سیک ما با وصف تجربه تبعیض، سرکوب و کشتار از دست  ها، تاجیکهاازبک

های آزادیخواهانه سهم شایانی حاکمان، در راه دفع تجاوز خارجی جانفشانی کرده و در تولید اندیشه
اهلل عبدالرحمن بر پیکر، در هواخواهی از امان اند. مردم هزاره و ازبک ما با وصف داغ جانسوز استبدادداشته

طلبی ضدپشتونی تردید نکردند. اما این حقایق نباید روشنفکران دموکرات غیرپشتون را به گنداب برتری
  خواهد بود.و ذهنیت دموکراتیک  خواهیترقیترین اصل در نقض ابتداییاول بیافکند که قدم 

یم اینست که نمایندگان و طرفداران شوونیزم پشتونی و غیرپشتونی به از نظر دور ندار آنیای را که نکته
و تعلقی به خلق  ۹۷به طبقات حاکم پشتون و غیرپشتون وابسته بودها شمول روشنفکران شان مستقیم

                                                       

اقوام غیرپشتون یا اوالده  :که را نپوشاند عریانشاظهار فاشیزم عبدالستار سعادت رییس سمع شکایات انتخاباتی  -۹۷
 ۹ ،تلویزیون طلوع) اندافغان نبوده و در افغانستان مهاجر و افغان شده های دیگر که قبالچنگیز اند یا اتباع کشور

)از رهبران حزب نازی آلمان، رییس اس.اس و از عوامل اصلی  یک نواده خلف هنریش هیملرمثل او . (۲۰۱4ریل اپ
ها و در جریان تهاجمات، ندارد بداند که تکوین اقوام طی سده شعور سوزی(های آدمها یهود در کورهتار میلیونکش

اند؛ که قوم پشتون هم از روز ازل ها صورت گرفته و یک روزه و ناگهان از آسمان نازل نشدهها و جنگمهاجرت
جا آمده، ظواهر، زبان، فرهنگ و رسوم آن دستخوش  نهای نزدیک و دور به ایدراین جغرافیا نزیسته و از اقلیم

متفاوت با امروزی را اختیار خواهد کرد. ثابت نیست  دگرگونی شده و در گذر زمان بازهم مشخصات دیگری کامال
فرض چنین باشد، این چه الفیدن دارد؟ اگر قوم ه جا سکنی گزیده باشند اما ب ها پیشتر از سایر اقوام اینکه پشتون

ها و برعکس، ها با نبود غیرپشتونبود؟ آیا زندگی پشتونرفت موجب سرافکندگی مین به قاره دیگری میپشتو
آمیختند، افغانستان هم ها نمیوای شان، با پشتوناقابل تصور است؟ اقوام غیر پشتون که در افغانستان به عنوان م

ها اسالم نبوده و ون( پیش از هجوم عربطوری که دین قوم پشتون )و اقوام غیرپشت داشت. همانوجود نمی
تا حقایق بدون  تعلق دارد اند، خاستگاه نخستین آن هم به افسانههای هندویی، زرتشتی، بودایی و... داشتهآیین

باشد، ستار می« ی یهودیقوم گمشده»های چون و چرا. اگر این فرضیه ثابت شود که قوم پشتون یکی از شاخه
بزنند. در حالی که اصل و نسب یک  دارباید خود را به « شرم»ب دینی و قومی برای رد این ها بنابر تعصسعادت

قوم چه به یهود برسد چه به گبر و نصارا نه شرم دارد و نه افتخار. ماهیت و موضع سیاسی افراد است که یا غرور 
گردد هنگامی که متجاوزان فغان بر میجایی که به روشنفکران غیر رژیمی و اندکی بیدار ا تا آنآرد یا شرمساری. می
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پشتون و غیرپشتون ندارند. جنایتکارانی نظیر محقق، خاندان مسعود، رشید دوستم و غیره در تفکر و عمل 
روند. های خود هم به حساب میهای قوم پشتون اند دشمن قومقدر که ضد توده خود همان دیروز و امروز

های هستند برای توده لجنزار شوونیزم پشتونی گور ای که درغیره به پیمانه یا طالبان، گلبدین، سیاف و
ن برای ثروت های شاها و خیانتمحروم پشتون هم به مثابه دشمنان پلیدی مطرح اند که به سبب جنایت

طلب یکی نیست. تا خاینان تجزیه« درد»های اقوام هرگز با و قدرت سزاوار اشد مجازات اند. درد توده
اند هیچ مسئله پاک نکردهمیلیاردر ی جانیان شان را از لوث طبقهزمانی که طبقات محروم اقوام دامن

بیشتر از پیش با مبارزه طبقاتی گره منجمله مسئله ملی حل نخواهد شد که مخصوصا در افغانستان خیلی 
 خورده است.

 فدرالیزم

خواهند شود که میخته میدهل فدرالیزم مانند تغییر نام کشور و ترویج اصطالحات ایرانی از سوی آنانی نوا
« قانونی»تر و سیعهای خود را وخیانت بستربه چشمداشت رژیم ایران در افغانستان پاسخ مثبت دهند و 

 سازند.

ما تنها راه حل مشکالت افغانستان را تشکیل یک حکومت فدرالی در این »که  گفتهبدالعلی مزاری ع
ی اقوام( جز در ی ملی )مسئلهی مسئلهحل عادالنه»؛ بیان شوق لطیف پدرام: «.دانیمسرزمین می

                                                       

خرامند، حق ندارند از غرور سخن گویند؛ تنها بر عفت خواهران و مادران و زنان شان در هر نقطه کشور آزادانه می
هوایی کابل با نام کرزی هم به آنها افزوده ای سرجالدان )که آلوده شدن میدانهها و... با ناممسما شدن پوهنتون

ها ستار سعادتدار شده حس کنند. ها کافیست که غرور خود را جریحهشدن روزمره آنان در رسانهشد( و ظاهر 
 ،«آیساآی»، پر از جاسوسان فاسدقاته ششجهادی  -با دولتی پوشالی شناسند. شرم و ننگ همکاریشرم را نمی

یات اسراییل بر فلسطینیان را شبه رییس سمع شکایات شدن و یابووار جنااست؛ یک «واواک»و  «سیا» ،«موساد»
نگریستن ولی به علت عبودیت به امریکا دم برنیاوردن است. درست مانند روشنفکران غیرپشتون که با هواخواهی 

ساخته، شرف شان را شکسته و  پرمزاری و دوستم و... خود را چتلی قوم مسعود واز رژیم ایران و جنایتکاران هم
ارزد. مسلکان پشتون خود بتازند. سیاه گفتن دیگ به دیگدان فقط به خنده میانی بر همتنبلذا حق ندارند با این بی

تواند که آزادیخواهان کلیه اقوام از هر منطقه، دین، زبان ور شد سربلندی فقط آنگاه به میان آمده میآباید یاد اموکد
یت، به جای گام زدن زیر بیرق امریکا، این که کی به این خطه پا گذاشته و در اقلیت اند یا اکثر نظر ازو صرف

 ش را برافرازند.مشتریانو  زمآشامان غیرپشتون، درفش پیکار ضدامپریالیطالبان، گلبدین و خون
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ت چهارچوب یک سیستم دموکراتیک فدرال، میسر نیست.... طالبان در جنوب در چوکات یک حکوم
؛ «شته باشد.المللی وجود داهای بینفدرال تشکیل حکومت بدهند ولی در شمال حمله نکنند و تضمین

مسعود از سوی امریکا در برلین حقنه فدرالیزم شدند. دستگیر  او ضی ضیا ولی ،رشید دوستم، محقق
ونه گ همینکه پیشه اهلل کوشانی و کلیه روشنفکران جاسوسپنجشیری، مسعود خلیلی، محبوب

ها پیش به جرم سازد. کسانی که باید سالآنان را نمایان می« فدرالیزم»اندیشند، به سادگی ماهیت می
که جز  اندموسیچه  ییشدند حاال گودالر محاکمه و مجازات می میلیاردهاها و زدن تجاوزکاریها، خیانت
به خود اجازه  مانندیکموقاحت  باو ندارند  و مرضیغرض  ،یاسیبهبود ساختار س یبرا ییهاهیتوص
قصاب در غم  ،جان کندن بز در»از سر آزمندی و ا باره فدرالیزم سخن گویند. اینان صرف دهند درمی
خواهند فعال که افغانستان در دوزخ اشغال امریکا و زنند بلکه مینیست که از فدرالیزم گپ می« چربو

- تر از هر زمان دیگر به هدف اصلیانـق نظام فدرالی، آسـتحقسوزد، با طالبان و دژخیمان جهادی می
نایل شوند. با موجودیت جنایتکاران در قدرت، فدرالیزم نام دیگر تجزیه و دعوت ایران به الحاق  -جزیهت

پارچه خواهند یکمی کشور است کههای روحیه و ذهنیت کلیه قوم در تعارض بااین افغانستان است. 
خواه تر بپیمایند؛ خواست هر فرد ترقیچه سریع ملت شدن را هرهای مرز یگانگان نشده و، چوبدست بمانده

یند. آ است که ملل بر بنیاد دموکراسی با هم مدغم شده و در دراز مدت به صورت جامعه واحد اشتراکی در
و پلیس طلب چچنی را در اردو ها قومپرستان جداییینازهنی شوروی، میطور که در جنگ کبیر  مانه

ی رژیم ایران حاضر اند به طلبان ضدپشتون هم به عنوان نیروی ذخیرهکردند، جدایینازی استخدام می
به همین گونه، اگر  برای تجزیه افغانستان بجنگند.« گمنام امام» وطنی« سربازان»و « پاسداران»حیث 

یق طالبان تحت نفوذش در آرد، طالبان ای و نه کل افغانستان را از طرپاکستان بخواهد یا ناگزیر شود پاره
 پذیرند.میهنفروش به سر و چشم می

زنی در اهمیت نداشته و از این کارت فقط برای چانه رای این اراذل احقاق حقوق قومچنانچه گفتیم ب

  ۹۸رو منفور اکثریت قوم خود اند. ینا کنند و ازغصب قدرت استفاده می

                                                       

 زیر زدنهای حکمرانان مسئله پشتونستان بوده که هرگاه و بیگاه چه برای مصرف داخلی )یکی دیگر از کارت -۹۸
دادن و  و چه خارجی )زیر فشار قرار«( آزادی پشتونستان»ه پیش کشیدن های مردم با بها و سلب آزادیخیانت

پشتونستان زمانی جزئی از افغانستان بوده واقعیتی تاریخی  این کهکنند. امتیاز گرفتن از پاکستان( آن را علم می
نظر اقتصادی،  ی میهنفروشانه دیورند، پشتونستان قلمرو پاکستان به حساب رفته و ازاست. ولی پس از معاهده
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اند، در نظر رنجبران های افسانوی دست یافتهران پشتون به ثروتساالاینان که در همدستی با خیانت
. وقتی ا خواهند دیدخود ررهایی و رفاه آنان آغاز تخت و بخت برافتادن  تنها باکه نی اند شیاطی ،قوم

غیرت است یا موجودی بی و، علیل غداردزدان در خانه مشغول غارت اند، به تزیین خانه اندیشیدن کار یک 
خورد وقتی از رد میی این صفات. به قول پابلو نرودا آزادی و شکل حکومت در این دنیا به چه دبا همه

 دهیم.گرسنگی و ستم جالدان جان می

یک زبان و  تعمیمها، نام کشور، رشد زبان ،بیرق ،سرود ملی عیینانتخاب سیستم فدرالی یا متمرکز، ت
امپریالیزم، فیودالیزم و  تیغسیر و رسته از دموکراتیک، شکم افغانستانی مسایلی از این قماش، تنها در

جاری، در وضعیت « اصالحات»اجرای فرضی این  مفهوم بوده وبه نتیجه خواهندرسید. طاعون بنیادگرایان
  تر در آینده است.پیچیدههای مزید و انحراف فکر و ذکر مردم از مسایل کلیدی، کاشتن بذر اختالف

                                                       

های فراوانی شده است. زندگی مردم در آن طرف خط دیورند و این طرف فرهنگی و اجتماعی دستخوش دگرگونی
کند و در آن سو مردم با وصف هم قابل مقایسه نیست. در این سو فقر و پسماندگی بیداد می خط )افغانستان( با

مند اند. لصحه، نظام سیاسی و قضایی و رفاه نسبی بهرهامشکالت، از داشتن سرک، برق، زراعت، معارف، حفظ
توانست حل شود و نه با استبداد جانیان مافیایی کنونی. مسئله پشتونستان نه در گذشته و با استبداد داوود خانی می

داشتند، کدام حق نداشتند در حالی که مردم ما را در بند فاشیزم نگه می های ضدمردمی افغانستان هیچدولت اصال
ی و اراده اپشتونستان عربده بکشند. حل مسئله پشتونستان مثل معضل کشمیر تنها به ر« آزادی»ریاکارانه برای 

مردم آن منطقه مربوط است که در فضایی آزاد و دموکراتیک اعالم دارند مایل اند موطن شان جزء پاکستان باشد 
 ل هویت یابد.یا افغانستان یا جدا از هر دو به عنوان کشور مستق

خود استفاده  ضدمردمیصد کماکان از قضیه پشتونستان به مثابه ابزار و کارتی برای مقا میهنفروشان نتوانند باید
 برند.
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 چه تا حال آمد: از آن هاییگیرینتیجه

و ستم و نابرابری  گونه استثمار ( مارکسیزم انقالبی کماکان یگانه راه نجات بشریت از هر۱
یابد تکامل می دون به مثابه یک علماندیشه مائوتسه-لنینیزم-رود. مارکسیزمبه شمار می

ماند. اما پس میای عقب نهای جدید و تغییر جامعه لحظهو از تطابق با شرایط و واقعیت
حساس شده و نه ای بر آن نه ادون یا مائوئیزم، ضرورت افزودهاز تکوین اندیشه مائوتسه

ه باشد. ادعاهای ای نظیر مائو به ظهور رسیده که صالحیت ادای سهمی در آن را داشتنابغه
 تهی بیش نیست.میان گویی انحرافی وامروزی در تکامل مارکسیزم چیزی جز زیاده

ر پرتو دساله بوده، رزمندگان مارکسیست های چهلر میهن ما که دستخوش تباهی( د۲
پیمانان جانباخته ای و انتقام خون رفقا و همهای عام علم انقالب، اتخاذ مشی تودهتیوری
را « عله جاویدش»گیری از گذشته، هستی و شبح جریان پرافتخار توانند و باید با درسمی

داری ودالیزم، سرمایها و بر دشمن یورش برند تا سه کوه امپریالیزم، فیتر از پیش احیتوفنده
کیم وحدت ی ملت ما برداشته شده و با کسب استقالل و تحبوروکرات و دالل از سینه

 ها، سرزمین ما راهش را به سوی شکوفایی و بهروزی بگشاید.همه ملیت

ارکسیست بودن مو کلیه مدعیان ما شرایط کنونی فقدان حزبی پرولتری، بر سازمان ( در ۳
هر مقیاس  ای روشن و شیوه مقتضی اصولی، درفش پیکار را دراست تا بر اساس برنامه

عملی بر موجودیت ای مرض مزمن بیممکن بلند نگهداشته و اجازه ندهند به هیچ بهانه
سایه  اش در خرقه دینی و غیر دینی،های پست متعفنجنبش ضدامپریالیزم و ضد سگ

 کند.اف

 ذهنیگری از ناشی راست اپورتونیزم به هاییمبارزاتش در زمینه مقاطعی از در ما ( سازمان4
 توانمی صادقانه خود  از انتقاد و انتقاد بزرگ حربه با که داشته پیوسته باور اما است غلتیده

 را تشکیالتی وحدت یافت، دست ایدئولوژیک پاکیزگی به گرفت، جلو اشتباه تکرار از
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 و خویش یطبقه قبال در خطاها به آشکار اعتراف با که نمود ثابت و بخشید حکاماست
 .است جدی زحمتکش هایتوده

دلیل این که تمام احزاب انقالبی که تا کنون »این حرف لنین را همیشه باید به یاد داشت: 
و از  از بین رفته اند اینست که آنها غره شده و نتوانستند به سرچشمه قوت خود پی برده

هایمان های خود نهراسند. ولی ما از بین نخواهیم رفت زیرا از بیان ضعفبیان ضعف
 «نترسیده و خواهیم آموخت که بر آنها فایق آییم.

 قاطع و کاریمالحظهبی مستمر، ایدئولوژیک مبارزه که دهدمی نشان سازمان ( تجربه5
 اساسا و تشکیالتی و سیاسی ایدئولوژیک، فساد هرگونه رخنه از جلوگیری ضامن تنها

 .باشدمی سازمان ماهیت مارکسیستی بقای ضامن

هاست که عالوه بر ستم طبقاتی، بیداد سیاه دینی، اجتماعی و مردساالری نیز جسم ( قرن6
و روان زنان ما را زخم زده و آنان را در سطح حیوانات تنزل داده است. این وضعیت 

جوشانی درآورده  بالقوهصورت کوره عظیم خشم و بیزاری تر از بردگی، زنان ما را به موحش
گرددـ هیچ قدرت اهریمنی قادر به سرکوب آن نخواهد که میکه اگر روزی منفجر گردد ـ

های مدعی است که کار بین زنان محروم را در راس وظایف خود قرار بود. بر همه سازمان
ون شرکت زنان هیچ تحول بنیادی داده و آنان را به توانمندی سهمگین شان و این که بد

 پانگرفته و به پیروزی نخواهد رسید، آگاه سازند.

( چهار دهه است که فرهنگ امپریالیزم امریکا و ارتجاع دینی رژیم ایران و پاکستان بر ۷
کشور ما سایه انداخته و اغلب شاعران و نویسندگان و هنرمندان را حقنه خدمت به 

تر از پیش این رژیم ایران کرده است. دالوران باید گسترده امپریالیزم و ارتجاع مخصوصا
ها، روشنفکران خودفروخته و خاین  جاگرفته در موسسات آموزشی، مقامات دولتی، رسانه

« واواک»و « سیا»ترین عمله بومی جامعه مدنی و انجیوها را منحیث پلیدترین و خطرناک
دارند، دایما نشانی یمان جهادی برحذر میکه مردم را از برپا شدن علیه اشغالگران و دژخ

 و افشا نمایند تا مبارزه ضدامپریالیستی دم بریده نباشد.



  
 ۱4۳ سازمان رهایی افغانستان

انتحاری برآمده از شکم امپریالیزم امریکا و -های تروریستی( طالبان، داعش و غیره باند۸
ستیزانه، ضدعلم و فرهنگ ارتجاع عرب و پاکستان با آن ماهیت ضدملی، ضدمردمی، زن

بخش توانند رهاییزء مافیای هرویین هرگز و از هیچ جهتی و به هیچ عنوانی نمیو ج
 حساب شوند.

های هار دینی، یا اعضای آنها اند یا جاسوسانی که با نکتایی زدن، مدافعان وطنی این داره
ها گمراه کردن توده، وظیفه «ضدامپریالیستی»القاب داکتر و انجنیر و کارشناس، و ماسک 

های جهانی های مذهبی نامبرده برای پیشبرد توطئهدن آلت اجرایی بودن تروریستو پوشان
 امریکا را، به عهده دارند.

انتهای رژیم پوشالی است ای از مردم ما صرفا به علت به جان آمدن از جور و فساد بیعده
 سازند.که در اینجا و آنجا با طالبان جانی می

ز برخاستن توفانی ضدامپریالیستی و ضد آدمکشان اوطن ما  ( اگر چه ظاهرا در افق۹
طالبی، داعشی و جهادی خبری نیست، اما این آرامش را مسلما پایانی خواهد بود زیرا مردم 
افغانستان مانند مردم دیگر کشورهای در چنگال امپریالیزم و نوکرانش، تا آخر به اسارت، 

ی همت خواهند گماشت. مهم اینست تحقیر، خیانت و فساد تن نداده و به مقاومتی سرتاسر
دوست و دموکرات رسالت ها و شخصیت های پرولتری، همراه نیروهای میهنکه تشکل

 کنند. ها را تسریعتر تودهنشسته و روز قیام هر چه متشکلخود را دریافته، به انتظار نه

  

  



  
 ۱44 !یمامه دهمان را جانبازانه اداز اشتباهات، راه یریگبا درس

 

 :ی این سند روی جلد هرکدام کلیک کنیدهاپیوستبرای دریافت 

    
چه خبر است؟ در چین جنگ مقاومت ضدروسی روشنفکران شوونیزم و مسئله ملی  

    
باب آواکیان« سنتز نوین»  ضرورت حزب کارگران نیپال 

    
 مارکس تا مائو

 یمل یهاو جنبش
 مائوئیزم تیوری و پراتیک

دون؟مائوتسهیا اندیشه  
 حزب کمونیست هند

یست( و بنیادگرایان)مائو  
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