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 غرض
 

انسان را بر آورد. چون در  ایتواند هدف اصلی یعنی آزادیطبقاتی، نمی خدمت به خلق در هر امر کوچک زندگی در یک جامعه       

یک غرض شخصی )سود شخصی( و هر بدی بر اثر یک غرض شخصی )مفاد شخصی( تحریک   طبقاتی، هر نییی روییک جامعه

 ای انسان بهتواند ممثل و نمودی از کوشش در راه آزادینفسه نمیشود. بنا بر آن، فقط امر خدمت به خلق در هر کار کوچک، فیمی

 تواند کاری از پیش ببرد.؛ یعنی محض صفای ایدئولوژیک نمیرود حساب

تواند واقعاً طبقاتی، چه شیل دارد؟ آن شیلی از کار که می ای انسان در یک جامعه  ترین کار در امر کوشش در راه آزادیپس عمده     

 تواند با پیشرفت خودمی -منافع کل طبقه -است. یعنی سیاست انقالبیای انسان مثمر ثمر شود، کار سیاست انقالبیدر راه آزادی

ت که سیاست مقدم بر هر چیز است. یعنی اس شود. از اینآزادی رهنمون  سوی های اسارت انسان را پاره کند و انسان را بهزنجیر

جود غرض وچیز بی کند. ولی چون در یک جامعه  طبقاتی هیچترین کمک است که یک فرد به افراد دیگر میغرضکمک سیاسی، بی

ب جان باشد. ولی غرض سیاسی چیست؟ غرض سیاسی خود یک تضاد است: از یکتواند غرض نداشتهندارد، پس سیاست نیز نمی

شود و در احتواء دارد و از سوی دیگر، غرض گیرد، شامل میها را دربر میرض سیاسی، تمام اغراض شخصی و هرییی از آنغ

شمار اغراض شخصی دهد. غرض سیاسی یک تصور است، یک تجرید است و اجزای بیسیاسی یک ذره غرض شخصی را تجلی نمی

ای پرولتری در عین حال که آورد. سیاست انقالبیدهد و بر نمیرا نشان نمی ای هیچ فردرا در بر دارد و در عین حال غرض شخصی

 ای هر فرِد از طبقه است در عین حال، شیل تجریدی و مجموع اغراض کل افراد طبقه است.نفی اغراض شخصی

یست، ای پرولتری نقالبیصورت، سیاست، سیاست ان تواند، ولی در آنتواند شیل غرض شخصی بگیرد؟ میولی آیا سیاست نمی     

ت صورشود، بهپرستی میطلبی و مقامصورت غرض شخصی تجلی کند؛ جاهاست. سیاست هنگامی که بهبلیه سیاست بورژوایی

گونه غرض شخصی ندارد؟ جواب آلود. ولی آیا سیاست پرولتری هیچآید، یعنی تصور غرضتصوری از مالییت خصوصی در می

 است: هم آری و هم نه.

لتری ای پرواست، بنا بر آن، سیاست انقالبیآری: زیرا در یک جامعه  طبقاتی غرض طبقه  پرولتاریا درست ضد غرض بورژوازی     

هرگونه غرض است و نفی هرنوع  دارای "غرض" است، ولی باید دید که "غرض" پرولتاریا چیست؟ ماهیت غرض پرولتاریا، نفی

 نیست. نفسه، نفی غرض است؛ بنا بر آن غرضاست، بدین ترتیب غرض پرولتاریا فیای کامل تمام بشریت آزادی ،غرض

ترین شیل داری، عالیای سرمایهعبارت دیگر مالییت خصوصیاست، به ترین شیل غرض شخصیغرض بورژوازی، عالی     

طور کامل نفی کند، در حقیقت امر، بهای بورژوایی را طور اعم است؛ بنا بر آن "غرضی" که مالییت خصوصیمالییت خصوصی به

است، یعنی مالییت کمونیستی بر غرضی(* بی1است، بنا بر آن، این غرض بذات )برنده  هرگونه مالییت خصوصینافی و از میان

 وسایل تولید در حقیقت "عدم مالییت" است.

رو "خود"  بشریت را آزاد نیند، خود را آزاد نماید از این تواند تا همه  بنا بر آن، پرولتاریا در امر کوشش به راه آزادی، نمی     

پرولتاریا، تنها "خود" به مفهوم "مالییت خود" نیست، بلیه این خود بالذات، نفی خود را دربر دارد، "خود" پرولتاریا در این مفهوم، 

 گیرد.بورژوازی و تمام طبقات استثمارگر را نیز دربر می

ای پرولتری از سیاست بورژوایی، این است: سیاست پرولتری عاری از هرگونه غرض زه  سیاست انقالبیاز این رو، وجه  ممی     

های خصوصی را غرض باشد، غرض مالییتترین شیل آن که به ظاهر بیاست. در حالییه سیاست بورژوایی ولو در عالیشخصی

وبیت و امثال آن که همه نمودهای از مالییت خصوصی در ساحه  دهد؛ یعنی مقام، جاه، قدرت، شهرت، محبدر ساحه  روبنا تجلی می

آن  تواند هدفتواند برای آن کار کند و نه میباشد، نه میتواند با مفاهیم باال سروکار داشتهروبناست. ولی سیاست پرولتری، نمی

صورت ساده است، ولی سیاست بورژوایی بهیترین شیل سیاست بورژوایجویی و امثال آن باشد. اینیه گفتیم، عالیطلبی، شهرتقدرت

 و معمولی هرگز از "غرض" مالییت خصوصی یعنی غرض شخصی جدا نیست.

ای پرولتی در چیست؟ ماهیت پس در این صورت رابطه ایدئولوژی یعنی خدمت به خلق در هر امر کوچک با سیاست انقالبی     

که با هر  شود؛ هر خودی" بدل مییخود چون به شیل نمود در آید به "هر خود سیاست پرولتری نفی "خود" است، ولی این نفی

ای دیگری، هرگونه جزء خودی را از است؛ یگانگی و وابستگی هر خودی با خودیست، وابستهاست، برابر ادیگری، ییی ایخودی

یرد، گخلق را به خود میبهبرد، بناًء نفی خود است؛ پس سیاست پرولتری چون به عمل در آید، در هر امر کوچک، شیل خدمتبین می

تگی هرخود با خود دیگر، در نتیجه خوِد محض با نفی خود درک خلق این یگانگی و وابسبهولی از سوی دیگر، اگر در کار خدمت

مستقل یعنی خودی را که با خود دیگر فرق دارد و نسبت به آن های به خلق فقط شیل خدمت به خود نگردد، در آن صورت خدمت
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ترین شیل خود ود و در عالیرکند که در آن صورت ازساحه  غرض بورژوایی بیرون نمیباشد اختیار میمستقل است و در تضاد می

 انجامد.ای مذهبی، میگریبه تصوف و صوفی

 ای ایدیالوژی با سیاست پرولتری! و چنین است وابستگی ایدیالوژی با سیاست بورژوایی!چنین است وابستگی

 انجامد یعنی امرولتری میای خود در آید، هنگامی که تیامل کند به سیاست پرای پرولتری هنگامی که به شیل عالیایدیالوژی     

 ای تمام بشریت و یعنی تیامل انسان از مرحله  کودکی به مرحله  بلوغ و پختگی. ای انسان، یعنی امر آزادیآزادی

ترین شیل غرض ناپذیر است، منتهی عالیای بورژوایی چون تیامل یابد، باز از ساحه  غرض شخصی جداییولی ایدیالوژی     

گیرد. رضای خدا برای چه؟ محض به خاطر رضای خدا؟ خدا چیست؟ فقط خود می را به –انسان ناشناخته –خداشخصی یعنی رضای 

پایه و تجرید بی تواند در آخرین تحلیل، تصور گنگ و تیره و مرموز از وحدت انسانیت باشد، ولی هرگز انسانیت نیست، زیرامی

با آن در تضاد است؛ زیرا در هر حال خدا جز خود انسان است؛ بنابر آن رضای خدا است و بنا بر آن جانبه از عالم وجوِد مادییک

رضای خود؛ خودی که  –ـ خداست. رضای خداترین تجرید غرض شخصیاست. عالیرضای خوِد دیگر بوده و ماهیتاً غرض شخصی

 است، هموارهتهیجویانه و میاننبه، خشک، عزلتجااست و بنا بر آن، این گونه تجرید، تجرید یکهمواره استقالل خود را نگه داشته

ای نیست که ارضای تواند خود را ارضاء کند، وسیلهبیند، هرگز نمیدر صدد ارضای خود است، چون در جهان پیوسته جز خود می

ست، بنا بر آن هرگز به ا است، همه وسایلی برای ارضای ویپایان، ارضای خود ویای بیکامل وی را فراهم سازد، همه وسایل سری

 یابد.نمیکوشد به آِن خود دست است که وی هرقدر میرسد، خوِد خدا از وی خود نمی

 خورد، بهتر خود راخورد و از هر براست که خود، هر آن با خود بر میاست، تجریدیولی تجریِد پرولتری سیاست، تجریِد بامحتو     

ثمر و بارور است، زنده و باروح بخشد، پرکند، بنا بر آن خود را غناء میمی کسبر در باره  خود، تای عمیقشناسد، یعنی شناساییمی

 گردد.تر میکند و غنیاست و همواره تضادهای جز خود را در خود، حل می

 عشق نوع از احساس است، ولی چگونه؟

شود. یگری و تمام زنان دیگر برای مرد خاص نفی میآن نوع از احساس میان یک مرد و یک زن است که در آن، هر زن د     

یابد و همچنان تمام مردان و هر صورت تمام زنان دیگر و هر زن دیگر برای مرد خاص تجسم میعبارت دیگر، آن زن خاص بهبه 

رد دیگر برای زن صورت تمام مردان دیگر و هر معبارت دیگر، آن مرد خاص به گردد و یا بهمرد دیگری برای زن خاص نفی می

شود. همه زنان و یا نفی همه زنان دیگر می -مردان دیگر و زن برای مرد همه مردان و یا نفی همه -یابد، مرد برای زنخاص تجسم می

است، زیرا فقط آنگاهی که فرد، کل باشد احساس کمونیستی در جامعه  کمونیستی (*2چنین است عشق. این گونه احساس نمونه  تیپیک )

صورت تئوریک از همه انسانیت ها بهیابد و هنگامی که همه  انسانصورت تئوریک از خود آگاهی میو کل در فرد تجسم یابد، انسان به

رین تگردد. بنا بر آن، عشق انسانیمی کند و فقط در آن صورت است که ازدواج، انسانیآگاه شوند، جامعه کمونیستی کامل ظهور می

 تواند واقعاً انسانی گردد.است که ازدواج میاست. از این رو فقط در جامعه کمونیستیهای انسان احساس

است، با انسان دیگر تضاد  تا هنگامی که مالییت خصوصی وجود دارد، هر خود جز خود دیگر است، یعنی انسان از خود، بیگانه     

ظهور  -خدا -از خودبیگانه یعنی تجریِد خودمستقل و غیر وابستهصورت تجرید و به شیل تجریِد دارد. بنا بر آن وحدت انسانیت به

برود و در زمانی که با آن از  کلی از میانکند. بناًء، هنگامی که مالییت خصوصی چه در ساحه  زیربنا و چه در ساحه  روبنا بهمی

عنی شود، یمیسیاست و هم دولت و هم خدا لغو بر بندد، در آن هنگام،  رفتن مالییت خصوصی، تضادهای طبقاتی نیز کامالً رختمیان

 شود،بلیه محض لغو است.نمیگردد، حتی ضرورت نفی آن نیز حس می ، بلیه لغوگرددنمینفی 
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 انقالب و مسئلٔه ملی

اد ها، تضها و غلزاییمندکردن قدرت مرکزی و شوونیسم پشتون استوار است. تضاد میان درانیدولت افغانستان بر پایه  نیرو     

 های درونی میان این دو قبیله  ای طبقه  حاکمه پشتون است و همواره از زمان عبدالرحمان تا کنون این تضاد سبب ایجاد کشمیشباالیی

 است.بزرگ پشتون بوده

شتون اند، ایجاد شده و سایر قبایل پ های درانی که اکثریت تمام ایشان در افغانستان امروزی مقیمچون دولت افغانستان توسط پشتون     

ست. هازاییها و غلها اکثراً در پاکستان قرار دارند. بناًء مسئله پشتونستان در حقیقت از یک لحاظ، جلوه مدرن تضاد میان درانیو غلزایی

ود، حلقه  بودن خصورت عمده در نتیجه  کوچیهای افغانی بههای افغانی نیست و غلزاییقبایل پشتون پاکستان کمتر از تعداد پشتون

وچی که های کتر اند؛ غلزاییهای پاکستانی صنعتیئی، چون پشتوناند و از سوهای پاکستانیهای افغانی و پشتوناتصال میان درانی

 اند تا افغانستان و گذشته از آن، قبایل مهمن و  پاکستانپردازند از لحاظ اقتصادی، بیشتر وابستهلداری به تجارت نیز میعالوه بر ما

ع امر با ها در واقهای پاکستان و غلزاییاست که پشتون اند. به این صورت صافی و شنوار میان افغانستان و پاکستان تقریباً نصف

 کنند.دار افغانی برای تسلط بر کل پشتون )که در حقیقت تسلط بر افغانستان است( رقابت میهای بر سر اقتدرانی

خواهد پشتونستان آزاد و یا رهبر کل پاکستان شود. آنگاه اگر شوروی نتواند در افغانستان کامالً بر ولی به تحریک شوروی میخان     

های افغانستان را جزو خاک پاکستان سازد یعنی نقشه  تجزیه  ها، حداقل پشتونکشد تا به نام وحدت پشتوناوضاع مسلط شود، نقشه می

پروراند. چنانچه این نظر درست آید، آنگاه یقیناً ایران )به خوان امرییا( آرام نخواهد نشست و مناطق غربی و افغانستان را در سر می

 تزارهای روس، آناً فرو خواهند برد. ال هندوکش را خود جنابای افغانستان را خواهد بلعید. در آن صورت مسلماً شمغربیجنوب

یی که از هااند. آناند، چسپیده ای طبقه  حاکمه  پشتون در افغانستان به دو شعاری که در حقیقت دو رنگ یک پرچمبناًء قشر باالیی     

ینان نه اند. اتر است به شعار "افغانستان کبیر" چسپیدهها تیرهای آنخواهیای مرفع بر خواسته و کمی رنگ منیتبورژوازیقشر خرده

اند. مسلم است که در دنیای امروزی، این ای احمدشاه درانیشناسند و نه پاکستان را و خواهان احیای امپراتوریرسمیت میایران را به 

لندکردن شعار دیگر در فیر پرکردن کیسه و گیرد و جز بشان آب نمیای بیش نیست و از اینجاست که چلوصافکار جز خیال ابلهانه

 انجامد.باالبردن پیک اند. زیرا یک آرزوی خیالی در عمل، همیشه به باالبردن پیک می

(* و 1)نشناختن خط دیورند ارادیت پشتونستان و به رسمیتتر اند و قدرت را به دست دارند؛ شعار خود دوم که عملیدسته     

نی وقتییه های سی یعکشند. منشاء این شعار درست از زمانی پیش آمد که در اوایل سالرا به افغانستان پیش می کردن پشتونستانضمیمه

 افت.اش را در پشاور تأسیس یهای اتمیامپریالیسم امرییا پیمان بغداد را به شمول ایران، ترکیه، عراق و پاکستان ایجاد کرد و پایگاه

ها را بر سر شان )انگلیس( در موقعیتی نبود تا آنایقدیمی (*2)فغانستان از آنجایی که واسال های بر سر اقتدار اپشتون     

ای هلمند را در افغانستان پیش گرفتن ایران )نفت( حاضر نشد پروژه  وادیدستشان یاری دهد و امرییا نیز برای بهداشتننگهقدرت

شرق و غرب آن از ایران، جنوب و جنوبشده دانست )غرب و جنوبتجزیه* (٥)(  ) دوفاکتو de factoببرد و لزوماً افغانستان را 

 شرق آن از پاکستان( و از آن دست بر داشت.جنوب

نشناختن ترسمیهای بر سر اقتدار افغانستان مجبوراً برای حفظ خود )حفظ سلطه  خود( شعار به در نتیجه تمام این عوامل، تمام پشتون     

مان اندیشیدند: خط دیورند را واسال های بر سر اقتدار در آن زمان میهای روس پیش کشیدند. پشتونبه کمک رویزیونیست خط دیورند را

 انگلیس بین ما و هند بریتانوی مرز قرار داده، حال که "پاکستان امرییایی" و "ایران امرییایی" پدید آمده، ایجادکننده  خط دیورند خود

اندازیم تا اگر امرییا بخواهد آید. ما خود را مستقیماً در آغوش مخالف امرییا یعنی شوروی، میز دستش بر نمی"عقیم" است و کاری ا

 جنوب هندوکش را جزو پاکستان سازد، ما بتوانیم به کمک شوروی، پشتونستان را جزو افغانستان بسازیم.

 

 

 

(1 *)Sir Wiliam Durand 
(2 *)Wassl;گذار، خادمخدمت 
 راستی، واقعیغیر رسمی، به(*  ٥)
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ستان ای افغانطلبانه  قبایل داخلیای قوه  آزادیدهد که قدرت حیومت مرکزی در افغانستان همواره در نتیجه  سرکوبیــــ تاریخ نشان می

انسته بازیچه  نیروهای های قبیلوی توهللا(، شورشاست. در دورانی که این قوه  مرکزی ناتوان شده )مانند دوران اماناستحیام یافته

خواهند ها نمی. آنداری این موضوع نیز از طرف طایفه  حاکمه، سرمشق قرار گرفتهامپریالیستی قرار گیرد. در مورد رشد سرمایه

صورت لیبرال رشد نماید )به استثنای دوران اولیه  ده سال اول سلطنت نادرشاه و ظاهرشاه(، زیرا رشد لیبرال داری بهسرمایه

داری که در افغانستان انتخاب کند. شیوه  رشد سرمایهای مرکزی ، قدرت جدیدی را به غیر از دولت در جامعه ایجاد میداریرمایهس

های سی صورت مشخص از سالاست، بهای دولتیداریای بروکراتیک یعنی سرمایهداریرود، رشد متمرکز سرمایهشده و به کار می

 تا کنون ادامه دارد.

سازد ولی خود این عامل، داری، قدرت اقتصادی را نیز عالوه بر قدرت سیاسی در دست دولت، متمرکز میاین طرز رشد سرمایه     

وتام را در اختیار دهد یعنی به همان تناسب که در ساحه  اقتصادی، دولت کنترول عامای دولت را به صفر تنزل میابتیار سیاسی

اه گردد. در این شرایط یگانه رشود و مخالفین سیاسی، بیشتر می، رشد نیروهای سیاسی از دولت دورتر میگیرد، در ساحه  سیاسیمی

های کردن سراسر دستگاه دولت از یک طرف و پرورش اجنتکنترول دولت بر نیروهای سیاسی؛ تقویت نیروی پولیس یعنی فاشیستی

نیروها  ای اینو یا سرکوبی ای اپوزسیون بوسیله  ایشان کنترول،و یا منحرفسیها در جریانات سیاکردن آنای نقابدار و رخنهسیاسی

 باشد.می

ای خود از یک سو و متمرکزساختن و رشد اقتصادی کشور در کف خویشتن از سان دولت مرکزی با تقویت نیروهای نظامی بدین     

داری وار اقتصاد سرمایهکوبد و هم با پیشرفت حلزونتلف درهم میسوی دیگر، هم تمایل خودسری را از نگاه سیاسی از جانب قبایل مخ

تعماری در اسنیمه -فئودالیسازد. به عبارت دیگر افغانستان به عرصه نیمهتدریج بقایای اقتصاد فئودالی و طایفوی را متزلزل میبه

 است.شرایط نیمه  دوم قرن بیست کامالً وارد شده

زرگ  بگاه، عناصر فئودالی و سرمایهبروکراسی. در ترکیب این دو تییه -ارتش و دوم: -عمده دارد: اول:گاه ـــ دولت مرکزی دو تییه

بروکرات( اند )مالکین ها اند که تا حدی از مناسبات قبیلوی خود را آزاد کردهبروکراتیک شامل اند. ولی عناصر فئودالی این دولت، فئودال

است افرادی را از میان اقشار گوناگون طبقات اجتماعی است، توانستههای خارجیمنبع عمده  آن کمکو همچنان، سرمایه  بروکراتیک که 

شیستن باز هم بیشتر قدرت سران قبایل و ای که به منظور تقویت بروکراسی و درهمبه خود جذب نماید. رفورم)اصالحات(* ارضی

است. در عین حال باالرفتن مالیات ارضی به شیوه  قبایل در دهات ایجاد کردهطوایف به میان کشیده شده، ناراضیان جدید در میان سران 

است. ولی با تقویت ارتش و پولیس، دولت مرکزی، قوه  متقابل این ، بر این نارضایی باز هم بیشتر افزودهای اراضیمالیات مترقی

ه  ای قبیلوی و در نتیجطلبیای خود به شیل استقاللسیای که در فورم سیااست. ولی این نارضایینارضایی را استحیام بخشیده

 شدن از طرف نیروهای امپریالیستی اوج گیرد.تواند در صورت استعمالآید؛ یک نیروی بالقوه است که میطلبی در میتجزیه

تر تجاری، رشد سریعای ای ارضی به رشد روابط پولی در دهات سرعت بخشیده و به بورژوازیـــ رفرم ارضی و مالیات مترقی

کند. چون شدن این بورژوازی را به طور عمده، سد میای بزرگ بروکراتیک جلو صنعتیداریبخشد ولی از باال سرمایهمی

شدن کشور نقشی ایفاء نماید، لهذا از تواند در امر صنعتیای خود، نمیای برواکراتیک در اثر سوء اداره و عدم قدرت کافیبورژوازی

تواند تا آنجایی مانع می (* راتواند کامالً و صددرصد جلوگیری نماید؛ ولی در همه حال رشد وی )آنای تجاری نمیژوازیرشد بور

فع ای مربورژوازیای تجاری و خرده(*بدل شده نتواند. بناًء اپوزسیون دوم دولت، بورژوازیای وی )آنگردد که به قوه  رقیب اقتصادی

 کند.ها(*جلوگیری میها(* را ناراحت ساخته و از نمود کامل وی )آندار و مریز دولت، وی )آنو کجاست که سیاست تحدید 

های انفرادی و اهل کسبه و ای شهری و دهاتی از دکانداران متوسط و کوچک گرفته تا صاحبان سرویسبورژوازیـــ قشر وسیع خرده

راضیان آتشین اند که در معرض سوء استفاده و ارتشای برواکراسی قرار دارند و رتبه  دولت و صاحبان مشاغل آزاد، نامامورین پایین

دایش ها، پیکاری، بلندرفتن نرخشوند. بیای مقامات عالی و پایانی پولیس و بروکراسی واقع میاحترامیهم مورد هتک حیثیت و بی

ایل تر مسای طبقات باالیی و فهم نسبتاً عمیقع زندگیای بیشتر بر وضای معاصر و در عین حال، آگاهیاحتیاجات جدیدتر زندگی

 دهد.در شرایط فعلی اکثریتخیزند  قشری مهم در اجتماع قرار میزندگی، این قشر را که روشنفیران نود فیصد از میان اینان بر می

 گری در میان این قشر عمالً امیانیشود. با تناسب افزایش احساسات انقالبهای سیاسی مختلف از میان این قشر تولید میمطلق گروه

حدوحصر منافع یابد. زیرا از یک سو، ناهمگونی و تنوع بیپیشرفت یک جریان واقعاً انقالبی در درون خود این قشر، کاهش می

یان ایشان م شود و از سوی دیگر، کنترول بیشتر پولیس که درهای سیاسی در میان ایشان میهای گوناگون، سبب ایجاد انواع گروهگروه

سازد. با وجود آن، این قشر، نقشی مهم ای پایدار و مطمئن را در آنجا نامطمئن میگردد، رشد هرگونه روند سیاسیتر عملی میسهل

 نماید.در اوایل انقالب ایفاء می
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صد جمعیت کشور را تشییل فیای مولد کشور، اکثریت قاطع هشتادوپنج های اصلیــــ در عین حال، کارگران و دهقانان یعنی توده

باشند و تحت شرایط گوناگون فئودالی و زمین کشور اند، در دهات پراکنده میزمین و کمدهند. دهقانانی که اکثراً دهقانان بیمی

 اند.اند و اکثراً دارای احساسات مذهبی و قبیلویگیرند. اینان تا کنون شعور سیاسی کسب نیردهمستعمراتی قرار مینیمه

 یابد؛ ولی عنعنات و روحیات مردم در دهاتـ به تناسب تقویت قدرت نظامی و بروکراسی، نیروهای قبیلوی در افغانستان تضعیف میــ

شود. ماند تا مدت طوالنی به شیوه  کهن در چارچوب مراودات قبیلوی، حفظ میبه علت آنیه شیوه  تولید اساساً تغییرناخورده باقی می

صورت ناب و خالص آن، آنچنان که در اوایل قرن بیست و یا اواخر قرن نوزده وجود سیاست قبیلوی را بهاین امر از یک طرف 

تی، کشد. ولی از سوی دیگر، دید سیاسی و طبقاکند و شیوه  جدید یعنی کمابیش دید سیاسی و طبقاتی را به میان میداشت، ورشیست می

بر آن تواند. بناند که محتوای این ملیت، جز احساسات قبیلوی چیزی دیگری بوده نمیکناخواه به شیل به اصطالح ملی، بروز میخواه

ای های سیاسیکردند، حاال گروههمان طوری که در اوایل قرن بیستم سران قبایل در تشییل سیاست افغانستان نقش مهم ایفاء می

 باشند.جدید، نقش مهم را دارا می هایروشنفیران با ایدئولوژی

ـ  ولوژی ای ایدئترین نیروی انقالب به رهبریاست، بناًء عمدهای نظامیای کارگران و دهقانان، بروکراسیترین دشمن طبقاتیچون عمدهــ

های انقالبی در دهات است. ولی از سوی آید که مرکز فعالیتباشند. از اینجا بر می، دهقانان میاندیشه  مائو -لنینیستی -مارکسیستی

رآمدی ای انقالبی، نتواند بای واقعیشود که جریان سیاسیای دهقانان تا مدتی نسبتاً درازی سبب آن میبودن شعور سیاسییندیگر، پای

ت است، لذا شیل عمده  فعالیای مخفی و پولیس نیرومند متییای نظامی بر سازمان جاسوسیباشد. چون بروکراسیمهم و آشیاری داشته

ای نیروی مسلح در میان ایشان باشد؛ ها و تشیل نامرئیدادن دهقانان در انواع اتحادیهکاری و سازمانه  مخفیتواند شیوسیاسی فقط می

انی، های دهقکردن تودهکاری و مسلحتوان با خلق مسلح پاسخ گفت. از این رو، دهات و شیوه  مخفیتوان فقط میزیرا دولت مسلح را می

 لی در باره  فعالیت در شهرها نیز بایستی در میان کارگران و روشنفیران به اساس فعالیت حزب کمونیست است. و

اول قایل شد، زیرا تشییل حزب کمونیست در ابتدای ای عالی باشند، اهمیت درجه های کوچک که دارای شعور سیاسیتشییل دسته

 تواند از این راه صورت گیرد.وهله فقط می

یی شود، زیرا فساد بروکراسی و اجحافات نامحدود آن، یک جنبش وسیع واقعاً توده نه پیش بردهـــ سیاست جبهه متحد بایستی فعاال

ثر این جنبش تودهوجود میبه  تواند به رشد خود ادامه دهد.یی، نمیآورد و حزب کمونیست، بدون شرکت و لزوماً رهبری مو 

به  حزب و نه ایتوان، نه به تشییل هسته  روشنفیرین آن هرگز نمیاست که بدودون، حلقه  کلیدیـــ درک صحیح اندیشه  مائو تسه

 ای نیروهای مسلح خلق و نه ایجاد جبهه  متحد با سایر طبقات و اقشار جامعه دست یافت.ایجاد مناطق پایگاهی

واع شود، انای سطحی مجهز میگریپرولتریا به انقالبیای شهری و دهاتی و همچنان لمپنبورژوازی خردهچون قشر نسبتاً گسترده     

اندیشه   -لنینیسم -توانند پدید آید. این عامل باز هم بیشتر به اهمیت مبارزه به خاطر صفای مارکسیسمگوناگون اپورتونیسم مارکسیستی می

 افزاید.دون، میمائو تسه

است و در عین حال ای بر سر اقتدار قاپیده شدهوریـــ خلق و پرچم که برنامه  ایشان با اعالمیه  "خطاب به مردم" از طرف خود جمه

صورت عموم یگانه رسالت آن ایفای نقش سرویس کند، چه رسالتی برایش باقی مانده؟ بهرا به میل خود اعمال می جمهوری، آن

ه است. زیرا بدون فریباناست. ادعای اپوزسیون خلق و پرچم در برابر جمهوری به نظر من، عوامای وسیع برای جمهوریجاسوسی

های خلق و پرچم را بر آورد و خلق و پرچم جز صورت آهسته تمام خواستیک کودتای ریویزیونیستی این جمهوری، قادر است به

ماندن ظاهری، کار دیگری ای باطنی و اپوزیشنکودتای ضد جمهوری که آن هم به گمان من از دستش ساخته نیست، غیر از همیاری

 ام دهند.توانند، انجنمی

بازنیردن آن در دهات بود. کارگران افغانی از لحاظ اجتماعی به علت رشدنیافتن پاشیدن جریان شعله، جایای از همـــ علت اساسی

ای اقعیاست، به نیروی وای کشور نقش الزمی و قاطعی را کسب نیردهسرمایه  صنعتی و به علت اینیه تولید صنعتی در تولید عمومی

واد و بودن درجه  سای و به علت پاییناند. گذشته از آن، از لحاظ ذهنی به علت ضعف تبلیغات کمونیستی واقعیبدل نشده طبقاتی مهم

ر اند. بنابر آن، ضعف طبقه  کارگای کافی برای ادامه  آگاهانه  یک جنبش حتی صنفی به دست نیاوردهآموزش این کارگران، ایشان آگاهی

 شان رایج است، جنبشبورژواست و ذهنیت قبیلوی، و لمپنی بیشتر در میانذهنی و اقتصادی تا حدودی خردهنوجوان که خود از لحاظ 

ت واقعی نیس یی، نیرویهای روشنفیرانه، بدون پشتوانه  تودهساخت. چون خواستشعله را مجبوراً در چارچوب روشنفیران محدود می

ییی از علل رشد اپورتونیسم در جریان شعله، همین منحصرماندن آن در قشر خاصه آنیه اپورتونیسم ظهور نماید؛ حتی بیشتر 

 روشنفیران بود.
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شور اند. اساس ای کاند معیوساً دهقانان، بالفعل نیروی مهم تولیدیمهم در تولید، تبدیل نشده ولی اگر کارگران بنا به علل فوق به نیروی 

نه(* ریارکال )پدرساالراولی در میان دهقانان، سنن مذهبی و عنعنات پوسیده  قبیلوی و پات است.اقتصاد جامعه  افغانی، زراعت و مالداری

پای باز نمود. بدون این کار،  است. باید در این دیوار به اصطالح عظیم کهن، رخنه کرد و جایو عدم سواد ابتدایی، وجه ممیزه 

 است.سرنوشت هر جریان سیاسی، ولو هر قدر انقالبی باشد، پوچی

امپریالیزم شوروی، خاصه ای آن با سوسیال( کیلومتری25۲۲صد )ای دوهزاروپنجای افغانستان و همسایگیدر موقعیت جفرافیایی ـــ

نام در داخل امپراتوری تزارهای نوین قرار قوم و همهای همآنیه مردمان ازبک، تاجیک و ترکمن ما در همسایگی با جمهوریت

طلبانه  ملی در داخل کشور، هم از لحاظ مسایل داخلی و هم از لحاظ شرایط خارجی، به اصطالح برنامه  استقاللاند؛ هرگونه گرفته

المللی است که مسئله  ملی را باید از لحاظ وضع مشخص طبقاتی چه از لحاظ داخلی و چه از لحاظ بیناست. مارکسیسم مبتنیارتجاعی

طلبانه در مورد هر ملت افغانستان های عمومی و مجرد. چنانچه شعار و برنامه  استقالللمورد بررسی قرار داد، نه بر روی فورمو

یک چانجامد که این امر به سود هیصورت جبری به تجزیه  کامل کشور افغانستان کنونی میناخواه بهپیش کشیده شود، آنگاه این امر خواه

صورت به طلبانه  ملیای افغانستان، این نیته را در برنامه  استقاللای داخلیقبیلوی تواند. وضعهای موجود در افغانستان بوده نمیاز ملت

های رونده  قبیلوی باز هم احیا گردد؛ تعصبات لسانی و مذهبی و نژادی شدت یابد و خلقزوالبهسازد تا تمایزات روناگزیر داخل می

ناخواه روحانیون های دیگر قرار گیرد. این وضع خواهکش ملیتزحمتهای ناپذیر خلقکش هر ملیت در قطب متضاد و آشتیزحمت

های انقالبی و مارکسیستی در طلبانه قرار خواهد داد و از پخش اندیشههای استقاللمرتجع و سران قبایل مرتجع را در را س این جنبش

ی طلبانه  ملهای استقاللای این جنبشد، امیان رهبریکشان هر ملیت، جلوگیری به عمل خواهد آورد و این نیته به نوبه  خومیان زحمت

ای یک نظامیبروکرات -سازد. درست است که سیستم فئودالیتر میاندیشه  مائو ضعیف -لنینیستی -ای مارکسیستیرا توسط ایدیالوژی

ه رود؛ درست است کان به شمار میهای ملی و قبیلوی و اجحافات گوناگون لسانی و مذهبی در میان ملل افغانستفعلی، خود عامل ستم

نجر گردد. ناشده باشند، متواند در شرایط  بحرانی به تجزیه  افغانستان در شرایطی که نیروهای داخلی بسیجخود موجودیت این سیستم می

د، خود در ا شدت بخشهای لسانی و مذهبی و قبیلوی رهای که خود به شرایط تجزیه  افغانستان کمک کند یعنی تفرقهولی آیا رشد جنبش

های همان نظرانه  ملیت تحت ستم، خود در نطفه  خویش، حاوی ریشهآید؟ مگر ناسیونالیسزم تنگحقیقت کمک به این رژیم به حساب نمی

ای لیم های به اصطالحباشد؟ مگر اندیشه  جنبشای استثمارگرانه و ظالمانه نیست که در شئونیسم ملت ستمگر موجود میهای سیاسیایده

ای کشور را بر اساس ممیزات مذهبی، لسانی و قبیلوی و تشییل احزاب جداگانه و طلبانه، خود ایجاب تجزیه  جنبش کمونیستیاستقالل

ای کراتیک نظامیبروای ایشان در برابر سیستم فئودالیای کلیو در نتیجه، ناتوانی ضعیف و در عین حال متخاصم با ییدیگر کمونیستی

ای ملی" این خود همان ادامه  سیاست قرارگرفتن به اصطالح "احزاب کمونیستیشدن و متخاصمنماید؟ و در صورت تجزیهنمیفعلی را 

ک در و بروکراتیای قویشود که خود منجر به تشییل حیومت مرکزیای قرن نوزده در شرایط جدیِد نیمه  دوم قرن بیست، نمیقبیلوی

بروکراتیک نظامی متمرکز فعلی، آیا این امیان واقعاً وجود دارد تا جنبش ه تحت سیستم فئودالیاست؟ و باالخرنظام فعلی شده

های کشور، بتواند چنان سریعاً رشد یابد تا جدایی و استقالل آن از بقیه  کشور و تا سیس یک در میان ییی از ملیت ای حقیقیمارکسیستی

 ه حساب رود؟مانده در افغانستان بهت تسریع جنبش مارکسیستی برای سایر ملل باقیاش، کمیی جحقیقی لنینیستی -دولت مارکسیستی

ای انقالب دموکراتیک نوین به حساب کلی کند که مسئله  ملی نه یک امر مستقل بلیه جزو از برنامه  ــــ بنابر آن مارکسیسم حیم می

فصل وای دموکراتیک مورد بررسی قرار گرفته و در چارچوب آن حلییای انقالب  توده ملی باید در پرتوی منافع کلیرود. مسئلهمی

شود، نه آنیه اهداف انقالب دموکراتیک نوین را تحت شعاع خود قرار داده و یا آن را در درجه دوم اهمیت قرار دهد. برنامه  عمومی 

ای طبقه  یی به رهبریتشییل حیومت دموکراتیک تودهکنند و یی یعنی زمین از آِن دهقانان که روی آن کار میانقالب دموکراتیک توده

ای کارگر و بر اساس اتحاد کارگران و دهقانان و به شمول تمام طبقات و اقشار ضد فئودالی و ضد امپریالیستی و واقعاً ملی به خودی

ال و ای طبقه  فئودرداشتن کامل و انقالبیبکند، زیرا با حل مسئله  زمین و از میانهای قبیلوی و ملی را احتوا میخود، حل مسئله  ستم

یی، زمینه  هرگونه امتیازجویی و ای تودهای واقعیها و ایجاد دموکراسیای مالکان و بروکراتشیستن ماشین بروکراتیک نظامیدرهم

 خیزد.ای قبیلوی و ملی از میان بر میخواهیتسلط

های تحت ستم و ملیت حاکمه را در یک اردوگاه واحد، جهت یورش موفقانه مه  ملیتکشان هبنابر آن، برای آنیه بتواند تمام زحمت     

ها ای مرکزی متحد ساخت، برای آنیه بتوان از همه  انواع اجحافات، ستمگریبروکراتیک نظامیبر پایگاه ارتجاع یعنی سیستم فئودالی

ردوبزرگ های خانداخت و برای آنیه بتوان انواع گوناگون نارضاییبروکراتیک نظامی، سیل واحد را به جریان و فسادهای سیستم فیودال

ای واحد است ستاد فرماندهیها الزمیبرای همه  این -یی، متحد نمودای انقالب دموکراتیک تودهرا در یک مسیر واحد، جهت پیروزی

 تا سیس نمود. ای افغانستان راانقالبی، باانضباط و دانشمند در وجود حزب واحد کمونیست سرتاسری

باشد( اش می، افغانستان دروازه  منطقه  جنوب آسیاست. هرگونه تضعیف افغانستان )که حد اعالی آن تجزیهاز لحاظ شرایط خارجی     

 بر تن یافای تزارهای نوین، جهت تسلط بر ممالک جنوب آسیا و راهطلبانه  امپریالیستیبه مثابه  تسهیل در راه برآوردن اهداف توسعه
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ای تزارهای قدیم و جدید، آرزوی شرین و دیرین آنان همانا تسلط بر جنوب آسیا و بحر هند بوده و بحر هند است. سیاست همیشگی

ه امیان شان در این راه چنانچه ککنند بلیه خودتنها از تجزیه  افغانستان استقبال میامپریالیست نهباشد. بنابر آن تزارهای سوسیالمی

 ورزند.گونه کوششی دریغ، نمیباشد، از هیچنیز وجود داشتهکوچک آن 

دیش، تنها افغانستان بلیه سایر ملل جنوب آسیا؛ پاکستان، هند، بنگلهها، جامه  عمل بپوشد، نهامپریالیستچنانچه این آرزوی سوسیال     

ها قرار تامپریالیساز و استثمار و استعمار وحشیانه  سوسیالوتشرق آسیا و خاورمیانه مورد تاختنیپال، سریالنیا و احیاناً ممالک جنوب

 یی در سراسر آسیا .خواهی و دموکراتیک و انقالب تودهاست مبنی بر خیانت به جنبش آزادیخواهند گرفت و این امری

یات های والنشینپیش، خان است؟ تا صد سالحال باید دید چرا به اصطالح شعار ستم ملی از مناطق شمال کشور پیش کشیده شده     

 ای کشور، هر یک در مرحله  فیودالی قرار داشته و استقالل داشتند و در عین حال تا حدی به امیر بخارا در آسیایای کنونیشمالی

حاکمیت  ای شمال کشور در تحتم همه  این مناطق در داخل مرز کنونی1۸۸۲کارآمدن عبدالرحمن در مرکزی وابسته بودند. فقط با روی

کردن ای تمام قبایل اعم از پشتون و غیر پشتون، برای خنثیای عبدالرحمن قرار گرفت. عبدالرحمن به سلسله  سرکوبیدولت مرکزی

ای کشور به مناطق شمال هندوکش انتقال نشین جنوبیعده طوایف غلزایی را از مناطق پشتونهای قبایل غلزایی، یکمقاومت و شورش

ها به زور ضبط شده بود ای قبایل تاجیک، ازبک و ترکمن، از خوانین آنخیز نوع اعلی را که در اثر سرکوبیحاصل هایداد و زمین

هایی را که دهقانان تاجیک و ازبک و ترکمن در اثر ستم عبدالرحمن به جا گذاشته و خود فرار های زراعتی و چراگاهو همچنان زمین

های دولتی که به شیوه  باال از مردمان طبقات های اعظم زمینون توزیع نمود. عالوه بر آن قسمتکرده بودند؛ در میان این قبایل پشت

های بعد از عبدالرحمن تا این اواخر به شیوه  بود، در دورهای ازبک، تاجیک و ترکمن ضبط و مال دولت اعالن شدهباالیی و پایینی

اهرشاه های نادرخان و ظاست. قبایل پشتون صفحات شمال در هنگامی که در دورهشدهالذکر، میان ناقلین جدید قبایل پشتون، توزیع فوق

ای ای مالیات مصئون مانده و عالوه بر آن در دستگاه بروکراسیمالیات اراضی بر مردمان غیر پشتون افزایش یافت، از این فزونی

اندند. عبدالرحمن برای آنیه از یک سو، این سران قبایل نصیب مدولت نیز صاحب امتیازاتی شدند که مردمان غیر پشتون از آن بی

ای خود را بر مردمان غیر پشتون وسیله  ایشان سلطه  حاکمیت و دییتاتوریغلزایی را به طرف خود متمایل سازد و از سوی دیگر به

شمال بر مردمان غیر پشتون آنجا، های های پشتوندرآورده  خود، مستحیم سازد؛ از هرگونه اجحافات و خودسریو تازه تحت حاکمیت

 کرد.حمایت می

 های دولت مرکزی مبنیها و سایر مردمان غیر پشتون جان گرفته و توسط سیاستهای خصومت عمیق میان پشتونسان ریشهبدین     

ی ، لندنای زابلیداران ملیای دوم، سرمایههای قبل از جنگ جهانییافت. در سالبیشتر پرورش می« کنانداز و حیومت تفرقه »بر 

شته  زراعت نباتات صنعتی پنبه و چغندر و ایجاد فابرییات نساجی و قندسازی در پلخمری، قندز و بغالن و گذاری در ربه سرمایه

شد سان رپیشه را ایجاد کردند و بدینتجارت تجار و دهقانانبهار به توسعه  مناسبات پولی در آن مناطق دست زدند و قشر مالکینگل

تم ها به سها و تاجیکها و ترکمنها به نمایندگی شیرخان خروتی و چه در میان ازبکپشتونطبقه  نوظهور مالکین لیبرال چه در میان 

سسات کارگریسابق شیل جدید ملی  بخشید. تمرکز نسبی قبیلوی  ای کوچک از یک سو و ایجاد مالکینای کارگران صنعتی در مو 

شان ناطق و باالخره پیدایش قشر روشنفیران جدید که پیوسته بر تعدادپیشه و توسعه  دادوستد پولی میان مردمان این ملیبرال و تجارت

ها سبب ظهور اندیشه  "ستم ملی" از آن مناطق است. ولی همان طوری که دیدیم، ریشه  این ستم بر آید، همه  اینافزایش به عمل می

ستم ای زمین استوار بوده و سیی، خود بر قوه  تولیدیخورد، زیرا تولیدات الیاف صنعتمحور مالییت زمین یعنی مسئله  دهقانی چرخ می

 لک زمینکشیدن شعار "دهقانان مااست. بنابر این، فقط با پیشای این مسئله به اصطالح بورژوازیای زمین، حلقه  کلیدیمالییت فئودالی

 بردن ریشه  توان به حل واقعی و از میانکنند" میاند که روی آن کار می

 های پشتون و ازوسیله  فئودال روز شد. دهقانان ازبک و تاجک و ترکمن مورد استثمار دوگانه قرار دارند؛ از یک سو بهاین ستم پی

های بهار و گیرند. عالوه بر آن سرازیرشدن قبایل کوچی در فصلکشی قرار میهای خودی مورد بهرهسوی دیگر از طرف فئودال

های اعلی در های جنوب والیت بلخ؛ مالداران ازبک و ترکمن را از قسمت وسیع چراگاهقسمتتابستان در مناطق جوزجان و میمنه و 

 سازد.ایشان محروم می مناطق

بودن و حتی پدیدارنگشتن شعور افزاید، ولی نظر به پایاناین عوامل بر شدت مبارزه  طبقاتی در آن مناطق باز هم بیشتر می     

صورت "ملی" یعنی خصومت میان مردمان پشتون با های دهقانی و کارگران صنعتی؛ این مبارزه بهای طبقاتی در میان تودهسیاسی

کند که در اساس هر مسئله  ملی، ستم یابد. ولی چنانچه قبالً به آن اشاره شد و چنانچه مارکسیسم حیم میمردمان غیر پشتون تجلی می

است: اساساً مسئله  استثمار و ستم الذکر وجود دارد، دارای دو وجه اصلیطق فوقای که در منااست. ستم به اصطالح ملیطبقاتی نهفته

 ذکرشده  ایباشد. ثانیاً بنا به علل تاریخیهای اجتماعی در آنجا میها و ستمگریاست که زیربنای تمام انواع گوناگون خودسریطبقاتی
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م پشتون در مناطق مذکور برای حفظ و توسعه  قدرت دولت مرکزی ایجاد ای خود یعنی شئونیسدر پیش این ستم طبقاتی به شیل قبیلوی

 است.شده

است و در عین حال دولت مرکزی در توسعه و موجودیت این ستم نقش اساسی دارد. در سان مادر این ستم، قدرت دولت مرکزیبدین 

آید، رکن ورت کلی از صفحات شمال به دست میصحال حاضر، چهار قلم عمده  صادراتی کشور؛ قرقل، قالین، پنبه و پشم که به

دهد. بنابر آن حفظ آوردن اسعار خارجی و چه از لحاظ تا مین مالیات گمرکی، تشییل میای اقتصاد دولت را چه از لحاظ بدستاساسی

ای دولت، اهمیت ادیای اقتصادی کشور و از جمله صفحات شمال، برای تا مین قدرت اقتصاستعماریفئودالی و نیمهموجودیت نیمه

 حیاتی و مماتی دارد.

های اقتصادی و از جمله ای بروکراتیک و کنترول روزافزون دولت بر تمام رشتهاز جانب دیگر؛ تقویت و رشد اقتصاد دولتی     

در  منطقه  دیگرصورت نیرومندتر از هر تجارت خارجی و ارز و تحدید اقتصاد لیبرالی تجار اپوزسیون جدید به شیوه  بورژوازی به

است. این تجار لیبرال که از یک طرف با مالکین فئودال و دهقانان منفرد از لحاظ تولید مواد صادراتی، اشتراک مناطق شمال ایجاد کرده

 دبینند؛ به سوی شعار اتحامنفعت دارند و از سوی دیگر، منافع خود را از جانب سرمایه  بروکراتیک دولتی، مورد تهدید و فشار می

ای شعار ستم ملی که ستم طبقاتی را انیار نموده و یا آورند. این است ماهیت اصلیتمام طبقات و اقشار تحت شعار ستم ملی، روی می

وجه اوالً روشن است که شعار ستم ملی هیچ  -دهد. در اینجا به دو نیته، بایستی توجه نمود: الفالشعاع ستم ملی قرار میآن را تحت

کنندگان آن، خود را به قبای مارکسیسم ملبس سازند، جز رویزیونیسم معاصر، چیزی کسیسم ندارد و چنانچه موعظهمشترک با مار

ر های معاصآید، زیرا رویزیونیستهای معاصر، کامالً جور در میدهند. شعار ستم ملی با دکترین رویزیونیستدیگری را نمایش نمی

ای انقالب دموکراتیک را به عهده تواند رهبریقشر و یا طبقه  دموکرات و ضد فئودال، می اند که در جنبش دموکراتیک ملی، هرمدعی

 است، کامالً ای طبقه  کارگر و یا احیاناً اغماز آن در جنبش دموکراتیک انقالبی(* اصلی آن نفی رهبری1بگیرد. بناًء این دکترین که تم )

های بورژوامآبانه را در ردیف ه  کارگر را سخت مورد حمله قرار داده و خواست(* طبق2ای )وی نیز هژمونی با شعار ستم ملی که

امپریالیسم شوروی به نام ستم های معاصر و در مرکز آن سوسیالیابد. بنابر آن رویزیونیستدهد، کامالً انطباق میاول اهمیت قرار می

ای هخواهند به دور حلقهای دیگر افغانستان را نیز میتمام ملیت تنها جریان اپوزسیون صفحات شمال را بلیه اپوزسیون توده  ملی، نه

واحد گرد آورند و جنبش به اصطالح "مارکسیستی" و در حقیقت رویزیونیستی را در کشور پیشرفت دهند. )ایجاد گروپ محتاط و 

ید این نیته است(.های "انقالبی"فعالیت  ای آن مو 
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نستان، جز استعماری افغافئودالی و نیمهدر کشور نیمه ای فعلیالمللیمارکسیسم در شرایط بینبهای خائناین جریان رویزیونیستی     
باشد، در هنگامی که اوضاع تواند در پیش داشتهنمی طلبی، هدف دیگر راامپریالیسم شوروی و تجزیهآلت اجرای مقاصد سوسیال

المللی از ثبات نسبی برخوردار باشد، این جریان به مثابه نیروی ستون پنجم شوروی در افغانستان برای پیشرفت، گسترش و نفوذ بین
های شدید در منطقه و جهان نرود. ولی چنانچه اوضاع اضطراری و بحراآن، برای واردآوردن فشار بر دولت افغانستان به کار می

های شوروی علناً و عمالً پیش خواهند کشید. در شرایطی که امپریالیستپیش آید، این جنبش قصد تجزیه  افغانستان را به کمک سوسیال
این  ن باشد ،ای افغانستان چنانچه اکنون نیز همان طور است در میان مردم ما  پایاای مسایل اجتماعیشعور سیاسی و فهم مارکسیستی

بورژوازی و روشنفیران مربوط به آن جاذبه  تواند در میان قشر خردهظاهرمارکسیستی و در حقیقت ضد مارکسیستی، میجریان به
خود  ای دولت مرکزی نیز با شدتباشد خاصه آنیه سیاست دییتاتوری و اجحاف و ستمگریتری داشتهبیشتر کسب نموده و رشد سریع

بنابر آن پایه  رویزیونیسم در کشور، عناصر لمپن پرولتریا،  پاشد.بورژوازی روغن میای خردهگریاین انقالبیدر کشور به آتش 
ن و اختناق در و روشنفیران سرگشتهای دربهخورده  بورژوازیهای ورشیستفیودال ن آفریآور و نارضاییاست که در محیط نامصو 

، خورند. ضعف تئوریکاستعماری، پیوسته ایجاد گشته و وول میفئودالی و نیمهای نیمهینظام حاکمیت دولت متمرکز بروکراتیک
ها نمایشگر آن اند، ناشی از این وضعیت اجتماعی و حیثیت نوکرصفت ایشان در ای که رویزیونیستای آشیار و فساد اخالقیهدفیبی

یسم ای ازبک، ترکمن و تاجیک که با مارکسای تجاریین لیبرال و بورژوازیمالک -باشد. بشان میایامپریالیستیبرابر باداران سوسیال
هاست. ای لیبرال به آنکنند؛ یعنی این شعار خواست رشد اقتصادیسروکاری ندارند، شعار ستم ملی را به نحو بورژوایی آن مطرح می

ن داشتاند، برای در اختیارچک و متوسط دست زدهکو ای تجاری و خاصه آن بخش کوچک ایشان که به تا سیس کارخانجاتبورژوازی
ها در عین حالی که مخالف در دستورقراردادن شعار ای کشور از استقالل و تجارت افغانستان حمایت دارند. اینبازار و پیداوار داخلی

ان باشد و از گوی منافع ایشتواند پاسخامپریالیسم شوروی نمیکنند، زیرا تسلط سوسیال"مبارزه طبقاتی" اند، از استقالل کشور دفاع می
داری را به تنهایی در کشور رشد طرف دیگر، چون سرمایه  بروکراتیک قادر نیست چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ صنعتی سرمایه

ناًء این گیرد. بالمللی، سیاست تحدید و کنترول و یا توسعه را در برابر این بخش بورژوازی در پیش میدهد؛ لهذا نظر به اوضاع بین
جویی امپریالیسم شوروی کمتر ای جهان تا حدی عنصر مثبت را داراست و در شرایطی که خطر توسعهبورژوازی در اوضاع کنونی

باشد و سیاست لیبرال در پیش گرفته شود، این بورژوازی برای حفظ استقالل کشور مفید است. ولی این بورژوازی در اوضاع 
یاست المللی. ولی چنانچه سها اند و نه امپریالیسم بینهای مردم واقعاً پشتبان آنب کنونی، آینده ندارد، زیرا نه تودهای پرآشوالمللیبین

ناخواه در صف خلق قرار خواهد گرفت. نیته  اولی امپریالیزم شدت یابد، این بورژوازی خواهای سوسیالافروزیطلبی و جنگتوسعه
رد و یی قرار گیتواند در را س جنبش دموکراتیک تودهکشیدن شعار ستم ملی، نمین طبقه با وجود پیشمحتوای این مطلب است که ای

تواند امپریالیسم، خلق و در را س آن حزب کمونیست میای سوسیالطلبیکند که در برابر نفوذ و توسعهنیته  دوم این مطلب را تشریح می
 .البی با این بورژوازی جبهه  متحد ضد امپریالیستی را ایجاد کنددادن نیروهای انقدر شرایط بسیج و سازمان

ـــ دولت مرکزی در قرن بیستم، زمانی که  برای نخستین بار نادرخان به تخت نشست چون خزانه  مرکزی تهی و نیروی ارتش، 

توسط  ه نمود. شورش و بغاوت یک قبیلهسامان بود، مستقیماً بر سیاست قبیلوی اتیاء، به سران مذهبی برای حفظ موقعیت خود تیینابه

شد و قدرت روحانیون، نیروی ایدیالوژییی، جهت حفظ قدرت ناشی از خداوند، پادشاه برانگیختن قبیله  دیگری بر ضدش، سرکوب می

ا از مدرک عایدات شد تا از این راه بتوان خزانه  خالی رای تجاری نیز موقع دادهرفت. در عین حال به رشد سرمایه  مالیبه شمار می

رش ای دوم در اثر گستای دوم دوام داشت. بعد از جنگ جهانیگمرکی و مالیات غیر مستقیم تا جایی پر نمود. این سیاست تا جنگ جهانی

ای ملل سیاست کره  ارضی، نفوذ و کنترول امپریالیسم امرییا و تقریباً نقش صفر ممالک اروپای باختری و جاپان در رشد اقتصادی

های سرحدی از گذشته به ارث گرفته بود ای ایران و پاکستان که افغانستان به هر دو، کشمیشمستعمره و ایجاد دول مسلح عصرییمهن

اند، دولت های قومی که از لحاظ نژادی ییی بوده و میان این سه کشور در مرزهای واحدی پراگندهو همچنان در اثر آنیه گروپ

ای ای سرمایه  ملی و بازار داخلیبه تقویت نیروی نظامی خود بپردازد. در نتیجه از نگاه داخلی، عدم رشد کافیافغانستان را وا داشت تا 

آمیختگی و وحدت الزم برای تشییل یک ملت واحد افغانستان که بتواند در برابر نفوذ خارجی و های گوناگون داخل کشور با همملیت

عبارت دیگر، ملت افغانستان هنوز هم در مرحله  بود. به باشد، ایجاد نشده، مقاومت درونی داشتهطلبانه  امپریالیستیهای تجزیهسیاست

صورت اش بهوسیله حیومت مرکزی در داخل مرزهای کنونیای مختلف بود که به های قومی و نژادیفئودالی، متشیل از گروپ

های پشتون که قدرت مرکزی را در اختیار داشتند، یر این شرایط، فیودالبود. در زمییانییی یعنی بر اثر قوه، ییجا نگه داشته شده

ٔ  خویش، سلطه ( تقویت دولت  2ای جامعه و )( حفظ ساختمان قبیلوی1بعد در اثر ) ای که از زمان عبدالرحمن بهبرای حفظ سلطه 

داری از "باال" توسط بروکراتیک را که سرامایه داریمیان آمده بود؛ سرمایه های قبیلوی بهای فیودالی برای سرکوب شورشمرکزی

داری آزاد است، برگزیدند. در ضمن چون رشد تر از سرمایههای قبیلوی، مناسبدولت است؛ از جهت اینیه برای مقابله با شورش

 از یک طرف رشد آزادانه کرد تا توسط آنداری از باال به ایشان کمک میاست، تقویت سرمایهداری از پایان، یک نیروی جبریسرمایه

های سازد، مانع گردد و از سوی دیگر خواستهای که واقعاً سرمایه  مذکور را به قدرت بدل میای سرمایه  آزاد را در آن رشتهاقتصادی

)چالش(* برای تواند چلنجی ای جامعه میای وضع قبیلویای سرمایه  آزاد را که خود در زمینه  قویسیاسی، ناشی از رشد لبیرالی

ه مآبانه، در حالییتر است به سیاست فئودالای بروکراتیک نزدیکداریحیومت مرکزی باشد، مهار نماید. یعنی در واقع امر، سرمایه

بروکراتیک و سرمایه  آزاد، سازد. بدین سان سرمایه  ای جامعه را دیگرگون میای آزاد با سرعت بیشتری ساختمان درونیداریسرمایه

 المللینماید. در ایامی که تشنج اوضاع بینالمللی در پروسه  رشد خود در داخل، طی میین دو نقش متناوب را نظر به اوضاع بینا

 زمانی که  کنند وهای اقتصادی تعمیل میتری بر شریانگردد، طبقه  حاکمه کنترول شدیدطلبی تقویت مییابد و خطر تجزیهافزایش می
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داری در عبارت دیگر، رشد سرمایهگردد. به تری برای نموی آن میسر میتر است به سرمایه  آزاد، امیانات وسیعماوضاع جهانی آرا

مدتی هر چه  است تا بدین سان بعد از طیاست که در اساس، ساختمان جامعه، روی آن بنا شدهاین کشور تابع مقتضیات قبیلوی

امعه را ای جی و خواه به شیل دومی آنچنان رشد یافته باشد تا فئودالیسم و ساختمان قبیلویداری خواه به شیل اولتر، سرمایهطوالنی

گفت؛ "پیش از آن که از رشد شود که ما چنانچه زمانی، لنین در مورد روسیه میبه عنصر درجه دوم، مبدل سازد. بنابر آن دیده می

شده داری به این شیل مسخآید که رشد سرمایهباشیم". ولی سئوال پیش میمیای آن در عذاب داری رنج بریم، از عدم رشد کافیسرمایه

 طور نهایی و کامل، پیروزی یابد؟ و آیا امپریالیسم قادرتواند بر فیودالیسم، به است، واقعاً میای جهانیکه ناشی از اوضاع امپریالیستی

نیستی ای کموالمللیرویاند؟ و از نگاه سیاسی در شرایطی که جنبش بینداری( را به این شیل در این کشور باست نطفه  خود )سرمایه

طور نهایی در مدار سیاست و اقتصاد است، قادر است این کشور را بههای عظیم اقتصادی و سیاسی در جهان دست یافتهبه پیروزی

است. اوالً رشد و نموی از نظر ما مطلقاً منفیها این پرسش حفظ نماید؟ جواب هر دوی  ای جهانیامپریالیستی ایداریسرمایه

 ، محیوم بهای امپریالیستیای جهانیداریسرمایه ایالمللینماید، عمالً در اوضاع بینای آزاد که نقش ثانوی را ایفاء میداریسرمایه

ع امپریالیسم است که مانای امپریالیسم جهانی و خاصه سوسیالجوییشیست است. این خود تمایالت آزمندانه، توسعهطلبی و استیال

ای بروکراتیک که آمیخته با داریثانیاً استحیام و رشد و نموی سرمایهرود. شمار میدار داخلی به ای تیامل این طبقه  سرمایهاصلی

ای فاشیستی، ضمیمه  ها و در عین حال دییتاتوریطلبیو آلوده با فساد و امتیاز های فئودالیها و تبعیضسامانیها، نابهستمگری

 است؛ نه آنیههداری، ظهور نموداست که تقریباً در تمام کشورهای تحت سلطه  سیستم سرمایهناپذیر آن است و یگانه شیلیجدایی

است که اساساً فئودالیسم را در این کشورها تا سرحد ممین حفظ ایدهد، بلیه خود وسیلهداری را واقعاً در این کشورها رشد میسرمایه

داری به یهام سرما، پا بر جا ماند. بناًء آنچه را که جهان امپریالیسم در این کشور به نجهانی اینماید تا بدین شیوه بازار امپریالیستیمی

است که بیش از آنچه مترقی باشد، گندیده و فاسد است و داریبریده  سرمایهنامد، شیل دمآورد و آن را "مدرنیزیسیون"میارمغان می

 بیشتر از آنچه نو باشد بر کهنه اتیاء دارد.

ناپذیر میان ف بر سر آن، مبارزه  شدید و آشتییی که همواره اختالای طبقه  کارگر در انقالب دموکراتیک تودهـــ مسئله رهبری

است، خودش مرز میان کردهایجاد می ای کمونیستیالمللیها از سوی دیگر در جنبش بینها از یک سو و رویزیونیستمارکسیست

های تحت سلطه، عالوه ای فعلی در کشور ما و همچنان در تمام کشورالمللیاست. در اوضاع بینها بودهها و رویزیونیستمارکسیست

ا کند. چنانچه دیدیم نفی و ییی، اهمیت ویژه  نوین کسب میای انقالب دموکراتیک تودهای واقعیبر اهمیت کالسیک آن، برای پیروزی

لماً سلنینیستی در این انقالب، م -ای مارکسیستی کارگر و ایدئولوژیای طبقهشود( هژمونیاغماض )که در عمل خود به نفی منجر می

ویژه و به ای امپریالیسم جهانیطلبیای سیاست توسعهرویمنجر به تضعیف وحدت جنبش ملی گردیده و در حقیقت، خود به دنباله

یی را در یک کشور ای طبقه  کارگر در واقع امر، انقالب دموکراتیک تودهانجامد. نفی هژمونیامپریالیسم شوروی میسوسیال

ای المللی به سیاست استعماریامپریالیستی بدل ساخته و از لحاظ بینفئودالی به زاییده  امپریالیسم سوسیالمستعمره و نیمهنیمه

تنها به اصطالح، ملی نیست که خیر، عمالً اندازد و بدین صورت نهکند، استقالل کشورها را به خطر میامپریالیسم خدمت میسوسیال

 -سمخورده  مارکسیها که خود خائنین سرسخت و سوگندامپریالیستای کشورهاست. سوسیالضد ملی و صددرصد خیانت به منافع ملی

خود و  ایطلبیاند؛ برای پیشرفت توسعههاست منافع طبقه  کارگر خود و اهداف واالی کمونیستی را لگدمال کردهلنینیسم اند و مدت

ک ای انقالب دموکراتیمارکسیسم و منافع طبقه  کارگر و از ناکامیهباستعمار کشورهای تحت سلطه و سیادت به تمام جهان از خائنین

 کنند.یی در کشورهای تحت سلطه پشتبانی میتوده

را در  ییهای کارگری و تودهای طبقه  کارگر است، جنبشهای رویزیونیستی که محور آن نفی هژمونیکشیدن تئوریها با پیشآن     

نفوذ  ای خود ببندند و بدین سان این کشورها را به مستعمرات و مناطقطلبیه  سیاست استعماری و توسعهخواهند به اراداین کشورها می

های استراتژیک نظامی در سراسر کشورهای تحت سلطه خود مبدل گردانیده و از راه استعمار و استثمار ایشان و همچنان ایجاد پایگاه

 های، دست یابند.یدر سیاست مقابله با ابرقدرت دیگر به کامیاب

گردد؟ اوالً از نگاه جنبش کارگری و کمونیستی در مثابه  تضعیف جنبش ملی محسوب میای طبقه  کارگر به چرا نفی هژمونی     

دهقانان  ای کارگران وای آن در جنبش انقالبیهای گوناگون، چنانچه شعار ستم ملی به نحوی رویزیونیستیافغانستان متشیل از ملیت

ای های رویزیونیستیبه گروپ ای مارکسیستیای تجزیه  جنبش واحد انقالبیها پیش کشیده شود، این به ذات خود به معنیه  ملیتهم

ای رویزیونیستی، نه طبقه  کارگر بلیه انواع ای مارکسیستی بلیه ایدئولوژیهای گوناگون که در را س هر کدام آن نه ایدئولوژیملیت

گیرند، است. چنانچه این امر به واقعیت مبدل گردد، نیروی پرولتاریا قرار میرژوازی، مالکین ورشیست و لمپنبوگوناگون خرده

تواند گردد. ثانیاً چنانچه این امر پیش کشیده شود که رویزیونیسم میضد انقالب نیرومند می ای انقالب تضعیف یافته و نیرویییتوده

ای متشیل بسازد؛ این امر از نگاه تئوریک، پوچ و از لحاظ های افغانستان را در روند یگانهلیتجنبش متشیل از ناراضیان تمام م

 های ای کشور، میان ملیتبروکراتیک نظامیعملی، دشوار است. تضادهای قبیلوی، لسانی و مذهبی چنانچه در شرایط حیومت فئودال
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سازد؛ چنانچه ها را در جنبش واحد رویزیونیستی عمالً ناممین میمام ملیتگوناگون، ریشه گرفته که امیان اتحاد همه ناراضیان ت

ای واحد و انشعاب گروپ خلق به پرچم و ستم ملی، خود بیانگر این مطلب است. ولی از لحاظ تئوریک، هنگامی که اقتصاد ملی

ا بر های گوناگون رای ملیتعماری، نیروهای انقالبیاستتوان بر زمینه  اقتصاد فئودالی و نیمهنیرومند، پدید نیامده باشد، چگونه می

ای رویزیونیستی، متحد ساخت؟ آیا عمالً درست، خود این آقایان رویزیونیست نیستند که از شئونیسم پشتون ای بورژواییاساس تئوری

 نمایند. ای خویش استفاده میحزبی« جذبوجلب»و وحدت لسانی و قوه  بروکراسی برای به اصطالح 

ای خود برای نظرانه  منطقوی و نژادی و لسانی(* ستم ملی نیستند که از ناسیونالیسم تنگ1آیا خود این آقایان رویزیونیست، تیپ )

 کنند؟گردآوردن روشنفیران صفحات شمال به دور خویشتن استفاده می

های ای روحانیون مرتجع وفیودالرتجاع تیپ غربیدر اینجا باید از نیته  دیگری نیز یاد شود. گروپ اخوان که دسته  ضربتی ا     

گونی دارند. ولی تشدید فعالیت بزرگ است نیز از نگاه اجتماعی و سیاسی، سرشت همسان با روند رویزیونیستی داشته و اهداف همه

خارجی، وار روند رویزیونیستی در کشور است زیرا در کشور ما خطر عمده از لحاظ ایشان انعیاس از پیشرفت سرطان

 گردد نه ابرقدرت دیگر.امپریالیسم، محسوب میسوسیال

ای کشور که در صف مقدم مبارزه  ضد رویزیونیستی قرار ای کارگران و دهقانان یعنی جنبش کمونیستیاز این رو، جنبش انقالبی     

ای ر نوجوان و بر اساس ایدئولوژیای طبقه  کارگکش و تحت ستم میهن، تحت رهبریدارد و در راه تحقق وحدت تمام خلق زحمت

تقالل مبارزین امر اس کند، بنا به ماهیت خویش، سرشت ملی داشته و در عین حال در صف نخستینلنینیستی مبارزه می -مارکسیستی

ت. این اس ای دولتی استوارگیرد. این جنبش نه بر اساس لسان و مذهب و قومیت و نه بر اساس امتیازجویی در بروکراسیکشور جا می

های ای برادرانه  تمام ملیتای انقالبیجنبش بر اساس کار و زحمت و بر اساس استقالل کشور افغانستان یعنی بر اساس همبستگی

های گوناگون کشور عمالً وجود دارد. این جنبش که بر است یعنی بر اساس آن ممیزات که در همه  ملیتای داخل کشور مبتنیجدانشدنی

تواند صورت ارگانیک بر یگانه پایه  استوار و پوالدین میای طبقه  کارگر در انقالب دموکراتیک نوین استوار است بهیاساس هژمون

راستی رهایی بخشیده و واقعاً  ها و اجحافات ملی، قبیلوی، مذهبی و لسانی بهکشان گوناگون کشور را از قید هرگونه ستمتمام زحمت

 تقل و نیرومند را بنا نهد.پارچه، مسیک افغانستان یک

 گیرد و رشد آن را بطیثانیاً از نگاه جنبش ملی، سرمایه  بروکراتیک و دولت بروکراتیک نظامی از تیامل سرمایه  ملی، جلو می     

 ملی را پیش های لیبرال واست. این سرمایه آرمانسازد. بناًء تضاد میان این نوع سرمایه و سرمایه  بزرگ بروکراتیک پدید آمدهمی

ها را در روند واحدی، ای تمام ملیتتواند جنبش ملیای کشور ضعیف است، نمیکشد، ولی نظر به اینیه نقش آن در اقتصاد کلیمی

که کمونیسم به ای فعلیداران در اوضاع جهانیای این سرمایه با تولید زراعت مالداران و زمینمتحد سازد. عالوه بر آن، وابستگی

دهد. از ای این نوع روند سیاسی را در درجه دوم اهمیت قرار میاست، اهداف عالیای جهان بدل شدهطع سیاسی و اقتصادیعامل قا

ن است ناپذیر. ایاست اجتنابکشان اوج گیرد بر بروکراسی، امریای زحمتجانب دیگر تییه  این سرمایه در اوضاع که مبارزه  طبقاتی

تواند در برابر بورژوازی بورژوازی زمانی میخردهوکراسی و سرمایه  بروکراتیک. مارکس گفت: "...وجه وحدت این سرمایه با بر

(. همچنان 1۸5۲-1۸4۸. )مارکس مبارزه  طبقاتی در فرانسه باشد که پرولتاریا در عقب آن قرار گیرد"یک موضع انقالبی داشته

ان در کشباشد که زحمتبر امپریالیسم و بروکراسی موقف واقعاً ملی داشتهتواند در براتوان گفت که این سرمایه  ملی زمانی، میمی

گیرد. تگی میالمللی، وابسهای ملی با امپریالیسم بین، اکثریت جنبشای فعلیالمللیباشند. گذشته از آن در اوضاع بینعقب آن قرار داشته

ر است که برشد و ناتوان در کشور ما واقعاً تنها در شراط ملیرال، کمای لیبای بورژوازیملی شود که جنبشنظر به این علل دیده می

 کشان کشور و در را س آن طبقه  کارگر تییه نموده و با آن جبهه  متحد واحدی را ایجاد کند.جنبش پرتوان زحمت

نینیستی، ل -ای مارکسیستیئولوژیای ایدکش سراسر افغانستان به رهبریهای زحمتبدین ترتیب جنبش کارگران و دهقانان و خلق     

است که در صف مقدم مبارزه به خاطر استقالل کشور یی و چه از لحاظ جنبش ملی، یگانه نیروی واقعاً ملیچه از نقطه  نظر جنبش توده

طر تحقق سوسیالیسم به خاای نهاییهای دموکراتیک در میهن و هم در پییار انقالبیقرار داشته و هم در جبهه  مبارزه به خاطر آزادی

 نماید.و کمونیسم نقش قاطع و اساسی را ایفاء می

یسم علمی دون که در نفس سوسیالاندیشه  مائو تسه -لنینیسم -مبارزه علیه اشیال گوناگون رویزیونیسم و به خاطر صفای مارکسیسم     

دار امپریالیسم شوروی، پرچمکه خط عمده را برای استقالل کشورهای منطقه  جنوب آسیا، سوسیالای کنونیالمللیجا دارد، در اوضاع بین

سترش ویژه آنیه شیوه  نفوذ و گکند، بهدهد،  اهمیت قاطع برای حفظ و استحیام استقالل کشور کسب میمعاصر تشییل می رویزیونیسم

تر از شیوه  امپریالیسم امرییا بوده و با پیرایش ظاهری با جمالت مارکسیستی تر و جاذبطلبانه  شوروی، خیلی محیالنهسیاست توسعه

ای جامعه جا باز نماید و عالوه بر آن جز جنبش تر در میان اقشار ناراضیتواند به مقیاس وسیعلنین کبیر، میو استفاده  ناجایز از نام 

 سیستی ساختن این روند ضد مارکلنینیسم هیچ طبقه  دیگر قادر نیست در امر جلوگیری و خنثی -کارگری و دهقانی به رهبری مارکسیسم



12 
 

نبش شود که ججانبه، مبارزه  سیاسی و ایدئولوژیک را از پیش ببرد. بدین صورت دیده میو همهگیرانه و ضد ملی به نحوی قاطع و پی

 است بلیه در عین حال جنبش است ملی تنها محض یک جنبش طبقاتی به معنی اخص کلمهای جهانی نهمارکسیستی در اوضاع کنونی

ر های عصملی و انقیاد کشور توسط ییی  از نیرومندترین قدرتترین، جدیدترین نوع اسارت ویژه خطرناککه علیه هرگونه و به

ز بر طبقه  کند؛ جای تمام دفاع میدون با سرسختیاندیشه  مائو تسه -لنینیسم -حاضر. این جنبش در عین حال که از صفای علم مارکسیسم

کشان سراسر ای کارگران و زحمتبستگیکشان کشور خود بر هیچ نیروی خارجی اتیاء نداشته، در عین حال از همکارگر و زحمت

 شمارد.ناپذیر آن میجهان دفاع نموده و از آن الهام گرفته و خود را جزو جدایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (* نمونه  بارز1)
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 اکرم یارییاد رفیقهای مختصری از زندهیادداشت

 باشد. بدون درک صحیح این مسئله؛ ممین نیست روحیه  هر مبارز انقالبی باید تصور و موقف روشن در باره  زندگی و مرگ داشته     
 ای یک مبارز را کسب کرد.ای واقعییی را دارا باشد، ممین نیست صفات انسانیای تودهسرکش یک انقالبی

 باشد.ای ایجاد و تیوین مرگ میبه معنی بودن خودپایان هر زندگی مرگ است. زنده -1
 باشد.آور است، گذرا میشینجه  جسمی با آنیه درد -2
 بیند وتواند در برابر شینجه  جسمی خالف آنچه که میباشد، نمیای جامعه روش منطقی داشتهکسی که در باره حقایق عینی آن -٥

ای واقعی ناشی از درک ای یک انقالبیای شخصیت قهرمانیناپذیریسلیمشناسد، در هم شیند و دروغ بگوید. عظمت روحیه و تمی

تواند حقایق را از میان بر دارد، پس هرگز باشد. اگر شینجه و زور، ولو هر قدر برزگ باشد نمیای جامعه میای حقایق عینیعینی

ای جامعه بنا شده، در هم شیند. آن کسی که حقایق قایق عینییی را که بر سخره  حای تودهنیز نخواهد توانست اراده  پوالدین یک انقالبی

کند، در هم خواهد شیست. ای جامعه را به خطا درک مییابد، متزلزل خواهد بود. آن کسی که حقایق عینیای جامعه را در نمیعینی

 ناپذیر خواهد بود.یابد، شیستای جامعه را صحیحاً در میآن کسی که حقایق عینی

است. راستی و صداقت چیست؟ صداقت انطباق تفیر روحیه پوالدین یک انقالبی در راستی و صداقت وی نهفته ابر آن هسته  بن     

ای عادی و روزانه خود را به واهیات و ابتذال، فریب دهیم، اگر نتوانیم از است. اگر نتوانیم در زندگی ای جامعهذهنی با حقایق عینی

های میافگندن واهیات و سرگردورای حقایق و به ای حقایق را در پیش گیریم. اگر شناساییباید راه شناسایی حقایق بگذریم، پس آنگاه

ود. باست. پذیرش مرگ، پذیرش یک حقیقت عینی خواهد رو سازد، در آن صورت مرگ نیز یک حقیقت عینیپوچ، ما را با مرگ روبه

ته  مبارزه با روحیه  ترس از مرگ است. خودفریبی سرآغاز پرورش روحیه  جبن و ترس نگرفتن حقایق، هسنگذشتن از حقیقت و نادیده

از مرگ است. هر چند در کردار و همچنان در تفیر از حقایق عینی نگریزیم، هر چند در کردار و همچنان در تفیر به حقایق عینی 

ای ختن اراده رزمنده  خود در وسعت و پهنای روحیه  عالیساگیری نشان دهیم، همان قدر در پوالدینچه خرد و چه بزرگ باشند، پی

 تری کسب خواهیم نمود.انقالبی خویش، دستاوردهای بزرگ

25/1/1٥4۸ 

******* 

های "خلقی" صددرصد صحیح بود. فقط ناپذیر در برابر اپورتونیستتجربه  چهارم جوزا نشان داد که اتخاذ موقف اصولی و نرمش     

ها نائل ودهتر تتوان به بسیج هر چه بیشتر و وسیعناپذیر باشد، میها کامالً آشیار و آشتیلی میان ما و اپورتونیستآنگاهی که مرز عم

ناپذیر عملی در تاکتیک؛  آشتیها را بیدار نموده و پرورش داد. مبارزهها را از تئوری، باال برد و شعور سیاسی آنآمد، سطح درک آن

 ها.ج تودهاین است راه صحیح بسی

2/4/1٥4۸ 

******* 

ای مشترک است. اوالً هردو رسد، ولی هردو دارای ویژگیاپورتونیسم راست و "چپ" با آنیه ظاهراً کامالً در تضاد به نظر می     

باشند؛ ها در بسی موارد منطبق میاست( و ثانیاً شیوه  برخورد و اشیال بروز آن باشد )این ماهیت مسئلهای ذهن از عین میجدایی

های شود. بدین جهت است که بسیاری اوقات راستها یافت میگرایی یا نیهیلیسم(*، لیبرالیسم در هردوی آن)پوچ انارشیسم، پوچیسم

گیرد. از جانب دیگر کنند و مفهوم "مشی به ظاهر چپ به باطن راست" در همین رده جا میصورت "چپ" آتشین برآمد میواقعی به

 ای حقیقی.رویداشتن راستاست برای پنهانه  استتاریخود پرد« نمای چپی»بافی "چپ" یعنی قافیه

توان صدف را از چشم ماهی تمیز داد؟ خوریم، پس چگونه میما در کشور خود در میان روشنفیران به هردوی این گروه بر می    

جود و گذریم: از نمود به ومتضاد میپیوسته و همها و طبیعت از دو پروسه  بهدیالیتیک ماتریالیستی به آن است که ما در شناخت پدیده

توانیم. کنیم، ولی درک نمیفهمیم، حس میبینیم، میاز وجود واپس به نمود. هنگامی که در مرحله  اول شناخت باشیم، نمود را با آنیه می

بنابر آن هنگام برخورد با بریم. فقط در مرحله  دوم که وجود درک شد، واقعاً و عمیقاً به نمود، سیر رشد و جهت پیشرفت آن پی می

 گرایی؛ نهیلیسم(* با دید ظاهری های انارشیستی، لیبرالیستی و پوچیسم )پوچاشیال و پدیده

توان تمیز داد که دارندگان این صفات، اپورتونیست راست اند و یا چپ. بلیه شناخت ماهیت ایشان فقط و تنها از مطالعه تاریخ نمی

 ردد.گجنبش باشد، میسر می ایدر وضع عینی سازنده حقیقیای صحیح که در آن دوره  مشخص، منعیسمبارزه و از روی مشی سیاسی
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******** 

، آن« بودناجتماعی»شود. ولی وضع زندگی یعنی میای زندگی یک فرد، ظاهراً حفظ بقای مادی تا دم مرگ پنداشته اصل اساسی   

بودن است ولی از سوی دیگر آورد: از یک سو بقای مادی، اساس زندهد در میصورت یک تضاای فردی را بهحفظ بقای مادی

است. بقای فرد، عامل سیون و پاسیف )غیر خودگذری در برابر منافع طبقه، ایجاد ضرورت رشد فردی و نموی تیامل جامعه  انسانی

 فعال(* است، خودگذری در برابر طبقه عامل متحرک و اکتیف )فعال(* است.

ی از خودگذری در برابر منافع طبقه است که اساساً فرد، رای اینیه فرد بهتر زیست نماید، باید از خود بگذرد، زیرا فقط در پرتوب     

 تواند بقای خود را حفظ نماید، خود را سر از نو بازسازی کند، رشد دهد و جهان را دگرگون سازد.بهتر می

دهد، ای یک فرد تجلی میای اجتماعیای مرگ را در زندگیاست و حرکت، مطلق. هرگاه سیون مطلق شود، معنیسیون، نسبی     

 ای اجتماعی به معنی استراحت، تجدید نیرو و آمادگی برای حرکت آینده درک گردد.سیون باید در زندگی

******* 

، باز هم در عمل منحیث یک شخص، با احتیاجات، خواهشات و احساسات، چون دیک فرد در جوالن تفیر هر قدر بزرگ باش     

هنای خورد. پکار و راستی آب میای ساده؛ فروتنی، دوراندیشی، پشتکند، از این است که ریشه  اصول زندگیاشخاص دیگر زیست می

برد، به عالوه را از بین نمی ای فردی، صاحب آنای زندگیباشد، محدودیت غرایض و عوامل مادی گسترده  تفیر، هر چند گسترده

 برند در گامها پی میتوانند درک کنند، آنچه آنسان و تا آخر نمیهای یکگستردگی و عمق تفیر یک فرد را، افراد جامعه به اندازه

 کند.ارزیابی می شده  اجتماع موجود،ای آن شخص است و آن را به معیارهای موجود و پذیرفتهاول شیوه  زیست فردی

ها را ای هر یک از آنمتفقین خود را بشناسیم و درجه نزدییی -اساسی ما کدام است؟ دوم: بایست بدانیم دشمن کیست و نیروی -اول:
 ای نفع طبقاتی، در یابیم.ای بسیج نیروهای اساسی ای خود را از لحاظ میان، شیل و مسئله  اساسیچگونگی -به خود بدانیم. سوم:

 -ساسیای بسیج نیروهای اتواند تغییر یابد. چگونگیخصوص، میاست که در هر دوره  انقالب، نظر به پیشامد شرایط بهایمسئله -دشمن 
 یابد.اساساً بدون در نظرداشت تغییرات جزئی تا ختم یک دوره  کامل انقالب، تغییر کلی نمی

مام تواند بدون شمول تا به پیروزی برساند؟ نه، هرگز! یک انقالب واقعاً حقیقی، نمیتواند انقالب رای انقالب میآیا نیروی اساسی     

ای از لحاظ حتی به شمول دشمن( به پیروزی برسد، زیرا یک انقالب اجتماعی به معنی دگرگونی -اقشار و طبقات اجتماع )بدون دشمن

ای تمام طبقات و اقشار اجتماعی، ناممین است، یک گیریبدون سهم تر است ورشد و پیشرفت تمام جامعه به مرحله مترقی تمام جامعه،

است گردد. سیمانده نایل آید. از اینجاست که سیاست جبهه  متحد، ناشی میتر در یک جامعه  اساساً عقبطبقه به تنهایی به درج مترقی

 گیرند.وپ متفقین قرار میاست که در گرجبهه  متحد اساساً رابطه  نیروی اساسی با سائر طبقات و اقشاری

ای نسبی و منافع گذرا برای مرحله  خاص و در مدتی معین با ما، همگام است که بر اساس همسوییولی متفقین کیستند؟ متفق کسی     

یی ما همسو اش با منفعتای منفعت با ما ندارد بلیه فقط در مرحله  خاص و در مدت معین، منافعشود بنابر آن متفق اساساً همسانیمی

ود. شیابد نه آنیه همسان میخصوص و مدت معین، منافع وی با منفعت نیروی اساسی، انطباق مییابد. به زبان دیگر در مرحله  بهمی

کند. "اتحاد" به خاطر بودن، سیاست اتحاد و مبارزه را در درون جبهه  متحد ایجاد میگذرایی و نه دایمی این انطباق و ناهمسانی، این

نبودن انطباق منافع، ضرورت دارد. اتحاد ای منافع و مبارزه به خاطر ناهمسانی یعنی تضاد منافع و دایمیانطباق منافع گذرا، همسویی

کند که ائتالف آورد. استقالل، ائتالف را ایجاد میو مبارزه خود ضرورت استقالل را برای نیروی اساسی در جبهه  متحد به وجود می

 حاد و مبارزه در درون جبهه متحد است. اکنون باید دید که استقالل چیست؟دربرگرنده  ات

رونده آن و ای پیشای تیامل آن، نیروی اساسیای کل جامعه، مرحله  فعلیعنصر نخستین استقالل و هسته  آن، شناخت اساسی     

دهنده  یک طبقه است و در عصر حاضر، این طبقه جز نباشد. این شناخت خود از لحاظ عملی، نشاآن جامعه میای تیامل مرحله  بعدی

تواند. این دون، علم دیگری بوده نمیاندیشه مائوتسه -لنینیسم -تواند، زیرا این شناخت جز علم مارکسیسمپرولتاریا، طبقه  دیگر بوده نمی

جز، جامع و صحیح ده  ا یعنی پیشاهنگ تمام بشریت به سوی آین پرولتاریای طبقهوضع زندگی، جهت پیشرفت آتی زندگی علم بیان مو 

دهد که تواند خود را آزاد سازد. این علم نشان میجهان است. این علم بیانگر آن است تا پرولتاریا تمام بشریت را آزاد نسازد، نمی

 لیه باید دگرگون بسازد. پسسازد، بساختن جامعه و جهان، نه اینیه در عین حال خود را نیز دگرگون میپرولتاریا در جریان دگرگون

ای استقالل آن است که استقالل، برای آنیه استقالل واقعی باشد، اوالً باید کلیت داشته باشد یعنی تمام اقشار و عنصر الزمی و اولی

ای ییروی اساسها را بشناسد و تشخیص دهد که کدام طبقه در آن دوره  پیشرفت جامعه، نخصوص هر ییی از آنطبقات جامعه و منافع به

 ای انقالب، باشد، یعنی منفعت نیروی اساسیای تمام جامعه میای انقالب، منفعت کلیتواند، یعنی منفعت نیروی اساسیانقالب  بوده می
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چ یتر جامعه و انقالب است و باید محیم در دست گرفته شود و هرگز تحت هراندن انقالب و جامعه به دوره  بعدی، متیامل پیشرافعه

 یک گیری نشود. این،ای آن، معاملهشرایطی به منظور درجه  دوم شناختن اهمیت آن در کشاکش منافع طبقات گوناگون و احیاناً نفی کلی

صورت منفرد، مجزا از منافع ای انقالب به تنهایی و بهدانیم که منفعت نیروی اساسیجهت استقالل و جهت اساسی آن است. ولی می

در اردوگاه انقالبی  ای انقالبتواند پیشرفت کند، بنابر این برای آنیه متفقین را نیز جهت پیشبرد منفعت نیروی اساسیمیسایر متفقین ن

ئی برای تا مین منفعت متفقین ]که اساساً با منفعت از انقالب و در زیر شرایط خاص و برای مدت گذرا ِگرد آوریم، در مرحله  معین

ها اساساً چه سرشتی دارند؟ اصوالت گذشت در جبهه  متحد، روی نماییم. این گذشتهایی میب، متضاد اند[ گذشتای نیروی انقالاساسی

 متمرکزساختن ضربه  اساسی در زمان مشخص بر دشمن عمده استوار است.

کند. ولی اساساً طبقه و یا دشمن عمده کیست؟ دشمن عمده در مراحل مختلف و همچنان در ادوار مختلف انقالب و جامعه، فرق می     

نافع ای موجودیت مای جامعه و یا طبقه و یا قشر از طبقه که منافع وی شرط اساسیقشری از طبقه  که نیروی سدسازنده  پیشرفت کلی

ت. معه استر، دشمن عمده، تضاد عمده در جارود. به عبارت سادهتمام متفقین و کلیه طبقات استثمارگر باشد، دشمن عمده به حساب می

های منفرد در برابر متفقین، دو جانب استقالل و ائتالف است که در نتیجه  این بناًء متمرکزساختن ضربه  عمده بر دشمن عمده و گذشت

 است.ای تقویت نیروی اساسییابد. زیرا تضعیف دشمن عمده به معنیائتالف، استقالل تقویت می

 یعنی تضعیف دشمن عمده است. از این رو فداساختن ای اساسیآوردن نفع سیاسیدسترای بههای اقتصادی در برابر متفقین بگذشت     

بخشیدن به استقالل است. پس گذشت در جبهه  متحد محض است، خاتمهطلبیای انقالب به نام گذشت، تسلیمای نیروی اساسیمنافع اساسی

ییل را تش« ائتالف»و تضعیف آن. این جنبه  دوم استقالل است که سرشت سیاسی دارد و برای تقویت استقالل است نه برای محو 

ای منفردساختن آن تا سرحد امیان است، هنگامی که دشمن عمده از داشتن هر نوع متحد محروم دهد. تضعیف دشمن عمده به معنیمی

تواند ضربات کشنده بر دشمن عمده، می ای انقالب، متفقین تا آن جایی که امیان دارد به دست آورد،گردد، زمانی که نیروی اساسی

 وارد آورد و الغیر.

وار بوده باشد، باید بر پایه  صحیح استداشته ای صحیحای استقالل بود، ولی برای اینیه استقالل بتواند جنبه  خارجیاین جنبه  خارجی     

یافته و روش صحیح ر صحیح بیدار، آگاه و سازمانطوای آن بهو ماهیتاً صحیح باشد یعنی نیروی رهنمون انقالب و نیروی اساسی

 مبارزه را در یافته باشد.

 «ویراستار: هواداران حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان در اروپا»
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