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 :اول فصل

 گیری از اشتباهاتدرس

 درزگیری از اشتباهات؟ یا

 صحبتی پیرامون رسالۀ

 «بازانه ادامه دهیم!گیری از اشتباهات، راهمان را جانبا درس»

«سازمان رهایی افغانستان» نوشتۀ
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 فصل اول:

 چند توضیح مختصر

 «:مشعل رهایی»نشریۀ نکاتی در باره 

خورشیدی به عنوان ارگان  1359در سال « مشعل رهایی»شمارۀ اول 

تئوریک سازمان رهایی افغانستان انتشار یافت. در عین حال قرار شد تا در شمارۀ 

صورت کامل انتشار ه ب« اوضاع کنونی و وظایف ما» ۀاین ارگان تئوریک، رسال اول

 یابد.  

 «رهایی افغانستان سازمان» مرکزی ۀاز طرف کمیت رسالهوظیفه نوشتن این 

 ۀگان رسالهمرکزی سازمان )که یکی از نویسند ۀدوش یکی از اعضای کمیتهب

 باشد(، گذاشته شد. حاضر نیز می

از طرف رفیق  *جنبش چپ ۀهای مختصری در رابطیادداشت ،ین میانا در

 داکتر فیض به نویسنده سپرده شد. 

جنجالی زیادی از آنجا که قرار شد از ادبیات خشن، هایثاما بعد از بح

علیه سازمان جوانان مترقی( احتراز  اً)مخصوص جویانه و موهن رایج قبلیانتقام

 ها استفاده گردید. صورت گیرد، کمتر از آن یادداشت

ها و حتی مذکور با بحث ۀالبته این نکته نیز روشن است که جریان نوشتن رسال

گردید که ناشی از همان دید بسیاری از موارد با نوعی سانسور مواجه میدر 

آزارد  و انحرافی از سنترالیسم دموکراتیک بود که تا هنوز هم جنبش ما را می

در فصل اول این رساله بیشتر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. اما چرا باید این 

 نکته وضاحت پیدا کند؟

اول مشعل رهایی من  ۀانتشار یافته در شمار ۀرسال ۀکه نویسندتفاخر به این

یا کسی دیگری باشد، اهمیت چندانی ندارد. تاکنون بسیاری از نشریات  جنبش 

همان عشقی که به افغانستان و جنبش آن  ۀچپ و دموکراتیک افغانستان بر پای

                                                             
سازمان »جدا شده ومخصوصاً در رابطه بخشی که تازه در آن زمان از گروه انقالبی خلق های افغانستان*

  بنیاد گذاشته بودند.)ساما( را تحت رهبری رفیق مجید کلکانی « بخش مردم افغانستانآزادی
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در دل بوده، به عنوان برگ سبز تحفه درویش تقدیم مردم افغانستان گردیده 

آشنای  ۀ. اما علت اصلی روشن کردن قضیه در این است تا جداً از همان شیواست

 گریزی پرهیز گردد. مسئولیت

 ۀمذکور دیدهای نادرستی نیز مطرح گشته بودند که در آن رابط ۀدر رسال

مشعل »اول  ۀمنتشره در شمار «اوضاع کنونی و وظایف ما» ۀرسال ۀ)نویسند من

ی در برابر تاریخ  جنبش چپ دارم که باید آن ( نیز مسئولیت1359در  «رهایی

که انتقادکننده گریزی دیگران، در صورتیرا بپذیرم. در غیر آن انتقاد از مسئولیت

تواند، حقانیت وجه نمییچه گان به همان مشکل دچار باشند، بههو یا انتقادکنند

 داشته باشد. 

سعی خواهد شد تا به های بعدی در خالل این نوشته و مخصوصاً در نوشته

 ۀمنتشره در شمار «اوضاع کنونی و وظایف ما» ۀکه در رسال ایاشتباهات عدیده

 وجود داشته اند، پرداخته شود.  «مشعل رهایی»اول 

شدند و بخشی نیز ناشی از بخشی از آن اشتباهات از محدودیت فکری ناشی می

ند که باید مسئولیت سکوت و تمکین  من و ما در مقابل آن اشتباهات رایج بود

فردی در آن برجسته گردد تا سیر فکری جنبش چپ افغانستان بدون ابهام یا 

کمترین ابهام به نسل بعدی این جنبش و تاریخ تقدیم شود.

اول  ۀشمار ۀرا به ادام «مشعل رهایی» چرا ما مسئولیت و حق انتشار و تداوم

یم؟دانمنتشر شد، مربوط به خود می 1359آن که در سال 

 ۀپاسخ آن ساده است. از یک طرف سازمان رهایی از دستاوردهای تئوریک رسال

طور واضحی ههنوز زمان زیادی نگذشته بود که ب «اوضاع کنونی و وظایف ما»

گاه این سازمان هیچ رفت. از طرف دیگررفت که نباید می یسویهانحراف کرد و ب

 تئوریک را ادامه دهد.  ۀسعی نورزید تا این نشری

حتی در این دو سال اخیر که سازمان رهایی ناگهان یک کمیتی از نشریات 

شد که شاید این نشریات را به عنوان خالی نبودن عریضه، عرضه کرد، تصور می

 صورت گیرند که نشد. «مشعل رهایی» ۀدر قالب ادام
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ئوریک روشنگر ها و دستاوردهای تداری از سنتخاطر پاسهجهت ب ینا از

بار را این «مشعل رهایی»تئوریک  ۀنشری ۀدانیم ادامخود می ۀدر جنبش ما، وظیف

دوش بگیریم.هب «تئوریک جنبش چپ افغانستان ۀنشری»به عنوان 

 چیست؟ «جنبش چپ»مراد از 

صورت خالصه هدر این نوشته تصمیم گرفته شد تا جنبش مورد نظر ما ب

دیگر شاهد هستیم که زیر نام  ییادآوری گردد. اما از طرف «جنبش چپ»

های باقی مانده از رژیم پرچم و های گوناگونی و حتی تفالهطیف «جنبش چپ»

اتحاد شوروی سابق در کشور ما  نیز خود را معرفی  ۀخلق و نیروهای ذخیر

 دارند. می

م از ازدحام کوشیبه این خاطر با مشخص کردن منظور خود در تمام نوشته می

 که از نظر محتوا مترادف هم هستند، بکاهیم.  یهایاسم

ها و ها، حلقهاست که در هیئت سازمان یمنظور ما از جنبش چپ از آن نیروهای

 «سازمان جوانان مترقی»یا افراد تا کنون از جریان دموکراتیک نوین به رهبری 

 ۀلنینیسم و اندیش ،کسیسماند. ماراندیشیدهریشه گرفته و یا شبیه این جنبش می

 ها مائویسم( را رهنمای فکری پذیرفته بودند. گیهتاز به )یا دون مائوتسه

ممکن است بسیاری از همین طیف، افکار سابق را مورد بازبینی نقادانه قرار داده 

و یا حتی به نتایج دیگری رسیده باشند که به نظر ما همچنان بخشی از جنبش 

 چپ کشور هستند.  

آید، منظور بدین لحاظ وقتی در این رساله از جنبش چپ سخن به میان می

 . باشدفقط و فقط همین طیف فکری می
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 ؟چه کسانی هستندمخاطبان این رساله 

سازمان »اخیر  ۀاز آنجا که قسمت اول این نوشته مخصوصاً به جواب رسال

گیری از اشتباهات، راهمان را جانبازانه ادامه با درس»نام هب «رهایی افغانستان

فکران آن است مخاطب اولی سازمان مذکور و هم پردازد، روشنمی «دهیم!

باشند. اما از آنجا که مشکالت و معضالت جنبش ما مخصوصاً در این چهل می

جنبش چپ  یاند، خواهی نخواهی مخاطبان ما همه اعضاسال اخیر شبیه هم

 شود. افغانستان را شامل می

 یگوش شنوای ۀین زمینا مخصوصاً باید تأکید کنیم، چه سازمان مذکور در

کنونی  ۀلی ما انعکاس نیاز زمان در لحظداشته باشد و یا نداشته باشد، هدف اص

سوی ایجاد یک هبرای جنبش چپ کشور در جهت اتحاد سراسری و رفتن ب

سازمان سرتاسری جنبش چپ و یا  ایجاد حزب طبقه کارگر، با معیارهای لنینی 

یک سازمان و وقایع  ۀهرچند خاص در بار ،جهت این مورد بحث ینا است. از

سوی تمام جنبش چپ ما در حقیقت روی سخن ما بهآن به نظر آید، ا ۀدربار

 است. 

 شویم؟ نمی ایهای کلیشهچرا وارد بحث

های کشدار و حتی در بخشی از جنبش چپ افغانستان یک عده زیر نام

دزدیدن یک نام با شکوه که میراث مربوط قسمت اعظم جنبش چپ افغانستان 

دهند. البته این گرایش به یک گروه منحصر انترنت جوالن می ۀشود، در عرصمی

 گردد.های خرد و کوچک دیگری نیز میشود و شامل محفلنمی

انترنتی و یا یک  ۀتوان با یک نشریاین البته تنها عیب کار نیست. زیرا می

خاطر آینده جنبش چپ در مباحثه هکنند نیز بجمعی که تنها کار تئوریک می

این صورت با مباحثات هدفمند به ارتقای سطح تئوریک جنبش پرداخت شد و به 

 و در صورت لزوم به درک و تفاهم و آموزش متقابل کوشا بود. 

در  یهایصرف شابلون هاما اگر چنین ظرفیتی وجود نداشته باشد و یک عد

یک انقالب بزرگ در یک کشور  ۀدست و خارج از زمان و مکان و فقط نمون

خود دیده است، صددرصد بخواهند در هدون تغییراتی که جامعه ما بهمسایه را ب
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ها از آن برج تئوریک مطرح کنند، حداقل در آغاز کار مشکل است که این ۀعرص

کشور  ۀعاج پایین بیایند و وارد یک بحث سالم و صریح  و مشخص در رابط

 گردند. 

ها و ا شابلونفعالً بحث پیرامون اوضاع کنونی و وظایف ما، ب ،ینروا از

 خواند. های همیشه یک رنگ اینان، نمیکلیشه

طور مشخص وارد مباحثات هخواهیم، بما ضمن آرزو و خواهش از اینان می

افغانستان را مطمح نظر  ۀهای ژرف جامعجنبش چپ افغانستان شده و دگرگونی

قرار دهند، تا در آینده وارد یک بحث سازنده و تأثیرگذار برای جنبش گردیم. از 

دیگر گرایشی نیز وجود دارد که در شرایط کنونی صرف یک نوعی از مبارزه  یطرف

ساز پرولتاریا در رهایی بیند و به نقش دوراناقتصادی کارگران را می ۀیعنی مبارز

 دهد. اهمیت نمیتمام بشریت 

جا از امپریالیسم و تجاوز امپریالیسم برای تزیین جا و آنهر چند این رفقا این

دهند برند، اما مشی و سیستم فکری که ارائه میهای خود استفاده مینوشته

نام ه مبارزه علیه امپریالیسم و تجاوز را در خود ندارد. اینان ب چیزی از

را نشانده و مبارزه در  *کر ارتجاعی کوسموپولیتیسمانترناسیونالیسم پرولتری، تف

 دانند. کارگر نمی ۀراه استقالل را از وظایف طبق

های ایرانی در خارج از کشور، جنبش چپ اینان با کاپی از یک عده شبه چپ

کارگر  ۀصنفی و اقتصادی طبق ۀافغانستان را جنبش سنتی گفته و به غیر از مبارز

کاران و امپریالیسم و غیره ستقالل، علیه استبداد و جنایتدیگر برای ا ۀهر مبارز

 دانند. را اضافی می

                                                             
داری در پخش آن کوشاست. مطابق با این هکوسموپولیتیسم )جهان وطنی( اندیشه است که سرمای*

برای کشورهای تحت ستم مردود است. این اندیشه در  اًخواهی مخصوصدوستی و  استقاللوطن ۀاندیش

هر چند تعدادی از سر ناآگاهی ازین اندیشه دفاع  رناسیونالیسم پرولتری قرار دارد.ضدیت کامل با  انت

جهان  ۀالبته اندیش کنند.کنند اما این تفکر مسلط بر جاسوسانی است که به وطن خود خیانت میمی

های گوناگون و حتی ادیان تبارز یافته اند، با این ر بوده است و در قالبواحد که از جمله آرزوهای بش
 فکر و اندیشه تحمیق کننده از ریشه تفاوت دارد.
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باید یادآور شویم که امیدواریم این دوستان آگاه گردند که همتاهای ایرانی 

شان در خارج از کشور که در عین حال تأثیر قوی بر افکار این دوستان دارند، از 

یل ئگان از دولت اشغالگر و فاشیست اسراهگیرندمدافغان رژیم اسراییل و از کمک

کنند. بوده که نقش امپریالیسم را در افغانستان و سایر کشورها مثبت ارزیابی می

های انحرافی اینان که با جنبش جهت باید گفته شود، نپرداختن به اندیشه ینا از

ما  ۀکمونیستی جهان در گذشته و امروز هیچ سنخیتی ندارد، اکنون مورد مباحث

 باشد. نمی

از جوانان  یالبته شبیه چنین نظراتی که در باال اشاره شد، در میان یک موج

های فیسبوکی و انترنتی نمود خود را دارد. این جوانان به یک نوع در بحث

های ها در بحثاند که ممکن است بخشی از آنلیبرالی رو آورده-مارکسیسم علنی

توانند در انقالبی مارکسیسم برسند که می صمیمانه به واقعیت تغییر دهنده و

های جنبش های گفتگوی ما در بحثمخاطبان، همکاران و طرف ۀحال و آیند

 .چپ باشند

مشعل »شده از طرف اینان در فصل دوم این شماره  نظریات وارد ۀدر بار

 هر چند که در حاشیه خواهد بود. ،های بیشتری خواهیم داشتبحث «رهایی

 ها:«روس»یا  «اتحاد شوروی»

دانیم. نیز می «هاتجاوز روس»از دیرگاه است که ما تجاوز اتحاد شوروی را، 

این ادبیات اگر چه یک نوع پذیرش مردمی پیدا کرده بود، اما از نظر اصولی و از 

 چند جهت نادرست است.

ها به کشور ما تجاوز نکردند، بلکه این دولت اتحاد شوروی بود که روس ،اوالً

جان کشید،  هطور که ملت ما استبداد خشن آن را بکشور ما تجاوز کرد و همانبه 

جان ه این استبداد را بهای اتحاد شوروی و همچنین خلق روس نیزسایر خلق

 کشیدند.

توانیم اگر قرار باشد، خلق روس را مسئول این تجاوز بپنداریم، چگونه می ،دوم

 وی سلب مسئولیت کنیم؟های سابق شورهای جمهوریتاز سایر خلق
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ها آن ۀشود که عدم مبارزها مسلط بوده دلیل نمیکه شووینیسم روسی بر آناین

 ها باشد.سویی با شووینیسم روسی، توجیه برائت آندر برابر آن و سکوت و هم

قدر مسلم است که دولت اتحاد شوروی سابق در مجموع و هر دولت 

حاکم نه تنها طبقه حاکم ملت  ۀدولت طبقطور اخص، ه های شوروی بجمهوریت

اتحاد شوروی، سابق بوده  ۀهای مجموعحاکم تمام ملت ۀروس، بلکه  دولت طبق

 یچه تر بوده، بهحاکم ملت روس در این میان سنگین ۀکه سهم طبقاین است.

آنچه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق  کند.وجه در اصل قضیه تغییر وارد نمی

های مستقل شده، یک جمهوریت ۀنشان از این دارد که طبقات حاکمرخ داد 

 شبه از آسمان فرو نیفتادند. 

های پس از شوروی به وجود آمدند که همه دیکتاتور فاسد در جمهوریتاین

از  است، از کجا سبز شدند؟ «آزرده»اکنون حتی مشام فاسد پرست غرب را هم 

بر مردم و کشور ما آمد، ملت روس اگر چه از تجاوز اتحاد شوروی طرف دیگر آن

های دیگر نیز به همین دلیل در مسئولیت آن بار بزرگتری را به دوش دارد، ملت

 های مختلفی وامدار ما هستند.به نسبیت

مخصوصاً این نکته  باید واضح گردد که نپذیرفتن مسئولیت تجاوز اتحاد 

اتحاد شوروی سابق، تا  ۀهای متشکلشوروی بر کشور ما، از سوی سایر جمهوریت

بیار تجاوز ها که زمانی آتشبدانجا پیش رفت که بسیاری از همین جمهوریت

اتحاد شوروی بر افغانستان بودند، در تجاوز علنی امپریالیسم امریکا بر افغانستان 

 بدون خم ابرو شرکت جسته و در تمام ساحات این تجاوز را تقویت کردند. 

ی سربازان شان در اردوی اتحاد شوروی علیه مردم ها که زماناین جمهوریت

دیگر) تجاوز علنی  یما جنگیده بودند، دوباره از راه رسیدند و باز در یک تجاوز

 امریکا( در زیر پرچم ارباب دیگر علیه  مردم ما جنگیدند.

 یهایها، شبکهها، خلقی)پرچمی وطنان ما نیزاز هم یین میان یک بخشا در

شوند و صدها نفر کسانی از اقوام مختلف شناخته می «ستم ملی»که زیر نام 

های گوناگون در خدمت تجاوز اتحاد نامه ها( که بافغانستان و خارج از این حلقه
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های توانند مسئولیت تاریخی  احزاب و سازمانشوروی قرار گرفته بودند، نمی

 ن کند.ین زمینه کتماا خود را در برابر مردم ما  در

ها در های قبل علیه روسها در قرنپس اگر تکرار تأثیر تبلیغاتی که انگلیس

 کشور ما کرده بودند، در آن زمان خرده توجیهی داشته باشد، امروز صحبت از

 رنگ آن حماقت آشکار است.و مفاهیم هم «جنگ ضد روسی»

اتحاد ملت روس حتی قبل از تجاوز  ۀحاکم ۀاما این هم روشن است که طبق

 *«بازی بزرگ»های مختلف چه در زمان شوروی از قرن نزده به این سو به مقیاس

و خیانت آشکار با کشور ما قرار  †و  چه درسایر موارد  در تخاصم و یا خلف وعده 

روس  ۀحاکم ۀاما خلق روس مفهوم دیگریست که نباید آن را با طبق داشته است.

 سان گرفت.یک

اند که در تمدن بشری، در دانش، ادبیات و هنر جهان و ها خلق بزرگیروس

 اند.جا گذاشتهه های بزرگی از خود بهای بزرگ سیاسی کارنامهباالخره در سنت

 1917روسیه، انقالب فبروری  1905قیام دهقانی تحت رهبری بوگاچف، انقالب 

سرنگونی  ۀ، ساختمان سوسیالیسم و حماس1917انقالب کبیر اکتبر روسیه،

اشیسم هیتلری و غیره، آن صفحات زرینی هستند که تاریخ بشریت را شکوه ف

 اند.بخشیده

که لحاظ کسانیخلق روس سهم بزرگی داشته است. بدین ،این موارد ۀدر هم

 «جنگ ضد روسی»نامند و از می «تجاوز روس»تا هنوز تجاوز اتحاد شوروی را 

                                                             
های سیاسی و نظامی دو امپراطوری بزرگ بریتانیا ( نامی است که به رقابتبازی بزرگ )*

میالدی تا اوایل  19ها تقریباً در تمام قرن است. این رقابتو روسیه تزاری در آسیای مرکزی داده شده
 قرن بیستم، تداوم داشت. 

زمان در مناطق آسیای  های میان این دو ابرقدرتعنوان دیگری است که به رقابت «هامسابقات سایه»

اند. مبارزه علیه های این مناطق دادهنشینها یا خانمرکزی شامل افغانستان و ایران و سایر امیرنشین

 های قوی شکل گرفتن جنبش مشروطیت در افغانستان بود.بازی بزرگ یکی از انگیزه
 
 ن، در قرن نزدهم کرد.تزاری با امیر شیر علی خان و افغانستا ۀخیانتی که روسی خلف وعده و†



 
 

جنبش چپ افغانستان |مشعل رهایی   | 9 

 

 

 د از موارد باال و تقسیمدهنکه نشان میآورند، ضمن اینسخن به میان می

دانند، بلکه از سر نادانی به مفهوم محکوم کردن ها، هیچ چیزی نمیمسئولیت

است. روشن  *تفکر فاشیستی ۀمایرسند که چنین فکری بنجمعی یک خلق می

به آن  یهای تاریخی خود را دارد که تا جایاست که خلق روس نیز مسئولیت

 پرداخته و باید بیشتر به آن بپردازد.

باال از مفهوم موهن  ۀکنونی باتوجه به نکات مطروح ۀجهت ما در نوشتینا از

دیگر آیا سوویتیسم  یاز طرف کنیم.استفاده نمی «ضد روسی»و ضد مارکسیستی 

توانیم امپریالیسم بدانیم که سیاست حاکم بر عملکرد جهانی شوروی بود را می

دانستیم، بحثی است که محتاج شکافتن بسیار ین مدت طوالنی میا که درنچنا

 .ین رابطه باید بیشترتفحص صورت گیردا است. در

«سوسیالیسم در گفتار و امپریالیسم در کردار»چه روشن است که بحث آن

تواند برای تشخیص ماهیت اتحاد نمی «استفاده از تمرکز سوسیالیستی»و

 کافی باشد «امپریالیسمسوسیال »شوروی و 

نام ه های قدیم نیز بدرست است که در ادبیات سیاسی گاهی از امپراطوری

ه تزاری ب ۀآغاز قرن بیست از روسی استفاده شده است و حتی در «امپریالیسم»

چه مسلم است، این سخن رفته است. اما آن «امپریالیسم نظامی فئودالی» نام

 را. دهند تا ماهیت شانشکل قضایا را توضیح میها بیشتر گذارینوع اسم

ین منظر دیده شود ا از مالی است. اگر ۀسرمای امپریالیسم انحصار و صدور

داری هیکی از کشورهای درجه دو سرمای ۀاتحاد شوروی سابق حتی به انداز

 مالی برسد ۀامپریالیستی جهان نتوانسته بود به انحصار و صدور سرمای

چین تحت رهبری  «سوسیال امپریالیسم»تحاد شوروی به گذاری انام در

اما آیا چین علی الرغم رهبری مائوتسه دون،  ت.مائوتسه دون نقش اصلی را داش

ین زمینه مبرا بود؟ سوالی است که بیشتر جواب آن ا از ناسیونالیسم  چینی در

                                                             
فالن قوم  »و  «فالن قوم یا ملت، خوب است»قبول کولکتیف یا جمعی مفاهیم اجتماعی مانند این که *

 باشد.، سنگ بنای تفکر فاشیسم می«یا ملت، بد است
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حتمًا تجاوزگری  ۀولی این نکته نیز باید مبرهن باشد که الزم باشد.منفی می

امپریالیست بودن نیست. اسرائیل با وجود وابستگی عمیق آن به امپریالیسم، در 

توان آن را امپریالیست مستقل به حساب آورد. اما اسرائیل داخلی آن نمی سیستم 

ایران در شرق میانه، افغانستان و پاکستان در افغانستان با صدور  تجاوزگر است.

عربستان در شرق میانه  نقش تجاوزگر دارند. و اخوانیسم در منطقه، ترکیه و 

 های دیگر.مثال

تواند رسیده شود، نمی ایماهیت نظام اتحاد شوروی به هر نتیجه ۀدر رابط

افغانستان پنهان دارد. اتحاد شوروی  ۀاش را مخصوصًا در رابطخصلت تجاوزگری

ت. این مورد بعد از کودتای دار و دسته رویزیونیستی خروسچف تغییر ماهیت یاف

پذیرفته شده از طرف جنبش جهانی مارکسیست لنینیستی ضد رویزیونیسم در 

 جهان بود.

که از  یهایدر تغییر ماهیت یافتن نظام «تئوری کودتا»اما آیا کافیست تا 

 اند، جواب کامل به پرسش باشد؟های بزرگ به وجود آمدهدرون انقالب

نظام به  ۀدرت رسیدن خروسچف همقه آید که آیا با بال هم پیش میواین س

معتقد بود که  *هفتاد ۀهای دهطور که یکی از تئوریسنیا آن باره تغییر کرد؟یک

 رسید؟با خروسچف و بدون خروسچف این نظام به همین جا می

های بزرگ تولد یافته که از درون انقالب یهایاین پرسش بزرگی است،  نظام

شوند، که کودتای مشت خاین ضربه پذیر می قدرناند، چرا در پیشرفت کار آ

 تواند نظام را براندازد و یا تغییر ماهیت بدهد؟می

حلقه »جنبش جهانی و از آن جمله ما وظیفه داریم از نظر تئوریک این 

ها توده ۀشود، چگونه رابطرا پیدا کنیم. باید ببینیم چه چیزی واقع می «مفقوده

چگونه بیروکراسی و رکود بر احزابی که در قدرت گردد، با نظام شان قطع می

های دارای و حلقه ۀحاکم ۀاند، استیال یافته، نوعی جدیدی از طبققرار گرفته

کنند و چگونه دیکتاتوری پرولتاریا صرف در تعریف های خاص سر بلند میامتیاز

                                                             
 شارل بتلهایم*
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یا و سرکوب پولیسی، زندان و اعدام خالصه شده، عمالً به دیکتاتوری بر پرولتار

 گردد.ها تبدیل میتوده

 آورده شده و با عدم تطبیق اصل لنینی جای تقسیم رفاه به تقسیم فقر روه ب

تهی صرف تکیه با شعارهای میان «معنوی ۀانگیز ۀمادی و پشتوان ۀتکیه بر انگیز»

های معنوی روی آورده، عمالً جامعه به دو طبقه دارای امتیاز و توده ۀبر انگیز

 گردد.یل میغرق فقر تبد

تواند نظامی را که از مردم در چنین موقعیتی یک مشت خاین به آسانی می

ین جهت باید ا از گی به تغییر ماهیت کامل بکشاند.هجدا شده است، به ساد

های مردمی نه در خالصه کردن جنبش جهانی هر تغییر ماهیتی را در درون نظام

 و روال حرکت آن را در نظر گیرند.  ، بلکه باید تمام روند«تئوری کودتا»آن در 

شوروی سابق و سایر کشورها، چگونگی  اتحاد ۀباتوجه به این نکات در بار

ها بیشتر از پیش از نظر تئوریک تحقیق صورت گیرد تا تغییر ماهیت یافتن آن

در آینده از قبل شناسایی شده و برای  «حلقه مفقوده»این نقیصه بزرگ و این 

.های محافظتی فعالی در نظر گرفته شودها و میکانیزمجلوگیری از آن، شیوه



 
 

جنبش چپ افغانستان |مشعل رهایی   | 12 

 

 

 گیری از اشتباهات، یادرزگیری از اشتباهات؟درس

ۀصحبتی پیرامون رسال

 «!بازانه ادامه دهیمگیری از اشتباهات، راهمان را جانبا درس»

 «سازمان رهایی افغانستان» از طرف

 درآمد سخنپیش

بعد از چند پارچه شدن سازمان جوانان مترقی و به تبع آن جریان 

ی نیاز زمان بود، )اما پاسخ یشد گفت، ناگزیر و تا جادموکراتیک نوین که می

از درون « های افغانستانگروه انقالبی خلق»به آن نبود(،  تاریخی، منطقی و الزم 

وجود گذاشت. سازمان مذکور بعدها با  ۀجریان دموکراتیک نوین، پا به عرص

تحت رهبری رفیق مجید کلکانی به  «محفل شمالی»پیوستن بخش معروف به 

ن سازمان باقی مانده از جریان دموکراتیک نوین، تبدیل تریبه مطرح اًآن، تقریب

به رهبری رفیق مجید  «محفل شمالی»گردید. این وحدت اما دیری نپایید و 

های افغانستان جدا شده در آغاز با گروه انقالبی خلق ۀاز بدن 1357کلکانی در 

بخش مردم سازمان آزادی»رفیق داکتر هادی محمودی و محفل سیاسی او، 

 )ساما( را بنیاد گذاشتند.« انستانافغ

اول ارگان  ۀبا انتشار شمار 1359در سال  «های افغانستانگروه انقالبی خلق»

اوضاع کنونی و وظایف » ۀکه در آن رسال «مشعل رهایی»نام ه تئوریک خود ب

 «صبح رهایی» ۀکرد، و همچنین با انتشار نشریاول را احتوا می ۀتمام شمار «ما

های گروه انقالبی خلق»به عنوان ارگان نشراتی، در عین حال نام سابق خود را از 

« رهایی افغانستان سازمان»خواند، به اش نمیبا واقعیت تشکیالتی که« افغانستان

 تغییر داد.
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واقع  که در «اوضاع کنونی و وظایف ما» ۀبا اتخاذ تصمیم برای  نوشتن رسال

شد، موانعی سی مشی سازمان در آن شرایط بیان میها و خطوط اساباید دیدگاه

 در راه نوشتن یک اثری با میعارهای مارکسیستی به وجود آمد. 

در آن زمان تمایل شدید در بخشی از مرکزیت وجود داشت تا در مباحثات 

کوبیدن  ها وزنیبندوبار سابق، اتهامدرونی جنبش چپ، همان ادبیات بی

شان را مشکوک  ۀهای مبارزین به افراد، انگیزههای مطرح جنبش، توهشخصیت

 را در جیب مخالفان گذاشتن، تداوم یابد. «جاسوسی»های دانستن و کارت

 ۀها، رسالخرابیهای شباروزی و با وجود اعصاباثر جدال خوشبختانه بر

تر نسبتاً منزه «مشعل رهایی»اول  ۀمنتشره در شمار *«اوضاع کنونی و وظایف ما»

و هم  †از سابق و عاری از آن ادبیاتی که هم با ادبیات موهن نشریه قبلی سازمان

در تفاوت قرار داشت، به جنبش عرضه شد.  با ادبیات سیاسی بعدی سازمان،

بندوبار در نشریات سازمان )و چه در نشریات دیگری مخصوصاً که چنان ادبیات بی

یافتند(، بدتر از گذشته در دوران مهاجرت میکه تحت تأثیر سازمان انتشار 

 رهبری سازمان در کشور پاکستان و حتی تا کنون، مشهود است. 

گروه انقالبی »از  «مجید کلکانی»آن زمان تازه بخش رفیق  جا که دراز آن

انشعاب کرده بود، و به اصطالح هنوز زخم انشعاب خون  «های افغانستانخلق

                                                             
رهبری کنونی سازمان آن را بیرون داده است، با نوعی  که «گیری...با درس» ۀجالب است که در رسال*

ین رابطه مواجه هستیم. این رساله فرق بین ا ها و همچنین درخبری در تمام زمینهگری و بیاز عامی

 داند.نمی  «اوضاع کنونی و وظایف ما» ۀتئوریک سازمان را با رسال ۀنشری «مشعل رهایی»

، همراه «اوضاع کنونی و وظایف ما» ۀترجیح داده شد  تا رسال «ییمشعل رها»اول  ۀدر آن زمان در شمار

تئوریک  ۀبه عنوان نشری «مشعل رهایی»مقدمه که در آن از تغییر نام سازمان و اعالم انتشار با یک شعر و 
در این مورد طوری اشاره   «گیری...با درس»هم برو هم ، انتشار یابد. در تمام رسالۀ درتذکر رفته بود

دوران قرون گذشته باشد و  ۀقص «اوضاع کنونی و وظایف ما» ۀرسال و «مشعل رهایی»که ردد، مثلیگمی

 گویان شنیده باشند. قایان صرف این داستان را از زبان راویان و قصهاین آ

 «با طرد اپورتونیسم در راه انقالب سرخ به پیش رویم.» ۀرسال*
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ی که تجارب یهازیرا هرانشعابی در جنبش آزرد.داد، تأثیرات آن سازمان را میمی

ها و انشعابات نه  نتیجه وحدت ۀمبارزۀ ایدیولوژیک را کمتر داشته باشند و انگیز

 تفاهمات، منافعوءیک سیر مبارزه ایدیولوژیک سالم، بلکه ناشی و انباشته از س

ها باشد، خواهی نخواهی انشعاب نه تنها به رفع ابهام کمک گروهی، خودخواهی

 .تفاهم بیشتری را دامن میزندوءکند، بلکه ابهامات و سنمی

گروه انقالبی »مخصوصاً این نکته مهم است تا تصریح گردد، وحدتی که بین 

محفل »ن( و گروه معروف به )بعداً سازمان رهایی افغانستا« های افغانستانخلق

قبلی را پی گرفت و هر دو طرف  «جورآمد»صورت گرفت، همان سنت  «شمالی

نتوانستند، بر روی یک پلتفورم مکتوب و صریح وحدت کنند و همچنان انشعاب 

 ریزی شد؟شان نیز معلوم نگردید، بر چه پایه پی

اول  ۀشمار در» اوضاع کنونی و وظایف ما» ۀکه در نوشت طوربعداً همان

، «محفل شمالی مسئولیت انشعاب را بدوش گرفت»نوشتیم که  «مشعل رهایی»

اصول لنینی سازمانی  ۀحقیقت ناخواسته اعتراف کردیم که این وحدت نه بر پای در

اصول تروتسکیستی  ۀپذیرد، بلکه بر پایها را نمیکه در آن وجود فراکسیون

سازمانی متحد شده بودیم. زیرا یکی از اختالفات مهم لنین و تروتسکی بر عدم 

 های پرولتری متمرکز شده بود.ید وجود فراکسیون در سازمانأیید و تأیت

، ظاهراً متحد «های افغانستانگروه انقالبی خلق»با  «محفل شمالی»وقتی 

ترکیب  اند، موقع انشعاب با همان تقریباًگذرزیستی میشود و مدتی را در هممی

گردد، با وجود سنگ شود، در حقیقت معلوم میاولی خود دست نخورده جدا می

 ها، کاری نکرده بودند.لنینیسم را بر سینه زدن هر دو طرف جز ائتالف فراکسیون

معلوم نبود بر چه اصولی وحدت کردند و بر چه اصولی از هم منشعب گردیدند؟ 

 دی در این زمینه وجود ندارد و نداشته است. هیچ سن

دور نرویم حتی از روسیه، چین و اروپا هم بگذریم. در همین کشورهای  

ل قرن بیست جنبش شان را یها اسنادی حتی از اواما نگاه کنیم آن ۀهمسای

خود زحمت ه پایان قرن بیست نه ب ۀدر دو ده که ما تقریباًدارند. در حالی
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تفورمی برای وحدت ترتیب کنیم و نه هم در موقع انشعاب معلوم دهیم، تا پلمی

های لیتئواین انشعاب که هردو جانب در آن مس کنیم؟نیست، چرا انشعاب می

وقوع پیوست که جنبش چپ و در مجموع ه شرایطی ب بزرگی به دوش دارند، در

 جنبش انقالبی در افغانستان، بیشتر از گذشته ضرورت به یک سازمان متحد

 تر از هر زمان را داشتقوی

گی هماندگیری از عقبهم، با میراث های جدا شده ازچنان شرایطی که بخش در

اوضاع کنونی » ۀشکستند، رسالاجتماعی کاسه و کوزه را برسر یکدیگر می

جو را مانع گردید و با وجود فشارهای جانبی، ادبیات موهن و انتقام «ووظایف ما

 سعی خود را به توضیح اوضاع و تشریح وظایف جنبش قرار داد

و انتقال بدون مصوب  61-1360سال های گسترده درگیریبعد از دست

گرانه نشریات روشن ۀمرکزیت سازمان به پاکستان که از هر زمان بیشتر نیاز به ارائ

و تحلیلی و توضیحی پیرامون ضربات وارده بر سازمان بود، مدت مدیدی جز چند 

 اعالمیه مبنی بر تهدید اعضای سازمان، چیزی انتشار نیافت.

 «قیام باالحصار»این دوران مقارن زمانی بود که سازمان از طرح و شکست 

 درس نگرفته، باز هم شنا به همراه جریان حرکت عمومی را آغاز کرد.

دیولوژیک نیز یهای اگری در سازمان حاکم شد و حل بحثگی و نظامیهزدجنگ

گری، با حذف فزیکی و اسلحه همراه گردید. متناسب با همین جنون نظامی

صورت غیر مستقیم از طرف سازمان ه ادبیات نشریات سازمانی و نشریاتی که ب

وز تبدیل گردید. یافتند، به ادبیات کوچه و بازار و زورگویی و متجاانتشار می

ادبیاتی که از اصول اخالقی و معنوی مارکسیستی نشانی نداشت، بلکه حتی از 

 تر بود. ماندهاصول ادبیات سیاسی بورژوایی و ماقبل بورژوایی نیز عقب

شوروی آغاز شده بوده  که تجاوز امپریالیسم امریکا که موازی با تجاوز اتحادتا این

 خود گرفت.ه شکل علنی ب یالدیم 2001اکتوبر  7در 
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در درون تشکیالت گشته  *که تمام کارش مافیابازی یدر این زمان، سازمان

بود، در فعالیت بیرون سازمانی، با تبدیل کردن بهترین و رشیدترین افراد چپ 

گان ههای مردم را داشته باشند، به جنگندتوانستند نقش رهبری تودهکه می

دانست چه رفت که با پایان جنگ ضد شوروی، نمیصرف، در موقعیتی قرار گ

 خاکی بر سر خود بریزد؟

ناپذیر، زنگ خطری را برای مرکزیت پوشیانحرافات پرده ۀچنین وضعی و سلسل

های پاسخ نیافته، دیر یا زود به سازمان رهایی به صدا درآورد. طوفانی از پرسش

از آن نیز بهترین و صادق توانست شود. زیرا قبل موج مخالفت همگانی تبدیل می

با گلوله »ها های فراوانی مطرح کرده بودند که بعضیسازمان، پرسش ایترین اعض

 ها  مجبور به خروج از سازمان گردیده بودند.یافته و بعضی †«پاسخ

که مرکزیت خود توانست ادامه پیدا کند؟ تا ایناین وضع تا چه وقت می

پاکستان به وطن قدم رنجه کند، بعد از  ساخته که مجبور شده بود از مهاجرت

دیرها طفره رفتن از قبول واقعیات، باالخره چاره را در این دید تا اعالم کند که 

ها را برای جنبش تقدیم خواهد کرد که به تمام سایه روشن ایبزودی نوشته

 روشنی خواهد انداخت.

الی به انتظار را دو سه س ایاین کار دو حسن برای مرکزیت  داشت، یک، عده

خورد مخاطبان بدهند ه را ب ایبنشاند و حسن دیگرش این بود که چنان ملغمه

 که مخاطبان ندانند گپ اصلی از چه قرار بوده است؟

شمار دیگری که در این رابطه قرار بود تشخیص وضعیت سازمان و سواالت بی

 «رسهجو لغمان میبزک بزک نمیر که » ۀها با وعدمطرح اند، پاسخ یابند که  مدت

 خوردبر می

                                                             
 صفحات بعد مفصل پرداخته خواهد شد.در رابطه مافیا بازی در سازمان در *
صراحت تذکر یافته بود که هشتاد میالدی به  ۀهای پایانی دههای سازمان در سالدر یکی از اعالمیه†

 دهند.می «با گلوله پاسخ»را انتقاد 
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 ایشد که از طرف سازمان رهایی نوشتهدر این میان همیشه شفاهاً تبلیغ می

روی دست گرفته شده است که به تمام سواالت پاسخ خواهد گفت، اشتباهات را 

مهابا مطرح خواهد نمود و دورانی دیگر در سازمان گشوده خواهد شد که مسیر بی

را خواهد پیمود، سنگ بنای جدیدی برای وحدت خواهد بود  گی از خطاهاهپالود

اند، مجاب کرده و خواهی نخواهی هر دلیلی از سازمان دور ماندهه و کسانی را که ب

روشن و آموزنده  ۀبینی راه خواهد افتاد و نموندر تمام جنبش چپ موجی از خوش

چه شفاهاً وعده در عین حال آن تقدیم تاریخ جنبش چپ افغانستان خواهد گردید

گردید این بود که صراحت و صداقت در طرح اشتباهات پشتوانه و اصل خواهد می

ها را قابل انتشار نوشته، این تلخی ۀانتظار طوالنی و تلخ بود، اما حالوت مژد بود

 .کردتحمل می

با »نام ه سازمان رهایی ب ۀ( نوشت201۸)سپتامبر 1397 ۀکه در سنبلتا این

از دیگ به کاسه  «بازانه ادامه دهیم!مان را جان اشتباهات، راه گیری ازدرس

رابطه و رشده از توضیح واضحات، موضوعات بیحجیم و پ   اینوشت. برآمد

های بازاری، اما های میزهای گرد تلویزیونژورنالیستیک. تقلید ناشیانه از بحث

نوشته نه به سواالت این  کرد.عاری از مطالب اصلی که عنوان رساله بیان می

گونه حیاتی جنبش پاسخی در خود داشت و نه در آن از صراحت و صداقت هیچ

 اثری موجود بود.

گیری از درس»آنچه در این نوشته آمده بود در واقعیت این بود تا عوض 

های کرده و با تقلید ناشیانه از شیوه «اشتباهات درزگیری»، از «اشتباهات

برهم بریزد که خواننده یادش  و اننده را طوری درهمژورنالیسم زرد، ذهن خو

 برود که قرار بر چه بوده است؟

که خود  یرفت آن نیروهایبا توجه به وضعیت سردرگم جنبش چپ انتظار می

پندارند و برای رفع نقایص این جنبش پر از قربانی و خونین در را مسئول می

های کاری که در هر م فکری و شیوهواقع وامدار تاریخ اند، شجاعانه از آن سیست

گردد، فاصله گرفته و صادقانه در برابر زمان سبب خبط و اشتباهات سنگینی می
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آن به انتقاد از خود پرداخته، فکر خود  ۀجنبش و خاطره قهرمانان از جان گذشت

انقالبیون  ۀرا اصالح کرده و مسئولیت تاریخی اشتباهات را پذیرفته و به مثاب

صداقت، آگاهی  ایهسفانه چیزی بیرون دادند، که ذرأپیش بگذارند، متصادق گام 

 .و مسئولیت در آن نیست

کوشش   «گیری ازاشتباهاتبا  درس»همانطور که گفته شد این رساله به عوض 

ناموفقی را برای درزگیری از اشتباهات و پنهان کردن اشتباهات در پیش گرفته 

گیری از جنبشی است که با استفاده از است. این وحشتناک است. این گروگان

 گرددهای ریخته شده در آن، علیه آن اقدام میتوان و خون

شان این است  تمام تردستی رسوای مذکور ۀگان نوشتهنویسنده یا نویسند

که اشتباهات را به چند مورد عام تقلیل داده و سعی کنند تا فقط مسئوالن 

 .حوادث بیرون گردنداشتباهات، صحیح و سالم از 

از جانب سازمان رهایی  «..گیری از اشتباهاتبا درس»در واقع با انتشار رسالۀ 

آمد گویا این سازمان در فراز و نشیب حرکت خود عنوان آن برمی افغانستان که از

مقابل  بندی دست یازیده که راه آینده را هموار سازد، برعکس خواننده دربه جمع

نویسنده یا  کند.تر میگیرد که فهم قضایا را مشکلمی ل جدیدی قرارئمسا

 ۀاند در حقیقت استفاده از شیوچه را که عرضه کردهگان این نوشته آنهنویسند

است. این نوشته نه تنها از بوده «همه چیز گفتن برای هیچ چیز نگفتن» معروف

سطح  سطح جهان پس افتاده، بلکه از های تئوریک و مباحثات جنبش درسنت

 .شدت عقب مانده استه تئوریک مباحثات تاریخ چند دهۀ افغانستان نیز ب

گمان ها را تقصیر اصلی این نوشته ندانیم، بیاگر ناتوانی در تحلیل و ارزیابی

این بوده تا خواننده و مخاطبین را با آوردن  گان برهسعی نویسنده یا نویسند

روی و خود را در های پراگنده و غیر الزم و حاشیهاز معلومات پراگنی یانبوه

 چه نوشته مدعی آنجای قاضی نشاندن و حجیم و ضخیم ساختن رساله از آن

 .ست، به دور نگهداردا
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نظر نگیریم، یازده  های پراگنده در دهۀ چهل خورشیدی را دراگر نوشته

های فکری و زمانی ه محدودیتشمسی( ک 1347)در سال  «جاوید ۀشعل» ۀشمار

ین ا مراتب از انسجام فکری و تعهد ایدیولوژیک بهتر ازه اند، بخود را نیز داشته

 است. بوده «...گیری از اشتباهاتدرس»نوشتۀ کنونی 

تر از ماندهاست که ذهنیت و محدودیت فکری شان عقبها چه آمدهبر این 

ه پنجاه سال درکدام خالی تاریخی بها پنجاه و یک سال پیش ماست؟ آیا این

 اند؟ها و مباحثات جهانی هیچ نیاموختهبردند که از فراز و نشیبسر می

آیا واقعاً این  نوشته یک سقوط فکری است یا مبنای این نوشته کوشش عمدی 

چشم مخاطبان و به ویژه ه زدن بجانبه برای پنهان کردن اشتباهات و خاکهمه

 اشد؟بمبارزان نوآموز می

میزهای  مباحثی که در گان این نوشته با سودب ردن و کاپی کردن ازهکنندارائه

اند خواننده را در افتند، کوشیدهراه میه های فاسد افغانستان بتلویزیون گِرد

از مفاهیم غیرالزم و کمترالزم و غیرسیستماتیک، سرگردان سازند. این  *البیرنت

گان رساله این هکنندهمان شیوۀ معروف مرعوب کردن خواننده است. هدف ارائه

ین مفاهیم چیزی حاصل کند، ممکن است ا تواند ازاست که خواننده وقتی نمی

عدم فهم خود  ی ومقدار بودن نوشته، به آگاهمنطقی بی ۀعوض رسیدن به نتیج

 .مشتبه گردد

سازی نوشتۀ ین نوشتۀ حاضر سعی خواهیم کرد تا شیوۀ گمراها ما در

گان هکنندطرف و نیت غیر صادقانۀ ارائه را از یک «...گیری از اشتباهاتدرس»

 دیگر را روشن سازیم.  یرساله، مبنی بر پوشاندن دقیق اشتباهات شان از طرف

                                                             
که پیدا کردن  هی مشتمل بر قطعات متعددی. بنارانسوی، اِ( از یونانی البورینتسالبیرنت: ] رَ [ )ف*

) دیکشنری آبادیس( ها بسیار صعب باشد.مدخل و مخرج آن
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گان نوشتۀ مذکور است که تعیین کنند تا عدم درک جامع هکنندعهدۀ ارائه این بر

است و یا نیت برهمی شدهو ها سبب این درهم و محدودیت وحشتناک فکری آن

 شان؟ ۀغیر صادقان

باشد که وقتی  کند و درست هم میهمیشه این طور است و اصول حکم می

، کنیمیابی علت کنیم وها را نشانی خواهیم به اشتباهات خود بپردازیم و آنمی

مقابل  شود که خود ما تعیین کنیم که کدام اشتباهات خود را ببخشیم، درنمی

را که هیچ  یسکوت نموده جواب ندهیم و کدام اشتباهات کدام اشتباهات

 ۀکرده و صحیح و سالم به سین «ما»کند تلک گردن لیتی را متوجه ما نمیئومس

ل و ئوود حق بدهیم که عالم و آدم را مسخود مدال قهرمانی چسپانده و به خ

ست به اثر شکست و ا ممکن بشناسانیم *«االحترامغیرمسئول و واجب»خود را 

های مطرح جواب کافی و کافی نتوانیم به همه پرسشریخت اوضاع و عدم اسناد

شافی ارائه داریم، اما باید این شهامت را داشته باشیم که چنین مواردی را مطرح 

ین زمینه وارد شور و بحث ا گان بخواهیم که درهمه به بحث بگذاریم و از کنیم و

 .النه سهم ادا کنندئوصورت مسه یابی حل قضیه بشکل شده و در

 صورت غیرمستقیم دره دارد ب «سازمان رهایی»مستقیم به  ۀاین مورد که اشار

این قضیه مورد تمام آحاد فعال جنبش چپ افغانستان صادق است. طرح و حل 

گیری و اندوختن تجارب مثبت و مربوط به یک تشکیالت خاص نبوده و درس

منفی از آن مربوط به تمام افراد جنبش چپ و در مجموع نیروهای مترقی، ملی 

 .شودو دموکراتیک می

کنند و برای موارد اشتباهات خود سکوت می که درهایییا سازمان سازمان

ورزند، درگام اول  ندوزی برای تمام جنبش اقدام نمیاها و تجربهگیری از آندرس

                                                             
گفته شده بود. اما حداقل در  «مسئول و واجب االحترامغیر»پادشاه افغانستان  1964در قانون اساسی *

قدرت اجرایی   ۀبا قبض «مرکزیت» سازمان رهایی یه، قدرت اجرایی را صدراعظم داشت. درظاهر قض

سلطنت  «مسئول و واجب االحترامغیر» نیت بدون حد و مرز و قرار گرفتن در موقعیتئور مصمطلق در کنا

 نظیری را بار آورده بود. کوچک اما مطلقه بی
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مقابل تمام بدنۀ  گام دوم در و در هستند وامدار و شرمسار اعضا و هواداران خود

 .مانندل باقی میئوجنبش چپ وامدار و مس

های کهن نیست کردن زخم چه تاکنون اتفاق افتاده است بازپرداختن به آن

ست که یکی از علل ضعف اایهای کهنهمزخه شفا بخشیدن ب ،بلکه برعکس

خواننده متوجه خواهد شد که ما . باشداعتمادی ناشی از آن میجنبش چپ و بی

ایم که سازمان مذکور به موضوعاتی پرداخته «سازمان رهایی»برعکس نوشته 

تواند سبب این مسائل می بخشی از جرئت پرداختن به آن را نداشته است.

که دشمنان جنبش چپ بخواهند از ها را فراهم کند و یا اینبعضیگی هسرخورد

آیا جنبش باید  استفاده کنند. اما برخورد اصولی در این زمینه چیست؟ ءآن سو

از چشم بدخواهان تومور و سرطانی را که در سینه دارد، همچنان پنهان نگهدارد؟ 

طبیب حاذقی بسپارد  دسته که باید جرئت کند و این سرطان و تومور را بیا این

که حتی اگر نیاز باشد، آن را جراحی کند؟ این طبیب حاذق جز اراده و آگاهی 

 ما در برمال کردن خطاهای تاریخی ما نیست.

رهبری سازمان »در نخست باید روشن شود  مسئول تمام عواقب منفی این وضع 

ن را در خواهد بود که با سکوت جبونانه خود جنبش و مبارزان سازما «رهایی

 تاریکی نگهداشت.

از طرف دیگر پنهان کردن اشتباه سبب تداوم اشتباه خواهد شد و حتی 

جهت اگر رهبری ینا تری خواهد رساند. ازهای خطرناکاشتباهات را به درجه

بار و ها بسیار خونتاکنون با زیرزدن اشتباهاتی که بعضیرهایی سازمان

برف فروبرده، احساس کند که همه دنیا  کارانه بودند، مثل کبکی سر درجنایت

تر از اشتباهات مثل او سر در زیر برف کرده است، اشتباه بزرگ دیگری را که کم

 قبلی آن نخواهد بود، تکرار خواهد کرد.

سازمان رهایی است که باید تصمیم بگیرد تا مسائل  ۀینرو این به عهدا از

زیرزده را شجاعانه بیرون بکشد و برای تاریخ  و سرنوشت و تداوم  جنبش چپ 

 گو باشد.افغانستان پاسخ
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طرف ناشی از عدم تجارب و  ها ازیکمعلوم است  بیشتر اشتباهات این سازمان

ورد  آجنبش را بیاد می دیگر مشکالت عدیدۀ یفقدان جدیت بوده است و ازطرف

انجامد. اما سازی نهادها بیجویی یا شیطانکه به هیچ وجه نباید با انگیزۀ انتقام

جنبش است که اشتباهات هر دوره مبارزاتی را ارزیابی و از آن  ۀاین وظیف

اختیار تمام جنبش بگذارد که درآینده  گیری کرده تجارب خاص خود را دردرس

 .توانست از آن اجتناب ورزیدیزی پرداخته شود که مینباید به تکرار آن چ
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 سکوت و طفره رفتن بس است

جنبش چپ افغانستان تعداد زیاد اعضای خود  1357بعد از کودتای هفت ثور 

مناطق تحت  ها درپرچمی و تنظیمی های رژیم خلقی وها و کشتارگاهرا در زندان

 .نفوذ شان و پاکستان و ایران از دست داد

 یادگاره خود ب غیره جاها از ها وگاهها، شکنجهپولیگون که اینان در ایهسحما

 .اند، تاریخ گلگون مبارزات قرن بیست افغانستان را پ ر افتخار کرده استمانده

ثیر اتموسفیر نادرست أگان این دوره تحت تهباختاما با تأسف که یادآوری از جان

ها عدم کوشش دریافتن ده عده وگرفتن از یکاین نهادها شکل گرفته است. نام 

های مدعی تشکیالت رهبری، فرزند رشید این جنبش نه تنها که بردوش سازمان

ل ئوین زمینه مسا کند بلکه هر عضو جنبش چپ باید خود را درسنگینی می

 .احساس کند

آهوی منطقه چاه انقالبیون جنبش در کشته شدن یک گروه کثیری از مثالً:

 مدت مدیدی )ساما( از« بخش مردم افغانستانسازمان آزادی»ر مربوط پنجشی

بخش ست که با سکوت مواجه شده است. این زخم تنها مربوط به سازمان آزادیا

 *دهد.پیکر جنبش چپ افغانستان هنوز خون می ساما نبوده بلکه بر

                                                             
که توسط احمدشاه مسعود صورت گرفت و تعداد زیادی  «چاه آهو» ۀتلخ کشتار منطق ۀدر رابطه با حادث*

)ساما( را داشتند و « بخش مردم افغانستانسازمان آزادی» جنبش چپ افغانستان که عضویت ایاز اعض

ها سر به نیست شدند، از طرف منابع ساما با «ستمی» همچنین تعداد زیادی از کسانی دیگر زیر نام
سکوتی در برابر مرگ قهرمانان جنبش چپ که اعضای ساما چنین  سکوت سنگینی مواجه شده است.

 اخالقی و عادالنه هم نیست. بودند و سایرین، نه تنها اصولی نیست،

های تباری سبب گردیده است که این منابع، عوض همبستگی و تجلیل قهرمانان علتشود که گفته می

، بهتر است بدانند دیده نشده که رفیق مجید داننداگر کسانی نمی ها ارفاق نشان دهند.خود، با قاتالن آن
طلبانه ترجیح داده های عدالتتباری و قومی را بر اندیشه ۀکدام اندیشکلکانی و رفیق قیوم رهبر، هیچ

گان ساما به همه واضح خواهد کرد که ترکیب هباختباشند. از طرف دیگر یک نگاه مختصر و گذرا به جان

گان  قهرمان از هزاره، پشتون، تاجیک و ازبک و از همه والیات بوده است. در چنین هباختین جانتباری ا

گان قهرمان ساما را که هباختکنند و جانکه تاریخ را مثله می گان کیستندهوضعیتی این تصمیم گیرند
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 «ایشعله»نام عام ه طرف دشمن ب بین مردم و از های چپ که درسازمان

دو جبهه بیشتر از پیش مورد  شدند با آغاز جنگ علنی و رسمی درشناخته می

یک نوع معیار و اخالق و سجایای معین ه بودن ب «ایشعله»تهاجم قرار گرفتند. 

جهت دشمنان هر کسی را که در برابر اخوان، خلق و ینا نیک مبدل شده بود. از

سرکوب و یا  «ایشعله»نام ه بودند بن« ایشعله»کردند ولو گی میپرچم ایستاده

بخواهی عمل کرده فقط به های موجود دلین زمینه سازمانا در. کشتندمی

ها های نامناسب درون سازمانپرداختند که گرایش یهایبرجسته ساختن آن

 ها سود ناجایز ببرندنام آن افتند که ازیاجازه می

ها قرار دارد و باید برای گی سازمانهزند ست که درا سیاهی ۀاین جای خالی حفر

 .رفع آن اقدام گردد

بینیم است می «گیری...با درس» ۀحال که صحبت ما بیشتر پیرامون رسال

 ایفرماست. گویا  چنین نقیصهخصوص سکوت مطلق حکمه ین زمینه با که در

 اند.ین رابطه برطرف شدها ها دروجود ندارد و یا  تمام کمبودی

گیرد که کوشیده خود میه تری بسازمان رهایی ابعاد بزرگ ۀورد در رابطاما این م

 سکوت درخواهد شد تا این قضیه در متن حوادث درون سازمانی بررسی گردند.

تواند گیری از اشتباهات است نمیکه مدعی از درس ایهرسال هم دره آنینین زما

انات توجیه گردد. این مشکل اهمیت بودن موضوع یا عدم امکفراموشی، کم ۀبا بهان

کوشیم ما می. زمان نزدیک میسر نباشد باید مطرح شود حتی اگر حل آن در

کاسه ا فتاده است بپردازیم  دیگ در علت هرچه بوده باشد به نتیجه و یا آشی که از

 ی بررسی قراردهیم. ارا مبن و آن

 

                                                             
شان این بار از راه سکوت،  ، در پای قاتالنع  گلبدین و احمدشاه مسعود بودندکارانی از نوقربانیان جنایت

 کنند. دوباره قربانی می
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 !آلود باالحصار و درسی که از آن گرفته نشدداستان خون

های از جمله در بحث «اوضاع کنونی و وظایف ما» ۀدر جریان نوشتن رسال

اندازی این قیام و رهبری راه هرفیق داکتر فیض که در ب «قیام باالحصار»پیرامون 

مجبور شد قبول  یضعیف و نادرست آن مسئولیت اصلی و عمده را داشت، تا جای

افغانستان را در آن شرایط  ۀعکند که این قیام نه نیاز جنبش چپ  و نه نیاز جام

 توانست برآورده کند.می

ین ا در مذکور این نکته مطرح گردید و وعده شد که بعداً ۀجهت در رسالاز این

خورشیدی و  60تری صورت گیرد. اما ضربت پایان سالزمینه ارزیابی دقیق

ه گیری بسیاری از اعضای سازمان این زمینه و بخت و طالع را برای کسی کدست

ه را ب «قیام باالحصار» ماجراجویانه بدون هیچ مشورتی با مرکزیت سازمان،

خاطر ه انداخته بود، فراهم کرد که نه خود این اشتباه را بپذیرد و نه سازمان براه

 بار را پیگیری نماید.گل روی او این اشتباه خون

که بعد از حدود چهل سال  «گیری...درس» ۀرفت که باالخره رسالانتظار می

مسئوالنه برخورد کند. اما  «قیام باالحصار»صبر زیاد تقدیم گردید، حداقل به 

گرایی و نپذیرفتن مسئولیت ین زمینه نیز به عاما جا بود. زیرا دراین انتظار بی

شکسته شد و در این میان کسی  «ما»اکتفا شده، همه کاسه و کوزه بر سر یک 

سیمای »که دوش داشت را، برای اینه این اشتباه سنگین را بکه مسئولیت اصلی 

اش، بعد از مرگی که بر اثر اشتباه خودش سبب گردیده بود، گونه «پیغمبر

  درآورد.ه مخدوش نگردد، صحیح و سالم از معرکه بیرون ب

جای ه که یک فرد و یا دو نفر ب «پیغمبر و امت»این یک سازمان بود یا جمع 

گیری تا بدانجا برسد که سازمان فراموش چرا باید تب قدرت *رد؟همه تصمیم بگی

 ؟باشدمی هاش چاش چیست و رسالت تاریخیکند که ماهیت

                                                             
گان هف. ف )یکی از نویسند ( درحال تدارک بود، من135۸)« قیام باالحصار»که حاال بشماریم، در زمانی*

« گیری...با درس» ۀرسال ۀرفت و آمد بودم و نویسند پیشاور و نورستان درحال تردد و بین حاضر( در ۀرسال
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 ۀگرایانقیام باالحصار ابعاد وسیعی دارد و مخصوصاً همان تفکر عقب

روی از حوادث و حرکت خودجوش که منتهی به این گیری گروهی و دنبالهقدرت

گردید، این سازمان را با خود چنان برد که تاکنون حتی در قلمرو اندیشه و قیام 

 توهم از آن خالصی ندارند.

در رابطه با قیام باالحصار این است که  «گیری...درس» ۀرسال ۀتردستی نویسند

در  در باز است، باز پرنده است، پسِ »از نوع منطق ارسطویی استفاده کرده است: 

 «پرنده است.

قیام امر انقالبی است، پس باید قیام باالحصار به  .بود «قیام» باالحصارقیام 

نخیر گپ اصلی این است که این حرکت در اصل  ،یک قیام، ارزیابی گردد ۀمثاب

های مارکس و لنین در قیام نبود و تفکر کودتا را در پشت خود داشت. از گفته

جا کت پای قیام را در اینین حرا استفاده نکرده، در ارزیابی ازوءمورد قیام س

گیری نوع خلقی و پرچمی بود که رشیدترین قهرمانان ما نکشید. این تب قدرت

 را از ما به مفت گرفت.

یادان گل احمد، داوود، محسن، ضیا گوهری، نصراهلل، و همچنین زنده

یاد ها رفیق و همکاران زندههپیمانی مانند، فضل احمد نینواز هنرمند و به دهم

اش به کام یاد رفیق داوود در ادارهکاران زندهاحمد در باالحصار و همرفیق گل

کسی که این تصمیم را گرفته بود هرگز از خود انتقاد نکرد.  مرگ کشانیده شدند.

بگذریم که ضرورت این گونه قیام هیچ توجیهی نداشت و ندارد. خوب این که 

. اما بیاییم آن را به عنوان یک این حرکت قیام نبود کاماًل روشن و واضح است

حداقل در رهبری  حرکت )بگذریم از درست یا نادرست بودنش( در نظر بگیریم.

ها در افغانستان و ترین تجارب سایر حرکتو هدایت چنین حرکتی از کوچک

                                                             
از طرف دیگر  راه افتادن قیام مطلع نبودیمهکدام از بکشور آلمان رحل اقامت افکنده بود و هیچ)ف.ا.( در 

)جدید( نیز در این زمان به  «دو نفر»که رفیق مینا هنوز عضویت مرکزیت را نداشت و نفر دوم حالیدر

خبر نبود و هنوز  «امقی»یاد یونس اکبری نیز از چند و چون این سازمان و مرکزیت نپیوسته بود و زنده

 راه افتاد؟ه در شوروی بود، پس این قیام چگونه و با تصویب کدام مرکزیت ب
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گویا در قرون  «قیام»رهبر این  «نبوغ»سایر کشورها و یا ابتکارهای نشانی نیست. 

 را یها و شفرهایانداخت و چنان شیوهراهه چنین قیامی را ب قبلی سیر داشت که

ها مانند دولت خلقیای تجربهبرگزید که از اول معلوم بود، حتی دستگاه دولت بی

گویی این حرکت در قرن نزدهم یا حتی  آمد.گی از پس آن بر میههم به ساد

و وجود بهترین  گیهشد. این چگونه رهبری بود که زندقرن هژدهم پیش برده می

رفقای سازمان را ارج نگذاشت و هستی بزرگ این قهرمانان را در طبق اخالص 

)در صورت پیروزی(  قدرت رسیدن شانه برای کسانی گذاشت که معلوم بود با ب

 دیدند.می *خصوص سازمان رهاییه اولین دشمنان را در وجود نیروهای چپ و ب

 «قیام باالحصار» گانهخصوص شرکت کننده و ب «مبارزین مجاهد ۀجبه»ترکیب 

مولوی  «حزب حرکت انقالب اسالمی» نامعلوم بود و به طور انکارناپذیری در آن

آی .اس.و آی یا.آی.بزرگ سی ۀنیز شرکت داشت که پشتوان †نبی محمدی

 پاکستان را در پشت سر داشتند.

توانند را به گرو داده باشند، می ی که مغز خودیهادر چنین وضعی فقط انسان

های اخوانی دست باال تصور کنند که بعد از پیروزی حرکت باالحصار تنظیم

 توانستند داشته باشند.نمی

آیا با چنین واقعیت عیان، کسی که امکانات سازمان و جان و خون بهترین 

الحصار ریزند )که در صورت پیروزی قیام بارفقای قهرمان را به پای کسانی می

یاد سیدال سخندان گرفتند(، که بعد از مرگ  زندهحتماً در رأس قدرت قرار می

تواند داشته از جمله بزرگترین دشمنان جنبش چپ کشور بودند، چه توجیهی می

قدرت ه بود. یعنی ب «قیام باالحصار»این یک صورت احتمال پیروزی  باشد؟

اخوان. صورت دوم احتمال پیروزی این  ۀقدرت رسانیده شدن شبکه رسیدن و ب

توان آن را به عنوان یک احتمال در نظر که هر چند ضعیف بود اما نمی «قیام»

                                                             
 «های افغانستانگروه انقالبی خلق»درآن زمان  *
 گانه.در آن زمان و  بعداً هفت «گانهشش»از جمله ترکیب احزاب اخوانی †
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قدرت رسیدن سازمانی بود )که نقش مرکزیت در ه صورت دوم احتمال ب. نگرفت

 مارکسیسم نه ۀآن به دوش یک  یا دو نفر افتاده بود(، که جز موارد عام در رابط

در افغانستان بود و نه دارای کدرهای آزموده یا حتی کم آزموده. مشی  صاحب

اگر برای  تفاهم را بر تن داشت.وءیک انشعاب پر از س ۀهای تاززخم حال در عین

یک لحظه تصور کنیم که سازمانی با چنین وضع درهم و برهم داخلی خود، حتی 

 ۀداد که نتیجمی یافت، آیا تب قدرت اجازهقدرت دست میه برای مدتی کوتاهی ب

 ها باشد؟گی خلقیهزدکار بهتر از جنون

توانند حسرت اینان  را خوانده باشند، می «گیری...با درس» ۀکه رسالکسانی

عدم اقدام سازمان فداییان خلق ایران در جهت گرفتن قدرت سیاسی از  در

سفانه در أمت ها ببینند.آن ۀخمینی را، در واقع  به عنوان افشای ذهن کودتاگرایان

ها و حلقات، گی جنبش چپ در بسیاری از سازمانهماندآن زمان به علت عقب

 *تب و گرایش کودتاگرایی پیدا شده بود.

آلود را با خون ۀتمام این حادث «گیری...با درس» ۀاما جالب است که رسال

گیری کرده و مسئولیت تاریخی آن را بر دوش اجنه ف سرباال نتیجهچنین ت 

 انداخته است:

نگری و کمبود شمار سطحیجا نکرده بودیم که بیه ها را هم بنه تنها یکی از آن»

کردیم. قیام باالحصار یکسره خطا و « بازی» داشتیم و به طرز فاحش با قیام

 «گرایی مفرط ما بود.دقتی و ذهنیحاکی از خامی، بی

 ؟ «ما»؟ و کدام «قیام»کدام 

رایانه حتی مرکزیت نیز نقش نداشت، پس چگونه وقتی در این حرکت کودتاگ

که فرد اصلی دوش تمام سازمان انداخت، درحالی توان مسئولیت را برمی

                                                             
ها های جنبش چپ داشتیم که  بعضیجالب است حتی چند ماه قبل از این اخباری از بخش*

 «گیری...با درس» ۀها بودند. در آن زمان من )ف.ف.( با نویسنددرجستجوی کودتای علیه رژیم خلقی

مان زکه در ساین تب کودتاگرایی پرداختیم. غافل از اینا هردو از طریق نشریات دموکراتیک به انتقاد از

 انداختن کودتا بودند.راهه کر بخبر از همه در فخود ما یک یا دو نفر، بی
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 ۀاین شیو شود.خطاکننده با دست و پای شسته از این مسئولیت بیرون کرده می

 است که همیشه باید یک یا دو نفرانتقاد از اشتباهات برای این برگزیده شده

در  کهو دیگرانی تصمیم بگیرند« االحترامغیرمسئول و واجب» باالنشین

 ها گردند. اند چوب سوخت اشتباهات آنگیری هیچ اشتراکی نداشتهتصمیم

جای  است، درین رساله شدها که در یرابطه با قیام باالحصار واستدالل در

جا فقط بخش جنگ صحبت خواهیم کرد. این شرکت در ۀرابط هم دردیگری آن

 .تشکیالتی یعنی فکر این قیام، رهبری این قیام و شکست را باید پرسید

لیتی نسبت به ئوین زمینه چه مسا آیا در چه کسی این قیام را مطرح کرد؟ و

 «سازمان»خصوص در ه چه کسانی ب مجریان این فکر متوجه است؟ طراحان و

آن شرایط  م درموجه بودن و یا غیرموجه بودن این قیا رهبری کردند و بگذریم از

سیاسی،  صرف از دیدگاه یک عمل نظامی چقدر رهبری درست و کارآ بوده و 

 چقدر برای آن تدارک دیده شده بود؟

ی «ما»رابطه با شکست قیام باالحصار همان  بخش سیاسی قضیه در در

های جادویی را اینان مورد استفاده قرارداده اند. اما این شکست، شکست و ریخت

نظرسیاسی  غیر موجه بودن قیام از فراوانی داشت که گذشته از موجه بودن و

گی و دست پاچه شدن و هنشان دهنده یک تدارک نارسا و ناپخته، عدم آماد

 .کندخود فریاد می توجهی به حفظ نیروها را دربی

 بتواند یخن خود را از «ما»گیریم که این  ،ارزیابی سیاسی قضیه ۀزمین در

همه درهم یخ جنبش چپ افغانستان رها سازد. اما باید در بین ایندست تار

های غیرالزم و بیش از حد گردید باید کسانی که سبب قربانی یهایگیهریخت

حدود سی و چند  کاری نیز بعد ازحفظ پنهان ۀگو باشند که اکنون بهانپاسخ

 .سال به کمک شان نخواهد آمد

قضیه را خاتمه  ...هم سکوت کوت و بازین زمینه همان سا بینیم که درمی

 اند.لیت را از دوش خود بر زمین مانده تلقی کردهئوپنداشته مس
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 های دیگر صحبت خواهددر بخش «قیام باالحصار»های تئوریک در رابطه جنبه

شد.
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 ؟کنندچگونه اشتباهات تا حد جنایت ارتقا می

انتشار یافت و با ادبیات قبلی  *«اوضاع کنونی و وظایف ما»که رسالۀ زمانی

تفاوت صریح را نشان داد، امید و  «با طرد اپورتونیسم» ۀسازمان مخصوصاً رسال

تواند به نقش آگاهی و ارزیابی اشتباهات اهمیت نشان از آن داشت که سازمان می

 داده و راه آینده را با خطاهای کمتر برگزیند.

گیری عدۀ زیادی از اعضای دستکه منجر به  1360 پایان سال ۀاما با ضرب

این ادبیات روشنگر  †مذکور نیز شد ۀجمله نویسندۀ رسالسازمان رهایی و از آن

ادامه پیدا نکرده و زبان سازمان از مجاری مختلف همانند کردارهای رهبری در 

 .جو و هتاک گردیدامقدرون، خشن انت

زورگویی پیدا کرد، بلکه ین زمان نه تنها لحن سازمان گرایش شدید به ا در

سازمان نیز از مناسبات یک سازمان انقالبی به یک نهاد زورگو،  مناسبات حاکم بر

اصولیتی و که به حذف کنندۀ فزیکی آن اعضای سازمان که در برابر بی ق لدر

 کردند، تبدیل شد.زورگویی اعتراض می

س اصول که بر اساعوض این ها،مانند سایر سازمان در سازمان رهایی

سنترالیسم دموکراتیک، مسئولیت فردی و رهبری اکثریت و جمعی باشد، قضیه

آمد. رصورت جمعی ده صورت رهبری فردی مطلق و اما مسئولیت به برعکس ب

اند که خود یعنی رهبری هر کاری کند، مبرا از خطاست و مجرم و خاطی کسانی

 اند.نداشته نه در طرح سیاست و نه در اجرای اقدامات، هیچ تأثیری

اشرافیت سازمانی و مرکزیت با فرهنگ و مناسبات فئودالی در تشکیالت چنان 

گی با هعرض وجود کرد که یک عضو تازه وارد در مرکزیت که نسبت خانواد

شخص اول )که هیچ مرجع تشکیالتی او را شخص اول تعیین نکرده بود.( و از 

                                                             
 1359 منتشر شده در شمارۀ اول مشعل رهایی*
قبل از آن با انتقال بدون تصمیم و تصویب سازمان، با سفر دو نفر از اعضای مرکزیت که نسبت  †

 خارج کوچ کرده بود.ه گی با هم داشتند به پاکستان، مرکزیت سازمان  نیز بهخانواد
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 ال و جان و دارایی سازمانآگاهی سیاسی کمترین توشه را دارا بود، صاحب م

در درون سازمان به وجود آورد که به  یگردید و با خویشاوندان خود چنان مافیای

قتل علنی بخشی از رشید ترین افراد سازمان منجر گردید. کاری که در عین 

ساز مرگ بسیاری دیگری از اعضای قهرمان سازمان گردید، بدون حال زمینه

 ها را، بر جای گذارد.خود در قتل آن پایکه مافیای مذکور ردِآن

و سر انجام داستان این مافیا هم مثل داستان اکثر مافیاهای جهان به برهم 

دست خود شان،  ۀساخت *خوردن مناسبات شان منجر شده و فرانکشتاین

 خودشان را بلعید. 

جا پیش رفت نقض دموکراسی درون سازمان زیر نام وجود اختناق، تا بدان

بعضی از اعضای صادق سازمان برای رهایی از اختناق مسلط بر سازمان رهایی که 

 دادند، خود و خانواده خود را نجات دهند.ترجیح می

مطلق که از هیچ مرجع انتخابی مشروعیت خود را نگرفته بود،  «سنترالیسم»

وجود آوردن کاریکاتوری از دیکتاتوری سبب شد، خصلت سازمان را از یک ه با ب

 مان چپ به یک گروه غیر سیاسی زورگو تغییر دهد.ساز

که فکر انتقادی داشته کشی کسانیحال شخصیتسازی غیرالزم و در عینقهرمان

معصوم و  «قدیسان»جا پیش رفت که اکنون نبودند، تا بدان «گویبلی»یا 

 اند که عاری از نقداند.  خطاناپذیری ساخته شده

گویان و اجازه دادن و دید با تربیت بلیبه این سلسله همچنین کوشش گر  

برآیند که ابتکار  یراه دادن به حسادت آنان، در صدد تخریب و توطئه علیه رفقای

جای ه عمل و ذهن نقاد و متفکر داشتند و خواهان برقراری اصول انقالبی ب

                                                             
شخصیت اصلی داستان که برای انگلیسی مری شلی است. فرانکشتاین  ۀرمان نویسندنام « فرانکشتاین»*

های بدن اجساد، هیوالیی با ظاهری مخوف خلق کرد و در رسیدن به هدفش با کنارهم قراردادن تکه

ند. نهایت از طریق همین هیوالی ساخته شده با دست خودش، تمام اعضای خانواده و خودش کشته شد
 افتند.گرانی است که برای ضربه زدن به دیگران، آخر خودشان در دام خود ساخته میآن توطئه ۀاین نمون
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جا که سر ماهی به گندیدن بیشتر از آن. دیکتاتوری موجود در سازمان بودندشبه

 م محافظتی ایدئولوژیک،سعلت عدم شیوه، اسلوب و یک میکانیه د بود، بمساع

زود  کمبودهای شخصی مخصوصاً در رهبری،ها وسیاسی و سازمانی، عقده

ها و انجامد. زیرا عقدهناپذیر بیتوانست مؤثریت پیدا نموده و به تخریب جبران

که در سازمان هیچ سعی  یجایتوانند وجود داشته باشند، اما از آنکمبودها می

مؤثریت و تخریب آن به  ۀمیان آید که دایره به عمل نیامد تا چنان محافظتی ب

 سازمان انجامید. ۀحد اقل برسد، این وضع به روال روزمر

های دیگر چپ نیز رایج بود ولیعهدگرایی خونی و غیرخونی که در سازمان

امکانات  ،دیگر یاز طرف آمد.در سازمان رهایی نیز به شکل و شمایل دیگر پدید 

و یا افراد معتمد  *«دو نفر»سازمان مثل ملکیت شخصی، کامالً در چنگ همان 

به شخص آن دو نفر، چنان در انحصار ماند که اندازه و امکانات سازمان به سایر 

که سر از مراجع خاد در کابل شد، تا ایناعضای مرکزیت گزارش داده نمی

اقتصادی چنان بازگذاشته شده بود که از مرکزیت  ۀاداستفوءسراه  †کشید.یم

                                                             
مرکزیت که اغلب اوقات  ۀفعال نبودن شایست... »اشاره به این اعتراف بدون پذیرفتن مسئولیت است: *

در نتیجه، ...»( 10صفحه  «گیری...با درس» ۀ)رسال« ...شد؛می ها منحصر به یکی دو فردگیریتصمیم

با » ۀ)رسال «شد.کارها و تصامیم در هر مورد چه خوب و چه نادرست در دست یکی دو نفر متمرکز می

 (36صفحه  «گیری...درس
 مرگ رفیق مینا چنین است: ۀجریان قضی†

 «سلطان حلیم»که بدون تصویب سازمان، مرکزیت از داخل افغانستان به پاکستان منتقل شد، در زمانی

زیاد دیگری از چنین اشخاص مشکوک که قبالً   ۀو یک عد «خوشحال و برهان»و پسرهای کاکایش 

در پرچم و خلق هم داشتند، از مجاری مشکوکی در سازمان وارد شدند. از جمله همین خانواده  ایسابقه

باز بود، بارها اش، از انقالبیون پاک)برادر سلطان حلیم( که برعکس برادر خاین« سلطان مسعود حلیم»
داد که های کاکایش پیوسته هشدار میمشکوک و طبع خاین برادر و بچه ۀبه مسئوالن سازمان از سابق

دید که   «مسعود حلیمسلطان »یاد شد. پس از این  وقتی زندهاز طرف سازمان به آن وقعی گذاشته نمی

شود، گونه توجهی نشان داده نمیهای کاکایش، هیچبه هشدارهای او در مورد مشکوک بودن برادر و بچه

سلطان مسعود »که به عنوان اعتراض  از سازمان خواست که او را به یکی از جبهات مربوط بفرستند. چنان
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نه کسی از آن  اطالع داشت و نه کسی بر ( «دو نفر»سازمان، )به غیر از همان 

 توانست، بازرسی و کنترول داشته باشد.آن می

امکانات که در  ۀدیگر ذخیر یامکانات مالی و از طرف ۀعدم گزارش منابع و انداز

که استفاده از طرف کسانیءرهبری قرار داشت، ضمن سوگان هچنگ یکی از بست

پذیرفتند، از جانب دیگر برای خریداری افراد گونه کنترولی را بر خود نمیهیچ

                                                             
که قتل او توسط ی در جبهه کشته شد. دلیل اینطور مشکوکه این جوان انقالبی و راستین بعداً ب «حلیم

 آور سازمان در برابر او باشد.تواند سکوت مرگید سازمان صورت گرفته، میأیهمان مافیا و با ت

جمله با فرمان رهبری، بسیاری از رفقا  و از آن «سلطان و خوشحال»به اختصار گفته شود که مافیای

 ( و عضو مرکزیت را با شکنجه به قتل رساندند. یاد اکبر نوتاش )شاعر و نویسندهزنده

جا به رهبری نزدیک دیگر این مافیا تا بدان یبا تشکیل این مافیا کار رهبری بسیار چوک گردید. از طرف
)خواهر دیگر مینا( ازدواج کردند. از  با... «خوشحال»)خواهر مینا( و « وژمه»با  «سلطان حلیم»شد که 

شد نیز درین زمان زیاد جدی گرفته نمی «گیری...با درس» ۀآید که حتی نویسندثق بر میؤگزارشات م

 متمرکز شده بود. «خوشحال-مافیای سلطان»و کار صرف در دست رفیق داکتر فیض، رفیق مینا و 

مندی که بر سرنوشت و سرگذشت تمام مافیاها حاکم بوده است، باالخره مناسبات بین مطابق به قانون
هم خورد. این مافیا که دانست حاال تاریخ اعتبارش در نزد رهبری گذشته است و عنقریب از بهها این

طرف آنها به دور انداخته خواهد شد، و با همکاری دو خواهر رفیق مینا و برادر او)رحیم(، )حتما با مشورت 

مان که پیش رفیق مینا انبار با خاد( رفیق مینا  و چند نفر دیگر را کشتند و با مقدار زیادی از دارایی ساز

 شده بود، راه فرار بسوی کابل را گرفته و به شبکه خاد پیوستند.
الزم است گفته شود که در این میان، وژمه خواهر رفیق مینا از همه این اعمال اظهار پشیمانی کرده و 

 سازمان همکاری نکرد که اسناد آن موجود است. ۀبا خاد در زمین

برادر رفیق مینا که در قتل خواهر خود شریک بود و بعد  «رحیم»اکتر نجیب اهلل، پیش از سقوط دولت د

از کشتن مینا به خاد پیوسته بود، دوباره به سازمان مراجعه کرد. او به قرار شواهد قاطع از طرف سازمان 
با موفقیت  اندازی بوده کهدامه او به سازمان نتیجه نقشه ب ۀدوبار ۀشود، مراجعاعدام گردید. گفته می

 اجرا شده است.

در واقع آخرین شواهد وجود  «رحیم»اند: آیا سازمان با اعدام در رابطه به این اعدام سواالت زیادی مطرح

که چنین نباشد سازمان باید به جنبش در صورتی مافیای مذکور و روابط و قتل آن را نیز از بین نبرد؟
 را که حاال از جمله اسرار سازمانی بیرون شده است، ارائه دارد. «رحیم»چپ افغانستان  اسناد استنطاق از 
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وفادار به رهبری که به فساد فکری و عملی گراییده بودند، مورد استفاده قرار 

 گرفت.می

و عملیات تشکیالت  اینمایی غیرواقعی از امکانات تودهگویی و بزرگدروغ

برای خواب کردن و فریفتن صفوف که مرض شایع در تمام جنبش چپ بود و 

که ست، در سازمان رهایی به میزان وسیعی گسترش داشت. مسئوالن عوض اینه

کار بپردازند و کمبودها را جبران کنند، برای فریب اعضای سازمان به اصالح سبک

 آوردند.الی رو میترین راه یعنی به فتوحات خیبه آسان

گیران های تصمیمگیاز طرف دیگر وقتی راز این انحرافات و فسادها و دوچهره

که عشق و افتاد و از طرف کسانیو یا فراکسیون مخفی شان از پرده بیرون می

گرفتند یا های انقالبی داشتند، مورد بازخواست و انتقاد قرار میآرمان به اندیشه

رسیدند و یا با نیرنگ خودشان به قتل می ۀای دست پروردمستقیماً از طرف مافی

به قتل برسند  «تصادفی»صورت ه شدند که بفرستاده می «جبهات»و تزویر به 

 مستقیم از شر شان راحت گردند.  ۀو یا با اشار

مرکزیت در پاکستان که با اسلحه و امکانات فراوان دیگری مجهز گشته بود 

دانست، کوشید برای حفظ سلطنت رافات خود میو جنگ را توجیه هرگونه انح

کوچک شان، یک عده از اعضای معترض خود را از پشت خنجر زده و عدۀ دیگری 

 .ها بفرستدگاهرا به خاطر امیال قدرت طلبانۀ خود به قربان

توانست با تعقیب مشی نسبتاً درست در راه انقالب گام گذارد و از سازمان که می

زمان به سلطنت های گوناگونی استفاده کند در آنمردمی و عرصهامکانات وسیع 

 تبدیل شد. «دونفر»سه نفری و بعداً  ۀمطلق

رفت که این نکات مبهم انتظار می« ...گیریبا درس»رسالۀ سازمان رهایی  در 

گیری جا که تصمیم بر آن نبود که از اشتباهات درساما از آن .پاسخ یابند

ین اشتباهات سنگین، مسائلی برگزیده شدند که ا گیری ازگیرد، جهت درزصورت

 اصل قضیه باید پنهان بماند.



 
 

جنبش چپ افغانستان |مشعل رهایی   | 36 

 

 

توانستند، اصالح گردند، در تداوم خود به جنایت که میصورت اشتباهاتیبدین

 ارتقا پیدا کردند.
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 سازمان رهایی 1361- 1360سال  هایگیریدست

اشتباه واضح  رهایی که بر اثراعضای سازمان  1360گیری سال دست ۀدربار

گیری و سیاست تدارکات محافظتی سازمان صورت گرفت، باز هم لیست ۀدر شیو

 شود.پیدا نمی «گیری...با درس» ۀچیزی در رسال

آن بخشی از سازمان که مورد ضربت قرار گرفت، مستقیماً تحت نظر و رهبری 

زخواست قرارگرفت و از داکتر فیض قرار داشت. آیا این اشتباه سنگین مورد با

مخصوصاً حاال که این موارد جزء  طرف شخص مذکور به آن پاسخی داده شد؟

 دیدۀ خود چه پاسخی ارائه کرد؟اسرار نیستند، سازمان برای این اعضای صدمه

صورت ه های شان و دیگران که بآیا صدها نفر از اعضای سازمان و خانواده

قرارگرفتند، حق ندارند که بدانند، چرا  دشمن ۀمستقیم و غیرمستقیم مورد ضرب

صورت ه که خاد وابسته به تجاوزگران اتحاد شوروی ب 60و  59ای در آن ساله

هار و دیوانه به حمله پرداخته بود، در برابر پرسش اعضای سازمان که آیا 

های تهیه شده، ترتیب و نگهداری شان مطمئن است دروغ گفته شد و به لیست

 اطمینان دادند.دروغ  ها باآن

مرکزیت  ۀگونه مصوبشد که مسئول این حوادث که بدون هیچبعداً معلوم 

خود را در پناه  «سه نفری شان»سازمان، در پاکستان رحل اقامت افکنده و جمع 

کردند، به اعضای سازمان دروغ گفته بود و نظامیان شان مصئون احساس می

های و همان اشتباهات سایر سازمان ها نکردهگونه توجهی به امن بودن لیستهیچ

های غیر چپ را ادامه داده و سعی در جنبش چپ و حتی سازمان ۀخوردضربه

 اصالح آن نکرده بودند.

پس، آن بخشی از اعضای سازمان ضرباتی را که متحمل شدند، مسئولیت آن 

 *را مستقیماً رفیق داکتر فیض به عهده داشت.

                                                             
سازمانی و ضد اصولی  که رفیق داکتر فیض در کنار سایر خطاهای سنگین و ضددر این میان عوض این*

قیماً تحت رهبری خود وی ضربه خورده بود و  خود قبالً از طریقین زمینه  نیز که بخش مستا خود، در
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که به های شان و برای ایندیده و خانوادهاعضای ضربهبرای پاسخ به تاریخ، 

مجموع جنبش چپ پرداخته شود، چه انتقادی  اصالح سبک کار در سازمان و در

از خود، چه اصالحی در سبک کار و چه مسئولیتی نسبت به مسئوالن ارزیابی 

ها گیریگردید و در کجا اعالم شد و اعضای سازمان در کجا باید سراغ این نتیجه

پیش رفت که حتی  یجایه ها تا بپذیری ایننخوت و عدم مسئولیت را بگیرند؟

گریز از مسئولیت نیز  ۀین قضیه یاد کنند یا حتی با همان شیوا لطف نکردند از

 اشتباه کردیم! «ما»استفاده کرده و بگویند که 

 آموزی و اصالحها و عدم درسهای سازمانگیریتکرار مفتضح لیست اشتباه و

یا مرگ  اعدام و کام مرگ وه ها بزندان ین زمینه افراد بسیاری را درا در کارسبک

تعداد جوانی خود را یک ۀتحمل مشقات فراوان مواجه کرد. بهترین دور تدریجی

 .ها سپری کردندزندان اعضای جنبش چپ در

غیره ممکن نیست یک  انقالبی بدون قربانی، زندانی دادن و ۀکه مبارزاین در

درست یا نادرست کار،  ۀغیرالزم بودن، شیو باشد. اما الزم بودن وامر بدیهی می

توانند از اند که نهادهای انقالبی نمییمباالتی به این امور، قضایایتوجهی و بیبی

 .کنار آن خاموش بگذرند

انقالبیون زندانی  ۀی مهم مبارزۀ انقالبی مبارزهااز طرف دیگر یکی از عرصه

 .هاستدر داخل زندان

                                                             
دروغ گفته  صریحاً «اهای اعضلیست»مجاری سازمان به تمام اعضای سازمان مبنی بر امن بودن سیستم 

کار خواب اطمینان کشانده بود، مسئولیت بپذیرد و از خود انتقاد کند و به اصالح سبکه و سازمان را ب

)درکابل(  بپردازد، همه اال و بال را به گردن رفیق انجنیر میراعظم شاه )انجنیر شیر( یکی از اعضای مرکزیت
 انداخته و قاتالنه او را که برای گزارش به سازمان به پاکستان آمده بود، توسط مافیای خود کشت.

ان گذاشته بود، در رابطه به این ش را در راه جنبش و سازمایاد انجنیر شیر که تمام زندگیاگر زنده

در  «اغلب دو یا سه نفر»بوده است، در حقیقت همان ادامه خطاهای بود که  یموضوع هم دچار خطاهای

یاد رفیق انجنیر میر اعظم شاه زنده سازمان به عنوان سیستم ضد سازمانی بر سازمان تحمیل کرده بودند.
 جنبش، مبارزه و سازمان وفادار بود. با نام سازمانی انجنیر شیر تا آخرین قدم به
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های خود جا وظیفه دارند برای محافظت تشکیالتینا های انقالبی درسازمان

 که با زندانی شدن افراد احتمال خطر را درآن زیاد کرده با وسایل گوناگون و

 ها روحیه بخشیده و دررابطه بوده به آن های مختلف، با زندانیان خود درشیوه

 .ها رهنمود ارائه داردزندانیان با وجود تمام محدودیت ۀسمت و سوی مبارز

از  آن فکر شد و نه حتی به آن اهمیتی قایل گردیدند. ۀکاری که هرگز نه دربار

طرف دیگر قبل از زندانی شدن باید حداکثر کوشش برای حفظ نیروها اعمال 

ین موارد ا ها درزمینه باید معین باشد. آیا سازمانین ا ها درلیتئومس گردد.

های اند؟ آیا از زندانیان به شیوهاند؟ آیا اشتباهات خود را متوجه شدهپرداخته

 اند؟بندی کردهآزادی شان پرسیده و جمع داخل زندان و چه در گوناگون چه در

 .نیز سکوت و سکوت است ۀین عرصا بینیم که درمی

کنند.  ت که حتی جای خالی پاسخ باین سواالت را مطرح نمینه تنها سکوت اس

پایان سال  چه در دوران قیام باالحصار و چه در «سازمان رهایی»رابطه با  در

ها عضو شدند و ده اطوالنی افش هایخورشیدی لیست 1361و آخر  1360

، «راخگ» ،«سرخا»شرایطی که قبل از آن  هم درسازمان را راهی زندان کردند. آن

های متوالی و های دیگر به علل ضربه خوردنو حلقه «ساما» ،«پیکار»، «ساوو»

شبیه هم راهی زندان شده بودند اما سازمان رهایی از آن درس نگرفته و به عین 

 .افتادند «خاد»دست ه های سازمان بشکل لیست

تواند توجیهی که دشمن نیرومند با تجربه و با امکانات فراوان بود، نمیاین

ها و برای اشتباهات و تکرار اشتباهات ما و توجیهی برای اشتباهات رهبری

 گزیر و ناگزیری این ضربات محرز شده است؟ هچه انداز. لین قضیه گرددئومس

این ضربات باتمام  ؟آیا سکوت و بازهم سکوت جواب این اشتباهات است

جادویی  «ما»ه حتی از آن اهمیت است کسنگینی آن برای این دوستان چنان بی

هم سکوت جواب  کنند. سکوت و بازخود نیز برای طفره رفتن از آن استفاده نمی

ارزیابی شده و چه نتایجی را  ین مورد فکر وا ین مدت طوالنی درا آیا در نیست.

 بیرون داده است؟
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همان حداقل پرداختن به این قضیه نیز بسنده کرد. اما ه شود حتی بمی

 !پاسخ این رساله فقط سکوت است و تمام افسوس که

 های درون سازمانیقتل

 ،بودند؟ هها کگیرندهتصمیم ؟،های سازمانی از کجا آغاز شدندسلسلۀ قتل

ین زمینه چگونه بوده است؟ ا در «اجرای عدالت»

ترین محاکم دنیا نیز، ولو در ظاهر، راه دفاع از خود را برای متهم در استبدادی

 ۀتواند اسنادی ارائه دارد که حداقل به اندازآیا سازمان می. گذارندمی

را در این زمینه مراعات کرده  «عدالت»ترین محاکم دنیا که شده، استبدادی

از طرف دیگر آیا رهبری سازمان به این مقام نایل آمده بود که در جایگاه  باشد؟

سر  ه جنبش ارائه ندارد؟ب ینهین زما گونه توضیحی را درخدا تکیه زند و هیچ

 پرسند.بینند و از شما میخود را زیر برف نکنید. مردم شما را می

های فرانکوی فاشیست مورد شوند و قتلامروز در اسپانیا گورها گشوده می

گیرند. در همه جهان. فکر نکنید، شما مورد باز خواست بازبینی و عدالت قرار می

سازمان  ایر قتل و کشتن مادی و معنوی اعضخاطه گیرید و به شما بقرار نمی

ها صادر شده است. شما باید پاسخ دهید که چرا به این قتل «حق ویژه»

شما در برابر دادگاه وجدان جنبش چپ افغانستان که حیثیت آن را  پرداختید؟

اید، باید محاکمه شوید. دار کردهلکه

هست و بود افغانستان را برباد ساالران که اید که مانند جنایتشما فکر کرده

تان همان حیطه قدرت و توانایی کردند، این حق به شما نیز داده شده است که در

ساالران خلقی، پرچمی، تنظیمی، طالبی و... بر سر کشور کاری را کنید که جنایت

 افغانستان آوردند.

رایط و از آیا این حق شما بود که رفقای مبارز ما را که با وصف تحمل بدترین ش

شوروی و  ۀنشاندهای کشتار رژیم دستدست دادن عزیزان شان از طرف دستگاه

تنظیمی و بدون قبول امتیازات از طرف دشمنان، بازهم قاطعانه برای مبارزه به 
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خدمت مبارزه و  صفوف سازمان روی آورده و همه هست و بود خود را در

که جدیت سازمان را یا برای اینبکشید و  سوسیالیسم گذاشته بودند، یا مستقیماً

ها نشان دهید، بهترین و رشیدترین افرادی را «کمک»دست آوردن ه خاطر به ب

تری رهنمون گردند، های بزرگتوانستند، این جنبش را به تعالی و پیروزیکه می

ها بفرستید و گاهبه قربان «لیست شهیدان»خاطر طوالنی ساختنه گی بهبه ساد

ها دلپذیر ایرکندیشن آباد و سایر شهرهای پاکستان در زیر هوایخود در اسالم

 چه دالیلی برای محکومیت شان داشتید؟ لم بدهید؟

ها که قتلعصر ما عصر ثبت صدا، ویدیو، عکس و  اسناد و غیره است. در زمانی

کردید، در آن زمان نیز وضع چنین بود. بفرمایید این را سازمان داده  و اجرا می

های وحشتناک مسجل شود و یا ین قتلا اسناد را ارائه دارید تا یا برائت شما از

ه ها را باستفاده کردید و آن وءگناهی آن کسانی که شما از اعتماد آنان سبی

خنجر زدید و به قتل رساندید، آشکار  ها و انتقادهای شان، از پشتخاطر سوال

  *شود.

                                                             
کنیم، تا ببینند گان در پایین نقل قولی از یکی دیگر از نشریات سازمان رهایی را کاپی میهبرای خوانند*

 کرده است:ها سنگینی میاین «دو نفر» بر رهبری ایکه چه تفکر قاتالنه

داد، این خاین مغرور نشنید و رفقای جبهه و حتی که سازمان از عواقب رفتن قمر به جبهه اخطار با این»

 ضد بر که را سخنانی اولین و جبهه به را وی آمدنچگونگی های محل بالفاصله و بدرستی بخشی از توده
 اشگسیخته بر خاین بودن او کردند و چون دیدند که تبلیغات لجام حمل بود، آورده زبان بر رفیق یک

وم به اعدام محک را او آوردمی بار به را ناپذیری جبران و زیاد مشکالت تنظیم هیلع بر و سازمان علیه

 بر سازمان( 1366ضربات  ۀدر بار 5)ص « کردند

گذریم. باتوجه به وضع ذهنیت مردم کنند، کیست میاز او یاد می «قمر»ها زیر نام که فردی که ایناز این
را انتخاب کرده  «قمر» ۀمذکور برای خویش نام زنانتواند قبول کند که فرد کس نمیو عدم ضرورت هیچ

با » ۀرسال ۀزده مانند نویسندشدت مردساالر، ضد زن و زنگه باشد. روشن است که فقط یک ذهن ب

با نام زنانه بخشیدن به قربانی خود و گویا توهین به او، از ذهن مریض  تواند که ظاهراًمی «گیری...درس

 خود  نیز پرده بردارد.
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خدمت رهبری بود و نقش جالد و  اول دردر رابطۀ مافیای درون سازمان که 

های خود پشت کرد و سبب نعمتکرد و در آخر به ولیها را بازی میمیرغضب آن

قتل دو شخص اول این سازمان شده، به حزب اسالمی و خاد پیوستند، تاکنون 

 ارائه شده است؟ ایهچه توضیحی صادقان

اعضای خانوادۀ نفر اول رهبری سازمانی که های درونمخصوصاً فرار جالدان قتل

یکی از  ۀ، بردن دارایی سازمان از خان«خاد»پیوستن علنی شان به  .نیز بودند

اعضای مرکزیت چه توضیحی داشته است؟ آیا مطابق کدام مصوبۀ این دارایی 

 یشد؟ چگونه این مافیا شکل گرفت، قوت پیدا کرد، تا به جایباید آنجا انباشته می

نات سازمان و دو نفر از اعضای رهبری سازمان را با خود همراه که بخشی از امکا

 ین مورد چه بوده است؟ا کردند. نقش سازمان و رهبری سازمان در

 ایگی سنترالیسم دموکراتیک و یا عدم کامل اجرهخوردهمههمین ب درواقع از

این اشتباهات به سود یک  ۀجا که اداماست که اشتباهات سرزدند و از آنآن بوده

توانستند به جنایت منتهی ادامه یافتند و در آخر نمیگروه کوچک بود، عمداً

 نشوند.

ین وضع بوده است بگذریم، ا که ناشی از یهایاگر درموارد گوناگون از بحران

چهل سال اخیر،  آورترین فصل انحرافات دربارترین و شرمتوان گفت تأسفمی

 اند. ازننگی بر پیشانی جنبش چپ ا فتاده ۀبودند که مانند لک های سازمانیقتل

                                                             
یک عضو سازمان به  «اعدام»دهد که برای این عضو سازمان نشان می «اعدام»اما اعتراف خودشان در 

های گریو اعدام هاگلبدینی ۀها، شبککنند که فقط در اگسای خلقیعدالتی اقدام میراحتی و با چه بی

 توان برای آن نظیری سراغ کرد.می «چاه آهو»نمونه  احمد شاه مسعودی مخصوصاً

محکوم  «تبلیغات»خاطر ه کنند، این فرد صرف بها خود اعتراف میعزیز خوب دقت کند که این ۀخوانند

یک جبهه چقدر امکان   ۀمگر در محدود! «هاتوده»و  »رفقای جبهه» هم از طرفبه اعدام گردیده است. آن
 نامید. «گسیختهلجام»توانست وجود داشته باشد که آن را برای تبلیغات می

ها جاست که آنها هم انجام دادند اما فرق در اینها و تنظیمیها و خلقیعدالتی را پرچمیاین نوع بی

شرم از عمل خود یاد و دفاع ین نوع جنایات خود دفاع کنند، درحالی که اینان عاری از آن ا شرم دارند از

 کنند. می



 
 

جنبش چپ افغانستان |مشعل رهایی   | 43 

 

 

طرف حق افراد از پشت خنجر خورده  یک له که ازئین جهت پرداختن به این مسا

شناختن است و از طرف دیگر با ارزیابی و قبول رسمیته شان را ب هایو خانواده

از طرف  هد بود.ین زمینه خواا حیثیت جنبش چپ درۀ حقیقت اعاد لیت درئومس

ترین انحرافات در جنبش دیگر پرداختن به این قضیه پرداختن به یکی از خطرناک

آینده دوباره  توان از کنار آن گذشت و انتظار نداشت که درچپ بوده که نمی

 .تکرار گردند

ما وظیفه داریم به نسل جدید جنبش چپ تجارب خوب و بد خود را منتقل 

اند. از خوب ما بدانند که نسل قبلی جنبش چپ چه کردهها باید آن کنیم.

حقوق  جنبشی که از بیاموزند و از اشتباهات سبک و سنگین انتباه الزم را بگیرند.

قربانیان خود دفاع کرده نتواند، هرگز و هرگز نخواهد توانست از حقوق  ۀشدتلف

هر علتی به ه جهت دیگر جنبشی که خود ب قربانیان تمام جامعه دفاع کند. از

ننشانده باشد  جای آن عدالت راه ها دچار گشته و به آن میدان داده و بعدالتیبی

تواند برای برقراری عدالت و آزادی و نه از نظر اخالق سیاسی می نه از نظر عملی

 .سطح جامعه تالش کند در

درست است که مقدار جنایات اتفاق ا فتاده در جنبش چپ و در درون سازمان 

 های جهاد اسالمی، طالبان وی در برابر جنایات حزب پرچم و خلق و تنظیمرهای

را از نظر  شود که آناربابان شان، بسیار اندک است. اما این اندک بودن دلیل نمی

خواهی هستیم و گام اول جنبش عدالت ناچیز پنداریم. زیرا ما در هکیفیت قضی

عرصۀ تاریخ و جامعۀ  خود را دراگر خود ما به عدالت پشت پا بزنیم علت وجودی 

 .دهیمافغانستان از دست می

است که حق داشته باشند کس ندادهدست هیچه تاریخ هیچ چک سفیدی ب

هر اجحاف و ستمی دست بزنند، رفقای خود را بکشند و در آخر باز خود را ه ب

شوند، باید برای آنانی که چنین جنایتی را مرتکب شده و می انقالبی جا بزنند.

خورند و دیر یا زود در گام اول آگاه باشید که مردم و انقالبیون فریب نمی گفت:

 کاران محاکمه خواهید شد.وجدان مردمی مانند سایر سیاه ۀدر محکم
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ها برای حفاظت خود در برابر دشمنان حق دارد هرکاری که سازماناستدالل این

اصول  خارج از «این هرکاری»که اواًل تواند درست باشد را انجام دهد زمانی می

های قابل گزارش و مستند و اهداف جنبش نبوده، ثانیاً تا حد امکان باید از راه

 .باشد

 «دو نفر»همان علت تفرعن ه های سازمانی اتفاق افتاده ببخش بزرگ قتل

 :ین قضیه ارائه داریما شود.  بیایید یک تصویر ازحاکم بر سازمان منتهی می

غیر  و یا سه نفر «دو نفر»زمان رهایی غرور و خودخواهی یک رهبر و یا سا در

لیتی را قبول کنند. از نظر ئونیستند هیچ مس رسد که حاضرمی یجایه انتخابی ب

 .ین وضع انتقاد کندا این وضع و انحرافات ناشی شده ازه کس نباید باینان هیچ

های مشکوک دارند اما ریشهکند که را پیدا می ایهاین رهبری عدۀ قاتل حرف

شود. برای توطئه آغاز می ،اندگوی مطلقکنار این رهبر، لمیده و بلی ظاهراً در

گان هشود که باید مزاحمین و انتقادکنندگویان گفته میو بلی ایهاین قاتالن حرف

 ۀبسته قبول کنند، دوسیخواهند، انحرافات رهبری را چشمکه نمیو آنان

 در عین معرفی شوند. و... دشمن ،ها باید جاسوسگردد، آن ترتیب «خیانت»

 های دربسته زیرزمینی مورد شکنجه قرارگرفته و کشته شوند. «دادگاه»حال در 

فوری مبنی بر حذف  ۀگران، نتیجکار اگر از یک طرف برای توطئه ۀچنین شیو

بار کج »دم که المثل زیبای مربر ضرب ءًگان را دربر دارد، بناهفزیکی انتقادکنند

 اسازی برای اجرکه دوسیهایهمان لحظه در روابط مافیایی از «رسدبه منزل نمی

ذهن   گردد، خواسته یا نخواسته رهبری درمطرح می ایهتوسط قاتالن حرف

تواند، دیر غیر اصولی می ۀکارد که این شیومجریان فرامین شان، این را نیز می

که به تمام  ایههمین شرایط برابر گرداند. قاتالن حرفه ها را نیز بیا زود، خود آن

امکانات سازمان دسترسی دارند اول تمام مخالفین این رهبر را به فرمان او، 

اند که چه عین حال خود گوش به زنگ رسانند. اما درقتل میه کارانه بجنایت

 .شودوقت تاریخ مصرف خودشان تمام می
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وزی و راحت شده از شر منتقدان و انقالبیون بادۀ پیر که مست از ایرهبری

باز است دیگر به این قاتالن که اسرار زیادی از رهبری را با خود دارند ضرورت پاک

که ها خود را رهایی بخشد. غافل از آنخواهند از شر آناحساس نکرده و می

ین ا های مافیایی است درمندی تمام شبکههمین وضع مافیایی که تقریباً قانون

قاتالن هوشیار شده از حوادث و توطئه ها، دست رهبری را  کند.جا نیز صدق می

 خوانند: می

دانم که  کشی من میو توسط من دشمنانت را می ایها اتهام بستهتو به آن»

افتد، پس من ترا پیش از خود به مورد من هم اتفاق بی تواند درهمین وضع می

 «.فرستمآن دنیا می

ماند که دردو دام گیرمانده و پیش جا به همان مرغ زیرکی میینا رهبری در

شود که دیگر راه خود بردارد شکار همان قاتالنی می که این قاتالن را از سراز آن

 .به نظر رهبری تاریخ مصرف شان گذشته است

ها از چشم ها چنان سنگین و غیر قابل رد اند که به مدد شیادی ایناین واقعیت

استفاده از شرایط  وءان سازمان پنهان نگهداشته شده و از طرف دیگر با سنسل جو

ها را به سکوت ها خبر دارند، آنکه از این واقعیتگی کسانیهاقتصادی زند

 اند. واداشته

ها ین زمینه، مغرور از پیروزیا های عدیده که سازمان رهایی درنوشته در

باز درون سازمان را توسط همین قاتالن است اینان کشته شدن انقالبیون پاکداده

رسد و از طرف دیگر گلبدین )خان محمد( می ۀدست و که سرشان به دار ایحرفه

زمان )خوشحال، سلطان( و دیگران  آن خاد دولت پوشالی کابل در ۀبه شبک

پندارند. شدن افراد صادق سازمان را موجه و درست میگی داشتند، کشتههبست

مشترک  ۀسازمان کشته شدن رهبری را توسط عین قاتالن، توطئاما همین 

 کنند.گلبدین و خاد وانمود می
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های این چگونه است که عین قاتالن وابسته به گلبدین و خاد در یک سلسله قتل

های سابق خود در نعمتوحشیانه از طرف سازمان روسپید اند ولی وقتی با ولی

 گردند؟ رسانند، روسیاه میمیها را به قتل افتند و آنتضاد می

 *!یک بام و دو هوا

مقابل افراد  کار درجنایت ۀهای همین شبکاین چه اسراریست که سازمان از قتل

 ۀکه همین شبکدیگر وقتی یکند و در موردباز سازمان، دفاع میصادق و پاک

 ت درکند. معلوم اسرا محکوم می گیرد، آنمقابل خودشان قرار می کار درجنایت

داران گلبدین و خادیست مورد اول همین رهبری متفرعن با همان سلسله

هر بنیاد مافیایی و باندیستی  که درطوریمورد بعدی همان متحداند، اما در

زودترین فرصت به دشمن هم تبدیل شده و پا درگلوی ه ها بمعمول است جناح

 گذارند. یکدیگر می

که به این تصویر خونین و ننگین نگاه کند و از آیا سازمان این شهامت را دارد 

ین نظریۀ احمقانه بگذرد که این قاتلین دریک زمان که افراد ا آن درس بگیرد و از

                                                             
آمده است کسانی که از  «.گیری..درس» ۀنوشت 43 ۀاین بخشی از نقل قولی است که در پاورقی صفح*

خاطر عدم اشتراک ه بودند که ب هها کبه سرگنسی دچار خواهند شد که این  قضیه خبر نباشند، حتماً

سر شان از خاد برآمده است؟ «پراتیک»در 

مبارزه نیست، در این و آن پراتیک مطرح برای سازمان شد که اگر قصد گریزوقتی به آنان حالی می»

سفانه أشد. و دیری نپایید که برخی از آنان متزرد شان برمال می ۀکشیده و چهرسهم بگیرید، آرام پا پس
  «ها سرکشیدندحتی از گریبان خادی

نیز با گلبدین و خاد در ارتباط بودند و  که قبالً ایهاتالن حرفق ۀکه واقعیت قضیه این است: شبکدرحالی

برای کشتن اعضای صادق سازمان  («سه نفر»کن رهبری )در آن زمانصافهدر سازمان به عنوان جاد

گی ههای خانوادنسبت گماشته شده و با دو نفر از اعضای همین سه نفر رهبری )داکتر فیض و مینا(
به پایان رسیده بود، این از نظر این رهبری ودند، بعد از آن که تاریخ مصرف شان تنگاتنگی پیدا کرده ب

رفتن را داشت، وقعی نگذاشته دانستند، معنی از بینکه می «پراتیک»اشتراک شان در  ۀقاتالن به توصی

خانواده دو عضو مرگ انداخته و  با  بخشی از اعضای « پراتیک» گان را به دامهکنندو قبل از خود، توصیه

 رهبری و دارایی سازمان، به اصل خود که خاد و گلبدین باشند، وصل شدند.
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بودند و در زمان دیگر که معامالت  «خوب»کردند ها درو میمنتقد را به دستور آن

 اند؟خود گرفته، بد بودهه مافیایی شان شکل دیگر ب

 ی حیاتی نیز باید پاسخ گفته شود: هابه این پرسش

بدون ادبیات قهرمان سازی قتل رفیق فیض و رفیق مینا چگونه در سازمان صورت 

 را خود این اشخاص به دوش داشتند؟ لیت آنئوین میان مسا گرفت؟ آیا در

مجبور  «گیری...با درس» ۀها در رسالآننقش سازمان در آن چگونه بوده است؟

 آور را بکنند:اف شرمشوند، این اعترمی

مواردی با  گو ندانسته و درمرکزیت خود را در برابر اعضا مسئول و پاسخ»

کرد و درمقابل صدور فرمان ای فیودالی و کماندیستی به آنان برخورد میروحیه

 «خواستند.زیر بودن را میخود فقط سکوت و سربه

های مرکزیت به شمار که لنگیدن در کار انتقاد از خود نیز از بیماری مخصوصاً... »

 *«رفتمی

گویید که همین مرکزیت کنید و نمیدهید، سکوت میخوب چرا ادامه نمی

است. ما حق داریم که سازمانی شدههای وحشتناک درونمنحرف سبب قتل

فرار به پیش چیزی نیست. اگر ها از خود، جز این ۀکندمبگوییم تمام انتقادهای د 

 های مهم  و مخصوصاً بودند، باید انحراف مرکزیت را در نمونهصادق می ها واقعاًاین

خواستند. کاری ها مسئولیت میگرفتند و از آنسازمانی پی میهای دروندر قتل

 که توقع از درزگیران اشتباهات و جنایات اتفاق افتاده عبث است.

های بیشتر دیگری که وجود و پرسش †باید پاسخ یابند. نیزها این پرسش

  †دارند.

                                                             
 36صفحه  «با درسگیری...» ۀرسال*
های زیادی در بین اعضای سازمان وجود دارد که قتل رفیق داکتر فیض را نیز نوعی که زمزمه مخصوصاً†

 دانند.سازمانی میهای دروناز قتل
داد، و از آن طفره رفته و در برابر ی از سواالتی که باید رهبری سازمان رهایی جواب میدر میان انبوه†

باشد که عضویت مرکزیت را نیز داشته، می «جمعیت اهلل جالل»آن سکوت کرده است، یکی ناپدید شدن 
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 اهمیت تئوری و دیوارکشی بین تئوری و عمل
 «لنین» «.تواند وجود داشته باشدبدون تئوری انقالبی جنبش انقالبی نیز نمی»

اید پس به خاطر برآوردن مقاصد عالی متحد شدن را الزم دیده اگر واقعاً»
« هایگذشت»فروشی را روا ندارید و ی ببندید ولی پرنسیپیقراردادهاجنبش 

تئوریک نکنید. این بود فکر مارکس در صورتی که در بین ما مردمانی پیدا 
 «لنین»! «کوشند از اهمیت تئوری بکاهندشوند که به نام مارکس میمی

قدر در نظر خود مجسم کند که نهضت کارگری کنونی هر کس اگر همین»
خواهد برد که برای انجام این ا چه عظمتی رشد نموده و شاخه دوانیده است پیب

انقالبی( مورد لزوم  ۀسیاسی )و همچنین تجرب ۀوظیفه چه قوای تئوریک و تجرب
 «لنین»«باشد.می

کوشند، اشتباهات خود را بدون شک بخشی از این افرادی که حاال می

پنهان دارند، در گذشته با عشق به مبارزه و درزگیری کرده و از چشم دیگران 

ها به این روز بد دادن قربانی به جنبش پا گذاشته بودند. اما چه شد که آن

 افتادند؟ 

ها به سوسیالیسم علمی و مارکسیسم نقص اصلی در این بود که این مسلماً

نقالبی ل نشدند، همان بود که با تظاهر به تقوا و تبلیغ تقوای ایاهمیت چندانی قا

جا که رهنمای فکری خود را گم کرده بودند، هم تقوای انقالبی در وجود از آن

داشتن فکر رهنما برای رسیدن به عدالت شان مرد و هم راه اصلی که همانا

 اجتماعی سوسیالیستی از طریق طی مراحل چندگانه انقالب است، را گم کردند.

های مطرح ترین سوالدن به مهمداها چگونه از پاسخما در باال دیدیم که آن

 اند.سازمان سکوت کرده و طفره رفته ۀدر رابط

                                                             
که (  «معروف»)با نام سازمانی  «میرآقا»از طرف دیگر ناپدید شدن رفیق  مشکوک است و این امر شدیداً

گان سازمان هباختگونه نشانی نیست و در لیست جانگی او هیچهکه از زنداز فعالین سازمان بود، درحالی

 آورد که سرنوشت آن رفیق به کجا کشیده است؟باشد، این پرسش را به میان میهم از آن نامی نمی

 د.ت کند و باالخره باید به توضیح این موارد بپردازسازمان نمی تواند در برابر این دو پرسش سکو
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ها این است که گمراهی فکری ها نیست. گناه بزرگ دیگر آناین تنها گناه این

 کنند.دهند و آن را به جای مارکسیسم قالب میخود را تعمیم می

های ادبیات ل قولاینان در واقعیت جز نام مارکسیسم و استفاده نادرست از نق

 خالق چیزی در چنته ندارند. ۀمارکسیستی، از این اندیش

کوشیم ببینیم چگونه گمراهی اینان و دور شدن شان از جا میاین در

خون فرزندان این جنبش سرخ ه های شان را بکه دستمارکیسم ضمن این

ا در قربانی ها رگردانید، از طرف دیگر این نابسامانی فکری نیات غیر پرولتری آن

گان صرف را سبب هکردن رشیدترین افراد جنبش و تبدیل کردن شان به جنگند

 شد.

تأخیر ا فتاده ه ارائه شده ب ۀکه چرا نوشتآغاز نوشتۀ مذکور به دلیل این در

 تر ازعلت قرارگرفته است. آیا وظیفۀ عاجل «تروظایف عاجل»است ارجحیت 

 یک تشکیالت وجود دارد؟ انقالبی در ۀیابی و اندیشسمت

 آید:می «گیری....با درس» اول نوشته ۀدر صفح

سازمان  ۀسالبندی کار چندینل جاری و جمعئحاضر که به برخی مسا ۀنوشت»

یافت، به دلیل درگیری ما با وظایف ها قبل انتشار میپردازد و باید مدتمی

 «خیر افتاد.أاطق مختلف، به تها از منگزارش ۀگی در تهیهتر و سکتعاجل

های تاریخ  سازمان رهایی و با توجه به دورۀ اختناق سال مگر نه این است که در

ۀ که درحد خود بدترین دوران اختناق بود، سازمان وظیف 1360- 1359

مشعل »اول  ۀرا در شمار «اوضاع کنونی و وظایف ما» ۀرسال  ۀخود، ارائ «ترعاجل»

 قرار داد.  «رهایی

یابی تری از سمتید که برای شما چه وظایف عاجلآاین سوال پیش می 

 اندیشۀ انقالبی وجود داشته است؟

ها میان آن در دانیم که همۀ جنبش چپ در افغانستان وکه میدرحالی 

باری را که بخش عمدۀ آن از عدم آگاهی ما و عدم ضربات مرگ «سازمان رهایی»

 درون و از بیرون به خود دیده است.  گیری بود، دردرس
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همین بوده که شما اساسی ترین وظایف خود را کنار  «تروظایف عاجل»آیا 

گان نوشتۀ مذکور هکنندشاید ارائه های سازمانی بپردازید؟کاریگذاشته و به خرده

 «تروظایف عاجل»گیرند که حفظ سازمان و روابط سازمانی این استدالل را پیش

آید، اگر یک سازمان را اند. این پاسخ فریبنده خواهد بود. اما  سوال پیش میبوده

نظر نداشته باشیم،  با سلسله مراتب به تقسیم وظایف و تعیین تخصص در

کاری خ رده گی وباال تا پایین به روزمره تشکیالت را جمعی بپنداریم که از

و اعتراف برسید که پس اند، بهتر آن نیست که به این اذعان تشکیالتی مصروف

 وجه یک سازمان دارای اصول مارکسیستی نبوده است. یچه جمع شما به

مشخصات اشتباهات تاریخی جنبش چپ در افغانستان  سفانه یکی دیگر ازأمت

عمل بوده است. این اشتباه رایج  چین کشیدن بین تئوری و عرصۀ تفکر، دیوار در

و تقدس احکام اساسی  «خوانیتابک»جایی رسید که از تئوری فقط ه تا ب

 کامل و در گراییشکل عمله ب «ساما»سازمان  شود. این اشتباه دراستنباط می

شکل کاریکاتوری تبارز داشته ه خوانی بدارکتابگرایی طرفبخش منتقدان عمل

 است. 

تلفیق تئوری و عمل، با تمایل به  ۀهای اولیکوشش «سازمان رهایی» در

گرایی صرف، نقش بر آب گشتند. تقدیس شرکت عمل کاری وگی و خردهروزمره

در سی و چند سال نتوانست  «سازمان رهایی»رفت که پیش جاییه در جنگ تا ب

خود را چیز  «تروظایف عاجل»رسد که این نتیجه برسد و تاهنوز هم بدان نمیه ب

داند. یک نگاه مختصر حتی یابی و آگاهی و اندیشه انقالبی میدیگری غیر ازسمت

  ریزد.به صفحۀ اول این نوشته، راز انحراف عمیق آنرا بیرون می

 :بخش تذکر چنین آمده است درصفحۀ اول نوشته در

 گیری ازرفته و درسدست رفیقان از ۀبگذار با یاد داکتر فیض احمد و کلی»

رزمان تمام شده، با طرد منافع شدن خون همبهای ریختهاشتباهات که گاه به 

 ۀطلبی و نترسیدن از چهارشقه شدن، مارکسیسم لنینیسم اندیششخصی، تسلیم
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ه کار بسته و وفاداری خویش را به مائوتسه دون را در وضع مشخص افغانستان ب

 «سازیم.عمل ثابت  گان انقالبی میهن و سراسر جهان درهباختراه پرولتاریا و جان

تمام نوشته جاری و ساری  تنها در پاراگراف باال تشتت ذهنی و فکری که در

وظایف »یابی و آگاهی دهد. وقتی سمتحالت خالصه خود را نشان می است در

بندی نشود، آنچه جملۀ کش و فشدار پاراگراف باال، رونمایی درجه «ترعاجل

عمل، به حرف پوچ مبدل  روضع مشخص افغانستان د در «ا.ل.م»کند مانند می

طلبی و نترسیدن از چهارشقه طرد منافع شخصی، تسلیم»ماند گردد و میمی

بدون تفکر  خصوصه که بدون اندیشۀ انقالبی یا ممکن نیست و یا ب «شدن

گری برهنه چیز جز یک انتحاری «چهارشقه شدن نترسیدن از»رهنمای انقالبی 

 تواند باشد. دیگری نمی

 ید:آادامه می در

جهان  گان میهن و سراسرهباختراه پرولتاریا و جانه خویش را ب وفاداری»

یک مفهوم کامالً مبهم و آوردن آن کوششی است  «راه»جا در این «.ثابت سازیم

بخش پرولتاریا را علم نجات که شما اندیشه وبرای تولید ابهام بیشتر. در صورتی

گان میهن و سراسر هباختراه پرولتاریا و جان»س دانید، پنمی «ترعاجل ۀوظیف»

این راهی  مارکسیستی جای ندارد. ۀمعنی است که در اندیشمفهومی بی «جهان

بردارد، چیست؟  انقالبی را در ۀکه نه آرمان و نه اندیش

که از نظر شما، نه استراتیژی، نه تاکتیک و نه وظایف مبرم، نه در شرایطی

صرف،  «وفاداری»نیستند، آیا  «تروظایف عاجل»کدام ابزار هیچها و تعیین شیوه

 آورد؟ یاد نمیه و مذهبی را ب «استشهادی»نوع ادبیات  یک از اینمونه

گونه پیوند که هیچ «استشهادی»ما در ادامه نشان خواهیم داد که همین ادبیات 

 اع کرده است.  با ادبیات و تئوری انقالبی ندارد چگونه سراسر این نوشته را اشب
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سازمان رهایی، مستقیماً به  ۀرفت تا نوشتبعد از چهل سال انتظار، توقع می

وضع جنبش چپ پرداخته و این سوال را پیش کند که موقعیت کنونی جنبش 

 چپ  چه گونه است و به کجا رهسپار است؟ 

در جنبش ما از لحاظ  تئوریک  چگونه مطرح است؟  «چه باید کرد؟» ۀلئو مس

شان  ۀذهن آشفت که معلوم است در «...گیریبا درس»گان نوشتۀ هکنندارائه اما

نه پاسخ به این سوال را دارند و نه خواهان پاسخ دادن به آن هستند، راه دیگری 

های تلویزیونی میزهای گِرد و مباحث فیسبوک موضوع را شبیه بحثبرگزیده و

پاسخی هم  «کجا رهسپار است؟ه افغانستان ب»اند که جا کشاندهو انترنتی به این

آشناست که با  ایهکلیشچند شعار واند آمیخته باکه به این پرسش ارائه داشته

خوانی نداشته در بسیاری های بحران افغانستان هیچ همگیارزیابی دقیق و ویژه

اند که رسیده یچپ و انتقادی به تأیید همان ادعای اً موارد از موضع ظاهر

دولت که بیشتر روی آن مکث  ئلۀست. مانند مسا پریالیسم مدعی اجرای آنام

 *خواهیم کرد.

گردیم  گوییخواهیم اسیر همان پراگندهما این نکات را دقیق شکافته و نمی

کشانند. ما انتظار داشتیم که بعد گان نوشته، بحث را بدان سو میهکنندکه ارائه

، اشتباهات «...اشتباهات گیری ازدرس»با عنوان  شدهارائه ۀهای دراز، نوشتاز سال

                                                             
از نظر استراتیژی نوین امپریالیسم در کشورهای سه قاره در بخش دوم این  «دولت»دستگاه  ۀدربار*

جا تر پرداخته شده است. در اینمشرح «باز هم اوضاع کنونی و وظایف ما»مشعل رهایی زیر نام  ۀشمار
ها در جهان سوم خواهند، دولتگفت که امپریالیسم امریکا و غرب دیگر نمیتوان طور خالصه میه ب

« دولت»قدرتی را جاگزین کوشند ادارات بی، می«دولت»ینرو ضمن ادعای ساختن ا وجود داشته باشند. از

 مدنی ۀکاران جنگی، انجیوها، جامعدر افغانستان قدرت را خارج از دستگاه دولت بین جنایت کنند و مثالً

 «دولت»گیر در افغانستان تقسیم کنند. در عین حال آن قدرتمندانی هم که در های تصمیمو سفارت
است که با کمک امپریالیسم غرب در خارج از دولت متمرکز  یحضور دارند، منبع قدرت شان نیروی

ادعای امپریالیسم را انتقاد، این  ۀبا آمیز اند که  ظاهراًیهای «چپ»اند. اما جالب قضیه در این میان کرده

 کنند.، بیرون نمیویرانی دستگاه دولت از سوی امپریالیسم ۀصدای خود را، در رابط یید کرده وأت
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گیری از این اشتباهات بپردازد. صورت کامل یادآوری کرده و به درسه گذشته را ب

اما این آرزو تحقق نیافت و برعکس نشان داده شد که چگونه ادامه تفکر غلط  در 

 کند. ها خودنمایی میتمام زمینه

ه کنیم تا دقت بیشتر بتحمل دعوت میصبر وگان گرامی را به هما خوانند

که هر آن در را «گیریدرس» ۀگان رسالهزدن نویسندخرج داده و شیوۀ نول

پریدن و عدم پرداختن جدی به قضایا است نشان دهیم. انصاف نخواهد بود که 

ین نوشته گاهی برآمد داشته یادی نکنیم. اما ا هم که در یاگر از جمالت زیبای

 حقیقت را ازشوند تا واقعیت وست که این موارد درست نیز ابزاری میا حیف آن

سازمانی که کمبودهای خود را نتواند یا »مثالً آمده است:  ،ها پنهان دارندچشم

ها به پیش رود، ضرورتش ها درس گرفته و با اصالح آننخواهد بشناسد، از آن

جمله یک جمله تزیینی و دیکوری بینیم که این می *«شود.برای انقالب زایل می

شود که این های این رساله معلوم میاست، زیرا از نخستین جمالت و نوشته

صورت پذیرند. بدیننپذیرفته بودند و نمی «تروظایف عاجل»وظیفۀ مهم را جزء 

که حدود چهل  یدارند. آنهایعمالً ضرورت سازمان را برای انقالب زایل اعالم می

در حقیقت ضرورت »  «خود را نتوانستند و نخواستند بشناسند کمبودهای »سال

 اند. اعالم کرده  «خود را برای انقالب زایل شده

شود جا آشکار میگان این رساله از آنهگی ذهنی نویسنده و یا نویسندهپراگند

 نویسند: که می

 های پس از چهل وپنج سال، هنوزبا وصف فراوان شهید دادن و تحمل مرارت»

 †«ازکسب پیروزی درخور انقالب به دوریم؟

 کنند:ها تصور میاین

                                                             
 «گیری...با درس»رساله  7 ۀصفح*
 «با درسگیری»رساله  7 ۀصفح†
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توان به وظایف خود رسید.  می «...هاشهید دادن و تحمل مرارت»که با 

فرسا خود های جانکه سیاست فابریکۀ شهیدسازی و تحمل مرارتدرحالی

شجاعانه و  گانهباختجان ها ناشی شده باشد.همین سردرگمی تواند ازمی

شهیدسازی، گَردی به عظمت  ۀگذاشتند و انتقاد ما از فابریکقهرمانانه پا پیش

گان هجا باید به سیاستی پرداخت که نخبافشاند. اینها نمیروحی و فداکاری آن

کام مرگ فرستادند ه رایگان بیک عصر انقالب افغانستان را در بیشتر موارد مفت و

خود  ۀکه از خون شهیدان چهر یهایالی کردند. اینها خجنبش را از وجود آنو

گو باشند که آیا سپردن تاریخ باید پاسخه له بئین مسا در ،دارندمی را سرخ نگه

علت اشتباهات سنگین  ه تا چه اندازه ب است؟کام مرگ چقدر الزم بودهه ها بآن

ل ئگذشتن از کنار این مسا ایم؟ها خالی کردهها جنبش را از وجود آنمباالتیو بی

تقدیس آن تقصیر خود را پنهان کردن،  ۀزیر سای و شهادت را تقدیس کردن و در

تاریخی ادامه دهیم و به سودجویان  ۀچنین به این فاجعشود که ما همسبب می

های شماری که سازماناجازه دهیم که با خون شهیدان تجارت کنند. شهدای بی

جنبش چپ لیست  ۀهای سازمان نیافتها و بخشانرهایی، ساما و سایر سازم

خواهند. باید به این پرسش پاسخ دهیم لیت میئواند، از ما مسطویلی را ساخته

که زمانی ها را درها را ارزان پنداشته و بسیاری از آنگرامی آن یهایکه چقدر جان

 ایم. کام مرگ فرستادهه نه الزم و نه ضرور بود ب

رسالۀ  کنیم که دریشتر خواهیم پرداخت. حاال بیشتر جستجو میله بئین مسه اب

آن به اشتباهات خود صادقانه  توان پیدا کرد که درکجا موردی می مذکور در

 تطابق دارد.  ۀی رسالاپرداخته باشند و چقدر به عنوان رساله و با محتو

پرداختن دقیق که ین رساله بیشتر آنا قبل اشاره شد که شیوۀ برخورد در در

ست ا گیری از خطاها باشد، برعکس اشاره به اشتباهات برای اینارزیابی و نتیجه

 که درایحریفان فرضی صورت گیرد. یعنی همان شیوه که محملی برای حمله بر

 «یریت!بگیریش که نگ» :گوییمزبان عامیانه به آن می
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عیت خشنی را نشانی آید تا واقرسالۀ مذکور که مجبوریتی پیش می در جایی هم

شد و شود، مفهومی را که باید میآن چیزیخالی و ۀجای آن زمینه کنند، ب

هاست کنند که نه از وظایف جنبش چپ و مارکسیست لیننیستجانشین می

بیماری قدرت به  جویی صرف وبلکه بیشتر مفاهیم گنگی است که از آن انتقام

گلبدینی،  «گریخلقی»ای هکه بیشتر به شیوه رسد. بیماریمشام می

 :خوانیمماند. این نقل قول را با هم میغیره می نظاری وشورای

نشینند بوم یکی پس از دیگری، مستانه بر ارگ می و چرا دشمنان این مرز»

نشدیم که  ایهنگ تودهآچاپند ولی ما پیشکنند و میکشند و خیانت میو می

 *«خاک بمالیم.ه ها را بها مهار زده و پوزۀ آنآن بر

ین ا ها ازشدن است. توده ایهنگ تودهآدرک پیش این درک لومپنی از 

ها نتقدیم کنند تا آ «هنگیآپیش»اند که برای هر کسی سواری و خسته شده

رنگ شان پیش برده بودند. های همرا به پیش ببرند که سلف «خردوانی» همان

 «توده.هنگ آپیش»بار زیر نام البته این

خود  کند، اگر درانقالب انتقام نیست، انقالبی که نظام گذشته را ویران می

 هدف است. اعمار نظام جدید را هدف اصلی قرار ندهد یک شورش بی

 منافات قراردارد. حتی در های انقالبی دراندیشهجویی با مارکسیسم وروح انتقام

زد، در حاالت ناگزیر و غیر پرداکه یک نیروی انقالبی به انتقام میلحظاتی

 گذاشت.  گیرد. بدین نکته باید بیشتر انگشتناپذیری قرار میاجتناب

جویی را گان این رساله، انتقامهکننددر بخش دیگری خواهیم دید که ارائه 

 بیخ و بن در که با مارکسیسم ازاند، چیزیانقالبی قرارداده ۀهدف اصلی مبارز

 تضاد است.

  

                                                             
 «گیریبا درس» ۀرسال 7صفحه *
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 اند که در صدد اصالح اشتباه خود باشند؟ها درک کردهاین واقعاًآیا 

دیگر  ۀآشکار از پرداختن به انحرافات ویرانگر، شیو رویِدر کنار سکوت و طفره

 «فرار به جلو ۀشیو»را در ادبیات  سیاسی  «گیری...با درس» ۀاتخاذ شده در رسال

گردند، اما ها مطرح مییبعضی کمی و کاست گویند. مطابق این شیوه ظاهراًمی

گردد که هدف رساله یا فرار از موضوع رسد معلوم میوقتی زمان پاسخ فرا می

آمیز. فاجعه یاست و یا پاسخ

 خوانیم: می

تاریخ کوتاه جنبش »علت کمبودهای جنبش  «مشعل رهایی» در»

گفته شد. امروز  «عملی مبارزاتی ۀمارکسیستی، کمبود معرفت، فقدان تجرب

یابی ها علت نیست. چهار دهه هم برای ارتقای معرفت و تجربهکدام از اینهیچ

گی و هماندعقب ۀمدتی کافیست و هم برای پی بردن یک سازمان به ریش

 *«رکودش.

 خوانیم که چگونه از مفهوم درست مبتنی برپاراگراف دیگر همان صفحه می در

ی ی«لینن و یا مائو» شیم برای پیروزی انقالب حتماًکه  نباید توقع داشته بااین

گویند: الزم است، می

تواند یک نیروی بزرگ وقتی با سپری شدن چند دهه، سازمان کوچک نمی»

گی سطح نازل آگاهی، ناتوانی جنبش هبتجرشود نباید کاسه و کوزه را برسر بی

 †«.بشکند. باید علل را دریابد  ...و

 کنیم:دیگر مراجعه میک نقل قول ه یباز ب

پیروزی یک سازمان چپ  ها کلید پیشرفت وبا توده «آب و ماهی»نوع  ۀرابط»

عاری از هر اهمیتی  بیرون هموار گردیده و درون و است و الی راه برای تکیدنش از

                                                             
 «...گیریبا درس» ۀرسال ۸ ۀصفح*
 بازهم...†
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با » ۀحاال بیاییم این گریز به جلو رسال« .میردسروصدا میسرانجام بی گشته و

 را در رابطه سازمان مورد بحث ما ارزیابی کنیم. «...گیریدرس

گیری مفتضح و ضد یجهنتها باالخره به این تمام این صغرا کبرا چیدن

 گردد:مارکسیستی منجر می

ایم ولی آتش روسی کم اشتباه نداشته شکی نیست که در جریان جنگ ضد»

ها در سیر برد، اثر آنجنگ پادزهری بود که اغلب کمبودها را به تحلیل می

ها شد آنیافت و آسان میگی و بالیدن سازمان چندان دردناک تجسم نمیهزند

 *«را اصالح کرد.

گی و هماندعلت عقب، بدست آمد؟ ایخوب باالخره از این تحلیل چه نتیجه

از  «پادزهر جنگ»که  طلسم و همین، سازمان چه بود؟ رکود جنبش و مخصوصاً

دانیم چگونه آغاز شد و اگر حتی حکم هم جنگی که میدست تان رفت؟ آن

خودتان را قبول کنیم که این جنگ تا آخر بر دوش توده و بر خواست توده بوده 

توانست باشد. پس چیزی دیگر نمی ایخودی تودهه باشد، جز یک حرکت خود ب

 پادزهر بودنش کجاست؟

روت مادی و معنوی ما را بر باد داد و بگذریم که این جنگ چگونه تمام ث

هاهزار انسان را به مرگ اصلی و مرگ تدریجی کشاند. اما اینان در حسرت ده

عالم را آب بگیرد، مرغابی را تا بند »قول مردم ه سوزند. بمی «آتش جنگ»

ن در شکل دو تجاوز موازی خالصه شد و در همان دو ک که جنگ تباهاین «!پایش

های مردمی را از دست داد، ادامه پیدا کند مهم نیست. خرین بارقهسه سال اول آ

 جادویی اینان میسر باشد. «پادزهر»مهم این است که 

که به قبول این های مارکسیستی شان و ظاهراًپرانیکه تمام اصطالحکسانی

افکار و که بگویند، چرا؟ و با کدام اپورتونیسم راست گرفتار آمده بودند، بدون آن

اند و چگونه و اکنون در کدام مقام تشریف چه وقت از این اپورتونیسم راست بریده

                                                             
 «گیری..با درس» ۀرسال 10 ۀصفح*
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برای مبارزه با انحرافات نشان  «پادزهر جنگ»دارند؟ با صادر کردن حکم 

 ها گپ مفت بوده و تفکرشان وابسته به این استیابیدهند که تمام این علتمی

 «پادزهر»گاهانه از آسمان بیاید و غیرآ خودی کامالً ه ب جریان خود که یک

 ها گردد.اپورتونیسم این

خواننده باید دقت کند که این سازمان ظاهرا یک سازمان مذهبی نیست. اما تفکر 

حاکم بر آن باوجود اصطالحات چپ و غیرمذهبی، صرف یک حکم مذهبی پنهان 

حراف خود ها نه به اننتیجه این است که باید گفت که این در لباس دیگر است.

 نه به اصالح انحراف خود. اًباور دارند و مسلم

اینان از طرح انتقادهای بسیار عام و با نپذیرفتن مسئولیت مشخص در قبال 

اند، ورنه یک نظر کلی خواهند نشان بدهند که یک گروه جدیانحرافات صرف می

رفتن اند، ضمن نپذیدر نوشته که برای درزگیری از اشتباهات خود ارائه داده

ترین موارد سکوت کرده و مسئولیت این اشتباهات و انحرافات در برابر اصلی

 اند.را نشان دهد، مطرح نکردهین بحرانا گونه راهی که بیرون شدن ازهیچ

های علمی و انقالبی مدون و تفکر  فکری و تئوری ۀتوان بدون برنامچگونه می

امور آن سازمان یا هر تشکیالتی را به پیش همۀ  عنوان چراغ راهنما دره انقالبی ب

خود را  «تروظایف عاجل» کند وکه هنوز  درک نمیسازمانی هدایت کرد.

 پادزهر»دهد و مبارزه با انحرافات را با انقالبی قرار می ۀغیر از اندیش یچیزهای

ین آرمان برسد که خویشتن را بشناسد و راه ه اتواند بداند، آیا میمی «جنگ

ت را برگزیند؟درس

دهد که نه قصد مبارزه با انحرافات سازمان رهایی با فکر حاکم بر آن نشان می

تواند کار خود را دارد و حتی اگر خود را نیز بشناسد با چنین فکری هرگز نمی

شفای سازمان رهایی برای مبارزه با انحرافات با چنین  ۀکند. زیرا که نسخ ایتوده

ترین مبارزان هم استفاده شود، خواهی نخواهی صادقمحتوایی اگر که از طرف 

ترین خصوصیات توده را فرا گرفته و  هر جنبشی  را که از نظر اندیشه ماندهعقب

 اندازد.و از نظر سیاسی زایل هم نشده باشد رفته رفته  به سراشیب زوال می
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جا که آید که تمام اعتراف به اشتباهات از آندر نتیجه این واقعیت بیرون می

  چیزی نیست. «فرار به جلو ۀشیو»دهند، جز استفاده از راه خروجی را نشان نمی
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 ایتوده ۀیا تئوری و مبارز «فهم کتابی»

مذکور باالخره تمام ریشه و  ۀین برگرفته شده از رسالیدر این نقل قول پا

 کنند:تفکر خام خود را برمال و رسوا می ۀتوش

نه به اندهای روشنفکرانه داشتهههمه خاستگاهای چپ کشور ما که سازمان»

علت نقصان ه دون، بلکه بآشنایی به آموزش مائوتسهله وئعلت عدم فهم کتابی مس

ه ها لنگیده و با آن ببین توده رفتن درایدیولوژیک و خصال انقالبی بوده، که در

عدیده و اند. این مادر اشتباهاتمبارزه ننگریستهگی وهمثابۀ ستون اصلی زند

 )تکیه روی کلمات از ماست.(« هاست.تداوم آن

 «فهم کتابی»انقالبی را محدود به  ۀگان این رساله که تمام اندیشهکنندارائه

اند، علت اشتباهات را نقصان ایدیولوژیک و خصال انقالبی دانسته و له کردهئمس

 سازمانی بنام اخگر نیز ازاند. قبل از این را در اشتباهات و تداوم آن دانسته آن

شود، درک از همین برداشت را داشت. معلوم می «تئوری مارکسیستی»

دار و در جنبش چپ افغانستان بسیار ریشه «فهم کتابی»مارکسیسم در حد 

خصوص در نقل قول باال است.ه یاد شده و ب ۀآن در رسال ۀآخرین نمود برجست

نوشته حاضر در فصل دوم این م توده درمفهوبه مبحث توده و گان راهما خوانند

 خوانیم. می رساله فرا

ها منبع فراگیری ما از گام اول کتاب اما در مورد تئوری باید گفت که در

ه تئوری انقالبی است. ب ۀمد به عرصآدراند. اما فهم کتابی یک پیشدانش انقالبی

مارکسیستی موجود باشد و او  «فهم کتابی»کسی تمام  ۀطور مثال اگر در کل

شود از ببیند، معلوم می «جنگ پادزهر»کار و مبارزه با انحرافات را در  ۀچار

 مارکسیسم بویی نبرده است.

یک سازمان و یا جمع انقالبی باید بکوشد و برنامه بگذارد تا در بین اعضای 

ی جامعه یابی کند و بتواند کدرهای تئوریک تربیت کند که به قضایاخود تخصص

سوی اهدافش با توجه به فهم کتابی درست اما  با خالقیت ه یابی سازمان بو ره
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های خود را ارائه گیریعلمی تولید تئوری کرده و از این زاویه نگاه کند و نتیجه

مناسبات دیالیکتیکی بین ترین وظایف، درعنوان عاجله فهم کتابی باید ب دهد.

های علمی تکامل یابند. بندییابی شده و به جمعیافته، ارز اعمل و تئوری ارتق

توان از مارکسیسم درک های انقالبی نمیبدون چنین سیستم فکری از اندیشه

 درست داشت.

و اجتماعی طوری نگاه کنیم که  کار تئوریک این است که ما به قضایای سیاسی

. تا در دهند، سیر حرکت و تغییر آن را دریابیمچه خود را نشان میعکس آنبر

 این شناخت تاکتیک و استراتیژی خود را در پراتیک پیاده کنیم. ۀبرابر آن بر پای

ترین نکته در کار تئوریک در جامعه این است که ما قادر گردیم زبان مردم مهم

 و سایر نیروها را ترجمانی تئوریک کنیم.

است که دارند، کار تئوریک این دشمنان ما خود را نوعی دیگری معرفی می

جنبشی  گویند.طوری که خود مینه آن ،طوری بشناسیم که هستندها را آنآن

ین زمینه ا که نتواند کار تئوریک را جدی بگیرد و برای آن کدرهای باتخصص در

ها به ریسمان  خدا و تقدیر، کشد، که مانند مذهبیجا مینیابد، سرش به همان

 اندازند.چنگ بی «جنگپادزهر »های مذهبی به ریسمان و یا  چپ

ما باید مارکسیسم را فرا بگیریم تا خود توانایی این را پیدا کنیم که حتی در 

 یهایکه الزم باشد، در شناخت از اوضاع و تعیین راه خود به آن اندیشهصورتی

های مارکسیستی هرگز مطرح نشده باشند و در برسیم که ممکن است در کتاب

شورها دیده نشده است. مارکسیسم علم است، اما تجربیات انقالبیون سایر ک

مارکسیسم یک دیدگاه روشنگر  های از پیش ساخته در هر مورد نیست.فورمول

 ی برای اسپ گادی.یبندهااست نه  چشم

که در سازمان سنت نگاه تئوریک و ارزیابی خالق تئوریک به قضایا علت این

جا نشد، سر سازمان را به آن دنبال «اوضاع کنونی و وظایف ما» ۀبعد از رسال

سالح و امکانات و  ۀخود را یا در تهی «تروظایف عاجل»کشاند که از نگاه فکری 
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یک جنگ ویرانگر که در دو تجاوز موازی  «پادزهر»و یا در  «آتش جنگ»یا در 

 :شد، ببیند. معلوم بود که این وضع تبعات  عملی خود را هم داشتبیان می

سازمانی، مافیابازی و یا برای جدی نشان دادن های درونقتلهایش، نمونه»

جنگنده فرستادن  ۀخود بهترین و رشیدترین رفقا را به کام جنگ و مرگ به مثاب

 «بودند.

 *«نقصان ایدیولوژیک و خصال انقالبی»مذکور  ۀنقل  قول باال از رسال ۀدنبال در

 دانند.های چپ کشور میاصلی ضعف سازمان ۀرا نقط

قتی یک سازمان انقالبی تفکر مسلط آن این چنین درهم و برهم باشد، و

را برطرف کند؟  «نقصان ایدیولوژیک و خصال انقالبی» تواند،چگونه می

شناسد و تمام اش چیست؟ تغییر اوضاع کشور را نمیداند رسالتکه نمیسازمانی

دشمن بزرگ اندازان آن دو راهه گذارد که بهست و بود خود را در جنگی می

ها به جنگ ها به کفالت آندهی تودهاند و خود بدون بسیج و سازمانجهانی

ائدیولوژیک و خصال »آغازد و  ضمن سایر انحرافاتی که دارد، چگونه ساختمان می

 اعضای خود را بسازد؟ شاید با عرفان و تصوف!؟ «انقالبی

ها نرفتن در بین تودهاز دید مارکسیستی، علت اصلی اشتباهات عدیده، نه 

اندیشه انقالبی و درک غلط از توده و مبارزه  بلکه درک غیرعلمی و مبهم از

شناسیم و نه هویت است. بدون درک این اصل اساسی نه ما توده را میای توده

 ایتوانیم کار تودهتوانیم و نه میتاریخی و حرکت توده را درک کرده می

را که به هیچ  «ایدیولوژیک و خصال انقالبی نقصان»مارکسیستی انجام دهیم. 

اگر بدون برنامه و فکر درست در بین توده برویم،  توانیم، رفع کنیم.صورت نمی

تر کرده و خود بدتر از آن نتیجه آن خواهد شد که توده را بیشتر از پیش گمراه

                                                             
گی هو پاکیز «ایخصال توده»سازمان رهایی  «دو نفر»این نکته را هم باید تذکر داد که از دید رهبری *

ی که دیگر مورد یائدیولوژیک چیزی نیست، جز قبول بدون چون و چرای فرامین رهبری از طرف اعضا

ه ب  «و خصال انقالبی ایمشی توده»د نشین، ناگهان آبااسالم جاست که رهبری قبالًاعتماد نیستند.  این

  کردند.  از نظر خودشان طرح می «ناباب»آمد و این توجیه را به عنوان بیرون کردن افراد یاد شان می
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شرو مبارز  پینقش »کند: لنین در چه باید کرد، تصریح می افتیم.به گمراهی بی

 «.شدبان آو راهنمای پیشرتئوری کند که زی باتواند میحزبی را تنها 

ها دوستی برقرار شوند و با آناز توده که گرویدۀ ما می ایهافراد پراگند

نیست. باید با این  ماای معنی واقعی توده و حرکت شان و پیوند تودهه کنیم بمی

پیوند  توانیم درها زمانی میتودهچنین درک سطحی و کودکانه وداع بگوییم. ما با 

های انقالبی قرار بگیریم که سیستم فکری انقالبی خود را مدون ساخته و با توده

های وسیع را سازمانی که تشکیالت ۀمثابه فردها، بلکه بصورت تکه مردم، نه ب

خود  ایدارد، پیوند تودهای علنی برای بسیج تودهحالت مخفی، علنی و نیمه در

 ها برقرار کنیم.با توده ایهصورت کتله را ب

 «ادغام فلسفۀ مارکسیستی در پراتیک»کشف جدید: 

یک اشتباه لفظی این  «ادغام»ها چنین پندارند،  مفهوم غلط شاید بعضی

 ۀشود که بعد از انتشار رسالسازمان دقت می ۀدوستان باشد. اما وقتی به تاریخچ

برای تحلیل تئوریک  یهیچ کوشش 1359در  «اوضاع کنونی و وظایف ما»

صورت ه خود را ب «تروظیفه عاجل»مارکسیستی نشد و حتی شخص اول سازمان 

آوردن سالح استراتیژیکی گذاشته بود که نه به درد سازمان دستهبای لوحانهساده

 «فهم کتابی» صرف ،و تا هنوز از تئوری رهنما ایخورد و نه به درد کار تودهمی

برای آن بوده که نقش  بیشتر «ادغام»شود که این گاه روشن میفهمند، آنرا می

 انقالبی را در کار سازمانی به صفر برسانند. ۀمارکسیسم و اندیش

صحبت  «ادغام فلسفۀ مارکسیستی در پراتیک»از  ۀگان رسالهکنندچرا ارائه

 کنند؟می

است که  یگ و ناآشنایپراتیک چنان مفهوم گن مارکسیستی در ۀادغام فلسف

صرف برای خالی نبودن عریضه مطرح گشته، تا راهی باشد برای فرار از ارزیابی 

 دقیق اشتباهات عدیدۀ جنبش چپ.
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های استراتیژیک تاکتیکی، تعیین دورنما، های تئوریک، برنامهها عوض ارزیابیآن

ک های مارکسیستی را مطرح کنند، یخصوص تالش برای تکامل تئوریه و ب

ها مفهوم تقلبی را جاگزین مفاهیم مشخص و تعیین ضروریات و پاسخ به آن

 *سازند.می

نادقیقی است که مفهوم نامشخص و «پراتیک ادغام فلسفۀ مارکسیستی در»

مبارزه صمیمانه با  را موازی با پاالیش روزمرۀ ایدیولوژیک و مذکور آن ۀرسال

خواهند با طرح ها میدهد. آنمی قرار «هاتودهو پیوندیابی قوی با ... گراییذهنی

 اًهای مارکسیستی را صریحنقش رهبری و رهنما قرار گرفتن اندیشه «ادغام»

انکار کنند. 

اگر برای فلسفه و آگاهی مارکسیستی  در یک تشکیالت و یا مبارزه سیاسی از 

جه دوم و  ترین عدول پذیرفته شود و در مقام درمقام رهبری و رهنمایی، کوچک

 هسیاسی هر چ ۀها قرار گیرد، آن تشکیالت و آن مبارزیا موازی با دیگر پدیده

 سیاسی مارکسیستی.  ۀجز یک تشکیالت و مبارزه تواند باشد، بمی

گان هتوان این اختراع را با توجیه محدودیت فکری نویسنده یا نویسندآیا می

مارکسیسم گردیده است، رسالۀ مذکور سبب چنین جانشینی برای نقش رهبری 

ها مصداق فکری و اعمال آن ۀدهد که تمام مجموعبخشید؟ نه، زیرا این نشان می

بینیم که از مارکسیسم تر دقت کنیم میباشد. اگر خوبهمین اختراع شان می

توان ها و تفکر شان نمیارتباط، جایگاهی در سیاستپایه و بیهای بیجز یادآوری

شود به دیدۀ اغماض نگریست که رسالۀ مذکور چرا نکته را نمییافت. اما این 

کند؟ جواب آن چیز دیگری غیر مشخص مطرح می صورت عام وه تمام مطالب را ب

خاطر این نوشته شده که چشم ه که رساله مذکور فقط بتواند باشد به جز ایننمی

 وشاند. جنبش چپ افغانستان را از ارزیابی چند دهه مبارزات این جنبش بپ

                                                             
اند که به ادغام آن کمر را خیال کشمش و نخود کرده «پراتیک»و  «مارکسیستی ۀفلسف»ها یا شاید این*

 اند؟بسته
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باالتر ما شاهد بودیم که رسالۀ مذکور نقصان ایدیولوژیک و خصال انقالبی  در

 ادغام فلسفۀ»ها اند. اکنون که ایندانسته «هاتداوم آناشتباهات عدیده و مادر»را 

همان  ها درشود که آنکنند. معلوم میپراتیک مطرح می را در «مارکسیستی

آیات وتار مانده و از مارکسیسم نوعی ازمانده و مالیی خود گرفذهن عقب

 اند. های قرآنی را استنباط کردهسوره

بین  ها منظور اصلی، بردن آگاهی دراز نظر مارکسیسم، در رفتن بین توده

 راه انقالب است.  بین مردم و مسیر بخشیدن مردم در هاست، سازماندهی درتوده

عدم  ها هرگز حالل مشکالت نبوده وتودهها و اندیوالی کردن با بین توده رفتن در

 آن نیست.  «اشتباهات عدیده و تداوم مادر»آن هم 

فهم »تفکر مارکسیستی در پراتیک )وقتی از مارکسیسم صرف « ادغام»از 

 شود؟می*«بور»را برداشت داشته باشیم( در سیر مبارزه چه چیزی  «کتابی

قسمتی از آن  ۀمه روزهای مارکسیستی با خود و تالوت هشاید حمل کتاب

اما باید این نکته صریح و روشن باشد که   ها در جریان کار منظور باشد!کتاب

ادبیات مارکسیستی موجود و در پرتو آن کار تئوریک ما و تولید تئوریک ما از 

شرایط خاص فقط و فقط با قرار داشتن تئوری انقالبی در نقش رهبر و رهنما در 

های مبارزه و رفتن در بین توده و کار در تمام شیوه عمل قادر است که ما را 

 رهبری کند. ایتوده

صد سال پیش این نظریۀ مارکسیستی را تکامل بخشید  لنین حدود بیشتر از

علم،  ۀمثابه آید بلکه آگاهی بوجود نمیه کارگر ب ۀکه آگاهی از درون توده و طبق

 شود. ازکارگر می ۀکارگر تدوین شده و وارد توده و طبق ۀخارج از توده و طبق

که  ایهبین توده نتیج نرفتن درجهت بدون این درس مارکسیستی، رفتن وینا

 راه سوسیالیسم هیچ شباهتی ندارد.  ورد با مبارزه درآبار می

                                                             
 گیهبسیار گویا و شیرین هزار ۀواژ*
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 طبقاتی ۀها بخواهند تاریخ مبارزاما اگر توده «گان تاریخ اند.هها سازندتوده»

با اندیشۀ انقالبی و  و فقط فقط ،برسانند سرانجام عدالت اجتماعیه را ب

 گان تاریخ باشند.هتوانند سازندمی ،یابدداخل آن راه میه سازماندهی انقالبی که ب

 افغانستان، درپی درچهل سال حوادث پی خودی خود مخصوصاً بعد ازه توده ب

تاریخ معاصر افغانستان  نظیر درمحدودیت بیم به سم و طالبیساخوانی تحت تأثیر

 است. شده دچار

 «پراتیک ادغام فلسفۀ مارکسیستی در»که با مفهوم گنگ  روشنفکر انقالبی

تواند ذهنیت انقالبی میان توده برود نه بر توده اثر گذار است و نه خود می در

یک سازمان  کند کهجهت الفبای مارکسیسم حکم میینا خود را تکامل بخشد. از

استراتیژیک و تاکتیکی مدونی را در پیش بگذارد  ۀانقالبی مارکسیستی باید برنام

را اصالح کند.   ها، کمبودها و یا اشتباهات آنمحدودیت ۀکه در پراتیک روزمر

 «فهم کتابی»که یک سازمان مارکسیستی از تئوری این امر ممکن نیست مگر آن

د را طوری رهنمایی کرده و برایش برنامه بگذارد را استنباط نکرده بلکه اعضای خو

های مارکسیسم لنینیسم را با تحقیق روزمره از وضع کلی و اوضاع که تئوری

توانند حتی کامالً نوین و بدون های تئوریک که میگیریمشخص با نتیجه

کار یک سازمان مارکسیست برای این شباهت به کشورهای دیگر باشند ارائه دارند.

 برای تربیت کدرها و مخصوصاً  ایهیست اگر نداند و نتواند و نخواهد برناملینن

کدرهای باتخصص تئوریک پیش گذارد، چنین سازمانی رو به فناست. این کدرها 

های عام و خاص داشته باشند. زمینه باید آگاهی مارکسیستی نسبتاً وسیعی در

های شان گی و توانایییابی ویژهپروسۀ تخصص آن این کدرها باید در درکنار

صورت  یکوشش وسیع های خود قرار بگیرند. بایدمشخص گشته و در جایگاه

روزه در دستور کار در سازمان همهمناسب و اصالح سبک های کارگیرد تا شیوه

متناسب که شامل سازماندهی،  یسیاستی ابزارپرتو چنین کار قرارداشته باشد. در

های مخفی، های مبارزاتی گوناگون از انواع سازماندهیتبلیغات، ترویج و شیوه

شود را برگزینند. لنی، صنفی، غیرصنفی و غیره میعمخفی، نیمهعلنی، نیمه
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ناپذیر باید صورت قطعه یابی بپروسۀ جذب، تصفیه، استحکام باتوجه به تخصص

ست که در یک سازمان مارکسیستی ا ها اینتمام این ادامه داشته باشد. هدف از

حلیل که  قدرت رهبری، توقفه، تعدادی از کدرهاییباید بر اثر کار و فعالیت بی

تئوریک و سازماندهی را دارند، تربیت گردند. بدون چنین مجمعی از کدرها و 

 «اشتباهات عدیده مادر» یادشده،ۀ کدرپروری، عوامل دیگر را مانند رسال ۀبرنام

ه گان رسالۀ مذکور بهست که سازمان رهایی و نویسندا دانستن انحراف بزرگی

 اند. ناپذیری بدان گرفتار آمدهصورت عالج

سازمان بدون یک برنامۀ تشکیالتی آگاهی دهندۀ انقالبی، این نیست  ۀوظیف

ها کند تا این اکسیر رفتن به توده رفتن بین تودهر که اعضای خود را تشویق ب

موضع انقالبی قرار دهد. بلکه یک سازمان انقالبی وظیفه دارد که از  ها را درآن

ها انتقال داده و جا بین توده درهای بزرگ را های کوچک گرفته تا هستههسته

این باشد که آگاهی و  اندازد. این هم نه تحت رهبری توده بلکه کوشش بربی

ها با چه ظواهر که این هستهها پدید آورد. اینبین توده یابی ضروری را درسمت

گردد به هنر رهبری، یابند مربوط میهای مردم انتقال میبین توده اشکالی در و

ها علنی و موقعیت دشمنان ما که دربین تودهخاص شرایط علنی، نیمهاوضاع 

 غیره.  نفوذ دارند و

های انقالبی در بین مردم، تحقیق مداوم در وضع مردم، تطبیق و تدوین تئوری

 ها تقدم سیاست برگی و بالوقفه خواهد بود. به اضافۀ همه اینهکار مداوم همیش

ادغام فلسفۀ »انکار است که با مفهوم گنگ  غیر قابل آنقدر حتمی و همۀ امور

گان رسالۀ هکنندکه ارائههرگز سر آشتی ندارد. جایی «پراتیک مارکسیستی در

سازماندهی مردم رو آوردند، چرخ  شوند با آگاه ساختن ومجبور می مذکور ظاهراً 

باال  که در «یابنددر پاشان کردن فرق دشمنان می»جلو بردن را فقط ه تاریخ ب

 طبقات است.بیۀ در راه جامع «مبارزه»اشاره کردیم این درک لومپنانه از 
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چیز گفتن برای هیچ بافی و همهکه رسالۀ مذکور باالخره ازعامانتظار این در

یک ارزیابی مشخص از اشتباهات بپردازد باالخره چشم ه چیز نگفتن بپرهیزد و ب

 شویم: اهات  شان مواجه میما روشن، به نیم سطر اشاره مستقیم به اشتب

اند، ریشه در منهمک شکل اپورتونیسم راست تبارز داشتهه این اشتباهات که ب»

« .هاستانفعال و اقسام بیماری أها دارد که خود منشنبودن الینقطع در کار با توده

خواهند اپورتونیسم راست خود را با اپورتونیسم این دیگر فاجعه است که می

دانند ها نمیها چسپیده است، معالجه بفرمایند. اینبه آن «وبا» راستی که چون

 آتش»اند و خود را با تقدیر اندیشه و فکری که فقط در پی امکاناتیک جمع بی

را  «فهم کتابی»اند و از مارکسیسم صرف سپرده «پادزهر جنگ»و  «جنگ

منهمک بودن »توانند خود را در آن اند،  چگونه می «ادغام»فهمند و در صدد می

 از بیماری و اپورتونیسم راست برهانند؟ «هاالینقطع در کار توده

دانند همین های خود را نمیاما بگذریم  ببینیم هرچند راه مبارزه علیه بیماری

گردند، که سخاوتمندی به خرج داده و مجبور به اعتراف اپورتونیسم خود می

دهند که دهد، زیرا توضیح  نمیامر نکویی باشد؟! اما این انتظار نتیجه نمیشاید 

لیت این تفکر ئوچه کسانی مس کجا مایه گرفته بود؟ این اپورتونیسم راست از

اند؟ تا چه وقت ادامه داشته و حاال تکلیف حضور ین سازمان داشتها راست را در

 آن چگونه است؟ 

گی نیست که هند ریزش یا سرماخورداپورتونیسم راست یک مریضی مان

که این ناگهان پیدا شود و عالجش  با پرستاری مشخص ممکن گردد. ضمن این

شود، معلوم است که محتوا ظاهر میخالی و بیصورت میانه اعتراف ب

گان این رساله نه تنها که حاضر نیستند علت این اپورتونیسم را هکنندارائه

را  علل پیدایش آن را و لیت آنئوحاضر نیستند مس شناسایی کنند، نه تنها که

غرق  راه عالج این اپورتونیسم راست را نیز، مطلقاً در شوند تابپذیرند، مجبور می

  شدن کامل همین اپورتونیسم راست جستجو کنند.
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 از مبارزه علیه یک تجاوز تا دفاع از تجاوز دیگر

گی، زدهعامیانه و اندیوالیگرایی صفحات قبل دیدیم که ذهنیت توده در

گرایی مطلق خود غرق کرده که همه چیز را در توده چگونه این سازمان را در

 در «چه باید کرد»اثر معروف  قبالً یاد کردیم که لنین در *کنند.جستجو می

 ۀهای مردم، بلکه طبقها روشن کرد که نه تنها  مجموع تودهجدال با اکونومیست

ه ن نیز که در کنار صنعت معاصر سر باال کرده است خود بکارگر صنعتی و مدر

رسد. حاال تشکیالتی که بخواهد اپورتونیسم راست خود به آگاهی انقالبی نمی

 ۀهمان شیوه ب «ها اصالح کندتوده کنار منهمک بودن و الینقطع در»خود را 

عالج مرض با تشدید مرض پرداخته است. عدم توضیح ابعاد این اپورتونیسم 

رفتن از آگاهی انقالبی، تشکیالت، مارکسیسم و طفره «ادغام»راست و طرح  

جاست که رسالۀ مذکور تمام گردند. اینیک ریشه ناشی می غیره از بندی وهسته

شکی »نویسند: می هاکند. وقتی آنذهنیت ضد مارکسیستی خود را علنی می

ایم، ولی آتش جنگ جریان جنگ ضد روسی کم اشتباه نداشته نیست که در

گی و هسیر زند ها دربرد، اثر آنپادزهری بود که اغلب کمبودها را به تحلیل می

ها را اصالح شد آنیافت وآسان میبالیدن سازمان چندان دردناک تجسم نمی

 (.)تکیه روی کلمات از ماست« کرد.

ین شکی ا ترین شکل مبارزه است، درعادالنه عالی که جنگ انقالبی وینا

توان آن را جنگ انقالبی گفت نیست اما جنگ انقالبی زمانی ممکن است و می

بین  های وسیع را درهای مارکسیستی، هستهکه یک حزب پرولتاریایی با اندیشه

                                                             
های به میان توده رفتن را برای خود نیز بخواهند. این شعار ها واقعاًالبته این خیال خام خواهد بود که این*

خواهند. این شعارها در ها  مرگ را برای همسایه میاین «چهارشقه شدن»و  «در میان توده رفتن»
خوت شان را از خود دور کنند. ما دیدیم چگونه ساده و آسان، واقعیت چماقی است تا مزاحمین خلوت و ر

 حداقل برای دو دهه، از افغانستان فرار کردند و در شهرهای کشور همسایه لمیدند.

شدن نترسد، قیصر که از شقهکسی» مائوتسه دون به این گفته مشهور است: ۀها از اشاراستفاده این ظاهراً

 «بکشد. تواند از اسب به زیررا هم می
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ا مبارزه برای سرنگونی ها را از مبارزات روزمره توجود آورده و آنه ب هاتوده

 دشمنان طبقاتی آگاه، بسیج و متشکل سازد. 

ه گردد. اما جنگی که ب ترین نوع مبارزه تلقیتواند عالیفقط چنین جنگی می

 شوروی وقت در علیه اتحاد یعمده از طرف امپریالیسم امریکا و ش رکا صورت

 چند استثنای کوچک( دراز افغانستان گسترده گردید به هیچ صورت )به غیر 

ترین ماندهمجموع یک جنگ انقالبی نبود. این جنگ که از هر دو طرف عقب

ی یهاها درآورده بود جنگاقشار توده را با امتیازات روزمره در خدمت ابرقدرت

 معرض انهدام قرار را دربود که تمام مظاهر و بنیادهای فرهنگ، معارف و آبادی 

حضور مکاتب، مدارس،  ترین دشمن خود را درمجموع مهم داد. این جنگ در

شود گفت قسمت دید. میمورین پایین رتبه میأو ادارات عام المنفعه و م انمعلم

گردید که از سر و صورت و دست لومپنان رهبری میه قاطع و غالب این جنگ ب

 *های شان لومپنی بود.ذریم حتی اسمها که بگکردار ضد انسانی آن

 ۀاین جنگ سقوط فرهنگی، معنوی و اخالقی وحشتناکی را در جامع

های دولتی و جهادی بگذریم، حتی در جبهاتی افغانستان فراهم کرد. اگر از جبهه

طلبی و فسادهای گوناگون ها نقشی داشتند از معامالت و تسلیمآن ها درکه چپ

های های مشکوک و جنگکن و غیراصولی تا قتلویرانهای خانهگراییو امکانات

دست داریم. حاال وقتی این دوستان آتش ه هدف، نتیجۀ کمتری بحاصل و بیبی

دانند  معلوم است، چه تفکری در پشت آن نهفته می «پادزهر»چنین جنگی را 

 است؟

ست که ا «پادزهر»بود  «جهاد مقدس اسالمی»خاطری که ه این جنگ  آیا ب

توانست این جنگ چگونه می یک هدف آسمانی توجیه کند؟ه تمام عیوب خود را ب

گان این رساله هکنندشاید ارائه «.اغلب کمبودها را به تحلیل برد»پادزهر باشد که 

                                                             
،  «پل پران»، «صوفی جلندر»، «صوفی داشکه»،  «چرک... »، «شفیع دیوانه»،  «سگ زرداد»مانند *

، «بچه خدا»، «د معاون خداوداو»، «قوماندان کو چو ک»، «سرور گَنگس»، «مال راکتی»، «لیونی»

 «قوماندان مارخور»



 
 

جنبش چپ افغانستان |مشعل رهایی   | 71 

 

 

این بدترین و در عین حال  اند.ناخودآگاه مکنونات پنهان خود را بیرون ریخته

 گرایی نوع اکونومیستی و حتی مذهبی است. هترین نوع سقوط فکری در تودبرهنه

 ۀمبارز توانستند نقش رهبری را درها که میفرستادن رشیدترین اعضای سازمان

داشته باشند به جنگنده صرف مبدل کردن آنان، و منتقدان مزاحم را زیر  ایتوده

ها راحت گویان را از شر آنها و بلیدور کردن و رهبری و نورچشمیه نام جبهه ب

 کردن، در واقع هدف اصلی این آقایان بوده باشد. 

این جنگ نه تنها پادزهر نبود،  بلکه زهرکشنده بود که همین اپورتونیسم 

نمود که تاکنون  دارتی را که این رساله بدان معترف است چنان ریشهراس

عرصۀ تفکر رهایی یابند. اعضای رشید جنبش چپ که  آن حتی در توانند ازنمی

ترین ماندهعقب ترین وسیاسی غیره حقیقت ب ین جنگ شرکت ج ستند درا در

گان اعم هجنگندشرایطی که سرتاسر افغانستان را  نوع مبارزه کشانده شدند. در

فروش و های وطنتمدن و اخوانی های ضد، عسکر جبری، جهادیاجیر ،از لومپن

 «پادزهر»توان این جنگ را لشکری از جواسیس بیگانه انباشته بود، چگونه می

 هم برای انقالبیون دانست؟آن

را توانستند تداوم مبارزۀ انقالبی ها انقالبی را که مینه تنها این، بلکه به ده

سوی مبارزات طبقاتی سوق دهند ه ها را بسیج و آگاه کرده بند، تودهکنتضمین 

گان شده و در بهترین هردیف همین جنگ مشکوک و ویرانگر تبدیل به جنگند در

کام مرگ ه ها را بساختند و بخش اعظم آن «مجاهدین خوب»ها آن صورت از

گان این هکنندتفکر ارائه اپورتونیسم راست دردهد که فرستادند. این نشان می

 ها ازکه امید به بریدن آن عمیقاً رسوخ کرده است. چندان رساله نهادینه شده و

شدت کاهش داده است. این اپورتونیسم راست جنبش ه ین اپورتونیسم راست را با

ا طلبد تبزرگی می ۀخدمت جنگ و جنون آن قرار داد که مبارز چپ را، چنان در

 گی خود را بیرون کشند. زدهین هیجان جنگا از

شوروی  دانیم شرکت محدود توده در دوران جنگ بر ضد اتحادکه میتا جایی

فرود  کند. سرآن یاد می بود که لنین از ایرنگ تودهبی ۀسابق همان معادل مبارز
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ثیر گذاشتن بر چنین جنگی صرف با أمقابل چنین جنگی و ت آوردن در

کردن مستقیم به عنوان جنگنده در جنگ، نه رهبری و رهنمایی و شرکت

 ترین سطح مبارزه بود. سازماندهی آن، در حقیقت سقوط در پایین

لیت و صادقانه باید به ارزیابی پرداخت. ما معتقد نیستیم که ئوین مورد با مسا در

توان گفت بودند، میگی هزدگان این رساله دچار هیجان جنگهکنندتنها ارائه

تقریباً اکثریت افراد و احاد جنبش چپ، دچار چنین هیجان گردیدند از جمله 

کنیم نیز به میزانی گان آن انتقاد میهخود ما که اکنون از این رساله و نویسند

  *گی گشته بودیم.هزددچار این جنگ

 ن دو مشی درشمسی مبارزه بی 1360جاست که  در آغاز سالینا اما تفاوت در

 درون سازمان در دو مورد خاص وضاحت پیدا کرد:  

رفیق  شمال کشوربود. های کارگری مربوط به سازمان درانحالل هسته یک:

ها بود خدمت شرکت در جنگ، طرفدار انحالل آن نام هر چیز دره داکتر فیض ب

آن طرح  .مبنی بر حفظ تنوع مبارزاتی، مواجه شد «ف.ف»که با مخالف شدید

 شد.  الیتی اجرئومساشتباه بزرگی بود که علیرغم انتقاد ازآن با بی

جنگ بود برخالف  فکر انحرافی قبل از انتشار  نوع شرکت در دو: تفاوت در

 1362اول( و بعد از سال  ۀ)مشعل رهایی شمار «اوضاع کنونی و وظایف ما» ۀرسال

                                                             
 1979کنونی( وقتی که در آغاز سال  ۀرسالگان هبه عنوان مثال باید گفته شود که من )یکی از نویسند*

که در آن زمان در آلمان رحل اقامت  «...گیریدرس» ۀرسال ۀبه نورستان  تازه آزاد شده رفتم، به نویسند

 «انقالب افغانستان گردد. «نینا» یا« آن ین»تواند نورستان می»افکنده بود، نوشتم: 

وجه در شناخت موقعیت  اجتماعی سیاسی ما یک اشتباه دهد که ندیدن امکانات ما و عدم تاین نشان می

ایم ین نوع بودها از یهایگیههای مختلفی دچار سرگشتشایع در میان ما بوده است. هرکدام ما به میزان
 کنم.انتقاد می که من مورد خود را صریح و علناً

اند ای بیدار نشدهعده هنوز هم، کنها و نتایج بنیانهمه شکست و ریختاما درد اصلی این است که با این

شود شان خواب دادن و منحرف کردن جنبش نباشد، الزم می ۀبرند که اگر انگیزسر میه ب یهایایؤو در ر

هم در دنیا پیدا  یهایها  در برابر مردم، به نمایش گذاشته شده، تا مردم انتباه بگیرند که انسانکه این
 کند و نه حوادث سرسخت روزگار.ها را بیدار میهای انقالبی آناندیشهشوند که نه آگاهی و می
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ۀ دانست، در رسالشرکت در جنگ را سالح گرفتن اعضای سازمان میشمسی که 

« جنگ های سازمانی درفرستادن هسته»صورت ه مذکور این حکم درست ب

گرایی به فراموشی مطلق آن حکم گی و امکاناتهزدبازتاب یافت. اما جنون جنگ

ده در جنگنده به کفالت تو ۀجای آن اعضای سازمان به مثابه درست انجامید و ب

 جنگ شرکت جستند.

شد، رفیق داکتر نوشته می «اوضاع کنونی و وظایف ما»در زمانی که رساله 

باالخره پذیرفت  «قیام باالحصار»انداختن راهه هایش در بفیض، علیرغم سرسختی

ۀ که این نکته در رسالرا بپذیرد. چنان «قیام باالحصار»انداختن راهه تا اشتباه ب

 انعکاس یافت. «مشعل رهایی»اول  ۀشمارمذکور در 

به  اش( مطلقاً)دو سه نفری« مرکزیت»اما او بعد از خارج شدن از افغانستان با 

راهی آن بود. راهی  پا زد و در همان راهی قدم گذاشت که قبالًاین اصل پشت

آوردن سالح دسته گان چپ را فدای بهکه خود و یک عده از رشیدترین رزمند

 کرد.استینگر 

اوضاع » ۀطور که در باال تذکر یافت، سازمان موفق شده بود که در رسالهمان

رانده و به اشتباهات خطاکاران را از نظر تئوریک به عقب «کنونی و وظایف ما

 خونین از نوع باالحصار مسئوالنه برخورد کند.

، ایاز طرف دیگر از نظر تئوریک این اصل روشن شد که شرکت در جنبش توده

تواند درست می «های سازمانیایجاد و انتقال هسته»صرف و صرف از طریق 

 باشد.

سفانه و در عین حال آگاهانه از طرف مرکزیت فرار کرده به أکاری که مت

گان هگان ما را به جنگندهپاکستان فراموش شد و بدین صورت بهترین رزمند

 خشید.تبدیل کرده، مافیای مسلط شده بر سازمان را بال و پر ب

اوضاع کنونی و » ۀبرای جلوگیری از اطناب کالم ما نقل قول مفصل از رسال

« مرکزیت»گذاریم تا خواننده ببیند که چگونه این بخش می را در «وظایف ما
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جای ه مذکور خیانت ورزیده و ب ۀاسالم آبادنشین، به مواضع سازمان در رسال

  مسلح را به جبهات فرستادند.های سازمانی، افراد ایجاد و انتقال هسته

 :«اوضاع کنونی و وظایف ما» ۀاین هم نقل قولی از رسال

ها، ضعف رۀاین زنجی در چنین شرایطی چه باید کرد و کدام حلقه را در»

اصلی  ۀرا محکم به دست گرفت، که با انجام این وظیف آن اصلی تشخیص داد و

 های دیگر جنبش فایق آمد؟ضعف گی برهبه ساد

جنبش عمومی، وظایف  زمان ما با تحلیل موقعیت جنبش مارکسیستی وسا

یعنی گسترش نفوذ  ایکنونی جنبش را پیوند توده ۀعاجل مرحل عملی، مبرم و

ه های دهقان باول توده ۀبه درج ها وبین توده نظامی در تشکیالتی و سیاسی و

 ۀمسلحان ۀکشور ما با مبارز توده در ۀین که مقولا داند. ازروستاها می پاخاسته در

 ها یعنی شرکت فعاالنه درپیوند با توده ءً طلبانه عجین شده است بنااستقالل

رهبری  درجۀ اول دهقانان( وه های روستایی )بجاری توده ۀمسلحان ۀمبارز

ترین خدمت چنین هدفی عمده هاست. درسیاسی نظامی مبارزات ملی کنونی آن

های متشکل ایجاد هسته ل انجام این وظیفه را شرکت مستقیم وابزار و یا وسای

 ها بروند، نخست ازمیان توده درین ا ها باید بیشتر ازل.دانیم. ممیان توده می در

 ترعملی فعال نظر سیاسی، تشکیالتی و را از های سازمانی موجود خودهمه هسته

روستاهای مورد نظر  دررا  آگاه خود اعضای فعال و هم کادرها و ساخته و باز

بین  محالت مختلف در های سازمانی ما درکلید پیشرفت ما شبکهد. انتقال دهن

های قدرت شبکهه پیشبرد امور انقالبی باید ب باشد. درها میاهالی مختلف توده

لحاظ سازمانی  که از لحاظ سیاسی به اساس مشی درست، ازیهایسازمان، شبکه

 ها درکه به نقش تودههاییبه موازین سازمانی بوده، شبکه فاداروبا انظباط و 

همواره درپی  ها جدا نگردد وآن برای یک لحظه از برده وخوبی پیه انقالب ب

بسیج  راه تشکل و ها باشد، همواره درمیان توده گسترش نفوذ سازمانی خود در

ت است که سایر فعالیتهای ما مبارزۀ مسلحانه، شان تالش کند. فقط دراین صور

 رونددرستی به پیش میه انقالبی ب تمام امور تبلیغاتی وحدت با سایر نیروها و کار
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 مستقیم شرکت با اساساً هاتوده در میان تشکیالتی-های سیاسیایجاد شبکه

ها تودهمیان  های تشکیل شده در. این هستهگرددمی میسر هاتوده گیدر زنده

ها اشکال موجود جنبش توده تحلیل تاریخ چگونگی پیدایش و باید به ارزیابی و

های دسته هاست؟آگاه شوند که چه شعارهایی بسیج کنندۀ توده بپردازند و

مناطق مختلف  ها دربندی پراتیک مبارزاتی تودهمارکسیستی فقط پس از جمع

بسیج  ت آگاهی، تشکیل ورا جه توانند سیاست، رهنمود وشعارهای خودمی

 یهاپراتیک مبارزاتی خود توده بندیجمع وری ازئبا ت ها وضع کنند وتوده

قدم رهبری هبقدم شان آگاهی بخشند و سطح موجود ها را ازتوده آمدهدستهب

 تنهایی به عمومی و مشی عام هایتئوری با «پراتیک تئوری-پراتیک». شان کنند

ها نیز بدون درک ممکن نیست. تشکل توده مختلف مناطق مبارزات رهبری

تواند قابل حل باشد. اشکال سازمانی فورمالتیک بدون ها میاشکال مبارزاتی توده

ها تمایلی توده گردد ومی گری منجرها به ذهنیدرک اشکال موجود مبارزه توده

چار شکست نهایت تحلیل فعالیت ما د در دهند وبه این سازماندهی نشان نمی

 ۀها نیز ممکن نیست مگر با تعیین شعارهای بسیج کنندگردد. بسیج تودهمی

ارزیابی وضع مبارزات سیاسی  ها نیز ازتوده ۀشعارهای بسیج کنند ها وتوده

رسیم. می هاآید که طی آن به خواست اساسی تودهدست میه ها باجتماعی توده

ارزیابی وضع  ها وجنبش توده فعاالنه درتبلیغاتی ما همه فقط پس از شرکت  کار

 .گرددها به موفقیت نایل میهای تودهخواست اجتماعی و سیاسی و

ی که بعدًا انتقال داده یهاهسته مناطق روستایی و های موجود درهسته

جلب روشنفکران  و ها باید به سازماندهی، تقسیم کارمیان توده شوند درمی

وجود ه های متشکل دهقانان را ببپردازند. هسته ایهتود کاره رابطه ب انقالبی در

 های تبلیغاتی مسلح ایجادگروپ ساخته و ایهای مختلف تودهآورده، تشکل

گسترده، کار تبلیغاتی، سیاسی، تشکیالتی  وسیع و ایتوده کاره کنند. خالصه ب

رهبری کننده خصوصیات، سنن،  ۀبپردازند. هست... تولیدی، اقتصادی نظامی و و

 مراعات نموده از ارده وزگبه احترام عادات و عقاید مردم را صحیح درک کرده و
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این جریان مکرر در مکرر به اصالح  ها به فعالیت آگاه کننده بپردازد. درسطح آن

انتقاد از آن از طریق مبارزۀ  و بندی اشتباهات کارطریق جمع کار موجود ازسبک

ای ارتق کار آموزشی وه این رابطه ب سازمانی دست زنند و درژیکی درونایدیولو

های مارکسیستی سطح آگاهی سیاسی اعضای خود بپردازند. به این صورت هسته

 انقالبی پراتیک با در رابطه خود و سازمانی سیاسی-را به استحکام ایدیولوژیک

 هستند. ملیونی هایتوده

سویۀ یک منطقه ه دهقانان ب تاریاست بردرواقع چنین رهبری، رهبری پرول

که از طرف روشنفکر انقالبی وکارگران آگاه با مشی صحیح مارکسیستی تأمین 

کشور ایجاد  ۀسویه یک مقطع معین ستاد پرولتاریا را ب گردد که تکامل آن درمی

 ۀها هستتوده ۀمبارزات مسلحان شرکت فعاالنه در و ایکند. در جریان کارتودهمی

 ریزی نماید وآگاه را پی ایهای ارتش تودهآگاه باید نطفه رهبری کننده و

 ۀمنطقه به کار جبه ۀسویه رهبری کننده ب ۀرا رشد دهد. هست قدم آنهبقدم

سطح جبهه  عوامل مثبت در ۀکلی با تمام نیروهای ضد روسی و واحدی بپردازد و

 (.)تکیه روی کلمات و جمالت از ماست «اتحاد نماید.

شان به آن معترف هستند، به این  اما تفکر اپورتونیسم راست که خود

پا زده، و سیاست ورد تئوریک که در نقل قول باال بدان  اشاره شد، پشتآدست

های سازمانی جای فرستادن هستهه انحرافی را به پیش کشید. ب خطرناک و

دن سیاست گان و دیگری برگزیهکوشش برای تبدیل اعضای سازمان به جنگند

قول همین رساله، فرد ه سازمان چیره گشت که ب حدی بره ب گرایی تاامکانات

 قرار داد. «راکت استینگر»آوردن دسته خود را ب «تروظایف عاجل»اول سازمان 

قدر ابعاد جنگ، )حتی اگر از جنگ انقالبی بگذریم( این زمان در آن آیا سازمان در

ه خود را ب ۀوظیف «عاجلترین»بزرگ تبدیل شده بود که رهبری  ۀبه جبه

 داد؟قرار می «استینگر»آوردن دست

کنیم و احساس ین موقعیت به پس منظر این جنبش نگاه میا حاال که ما در 

رسیم بینیم به این نتیجه میجنگ را می ین رساله برای شرکت درا حسرتی که در
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خود  ها را چنان دراند آنخود بدان اعتراف داشتهکه آن اپورتونیسم راست را که 

 رسد. پیچیده است که خالصی از آن تقریباً ناممکن به نظر می

را اشباع کرده است  «..گیری.با درس» ۀکه رسال ییکی از نمودهای

یا التقاط است که به سراسر نوشته حاکم است. در این رساله که  *«مساکلکتی»

از شاخه  †«تارزن»چون شد، همشان پرداخته می باید به اشتباهات خود ظاهراً

شده ای به شاخه پریدن و از موضوع اصلی دور شدن و نول زدن به مسائل، وسیله

 اند، هیچ پرداخته نشود.تا با هدفی که اعالم داشته

 ها و درغیر سیستماتیک آن ن التقاط از محدودیت فکری و تفکر بسته وآیا ای

بیگانگی شان با مارکسیسم لنینسم ناشی شده یا آگاهانه برای گمراه  مجموع از

 اند؟کردن خواننده و پنهان کردن اشتباهات بدان دست یازیده

را ناشی از محدودیت فکری و  نگریم و اینطور عمده به قضیه میه ما ب

همه خوشبینی کوشش این توانیم باوجود اینیگانگی از م.ل دانسته ولی نمیب

خاطر پوشاندن اشتباهات شان از دیده ه دوستان را در گمراه کردن دیگران ب

 پنهان بداریم.  

مذکور  ۀگان رسالهکننددموکراسی ارائهعنوان جنگ مقاومت و زیر در

اند. دوران جنگ را گویا درک کرده ۀعمدکوشند چنین وانمود کنند که اشتباه می

  اما واقعیت چیست؟

                                                             
شود که داری سیستمی منطقی و علمی نباشند و التقاطی به آن افکاری اطالق می ۀاکلکتیسم یا شیو*

 گیرند.کار میه ین شاخه به آن شاخه پریدن را در مباحث با از عمالً
های جنگل درخت ۀن شاخآاست، که با آویختن از این شاخه به  یهایها و فلمقهرمان داستان «تارزن»†

 پردازد.با دشمنان خود به نبرد می
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 جنگ مقاومت و دموکراسی

 :خوانیممذکور میۀ در رسال

این که بین انقالب ملی و دموکراتیک دیوار چین وجود ندارد، انجام یکی »

دون به وضاحت آمده است. آثار مائوتسه بدون انجام دیگری ممکن نیست، در

مرحله را  حد پر بها دادن به جنگ ملی )جنگ ضد روسی( دولیکن ما با بیش از 

که اکثریت مردم ما مقاومت را مشروط به با آن نمودیم.هم متمایز می کامالً از

دموکراسی نه از پوشالیان مطرح بود و  ۀدانستند و برای ما مطالبدموکراسی نمی

که ایانقالبی ۀوظیف هسته و ماهیت»یعنی درواقع  ،هانه از بنیادگرایان، رشد توده

برخورد  کردیم. این اشتباه عمدتاً ناشی ازتأکید می» گذاشته عهدۀ ما تاریخ بر

قایل شدن به آن و  «قدسیت»جنگ مقاومت و نوع  ۀیک جنبه تنگ نظرانۀ ما ب

مقاومت با دشمنان  حیاتی و مماتی پس از ۀندیدن دشواری سهمناک مبارز

ها، بورژواهای دالل( بود که امپریالیسم جهادی، فیودالکاران داخلی )جنایت

)تکیه روی  *«ها برای دولتمداری تعلیم داده و در آستین داشت.دهه امریکا از

 (.کلمات از ماست

شود و با اشتباه تئوریک ادامه در نظر اول نقل قول باال با طرح درستی آغاز می

بهم پیوسته از  ۀقول یک بسترسد. در این نقل کند و به فاجعه میپیدا می

 قدم با آن به پیش رفت.بهبینیم که باید قدمانحرافات را می

شود، سقوط فکری بعد از آغاز نقل قول که با یک نقل قول معروف آغاز می

انجام یکی بدون انجام دیگری »شود که که حکم صادر میشود. زمانیشروع می

کند. چرا انجام یکی بدون ر بیداد میجا فقر تئوریک و تفکینا در «ممکن نیست

های را که بورژوازی که تفاوت بین انقالبانجام دیگر ممکن نیست؟ درحالی

خود دارند و هدایت  های را که عناصر پرولتاریایی را درکند و انقالبهدایت می

 همین است.  شوند درمی

                                                             
 13صفحه  «گیری...با درس» ۀرسال*
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دست ه تواند باستقالل میانجام یکی بدون انجام دیگری ممکن است. مثالً: 

های ارتجاعی ها و حتی حرکتآن نباشد. این نوع جنبش بیاید اما دموکراسی در

اند یید( که تحت رهبری بورژوازیأهای  معدود مورد ت)و در بعضی از نمونه

حزب نازی استقالل از دست های فراوانی دارند. پیش از جنگ دوم جهانینمونه

دست آورد اما با ه امپریالیسم فرانسه، انگلستان  و غیره ب برابررفته آلمان را در

 کشتار جنبش دموکراسی خواهی. قتل عام جنبش کارگری و

دست آوردند، اما بدون ه شوروی استقالل خود را ب های سابق اتحادجمهوری

نوع آلمان هیتلری به یک امپریالیسم افسار گسیخته  استقاللی که در دموکراسی.

های اتحاد شوروی سابق به دامن امپریالیسم غرب نوع جمهوری درتبدیل شد و 

پی داشت. پس برعکس نقل قول باال، انجام یکی بدون انجام دیگری  لغزیدن را در

ممکن است اما مردود است و برای نیروهای انقالبی  و دموکراسی خواه مورد 

 قبول نیست و نباید باشد.

جنگی است که برضد رژیم دست  اشتباه دیگری تأکید کردن برملی بودن

های جا حرکتجا و آناین کامالً درست است که این نشانده اتحاد شوروی اغازشد.

مجموع این طرح  راه ا فتادند. اما دره خودجوش و مستقلی در شهرها و روستاها  ب

منطقه  بود که در «جیمی کارتر»یس جمهور ئامنیت ملی ر مشاور «برژنسکی»

یا در واقع تجاوز موازی امپریالیسم امریکا بود که با تجاوز شوروی شد. اجرا می

انقالب ایران  «کمربند سبز علیه اتحاد شوروی»گردید. طرح کشیدن همزمان می

قدرت کامل رساند و ه پاکستان ب گری اسالمی را درخود فرو برد، نظامی را در

 لشکر گسترده را برای امریکا در افغانستان فراهم آورد. 

های کوشیدیم بخشزمان ما حق داشتیم و درست بود که می آن در

ه خودجوش را تحت رهبری جنبش چپ آورده و با بسیج مردم جبهات مستقل ب

 آن ارزیابی این جنگ در کنار آن اگر محدودیت فکری ما در وجود آوریم. در

رار داریم پایان این جنگ ق کند حاال که ما درزمان سنگینی اشتباه ما را کمتر می

خوار جهادی، های خونشوروی، نظام اتحاد ۀو بعد از نظام خونخوار دست نشاند
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ایم، هنوز هم بیدار نشده، هوای چهل امریکایی را دیده-طالبیی، جهاد-طالبی

 ایم گناه و جهالت عظیمی است. نکرده دره سال قبل را از سر ب

نظر گرفتن  پیاده کردن آن بدون درگیری از انقالب چین و کوشش برای نمونه

 *نسبتاً قابل بخشایش بود.آن زمان علت محدودیت فکری ما دره شرایط ما باز ب

ین همه شکست و ریخت هیچ قابل توجیه نیست. اگر حزب ا اما حال دیگر بعد از

جنگ ملی شرکت کرد یک حزب فراگیر و مطرح با یک ارتش  کمونیست چین در

آنجا دموکراسی و عدالت  وسیع آزاد شده داشت که درمناطق  بود. ایتوده

اجتماعی تأمین گشته بود و علیرغم اتحادهای گذرا با نیروهای مانند چانکایشک  

شد اما عمل پیاده می دموکراسی در بعضی جاها تقدم جنگ ملی بر و دیگران در

  سرزمین پهناور چین توسط حزب کمونست به اشکال مبارزه برای دموکراسی در

گردید. فراموش نکنیم که انقالب چین مستقیمًا های گوناگونی دنبال میو صورت

 از حمایت کمینترن و اتحاد شوروی سوسیالیستی برخوردار بود. 

 اما ما درکجا بودیم؟ 

تجربه با منشأ نه ما حزب سرتاسری بودیم بلکه چند تشکیل و سازمان بی

 ۀگان رسالهکنندا همین درک که ارائهطبقاتی خرده بورژوایی و تفکر مارکسیسم. ب

آن را توصیه  «ادغام»فهمند و را می «فهم کتابی»مذکور دارند که از مارکسیسم 

انقالب  ۀتوانستند نمونهستند، چگونه می «پادزهر جنگ»کنند و یا در انتظار می

انگیز غم ۀبینیم که حدود چهل سال تجربمی افغانستان پیاده کنند؟ چین را در

ه ها را بها همان نمونهرا ازهمان خواب پارین بیدار نکرده و هنوز هم آن ایهعد

پندارند. این مقیاس یک انقالب که شرایط آن بسیار از ما فرق داشت، همسان می

یک جنبه از تفکر ه در متن باال که از رسالۀ مذکور نقل شد و ب واقعاً فاجعه است.

                                                             
این اشتباه و محدودیت  «مشعل رهایی»اول  ۀدر شمار «اوضاع کنونی و وظایف ما» ۀچنانکه در رسال*

)ف.ف.( به سهم  جهت منصورت واضحی تبلور یافته است. از اینه شدید فکری که بر همه حاکم بود  ب

 پذیرم.خود مسئولیت این اشتباه تاریخی را می
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طلب دیگری نیز پنهان است که با شگافتن آن ریشۀ پر از اشتباه آن پرداختیم م

با  «کنیمتکرار می گردد. این قسمت نقل قول را بازانحراف دیگری آشکار می

دانستند و برای ما که اکثریت مردم ما مقاومت را مشروط به دموکراسی نمیآن

 «دموکراسی نه از پوشالیان مطرح بود و نه از بنیادگرایان. ۀمطالب
اند که اکثریت این نتیجه رسیدهه پرسی بدوستان ما در کدام ریفراندم و همهاین 

های تنظیم اینان دانستند؟مردم ما مقاومت را مشروط به دموکراسی نمی

جای اکثریت مردم ما ه کار وابسته به امپریالیسم و کشورهای وابسته را بجنایت

اصطالحات  ا بدون ذکراند. مردم ما درخواست دموکراسی ربه اشتباه گرفته

مناطق تحت سیطرۀ دولت  سیاسی به اشکال گوناگون خواهان بودند. چه در

ه که ب یهایمناطق تحت سیطرۀ تنظیم شوروی و چه در دست نشاندۀ اتحاد

ها از کردند. مگر این همه دستگیریعنوان لشکر تجاوز موازی امریکا عمل می

دهد های جهادی نشان نمیف تنظیمطرف دولت کابل  و این همه قتل عام از طر

 که در طرف مقابل، مبارزه برای دموکراسی به نحوی جریان داشته است؟

هایی که در پیشاور، کویته و ها کشته شدند و آنکه در پولیگون یهایآن

 شان چه بود؟ ۀشدند، محتوای مبارزمشهد سر به نیست می

دارید، اما باید گفته توهین روا میباخته چپ که شما به هزاران جانینا بگذریم از

 یهایکه کشته شدند و آن یهایشود که محتوای مبارزه بیشتر از نود در صد آن

 ها بسر بردند، مبارزه برای دموکراسی نیز بوده است.که در زندان

های قهرمانان چپ که برای دموکراسی رزمیدند و به  همه خونشما که از این

شرمید، حداقل از خون آن کسانی که چپ نبودند و برای زمین ریخت، نمی

 دموکراسی مبارزه کردند و خون ریختند، بشرمید.

پ رسی را در بین مهاجرین مطرح کرد و همه «الدین مجروحؤآقای بها»که زمانی

 درآن چنین نتیجه حاصل شد:

ه % به نفع ظاهرشا 70های جهادی، سی نیم درصد به نفع تنظیم.بی.از قول بی

رأی    %29شد.( بیشتر از )که در آن زمان از چشم مردم نماد دموکراسی تلقی می
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های توان ضد تنظیمبود که در واقع آن را نیز می «دانمنمی»ممتنع و یا 

 .کار اسالمی به شمار آوردجنایت

آیا این در ترجمه تئوریک و سیاسی خود گویای این نیست که برعکس نظر 

اکثریت مردم ما خواهان استقالل بدون » اندکه فرموده «...گیریبا درس»رسالۀ 

اند. نه تنها ، مردم از دل و جان، خواهان دموکراسی بوده«طرح دموکراسی بود

پرسی خواهان دموکراسی بودند، که هرکدام این همه ۀاکثریت مردم حتی بر پای

ن آمده بودند و ها به فغاهای فراوانی داریم که مردم از ظلم تنظیماز ما نمونه

گی هزند داشتند. حتی مردم درمهاجرین نفرت خود را به اشکال مختلف ابراز می

 یاد گرفته بودند که با استفاده از قدرت نیروهای متخاصم روستاها در خود ۀروزمر

ها( علیه یکدیگر شان، استبداد آن و امریکا و تنظیم ۀ)شوروی و دولت دست نشاند

 راحتی بکشند.ه برهم بزنند، تا برای چند روزی نفس ب اًگاهی مؤقتها را سیاه آن

در شهر  یک رقم تخمینی بسیار شایع وجود دارد که در پاکستان و مخصوصاً

اند. در های اسالمی کشته شدههزار انسان از طرف تنظیم 14تا  13پیشاور بین 

های سازماندهد که سازمان نصر و سایر عین حال رقم بزرگی دیگری نشان می

های تروریست اسالمی وابسته به والیت فقیه، در ایران و مناطق هزاره نشین انسان

های بین ها را در رقابتاند. اگر یک بخش  کوچک اینخون کشیدهه زیادی را ب

اند که های رشید کسانی بودهها ببینیم، بدون شک رقم بزرگ این انسانتنظیم

خاطر همین آرمان دموکراسی  به  فاشیسم دینی ه اند و بآرمان دموکراسی داشته

 اند.الحقی و خمینی تسلیم نشده و مرگ را پذیرفتهءاز نوع ضیا

که  یجهاد امریکایی یعنی پیشاور، به شهرهای ایالقرحتی فرار مهاجرین از ا م

گردید و حتی مهاجرت به کشورهای دور یا کمتر وبای جهاد دامنگیر شان می

ضمون خود یک مقاومت آرام و دموکراتیک در مقابل مافیای هند وغیره، در م

 جهاد بوده است.

ها توقع داشته باشیم آن خواهند ازکه بدانیم مردم چه میالزم نیست برای این

همان اصطالحات کتابی و نورماتیف خواست خود را بیان کنند. باید درک کنیم  با
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ها نیست ها و سورهصورت آیهه آماده ب های حاضرکه مارکسیسم تنها نقل قول

بلکه رهنمای فکری ما است که چگونه به قضایای خاص پرداخته و خواست مردم 

سیاسی و تئوریک کنیم.   ۀترجمدارند را که با زبان و اعمال خودشان ابراز می

عدم توجه  گردد، کار تئوریک چیست و چقدر مهم است.جاست که روشن میاین

گان این رساله به هکنندشود که ارائهاش همین میبه چنین وظیفۀ مهمی نتیجه

جای ه کار جهادی را بهای جنایتغلطند که تنظیم چنین اشتباهی فاحشی در

 رند. اکثریت مردم اشتباه بگی

باید گفته شود که حتی امروز که امپریالیسم امریکا قانون جنگل را در کشور 

فرستند. لعنت می «دموکراسی»آورده است، مردم به این  «دموکراسی» زیر نام

ها و محافل غرب هم یا قلمچی «روشنفکران»تلویزیونی و  «آگاهان سیاسی»

اما حقیقت موضوع چیست؟  !است زیاد «دموکراسی»گویند، برای این مردم می

نام ه چه را که مردم بخواهند. آنمردم با اصطالحات کتابی دموکراسی نمی

کنند، در واقعیت قانون جنگلی است که امپریالیسم غرب بر رد می «دموکراسی»

  .ها تحمیل کرده استآن

مردم نه تنها خواست و ضرورت برای دموکراسی دارند، بلکه بیشتر از آن به 

رفاه و عدالت اجتماعی گرایش دارند. خواست مردم، در زمینه تطبیق قانون، 

کاران، نفرت از فساد، داشتن مکتب، تحصیالت عالی، محاکمه دزدان و جنایت

کاران و غیره در برق، خانه و نان و صحت و مخصوصًا بیزارشدن مردم از جنایت

راتیک را دارد که بیشتر های دموکترین خواستتئوریک خود نه تنها عمیق ۀترجم

 های شان مضمر است. از آن  عدالت اجتماعی نیز در خواست

ها، دور شدن در جریان جنگ نیز مردم در نفرت خود و عدم همکاری با تنظیم

گی غیرجنگی رو آورده و به صدها شکل دیگر دموکراسی خواهی هها و به زنداز آن

های عامل شان به نمایش و تنظیم های تجاوز موازی غربخود را در برابر طرح

 گذاشتند. 
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ها مهاجر در ایران و پاکستان و هند و حتی در مهاجرت دور در واقع با میلیون

مقاومت منفی و آرام خود بر چهره ضد دموکراسی جنگ تنظیمی یا تجاوز امریکا 

 خط بطالن کشیده و خود را از این ننگ مبرا کردند.

گفته تا هنوز  «گپ مردها یکی است»، «گیری....با درس» ۀرسال ۀاما نویسند

 زند که خواهان دموکراسی نبودند و  نیستند.به مردم این تهمت را می

 ۀرسال ۀها و اربابان امریکایی شان اگر نگاهی به نظرات نویسندشاید تنظیمی

ایم اما این آقا  از شاهدی ما از دعوا گذشته»مذکور بکنند، زیر لب خواهند گفت: 

 «گذرد.ینم

فقط باید چشم بصیرت و آگاهی اندکی مارکسیستی داشت که بتوان این 

کنند و واقعیت را فهمید. اما وقتی کسانی که نسخۀ انقالب و انفالق صادر می

ها مخصوصاً نفرت ترین ترجمانی تئوریک فکر و عمل تودهتوانند، به سادهنمی

به همان  «گیری...با درس» ۀرسال ۀنویسندها بپردازند و  مانند ها از تنظیمآن

مردم در آن »یید بزنند که أهای استخباراتی غرب هنوز  مهر تتفکر سیاه دستگاه

 چگونه به این فاجعه نگاه کنیم؟  «خواستندزمان استقالل بدون دموکراسی می

 :یدآآن رساله آوردیم، می نقل قول طوالنی از ادامه مطلب که در در

 «...بنیادگراها دموکراسی نه از پوشالیان مطرح بود نه از ۀالببرای ما مط»

 اهلل، اواًل که مفهوم مطالبه دموکراسی خود یک مفهوم گمراه کننده است.بسم

گردد، بلکه با آگاه مطالبه می «پوشالیان و نه از بنیادگرایان»زیرا دموکراسی نه از 

 گردد. تحمیل می کردن، بسیج  و تشکل مردم به نیروهای ضد دموکراسی

هستند،  «بنیاد گرا ها»و  «پوشالیان»از طرف دیگر به نظر اینان چون دشمنان ما 

دموکراسی  کنیم ویا قهر می گذریم...ما هم از خواست دموکراسی می

 خواهیم!نمی

ها دشمنان نیز باید از روی کتالک )کاتالوگ( انتخاب شوند. دشمن پس برای این

پوشالی و غیر پوشالی ندارد. بر هر دشمنی مردم و نیروهای انقالبی وظیفه دارند 

که دموکراسی را تحمیل نمایند، تا د شمن از نظر سیاسی، اقتصادی، نظامی و 
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موکراسی است. مبارزان غیره نابود گردد. خواست مردم از نظر عینی مبارزه برای د

مبارزه جهت دموکراسی را فراهم  انقالبی باید برای این خواست، شرایط ذهنی

 کنند.

ها بر مردم تهمت بستند که دموکراسی را کند که اینخواننده دقت می

پوچ  ۀبینند این بهانۀ پوچ هیچ توجیهی ندارد، به بهانخواستند. حاال که مینمی

فرمایند که چون دشمنان دشمن متوسل شده، میدیگر یعنی پوشالی بودن 

  اند، پس ما را هم از دموکراسی تیر!پوشالی

و زمانی که باز ؟ توان داشتغیر از این چه تفسیری از این درک مسخره می

زمان این یک  آن دهد که هم درنشان می ...کردیمتأکید می ...باید« .فرمایندمی

ای زیادی ازآن گذشته است و این دوستان از هاشتباه جمعی بود و حاال که سال

دهد که این رساله اشتباه نشان میاند، این درک اشتباه درآن خواب بیدار نشده

 شناسد و نه دشمنان داخلی را.نه دشمنان خارجی را می

 کارانجنایت) داخلی دشمنان»شود که در ادامه نقل قول وقتی یاد می

 کنند!کشف جدیدی را آشکار می» (.بود دالل بورژوازی جهادی تنظیم جهادی

که دست ها باشد رژیم پرچم و خلق با آنرابطه به آن سال اوالً اگر این بحث در

پایه یک بافت درون اجتماع افغانستان ترکیب شوروی بود بر نشاندۀ اتحاد

یز عنوان دشمنان داخلی نه توان بخشی از آن را بجدیدی را ظاهر کرد که می

آن اشباع شده است  رابطه که این رساله ازپرانی بیاصطالح اگر از *پذیرفت.

توان را درکجا می «.بورژوازی دالل امپریالیسم که امریکا پرورده بود»بگذریم این 

ها( تمام نظام اقتصادی، شرایط که لشکر امپریالیسم امریکا )جهادی پیدا کرد؟ در

کاشفان این  کردندروستاها را ویران می سیاسی و فرهنگی مخصوصاً در

                                                             
و  ها، دفاع خودیها، ملیشهکردند، لشکر تسلیمیها که دوطرفه کار میجهادی وسیعی ازۀ شبک

شوروی، نوع از دشمنان داخلی بودند که در کنار  ۀنشانداز دولت دست یهایبه جناح های قومیوابستگی

بعد از  )مخصوصاً به بخشی از تجاوز موازی امپریالیسم امریکا تجاوزگران شوروی قدرتمند شدند و بعداً

 تجاوز علنی( تبدیل گردیدند.
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اند که نظام کجا این بورژوازی دالل را یافته باید بگویند که در «داللبورژوازی»

 سازی کرده باشد.وجود آورده و به نحوی نظامه اقتصادی حتی وابسته را ب

افغانستان که از زمان  امپریالیسم امریکا با لشکر جهادی خود روستاها را در 

م امانی تا آن وقت تازه، داشت نمادهای نظم و قانون دولتی را همراه با رژی

 اصالحات بورژوازی در جا و نظام تربیتی معارف که نوعی ازجا و آنهای اینپروژه

وجود آمده بود یکسره ه کرد بها را محدود میجامعه فیودالی بود و قدرت فیودال

را اعمال  «سیاست زمین سوخته» ی ازبه ویران کردن آن پرداختند و تقریباً نوع

کجای این نظام اجتماعی جای  این دوستان در  «بورژوازی دالل»حاال  نمودند.

زمان عالوه بر  شوروی در آن داشت؟تجاوز موازی امریکا با تجاوز اتحاد

 های گوناگون دوتفاوت عمده داشتند:گیهویژ

کوشید تا نهادهای دولتی را شوروی سابق برای استقرار خود می اتحاد یک:

شان در تالش بود، تا سیستم و  ۀهای وحشیانتقویت نماید و علیرغم بمباردمان

تشکیالت دولتی در شهرها و روستاها یا تثبیت شده و یا گسترش یابند. این از 

 گی تجاوز اتحاد شوروی این بود. هشد، بلکه ویژنیت خیر اتحاد شوروی ناشی نمی

شوروی را  که سقوط اتحاددلیل اینه شان یا ب ایها و شرکییاما امریکادو:

که به  این ۀدانستند و همچنین بر پایقدر زود محتمل نمیمحتمل و یا این

ها میدان را فراخ کنند تمام نهادهای از قبل ساخته شده و یا ویرانگری جهادی

متعلم رحم  که نه به معلم، مکتب وچنان کردند.درحال ساختمان را ویران می

  «بورژوازی دالل»بردند. پس معلوم نیست این بین می کردند و همه را ازمی

ها سراغ آن را کشف این آقایان در کدام شکاف تاریخ پنهان شده که فقط این

 دارند.

بورژوازی دالل که برای دولتمداری تعلیم داده »اگر منظور رسالۀ یاد شده از 

و   های سابق، کمپرادوهای سابقیودالامروز هم باشد، حتی از ف «شده

های قبلی نیز کمترین استفاده را در ساختار دولت جهادی، طالبی و بوروکرات

اند. امپریالیسم امریکا تصمیم داشت حتی آن طالبی کنونی برده-اینک جهادی



 
 

جنبش چپ افغانستان |مشعل رهایی   | 87 

 

 

نیروهای ارتجاعی را نیز که برای حیات اجتماعی شان به نوعی از صلح و امنیت 

اجتماعی ضرورت داشتند، اجازه تبارز ندهد. زیرا امپریالیسم امریکا به جهادیسم 

 *ویرانگر و وحشی نیاز داشت تا  از آن  استفاده بزرگتری را ببرد.

سیاست امپریالیسم امریکا این بود که هارترین نیروهای جهادی که غارتگری 

 †قدرت برسانند.ه و ویرانگری صفت اصلی شان باشد را ب

نیز  «کرزی، اشرف غنی، احدی  و غیره»مانند  یهایین میان حتی چهرها در

امریکا به شکل جهاد های تجاوزاصل پیچ و مهره که ظاهراً جهادی نبودند، اما در

 کارگرفته شدند.ه ب وافغانستان شروع  و با آمدن سربازان امریکایی تکمیل  در

م منطقوی  و محلی سودالیکه به فی یهایهای جهادی آنمیان تنظیم حتی در

نگرفتند بلکه  ارتباط و به اشرافیت شاهی اتکا داشتند نیز زیاد مورد توجه قرار

ترین و ویرانگرترین نیروها تکیه کردند. امپریالیسم امریکا بیشتر به وحشی

که در کابل، خوست، هرات، قندهار و شهرهای بزرگ بر مظاهر شهری طوریهمان

 ها دراکنون نیز عمال آنم شکل گرفته بود، یورش برد. هماوایل قرن بیست که در

                                                             

طالبان یا فروپاشی شوروی؟ وجود یک تر است؟ وجود چه چیزی در تاریخ مهم»گفت: برژینسکی می*
 «آمده یا آزادی اروپای مرکزی و پایان جنگ سرد؟های به هیجانتعداد مسلمان

اند را تکراراً برای شان جا نقل قولی را که خود اینان از شریل بنارد، همسر زلمی خلیلزاد آوردهما این†

 قضایا را دریابند: ۀتوانند، رابطمیبه تشتت فکری دچاراند و نگذاریم تا بدانند که چگونه می

در ابتدا همه »اعترافی دارد:  «راند کارپوریشن»های مهم شریل بنارد، همسر زلمی خلیلزاد و از ایدیولوگ
دادیم این بود که ها وجود ندارد. بناءً آن چه باید انجام میکردند که راهی برای کوبیدن شورویمی فکر

)گلبدین و دیگر بنیادگرایان( را که سراغ داشتیم علیرغم تلفات جانبی فراوانش، به جان  هاهارترین دیوانه

و  هک ،شناختیم و برای ما اهمیت نداشت کهمی های شان را دقیقاًو تنظیم هاآنان بیندازیم. ما این آدم

ه را بکشند. رو خالص کرده همکه خود را از شر رهبران میانه چه هستند. سپس به آنان اجازه دادیم
های هار اجازه دادیم همه ست که به دیوانها این رو نداریمدلیلی که در افغانستان امروز رهبر میانه

)کتاب « های هشتاد و بعد از آن از بین بردند.رو را در سالروها را بکشند. آنان هزاران چپ و میانهمیانه

کشف شده از طرف شما در  «ورژوازی داللب»خوب در این ارزیابی  ، رابرت دریفوس(«بازی شیطانی»

 کجا جا دارد؟
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های برهنه ضد شهری را ادامه ها و ظواهر دیگر، همان زورگوییپناه بلند منزل

افغانستان یک نظام جنگلی ضد نظام  دهند. سیستم کنونی نظام قدرت درمی

 .کندمقابل مردم سیطره خود را اعمال می انسانی با زور برهنه در

اوالً تا هنوز که هنوز است از آن جنگ که در آغاز اگر یک حزب نیرومند 

خواه وجود دموکراتیک استقالل یانقالبی  و همچنین در کنار احزاب بورژوا

مردم  ۀهای استقالل خواهانآمدند و یا  اگر گرایشوجود میه داشتند و یا اگر بمی

توانست کامالً ملی اگر نمی توانیم بگوییم که این جنگکردند میرا رهبری می

توانست تعریف گردد. باشد حد اقل یک بخش مهم آن در قاعدۀ جنگ ملی می

ریگن و »کدام واقعیت نیافتند. در عوض با سیاست ها هیچ «اگر»اما این 

های جهادی این جنگ جز و سرازیر شدن امکانات فراوان برای تنظیم «مستاچری

جا که حتی به سختی جا و آنتقل در ایننیروهای مس ۀجزایر کوچک پراگند

از تجاوز  یصورت عمده به بخشه توان برای آن فیصدی را در نظر گرفت، بمی

صورت حتی آن  ینا شوروی در منطقه تبدیل شد. در امریکا در رقابت با اتحاد

خود را درک نکردند و رشیدترین اعضای خود را به  ۀکه وظیفی نیروهای

این تهاجم همکاری کردند و اکنون هم به ه دند، ندانسته بگان تبدیل کرهجنگند

 دهند. تجاوزگران ادامه می ۀسفید کردن چهر

گی و برداشت هکه قبالً اشاره شد شاید محدودیت فکری، بیچارطوریهمان

زمان توجیه کند و یا از  آن توانست اشتباه ما را درنادرست ما از مارکسیسم می

ین فاصله ا ها سال از آن فاصله داریم و دراما حاال که ما دهاش بکاهد، سنگینی

شوند که تجاوز موازی امپریالیسم امریکا را ها پیدا میهنوز کسانی مانند این

نیز تجاوز امریکا را صرف در آمدن سربازان  2001بینند و حتی بعد از نمی

های با سیاستدهد که اینان یا مرزبندی دقیقی بینند، نشان میامریکایی می

را  امپریالیسم امریکا در افغانستان، منطقه و در جهان  ندارند و یا به نحوی آن

های که تجاوز امریکا را با پیدایش تنظیمینا دهند. گذشته ازیید قرار میأمورد ت

یعنی  که امریکا و ناتو و سایر شرکاتوانند یکی بدانند، حتی زمانیجهادی نمی
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نه تجاوز بلکه »را  ورند آنآافغانستان هجوم می ی جهان بربزرگترین قدرت نظام

« حامد کرزی»همین، به یاری و کمپاین  ۀپای و بر «کردندمی مداخله فکر

پنداشتن  *«مداخله»پذیرند که که میشتافتند. اما هنوز که هنوز است با آن

سربازان تجاوز امریکا درست نبوده تجاوز امپریالیسم امریکا و شرکایش را در 

که تفاوت تجاوز موازی امپریالیسم امریکا کنند، در حالیها خالصه میدار آنلباس

ها بسیار از همدیگر شوروی سابق، از نظر ارزیابی و موقعیت آن با تجاوز اتحاد

 تفاوت دارد. 

بنیاد )پرچم دو حزب بی ۀشوروی مخصوصاً در آغاز صرف بر پای تجاوز اتحاد

شوروی صورت  دار اتحادگاه مردمی و با تکیه بر سربازان لباسو خلق( و فاقد پای

گرفت، اما تجاوز امریکا حتی پیش از آمدن سربازان امریکایی با لشکر از جواسیس 

های های جهادی، با استفاده از شبکههای جاسوسی و تنظیملباس از شبکهبی

ایدیولوژیک  صورت پذیرفت. امپریالیسم امریکا سالح خطرناکمذهبی  ۀگسترد

تاریخی  ۀوسیع و گسترد ۀاختیار داشت که شبک آشنا به مردم، یعنی دین را در

 که سالح ایدئولوژیک اتحاداز نهادهای دینی و مذهبی را از قبل داشتند، درحالی

شوروی حتی برای صفوف دو حزب پوشالی پرچم و خلق نیز در بسیاری از جهات 

مردم  از یامپریالیسم امریکا در عین حال عدۀ وسیعناآشنا بود. تجاوز موازی 

الرغم میل شان، برای سربازگیری، انتقاالت، لوژستیک، را علی جاشدهبی

 ترانسپورت و ارتباطات مورد استفاده قرار داد.  

                                                             
دانند و چرا بین می «مداخله»، «گیری...سبا در» ۀالسست که اینان چرا تجاوز برهنه را در را جالب این*

گمان کشند، این هم از ابداعات تئوریک همین آقایان است. اما بیو تجاوز دیوار چین می «مداخله»

خطر جناح کرزی برای اینان در تصمیم شان برای تلطیف و هر چه محدود و کمۀ سخاوتمندانهای کمک
 نشان دادن تجاوز امپریالیسم امریکا، نقش اصلی را داشته است.

به این سو، آمدن  2001گیری کنونی شان که حداقل از موضع پس بهتر است  معلوم بفرمایند که ظاهراً

دانند، قبل از قطع کمک از جانب جناح کرزی و یا بعد از آن اتخاذ شده میامپریالیسم امریکا را تجاوز 

 این پرسش باید پاسخ بیابد. است؟
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 ۀامپریالیسم امریکا با ویرانگری جهادی و از آن طرف سیاست سرکوب وحشیان

را برای سربازگیری جهادی به نفع امریکا  ایهگستردشوروی عمالً شرایط  اتحاد

 کرد. فراهم می

دار سربازان لباس این نکات اگر ما تجاوز امریکا و شرکایش را تنها دره باتوجه ب

ایم  و هم عدۀ زیادی را به گمراهی ببینیم هم کوری سیاسی خود را عیان کرده

های و دیگران را بر شبکه نتیجه چه خواسته یا نخواسته چشم خود در کشانده و

بینیم و تجاوز امریکا را پنهان یافته را نمی آن بنا اصلی که تجاوز امریکا بر

های وابسته، لشکر طالبی تکنوکرات-های جهادیکه شبکهزمانی کنیم. تامی

افغانستان وجود داشته باشند، چه سربازان  های استخباراتی درلباس شبکهبی

رج شوند و چه نشوند اهرم اصلی تجاوز امریکا در کشورما نظامی از کشور ما خا

افغانستان، امریکا و در مجموع  حاکمه جدید در ۀماند. با تشکیل طبقباقی می

امپریالیسم غرب در ساختار طبقاتی کشور پایگاه اجتماعی وسیع و فاسدی را 

بت به جهت تجاوز غرب نسینا تدارک دیده، ایجاد کرده و تقویت نموده است. از

  دارتر بوده و هست. تر، ویرانگرتر و ریشهشوروی بسیار عمیق تجاوز اتحاد
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 از اشتباهی به اشتباه دیگر

رویم برعکس عنوان رساله به هیچ جای رسالۀ مذکور هرچه پیش میما تا این

که اشتباهات و مشخص کردن اشتباهات، ریشۀ اشتباهات و کسانی انتقاد جدی از

 یابیم. دوش داشته، نشانی نمیه اشتباهات را بلیت این ئومس

 شود و رهبری سازمان را درشرایطی که خود این نوشته مجبور به اعتراف می در

پندارد با یک رسوایی و انحراف بزرگ دیگر مواجه می «کار دو نفر»صورت 

دنیاست که  ها و احزاب م.ل درگردیم. این دیگر از الفبای اصول سازمانمی

دیگر سنترالیسم دموکراتیک  یطرف لیت فردی. ازئوباید جمعی باشد و مسرهبری 

 درسازمان و احزاب م.ل اصل اساسی است. 

ست که ارادۀ  اکثریت و جمعی را ن ااصل اساسی سنترالیسم دموکراتیک ای

کند و دموکراسی حقوق  و استعدادهای شخصی و حقوق اقلیت را تمثیل می

یک فضای دموکراتیک درون  سرتاسری در ۀکنگر زدهد. ارادۀ جمعی انمایش می

سوی کنگره وظیفه دارد که  مرکزی منتخب از ۀگیرد و کمیتتشکیالت ریشه می

کاربسته و در ه صورت خالقانه به کنگرۀ بعدی تمام مصوبات کنگره را ب تا

عمل پیاده کند.   گیری درجریان مشاوره و تصمیم های زمانی معین درپلینوم

کند که خود را به کنگره ارائه می کنگرۀ بعدی گزارش کار مرکزی در ۀکمیتاین 

 گیرد. می یا از طرف اکثریت کنگره مورد تأیید و یا تردید قرار

 «دونفر»که اغلب پرسیم که وقتیاین اصل بدیهی حاال میه باتوجه ب

شریک ین تصامیم ا گیر دارد و اکثریت سازمان  و حتی اکثریت مرکزیت درتصمیم

)همۀ سازمان( نسبت  «ما»توانیم اشتباهات را یکسره به نیست چگونه ما می

همان دونفراند بدون  «گیرتصمیم»گان اصلی را که اغلب هکنندبدهیم و اشتباه

باال اشاره  داریم؟ یعنی برضد این اصل بدیهی که در گویی برحذرپاسخ از جواب

بفرمایید این هم کشف  «.زیملیت را جمعی بسائورهبری را فردی و مس»شد 

 جدید رهبران  سازمان رهایی. 
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حضرت یاعل»ن از بازخواست و یا درواقع ئواند مصآنانی که اشتباه کرده یعنی

االحترام قرارداشتند. اما ل و واجبئوغیرمس «1964تولواک مطابق قانون اساسی

ین ا ازخوداالحترامان یک اکسیر حیاتی برای نجات واجبالن وئواین غیرمس

کنگره داد تاکه شرایط مخفی و اختناقی به ایشان اجازه نمیآن این قضیه دارند و

 .کنند را دایر

آلمان نازی  قبل از انقالب، در چین پیش از پیروزی انقالب، در ۀروسی مگر در

شرایط خونتاهای نظامی امریکای التین  و ایتالیای فاشیست، اسپانیای فرانکو و در

تر از ما قرار نداشتند؟ اما شرایط بعضاً صعب اب چپ کمونیستی دروغیره احز

کوشیدند این اصل باوجود آن با استفاده از امکانات گوناگون و حتی مهاجرت می

های فاقد مرکزیت دستهه را از حالت سازمان، ب هاحزبی را که بدون آن سازمان

کند، اجرا تبدیل می «مافیایی»عین حال دارای روابط تقریباً  دموکراتیک و در

 کنند؟

ین بیشتر چه ا ری ازنفدو گان یکنفری وهگیرندخوب معلوم است که تصمیم

از  ایهقبضه گرفته و شبک خواهند که قدرت و امکانات سازمانی را درمی

 را دور خود جمع کنند. اگر اشتباهی که نتوانند آن «هاگویان  و نورچشمیبلی»

 سازمان پاک نمایند.  ۀیعنی هم «ما»را پنهان کنند به آسانی  با دستمال 

ل و واجب ئوم زمان ظاهر شاه اگر پادشاه غیر مس.1964قانون اساسی حتی در

به  واقعیات قضیه، حداقل قانون اختیارات شاه را شود.  بگذریم ازاالحترام یاد می

ل و واجب ئوکه اشرافیت سازمانی هم غیر مسکند، درحالیحکومت تفویض می

 ایهنام گویا شرایط اختناق اجازه االحترام و هم قدرت مطلقه را قبضه کرده و ب

 اندازند.ها به عقب میدهد، برگزاری کنگره را دههنمی

شتر از م ما اکنون بیساز طرف دیگر با وجود اختناق وحشتناک دوران تزاری

نظرات لنین، تروتسکی، استالین، زینیف، کامنف،  ۀتوانیم نقطصد سال می

طور مشخص مورد ه بوخارین، کارل رادک و... را ب پلخانف، مارتف، مارتینف،

جنبش چپ افغانستان یا  سایر کشورها را. اما در طور ازمطالعه قرار دهیم. همین
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ها و اشتباهات جریان دموکراتیک نوین گیریم که تمام عیبدر این افراط قرار می

که به شکنیم و یا زمانیمی «زنده یاد اکرم یاری»فرق  را کاسه و کوزه کرده بر

سازمان انداخته  ۀی هم«ما»گردن ه های خود را بلیتئورسد تمام مسخود ما می

 کشیم. خود را منزه  و پاک از معرکه بیرون می

داخل  ابتکار نداشتیم که کنگره را در توانستیم یا استعداد وخوب ما نمی

استفاده  *کشورهای همسایه از پاکستان  و تاجیکستان افغانستان دایر کنیم اما در

این کار را انجام دهیم. مخارج چنین امر  †تر در هند  و ترکیهطرفکرده و یا آن

در  توانستند به نحوی تهیه کنند.گان میهمهم را هم سازمان و هم نمایند

 «چوتو»کستان از امکانات کمپ گرفته تا تظاهرات تا نهادهای گوناگون  و حتی پا

کار باشد.   توانست میزبان اینها وجود داشت. یک مدتی نورستان میشبیه جبهه

هم  توان امکانات دیگری رااین قضایا بپردازیم میه تر بتر و ظریفحتی اگر دقیق

خواستند قدرت نمی «اغلب دونفری»های مرکزیتشود که دریافت اما دیده می

عده از بهترین اعضای سازمان را که یکدست بدهند. تا جایی بالمنازع خود را از

دست ه عده را برای بگان تبدیل کردند  و یکهعده را به جنگندبقتل رساندند، یک

ال  دست دژخیمان گلبدینی و غیره سپردند، و حاه آوردن امکانات غیرضروری ب

جوی جنبش و اعضای سازمان قرارگرفته و  که زیر فشار اوضاع و ذهن پرسش

ی «ما»اند، اشتباه را نتیجۀ کار خود به افالس سیاسی و تئوریک  و معنوی رسیده

گاه مسئول این اشتباهات گی هیچهدانند که معلوم است، همسازمان می ۀهم

 اند.نبوده

 اند و حاضرسخاوتمندی روی آورده دستی وکه اینان با گشاده قدرهمین

ست که قضایا روشن گردد و سطح ا اند انتقادگونه را مطرح کنند نه برای اینشده

تجارب جنبش باال برود و یک تحلیل تئوریک خالق بر اوضاع مطرح شود، بلکه 

                                                             
 از شوروی مدتی در حالت ضعف مرکزیت قدرت قرار داشت.تاجیکستان بعد از جدایی *
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را  یهایاستفاده کرده تا سایر بخش «بگیرش که نگیریت»از همان شیوۀ بازاری 

که رهبری اند، تکفیر کنند. برای اینان هرکسیو فادار و رهرو آیندهکه به جنبش  

قلمداد کرده و  ...ها را قبول نکنند فراری وگر آناستفادهوءپ ر از دروغ و ریا و س

ها هوای وطن را تنفس نکرده و در کشورهای همسایه خود این آقایان که به دهه

همان کشورهای  مبارزه قلمداد کنند. درسنگر داغ  لمیده بودند، خودها را در

امکاناتی شرایطی که اعضای سازمان براثر سیاست نادرست و بی همسایه نیز در

شدند این دوستان شرایط مساعد  کام مرگ سپرده میه طرف اخوان وحشی ب از

ن را برای یک حلقۀ کوچک تدارک دیده و هر مزاحم و منتقد را یا به ئو مطم

 !رسیدندفرستادند و یا خودشان به حساب شان میشدن می جبهات برای کشته

برای سازمانی که برای عدالت  «دونفری ۀهای دربستدادگاه»و  «رهبری دونفری»

و  های دولتی طالبیکند و اندازۀ عدالتش کمتر از فاسدترین دادگاهمبارزه می

 نیست؟ جهادی است آیا این طعنۀ روزگار

وجود دارد که نه ازآن  «ما»نتقاد اینان صرف یک چنتۀ ابینینم که درما می

پشت جمع و  یابی اشتباهات، این کمین کردن درید نه ریشهآلیت میئوبوی مس

دیدگاه تاریخ و مبارزات پنهان کردن نه تنها سبب شرم و خجالت که خود را از

سازد و جسورتر می ترها را جدیگردد بلکه اینست نمیایک حس واالی انسانی

 دهند.  دیگران را مورد حمله قرار «بگیریش که نگیریت»تا با همان شیوۀ بازاری 

ها را پاسخ همسان ارائه آلود آنما قصد نداریم که به زبان فحاش و دشنام

برای پنهان کردن  دشنام روآورده وه هایی که اینان بهمان قسمت اگر در .کنیم

ها ست که نشان دهیم آنا ردازیم، هدف اینپاند میآلود کارگرفتههای لجنشیوه

 «اشتباهات گیری ازدرس»را نداشته و هرگز هدف شان انتقاد از خود هرگز سر

 نبوده است.

شان سودآور  ۀکه برای عد یهمان خطاهای دهند که هنوز هم دراینان نشان می

ملعبۀ نیات و منویات نادرست شان استفاده  ۀبوده و اکثریت سازمان را به مثاب

 کردند، گرفتارند. می
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رابطه برای توجیه خطاهای همگانی های بیاستفاده و آوردن نقل قول ۀشیو

ها و نیات استفادهوءخصوص خطاهای سودآور برای اینان یک مورد دیگر از سه و ب

و نوع تلویزیونی و  سازد. با ادبیات نوع فیسبوکیها را برمال مینغیرصادقانۀ آ

ل حیاتی و اشتباهات بزرگ جنبش را که ئخواهند مسابرانگیختن احساسات می

که اینان به رسالۀ  یعنوانه اینان آگاهانه ادامه دادند از دید همه پنهان دارند. ب

  .یمکندقت می «چپ»اند جنگ مقاومت و گرایش مذکور داده

 :نویسندمی

کشور  «در جنبش مارکسیستی»در همین بخش به دو گرایش راست و چپ »

م ناب و انقالب سکمونی»کسانی اطالق شده که طرفدار  گرا به«چپ»اشاره رفته و 

 «.بینندو مذهبی می مارکسیسم را در تضاد با جنبش ملی»اند و  «ناب

شرکت در جنگ ضدروسی را ها ابا از واقعیت این بود که کلیه مارکسیست

ها باید با دانستند که کمونیستدانستند؛ میمی پرستی انقالبیمغایر میهن

ترین ملت شوربخت های وسیع و عناصر پیشرو پیوند یابند. و این حکم درتوده

 حتی زرد و-دانستند که در هر مجمعیهزار بار بیشتر حیاتی بود؛ می دوران،

هایی که تفنگ در باید کار کرد چه رسد بین توده هستندها که توده ارتجاعی

ارتجاعی و بناءً ظلمانی جلوه نمودن افق. اگر  دست برخاسته باشند ولو با رهبری

های خورد، تودهنمی به قول لنین هیچ مقدار آزادی سیاسی به درد مردم گرسنه

ش مهاجمان نیز به ارشادات فیشنی و کتابی روشنفکران گو کرده بر ضدقیام

دوش آنان جنگیدن و در همان متن آگاه ساختن شان. در آن جز هم دادندنمی

گران راه ایستاد و نه طرف اشغالمقاومت می موقع برای نیروی چپ که نه طرف

دید که بار اصلی می اش را دهقانانسوم وجود نداشت. اگر چپ پایگاه اجتماعی

 بود تا آنان را آگاه و به سمتیکردند، شرکت در جنگ مطلق مقاومت را حمل می
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کردند. و باالخره مادامی که با تجاوز شوروی مردم افغانستان صحیح هدایت می

مرادف بمباران و کشتار و نابودی ملتی نادار دیدند، مخالفت  و دنیا سوسیالیسم را

و رسوا نمودن سوسیال امپریالیسم و  ها، به معنی ردمسلحانه با آن از سوی چپ

در شرایط  ، دفاع از سوسیالیسم و تثبیت جایگاه چپ بین مردم بود. کارنوکرانش

گی بنیادگرایی یا ارتجاع دیگر، کمال ههایی بری از آلودعادی بین توده

چکان بنیادگرایان با مردم محروم و درگیر جنگی تبر خون خواهد. اما کار زیرنمی

 *.از حالت اول ترضروری تر ونابرابر، هم دشوار است و هم بسا مبرم

اند، موضوع بحث رد کرده «ضد روسی»که چه کسانی شرکت در جنگ این

ما نیست. بحث ما با این سنگ مغز اصالح ناپذیر است که ما خود را حزب 

کمونیست چین در زمان تجاوز جاپان تصور نکنیم. ما یک سازمانی بودیم که تازه 

های انشعاب در بدن نوز زخمبخش رفیق مجید کلکانی از ما جدا شده بود و ه

 کتله جدا شده با رفیق مجید کلکانی و سازمان ما تازه بودند.

)ف.ف(  حاضر ۀگان نوشتهدر چنین شرایطی ما همه به شمول یکی از نویسند

)پیش از انقالب چین( ای خود را در لباس حزب کمونیست چین و ارتش توده

سازمان ضعیف هستیم و تازه اولین ما فراموش کرده بودیم که یک  دیدیم.می

 ایم.کارهای تئوریک خود را آغاز کرده

بافت تشکیالتی ما متناسب با دوران اختناق دوران تجاوز شوروی نبود. کمیته 

توانستیم، با دستگیر شدن یک های سازمان تعداد شان زیاد بود و ما نمیبندی

را بر فاتالیسم یا پیشرفت کار  فرد از یک کمیته دیگران را مخفی کنیم.

چه واقع شد تر از آنکه ضربات بر ما سنگینتقدیرگرایی گذاشته بودیم. علت این

نبود و نه بر پایه توانایی ما، بلکه بر پایه درهم برهمی دولت پرچم و خلق قرار 

 داشت.

                                                             
 20صفحه  «...گیری با درس»*
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جنبش اصالح سبک کار نداشتیم. قبل از آن چنانکه اشاره رفت، یک فرد غیر 

راه انداخته بود  «قیام باالحصار»مان حرکت کودتایی را زیر نام انتخابی بجای ساز

ها این که بهترین کدرهای نظامی و سیاسی را در معرض مرگ قرار داده بود.

حاال کسی که در حدود چهل  گی سازمانی ما بود.ههای واقعیت زندصرف از نمونه

را بسته است، های خود شود و هنوز هم چشمسنگی مغزش باز نمی هسال بعد گر

 چگونه بیدار خواهد شد؟

کردیم یا نه؟ صحبت صحبت بر سر این نیست که باید در جنگ شرکت می

کردیم. بر سر این است که قبل از هر چیز باید، فکر رهنمای خود را تدوین می

ها و ابزاری که الزم است به یک سازمان ز بده و چابک سازمان را با تمام شیوه

در جنگ ای های فعالیت سیاسی و تودهبعد در کنار سایر عرصهکردیم، تبدیل می

های سازمانی در بین مردم و به صورت انتقال هستهه نه به عنوان جنگنده، بلکه ب

ها و نهادهای مخفی و علنی و با توجه به مشخصات وجود آوردن متنوع سازمان

انداختن جنگ راهه کرده با ب ها، مردم را آگاه، بسیج و سازماندهیو سطح توده

کوشیدیم که علیه هر دو تجاوز اتحاد های ممکن تا حد اکثر میدر مقیاس ایتوده

شوروی و امپریالیسم امریکا جنگیده، دایرۀ خصلت ملی و انقالبی جنگ را تا جای 

 ممکن وسعت بخشیم.

کنیم که هر نهضت و جنبش درجهان از طرف دیگر این نکته را باز تأکید می

 هستیم؟ جنبش چپ نیز وظیفه داشت در هخود بپرسد که ما ک همیشه باید از

 هستیم؟ ههمه شرایط و حاال نیز از خود بپرسد که ما ک

متشکل که تمام نیرو و امکانات و اهداف ما مربوط حوادث  یآیا ما یک جمع

 تاکتیکی–ایمرحله-که ما وظیفه داریم که از حوادث روزمرهروزمره است و یا این

 و استراتیژیک گرفته به سوی هدف غایی خود گام بگذاریم؟
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اند و سرلوحه کار خود قرارداده طبقات را درجامعۀ بیه ها رسیدن بکمونیست

مراحل رسیدن به آن را مطابق به شرایط زمان  و مکان  و تحلیل مشخص تعیین 

 کنند. می

را به سوسیالیسم  گان شان، سوسیالیسم تخیلیهدهندمارکس و انگلس و ادامه

علمی مبدل کردند. ما اکنون با علم سر و کار داریم نه با احساسات.  ما اهداف و 

وجود آوردن ابزار معین به پیش ه ها  و با بما را بر پایۀ اسلوب و شیوه ۀمبارز

سنجیم و های خود را میها و عدم تواناییها، تواناییها، فوریتبریم. ضرورتمی

جویا و  ،ست که ما جنبش را نیروی تداوم پویاا ترین وظایف ما اینیکی از مهم

 گویا ببخشیم. 

های کوچک نیستیم. در جامعۀ افغانستان برای پروژه ایما نیروهای مرحله

های تواند یک حماسۀ فردی باشد. به اندیشهوجود انقالبیون چپ هرکدام می

، خود به تنهایی سنتی -مذهبی ۀچپ رسیدن و چپ شدن هر یکی از ما در جامع

دست نیامده ه آسان ب انسانی ۀها بوده است. این سرمایگذر از بسیار دشواری

 است.

انقالبی از یک طرف  ۀیک پروسۀ مبارز از این جهت حفظ نیروهای ما در 

 بسیار مهم و از طرف دیگر ضامن حیات سیاسی ما خواهد بود. 

چشمی با های همهم با انگیزهنیک شیوۀ معین و آه ما ب ۀمحدود کردن مبارز

تواند می کهسایر نیروها و دالیل احساساتی، یا حماقت آشکار است یا نیات شوم. 

های مبارزه از بین شوروی همه عرصه زمان جنگ ضد اتحاد بگوید که حتی در

 مبارزه بود؟ ۀرفته بودند و فقط جنگ و فقط جنگ یگانه شیو

جنگ، فقط تفنگ گرفتن و جنگنده تقدیم  کردن دردیگر  چرا اینان از شرکت 

 دانند؟  کردن را می

ها برای جنگ بسیج و آگاه کردن و سازماندهی توده ایالفبای جنگ توده

که نتوانستند تغییر طرف دیگر کسانی ها جنگیدن. ازاست نه خود به کفالت توده



 
 

جنبش چپ افغانستان |مشعل رهایی   | 99 

 

 

سم و شرکا موازی امپریالی شوروی را در خدمت تجاوز سریع جنگ ضد اتحاد

رسید و اینک نیز که با این افکار وداع  «کرزی» ببینند، گپ شان به دفاع از

 های صفوف جنبش چپ را دراند بازهم ایمنی و محافظت انقالبی اندیشهنگفته

 دهند. عرض خطر قرار می مقابل بادهای سهمگین تبلیغات امپریالیسم غرب درم

تواند مسلط شدن تقریباً کامل تجاوز این رساله نمی ۀجا که ذهن نویسنداز آن

شوروی ببینند آن جنگ را جنگ  موازی امریکا و شرکا را برجنگ ضد اتحاد

کار م جنایتسدانند و مؤکداً خواسته یا نخواسته جهادیها میتوده و دهقانان-ملت

دارند. چنانکه در صفحات قبل نیز یاد را نمایندۀ توده و خواست توده معرفی می

شوروی و  جنگ و تجاوز اتحاد براندازدیم، باوجود سیاست خانمانآوری کر

م که منجر به کوچاندن هزاران هموطن ما از سشکل جهادی امپریالیسم غرب در

 روستاها به شهرها و یا مهاجرت به کشورهای نزدیک و دور بود، اما مردم در

هم که به  یهایحتی آن گی غیرجنگی مشغول بودند.همجموع به تولید و زند

گی غیرجنگی را هوجود آوردن جوامع مهاجر، زنده مهاجرت روی آوردند با ب

 برگزیدند. 

موقع برای نیروی  آن در»مذکور ۀنوشت ۀالنئواز این جهت این حکم غیرمس

« گری که نیروی سومی وجود نداشتمقاومت که در جهت مقاومت و برای اشغال

ها به کشد. اصرار اینا به پیش میغایت منحرف و حتی خطرناکی ره دیدگاه ب

مقوله مقاومت بگنجانند، اگر نمایش محدودیت  م را درسکه حتماً جهادیاین

به اصالحش داشت ولی اگر این اندیشه امروز توان، ا میدفکری و جهالت است می

  ۀجاها کشیده است، اندیشکه امروز است و تجاوز موازی امریکا سرش به این

 ن زمینه باشد حق داریم به نیات اینان شک کنیم. اصلی شان در ای

 ۀگران شوروی و تجاوزگران امریکا )رسالعکس این تفکر خام جدال بین اشغال بر

 ( راه سومی بزرگی وجود داشت: .کندرا مقاومت تفسیر می آن
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هر دو طرف تجاوزگران، مورد  روستاها مردم در تولید سهیم بودند و از در

نفوذ و تقویت مقاومت مردمی  ۀهای چپ زمنیگرفتند. برای سازمانستم قرار می

های دفاعی و حفاظت از مردم را با بسیج و سازماندهی آنان و ایجاد میکانیسم

 توانست فراهم کرد.می

در شهرها مقاومت در مقابل رژیم دست نشانده در اشکال گوناگون ازمبارزۀ  

آمیز  در حتی تظاهرات مسالمت ها وصنفی گرفته تا برانگیزاندن اعتصاب

شد را می هاپوهنتون و مکاتب ، ادارات،های تولیدیهای گوناگون کارگاهپوشش

 سازمان داد.

اش شوروی و رژیم دست نشانده جنایات اتحاد در مهاجرت نیز مردمیکه از

ها مجبور به فرار شده بودند، هایی که در روستاها از شر جهادیصدمه دیده و آن

گذاری کرده، های چپ  در آنجاها هستهکرد تا سازمانوسیعی را فراهم می ۀزمین

جنبشی را  ۀفعاالنه هم با تداوم و حفظ نیرو و هم با گسترش نیروهای خود زمین

ها به تجرید، انفراد و کرد در برابر آنفراهم بکنند که دشمنان مردم را مجبور می

 نشینی کشانده شوند. عقب

ه داشت در جنگ شرکت ج ست نه بامکان آن وجود می ی نیز کهیدر جا

های مردم به هر میزانی که رو جنگ بلکه با بسیج تودهعنوان جنگنده و دنباله

 دادیم. رفت، تا اوضاع را تغییر میممکن بود جنگ به آن سمتی باید می

 دوستان ما گی تا هنوز که هنوز است چشمان اینهزدمی بینیم که جنون جنگ

 ۀگویند هرکس به این نسخۀ دست داشتها میها بسته است. اینواقعیت را بر

طلب است اما خود این غازیان استراحت طلباستراحت -«فراری»آنان برابر نبود 

زیستند حق دارند که آبادنشین که در مهاجرت نزدیک با امکانات کافی میاسالم

های نوع جهادی جنگندهه ا بنباشند. زیرا بسیاری رفقای رشید ما ر «فراری»

فرستادند و با ریختن خون آنان پیشانی خود جنگ میه ها را بتبدیل کرده و آن

 کردند. را سرخ می
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 اینان مینویسند: 

ه ناحق خو د را به توانستند به دهقانان صال دهند که بترین اینان میشرمآیا بی»

ناموس تان را فعاًل تحمل کنید که ه غالمان ب ها وتجاوز روسکشتن ندهید و

  «جنگ تان جنگ روبل و دالر است؟

طور ها را اینشرمی را دوباره به این نویسنده تقدیم کنیم، فکر ایناگر لفظ بی

 گویند:باید بیان کرد  که به مردم می

 ها وکشتن بدهید با کشته شدن شما راه تجاوز روسه ناحق خود را به ب»

م سامریکا و جهادی ۀکنید. و تجاوز وحشیان را بیشتر باز وس تاننامه شان ب غالمان

  «را به آنان تقدیم نمایید. خود فرش کنید و ناموس تان ۀرا با جناز

کوچه و  ۀرا که مردم ساد یهایو چند دهه، واقعیت هآیا با گذشت یک دور

علیه بازار دانستند، نتوانست چشم و فهم شما را باز کند که ببینید، ختم جنگ 

شوروی به نفع تجاوزگران مقابل یعنی غرب تمام شد نه ملت و مردم و نه   اتحاد

کاش زبان روشنی در همان زمان وجود  های درگیر مبارزه و ا نقالبیون.توده

ه ناحق خود را بکشتن ندهید و تجاوز به داد: بداشت که به دهقان صال میمی

ها اجازه دهید. غالمان آن نه به امریکا وها و غالمان و ناموس تان را نه به روس

دست ه خاطر منافع خود و منافع ملی سالح به توانید که خود بای مردم اگر می

یک  بگیرید خوب، در غیر آن به اشکال دیگر مبارزه روی آورده و در خدمت هیچ

 ین تجاوزگران قرار نگیرید. ا از

 یند که:فرمااینان باز د رفشانی کرده از زبان مردم می

علیه آنان  د کرد؟ امروزنکار را خواه اینچه کسانی اگر ما اجنبی را نرانیم »

  «عمالش. ای و.آی.جنگیم و فردا علیه سیمی
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و لشکر بزرگ  و  شود که به نظر اینان، خواننده حتماً متوجه می

 نیستند. *«اجنبی»علنی و مخفی امپریالیسم امریکا و غیره در زمان جهاد، 

ها، ملت و جنبش گرفت، چنین شما توده ۀکه از کار، عملکرد و نوشت اینتیجه 

 «جنگ مقاومت مردم و توده»های خود فروخته را روز جنگ جهادی شد که: آن

ای و شرکا همکاری .آی.سی ۀنشاندبیان داشتید و بعد از آن امروز با رژیم دست

 کردید.

قدر جاهل گذارید، مردم ایندهان مردم می باورکنید این حرفی را که شما در

م فاصله گرفتند به انواع، اقسام و اشکال سکه از جهادیو نادان نیستند. مردمی

خصوص  ه ها در داخل و خارج افغانستان نشان دادند. بگوناگون نفرت خود را به آن

ته و های بسها درآورده شد، مردم با دروازهکه کابل به اشغال جهادیدر زمانی

ها نشان دادند و قبل از آن نیز در جنگ های خالی، نفرت خود را به آنجاده

 ها، ترجیح دادند. شوروی را به جهادی آباد همان رژیم وابسته به اتحادجالل

شوروی  اند که نیروی اجنبی را صرف در اتحادقدر احمق نبودهمردم هرگز این

آی، جهادی و .اس.امریکا را در شکل آیامپریالیسم  ببینند و نیروهای تجاوز

دهان مردم ه هایی که بخود را با گپ ۀماندطالب اجنبی ندانند. اینان شعور عقب

امروز » :گویندزبان مردم می کنند. یعنی به نظر اینان وقتی ازگذارند رسوا میمی

کدام  «...عمالشان ای و.آی.جنگیم و فردای پیروزی علیه سیعلیه اینان می

دست امپریالیسم امریکا ه روزی؟ یعنی با وجود در دست داشتن تمام جنگ بپی

 نیز صحبت کرد؟ «پیروزی»توان از می او شرک

غیر  گی این دوستان آشنا هستیم درهماندعقب ست که ما با جهالت وا خوب

ها را مستقیماً مدافع تجاوز امپریالیسم غرب بدانیم. وجود ندارد تا این ایهآن چار

                                                             
تجاوزگر به حقوق مردم اگر اجنبی باشد و یا ستیزی، خود یک مفهوم اعصار قدیم است. مفهوم اجنبی*

یک ذهن   ۀدهندجای تجاوزگر را برجسته کردن، نشانه اجنبی بودن  ب خودی باشد، محکوم است. اصوالً

مانده است. مردم جهان امروز منافع مشترک زیادی با هم دارند که به همدیگر به آن مفهوم عقب

 نیستند. مفهوم تجاوزگر اما فرق کامل دارد.  «اجنبی»وسطایی قرون ۀماندعقب
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ها باوجود ها بگذاریم. یعنی به نظر اینجهالت این بهتر است که فرض برپس 

تواند حالل که امپریالیسم امریکا و عمالشان در رأس باشند چنین حرکتی میآن

ها در جهت ها و خلقیملی باشد. درست همان استداللی که پرچمی ۀلئمس

ها نیز افغانستان داشتند. آنشوروی در  مخالف در دفاع  و توجیه از تجاوز اتحاد

توجیه  «استقالل افغانستان های غرب برای دفاع ازعلیه اجنبی»خود را  ۀمبارز

 کردند. می

شوروی امیدواری به نهضت  اتحاد اگر در آغاز تجاوز !دوستان عزیز ،نه

ین بود که هنوز ا کرد درخود را طی می ایخواهی مسیر ملی و تودهاستقالل

های جا وجود داشتند. مانند حرکتجا و آنمی و خودجوش اینهای مردقیام

حوت هرات، سوم حوت کابل، حرکت مدارس مکاتب دخترانه 24 حرکت چنداول،

 جات وهزاره-غیرتنظیمی در بعضی از مناطق مانند نورستان و جبهات قومی و

نیروهای  گی وهماندثیرات عقبأین حرکات خودجوش نیز تا )هرچند در غیره

شود گفت این حرکات اند.( اما در مجموع میکار به نحوی مشهود بودهانتخی

شود گفت ش تقریباً می1360یند. ولی تا سال آحساب میه خودجوش و ملی ب

شوروی در اختیار امپریالیسم غرب  جنگ ضد اتحاد بیشتر از نود و پنج  در صد از

زمان این تغییر شگرف  آن در*.)شرکای شان رژیم ایران و پاکستان( قرارگرفته بود

خواهی نقش داشتند کمتر توجه کردند.  را همه نیروهایی که  در جنبش استقالل

دست ه ها و بها، بسیج تودهکه قرار بود مبارزۀ شان تکیه به تودههاییحتی چپ

امکانات غیر وابسته بود، نیز از وظایف  آوردن سالح  در میدان جنگ با استفاده از

هایی که به طرز مشکوکی از مجاری مختلف یده و به منابع سالحخود چشم پوش

                                                             
 رژیم جمهوری اسالمی ایران علی الرغم تبلیغات در آغاز تجاوز موازی غرب با تجاوز اتحاد شوروی و بعداً *

که شوروی به فروپاشی نرسیده بود، در در تجاوز علنی امریکا در کنار امریکا قرار داشت. هر چند تا زمانی

گرفت. این هم اتحاد شوروی هم برای نفوذ بر عمالش در افغانستان امتیاز می های سیاسی ازکرشمه

های جهادی که حامل و عامل تجاوز امریکا بودند، همه در ایران از آزادی کامل روشن بود که تمام تنظیم

 برخوردار بودند. عمال جهادی ایران که جای خود را داشتند.
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گشت، روی آوردند و یا در بازار سالح حاضر و آماده را خریده و حتی  تقسیم می

شخصیتی  شدند تمام هویت فکری ومی های جهادی مجبوردر زیر پوشش تنظیم

بنمایانند.   «قجهادی صاد»خود را انکار کرده و در بهترین صورت خود را به مردم 

زمان دیدیم، عالیمی وجود دارد که در آنزمان این تغییر را می ما باید در آن

باری گشتند. اما حاال که چنین دوران خونین موارد مطرح میا نقطه نظراتی در

زمان گذشته و هنوز هم این آقایان تجاوز وحشی امپریالیسم امریکا و شرکا از آن

وحش، حداقل در موزیم به  ِها را اگر نه در باغدانند باید اینلۀ ملی میئرا مس

 نمایش گذاشت. 

گان این هکنندکه گفته آمدیم در ذهن ارائهطوریبا تمام این اوضاع همان 

شوروی یک جنگ ملی بوده  همان آغاز تا انجام آن علیه اتحاد رساله جنگ از

گویند داریم، اینان به مردم می ها این مطلب را بیاناست. اگر به زبان خود این

نکنید چون که  «غالمان به ناموس تان را تحمل ها وتجاوز روس» که دهقانان

ها به ناموس تان را قبول غالمان آن آی و.اس.امریکا، آی اجنبی هستند اما تجاوز

  !کنید چون اجنبی نیستد

بنیادگرایی و ازهای عاری در بین توده کار در شرایط عادی»ها به نظر این

های که در بین تودهاینان کسانی یعنی به نظر»خواهد. ارتجاع دیگر کمال نمی

گی بنیادگرایی مستقیماً در ارتباط نبودند و مبارزه با ارتجاع هشهرها که باآلود

ها ارزشی نداشت. شوروی و دولت دست نشاندۀ آن دیگر یعنی قوای نظامی اتحاد

مبارزان چپ و دموکرات که در حوزۀ تحت نفوذ دولت فعالیت  ۀمگر این هم

اما تنها کار زیر تبر بنیادگرایان و کار با مردم »ها کمال نداشت؟ کردند کار آنمی

 «تر از حالت اول.در جنگ نابرابر دشوار است و هم بسا مبرم

و یا  باید شرایط سخت را انتخاب کنند مگر انقالبیون مازوخیسم دارند که حتماً

 ۀکند که کدام عرصه برای مبارزه انتخاب شود. مبارز!ضرورت مبارزه ایجاب می

دانش انقالبی استوار است و  ۀانقالبی بر پای ۀنیست. مبارز «کاکه بازی»انقالبی 

های مخصوص است. دفاع و تهاجم، پیشروی و ها و استراتیژیدارای تاکتیک
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تراتیژی انقالبی و در مجموع به نشینی همه منوط بر این است که به اسعقب

 کند یا نه؟هدف غایی خدمت می

ها کشته که در پولیگونگذشته از آن، پس این همه زندانیان سیاسی و کسانی

گشتند به نظر اینان در شرایط عادی قرار داشته و گور میهبشده و اغلب زنده

 اند؟ارزش بودهنداشته و بی «کمال»شان ۀنتیجتاً مبارز

در زیر »برای اینان کار برای این  ت قضیه اما چیز دیگری است.واقعی

های امن در کشورهای اهمیت داشت که خود خانه «چکان بنیادگرایانتبرخون

ها به اعضای رشید همسایه را برگزیده بودند و در زیر هوای مالیم ایرکندیشن

های خانهقصاببه  گانهههمین سیاست بچ ۀدادند تا بر پایدستور می سازمان

 *بنیادگرایان سپرده شوند.

راست از لنین و مائو بدون توضیح آن  های چپ واینان با نقل قول

بدون توجه به توانایی و ضعف جنبش  اند،که این رهنمودها را دادههاییموقعیت

ما در کشور و فرق شرایط سیاسی افغانستان و خصلت جنگ در روسیه قبل از 

ناپذیر فکری خواهند انحراف عالجیش از پیروزی انقالب، میانقالب و بعد چین پ

 خود را پنهان دارند. 

                                                             
سازمان از امکاناتی بود که بدون کار  ۀاستفادءروشن گردد، سوبسیار مهم و حیاتی که باید  ۀیک نکت*

نام کار سازمانی ه سره بشد و یکنام حاصل میهای خوشها و خانوادهسازمانی از طریق نفوذ شخصیت
خانواده که   بزرگ انقالبی با پدر ۀیک خانواد گرفت. مثالًگوناگون قرار می ۀاستفادءسبب تفاخر و سو

وبود خود را در خدمت سازمان قرار دادند. این احترام در شرق افغانستان بود، تمام هستشخصیت مورد 

نفر از فرزندان رشید شان و همسران شان، 14 خانواده همراه با پدر خانواده، با دو مادر نمونه و انقالبی و

والیات ننگرهار،  وبود سازمان در شرق کشور دربا تعداد زیادی از نسل دوم این خانواده در واقع هست
اگر وجود  در پیشاور، مردان، دیر و غیره جاها بودند. کنر و لغمان و حتی در مهاجرت پاکستان مخصوصاً

 ۀده»شان را که از دوران مظاهرات  ۀانقالبی که بیشترین قربانی را در راه سازمان داد و مبارز ۀاین خانواد

هم از ماند که آنیز بسیار کمی برای سازمان میامتداد داشته، از سازمان منفی کنیم چ «دموکراسی

 است.گونه در سایر جاها بودهامکانات همین
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آشنایش که از مجاری دیگر همه با آن آشنا  مذکور ازشیوۀ ۀنویسنده رسال 

 ترسو،»هایش مانند کار برده، که نمونهه هستند، همان ادبیات بازاری را ب

سیاست در افغانستان » نویسد:.  او میاست «و غیره بزدالن فراری، طلب،عافیت

در  هاگاهشد و نه از اقامتقیام کرده شروع می یهایاز درون فقط همان توده

  «غرب»داشت تا در کنار کاش این دوست این قدر شهامت اخالقی می «غرب.

 آورد.آباد و سایر شهرهای همسایه نیز نام میاز  شهرهای آرام  اسالم

چند نفر در غرب یا  یانتقاد مهم به موقعیت جغرافیایتقلیل دادن ارزش یک 

ماهی  ط کردن وآب را خِ » ۀجا، یک مالک مارکسیستی نیست این شیو چند

گر در تمام سوال عمومی و ذهن پرسش عامیانه است. اوالً این انتقاد و «گرفتن

ها را متحمل شدیم.  در که ما چرا این همه شکستسازد، اینجنبش چپ را می

ایم. این تئوریک دارد که پس سیاست و راه اشتباه را رفته ۀاول چنین ترجم گام

سوال در ذهن صدها زندانی چپ و متمایل به چپ و دموکرات وجود داشت. 

این  که به دشمن بپیوندند ناامید و از جنبش بیرون راند.صدها نفر را بدون این

ها را که انجام فداکاری همه زحمات وهای مبارزان چپ بود که آنسوال خانواده

وجود بیاورد که اگرنه در حفاظت ه می بسداده بودند و جنبش نتوانسته بود میکانی

دست داده بودند گامی  که اعضای مبارز خود را ازهاییخصوص آن خانوادهه آنان ب

 سواالت شان پاسخ داده شود. ه بگذارند حداقل ب

های گاهاقامت»برگشته کسانی را که در جنگ ست شما غازیان زنده ازا خوب

که هرچه را  هاآن ۀکنند جواب ندهید. گیریم دربارشما انتقاد می از «غرب

که با میتودها و حکم شما درست باشد. آیا شما برای زندانیانی گویید،می

ها چالها و از آن جمله سازمان رهایی در سیاهم تقریباً احمقانۀ سازمانسمیکانی

آیا  جوانی خود را از دست دادند و شکنجه و کشته شدند پاسخ دادید؟ رفتند،

ها، ساختن گیریهای لیستلیت قبول کرد که چرا این شیوهئوکسی مس
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ین ا کدام یک از «نبوغ»های پ رتعدد در شرایط جنگ و اختناق، نتیجۀ کمیته

 است؟ل بودهئواالحترامان غیرمسواجب

 از یکه همیشه موجود است!! اما قسمت زیاد اشتباه کردیم، «ما»خوب اکسیر 

که حاال مجبوراند، بدون ج رم و اشتباه، صرف برای پوشاندن سلطنت  «ما»ین ا

های سازمانی، پیش از قربانی شوند، همیشه در هسته «دونفر»کوچک 

ارتباطات امن  ۀکردند که آیا این شیوها این سواالت را مطرح میگیریدست

شد که سازمان یا در پاسخ برایشان آگاهانه و معمواًل دروغ گفته می است؟

 ها فکر همه چیز را کرده است! سازمان

 های مخفی غیر چپ اینهای چپ و حتی سازمانرنگ سازمانهم اشتباهات

گرفت. ها هیچ یک از اشتباه دیگری درس نمیرساند که در تمام سازمانرا می

سازمان اولی که چنین اشتباه را مرتکب شده بود به علت نبودن تجربۀ شاید 

که بعداً عین اشتباه را تکرار کردند، یهایاش قابل درک باشد. اما آنقبلی اشتباه

های دیگری را حتی متالشی شدن سازمان که در جریان این حوادث وکسانی

کارگرفتن ابزار دیگر را ه ب تغییر شیوه و گیری وگونه ارزیابی درسدیدند هیچمی

، کردندها اطمینان طلب میگرفتند حاالنکه صفوف سازمانی از آنیدر پیش نم

 بخشش نیست. دیگر قابل اغماض و

که جمالت عامیانه اما مطنطن مطرح در هیچ جای این رساله به جز از مواردی

تنها در شرایط که نه مثابۀ نیروییه گان و مبارزان چپ بهشود، نقش رزمندمی

سیاست  ۀبرندعنوان نیروی اصلی پیشه تجاوز موازی آن ب تجاوز اتحاد شوروی و

های استراتیژیک های جدید برای سیاستحفظ این نیروها، سربازگیری انقالبی و

تر مطرح نیستند. نقش مبارزات انقالبی چپ برای اینان مدتهای بلندهدف و

زآور و نهایتاً سبب افتخارات روزمره گوشت دم توپ، امتیا نقش دیکوری و

پدران مادران فرزندان و زنان و دختران به همسران شان » نویسند:می است.بوده

  «...کردندخجالت می گی وهبالیدند که در مقاومت باشند و الی احساس شرمندمی
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جا چرا از رفقای دختر و زن این ادبیات بسیار مردساالرانه است. در این اوالً

دیگر مگر انقالبیون هدف شان باید این باشد که یا  گردد؟ادی نمیی

های شان به وجود گی نکنند و یا سازمانهشان احساس سرافگندهایخانواده

کجا  از» :نویسنددیگران فخر بفروشند. باز اینان میه ها بشدن آنمبارزه و کشته

کردند با بادی به مبارزه پشت نمی «انقالبیون»بود معلوم که اگر اخوان هم نمی

شد اگر انقالبیون با نثار خون می داردر افغانستان لکه گریز اینان مفهوم روشنفکر

که ینا از» بخشیدند.طالبان را تداوم نمیمشروطه ۀها حماسدر جبهات و زندان

اینان بازهم با یک ادبیات لومپنی مواجه هستیم مجبوراً باید از آن بگذریم. به نظر 

روشنفکران انقالبی، خون خود را نثار کنند تا مفهوم روشنفکر در افغانستان 

 !نشود دارلکه

طبقه وقتی یک یا چند سازمان که هدف غایی خود را رسیدن به جامعه بی

وظایف پیشرو را ایجاد  ،های با اهداف گوناگون را در نظر دارنداند و انقالبگذاشته

اند. متحد ملی و وسعت بخشیدن مبارزات قرارداده ، جبههایحزب، ارتش توده

که خاطر اینه نظری صرف بگذاشته و سیاست را با چنین تنگ پاهمه را پشت

دار نشود اعضای خود را به ریختن  خون شان در افغانستان لکه مفهوم روشنفکر

احساس ریختن نه به اندازۀ خون ریزان، اما  دهد اگرکنند. این نشان میدعوت می

 ریزی دارد. خون در اینان نیز نشان از شهوت خون

 توانستیم بگیریم وریزی ما در شهید تقدیم کردن را میاگر جلو شهوت خون

دادن را ج ز در موارد الزم نه صرف قربانی بودیم وبه خون انقالبیون ارزش قایل می

های رشید و آگاه را گرفتیم جنبش چپ ما اکنون انسانبرای تفاخ ر در نظر می

جا های بیهای بر اثر سیاستشدنتوانستند در مجموع حفظ کنند و کشتهمی

رهروان جنبش چپ را به  بزرگ از یتوانستند یک بخشکه انجام گرفتند نمی

جز عدۀ کمی، حتی ه غیر سیاسی شدن وا دارد. متأسفانه ب گی وهسرگشت

های پیهم را مبارزان که شکستگان و هباختفرزندان آن جان ها وخانواده
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های فردی را در طرف گیری و نخوت رهبریطرف، عدم درسدیدند از یکمی

 گرفتند. گی شده و معمواًل آن راه را پی نمیهدیدند. نیز دچار سرگشتدیگر می

گردد به عدم آگاهی، عدم تدارک می لیت تمام این اشتباهات البته برئومس

سازماندهی درست و باالخره محدودیت کلی فکر جنبش در آن درست، عدم 

گی خود را نشان دادند و ما بهترین هها ورشکستکه این سیاستزمان. اما زمانی

گی بر هفرزندان این جنبش را در کام مرگ دیدیم و چنین اوضاع پر از پراگند

و از  زنندمسئولیت هنوز سر به سنگ میبی ۀجنبش چپ مسلط شد، باز هم عد

مباهات  ۀانقالبیون لذت برده و آن را مای« ریختن و چهارشقه شدنخون»

 دانند. می

 طالبی جهادی، القاعده، ،اینان که اکنون در افغانستان حاکمیت سیاه طالبی

خواهند اند، باز نمیدر زیر سرپوش تجاوز امپریالیسم امریکا را دیده و تکنوکرات

 های قوی ازشوروی اگر در آغاز رگه ه اتحادچشم خود را بازکنند که جنگ علی

از تجاوز امپریالیسم امریکا   یزودترین ف رصت در دریایه خواهی را داشت، باستقالل

 و غرب غرق گردید. 

اند که سیمای تجاوز امریکا را همچنان به عنوان جنگ اینان قسم خورده

است نادرست را جهت هرکه را که این سیینا مقاومت ضد شوروی بشناسند و از

که عنوان نامند. اینان با وجود آنمی ی...و چی برد، فراری و چزیر سوال میه ب

گیری از اشتباهات و ظاهراً انتقاد از خود است، اما در تمام نوشته شان درس ۀرسال

گناهان فرار  از زیر بار کارانهی، فریب «ما» ۀپذیری با استفادلیتئوبدون مس

است زیرا  «بگیرش که نگیریت»طور که گفته آمد ها همانکار آن ۀکنند. شیومی

خواهند یک جا نیز که میدیگران را انباشته است. آنه در تمام نوشته حمله ب

 خرده انتقادی از خود کنند، در حقیقت عقب رفتن برای خیز بلند است. 

ین ا اید حداقل درها همه را محکوم کردهشما که از مجاری گوناگون سال

زدید. در یک پاراگراف طوالنی خود میه کردید یک سوزنی نیز بنوشته لطف می

همان ادبیات لومپنی خودشان عاریت  شان باشد و از ۀین نوشته که اگر اجازا از
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 *«تخلیه»طرز عجیبی خود را ه گرفته و به خودشان تقدیم داریم. باید بگوییم ب

را حفظ  جنگ و مقاومت قوا را داشتید و آنپرسند: بار دو ها میاند. آنکرده

 کردید؟

که این سیاست جنگ مقاومت نماند، دوم  کسانی ،جواب: اول  این جنگ

اشکال گوناگون به  مبارزه ادامه دادند. در  نادرست شما را رد کردند، در انواع و

تید که داش یمقابل، این سوال از شما  باید شود: شما که سازمانی داشتید آیا قوای

 را حفظ کردید؟ آن

 ؟را آیا با مارکسیسم آشنا ساختید آن ۀآوری کردقوای تازه جمع»پرسند: می

جواب: آقایان خوب گوش تان را باز کنید. این سازمان ملکیت شخصی شما  

کنید و از مجبوریت نبوده و نیست. هر چند تا هنوز با همین دید به آن نگاه می

کار صدها انسانی است  ۀکنید. این سازمان ثمریاستفاده موءبسیاری از اعضا س

های نانی است که با سیاستآاند و همچنین شدهاند، کشتهکه در آن رزمیده

های گوناگون در راه جنبش چپ افغانستان، نادرست شما مخالف بوده و از راه

 اند.رزمند و رزمیدهدموکراسی و استقالل وطن می

بخش چند گ روبل و دالر به جنگ آزادیآیا برای تبدیل جن»پرسند: می

شتید؟ چند  مشخص علیه احزاب بنیادگراداۀ چه مبارز« روزی بین مردم رفتید؟

را سروی نمودید؟  ایدهقان را جلب کرده اسلحه تدارک دیدید؟ منطقه کارگر و

بینید و تا را می هدر عرصۀ فرهنگی و روشنگری مردم کاری کردید؟ تدارک چ

های درگیر نبرد ارزانی بوسیدن سنگ نبرد چگونه این درس را به توده با... کی

 «...غربه ب †عیال نمودید؟ با دعوت آنان با آل و

                                                             
خاطر بیان الفاظ لومپنانه که از ه که از ادبیات لومپنی این رساله بخاطر اینه گان محترم بهاز خوانند*

 خواهیم.شود، معذرت میخودشان برگردانده میه ها عاریت گرفته شده و بخود آن

 از سیاف و مولوی کشاف و از این نوع وحوش نیست، بلکه این ادبیات ظاهراً  «آل و عیال»این ادبیات †

های مردساالرانه هم است! جا دارد که فعاالن یک سازمان مارکسیستی است که مدعی بریدن از اندیشه
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 نپیوستند ناشی ازشما ه که بجواب: نخست دلیل عمدۀ بیشتر نیروهایی

شی شما بود که حداقل بدان معترف ک گرایی و انحصار فردگرایانه و آدمنخوت

ها و را به زندان ایههای نادرست تان عدشما نه تنها با سیاست «دونفر»هستید. 

 کشتارگاه فرستادید و به پرسش حیاتی بسیاری از رفقا جواب  ندادید بلکه از

ین مورد دیگران نتوانسته باشند ا حتی اگر در تید.کارگرفه پشت خنجرزدن را ب

گردد، اما باز آمدیم که می شما بره لیت بئوکاری انجام بدهند قسمت اعظم مس

 م:یکبار دیگر به ذهن اصالح ناپذیر شما بپردازی

فلسفۀ ماتریالیسم دیالکتیک متکی است نحوۀ برخورد  مارکسیسم بر

عنوان ه ریالیسم است. مأتوسه دون مفهومی دارد بماتریالیسم قضایا مبتنی بر 

این نکته نیز هیچ مارکسیستی ه جهت باتوجه بینا طلبی طبقاتی ازمنفعت

تواند تا به این حد سقوط کند که چیزهایی را که ناممکن است در مقابل نمی

 خود قرار بدهد. 

گام اول امپریالیسم امریکا جنگ مقاومت را بلعید و  در  که تجاوززمانی

ها پیوسته بودند خصلت مردمی را که به تنظیم یهایها و در گام دوم تودهلومپن

اند ولو ریشۀ کارگری یا دهقانی داشته «جهادی»توان به دست دادند. دیگر نمی از

که سربازان شوروی نیز کارگران وطوریکارگر و دهقان خطاب کرد.  همان

ت تجاوزگران به کشورما ئپوشیده در هی دهقانانی بودند که لباس نظامیان را

سوی حقیقت و درک ه ی که راه شعور خود را بیهاهجوم آورده بودند. فقط انسان

نیروی » رفتندتوانند تصور کنند که باید انقالبیون میاند میواقعیت بسته

نشانده را و شوروی  و پرچم و خلق و اردوی دولت دست عساکر اتحاد «مقاومت

به »امریکا را  ها، دستگاه استخباراتی همسایه ولباس جهادیهمچنین اردوی بی

خرج دهیم سربازان اردوی دولت ه تبدیل کنند. اگر انصاف ب «خشجنگ آزادیب

                                                             
 ۀه مبارزه برآیند، در گام اول نویسندگان افکار مردساالر در بیرون بهکه با دارندزن در سازمان پیش از آن

 گردنی حواله کنند.اش چند پسخاطر افکار شور مردساالرانهه را ب «...گیری با درس» ۀرسال
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ها تر از اردوهای جهادی بودند. زیرا اینایشوروی بسیار توده نشاندۀ اتحاددست

سوی ه اندن افغانستان بکه فکرشان کشها، که در عین اینمثل جهادی

وسطی بود، امتیازهای پولی و امتیاز چور و چپاول را نداشتند. اردوی دولت قرون

ها بدون ها و حتی از درون خانهدست نشانده با زور و اجبار از مردم روی جاده

که اکثریت اردوهای جهادی داوطلب بود و شد درحالیشان، انباشته می ۀاراد

 جنگیدند. می برای یک آرمان سیاه

وظایف اساسی خود ه درست است که یک سازمان یا یک حزب نیرومند که ب

ها وجود آورده باشد نه تنها کار در بین جهادیه دست یابد، باید پایگاه نیرومندی ب

 ۀنشاندشد، بلکه عالوه بر آن، کار در بین اردوی دولت دستباید پیش برده می

ه شوروی نیز ب سربازان اتحاد خلق و چم وحزب پر شوروی حتی در صفوف اتحاد

ها که این ممکن نبود و سازمانپرداختند. اما در صورتیگرانه و بسیج میکار آگاه

این کار نا ممکن  نباید نیرو ه ها باین توان را نداشتند نه تنها این سازمان

چنین های کوچک که افراد در حلقه ۀگذاشتند تا چه رسد از توقعات کودکانمی

های تکفیری»دوش بگیرند. زیرا اگر چنین کاری نکنند چوب ه وظایف سنگین را ب

مذکور باالست و دیگر هیچ نوعی از مبارزه را اینان  ۀرسالۀ از نوع نویسند  «چپ

 شناختند. را فراری و بوسیدن سنگ نبرد می مبارزه نپنداشته آن

و پیدا کردن و  *«وتکیشدون»با  «گیری...با درس» ۀشباهت عجیب نویسند

جالب است  جدال با دشمنان خیالی بسیار جالب و در عین حال عجیب است.

                                                             
 است. ( 1547–1616) ساآوِدرا سِروانتِس میگِل اسپانیایی ۀکیشوت نام رمانی اثر نویسندنود *

دهد که دچار توهم است. شخصیت اصلی داستان، میگی فردی را به مخاطب نشان هکیشوت زندنود 

ها ها و درختبیند که اغلب،کوهبیند و دشمنان فرضی در برابر خود میها میخود را جای یکی از شوالیه
 پنداردناپذیر میو پاست که خود را شکست دستپهلوان خیالی و بی« کیشوتنود  »هستند. 

زند. غریب از وی سر می و عجیب اعمالی که سفرهاست همین ۀدر میانرود و او به سفرهایی طوالنی می

او که هدفی جز نجات مردم از ظلم و استبداد حاکمان ظالم ندارد، نگاهی تخیلی به اطرافش دارد و 

 «گیری....با درس» ۀرسال ۀبیند. درست مانند نویسندچیز را در قالب ابزار جنگی میهمه
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منحرف  ۀشان باشد از آن وظیف این رساله که قرار بود انتقاد از اشتباهات خود

 چیزی شده به اینان این جایگاه را عطا کرده است که بتوانند تعیین کنند، که چه

فراری  چه کسیفراری است و  چه کسینیست؟  مبارزه چیزی مبارزه است و چه

گوش ه را ب تان یمجاری گوناگون این ادبیات آشنای دوستان عزیز از نیست؟

اید. لطف کنید اگر نه یک ورق بلکه یک صفحه از اشتباهات دیگران رسانده

صریح، قاطع و  «ما»سنگین تان را انتقاد کنید اما صادقانه بدون پوشاندن در 

 لیت بپذیرید. ئوروشن مس

بینیم که اینان نه شویم میما هرچه به عمق نظرات این دوستان نزدیک می

ها، اسلوب، استراتیژی و تاکتیک ه شیوهمثابۀ علم رهایی پرولتاریا و نه به به م.ل ب

هدف ها را  صرف گرایش به یک جنگ بیابزار آن اعتقاد دارند، بلکه اندیشۀ آن

 ایاصول بدیهی شرکت و یا تدارک جنگ که همان جنگ توده توان گفت. ازمی

ها استمرار اشتباه و تبدیل اند. در عمل نیز تمام هم وغم اینخبر و برحذرباشد بی

 ناپذیر بوده است. یک طرز تفکر مطلق و اصالحه تباه باش

شد و تقریباً این  ایهکه همۀ جنبش چپ در افغانستان دچار اشتباهات عدیداین

 هزمان از خود نپرسیدیم که ما ک گیر گردید واضح است. در آنگرایش همه

 هستیم و وظایف ما چیست؟

باحثۀ عمیق ایدیولوژیک زمانی  هم که  اشتباهات  را نه  در جریان یک م

گان این رساله  هکننداز نوع ارائه یهایبلکه در عمل خونین درک کردیم گرایش

                                                             
گرفتار  یپریشی مالیخولیایدر حالی که به یک نوع روان «گیری...با درس» ۀرسال ۀاز طرف دیگر نویسند

 «فراری»ها را اصلی خود را  که در عنوان رساله آورده فراموش کرده با یک جمعی که آن ۀآمده، وظیف
کند اما بدون ذکر منبع که معلوم نیست این جمع در ها نقل قول میشود. از آنخواندگرم مجادله میمی

 کیشوت با اوهام خود در جنگ است.نواند. او دقیق مانند دکجا و چه وقت این مطالب را گفته

اگر کسی حوصله داشته باشد، از مطالب فرعی و عام این رساله گذشته، خواهد دید که مقدار مشغولیت 

 رهایی است.رساله با این جمع نامعلوم بیشتر از مشغولیت رساله با اشتباهات رهبری سازمان 
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اند اشتباهات گذشته را ادامه در پیش پای جنبش سبز شدند که قََسم خورده

 دهند. 

طور عمده از آغاز چهار دهه جنگ بشماریم یک ه اگر نیروهای سیاسی را ب

ها بود.  آن ایهنشانده و نیروهای ذخیرشوروی و دولت دست قطب آن اتحاد

ها نیروی دوم امپریالیسم امریکا و تمام لشکر علنی و مخفی به شمول تنظیم

گذاشتند. گرایش دار ایران که در این استراتیژی گام میهای طرفمنجمله تنظیم

وکرات و دم های سابق واز بوروکرات یهایشخصیت نیروهای پراگنده و سومی

شمول ه گرایش چهارم جنبش چپ افغانستان ب ها وغیره بودند.ناسیونالیست

 های کوچک بودند. ها وهستهمحافل و حلقه «ساما»

خصوص حزب پرچم و خلق کمترین تلفات را در سطح ه بخش ب ین چهارا از

شان  رهبری کدرها و فعالین خود داشتند، چون اردوی ماشین دولتی سابق برای

گرفتند. بیشتر تلفات  کاره این لشکر مجانی را در جنگ ب راث مانده بود ومیه ب

ه سابق و با تطمیع یا با اجبار گوناگون ب ها عساکر و حتی افسرانی بودند که ازآن

 میدان جنگ فرستاده شدند. 

که جنگ را به پیش ایهای جهادی در مقیاس گستردهدر جانب مقابل تنظیم

شده بود. استخدام خورده واعظم تلفات شان از مجاهدین فریببردند قسمت می

ها نیز کمترین تلفات را در رهبری کدرها و فعالین خود داشتند. بیشتر تنظیم

های درونی خودشان بود. ها در بین کدرها و رهبری شان ناشی از جدالتلفات آن

گی و هلت پراگندعه ها بها و بیروکراتها و ناسیونالیستاز دموکرات ییک بخش

شاور و تهران یهای جبار و قاتل کابل، پیابی درست شان، در نظامعدم سمت

های خود را از دست دادند. اما یگانه جریانی که بیشترین تلفات را در رهبری، جان

 کدرها و فعاالن خود متقبل شد، جنبش چپ بود.

های به سازمان که بعد از انشعابات جریان دموکراتیک نوین یهایهمچنین آن

معینی نپیوسته بودند و عمالً به صورت بالقوه استعداد تبدیل شدن به فعالین و 

 شوروی و های چپ علیه اتحادبا اعالم جنگ از طرف سازمانکدرها را داشتند،
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ها به عوامل گوناگون دیگر عمالً در میدان جنگ قرار گرفته و بسیاری از آن

های های قوماندانها، در داخل افغانستان و زندانها، زندانتنهایی در پولیگون

 های دولتی پاکستان و ایران را انباشتند. جهادی، زندان

که از خود از این شرایط بر اثر محدودیت فکری جنبش چپ، و این یبخش

آن رسالت نیروها و مبارزات خود را  ۀپای نپرسیده بود که چه رسالتی دارد و بر

رو حوادث شد. مایۀ فکری این تسلیم گی افتاده و دنبالهروزمرهه سمت دهد، ب

روی آن طرز تفکر مسلطی است که سازمان شدن به حوادث روزمره و دنباله

 است.  نیز به آن گرفتار چهارم هنوز ۀرهایی در پایان ده

زدن،  ها جلوۀ شجاعت فزیکی از آنجهادی در مسابق چشمی با نیروهایهم

نیز همان  ایتوده ۀمبارز کشی و ازگری، الف انتقامتمایالت نابخردانۀ نظامی

جانبه )شوروی( و هم یکادبیات اخوانی که دفاع از نوامیس، ضدیت با اجنبی آن

گرایی و باالخره به تبدیل کردن نیروهای این جنبش به صورت عمده به امکانات

 هدف انجامید. گان تقریباً بیهبه جنگند

)در شمارۀ اول  «اوضاع کنونی و وظایف ما» ۀدر همان آغاز مخصوصاً در مقال

های سازمانی در روستاها مطرح گشته فرستادن یا ایجاد هسته( «مشعل رهایی»

عوض آن ه گذاشته نشد و بیک گام هم در آن راه1360که بعد از سالبود. کاری

ها انداختن از آنعکس گان وهن سازمان را تبدیل به جنگندرهبری، فعاال سیاست

 ها گردید. برای جلب کمک

وجه تا یچه است که بهطلبی چنان به این دوستان فایق آمدهجنون جنگ

ماهیتی دارد و چه هویت و ،کنند که اصوالً یک سازمان چپهنوز درک نمی

و مبارزات  «هاسازماندهی توده»رود که با آرایش کلمات مانند تاجایی پیش می

 فرمایند:کشند. میغیره اصل ماهیت خود را بیرون می طبقاتی و

ما اعتقاد راسخ داریم که یک سازمان چپ نه با تکیه بر روشنفکرها بلکه »

ها و مبارزات طبقاتی رسالتش را پیش برده و به صرفاً سازماندهی توده
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 تواند زنده به شمار رودیش دست خواهد یافت. اما یک سازمان چپ نمیهاآرمان

طبقاتی و نه  ۀاگر کار انتقام دقیق و با مای -جسور و جدی بودن سر جایش-

 .از رفیقان ترورشده توسط باندهای بنیادگرا را در طاق بلند بگذارد «ک ردکی»

مشت . خواهد خوردسازمانی که به هر عنوانی از این مهم طفره رود، به درد ن

دشمن تروریست را با مشت )و چه بهتر با لگد( پاسخ دادن، یک سازمان را صاحب 

تر شدن دشمن خواهد کاست، یدی دشوارتر خواهد کرد، از جتجارب برای آینده

 *«و نزد مردم جدی معرفی خواهد نمود.

وجود ندارد ها برای سازماندهی توده ابزار اسلوب و ها ووقتی برنامه برای شیوه

طبقاتی  را مبارزاتدست گرفته در رویاهای مان فعالیت خوده و ما خود تفنگ ب

سازد. نه یک بخش کار بلکه اساس کار را می «انتقام دقیق کار»نامیم پس می

خیاالت رایج مردم ما موافق نباشد سازمان ست با فکر وا که ممکناینوجودبا

ها با موانع که در کار خود قرار دهد. سازمان یاساس تواند در دستورانتقام را نمی

آگاهی انقالبی  تواند برانتقام نمی ۀجنگند، ولی روحیگیرند میمقابل شان قرار می

گردد. اگر چنین شود دیگر آن سازمان اگر یک باند نباشد در یک سازمان چیره

 شود. هدف تبدیل میهای بییک گروپ عیاران و کاکهه بهترین صورت خود ب

ین ا که ازها در صورتیخوانیم: از نظر اینمیکه در نقل قول باالطوریهمان

سیاست طفره رفته شود، مشت دشمن تروریست را پاسخ دادن، سازمان را صاحب 

جدی معرفی  تر شدن دشمن ویدکرده کاستن از ج تجارب برای آینده دشوار

 شدن نزد مردم خواهد بود. 

 سر و هزار توانیم دشمنان را که هزارحرکات کوچک می یعنی ما با امکانات و

شناسند که ها دشمنان را میآیا این «.ی شدن شان بکاهیمدج»رشته دارند، از 

اگر دشمنان را نتوانستیم تا به این صورت  کنند؟چنین استراتیژی را پیشنهاد می

 همین شیوه را ادامه دهیم؟ «ی شدن شان بکاهیمدج»از 

                                                             
 24صفحه «گیری...با درس»ۀ رسال*
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اند مواردی را پیدا کند که دوستان شمرده که اینین مواردیا اگر کسی در

های بگیر و یک سازمان مارکسیستی از آن استنباط شده و فرق آن با سازمان

 رسند. ببند در آن آشکار باشد حتماً به یک ناممکن می

های ترورشده توسط باندهای بنیادگرا ازطرف آن که آن رفیقینا بگذریم از

 گرفتن ازدوستان ما هنوز در فکر انتقام اینو زمین ا فتادند کاران برجنایت

گان هطرف نیز لطف بفرمایند آن سیاستی که این رزمنداز این اند.دشمنان آنان

کام مرگ سپرد نیز ه ها را بدسته آنم آنان قرار داد و دستهسرا در معرض تروری

 یک انتقاد کوچکی کنند. 

توان درست دانست چون شکاری باید ها میانسانی را برای شکار تمساحفرستادن 

داشته باشد، وسایل شکار را داشته باشد، آگاهی بر  الزم باشد، هنر شکار را یاد

که دوست خود را در کام تمساح شکار و راه پس آمدن از شکار را بداند. اما کسی

اشک تمساح چندان تفاوتی  ریزد اشک او وکند و بعداً بر او اشک میتیله می

 ندارد. 

شما که این »ها هراسید: برحق توده ۀدر غیر آن باید از طعن»نویسند: هم می باز

 «م؟تر تان را باورکنیهمت را ندارید چطور ادعاهای کالن

روی از توده توان سراغ کرد که دنبالهاین وضاحت کسی را نمیه خدای من! ب

حال، مبارزه را تا به این حد سقوط دهد که هدف صرف را اعتراف کند و در عین 

 نگیخته و راه پیکار در چنین راهی سمت یابد!ه اها را بر ناین باشد تا طعنه توده

 کنند؟مانده فکر میها عقبگونه مثل اینها همیناما واقعاً توده

که خود در زیر  ایهها که متأسفانه زبان رسمی ندارند ولی تودتوده

ها و در معرض ماشین کشتار اتحاد شوروی، امریکا، تنظیمی، طالبی دمانبمبار

قدر چشم چشد، هرگز اینقرار گرفته است و هر روزه مزۀ شکست و نابودی را می

ایستاده و طعنه بزند که شما چرا این همت را  ایهسفید نخواهد بود که در گوش

قاتی و مبارزه علیه دوستان تدارک جنگ خلق، مبارزۀ طب برای این ندارید؟

ین نوشته سراسر واقعًا اها در را دارند. آن« پالکارت»امپریالیسم صرف حیثیت 
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هم این مفاهیم را صرف برای خالی نبودن عریضه یا دیکور و تزیین و در بهترین 

ها که مبارزۀ طبقاتی را کنند. آنصورت با ارزش فرعی گنگ و مبهم مطرح می

طبقاتی  ۀمبارز گیری یک سازمان را ازاند که انتقامدعینامند چطور مپالکارت می

 سازد. منحرف نمی

وقتی یک سازمان برای سایر انواع مبارزه ابزاری را ندارد و برای ساختن آن 

دهد و حتی کند و فقط به اسلحه و امکانات ارزش مینیز اقدام نکرده و نمی

ه عاجل پنداشته صرف برای برهبری آن همه کارهای دیگر را غیر جدی و غیر 

لوحانه فریب دشمن را ارزش یا باارزش، سادهدست آوردن چند تکه سالح بی

کام مرگ ه خورد و با رهبری نادرست خود بهترین مبارزین شجاع را بمی

 مبارزۀ طبقاتی یاد کند؟ تواند ازفرستد چطور میمی

ر یک سازمان جز د  «گیریانتقام»نام ه که یک سیاست مستقل بایناوالً 

مسلحانه  ۀم معنی دیگری ندارد. زیرا اگر یک سازمان جدی حتی در مبارزسباندی

های نظامی آن سازمان خواهد بود تابع سیاست «انتقام» ۀلئقرار داشته باشد، مس

کند که مبارزۀ اصلی را می و برگزیدن چنین سیاستی فقط وقتی حقانیت پیدا

لی یک سازمان و وظایف برتر آن تعیین تقویت کند.  در غیر آن سیاست ک

که با سیاست اصلی در تضاد قرار گیرد با تمام توان در صورتیاند و میکننده

 اش، از کنار آن گذشت. تلخی

مانند و یا اگر خبر خبر میهای شما بیگیریانتقام ها یا ازاز طرف دیگر  توده

 ایه توده و مبارزه و مشی تودهشناسند. زیرا شما با این همنیز شوند شما را نمی

شیوه و میتود  ،اش را نداریدبرنامه ،ها را نداریدگفتن، ذهنیت رفتن در بین توده

رفتن به آن را ندارید و در جهت ساختن ابزار آن نیز نیستید تا در بین توده رفته 

 کنید. ها را سازماندهیو آن

خواهید تا سیمای مخرب خود و جنون گفتن فقط می تودهشما با توده

طلبی خود را بپوشانید که چگونه یک حرکت و یک سازمان گی و قدرتهزدجنگ

ن چهل سال چنان به خاک سیاه انداختید که رشیدترین اعضایش را را در جریا
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کام دشمن و مرگ و زندان سپردید و در آخر، نیز  ه های گوناگون ببه صورت

کنید و به انتقاد از کسانی ظاهراً زیر عنوان انتقاد از خود، مسیر اصلی را عوض می

ها درست باشد، ورد آنهم در م ایپردازید که حتی اگر ادعای شما برای لحظهمی

 اند. همه نابسانی نبودهاما مسئول حتی ده درصد این

شناسند و ها شما را نمیانتقام بگیرید یا نگیرید، توده صورت چه شماینادر 

 آورتر اینآورند. اما شرمحساب میه را مبارزه بین باندها ب در چنین حالتی آن

ها را آگاه که ما آنایباشد تودهست که حتی اگر توده این ذهنیت را داشته ا

صرف یک آگاهی محدود و مبهم خواهد ایمها نکوشیدهنکرده و در سازماندهی آن

 ها، سازمان را  در آن مسیرروی از چنین اندیشهبود. در چنین صورت دنباله

مثابۀ یک سازمان متعهد، ه دادن، در حقیقت اعالم تعطیل یک سازمان بسوق

 مبارز انقالبی و مارکسیستی نخواهد بود؟ 

گی جاهالنه اینها که یک سازمان انقالبی و آگاه را می توانستند هسرتنب

گرا، اسیرذهن سوی رشد و اعتال سوق دهند به سازمان چنین امکاناتهب

دارد به تفکر وا نمی ها رااند. نه تنها اینرو ِ شرایط تبدیل کردهگی و دنبالهروزمره

که از مجاری  «عورت و تخلیه ستر»بلکه اینان با همان ادبیات لومپنی مانند 

بیرون داده و شاهد شان هستیم، برای دیگران نیز این راه را حالل  مختلف

ها را شوند و این سیاستکه این انحراف را مانع می یهایدانند و آنمشکالت می

دانند با همین معیارها به  م میسبی و صرفاً نوع باندیغیر مارکسیستی و غیر انقال

نیز ضمن همان  عنوان مشی چریکی باز اینان در زیر کشند.صلیب تکفیر می

های چریکی شهری سازمان»...فرمایند: پردازی برای پنهان کردن خود میدشنام

روستا به دشمن  توانستند عرض اندام کنند چرا باید که در کنار ضربۀ اصلی ازمی

 «دشمن را در شهرها نیز آرام نگذارد. ۀاین شکل مبارز

خواند اگر با وضع افغانستان آشنا نباشد شاید که این متن را می ایهخوانند

بپندارد که ما  در گرماگرم انقالب چین هستیم. حزب پرولتاریایی تأسیس شده، 

غیرصنفی در  صنفی و های گوناگونیاست، سازمانوجود آمدهه ب ایارتش توده
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های مردم و یا قسمت اعظم تودۀ مردم را بسیج و سازماندهی سرتاسرکشور توده

است که این است. حاال جنگ در روستاها به اوج خود رسیده و فقط ماندهکرده

 !جنگ و مبارزه به شهرها گسترده شود

ی یند چنین ادعاتوانها نیز میترین انسانآیا واقعاً وضع ما چنین بود؟ آیا نادان

و در شهرها را گسترش بخشیده  درحالی  هاکنند که برپایۀ آن جنگ در روستا

 نه تدارک دیده شده بود. وجه نه وجود داشت وکه آن شرایط اساسی به هیچ

 گویند:می

تفنگ بر » قتاًؤای، اگر مهای چپ بدون اهمال در کار تودهپیدایش گروه» 

داد سیاه و الیسم و عمالش، جلب مردم زیر بی، برای افشای امپری«کتاب نهند

خلق این اعتماد در آنان که وقتی عدالت نیست خود مجری عدالت شوند، 

 *«بخش نخواهد بود.زیان

فرمایند که برای پیوند با دهقانان باید به دهات بروند. در در نقل قول باال می 

دانند.  معادل پیوند با دهقانان میدهات را ه کدام فرهنگ مبارزۀ انقالبی، رفتن ب

دانند پیوند با کند که تا هنوز نمیمی اغایت نادرست اینان را افشه این درک ب

دهقانان تنها به دهات رفتن نیست. بودن در شهر نیز معنی پیوند با تودۀ شهر را 

را که رفتن در بین پرولتاریای صنعتی نیز پیوند با پرولتاریا طوریدهد. هماننمی

لوح مانند ذهن این دوستان است که فقط رفتن در یک این اذهان ساده دهد.نمی

که  شناسند. تا زمانیمحیط جغرافیایی معین را معادل پیوند با مردم آن منطقه می

های های سازمانی نتوانند سازماندر شهرها و دهات بر اثر کار و کوشش ما هسته

 را وغیره اجتماعی امدادی-فرهنگی نمادهای صنفی وگوناگون صنفی، نیمه

های مردم را چه در شهر و چه در روستا بسیج  و سازماندهی ، تودهندهند گسترش

که در  «دونفر»ها معنی ندارد. در غیرآن به غیر از نکنند، رفتن در بین توده

های در بسته نشسته بودند دیگر همه اعضای جنبش مهاجرت نزدیک در اطاق

                                                             
 26 – 25صفحه «...گیریبا درس»*
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ها نیستند با این فورمول ه مورد تأیید و یا مورد تأیید اینهایی کچپ چه آن

  «.اندداشته ایپیوند توده»آقایان 

های چپ بدون اهمال  پیدایش گروه»کنیم: نقل قول شان را تکرارمی بخشی از

شوند  خود مجری عدالت«...تفنگ برکتاب نهند»اگر موقتاً  ایدر کارتوده

 «بخش نخواهد بود.زیان

جا صرف برای خالی در این« ایکارتوده»که گفتیم نام آوردن از طوریهمان

ه ب ایاند که ازکار تودهنبودن عریضه است چون در سرتاپای نوشته آنان نگفته

در بهترین  ایفهمند؟ طوریکه  در باال متذکر شدیم ازکارتودهطوردقیق چه می

وجود دارند. اما شیرینی قضیه  هاجا تودهاست که در آن یجایصورت رفتن در آن

 «.اگرموقتاً تفنگ برکتاب نهند» جای دیگریست:

کوت )ساما( و باالحصار )رهایی( تا را اگر از عملیات حسین« مؤقت»اول این 

شود در نظر بگیریم، سال می14-13شوروی حدود  اتحاد دارسقوط دولت طرف

آقایان تجاوز موازی امپریالیسم امریکا را آیا این چهارده سال مؤقت بود؟ اگر این 

 که 201۸تا بسال  2001بینند، حداقل از هفت اکتوبر ها نمیبا آغاز جهاد تنظیم

آیا این مؤقت است؟ که ذهن اینان تا کنون نیز مشغول  ،سال 30شود می مجموعاً

اینان تا هنوز هم که این  سوزند.آن جنگی است که تا حال در حسرت آن می

همان فکراند و بر اشتباهات خود پای  ان در ید و توان شان نیست گرفتارامک

 فشارند. می

 گیری ازدرس»متذکر شدیم رسالۀ مذکور که به عنوان  که چندبارطوریهمان

اشتباهات خود خاک  کوشد برارائه گردید برعکس توقع همه، می «اشتباهات

مجاری دیگر همه با آن آشنا  اندازد و در عوض با همان ادبیات آشنا که ازبی

را آوردیم به  های آنتازد و با ادبیات لومپنی که قبالً نمونههستیم به دیگران می

 برد. دیگران حمله می

، از اشتباهات «اشتباهات... گیری ازبا درس»شان  ۀعنوان رسال برعکس

اش عمده کردن اشتباهات جدی مطرح نیست، بلکه همه یخودشان در آن چیز
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گذارد و از طرف دیگر با ها حرف میدشمن خیالی است که در دهان آن یک

 برد. ها جدال خود را پیش میحرف گذاشتن در دهان توده

سازمان »دستی نشان داده و این بار در برابر بحث باال اینان گشاده ۀبه ادام

خواهیم ما نمی !کننداقلیت گویا از خود انتقاد می« های فدایی خلق ایرانچریک

های فدایی خلق ایران و در مجموع جنبش چپ ایران شویم. وارد بحث چریک

تاریخ جنبش چپ افغانستان اگر  تر اززیرا آن جنبش نیز باوجود تاریخ طوالنی

 تر از جنبش ما نباشد چندان بهتر از ما نیز نیست. سرگشته

یم. یکی از بزرگترین ی اکسیری این دوستان استفاده کن«ما»بیایید یکبار از

اشتباهات جنبش چپ افغانستان اهمیت بخشیدن بیش از حد به جنبش چپ 

 ایران بوده است. 

های صورت خاص در مقیاسه واقعاً همه افراد جنبش چپ افغانستان ب «ما»

 ایم.گوناگون دچار این اشتباه بزرگ بوده

 های فدایی خلقچریک» بار در دفاع ازمذکور که این ۀآن بحث برکنار رسالاز

 رفع اشتباهی بپردازد؟ خواهد برین مورد میا آیا واقعاً در، ظاهر شده است «ایران

ین زمینه صرف برای ا خودشان در ها و انتقاد ازدستی آنمی بینیم که این گشاده

زدۀ خود را با تقدیس آن سازمان ایرانی آرایش کنند.  ست که ذهن جنگا این

بینند که یک بخش برهم جنبش چپ ایران را نمی و وضع درهمآنان نه تنها که 

های جنبش چپ ایران بود، بلکه حکم های نادرست سازمانسیاست آن ناشی از

 کنند: می صادر

کرد تا به دفاع مشعل رهایی ایجاب می 1359 سال انتشار که دردر حالی»

آن  نشعب ازم «اکثریت»و محکومیت « فداییان اقلیت»سازمان  قاطعانه از

 « برخیزیم.

زمان کم داشتیم که باید به چنین  له در آنئیعنی چه؟ یعنی ما آنقدر مس

 در سایر کشورها و یا کشورهای منطقه و «هامحکومیت» و «های قاطعانهدفاع»

 همسایه  برخیزیم؟
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کردن این بحث کاذب، از یک طرف با عمده !است دیگر یگپ جای ،نه

دادند، بزنند و وانمود کنند ل ضروری که باید پاسخ میئخود را از مسا «لتشیرغَ»

اند تا موضوعات انقالب ایران را اند و حاال آمدهها پاسخ دادهکه به تمام پرسش

 نیز حل بفرمایند:

 !که با آسمان نیز پرداختی تو کار زمین را نکو ساختی

ست که: تمام ا ان اینان خلق ایریفدای ۀها در رابطحرف مبهم آن ۀترجم  

که چنین شد نیرو و سمت و فکر خود را صرف در شکل جنگ قرار دهیم. چنان

است. درحالی ها، کدرها، فعالین خود را از دست دادهو اینک جنبش چپ، رهبری

چنانکه ها، آن، بسیج  و سازماندهی تودهایکه یک نمونۀ واقعی و روشن از کارتوده

 از ایهد، با خود نداریم. نه تنها که نداریم بلکه عدکناصول انقالبی حکم می

و « ایمشی توده»سوزند و از مفاهیم همان تب می ناپذیران ما هنوز دراصالح

 برند. های خود سود میصرف برای تزیین نوشته« ایکارتوده»

که گفتیم در مسائل جنبش چپ ایران، قصد ورود را نداریم، بلکه طوریهمان

ها آن رسند.کجا میه کنیم که بهای ایندوستان را تعقیب میبیشتر خرام اندیشه

های فدایی خلق در جای دیگری ین رساله پیش از فصل پرداختن به چریکا در

ایران  1357انقالب  در»کنند: نیز، ذهنیت کودتاگر خود را چنین عرضه می

فقیه خمینی پرچم قدرت مقابل والیت  توانستند درمی «های فدایی خلقچریک»

 «خود را برافرازند که متأسفانه چنین نکردند.

بنیاد است که علیرغم سر و صداهای اوالً که این تحلیل چنان خام و بی

های مردم به دنبال خمینی راه متأسفانه توده« ایران 1357انقالب» گوناگون در

 لح شدن شان و راههر نیروی دیگری باوجود مس و «فداییان خلق»افتاده بودند و 

پرچم قدرت خود را »نبودند که  یشان نیروی مردم به دنبال افتادن بخشی از

  «.برافرازند

اول مشعل رهایی  ۀ)شمار «اوضاع کنونی ووظایف ما»زمان انتشار رسالۀ  در

مجموع هم از نظر  افغانستان(، این درک نطفه زده بود که قیام باالحصار در
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هم از نظر رهبری و پیشرفت آن، قیام یا حرکت بسیار نادرستی  ضرورت و

گونه غیره را بدون هیچ است که یک مجموعه از بهترین اعضای سازمان ما وبوده

 کام مرگ سپرد. ه سود سیاسی ب

االحترامان غیر واجب»پردازان این قیام همه همان گان قیام و نظریههدبرپاکنن

ی سازمان که «ما»سر همان  ها براند که باید کاسه و کوزۀ اشتباه آن«مسئول

 اکثریت شان قربانی این اشتباه بودند، شکستانده شود.  خود

اند وردههای فدایی خلق آو چریک خمینی ۀها در رابطباال این چه دراما آن 

ها ریشه ساختمان تفکر آن نخورده دردهد که همان ذهنیت دستنشان می

 پس روشن است که ذهنیتی که منجر به برپایی حرکت باالحصار شد، است.بسته

 همچنان باقیست.

 های فدایی خلق در آنتوانند قبول کنند که چریکهای نادانی میفقط انسان

ها هم در زمانی که میلیونتوانستند برافرازند. آنزمان پرچم قدرت خود را می

ها انسان زده، پشتگاه اجتماعی والیت فقیه خمینی بودند و ملیونایرانی جنون

در استقرار جمهوری اسالمی سیاه خمینی، نقش سیاه داشتند. در چنین شرایطی 

ا به توانست قدرت ربپذیریم که سازمان فداییان خلق میای هحتی اگر برای لحظ

نیز که برای جنبش  یشد که آن مقدار آبرویمنجر می ایهدست بگیرد، به فاجع

 گردید. چپ ایران مانده است، برباد می

جنبش  از یهای زیاددهد که این ذهنیت هنوز هم برای بخشاین نشان می

های چپ با عشقبازی سازمان و مغازله است.چپ افغانستان جذاب و فریبنده

همه و همه  های قدرت و توجیهات گوناگوندولتی و جناح های بخشگرایش

کردن  «تئوریتیزه» گان رسالۀ مذکور درهکننداند که ارائهگر همین تمایلنمایش

 های جنگ و گریز شدیداً کوشا هستند. آن با شیوه

گیری کند خواهیم جنبش چپ آینده واقعاً از اشتباهات خود درسما که می

اند وداع گیرانه و کودتاگرایانه که با مارکسیسم بیگانههای انتقاماندیشهباید با این 
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اگر از گذشته نیاموزیم مجبور به تکرار آن »قول معروف ه غیر آن ب بگوییم. در

  «خواهیم بود.
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 سازمان پرولتاریایی

  لنین «...دست ندارد پرولتاریا برای رسیدن به حکومت سالحی جز سازمان در»
انقالبی  ۀتواند پرولتاریایی گفته شود که اندیشسازمان پرولتاریایی زمانی می

خود  ها و ابزار مخصوص به اعمال آن اندیشه را دررهنمای آن باشد. اصول، شیوه

 بازتاب دهد. 

که مناسبات درون توانند انقالبی باشند اما تا زمانیها از نظر نام میسازمان

 خاطر نام انقالبی گفت. ه ها را صرف بتوان آنها انقالبی نباشد نمیآن

ترین ضمانت برای انقالبی بودن یک سازمان وجود سنترالیسم دموکراتیک اساسی

 .چپ است

از اعضای رهبری  مکرراً باید گفته شودکه سنترالیسم ارادۀ مطلق یک یا چند نفر

یک  جمعی است که از طریق ۀعمده انعکاس اراد طوره نیست، سنترالیسم ب

های گوناگون سازمان از طریق رأی اکثریت گان بخشهکنگره با شرکت نمایند

هم از طریق  کنگره تصویب گردیده و وظایف آن به مرکزیت سازمان که آن

 شود. گردد، سپرده میانتخاب می

زمان معین  ل است که برای کنگرۀ بعدی چه درئومرکزیت سازمان مکلف و مس

 عمل گزارش دهد.  قبل در ۀآن از اجرای مصوبات کنگرو یا اضطراری تا تشکیل 

کنار سنترالیسم دموکراسی را داریم که بازتاب اراده،  طرف دیگر ما در از

افراد است که سازمان وظیفه  ۀها و حق داشتن افکار و اندیشها و اندیشهاستعداد

 ین حق مهیا گرداند. ا رسمیت بشناسد و زمینه را برای استفاده ازه را ب دارد آن

هم مرتبط، ه اصل ب این دومجالس جورآمد و در بهترین صورت مجلس مؤسسان

 تقویت یکدیگر قراردارند.  ضدیت هم بلکه در نه در

ماتریالیسم دیالکتیک در یک شکل سازمانی  ۀاین در حقیقت انعکاس فلسف

گیرند به یکه این دو اصل را جدی م یهایاست. بر این اساس است که سازمان

اند و گیهزند شوند که سرشار ازی تبدیل مییهای زنده، پویا، جویا و گویاسازمان
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کارگر را منعکس  ۀمبارزه علیه دشمن طبقاتی قدرت و توان تاریخی طبق در

 کنند. می

اصل هر کدام ضعیف گردد. سازمان  گی این دوهاما اگر این توازن و درهم تنید

های شود که یک بال خود را از دست داده باشد. در تشکیالتمی ایهمثال پرنده ب

 ۀجنبش چپ افغانستان که متأسفانه مجلس مؤسسان اولین و آخرین کنگر

های ها خواسته و ناخواسته به سلطنتسازد، مرکزیتها را میتشکیالت

 شوند. مینیاتوری تبدیل می

و سوالی را در برابر افراد رهبری خود را روح سازمان تلقی کرده و هر نقد 

را  دهند که آنحق می خوده های مردم پنداشته بسازمان و تودهه خود خیانت ب

 راه خود جاروب کنند.  از سر

های گوناگون جنبش چپ افغانستان که خواهی این بیماری در سازمان

طرف دیگر  از گی جامعه افغانستان، عدم تکامل جنبش چپ وهماندنخواهی عقب

خود دارد با اشکال گوناگون  پرستی را درقهرمان دینی رهبرپرستی وبهتمایالت ش

 که هر داستان آن پر از آب چشم است.  استتبارز کرده

 ۀگیرند شاید در آغاز نیت و اندیشهایی که در چنین موقعیتی قرار میرهبری

بدی نداشته باشند، اما برهم خوردن نظم تشکیالتی و برهم خوردن سنترالیسم 

حل قضایا و مشکالت بارآمده  ۀورد که زمینآوکراتیک شرایط را چنان پیش میدم

 گردد. ها خارج میکنترول سازمان ۀحیط از

که به سیر مبارزه و آرمان خود های ضعیف بیشتر از آنین رابطه شخصیتا در

همه چیز دانسته و با تلقین خود و  آمده را مقدم برمعتقد باشند امکانات پیش

حرکت شان و محافظت شان از خود  پندارند که هرنزدیک خود چنین می ۀحلق

 همان محافظت از امر انقالب است. 

که یک سازمان انقالبی داشته باشد  یجاست که روابط  درونی  از محتوایاین

های ق لدر و زورگو و دسته «باند» ۀجای آن روابط که مشخصه خالی گشته و ب

 . کندمی است عمالً جا باز
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هر دلیلی امکانات درونی سازمان افزوده شده باشد ه مخصوصاً در مواقعی که ب

که سبب قوت تشکیالت شود به عنصر مخرب در این امکانات بیشتر از آن

 شود. تشکیالت مبدل می

پیشرفت امور  تواند مشکالت سازمان را درهای سازمان نیز که میدارایی

مناسبات  زده و های نادرست و خطرناک دامنهمبارزاتی م مِد واقع شود به انگیز

 کند. مناسبات مافیایی تبدیل میه حاکم بر سازمان را ب

کشاند جایی میه جاست که سقوط سیاسی، آرمانی و اخالقی سازمان را بینا از

ین ا سازد. درهای خود میکه بهترین فرزندان جنبش چپ را قربانی خودخواهی

خود را  ۀخواهد آینده داشته باشد و خطاهای گذشترابطه اگر جنبش چپ می

تکرار نکند باید صریح و قاطع و با شهامت انقالبی، علمی و اخالقی به ارزیابی 

 گذشته در رابطه بپردازد.

برابر جنبش چپ  بار خطر نابودی را دراین وضع رقت ۀبدون چنین اقدامی ادام

هم باید برای ساختن آینده، گذشتۀ ین دیدگاه است که باید و بازا دهد. ازقرار می

 ویرانگر را دقیقاً بشکافیم. 

نهادها رسالت تاریخی دارند که  ها ول تمامی سازمانئوین رابطه افراد مسا در

های چرکین را از بدن جنبش چپ جدا گردانند. تحمل آن و سکوت در این د مل

 برابر آن مثل پنهان کردن یک مریضی مهلک برای یک شخص است. 

است مجبوریم بیشتر نظر خود  «...گیریدرس» ۀسر رسال بر حال که صحبت ما

 ین رابطه معطوف داریم. ا سازمان رهایی در را به این رساله و

رفت به سنترالیسم دموکراتیک و خطاهای مهلکی ین رساله که انتظار میا در

جای اشارتی ین سازمان صورت گرفته بود اشاره گردد فقط درنگ یا دو ا که در

دست یک یا دو ه یابیم و آن اینک در اغلب موارد رهبری سازمان در واقع بمی

 است. نفر بوده
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آویخته شود که  یهایگردن یک یا دو نفر مداله این چه معنی دارد که آیا ب

که وضعیت عوارضی نیز داشته است ین موارد قصور داشته یا اینا جنبش چپ در

 که باید بدان پرداخته شود؟ 

جنگ  ین مورد سکوت مطلق، درجایی هم که ازا متأسفانه در رساله مذکور در

آن نوستالژی متفرعانه است  اند، درست یادآوری ازعنوان پادزهری یاد کردهه ب

ر مقابل رهبری خواستند دبودن افرادی را که نمینام جنگ و مسلحه آنجا ب که در

دهن هر انتقاد کننده را به »خودشان  ۀکشتند و به قرار گفتسکوت کنند، می

 *«بستند.گلوله می

را  توان آنجملۀ اشتباهات حساب نگردد، چه می ست که اگر دراایاین نکته

 حساب کرد؟

شدن رابطه با کشته ین اشتباهات الزم نیست؟ آیا سکوت تان درا گیری ازآیا درس

ها را کشتند؟ رساند؟ کدام قاتل اینرهبری سازمان چه را می «مینا داکتر فیض و»

گی به رهبری ههای خانوادچه گونه این قاتالن تا به حدی باال رفتند که نسبت

چگونه اعضای  اختیار بگیرند؟ پیدا کردند؟ چگونه توانستند تمام منابع مالی را در

ه ین سازمان نیز نقش مهم داشتند با خود بع خانوادۀ همین رهبری را که در

 های خاد انتقال داده و داوطلبانه با خاد به همکاری بنشینند؟قرارگاه

ین زمینه مثل کبک سرخود را زیر برف کند و ا تواند درسازمان رهایی می

بینند اما باید گفت که هم کبک بیچاره اشتباه فکر کند که دیگران او را نمی

 که شهامت پرداختن به اشتباهات خود را ندارد. ایزمان بیچارههم سا کند ومی

طلبی عادالنه حق ما هنوز نیز اعتقاد داریم که اگر اصول انقالبی، وجدان انقالبی و

لیت ئواین اشتباهات سنگین پرداخت، مسه توان بمطمح نظر همه باشد، می

غیر آن  مردم رسید. دربرابر  به رستگاری انقالب در را پذیرفت و تاریخی آن

بازانه اگر برای چند روزی هم هنوز تطمیع، تحمیق و زیرزدن و تردستی شعبده

                                                             
 سازمان انتشار یافته بود.  ۀگی در اعالمیهمتنی که با همین تفرعن و برهن*
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یک حرکت را  چلش باشد پایان عمر سیاسی یک نظر یک جمع و در ایسکه

 کند. تعیین می

سکوت نکنید! شهامت داشته باشید! سرخود را خم نینداخته به چشم تاریخ 

 اخوانی پرچمی و کاران خلقی وما را نیز مثل جنایت نگاه کنید. نگذارید مردم

مورد نفرت قرار دهند. ما باید فرق خود را با آنان در زدودن این لکۀ ننگ تاریخی 

 اگر اراده داشته باشیم می توانیم. ،ثابت بسازیم

است مجبوریم بیشتر نظر  «...گیریدرس» ۀسر رسال حال که صحبت ما بر

 ین رابطه معطوف داریم. ا سازمان رهایی درخود را به این رساله و 

خطاهای مهلکی که رفت به سنترالیسم دموکراتیک وین رساله که انتظار میا در

ین سازمان صورت گرفته بود اشاره گردد در چند جای و از جمله در زیر ا در

اغلب موارد رهبری  که درآن اینیابیم وعنوان سنترالیسم دموکراتیک اشارتی می

 دست یک یا دونفر بوده است. ه زمان درواقع بسا

های صورت کامل که باز از نمونهه بار باجازه بدهید تا این نقل قول طوالنی را این

 فرار به جلو است، در اینجا بیاوریم

دار شود، وقتی سنترالیسم دموکراتیک این بنیاد حیات تشکیالتی خدشه

ایم. مرکزیت را تجربه کرده کشد و ما اینلیبرالیسم در تمام شئون سازمان قد می

آگاه هم  ل و نظرات اعضا آگاه نبوده و اگرئبا بدنه جوش نخورده، از انتقادها، مسا

 آن با اعضا، بوروکراتیک، ۀپرداخت و رابطها به فوریت و مسئوالنه نمیبه آن بوده

مسئول و  یاباالبینانه، سراسبی و غیرصمیمانه بود. مرکزیت خود را در برابر اعض

ای فیودالی و کماندیستی به آنان برخورد مواردی با روحیه گو ندانسته و درپاسخ

 خواستند.زیر بودن را میکرد و در مقابل صدور فرمان خود فقط سکوت و سربهمی

سوءتفاهمات تازه همراه بوده  ها و ایجادها مدتی طوالنی و با رنجشحل آن...

های مرکزیت به کار انتقاد از خود نیز از بیماری است. مخصوصاً که لنگیدن در

 ...رفتشمار می
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هم خوردن اصل سنترالیسم دموکراتیک غیر از های مهم بهیکی از علت

انتخابی نبودن مرکزیت، این بوده که فرد فرد اعضای آن احاطه و اندیشیدن به 

برای تقویت طرح و نقشه  ۀها و ارائل و امور سازمان، چگونگی حل آنئمسا ۀکلی

پنداشتند که در نتیجه، کارها گی خود نمیهاصلی زند ۀسازمان را جوهر و مشخص

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

 شدمی

اگر رهبری سازمان از این نقیصه عمیقاً درس نگرفته، بر آن غلبه نکرده و 

صفوف باشد، امکان نقض یا در شرایطی معین  بیننکوشد تا پیوسته زیر ذره

ها و بدنه، شدن ناموجه سنترالیسم یا دموکراسی، انفصال رهبری از تودهعمده

 بازی، تسلط کماندیزم و تخریب وحدت سازمان در نظر و عملفراکسیون

 *...گریزناپذیر خواهد بود

گیرد، یجا که این اعتراف  فقط برای پاک کشیدن خود صورت مخوب در این

 این نکات را  در بردارد

بیروکراتیک با اعضا، باالبینانه،  ۀنپرداختن به انتقادها و عدم فوریت، رابط»

گو مرکزیت خود را در برابر اعضا مسئول و پاسخ»و « سراسبی، غیر صمیمانه

کرد ای فئودالی و کماندیستی به آنان برخورد میندانسته و در مواردی با روحیه

 «...خواستندل صدور فرمان خود فقط سکوت و سر به زیر بردن را میو در مقاب

باندیستی و در کنار آن  ۀبودند باید بر آن روحیاگر این دوستان کمی صادق می

وردند و در پرتو چنین آبه وجود آوردن باند قاتالن را نیز در کنار رهبری پیش می

سازمانی و درونهای وضعی که خودشان در مورد آن معترف هستند، قتل

ها را به تمکین واداشتن را نیز و آن «دهان صفوف را با گلوله بستن»همچنین 

 شدند. باید متذکر می

                                                             
 36صفحه  «گیری...با درس» ۀرسال*
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زیرا اینان اصوالً صرف برای فرار از  ها درست نیست.اما این توقع از این

 کنند. همین وضع این مطالب را طرح می ۀخصوص برای ادامه مسئولیت و ب

 پرسیمها میاز این

این و همچنین در پیوند منطقی با این از باند قاتلی که توسط  ۀچرا به اضاف»

شدند و در فرجام دیگر اعضا و مخصوصاً دو نفر از همان آن مخالفین کشته می

شان کشته نیز از طرف  «گان فرمانهصادرکنند» مرکزیت دارای حق نا محدود

 رود؟ین مورد که بالواسطه با آن در ارتباط است، سخن نمیا شدند، در

سئولیت پذیرفته و چه مجازاتی را برای تغییر و م کجا در قلدر چنین مرکزیت

 اصالح خود پذیرفته است؟

جرم انتقاد و یا حتی بدگویی یکی از ه وقتی چنین مرکزیتی یکی از اعضا را ب

جا کند، این)غیرانتخابی( به اعدام محکوم می اول اعضای مرکزیت و یا شخص

 این رهبری قلدر و یا آن فرد انتقاد کننده؟ جانب کیست؟ه حق ب

ها انتقاد از دیکتاتورها ترین رژیمترین و فاشیستیآیا حتی در تمام دیکتاتوری

 باشد؟اعدام می

تان فرود بیایید،  «کماندیستی» و «فئودالی»، «باالبینانه»اگر کمی از روحیه

های سازمانی و بهترین فرزندان جنبش چپ به کام مرگ فرستادن را تمام قتل

 تان خواهید یافت.  ۀدر همین روحی

چه  توانید لطف بفرمایید که چنین وضع زشت، چه وقت پایان پذیرفته است؟می

مسببین  چه جزاهای سازمانی برای ین زمینه صورت گرفته است؟ا در یکارهای

 ۀی جادویی را در خریط«ما»یا هنوز نیز همان  است؟ایجاد چنین فضا اجرا شده

 بازی خود دارید؟ شعبده

گونه صداقتی دهد که در طرح انتقادات هیچاین به تنهایی خود نشان می

وجود ندارد. این شیوه فقط راهی برای فرار به جلو و پوشاندن اشتباهات از چشم 

 همان خرک و همان درک گذشته است. ۀه ادامدیگران و در نتیج
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ترین در صورتیکه در همان اواسط سال شصت خورشیدی در مرکزیت عاجل

تدارک کنگره در یکی از کشورهای همسایه و یا دورتر و قبل از آن  ۀوظیف

وری نظرات تمام آکار و جمعبرای اصالح سبک «درونی سازمانی ۀضرورت نشری»

مسائل سازمانی مطرح بود، چرا تمام این ضروریات و وظایف اعضای سازمان در 

رکردن کنگرۀ سازمان کاری صورت یچرا برای دا سره فراموش شدند؟یک

 *نگرفت؟

وری آجا از آن یادسنترالیسم اراده و تبلور آگاهی جمعی است که در این

مان عماًل زیرا اگر به آن اذعان شود باید این نیز پذیرفته شود که در ساز شود.نمی

 جمعی و آگاهی جمعی گرفته شده بود.  ۀو عمداً جلو اعمال اراد

در بخشی که در نوشته مذکور به سنترالیسم دموکراتیک اختصاص داده شده از 

حقوق فردی، استعداد فردی و حق انتقاد افراد از رهبری را پذیرفتن که تبلور 

 گردد. یادآوری نمیدموکراسی در کنار سنترالیسم است، هیچ اشاره نشده و 

ها این حسرت را همه ابهام و ناروشنیدر پایان این بخش یادشده ضمن این

گذارند که حداقل از یک کوشش و تالش کوچک در جهت به دل خواننده، می

ین ا گونه کوششی دردهد که هرگز هیچبهبود وضع یادآوری کنند. این نشان می

 زمینه صورت نگرفته است. 

 ؟هاین طور بود، آینده چ خوب گذشته که

رفت که در پایان این بخش این بحث مهم و حیاتی جنبش چپ انتظار می

 که چه باید شود و چه نباید شود و اراده برای بریدن از انحرافات درحداقل از این

                                                             
میالدی رفقای حزب کارگران و دهقانان  19۸0دایر شدن کنگره  بر اثر خواهش ما در آغاز سال  ۀدر رابط*

سازمان و همچنین  ۀخاطر انعقاد کنگره جا و سایر امکانات ب ۀتهی ۀگی خود را در زمینهترکیه آماد
ر همان سال ها و احزاب چپ ابراز کردند. درست است که  کودتای نظامیان دسازمان ایهکنفرانس منطق

دهد که در ترکیه این شرایط مساعد را برهم زد. اما خواهش، اصرار و جستجوی ما در آن زمان نشان می

آبادنشین آن را خالف مصالح مرکزیت اسالم در پی این ضرورت عاجل بودیم. کاری که بعداً ما جداً

 فراموشش کرد. خود دانسته مطلقاً ایشخصی و دسته
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عرضه گردد، با چنین دعایی قضیه پایان  یین زمینه پیشنهاداتی و رهنمودهایا

 یابدمی

درس نگرفته، بر آن غلبه نکرده و  ین نقیصه عمیقاًا رهبری سازمان ازاگر »

بین صفوف باشد، امکان نقض یا در شرایطی معین نکوشد تا پیوسته زیر ذره

ها و بدنه، شدن ناموجه سنترالیسم یا دموکراسی، انفصال رهبری از تودهعمده

ر و عمل بازی، تسلط کماندیسم و تخریب وحدت سازمان در نظفراکسیون

 «گریزناپذیر خواهد بود.

 است؟ هجای سوال است که اگر این نوشته از همین رهبری نیست، از ک

دقیق و راهکارهای  ۀدهد و از برنامتغییر نمی ۀاگر از همین رهبری است، چرا وعد

 کنند. یادآوری نمی ین وضع راا خود در بیرون آمدن از

 کند. بدون نتیجه تا پایان ادامه پیدا میشود، شروع می «اگر»نقل قول باال که با 

 ین نتیجه گرفتا توان ازچه می

هیچ اراده و تمایلی وجود ندارد، که بخواهند خود را تغییر بدهند، همین و 

  ...!بس

 «سوم جاگه»گونه مسئولیتی را در پی ندارد و از طرف که هیچ یهای«اگر»این 

دایر کردن  ۀاش در رابطکار و کوشششود و در آن نه از رهبری و مطرح می

)که  شدن سنترالیسم و یا دموکراسیشود و صرف از عمدهکنگره یادی می

( یاد .ست، نا مشروع استهچه هم کدام آن بدون کنگره نه وجود دارد و آنهیچ

گیری از اشتباهات گردد، فقط و فقط کوششی برای فریب جنبش زیر نام درسمی

ه توانستند، بخوردن زمانی است که میکوچک و حسرتو درواقع حفظ سلطنت 

ها را نام جنگ بهترین رفقا را یا از پشت خنجر بزنند، و یا بخشی از بهترین آن

های خود، بدون کمترین نیاز و لزومی به کام مرگ برای سرخ کردن چهره

 بفرستند. 

ون خواستند سلطنت کوچک خود را بدزیرا دو سه نفر می جواب روشن است.

 گونه مانعی، اعمال بدارند که در عمل نیز  اعمال داشتند. هیچ
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عدم اسناد کافی نتوانیم به همه  ریخت اوضاع وممکنست به اثر شکست و

شافی ارائه داریم، اما باید این شهامت را داشته های مطرح جواب کافی وپرسش

گان بخواهیم ههم به بحث بگذاریم. از باشیم که چنین مواردی را مطرح کنیم و

صورت ه یابی حل قضیه بشکل در ین زمینه وارد شورو بحث شده وا که در

 النه سهم ادا کنند. ئومس

صورت غیر مستقیم ه دارد ب «سازمان رهایی»مستقیم به  ۀاین مورد که اشار

حل این  مورد تمام آحاد فعال جنبش چپ افغانستان صادق است. طرح و در

اندوختن تجارب مثبت  گیری ودرس تشکیالت خاص نبوده وقضیه مربوط به یک 

مجموع نیروهای مترقی، ملی درآن مربوط به تمام افراد جنبش چپ ومنفی ازو

 شود. دموکراتیک میو

برای  کنند وموارد اشتباهات خود سکوت می که در یهایسازمان یا سازمان

گام  ورزند، اگر دراقدام نمی اندوزی برای تمام جنبشتجربه ها وگیری از آندرس

مقابل بدنۀ  های خود اند در گام دوم درسمپاتشرمسار اعضا و اول وامدار و

 مانند. ل باقی میئومس جنبش چپ وامدار و

های کهن نیست بلکه است بازکردن زخمچه تاکنون اتفاق افتادهپرداختن به آن

یکی از علل ضعف جنبش ست که ا ایهای کهنهزخمه برعکس شفا بخشیدن ب

 باشد. اعتمادی ناشی از آن میبی چپ و

طرف ناشی از عدم  یک ها ازمعلوم است که بیشتر اشتباهات این سازمان

ه طرف دیگر مشکالت عدیدۀ جنبش را ب از است وفقدان جدیت بوده تجارب و

ها سازی نهادجویی یا شیطانوجه نباید با انگیزۀ انتقامورد به هیچآیاد می

 اما این حق جنبش است که اشتباهات یک دوران خود را ارزیابی و. انجامدبی

آینده  اختیار جنبش بگذارد که در گیری کرده تجارب خاص خود را دردرس

 توانست از آن اجتناب ورزید. نباید به تکرار آن چیزی پرداخته شود که می
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اعضای  یزیاد جنبش چپ افغانستان تعداد 1357بعد از کودتای هفت ثور 

مناطق  ها درتنظیمی پرچمی و های رژیم خلقی وها وکشتارگاهخود را در زندان

 دست داد.  ایران از پاکستان و تحت نفوذ شان و

 یادگاره خود ب وغیره جاها از هاگاهها، شکنجهپولیگون که اینان درای هحماس

 تاریخ گلگون مبارزات قرن بیست افغانستان را پ رافتخار کرده است. ، اندمانده
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 بر فصل اول ایمؤخره

گیری از اشتباهات، راهمان را درس با» ۀبود تا رسالاگر قصد بر این می

را همراه با انحرافات آن پی بگیریم، این نوشته باید به  «بازانه ادامه دهیمجان

این رساله آفرین  ۀشد. در این مورد باید به نویسندسریالی طوالنی تبدیل می

ی، کژاندیشی و انحراف را در چنین گفت که چگونه توانسته است، این همه کژروِ 

 جا کند. ایرساله

های این رساله را در سکوت ها ورویت ما کوشیدیم تا یکی طفرههجینا از

انحرافات سنگینی که در سازمان رهایی حاکم گشتند را بر جسته کنیم و  ۀرابط

حال درزگیری از اشتباهات شان و در عین ها را دراز طرف دیگر انحراف العالج آن

خراش شان را از روند گی دلهگیری از اشتباهات و همچنین بیگانعدم درس در

ها را از تجاوز یید چندباره و مشکوک آنأغانستان و مخصوصاً تاف ۀو حرکت جامع

موازی امپریالیسم امریکا که همزمان با تجاوز اتحاد شوروی صورت گرفت را برمال 

 کنیم.

 با» ۀکه بر سراسر رسال *درک و ادبیات لومپنی ۀحتی قرار بود فصلی در رابط

آشنا هستیم، نوشته شود  حاکم است و از مجاری مختلف نیز با آن «گیری...درس

 از آن منصرف شدیم.  که فعالً

رفتن در »و  «توده»های الپوشانی اشتباهات شان در زیر نام یکی از شیوه

های شان است که آن را بدون مراجعه به نقل قول« ایمبارزه توده»و  «بین توده

بخش جنبش چپ افغانستان در فصل دوم  صورت یک بحث مهم دره و بیشتر ب

در فصل دوم هر چند به این موارد پرداخته خواهد شد، اما  مطرح خواهیم کرد.

د.     جنبش چپ افغانستان خواهد بو ۀمخاطبان اصلی ما هم

                                                             
آمده  سازمان رهایی ۀنمونه خروار گفته چند نمونه از ادبیات لومپنی که در رسالجا صرف مشت این*

ستر »، «انقالبیون بادی» ،«فرق دشمنان را پاشان کرده چرخ تاریخ را به جلو برند.» شود:است، آورده می

 .وغیره «تخلیه»، «ها و ترسوها شرف داردگریزی سگ آن هم بر تسلیم طلبان،» ،«عورت



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم: فصل

 ما یفو وظا یباز هم اوضاع کنون

نتاجنبش چپ افغانس یگهبرونرفت از بحران پراکند یبرا یشنهادیطرح پ
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 فصل دوم:

 باز هم اوضاع کنونی و وظایف ما

 مقدمه

در افغانستان حدود بیش از یک *های مدرن بورژا دموکراتیکاز ورود اندیشه

ها چه در فورم اصالحات دولتی و چه انعکاس این اندیشه †گذرد.و نیم قرن می

خواهان بازتاب در شکل اصالحات اجتماعی و چه در حرکات اعتراضی مشروطه

 است. خود را داشته

ها نتوانستند تداوم و گی اجتماعی در افغانستان این اندیشههمانداما به علت عقب

شاهد  گامان این تفکریک پیشتسلسل و تکامل خود را با کار آگاهانه و تئور

 باشند. 

همواره با  کردند،که این تفکر را حمل مییهایها و جنبشاین اندیشه

 اند. های کوچک و بزرگ مواجه بودهگسست

با همین سرنوشت مواجه  های چپ مارکسیستی در افغانستان نیز تقریباًاندیشه

های بورژوا دموکراتیک شهشدند. هر چند تاریخ ورود این اندیشه نسبت به  اندی

 تر است. کوتاه

دوم قرن بیستم،  ۀبر اندیشه های چپ در افغانستان البته بعد از نیم

گرایی اند. اما در مقابل رکود، عقبهای زمانی و سیاسی بزرگی فراز نیامدهگسست

اند که این جنبش را همیشه بوده یهایها مریضیو عدم تکامل در تمام زمینه

 اند. اشتهعلیل نگهد

                                                             
شیرعلی  توان از اصالحات و مطبوعات دوران امیرافکار بورژوا دموکراتیک در افغانستان می در رابطه

 خواهی و نهضت امانی و جنبش هفت شورا را مثال زد.الدین افغانی و مشروطهجمال خان، افکار سید

 مطالعۀ تاریخ دو قرن اخیر افغانستان الزم است. هدر رابط†
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که این ضمن این ایم.ما با همین مشکل مواجه بوده تئوریک نیز ۀدر عرص

است. تاهنوز که هنوز تفاهم همراه بودهوءفعالیت جنبش چپ بسیار با س ۀعرص

 است. محدود شده «خوانیبه کتاب»است درک از تئوری و ارزش آن فقط 

در مقابل تئوری گذاشته  «شجاعت فزیکی»و  «جنگ»، «عمل»همیشه 

 «...این خوب است آن خوب نیست» شوند.می

ها این نمود دارد. بدین صورت ها و گروهحتی در اسناد رسمی بعضی از  سازمان

نه تنها که ما تسلسل و تداوم خود را نه به صورت آگاهانه و سازماندهی شده بلکه 

تصادفات  ۀنیم بگوییم، نتیجتواکه می یخودی و تا به جایهتقدیرگرایانه و خودب

ایم اما از جهت تکامل و رشد این پروسه بسیار عقب سیاسی را حفظ کرده

 ایم. مانده

تئوری چیزی نیست که بتوان برای آن فصل تعیین کرد. اگر ما جنبش انقالبی 

های که متشکل از تئوری انقالبی ۀهستیم برای این است که در همه موارد اندیش

 شد، رهنمای ما باشند. باانقالبی می

است که نباید به عمل دست زد و های انقالبی نیامدهاز اندیشه یجایدر هیچ

 کند در عمل و با عمل تغییر نداد؟بینی ما طلب میچه را جهانآن

ها حک شده، چه بر گور کارل مارکس بزرگترین اندیشمند انقالبی همه زمانهآن

کوتاه او خالصه  تِزدهد که جوهر اصلی مارکسیسم در همین نشان می

 است:گردیده

که اند درحالیهای گوناگونی، جهان را فقط تفسیر کردهفیلسوفان، به شیوه»

 *«اصلی تغییر آن است. ۀنکت

اما مارکس برای تغییر جهان تئوری سوسیالیسم تخیلی را به تئوری سوسیالیسم 

م صِر بود که تغییر جهان بدون تئوری انقالبی محال علمی تکامل داد. او همیشه 

                                                             
 «فویر باخ ۀدر بار یتزهای» کارل مارکس:*
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کردند که تئوری و آگاهی  است. بعدها دیگر اندیشمندان مارکسیست روشن

ها بیرون نیامده بلکه از بیرون، وارد جنبش انقالبی از درون جنبش مردم و توده

 چه باید»ها را در کتاب معروف خود که لنین این اندیشهچنان شود.مردمی می

طرز خالقی تکامل بخشیده و برای آن ابزار مناسب یعنی حزب با اصول ه ب «کرد؟

 لنینی را پیشنهاد کرد.

ین ا که در یندادن به تئوری انقالبی و عدم پرورش کدرهایاز اینرو ارزش

دهیم در چه ما انجام میهای علمی و آنعمیق بین اندیشه ۀعرصه در اثر مطالع

های تئوریک بکنند، از کمبودهای بزرگ جنبش ما یگیرشرایط خاص ما نتیجه

 است. بوده

گذاشته شده بود که  «خردمند»در کشور ما این وظیفه به دوش یک یا چند 

بلعیدیم.  وطنی خود مان می «تئوری» کردند ما آن را به عنوانهر چه دهان باز می

 اند. اندک چیزی بیشتری در چ نته نداشته ۀها نیز جز مطالعکه هماندرحالی

انقالبی باشد،  ۀهنگ جنبش پرولتاریا و تغییردهندآخواهد واقعاً پیشاگر حزب می

باید که به تئوری انقالبی نقش بزرگی قایل شود. بین مطالعات کتابی )که بسیار 

جنبش ضمن پیوند عمیق، تفکیک  ۀروزمر ۀاند( و کار تئوریک در عرصالزمی

 ل شده و بر غنای تئوریک جنبش بیفزاید. یالکتیکی نیز قادی

چه در جنبش ما شایع است، از کار تئوریک، مارکسیسم را صرف سفانه آنأمت

صورتی که وارد بودن در آثار کالسیک  در باشد.کتابی فهمیدن می ۀدر مطالع

ع و ها را اگر با اوضاکند که نه صرف بخواهیم همانمارکسیستی به ما کمک می

تر از آن با تکیه بر شرایط خاص بخواند یا نخواند، در عمل پیاده کنیم، بلکه مهم

شمول فلسفه و میتودهای مارکسیستی وضعیت خاص خود را دریابیم اصول جهان

 های توضیح و تغییر خاص خود را پیدا کنیم. و باز نیز در پرتو همان اصول، تئوری

جا رابطه و با رابطه از اصول مارکسیسم، آنسفانه در جنبش ما ضمن تکرار بیأمت

 «جاسوس»که باید با دید مارکسیستی تبلور یابد عوض آن اتهام به اشخاص مانند 
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)نه مواضع طبقاتی(  طبقاتی أو یا هم منش «فئودالجنرال و بچهبچه»و  «فراری»و 

 گرفت.  این عمل و آن عمل افراد، اصل قرار می

در توضیح اوضاع کلیشه و مدل انقالب یک کشور دیگر اصل  همچنین

  !یافتپایان می «کار تئوریک»قرارگرفته و بدون مشکل 

مراد از ذکر مطالب باال این است که بر هر فرد جنبش این وظیفه سنگینی 

خصوص تکامل و رشد این پروسه را در نظر ه کند که باید تسلسل، تداوم و بمی

 اصلی در پیشبرد جنبش انقالبی بکوشند.  ۀاین حلق گرفته و با اتکا به

های ژورنالیستیک، بازیکردن مباحثات ایدیولوژیک با شگردها و چالآلوده

 زنی و طرحدادن، اتهامدشنام برای پنهان کردن واقعیات، یهایبازیشعبده

ها رفتنو انواع طفره «چیز نگفتنهر چیز گفتن برای هیچ»های معروف به صحبت

نیات شوم و  ۀاگر از سر جهالت سیاسی باشد، باید اصالح گردد و اما اگر بر پای

 باری است. ها باشد، کار ننگین و خیانترهاندن خود از بار مسئولیت

های ایدیولوژیک و حاضر کوشش شده است، تا روال حاکم بر بحثۀ در نوشت

ایم، ادامه شاهد آن بودهتئوریکی که در جریان انشعابات و مباحثات جنبش چپ 

بافی حال عامعین زنی و درجای آن بدون پرداختن به دشنام و اتهامه نیافته و ب

نگاه کنیم تا تغییر یابند،  یهایکردن به قضایا و اشتباهات به عنوان ابژکتمدگ و رَ

 که برای استمرار اشتباهات به ردگم کردن قضیه پرداخته شود. نه آن

شود که قضایا صریح و آغاز می یگانه نوع حل قضایا از جایبهترین نوع و ی

  «.نام خودشان باید یاد کرده اشیا را ب»قول لنین: ه واضح مطرح شوند. ب

مسائلی که حدود بیشتر از چهار دهه در سازمان رهایی افغانستان انبار شده 

ه  حال از جملباری منجر شدند و در عینکه در موارد زیادی به حوادث خون

بهترین و رشیدترین افراد جنبش چپ افغانستان را به کام مرگ کشاند و اینک 

کوشند تا این اشتباهات را تقلیل داده و که می یهایبعد از چهار دهه حتی آن
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توانند از آن را با محصور و محدود کردن به چند اشتباه عام تلطیف کنند، نمی

 که باز هم ما در سر آغاز راه هستیم.  اعتراف به رکود و حتی سقوط آن انکار کنند،

دانیم ظف میوایم خود را مسیاسی آمده ۀدر این موارد ما که از همین ریش

 حساب کنیم.  ۀخود تصفیه حساب و اگر الزم باشد تسوی ۀتا با این تاریخ و گذشت

 در گذشته و حال هیچ طرفی مصئون از اشتباهات کوچک و بزرگ نبوده است.

خود  ۀجنبش چپ کارنام «پرولتاریایی ۀتازخون»ما وظیفه داریم به نسل جوان و 

گیری واقعی از آن، جنبش چپ را ها با درسرا هر چه باشد تقدیم کنیم، تا آن

 به مدارج باالتری از مبارزه رهنمون گردند. 

عین حال تاریخ هیچ چک سفید مصئونیتی برای کسانی صادر نکرده است که   در

د بازیابی و ارزیابی تاریخ قرار نگیرند. هیچ قدیسی را این جنبش سراغ ندارد مور

نقد و ارزیابی را در بغل  ۀاالحترام باشد و سند فراغت از محکمکه فقط واجب

 این جنبش.  ۀداشته باشد. چه افراد زنده و چه افراد جانباخت

اساسات حاضر این خواهد بود که با توجه به  ۀکوشش نوشت ین منظرا از

روی مسائلی را که در جنبش چپ و مخصوصًا مبارزات ایدیولوژیک، بدون طفره

های که طرفاند به نقد بکشد. اینین چهل سال انبار شدها در سازمان رهایی در

که شود به ایناین رابطه چگونه به آن برخورد خواهند کرد، مربوط می مسئول در

خواهیم بیماری خود را پنهان کنیم و یا می خواهیم بیماری خود را عالجآیا ما می

 اندازد و هم محیط را. کاری که هم جان ما را به خطر می داریم.

اما چه این انتقادات همه یا مقداری قبول گردند و چه هر طرفی مسئولیت 

دهد ها را بپذیرند، اوضاع نشان میرویها و یا همچنین درسترویتاریخی کج

آحاد جنبش چپ که هنوز به  ۀها و بقیهم سایر طرفکه هم همین طرف و 

های موجود ها و تشکلرسالت تاریخی این جنبش باور دارند، باید فراتر از فورم

ایجاد یک سازمان سرتاسری با معیارهای لنینی، با سنترالیسم  به سوی

می که احتمال سدموکراتیک انتخابی و باتوجه ویژه و ایجاد راهکارها و مکانی
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ممکن  ۀترین درجنیستفاده از مفهوم سنترالیسم دموکراتیک را به پااوءس

 رساند، به پیش برویم. می

دهد و اشتباهات عدیدۀ ما و ضعف سرتاسری جنبش چپ آن اوضاع نشان می

بر اساس  یهایهای سازمانی و ایجاد سازمانکند که دیگر دوران رقابتید میأیرا ت

های فکری و سیاسی کشیپایه بدون خطبی هایجورآمد یکی دو نفر و انشعاب

 را به وجود آوردن، گذشته است. 

تنها این وظیفه فرا راه ما قرار دارد که به پیش نگاه کنیم و  اکنون تنها وهم

ایم باید مورد های کهنی که برای خواب کردن خود خلق کردهنه به عقب. افسانه

 بازبینی قرار گیرند. 

داشتند که برای پیشبرد های گوناگون ما را وا میشاید در گذشته محدودیت

های سیاسی دست بزنیم.  گی سازمانهاندیشیدیم، به انتخاب چندگونچه میآن

کنند و که اوضاع بسیار حساس کنونی را درک میاما اکنون این امر برای آنانی

جنبش  گی کند وهتواند، نمایندهای مردم را هیچ نیروی نمیبینند که تودهمی

تواند پاسخ نمی ایگی است که حتی به ضروریات لحظههچپ در حال درماند

تئوریک و عملی فعال داشته باشد تا چه رسد که این جنبش چراغ رهنمای 

هنگ پرولتاریا در مبارزه با نظام آکنونی و پیش ۀهای میلیونی در مرحلتوده

 واضح گشته است. داری گردد، کامالًهسرمای

جدید سازمان  ۀشته هرچند ما در بحث پیرامون مواضع و رسالین نوا در

اند، مشابه جایی که مشکالت و مصائب جنبش ما تقریباًرهایی پرداختیم اما از آن

 اند. یم، مخاطبین ما همه اعضای جنبش چپ افغانستانیتوانیم بگوپس می

برای جنبش  اگر جانب احتیاط را بگیریم، شاید این نوشته نتواند فراخوان رسمی

چپ افغانستان جهت آغاز یک بحث سالم پیرامون ایجاد یک سازمان سرتاسری 

یک فراخوان  ۀتوان این نکته را نیز نادیده گرفت که تمام عناصر الزمباشد اما نمی

 را این نوشته در خود دارد. 
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چه ین نوشته از آنا های تئوریک درایم تا بحثجا که ما کوشیدهاز آن

مانده و موضوعات را  های انشعابی معمول و مرسوم بود، به دوردر بحثسفانه أمت

های عبور از حالت شخصی به موضوعات خاص و عام جنبش و نشان دادن راه

های مطروحه پیرامون مسائل بحث ۀقرار داده، چه بهتر که بحث خاص ما در رابط

ون یک سازمان های پیرام)فصل اول( نه به عنوان بحث تاریخ سازمان رهایی در

های که در اشکال گوناگون در بحث ۀمشخص دیده شود، بلکه باید آن را به مثاب

 اند، بازیافت. تمام جنبش تعمیم پیدا کرده

توانیم این بحث را همگانی بسازیم. درواقع این بحث در محتوا و شکل خود ما می

 توان گفت، همگانی است. می 

الزم را  ۀهای رسیدن به یک وحدت سرتاسری و گسترده، آگاهی و ارادراه

 خواهد که پیش از آن باید ضرورت آن مطرح گردد. می

ونی با بسیاری از های گوناگصورته که در چند سال اخیر ب یهایدر صحبت

های خاص بودند و یا خود را ی که اعضای سازمانیهاراهیان جنبش چپ چه آن

که عالیق  هاییدانستند و چه آنهر صورتی وابسته به سازمانی مشخص میه ب

هر سه شرط این  های مشخصی نداشتند، پیش آمده تقریباًخاصی به سازمان

توان شاهد در بین راهیان جنبش میوحدت یعنی آگاهی، درک ضرورت و اراده را 

 بود. 

ها از قوه به فعل در آیند. نباید منتظر معجزه بود. نباید از بریدن فقط باید اراده

ها جنبش را در ابهام قرارداده و امیدی برای اصالح که سالچنان مناسباتیبا آن

، هراس گرددگان میههای انسانی رزمندآن نیست و فقط سبب برباد رفتن انرژی

 دل راه داد. ه ب

در سر داریم که برای تغییر جهان  ایچنان اندیشهمگر نه این است که ما آن

اندیشیم چگونه خواهیم برای تغییر جهان بیباید گام بگذاریم. پس وقتی ما می
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تواند ممکن باشد که نتوانیم بر مناسبات دست و پاگیری که جنبش ما را در می

 م. یفایق نیای حالت رکود قرار داده،

دانیم درست است و برای آن اقدام نکنیم گذاشتن این گام اگر که ما می

کاری به حساب آید. برتولد برشت تواند به قول شاعر انقالبی آلمانی، تبهمی

 گوید:می

کار کند، تبهداند و نمیکس که می داند احمق است. ولی آنکس که نمی آن»
 «است.

جا که تاریخ جنبش چپ و کشور قرار داریم. از آنما در لحظات حساس 

گذرانیم، تاریخ برای ما امکان تعلل بیشتر را دانیم چه موقعیت حساسی را میمی

 دهد. بگذار واقعیت را با تمام تلخی آن متذکر گردیم. نمی

که هنوز هستیم و با تمام اشتباهات و حتی اشتباهات سنگین ما علت این

ایم، نه از فعالیت هستیم که به آرمان مردم خیانت نکرده یویهنوز هم یگانه نیر

ها شود و نه در شیوهسیاست نیم قرن اخیر ناشی می ۀو حضور مستقیم ما در عرص

 طوالنی.  و ابزار و آگاهی ما در چنین دوران نسبتاً

آخر قرن بیست و آغاز قرن  ۀچه تاریخ به ما ارزانی داشته که شرایط نیمآن

 است. دشمنان مختلف افغانستان را سیاه گردانیده ۀبیست و یکم، چهر

ها رسوا کرده باشیم و این ما نبودیم که دشمنان مردم را در پیش چشم توده

 ها در برابر مردم گشته باشیم. سبب شکست آن

ت قدرت شکس ۀها بود که یکی پی دیگری در عرصاین ماهیت سیاه آن

اپوزیسیون ظاهر شدند و به قدرت رسیدند و در هر  ۀکه در چهر یخوردند. آنهای

های شان به امپریالیسم جهانی و اتحاد گیهها و وابستکاریدو عرصه جنایت

شوروی و ارتجاع ایران و پاکستان و ارتجاع منطقه چنان آشکار شد که به مرگ 

 کند. ها داللت میسیاسی آن
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های ما، رسوایی و زوال دشمنان ما را گمیاشتباهات و راهپس تاریخ باوجود 

به ما ارزانی داشته است. اگر ما نتوانیم از این شرایط نیز استفاده کنیم، دیگر 

انقالبی خجل  ۀهای آیندایم و نسل انقالبیون ما در برابر نسلزوال ما را رقم زده

 و وامدار خواهد بود.
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 جنبش چپ در افغانستان ۀنگاهی به گذشت

اوضاع کنونی و وظایف ما   ۀآن رسال اول مشعل رهایی، که در ۀانتشار شمار از

 .گذردسال می چهلارائه شده بود، حدود 

های محدودیت های زمانی و مکانی وین دوران با توجه به محدودیتا از ارزیابی

بسیاری  پذیری ازاجتناباز طرف دیگر  طرف، و از یک ناپذیرآگاهی و اجتناب

ما کمک کند تا این فراز ه توانست بهای یادشده و نقش آگاهی که میمحدودیت

اند که بدون حیاتی و مهم ترین اشتباهات طی کنیم، آنقدرها را با کمو نشیب

توان، آن نمی ۀسوی آینده گذاری بتوجه و تحلیل و ارزیابی دقیق آن در گام

ارزیابی الزم است که شهامت و شجاعت الزم تفکر و مطمئن بود. برای چنین 

دانش بشری را داشته باشیم. بدون آن چنان شهامت و شجاعتی ما به مریضی 

حال توقع عین چشم طبیب پنهان نگهداشته در مانیم، که مریضی خود را ازمی

 .داریم که سالمتی دوباره را باز یابیم

مشعل »اول  ۀشمار که در «ف مااوضاع کنونی و وظای»رسالۀ  نکات مطرح در

های نخستین بود جمله گام ارگان تئوریک سازمان رهایی منتشرشد. از «رهایی

گیری آگاهی انقالبی سمت یابد، اما عدم پی پرتو توانست درکه پراتیک انقالبی می

رسالۀ مذکور  که دریهایپرتو مارکسیسم لیننیسم و محدودیت ارزیابی تئوریک در

آن بازتاب یافته بودند، مستلزم  که در یهای درستداشت، به همراه ارزیابیوجود 

آن بود که این عرصۀ تفکر و ارزیابی بالوقفه بسیار جدی گرفته شده تا پراتیک 

نوع  از یهایها و خطاها همراه باشد. متأسفانه گرایشانقالبی با کمترین ضعف

روشنفکران »تفکر  حاکم بر« یزمفاتال»فکری و  هایهای بدون برنامهگراییعمل

پیکر  کنند، ضربات ک شنده را برکه اندیشۀ مذهبی ناخودآگاه را حمل می «ما

جنبش چپ افغانستان سبب گردید. ما در تصویر این حدود چهل سال تاریخ 

های فراوانی بودیم که گیهگذشتجان ها و ازکشور و جنبش چپ شاهد رشادت
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اندازه این  آینده خواهند بود. اما چه هایسلسبب افتخار ما، در برابر ن

های آن منطبق های ما با نقشه و برنامۀ دقیق، با نیاز جنبش و سازمانفداکاری

گذارد. نادرست خواهد بود که ما وجود مقابل ما می اند، سوال بزرگی را دربوده

بودیم را از دیده که به آن مواجه شده ناپذیریدشمنان قدرتمند و شرایط اجتناب

های درونی جنبش چپ را که غلبه توانیم ضعفحال نمیعین پنهان کنیم، اما در

و  پذیربودند، آرایشمجموع اجتناب که دریها ممکن بودند و خطاهایآن بر

ها های گسترده، خود را به موج حوادث سپردنگیبرنامهپیرایش نیروهای ما، بی

 ت:سا برابر ما این ت کم بگیریم. سوال کنونی درکردن اشتباهات را دسو پنهان

خواهیم به عنوان یک جنبش زنده، پویا و گویا آن رسالت تاریخی آیا ما می

 دوش گرفته بودیم به پیش ببریم؟ه را که ب

اشتباهات فراوان  توانیم از تکراراگر پاسخ به این سوال مثبت باشد چگونه می

ها دانیم اشتباهات ما کدامکه نمیحالیکه در گذشته داشتیم، بپرهیزیم در

پذیر ها اجتنابناپذیر و کدامکدام اشتباهات اجتناباند؟ها نبودهاند و کدامبوده

تواند ما بندی گذرایی به این اشتباهات داشته باشیم، میدسته اگر یک اند؟بوده

 دهند ها قراربرابر این پرسش را در

 چرا ما

 جنبش چپ را از دست دادیم؟بهترین فعالین  -

چرا ما نتوانستیم جانشینان فعاالن و کادرهای جدید را جاگزین و این  -

 خالی حاصله در جنبش را پ ر کنیم؟

چرا ما به یک وحدت نسبی سراسری یا حداقل قسمت بزرگ جنبش  -

 چپ افغانستان دست نیافتیم؟

گیری ارهعدۀ وسیع وگستردۀ مبارزین را با ناامید شدن وکن چرا ما یک -

 شان ازدست دادیم؟
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حاشیه  عمالً در کنیم و لیونی برقراریهای مچرا نتوانستیم پیوند با توده -

 قرارگرفتیم؟

 عنوان یک نیروی مطرح دره تالش ما اکنون ب چرا با این همه قربانی و -

 نداریم؟ پیشاپیش مردم قرار

های گرایشروی پرداخته و با برابر حوادث به دنباله چرا پیوسته در -

 ایم؟آمده کننده گرفتارهای گمراهبین ما، در زیگزاگ پدیدارشده در

که گونه هرگز پاسخ درست نخواهد یافت، مگر ایناز این یاین سواالت و سواالت

 .که بر جنبش چپ استیال یافته است به مبارزه برخیزیم «مذهب پنهان»با 

ها را گونه تقدس و تابوها و مطلقیتعلم هیچ مارکسیسم لنینیسم علم است و

نظر علم نه تقدس و نه قدیسانی مبرا از خطا وجود دارند و نه  نمی پذیرد. از

 .ها انگشت نقد گذاشتتابوهایی که نتوان بر آن

جریان دموکراتیک نوین نسل دوم از مبارزان را وارد  از چرا ما نتوانستیم بعد

 عرصۀ فعالیت سیاسی کنیم؟

 مذهب پنهان یاد کردیم ما از

است.  الفاظ، معبودها و تقدسات دیگر مذهب پنهان شکل تغییر یافتۀ دین در

 های ما جاروب نشوند، هرچند ظاهراً درکه دین وارکان آن از دیدگاهزمانی تا

 اشکال دیگری بر های دینی قرارداشته باشیم، این ارکان دین درمقابل مطلقیت

و ک تب آسمانی را قبول بدون چند و  «خدا»جای  کنند.ما سنگینی می تفکر

میان طوفانی  گیرند که خود از درون شک اسلوبی و ازهای میچون آن اندیشه

جای کلیسا و ه بکنند و جای پیامبران، رهبرانی ظهورمیه ب اند.از انتقاد گذشته

عنوان ابزار الزم )مبارزۀ طبقاتی( بلکه ه احزاب سیاسی نه ب ها ومسجد سازمان

 یندآمی عنوان معابد پرستش شدنی دره ب

رسیم که یک مذهبی نظر نتیجه بدانجا می ما با زبان و مناسک دیگر، درست از

 تواند بدان برسدمومن می
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 ۀکه جنبش چپ افغانستان بعد از نیمنباید این حقیقت را نیز فراموش کنیم 

که عرصۀ ایکشور و منطقه هم درعنوان یک جنبش و آنه دوم قرن بیستم ب

مباحثات  تحوالت بزرگ اجتماعی و به تبع آن عرصۀ تحوالت بزرگ علمی و

 بزرگ اجتماعی نبوده است، به وجود آمد

ما را برپایۀ خطاهاینخستین دوران آغاز جنبش چپ انقالبی، تاریخ  اگر در

زمان دیگر حجت  شصت سال از آن این استدالل ببخشد، با طی حدوداً بیشتر از

محکمی برای برائت خود در برابر تاریخ نداریم. اگرسعی و کوشش ما برای آموزش 

های اجتماعی عرصه جمله درآن ها و ازتمام زمینه های علمی درداشته

طرف دیگر،  از و قابل ستایشی بوده است.مارکسیسم لنینیسم، یک امر بزرگ 

چون و چرای آن بدون های علمی و پذیرفتن بیمطلق انگاشتن تمام این داده

 چنین اوضاع و تواند سبب افتخار ما باشد. درشک فلسفی نمی اصل نقد علمی و

 ذهن ما گسترانیده و از طرف مذهب پنهان سایۀ خود را بر یک احوالی که از

که علم باید فراگرفته شود، بلکه طوریهای علمی را نه آناندیشهطرف دیگر ما 

عرصۀ ه عرصۀ دینی ب گیریم و تقدس را ازمی دینی فراصورت شبهه را به آن

ه دیگری ب چیز هدهیم، چه بخواهیم یا نخواهیم نتیجهای خود انتقال میاندیشه

 گرددچه بود و هست حاصل نمیغیر از آن

عرصۀ تفکر بسیار کم از  ایم که درزمانی ما م حق نبوده ۀین فاصلا اگر در

اوضاع کنونی ضریب این غیر محق  چه الزم بود پیشرفت داشته باشیم، درآن

 گذشته بود ست که درهچه آن بودن بسیار بیشتر از

 «.بدون اندیشۀ انقالبی جنبش انقالبی نمی تواند وجود داشته باشد»
های شیوه معنی این نیست که ما اهداف رادیکال وه این حکم ثابت شده تنها ب

 را از ست که آنا گام اول آن انقالبی در ۀرادیکال را برگزینیم، بلکه اندیش
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اندیشۀ  دور نگهداریم و جوهر دانش سیاسی وه مذهب پنهان ب هایعرص

 آن با خالقیت علمی بگنجانیم مارکسیسم را در

یعنی ما  گرفتن اندیشۀ انقالبی است.گام اول فرا اندیشۀ انقالبی داشتن در

چنان که را آن پذیریم، بلکه آنصورت فرامین آسمانی نمیه ها را باین اندیشه

وقفه و تطبیق آن با عمل جریان نقد بی اند درهای انقالبی پدید آمدهاین اندیشه

 درکه یهایگیریهای نه از پیش ساخته، بلکه با نتیجهگیریانقالبی، با نتیجه

شوند، چه جریان آزمایش از تئوری به پراتیک و از پراتیک به تئوری حاصل می

 آیددست میه سایۀ خود قراردهند، ب سود ما باشند و چه حیثیت ما را در زیره ب

های فراوانی گیهگذشتجان درجنبش سیاسی بیشتر از شصت سال اخیر از

عرصۀ  صلی این بود که ما درپرتو مبارزات انقالبی صورت گرفت. اما کمبود ا در

وجه شجاعت فکری بسیار ناتوان بودیم و تصویری که از خود ارائه کردیم به هیچ

برای رهایی انسان  شایستۀ یک جنبش بزرگ سیاسی که برای عدالت اجتماعی و

 کش از ستم و استثمار باشد، نبود.زحمت

مقابل،  دانستن و در این نوع که خود را از تمام خطاها مبرا از یهایمطلقیت

کلیشۀ مذهبی خدا »مخالفان خود را خطاپذیر مطلق دانستن، در حقیقت همان 

را وارد جنبش کردن با شکل و شمایل دیگر است. این انحراف فکری  «و شیطان

دارد، با عدم آگاهی  یهایخود نشانه یک جامعۀ مذهبی در عمیقًا از که

خود گرفته و ه تر صورت تراژیدی بسیستماتیک ما از مارکسیسم لنینیسم بیش

 های بزرگی درهای گسترده انجامیده و سبب بربادیشکست و ریخته عمل ب در

های که بر پایۀ چنین محدودیت یهایسازمان گردید.های سیاسی میتمام عرصه

های درهم و برهم اندیشه توانستند مستقل ازشدند نمیپذیر ساخته میاجتناب

 کت کنند و نتایج درخشانی داشته باشندها حرآن مسلط بر

های های معمول که در مباحث جنبشطرح ۀمثابه شده نه بطرح های پیش

توانند مورد مناقشه قرار گیرند، بلکه بیشتر رنگ گردند و میچپ مطرح می
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های نوع فضای جنگ یخود پذیرفته و فضایه های مذهبی را از جانب برخی بآیین

 خود گرفته است.ه صلیبی فکری را ب

گرایی و غیره نبریده که بت گرایی، گذشتههای نوع سازمانما هنوز از بت

 ت.آن افزوده شده و مشکل بر مشکل اضافه گردیده اس ها برتقدیس طرح
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 است؟افغانستان جنبش مارکسیست لیننیست وجود داشته آیا در

اوایل  داریم که حتی از این پرسش آسان است. ما اسناد زیادیه ظاهراً پاسخ ب

انجامد که بلی ما جنبش بی ایهتواند به چنین نتیجقرن بیستم تاکنون می

یک قرن نیز انگاشت.    را حدود توان آنحتی می ایم ومارکسیست لنینیست داشته

ین دیدگاه پاسخ دهیم که جنبش مارکسیست لنینیست با آگاهی ا را از اما اگر آن

گرفته  نظر منطبق به شرایط خاص افغانستان در ی ومدون علم سیستماتیک و

تواند نتیجه نبودن چنین جنبشی می که شواهد، بیشتر بر توان گفتشود می

است، بلکه ما صورت نمود نیافته کشور داشته باشد تا بودن آن. این قاعده تنها در

داشته باشد.  های خود را تواند نمونهما نیز می بسیار کشورهای شبیه کشور در

افغانستان تاکنون  توانیم نتیجه بگیریم که ما دراوضاع چنین است پس ما می اگر

منطبق با  های سیستماتیک علمی ویک جنبش مارکسیست لنینیست با اندیشه

 ایمشرایط افغانستان نداشته

نام جنبش ه این خالی تاریخی به نسل کنونی و آینده جنبشی که ب

را دارا نیست، این وظیفۀ  شود ولی شرایط کامل آناد میمارکسیست لنینیست ی

سپارد که جنبش قبلی و کنونی ما را ازسطح کنونی به سطح باالتر تاریخی را می

مجموع کامل است ارتقأ دهد. ما  که الزمۀ یک جنبش مارکسیست لنینیست در

 یا تمایل به مارکسیسم به یک جنبش فعال «مارکسیسم دوستی»باید از جنبش 

 مارکسیست لنینیست گذارکنیم

هم الزم. بدون چنین گذاری نسل کنونی و آیندۀ  چنین گذاری هم ممکن است و

جنبش چپ افغانستان محکوم به تکرار اشتباهاتی خواهد بود که حفره و گسست 

 از پیش بزرگ خواهد کرد کنونی ما را با مردم و طبقات ستمکش بیشتر

این  اند.بورژوازیمجموع خرده خص ما درهای مشدیدگاه پایگاه طبقاتی و

بسیاری ازکشورهای  نقیصه تنها عارضۀ جنبش انقالبی افغانستان نیست بلکه در
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این است که ما  است، اما تفاوت ما درجریان بوده دیگر نیز چنین واقعیتی در

این  ایم که ما را ازپی تدوین آن نبوده برنامه و فکر منسجم تدوین نکرده و یا در

 یک جنبش پرولتاریایی و انقالبی مبدل گردانده وضعیت ناخواسته ب

جامعۀ ما  های پرولتاریای صنعتی درآغاز قرن بیستم که نخستین نمونه از

نمودار شدند تغییر شگرف دیگری نیز رخ داد و آن پیدایش طبقۀ نوظهور 

جتماعی و های سیاسی اعرصه بورژوازی شهری بود که از سایر نیروها درخرده

 تر بودفرهنگی و حتی اقتصادی فعال

قرن بیست  افغانستان در ترین طبقه عمالً درمتحرک ترین واین طبقه انقالبی

های غیر رادیکال و چه جنبش فرم خواهی چه درهای اصالحبود. تمام حرکت

میدان آمد، ماحصل ه دهۀ چهل خورشیدی ب که درچپ افغانستان بعد از آن

 ن طبقۀ اجتماعی بوده استفعالیت همی

خوانیم افغانستان می یا جنبش طبقۀ کارگر در عنوان جنبش چپ م.له چه بآن

بورژوا، پا به بیرون نگذاشته خرده ۀطبق مجموع هنوز از دایرۀ تفکر و نیروهای در

 است

 محتوای خود در ها برای فراگرفتن مارکسیسم و تطبیق آن درتمام کوشش

 دهدبورژوایی را نمایش میرادیکالیسم خردهبهترین صورت 

های شعارها و خواسته روپوش بر های مارکسیستی نیزمارکسیسم و برنامه درک از

 استقدرت طلبانۀ همین طبقه بوده

ی یبیشترین کشورها گی تنها مربوط افغانستان نبوده و تقریباً درهالبته این ویژ

 و اند مانند روسیه، ترکیه و هندر بودهتکه شرایط شبیه کشورما و یا پیشرفته

آن کشورها که پرولتاریای صنعتی رشد بیشتر و قابل  اما در است.چین بوده

عرصۀ مبارزات روزمره زمینه را فراهم کرده که  مالحظۀ داشته است، با برآمد در

بورژوازی رادیکال به پرولتاریا پیوسته و جنبش جناح چپ خرده بخش برخاسته از

 وجود آورده و گذر از یک طبقه به طبقۀ دیگر را انجام دهد.ه آگاه پرولتاریایی را ب
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که پرولتاریای صنعتی و پرولتاریای دهات نتوانسته جاییآن افغانستان اما از در

بود به جنبش صنفی مستقل خود بپردازند و از طرف دیگر روشنفکران برخاسته 

مارکسیسم داشته باشند،  درک پرولتاریایی ازکه بورژوازی پیش از آناز خرده

اند، کارگر داشته ۀبورژوایی از مارکسیسم و پیوستن به طبقبیشتر درک خرده

اجازه  جنبش چپ و درواقع اپورتونیسم راست و چپ زیگزاگ سریع و ک ند آن در

سو تبلور  اینه نیمۀ دوم قرن بیست ب یک اصولیت مارکسیستی ازه ندادن آن ب

احوال گوناگون  ست که در اوضاع وا ییبورژواغیررادیکال خرده ت رادیکال وتمایال

 .یابندشکل معین خود را می

نظر  گرفتن تفکر مارکسیستی را از آغاز دهۀ چهل خورشیدی درریشه اگر

هایی یا آن «حزب دموکراتیک خلق»ین میان یک بخش صفوف ا بگیریم که در

مجموع  گردند. درکشانده بود نیز شامل میها راهای چپ آنکه جذابیت اندیشه

افغانستان  المللی کمونیستی درثیر انشعاب در جنبش بینأجنبش چپ تحت ت

درون احزاب متحد  سایر کشورها دو گرایش جهانی معموالً از شکل گرفت. اگر در

 شکل دوه گرایش ب افغانستان این دو مدند. اما درآقبالً کمونیستی بیرون می

 هم بدون یک تاریخ و ریشۀ واحد نطفه بستند نیروی جدا از

داخلی خود قرار داد. این حزب دیگر  م را سیاست جهانی وسسوییتی «ح.د.خ»

های سیاست توانست باشد بلکه  به یکی از پروژهحامل یک جریان فکری پویا نمی

 منطقه تبدیل شده بود شوروی در اتحاد

خصوص بعد از ه و ب 1344وناگون در سال های گهسته از «م.ج.س»ایجاد 

 «جریان دموکراتیک نوین»راه افتادن ه ب 1347« شعله جاوید» ۀانتشار هفته نام

میان اهل معارف  داد و دررا تشکیل می «س. ج. م»علنی  که بخش دموکراتیک و

مواضع  جانب خود جلب کرد هرچند که دره تحصیالت عالی نیروهای وسیع را ب و

احزاب دیگر را  از ایهعد چین، البانیا و «ح.ک»المللی جانب موضع بینفکری 
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عام و با یک تلفیق  های بسیارفورمول مقیاس داخلی م.ل را در گرفته بود در

 خصوصیات وطنی و دینی پذیرفت نادرست با صفات و

و  «س.ج.م»قوت ؤانتشارات غیر م جاوید و نه در ۀشعل ۀیازده شمار نه در

های بسیار عام در راه انقالب و رسیدن به جامعۀ گیریبه غیر از موضع هواخواهان

طبقات راه رسیدن به انقالب سیاسی اجتماعی را منوط و مربوط فقط به همان بی

 توانست صادق باشدای میهر جامعه تئوری ماند که در

مجموع جریان دموکراتیک نوین نتوانست و نیز  و در «م.ج.س»ین زمان ا در

 توانست این وظیفۀ خطیر را به آخر برساندنمی

مواجه هستیم تا بیشتر با یک  «م.ل»نوع تمایل به  ما در این زمان با یک

عدم  های زمانی وعلت محدودیته آغاز این وضع ب جنبش مارکسیستی. اگر در

ین جهت و تسلیم ا جنبش کمونیستی قابل درک بود. ولی عدم کوشش در ۀسابق

ماندن فکر رهبری این حرکت را نشان اولیه نشانۀ عقب ۀروحیشدن به همان 

 دادمی

طبقۀ  که روشنفکران عمدتاً برخاسته ازایمثابۀ اندیشهه مارکسیسم لنینیسم ب

توانند به دوگونه صورت دهند، میبورژوازی مورد استفاده قرارمیخرده بورژوازی و

بورژوازی داشته و دارند خرده ی وروشنفکرانی که منشأ طبقاتی بورژواز بیان یابند.

توانند هنوز با منشأ طبقاتی شان تطابق دارد، نمیها آنو مواضع فکری و طبقاتی 

نه خود به مبارزین پرولتاریایی تبدیل شوند و نه جنبش پرولتاریایی را می توانند 

بورژوازی و راه انداخته و به پیش هدایت کنند. اما روشنفکرانی که منشأ ه ب

بورژوازی داشته و مواضع طبقاتی را تغییر داده و به مواضع طبقاتی پرولتاریا خرده

جنبش پرولتاریایی و حتی به بخشی از  توانند به بخشی ازاند میتغییر کرده

ست ا صورت این مواضع طبقاتی روشنفکرانیگامان آن تبدیل گردند. بدینپیش

 این قاعده همچنین بر کدام طبقه قراردارند. روشنفکران در کندکه تعیین می
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اند نیز صادق ترین طبقات اجتماعی بیرون شدهدرونِ ستمدیده که ازروشنفکرانی

 است

کش منشأ طبقاتی کارگری میان کارگران زحمت تواند روشنفکری ازمی

 اش غیر پرولتری باشد و یا بالعکسداشته ولی مواضع فکری

موکراتیک نوین تاکنون این معیارها مخدوش، مبهم و از زمان برآمد جریان د

که مواضع عوض اینه های گوناگون بتشکیالت جهت دراین از است.گنگ مانده

گردید که بر پایۀ منشأ طبقاتی وضع می یطبقاتی تقدم داشته باشد معیارهای

دید که موضع  تاریخی پرولتاریایی قراردهد. تازمانی توانست جنبش را درنمی

جنبش چپ افغانستان راه پیدا نکند و معیارهای مسلط  ین رابطه درا روشن در

ه نقش روشنفکران و در ب ارزیابی از ما همچنان در ،این پایه تدوین نگردد بر

 عمل دچار هم در نظر و های سیاسی هم درتشکیالت روشنفکران در کارگیری

 خطاهای سنگین خواهیم شد

ها وحتی جنبش ما را تاکنون دستخوش ناتوانی که یبالهای یکی دیگر از

های چپ به راست و از راست به چپ ضربات کمرشکنی کرده، تبدیل گرایش

فعالیت  ها و چه دراست. این تبدیل گرایشات چه در اتخاذ اهداف، تاکتیکبوده

ها چنان متبارز بوده که انکار آن ممکن نیست. اما این سوال پیش عملی سازمان

 ؟ اگر ازجنبش چپ افغانستان ریشه دوانده است آید که چرا این حالت درمی

طرف دیگر عدم  طرف مواضع طبقاتی روشنفکران سبب این بالیا بوده، از یک

موقعیت منفعل یا  سازمانی که جنبش را در م دوَن سیاسی و ایبرنامه

شود که دهد، این حالت سبب میحوادث بیرون قرارمی العملی  در برابرعکس

العمل با استراتیژی خود بلکه در عکس برنامه و تاکتیک و ۀپای ها نه برسازمان

 اند کار و فعالیت خود را تدوین کند. درجریان حوادث بیرونی که همیشه در

رَو حوادث یافته و هنگ بلکه دنبالهآپیش ها نه نقشچنین وضعی تشکیالت
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زده و گرایشات راست و چپ و متناسب با کمیت حوادث ماهیت خود را پیوند

 گیردیکدیگر جای فعالیت مطابق برنامه را میه تبدیل آن ب

 «.تواند وجود داشته باشدبدون اندیشۀ انقالبی جنبش انقالبی نمی»

بپیوندد و نیز  ایانقالبی باید به پراتیک توده ۀاین بدین معناست که اندیش

یکدیگر، غنا، عمق و گسترش  جریان تأثیر متقابل بر تئوری و پراتیک انقالبی در

جنبش ما متأسفانه  صورت قطع جزء الینفک یکدیگرند. اما دره یابد. این دو ب

این  ۀشدند نه م کِمل یکدیگر. نتیججاگزین یکدیگر تلقی می صورت دوه این دو ب

گرایی عام فاقد پراتیک و یا پراتیک ا به تئوریشد که جنبش یانحراف آن می

 گردد فاقد تئوری انقالبی منجر

گی مانع چنین موقعیتی انحراف راست و چپ به ساده روشن است که در

چه ادعا های سیاسی را ازآنها سازماناصولیت انقالبی شده و این  زیگزاگ

 کردکردند، تهی میمی

عدم درک دقیق از انقالب  محصل و جوانان متعلم و از یهای وسیعهجوم کتله

 گرایی مبنی برعوام فهمی ونوع غلط پیشرو و اوضاع حاضر منجر به شیوع یک

که با یک برنامۀ وسیع تمام حاالت مبارزه گردید. چیزی استفاده از زور و قهر در

قهر انقالبی و  ایراه افتیدن جنگ تودهه انواع و اقسام مبارزه تا ب ای ازو گسترده

وجود ه عرصۀ ب موقع بیگانه بود. تا پایان دهۀ دموکراسی کمترین کوششی دره ب

طرف  یک از 1352سرطان  26آوردن نهادهای مخفی صورت نگرفت. با کودتای 

هایی علت تکرار و سودناپذیری سیاسی آن و ضعفه گرایی جنبش بشور تظاهرات

جریان دموکراتیک نوین و سازمان  داخله شده بودند، ب ین عرصه آشکارا که در

شدند.  برچیده شدن امکانات لگدی حواله میصورت پسه جوانان مترقی دوباره ب

مقابل عمل انجام شده قرار داد. حاال این  سالح درقانونی نیز جنبش چپ را بی
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عنوان ه مخفی با علنی، مبارزۀ مخفی را ب ۀپایۀ تلفیق مبارز جنبش نبود که بر

جا ما با صورت انه شکل مبارزه پذیرفت و مجبور به قبول آن گردید. اینتقریباً یگ

 ۀشویم حاالنکه اوضاع بیرون بدون آگاهی و اراددوم یک اشتباه تاریخی مواجه می

 ما مبارزۀ مخفی را تحمیل کرده بود برعکس دهۀ دموکراسی ما، بر

 ۀبرگزیدیم و نتوانستیم مبارزهای سیاسی را های کوچک حلقهبار دایرهما این

علنی که باید زمینه را برایش تدارک  ۀمبارزه بود با مبارز ۀمخفی را که شکل عمد

ها، فابریکات و مکاتب، پوهنتون ۀین زمان عرصا دیدیم، تلفیق کنیم. درمی

راه ه سوی جنبش باتوجه به شرایط ب مبارزات علنی که باید از ها ازروستا

 گردیدندافتادند عاری می

علنی و  ۀجنبش که در این زمان مجبور شده بود از یگانه شیوه یعنی مبارز

قانونی محروم بماند، نتوانست درک کند که این بار باید درس بگیرد و نباید 

 )مخفی( بماند ۀیک شکل مبارز محصور در

اصلی در چنین مواقعی همیشه این است که در شرایطی که امکان  ۀقاعد

های ها و شبکهی و قانونی وجود دارد، جنبش باید به ساختن اساسمبارزات علن

مخفی برای برگشت شرایط تدارک ببیند و در شرایط مخفی جنبش باید بکوشد 

در اشکال علنی و  ایتا جای ممکن از مجراهای گوناگون به جنبش وسیع توده

 های مختلف اقدام کندقانونی در پوشش

 شاخۀ حزب دموکراتیک خلق که این بار دو کودتای هفت ثور توسط بعد از

مخفی  ۀگرفت و مبارز خطر قرار ممات جنبش چپ از چند جهت در حیات و

اجباری که در دوران جمهوری داوود خان، هر چند قدرت حاکم به یورش 

کرد، در زمان پس از هفت ثور نپرداخته بود و داشت صرف بقای خود را حفظ می

نوع انارشیسم دولتی توأم گشت، جنبش در موقعیت  که استبداد و وحشت با یک

 حساس دوباره سازی خود و یا نابودی کامل قرار گرفت
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در این مرحله جنبش چپ سازمان یافته دارای این امتیاز گردید که بسیاری 

که بعد از پایان دوران مظاهرات غیر سیاسی  «جریان دموکراتیک نوین»از راهیان 

بش چپ سازمان یافته رجوع کردند. این امتیاز از یک شده بودند، دوباره به جن

ها تشدید گرایی صرف را در سازمانعمل ۀطرف مثبت بود و از طرف دیگر روحی

 کرد

های سابق جنبش یا دچار های موجود و شخصیتچنین موقع هسته در

ین زمان ا گی سیاسی سازمانی گردیدند. درهپاچبینی و یا دچار دستساده

شوروی، تجاوز موازی امپریالیسم آمریکا و غرب  گفت با آغاز تجاوز اتحاد توانمی

 طبل جنگ را در گیری بودد حال شکل در ظاهر جهاد تنظیمی اسالمی نیز

 نواختن آغاز کردنده ها بهردو طرف این ابرقدرت

ین زمینه ا توانست درشرایطی که جنبش چپ می داد. درفضا بوی جنگ می

ترش نیروی خود، مخصوصاً به جلب صفوف پراکنده شده جریان برای حفظ و گس

جذب، تصفیه و استحکام سازمانی را جدی  ۀپروس دموکراتیک نوین پرداخته

آمده مخصوصًا بگیرد و تاکتیک و استراتیژی خود را  دقیق کند و از شرایط پیش

و سازماندهی آن بپردازد و با ای از نارضایتی عمومی استفاده کرده به کار توده

های دستگاه  قدرت، کار نفوذی و محافظتی را گسترش بخشیده استفاده از شکاف

شان، علیه خودشان استفاده برده و  عوامل قدرت جهانی و تضادهای این دو زو ا

های خود ادامه دهد. جنبش چپ که نتوانسته بود به تحکیم و گسترش هسته

خود برون داده و به  شرایط را دقیق درک کند و برنامۀ استراتیژیک و تاکتیکی از

 که قبالً در با عناصری حفظ نیروهای خود بپردازد، با توانایی کمی که داشت و

وسط جنگ  تظاهرات علنی دهۀ دموکراسی کامالً شناخته شده بودند خود را در

های چپ غایت اشتباه بود، چون نه تنها عناصر فعال هستهه انداخت. این عمل ب

عناصر چپ سابق را که  از ایهمعرض خطر قرار داد بلکه یک بخش گسترد را در

معرض  انستند به نیروی فعال تبدیل شوند نیز درتوغیرفعال شده بودند و می
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که جنبش چپ باید در جنگ ملی شرکت جوید مستلزم این نابودی قرار داد. این

امکانات  عنوان جنگنده و جنبش انتحاری تمام هستی وه شرایط است که نباید ب

عنوان یک جنبش تاریخی علیه ه دست دهد، بلکه ب جنگ ملی از خود را در

جنگ برای حفظ نیروهای خود پرداخته  نهایت باوجود شرکت در در استثمار و

ها را فراهم آورد بین توده سازماندهی در ها وزمینه را برای آگاهی دادن به توده و

  و برای رسیدن به سوسیالیسم نیروهای خود را نگهدارد
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 در افغانستان و دورنمای آن جنبش چپ

 افغانستان هنوز مطرح است؟آیا علت وجودی جنبش چپ در 

که جنبش چپ افغانستان به علل گوناگون که در این نوشته تا جایی باوجودی

گی فکری، سازمانی و هشکستمورد بررسی قرار خواهد گرفت، به ضعف و درهم

افغانستان در شرایط کنونی و  ۀل حل نشدئها دچار است. اما مساسایر عرصه

آینده تا رسیدن به رفع استثمار فرد از فرد، همچنین مسایل پر از خم و پیچ 

تاریخی  ۀدهد که هیچ نیروی دیگری را یارای آن نیست که چنین وظیفنشان می

 دوش بگیرد. ه را ب

در تاریخ دیده شده است که سایر نیروها غیر از نیروهای چپ نیز در بسر 

 اند. تاریخی نقش بزرگی ادا کرده ایرساندن اهداف مرحله

بورژوازی و روشنفکرانی که مواضع خرده ۀخ قرن بیستم افغانستان نیز طبقدر تاری

اند، نقش بسیار ارجمندی در پیشرفت و تکامل فکری بورژوا دموکراتیک داشته

 اند. جامعه و در مبارزه با استعمار و امپریالیسم و ارتجاع داخلی بازی کرده

و جنبش هفت نهضت امانی، جنبش مشروطیت  نقش طرفداران مدرنیسم،

شورا و حتی وسیله شدن بخشی از روشنفکران که مواضع طبقاتی غیر پرولتاریایی 

گرامی و دارای ارزش  اند، برای پخش افکار پرولتاریایی در افغانستان بسیارداشته

 است. تاریخی بوده

اما در مقطع کنونی تاریخی شرایط طوری بعد از دو تجاوز موازی اتحاد 

مریکا سیمای جامعه به صورتی اگی هامپریالیسم غرب به سرکردشوروی سابق و 

های تواند، به آرمانبه غیر از نیروی چپ نمی یتغییر شکل یافته که هیچ نیروی

 مردم ما پاسخ دهد.  ۀبزرگ بالقو

افکار  ۀصورت بالقوه توانستند باندیشیدند و میکه به دموکراسی می ینیروهای

گی کنند، قسمت هبورژوایی را نمایندبورژوایی و خرد خواهانه و دموکراتیکترقی
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صورت بالقوه و بالفعل از ه بزرگ آن در اثر هردو تجاوز و مخصوصاً تجاوز غرب ب

طرف امپریالیسم بلعیده شد و به نت و بولت دستگاه عریض و طویل تجاوز تبدیل 

 گردیدند. 

اجتماعی و در گرو  امپریالیسم آمریکا مخصوصاً با ویران کردن تمام نهادهای

تجاوز، عماًل این نیروها را در زیر سرپوش  هصورت زائده ها بآن ۀقرار دادن هم

 کار گرفت. ه گسترده تجاوز خود ب

آید و که گاهی بین این بخش یا آن بخش پدید مییاختالف و دعواهای

ام کند، جز بخشی از درهای تیاتر دموکراسی را پر از جاذبه و رومانتیک میصحنه

 تجاوز امپریالیسم چیزی بیش نیست. 

بورژوازی در افغانستان که با تهاجم اقتصاد سیاه خرده ۀطبق ۀبه موازات تجزی

گان این طبقه نیز تغییرات شگرفی پدیدار هسرعت گرفت، در مواضع فکری نمایند

 است. گردیده

  2014)اگرچه از سال  کشدسوی باال میه ین طبقه که روزمره خود را با بخشی از

تجاوز امپریالیسم آمریکا و  ۀاست.( جز در همان سامانتر شدهاین سیر ضعیف

 یابد. خود نمیه است، جای دیگری بقدرت تقلیل داده شدهدولت که به ادارات بی

های ها و شبکهاعتراضات این بخش که در قالب جامعه مدنی، یا در تلویزیون

یابند، صرف به تصویر کشیده شدن ابعاد رنت بازتاب میاجتماعی و در مجموع انت

 ست که در مجموع پیاده شدنی است. ا ایگونی پروژهگونه

فکری از جناح پایین رونده  ۀاز طرف دیگر بخشی دیگر برخاسته و نشان دهند

یابند، به نحوی به شعارهای چپ و حتی که در اوضاع کنونی راهی در باال نمی

ک نوع مارکسیسم فیسبوکی )مارکسیسم غیر سیستماتیک و از آن به ی یبخش

گرایی های قومصرف برای اعتراض به افکار موجود( با آمیزه یغیر رهنما و تا جای

 شوند. نزدیک می
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توانند برای جنبش که از نظر فکری سرگردان و ناپایدار اند، اما میاین بخش با آن

به دست یابد، منبعی برای جذب جانچپ آینده در صورتی که به استحکام همه

 نیرو باشند. 

که هاییناکامی و یا گفته شود رسوایی کامل تمام نیروهای تنظیمی و حتی آن

داشتند از یک طرف، پیوستن  «رهبران محترم جهادی» به یهایانتقادک

های جهادی گان رژیم پرچمی و خلق به دامن تنظیمهکاران و درماندجنایت

اسالم در خطر »که  یهایهای قومگرای آن در خدمت جهادیمخصوصاً جناح

عوض کردند و از طرف دیگر پیوستن « قوم در خطر است»را با  «است

در  یهایی که به خوان یغمای گسترده از طرف امپریالیسم با تنظیمیهاتکنوکرات

اکنون خواری مسابقه داده بودند، در ذهنیت مردم چنان آشکار بود که همسرالشه

 ها نمانده است که این امر را انکار کند.  کسی از آن

بورژوازی خرده ۀطور که اشاره شد اکثریت بخش طبقاجتماعی همان ۀدر عرص

 گیرند. گی کامل قرار میهمخصوصاً جناح شهری آن در موقعیت ورشکست

دولتی، انجیویی،  های شهریسازی و پروژهاز جانب دیگر در بخش عمارت

حقوقی محافظت شغلی و غیره زیاد شده و مزد در موقعیت کامل بیکارگران روز

اند، وجود آمدهه مؤسسات تولیدی کوچک که به نحوی در شرایط اقتصاد سیاه ب

 در پیرامون خود اقشار وسیع چنین کارگران را دارد. 

ها را جذب کند، یا شکار تواند آنکه بخش صنعتی اندک نمی یکارانلشکر بی

جمله مافیای مواد مخدر شده و یا به منابع آشوب ناگون و از آنمافیاهای گو

کنند، یا  نیروی انسانی از سر اجبار پیشکش می ۀنیافتیافته و سازمانسازمان

 شوند. های جنگ دو طرف میراهی میدان

بینند، از فساد های بزرگی میبخش دولتی سربازان نه تنها که از جنگ آسیب

 کشند. نیز رنج میتنظیمی و دولتی 



 

 

جنبش چپ افغانستان | مشعل رهایی  | 167 

 

 
 

های چپ در شرایط کنونی را این بخش مستعد آن است که حقانیت اندیشه

 بیشتر درک کنند. 

های سیاه جا که با اندیشههای طالبی از آنکاران پیوسته اما به جناحبخش بی

های استخباراتی قرار دارند، کمتر اند و در چنبر بازیمذهبی مورد بمباران فکری

اند که از یک جبهه به اند و بیشتر مستعد آنتن به اعتراض سالممستعد پیوس

 گی بپیوندند. هبرای امرار زند دیگر ۀجبه

های تنظیمی و امپریالیسم کاریهای مردم بر اثر رسوایی و جنایتدر مجموع توده

را که  یهایجنگ، تمام امیدواری ۀغرب و سایر نیروهای وابسته به هر دو جبه

 اند. از دست دادهنیز داشتند، 

های بدنیت و بخش چیدر چنین شرایطی باوجود یک قشر انترنتی قلم

سازی در خواهند ذهنیت مردم را با فضای قومیخورده و نادان که میفریب

دهند که مردم در مجموع ساالران در آورند، اما واقعیات نشان میخدمت جنایت

 اند:های جاری به تنگ آمدهسیاستین ا و در حالت جمعی همه از

 های چپ دارند. مردم خواست

 مردم برای دموکراسی می اندیشند. 

هایش لبخند تمسخر هرکسی این دو حکم را سرسری بخواند، حتماً در گوشه لب

 اند. خواهد درخشید. اما این هر دو حکم درست

بدون آشنایی به شعارها  اندکردهجا که همه نیروهای در قدرت را تف مردم از آن

اند که جنبش چپ با مفاهیم کتابی چپ، درست به همان نتایجی رسیده و

 رسند. های سیاسی و فلسفی خود به آن میگیریها و نتیجهاندیشه

رنگ که جنبش چپ و ذهنیت مردم در بیان این مفهوم واحد، همحاال این

 آید. نمی وجه در محتوا تفاوت پیشنیستند، به هیچ
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ها های الزم در تمام زمینهگیهاین به عهده جنبش چپ خواهد بود که بعد از پالود

ها و نیروهای خود را با شعار متناسب چنان سازماندهی کند که این ابزار، شیوه

 ها رهنمون شود. سوی منافع تاریخی تودهه دهی بنیروی بزرگ را در سمت

افغانستان کمی با ذهنیت مردم آشنایی داشته باشد،  ۀهر کس که در جامع

توانیم نالند. پس چگونه است که ما میداند که مردم از دموکراسی کنونی میمی

 اند؟به این نتیجه برسیم که مردم خواهان دموکراسی

است، در حقیقت نام دموکراسی به مردم داده شدهه چه باین را باید دید که آن

کشانی است که حد و حصر دزدان، جانیان و آدمقدرت بی رسمیت بخشیدن به

 اند. گاه چنین آزادی را نداشتههیچ

دانند، آزادی بدون دانند و درست نیز میچه مردم از دموکراسی کنونی میآن

 حد و حصر جانیان و قاتالن و دزدان است. 

ا خواهند، پس چیزی ردر چنین وضعیتی اگر مردم این دموکراسی را نمی

 تواند باشد؟خواهند که در ضدیت این وضع باشد. آن چه چیزی میمی

قدرت  ۀخواهند  وضعیتی است که جانیان و دزدان را از اریکچه مردم میآن

گی روزانه و امنیت اجتماعی هپایین بیاورد. در جامعه نظمی برقرار گردد که زند

 ها در خطر نباشد. و اقتصادی آن

  تواند داشته باشد.دیگری غیر از دموکراسی نمی ۀاین خواست، هیچ ترجم
 اند. کنونی در صدد یک دموکراسی واقعی« دمکراسی»یعنی مردم با ابراز انزجار به 

تواند این وضع را دریابد، خود را از دهد که فقط جنبش چپ میاین نشان می

های تاکتیکی برنامهنظر ایدیولوژیک، سیاسی و تشکیالتی استحکام بخشیده 

های گذاری و سازماندهیروزمره و درازمدت را معین کرده و با سیاست هسته

 بپردازد.  ایگوناگون به کار توده های انضباطمختلف با درجه

توان به این نتیجه رسید که نه تنها جنبش چپ افغانستان ین جهت میا از

ه وظایف بزرگتری را نیز ب است، بلکه تاریخعلت وجودی خود را از دست نداده
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گرایی و گذشته ین رکود فکری، خمارا دوش آن گذاشته است که اگر خود را از

 تواند نقش تاریخی خود را  بهتر انجام دهد. تقدیرگرایی  برهاند، می

 ما در کجای تاریخ جهان و تاریخ افغانستان قرار داریم؟

که به این سوال پاسخ گفته شود، باید با دقت و صراحت  به مفهوم پیش از آن

ی اصطالحی، عارفانه و اخالقی یا یک «ما»چیست؟ یک  «ما»بپردازیم. این  «ما»

 ی سیاسی؟«ما»

است؟ آیا ، ما مانده«ما»است؟ آیا تا کنون باز هم این چرا ما شده «ما»این 

ست که ا ایی زنده«ما»ا  ست و یا ناشی از یک خاطرۀ تاریخی «ما»این 

 خواهد به عمر خود دوام دهد و تغییرات بزرگی را سبب شود؟می

جنبش سیاسی برای عدالت اجتماعی،  ما بازماندۀ یک هستیم؟ هما ک

که قادر نگردید به یک جنبش ایدموکراسی و استقالل هستیم، جنبشی سیاسی

سازمانی متحول، چابک یافتن به دستاوردهای اجتماعی مبدل گردیده و با دست

ه پذیر در پرتو یک برنامۀ سیاسی و در سایۀ رهبرانی که سیاست را بو انعطاف

ثر ؤعنوان یک حرکت مطرح و مه مثابۀ یک هنر فراگرفته باشند، بقای خود را ب

 .حفظ کند و جنبش سیاسی اجتماعی را ایجاد، تداوم و به پیروزی رساند

از دیر  «ما»جا که این سیاسی است اما از آنی «ما»ی ما یک «ما»هر چند 

ها و حتی قراردادها و ها، برنامهپذیری، تعهدات، پالتفرمست با سازمانازمانی

توان را می الرغم رنگ سیاسی، آناست، علیهای آگاهانه همراه نبودهسوییهم

 اخالقی دانست.  -ی سیاسی«ما»یک 

مطرح است و در معادالت و حتی  «ما»ها این همه کاستیاما باوجود این

که  جنبش سیاسی چپ شود. زیرا باوجودیمعامالت سیاسی به حساب گرفته می

سانی و علت همه اجتماعی مبدل گردد ب-نتوانسته به یک جنبش سیاسی

ها و باالخره یا تمایل مسلط بر آن با نیازها، ضرورت داستانی تفکر مسلطهم
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گی از خواست مردم بالکشیده هرت بالقوه نمایندصوه آگاهی نسبی تجربی مردم، ب

 گذارد. را به نمایش می

علت ضرورت اوضاع و ه اگر چه وجود دارد ولی ب «ما»اما از طرف دیگر این 

های لحظه به لحظه، موجودیت آن  هر روز زیر سوال رفته، حتی رکود دگرگونی

 کند. چرا؟کنونی آن را  به نابودی تهدید می

وجه با دهد که جنبش سیاسی موجود به هیچواقعیت موجود نشان می

های شامل این باشد. این نکته در مورد همه بخشنیازهای اوضاع مطابق نمی

یا  های از مدار برآمده، پراکنده وآن بخش ۀصادق است. چه در رابط «ما»

جنبش که های این نیافته و چه در مورد  آن آحاد و آن بخشهای سازمانحلقه

 باشد. دارای نوعی سازمان و سازماندهی هم اند نیز صادق می

ت گروه، سازمان، جبهه یا ئزبان ساده اگر همۀ این مجموعه چه در هیه ب

ین رکود مزمن خود را رهایی بخشند یقیناً رابطۀ ا ابتکارات جمعی، نتوانند از

گسیخته و اوضاع  های احتمالی چپ آینده کامال از همموجود این نهضت با نهضت

های خودجوش مردم بدون فاکتور و نیروی چپ موجود باعث خواهد شد، نهضت

مثابۀ گوشت ه دودستی به ارتجاع امپریالیستی، تنظیمی یا طالبی تقدیم گشته ب

 کار گرفته شوند. ه های منطقه هرچه بیشتر بتوپ قدرتمِ دَ

گیری بدون ارتباط و درسهای احتمالی آینده در کشور از جانب دیگر جنبش

ه هایی از انقالبیون را دوباره باز اوضاع کنونی )ما( اشتباهات ما را تکرار و نسل

 گی خواهند سپرد.  هکام مرگ و فرسود

 ۀمثابه خواهیم تنها حیات سیاسی خود را بآیا می ست:ا سوال اساسی این

جنبشی دارای تاریخچۀ خونین فقط در فضای اساطیری گذشته تداوم بخشیم و 

مند به نیروی فعالی درحال و به نیروی عنوان یک جنبش تاریخه یا اراده داریم ب

 در آینده ارتقا نماییم؟ ایرهبری کننده



 

 

جنبش چپ افغانستان | مشعل رهایی  | 171 

 

 
 

ثری در تغییرات اجتماعی مبدل ؤبدون شک ما همه خواستاریم که به نیروی م

 چگونه؟شویم. اما 

پاسخ به این سوال روشن است: اینک که در آستان یک تغییر شگرف سیاسی 

ه اجتماعی قرار داریم بدون چنان هدفی، )هرچند شرایط خاص کشور تا کنون ب

ما اجازه داده حیات سیاسی خود را حتی با رکود و رخوت ادامه دهیم(، اگر 

د خود را به نیروی  منجنبش چپ نخواهد و نتواند به صورت آگاهانه و نقشه

تاریخی موجود برهاند،  ۀین تهلکا ثری در تغییرات اجتماعی تبدیل کرده و ازؤم

فقط یک معجزۀ مافوق بشری ما را قادر خواهد ساخت در اوضاع متالطم کنونی 

بتوانیم عمر سیاسی خود را مثل گذشته امتداد بخشیم. امیدی که به سراب مانند 

 است. 

افغانستان در هر حالتی قرار داشته باشد، اوضاع  ۀاال جامعاما در کنار دالیل ب

کارگر افغانستان موجودیت عینی  ۀرود که بر اثر جبر تاریخی، طبقمی یسویه ب

 خود را متبارزتر از امروز عیان خواهد کرد. 

بینی کردند، راه طور که بنیادگذاران سوسیالیسم علمی پیشاین طبقه همان

گی معاصر ههایی بشریت از استثمار فرد از فرد و سیستم بردرهایی را جز از راه ر

 بیند. و آزادی بشریت نمی

حقوقی کامل را بر آنان حاکم گردانیده و به سیستمی که بی آزادی زنان از

 ۀاست، جز از طریق مبارزها ستم مردساالری را نیز بر آن افزودهسایر ستم ۀاضاف

 ۀفمینیستی جهانی و پیوند آن با مبارز زنان و جنبش انقالبی ۀپیهم و روزمر

 تواند به اهداف تاریخی خود دست یابد. تاریخی پرولتاریا نمی

داری هداری دوران رقابت آزاد و چه سرمایهچه سرمای داری جهانیهسرمای

گی نوین، ایجاد هگی کهن و بردهانحصاری امپریالیستی در کنار حفظ سیستم برد

های بزرگ و کوچک و تجارت مرگ و برپا کردن جنگجنگی و  ماشین کشتار

ین سه قرن اخیر شاهد آن هستیم، جنایت بزرگتر دیگری ا هزاران جنایتی که در
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است و درحال است، مرتکب شدهمرگ کشانده ۀرا نیز که بشریت را به آستان

 ارتکاب روزمره و پیگیر آن است:

ن طبیعت. امروزه ابحار کردن و زهری ساخت ویران کردن اکو سیستم و نابود

 شدن قرار دارند. و فضا و زمین همه در معرض زهری شدن و کشنده

که مبارزه برای حفظ محیط زیست در تمام جهان جاییجهت از آنینا از

تواند داشته باشد، صرف نمی یگونه دورنمایبدون مبارزه علیه امپریالیسم هیچ

پرولتاریایی جهانی قادر خواهد  پیوند مبارزه برای حفظ محیط زیست با جنبش

 بود که بشریت را از این خطر برهاند. 

باتوجه به این اصول اساسی است که جنبش پرولتاریای جهانی و همچنین 

 در کشور ما رسالت بزرگی را بدوش دارد. 

یابی جنبش چپ افغانستان در برای این است که وجود، بقا، گسترش و قدرت

کارگر افغانستان در مسیر حرکت  ۀنبش طبقدار جشرایط کنونی طالیه

 باشد. اش میتاریخی

است، پرولتاریای جهان پس تا زمانیکه رسالت تاریخی پرولتاریا بسر نرسیده

 خود ادامه خواهد داد.  ۀبه مبارز

کارگر  ۀجنبش سیاسی طبق أجنبش چپ افغانستان اکنون نشانی و منش

که جنبش بتواند آگاهی، رشد و اینافغانستان در شرایط کنونی است. به امید 

پایگاه اجتماعی خود را دریابد و با پیدا کردن مسیر، ساختن ابزار و اتخاذ 

هنگ پرولتاریایی برسد و آالزم مبارزه به شرایط و ساختن پیش هایشیوه

وجود جنبش چپ افغانستان  صورت به رسالت تاریخی خود پاسخ دهد.بدین

 پاسخی به نیاز زمان، اوضاع و شرایط کنونی است. 

ه له مسئولیت تاریخی بزرگی را بئتوجهی به این مسجهت هرگونه بیینا از

  گذارد.دوش ما می
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 آغاز اختناق و شروع دو تجاوز موازی در افغانستان

 «کراتیک نوینجریان دمو»دوم قرن بیست که با  ۀجنبش چپ افغانستان در نیم

به  «شعله جاوید» ۀبعد از انتشار هفته نام«سازمان جوانان مترقی»و در رهبری آن

آغاز کرد، درواقع اولین  «دموکراسی ۀده»معروف به  ۀفعالیت علنی و قانونی در ده

 پنجاه شمسی، بسر رسانید. ۀو آخرین دوران جذب نیروی خود را تا شروع ده

و صفوف گسترده و تسلیم  «هاایشعله»در رهبری  «سازمان جوانان مترقی»ضعف 

لگدی را در انشعابات پیهم در خودی پسهبشدن به شرایط موجود و حرکت خود

درپی به آشکار کرد. روشن است که انشعابات پی «جریان دموکراتیک نوین»درون 

های به وجود آمده را شیطانی مبدل شده، ضعف هر چه بیشتر تشکیالت ۀیک دایر

 گردید.سبب می

اولی بود که جنبش بدون برنامه و تاکتیک و استراتیژی در مقابل  ۀاین دور

خودی هرو حرکت خودبالعمل پرداخته و از طرف دیگر دنبالهحوادث صرف به عکس

 علنی بسنده کرد. ۀجای تنوع در اشکال مبارزه صرف به مبارزه گشته و ب

پیوستن  جنبشی که از قبل تجاربی نداشت و عمر کوتاهش از یک طرف و ناگهان

 ریزی در جنبش گشت.بدون انتظار صفوف گسترده، مضاف بر علت گشته مانع برنامه

خودی از مشخصات مهم این دوران بود. هبرنامگی، و تسلیم شدن به حرکت خودببی

 ۀاما در ارزیابی از این دوران، باتوجه به زمان و مکان، درست آن خواهد بود که نیم

 پر این گیالس را ببینیم.

را باتوجه به شرایط آن زمان محدودیت فکری، عدم آشنایی با آثار دست اول زی

که باوجود عشق عمیق به تغییر  یهایمارکسیستی، در رهبری قرار گرفتن شخصیت

بورژوازی شورشی سنتی و رادیکالیسم خرده ۀو انقالب، درک شان آمیخته با روحی

گی و یا گسست تاریخی بیرون شده هسابقحال، جنبشی که از یک بیبود، و در عین
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روی از دنباله توانست و ممکن هم نبود که موقعیت خود را دریابد و اسیربود، نمی

 حوادث نگردد.

ۀ در این دوران عالقمندی گسترده اما بدون عمقی نسبت به مارکسیسم در جامع

اهاتی الرغم ضربات و اشتبافغانستان نطفه زد، که جنبش چپ کنونی افغانستان علی

حاضر  یبخش است، یک بخشی از نیروهایش نابود وخود دیدهه سنگینی که ب

کاران )خلق، پرچم و اخوان( پراکنده شده، در سراسر مانده از ساطور جنایتزنده

 همان جنبش چپ است. ۀجهان، بدون یک دوران گسست ادام

گردید، که محکوم میای هرچند دموکراسی 1352سرطان  26اما بعد از کودتای 

برداشته شد، جنبشی که در دامن همان دموکراسی نشو و نمای کمی یافته بود، 

 تمام منفذهای حیاتی و مبارزاتی را از دست داد.

که  از گذشته درس بگیرد تا در یک شکل مبارزه محدود حاال جنبش چپ عوض این

مخفی   ۀارزرو حوادث گشته و در همان یک شکل مبارزه یا مبنماند، باز نیز دنباله

 محدود ماند.

دوم قرن بیست بود  ۀجنبش چپ افغانستان بعد از نیم ۀمبارز ۀاین دومین دور

 رو حوادث گشته و نتوانست، موقعیت خطیر خود را باز یابد.که باز هم دنباله

های پسین جمهوری داوود خان، در این زمان عالیم روشنی وجود داشت که در سال

)پرچم و خلق( در تکاپوی وحدت بودند و  «تیک خلقحزب دموکرا»هر دو شاخه 

گفتند و در اردو )رویزیونیست( عراق و هند آن را شادباش می احزاب کمونیست

 شد.تالش برای کودتا گسترده می

ربانی، گلبدین، احمدشاه مسعود با کمک و  ۀها )شبکاز طرف دیگر اخوانی 

 جنگ را آغاز کرده بودند. رهنمایی مستقیم جنرال بابر و جنرال موسی( عمالً

ا به همکاری دستگاه .آی.پوست امریکایی عضو سیسیاه «هارون» ۀشبک

ها جنگ را اخوانی ۀاستخبارات پاکستان، با تمویل، تجهیز و رهبری مستقیم شبک

 ر ابعاد محدود آغاز کرد.در افغانستان د
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ها ها و تدارک و سازماندهیبندیجنبش چپ افغانستان که از هر دو صف

ببینیم چه » برابر دیدش قرار داشت، فقط شاهد ماجرا مانده و دانست و درمی

 ساخت.استراتیژی شان را می «شود؟می

حتی  نشریاتی که در این زمان از طرف جنبش چپ افغانستان ارائه داده شده،

گوشۀ چشمی نیز به این تدارکات دو ابر قدرت شوروی و امریکا و ایادی شان در 

 .افغانستان نینداخته  بود

زبینگو برژینسکی مشاور کارتر  «کمربند سبز»جنبش از نظر فکری نه استراتیژی 

اتحاد شوروی را که کشور ما  «دفاع با پیشروی»را در نظر گرفت و نه استراتیژی 

 های پیاده شدن آن بود.یکی از عرصه

پرچم و خلق، استراتیژی  ۀو به قدرت رسیدن دو شاخ1357با کودتای ثور

اش در افغانستان که عالیم عجوالنه اتحاد شوروی و عملکرد نیروهای وابسته

افغانستان را نیز در پیشانی داشتند، دولت عمالً به دستگاه  ۀگی جامعهماندعقب

 احی تبدیل گردید.کشتار، انارشیسم دولتی و جن

جنبش چپ در این زمان هیچ حرکتی که  نشان از تدارک در برابر این وضع 

ها و ابزار الزم و ها، شیوهجدید داشته باشد و هیچ فکری که در برابر این وضع راه

 متناسب با اوضاع درحال تغییر را در نظر گیرد، در برابر خود قرار نداده بود.

رژیم خلق و پرچم فقط در جهت مقابل برای جنبش چپ  ۀتهاجم بربر منشان

های سابق که مدتی از مدار «ایشعله»یک امتیاز را فراهم کرد. عناصر فراوانی از 

های موجود چپ مانده بودند، به سازمان های سازمانی به دورفعالیت و سیاست

 پیوستند.

زمان محلی به یکی را قوت بخشید و آن را از سا «ساما»که نیروی اصلی که چنان

های غیر «ایشعله»های سرتاسری افغانستان تبدیل کرد، همین پیوستن از سازمان

 سازمانی سابق به آن بود.
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ها نیز از )قبالً گروه انقالبی...(، سرخا و سایر سازمان طور سازمان رهاییهمین

 فاده بردند.آورده که نتیجه یک کار سازمانی دقیق نبود، است این امتیاز تقریباً باد

دستگاه پرچم و خلق بر جنبش چپ و حتی آن  ۀکه تهاجم وحشیانتا زمانی

عناصری که مدتی از جنبش چپ دور مانده بودند، شروع شد، هنوز هم حساس 

 *بودن اوضاع درک نگردیده بود.

گیری عمومی نشانده پرچم و خلق جنگ را در شکل دستدر واقع دولت دست

 افغانستان شروع کرد. و قتل عام علیه جنبش چپ

دست ه بانه بآبورژوامهای خردهاز یک طرف ناگزیری اوضاع، از طرف دیگر خواب

نام حرکت و خواست اکثر مردم ه )که یک سر ب آوردن قدرت و شروع جهاد اسالمی

تعبیر گردید( زمینه را طوری فراهم کرد که ما وارد میدان جنگ شدیم که دشمن 

سوم بود که جنبش چپ افغانستان بدون برنامه، تاکتیک و  تعیین کرده بود. این بار

که به نقش اصلی تاریخی خود توجه  و نیروی خود را محاسبه استراتیژی و بدون این

را بار آورد که  ایهخودی پرداخته فاجعهروی حوادث و جریان خودبکند، به دنباله

گی هرسوایی و ورشکستاگر دشمنان مردم افغانستان، عمال هردو تجاوز موازی خود به

 گردید. رسیدند، حتی هستی تاریخی ما فراموش تاریخ میتاریخی نمی

جنگ ملی نمونه  گی از شرکت حزب کمونست چین درهزمان به ساد آن در 

جنگ ملی  یم که ما نیز باید وسیعاً دردادپایۀ آن به خود حق می گرفتیم و برمی

نظر بگیریم که حزب  شرکت کنیم اما فراموش کرده بودیم که این نکتۀ بدیهی را در

کمونیست چین در زمانی در جنگ ملی شرکت کرد که از ایجاد حزب مذکور مدت 

شانزده سال گذشته بود و حزب کمونیست در چین به عنوان یک  قدرت بزرگ جای 

بیت کرده بود. حزب دارای مناطق پایگاهی و ارتش سرخ درحال ساخته خود را  تث

                                                             
های چپ با اراکین دولتی پرچم و های سازمانکه در آغاز کودتا بین بعضی از شخصیت یهایمالقات*

جنبش بینی نسبت به دستگاه جدید هنوز در نوع خوش این بود که یک ۀدهندخلق صورت گرفت، نشان

 چپ وجود داشت.
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شهرها و روستاها در رهبری کارگران و دهقانان  های حزب کمونست درشدن وهسته

 کجا قرار داشتیم؟  صورت ملموس قرار داشت. اما ما دره ب

جنگ ملی ضد  حزب کمونیست در ین شرایط را نداشتیم. اگرا یک ازما هیچ

چین  توانست با قدرت حاکم در شرکت جست با توانایی که داشت حتی جاپانی

بین خود  که ما دریک وحدت نسبی قرار بگیرد. درحالی )حکومت چانکایشک( در

)جنبش چپ( به وحدت نرسیده و تازه دو تشکیل مطرح در جنبش چپ از انشعاب 

ابر شرکت جستیم. جنگ نابر با هم بیرون شده و بدون بسیج توده و پشتیبانی توده در

بدبختی ما تنها به این فکر محدود نماند، تا جایی با توانایی اندکی که داشتیم مثاًل 

 .کرد ، حتی جنگ در دو جبهه را آغاز«ساما»سازمان نو تشکیل 

که های ما بود یا اینجنگ ملی صرف به معنی نمایش رشادت مگر شرکت در

های سازمانی جنگ خلق را در برابر هردو نیروی وجود آوردن هستهه توانستیم با بمی

هم به تقویت سیاسی سازمانی  ای وتجاوزگر طوری آغاز کنیم که هم به بسیج توده

های خلق رساند که تودههای جنبش منجر گردد. الفبای جنگ خلق این را میهسته

های ما نکنند. اما آیا سازماآگاهی یافته، بسیج و سازماندهی شده جنگ را آغاز می

جبهات شان چه نسبت از  توانند نشان دهند که درکه جنگ را آغاز کردند می

 اند؟ های بسیج شده، آگاه و مسلح قرارداشتهتوده

جای جنگ خلق، روشنفکران انقالبی را به ه گی بهساده ست که ما با مگر نه این

ا قربانی هنگ رآصورت فعالیت سازمانی پیشگان تبدیل کردیم و بدینهجنگند

میدان کشیده ه دو طرف تجاوزگران ب که ازایخوردهگرایانۀ مردم فریبحرکت عقب

ها را به استقالل و دموکراسی باشیم، تودهکه توانستهشده بودند، گردانیدیم. بدون این

ها شان که بر آن «جهاد اسالمی»و عدالت اجتماعی نزدیک گردانیم، ما خود را با 

  رنگ کردیم.همنازل کرده بودند، 

شوروی شرکت کرده  جنگ ضد اتحاد که در یشعارهای ما تقریباً با تمام نیروهای

بودند همسان گشته بود و تمام کوشش ما این بود تا خود را به مردم از راه تقدیم 
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 های الزم وکه جامعه را شهید و شجاعتشهید و ابراز شهامت بشناسانیم، درحالی

 غرب انباشته بود.  ۀگسترد خدمت یک تجاوز غیر الزم بیشتر در

جلب  ۀجای فرستادن کادرهای حزبی، صفوف تازه ب »حزب دموکراتیک خلق»

کرد و در ها را قربانی میفرستاد و آنشده و عسکر جلبی و جبری را به جنگ می

جنگ بیرون کشیده بودند  طرف دیگر احزاب اخوانی نیز کادرها و اعضای اصلی را از

نام مجاهدین برای قتل عام کردن و قتل عام ه ای را بخورده و گستردهفریبو لشکر 

هیجان  مانده بودیم وفرستادند. اما ما چنان از اوضاع و احوال جنگ عقبشدن می

گان را که هرا فرا گرفته بود که بهترین رزمند های ماجنگ چنان سرتاپای سازمان

ور تربیت شده بودند و گوهر شرایط صعب و سخت اجتماعی و فرهنگی کش در

گان هجنگند ۀعدالت اجتماعی را در آگاهی داشتند به مثاب استقالل دموکراسی و

توانستند کشتی میدان جنگ فرستادیم و قربانی کردیم. کسانی را که میه صرف، ب

های تاریخی رهنمون شوند.  مراحل تکاملی و پیروزیه طوفان زدۀ جنبش چپ را ب

 شوروی و حزب دموکراتیک خلق و احزاب اخوانی با کمک اتحادکه درحالی

امپریالیسم غرب و شرکا و دولت جمهوری اسالمی ایران نیروهای خود را حفظ 

فکر تربیت کدرها و حفظ صفوف نبودیم و بیشترین نیروهای  کردند، ولی ما درمی

  دادیم.خود را به هدر می
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 !جنبش ما وجود نداشته است در تولید فکر

بودیم و رسالت تاریخی خود را مد نظر اگر ما به هویت تاریخی خود آگاه می

رسیدیم که جنبش چپ تنها نیروی شرکت این نتیجه میه دادیم باید بمی قرار

آن  کند که درملی نبوده بلکه برای برقراری نظامی تالش می ۀمبارز کننده در

خود ه ند نامی جز سوسیالیسم بتوابین رفته، که این نمی استثمار فرد از فرد از

 «داو قمار»بگیرد. متناسب با این درک نباید نیروهای خود را همه در یک 

 پرداختیم.  گذاشتیم و باید به حفظ نیروهای خود میمی

عدم  عملی ورا با بی شنوند فوراً آنلوح وقتی حفظ نیروها را میاذهان ساده

 تواند بیشتر از شرکت درنیرو حتی میکه حفظ بینند. درحالیتحرک یکسان می

 جنگ، عمل و حرکت بالوقفه را ضرورت داشته باشد.  

 حفظ نیرو برای آن الزم بود که ما تا رسیدن به آن اهداف بزرگ به گذشتن از

های مختلف و آزمایش اشکال ابزارهای گوناگون، برگزیدن اسلوب مراحل، استفاده از

 .  گوناگون تشکیالتی ضرورت داشتیم

 مشخص برای جذب نسل دوم از ایهکه برنامهای چپ حتی بدون اینسازمان

تظاهرات جریان  که درهمان نسل اول مبارزانی مبارزان داشته باشند، صرف از

مباالتی در از صورت بیینا گرفتند. درمی دموکراتیک نوین جلب شده بودند، کار

نیز بود که ما به رسالت تاریخی دست دادن نیروها و عدم حفظ نیروها نشانگر آن 

که هدف مشخص و اعتنا بوده و دچار هیجان جنگ گشته بودیم. بدون اینخود بی

 گرایی و سقوط درآن مدنظر داشته باشیم. جنگ سود مشخص برای جنبش را در

 شدن به پذیرش شعارهای جهاد که آن بخش اصلی از گان و مجبورهحد جنگند

های دیگر تقدم یافته بلکه درواقع کلیت مبارزات بخش رما نبود و گویا ب ۀمبارز

 داد.  های جنبش چپ را نشان میتشکیالت
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مقابل  های دیگری را درهیجان جنگ ضرورت جنگ و روشن است که شرکت در

 داد. ما قرار می

ها ساخت و این بود که مبارزان سازماناسلحه و سایر ابزار جنگ نیاز ما را می

های خود را سازمان امکانات جنگی فعالیت جستجوی اسلحه و باال دراز پایین تا 

 دادند.  می

دست آوردن یک سالح، بهترین فرزندان ه طرف برای ب این فعالیت اگر از یک در

گان دو تجاوز بزرگ هدهندطرف دیگر سازمان دادیم ازجنبش را از دست می

 آن گیر گسترده بودند که در هایمقابله به آن دام غرب در یعنی اتحاد شوروی و

هر جبهه، به افشای نیروهای  امکانات از نام به اصطالح استفاده از ماندیم و زیرمی

 گشت.  می دام ا فتادن نیروهای ما منجره ب ما و احیاناً در

رفتن به اهداف اصلی ما یاری رساند.   توانست ما را درنمی «همه چیز جنگ»

بسیاری  دست آوردن امکانات عمالً ما را دره امکانات و بجهت گرایش به ینا از

 کرد.  موارد به زایده نیروهای جنگی بزرگ در دوطرف دو تجاوز تبدیل می

توانست توجیه داشته باشد.  نفوذ میۀ مثابه اگر شرکت در درون احزاب جهادی ب

بزرگ های های جهادی یکی از فاجعهگان ما در زیر پرچمهقربانی شدن رزمند

 این چهل سال اخیر است.  

شد بلکه حتی گرایی مربوط به یک بخش سازمان نمیجویی و امکاناتاین امکانات

کنار گذاشته ه داشت که وظایف اصلی و عاجل را بها را وا میهای سازمانرهبری

ین قمار قربانی ا ها درین راه رهبریا اندوزی بپردازند. حتی درصرف به اسلحه

 *گردیدند.

                                                             
 کامل اما تلخ است. او قربانی دامی گردید که ظاهراً  ۀین رابطه کشته شدن رفیق داکتر فیض نمونا در*

 دست آوردن سالح استینگر، خود و رشیدترین مبارزان عضو سازمان رهایی را به کشتن داد.ه به هدف ب
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جایی که ین رابطه چنین است که گویا از آنا یک استدالل بسیار معمول در

های مردم خواهان جنگ علیه تجاوز اتحاد شوروی بودند جنبش چپ باید توده

شد. اما آیا واقعیات ای همراه میگرفت و با جنبش تودهمی مردم قرار کنار در

 دارند؟چنین تصویری را ارائه می

های محلی  های شهری و قیامشکل قیام معلوم است مردم درکه تا جایی

ها گذاشتند. اما این نبردهای محلی در بعضی قسمتضدیت خود را به نمایش م

یک  های جهادی کامالً وابسته به غرب و ایران )درمجموع از طرف تنظیم و در

تنظیمی های جای آن جنگه کنار زده و به ها، و جبهات مردمی را بجبهه( قیام

ه های مردم را بوسیله تودهآنان بدین سراسر افغانستان را گسترش بخشیدند. در

گرفت و عنوان سپرانسانی درگیر جنگی کردند که قربانی و ویرانی را از مردم می

گشت. ها سرازیر میها و تجاوزگران غربی و پشت سر آنسود آن به بازار جهادی

ها خود قربانی جنگ را آغاز کرد، بلکه تودهدر چنین حالتی این توده نبود که 

شوروی و غرب(  جنگ دو تجاوز بزرگ موازی و جبهات جنگی هر دو طرف )اتحاد

های سازمانی، آگاهی که وظایف انتقال هستهچنین حالتی درحالی شدند. درمی

ها قرار دستور روز سازمان ها که باید دربخشیدن به مردم، بسیج و سازماندهی آن

 درجه دوم و سوم تبدیل شده بود.  ۀکنارگذاشته شد و یا به وظیفه داشت بمی

نوع  های مذهبی ازها بیشتر به حماسهقرار گرفتن جنبش چپ درکنار توده

کرد تا یک جنبش سیاسی و آگاه چپ. در بهترین صورت، کربال شباهت پیدا می

بودیم  یبا تقوای« مجاهدان»کنار مردم  کردیم ما درتصویری که از خود ارائه می

 جنگیدیم.  راه دین می که سربکف در

 که درحالتی هردو ما نبود. حالت بیشتر از ین دوا های مردم ازدرک توده

جهت ینا کرد، ازحقیقت ما را بیان نمی های مردم واقعیت ومعرفی ما به توده

نافع جنبش داد که ما نه به مما نشا ن می شناخت ما از توده و توده از

 های مردم. توده ایمنافع مرحلهه اندیشیدیم و نه بمی
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که در راه دین  «مجاهدان صدیق»عنوان ه ها ما را در بهترین صورت، بتوده

شدیم جا بود اگر موفق میه شناختند. این درست و ببه جهاد پیوسته بودیم، می

درصد( جبهات  30یا )توانستیم یا حداقل یک بخش گری میو سازماندهی و آگاه

داشتیم. در بین مردم و جامعه بعد از پیروزی یک برگۀ را تحت رهبری خود می

وردی نداشتیم و نداریم آل هیچ دستئمسا داشتیم. مگر ما دربرنده در دست می

آییم. این حد اعلی و نه در بین مردم و نه در معادالت قدرت به حساب هم می

لت عدم فکر روشن از رسالت تاریخی خود، بدبختی جنبش چپ است که به ع

شمار از های بیدادنروی از حوادث، باوجود تلفات و قربانیگی و دنبالههبرنامبی

افغانستان که اکثریت آن غیر الزم بود و بخشی الزم، هنوز  ۀبهترین مبارزان جامع

 ایم.در خم اولین کوچه

 توده چیست؟

 وده و درک غلط  از این مفاهیم،  ارتباط ارگانیک با تایمشی توده

توده  .توده یا خلق مفهومی است که به مراحل و رشد اجتماعات وابسته است

مثل کشور  یکشورهای کارگر در ۀمتشکل از طبقات و اقشار گوناگون است. طبق

ترین پیشرفته باشد نه ک ل آن. حتی درما یکی از اجزای متشکلۀ توده یا خلق می

داران و طبقۀ کارگر تقسیم داری نیز که جامعه به سرمایهسرمایهجوامع کالسیک 

توان از وجود طبقات میانه و اقشار گوناگون انکار کرد. شده باشد باز هم نمی

 ی است که دریسازد که شامل آن نیروهامشخصۀ عمومی خلق را این نکته می

 ۀ. هر چند درجگیرندمجموع مورد استثمار و یا تعدی سیاسی و اجتماعی قرار می

باشد، اما وجوه استثمار و تعدی در مورد هر نیروی اجتماعی خاص متفاوت می

 .دهدها را در مفهوم خلق قرار میمشترک استثمار شدن و تحمل تعدی آن
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های ممالکی که امپریالیسم به صورت مستقیم و غیر مستقیم شاهرگ در

مقولۀ  هم در ینیروهای و اجتماعی را در دست دارد بخشی از سیاسی-اقتصادی

گیرند که در وضعیت عادی، شاید نیروی شامل توده یا خلق  نباشند. خلق قرار می

مثالً: هرچند در شرایط کنونی در افغانستان بورژوازی ملی وجود ندارد یا بسیار 

های ناتوان است بحث جداگانه است اما اگر فرض کنیم که چنین طبقه مثل سال

مقولۀ خلق قرار  توانست درداشت، میوجود می یکشورهایاواسط قرن بیست در 

داری این صفت که بورژوازی درکشورهای متروپول یا مرکز سرمایهگیرد. درحالی

 را ندارد. 

 یدر شرایط جنگ و تجاوز و اوضاع غیرعادی اجتماعی ممکن است نیروهای

، مفهوم خلق را گیرندکه مورد تجاوز امپریالیسم قرار دارند و مورد ستم قرار می

های گوناگونی تغییر دهد. اما اگر شرایط را در مجموع فارغ از شرایط به نسبت

کاران، دهقانان و کارگر، بی ۀبحرانی و عادی بینیم، خلق درکشور ما شامل طبق

میانه یا  ۀشهرها که شامل بخشی از طبق رتبه و معلمان درموران پایینأم

بورژوازی شهری و روستاها مجموع خرده شود و دربورژوازی شهری میخرده

از مهاجرین کشور ما  یگردد. بخش اعظمشامل تقریباً اکثریت اقشار دهقانان می

 انددر ممالک نزدیک پاکستان، ایران، هند و آسیای میانه نیز شامل این مقوله

گرداند که اقشار و طبقات گوناگون را جزء مقوله خلق می ایگیهترین ویژمهم

را که  ایهداری یا امپریالیسم جهانی است. نکتبرابر سرمایه همانا قرار گرفتن در

ها نیروهای غیر از همین جاست که آن ،توانند درک کنندا نمیهبسیاری از چپ

بینند ولی آماج حمله و مبارزۀ آنان را علیه کارگر را در درون جامعه می ۀطبق

داری توانند درک کنند. اگر امپریالیسم جهانی اوج قدرت سرمایهامپریالیسم نمی

که به امپریالیسم  ینیرویجهانی است، باید این نکته نیز در نظر گرفته شود که هر 

 گیرد. مفهوم خلق قرار می کند چه ما بخواهیم یا نخواهیم درضربه وارد می
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 کند. مثالً اما مفهوم خلق در هر کشوری و در هر شرایط خاصی تغییر می

در  .کندمفهوم خلق در کشورهای دیگری که شرایط کشور ما  را ندارند فرق می

خوش اع کنونی مفهوم خلق را در کشور ما هم دستتواند گذر از اوضحال میعین

 تغییر سازد.

مفهوم توده، رهبری توده و پیوستن به توده روشن  که شناخت ما ازتا زمانی

 شود.  دریا انحراف منتهی می «ناکجاآباده ب»تواند سمت مبارزۀ ما نباشد، می

مشی  توده ومباحثات شفاهی و تحریری جنبش چپ افغانستان از دیرگاهی 

حصار  ین میان جنبش چپ که بیشتر درا در ابهام بوده است. درای توده

ها این جنبش با توده ۀروشنفکران چپ محدود مانده بود و هست، چگونگی رابط

 اند. شدهبخواهی برداشت میهمه با مفاهیم دل

 رساند: ین زمینه چنین میا فکر مسلط در

که هاییها را دارند و چه آنیت سازمانکه عضوهاییروشنفکران چپ چه آن

ه قرارگرفتن با نوع معمول و سنتی با مردم ب ها هستند دربدون عضویت سازمان

 شوند.  عنوان افراد شجاع و باتقوا قبول می

سفیدان، های مردم با سخنگویان سنتی که معموالً ریشمقابل جمع توده در

اند، با ابراز انزجار از دشمنان شدهشامل میمحلی را  افراد با نفوذ و بزرگان قومی و

مذهب و سنت، روابط ناپایداری  چارچوب تفکر محدود اجتماعی ملهم از وطن در

ین زمینه رد و بدل ا که در یهایحال وعدهکنند. در عینبا روشنفکران برقرار می

نیروی ترین تغییر سیاسی و محلی و احیاناً ورود یک شود گاهی با کوچکمی

 گشته است. باقدرت مثالً جهادی دگرگون می

چنین ارتباطات  دهد که تکیه برتاریخ چندین دهۀ جنبش چپ نشان می

آفرین مجموع فاجعه ها و شیوۀ کار در کنار بعضی امتیازات محلی دروعده

 است.  بوده



 

 

جنبش چپ افغانستان | مشعل رهایی  | 185 

 

 
 

که در ظرف شرایط   یتوده دو هویت دارد، یکی هویت تاریخی و دیگر هویت

 گیرد. قرار می  موجود

پرولتاریا برای احراز قدرت سیاسی جز سازمان سالح دیگری »که: طوریهمان

مسیر پرولتاریا گام  خواهند درکه میین اصل روشنفکرانیا به تبعیت از ،«ندارد

مین صورت ه توانند بدون سازمان سالح دیگری داشته باشند.  بهگذارند نیز نمی

های خود قرار نداشته های متناسب با خواستازمانس که درزمانی توده نیز تا

بدون  توانند آن قدرت مضمر تاریخی خود را عرضه دارند.باشند هرگز نمی

با هم ای های تودههای پرولتری و سازمانگونه شکی نسبت و تناسب سازمانهیچ

را برکیفیت سازمانی و بردوش  ههای انقالبی اتکای اولیسازمان فرق دارند.

گام  گی را درهترین عناصر گذاشته و کمیت و گستردترین و شجاعترین، آگاهزبده

های ترین بخش و الیهکوشند وسیعمی ایهای تودهدوم مدنظر دارد. اما سازمان

مهم دارد و کیفیت را  یگی نقشهجا کمیت و گستردینا مردم را جلب کند. در

سازد.  آن با شعارهای متناسب با وضعیت مردم می های انقالبی درنفوذ سازمان

های سنتی و مذهبی بیرون انحصار قدرت را از رهبری ایهای تودهاین سازمان

محدودۀ  های آگاه و متشکل درتوده عظیم از ایهرا با کتل کشیده و جای آن

 گیرد. منافع شان می

روشنفکر به فردیت گرایش دارد ارزیابی درخشان مارکسیستی این است که 

بدون . حالت جمعی دارد و توده درو در فردیت استعداد خود را بیان می

توانیم از ارتباط وجود آوردن آن ما نمیه جهت ب یا مبارزه در ایهای تودهسازمان

گی کردن در هها صحبت کنیم. ارتباط ارگانیک با توده تنها زندارگانیک با توده

تواند. درک عوام گرایانۀ جغرافیای توده و داشتن ارتباطات نزدیک بیان شده نمی

های سیاسی را دور نگهداشت و سازمانه ین اصل با ها بودن ما را ازکنار توده در

 در جهت رفع آن نقیصه بکوشند.  کمک نکرد که این خالی بزرگ را درک کرده و
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وجود ه توانند بمی ایهای تودهزمانشرایط استبداد و تجاوز آیا سا که دراین

 ایهای تودهپذیرد. اگر ما قادر باشیم تشکیالتگونه شکی را نمیبیایند هیچ

های چارچوب شرایط قوانین بسیار محدود و پذیر حتی درگسترده، باز و انعطاف

چپ  ۀارتباط یک سازمان ز بد را در وجود بیاوریم. آنه سنتی و عنعنوی ب

های چپ را مالً امر ممکنی است. فقط نباید اصول و ضوابط سازمانکا ،قراردهیم

های چپ منتقل را به سازمان ایهای تودههای توده و از تشکیالتدر تشکیالت

نوع سازماندهی و دقت مراعات آن باید اصل  های این هردوگیهکرده ویژ

شرایط  مخفی با علنی در ۀنسبت و تناسب تلفیق مبارز سازماندهی ما را بسازد.

های ترین شیوهاستبدادی و برعکس در شرایط مساعد یکی از بارزترین و حیاتی

 مبارزاتی جنبش خواهد بود. 

شوند به مبارزۀ مخفی روآورده و های چپ مجبور میکه سازماندر زمانی

عوض با تمام توان باید بکوشند که  ین شیوه قرار دهند درا سنگینی کار را بر

عنعنوی تا اشکال صنفی گسترش دهند  را از اشکال سنتی و ایهای تودهازمانس

ها رهبری جمعی و ارتباط ارگانیک صورت با زبان متناسب با آن سازمانو بدین

تواند شرایط مساعد که جنبش چپ می را با مردم برقرار گردانند. همین اصل در

عرصۀ  ها درگسترش سازمانمبارزه ادامه بدهد باید با ه شکل علنی به حتی ب

عمل بیاورد. بدون این تلفیق شرایط مخفی با علنی و برعکس ه مخفی تالش ب

  میان باشد. تواند صحبتی درهر حالتی از ارتباط ارگانیک بر توده نمی آن در

 اوضاع جهانی و امپریالیسم

عصر ما هنوز هم عصر امپریالیسم است. هرچند مکمل این تعریف یعنی عصر 

نماید اما صورت بالفعل مطرح نیست و یا دور از چشم میه انقالبات پرولتاریایی ب

های گیهتوان عالیم چرخش را در افق عصر ما نادیده گرفت. ویژاز نظر بالقوه نمی

 اند. کنیم در سه دهۀ اخیر بیشتر مشخص شدهگی میهدورانی که در آن زند



 

 

جنبش چپ افغانستان | مشعل رهایی  | 187 

 

 
 

از آغاز احتضار و باالخره سقوط بالک سو )بعد تقریباً بیشتر از سه دهه بدین

های پرولتاریایی شرق و تغییرات سیاسی و اجتماعی در چین(، رکود در جنبش

حدی رونما گردید که حتی در بعضی از محافل چپ در جهان، ه المللی تا ببین

 از سپری شدن زمان این جنبش از نظر تاریخی صحبت به میان آمد. 

دید.  در مقابل خود نمی ایگر هیچ مهار بازدارندهامپریالیسم کالسیک غربی دی

ها و بخش ملی، از تقابل دولتهای آزادیهای پرولتاریایی، از جنبشاز نهضت

انحصارات و از رقابت رقبای دیگر که همه مشغول بلعیدن مستعمرات بازماندۀ 

دایرۀ نفوذ امپریالیسم با حفظ  بالک شرق بودند، کمترین خبری وجود داشت.

خواری و گلوبالیزه شدن هرچه بیشتر به دوران استعمار کهن و جهان مشخصۀ

گشت.  های اساطیری باز میفرمانروایی بدون کنترول مانند دوران امپراطوری

هایی س و شکستأامپریالیسم جهانی و در رأس آن امپریالیسم امریکا )به اثر ی

جانب دیگر به اثر  که در جنبش جهانی سوسیالیستی حاکم گردیده بود و از

ناپایداری، تسلیم و خیانت بخش وسیعی از روشنفکران که مبارزه در راه عدالت 

تر نقابتر و بیلگامتر، بیدانستند باوجود هرچه وحشیرا راهی به تاریکی می

دار عدالت جازده و و سرسلسله «نجات بخش»شدن(، توانست خود را به عنوان 

 جهان بپیچد.   دوره هرچه بیشتر ب جهانی راصورت زنجیرهای اسارت بدین

خش ملی در گذشته داشتند های آزادیبهای پرولتری و جنبشکه نهضتکششی

بخش ملی نظیر جنبش های آزادیترین حد تنزل کرده حتی جنبشبه پایین

بخش فلسطین به مرحمت امپریالیسم امریکا و شرکای اروپایی آن دل آزادی

 بستند. 

پایان رسیده بود. اما این وضع دیر نپایید. بعد از ه تاریخ از نظر امپریالیسم ب

خواست به جنگ دوم عراق یا خلیج، رؤیای امپراطوری امپریالیسم امریکا که می

ی قبلی و جدیدی را با توان آن صورت واقعیت دهد برهم خورد و اوضاع، رقبا

 میدان کرد.   ۀبیشتری وارد عرص



 

 

جنبش چپ افغانستان | مشعل رهایی  | 188 

 

 
 

های کارگری جنبش ضد جنگ در کشورهای متروپول گسترده شده، اعتصاب

ناسیونالیستی -نهضت دولتی و پارلمانی اصالحات سوسیالیستی یافتند. افزایش

واحل ترین سدر امریکای التین از مرزهای ایاالت متحده امریکا در شمال تا جنوبی

صورت گرداند و بدینامریکای التین را یا پوشانده یا اوضاع را بدان مسیر آماده می

 خواند. اقتصاد نئولیبرالی بازار آزاد را به مقابلۀ جدی فرا می

های ستراتیژی خروج امپریالیسم از بحراناهانتینگتون فلسفه باف پنتاگونی 

کشان قاومت طبقاتی ستمسیاسی و م-سر راه را که در شکل بحران اقتصادی

دیده  «هاجنگ تمدن»کند در دامن زدن جهان حاکمیت امپریالیسم را تهدید می

 *دارد.مطرح و معرفی می «واقعیت ناگزیر»و این آلترناتیف را به عنوان یک 

الفد.  اما باوجود و جاودانی شدن خود می†«پایان تاریخ» داری ازهنظام سرمای

ظاهر اوضاع، چهار تضاد اساسی جهانی همچنان باقیست که  ۀسیمای فریبند

 امپریالیسم را سر انجام به نابودی خواهد کشاند

                                                             
 کنیم:اندیشمند بزرگ فلسطینی نقل می «ادوارد سعید»یاد ها از زندهبرای توضیح بیشتر جنگ فرهنگ*

ستیز دائمی است. این برداشت  ۀلب لباب دیدگاه هانتینگتون، که درواقع خودش مبدع آن نیست، اید...»
جنگی که هانتینگتون -ها در دوران جنگ سردها و ارزشامان ایدهاز تعارض به کمک فضایی که نبرد بی

فراهم ساخته بود تقریباً به راحتی وارد سپهر سیاست شد. به این ترتیب -انش بودپردازترین نظریهاز عمده

جا که کند، به ویژه از آنچه هانتینگتون در آثار خود ارائه میکنم پربیراه نیست اگر بگوییم آنتصور می
جنگ سرد است که ماهیت  ۀای از این نظریگذاران متنفذ است، در واقع نسخهمخاطب اصلی آن سیاست

کشمکش در جهان امروز و فردا اقتصادی یا اجتماعی نیست بلکه ایدئولوژیک است. و اگر چنین باشد، به 

ها ها، یعنی ایدئولوژی غربی، نقطه یا جایگاهی است که سایر تمدنباور هانتینگتون یکی از ایدئولوژی

 «...گردندحول آن می
االصل  امریکایی که معتقد بود، دموکراسی جاپانی «فیلسوف»از فوکویاما  «پایان تاریخ» ۀنظری ۀدر رابط†

 کنیم: بورژوازی آخرین ایستگاه تاریخ است، باز هم به ادوارد سعید مراجعه می

ی آن پایان تاریخ اشاره کرد، که امروزه کسی دیگر درباره ۀفرانسیس فوکویاما دربار ۀتوان به نظریمی»

 «توانیم در واقع از پایان فوکویاما صحبت کنیم.این ترتیب میکند و به صحبت نمی
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داری شدت و حدت هتضاد کار و سرمایه هرچند در کشورهای متروپول سرمای

قبلی را نداشته و کاهش پذیرفته است، در سیمای دیگری موجود بوده و در 

اری در پیش گرفتۀ جهان، مانند برازیل، مکسیکو، دهکشورهای جدیداً راه سرمای

ه های مختلف بارجنتاین، هند، روسیه و شمار زیادی از کشورهای دیگر در قاره

 صورت گسترده جریان دارد. 

اکنون جنبش ضد تبعیض نژادی در امریکا و اروپا که بعد از مرگ جان هم

داری نواع موجود مظاهر بردهمبارزه بر ضد ا ۀفلوید از امریکا آغاز گشت و به مرحل

داری در برابر محافظت مردم از هارتقا پیدا کرد و ناتوانی رسوای دنیای سرمای

داری مخصوصاً با هو عواقبی را که کرونا در دنیای سرمای ویروس 

شود، خبر کاری گسترده و سقوط بازار کار و سایر بحرانات سبب میافزایش بی

تواند به بیداری هرچه بیشتر مردم و دهد که نمیمی ایاز طوفان گسترده

 خواهانه منجر نگردد.های عدالتجنبش

بخش ملی با امپریالیسم هرچند رنگ گلگون گذشته های آزادیتضاد جنبش

 های گوناگون در جهان سراغ نمود.  را در مقاومت توان آنرا ندارد ولی می

در  ایصورت گستردهه ها اکنون بدر این رابطه باید گفت که چنین جنبش

های مزورانه امپریالیسم و اشتباهات اند، اما به علت سیاستجهان در تالطم

های انقالبی و پیوستن بخشی از روشنفکران سابقاً انقالبی به ویرانگر نهضت

های مذهبی دست فوندامنتالیسته ها بهای نژاد باور، رهبری این جریانگرایش

ها است، اما باوجود به انحراف کشیده شدن این جنبشمی افتادهو نژادپرستان قو

 توان انکار نمود. نه واقعیت و نه ضرورت تاریخی آنان را می

گرایی های فراقومی در عراق و لبنان که علیه فساد و قومبیداری جنبشۀ نمون

دهد زیر پرچم ناسیونالیسم دفاعی عراقی و لبنانی عرض وجود کردند، نشان می

 ۀگرایانه که مانع مبارزهای مزدور و خاین قومکه پیشرفت اوضاع دیگر به حرکت
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کند، اجازه نخواهد داد های مردم را تضعیف میگی تودههطبقاتی گشته و همبست

 های تخریبی امپریالیسم را در این زمینه پیاده کنند.که بیشتر از این پروژه

اگر در آغاز هزارۀ سوم از بین داری هتضاد کشورهای امپریالیستی و سرمای

رسید، هنوز که دهۀ دوم این هزاره )سوم( به پایان رفته و غیر مرئی به نظر می

های اقتصادی، سیاسی و حتی خود رسیده است به تضاد جدی در تمام عرصه

 نظامی مبدل شده است. 

داری با کشورهای سوسیالیستی اکنون رنگ دیگری هتضاد کشورهای سرمای

هشتاد  ۀکه تا پیش از دهۀ شصت قرن بیستم و تا اوایل دهکشورهایی است.یافته 

داری هشدند امروز بخشی از نظام سرمایکشورهای سوسیالیستی شناخته می جزء

 اند. جهانی گشته

سوسیالیستی های پارلمانی شبهصورت جنینی در تضاد نظامه اما تضاد یاد شده ب

 امریکای التین با امپریالیسم نمود خود را دارد. 

آشکاری را پذیرفته است. اما از نگاه پیشرفت  جهان در ظاهر تغییرات

مین عدالت نه تنها این تغییرات خبر از عادالنه شدن مناسبات حاکم أاجتماعی و ت

ترین سطح بر جهان ندارند، بلکه برعکس جهان ما که از نظر تکنولوژی در باال

تکامل تاریخی خود قرارگرفته در زمینۀ عدالت و آزادی در بسیاری از مناسبات 

ها و ایلغارهای شبیه ها، تاالندوران قانون جنگل و به عصر غارته حتی ب

 های عهد عتیق باز گشته است.  امپراطوری

 «افغانستان در مسیر تاریخ»یاد میر غالم محمد غبار در کتاب آنچه زنده

داری هرح کرده بود امروز با وضاحت بیشتری عیان گشته است. جهان سرمایمط

سفید را در  *«ایفاشیسم قاره»و در رأس آن امپریالیسم امریکا عمالً سیاست 

                                                             
غالم  «...گرفتخود میه ب ایفاشیسم قاره ۀگردید، چهرزمین مقابل می م اروپا با مشرقسوقتی نیشنلی»*

 محمد غبار، افغانستان در مسیر تاریخ
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ین زمینه پشتگاه تئوریک ا در *«نسبیت فرهنگی»کند که تئوری جهان اعمال می

 سازد.  را می« ایهفاشیسم قار»این 

 موقعیت کشور مااوضاع جهانی و 

با پدیدار شدن تزلزل در امپراطوری بالک شرق به رهبری اتحاد شوروی که 

گری روی آورده بود، جهان به رکود اقتصادی، بیروکراسی حزبی و دولتی و نظامی

داری کهن به رهبری امپریالیسم امریکا، نفوذ خود را به تمام نقاطی که از هسرمای

شدن سرمایه سرعت جهانی ۀقدرتش خارج بود، گسترده ساخت. پروس ۀحیط

رقابت افسار گسیخته  ۀهای نئولیبرالیستی که بر پایبیشتر گرفته، با سیاست

شبیه  1۸و  19استوار است، جهان وارد عصری شد که بیشتر به دوران قرن 

های ئوریگرفته تا ت «جنگ صلیبی»گردیده است. ابزار تئوریک قدیم و جدید، از 

هانتینگتون( ۀ ، )نظری«هاتمدنجنگ»، «مبارزه بین تمدن و وحشیان» استعماری

 های علنی استعمار قدیمفوکویاما( همراه با شیوهۀ )نظری «پایان تاریخ»و تئوری 

و حتی ما قبل استعماری مانند تجاوز و زورگویی برهنه به سیستم امپریالیستی، 

 خواهد، مردود شمرده و نابود سازد.  ه را خود میچاین توان را بخشید که غیر آن

المللی و سازمان ملل به سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق وجهی بین

های جاسوسی، زیر نام کمک همراه هزاران سازمان رسمی و غیر رسمی، سازمان

یر پردازند که غها و اشکال اقتصادی میسیستم ۀو غیره، عماًل به فلج کردن کلی

 کنند. ها عمل میاز منافع امپریالیست

                                                             
ها بدل گردد. کسانی ترین سیاستترین و ضد انسانینظری ارتجاعی ۀتواند به پشتواننسبیت فرهنگی می*

ها که های امروز این ارزشتوانند بر مبنای مالککنند، میشمول دفاع میهای جهانکه از وجود ارزش

تواند تغییر یابد و تکمیل گردد از حیات انسانی دفاع نمایند. بر همین مبناست که پسامدرنیسم فردا می

های عام ها و ارزشاعتبار نمودن تئوریکارانی است که سعی در بیفرهنگی ایدئولوژی محافظه و نسبیت

 نمایند.عصر مدرنیسم می رهایی بخش
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آغاز شده بود،  19داری و امپریالیستی که از قرن هشدن اقتصاد سرمایجهانی

 ۀوارد دورانی گردید که باید سیاست و اقتصاد امپریالیستی و ناسیونالیسم درند

قابل قبول به جهان تحمیل نمایند.   ۀ)امریکانیسم( را به عنوان یگانه شیو امریکایی

بدین فکر رسیدند که گویا پایانی قرن بیستم، بسیاری ۀهرچند در آغاز ده

گذارد و جهان وارد سوی زدودن تضادهای خود گام میه امپریالیسم جهانی ب

شود اما واقعیات بینی کرده بود، میکه کائوتسکی پیش «اولترا امپریالیسم»عصر

دوم قرن بیستم به  ۀضادهای امپریالیستی اگرچه در نیمنشان دادند که ت

سوی حدت تدریجی ه اند و بهای بزرگ تبدیل نگشتند، اما همچنان باقیجنگ

 روند.  پیش می

آسیا که جاپان را در  شرقجنوب ۀاروپا، حوز ۀهای امریکا، اتحادیقطب

 هایآفرینیها و بحرانآسای چین و جدالپیشاپیش دارد، روسیه و برآمد غول

دهند که می یها، خبر از تضادهایهای نفوذ یکدیگر، همراه با تبانیشان در حوزه

داری را گواه هجهان و رشد ناموزون سرمای ۀرو به رشد اند و تقسیم دو بار

باشند.  نظم نوین جهانی که بعد از اضمحالل اتحاد شوروی توسط بوش )پدر( می

رقابت در مراکز قدرت امپریالیستی تبدیل شده، نظمی پر از عنوان گردید، به بی

 های دیگر را به میان آورد.  سخن از ناتوی اروپایی و مقابله

افغانستان از طرف امریکا منجر  حوادث بعد از یازدهم سپتمبر که به جنگ در

های جهانی سبب گردید، اما شد، اگر چه یک وحدت گسترده را در میان قدرت

داد که این وحدت بسیار گذرا بوده و تضادها همچنان در میان جنگ عراق نشان 

کشورهای امپریالیستی و مراکز اقتصادی امپریالیستی به حدت خود باقی و در  

ها واقعیتی انکار تازی امریکا و سایر امپریالیستامروز ظاهراً  یکه اند.افزایشحال

ی یستی وجود ندارد. کشورهاناپذیر است. پایگاه انقالب جهانی و اردوگاه سوسیالی

داری  هاز سرمای اینامند، یا مثل چین نظام گستردهکه خود را سوسیالیستی می
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 ۀتوان اکنون تعیین کرد که بخش سوسیالیسم جنبرا به وجود آورده که نمی

 داری؟ همسلط را در آن دارد یا سرمای

تقسیم فقر در جای تقسیم رفاه به ه یا کشورهای دیگر زیر نام سوسیالیسم ب

اند. جوش و ها بسنده کرده، نوع دیگری از نظام طبقاتی را برقرار نمودهبین توده

در قرن نوزدهم و اوایل قرن  عظیم برای نوسازی فکری را که ۀخروش و مبارز

های کارگری وجود داشت، جای خود را به انجماد فکری و یا بیستم در جنبش

 خواهانه سپرده است.  ای عدالتهبرعکس آن به گسستن کامل از ایده

های سوسیالیسم در جهان و یک گرایش، هرگونه نقد در برابر شکست

های انقالبی و پیشرفت همگانی کشورهای که چرا جنبشطلبی در برابر اینپاسخ

 «مسرویزیونی»سوسیالیستی به رکود و حتی سقوط مواجه گردیده اند، را 

پندارد.  می

های های کارگری و نظامهای انقالبایده را که شکستگرایش دیگر، این 

اند که در هر میدان نبرد یهایالرغم مدهش بودن آن، شکستسوسیالیستی علی

وجه معنی آن را ندارند که آرمان بزرگ یچه باشند، بهناپذیر میاجتناب

سوسیالیسم و عدالت که مبتنی بر علم هستند، از اعتبار افتاده باشند، را به 

 کند. گرایی متهم میجزم

ست که تا ستم هست، مبارزه نیز هست. امروز امپریالیسم با تمام ا اما واقعیت این

آلوده و های نبرد با دامنهم در دوران فروکش مبارزات، در میدانزورگویی، آن

 بینی شکسته نمایان است.  

بزرگ  های قرن بیست و یک، شهر سیاتل در امریکا سرآغازدر اوایل سال

امپریالیستی گشته بود، اکنون جنبش  «مالی ۀسرمای»شدن نهضت ضد جهانی

های شبیه آن در کنار جنبش ضد امپریالیستی استریت و جنبشاشغال وال

جوانان در گوتنبرگ سویدن و جنوای ایتالیا و در این اواخر جنبش ضد راسیستی 

های ضد طین و جنبشمردم فلس ۀو مبارز «توانم نفس بکشمنمی»گیهو ضد برد
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فساد در عراق و لبنان، مبارزات مسلحانه در کولمبیا، پیرو، هند، مکسیکو و 

برابر  ها نوع دیگر مقاومت در جهان و در کنار آن آگاهی مردم ما درفلیپین و ده

نه تنها  «دوحه»منفور امریکا که بعد از پذیرش شکست خود در کنفرانس  ۀچهر

کار ایستاده بود، اکنون های جنایتم تنظیمسکه در کنار قاتالن مردم یعنی اخوانی

ایستاد. امپریالیسم  ترین نیروی دینی نیزرسماً و علناً در کنار طالبان این وحشی

طالبان، موازی با شوروی در ویرانی و  ها وامریکا که در گذشته با تولید تنظیم

 «فرانکشتاین»قتل عام مردم سهم داشت،  اکنون نشان داد که با زانو زدن در برابر 

 تر از آن است، که بتوان پنهانش کرد.خود یعنی طالبان رویاهایش آشفته

از طرف دیگر امپریالیسم امریکا و در مجموع تمام نیروهای ضد مردمی 

ها، خطر سته کردن القاعده، داعش، طالبان و نیروهای شبیه اینکوشند با برجمی

گرایی طرف برای خود در برابر عقب ها نشان دهند. تا از یکاصلی را در وجود آن

دیگر  ۀها، آبروی کمایی کرده و از طرف دیگر از وجود نیروهای بالفعل و بالقوآن

 گرا انکار ورزند.  خواه و آیندهعدالت

دهد که این مرحله گذراست. نه تروریسم امپریالیستی نشان میاما واقعیت 

رسیدن به حقوق بشر است و نه تروریسم تیپ القاعده، داعش و طالبی مبارزه و 

باشد. این هردو تروریسم یک مبنا و یک هدف رهایی از چنگ امپریالیسم می

صورت ه ب گی است، که یکی آن راههم زنده نگهداشتن استبداد و برددارند و آن

 دهند.  صورت کهن انجام میه نوین و دیگری آن را ب

توانند با هم متحد گذشته نشان داده که این هردو نوع استبدادطلبان می

دوحه بین  اند. مذاکرات و توافقاتکه از یک خاستگاه نیز سرزدهگردند، چنان

 بینی را به وضاحت آشکار کرد. امریکا و طالبان این پیش

شدنِ غارت، ستم و تجاوز امپریالیستی، مبارزه علیه ف دیگر با جهانیاما از طر

انقالب جهانی  ۀاین غارت، ستم و تجاوز نیز جهانی گردیده، خبر از امواج جهند

 خواهد داد. 
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 افغانستان، امپریالیسم و طبقات اجتماعی

 نزدیک: ۀنگاهی به گذشت

افغانستان فراز و جنبش چپ  افغانستان و ۀین مدت طوالنی، جامعا در

تاکنون و  1357اند. بعد از کودتای هفت ثور خود دیده های شگرفی را درنشیب

عین  در ترین ودراماتیک ین مقطع تاریخی پیش آمد، یکی ازا شرایطی که در

 کم نظیراند.   تاریخ جهان بسیار ترین مقاطع تاریخی هستند که درحال خونین

های سیاسی، اجتماعی، تمام عرصه توان گفت که درحال میدر عین

شرایط  وجود آمدند که دره افغانستان تغییراتی ب ۀبنایی جامع ساختارهای زیر

 ما وقتی در وجود بیایند.ه توانستند، بزمانی نمی ۀآرام تاریخی در چنین محدود

شویم ای مواجه میکنیم، با جامعهمنظر این دوران نگاه میشرایط کنونی به پس

 خود دیده است؟ه ای را بزمان محدودی، تغییراتی به مقیاس چند قرنه که در

زمان مورد اشاره تاکنون ابرقدرتها و قدرتهای بزرگ جهانی و منطقه یی  از

 درین عرصه پدیدارگشته و بعضاً در مجموع صحنه را ترک کرده اند.

 دو تجاوز موازی، جنگ و جهاد

 کامالً  ۀپشت هر چیز یک برنام امروزه در تحلیل از شرایط اگر از یک طرف

ها و حوادث را در تناقض مو به مو در حال اجرا شدن را ببینیم و نتوانیم جریان

ها در تطبیق گان شان و گاهی شکست آنهدرونی نظام امپریالیستی و وابست

است، به چه این روزها زیاد معمول شدههای شوم شان وغیره را نبینیم، آننقشه

 ۀگردیم. اما از طرف دیگر سوتمی «تئوری توطئه»ودیت تفکرنحوی اسیر محد

کارترین نظام های جنایتچوب محکومیت و تکفیر بازشناسی اعمال و سیاست

داران نظام از طرف طرف «تئوری توطئه»را که زیر نام )امپریالیسم( تاریخ بشر

ایم. این دیگر از واضح خطایی رفتهه گردد، نشناسیم، راه بامپریالیستی محکوم می
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اتحاد شوروی را  *«کمر بند سبز» زیر نام «طرح برژنسکی»تر است که هم واضح

به بیروکراتیسم و رکود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افتاده بود و در  که شدیداً

خواست در منطقه در گیر و جدیدی از اشرافیت سر بلند کرده بود، می ۀآن طبق

 محاصره کند.

وی که در رقابت با بالک امپریالیستی غرب درگیر گشته بود، اتحاد شور

 گری و نظام پولیسی بزرگی را در درون خود داشت. نظامی

که جای خود را به  «انترناسیونالیسم پرولتری» از یک طرف  پیشبرد سیاست

شد و از طرف خالی کرده بود، وبال گردن اقتصاد ناتوان شوروی می «سوویتیسم»

کرد، های بزرگ نظامی را بر شوروی تحمیل میجنگ سرد، بودجهدیگر رقابت 

 برد.که قوا و توان بالقوه و بالفعل شوروی را به تحلیل می

کامل قربانی تجاوز امپریالیستی دانست  ۀشاید بتوان افغانستان را یک نمون

که در آن خباثت امپریالیسم و ماهیت آن، به آن صورتی که هست تجسم یافته 

 است. 

صورت مسلحانه در زمان ریاست جمهوری ه تجاوز امپریالیسم امریکا که ب

المسلمین افغانستان ها  اخوانداوود خان از طریق تسلیح و تربیت جنگی شاخه

استخباراتی پاکستان تدارک دیده شد، مصادف با کودتای  ۀو شبک ()از طرف 

اجرایی گشته، صورت  ۀ)پرچم و خلق( وارد مرحل عوامل شوروی 1357ثور  7

 های اسالمی آغاز گردید. خود گرفته و با تسلیح کامل تنظیمه کامل  ب

                                                             
 ۀیس جمهور کارتر برای محاصرئ)پولندی اصل( مشاور ر «زبیگنیو برژینسکی»طرح « کمربند سبز»*

این طرح و استراتیژی  ۀرسمی دین اسالم است. بر پای اتحاد شوروی بود. رنگ سبز به معنی رنگ تقریباً

ده و یا تقویت شدند که نیروهای جهادی در افغانستان و پاکستان و در مجموع در شرق میانه به وجود آم

های سایر شبکه کر طیبه ومجاهدین، طالبان، القاعده، داعش، لش هاینام تنظیمه ها را بآن ما امروز
 انقالب ایران نیز جز همین کمربند سبز شد و تغییر ماهیت یافت. شناسیم.طاعونی می
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یا بر العملی در مقابل تجاوز امریکا بوده باشد و تجاوز اتحاد شوروی چه عکس

المللی را اش متکی بوده، تمام هنجارهای حقوق بینکشاییسیاست جهان ۀپای

یک کشور تجاوزکار نظام سیاسی، اجتماعی و تاریخی  ۀبرهم زده و عمالً به مثاب

 کشور را در معرض نابودی قرار داد. 

اتحاد شوروی از یک طرف با . افغانستان با دو تجاوز موازی مواجه گردید

بردن به نهادهای اجتماعی و تاریخی و با اجازه دادن به تبدیل کردن و دست

فکر به های خلقی و پرچمی و آغاز ترور دولتی، احمقانه و ویرانگرانه ریفورم ۀشیو

خواست گامی از سرحدات خود می های وابسته،برقراری نظام نوع جمهوریت

 ند گسترش دهد. سوی سواحل بحر هه بیرون گذاشته و هم پیشروی را ب

کردند، اما امپریالیسم امریکا و شرکا که سقوط شوروی را چنین زود تصور نمی

 برای شوروی تبدیل کنند.  ایدر صدد بودند تا افغانستان را به ویرانه

سیاست ویران کردن تمام نهادهای  اقتصادی چه صنعتی، زراعتی، تجارتی، 

سوی ه اجباری، تشویقی از روستاها بهای ها و مهاجرتمکاتب، شفاخانه

موران مسلکی و بیشتر أموران مخصوصاً مأکشورهای همسایه، کشتن معلمان، م

نظافتی و قلدری و ویرانگری رتبه، حاکم کردن فرهنگ کشتار و بیموران پایینأم

  *شد.صورت سیستماتیک تدارک، اجرا، تمویل و عملی میه که ب

کرد، درگیر کردن اتحاد یالیسم امریکا تصور میجا که امپردر کنار آن از آن

 های زیادی را در بر خواهد گرفت و بودجه درگیر کردن شورویشوروی حتماً سال

صورت دراز مدت متحمل گردند، خواستند تا لشکر نیابتی ه توانستند برا نمی

 گردانند.  «خودکفا»های جهادی را خود یعنی تنظیم

                                                             
های کشورهای سکندناوی و دیگران تمویل و های درسی جهادی که از طرف کمیتهبا یک نظر به کتاب*

ترین چگونه حتی از کوچکتوان تصور کرد که در تجاوز امپریالیسم در کشور ما شدند، میچاپ می

  است.های اخالقی انسانی تهی و یا بهتر است گفته شود، ضد هرگونه معرفت، اخالق و انسانیت بودهمعیار
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همین منظور سر دست گرفته شد. با این پروژه گسترش مواد مخدر به  ۀپروژ

نیز مصارف تجاوز غرب جبران شده و هم لشکر نیابتی تجاوز امپریالیسم امریکا 

 گردید.  و شرکا تمویل می

گسترش اعتیاد و فرهنگ اعتیاد، منحرف کردن سمت سالم  حالدر عین

ه برای تجاوز سوی تولید مواد مخدر، ایجاد مافیاهای خورد و بزرگ که اقتصاد ب

ها توانست مکمل قابل استفاده باشند، در کنار سایر ویرانگریشان می ۀگسترد

مادی و معنوی چیز دیگری  ۀکه در باال بدان اشاره شد، از افغانستان  غیر از ویران

*گذاشت.جای نمی را بر

طرف با دو  در چنین اوضاعی کشور ما افغانستان از حدود چهل سال به این

 تجاوز از نظر زمانی تقریباً موازی مواجه گشته است:

یکی تجاوز از طرف اتحاد شوروی وقت و به ادامۀ آن از طرف روسیه که بیشتر 

 بردند. را به پیش می صورت جنگ نیابتی آنبه نیروهای وابسته به آن 

امریکا  بود که با  ۀدیگری به موازات تجاوز اتحاد شوروی تجاوز ایاالت متحد

ها آغاز گشته و به گسترده شدن نفوذ ماندهی تهاجم و سپس حاکمیت تنظیمساز

و حاکمیت طالبان منجر شد. تجاوز امریکا با زده شدن طالبان از حاکمیت دولتی 

ها و بخشی از طالبان با حاکمیت بدون چون و چرای سربازان و ورود دوبارۀ تنظیم

تر ادامه ناگون اکنون برهنهخارجی و با شبکۀ گستردۀ انجیوها و مافیاهای گو

 دارد.  

جنگ امریکا و شرکای غربی آن علیه طالبان و القاعده جنگ علیه تروریسم 

از هم گسیختۀ لشکر واحدیست که زمانی  ایهنیست. این جنگ نزاع دو شبک

                                                             
دیگر امپریالیسم در مجموع از گسترش تولید مواد مخدر و رساندن آن به غرب  ۀیک منظور شریران*

ت و هفتاد میالدی در غرب بود که در شص ۀعالوه بر سود اقتصادی، خفه کردن جنبش عظیمی در ده
  آن را تضعیف کردند. تاد کردن آن نسل جوان مبارز، عمالًها با معکنار سایر شیوه
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علت ه پرداختند. ولی اکنون بجا به جنایت میجا با هم بسیج بوده و یکیک

ها در برابر هم قرار جنگی و تضاد منافع جناحی آنگی مدیریت هریختدرهم

اند. اما این دو نیروی هم اکنون متخاصم از نظر ماهیت و ضدعدالت بودن، گرفته

 اند. داستانهنوز نیز همسان و هم

این جنگ برای مردم افغانستان آغاز نشده است و پیروزی هر یک از دو طرف 

بود. اکنون که شکست امریکا و شرکای  بار خواهداین جنگ برای مردم ما فاجعه

توافق  آشکار گردیده، حاکمیت طالبی جدید با تفاهم و ین جنگ کامالًا آن در

امریکا به نحوی دیگر بر سراسر کشور تحمیل گردیده و افغانستان  بیشتر از پیش 

های متخاصم تبدیل شده، نقش مرکزیت و دولتها و شبهالجزایر قدرتبه مجمع

 .اندپناهی کامل گرفتار آمدهتر شده، مردم در یک بیرنگقوانین مدنی بی

های نظامی امریکا نخواهند منطقه را ترک گویند و که جناححتی در صورتی

طالبان را بدون امارت کامل شان، در قدرت شریک سازند، دولت مرکزی که عماًل 

شده توسط وها، مافیاهای فربهها، انجیاز بین رفته، بقایای قدرت خود را به تنظیم

کاران و های چند سال اخیر، بخشی از طالبان و در مجموع به جنایت«کمک»

های منطقه، های نفوذ قدرتساالران تقدیم خواهد نمود و کشور به حوزهجنگ

های جهانی گان و درکل به عرصۀ ساخت و پاخت و رقابت دایم قدرتههمسای

 ظرۀ سیاه آیندۀ کشور ما. تبدیل خواهد شد. چنین است من

 2001دسامبر  7تا  2001اکتوبر  7امریکا و متحدین آن با جنگ علنی که از 

زمان و که همها به پیش بردند با تجاوزیعلیه طالبان تا شکست حاکمیت آن

تقریباً موازی با تجاوز اتحاد شوروی آغاز کرده بود، اشغال افغانستان را تکمیل 

 نمود.  

ا هرچند در آغاز دهۀ هشتاد قرن گذشته با گسیل ارتش با تجاوز امریک

ای و سایر .آی.را ورود هزاران عامل  سی یونیفورم امریکا آغاز نشد اما ارکان آن
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پیمانان آن به اضافۀ لشکری از مجاهدین های امنیتی امریکا و دیگر همسازمان

 داد. یل میتنظیمی که با طرح و پشتیبانی آمریکا رشد سرطانی نمودند، تشک

بر مردم افغانستان از چارسو  تجاوز به راه افتاد. از شمال تجاوز آشکار اتحاد 

نشاندۀ حزب دموکراتیک خلق و سایر شوروی با همراهی اردوی دولت دست

نیروهای ذخیرۀ شوروی در کشور، از شرق و از جنوب )پاکستان( و از غرب )ایران( 

 حامل و عامل تجاوز امریکا را راه انداختند. محاصره و تجاوز ارتش بدون یونیفورم 

در این میان ایران با دستی در دست امریکا )مخصوصاً با فعال نگهداشتن تمام 

نیروهای ساخت امریکا در داخل ایران( و دست دیگر در دست شوروی زمینۀ 

 کارانۀ خود را توسط ایادی و پروردگان خود گسترش بخشید.نفوذ جنایت

ترین بخش این تجاوز نه سربازان خطرناک تجاوز همچنان ادامه دارد.این 

ست ا ها، طالبان، مافیاها و انجیوهاییامریکایی و متحدین آن بلکه وجود تنظیم

را در افغانستان  های اصلی اجتماعی و سیاسی تجاوز امریکا و متحدین آنکه پایه

 دهند. تشکیل می

ی تجاوز امپریالیسم امریکا در کشور ما ویران های استنادکه این پایهتا زمانی

نگردند خروج عساکر با یونیفورم خارجی صرفاً ظاهر تجاوز را آرایش کرده، قیافۀ 

تجاوزکاران را از دیدگان مردم ما پنهان ساخته، وحشت نظام جنگل را در سراسر 

  کشور برقرار خواهد نمود. 
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 دولت در اوضاع کنونی در افغانستان

 امانی که در *«وستفالی»یل شدن اولین دولت معروف به دولت تشک با  

این قسمت دنیا بود و بعداً برنامۀ  در †فق دولت نوع بیسمارکیوم ۀحال نسخعین

های مواصالتی، اقتصادی شامل شبکه-های اجتماعیوجود آوردن زیرساخته ب

                                                             
های های نوین و اولین نوع خاص دولتاصطالحی است برای دولت «وستفالی»دولت و حاکمیت *

ساله در اروپا پایان داد، های سی، به جنگ164۸بعد از کنفرانس وستفالیا در آلمان که در سال بورژوازی. 

 سویدن امپراطوری فرانسه، پادشاهی اسپانیا، امپراطوری روم، مقدس امپراطوری-اروپا ۀهای مهم قاردولت

 تا به تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.  وافق کردندت -هالند جمهوری و
 ۀرود. بر پایکار میه که این مشخصات را داشته باشند، ب یهایاصطالح  دولت وستفالی برای تمام دولت 

الملل  قبول شد، که اصل عدم مداخله در امور داخلی کشور دیگر این اصل در حقوق بینتوافق وستفالیا 

اش دارای حاکمیت است، و این که هر دولت )فارغ از بر قلمرو و امور داخلی پذیرفته شود. هر دولت ملی

توجه به پیمان وستفالی، الملل برابر است. این دکترین بااین که چقدر بزرگ یا کوچک باشد( در حقوق بین
ی های داراامضا شده با پراکنده شدن نفوذ اروپا در سراسر عالم، اصول وستفالی، خصوصاً مفهوم دولت

 الملل و نظم فراگیر جهانی بدل شد.حاکمیت، به اساس حقوق بین

توان آن را دولت با اساسات در منطقه بود که می دولت امانی اولین دولت ملی در افغانستان و تقریباً

 شناخت. «وستفالی»

دار معروف دولت پروس، ، زمام(1۸9۸جوالی  30 – 1۸15اپریل  1)اتو ادوارد لئوپولد فون بیسمارک †

متحد  د.معروف بو« صدر اعظم آهنین»وی به دوک الونبورگ و نخستین صدراعظم در تاریخ آلمان بود. 

 گذار امپراطوری آلمان.آلمان و اساس ۀکنند
ها را سد شده باشد، که جلو پیشرفت انقالبهای کارگری اروپا برای اینبیسمارک در گرماگرم انقالب

 به اصالحات دولتی کرد.اقدام 

از این مدل و انکشاف آن، دولتی را بنیان گذاشت که تا تجاوز علنی  خالقانه ۀاما شاه امان اهلل با استفاد

سیس دولت در بن، حداقل رسماً بر قرار مانده بود. مطابق این مدل خدمات معارف، أامپریالیسم امریکا و ت
های دولتی، کوپون، سبسایدی از نوع بیمه یهایمجانی بود. کمکتحصیالت عالی، صحت از طرف دولت 

ر مقابل گرانی و غیره را شامل در تیل و بوره و به وجود آمدن سیلوی مرکز برای کنترول بازار غله د

شاه و بته در زمان دولت امانی اساس این مدل گذاشته شد و بعدها در زمان سلطنت ظاهرشد. المی

 تر گردید.چه بیشتر وسیعآن هر ۀود خان دامنصدارت و جمهوریت داو
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مجموع  دولت دریک ه پیدایش سیستم بانکی و اداری معاصر، دولت افغانستان را ب

سازش قرار داشت، تبدیل کرد.  م درسبورژوایی که با بقایای فیودالی

مناطق و والیات معین متفاوت  های این سازش و تقابل درمیزان و مقیاس

دست داشتند که با  های دولت درتحرک اجتماعی را شبکه ۀبود، اما جنب

 زش بودند.سا کشاکش و فیودالی درهای محلی فیودالی و نیمهقدرت

اما با دو تجاوز موازی اتحاد شوروی و امریکا و مخصوصاً تجاوز علنی امریکا و 

گی هجای آن پراکنده ، دولت مرکزی رسماً پایان یافت و ب«بن»عقد قرارداد 

 قدرت جانشین گردید.

بدون دولت مرکزی و از جهت دیگر به  نظر سیاسی افغانستان به کشور از

 ها تبدیل شد. «شبه دولت»نفدراسیونی ازک *ی«کتوافدی»مجموعۀ 

مجموع  گردند اما درها گاهی د چار تنش میهرچند مناسبات این شبه دولت

رسمیت شناختن ه یک نوعی از سازش در زیر چتر تجاوز غرب و پشتیبانی و به ب

 طرف مراجع دیپلوماتیک غربی و کشورهای همسایه قراردارند.  دیپلوماتیک از

بیرون آمد نه تنها  2002سال  نام دولت مرکزی از کنفرانس ب ن دره چه بآن

مرکزی افغانستان نبود، بلکه با ایجاد آن، ضرورت و واقعیت دولت مرکزی  «دولت»

 رسماً از بین رفت. 

ایم و نشانده زیاد برخوردهی دستهاما در تاریخ و در سایر کشورها  به دولت

 «دولت»چه اند، اما آنجهان فراوان نشانده هنوز نیز درهای دستچنین دولت

ست که ا دنیا دارد این های شبیه کمتری دربخشد و نمونهگی میهکنونی را ویژ

 است. است، عاری شده «قدرت»ترین عنصر که از مهم «دولت»این 

تقلیل یافته که از آن برای تمویل، تسلیح و  یایهکنونی به اداره «دولت»

 شود. مرکزی استفاده برده می «دولت»های ضد دولتتقویت شبه

                                                             
 فاکتو توافق بدون قرار داد امضا شدهدی*
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تواند پوشالیست اما پوشالی بودن دولت نمی «دولت»کنونی یک  «دولت»

سایر  در «دولت»زیرا مفهوم پوشالی بودن  را بیان کند. مستقیماً ماهیت آن

 گردد. های نیرومند نظامی و پولیسی نیز اطالق میکشورها حتی به دولت

نیست، بلکه  «دولت»قدرت بودن معنی ضعیف و بیه ب «دولت»پوشالی بودن 

پایگاه مردمی  «دولتی»ست که چنین ا صورت دقیق حاکی از آنه در گام اول و ب

 نداشته و وابسته است. 

ان نیز پرچم و خلق، دولت کنونی پاکستان و حتی دولت ایر «دولت»

 اند. ها پایگاه مردمی نداشته و وابستهاند. این دولتهای پوشالیدولت

و  «خاد»طویل مثل  ها چه پرچم و خلق با دستگاه عریض واما این دولت

های نظامی تا دندان مسلح و دولت پاکستان با دستگاه اردوی اجیر و بخش

های پاسداران، به نسبتآی جهنمی خود، دولت ایران با سپاه .اس.سازمان آی

ها بیشتر های نیرومندی بودند و هستند. پس پوشالی بودن دولتمختلفی دولت

گردد نه از ضعیف ها ناشی میعدم مشروعیت ملی و مردمی بودن چنین دولت از

 گری. بودن وعدم قدرت سرکوب

های یادشده نه تنها که پایۀ مقایسه با دولت کنونی افغانستان در «دولت»

ردمی ندارد و پوشالی است بلکه بدین خاطر که قدرت، حاکمیت و کنترول که م

 تواند داشته باشد را، نیز ندارد. هر دولتی در هر حالتی می

افغانستان فقط یک  «دولت»رسیم که صفت پوشالی به پس به این نتیجه می

رتی کامل قددهد، نه بیرا نشان می گی آنهگی مردمی و وابستهپایگی یا بیهویژ

 را. و همه جانبۀ آن
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طرف  اینه مجموع امپریالیسم غرب تقریباً ازسه دهه ب امپریالیسم امریکا و در

هرچند  *ها درکشورهای سه قاره هستند.صدد ویران کردن نهادهای دولت در

برند. اما گی مختلف با امپریالیسم غرب بسر میهها در وابستین دولتا بسیاری از

که  دست نیروهاییه ها بهای سیاسی گاه این دولتاست که در پیچشدیده شده

 ایههای منطقاستراتیژی آمدند قرار گرفته و موانعی درنمی با امپریالیسم کنار

 اند. امپریالیسم درست کرده

اند مانند: آوردهطلبی رویکه به نحوی به استقالل یهایجملۀ چنین دولت از

اندونیزیا، نکروما  مصر، سوکارنو در افغانستان، ناصر دراهلل در امان دولت شاه

 سالوادور آلینده در در کانگو، احمد سوکوتوره در گینه، داکتر درگانا، لومومبا

نیکاراگوا، لوالدیسلوا و دیلما  ها درچیلی، خاکوبوهاربنس در گواتیماال، ساندینست

 برازیل وغیره بودند که به اشکال گوناگون سرنگون گردیدند.  روسوف در

ها را شاهد بودیم که باوجود عدم ازطرف دیگر سران بعضی از رژیم و

اند به دالیل فراوانی مقاطع خواسته های ضد امپریالیستی اما درسیاست

 کنند. مانند شاه در ایران، صدام حسین در عراق، ذوالفقارعلی بوتو نماییقدرت

عربستان سعودی که از طرف امپریالیسم امریکا  در پاکستان، امیرفیصل در

 سرنگون شدند. 

ها را است که دولتاین هردو نمونه امپریالیسم جهانی را به این نتیجه رسانده

 بیخ و بن براندازند.  در کشورهای سه قاره مخصوصاً از

                                                             
 سیاست این فرانسوی-مصری انقالبی و چپ تئوریسین «امین سمیر»یاد نود میالدی زنده ۀدر آغاز ده*

 .کرد افشا را امپریالیسم
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بعد  *ن امپراطوریاین استراتیژی و پروسۀ آغاز شده که با استراتیژی ساخت

 †«مسامریکانی»گسترش  شدن سرمایه وپایۀ جهانی از سقوط اتحاد شوروی بر

 شود. نیز به شدت دنبال می شد هنوزپیش برده می

ها به ادارات تقلیل یافته با ین کشورها دولتا شود درین منظر کوشش میا از

ها، قدرت دولت ۀالمنفععام سازی تمام نهادهای اقتصادی ویافتن خصوصیوسعت

گذاری خارجی کنترول جای آن مؤسسات سرمایههاقتصادی دولت خاتمه یافته و ب

چیلی، شرکت تولید  نایجریا، انحصارات معادن مس در قدرت را مانند شل در

 گویند.جای دولت میه میوه درگواتیماال وغیره حرف اول را ب

تی نبودند ضمن سلب که دارای چنین خصوصیاطرف دیگر کشورهایی از

های کمکی ها با فرستادن صدها انجیوی گوناگون سازمانقدرت اقتصادی از آن

مدنی، قدرت دولتی زایل گردیده و مستقیمًا  ۀوسیعی از جامع ۀو نازل کردن شبک

 رسند. گی میهحد پیوسته گی بهبه کشورهای متروپولی از حد وابست

 یفه دارند که با امضأی قراردادها وقدرت وظقدرت دولتی یا ادارات بیشبه

قدیم  شکل استعماره حفظ ظواهر دیپلوماتیک تجاوز و تهاجم امپریالیسم را که ب

الدول به حقوق بین« مشروعیت» گرفته روپوش بخشیده و رسمیت وصورت می

 آن بزند. 

                                                             
ها بسیار باال از طرف محافل امریکایی و غربی در آن سال «امپراطوری»تئوری تبدیل شدن امریکا به *

های اول ثیر ابهت امریکا در سالأگرفت. حتی بخشی از روشنفکران چپ و ضد امپریالیست نیز تحت ت

 ۀکه هنوز دهدانستند. غافل از اینحتمی میشدن امریکا را  «امپراتوری»شروع قرن حاضر، قرار گرفته 
های مارکسیستی مبنی بر تالش نظام تی تزان نیافته بود که یک بار دیگر درساول قرن بیست و یک پای

ثابت شدند  جهان و حدت تضادهای واحدها و کشورهای امپریالیستی ۀامپریالیستی جهت تقسیم دوبار

 شده هویدا گردیدند.وری تشکیل ناهای امپراتو شکاف

 گردد.ها تحمیل میامریکایی است که بر سایر کشورانیزم صورت دیگری از ناسیونالیسم امریک†
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دار متجاوزان، اضافۀ ارتش لباسه که گفتیم در افغانستان اما بطوریهمان

های استخباراتی ای و سازمان.آی.لباس جهادی، ارتش ظاهراً مخفی سییارتش ب

مدنی، تمام قدرت را از دولت به بیرون  ۀکنار انجیوها، جامع همه در دیگر همه و

عبداهلل عبداهلل و دیگران که  مانند کرزی، فهیم، اشرف غنی و یرانده و اشخاص

کارگزار این نمایشنامۀ خاینانه ه همین چارچوب ب آینده خواهند آمد را، در در

 گمارند. می

کاران که بدان درون اگر بخش وسیع بی اردوی ملی و پولیس ملی نیز در

های قدرت نتیجۀ تبانی و رقابت عنوان دستگاهه نظر بگیریم ب اند را درپیوسته

 محلی در هایمجموع و نتیجۀ سازش قدرت در«دولت» های خارج ازقدرت

 ستند. محالت گوناگون ه

 اقتصادی موانعی در علل گوناگون رشد اجتماعی وه افغانستان که ب ۀجامع در

ها کمتر صاحب گیهماندسان سایر عقببرابر خود داشتند، جامعۀ افغانستان هم

 است. ازگذشته بوده در فرهنگی های سیاسی اجتماعی اقتصادی وسازمان

واقعیت بزرگترین سازمان اخیر درنیم قرن ک و یجهت دولت افغانستان درینا

 .  است بوده ما در جامعۀ وغیره فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، ،سیاسی

صورت لنگ لنگان وجود ه دوم قرن بیست ب ۀهای نیمبحران این دولت که در

مثابۀ ه خود را حفظ کرده بود با تهاجم رسمی امریکا و ناتو بر افغانستان ب

 جای آن کاریکاتوری از ستان از هم پاشیده و درافغان ۀبزرگترین سازمان جامع

 دولت قرارگرفت. 

خواهند این کدام نمینیروهای موجود قدرتمند و کشورهای همسایه هیچ

گام اول از بین بردن تمام  قدرت دوباره احیا گردد، زیرا احیا کردن این قدرت در

 . ست که این دولت تاریخی را از پایه برانداخته استا آن عواملی
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برانداختن دولت سهمی اجرایی استراتیژی  م تنظیمی درسکه جهادیطوریهمان

خواهند نمی «امارت»م طالبی و داعشی نیز با آوردن سامریکا را ایفأ کرد. جهادی

 معرض خطر قرار دهند.  تسلط استخباراتی و قدرت برهنۀ مذهبی خود را در

قانون  و بازخواست دارند، در حقیقت های مبنی بر نظم  و چه مردم خواستآن

 های سیاسی وباشند.  مردم که سازماندر حسرت نبودن چنان دولتی می

طرف دیگر یگانه مرجع قانونمند را نیز از دست  خود ندارند و از اجتماعی از

 برند. پناهی مطلقی بسر میحقوقی و بیاند در بیداده

 «دولت»مردمی سوای  دولت مستقل وجاست که ضرورت ایجاد یک از این

 افتد که دردوش مردم و اپوزسیون سیاسی اجتماعی میه ظاهراً موجود، ب

های تکیده و از بین رفته های روزمره، اعتراض و ساختن دوباره تمام ارگانفعالیت

مانند ایجاد  ایصورت ابتکارهای تودهه بار توسط مردم از پایین برا این

راه انداختن ه های اقتصادی که مردم در بهای تعاونی، پروژهوقها، صندکوپراتیف

 ها سهم مستقیم داشته باشند، آن را در محتوا و شکل نوین احیا کنند.آن

ها در برابر اجحاف و ستم، ایجاد محاکم های امنیتی تودهایجاد تشکیالت

گیری سهمممثل برای حل معضالت حقوقی مردم، ایجاد مکاتب غیر انتفاعی با 

تواند سوادی که میو نظارت وسیع مستقیم مردم، مبارزه با ولگردی، تگدی و بی

 ما را از تباهی نجات دهد.  ۀنسل آیند

های اولیه و تشویق و ترویج طب وقایوی های صحی برای کمکایجاد کلینیک

 باشد. در بین مردم کار بس ارزنده می

ین نوع بیشترگردند، زمینۀ تغییر ا زهرقدر چنین ابتکارات و سایر ابتکارات ا

شده، تدارک برای یک انقالب واقعاً مردمی که با  تراجتماعی گسترده سیاسی و

حال زمینه را برای سهم فعال مردم عین تفاوت مطلق قراردارد و در کودتاها در

 سازد. کند، میاجتماعی فراهم می یک انقالب سیاسی و چنانکه در
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جنبش جهانی بدان کمتر توجه  گی که متأسفانه درعرصۀ فرهن مبارزه در

سیاسی و اجتماعی  ۀیک اهرم مهم انقالب و مبارز ۀمثابه بار باید بشده بود این

 *نظر گرفته شود. در

مردم و  از یهای عظیمکمبود فرهنگ انقالبی زمینۀ تبدیل شدن کتله

ست که برای ا کشاند. اینضد خود و ضد منافع سیاسی خود می انقالبیون را بر

ضد فرهنگ ضد انقالبی طبقات حاکم،  تبلیغ فرهنگ انقالبی نه تنها بر ترویج و

اند فکرمردم ریشه دوانده های عمیق تاریخی که درگیهماندباید علیه عقب بلکه

 بیشتر از پیش توجه گردد. 

ار کنندۀ فرهنگ طبقات حاکمه نبوده بلکه اعمفرهنگ انقالبی تنها ویران

خشونت مردم  ها، ازتنگ نظری ها را ازباشد که انسانکنندۀ فرهنگ مردمی می

ه عادات تجاوز بر کودکان و سایر اجحافات دیگر ب مردساالری و از علیه مردم، از

 دارد. دور نگه می

ی که در یک جامعه الزم یهاهمین رابطه توجه به اخالقیات و معنویت در

  باشد.ضروری می است، بسیار

طبقاتی دارد  ۀکه اخالق جنبتوجه به اخالقیات و رد سبکسرانه مبنی بر این

ورد، باید آمی خود اخالق پرولتاریایی را بارهکه درست است، اما آیا انقالب خودب

 جداً مورد بازبینی و نقد قرار گیرد. 

های معنویت ها به تنهایی اخالقیات وبین توده تربیت یافتن در وای مشی توده

گی هچنین مناسبات انقالبیون به ساد چه بسا که در ورند.آوجود نمیه سترگ را ب

های الزم را در برابر عادات و بعضاً اخالقیات توانند فرهنگ، اخالق  و معنویتنمی

                                                             
انقالب در شکل انقالب  ۀادام»توان به بعد از انقالب و یا به فرهنگ و مبارزه برای فرهنگ را نمی*

ستان بار خصوص تجاوز امپریالیسم امریکا در افغانه چه این دو تجاوز موازی و بمحدود کرد. آن «فرهنگی

 خاک سیاه نشاند.ه افغانستان بود، بلکه فرهنگ و تربیت مردم را نیز ب ۀتمام جامع ویرانگرانآورد نه تنها 
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برای این است که باید در برابر  جاگزین سازند.*طرف مردم نادرست قبول شده از

فرهنگی، اخالقی و معنوی وسیع، گسترده، دامنه دار،  ۀاین رسوم نابجا مبارز

 طوالنی و متنوعی صورت گیرد. 

انقالبی بیرون  ۀهمین صورت سهم فعال تودۀ عظیم را که از کوران مبارزه ب

یک انقالب سیاسی اجتماعی  آمده باشد، در یک نظام مردمی حاصل از

به حداقل مردمی را  های مردمی به ضدبیشترکرده و خطر تبدیل نظام

رساند.  می

                                                             
 فرد مورد تجاوز جنسی قرارگرفته. جنسی و محکوم کردن ۀکنند مانند: پذیرفته شدن تجاوز*
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 و سرمایه طبقات اجتماعی

فیودالی نیمه ۀتوان یک جامعافغانستان را می ۀتا پیش از کوتادی ثور جامع

 زمان( نامید.   آن داری درنگاه سرمایه مستعمره )از)با مشخصات شرقی( و نیمه

فیودالیسم توان از آن زمان نیز نمی افغانستان در ۀفیودالی جامعرابطۀ نیمه در

داری مطرح بود صحبت کرد.  اروپای پیش از سرمایه که این مفهوم درطوریآن

فیودالیسم و ابزار  ۀزمین صفت مشخص بارانی مالکیت براروپا به مدد طبعیت در

ه توان بگی را میهساخت. همچنان در مقابل شکل تغییر یافته بردتولید را می

 صورت دهقان سرف و سرواژ وغیره تصورکرد. 

خصوص افغانستان مالکیت بر زمین به تنهایی خود ه شرق زمین ب اما در

 بخشید. فیودالیسم نبوده بلکه آب و قلت آب نقش مالکیت را شکل می ۀمشخص

جهت ینا سازد. ازشرقی را می ۀمشخصات جامع سیستم مصنوعی آبیاری یکی از

 گفته شده است.   *«تولید آسایی ۀشیو»به این خصوصیت آثار مارکسیستی  در

توان از یک ین رابطه باتوجه به سرزمین کوهستانی افغانستان نمیا در

های های کوهاطراف و دامنه که درطوریگیری عام به نتیجه برسیم. همانکلیشه

های است، درقسمتخیزی آن محدود بودههندوکش زمین زراعتی با تمام حاصل

غرب و جنوب که بیشتر صحرایی هستند وجود زمین بدون آب، نقش تعیین 

شود گفت که تعمیم دادن فیودالیسم مالکیت فیودالی نداشته است. می کننده در

 1357هفت ثور  پیش از مناسبات موجود در کالسیک آن بر به آن شکل تیپیک و

                                                             
« سیاسی اقتصاد نقد بر پیشگفتاری» در مارکس کارل بار اولین برای را «تولید آسیایی ۀشیو»اصطالح *

های گیهودالی و بـورژوایی جدیـد بـا ویژیهای تولید آسیایی، باستانی، فشیوه»: نوشت او. کرد استفاده

  «شوند.بندی اقتصادی جامعه نامیده های تدریجی شکلتوانند دورهبرجسته می

زمین است. تمام های شرقی غیبت مالکیت خصوصی بر نظام« کلید»ها لنین در توضیح آن گفت: بعد

 به ،(طبیعی اقتصاد) خودکفا و خود در محصور آسیایی، روستاهایت... زمین دارایی صدر حکومت اس
 «.دهندمی تشکیل را آسیایی هاینظام ۀشالود مرکزی، دولت عمومی کارهای عالوۀ
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ما نقصان بخشیده  جامعۀ نیز از جمله اشتباهات فاحشی بوده که شناخت ما را از

 است.

قندهار  ۀحوز بسیاری جاها مانند هرات، فراه و تا جایی در که درطوریهمان

 نقاط دیگر نیروی در صدر بسیاری از خوردیم. درمی ما با زمین داران بزرگ بر

حال حتی دهقانان میانه ها نه بلکه خرده مالکان وگرفتۀ روستاها، فیودال قرار

 اند. بوده

دیگر بالیای  ها وسالی و سیالبصورت خشکه ایدار طبیعت چه بوضع ناپ

یک حالت  وضعیت دهقانان و تغییر حالت اقتصاد شان از توانست درطبیعی می

 حالت دیگر با سرعت زمانی بیشتری سبب سقوط گردد. ه ب

توان گفت نظربگیریم می در 1357هفت ثور  اگر کمیت وضع طبقاتی را پیش از

شکل  مالکی بیشتر نمود دارد تا درشکل نظام خرده فیودالی درحالت نیمه

 فیودالیسم تیپیک و کالسیک.  

اقتصادی روستایی )مالداری( مواجه  ۀکنار این ما با نوع دیگری از شیو در

 ست. ا های آنالزمه مراتع سرسبز یکی از آن رابطه نیز آب و هستیم که در

روابط  احتیاج اهالی روستاها، کمتر درعلت کمبود آب و ه اگر تولید زراعتی ب

بقای خود مجبور بود بیشتر  خاطره گرفت. بخش مالداری بکاالیی با شهر قرار می

جهت حتی پیش از ینا از نیز گوشت( پاسخ بگوید. ضرورت شهرها ) لبنیات وه ب

فیودالی فیودالی و شبه حال زوال  نیمه نیز ما با یک سیستم در 1357هفت ثور 

 کرد، مواجه بودیم.  می که جای خود را به تسلط روابط کاالیی باز

فراموش نشود که تا نزدیکی شروع جنگ و تجاوز موازی دو ابر قدرت، در 

بسیاری از مناطق مانند پکتیا، واخان بدحشان و مناطق مشابه حتی نوعی از 

موارد شبیه آن )اقتصاد و مالکیت جمعی( که در روسیه به  اقتصاد نوع کمون

 گفتند، برقرار بوده است.می« آبشین»
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گسترده و  تجاوز میدان جنگ دره با شروع جنگ و قرارگرفتن روستاها ب

های وجود آوردن محیط مهاجرت و ویرانگری زیرساخته سیاست غرب برای ب

 های بایر وزمینه ها نیز بزمین افغانستان، حتی بسیاری از ۀاقتصادی جامع

 غیراستفاده تبدیل شدند.  

تواند گونه شیوۀ  مناسبات تولید نمیچنین موقعیتی هیچ روشن است که در

 وضعیت ناپایدار جنگی شکل بگیرد.  در

توانستند به دولت ها و متنفذین قومی سابق که نمیفیودالها و شبهفیودال

طرف لشکر نیز از  طرف دولت مذکور و هم از نشاندۀ شوروی بپیوندنددست

غرب،  با تکیه به نیروهای مخصوصاً لومپن و یا نیروهای  ۀتنظیمی و جهادی وابست

موقعیت طبقاتی خود تغییر پذیرفته بودند و با امکانات زیاد پولی و سالح  که از

گذاشتند. ها وقعی نمیاوضاع مسلط شده بودند به فیودال ها برصورت قوماندانه ب

های ها و موقعیتو متنفذین محلی سابق که هم مالکیت هافیودالها، شبهفیودال

های شبکه که تعداد کم شان دردست داده بودند. درصورتی روستاها از خود را در

توانستند خود را صاحب مقام سازند به نحوی دیگری قدرت طبقاتی جهادی می

ی قبلی و هارقابت ۀکردند. اما با پیدا شدن زمینتفنگ برقرار می زوره خود را ب

فیودالی تولید نیمه ۀآن نوع شیو از قومی که صورت تنظیمی پیداکرده بود، دیگر

فروشی و آلود سالحهای خونعوض آن تجارته ماند. بجا میه ای بکمتر نشانه
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بدل امتیازات و پول وافر سیمای روستاها را  در †معامالت تسلیمی *فروشیجبهه

 داد. تغییرمی

 ود خان نیز با سیاستوحتی از زمان ریاست جمهوری داین ا مضاف بر

شد، تحت سیطرۀ یک دولت نسبتاً قوی اجرا می که در «مالیات مترقی»

معرض تغییر  فشار قرار گرفته و در های بزرگ و روابط فیودالی بزرگ زیرفیودال

 یافت. سوی شکل روابط بورژوایی سمت میه ب

معرض  طرف در ها که از یکفیودالبهها وشبا آغاز جنگ، اکثریت فیودال

طرف دیگر  از ها گرفتار شده بودند ورژیم خلقی «اصالحات ضد فیودالی»اجرای 

سالح شان سایه رعب و وحشت را بر روستاها پهن کرده  ۀزیر سای ها درجهادی

های خود را با قطعات کوچک به اجاره داده و یا شدند یا زمینمی بودند، مجبور

مبادله  شهرها به اشکال گوناگون در را در فروش رسانده و پول آنه پایین ببا نرخ 

طرف دیگر با شدت گرفتن جنگ،  نیاز  جهت سودآوری قرار دهند. از و در

های که طرف و جهادی شوروی از یک ۀنشاندهای جنگی دولت دستدستگاه

 شد. ده میطرف دیگر، بر ضرورت لشکر سربازان افزو عامل تجاوز غرب بودند از

گردید، سربازگیری مرفوع نمی شهرها از نشانده دردولت دست جا که نیازآن از

دهات از  ها کوشش برای سربازگیری دررقابت با جهادی ین عرصه نیز درا در

 دهقانان اوج گرفت. 

                                                             
منافع امپریالیسم غرب عرض وجود کردند، در  ۀهای جهادی که بر پایکه تنظیمفروشی: بعد از اینجبهه*

خریدن قوماندان اوج گرفت. از طرف دیگر  ۀها به شیوفروشی در بین تنظیمکنار سایر معامالت، جبهه

 نشانده بازار گرمی یافته بود.ها و دولت دستفروشی بین تنظیممعامالت سالح و جبهه

اتحاد شوروی بود  ۀنشاندها و دولت دستبین تنظیممعامالت تسلیمی هم  نوعی از خودفروشی متقابل †

 که بیشتر آن بدون جبهه بودند.
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های رفت هستهآغاز جنگ امید می مستقل که در با زایل شدن جبهات قومی

برای  یهایشد که پایگاهدولتی و جهادی باشند و به نحوی تصور میقدرت  دور از

دو طرف جنگ شدت گرفت و تنها  های ملی گردند، نیاز به سربازگیری درحرکت

طرف  هردو میان روستاها و دهقانان بود که شدیداً از سربازگیری از ۀراه باقیماند

 شد. ریزی مینیروهای تجاوزگر برنامه

دست هبجریان دست حت تسلط و یا مناطقی را که درساحات ت دولت در

 داد. ورد سربازگیری خود را انجام میآشدن زیر اختیار می

 از یهایتجاوز غرب در لباس جهادی با سیاست اجباری مهاجرکردن کتله

کردند ها به پاکستان و ایران شرایط را طوری فراهم میمردم  و آواره ساختن آن

 خدمت سربازگیری جهادی استفاده کنند.  اجران را درین مها که بیشتر از

ها همچنین فیودال صورت مالکیت فیودالی و مناسبات تولید فیودالی وبدین

های طرف دیگر الیه خود دیدند و ازه حاالت جابجایی جنگی تغییر شگرفی ب در

روستاها باقی مانده و بخش دیگری به  دهقانی بخشی در همان تولید خرده در

مهاجرت به  از دهقانان که در یآن بخش طرف جنگ تقسیم شدند. سربازان دو

فروشان کشورهای همسایه اکثراً به مثابۀ خرده نیروهای سرباز تبدیل نگشتند، در

که گی خود را سازمان دادند. همچنین بخش دهقانانیهویا کارگران روزمزد زند

رگران روزمزد تغییر موقعیت کارهای خرده و یا کاه به شهرها رو آوردند نیز ب

 دادند. 

حالت زراعتی بیشتر به میدان جنگ تبدیل شد و جنگ  جا که زمین ازآن از

شد روستاها گسترده کرد، ارزش زمین که با آب سنجیده می ثباتی را بربی ۀسای

های دولتی و روی برنامۀ اثر بمباردمان با ویرانی سیستم مصنوعی آبیاری که در

 ها به ویرانی کشیده شد، ارزش قبلی را ازدست داد. سط جهادیدقیق غرب تو

معرض رقابت و استثمار  مالکی و دهقان میانه حال، اگر چه درمالکیت خرده

معرض غارت  ها درین سالا شکل کالسیک نمانده بود اما از جهت دیگر دره ب
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طالبان و خارجی و  دولتی، سربازان دولتی وهای نیمهطرف جهادی مستقیم از

 گذشته و اکنون قراردارند.  داعش در

آوری سهم برای مراجع مذهبی خ مس و ذکات و جمع آن ع شر و ۀبه اضاف

روستاها  مانده درفقیه فشاری بود که نیروی باقیخارج از کشور و والیت تشیع در

 داد. گیری قرار میمعرض باج را در

منطقۀ لوی پکتیا  خوریم. دریم های جدید نیز برین میان ما با پدیدها در

طریق دهقانی باالی زمین  توانند اززمین زیادی که نمیکم زمین ودهقانان بی

صورت گروهی به کشورهای عربی خلیج برای ه گی را پیش ببرند تقریباً بهزند

صحی و  ۀکه نه دارای بیممثابۀ کارگرانیه ورند. اینان بآمی کار روزمزدی رو

معرض  کند درگونه قانونی از حقوق شان دفاع نمیاجتماعی هستند و هیچ

ارزان مورد استثمار  مثابۀ نیروی کاره حقوقی کامل بترین کارها و در بیسخت

 گیرند. قرار می

جا و انتقال آن به منطقۀ لوی پکتیا، آن اما باتوجه به تفاوت پول دریافتی از

 ۀمثابه شویم. این نیروی کار ارزان در کشورهای خلیج بیبا پدیدۀ دوگانه روبرو م

حد بخش  ها درگی آنهگردند سطح زندمی پرولتاریا اند. اما وقتی به کشور بر

نوع بورژوازی با مشخصات منطقوی هم سطح  بورژوایی و یکباالیی خرده

 باشد. می

فیودالی نیمه نام نظام فیودالی و چه را ما زیرزمان رژیم طالبی نیز آن در

جمله اختناق مذهبی و حاکمیت یک گروه تازه علل گوناگون و از آنه دانیم بمی

 قدرت رسیده، نتوانست شکل بگیرد. ه ب

 علنی غرب و در رأس آن امریکا در اما با آغاز دومین مرحلۀ تجاوز رسمی و

نظام صورت عملی نابود گردید، ه دولت ب ۀکه پدیدطوریافغانستان همان

 خود دید. ه شگرفی ب افغانستان نیز تغییر اقتصادی در
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ه گی آغاز شد که دولت موجود افغانستان بهاین ویژ اگر تجاوز شوروی با

توانست تجاوز این می گان شان باقی بماندهتحت سیطرۀ وابست صورت نیرومند در

ها و هزینه خود بیشتره خطرتر و مقبولیت جهانیان را  نسبت باتحاد شوروی را کم

علنی امریکا و غرب، با اضمحالل دولت مرکزی که  را کمتر کند. تجاوز رسمی و

دولت  ،علت نداشتن کدر بیروکراتیک مجبور به حفظ آن شده بودنده طالبان نیز ب

های خارج از دولت از طرف ها یا قدرتدولتقدرت را از دست داد و شبه

 رسمیت شناخته شد. ه تجاوزگران امریکایی ب

جایگاه حاکمیت دولتی قرارگرفت. بارانی از  علنی در طوره سفارت امریکا ب

 وجود آورد که دره مدنی چنان تصویری را ب ۀوار جامعانجیوها و پیدایش سمارق

نام دولت ه ترین بخش ارگانی باشد که بهای موجود قدرت، ضعیفشبکه

 شد. افغانستان شناخته می

بوروکراسی داخل  ۀهای بلند حتی همین دولت نه از پروسغاصبان کرسی

 کردند. های محلی میدولتگی از شبههدولت بیرون آمده بلکه نمایند

داد و گرفت  های متخاصم که دردولتشبه افغانستان عمالً به کنفدراسیونی از

 تبانی و رقابت بودند تبدیل گشت. 

افۀ آن تهاجم غرب تمام صنعت جا که هم رژیم قبلی طالبی و به اضاز آن

داران فلج کرده داری دولتی را همراه با تشبثات خصوصی سرمایهدولتی و سرمایه

لیون یم ناتو که با رشوۀ بزرگ هفتاد طرف دیگر تجاوز گستردۀ غرب و بود و از

های نظامی و اقتصادی تجاوز، دالری امریکا آغاز شده بود اینک برای گستردن پایه

های امنیتی شکل قراردادهای تدارکات و لوژستیک، سازمان ا درسیل دالر ر

جریان اصلی ه سرتاسر افغانستان ب های مصرفی درسایر بخش )سیکیوریتی( و

 سیار تبدیل کرد.  ۀسرمای حرکت پول و
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های عمیقی با گیهمتشبثین که وابست ین میان یک نسل جدید ازا در

رابطه  ها با مراجع نظامی امریکا و ناتو درکاران جنگی داشته و ازطرف آنجنایت

 شدند وارد میدان اقتصاد و کاالی مصرفی شدند. معرفی می

های اقتصادی کشور های افسانوی شاهرگدار جدید با کاخگان سرمایههشهزاد

 *دست گرفتند.ه را ب

که در افغانستان با تسلط انارشیسم اقتصادی  «بازار آزاد»سیاست تحمیلی 

 جان گرفت. های دولتی را نیز از دولت نیمهاز سرمایه یود، آخرین بخشهمراه ب

سازی تقدیم بازار آزاد کرد. نام پالیسیه های اقتصادی را بدولت تمام پروژه

سایر کشورها چنین بازار آزاد با تمام محتوای ظالمانۀ آن توانسته بود از  اگر در

ه افغانستان اما با بریدن دست و پای دولت ب طریق بازار، نظم را برقرار کند. در

های دولتی به ین عرصه انجامید. زمینا حکمروایی مطلق قانون جنگل در

 بازار زمین حاکم گردید.  از تجارت سیاه بر یها جریب تاراج و بخشمیلیون

نظام اقتصادی افغانستان از پایه دگرگون شد. صنعت داخلی و صنعت دولتی 

جای آن نوعی از صنعت مونتاژی وارداتی وابسته، ه بست و ب از جامعه رخت بر

 را گرفت.  جای آن

گان و دزدان را هاز درند یکه یک قشر وسیعهای سرازیرشده ضمن آنپول

داخل  توانست درصاحب مال و منال کرد، باتوجه به وضع ناپایدار اقتصادی نمی

ها پنهان شدند و یا با زمینها یا در زیر این پول کشور به تولید مازاد بپردازد.

 های غربی راه فرار از کشور را به پیش گرفتند. سفید شدن به همکاری دولت

انداز بانکی در آن که فرهنگ پسکشوری هم درها آنوار بانکروییدن سمارق

اندازهای پسهای جهادی، خردهجریان جنگ طرف دیگر در وجود نداشت و از

                                                             
های دولتی به ملک شخصی، اسماعیل خان در هرات، عطا محمد نور در  والیت بلخ، مافیای گمرکحتی *

حاجی قدیر و یک بخش حزب اسالمی گلبدین که در عین  ۀکرزی در قندهار و مافیای خانواد ۀخانواد

 حال در جنگ با دولت بود، در والیت ننگرهار تبدیل گشت.
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ها توانست توجیهی برای وجود و بقای این بانکبود، نمیمردم نیز نابود گشته 

 باشد. 

گران داخلی و حقیقت ابزار رسمی و قبول شده بین غارت ها دربانک

 های سیاه شده بود. های غربی برای سفید کردن پولدولت

های اقتصاد را به سیاه سرتاسری که تمام شاهرگ ۀما اینک با یک سرمای

 واجه هستیم.  گروگان گرفته است، م

از استراتیژی کمربند سبز  یپروژۀ ایجاد گسترش تولید مواد مخدر که بخش

رقم زدن سیمای قدرت مخصوصًا  در ساخت وهفتاد میالدی می ۀده امریکا را در

های قیمتی شکل رقابت با مافیای سنگ ها درمناطق تحت تسلط تنظیم در

زیر پوست  های قیمتی( درسنگ بخشید، رقابت این دو مافیا )مواد مخدر ومی

 مافیای مواد مخدر در ۀهای تنظیمی از آغاز تاکنون ادامه داشته اما شاخجدال

 ین مدت از حزب اسالمی گلبدین به طور عمده به طالبان انتقال یافته است.  ا

افغانستان  فروش مواد مخدر در حاصل شده از ۀسهم غیر رسمی سرمای

آن به  دهقانان زراعت خشخاش یا کوکنار بخش دیگرترین قسمت آن به کم

و  ایران ،های همسایه )پاکستانسوم آن به دولتمافیای افغان، قسمت

های غربی که بعد از سقوط تاجیکستان( و قسمت اصلی  و بیشترین آن به دولت

رژیم طالبان طیارات نظامی ناتو بعد از تخلیۀ لوژستیک نظامی به افغانستان 

 کنند. عنوان مصرف جنگ به کشورهای غربی منتقل میه اد مخدر را بدوباره مو

های تدارکاتی، فروش تجارت جنگ، استخدام عساکر دو طرف، شبکه و واسطه

های استخباراتی و رسمی، خریدن جبهات، تبادل پول غیر های رسمی واسلحه

زد و انداگردش میه جریان پول را ب نیازهای لوژستیک جنگ، بخشی وسیعی از

های این جامعه را به تار و پود جنگ و بقای وسیعی از انسان ۀکنار آن شبک در

 بندد. جنگ می
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اقتصاد جنگی یادآوری  ۀرابط های استخباراتی را درپول اگر ما بخشی از

جنگ گرم،  ۀعرص های استخباراتی تنها دراین معنی نیست که پوله کردیم، ب

های شود، بلکه پولبخش بزرگی از گردش پول و اجیر ساختن را محدود می

سیاست  ۀعرص جنگ گرم بلکه در جنگ و ۀعرص استخباراتی گسترده نه تنها در

 افغانستان هستند.   سیاه در ۀمنابع سرمای تا هنوز یکی از

ن کوچک، دارابازار، سرمایهه سرریزشده ب ۀین سرمایا سرازیرشدن بخشی از

غیر  صورت مستقیم وه هم بمواد مصرفی که آن ۀعرص متوسط را در بزرگ و

 میدان کشانید. ه کاران جنگی و قدرت تجاوزگر مرتبط بود بمستقیم به جنایت

بازار، لباس  های رنگارنگ در، نوشیدنیگاز فروش هایشرکت ،های تیلتانک

 داری سیاه را شکل بخشید. سرمایه سایر نیازهای مصرفی نوع جدیدی از و

نوعی دیگری از سرمایۀ سیاه بود که با  آن، غصب زمین عامه و تجارت بر

 ایهسابقشکل بی افغانستان در قدرت تفنگ و با پشتیبانی مهاجمان خارجی در

های دولتی صورت نامهاجازه که با امکانات و «های قانونیقاچاق»آمد.  وجوده ب

رابطه  که درافغانستان به وجود آورد، ضمن آن افیت مالی را درگرفتند و اشرمی

 قدرت را در از ایارتباط بود شبکه با مافیای جهانی و کشورهای همسایه در

 اشکال اقتصادی و نظامی شکل بخشید. 

از طرف دیگر غصب جنگالت مخصوصاً در کنر و نورستان و به وجود آمدن 

جواسیس پاکستان و  ۀولت پاکستان، شبکمافیای چوب که مستقیماً از طرف د

شود، نه تنها به غارت یکی از کاران جنگی متکی بر پاکستان تقویت میجنایت

ناپذیر تخریب جبران ۀهای ملی و عمومی منجر شده، بلکه فاجعترین ثروتمهم

 محیط زیست را سبب گشته است.

اجازۀ تجاوزگران طرف به هیچ قانونی جز  یک های امنیتی که ازشرکت

 ین اشرافیت مالی را ایجاد کرد. ا خارجی وابسته نبودند بخشی دیگری از
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رابطه پروژۀ  عملکردش در های فراوانی ازجهان نمونه با آمدن امریکا که در

هوچی مین سیتی(  )امروز تایلند و سایگون سابق بزرگ ایجاد بازارهای فحشا در

افغانستان نیر برای  مشهور است. در مشهود و غیره جاها کوزوو و امریکای التین و

های گری قوماندانمعامله های سربازان خارجی این بخش را دررفع نیازمندی

جنوب  گان جنسی ازهطرف با آوردن برد یک تنظیمی جهادی شکل بخشید. از

گی هطرف دیگر به فالکت کشاندن زند غیره جاها و از شرق آسیا و آسیای میانه و

 ین بازار کشاند.  ا گان جنسی را درهما نیز، برد ۀجامع خانواده ازهزاران 

ها و چه خانهساختن روسپی های وسیعی چه درگذاریین زمینه سرمایها در

ها را داری آنگان جنسی به مراکز نظامی غربی که تیکههبخش انتقال برد در

 صورت گرفت.اختیار داشتند و دارند،  بیشتر قوماندانان جهادی در

دستان ه های سیاه و گردش آن که مطبوعات وابسته، قلم ببا سرازیرشدن پول

های غرب به افغانستان را کمک انگاران سیاسی آنساده ۀعد خریده شده و

 «سفید کردن» غرب دره ها را بدانند، کشورهای مهاجم راه برگشت این پولمی

های سیاه بانکی در دوبی و تمسیس صورت رسمی دیده عالوه بره ها باین پول

ین ا های درجه دوم حاصله ازهای خلیج و کشورهای غربی سرمایهنشینشیخ

وسیع بانکی در افغانستان به سفید کردن و انتقال آن به  ۀها را با ایجاد شبکپول

 کشورهای دیگر پرداختند. 

بودن قوانین افغانستان و حاکم  آن در ۀشکل افسارگسیخت هم دربازار آزاد آن

 ۀطرف به روابط کاالیی گسترده در جامع یک سیاه، اگر از ۀجنگ بر بازار سرمای

گی اجتماعی، اقتصادی جامعه بدل قوارهافغانستان منجر شد از طرف دیگر به بی

 های جنگی و استخباراتی غرب نمود. را تابع استراتیژی شده و آن

داری  سخن گفت که رمایهحاکمیت یک نوع خاص س توان ازیک قلم می در

طرف دیگر این بازار سرمایه هر آن   داری تیپ کالسیک تفاوت دارد. ازبا سرمایه

 کند. شکل عوض می
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 بازارکار و سرمایه

کارگر افغانستان  ۀاز طبق یدولتی، بخش اعظم ۀبعد از فروپاشی سهم سرمای

صورت ه ه بکردند، این طبقمی چهارچوب مؤسسات وابسته به دولت کار که در

 گی رها شدند. هبحران مرگ و زند در ایهسابقبی

اگرمؤسسات دولتی توانسته بودند نسبتاً قوانین حقوقی حداقلی را برای این طبقه 

شکل  بگیرند اینک با متالشی شدن بخش اقتصادی دولت، طبقۀ کارگر در نظر در

 حالت اضمحالل قرارگرفت.  سابق خود در

شهر و روستا بلعید. با تجاوز مستقیم  ین طبقه را درا اقتصاد جنگ، بخشی از

بورژوازی شهری جریان خصوص خردهه بورژوازی و بامپریالیسم امریکا، خرده

 کارسرعت طی کرد.  بخش بزرگ این طبقه به پرولتاریای بیه تجزیۀ خود را ب

ین طبقه با استفاده از شرایط جنگی و ا قسمت کوچک از شهری پیوست. ۀشد

های جامعۀ مدنی همچنین با پیوستن به استخباراتی و اقتصاد انجیویی و شبکه

سیاه عمومی  ۀماشین دستگاه سرمای کاران جنگی، درهای جنایتدولتشبه

 مسلط، کشیده شدند. 

 کاره امنیتی و بد روستایی و بیبا بزرگترشدن شهرها که نتیجۀ ویرانی اقتصا

ها و اعمار و صورت بلند منزله شهرها ب های سیاه درسرمایه از یافتادن بخش

های نظامیان خارجی و ساالران عدیده بود، پایگاههای مربوط به جنگآبادانی

دیگری از کارهای جنگی یعنی لشکر بادیگاردان همه و  ۀشدن عرص داخلی و باز

 کارآفرینی ناپایدار را فراهم کرد.  ۀکاران زمینهمه تا حدودی برای لشکر بی

های گونه قوانین و بیمهکاری که نه تنها نیروی کار جسمی شان را بدون هیچ

ی از آن استفاده از استخدام  و سوق بخشوءکرد، بلکه با سمحافظتی، استفاده می

 بردند. به نفرت قومی و ایجاد تضادها سود می
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پاکستان برای مافیا زمینۀ  ایران و لیونی معتادان ازیبرگشتن لشکر چند م

 استخدام هر چه بیشتر را فراهم کرد. 

استخدام  ۀکنار استخدام کارگران تولید خشخاش و مواد مخدر، زمین در

 فروشان نیز مهیا گردید. دست

از بخش  کوچکی در گوشه و کنار شهر بیشتر ۀبق در حاشیگدایی که سا

لومپن پرولتاریای شهری تشکیل شده بود، اکنون یک بخش وسیع جامعه  ۀدرماند

برای مافیا فراهم کرده  «جلب ترحم»نام ه توان گفت، بازاری برا بلعیده و می

کار  هشهر و روستا هستیم که ب کاران گسترده دراست. اکنون ما شاهد خیل بی

 شوند. روزمزدی و نهایتاً فصلی و یا مؤقتی کشیده می

همچنین  مؤسسات کوچک تولیدی، پروسس و کارگر در ۀبخش صنعتی طبق

رنگ  و جنگی-ثیر اوضاع عمومی امنیتیأمستقیماً تحت ت میوه و ترکاری نیز بازار

ی را منطقه تابع بوده و وضع ناپایدار امپریالیسم در های حضورعوض کردن شیوه

 خود گرفته است. ه ب

 زیر مفهوم پرولتاریا تعداد زیادی از آن در توان درعرصۀ دیگری که می در

طور متوسط تا صد نفر کارگر ه های صنعتی بوجود دستگاه مردم را نشانی نمود.

نوعی به صنعت مونتاژی و به یک بخشی از ه شود که بماشینی را شامل می

 واردات متکی است. 

 با از هستندمدارس دولتی مشغول وظیفه  ن وجود معلمان که درکنار آ در

رفتن افسارگسیختۀ تورم پولی  نوع کوپون و بیمه و باال دست دادن امتیازاتی از

 یند. آمی شماره کارگر افغانستان ب ۀتوان گفت بخشی از طبقمی

افغانستان   کارگر ۀشرایط کنونی بدبختانه مبارزۀ بخش مشغول طبق در

کاران گی وسیع لشکر بیهعلت گسترده است، زیرا ب محدود برای بقای کار

ها منجر کارشدن فوری آناعتصابی کارگران با بی ترین حرکت اعتراضی وکوچک

سابق در دفاع از  ۀشود. در شرایطی که هیچ مرجع و قانونی حتی به اندازمی
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 ۀای بقا، این طبقه را از مبارزجهت مبارزه برینا کارگران وجود ندارد، از

 بازداشته است.   خودی و برای بهبود اقتصادی نیزهخودب

داری کنونی افغانستان مستقیماً به اوضاع بندی سرمایهکه صورتطوریهمان

و استخباراتی  منابع جنگی امنیتی، اقتصادسیاه و سرمایۀ تزریقی که ازجنگی و بی

مجموع  کار و مشاغل و در امی است. بازارکند، تابع وضع سیاسی نظنشأت می

ای که پروژهکارگر، چه صنعتی، چه روزمزد و چه مؤقتی، فصلی و چه آن ۀطبق

صورت بالقوه که بخشی ه کاران که بشود، همراه با لشکر بیکران از بیشناخته می

ثباتی  درحال تغییرات دهند، در شرایط کنونی که بیرا تشکیل می ۀین طبقا از

 کمی، در نوسان است. 

هم  گی وههای محلی، عماًل همبستدولتدولت و ایجاد شبه ۀویرانی شبک

 سراسر افغانستان مخدوش کرده است.   پیوندی طبقاتی و تولیدی این طبقه را در

راه افتادن جنجال های قومی که بخشی ازپروژه هر دو تجاوزاتحادشوروی ه ب

د، بیشترین ضربت را به نیروهای طبقات محروم جامعه و پشتوانه ملی و امریکا بو

همبستگی این  و دموکراتیک شان زده و بخصوص برای جلوگیری از بیداری و

 طبقات چون زهر مهلکی گشته است. 

 افغانستان در اوضاع کنونی

افغانستان تا پیش از کودتای ثور و تجاوز اتحاد شوروی، کشوری از نظر 

مستقل و از نظر اقتصادی محتاج و وابسته بود. طبقات اجتماعی  بتاًسیاسی نس

ۀ ودال که زیاد گسترده نبود، طبقیفۀ در کشور شکل گرفته بودند. در کنار طبق

دار تجاری شهری چه از نوع ملی، بیروکرات و کمپرادور و چه از نوع هسرمای

بودند، در جامعه جای مهم ها ودالیتر از فمالکان دهاتی که بسیار گستردهخرده

 ۀترین بخش جامععنوان گستردهه بورژوازی شهری و دهاتی بخرده داشتند.
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افغانستان و بخش شهری آن، نقش بسیار متحول در جامعه داشته، سراسر تاریخ 

قرن بیست افغانستان را مشحون از نقش و مبارزه خود کرده بود. 

تدریج شکل گرفت، نتوانست بهه کارگر که بعد از جنگ جهانی دوم ب ۀطبق

عنوان ه چه نیز که بآگاهی طبقاتی، جنبش و سازمان مستقل دست یابد. آن

کارگر افغانستان عرض وجود کرد، اگر در خطوط کلی خود  ۀجنبش سیاسی طبق

پرولتاریایی ۀ کرد و عناصری از مبارزطبقه را منعکس میبی ۀآرمان و آرزوی جامع

بورژوازی شهری بود بخش رادیکال خرده ۀمجموع مبارز را در خود داشت، اما در

خواهانه الرغم نقش انقالبی، فداکارانه و گاهی رادیکال و عدالتکه علی

های ولی این جنبش توانست ایده پرولتاریایی باشد. ۀتوانست، مبارزنمی

صورت سازمانی و محدود  ه سوسیالیستی  را که از زمان  نهضت امانی حتی ب

 ۀمثابه یافتند، در مقیاس وسیعی در جامعه بگستراند. این جنبش باشاعه می

برای  طلب،ترین بخش نیروی دموکراسی خواه، مدرنیست و پیشرفتقاطع

جای اصالح ه نخستین بار قدرت سیاسی طبقات ستمگر را تحت سوال قرار داده، ب

 مطرح کرد.  جای بد، دگرگونی کامل آن را ه دستگاه و تغییر افراد خوب ب

ها و ، جنبش امانی و تمام جنبش*دار جنبش مشروطیتاین جنبش میراث

ها ها و کشتارگاهها، زندانمیدان ناشدنی را درحرکاتی بود که قهرمانان فراموش

                                                             
های سیاسی و مهم را فرا راه خود داشت: دولت نیرومند ملی، آزادی ۀمشروطیت سه وظیفجنبش*

مسلحانه و باالخره تا جمهوریت های اما تکامل این تفکر از اصالحات کوچک با حرکت های مدنیآزادی

 گرفتنیروها را در بر می از ییک طیف وسیع
های که شامل نفوذ سرمایه نفوذ اقتصاد دولتی بورژوایی علت عدم رشد یک بورژوازی تولیدی ملی وه ب

توانست های خارجی بودند نه این طبقه میهای بالعوض و پروژهو کمک هاشکل قرضهه المللی ببین

منافع این طبقه  های تاریخی عرض اندام قاطع داشته باشد. خواهی نخواهی نظرات مبتنی براهدرگذرگ

 ثیر چندانی بر اوضاع  نداشتندأها تگان آنیندهپختۀ نمااهای خام و نقالب نیز در
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که خاستگاه ییصورت عمده نیروها تاریخ سپرده بودند. در مرکز این جنبش، بهه ب

 *جاوید( بود قرار داشتند. ۀبه شعلشان جریان دموکراتیک نوین )معروف 

خصوص بعد از تجاوز اتحاد شوروی در ساختار ه بعد از کودتای ثور و ب

ابرقدرت  ۀاجتماعی و اقتصادی افغانستان تغییرات شگرفی  رونما گردید.  مداخل

شوروی و ابرقدرت امریکا و متحدینش، در ساختار سنتی افغانستان که از اوایل 

تری گردید. در های عمیقخود دیده بود، سبب دگرگونیه قرن بیستم تغییراتی ب

علت خطر نابودی فزیکی، عرصه را ترک ه داران بزرگ بروستاها شماری از زمین

تولید بیرون گشته، در اردوهای دولت  ۀکرده و بخش بزرگی از دهقانان از پروس

های جنگی تشکل اقتصاد و ضرورت ۀهای اسالمی در عرصنشانده و تنظیمدست

داری نو پا هویژه سرمایه پذیرفتند. در شهرها اقتصاد کاالیی تیپ گذشته و ب

فعالیت خود را ک ند کرده، در عوض، داد و ستد مافیایی در بین جبهات متخاصم 

کارگر شهری  ۀداری انجامید. بخشی از طبقهگی نظام نورمال سرمایقیافهبه بی

تولیدی قرار گرفتند، که دولت مشغول جنگ به آن نیاز  ۀمستقیماً در پروس

کاران پیوسته یا در صفوف داشت. اما یک قسمت بزرگ این طبقه به جمع بی

جنگی دو طرف جنگ جذب گردیدند. 

تجاوز مستقیم اتحاد شوروی، سیاست امین و -کیدولت تره ۀبعد از تجزی

وجود آوردن ه مسکو تحت پوشش رژیم ببرک کارمل و دکتر نجیب اهلل، در صدد ب

منافع شوروی گردید. نطفۀ دولت  ۀیک دولت ائتالفی با مجاهدین اما در دایر

صورت پیوستن ه اسالمی جهادی برای نخستین بار، در بین رژیم ببرک کارمل ب

این رژیم بسته  شد که در واقع عمالً دولت یاد شده یک لشکرهای تسلیمی به 

                                                             
شهرت یافته بود و بخشی از  «ستم ملی»نام ه از صفوف جریانی که بای و عده «سازمان ولسی ملت»*

ی که نآنا قبل از کودتای ثور، های حزب دموکراتیک خلق )پرچم و خلق( مخصوصاًصفوف فراکسیون

  آیند.می حسابه ب زمره ینا در هم نگشت، آلوده خونه دست شان ب
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خلق و مجاهدین بود. بعدها که مسکو بخشی از -دولت ائتالفی پرچم شبه

مجاهدین شورای نظار و جمعیت اسالمی را که از پاکستان فاصله گرفته بودند و 

 ی چون دکتر نجیب اهلل ترجیح داده واهای ایران را حتی بر دست نشاندهایادی

عوامل خود پذیرفت، )که تا هنوز این حالت برقرار است( بخش  ۀرا به مثاب آنان

آی بیشتر از گذشته .اس.سرمنشأ اصلی خود یعنی آی دیگر این مجاهدین بر

ها و داد و جاییهها، جابپرنسیبیتکیه کردند. فرهنگ و اخالق که از این  بی

های جاسوسی ها و سازمانگروههای این شکنیها و وحدتگرفت مافیایی، وحدت

ها به شد، لومپنیسم را در سیاست و در تمام زمینهشان، ناشی می ۀایجاد کنند

ها تبدیل نموده و برای مشروعیت این آن ۀجبه یک فرهنگ سیاسی غالب در

لومپنیسم، راه را باز کرد.  

شانده نهای اردوی دستها گردید. ادارات خاد و ملیشهاین عصر، عصر لومپن

جامعه   ۀها که سابقاً در حاشیطور اکثر از لومپنه و لشکرهای مجاهدین تنظیمی ب

برهمی جنگ و برهم خوردن نظام و گی داشتند و اکنون به علت درهم هزند

صورت اینان تولیدی نورمال، صفوف شان گسترده شده بود، انباشته گشتند.  بدین

تبدیل  ی به نیروی فعال ویرانگردر خدمت امپریالیسم امریکا و اتحاد شورو

 حال خطرناکترین و در عینگردیدند. این نیرو در بیست و چند سال اخیر فعال

ترین نیروی جامعه بودند. طالبان نیز که ظاهراً اکثریت شان از متعلمین مدارس 

ها از آن یها را که بخشین لومپنا عظیمی از ۀدینی بودند، اما در واقع یک کتل

ها نیروهای امنیتی رژیم پرچم و خلق صفوف ملیشه طریق پیوستن مجاهدین واز 

و بخش دیگر شان مستقیماً به طالبان پیوسته بودند، در لشکرهای خود 

سازماندهی کرده و متشکل ساختند. 

طرف با استراتیژی  چور و چپاول، ویرانگری و تجاوزهای گوناگون، اگر از یک

تجاوزگران امریکایی و با ائدیولوژی اسالم سیاسی تجاوزگران شوروی و بویژه 

منطبق بود، از طرف دیگر با موقعیت اجتماعی، اقتصادی و ساختمان روانی و 
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طرف تجاوزکاران دو طرف سازگاری  گاهانه گماشته شده، ازآهای اخالقی لومپن

گ داری قدرتمند کنونی که از درون جنهاین وضع، سرمای ۀعام و تام داشت. بر پای

شوروی و متحدینش و ۀ گرانهای مداخلهکاریسر بلند کرده، مستقیماً با سیاه

ملت ما آلوده  ۀامریکا و متحدینش در رابطه بوده و سراپایش با خون ریخته شد

صورت کالسیک به میدان آمده، و نه فرهنگ ه داری نه بهباشد. این سرمایمی

 ۀهای قدرت یافتلومپنجا کهآنداری را با خود رشد داده است. از هخاص سرمای

دار شوروی از طریق قتل و های متشکل در رژیم سابق طرفجهادی و لومپن

داری کنونی هاند، سرمایغارت برهنه و غیر اقتصادی به این صورت در آمده

گونه خصلت ترقی و تکامل را در خود ندارد. امریکا نیز با تقویت چنین هیچ

سرکوب هرگونه مقاومت بالقوه و محتمل، دارای یک متحد بومی داری در هسرمای

تواند باشد.  می

کنونی امریکایی در افغانستان نیز از نظر ب عد داخلی از محدودۀ  «دموکراسی»

تواند بیرون باشد. حتی در روستاها های این بورژوازی لومپن نمیتحمل و خواست

گی با هقدرت  را از طریق پیوستبورژوا شده، که -ودالیهای فبخشی از لومپن

ها و در هماهنگی قرار دادن با استراتیژی جنگی امریکا، به نیروی حاکم تنظیم

ساالر که اکثریت آن همین اند، مرکز گریزی نیروهای معروف به جنگمبدل کرده

های طرف به مداخله از بیرون و رقابت اند، اگر از یکیافتههای قدرتلومپن

روشنفکران رابطه  ۀنافع ضد ملی رهبران تنظیمی و قشر فاسد شدمنطقوی، با م

های حاکم گردیده، در ارتباط دارد، از طرف دیگر به موقعیت نظم ناپذیری لومپن

باشد. می

در شرایط کنونی بزرگترین پایگاه اجتماعی امپریالیسم امریکا در افغانستان، 

مدت خود را در کشور ما بعد از تجاوز اتحاد شوروی( و دراز  که تجاوز موازی )با

که ماحصل رشد  ینیروی باشد.سپتمبر کامل نمود، همین قشر گسترده می 11
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ما نبوده و از درون جنگ و اقتصاد جنگی و مافیایی سر بلند نموده  ۀطبیعی جامع

است.  

کوشد با تقویت اما امریکا به این نوع نیروها بسنده نکرده همراه با متحدین، می

مدنی استخدام شده و تکنوکراسی صادر شده از بیرون، در  ۀانجیوها، جامعنقش 

سیاست ۀ تلویزیونی، بر پای «روشنفکران»کنار نیروهای تنظیمی و طالبی 

ها را گان آنهولیبرالی جهانی و جهانی شدن، یک قشرکامالً وابسته از گردانندین

وجود ه دایمی نیروها و نفوذ خود بعنوان پایگاه اجتماعی دیگری، برای حضور ه ب

  !بیاورد

که اشغال کشور ما جاییافغانستان اکنون یک کشور اشغال شده است. از آن

صورت گرفته، بلکه با مقاصد جیوپولیتیکی،  خاطر منابع طبیعیه نه صرف ب

جهت دولت باشد، از اینجیواستراتیژیکی و جیواکونومیکی امریکا همراه می

ها دولتجای آ ن کنفدراسیونی از شبهه نستان عمالً از بین رفته و بمرکزی در افغا

گران امریکایی امکان آن در سراسر کشور شکل گرفته است. این وضع به اشغال

 ۀپارچدهد که حداقل در شرایط کنونی با چنین حال از یک مقاومت یکرا می

ساالران )که جنگاصطالح ه وجود طالبان و ب. مردم  علیه خود، در امان باشند

گان و سایرین، پایدوهای ههمسای ۀکاران جنگی  بوده و در رابطدر حقیقت جنایت

گران اشغال ۀجا در نقشجا و آنمقداری بیش نیستند.( اگر از نظر تاکتیکی اینبی

های کنند اما از نظر استراتیژیک کامالً مورد نیاز نقشهامریکایی خللی وارد می

گی هدر مقابله با روسیه که دو باره بیدار شده و برای رقابت آماد امریکا  در منطقه

گیرد و چین که پتانسیل یک رقیب مهم را در مقابل امریکا یافته است، می

باشد. می

امریکایی که با قاتالن مردم ما در سازش قرار گرفته و  ۀدموکراسی باد آورد 

کشور را طوری ۀ ، ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آیندایاقتصاد جیره

 ۀماندهای استقالل اقتصادی و تهسازد، که با نفی اقتصاد مختلط، آخرین نشانهمی
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ن و همچنان انحصارات امریکایی، غربی، چینایی و سایری رفاه اجتماعی در برابر

با آن انحصارات در رابطه  هسسات افغانی و غیر افغانی که با هزاران رشتؤم

گان مجانی یا ارزان و یا هباشند، از بین خواهد رفت و مردم ما به عنوان بردمی

اجیران جنگی حتی در سطح منطقه در خدمت منافع امریکا و غرب  قرارخواهند 

گرفت. 

ها، عالیم روشنی دولته دولتی و وجود شبهگی در دستگاهباوجود پراگند

بورژوازی لومپن،  باشد.تبارز می ۀحاکمه در آستان ۀدهند، که طبقنشان می

خوار و بقایای ها، روشنفکران جیرهها، سران تنظیمسردمداران انجیوها، تکنوکرات

امتیازخواهی و ها و ها، تصادماکنون باوجود اختالفکهن وغیره هم ۀحاکم ۀطبق

ممکن است  اند.ها به منافع مشترکی رسیدهگراییگرفتن از یکدیگر و قومپیشی

ها در کردن بعضیه کشاکش جناحی بیشتر قوت بگیرد و حتی به از میدان ب

ها هرگز بدان معنی نیست که منافع مشترک شان، اینۀ منجر گردد اما هم

سازد. این هم وصل نمیها را بهد، آنکدام قومیت رابطه دارنه که بمستقل از این

گی هدهد که در مقابل هم، مردمی که به علت جنگ و چند پارچوضع نشان می

سرنوشت خود  ۀاز هم گسیخته بودند، کم کم دارای منافع مشترک در رابط

شدت درحال تکوین است. طبقات ه ما ب ۀگردند. انقطاب طبقاتی در جامعمی

اند. در اثر بازسازی خصوصی، کارگران روزمزد و  اجتماعی درحال شکل گرفتن

 مالک کمشوند. در روستاها دهقانان خردهتر میبورژوازی شهری گستردهخرده

حال دهقانان، خصوص تجارتی روی آورده، قشر میانهه کم به داد و ستد کاالیی و ب

های شرکت گردند.بخشی به کارگران زراعتی و بخشی به دهقانان مرفه تجزیه می

انجیوها نیز به روستاها گام گذاشته، این پروسه را تسریع  خارجی و داخلی و

کنند. می

ها تعبیر نادرست یافته، نارضایتی عمومی در اما در این حال خواب امریکایی

حال قوام است. این عامل برای جنبش واقعی دموکراسی و عدالت اجتماعی که 
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در شرایط کنونی بسیار ضعیف، ناتوان و پراکنده است، نیز بسیار خطرناک 

غارت نسبت به رقبا  ۀهای اسالمی که در مسابقباشد. زیرا طالبان و تنظیممی

د، از نارضایتی مردم سود جسته، با تشکیالت و امکاناتی که در اختیار انپس مانده

  توانند، سوار گردند.دارند، جهت فشار بر اربابان، بر جنبش خود جوش مردم می
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 اجتماعی-ضرورت اپوزیسیون سیاسی

خواه و طرفدار عدالت اجتماعی در چنین شرایطی نیروهای مترقی، دموکراسی

شنگری، ترویج  و تبلیغ  گسترش اتحاد، اگاه کردن مردم به باید بکوشند، تا با رو

شان، دیگر  تبارساالران همها از جنایتمنافع طبقاتی و ملی شان  و گسستن آن

ها نگردند. همچنان  با داعش و تنظیم ،قربانی تروریسم امریکایی، طالبان، القاعده

های مدنی که با مردم از طریق شیوه ۀتکیه بر این اصول، باید اعتراض گسترد

های اسالمی و طالبان فرق اساسی داشته کارانه تنظیمهای ویرانگر و جنایتشیوه

حال با فشار بر قانون نافرمانی مدنی و حتی قانون و در عین باشد و با استفاده از

گذاری برای هرچه ممکن وسعت بخشیدن آن در راستای منافع مردم، از و قانون

های همگانی، تظاهرات و افشاگری از مجرای مطبوعات و یق اعتصابطر

های واقعاً آزاد که جایشان وجود آوردن مطبوعات و رسانهه های موجود و برسانه

شدت خالیست، سازمان داده شود.ه اوضاع کنونی ب در

حال شرکت مستقالنه در امر بازسازی گسترده که بتواند نمونه برای در عین

امپریالیسم و شرکایش باشد، ایجاد ابتکارهای  «باز سازی»ۀ است مکارانافشای سی

مبارزان وغیره، های اعانه برای پشتیبانی از مبارزات ومردمی، ایجاد صندوق

جنبش اعتراضی مردم را سمت، عمق و تداوم بخشیده، آن را تا به دست آمدن 

ردم برخوردار از پشتیبانی مای هصورت بالواسطه قدرت سیاسی مردمی که ب

صورت ه اجتماعی که ب-ایجاد یک اپوزیسیون سیاسی باشد، مدد خواهد رساند.

مدنی مبتنی بر استقالل، دموکراسی و عدالت  ۀواقعی در راستای یک جامع

جا باشد. از آناجتماعی حرکت جامعه را سرعت بخشد از نیازهای مبرم کشور می

های موجود که با هر دلیل و توجیهی با امپریالیسم همگام که تمام گرایش

اند، درواقع حرکت شان تقویت نقش امپریالیسم و پشت کردن به امر مردم گشته

های پایدو «اپوزیسیون»اجتماعی که با -ا خالی وجود اپوزیسیون سیاسیاست، لذ
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کنونی از تمام جهات فرق اساسی داشته، فقط با پیدایش چنان نیروی پ ر خواهد 

 شد که صفات و مشخصات ذیل را دارا باشد: 

های ضد استقالل، ضد این اپوزیسیون از نظر سیاسی با تمام عالیق و گرایش

های ضد پیشرفت و رفاه اجتماعی با اجتماعی و حرکت دالتدموکراسی و ضد ع

های متناسب با اوضاع،  ضرورتاً مبارزه خواهد کرد.  تمام شیوه

متحد  ۀاین اپوزیسیون مختص به یک حزب نبوده بلکه عمالً  نقش یک جبه

تئوریک به چنین  ۀرا با سیمای جدید و وظایفی که در گذشته حتی در عرص

 ود، دارا خواهد بود.  مد نظر نبۀ جبه

نیروهای گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین کارگزاران  

نشانده )دولت وابسته و های امپریالیستی و دولت دستاقتصادی که با برنامه

پیوسته به امپریالیسم( در تضاد قرار داشته، در کنار شگوفانی اقتصادی به سکتور 

ند و محو مافیای مواد مخدر، مافیای چور و اندیشمردمی و رفاه اجتماعی بی

را که  یانجیوهای کنونی  و سایر مافیاهایهای ملکیت عامه، مافیایچپاول زمین

های تبلیغاتی غرب، با هزار رشته از طرف امپریالیسم جنجال و الرغم جارعلی

های این اپوزیسیون خود بدانند، پایه ۀگردند، وظیفتقویت و به فساد تشویق می

را تشکیل خواهند داد.  

این اپوزیسیون تنها انتقادگر اوضاع نبوده بلکه با ورود به کار اعمار، نقش 

رفاه عمومی، صحت، حفظ محیط زیست، معارف  ایجادگر خود را در تمام ساحات:

)در شرایط  اجرای عدالت ۀو توسط سازماندهی فشار همگانی، ریفورم در زمین

وغیره، نشان خواهد داد. موجود( 

این اپوزیسیون نه تنها خواهد کوشید، تا با تمام وسایل علیه نیروهای ضد 

گی ههای مردم در زندترقی گام گذارد بلکه همچنان از راه وارد کردن عملی توده

ها سیاسی و فشار آوردن به تمام نهادهای موجود، خود نیز وظایفی را که دولت

ولیبرالیستی و گرایش جهانی کردن امپریالیستی به بخش یدر زیر فشار سیاست ن
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صورت ه کنند، به بخش سکتورعامه، نه دولت، بسکتور خصوصی واگذار می

ها، به ها، به حشرها، به جرگهمستقیم یعنی به ابتکارهای مردمی، به اتحادیه

های مردمی که ها و به جنبش کار و خودسازی مردمی از طریق ادارهکوپراتیف

میشه حسابده به مردم باشد، نه به دولت، بسپارد.  ه

تقویت این جریان از طریق آگاه کردن، متشکل کردن مردم و سازماندهی 

امکانات جمعی مردم و جلب و تربیت استعدادها و تخصص از مردم برای مردم و 

تواند گویی به نیازها و ضروریات  مردم، میوجود آوردن نظمی که در آن پاسخه ب

باشد.  بخشی بیشتر داشته باشد، نه تنها ممکن بلکه کاماًل ضروری می ۀیجنت

مبارزۀ همه جانبه با تجاوز ایاالت متحده امریکا به کشور ما یکی از وظایف 

این اپوزیسیون خواهد بود. اما باید روشن گردد که تجاوز امریکا به  مهم دیگر

 7امثال آن نیست. این تجاوز از کشور ما یک تجاوز نوع تجاوز اتحاد شوروی و یا 

امریکا به رژیم طالبان( آغاز نشده بلکه تقریباً موازی با  ۀ)روز حمل 2001اکتوبر 

.تجاوز اتحاد شوروی به جریان افتاده است

از طرف دیگر ابزار این تجاوز نیز با سایر تجاوزهای نظامی در تفاوت بوده، 

 ای. ابزار این تجاوز یک مجموعهتنها وجود سربازان امریکایی عالمت آن نیست

های مخفی امریکا منجمله ای  و سایر شبکه.آی.های سیست مرکب از شبکها

های اسالمی )پاکستانی و ایرانی(، طالبان و های مخفی آن، تمام تنظیمزندان

ها.  های آنسربازان امریکایی و پایگاه ۀالقاعده، داعش به اضاف

ازان امریکایی یا ناتو نه تنها پایان تجاوز نخواهد جهت خروج تنها سربینا از

این تجاوز را در بر خواهد داشت. پس برای اینکه  ۀبود بلکه پوشیده شدن چهر

شعارهای ما در خدمت  استراتیژی اخوانیسم و طالبان قرار نگیرد باید شعار محو 

برای  سیاسی تمام این مجموعه به شعار اصلی تبدیل گردد. طالبان و اخوانیسم

گی مستقیم، ارباب را در کنارخود هحد و حصر، باوجود وابستلگام و بیتهاجم بی

ه این تجاوز باشد بۀ تواند آخرین مرحلخواهند. خروج سربازان امریکایی مینمی
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که ملت ما تجاوزگران را مجبور سازد که این عطاهای خود را با خود شرط آن

  ببرند.
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 افغانستانجنبش چپ  درک قهر در

گردد به درک ماتریالیسم تاریخی از می نظر مارکسیسم بر مقولۀ قهر از

 شناسیم.  را زیر نام دیترمنیسم تاریخی می دینامیسم تاریخ که ما آن

 رابطه با نقش قهر از در «انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد»کتاب  لنین در

 کند:انگلس چنین نقل قول می

طریق  انقالب( بالضروره ناچاراست سیادت خود را از پیروزمند )درحزب » 
 «کند حفظ نماید.های مرتجعین ایجاد میرعب و هراسی که سالح وی در دل

بینی یک واقع ۀسیاسی بلکه بر پای ۀدرک مارکسیستی از قهر نه یک سلیق

قمند های مردم عالین جهت که تودها است. ضرورت قهر نه ازتاریخی بنا بوده

این مبنا اتکا دارد که این  دیدگاه مارکسیسم بر اعمال قهر اند، الزم است بلکه از

زمان به قهر ضد انقالبی متکی اند و به  هر طبقات حاکمه هستند که همیشه و

 لنین، این استثمارگران اند که همیشه آغازگر قهر اند.   ۀگفت

کارگر ۀن طبقاتی طبقیگانه نیروی برانداختن دشمنا به نظر مارکسیسم قهر

ترین نوع براندازی دشمنان بلکه قهر قاطع مجموع نیست. های مردم درتودهو

 ست.  ا طبقاتی

کمون پاریس گرفته تا انقالب اکتوبر، انقالب چین و انقالب کوبا، ما شاهد  از

 است. ترین شکل مبارزه بودههستیم که قهر یگانه شکل مبارزه نبوده، بلکه قاطع

الزم  ایهگستردتدارک وسیع وجهت برای اعمال قهر نیز شرایط وینا از

 است.  

دهد که انگلس بیان شد، نشان میازنکتۀ مهم دیگری که از نقل  قول باال

 در»که خونریزی را مضمر داشته باشد. اینقهر حتمی نیست که در خود کشتار و

ها قهر برای مارکسیستمفهوم بدیهی است. اما برای  «شودبخش نمی جنگ حلوا
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و کشتار حتمی *«کام دریدن»، «فرق دشمنان را پاشان کردن»ریختن خون 

برقراری سیادت مطرح نیست، بلکه مارکسیسم برای به پیروزی رساندن انقالب و

 پرولتاریایی برآورده شدن هدف را مدنظردارد. 

 ۀجمله طبقمارکسیسم دید روشن به این واقعیت دارد که طبقات و از آن

ماند و مبارزه علیه طبقات جامعه می بورژوازی در دوران طوالنی در ۀخوردشکست

رساند بلکه شامل  را نمی خوردۀ استثمارگر، تنها حذف فزیکی افراد آنشکست

تغییر وضع در مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و اعمال قدرت سیاسی 

 ۀجمله تجدید تربیت و مبارزآن های مختلف و ازپرولتاریایی با اشکال و فورم

 گردد. فرهنگی را شامل می

جریان مبارزات انقالبی رخ  کشورهای مختلف در های فزیکی که درحذف

 چه با قهر اتفاق افتاده وهای بورژوازی بوده و یا آندادند یا  بیشتر آن از تهمت

که باید به  اند از اشتباهات مدهش جنبش جهانی پرولتاریایی استغیر الزم بوده

 آن اذعان کنیم، از آن درس بگیریم و به  تکرار آن نپردازیم. 

های مارکسیسم، قهر بیشتر با اندیشه علت عدم آشنایی ازه افغانستان ب در

غیرتی بودن وعدم  و شجاعت و «گیکاکه»معیارهای جامعۀ ما برداشت شد، قهر 

 شد. آن بزدلی و ترسو بودن استنباط می

پنجاه خورشیدی  ۀچهل خورشیدی و آغاز ده ۀتظاهرات ده حتی در ینروا از

 ایآمیز جریان داشت، اما  عدهمسالمت مبارزۀ قالب قانون و هرچند تظاهرات در

کودتای  دادند. بعدها باآن ترجیح می ۀگانهاشکال بچ قهر را گاهی در ۀدرک ساد

طرف دولتی  بی ازنام تئوری انقال مانده و وحشی زیراین درک عقب 1357ثور 

                                                             
تر مفصل «اشتباهات؟گیری از اشتباهات یا درزگیری از درس»ین مورد در فصل اول این کتاب ا در*

 است. پرداخته شده
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تاریخ  آفرید که تا هنوز نیز  در ایهکه به گروگان گرفته شده بود، چنان فاجع

 آثار مخرب آن برجاست. 

های طرف دیگر هرچند از یک موضع برحق این درک، مخصوصًا سازمان در

موقعیتی قرار داد که تمام اشکال دیگر مبارزه را صرف  یی( را دررها-چپ ) ساما

 دیدند. جنگ می انقالبی و شرکت در شکل قهر در

میان صفوف، تقریباً این تفکر به صورت غیر رسمی  علت عدم روشنگری دره ب

بر بیشتر راهیان جنبش چپ تسلط پیدا کرده بود که گویا ما با سرنگون کردن 

کنم که ها میحق آن های کشتار شان همان کاری را درپرچم و خلق و دستگاه

 ها درحق مردم کردند. آن

توجیهی داشته یک مقطع معین اگر خ رده نظر حقوقی در این درک هرچند از

 باشد از نظر اصولی کامالً انحرافی است.  

ها به شیوۀ خود آن جنگیم وخود می ۀما به شیو «مائوتسه دون»قول ه ب

یر نیستیم. ما گهای انتقامها باشیم. ما سازمانتوانیم مثل آنما نمی «جنگند.می

 فهمی درگونه غلطکه هیچجدال هستیم و بدون این برای یک هدف تاریخی در

ترین ضربه را به ین زمینه داشته باشیم، معتقدیم که قهر انقالبی باالخره قاطعا

دشمنان طبقاتی وارد خواهد کرد. اما برای ما مسلم است که تا رسیدن به آن 

 همه امکانات موجود جامعه استفاده کنیم.   زهرنوع اشکال مبارزه و ا زمان از

ۀ رسال سازمان رهایی در بر اساس درک نادرست، تصادفی نیست که

داند زیرا این خود می «پادزهر اشتباهات»جنگ را   «...گیری از اشتباهاتدرس»

مانده که فقط یک عقب ۀگی همان جامعهثیر همان قهرزدأتشکیالت نیز تحت ت

 گیرد، رفته است. گویی درشناسد و باقی همه را به تمسخر میمینوع مبارزه را 

 اشکال گوناگون هیچ ارزشی ندارند.  جهان این همه مبارزات در
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گی تنها محدود به انتخاب یک شیوه و یک نوع مبارزه هاما تبعات این قهرزد

کرد اشاعه پیدا مناسبات درون سازمان نیز گی به نحوی درهنبوده، بلکه این قهرزد

 و جای سنترالیسم دموکراتیک را گرفت. 

و هرکس انتقادی نسبت *انتقادی را با گلوله جواب داده  تا  جایی که حتی هر

یا اشرافیت رهبری و یا به یکی از افراد رهبری  «مسؤولیتاالحترامان بیواجب»به 

 بود. سازمان داشت، مستوجب اعدام می

الرغم صفوف را علی فراد بسیاری ازکشتن اه طرف دیگر اشاعه و تهدید ب از

 داد. شد، قرار میها آورده میآن موقعیت تحمل هرچه بر نارضایتی شان در

که ما اشخاص ناراضی را از ترس مجبور به تهدید و حتی افتخار کردن به این

یک پشه نیز برای ما  ۀکه کشتن ناراضیان به اندازسکوت کردیم و یا گفتن این

 ۀمناسبات درون جنبش با فرهنگ مبارز زورنمایی در †،کندمشکل ایجاد نمی

آن قهر و  ۀفاصله قرار دارد. به اضاف ایدیولوژیک مارکسیستی هزاران کیلومتر در

ل خصوصی افراد، تهمت بستن، ئشکل کالمی و افشاگری مسا ابراز خشونت در

تفکر  داد که چنین تفکری حتی ازنشان می ...شان و ۀحمله به اعضای خانواد

با فرهنگ پرولتاریایی کامال بیگانه  بوده و ترماندهحقوق بشری بورژوازی نیز عقب

 است. 

گذارد، بورژوایی که اسم مارکسیسم بر روی خود میچنین تفکر خ رده

  گونه وجه تشابه با مارکسیسم ندارد.هیچ

                                                             
 بندند.آمده بود که باگلوله دهان مخالفان را می های گذشته صریحاًسازمان رهایی درسالۀ در یک اعالمی*

تر مفصل »گیری از اشتباهات یا درزگیری از اشتباهات؟درس»ین مورد در فصل اول این کتاب ا در †

 است. پرداخته شده
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 همراه با عدالت قومی ناسیونالیسم سرتاسری دفاعی

طبقه و هم کنیم رسیدن به یک جامعۀ بیکه ما تصور می یدورنمای جهان

چنین جهان بدون مرزها خواهد بود. اما تا آن زمان جهان کنونی مجبور است بار 

های تاریخی را به دوش کشد. ما نیز های تاریخی و ک ند بودن جریانمانیعقب

بارزات طبقاتی مردم در یک زمان دور به همراه که مدر افغانستان با تصور این

مبارزات طبقاتی در سراسر جهان با رهایی از نظام طبقاتی و استثمار به آن جهان 

 آرمانی خواهیم رسید

اما این ممکن نخواهد بود، چون این نظام طبقاتی با تمام ابعاد آن مستقل از 

های زمانی و اجتماعی را یتارادۀ ما وجود دارد. ما باید موانع تاریخی و محدود

 .مدنظر گرفته و از آن گذار کنیم

های بندیجوامع گوناگون در سراسر جهان در مسیر تکامل خود گروه

 هایواقعیت این جهتاز این. است داشته نیز قوم و ملت-اجتماعی در شکل قبیله

ام گ آن گرفتن نادیده با تواننمی و دارند قرار ما برابر در تاریخی سرسخت

 گذاشت

ها را درک کرد و برای تغییر جهت باید این موانع را شناخت و واقعیتینا از

تدوین و  های مشخصها، ابزار، استراتیژی و تاکتیکها، شیوهها راهاین واقعیت

 معین نمود

سازی جوامع مخصوصًا رنگداری در سه قرن اخیر مدعی همهرچند سرمایه

های الرغم گامداری علیاست، اما سرمایهی شدهدارسرمایه ۀجوامع رشدیافت

های  داری گذاشته اما داغمندی رشد سرمایهین راه براساس قانونا بزرگی که در

 ماندهداری تا عقبترین کشورهای سرمایههای تاریخی از پیشرفتهگیهماندعقب

 .پردازد وجود دارندکه امپریالیسم و سرمایه در آن به جوالن می یترین کشورهای
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 ادامۀ یافته،قانونیت اشکال با غربی اروپای و متحده ، ایاالتگی در امریکابرده

مچنین تضادهای قومی در درون اروپای ه و امریکا قارۀ در هابومی تدریجی کشتار

 است کامالً مشهود است.ودهداری کالسیک  تا امروز بغربی که مهد رشد سرمایه

داری باوجود بازار سرمایه کنندداری ادعا میهای سرمایهچه ایدیولوگپس آن

شدن هنوز هم وسیع جهانی و حتی وارد شدن در عصر گلوبالیزاسیون با جهانی

داری جهان شرم را در رأس یک کشور بزرگ سرمایهبی *« کوکلوس کالن»یک 

 پذیردمی

که مانع پیشرفت تهاجم داری، جینوساید بومیان و اقوامینژادپرستی، برده

متن و ساختار  شوند نه تنها یک عارضۀ کناری نیست بلکه درامپریالیستی می

 کندنظام امپریالیستی به مثابۀ یک موتور تحرک حرکت می

م داری صورت گرفته است شاید از تمانظام سرمایه میزان تجارت برده که در

 داری کالسیک از نظر مقدار بیشتر باشددوران برده

ین میان مفهوم ا ما اکنون در افغانستان با اقوام گوناگون مواجه هستیم. در

داریست در کشور ما از اوایل قرن بیست ملت که یک مفهوم و پدیدۀ نظام سرمایه

 به وجود آمده است

عی و رشد مناسبات درست است که مفهوم ملت مرتبط است با رشد اجتما

که برای ملت شدن در جاییبازار سراسری در یک کشور. اما از آنو  داریسرمایه

از  یتوان متوسل به اعداد ریاضی شد و واحد آن را با یک مقیاسیک کشور نمی

های توان ملت را در واحدهای جغرافیایی و تمامیتساخته اندازه گرفت میپیش

                                                             
پوستان، کالن سازمان و جنبش نژادپرست وحشی سفیدپوستان امریکاست که در مقابل سیاهکوکلوس *

های های تاریخی را مرتکب شده است. این نژادپرستها و غیره بزرگترین جنایتبومیان و التینی

مله اند. دونالد ترامپ از جها را کشتهکش امریکایی هزاران نفر از مردم بومی و سیاهسفیدپوست و آدم

همکاری ۀ حال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات نتیجداران این حرکت فاشیستی بوده و در عینطرف

 است.این جنبش ارتجاعی و نژادپرست بوده ۀجانبهمه
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 جهت با تمام درهمینا گوناگون به صورت نسبی تعیین کرد. ازارضی کشورهای 

توان گفت که در افغانستان گرایانۀ کاذب میهای قومهای کنونی و بحثبرهمی و

ملت  بر اثر رشد نسبی خود و بر اساس قراردادهای اجتماعی )قوانین اساسی و 

 غیره( شکل گرفته است

که انسان طوریگردند. هماندچار بحران میها نیز مانند یک انسان اند و ملت

ها پردازد، ملتگویی مییانذشود و حتی خالف میل خود به هبه امراض مبتال می

گیرد های داخلی و از مداخالت بیرونی که علیه شان صورت میهم در بحران

 گردنددچار چنین بحراناتی می

سان مریض گشته هویت اما در هر حالت چه آن ملت دچار بحران شده و آن ان

توانیم در افغانستان جهت به همان دالیلی که ما میکند. از اینخود را حفظ می

از وجود ملت صحبت کنیم به همان دالیل مخصوصاً در رابطۀ کشورهای همسایه 

 پردازیمخود می ۀقارو هم

ان که اگر ما بپذیریم که در افغانستان ملت وجود نداشته و ندارد به همچنان

توانیم وجود ملت را حداقل در هفتاد درصد کرۀ زمین زیر سوال دالیل ما می

 ببریم

ملت آن نیست که هر روز اجزای متشکلۀ آن بیرون شده و همدیگر را ماچ و 

باشد و حتی اجحاف نیز وجود داشته می یهایبوسه کنند. در یک ملت کشمکش

 خواهد داشتو برتری طلبی، ستم مضاعف و غیره نیز وجود 

گی ماندههای عقبهای بورژوازی است که بر پیشانی خود داغاین درواقع ملت

های پرولتاریایی های سوسیالیستی بعد از انقالبکه ملترا همراه دارد. تا زمانی

ها ها دوری خواهیم جست. پس ملتگیماندهین عقبا ظهور کنند ما کم کم از

که بین مردم در یک واحد  ندهست ایهشدنااشده و امضاقرار دادهای امض

آیند. هرچند جغرافیایی تحت یک حاکمیت ملی و دولت مشخص به میان می

چنین واقعیتی مورد قبول ما نباشد و برای تغییر آن به سوی وارد کردن عنصر 
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خواهی درحال مبارزه باشیم اما هرچه باشد این واقعیت بخشی از برتر عدالت

 هان داردحقیقت را در خود پن

ها است و پرستی یا پاتریوتیسم یک حس قوی بین انساناز طرف دیگر وطن

گی هرا در همه حال مطلق مثبت و یا مطلق منفی ارزیابی کرد و بست توان آننمی

به شرایط و موقعیت سیاسی هر کشور دارد. اما در مجموع این حس و عالقمندی 

های معین سیاسی و اجتماعی وابسته بیشتر جنبۀ غیر رسمی داشته و به قرارداد

 نیستند

که به حقوق  در مناسبات بین کشورها روشن است، آن کشور متجاوز

که این یک ستمگری و غارتگری برهنه طوریکند همانکشورهای دیگر تجاوز می

را  که با این غارتگری م هر تأیید بزند و حتی آنپرستی آن مردمیاست وطن

 پرستی ارتجاعی استوطنتقویت کند  یک 

پرستی است، اما وطن تجاوز ۀپرستی برپایپرستی اسرائیلی وطنوطن

خواهانه و مثبت فلسطینی دفاع از حق آزادی خودی است. این احساس عدالت

 توان تعمیم داداست. این مثال را در تمام موارد در جهان می

ها و در ها، نقشهمهها، برناپرستی در قالب سیاستناسیونالیسم یک وطن

 باشدهای خاص خود میحال مجهز به ابزار و سازمانعین

جا ما از یک ناسیونالیسم سرتاسری در شرایط کنونی در افغانستان صحبت این

 کنیم.می

پرستی یا پاتریوتیسم مفهوم نسبی است. این ناسیونالیسم نیز همسان وطن

طلبانه داشته و در طرف اعی و عدالتتواند در یک کشور جنبۀ دفناسیونالیسم می

 .تواند جنبۀ غارتگرانه و غیرعادالنه و تجاوزگرانه داشته باشددیگر ناسیونالیسم می

نامند در هر صورت مورد را شوونیسم می که آن «جو»ناسیونالیسم برتری

 قبول نیست
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باشند و توانند در مقاطع مختلف در یک چهرۀ مثبت ها میاما ناسیونالیست

 چهرۀ دوم غیر مثبت.  در

های آلمان در برابر تجاوز آلمان مثالً: ناسیونالیسم فرانسه در زمان اشغال نازی

 یک ناسیونالیسم دفاعی بوده و از پشتیبانی انقالبیون فرانسوی بر خوردار بود

اما چهرۀ دوم ناسیونالیسم فرانسوی در برابر مستعمرات آن در افریقا یک 

ور و بغایت ارتجاعی بود. روشن است که در چنین موقع انقالبیون ضمن چهرۀ منف

پرستی ناسیونالیسم فرانسوی، در برابر تهاجم آلمان چهرۀ دوم دفاع از میهن

 کردندهای مستعمره محکوم میناسیونالیسم فرانسوی را در برابر ملت

یم جمهوری در دنیای حاضر ناسیونالیسم ایرانی در برابر تهاجم غرب که رژ

خواهانه ین تجاوز بر ایران است حقانیت داشته و عدالتا از یاسالمی نیز بخش

 است

استفاده از وءاما از طرف دیگر همین ناسیونالیسم در شکل برتری طلبی و س

گی تشیع در کشورهای همسایه چه در مورد افغانستان، چه در مورد گسترده

برانداز سیونالیسم بغایت ارتجاعی و خانمانعراق، یمن، لبنان، سوریه و غیره یک نا

 است

های دیر پای مبارزاتی از طرف دیگر ناسیونالیسم در تاریخ کشور ما سنت

دارد. در حقیقت جنبش مشروطیت افغانستان پاسخ تاریخی در برابر قرارداد 

سازش و تقسیم دولت استعماری انگلیس با دولت استعماری روسیه تزاری در 

ها بود. انزجار و خشم ر رابطه کشورهای منطقه بدون حضور خود آند 1906سال 

جمله مردم افغانستان نه تنها مقاومت را در شکل مشروطیت ه و از آنقمردم منط

زمان هم ثیر گذاشت. تقریباًددر افغانستان دامن زد بلکه در کشورهای منطقه نیز ت

ی در برابر جاپان به عنوان تزاری به عنوان یک قدرت اروپای ۀبا این، شکست روسی

 ثیر بزرگی بر بیداری ملی کشورهای منطقه گذاشت.أیک قدرت آسیایی ت
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های مقاومت ملی در شکل ناسیونالیسم ابتدایی در قرن نوزدهم البته ریشه

 *باشد.در افغانستان نیز متبارز است که اکنون با بحث کنونی ما مرتبط نمی

قربانی دو تجاوز موازی شوروی سابق و امپریالیسم در شرایط کنونی که ما 

وجود آمدن یک ه امریکا و در مجموع غرب و عمال منطقوی شان بودیم، ب

گونه امتیازطلبی و ناسیونالیسم سرتاسری دفاعی که در ب عد داخلی هیچ

طلبانه اجازۀ در ب عد خارجی به شوونیسم عظمت و طلبی قومی را نپذیردبرتری

                                                             
اشکال  های اجتماعی را درما انواع مقاومت ۀافغانستان، جامع تولید بورژوازی در ۀزدن شیونطفه پیش از*

 خود دیده است که اشاره به آن الزم خواهد بود.ه گوناگون ب

تر آن این قسمت تاریخ کشور را بهتر خواهد بود تا نکاتی را در حاشیه بیاوریم که بعدها با تحلیل دقیق
 از دیدگاه تئوری انقالبی بشناسیم:

 هرات هایجنگ در چه و انگلیس و افغان ،های گوناگون چه در سه جنگ معروفبا پدیدارشدن حرکت 

توانستند که میعین این ایم، دربوده ایهای تودهفارس )ایران  امروزی( شاهد حرکت قاجارهای مقابل در

 داشتند «ملی»توان گفت مضمونحال میعین عنوان سیاهی لشکر قدرتمندان استفاده گردند دره ب
 این توان صحبت کرد تأکید ما بیشتر برپیشابورژوازی می ۀجامع در «ملی»که چگونه از مضمون این در

های قدرت، خارج مانده بود، از یک هرمادایرۀ منافع  های مستقل شهری که ازنوع حرکت ست که یکا

 های ضد استعماری درحال انعکاس حوادث قیامعین طرف رنگ زیاد تیرۀ مذهبی هم نداشت و در

ه تواند ملی گفته شود. الزم نیست صد در صد و یا بتعریف معینی می دهد درقارۀ هند را نشان میشبه
 داری حاکم شده باشد تا ما با این مفاهیم رابطه برقرار کنیممیزان بیشتری سرمایه

های آشکار خود را به شکل ین زمان در کشور ما نشانها داری درهفراموش نباید کرد که اگرچه نظام سرمای

صورت ه داری به مرزهای کشور بهاروپایی ندارد، اما این نیز باید توجه شود که نظام سرمایکالسیک 
 داری بود، رسیده بودهاستعمار انگلیس در هند و در مجموع استعمار اروپایی که خاستگاه آن نظام سرمای

ت در جانب مقابل و توانسداری پایه داشت، نمیهاز طرف دیگر ورود استعمار انگلیسی که از نظام سرمای

ضد استعماری  ۀدر مبارز« ملی»توان از آن این مفهوم ضد خود مشخصاتی را بر جای نگذارد که می

 حاصل نشود
میانه و فارس )ایران کنونی(  آسیای ،پیشرفت سوداگری و تجارت بین افغانستان شبه قارۀ هندوستان

صورت ه پای آن افکار بورژوا دموکراتیک بشد همتحرک اجتماعی را مخصوصاً در شهرها سبب می ینوع

جامعۀ افغانستان انعکاس کرده و شکل معین و محدود را پیدا  اصالحات دولتی، نهضت مشروطیت در

 کند.



 

 

جنبش چپ افغانستان | مشعل رهایی  | 245 

 

 
 

تواند نیروی وسیعی از مردم را علیه امپریالیسم و انواع و دهد، میعرض اندام ن

طلبی منطقوی سد شده و عوامل بیگانه را در اشکال علنی و اقسام مداخله

 غیرعلنی آن خلع قدرت کند

های تواند بدون استقالل و دموکراسی پایگاهچنین ناسیونالیسمی نمی

های صوصیات ویرانگرانۀ ناسیونالیسمکه به خاجتماعی را محکم کند در ضمن این

یابی به سوی ر شد و توسعۀ قومی و مذهبی لگام خواهد زد زمینه، ظرفیت و سمت

 صورت سیستماتیک برای بقای حضوره فراهم کرده و فساد را ب اقتصادی را

 اند نابود بسازدامپریالیسم گسترده کرده

کارایی  ۀنالیسم قومی ضربست که ناسیوا نکتۀ بسیار اساسی در افغانستان این

 ۀطبقاتی را در پای مبارز ۀبر مبارزۀ طبقاتی در داخل کشور فرود آورده و مبارز

کاران اقوام گوناگون، اخوان تنظیمی، طالبی و غیره قومی در جهت تقویت جنایت

 رمق ساخته استبی

خواهد اما بر عکس  ناسیونالیسم مخرب قومی، ناسیونالیسم سرتاسری دفاعی 

طبقاتی در کشور در جهت برقراری  ۀتوانست ظرفیتی برای احیا و تکامل مبارز

 عدالت، دموکراسی و استقالل باشد

 2019نمونۀ درخشان چنین ناسیونالیسم در قیام مردم عراق و لبنان در سال 

 به اوج رسید که نمود روشن خود را دارد

نشین در مناطق شیعه در عراق جدایی طبقاتی تا بدانجا پیش رفت که

کاری که از تشیع برای تخریب استقالل عراق کار نهادهای وابسته و جنایت

لیونی که از نظر مذهبی شیعه بودند مورد اعتراض یهای مگرفتند از طرف تودهمی

 و مبارزه قرار گرفتند

نشین پرچم عراق پرچم مبارزات مردم گشته، رژیم طور در مناطق سنیهمین

های حال در تبانی با دولت ایران و گروهوابسته و بر آمده از تجاوز امریکا و در عین
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طبقاتی علیه تجاوز امریکا، فساد داخل رژیم  ۀاجیر والیت فقیه ایران به مبارز

 عراق و برضد اجیران والیت فقیه ایران در مجموع به مبارزه برخاستند

های طبقاتی زیر شعارهای مبارزه در زیر  پرچم ناسیونالیسم بود که خواست

کاری، فساد، مبارزه برای رفاه اجتماعی و خلع قدرت سیاسی و مالی حاکم با بی

 بر عراق مطرح گردید

نمونۀ لبنان نیز تقریباً به طرز روشنی نماد یک حرکت ملی را نشان داد. در 

 .ها آمدندلبنان نیز زیر پرچم ناسیونالیسم لبنانی مردم به خیابان

های سنی، شیعه، مسیحی و غیره تقسیم مردم لبنان را  که رسماً به گروه

کرده بودند، این بار با استفاده از ناسیونالیسم سرتاسری لبنانی یکجا باهم به 

میدان آمدند و علیه ارتجاع وابسته که زمانی تشکیالت دولتی را به حساب مذهب 

 .تقسیم کرده بودند قرار گرفتند

روشن امروز نیز برای بسیاری از کشورها و برای کشور ما  ۀاین دو نمون

عملی و در شرایط کنونی یگانه راه در جهت عدالت اجتماعی،  ۀافغانستان  نمون

 دموکراسی و استقالل است

ه که اصطالح ناسیونالیسم دفاعی را بامروزه مردم در افغانستان بدون آن

دارند که هیچ را چنان بیان میکار ببرند محتوای خاص آن ه صورت کتابی ب

تواند از آن صورت ترجمه سیاسی دیگری غیر از یک ناسیونالیسم دفاعی نمی

کاران و اربابان امپریالیست و یگانه راه متحد کردن مردم در برابر جنایتگیرد

 منطقوی شان  تقویت ناسیونالیسم سرتاسری دفاعی خواهد بود

یونالیسم دفاعی سرتاسری که در محتوای که ناسطوریصورت همانپس بدین

اجتماعی را نداده و عدالت های قومی زمینهها و امتیاز طلبیداخلی به برتری

دیدۀ افغانستان، های مردم ستمضمناً محتوای درخواست .داندسیاست خود می

گی هتواند شعار جنبش چپ کشور برای به وجود آوردن وحدت و همبستمی
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های دفاع از حقوق شان گشته و مبارزه را در جهت خواست سراسری مردم برای

 طبقاتی سمت دهد.

راهی جز از راه کنونی که  مبارزه برای عدالت قومی در افغانستان کامالً

امپریالیسم امریکا برای درهم شکستن مقاومت و به قدرت رساندن جهادیسم، 

شد، مطرح خواهد کوهای مردم  میتنظیمی، طالبی و داعشی بر حرکت و اندیشه

 بود.

چنین تعریف و تحریف یافته و سمت داده  شده که  «عدالت قومی»اکنون 

ه ، برای ب«دفاع از اقوام»خواهند، زیر نام کاران اقوام مختلف میدزدان و جنایت

چه در های عامه و مردم هرآندست آوردن امکانات برای جنایات و غارت دارایی

 تقسیم کنند. «عادالنه»افغانستان وجود دارد را، به عنوان خوان یغما بین خود 

های تلویزیون فاسد ۀها مخصوصاً شبکمافیای رسانه ۀاین میان شبک در

خصوصی، رادیوها و نشریات چاپی از این نوع که بیشتر از نود و پنج در صد شان 

گردند، رتجاع منطقوی تمویل میهای استخبارات امپریالیستی و ااز طرف شبکه

مبارزه »در دزدی را بین دزدان  «عدالت»خواهند راه فیسبوک و غیره، میبه هم

 نشان دهند. «برای عدالت و تساوی قومی

ها و چیها، رسانهها، قلمچیوسیعی از تفنگچی  ۀدر این میان یک شبک

در غارت مردم در  «عدالت»خورند، آور نان میها که از همین راه شرمبسترچی

 نمایند.بین دزدان قومی را توجیه می

ها های اینچیها و رسانهترین بخش این لشکر مزدور را قلمچیشرماما بی

معرفی  «راهیان عدالت»و  «قهرمان»کاران قوم خود را سازند که جنایتمی

 دارند.می
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که متأسفانه ها چیها و رسانهقلمچی ۀاسناد واضحی وجود دارد که این شبک

های پراکنی اند، از ریشهمخصوصاً در همه چهار قوم کالن افغانستان مشغول نفرت

 *گردند.استخباراتی واحدی تغذیه و تمویل می

قومی تنها در یک قومی و مبارزه علیه برتریقومی، عدالتمبارزه برای تساوی

اه اجتماعی های کاری و تمام امکاناتی که برای رفصورت ممکن است که فرصت

الزم است، به همراه معارف متوازن، سیستم صحی سرتاسری متوازن، مستقیمًا 

 کاران و دزدان قومی صورت گیرد.به مردم، نه از راه جنایت

شهروندی که در آن  ۀقومی باید در قدم اول به یک جامعسیر تمام عدالت

ه از طرف انقالبیون ب انجامد. این مبارزهفرد در مقابل قانون قرار داشته باشد، بی

شهروندی عاری از استثمار امتداد پیدا کرده   ۀصورت مستمر و بالوقفه تا جامع

 منتهی شود. «یکی برای همه و همه برای یکی»به تطبیق اصل 

های نه تنها جلو فعالیت»ناسیونالیسم سرتاسری دفاعی»جاست که از این

ها را خواهد گرفت، های آنچیرسانهها و کاران جنگی و قلمچیجنایت ۀمغرضان

گی مردمی را در سرتاسر افغانستان هقومی واقعی انجامیده و همبستبلکه به عدالت

سبب شده و این فورم مبارزه کمک خواهد کرد که منافع مردم مستقیماً به دست 

 مردم برسد.

مبارزۀ که این فورم مبارزه تا چه زمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این

طبقاتی بدون این فورم جایگاه خود را خواهد یافت مربوط به این است که 
                                                             

 ۀدهد که شبکچه از ریاست امنیت دولتی افغانستان به بیرون درز کرده نشان میبه عنوان نمونه آن*

و گروه  «شورای نظار»، «جمعیت اسالمی»های قومی زمان به بخش فاشیستاستخبارات روسیه هم

گی از فاشیسم قومی هبه ریاست اسماعیلیون که نمایند «ژوندون» لطیف پدرام از یک طرف و به تلویزیون
 کند.کمک می پشتون را دارد از طرف دیگر از نظر مالی وسیعاً

گی هنمایند را که ظاهراً «یک»و  «آریانا»، «طلوع»های تلویزیونیز یک طرف شبکهها اطور امریکاییهمین

را که سنگ  «شمشاد»تلویزیونی  ۀاز مردم غیر پشتون را دارند، تمویل و کمک کرده و از طرف دیگر شبک

 کنند.زند، تمویل و کمک میخواهی را به سینه میپشتون
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یابی مبارزۀ مردم افغانستان چگونه خواهد بود و جنبش چپ چگونه خواهد سمت

 توانست رسالت تاریخی خود را به سر رساند

گرفتن هم آگاهانه با سخره ایخیال و عدهای خوشفراموش نشود، عده

م سرتاسری دفاعی ندانسته و دانسته به عنوان پادوان ناسیونالیسم ناسیونالیس

که خود ادعا طوریشوند. اینان درواقع آنمتجاوز امپریالیستی وارد صحنه می

اران ناسیونالیسم زگناسیونالیسم در مجموع نیستند، بلکه خدمت «ضد»کنند می

باشند ری دفاعی میسراس ۀخواهانامپریالیستی علیه ناسیونالیسم عدالت ۀدرند

وسیع ضد  ۀبخشد و مبارزتبارز می ۀطبقاتی زمین ۀکه در شرایط کشور به مبارز

  کند.امپریالیستی را تقویت می
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له استقالل و جایگاه مبارزه برای استقالل  و دموکراسی در انقالب ئمس

 آینده افغانستان

طور که در قبل نیز اشاره بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و پیمان وارسا همان

بر سوسیالیسم  «فاتحه خوانی»کردیم، امپریالیسم جشن پیروزی کامل خود را با 

 گردید. «پایان تاریخ»جا کرده و مدعی یک

داری به پیروزی هدانستند که نه نظام سرمایداری میههای فکر نظام سرمایاقتاما ا

 همیشه در خاکستر بخوابد. کامل رسیده است و نه ققنوس سوسیالیسم قرار است

چپ  ۀباختاز روشنفکران روحیهی گی فکری قشرهدر این میان با تکیه بر تکید

را هرچه  «خطر بازگشت سوسیالیسم»برنامه وسیعی را تدارک دیدند تا بتوانند 

 کمتر کنند.

ویرانگری سیستماتیک  امپریالیسم در کشورهای گوناگون از لیبیا، سوریه، 

پایان و ویرانگر  های بییمن تا افغانستان و سایر کشورها که در جنگعراق، لبنان، 

های کشور «گشاده دستی»اند و با غرق کرده شده های پیوسته کشانده وو بحران

گان  هخصوص تحصیلکرده بزرگ و کوچک امپریالیستی موجی از مهاجران و ب

پذیرند، زمینه را نیروی ارزان بازار کار می ۀزده را به مثاباین کشورهای جنگ

برای این آماده کرد تا روشنفکرانی که از یک طرف تعلق خاطر به سوسیالیسم 

داری از جهان هنتیجه غارت کشورهای سرمای «راحتی»داشتند و از طرف دیگر 

و  «هم خدا و هم خرما»توانستند، از دست بدهند به غرق شده در بحران را نمی

 فکری آن برسند. توجیه

آن رد نقش دهقانان در انقالب، رد  ۀدر این میان تروتسکیسم که مشخص

استقالل و انقالب دموکراتیک و ملی است، به کمک مبارزه علیه سوسیالیسم در 

داری هعالوه بر آن  تحلیل نادرست از گلوبالیزاسیون سرمای قالب سوسیالیسم آمد.
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تواند وجود داشته باشد این توجیه را بار آورد که در عصر کنونی نه استقالل می

 هاست.مبارزه برای آن از وظایف مارکسیست لنینیست و نه

لوحانه  های سادهین نوع گرفته تا تحلیلا های ازترین تحلیلدر روشنفکرانه

خورد که مگر ممکن است چشم میه دارای همین مضمون واحد، این استدالل ب

 بندیم؟روی جهان به های خود را بنام استقالل دروازهه در عصر گلوبالیزاسیون ما ب

است. در کدام مبارزه برای این تفکر بر اساس یک کژفکری بنا نهاده شده

روی جهان ه خواهی درخواست شده که باید از استقالل )بستن دروازه( باستقالل

های خواهی امانی، ناصر و سوکارنو و دیگران دروازهرا استنباط کرد؟مگر استقالل

 جهان بستند؟روی ه افغانستان، مصر و اندونیزیا را ب

وقتی انقالب اکتبر به پیروزی رسید، در کنار سایر اهداف خود روسیه را که 

گاه امپریالیسم بریتانیا، فرانسه و به نحوی امپریالیسم آلمان بود، دارای ذخیره

استقالل سیاسی و اقتصادی کرد. مگر روسیه شوروی و بعداً اتحاد شوروی چقدر 

های غرب را به داخل کشور جذب کنند. گذاریکوشیدند تا حتی سرمایه

 طور چین بعد از انقالب.همین

اما این روسیه شوروی و بعداً اتحاد شوروی قبل از جنگ جهانی دوم و چین 

جهان بسته باشد، های خود را بر روینبود که دروازه1949بعد از پیروزی انقالب

ورهای سوسیالیستی را کوشید کشسرد امپریالیسم بود که میبلکه سیاست جنگ

 به محاصره بکشاند.

کنند، پراکنی میخواهی تئوریما را به جاسوسانی که آگاهانه علیه استقالل

گرایی دچار اند که به ساده یهایجا کاری نیست. طرف ما آن سوسیالیستدر این

فهمند اقتصادی را می ۀمبارز ۀاش صرف کار در عرصگشته و از پرولتاریا و مبارزه

را که  یبه انکار رسالت و نقش آزادگر جهانی پرولتاریا پرداخته و تمام نیروهای و

 اندازند.داری را سرنگون کنند از چشم میهتوانند نظام امپریالیستی و سرمایمی
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استقالل یعنی انباشت سرمایه در کشور. یعنی قطع استثمار امپریالیستی و 

ه و آبادانی کشور و مبارزه علیه برگشت دسترنج ملی و همگانی مردم برای رفا

 گی تاریخی.هماندعقب

مبارزه را در بین طبقه کارگر  محدود کردن همان تکرار اشتباهات محدود 

صورت دیگری تکرار ه کردن مبارزه در بین دهقانان و میدان جنگ است که ب

 ۀدمکراسی در کشورهای پیشرفتها و سوسیالچه را سوسیالیستگردد. آنمی

کارگر را محدود در چارچوب  ۀطبق ۀاند، مبارزداری هدف خود قرار دادههسرمای

وسیله با جلوگیری از انقالب اجتماعی، سقوط  داری کرده و بدینهنظام سرمای

 شوند.داری و استثمار را مانع میهنظام سرمای

اند که با جنبش چپ ظاهر شده ۀدر عرص یهای«سوسیالیست»حاال یک عده 

ملی و دموکراتیک  ۀکارگر و رد مرحل ۀکردن مبارزه به مبارزه بین طبقمحدود 

آیند.  انقالب و مبارزه علیه تجاوز، خواسته یا نخواسته در خدمت امپریالیسم در می

شان  ۀترین صورت، مبارزتوان گفت در آرمانیاینان در بهترین صورت و حتی می

تواند فراتر برود.سی غرب  نمیدموکراهای کارگری سوسیالاز مبارزات اتحادیه

 کنند که در عصرمخالفان ناسیونالیسم دفاعی سرتاسری چنین استدالل می

گلوبالیزاسیون ناسیونالیسم و حتی استقالل در کشورهای شبیه کشور ما یک 

 امرخالف جریان جهانی است

شناسند که طوری میاند که امپریالیسم غرب را آناینان معموالً کسانی

ست که گلوبالیزاسیون ا نمایاند. واقعیت اینچنان میپریالیسم غرب خود را آنام

امپریالیسم امریکا و  ۀشدکنونی در جهان چیزی نیست جز ناسیونالیسم جهانی

 در مجموع امپریالیسم غرب

صورت ناسیونالیسم شمول کرده و بدینها ناسیونالیسم خود را جهانآن

شده اندازد باطلها را به خطر میناسیونالیسم آنهای جهان سوم را که کشور

 دارنداعالم می
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کنند اما از نظر سیاسی های فراملیتی هرچند ظاهرًا جهانی عمل میسرمایه

 گردندداری غرب ختم میهای سرمایهو اقتصادی به متروپول

و گردند و از طرف دیگر فقر ها سرازیر میانباشت سود و سرمایه به متروپول

 گرددجنگ نصیب کشورهای مورد غارت قرار گرفته می

لوحانه است که با گلوبالیزاسیون در سطح جهان عصر صورت سادهبدین

ناسیونالیسم را پایان یافته بدانیم. زیرا با گلوبالیزاسیون نه ناسیونالیسم غارتگر 

ی و های دفاعرود و نه ضرورت ناسیونالیسمبین می کشورهای امپریالیستی از

 گرددخواهانه در کشورهای مورد ستم قرار گرفته منتفی میعدالت

امریکانیسم همه چیز در خدمت امریکا ، همه چیز با نمونۀ امریکا و همه چیز 

 در مسیر منافع امریکا، زبان ناسیونالیسم متجاوز امریکایی است

م پایۀ همین تفکر است که از طرف کشورهای امپریالیستی برای مرد بر

صورت ه ها بگردد. تا آنتوصیه می «کوسموپولوتیسم»کشورهای غارت شده 

وطنی مسمی بسازند، که با نام جهانه ها و کشورها را بفردها هویتتک

انترناسیونالیسم در ضدیت کامل قرار دارد. این نظریه  پرستی وناسیونالیسم، وطن

 در خدمت کشورهای غارتگر است

پرستی شده هویت ناسیونالیسم و وطنخواهند مردم کشورهای غارتها میآن

خود را از دست داده و همه دار و ندار خود را در خدمت ناسیونالیسم امریکا و در 

 مجموع غرب یا امپریالیسم جهانی قرار بدهند.

 فدرالیسم

بسیاری از  از سیستم سیاسی در یعنوان یک شکله هر چند فدرالیسم ب

خودی خود ه شود این سیستم بمی چه تصورار است، اما برعکس آنکشورها برقر

 تواند دموکراسی را در سیستم دولتی ضمانت کندنمی
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ها سیستم فدرالی برقرار است، اما یک های فراوانی داریم که در آنما دولت

حال ترین و در عینترین، غیر دموکراتیکجمله نظامی ها ازتعداد از این دولت

 .ها اند، مانند پاکستانفاسدترین دولت

ی اند که در یمانند ایاالت متحده، بریتانیا، آلمان و غیره کشورها یهایسیستم

ست. در ا داریها فدرالیسم متکی بر سیستم بورژوازی و مالکیت سرمایهآن

ی که دموکراسی بورژوازی در آن مسلط است، اما دارای یحال کشورهاعین

تند  نیز موجود اند مانند سویدن، ناروی و دنمارک. این هردو سیستم فدرال نیس

 نوع کشورها از نظر دموکراتیسم بورژوازی با هم تفاوت زیادی ندارند

خودی خود نه ضامن دموکراسی است و نه حاکمیت ه فدرالیسم ب پس

 کندگی میهکشورهای فدرال نمایند خواهانه را درعدالت

کثیرالملیت و کثیرالقومی مخصوصاً در جهان سوم در مواردی کشورهای  در

فدرالیسم می تواند یک نوع تعادلی را برقرار کند اما این امر مسلم و حتمی نیست. 

که که مثال پاکستان تذکر یافت، اما فدرالیسم در هر حالتی در صورتیچنان

کردن دارای تشخیص داده شود حالل مشکالت بین اقوام است، برای آن مبارزه 

 :باشدمشخصاتی می

اولین شرط آن خواست بالقوه و با الفعل مردم در مجموع با تفاهم سرتاسری 

تواند های فدرالی میها در بعضی از سیستماست. برعکس تصور بسیاری

 ها به وجود بیاوردرا به همه طرف یهایمحدودیت

ادارات که با مراجعین سر و موران أسیستم فدرالی سویس مخصوصًا برای م

 .های رسمی کشور را بیاموزنداست که تمام زبانآوردهکار دارند، این اجبار را پیش

تواند خطر بالقوۀ تجزیه را در درون کشور بارآورد از طرف دیگر فدرالیسم می

 .مانند یوگوسالویا

 که در یوگوسالویای سابق سیستم فدرالی قومی مسلط بود اماباوجود آن

خودی خود نتوانسته بود زمینۀ تضادهای قومی ه معلوم شد که سیستم فدرالی ب
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که امپریالیسم امریکا و مخصوصاً آلمان دوباره متحد را کامالً از بین ببرد. چنان

جویی تاریخی این تضادها را مشتعل کرده و به یک جنگ عنوان انتقامه شده، ب

 کن مبدل کردندسوز و تباهخانمان

که در سویس نیز عین تضادهای قومی وجود دارد، اما وجود یک یدرحال

های سیاه جهانی را در خود پنهان داشته که سرمایه یهایقوی و بانک ۀسرمای

 ها دهان باز نکنندگردد که این تضاد و شکافاست سبب می

شوروی  در افغانستان این نکته حایز اهمیت است که بر اثر تجاوز موازی اتحاد

علنی امریکا افغانستان عمالً یک کشور تجزیه شدۀ  خصوصاً بعد از تجاوزو م

 غیررسمی است

اینان ضمن  .اندها در افغانستان درآمدهدولتصورت شبهه قدرت سیاسی ب

ه گیرند، بکه از راه دولت مرکزی فاقد نیرو از اربابان خود سهم خود را میآن

برقرار  «جهانی ۀجامع»صورت مستقیم نیز به نحوی مناسبات نوع دیپلوماتیک با 

اند. اینان قدرت نظامی، قدرت سیاسی، محاکم قضایی، قدرت و منابع کرده

 انداقتصادی علنی و غیر علنی را به خود اختصاص داده

، اما که ظاهراً به دولت مرکزی بسته استاز طرف دیگر گمرکات و بنادر باوجودی

 های موجود انددولتمنبع درآمد همین شبه

اند فشار سنگینی را این وضع بر مردم که چهل سال ستم جنگ را کشیده

 ین وضع ناراضی اندا است. مردم ازتحمیل کرده

از طرف دیگر این وضع منافع مشترک مردم سرتاسر افغانستان را صدمه زده و با 

گی مردم  صدمۀ هگوناگون قومی، به همبست قطعه قطعه کردن مردم در واحدهای

 زیاد رسانده است
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ه در چنین وضع تقاضا برای فدرالیسم مانند این است که این واحدها را ب

 ها تسلیم کنند.کاران حاکم این شبه دولتبه جنایت *«تیول»عنوان 

چنین وضعی با رسمیت یافتن فدرالیسم در حقیقت قدرت حاکمان  در

های محلی رسمیت یافته و مبارزات مردم در واحدهای کوچک دولتشبه

تسلیم  همنطقوی در برابر سرکوب خشن حاکمان ناتوان گشته و مردم دست بست

 گردندخاص حاکمان می

ین موقعیت حتی دولت مرکزی که کامالً از حالت یک دولت معمولی ا در

اهد اعمال کند، بیرون شده اگر به هر دلیلی قانونیت و دموکراتیسم را بخو

صورت درخواست فدرالیسم در شرایط اش در حد صفر خواهد بود. بدیننتیجه

های مافیایی و نوکر بیگانه است که در دولتگی ساختن شبههکنونی همیش

سرکوب مردم و در اختیار داشتن جان و مال و ناموس مردم حد ومرزی 

 شناسدنمی

کند که در سرتاسر افغانستان اواًل یصورت منافع مردم افغانستان طلب مبدین

عنوان ه ها مخدوش گردیده است، بدولتها که توسط این شبهگی آنههمبست

های دولتهای محلی یا شبهحال قدرتعین یک قدرت سرتاسری ظاهرگردد و در

محلی برچیده شده، دولت سرتاسری ملی و دموکراتیک توسط قیام مردم به جای 

 دولت به اصطالح مرکزی، جانشین گردد.ها و دولتاین شبه

ین زمینه در مبحث انقالب بیشتر توضیح خواهیم داد. پس برای انتخاب ا در

فدرالیسم و یا عدم فدرالیسم یک شرط اساسی وجود دارد که فدرالیسم و یا عدم 

                                                             
باشد که عنصر مرکزی قت میؤملک یا زمین بخشیده شده و امانت م( عنوان یک تیول )التین: *

گان است، این هنشانداز نظام ارباب رعیت شامل اموال ارثی یا حقوق اعطا شده توسط یک ارباب به دست

ودالی وفاداری و خدمات معموالً توسط مراسم شخصی خاصی به عنوان بیعت یعنوان در قالب یک شکل ف

 گردید.اعطا می
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کاران برون پایۀ منافع جنایت آن باید دموکراتیک و بر پایۀ منافع مردم باشد نه بر

 از دامن دو تجاوز موازی باالی افغانستان آمده

از طرف دیگر فدرالیسم باید ارادۀ مستقیم مردم و خواست مستقیم مردم را 

های دورنی برای کشمکش ایهنام مردم وسیله در پشت سر داشته باشد نه ب

  های حاکم بر افغانستان قرار گیرددولتشبه
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 انقالب آینده در افغانستان

 انقالب آینده در افغانستان چگونه خواهد بود؟

های گوناگونی پرولتاریایی از کمون پاریس به بعد وجوه باوجودیکه انقالب

ها تقریبًا ین انقالبا هم داشتند، اما مشخصات هرکدام ازهتشابه زیادی ب

 اندفرد بودهمنحصربه

. تر از سایر کشورها باشدگی بیشهدرمورد انقالب آینده در افغانستان شاید این ویژ

 ۀرحمانرقص بی»آن حداقل چهل سال  سروکار داریم که در ایزیرا ما با جامعه

 یعنی دو تجاوز موازی اتحاد شوروی و امریکا صورت گرفته است «هافیل

ما که پیش از دو تجاوز موازی مذکور نیز در مجموع  ۀجامع در

خود را داشت در چند سال اخیر سلسلۀ ویرانگری   ۀهای گستردگیهماندعقب

برانداز نه تنها که هستی مادی و معنوی افغانستان را یافته و خانمانسیستم

تدریج در یک قرن پیشتر از آن ه بندی جامعه را که بمتالشی کرد، بلکه صورت

 جایی و انحاللبهحاصل آمده بود متالشی کرده و طبقات اجتماعی را به یک جا

 کشانده و در عوض نیروهای دیگری را وارد عرصۀ اجتماع کرده است

جا که تاکنون نیز در کشور، این جنگ الینقطع ادامه دارد و امپریالیسم از آن

بندی اجتماعی نیز و نیروهای منطقوی هنوز نیز به ادامۀ آن اصرار دارند صورت

نقشه و بانقشه به را بیهای که افغانستان تأثیر مستقیم را از جنگ و از سیاست

که در مسیر  ایهگیرد. بدین لحاظ در چنین یک جامعنشانند، میخاک سیاه می

بندی ثابت حداقل تا توان از یک صورتهای درونی خود نیست نمیمندیقانون

 تغییر شرایط عمومی صحبت کرد

آسانی هست، های دیگر اگرچه کار از انقالب یهایبدین لحاظ آوردن کلیشه

 گرایانه نیز باشداما در شرایط کشور ما ممکن است حتی عقب
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کند و اگر بندی یک جامعه نوع انقالب را تعیین میجا که صورتاز آن

های خارج از خوش تغییرات و متأثر از سیاستبندی یک جامعه دستصورت

کلیشه و یک درک تواند انقالب را شکل ببخشد که بر پایۀ یک جامعه باشد نمی

 ثابت قرار داشته باشد

اساسی آن همانا  که اهدافجاست که انقالب افغانستان باوجود آناین از

دیده کارگر را در خود دارد و بیان کنندۀ منافع اکثریت مردم ستم ۀرهبری طبق

شدن، متناسب با تغییرات اجتماعی نوعیت خود را معین باشد، در اشکال پیادهمی

 کردخواهد 

دستان مستقیم  بلکه در «دولت»جاکه حاکمیت سیاسی نه در وجود آن از

دولت متمرکز است درهم شکستن دستگاه دولتی که ویران گشته های شبهقدرت

 تواند انقالب را به سر برسانداست، نمی

 جهت انقالب مسیر خود را ا ز دو را ه طی خواهد کردینا از

هی یک اپوزیسیون سیاسی اجتماعی نیرومند، قدرت یک: با تقویت و سازماند

 د.سیاسی و اجرایی به مردم منتقل خواهد ش

صورت رسمی ه دو: با سازماندهی همگانی و با قیام همگانی قدرت سیاسی  ب

 و کامل از آن مردم خواهد شد

تواند در گام اول با شعار سوسیالیستی شدن قدرت سیاسی قیام همگانی نمی

 .آورددست ه را ب

های خطرناک شده، قیام همگانی که رشد اجتماعی دچار زیگزاگجاییآن از

قدرت سیاسی را برقرار خواهد کرد که در گام اول رشد اجتماعی و سیاسی و 

های متوازن را در سراسر افغانستان با زدودن فقر، به وجود آوردن امکان کار و بیمه

تحصیالت عالی و غیره را در دستور کار قرار اجتماعی، صحت مجانی، معارف، 

خواهد داد. از طرف دیگر مالکیت همگانی هرچند از طرف دولت که از یک قیام 

های حال به سرمایهعین همگانی برخاسته باشد به دوش گرفته خواهد شد،  در
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های خارجی تحت کنترول دولت، اجازه کوچک و متوسط و همچنین سرمایه

 خواهد داد تحرک اقتصادی را

توان از طرف دیگر باوجود حفظ مالکیت خرده در روستاها که آن را می

زمین کمک شده و  حال و کمبورژوازی ده گفت،  بیشتر به مالکیت دهقانان میانه

حمایت و دفاع خواهد ده  زمین یا پرولتاریایدرآمد و بیاز حقوق دهقانان کم

 کرد.

ها را تقویت ها مالکیت جمعی آنکوپراتیفتواند با به وجود آوردن دولت می

های از مالکیت همگانی دولتی و گسترش پروژه یحال با نوععین نموده و در

های کم بضاعت دهقانان زمینه انکشافی مطابق به شرایط بر رفاه نسبی برای الیه

 را مساعد کند.

فیودالی یمهما در شرایطی قرار داریم که در کشور از بقایای نظام فیودالی و ن

های داری سیاه حاکم بر شهرها در تحت تأثیر سیاستگرفته تا یک نوع سرمایه

 جنگی امپریالیسم شکل گرفته است

ما در شهرها متمرکز گشته است، ولی  ۀصورت نیروی اکثریت جامعبدین

های جنگ کنونی در روستاها نیز نفوذ گیهسیاه به اشکال و انواع و ویژ ۀسرمای

جهت در انقالب آیندۀ افغانستان باید این همه تغییرات از بیرون از این. استکرده 

 آمده در نظر گرفته شود

تواند یک جنبش برای برقراری نظام باوجود این وضع، جنبش کنونی ما نمی

سوسیالیستی باشد. هرچند چنین جنبشی از دید طوالنی در مسیر سوسیالیسم 

 داردگام بر می

ی در افغانستان در کنار به سر رساندن استقالل، در محتوای جنبش دموکراس

گی تاریخی و هماندخصوص با مبارزه در راه رفاه مردم علیه عقبه نوین خود ب

 اجتماعی افغانستان مواجه است



 

 

جنبش چپ افغانستان | مشعل رهایی  | 261 

 

 
 

های اولیه گرفته تا جهت مبارزۀ کنونی ما در کلیت خود از خواستاز این

 شود.های مرحلوی را شامل میخواست

تواند از چهارچوب انقالب های مرحلوی کنونی، در بهترین صورت نمیدر خواست

صورت تکرار باید گفته ه بازهم ب. ملی و دموکراتیک در جامعۀ افغانستان فراتر رود

شود که هرچه مبارزه برای انقالب ملی و دموکراتیک عمیق و موفق باشد به 

شویم، هرچند الیسم نزدیکتر میهمان اندازه ما در مبارزه، برای برقراری سوسی

 .محتوای مبارزه سوسیالیستی نباشد

فراموش نکنیم که جنبش اپوزیسیون سیاسی اجتماعی در عصر خود محتوا 

تواند و شکل جنبش ملی دموکراتیک را دارد و با شرکت وسیع مردم می

های مختلفی عملی کند. از طرف های رفاه اجتماعی را مطرح و به میزانخواست

وسیع و گسترده با شرکت اقشار و طبقات گوناگون علیه  ۀیگر مبارزد

 دهدمی مسیر را فرهنگی و اجتماعی ،گی تاریخیهماندعقب

آید که در چنین شرایطی آیا مبارزه برای سوسیالیسم وجود سوال پیش می

ندارد؟ در پاسخ باید گفته شود که مبارزه برای سوسیالیسم در شرایط کنونی هم 

مطرح است، اما در محتوا و چهار چوب معین. مثالً ایجاد تشکیالت پرولتاریایی، 

هنگ مردم آتأمین رهبری جنبش توسط تشکیالت پرولتری و جذب عناصر پیش

های سوسیالیستی حال ترویج اندیشهعین ها با مارکسیسم و درو آشنا ساختن آن

د بود. اما در این نوع بخشی از مبارزۀ سوسیالیستی ما در شرایط فعلی خواه

وجه نباید جاگزین مبارزات های سوسیالیستی به هیچتشکیالت ترویج اندیشه

 های متنوع در اشکال دیگر جنبش باشد.ملی و دموکراتیک در قالب سازمان
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 ؟چه کسانی هستندنیروهای انقالبی و دوستان انقالب 

د کوشید آن شود بایشرایطی که برای انقالب آینده تدارک دیده می در

توان را که ولو اکنون از نظر طبقاتی جای ثابتی دارند اما در آینده می ینیروهای

 تصورکرد که نیروهای اصلی خواهند شد،  مدنظر باشند

های بندیاوضاع کنونی جناح جهت حایز اهمیت است که درینا این نکته از

کشورهای منطقه های امپریالیسم غرب و یا گی به جناحهمشکوکی که وابست

حرکت توده، اپوزیسیون و در آینده  های رقیب ازداشته برای تضعیف کردن جناح

جایی الزم  در صورت باید کوشید حتی اگرقیام همگانی سود خواهد ب رد. بدین از

مشروط صورت گیرد، نباید مبارزۀ مردم و  ۀین نوع نیروها استفادا باشد که از

ها و استمرار قدرت شان و یا وسیله برای قیام همگانی وسیله برای استفادۀ آن

 زدن رقیبان شان قرار گیرد

عنوان یک نیرو ه توان اکنون بباوجودیکه از بورژوازی ملی در افغانستان نمی

گی اوضاع، امکان هخوردمههیاد کرد، اما این امکان وجود دارد که در صورت ب

 برای نفس کشیدن آن میسر شود

در چنین صورتی این نیرو اگر پیوندهای خود را با امپریالیسم بِگس لد و با جنبش 

رشد خود را در تکیه  به  ۀاپوزیسیون سیاسی اجتماعی بتواند همراه شود و زمین

 آینده باشد تواند یکی از نیروهای متحد انقالب درمردم استوارسازد، می

 ۀین تجاوز به تجزیا بورژوازی که بعد از تجاوز علنی امریکا و فقر ناشی ازخرده

اکثریت آن  2014 های اخیر مخصوصاً بعد ازسال سریع خود آغاز کرده است در

کاران پرتاب گردیده است. این یا به صفوف کارگران و بی وبضاعت یا در بخش کم

و چه در روستا از متحدین و حاملین اصلی انقالب  اجتماعی چه در شهر ۀطبق

 آینده خواهند بود
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کاران خیل بی اطمینانی و عدم ثبات اقتصادی وپرولتاریای شهری با تمام بی

زمین ستون فقرات انقالب زمین و بیدر شهرها و پرولتاریای ده و دهقانان کم

 آینده خواهند بود

 د؟شکل انقالب یا قیام همگانی چگونه خواهد بو

های قانونی، پارلمانی، مدنی و توان از همه شیوهتا رسیدن به انقالب می

های فشار و در صورتیکه مقاومت نافرمانی مدنی تا به وجود آوردن نیروها و جنبش

-قرار گیرد حتی از نیروهای شبه نظامی، پارتیزانی و چریکیارتجاع در برابر آن 

دفاعی   های نظامی، دفاعی، دهقانی و گروهنظامی هایگروه به صورت ایتوده

 شهری استفاده کرد

های کمک های دهقانی و صندوقبرای چنین امری الزم است تا اتحادیه

حال دهات و دهقانان میانه زمین درها برای دهقانان بیدهقانی همراه با کوپراتیف

های های کارگری، اتحادیهو خرده مالکان به وجود آورده شوند.  همچنین اتحادیه

عالی، هنرمندان، معارف و تحصیالتهای اهلهای تعاونی، اتحادیهاصناف، صندوق

 داخل نیروهای نظامی دولتی به وجود آورد صنایع کوچک و در

تواند یک نمی ایهای تودهافغانستان فعالیت روشن است که باتوجه به شرایط

گی مردم هرنگ زیر یک نام و یا حتی علنی باشد و یا حتی امکان دارد سطح آماد

های گوناگون متناسب با ی به نامیهاهر منطقه متفاوت بوده و چنین اتحادیه در

کننده یا گی این واحدهای اجتماعی و متناسب با توانایی نیروهای رهبری هآماد

 اشکال متفاوت را به خود بگیرد کارگر ۀحزب طبق

 گیری رسید که حزب طبقۀ کارگر افغانستان درتوان به این نتیجهپس می

شرایط کنونی با گسترده کردن یک اپوزیسیون سیاسی اجتماعی قدرت مردم را 

ی که ارتجاع و پشتیبان آن امپریالیسم برااز پایین وسعت بخشیده و در صورتی

و اجتماعی و  ایحفظ قدرت سرسختی نشان دهد این حرکت با شورش توده
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هنگ آحتی نظامی، قدرت سیاسی مردم را توسط مردم تحت رهبری پیش

 د. پرولتاریایی به انجام برسان

 پیرامون دورنمای جامعه بعد از انقالب ییادداشت

شنی است ها بعد از پیروزی از آن نقاط ناروعلت شکست بسیاری از انقالب

روشن ابهام  ۀکه اگر به تحلیل آن پرداخته نشود انقالب آینده و اهداف آن در سای

راه  که درماند. این سوال که چرا کشورهای سوسیالیستی باوجود آنباقی می

ها و ابتکارهای بزرگ صورت گرفته اما بعد از انقالب یا های شان فداکاریانقالب

تواند با پاسخ فساد و یا هم سرنگون گردیدند، نمیبه انحراف کشیده شدند و یا به 

خوردۀ درون کشورهای خود شان داری شکستتنها وجود امپریالیسم و سرمایه

 توضیح گردد

هنگ طبقۀ کارگر آکنند. از پییشدر انقالب نیروهای گوناگونی شرکت می

انقالبی، اما فراموش گرفته تا دهقانان و کارگران انقالبی و همچنین روشنفکران 

ی یبورژوازی و سایر نیروها-کارگر و تمام دهقانان، خرده ۀنباید کرد که تمام طبق

که به سوسیالیسم و جامعۀ بدون طبقه کند پیش از آنکه در انقالب شرکت می

گی ههای زندبیندیشند، آرزو دارند که با شرکت در انقالب تغییری در تمام عرصه

 شان حادث گردد

های که تاکنون صورت گرفته است بیشتر به علل شرایط  مانند انقالب در

بعد از انقالب اکتوبر و محاصرۀ چین بعد از انقالب چین و  *«کمونیسم جنگی»

طور محاصرۀ کیوبا و غیره کشورهای سوسیالیستی از جانب کشورهای همین

ره این بود که دیدۀ این زنجیداری بوده است. حلقۀ صدمهامپریالیستی و سرمایه

                                                             
 «دنیکین»و  «کالچاک»های سفید مانند تهاجم گارد عد از انقالب اکتبر تجاوز کشورهای امپریالیستی وب*

همه »ها هم برای دفاع، سیاست با تمام قدرت آغاز شد. دولت شوراها و غیره، برای سقوط دولت شورا

 را برگزید. «کمونیسم جنگی»یا  «چیز در خدمت جبهه
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پرست انقالبی، بعد از انقالب  کارگر و وطن ۀهنگ طبقآباوجود آگاهی انقالبی پیش

 نتوانستند خواست اکثریت را که در انقالب شرکت کرده بودند، برآورده کنند

بینی انقالبی متذکر شد که سوسیالیسم با اتکأ به لنین به درستی و با واقع

معنوی ساختمان سوسیالیسم را در ارتباط با  ۀنگیزانگیزۀ مادی و با پشتوانۀ ا

 مردم و اکثریت به پیش باید برد

بر روسیۀ بعد از  «کمونیسم جنگی»که شرایط بینی در زمانیلنین با روشن

را مطرح کرد که باوجود  *«نپ»انقالب اکتوبر تحمیل شده بود حتی سیاست 

شرایط  بازارها را که دولت سوسیالیستی ها با سوسیالیسم در آن خوانیبعضی ناهم

 وسیله جبران کردتوانست انباشته کند، بدیننمی

داری و طبقات شکست خورده در درون که امپریالیسم از بیرون و سرمایهاین

کوشند و در صدد تخریب سوسیالیسم و احیای دوبارۀ با تمام قدرت می

ین به بعد ا قبل نیز بوده و ازست که در ا باشند، خطریداری کوشا میسرمایه

تر خواهد بود. پس در این جنگ نابرابر چگونه پرولتاریای هم ابعاد آن گسترده

 ید؟تواند پیروزی انقالب و دولت انقالبی را ضمانت نماپیروزمند می

در هر حال آگاهی یافتن و روشن ساختن دید مردم که به بسیج و سازماندهی 

 مهم برای حفظ انقالب خواهد بود انجامد عنصر بسیارمردم می

                                                             

به تصویب  1921حزب در مارچ  ۀهای نوین اقتصادی در دهمین کنگرسیاستطرح اقتصادی نپ یا *

 رسید. در این کنگره لنین اظهار داشت که نباید برای پیروزی قبل از موعد یک نوع سوسیالیسم غیر

های دستایم ولی اکنون بهتر است با چوبممکن لجاجت نشان بدهیم، ما تاکنون مرتکب اشتباهاتی شده

داری از فقر وحشت داشته باشیم.راه برویم تا اصالً راه نرویم، چون ما باید بیش از سرمایهداری سرمایه
 داشتن صورت در فقط کارگری دولت ...بار و خوار رشته در ما سیاست هایموفقیت» لنین باز هم گفت:

واقعی کافی خوار و بار قادر خواهد بود از لحاظ اقتصادی روی پای خود استوار بایستد و  ۀخیرذ یک

ه مین نماید و یک سیستم مالی صحیح بأگی ولی بالانحراف، تهاحیای صنایع بزرگ را، گرچه به آهست

 )لنین جلد دوم قسمت دوم(« وجود آورد.



 

 

جنبش چپ افغانستان | مشعل رهایی  | 266 

 

 
 

سازد که اگر اما تجارب تلخ در کنار آن ضرورت چیز دیگری را نیز روشن می

های سوسیالیستی در آن نهفته بدان پرداخته نشود  راز شکست بسیاری از دولت

 بوده است

سازند، ماندۀ انقالب را میرَو و عقبکه بخش میانه یهای وسیعآن توده

جهت ارادۀ ینا متأسفانه از نظر کمیت نسبت به بخش انقالبی اکثریت اند و از

 گرددشان تعین کنندۀ سرنوشت انقالب می

گوید به اتکأ به انگیزۀ مادی و با پشتیبانی انگیزۀ معنوی درست لنین وقتی می

 ینا که به انقالب پیوسته اند و در یهایهمین مشکل را در نظر دارد. یعنی توده

های مردم انقالب را همراهی کرده و به دشمن راه قربانی داده و آن بخش از توده

که بعد از برقراری رژیم انقالبی به یک رفاه نسبی نرسند، صورتی اند درنپیوسته

داری شکست خوردۀ داخلی، بزرگترین انقالب در مبارزه با امپریالیسم و سرمایه

گرفته  صورت یکشورهای ب مخصوصاً درانقالدهدپشتیبان خود را از دست می

مانده و یا کشورهای جهان سوم با داری عقبسرمایه گیرد یا کشورهاییا می

 داری هستندبقایای فیودالی و حتی برده

گی قرون در تمام ساحات همانددر چنین شرایطی اگر انقالب نتواند علیه عقب

داری ثابت کند و ظام سرمایهفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برتری خود را بر ن

ین عرصه نیز ا انقالب را در عرصۀ تولید و رشد توسعۀ اقتصادی به پیش نبرد، در

داری برتری خود را تثبیت نتواند و تنها عدالت را در حالت رشد به نظام سرمایه

و توسعۀ اقتصادی موجود به عوض تقسیم رفاه به تقسیم فقر بسنده کند انقالب 

آورده که اکثریت تودۀ مردم دیگر به دنبال  خواسته شرایطی را بارخواسته یا نا

 ۀاستفادوءگونه برای سآگاه نرفته، اینکارگران و دهقانان کارگر وۀهنگ طبقآپیش

شود که این داری شکست خوردۀ داخلی شرایط فراهم  میامپریالیسم و سرمایه

 پشتوانۀ انقالب را به ضد انقالب تبدیل کنند
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جهت انقالب پیشاپیش باید در دستور کار خود داشته باشد که بر ینا از

 های مردم نیز انقالب را واقعیت ببخشددسترخوان

علمی و اقتصادی بزرگ که نتواند رفاه اجتماعی را   «های حیثیتیپروژه»

همان ه و باثمرتر بسازد، جوامع سوسیالیستی را ب ترتر با کیفیتهرروزه رنگین

 ند.امواجه خواهند کرد که اکنون مواجه بوده سرنوشتی

کنند که رفاه که فکر میداری شدن نیست. کسانیرفاه سوسیالیستی، سرمایه

دهد، درست داری امکان بال و پَر میبین اقشار وسیع مردم به نظام سرمایه در

گی اجتماعی با همانددهد که عقبواقعیات نشان می .مخالف واقعیت قرار دارند

ها برعکس برای دشمنان انقالب زمینه را فراهم سنده کردن جامعه به حداقلب

سازد که اکثریت مردم را از انقالب دور کرده و تخریب نظام را با خراب کردن می

خواهند می هگی روزمرههای مردم در زندزند. تودهاذهان مردم بیشتر دامن می

از یک طرف به فساد  .باال رونده ببینندصورت رفاه گسترده و ه ثمرۀ انقالب را ب

داری عجین است در مقابله قرار گرفته و صفوف مردم که با فکر و عمل سرمایه

داری است هرگز به سرمایهکه برای شان رفاه و آزادی آورده برای حفظ نظامی

های شان امپریالیسم اجازه نخواهند داد که از نومیدی و برآورده نشدن خواست

 .استفاده کنندوءب ساز انقال

های اکثریت های انقالب و دولت انقالبی با خواستگی خواستهخوردبرهم

رسد که برای پیشگیری ی مییجاه اند معموالً بمردمی که از انقالب نومید شده

 گردد. درهای انقالبی وضع اضطراری نظامی و پولیسی برقرار میاز سقوط نظام

داری طرف امپریالیسم، سرمایه دهد، از یکر خ میجاست که فاجعۀ اصلی این

اندازد و از طرف دیگر خواهد نظام انقالبی را از پا بیشکست خوردۀ داخلی می

جاست که حزب و دولت انقالبی که نارضایتی گستردۀ مردم دهان باز میکند. این

 ساناز اکثریت تودۀ مردم جدا گشته برای بقا در مقابل هردوی این خطر هم
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شود که امپریالیسم و نیروهای ارتجاع داخل نیز امکان کند و چنین میعمل می

 یابد که بر موج نا رضایتی مردم سوار شده و انقالب را به شکست بکشانندمی

های انقالبی را عواقب دیگر این وضع آن است که احزاب انقالبی و دولت

با تجرید شدن از توده، انواع و الرغم میل شان در مقابل توده قرار داده و علی

اقسام از فساد معنوی، اخالقی، ایدیولوژیکی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره 

را در حزب و در رأس قدرت زده به نحوی قشر جدید ممتاز در حزب و دولت 

کند. برای چنین قدرت جدید جهت حفظ منافع هرگونه سرکوب عرض وجود می

بی یافته و از حزب و دولت و جامعۀ انقالبی جز اسم و فشار پولیسی توجیه انقال

 ماندچیزی دیگری باقی نمی

 آزادی بیان

مبارزه با جریان پرولتاریایی از آن  آزادی بیان، مفهومی است که بورژوازی در

کوشد نظام خود را که در آن حقوق جوید. بورژوازی همیشه میبیشتر سود می

 از ارکان آن است وانمود کند «آزادی بیان»فرد حفاظت شده و 

آزادی »که مباهات به سر بورژوازی باوجود این های هزارمطبوعات، رسانه

 پردازندها و حقایق میکنند، به کتمان تمام واقعیتمی «بیان

داری از طرف مبارزۀ ی که در نظام سرمایهیهایک قسمتی از آزادی اگر در

ه است، گاهی بعضی حقایق و واقعیات را مستمر پرولتاریایی بر آن تحمیل گشت

های غرب و اکنون رسانه «سر و پایاژدهای بی»کند، اما در مجموع این بیان می

های اجتماعی انترنت را نیز در اختیار دارند چنان فضای تیره و تاری از که شبکه

نشانند که مخاطب نتواند علت العلل تمام  واقعیات را در ذهن مخاطبان می

 ها پیدا کندهای جهان را در زیر این طوفان از رسانهنابسامانی
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های داری، مطبوعات و رسانههای سرمایهبا اعتراف بعضی از ایدیولوگ

برابر  ها درگاهها و قتلکند که بمباردمان و زندانداری همان کاری را میسرمایه

 آن ناتوان اند

بورژوازی  «آزادی بیان»ریایی که این مقابل جریان مبارزات طبقاتی پرولتا در

بینند، این ترین شیوه در برابر مبارزات انقالبی میترین و محیلرا یکی از مهیب

 آید که پس هر نوع آزادی بیان خصلت بورژوایی دارداشتباه به وجود می

های مردم در مقابل اسارت بورژوازی در اشکال گوناگون آن اگر پرولتاریا و توده

دانند، بورژوازی را به حق، ضد آزادی بیان واقعی می «آزادی بیان»زمند و رمی

گونه شک و تردیدی باید مبارزان پرولتاریایی و نظام انقالبی مجری پس بدون هیچ

 آزادی بیان واقعی باشند دارو پرچم

در آن ب رهه و در شرایط معینی درست « پاریسکمون» نقد مارکس و انگلس از

کردند، های بورژوازی را ممنوع میبایستی کمونارها، روزنامههست که میبود و 

اکنون باید تدارک همه جانبۀ آن هم که پیش روی ما قرار دارد و ازاما در انقالبی

را بگیریم، باید به آزادی بیان برای اکثریت مردم  و متحدین ما در انقالب شرایط 

 الزم را به وجود بیاوریم

 «روزا لوکزامبورگ»کنیم باید بر این نظریۀ درخشان آزادی تالش می ما که برای

 قهرمانان مبارزات پرولتاریایی تکیه کنیم:  از

 «.آزادی در گام اول آزادی برای دگر اندیشان است»
درست است که بورژوازی از تمام طرق، وسایل و ابزار گوناگون برای تخریب 

کند. اما انقالب باید تمایز بین امپریالیسم و یک انقالب و نظام انقالبی تالش می

بورژوازی شکست خورده را از یک طرف و سایر دگراندیشان که قضایا را از 

 نگرند، بپذیردهای دیگر میدیدگاه
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حال با دشمنان ما که کامالً با ما نیستند و در عین یپنداری نیروهایدشمن

ها های انقالبی را از تودهند که رژیماهای مهیبی بودهدر تعارض قرار دارند ضربه

 اندتجرید نموده

طوریکه در بحث رفاه متذکر شدیم نیروهای شرکت کننده در انقالب همان

ها را در یک روز یا مدت کوتاه به زور و توان اینکنند. نمیهمه یکسان فکر نمی

ها، زندانها را دشمن پنداشته به فکر ساخت و اگر چنین نشود آنیا تهدید هم

 ها سپردها و حتی کشتارگاهاردوگاه

چنین سیاستی که از یک طرف به طور واضح و آشکار ضدعدالت و ضد پرولتاریا 

گردد، نیروهای وسیعی از متحدین انقالب، عمالً به و ضدانقالب است سبب می

در واقعیت دو دستی تقدیم کردن متحدان ما  ایندشمنان انقالب تبدیل گردند

 باشدی ضد انقالب، امپریالیسم و بورژوازی میبرا

همین مبناست که حتی پیش از انقالب نیز با چنین درک کودکانه در  بر

گیرد که در سایر ها، جنایاتی صورت میهای سازمانی و حزبی و جنبشحلقه

 کشورها و همچنان در افغانستان شاهد آن هستیم

بگذار صد گل بشکفد و صد مکتب با هم »مبنی بر  «مائوتسه دون»بیان 

در بین نیروهای *«متقابلو کنترولالمدت طویلزیستی هم»و حتی  «.رقابت کند

 های تابناک انقالبی در جهان استخلق، از اندیشه ۀگوناگون درون مجموع

                                                             
 :«حل صحیح تضادهای درون خلق» ۀمائوتسه دون، رسال*

المدت و کنترل همزیستی طویل» و «.بگذار صد گل بشکفد، بگذار صد مکتب باهم رقابت کند»شعارهای 

اند؟ این شعارها طبق اوضاع مشخص چین و بر اساس قبول این حقیقت که چگونه مطرح شده «متقابل

در تسریع  ند، و همچنین بر اساس نیاز مبرم کشوراسوسیالیستی هنوز تضادهای مختلف موجود ۀجامع در
بگذار صد گل بشکفد، بگذاز صد مکتب با هم »اند. رهنمود رشد و تکامل اقتصاد و فرهنگ، تدوین گشته

رهنمودی است که سبب تسریع رشد هنر و پیشرفت علوم و رونق فرهنگ سوسیالیستی  «رقابت کند.

ند و مکاتب مختلف علوم توانند آزادانه تکامل یابهای گوناگون هنر میگردد. اشکال و سبککشور ما می

توانند آزادانه با هم رقابت کنند. ما معتقیدیم که تحمیل سبک هنری و مکتب معین و قدغن کردن می
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رساند. مسایل حق و ناحق در هنر تدابیر اداری به رشد هنر و علم زیان می ۀویسله سبک مکتب دیگر ب

مندان و پراتیک هنری و علمی حل شوند، نه و علم، باید از طریق بحث آزادانه محافل هنرمندان و دانش

 از طریق سطحی و ساده. 
 ۀآزمایشی است. در گذشته پدید ۀیک مرحله احتیاج ب برای تشخیص صحت و یا سقم یک مطلب اکثراً

بایستی فقط در جریان پر پیچ و شد و مینو و صحیح در بدو امر اغلب مورد قبول اکثر مردم واقع نمی

دانند، صحیح و خوب را در بدو امر چون گل خوشبو نمی ۀد. اغلب مردم یک پدیدخم مبارزه رشد یاب

 نگرندعلف سمی می ۀمثابه بلکه بدان ب
شد و شمسی و تئوری تکامل داروین نادرست شمرده می ۀمنظوم ۀکوپرنیک دربار ۀزمانی بود که نظری

های مشابه زیاد تاریخ چین نیز نمونهبایست طی مبارزۀ سخت صحت خود را به اثبات رسانند در می

سوسیالیستیی با شرایط در جامعه کهن از اساس فرق  ۀنو در جامع ۀاست. شرایط برای رشد یک پدید

 مراتب بر آن برتری دارده کند و بمی
گردد و پیشنهادات سته جلوگیری میشود که از رشد نیروهای نورَکرات دیده میه باوجود این هنوز ب

توان سدی علت عدم تشخیص نیز میه شود، نه در اثر تضییقات عمدی بلکه تنها برکوب میمنطقی س

علم و هنر در تشخیص صحیح از  ۀجهت باید در عرصآورد. بدین های نوین پدیددر راه رشد پدیده

 نظر ماه اری کرد. بدهای عجوالنه خودگیریناصحیح محتاط بود، بحث آزاد را تشویق نمود و از نتیجه
 موفقیت آمیز علم و هنر کمک کند تواند به تکامل نسبتاًچنین برخوردی می

مارکسیسم نیز در جریان مبارزه تکامل یافته است. مارکسیسم در ابتدا آماج حمالت گوناگون قرار 

ه گیرد و بشد و هنوز هم در بسیاری از نقاط جهان مورد حمله قرار میسمی شمرده میگرفت و علفمی

شود. در کشورهای سوسیالیستی مارکسیسم موضع دیگری دارد. معذلک، علف سمی محسوب می ۀمثاب
های غیر مارکسیستی و ضد مارکسیستی هنوز موجودند. در چین، گرچه ولوژییدر این کشورها نیز اید

 طور اساسی انجام یافته و مبارزات طبقاتی وسیع وه تحول سوسیالیستی در مورد سیستم مالکیت ب

طور عمده پایان پذیرفته، ولی بقایای طبقات ه انقالب است، ب ۀدور ۀای که مشخصآسای تودهطوفان
بورژوازی سرنگون شده مالکان ارضی و کمپرادورها هنوز موجود است، بورژوازی هنوز بر جاست و خرده

ولتاریا و بورژوازی، طبقاتی بین پر ۀتازه در حال تحول است. مبارزه طبقاتی هنوز تمام نشده است، مبارز

ۀ بین پرولتاریا و بورژوازی در زمین طبقاتی ۀطبقاتی بین نیروهای سیاسی گوناگون و مبارز ۀمبارز

ای طوالنی و پیچیده خواهد بود و حتی گاهی بسیار حدت خواهد یافت. پرولتاریا ایدئولوژیک هنوز مبارزه
د و بورژوازی نیز سعی دارد تا جهان را بینی خود دگرکون سازکند تا جهان را طبق جهانکوشش می

سوسیالیسم یا  «هبر ک هپیروزی ک» بینی خود تغییر دهد و در این مورد این مسئلهطبق جهان

السابق چه در میان تمام جمعیت و چه در ها کمافیاست. مارکسیستحل نشده داری، هنوز عمالًسرمایه

 سم باید همچنان در جریان مبارزه رشد و تکامل یابد دراند. از اینرو مارکسیمیان روشنفکران در اقلیت
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 ۀطور قطع چنین خواهد بود. یک پدیده است، اکنون هم چنین است و در آینده، نیز بگذشته چنین بوده

یابد. راستی، خوبی و زیبایی همیشه ناصحیح رشد می ۀصحیح همیشه در جریان مبارزه علیه یک پدید

ه که بشر بمحض اینه کند، بتی وجود داشته و در مبارزه با آن رشد میدر مقابل ناراستی، بدی و زش
دور اندازد و حقیقت مشخص را بپذیرد، آنگاه حقیقت نو علیه نظرات ه طور کلی کذب و ناراستی را ب

خیزد، این مبارزه هرگز پایان پذیر نیست. این قانون تکامل حقیقت است مبارزه بر میه نادرست جدید ب

 باشدطبعاً قانون تکامل مارکسیسم نیز میو 

داری معلوم شود، هنوز که در کشور ما نتیجه مبارزه ایدئولوژیک بین سوسیالیسم و سرمایهبرای این
کهن  ۀثیر بورژوازی و روشنفکرانی که از جامعأست که تا دورانی بس طوالنی الزم است، علت آن این

تی در کشور ما برای مدتی طوالنی همچنان باقی خواهد ماند. ولوژیک طبقایصورت ایده اند، ببرخاسته

نشناسیم، مرتکب اشتباه عظیمی خواهیم شد و مبارزه ایدیولوژیک  ا و یا اصالًاگر ما این حقیقت را کاملً

 را از نظر فرو خواهیم گذاشت
خشن و قهرآمیز متوسل  هایکند در این مبارزه نباید به شیوهمبارزه ایدیولوژیک با سایر مبارزات فرق می

ایدیولوژیک برتری  ۀکار بست. اکنون سوسیالیسم در مبارزه استدالل را ب ۀشد، بلکه باید شیوۀ پ رحوصل

کشان تحت رهبر پرولتاریا است. حزب کمونیست صاحب اقتدار دولت در دست زحمت ۀدارد. قدرت عمد

تواند تی وجود دارد، ولی هر فرد منصف میالعاده است. گرچه در کار ما نواقص و اشتباهاو اعتبار فوق
نحو احسن ه ببیند که ما نسبت به خلق وفا داریم و مصمم و قادریم که به اتفاق خلق میهن مان را ب

های بازهم بزرگتری موفقیتایم و در آینده هم بههای بزرگی نایل گردیدهبسازیم و تاکنون نیز به کامیابی

اند، کهن برخاسته ۀاکثریت قاطع عناصر بورژوازی و روشنفکرانی که از جامعدست خواهیم یافت. 

دانند  خوبی میه ها در راه میهن سوسیالیستی شگوفان خود حاضر به خدمت اند و بپرستند. آنمیهن
شوند، روی گردانند، کشان که از طرف حزب کمونیستی رهبری میکه از امر سوسیالیسم و از زحمتچنان

 خواهد داشت و نه آینده درخشانی. یاتکای ۀنه نقط

افکار هدایت کننده پذیرفته  ۀمثابه کنند؛ اکنون که اکثریت مردم کشور ما مارکسیسم را باز ما سوال می
  !توانرا مورد انتقاد قرار داد؟  البته که می توان آناست، آیا باز می

ارد. اگر مارکسیسم از انتقاد وحشت مارکسیسم یک حقیقت علمی است و از هیچ انتقادی وحشت ند

ها یدیالیستآست که ا خورد. مگر نه اینشد، دیگر به هیچ دردی نمیداشت و اگر با انتقاد مغلوب میمی

که حاملین افکار بورژوایی  ستا گیرند؟ مگر نه اینباد انتقاد میه طریق گوناگون مارکسیسم را به هر روز ب
طر ق مختلف مورد انتقاد قرار ه ییر افکار خود نیستند و مارکسیسم را ببورژوایی که مایل به تغو خرده

ها عکس، مارکسیسته کسی ترس و وحشت داشته باشند. بها نباید از انتقاد هیچدهند؟ مارکسیستمی

باید خود را در آتش انتقاد و در طوفان مبارزه آبدیده کنند، رشد و تکامل دهند و دایماً مواضع نوینی را 

ن یثیر واکسأت ۀانسان در نتیج .مبارزه علیه افکار نادرست مانند واکسیناسیون است تسخیر نمایند
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توانستند در جنبش انقالبی هم در چین که این تِزهای درخشان میباوجود آن

زمان رهبری  را بار بیاورند، اما متأسفانه در یشورها تحول عمیقسایر ک و هم در

بر حزب و دولت چین کمتر، این ِتزهای درخشان مورد  «مائوتسه دون»رفیق 

 تطبیق قرار گرفتند

صورت با آزادی بیان اند. بدیناما این تِزها همچنان اعتبار خود را حفظ کرده

چنان پایگاهی به وجود آورد که امپریالیسم و مجموعۀ خلق  توان درانقالبی می

 بین متحدین ما ، ناراضیان را پیدا کنند ارتجاع نتوانند در

پرورانند. نظام های سیاسی در هر نظام دشمن میفراموش نکنیم که زندان

 آوردپولیسی و سرکوب، شورش ضد سرکوب را بار می

جنگ اتفاقات ناگواری پیش های یک نظام انقالبی ممکن است در میدان در

آزمایی نباشند، قابل گزارش، پیگیری و راستی این اتفاقات ناگوار بیایند، اما اگر

 رد.عدالتی ارتجاعی را به رنگ دیگری در جامعه پیاده خواهیم کما همان بی

چه قانونیت بورژوایی و قانونیت و عدالت انقالبی باید به صدها مرتبه از آن

تر باشد. سرکوب و حذف فزیکی تر و عادالنهیی ادعا دارد شفافدموکراسی بورژوا

اگر در مدت کوتاهی نتیجۀ ناپایدار داشته باشد در درازمدت کامالً آفتی بر ضد 

جاست که باید تکیه بر تربیت، تفاهم و قناعت ینا است. ازهای انقالبی بودهنظام

بینابینی و ناراضی را با را وسیعاً سیاست اصلی خود گردانیم و نباید نیروهای 

 دشمنان یکی پنداریم

دیکتاتوری پرولتاریا در گام اول دیکتاتوری بر بورژوازی است، که هنوز در 

ست که دیکتاتوری پرولتاریا ا ین زمینه اینا کشد. اشتباه رایج درجامعه نفس می

                                                             
رویند، نیروی حیاتی زیادی خانه میلکه در گ هاییهکند. گیاونیت بیشتری در برابر بیماری پیدا میئمص

موضع رهبری  «.ابت کندبگذار صد گل بشکفد، بگذار صد مکتب با هم رق»نخواهند داشت. اجرای رهنمود 

)تکیه  نماید.را تقویت می کند، بلکه بالعکس آنمارکسیسم را در صحنه ایدیولوژیک تضعیف نمی ۀکنند

 روی کلمات از ماست.(
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جا لکه تا بدانپردازد، باند به دیکتاتوری مینه تنها بر خلق که پایگاه انقالب و نظام

کند که دیکتاتوری پرولتاریا بر بورژوازی نه، بلکه دنبالۀ انحراف امتداد پیدا می

 ود.شدیکتاتوری بر پرولتاریا  و سایر اقشار مردم حاکم می

باید در نظر گرفت که دیکتاتوری پرولتاریا تنها اعمال زور نظامی پولیسی 

ها چه رآیی پرولتاریا را در همه زمینهنیست، بلکه دیکتاتوری پرولتاریا برتری و کا

گذارد. این برتری تحمیل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به نمایش می

سازند نیست بلکه بیشتر از طریق توضیح و قناعت به مردم که مجموعۀ خلق را می

گی هها برتری  و شایستها بنگرند که پرولتاریا در همه زمینهگیرد تا آنانجام می

 خود را بر بورژوازی و نظام بورژوازی دارد

دیکتاتوری پرولتاریا در معنی دیگر، خودآزادی پرولتاریایی و مردمی است که 

 بر آزادی کاذب و پ ر از دروغ و ریای بورژوازی برتری دارد

 نکاتی پیرامون قیام همگانی

ما آغاز باید در نظر داشت که انقالب آینده در کشور ما از مبارزات کنونی 

رسد تقریباً یک که انقالب یک پروسه است و به مراحل تکامل میشود. اینمی

تر مفهوم همگانی و عام است. اما در کشور ما این انقالب در ایجاد و هر چه گسترده

شود و از طرف دیگر در هر گام بخشی شدن اپوزیسیون سیاسی اجتماعی آغاز می

 کندیاز قدرت سیاسی را از پایین تصرف م

بینانه خواهد بود که دشمنان انقالب مخصوصًا اما این تصور بسیار خوش

های امپریالیسم امریکا و بورژوازی برآمده از جنگ به همراه بقایای مربوط رژیم

ها، اپوزیسیون سیاسی اجتماعی را که دولتسابق سیاسی اجتماعی در شکل شبه

 رو به گسترش باشد تحمل کنند

تواند در اشکال گوناگون که اپوزیسیون سیاسی اجتماعی می جاستینا از

متحد ملی را نیز به دوش  ۀحال نقش جبهعین تر کرده و دررا گسترده همبارز
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بگیرد. ما اکنون در برابر یک نیروی دیگری که از دامن امپریالیسم و ارتجاع 

 منطقه زاده شده است قرار داریم

م تنظیمی مجبور ساخته خواهند شد که متحدًا سجهادیدیر یا زود طالبان و 

منافع امپریالیسم امریکا را در منطقه و به خصوص افغانستان به پاسبانی بپردازند. 

را  هجا نیروهای انقالبی در هر موقعیتی که باشند مجبور اند مسیر مبارزدر این

 طوری سازمان بدهند که این دو نیرو آماج انقالب باشند

های مخلوق امریکا در منطقه بیشتر با هم ه آیا این دو نیرو و سایر شبکهکاین

شدن نیروهای تر و فعالگیرند یا در رقابت، مربوط  به گستردهدر تبانی قرار می

ها در تقسیم توان تصور کرد که رقابتانقالب است. اما در سیمای کنونی می

 اهد شدقدرت و امکانات و مناطق در شکل دیگر گسترده خو

تواند مثل رژیم ایران مرکزیت ایجاد کند، زیرا برای این قدرت ترکیبی نمی

مراتب مذهب  ۀرژیم ایران ساختار مذهب تشیع نیز که تقریباً به نحوی سلسل

کاتولیک مسیحی را دارد، کمک کرد که چنین رژیمی پای بگیرد، اما در 

 یاجازه نخواهد داد که رژیم افغانستان این عامل به اضافۀ بدویت نیروهای مذهبی

 از نوع ایران را در افغانستان ایجاد کنند

آن در افغانستان ممکن  ۀوجه نمونله طور دیگریست که به هیچئدر پاکستان مس

 *نخواهد بود.

المسلمین تقریباً نیروی متحد و با نمونۀ مصر نشان داد که هر چند اخوان

از نظامیان و نا رضایتی مردم  یبکۀ بزرگساختار تشکیالتی مدرن بود، اما وجود ش

 مانع از تشکیل رژیم نوع ایران در مصر گردید

                                                             
در پاکستان قبل از ایجاد دولت اسالمی، دولت نظامی میراث استعمار انگلیسی وجود داشت. هرچند *

دولت پاکستان که یک نظام نوکر نظامی در منطقه بود، در مناسبات  پاکستان با دالیل دینی ایجاد شد اما

 سیاسی یک دولت اسالمی مانند امروز نبود.
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ست که وضع درهم ا این چند نمونه باتوجه به مشخصات افغانستان گویای این

های کوچک همچنان ادامه پیدا خواهد کرد الجزایر دولتبرهم کنونی و مجمعو 

اپوزیسیون سیاسی اجتماعی نیرومند، این نیروها را که جنبش مردمی با تا زمانی

از عرصۀ جامعه بیرون رانده و دولت مردمی را که ساختمانش از قبل آغاز شده 

 جایش قرار دهد باشد بر

ین موضوع که آیا طالبان خواهند آمد، به چه نوعی خواهند ا وارد شدن در

ه حداقل نخواهد بود.  لئین مسا آمد، در چه موقعیتی خواهند بود؟ بحث ما در

 ۀکه جنبش چپ باید به یک نیرو تبدیل گردد و در عرصاین ها برزیرا این بحث

را به  ایتشکیالتی وسیع قدرت توده ایجامعه و سیاست برآمد کند و با کار توده

شود از کنار آن گذشت همین چه که نمیوجود آورد، تأثیری نخواهد داشت. آن

 .ها را عملی کنددر مقابل خود باید قرار دهد و آن وظایفی است که جنبش چپ

که جنبش نیروهای دشمن هرکه باشند و در هر موقعیتی که باشند تا زمانی

جامعه تبدیل کند به اجحاف ادامه خواهند  ۀدر عرص یچپ نتواند خود را به نیروی

 داد

یک قدرت  ۀست که موجودیت خود را به مثابا برای جنبش چپ مهم این

که در مقابل نیروهای موجود و شرایط مختلف چگونه اقعیت ببخشد. اینو

گیری خواهد کرد مربوط به آن است که جنبش چپ اول به نیرو تبدیل موضع

 شده و درک خود را از خود و دشمن روشن کند

تواند از یک حیاتی است و ما را می دیگری که برای جنبش چپ بسیار ۀنکت

لۀ دین و مذهب در جامعۀ افغانستان است. ئبکشاند مسدیگر  افراط به افراط

بخش بزرگ جنبش چپ که در آغاز هر دو تجاوز موازی در مورد دین و مذهب 
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بینی طلبانه راست شده بود، اکنون اگر نتواند از واقعهای تسلیمدچار اندیشه

 *د.ین زمینه جا را خالی کنا تیوریک استفاده کند، ممکن است به افراط چپ در

ترین نکته در رابطۀ دین این است که نباید جنبش چپ از موضع مخالف مهم

 درست به همان تحلیل در رابطۀ دین برسد که خود دین ادعای آن را دارد

کوشند خود را یک پدیدۀ آسمانی، الهی و مطلق و همه ادیان و مذاهب می

ی را در وجود دین تمام تغییرات منفی اجتماع اگر ما نیززمانی معرفی دارند

های خالصه کنیم درست از موضع مقابل اما به همان استقالل دین از پدیده

 رسیماجتماعی می

های های تاریخی اجتماعی هستند که در مقاطع و پیچشدین و مذهب پدیده

کنند. بدین لحاظ باید نیروهای مذهبی را ثیر خود را آشکار میأاجتماعی اندازۀ ت

های سیاسی در نظر گرفت نه با معیارهای خاستگاه ای اجتماعی وبه مثابۀ نیروه

 دینی و تنها تاریخ دین.

توان چنین نتیجه گرفت که نیروهای موجود جهادی، طالبی داعشی پس می 

کنند، های مردم به آن ظرفیتی که دین را با خود حمل میو غیره، همچنان توده

اندازی امپریالیسم در چنین اثر دست اند که در این مقطع تاریخی و برینیروهای

 اندموقعیتی قرار گرفته

آورند، چون  که چرا تمام نیروهای موجود سر از یخن دین بیرون میاین

خواهی یا بورژوا دموکرات را در قالب های مدرن مشروطهجامعۀ ما که اندیشه

نتوانست  خواهیطلبی مدرن، ناسیونالیسم و جمهوریدموکراتیسم، سلطنت

تجاوز  جا که برای سردمداران هردوچه هم که عرضه کرد از آنعرضه کند و آن

                                                             
در  «اوضاع کنونی و وظایف ما» ۀدر رابطه تفکر راست در مقابل دین و نیروهای سیاسی دینی، رسال *

 اول مشعل رهایی اشتباهات سنگینی دارد که باید در آن باره بیشتر پرداخته شود. ۀشمار
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ها توسط توانستند خطرناک باشند مورد قلع و قمع سیاسی و حتی فزیکی آنمی

 .عمال داخلی قرار گرفتند

های مردم که با دین درد جاست که در جامعه در هردو طرف چه تودهاین

اند، را که از دامن امپریالیسم تولد شده یو چه نیروهایکنند خود را تحمل می

برند. هردو این نکته را دین را به وسیلۀ کشتار تبدیل کرده، از دین استفاده می

های فکری شان خالی گشته رساند که جامعه از وجود سایر نیروها با پرچممی

 است

های ه خواستجاست که جنبش چپ نباید به ظواهر قضایا بنگرد بلکاین در

اند را با ترجمه تیوریک و که در دین غرق گشته یهاینیروهای قدرتمند و توده

های متفاوتی ظاهراً زیر پرچم جا ما با خواستسیاسی دقیق شناسایی کند. این

که دین و  یگی روزمره باوجودههای مردم در زندستیم. مثالً تودههدین مواجه 

اند را مناسک آن را قبول دارند نیروهای دینی که جامعه را به گروگان گرفته

پندارند. پس این نکته بسیار حساس است که ما از ظاهر محکوم و دشمن می

خواهد در قضیه به پشت قضایا نگاه کنیم و دچار آن تحلیلی نگردیم که دین می

 مورد خود ارائه دهد

زی یک موج ضد دین به شکل اعتراض گسترده شده امروز در فضای مجا

است. این پدیده گرچه در مجموع مثبت است اما اگر یک جنبش سیاسی ضد 

دین و مخصوصاً جنبش چپ دچار این توهم شود و از بازشناسی واقعیات صرف 

دین اکتفا کند، آیندۀ جنبش را به خطر خواهد انداخت.  به اعتراض محدود از

تواند وبی است، اما نباید پنداشت که هر نوع سیکوالریسم میسیکوالریسم امر خ

 نقش مثبت را داشته باشد

 « آسمانی»های جای دینه های تاریخی را بکه دروغ یسیکولرهای «دین»

دهند، حتی در بعضی از موارد از دین جهادی، طالبی و داعشی خطرناک قرار می

شود که برای هان چنان تنگ میبعضی از سیکولرهای قومی ج «دین»تر اند. در 
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ریسم نژادپرست  گذارد. این نوع سیکوالیک کتله مردم دیگر جای حیات باقی نمی

 جود، باید به دور انداخت.های تاریخ را میرا که استخوان

ما نوعی از سیکوالریسم بورژوازی امپریالیستی را در افغانستان داریم. این 

جنبش سیاسی کار دیگری ندارد. ما به جنبش سیکوالریسم جز رَم دادن مردم از 

  .بینی سیاسی را دارا باشد باید متکی باشیمسیکوالریسم چپ که واقع
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 دموکراسی ۀکنونی و آیند «دموکراسی»

است که از طرف تجاوزگران امریکایی و  یدموکراسی در شرایط کنونی ادعای

 ت.شرکای شان در افغانستان مطرح شده اس

 «دموکراسی»سو که تجاوز علنی امریکا آغاز شد، ما با چنین  به این 2001از 

 ایممواجه بوده

که به  یهایین مدت چرا نیروهای جهادی و به اصطالح تکنوکراتا که دراین

چپ و دموکرات را که در  ۀاند نیروهای بالقونتوانستهاند، گی از غرب آمدههنمایند

که از آن دموکراسی  ایهجامعه حضور داشتند نابود کنند توجیهی است برای عد

 را استخراج کنند.

که جنبش چپ، دموکرات و ملی در افغانستان نیرومند در واقعیت یکی این

 ت.اند. یکی از دالیل  قضیه این  اسنبوده

های قدرت در خارج و )شامل تمام اهرمهای نظام گیههمه شکست تر ازاما مهم

کند و از است که برای سایر نیروها این امکان را فراهم می داخل دولت مرکزی(

 ند.گی سیاسی اجتماعی ادامه دههآن استفاده کرده تا به زند

اند تا پوشاندهگی نظام که به آن لباس دموکراسی هشود که این شکستتصور می

که در افغانستان زیرا همان طور که قبالً گفتیم تصور این دیرها ادامه پیدا کند.

دست شبیه به دیکتاتوری نظامی مذهبی ایران ساخته شود دولت متمرکز یک

 های دموکرات و عدالتبسیار بعید است. پس برای جنبش چپ و همه جنبش

های نظام تا حد اکثر استفاده کرده و این گیهخواهانه الزم است که از این شکست

وسیع و  اجتماعی-های نظام را با گسترش اپوزیسیون سیاسیگیهشکست

 تر بگردانندگسترده
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جا الزم است که این نکته را یک بار دیگر تأکید کنیم که در امر مبارزه در این

ختن جنبش ها بلکه با برانگیبرای دموکراسی واقعی باز هم نه به کفالت توده

 ها گام گذاریمتوده

چه که در شرایط کنونی الزم است و در صورت توانایی ما از آن باید استفاده آن

 گردد، نباید با رَد یا قبول مذهبی گونۀ قبلی باشد

از نوع پارلمان و شوراهای گوناگون نباید از قبل یا  «انتخابی»وجود نهادهای 

 قبول مطلق یا رَد مطلق گردند

که تشخیص گردد در یک منطقه یا یک زمان توان در صورتیطور مثال میه ب

را ه ین نهادهای ارتجاعی استفاده کرد و در یک مقطع و زمان دیگر آنا معین از

 ممنوع کرد

تغییر خواهد بود که ما جنبش دموکراتیک اما در همه موارد این اصل غیرقابل

ها را برانگیزیم که نیروی ها ببریم و آنتودهخواهی را باید در بین ملی و عدالت

 خود را در جامعه آشکار سازند

گی دشمنان و هجنبش چپ باید از تمام امکاناتی که به علت درهم ریخت

 فعاالنه استفاده کند. ۀشود، با برنامهای قدرت شان حاصل مینهاد

را تربیت کند. برای استفاده هر تریبون ولو کوچک، محدود و ناپایدار کدرهای 

های بین شان دست نیروهای دشمن در رقابته ب ایولی هوشیار باشد که وسیله

 نگردد. 

بریم. کار میه ما انقالبی هستیم و برای تدارک انقالب تمام کوشش خود را ب

ما معتقد به گذار از طریق رفورمیسم نیستیم. اما باید برای ما روشن باشد که تا 

ها در راه سیر راه خود از کوچکترین تا بزرگترین رفورمرسیدن به انقالب در م

 های مردم استفاده بریم.آگاه کردن، بسیج و سازماندهی توده
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که ما مخالف پارلمانتاریسم بورژوازی هستیم اما در صورت لزوم و همچنان

پارلمانی و تمام نهادهای ظاهراً انتخابی نیز حداکثر ۀ تشخیص موقعیت از مبارز

 بریم.الزم را میاستفادۀ 

تواند نقش مهمی در بسیج مردم پیدا فراموش نشود که  مبارزه پارلمانی می

هفت شورا بود که به اعتراض  ۀآن در تاریخ کشور ما انتخابات دور ۀکند. نمون

 عمومی و بیداری مردم منجر شد.

خاطر خط فاصل کشیده شدن ه پارلمانی ب ۀعدم استفاده جنبش چپ از مبارز

کردند، اشتباه بزرگی های پرچم و خلق مطرح میرویزیونیست که پارلمانتاریسمبا 

پارلمانی در  ۀکردیم که استفاده از مبارزبود. ما باید خود و مردم خود را آگاه می

کنار سایر اشکال مبارزه برای رسیدن به انقالب با پارلمانتاریسم که نفی کننده 

 تفاوت بزرگی دارند.باشد، انقالب بوده و جاگزین آن می

پارلمانی و یا شرکت در مبارزات سایر نهادهای انتخابی واقعی و یا ۀ مبارز

گان انقالبی و متحدان ما اهمیت هخاطر فرستادن نماینده حتی ارتجاعی، تنها ب

ها اند که ما با تودهجهت نیز مهم است که این مبارزات مواردیندارد، بلکه از این

 پردازیم.های ما میها و بدیلیم و به تبلیغ آلترناتیفکنرابطه برقرار می

های غربی و عمال خواهیرزمیم. فرق ما با دموکراسیما برای دموکراسی می

قلمچی آن این است که ما برای دموکراسی به آگاه کردن، بسیج، سازماندهی و 

 پردازیم. مبارزه برای دموکراسی برای ماهای مردم میشرکت مستقیم توده

های دموکراتیک مردم چه در روستاها و چه در شهرها با منافع پیونددهی خواست

 کش و مبارزه علیه استثمار خواهد بود.طبقاتی طبقات زحمت

های صادراتی و فریبگرانه نه خود را محدود «دموکراسی»های ما در چارچوب

ها «اسیدموکر»ین ا کنیم. اگر ازهای مردم را مغشوش میکرده و نه ذهن توده

کوشیم با تعمیق و گسترش اپوزیسیون سیاسی اجتماعی هم استفاده گردد، می

 نداشته باشند، ایجاد کنیم. «قانونی»نهادهای واقعاً دموکراتیک را ولو رسیمت 
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خواهیم از فریب دشمنان گوناگون پرده کنیم. اما میما از فریب استفاده نمی

میلیونی سراسر افغانستان هستند. فقط و فقط های برداریم. مالک این وطن، توده

 اند.ها برای ما اصلمنافع ملی، دموکراتیک و طبقاتی توده

دموکراسی، عدالت اجتماعی، حق حاکمیت ملی، حفظ  استقالل یا آزادی ملی،

تمامیت ارضی که از طرف دشمان ما سلب و برباد گشته و هست و بود آن در 

 نونی مردم ما اند. خطر قرار گرفته، از نیازهای ک

جنبش چپ افغانستان مجبور است این نیاز را درک کند و برای آن پاسخ 

 فکری و عملی ارائه دارد.

 و مسائل آن ایجاد حزب طبقۀ کارگر در افغانستان

بیشتر از پنجاه سال به این سو در جنبش چپ افغانستان بحث در رابطۀ ایجاد 

داشته و نظرات مذهبی  سنگین قرارحزب و حتی تصور ایجاد آن در یک ابهام 

 اندگونۀ در رابطه آن مطرح شده

ها کارگر دربین توده ۀین قبیل موجود بودند که  آیا حزب طبقا سواالتی از

های  ها و سواالت ناروشن، جواباین بحث ها؟شود یا خارج از تودهساخته می

 آوردند.ناروشنی را نیز بار می

سازمان رهایی روشن کردیم که در گام  ۀدر رابطدر قسمت اول این رساله  

ین ا که ازاول خود رفتن در بین توده یک مفهوم ناروشن بوده و بیشتر از آن

گرایانه مفهوم یک درک مارکسیستی وجود داشته باشد، درک مذهبی و تقدس

 .مطرح بوده است

رویم و با که در بین جمعی از توده میکردند، همینبیشتر کسان فکر می

است.  ایکنیم همین کار تودهها مناسبات و زمینۀ آشنایی فراهم میآن

بین توده بدون سازمان و بدون برقراری روابط سازمانی خاص  که رفتن دردرحالی
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تواند مبارزه باشد، نمی ۀهای گوناگون در تنوع اشکال و شیوهای تودهکه با الیه

 را استنباط کرد ایکارتوده

صورت ساختن حزب اگر مستلزم این باشد که پیش از به وجود آوردن بدین

حد خاطرات  آوردی دربر قرار کنیم شاید بتوان دست ایهها رابطتشکیالت با توده

کامالً بیگانه  ایخوب برای هر دو طرف باشد، اما با درک مارکسیستی از کار توده

 خواهد بود

یک وحدت  ز معنی گذشتن ازبدون شک فقط با یک سازمان منضبط که ج

سیاسی روشن  ۀایدیولوژیک پایدار براساس مارکسیسم لنینسم را ندارد و برنام

آن قرار داریم،  برای مراحل انقالب و برنامه استراتیژیک و تاکتیکی مرحله که در

 تشکیالتی که به وجود بیایند تشکیالت مارکسیستی نخواهند بود

دقیقی ایدیولوژیک سیاسی تشکیالت خود  ۀچنین حزبی که برپایۀ یک برنام

های آزموده با تخصص که بتواند به تربیت کدرهای کارکند در صورتیرا بنا می

گی را وقف سازمان کرده هاز کدرهای حرفوی که کامالً زند ایهگوناگون و عد

ها تا حد ممکن کمیت با کیفیتی باشند و بتوانند در اثر وحدت بین مارکسیست

وجود بیاورد و وسعت کار آن در سراسر کشور باشد چنین تشکیالتی نیز را به 

 افغانستان گردد کارگر در ۀتواند نقطۀ آغازی برای ایجاد حزب طبقمی

تقسیم مراحل از نوعی که در جنبش چپ افغانستان شایع بود که متأسفانه 

 ره ازگیری نادرستی از جنبش چپ ایران داشت این پروسه را به یک دونمونه

 سازمان و دورۀ خیالی دیگری به حزب تقسیم کرد

که هر حزب خود یک سازمان یا تشکیالت خاص است و هر سازمان درحالی

آغاز حزب طبقه  ۀتواند نقطیا تشکیالتی که شروط باال را در خود داشته باشد می

ام شود تعین کرد که مثالً یک سازمان چپ در کدنمیافغانستان باشد کارگر در

 گیردسال سالگرد بلوغ خود را جشن می
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که از مارکسیسم تواند در صورتییک سازمانی که با شرایط باال ذکر شد می

تیوریک در درون  خوانی نداشته و به جنبش فکری ولنینسم صرف درک کتاب

های خود تشکیالت بپردازد اوضاع را دقیق تشخیص داده و مطابق به آن برنامه

دهند و انجام می ایحال با تربیت کدرهای که کارتودهعین و دررا تنظیم کند 

های گوناگون کناری برای اقشار و طبقات گوناگون مردم. از تعیین تشکیالت

 های صنفی، اتحادیۀ هنرمندان و انواع وهای دهقانی کارگری، اتحادیهاتحادیه

آن تحمیل گردد، امور یک حزب چپ بر  های که نباید انضباط دراقسام تشکیالت

میان این نوع  نظر بگیرد و در بینانه درگی اقشار گوناگون را واقعهبلکه سطح آماد

دموکراسی  توجه به های سازمانی را بدونهسته گوناگون هایتشکیالت

 .ها را در نظر داشته باشیمخوردن استقالل این تشکیالتها و بدون برهمتشکیالت

مراحل کودکی به  تواند یک حزب سیاسی ازمیدر چنین شرایطی است که 

 مراحل بلوغ پا گذارد

گونه اگر تصور شود که چنین حزبی برای همیشه وقتی تشکیل شود همین

باقی خواهد ماند فکر نابجایی است. تاریخ شاهد است که احزاب تازه تشکیل با 

ند. اما این به وجود بیاور ایاند رشد کمی و کیفی گستردهرهبری درست توانسته

هم دیده شده است که یا توسط اشتباه خود حزب و یا سرکوب دشمنان و عوامل 

دست داده و بازهم به مراحل آغازین عودت  گوناگون، حزب نیروهای خود را از

 «حزب»حالت  جهت این درست نیست که ما در هر مرحله ازینا است. ازکرده

 عقب بنشینیم «سازمان»حالت ه ب

تواند حزب نیز مثل شخصیت یا خصوصیت یک انسان است. میشخصیت یک 

طفل باشد جوان شده و پیرشود، مریض شود، به سالمتی برگردد، دچار خطا 

 گردد، خطای خود را اصالح کند و حتی به مرگ زودرس گرفتار شود

تواند مطابق همین پروسه پیش برود و از کارگر افغانستان نیز می ۀحزب طبق

که مارکسیستم لنینیسم به عنوان یک فکر رهنما در کنار یک جنبش آنجایی
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های سر راه آن زنده است خود را از پیچ فکری تیوریک در درون تشکیالت که در

 .برهاند

شود چنین در نظر گرفت که مثالً چه مقدار توده، کارگر را نمی ۀحزب طبق

ست که ا ن است، بلکه مهم ایندر کنار آ ایچه مقدار روشنفکر و روشنفکر توده

 سنگ رشد و تشکیالت آن با ابتکارها و سمت درست مسلح گشته باشد.

خود گذاشته است. حزب،  رابطه با حزب این مهم نیست که چه لقبی را بر در

را در خود نهفته دارد. این  یست که چه محتوایا سازمان و غیره اما مهم این

 .ی چه رسالتی را به دوش خواهد داشتکند چنین حزبمحتواست که تعیین می

هر کشور و همچنان در افغانستان اگر مسیر خود  یک حزب طبقۀ کارگر در

را قدم به قدم با مارکسیسم لنینیسم و پشتوانۀ آن یک جنبش تیوریک و فکری 

تواند به ضد خود در درون تشکیالت و دیگر شرایط ذکر شده حفظ نکند می

لحاظ هرگونه ی خود را از دست بدهد. بدینتبدیل شده و جایگاه تاریخ

ین زمینه نیز سرش به سنگ خورده و پدیدۀ حزب نیز مانند ا گرایی درمطلق

 د.باشهای طبیعی و اجتماعی نسبی  میسایر پدیده

 وحدت در جنبش چپ

جنبش چپ یک ضرورت تاریخی است. این ضرورت تاریخی حکم  وحدت در

 .برای وحدت یک نگرش دقیق داشته باشدکند که جنبش چپ باید می

وحدت ایدیولوژیک به وحدت سیاسی  که یک تشکیالت معین ازطوریهمان

مادی را نشان  وحدت تشیکالتی قدرت معنوی و نهایت در کند و درمی اارتق

تواند همین قاعده را ها و نیروهای چپ نیز نمیدهد. وحدت بین تشکیالتمی

 د.نداشته باش

صورت نسبی ه ها در مقاطع مختلف بجورآمد نیست. هرچند جورآمدوحدت 

 د.دهد اما معموالً عواقب ناخوشایندی را به دنبال داروحدت را تبارز می
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سازمان جوانان »ها و محافلی که توان گفت که نخستین وحدت بین هستهمی

ین وجود آوردند نوعی از جورآمد فکری بوده است. هرچند که اه را ب «مترقی

تواند نمونۀ مساعدی باشد اما با توجه به وجه نمییچه نمونه برای امروز ما به

ترین مفاهیم مارکسیسم و سوسیالیسم که قرار بود عامشرایط همان زمان و این

 .جامعه اشاعه و ترویج یابد، گامی به پیش بوده است علمی در

فتمان وحدت یک مقطع نیست بلکه وحدت یک پروسه است. وحدت یک گ

 کندمی تکامل ،زدایدشود موانع را میاست. گفتمانی که آغاز می* «دیسکورز»یا 

 آحاد و تجربۀ تیوریک رشد و تکامل با وحدت جهتاز این .رسدمی نتیجه و به

 .یابدسو می حدت کننده سمت وو

که وحدت جنبش چپ شامل تمام جزییات اصول اساسی این تصور

همچنین  های سیاسی وایدیولوژیک و جزییات برنامهمارکسیسم یا وحدت 

 .غیر قابل عملی شدن خواهد بود بینانه وتشکیالتی باشد یک تصور غیر واقع

سالم  ۀکه فضای مبارزشرایطی در گونی افکاررابطۀ جزییات تنوع و گونه در

بین یک تشکیالت معین وجود  های مختلف و چه دربین گروه سیاسی چه در

 د.گی همان بخش خواهد بوهشد سبب طراوت و سر زندداشته با

تواند مسیر خود می خواه برسد درکامل و دل ۀکه به نتیجآن وحدت پیش از

 .ها و اشکال عدیدۀ نزدیکی را تجربه کندها، همکاریهماهنگی، همسویی

تواند از ضعف گردد اما نمیآنکه سبب نیرومندی جنبش می وحدت باوجود

تواند شود. نیرومندی که نمینیرومندی ناشی می وحدت از بگیرد.جنبش مایه 

یک نیرومندی ه آحاد کوچکتر خود را مقید کند. بلکه مجبور است خود را ب در

 .جمعی برساند

                                                             
تعاریف زیادی وجود دارد. منظور ما از ۀبه عنوان معادل واژ« گفتمان»در رابطه مفهوم واژه *

پ از گفتگو وحدت فکر و وحدت عمل است که برای وحدت جنبش چ ایجا پروسهاین اصطالح در این

 شود.های مختلف به پیش برده میاز کم به زیاد و از سطح به عمق با شیوه
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توانند تا یک جنبش هستند نمی پس نیروها و آحادی که خواهان وحدت در

این آحاد جنبش چپ جهت این که ضعیف باشند باهم به وحدت برسند. اززمانی

ها باشند باید همان اصل چه حلقه، چه تشکیالت و سازمان چه فرد، چه محفل،

شدن به وحدت تشکیالتی را تجربه  وحدت ایدیولوژیک، وحدت سیاسی و منجر

 .کنند

که موقعیتی که باشد تا زمانی هر جنبش چپ در بخشی از به چه معنی: هر

سته باشد فکر کامل برای خود معین کند و دیدگاه ایدیولوژیک و سیاسی نتوان از

تواند به یک همان بخش کوچک نیز نمی از نظر سیاسی دورنما نداشته باشد در

خواهد ضرورت وحدت که می یجهت هرنیرویینا تشکیالت مناسب برسد. از

آرمانی درک کند، الزم است تا باین  مثابۀ یک ضرورت تاریخی وه کردن را ب

 کیست؟نتیجه برسد که او 

کدام مقطع تاریخی  نظر سیاسی در از باید بداند که چه فکر ایدیولوژیک دارد؟ او

 و چه باید کرد؟ و شرایط قرار دارد؟

روشن است که متناسب با پاسخ مشخص به این سواالت،  تشکیالت متناسب 

 .را نیز باید بسازد یا احیا کند آن

فکری و سیاسی وارد  چنین شرایطی است که نیروهای مختلف با مشخصات در

 .شوندگفتمان وحدت می

اصول وجود  ها، ابهام تئوریک، ابهام سیاسی و ابهام درهنگامی که در دیدگاه

ها پاک و صادقانه بوده، خواهی منویات وحدت کننده داشته باشد، هرچند نیات و

 زداید آبستنشود و این ابهامات را نمیاین ابهام حاصل می نخواهی وحدتی که از

 .تضادهای الینحلی درآینده خواهد بود

گذشته اگر بخشی به نیات خوب  واقع بیشتری از انشعابات جنبش چپ در در

و بد افراد مرتبط بوده بخش آن نتیجۀ منطقی ابهاماتی بوده که در زمان وحدت 

 .صوری نتوانسته بودند، حل گردند
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اشتباهات اساسی ارزیابی و تحلیل گذشته و مخصوصاً سره کردن اشتباهات از 

 دهد که ما چقدر در امر مبارزه جدی هستیمو اشتباهات غیر مهم، نشان می

شاید ما را کمک کند  «.گذشته گذشت فکر آینده را باید کرد»که گفتن این

که باز قدمی به پیش بگذاریم. اما اگر به گذشته به عنوان باری که بر دوش داریم 

حوادث  رویِحال ما را دوباره به همان دنبالهکند، و در عینو حرکت ما را کند می

اندازد، نگاه کنیم باید به این نتیجه برسیم که این بار باید به زمین نهاده شود می

وسایل الزم  این بار )تجربیات مثبت و دستاوردها( را باید گرفت و به  و صرف

 پیش رفت.

ها و مقاالت تحقیقی ابهام باشد اگر رساله که نظریات ما عاری ازبرای این

ین زمینه ارائه گردند کار کمال مطلوبی خواهد بود اما این ا دقیق در مشخص و

توان با پی ندارد می ت را درمقاال ها وحتمیت چنین رساله لزوم و ۀزمین

جای ابهام ه فکر خود را ارائه داد و روشنی تفکر خود را ب های دقیق نیزیادداشت

 د.بیان کر

چنین پروسه ضروری  فرض صداقت و آگاهی علمی درکه پیشجاییآن از

ه پرستی بلکه باندیشی و ب تها و جزماست، بدون شک این نیروها نه به د گم

های اوضاع متمرکز گشته و فکر واحد پرتو آن به ضرورت ی دردانش انقالب

عرصۀ سیاسی و تشکیالتی گسترش دهند. نادرست است ه ایدیولوژیک خود را ب

اگر تصور شود که حتی رسیدن به چنین وحدتی با جشن شادیانه وحدت پایان 

 .بیابد

ایدیولوژیکی  ۀشکل مبارز یک تشکیالت واحد نیز در این پروسه حتی در

 .رسدبه قوام و کمال می ادامه پیدا کرده و

مقوله بهتر بودن  وحدت یک امر و ضرورت تاریخی و اصولی است. در ۀمقول

اساس ضروریات  که شرایط اساسی برای وحدت برگنجد. زمانییا بهتر نبودن نمی

 .انقالب است یادشده مساعد باشد، احتراز از وحدت، خیانت به امر مردم و
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 :اشکال محتوای وحدت

 :توانیم مواجه باشیمراه وحدت با دوگرایش و دو شکل رسیدن به وحدت می ما در

 یک: شکل تقارن منفی

 دو: شکل تقارن مثبت

ترین معیارها قرار دادن است. ترین و حداقلکم در شکل تقارن منفی، وحدت را بر

 ایهتواند زمینمقاطع می این نوع پرداختن کارساده ولی ناکافیست. هرچند در

 .برای نزدیکی باشد

جنبش باشد، باید کوشید  کامل در که برنامه و اراده برای وحدت نسبتاًصورتی در

ها از تقارن منفی به تقارن مثبت یعنی نزدیکی و وحدت بر اصول اساسی و برنامه

 برای وحدت ایدیولوژیک، سیاسی و تشکیالتی فراهم گردد

آغاز یک حرکت  ۀمثابه های حداقلی اگر بیعنی نزدیک شدنتقارن منفی 

باشند، کار خوبی است، اما ماندن در آن حاصلی ندارد. پس راهیان جنبش چپ 

کارگر  ۀدر هر موقعیتی که باشند باید بکوشند، برای ساخته شدن حزب طبق

افغانستان تمام سعی و کوشش خود را بر تقارن مثبت یا نزدیکی حداکثر مواضع 

  خود قرار دهند
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 پیشنهاد

است های  هردو فصل این رساله دقت کنیم انگیزۀ اصلی این بودهاگر به بحث

ها برحذر که چگونه به گذشته نگاه کرده و چطور بتوانیم خود را از تأثیر گذشته

 داریم

ما تا جای ممکن  ۀتوانیم به آینده طوری نگاه کنیم که آینداکنون میهم

را از خود زدوده باشد. از این جهت چند نکتۀ اساسی وجود  اشتباهات گذشته

دارند که ما باید بتوانیم ارزیابی از جنبش چپ را بعد از فروکش کردن دوران 

 26جاوید و اوضاع و احوالی که جنبش را تا پیش از کودتای ۀتظاهرات شعل

 فراگرفته بود، بیرون کشیم 1352سرطان 

ل مورد ئار دارد این است که از میان انبوه مسایگانه راه که در برابر ما قر

ها چه موارد اختالف گذشته به  نکات مورد بحث و انتقاد بپردازیم، که گذشته

های جنبش بلکه مثبت و چه موارد منفی نه صرف حامل اساسی آن، شخصیت

بیشتر بر عوامل و چگونگی برخوردهای ما از درک مفاهیم مانند توده و کار 

 ده استبوای توده

ی که جنبش دچار آن بوده به یک نوع یهاگیبرنامهاز طرف دیگر بی

در هر  یا تقدیرگرایی حاکم بر جنبش منتهی شده است که مخصوصاً« فاتالیسم»

 زمانی بر جنبش مسلط بوده است: ۀسه دور

گی و قرار برنامهرَوی از اوضاع و بیاول، در زمان دهۀ دموکراسی دنباله ۀمرحل

گرفتن ما در برابر امکانات بیرون در عرصۀ جامعه ما را چنان سرگردان کرده بود 

 که به علنی گرایی مطلق روی آوردیم.

روی باز ما به دنباله «داوود خان»دوم، در زمان حکومت کوتاه جمهوری  ۀمرحل

کاری از وضع موجود پرداخته، تسلیم اوضاع شده و عرصۀ کار ما بیشتر مخفی

 ها گردید.رون تشکیالتمطلق در د
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شوروی و امریکا بعد از کودتای ثور  که تجاوز موازی اتحادسوم، زمانی ۀمرحل 

شکل گرفت، پرداختن ما از یک طرف به جنگ و محدود کردن تمام انواع فعالیت 

به زبان دیگر باز هم تسلیم جریان عمومی گشته به استدر این عرصه بوده

 .روی از آن پرداختیمدنباله

 ایهکه برنامدهد که جنبش چپ پیش از آنفقط همین سه تصویر نشان می

برای خود داشته باشد و سازماندهی ایدیولوژیک سیاسی و تشکیالتی خود را 

دار و گسترده سازد با امکانات کم و موجود به دنبال حوادث روز گام گذاشته ریشه

 است

وجود آوردن یک سازمان سرتاسری آید که به خاطر به از اینرو بر ما الزم  می

 منضبط با معیارهای لنینی گام گذاریم

که به این آرمان برسیم و آن را واقعیت ببخشیم پیشنهاد به این سبب برای این

  :دقیق ما این است که

o اندیشند یک جنبش که به سرنوشت جنبش میعرصۀ جنبش و آنانی در

تابوهای گذشته تقدیس خود را نداشته فکری تیوریک گسترده را که در آن 

طوری که کارل مارکس اندازیم. این جنبش فکری تیوریک آنباشد به راه بی

گفت، سرنوشت و پیروزی در مبارزه را،  اول در باریکادها و سنگرهای تئوریک 

 تعیین خواهد کرد

جنبش باید به سوی وحدت سرتاسری گام بگذارد. اما این درک نادرست 

که ما به یک سازمان سرتاسری برسیم همه نهادها، بود پیش از آنخواهد 

 ها و محافل را یکسره به انحالل بکشانیمها و سازمانحلقه

o تواند در آینده کارساز و وجه نمیطلبی در این حلقه به هیچانحالل

جهت الزم است که جنبش فکری و تیوریک را که از این .بخش باشدنتیجه

ها و ها، حلقهمتذکر شدیم در گام اول باید بتواند به تقویت سازماندر باال 
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محافل از طریق تقویت ایدیولوژیک، تئوریک، سیاسی و تشکیالتی منجر شده 

 و  در نظر گرفته شود

o تاریخی شان این خواهد بود که از تمام امکانات موجود  ۀمبارزان چپ وظیف

استفاده کرده، بحث اوضاع کنونی و وظایف چپ در قبال آن را مطرح کرده 

 و این بحث را وسعت و عمق ببخشند.

o های کاذب قومی و جناحی را خورد، در عین ناظر بودن نباید فریب بحث

گردید. بحث جنبش چپ  های پوشالیهای جناحاوضاع، نباید قربانی سیاست

افغانستان در اوضاع کنونی و باتوجه به وظایف آن، بحث خاص جنبش چپ 

های فیسبوکی، قومی و جناحی جهت نباید آن را با بحثاست. از این

 درآمیخت.

وظایف  اند.های مبارزه چپ دو چیز متفاوتوظایف جنبش چپ و شیوه

که کدام نظام  و کدام ل از اینجنبش چپ تا زمانی که اجرا و عملی نشوند، مستق

 دشمن در مقابل ما قرار دارد، همچنان به عنوان وظایف ما ثابت خواهند ماند:

 سازی خود بپردازیم.ما باید به دوباره -

 ما باید به وحدت سرتاسری جنبش چپ برسیم. -

 ما باید سازمان چپ سرتاسری با معیارهای لنینی را به وجود بیاوریم. -

 تواند تغییر داشته باشد و ثابت نخواهد بود. مبارزه ما می ۀاما شیو -

جهت مبارزان چپ افغانستان چه در داخل کشور و چه در خارج کشور ینا از

توانند به مدد تکنولوژی معاصر ارتباطات خود را برای باشند، در شرایط کنونی می

 برانگیختن یک جنبش فکری گسترده، باز و سراسری گسترش ببخشند.

در گام بعدی باید کوشید، این پروسه بیشتر و پیشتر مدنظر باشد و در انجام  

ها به یک نوع جنبش نوسازی در ها و تشکیالتآن کوتاهی صورت نگیرد تا حلقه

خود بپردازند. هرگاه این پروسه اولین نتایج خود را آشکار کند، به همان اندازه 
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سرتاسری بیشتر رنگ واقعیت وجود آوردن یک سازمان ه پروسۀ وحدت برای ب

 گیرد.می

گیرد نه از ضعف.  که تصویر شده است از قدرت صورت میطوریوحدت همان

ها از طریق مبارزۀ ایدیولوژیک تقویت این حلقه ۀدر این میان در جریان پروس

ها، آید که در شرایط کنونی اولین گامسیاسی و تشکیالتی این امکان به دست می

سویی و تفاهم و وحدت، دیدارهای تک تک و جمعی در پروسۀ همبرای 

 کند، برداشته شوندها و سایر اشکال که به شناخت متقابل کمک میراهیهم

ها در کنار آن پروسۀ ها و حلقهجاست که هرچه پروسۀ تقویت سازماناین

ۀ جنبش های پیرامون آیندتر گردند، بحثها اضافهها، همراهیسوییوحدت و هم

ها و سیمینارها امکانات چپ و به وجود آوردن سازمان سرتاسری در کنفرانس

های رویاروی دوجانبه و چندجانبه، زمینه را برای ارادۀ جمعی انترنتی و در مالقات

فراهم خواهد کرد که در مقابل ضرورت انعقاد مجلس مؤسسان را برای ایجاد یک 

 سازمان سرتاسری مهیا گرداند

مؤسسان خواهد توانست با آن نتایجی که انتظار داریم برسد. زیرا مجلس 

ها و ثمرۀ یک مبارزه و جنبش تیوریک گسترده با گذشتن از تقویت سازمان

های جمعی و تک تک خواهد سوییها با درنظرداشت پروسۀ وحدت و همحلقه

 بود

دت های انقالبی وحاین مجلس مؤسسان مطابق قانونمندی تمام تشکیالت

ایدیولوژیک را همراه با وحدت سیاسی به طور مشخص تصویب و در شکل  وحدت 

 تشکیالتی مناسب به آن پیاده خواهد کرد

مجلس مؤسسان ضمن بستن میثاق با آرمان تمام انقالبیون کشور در گذشته 

ها و مبارزات کبیر این جنبش ۀکه خود را وارث و نتیجحال و با اعالم این و

های مبارزان چپ و مبارزات فشانینقالبی آن و تمام جانهای اشخصیت

داند، تشکیالت انقالبی را ناپذیر مردم ما در طول بیشتر از یک قرن میگیهخست
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که به صورت سازمان سرتاسری جنبش چپ افغانستان خواهد بود، بنیاد گذاشته 

سم رهنمای یلنینو جایگاه خالی تشکیالت طبقۀ کارگر افغانستان که مارکسیسم 

 .آن است را پ ر خواهد کرد

قرار  «چه بایدکرد؟»صورت ما باز هم در آن شرایط در مقابل پرسش و بدین

خیزی جنبش ها و دوبارهخواهیم گرفت که پاسخ به آن، باتوجه به شرایط پیشرفت

 چپ باید ارائه گردد.

 اشته باشیم.هرچند ما دورنمای آن وضعیت را از همین حال هم باید در نظر د

 

 

 

 

 

 

 


