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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٧ نومبر ٢٩

  ،»یکارگر زمياليسوس«
 ؟یارتجاع اي یانقالب زمياليسوس 

)١(  

  مقدمه

 نقش شرويپ و شتازيپ گردان ثيح به یزمان که جنبش نيا. ندارد قرار مطلوب تيوضع در ما کشور یانقالب جنبش

 عدم. است داده دست از را الزمش ئیايپو و رفته رخوت به سفانهأمت نکيا کرد، یم أفيا یا توده مبارزات در ريچشمگ

 یبرا یبستر چپ یکرخت و یسست. ماست چپ ینينش عزلت و رخوت نيا ۀعمد عامل ھا توده با فشرده و قيعم ونديپ

 گفته ترک را کشور ،»ندارند وطن کارگران« پرچم افراشتن بر با یا عده .است فراھم نموده کيولوژئديا یھا یماريب

 مجروح شان یطلب ميتسل با را چپ کريپ چنان و گرفته قرار اشغال کنار در یا عده ؛ اندبرده پناه غرب آرام یزندگ به

 ،اند شده ديمون و مأيوس خود یمبارزات ۀگذشت از که ھم یا عده و ددار ازين فراوان یانرژ و زمان به آن اميالت که ساخته

 شيب را چپ بلکه کند، ینم چپ ئیايپو به یکمک اندک تنھا نه که کنند یم عرضه یبيعج یزھايچ و شده یاالتيخ اکنون

  .سازد یم تنبل و بيکاره شيپ از

 تحت کشور کيپرات نظرداشت در بدون اند، شده ندهپناھ اروپا بهً عمدتا که کشور یھا چپ از یشمار ر،ياخ یسالھا در

 در توان یم را آن ميعال که اند گرديده مبتال یتفنن و یاليخ زميمارکس یماريب به رانيا "یتيسيحکمت" یھا سازمان ريثأت

 یحت است؛ یسار ،یکتاب روشنفکران در یماريب نيا. مشاھده کرد »یکارگر زمياليسوس« تحت نام یسرگرم و یباز

 یماريب نيا به امروز فانهأسمت ،دنديکش یم نقد به را شان یقبل تشکالت دون مائوتسه یجلد پنج آثار با یزمان که یانآن

  .اند شده مبتال

 ،»افغانستان یکارگر یھا ستياليسوس سازمان« ۀبدن در توان یمدر افغانستان را  یتفنن »زميمارکس« درشت یھا رگه

 که ھمه به ديد »افغانستان ستياليسوس نيفعال اتحاد« و »ستيمارکس نيفعال از یجمع« ،»افغانستان کاليراد چپ«

 ونديپ یستيتروتسک ًقايعم افکار با ًبعضا و یيستتروتسک شبه افکار با که ھا رگه نيا. نحوی از يک جا آب می خورند

 یدلسوز و نيتمک ،است دناکدر اريبس آنچه اما. است افغانستان در رانيا "زميحکمت" یھو به ھو یکاپ ًعلنا دارند،

  .است اشغالگران و اشغال به )یتفنن زميمارکس( »یکارگر زمياليسوس «پنھان

 از دوره ب »افغانستان یکارگر یھا ستياليسوس« .است گرفته شکل یشمال یاروپا در  ما»یکارگر زمياليسوس«

 خود به را زحمت نيا ھنوز و مانده آنجا در سال یسالھا ؛اند ساخته ليتشک افغانستان زحمتکش دگانيستمد و کارگران
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 با »افغانستان شگاميپ گروه« جاديا از پس افغانستان داخل در ما. برزمند افغانستان کارگران کنار در و نديايب تا نداده

 چپ یماريب سه« ۀرسال ،١٣٨۶ سرطان ماه در. ميشد روه روب یکتب و مدون شکل به »یکارگر زمياليسوس« اتينظر

 ضمن که گرفت قرار ما ارياخت در »ستيمارکس نيفعال از یجمع و افغانستان کاليراد چپ «آدرس از »ستياتوپ یھا

 شگاميپ گروه« ،»افغانستان روشنگران سازمان «ۀمرامنام و »ئیکايامر یدموکراس یالگو افغانستان «ۀرسال نقد

  .بود گرفته نقدبه  عرصه سه در زين را) افغانستان یانقالب سازمان ماقبل التيتشک (»افغانستان

 یھا چپ یماريب سه «ۀرسال نقد به »ستيدگمات کي یماريب دو بر یمکث« ۀرسال در »افغانستان شگاميپ گروه«

 از یجمع«  ھم نه و »افغانستان کاليراد چپ «آدرس از نه ـ را آن پاسخ امروز تا سفانهأمت یول پرداخت، »ستياتوپ

 که ناصر قلم به (»کارگر طبقه موضع از چپ نقد «یھا نوشته آن عکس ؛انستيمآورده تو دسته ب ـ»ستيمارکس نيفعال

 انباشت «،»گفتمان پالتفرم «،)شده نشر »افغانستان یکارگر یھا ستياليسوس سازمان« تيسا وب در یرسم طوره ب

 نيفعال اتحاد از (»زمياليامپر عصر یدموکراس «اواخر نيا در و »کارگر طبقه یبردگ و فقر انباشت ه،يسرما

  .است »ستياتوپ یھا چپ یماريب سه« ھمان تکرار ھا نوشته نيا مفاد که ديرس ما دست به) افغانستان ستياليسوس

 موارد رايز ،دنيبنش بحث به دوباره »افغانستان ستياليسوس نيفعال اتحاد« با که نداشت ميتصم سازمان انقالبی افغانستان

 خالق زميمارکس راه: ميرو یم جداگانه راه دو به ما کدام ھر آن اديبن بر که شده سيون رونيب ًقبال ما انيم اختالف مھم

 به ما). »یکارگر زمياليسوس«(ی تفنن و یانتزاع و دگم »زميمارکس« راه و) دون مائوتسه شهياند زم،ينيلن ـ زميمارکس(

 و زمياليامپر هيعل مبارزه به رود، شيپ به ما کشور یمل طيشرا با ھمگام که یزميمارکس م،يدار باور خالق زميمارکس

 دگانيستمد و کارگران یآزاد و ئیرھا یبرا را یطبقات ۀمبارز ،کند کمک ميزدموکرات به رساند، یاري یمل استقالل

  . نمايد کمک یستياليسوس ۀجامع به دنيرس در را ايپرولتار و ھموار زمياليسوس یبرا را راه نموده، يهتقو

 ینيع طيشرا با  شده،رونيب یکتاب و دگم حالت از که یشرط به است، تيبشر تمام و کارگر ۀطبق ئیرھا علم زم،يمارکس

 اندازه ھر به یتفنن و یانتزاع دگم، »ِمزيمارکس«. نگردد آلوده روشنفکران تفنن با وشود  یعمل خالقانه  گرديده،قيتطب

 کرانيکالس یھا کتاب و قول نقل و نيلن و انگلس مارکس، یھا نام با و یستيمارکس اصطالحات یچاشن با که یا

 ینم شده تيبربر و ستم از تيبشر منجی و خورد ینم کارگر ۀطبق ئیرھا درد به ،زده شود ونديپ و گره زميمارکس

 و فعال ۀمبارز یجا به را دگانيستمد و ايپرولتار ست؛ين خالق ست،ين ايپو ست،ين متحرک ،دگم »ِزميمارکس«. تواند

  .دگانيستمد و ايپرولتار ئیرھا علم جز، تواند یم بوده چه ھر یزميمارکس نيچن ؛کشاند می هيحاش و ترخو به کيناميد

 بحث به «آن نشر از ھدف کهرا نشر نموده  »گفتمان پالتفرم «١٣٩۴ سرطان در »افغانستان ستياليسوس نيفعال اتحاد«

 ميشد ريناگز ، لذاميبدھ فراخوان نيا به یپاسخ تا هخواست آنجا و نجايا ما یرفقا از ًمايمستق و »است اختالف گذاشتن

  .ميبپرداز »یکارگر زمياليسوس« پاسخ به بار نيدوم یبرا

 راه و است دون مائوتسه شهياند زم،ينيلن ـ زميمارکس ما، راه: ميرو یم جداگانه راه دو به ما ،ميگفت فوق در چنانچه

. است شده دهيبرگز نيلن و انگلس مارکس، یھا یوريت یتقلب چمپر تحت که یتفنن »ِزميمارکس« ،»یکارگر زمياليسوس«

 پرتو در را نقد نيا ميھست ريناگز ،بکشيم نئيپا را »یکارگر زمياليسوس «یتقلب پرچم ميبتوان بھتر که نيا یبرا

 یھا توده و ايپرولتار که است یخالق زميمارکس دون، مائوتسه شهياند که ميدھ نشان و ميکن هيتھ زمينيلن ـ زميمارکس

  .ندارد نيستال و نيلن انگلس، مارکس، یھا یوريت با یرتيمغا و رساند زمياليسوس به را ینيچ ۀديستمد

 ،یدوست ھنيم و ھنيم: از عبارتند شده، درج »یکارگر زمياليسوس «یھا نوشته در که یمھم موضوعات ما نظر به

 یم تالش ما. یمل یبورژواز و ايپرولتار و دھقانان و ايرپرولتا ک،يدموکرات انقالب ،یمل بخشئيرھا ۀمبارز و استقالل

 و »یپيسکا «یھا بحث یجا به ما یرفقا. ميدھ پاسخ الذکر  فوقموضوعات به ،جمع نيا یھا نوشته مرور با ميکن
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 ِزميبراليل به دادن تن و یپنھانکار تيرعا بدون و »آموزش« یبرا خانه کي در روشنفکران شدن جرگه و »یپالتاک«

 که اند نموده صيتشخ »یکارگر زمياليسوس« با ما اختالفات مجدد یمرزبند در را درست راه ،»یکارگر زمياليوسس«

 ميخواست ینم ما که ميکن یم یادآوري. است درآمده ريتحر ۀرشت به ھا اختالف نيا مھم بخش یمرزبند یبرا رساله نيا

  .مينداشت ی جز اينا رهچابرای وضاحت بيشتر  اما شود، قول نقل از پر نوشته نيا

  .ادامه دارد

  

 

 


