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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٧ دسمبر ١١

  ،»یکارگر زمياليسوس«
 ؟یارتجاع اي یانقالب زمياليسوس 

)۴(  

   !است یانقالب و یمترق جنگ ی،مل بخشئيرھا جنگ

 هيعل ،خورد یم ھمه ب حالش اصطالحات نيا با و است منزجر یدوست ھنيم و ھنيم از که »یارگرک زمياليسوس«

 یم یارتجاع و هيسرما خدمت در دانسته، زميمارکس خالف راھا آن و دارد قرار زين یمل بخشئيرھا جنگ و استقالل

 کند، یم نينفر را یمل بخشئيھار جنگ و یمل استقالل ،»ندارد وطن« که ئیآنجا از »یکارگر زمياليسوس«. خواند

 خود مزمن عفونت که نيا یبرا و کشد یم تلوار آن هيعل بلکه داند، ینم ھا ستيکمون ۀفيوظ تنھا نه را آن در شرکت

 یچاکر را خود کشور شدن آقا انگلس قول به و ئیرھا و استقالل یبرا مبارزه د،ينما استتار را یمل استقالل هيعل

  .خواند یم هيسرما

: سدينو یم شهياند دون مائوتسه چپ یخواھ استقالل و یمل بخشئيرھا یھا جنگ ۀبار در »یکارگر زمياليسسو«

 یستيکمون یانت استيس کي یخود هيسرما از دفاع ھا ستيکمون یبرا ه،يسرما نظام بر یمتک جامعه در کهيسان ھمان«

ً قايدق... اند هيسرما ھمان خدمت در و یارتجاع یشعارھا زين یخواھ استقالل و یپرست وطن یشعارھا کردن بلند ،است

 »ملت« و هيسرما نظام استقرار یبرا که بود یبورژواز اناتيجر یانقالب فيوظا از یکي نيا آزاد، ی هيسرما جھان در

 آن در .بجنگند و برزمند گانهيب یکشورھا یالياست و زميوداليف هيعل ،)کشور (ئیايجغراف محدوده کي ساکنان یساز

 دفاع است، کارگر طبقه نضج پروسه رشد نفع به که انيجر نيا از که دانستند یم خود فهيوظ زين ھا ستيکمون زمان

 یماريب سه(» ...بود نخواھند و ستندين نبود، ھا ستيکمون یشعارھا ،»استقالل و وطن« یشعارھا ھرگز یول ،ندينما

   پورتال-نقل قول ويراستاری نشده است -)ستياتوپ یھا چپ

. کنند یم کاريپ و کار آن قيتطب یبرا و طرح را شان یشعارھا کشور، اوضاع و طيشرا ليتحل با ھا ستينکمو

 یسخنور یھا یطوط به حالت نيبھتر در ،کنند نيچن اگر .دھند شعار ینيزم جھان یماورا در  حق ندارندھا ستيکمون

 متواتر دارند، قرار کجا در که نيا بدون را کلمات انھم و گرفته ادي آنجا و نجايا از نامرتبط ۀکلم سه دو که مانند یم

  .کنند یم تکرار

 شعار اب اگر امروز مدت انيم و مدت کوتاه شعار. کنند یم طرح یکيالکتيد ليتحل با را شان یشعارھا ھا ستيکمون

 گردد اگر و گردد ینم مطرح ھا ستيکمون طرف از ًقطعا رساند،ن یاري ئینھا ھدف به و شودن داده ونديپ درازمدت
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 را ئینھا ھدف که مدت انيم و مدت کوتاه شعار اگر و ؛است یانقالب ضد و یستيرموفير ،یستياپورتون یشعار نيچن

 با یزميفيپس نيچن اگر و است یانقالب ضد زميفيپس عمل نيا نگردد، طرح مختلف یھا بھانه به کند، تيحما تواند یم

  .است روانه چپ ۀکودکان یماريب انگرينما شود، فورموله یستيکمونً ظاھرا یھا یوريت

 هيسرما هيعل ًظاھرا خواند، یم یدار هيسرما ۀجامع را افغانستان ۀجامع خود التيتخ با که »یکارگر زمياليسوس«

 با را یستياليامپر یبورژواز ،اريبس قھر و کم زور با و دارد قرار)  یستياليامپر ريغ يۀسرما و یستياليامپر يۀسرما(

 جناح انيم تضادھا از استفاده شھامت و تأجر نه ،استيس ھم نه و است بلد کيتاکت نه .می داند کساني یمل یبورژواز

 زمياليسوس «که ئیآنجا از و ؛یستياليامپر یبورژواز هيعل متحد ۀجبھ جاديا یاريھوش نه و دارد را هيسرما مختلف یھا

 مبتذل یباف یوريت جز تواند ینم داده انجام یستياليامپر یازبورژو هيعل یکار چيھ است، زميفيپس بارز ۀنمون »یکارگر

  . یمل بخشئيرھا جنگ و استقالل با تيضد بر یمبتن

 کار را اشغالگران از استقالل حصول یبرا تالش ،می داند هيسرما به مربوط را استقالل که »زمياليسوس «نيا

 یستياليامپر یبورژواز اشغال به و دھند تن استعمار هب که کند یم دعوت ًعمال را ھا توده و داند ینم ھا ستيکمون

 تيمالک را آن »زمياليسوس« نيا که یامر گردد، یم آغاز یمل استقالل پرچم با ھا توده اعتراض رايز نکنند، اعتراض

 نيا. دارد یم باز یمل استقالل پرچم اھتزار یسوه ب حرکت از را ھا توده و خواند یم یارتجاع و یبورژواز

 ئیايپرولتار انقالب آغاز تا ديبا که دھد یم اميپ رهيغ و دره چپه وند،يم باالبلوک، نوار،يش یھا توده به »زمياليسوس«

 به که نيا جز بزنند، اميق به دست یمل استقالل پرچم با یستياليامپر یبورژواز تياجنا هيعل اگر و کنند صبر یجھان

   . دھند ینم انجام یگريد امر د،دھن انجام یارتجاع حرکت و کنند خدمت یبورژواز

 ضد یروھاين ريسا با ئیھمسو در که را یحرکت ھر است، رانيا زميحکمت آن یمتکا که »یکارگر زمياليسوس«

 توده ؛خواند یم هيسرما یچاکر و یارتجاع رد،يگ یم صورت خود »خانه شدن ارباب «یبرا یستياليامپر یبورژواز

. »یستيمارکس «یچاشن با آنھم کند، یم دعوت یستياليامپر یبورژواز به یمزدور و یچاکر زم،يفيپس به را ھا

 یبورژواز قتال و قتل که دھد یم اميپ ھا توده به یمل بخشئيرھا جنگ و استقالل ضد »یکارگر زمياليسوس«

 اعتراض نآ به و ديباش شاھد را »ھا بم مادر« ختنير فرو د،يکن تحمل را ۵٢.ب بمباردمان د،يريبپذ را یستياليامپر

) ندارد ھنيم ايپرولتار رايز (را یجھان یايپرولتار »هيسرما و کار انيم تضاد« چھارچوب در تا ديباش ما منتظر د،ينکن

 ھا توده اما .شود یم گلزار و گل ايدن تمام که است آنگاه م،يکن آغار را یجھان یستياليسوس انقالب و ميساز منسجم

 ھستند، نيخشمگ اند، آمده ستوه به آن تکنوکرات و یمذھب یاديا و یستياليامپر یزبورژوا اشغال و تيجنا از معترضند،

 شرويپ یروھاين  نيرومنددستانا ب یمل استقالل پرچم اھتزار منتظر  وندارند را قساوت و تيجناتحمل  توان گريد

 یوريت با را خود شما !ونيقاآ که دھند اميپ »یکارگر زمياليسوس« به رسا یصدا با که بود نخواھد جا یب لذا ؛ھستند

  .ميزيخ پا به یستياليامپر یبورژواز هيعل که نيا جز ميندار یراھ ما د،يدار نگه سرگرم تان یھا یباف

 ارباب که کند یم قيتشو را ھا توده نگونهيا و خواند یم یستيکمون ريغ را شدن خود ۀخان یآقا »یکارگر زمياليسوس«

 یم یفروش ھنيم معادل چرا و چون بدون چنين کاری را ھا توده .کنند واگذار هيماسر به را خانه  ونشوند خود ۀخان

 دست مونينام کار نيچن در که را یآنان  وکنند ینم واگذار یستياليامپر یبورژواز به را خود ھنيمً قطعا ھا توده .دانند

 توده کنار در ديبا ھا ستيکمون که ستا از ھمين خاطر. خوانند یم یستياليامپر یبورژواز غالم و نيخا باشند، داشته

  .کنند ليتبد آن اربابان به را ھا توده و بکشند یستياليامپر یبورژواز چنگال از را شان زيعز ھنيم ھا،

 و استقالل دانند، یم مھم و ثرؤم استثمار وغي از ايپرولتار یآزاد در را یدوست ھنيم و ھنيم که یانقالب یھا ستيکمون

 ليتبد دخو ۀخان ارباب به تا ايپرولتار. کنند یم یابيارز ايپرولتار ئیرھا سود به زين را کشور از اشغالگران راندن
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 تا ايپرولتار. دينما مساعدت و کمک شان یھا خانه شدن ارباب در را کشورھا ريسا یايپرولتار تواند ینم ًقطعا نشود،

 و فيتضع را یستياليامپر يۀسرما یمحاذھا از یکي نهنگويا و ندازدين رونيب خود ۀخان از را یستياليامپر یبورژواز

 را کار یستياليامپر یبورژواز با کهی صورت در ايپرولتار .شدينديب یجھان انقالب به تواند ینم ًقطعا ندھد، شکست

 ِراه رايز. کند حرکت زمياليسوس طرف به آن سرکوب با و برود یداخل يۀسرما جنگ به تواند ینم ًقطعا نکند، کسرهي

 جنبش العبور صعب یھا راه کوره از افغانستان مثل یوداليف مهين ـ مستعمره یکشورھا در یستياليسوس ۀجامع به رفتن

  .گذرد یم  نوينکيدموکرات انقالب و یمل بخشئيرھا

 به محدود را خود ۀمبارز و کنند ینم مطرح کيژيسترات ھدف کي ثيح به را استقالل یبرا مبارزه ھا ستيکمون

 به رفتن یبرا است یا پله آن، یبرا مبارزه در شرکت و ھا ستيکمون یخواھ استقالل .سازند ینم یخواھ استقالل

 است، یانقالب ضد و یارتجاع امر کي یبورژواز یپرست ھنيم که گونه ھمان ،نباشد نيچن اگر .یستياليسوس ۀجامع

 یبورژواز هيعل یخواھ استقالل رقيب که نيا رمگ باشد، شروندهيپ و یانقالب تواند ینم ھم بورژوازی یخواھ استقالل

  . کند حرکت یستياليسوس انقالب یسو به ساخته، زهيدموکرات را جامعه و ديدرآ اھتزار به یستياليامپر

 ستيکمون یخواھ استقالل ۀبار در »ستيدگمات کي یماريب دو بر یمکث« سند در نيا بر قبل ی افغانستانانقالب سازمان

 ھا، ژاکوبن چون یطلبان استقالل و طلبان هيتجز گراھا، یمل با رابطه نيا در یانقالب چپ یعارھاش«: است نوشته ھا

 خان نھروھا، و یگاند ھا، یحماس و الفتح خواھان، مشروطه ھا، بلوچ کردھا، ھا، یليتام ھا، ستيناصر ھا، ستيکمال

 از شدن رونيب اي و یخود استثمارگران تسلط دسرح تا را ئیرھا ھا نيا. دارد فرق آسمان تا نيزم رهيغ و دوسره یھا

 یطبقات ۀجنب ھرگز شان یھا حرکت و دارند قبول گريد استثمارگر اردوگاه در دنيخز و زمياليامپر کي چتر ريز

 حلقوم گرد بر دتريشد یا گونه به را استثمار تناب یگاھ که آورند ینم یخوشبخت و سعادت ھا توده یبرا تنھا نه نداشته،

  »  .چنديپ یم ايپرولتارً مخصوصا شان،زحمتک

 نقد «ۀنوشت در بدھد، پاسخ ما نقد به نکهيا بدون و نگرفته مفھوم فوق عبارت از که ما دپ »یکارگر زمياليسوس« اما

 وطن یشعارھا کردن بلند «که است داشته ريتحر ًداياک و خوانده ستيوناليناس را شهياند دون مائوتسه چپ ،»...چپ

 بخش، نيا در ميکن یم تالش ما .»اند هيسرما ھمان خدمت در و یارتجاع یشعارھا زين یخواھ قاللاست و یپرست

 زمينيلن ـ زميمارکس نظرداشت در با را زمياليامپر استعمار از ئیرھا در ايپرولتار نقش و بخشئيرھا جنگ استقالل،

 انگلس مارکس، یھا یريوت پرتو در که ميسازب یحال »زمياليسوس «نيا نيمنسوب به تا ميدھ قرار یاجمال یبررس مورد

 یھا جنبش به شهياند دون مائوتسه چپ زدن پھلو ،)ندارد قبول ما »یکارگر زمياليسوس «را مائو و نيستال (نيلن و

 و یارتجاع ،جنبش نيا از »یکارگر زمياليسوس« ینينش عزلت و زيگر و یمترق و یانقالب ،طلبانه استقالل و بخشئيرھا

  .است یبانقال ضد

 یھا یوريت مفاد و محتوا سفانهأمت آورد، ینم انيم به یحرف نيلن و انگلس و مارکس از کمتر که »یکارگر زمياليسوس«

 دولت و کرده اشغال را ما کشور یستياليامپر یبورژواز که یحال در. است نکرده ھضم یخوب به را کريکالس سه نيا

 و کمپرادور يۀسرما را آن ۀعمد ارکان که ساخته حاکم را ١)وابسته تدول »یکارگر زمياليسوس« قول به اي(ی پوشال

                                                 
بنا به تحليل لنين از . افغانستان به وسيله امپرياليسم امريکا و ناتو اشغال شده است«: می نويسد» انپالتفرم گفتم«در » سوسياليزم کارگری «1

خصايل امپرياليسم، ھدف از اشغال افغانستان، ھدف از آراستن گروه ھای مذھبی خون ريز و ھدف از ايجاد پايگاه ھای نظامی، ھمه در رقابت 
اينجا سؤالی مطرح می شود که وقتی سرمايۀ مالی انحصاری، جھانی است و سرمايۀ » .وق سود استبا چين، روسيه و ھند برای کسب سود ماف

داخلی ھم وابسته به سرمايۀ جھانی است؛ ضرورت اشغال به وسيلۀ امپرياليزم امريکا و ناتو چه بوده می تواند؟ آيا سرمايۀ جھانی که می تواند 
را به وجود بياورد، چرا نبايد از طريق صدور ... بسته مثل عربستان، قطر، يمن، پاکستان، ھند وھای وا  با توليد جھانی و سرمايۀ جھانی دولت

» سوسياليزم کارگری«توسل جسته، افغانستان را اشغال کند؟ » ۵٢.ب«سرمايه دولت وابسته در افغانستان را به وجود بياورد که به عوض، به 
  .ز فرط درماندگی تيوريک نمی فھمد که چه می گويديا مفھوم اشغال را نمی داند و يا می داند و ا
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 کمپرادور يۀسرما یسرنگون ،یستياليامپر یبورژواز ادتيس از نجات بدون »یکارگر زمياليسوس« سازد، یم زميوداليف

 انجام کاش !کند یم ئیرھنما یستياليسوس انقالب به را ما کراستي ،یمل یبورژواز با کار ساختن کسرهي و زميوداليف و

 نيچن سفانهأمت اما .بافد یم خود االتيخ در »یکارگر زمياليسوس« که بود یم یسادگ نيچن به یستياليسوس انقالب

 کوره از ديبا زمياليسوس به رفتن یبرا که است داده نشان افغانستان مشابه تيوضع با ئیکشورھا در تجربه رايز ست،ين

 و انگلس مارکس، یھا کتاب ۀپشتار با بتوان که ستين یھموار راه یستياليسوس بانقال .گذشت العبور صعب یھا راه

 دشمن و دوست یروھاين ليتحل و هيتجز به ضرورت است، یعمل راه ۀنقش ازمندين آن کردن یط بلکه مود،يپ را آن نيلن

لطف نموده  »یکارگر زمياليسوس« اگر چنين نيست، .دارد فيوظا یبند تياولو به اجياحت دارد، یژيسترات و کيتاکت و

  ست؟يچاشغال شده  ِافغانستان در حاضر حال در اش یستياليسوس انقالب یبرا یعمل راه ۀنقش کهبفرمايد 

 غارت و چپاول ضمن را ما نيسرزم تا آورده ھجوم ما کشور به یستياليامپر یبورژواز که دانند یم یخوب به ھا توده

 ھدف نيا یبرا یستياليامپر یبورژواز یوقت. به کار گيرد اش یستياليامپر یھا رقابت یبرا کيژيسترات ۀنقط ثيح به

 و کند نيمأت را اش غارتگرانه منافع تا رساند یم یاري را کمپرادور یبورژواز رد،يگ یم کار نيخون استبداد از

 یبورژواز نارک در تا کند یم مساعدت را یستياليامپر یبورژواز خدمت در یدولت ريغ و یدولت ھار زميوداليف

 »یکارگر زمياليسوس «از ھا توده ،اورديب حرکت به یستياليامپر یبورژواز سود به را سرکوب نيماش کمپرداور

 ريسا با که است نيا جز ايآ بود؟ خواھد چه یستياليامپر یبورژواز فيتضع یبرا آن یعمل قدم نياول که ديپرس خواھند

 و یستياليامپر یبورژواز لوث از را ھنيم ديبا اول قدم در ساخته، حدمت ۀجبھ یستياليامپر یبورژواز ضد یروھاين

 و ھا هيقر شدن رانيو و »ھا بم مادر« ختنير فرو و »۵٢.ب« بمباردمان از حداقل ھا توده تا برھاند آن یطبقات غالمان

 يۀسرما ینگونسر از پس و کنند دايپ نجات شان یھا مرده اجساد بر هيسرما سربازان دنيشاش و شان یروستاھا

 دعوت ليجم صبر به یخصوص تيمالک ینابود تا را توده ھا اي و ؟کند سره کي زين را داخلی يۀسرما کار ،یستياليامپر

 مبارزه، نوع ھر از را آنان کرده، قلمداد یعاد امر وقت آن تا را شان اسارت و ريتحق و شکنجه و کشتار و قتل نموده،

 با »یکارگر زمياليسوس «باور به که يیخصوص تيمالک کنند؟ ممانعت یوصخص تيمالک یالغا یبرا مبارزه جز

 ديبا افغانستان یھا توده نشود، واژگون تيمالک نيا جھان سرتاسر در تا و است شده یجھان ،یانحصار یمال يۀسرما

 چاکر ديبا کردند، بلند یخصوص تيمالک هيعل نه و یستياليامپر یبورژواز ستم هيعل ئیصدا اگر و رنديبم و بدھند خون

 پرچم »یکارگر زمياليسوس «اتھام از ینگران و دغدغه بدون ھا توده برسد  کهوقتشاما  ند؟يايب حساب به هيسرما

 یا لحظه یخصوص تيمالک ینابود یبرا ايپرولتار یرھبر تحت و آورد درخواھند اھتزار به را یمل استقالل شکوھمند

 يۀسرما کشتار و قتل به و کرد خواھند عمل »یکارگر زمياليسوس «از تر آگاه آنان رايز کرد، نخواھند درنگ

  . شد نخواھند ميتسل یا بھانه چيھ به یستياليامپر
                                                                                                                                                        

و با اين وضعيت، مسئله به ھر آدم ساده ھم روشن ميشود که در بازار ... «: نوشته است» دموکراسی عصر امپرياليزم«در » سوساليزم«اين 
يمانه آدمکش ھار، متعصب بيمار و خون تا چه حد فاقد ارزش است، فرد و گروھی که به ھر پ" حاکميت قانون"گرم معامالت سرمايه، عبارت 

ريز است به ھمان درجه مورد استقبال و ستايش مرتجعين و ھم مسلکانش قرار می گيرد و اين جنايتکاران پی ھم صدا بلند می کنند و اخطار 
که دست تعداد زياد فعالين و حکومت ھای ساخت امريکا در افغانستان ! زيرا اوضاع خطرناک است" گذشته را بايد فراموش کرد"ميدھند که 

َبناء، جنايت کاران با احساس چنين پشت گرمی ھا از ارباب شان حتی حاضر . شان به خون مردم ما سرخ است به چنين صداھا لبيک می گويند
  . »نيستند از مردم معذرت بخواھند

ی که با اشغال امپرياليست ھا پابرجاست و ھر گاه نشاندھندۀ پوشالی بودن دولت افغانستان است، دولت» حکومت ھای ساخت امريکا«عبارت 
اما دولت ھای وابسته، مفھوم ديگری را القا . ھا حمايت و کشتار به نفع اين دولت را قطع کنند، دولت پوشالی عمری نخواھد داشت امپرياليست

 در دست گرفتن نبض اقتصادی کشورھای عقب افتاده آيند، بلکه با   به ميان نمی۵٢.دولت ھای وابسته با اشغال مستقيم و بمباردمان ب. می کند
، يک ئیاشغال مستقيم امپرياليزم، مولد دولت ھای پوشالی است و اطالق اصطالح دولت وابستۀ سرمايه به چنين دولت ھا. شکل می گيرند

لت پوشالی را با ھويت اصلی آن و ھمان بھتر که اين دواصطالح نادرست، گمراه کننده و توجيه کنندۀ اشغال سرمايۀ امپرياليستی است 
اينکه ). پالتفرم گفتمان(» دولت افغانستان ھم لعبه ايست در دست امپرياليستھا«: در جای ديگر می نويسد» سوسياليزم کارگری«. بشناسانيم

  .می گذاريم» سوسياليزم کارگری«بازيچه و عروسک در وقت اشغال چگونه نمی تواند پوشالی باشد، توضيح آن را به 
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 یم راو تمام انسانھا  ھا توده ،ھا ستيکمون یاجتماع شعور ،یاجتماع یھست. ندارند کار و سر االتيخ با ھا ستيکمون

 داده سروسامان یستياليامپر یبورژواز یارتجاع جنگ کي نجايا که ددانن یم یخوب به ھا توده و ھا ستيکمون. سازد

 یرو را منطقه دنيچاپ یباز ناتو یستياليامپر یبورژواز با ینسب وحدت در کايامر یستياليامپر یبورژواز. است شده

 یژوازبور از ای هحلق. ھستند کيژيسترات یباز نيا گرانيباز داعش و طالب ،یپوشال دولت که است گرفته دست

 خود کيژيسترات اھداف به که خواھند داد ادامه یزمان تا را جنگ نيا آن تکنوکرات و یمذھب یاديا و یستياليامپر

 به »یپسيپ یخال یھا بوتل «مثل و حذف را یگرانيباز ،ببيند الزم گاه ھر انيم نيا در یستياليامپر یبورژواز .برسند

  .رديگ یم خدمت در زده قالده را ھار یھا ستيفاش ھم گاه و سپارد یم یدان زباله

 داند ینم) یخارج يۀسرما و یداخل يۀسرما (هيسرما بخش دو انيم جنگ را یکنون جنگ یستياليامپر یبورژواز

 ارتش به ازين ک،يژيسترات اھداف به دنيرس یبرا متجاوز یبورژواز نيا ٢.داند ینم »یکارگر زمياليسوس «چنانچه

 یبورژواز که نستيھم و سازند یم را ارتش نيا داعش و طالبان ھمانا که دارد یدالويف افکار با مجھز یئ هيسا

 و »یترق« انيم و »سنت« و »تهيمدرن« انيم جنگ و »زن حقوق« ،»بشر حقوق« ،»یدموکراس« شعار با یستياليامپر

 جناح دو انيم یجنگ چيھ که ئیآنجا از!! کند یم بمباردمان را »تيجاھل «و »سنت «اش»۵٢.ب« باً ظاھرا »تيجاھل«

 گردد، یتلق یستيشئون ما یطلب استقالل و یارتجاع ما یپرست ھنيم که ندارد انيجر یستياليامپر کشور دو اي و هيسرما

 در عمده تضاد زمياليامپر و خلق انيم تضاد بنابرين رد،يگ یم یقربان را ما یھا توده یکنون یستياليامپر جنگ بلکه

ی از استيالی بورژوازی امپرياليستی ونيليم یھا توده ئیرھا یبرا خلق کنار در که ھاست ستيکمون بر و بوده ما کشور

  . برزمند کشور استقالل و کسب

ه ب آراسته یروھاين را داعش و القاعده طالب، ،یجھاد که یوجود با برد، یم رنج تناقض از که »یکارگر زمياليسوس«

پنھان نمی  یستياليامپر يۀسرما ه حمايت ازب را ششيگرا کرده، شف شف اما خواند، یم یستياليامپر یبورژواز ۀليوس

 را »هيسرما یمذھب جناح«: شود یم قائل فرق »هيسرما یمذھب ريغ جناح «و »هيسرما یمذھب جناح «انيم و کند

                                                 
اگر علل نا امنی را فقط در افغانستان بکاويم، امپرياليست ھا جھت «: می نويسد» دموکراسی عصر امپرياليزم«در » سوسياليزم کارگری «2

 ای ابا ندارند؛ امريکا و ناتو از يک سو به دولت افغانستان در کنفرانس بروکسل ئیرسيدن به اھداف خود از بکاربرد ھيچ نيرنگ و دورو
 مليارد دالر ميدھند تا در مسايل اجتماعی به مصرف برسد و با طالبان و داعش بجنگد؛ از جانب ديگر گروه ھای تروريست را تجھيز ساالنه ده

 ئیميکنند، تا مردم ملکی و نظامی را در کندز، ھلمند، فراه، ارزگان، مزار و بغالن به قتل برسانند، اھالی را از خانه ھايشان برانند و به دارا
امريکا و ناتو در افغانستان به دولت و طبقات حاکمه زمينه سازی کرده تا خود را بوسيله ديوار ھای سمنتی در امن سازند؛ از . آتش بزنندشان 

طرف ديگر با تخنيک و سازماندھی نظاميان پاکستان و پول عربستان سعودی طالبان و داعش را با مواد انفجاری و وسايل نقليه مجھز 
اما حال خوشبختانه . بنياد ھای آموزشی، اداری و شفاخانه ھا و رسانه ھا را در افغانستان منفجر سازند و کارکنانش را تيرباران کنندميسازند، تا 

مردم افغانستان و جھان درک کرده اند که ھدف امريکا و ناتو از اين ھمه خون ريزی ھا، سلطه يابی بر منابع مواد خام، بازارھا و نيروی کار 
لذا وضعيت نرمال نظام ھای چين، روسيه و ساير قدرت ھا را در . نی در جنوب آسيا، آسيای ميانه، اطراف خليج فارس و شرق دور استانسا

اين مناطق، توسط گروه ھای تروريست مذھبی، بايد برھم زد، تمدن کشورھا را تخريب کرد و ساکنان اين مناطق را به فقر، نا امنی و مھاجرت 
   پورتال- ل قول ويراستاری نشده استنق -» .کشاند

در پرتو اين نظر به اين استنتاج می رسيم که امپرياليزم برای انقياد اراضی بيشتر . است» سوسياليزم کارگری«به باور ما اين درست ترين نظر 
ھم جزء اين بازی است که لگام آن در کشور ما را اشغال نموده و به اين منظور بازی خونين را به راه انداخته است و جنگ برای قدرت سياسی 

ساده لوحانه و تسليم طلبانه خواھد بود که در چنين وضعيتی برای چخ کردن امپرياليست ھا و . دست بورژوازی امپرياليستی قرار دارد
آن دستان خونريز و غارتگرانۀ با ھمه توده ھای ستمديده نرزميد و در کنار ...) دولت پوشالی، طالبان، داعش، القاعده و(سرنگونی ايادی آنھا 

رزميدن عليه استعمار اين بورژوازی امپرياليستی که سرمايه . را کوتاه نساخت... روسيه و چين و ھند و پاکستان و ايران و عربستان و قطر و
می تواند جامۀ عمل )  زحمتکشتأکيد می کنيم اکثريت مطلق مردم(کمپرداور و فيوداليزم را در کنار خود دارد، با راه اندازی رستاخيز مردم 

} امپرياليستی{استثمار و استبداد خونين نظام سرمايه داری } استعمار،{در کنار طبقۀ کارگر، کليه زحمتکشان افغانستان نيز يوغ «زيرا . بپوشد
ًکه اوال اکثريت مطلق  گر اينًو پرولتاريا قطعا نمی تواند به الغای مالکيت خصوصی مبادرت ورزد، م). پالتفرم گفتمان(»را بر دوش دارند

مردم زحمتکش را از استعمار و استبداد بورژوازی امپرياليستی نجات دھد و بعد با تأمين منافع اکثريت مردم به سوی الغای مالکيت خصوصی 
  .حرکت کند

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 یم نظر در نهيزم نيا در را ئیھا تفاوت کشيدموکرات کار در و خواند یم »هيسرما یمذھب ريغ جناح« از تر متفاوت

  ٣.رديگ

 بلکه  نه، هيسرما جناح دو انيم جنگ رد،يگ یم یقربان را ھا توده ما کشور در امروز که یارتجاع جنگ م،يگفت چنانچه

 ميرژ داخل زميوداليف کمپرادور، یبورژواز. است کيژيسترات اھداف به دنيرس یبرا یستياليامپر یبورژواز جنگ

 یارتجاع جنگ نيا شبرديپ یبرا یستياليامپر یبورژواز یھا مھره) اعشد و طالب (یپوشال ميرژ رونيب و یپوشال

 یانقالبۀ فيوظ فلھذا. اند بوده یدھقان یھا توده خصوصه ب و ھا توده گذشته سال شانزده در جنگ نيا انيقربان. ھستند

 ھا توده با را یمل تقاللاس پرچم یعني م،يکن جيبس یارتجاع جنگ نيا هيعل اول قدم در را ھا توده که کند یم جابيا ما

 یارتجاع جنگ محرک یروھاين با را) یستياليامپر یبورژواز (یارتجاع جنگ نيا تگريھدا و ميدرآور اھتزار به کجاي

                                                 
نبايد در مبارزه با ... زات سياسی خويشبايد تأکيد کرد که سوسياليست ھا در راھبرد مبار... «: »پالتفرم گفتمان«در » سوسياليزم کارگری «3

  » .برخورد و سياست يک سان داشته باشند) دولت(و جناح سياسی آن )  داعش-طالبان (جناح ھای تروريستی سرمايه 
جناح «از يک طرف پذيرفتن اينکه ھم . شود اين نوع برخورد از سوی کسانی که خود را سوسياليست می نامند، افتضاح محض شمرده می

ھم لعبه امپرياليست ھاست؛ ولی ميان اين دو » )دولت(جناح سياسی آن «محصول امپرياليزم است و ھم » )طالبان ـ داعش(وريستی سرمايه تر
می » سوسياليزم«اين . عوامفريبی است» سوسياليزم کارگری«فرق قائل شدن جز عوامفريبی چيز ديگری نيست و يکی از ويژگی ھای مھم 

 گويا امپرياليزم و دولت پوشالی تروريست نيست و اين تنھا طالبان و داعشی ھا ھستند که فعاليت ھای تروريستی انجام می خواھد تلقين کند که
که عاطفۀ پنھان با امپرياليست ھا دارد، عمل » سوسياليزم کارگری«توسط امپرياليست ھا به نظر » ھا  مادر بم«شايد ھم ريختن . دھند

عمل تروريستی نه بلکه يک ... آباد، ھلمند و کندھار و ارزگان و  ختن بم بر کودکان و زنان در کنر، نورستان، جاللتروريستی نباشد و يا ھم ري
  !عمل سياسی ارباب دولت پوشالی باشد

زحمتکشان  ساير کارگر وۀبر دوش طبق» با وجودی که اينجا و آنجا از يوغ استثمار و استبداد خونين نظام سرمايه داری» سوسياليزم کارگری«
بھر حال، ما «: از اينرو می نويسد. افغانستان می نالد، اما عشق پنھانش را به اين موجود کثيف و اين نظام خونريز نمی تواند پنھان کند

، خون ريزی و ئی، در مقابل عقب گراولو سرمايه دارانهسوسياليست ھا از يک طرف از جامعه قانونمند، از صلح واقعی و تکامل تاريخ 
   پورتال-نقل قول ويراستاری نشده است .)تأکيد از ماست) (دموکراسی عصر امپرياليزم  ـ» .کنيم  ارشيسم، بشدت دفاع میان

سوسياليزم « سرمايه داری امپرياليستی نه عقب گرا است، نه خونريز و نه ھم انارشيست؛ و چنان صلح دوست واقعی است که تنھا ئیتو گو
: نوشته است» پالتفرم گفتمان«در » سوسياليزم کارگری«ھدف اين سرمايه داری آن چنانی که خود ! گران نهاز آن خبر داشته و دي» کارگری

ھدف از اشغال افغانستان، ھدف از آراستن گروه ھای مذھبی خون ريز و ھدف از ايجاد پايگاه ھای نظامی، ھمه در رقابت با چين، روسيه و «
از آن خبر داشته و » سوسياليزم کارگری« بوده است که ئیاشغال افغانستان در مقابل عقب گراآيا » .ھند برای کسب سود مافوق سود است

کجايش خونريزی سرمايه دارانه نيست و تکامل تاريخی سرمايه دارانه است که » آراستن گروه ھای مذھبی خون ريز«اين ! ديگران نه؟
  ...و! آن باخبر بوده است؟از » سوسياليزم کارگری«ديگران از آن خبر نداشته اند، اما 

 سال اول را صرف ٢٢امپرياليستھا برای اين که در افغانستان به ھدف برسند «: می نويسد» پالتفرم گفتمان«باز ھم در » سوسياليزم کارگری«
 سال ١۴ان کردند و آراستن جھادی ھا، زدن روس ھا، تبارز طالبان، ويرانی تمدن، بربادی ثروت و کشتن روان بيگانه ستيزی مردم افغانست

بدين معنا دو پروسه متضاد . اخير را بزعم خودشان صرف ايجاد دولت ليبرال وابسته، باز سازی و عقد قرارداد برای ايجاد پايگاه ھای نظامی
فغانستان،  سال، مقدماتی است برای ھمان پروسه استراتيژيک توليد سود مافوق سود از کار مفت طبقه کارگر ا٣۶در ) تخريب و بازسازی(

کارگران منطقه، تصرف بازار ھا و اراضی زير سلطه حريفان امپرياليست برای غارت مواد خام، که حال در راه تحققش داعش را سازمان 
بھر رو، سرمايه ھای انحصاری از کشورھای مترپل به افغانستان ھجوم آورده جنگ روی منافع بين امپرياليست ھا در اين کشور . داده اند
 دارد، ارتش بزرگی از بيکاران ذخيره ايجاد شده، واحدھای سرمايه داخلی با واحدھای سرمايه خارجی در ساحات ممکن و الزم از جريان

در کنار طبقه کارگر، کليه زحمتکشان افغانستان نيز يوغ استثمار و استبداد خونين نظام . نيروی کار کارگران افغانستان ارزش اضافی ميکشند
 ميليارد دالر عايد نا خالص ۶٨ تنھا از صنعت مواد مخدر در افغانستان ١٣٩۴در سال  بنابر آمار سازمان ملل،. ا بر دوش دارندسرمايه داری ر

نقل قول ويراستاری نشده  ».را سرمايه داران به جيب زدند و با اين پول ده سال ديگر امپرياليست ھا قادرند تروريزم را تمويل نمايند
   پورتال-است
ن جھادی ھا، تبارز طالبان، ويرانی تمدن، بربادی ثروت و کشتن روان بيگانه ستيزی مردم افغانستان گواه چه است؟ جامعۀ قانونمند، آراست

آيا ايجاد پايگاه و ايجاد دولت پوشالی، ! صلح واقعی و تکامل تاريخ ولو سرمايه دارانه يا جنايت، بربريت، شناعت و خباثت سرمايه دارانه؟
» تحققش داعش را سازمان داده اند«برای » سوسياليزم کارگری«ستثمار کارگران، تصرف بازارھا، غارت مواد خام که به گفته اشغال، ا

رود يا ستمگری سرمايه دارانه؟ آيا زير يوغ قرار دادن طبقۀ کارگر و ساير  نمايانگر جامعه قانونمند، صلح آميز و تکامل تاريخ به شمار می
چرا ما حق نداشته باشيم ! ِ، و خون ريزی انارشيزم سرمايه دارانه نيست؟ئیعت مواد مخدر و تمويل تروريزم، عقب گرازحمتکشان، رونق صن

چاکر ) دفاع شديد از قانونمند بودن، صلح آميز بودن و تکامل تاريخ سرمايه دارانه(را برای اين فضاحت و بالھت » سوسياليزم کارگری«
چپ مائوتسه دون انديشه را برای مبارزه عليه امپرياليزم و استقالل طلبی، » سوسياليزم کارگری« وقتی سرمايه امپرياليسيتی نخوانيم؟

را برای دفاع شديد از قانون سرمايه، از جامعۀ صلح » سوسياليزم«مفتضحانه و غلط چاکر سرمايه می خواند؛ ما چرا حق نداشته باشيم اين 
  رانه،  چاکر مستقيم سرمايۀ امپرياليستی نخوانيم؟آميز سرمايه و از تکامل تاريخ سرمايه دا

به سرمايۀ غارتگر پنھان نمی ماند و لفاظی با اصطالحات پرولتاريا و تضاد ميان کار و سرمايه آن را » سوسياليزم کارگری«عشق پنھان 
 با وجود خونريزی دولت پوشالی کنونی می استتار کرده نمی تواند و ھمين است که به حيث ايدئولوگ بورژوازی امپرياليستی تبارز می کند و

ما ! »...با قيد وابستگی به امپرياليست ھاـ بھر حال دارای يک دولت دموکراتيک شد   از استبداد مذھبی طالبان ـئیًمثال افغانستان با رھا«: نويسد
مند سرمايه دارانه، صلح واقعی سرمايه دارانه که دفاع شديد از جامعۀ قانون» سوسياليزم کارگری«اين به اصطالح دولت دموکراتيک را برای 

  !!!يمئاش می داند، تبريک می گو  و تکامل تاريخ سرمايه دارانه را وظيفه
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 و سازش یسوه ب را آنان ھا، توده جييتھ یجا به که ميبپرداز ئیھا موعظه به و مينکن نيچن اگر .ميکن سرنگون کجاي

 از ما سخن و خواند خواھند اشغالگر زمياليامپر نوکر و نيخا را ما ھا توده دھد، سوق یستيلايامپر یبورژواز هب ميتسل

 ھم یستياليسوس انقالب انجام ۀستيشا را ما ًقطعا داد، نخواھند ارزش یزيشيپ که نيا ضمن را یستياليسوس انقالب
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