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 Political  سياسی

  
  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٧ دسمبر ١٨
  

  ،»یکارگر زمياليسوس«
 ؟یارتجاع اي یانقالب زمياليسوس 

)۶(  

   !است یانقالب و یمترق جنگ ی،مل بخش ئیرھا جنگ

  !است یارتجاع و پوچ یتفاوت یب یمل بخش یآزاد جنگ در: زمينيلن

 ثيح به زمياليامپر و افتهي توسعهدر آن  مستعمرات ھمه از شيب که یعصر. است زمياليامپر عصر زميمارکس زم،ينيلن

 تر ختهيگس لگام شتر،يب یاراض تصرف و اديانق و جھان مجدد ميتقس یبرا رقابت و هيسرما صدور با یانحصار يۀسرما

 با و نمايد یم اشغال کند، یم تجاوز برد، یم ورشي نادار و ريفق یکشورھا بخصوص گر،يد یکشورھا به قبل از

 رحمانهيب را ھا نيسرزم نيا منابع ده،يازي دست دستيتھ یھا خلق و کارگران قتال و قتل به یپوشال یھا دولت نصب

  .برد یم سود یاحتمال یرقبا ديتھد یبرا کيژيسترات ۀنقط ثيح به ھا نيسرزم نيا از ھم اي و کند یم چپاول

 و یتعد و تجاوز آن عکس .اند نداشته ھم با رو در رو ینظام یريدرگ چيھ دوم یجھان جنگ از پس ھا ستياليامپر

ً قبال چنانچه ،یستياليامپر یکشورھا یايپرولتار سفانهأمت. است بوده یستياليامپر ريغ یکشورھا بر آنھا نيخون رقابت

 چپاولگر یھا دولت کنار درً عمال شان، ستياليامپر یکشورھا یتعد و تجاوز مقابل در سکوت و یخاموش با فتر تذکر

 یباور یب و بغض نه،يک سبب که  استزده لطمه یجھان سطح به را ايپرولتار یھمبستگ امر نيا و گرفته قرار خود

  . است گرديده یستياليپرام یکشورھا یايپرولتار برابر در شده اشغال یکشورھا یايپرولتار

 وحدت آن، بمباردمان و کشورھا ميمستق اشغال و یستياليامپر یبورژواز به یوابستگ قيطر از ريفق یکشورھا غارت

 با یبورژواز نيا رقابت ديوتشد کشورھا چپاول و اشغال یبرا ناتو ـ کايامر یستياليامپر یبورژواز انيم ینسب

 یعيطب ريذخا یدارا و افتاده عقب و ريفق یکشورھا در ھا رقابت ديتشد قيطر از نيچ و هيروس یستياليامپر یبورژواز

 کشورھاست آن در یطبقات ۀمبارز رخوت و رکود ۀنشاندھند که یسياليامپر یکشورھا یايپرولتار یخاموش و وسکوت

 نيا یايپرولتار یسو از یتسياليامپر یبورژواز ۀليوسه ب... و عراق ،افغانستان مثل ئیکشورھا اشغال ۀخاموشان دئيأت و

 با خلق تضاد چھارچوب در که استعمار از ئیرھا زم،ياليامپر عصر در که نستيا ۀنشاندھند ھمه و ھمه کشورھا

 کھن شکل در چه استعمار یبرا را راه شيپ از شيب زمياليامپر عصر. دارد تياولو و تياھم کند، یم تبارز زمياليامپر

 اگر و گردند یم ديتشد ريناگز یمل بخشئيرھا یھا جنبش استعمار، ديتشد با. است ساخته مساعد نو، شکل در چه و

  . ديآ یم در اھتزاز به یستياليامپر یبورژواز هيعل آن پرچمً حتما فردا نه امروز



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 در قاطع یريگ موضع است، شده ارائه زمياليامپر عصر در وی یھا یوريت که ايپرولتاربزرگ  آموزگاران از نيلن

 در »یکارگر زمياليسوس «که یزمياليامپر عصر ھمان دارد؛ زمياليامپر عصر در یمل بخشئيرھا یھا جنبش زا دفاع

 زمياليسوس «که (ینيلن یھا یوريت پرتو در تا ميکن یم تالش ما. خواند یم یارتجاع را یمل بخشئيرھا یھا جنبش آن

 که ميدھ نشان و داده قرار مالحظه مورد را یلم بخشئيرھا یھا جنبش) داند یم آن رويپ ًظاھرا را خود »یکارگر

 شروندهيپ یامر و زمياليسوس در راه یگام بلکه بودهن یارتجاع و هيسرما یچاکر طلبانه، استقالل بخشئيرھا یھا جنبش

  .است زمياليامپر عصر در ايپرولتار ۀمبارز یبرا

... و افغانستان تا نيچ از و نيچ تا گرفته ھند از او. داشت استعمار هيعل ئیايآس یکشورھا ۀمبارز به یخاص توجه نيلن

 را ھند مردم مبارزات که نيا ضمن او. کرد یم تيحما آن از و داشت نظر تحت را استعمار هيعل ھا خلق مبارزات

 براليل یبوژواز که داشت باور دانست، یم »ھندوستان در یانقالب ۀمبارز یاعتال« انگلستان براليل یبورژواھا هيعل

 که است یدار هيسرما یاستعمار ستميس اشغال، که بود باورمند نيلن. است ھراس در مبارزه نيا یاعتال از تانانگس

 »نيتر متمدن ««ی،استعمار یدار هيسرما ستميس اجحاف و غارت و اسارت هيعل ستم،يس نيا هيعل مردم یداريب

  )١٩٠٨ی، جھان استيس در سوخت ۀادم مقاله. (کند یم ليتبد وحوش به را اروپا یبورژواز ستميس »رجال«

 يۀسرما ستم و اشغال هيعل مبارزه جز یزيچ که »ھندوستان در یانقالب ۀمبارز یاعتال«از شيستا و ريتقد ضمن نيلن

 يۀسرماً طبعا که دانست یم یستياليامپر يۀسرما به یا لطمه و ضربه ستم نيا هيعل را ھا خلق ۀمبارز نبود، یستياليامپر

 که کرد یم ليتبد یوحوش به را ستميس نيا »رجال «»نيتر متمدن «یحت و گذشت ینم یتفاوت یب با آن کنار از ھار

  .کردند ینم غيدر ھا خلق هيعل یتعد و ستم نوع چيھ از شان یستياليامپر يۀسرما ۀسلط نيمأت یبرا

 مبارزه، نيا از نيت لنيماح ھدف. بود یستياليامپر يۀسرما فيتضع یامعن به ھندوستان در یانقالب ۀمبارز یاعتال

 تحت ما کشور که حال .بود یپرولتر انقالب انجام یبرا یستياليامپر يۀسرما فيتضع و ھندوستان یھا خلق ئیرھا

 یاعتال و یمل بخشئيرھا ۀمبارز در ميباش نداشته حق ما چرا دارد، قرار ناتو ـ کايامر یستياليامپر یبورژواز اشغال

 زمياليامپر عصر یدرستب را ما یکنون عصر که »یکارگر زمياليسوس «از ما م؟يباش داشته دهکنن نييتع نقش مبارزه نيا

 رينظ یب قساوت و یدرندگ غارت، و آورده ھجوم ما کشور به یستياليامپر يۀسرما که یحال در :ميپرس یم خواند، یم

 ئیرھا ۀمبارز دينبا چرا ،است شده دهيدر شيپ از شيب وحوش نيا »یبشر حقوق «و »تمدن «ماسک و دھد یم انجام

 یوقت دارند حق ھا ستيکمون ايآ د؟ينکوش آن یاعتال در و نخواند یانقالب ۀمبارز  را یستياليامپر يۀسرما هيعل یمل بخش

 ده،يخسپ یکنار به گردد، یم آغاز ناتو و کايامر یستياليامپر ۀيسرما هيعل دستيتھ یھا توده و ھا خلق یانقالب ۀمبارز

 ايآ بزنند؟ هيسرما یچاکر عالمت و انگ آن بر عادالنه، ۀمبارز نيا یاعتال یجا به و بمانند یباق حراف تماشاگران

 یم ءاعتال به ناتو ـ کايامر یستياليامپر يۀسرما هيعل افغانستان  یھا توده یانقالب ۀمبارز یوقت دارند حق ھا ستيکمون

 یم آب زميتسکوتر ابتذال از که یستيحکمت ۀمسخر یھا یوريت اب و غنوده شان یغارھا در اندازه ھمان به نانيا رسد؛

 است که ھا ستيکمون ۀفيوظ اي کنند؟ نيتوھ و ريتحق هيسرما نوکر و چاکر یگذار عالمت با را ھا توده و خلق خورد،

 ئیرھا جنبش و کنند تالش آن یاعتال در بدھند، سو و سمت را یانقالب ۀمبارز نيا رند،يبگ سھم یانقالب ۀمبارز نيا در

   کنند؟ تالش ايپرولتار یکتاتوريد یبرا و دزننب ونديپ یطبقات نبرد با را یمل بخش

 ۀبھان به و است قائل فراوان تياھم مستعمره یکشورھا در یانقالب کيدموکرات ـ یمل یھا جنبش یانداز راه به زم،ينيلن

 هيسرما یچاکر زدن عالمت بلکه نکرده یپوش چشم ھا جنبش نيا تياھم  از تنھا نه گاه چيھ ه،يسرما و کار انيم تضاد

 یھا توده آن در که یکيدموکرات یانقالب جنبش ،نيلن. است خوانده یارتجاع را یمل بخشئيرھا یھا جنگ و ھا جنبش به

 ريسا و جاوه ۀريجز ھند، در ھالند استعمار هيعل ستيوناليناس روشنفکران و یستياليامپر ريغ یدار هيسرما مسلمان،
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. هيسرما یچاکر و یارتجاع نه خواند یم یانقالب و استعمار هيعل کيدموکرات جنبش دند،يرزم یم ھالند مستعمرات

  )١٩١٣ ن،يلن ا،يآس یداريب ۀمقال(

 استعمار هيعل یانقالب کيدموکرات جنبش از گانگان،يب ستم و استعمار هيعل مردم ۀعادالن جنگ از دفاع اديبن بر نيلن

 و ظلم و مطلقه سلطنت ،زميوداليف تا که داشت باور او رايز کرد، دئيأت را آن و برخاست دفاع به تمستعمرا در ھالند

 در او. کرد مطرح یصحبت زمياليسوس راه در ايپرولتار ۀمبارز تکامل از ستين ممکن نشود، سرنگون گانهيب ملل ستم

 ملل ستم و ظلم و مطلقه سلطنت و زميوداليف شدن سرنگون از قبل«: سدينو یم »جنگ و زمياليسوس «ۀمقال در ١٩١۵

 تيقانون از یوقت ھا ستياليسوس. باشد انيم در یصحبت زمياليسوس راه در ايپرولتار ۀمبارز تکامل از نبود ممکن گانهيب

 انقالب به که را ھا ھدف نيا بخصوص شهيھم کردند، یم صحبت یعصر نيچن یھا جنگ مورد در »یدفاع« جنگ

 یامعن »یدفاع «جنگ از شهيھم ھا ستياليسوس. داشتند نظر در ديگرد یم منجر زميوداليف و ئیسطاو قرون نظام هيعل

 اي »ھنيم از دفاع «بودن عادالنه بودن، یمترق بودن، یقانون ھا ستياليسوس... کردند یم درک را »عادالنه« جنگ

 فرانسه، به مراکش فردا گاه ھر ًال،مث. کنند یم درک ھم حاال و کردند یم درک امعن نيبا فقط را »یدفاع «جنگ

 که نيا از نظر صرف بدھند جنگ اعالن کشورھا نيا نظائر و امثال و هيروس به نيچ اي رانيا س،يانگل به ھندوستان

 از یستياليسوس ھر و. بود خواھند »عادالنه «و »یدفاع «یھا جنگ ـ ھا جنگ نيا باشد کرده حمله ءابتدا کي کدام

 یم یھوادار غارتگر و دار برده و ستمگر »بزرگ« دول بر الحقوق کامل ريغ و وابسته و ممظلو ممالک یروزيپ

  ).ماست از داتيکأت ن،يلن از ھا یدرشت(» .کرد

 گاهيپا کمپرداور یبورژواز با یاريھم در زميوداليف و داد قرار گانهيب ملل ستم تحت ما کشور که اکنون زم،ينيلن طبق

 ،یقانون جنگ کي گردد، یم یانداز راه آنھا یاستعمار گاهيپا و گانهيب ملل ستم هيعل که یجنگ سازد، یم را ستم نيا

 کند یھوادار آن از ديبا یستياليسوس ھر ی،نيلن یھا یوريت حکم بر که گردد یم یتلق ھنيم از دفاع و عادالنه و یمترق

 نيا در که کند یم جابيا او یانقالب ۀفيوظ آن عکس .بگذرد یتفاوت یب با آن کنار از تواند ینمنيز  افغان ستياليسوس و

 ملل ستم و ظلم و زميوداليف شدن سرنگون بدون ی،نيلن یوريت بر اساس رايز برزمد، ھا توده کنار در عادالنه جنگ

  . کرد یصحبت یحت زمياليسوس راه در ايپرولتار ۀمبارز از ستين ممکن گانهيب

 ھا ستياليسوس بلکه دانست، یم عادالنه جنگ کي را گانهيب ملل یاليستا ريز و مستعمره یکشورھا جنگ تنھا نه نيلن

 و دار برده و ستمگر »بزرگ« دول بر الحقوق کامل ريغ و وابسته و مظلوم ممالک یروزيپ از« تا نموده موظف را

 یھا توده جنگ در را نيلن یوريت ايآ است، نيلن یھا یوريت به معتقد که »یکارگر زمياليسوس «.کنند تيحما »غارتگر

 بر افغانستان الحقوق کامل ريغ و وابسته کشور یروزيپ از ايآ کرد؟ خواھد قيتطب گانهيب ملل ستم هيعل افغانستان

 ۀرابط عمل و کيپرات با چون »یکارگر زمياليسوس« ميدان یم که ئیجا تا کرد؟ خواھد تيحما یستياليامپر یبورژواز

 شرکت ھا توده یمل بخشئيرھا جنگ در اما برود، شيپ ینيلن یھا یوريت کردن رد مرز تا است حاضر ندارد، حسنه

   .نکند

 یمل بخشيآزاد جنگ از رو نيھم از .دانست یم یمل بخشيآزاد جنگ را بزرگ دول اسارت از ئیرھا یبرا جنگ نيلن

 صدھا یمل اتيح یبرا را یداريب نيا و کرد عنوان اسارت تحت ملل یداريب استيس را آن و کرد تيحما رانيا و نيچ

 ريسا و ھند و رانيا و نيچ در ما ...« :سدينو یم »جنگ و زمياليسوس «ۀمقال در او. خواند یمترق انسان، ونيليم

 اسارت از آنھا یآزاد نفر، ونيليم صدھا و ھا ده یمل اتيح یبرا یداريب استيس رياخ سال ھا ده یط وابسته یکشورھا
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 یمترق جنگ تواند یم زين اکنون خيتار ای هنيزم نيچن بر جنگ. مينمائ یم مشاھده را یارتجاع »بزرگ «دول

  ١».باشد یمل بخشيآزاد جنگ و یبورژواز

 یآزاد جنگ و یبورژواز یمترق جنگ تواند یم زين اکنون خيتار یا نهيزم نيچن بر جنگ «که ینيلن یوريت پرتو در

 دارد، قرار یالستيامپر دول اسارت ريز ما ورکش داند یم کين که »یکارگر زمياليسوس« چرا ،»باشد یمل بخش

 نيلن که را یجنگ چرا خواند؟ یم یارتجاع را آن و ینف را نيسرزم نيا انسان ھا ونيليم یمل اتيح یبرا مردم یداريب

 ئیرھا و استقالل هيعل و کرده قلمداد هيسرما یچاکر را آن »یکارگر زمياليسوس «خواند، یم یمل  وبخشيآزاد و یمترق

 ست،ين موجود یمل جنگ گريد) زمياليامپر (یمال يۀسرما ادتيس عصر در که بھانه نيا به یستياليامپر دول اسارت از

   کند؟ یم ئیقلمفرسا

 نيلن هيعل گونه نيا به و کند یم ینف را یمل جنگ) زمياليامپر (یمال يۀسرما ادتيس عصر در »یکارگر زمياليسوس«

 زمياليامپر عصر در که را یکسان بلکه کند ینم ینف را یمل جنگ زم،ياليامپر رعص در تنھا نه نيلن. رديگ یم قرار

 ما که نيا«: سدينو یم »وسيوني ۀجزو ۀدربار «در او. خواند یم اشتباه مرتکب کنند، یم فراموش را یمل یھا جنگ

 غاتيتبل آن از رايز... »ستندين ريپذ امکان گريد یمل یھا جنگ «که ميپرداخت ادعا نيا ینادرست به مشروح نيچن نيا

 یب آن از ،یارتجاع یھا جنگ مگر ستين ريپذ امکان چيھ گريد ايگو چه شد، خواھد مشتق »سالح خلع «نفع به پوچ

 هيعل یمل یھا جنگ... شد خواھد مشتق بخشئيرھا یھا جنبش قبال در یارتجاع ًمايمستق و تر پوچ مراتب به یتفاوت

 یبرا البته ھرچند اند، یانقالب و یمترق آنھا رند،يپذنا اجتناب بلکه محتمل و  ريپذ مکانا تنھا نه یستياليامپر یھا قدرت

 ھند و نيچ از که یمثال در ونيليم صدھا (ستم تحت یکشورھا یاھال از یريکث جمع یمساع اشتراک با آنھا تيموفق

 در یستياليامپر یھا قدرت شدن فلج ًمثال (یالملل نيب اوضاع در مناسب ۀژيو حالت کي اي و است لزوم مورد) ميآورد

 بزرگ یھا قدرت از یکي یايپرولتار ھمزمان اميق اي و) امثالھم و آنھا یريناپذ یآشت آنھا، جنگ آنھا، فيتضع ۀجينت

 یروزيپ یبرا و بودن اقياشت قابل نظر نقطه از شد، برشمرده ھمه از آخر نجايا در که مورد نيا (یبورژواز هيعل

  »).است حائز را اول مقام بودن ثمر مثمر ايپرولتار

 و هيسرما به یخدمت یمل یھا جنگ) زمياليامپر (یجھان یمال يۀسرما ادتيس در که غيتبل نيا با »یکارگر زمياليسوس«

 و ستم تحت که است ئیھا توده کردن »سالح خلع« تالش در قتيحق در نيلن ۀانيداھ حکم به است، هيسرما یچاکر

 ادتيس و زمياليامپر هيعل که دھد یم اميپ ھا توده به یليتخ »ِزمياليسوس« نيا. دارند قرار یمال ۀيسرما اسارت استعمار

 ـ یاسيس (استقالل خواست ...« رايز د،يرواين اھتزاز به را یمل استقالل درفش کشورتان در یستياليامپر یبورژواز

 آن ۀديپوس و مسخره فرھنگ و زده خيتار ديتول وهيش از دفاع گريد جانب از و یاضاف یزيچ طرف کي از)... یاقتصاد

   .)ستياتوپ ھای چپ یماريب سه( »...است

 و ستين ريپذ امکان یمل جنگ زمياليامپر عصر در که کند یم نيتلق آنان به و دھد یم لم را ھا توده »زمياليسوس« نيا

 فرھنگ و زده خيتار ديتول ۀويش از اعدف و یارتجاع اقدام کي از جز به د،يدرآور اھتزاز به را استقالل درفش اگر

 یھا جنبش قبال در یارتجاعً مايمستق و تر پوچ برخورد یعني نيلن قول به نيا !ديدھ ینم انجام یکار دهيپوس و مسخره

  .بخش ئیرھا

                                                 
از اولين «: نامه ای به امان هللا خان نوشت لنين به دفاع از جنگ رھائی بخش ملی شاه امان هللا خان عليه اشغالگران انگليس برخاست و در 1

 کارھا ۀروزی که ملت افغان برای تحصيل استقالل خود در نھايت جاللت آغاز مبارزه نمود حکومت کارگران و کشاورزان روسيه ترتيب تاز
ًرا در افغانستان فورا شناخته استقالل کامل افغانستان را رسما تصديق نمود دان در تمام جھان يگانه دولت مستقل اسالمی امروز افغانستان آبا... ً

 اسالم را دور ۀجا بياورند يعنی جميع ملل اسير شده حکم قضا و قدر ملت افغان برگزيده شده است که وظيفة بزرگ تاريخی را به می باشد و ب
  ».راه آزادی و استقالل رھنمائی کنده خود جمع کرده آنھا را ب
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 دون مائوتسه چپ و دارد نيلن و انگلس مارکس، یھا یوريت به یباورمند یادعا طمطراق با که »یکارگر زمياليسوس«

 شکل به ، خودشپراند یم طعنه و کند یم سرزنش نکرده، درک را کرانيکالس نيا یھا یوريت که نيا یبرا را شهيندا

 ليوسا بر تملک حق شدن یجھان با ...«: سدينو یم که یھنگام بخصوص دارد، قرار نيلن یھا یوريت هيعل مضحک

 نيا رفتن یبردگ به و کارگران یبرا کار ليوسا از تملک دي خلع شدن یجھان و هيسرما یبرا استثمار یآزاد و ديتول

 به متعلق یشعارھا بلکه ،کارگران به مربوط نه استقالل و وطن از دفاع یشعارھا گريد ،جھان سراسر در طبقه

  » ...کارگران نه دارد »استقالل و وطن« که است هيسرما فقط نيا امروز جھان در رايز ،اند هيسرما

 یھا قدرت هيعل یمل یھا جنگ« ًاوال؛: که دانند ینم نيلن یھا یوريت از خبر یب و ینتفن یھا»ستياليسوس« نيا

 یمل یھا جنگ «ًا،يثان  ؛»اند یانقالب و یمترق آنھا رند،يناپذ اجتناب بلکه محتمل، و ريپذ امکان تنھا نه یستياليامپر

 مستعمره یکشورھا در. اند ريناپذ اجتناب کهبل محتمل تنھا نه زمياليامپر دوران در مستعمره مهين و مستعمره یکشورھا

 بلوغ حد به و بوده رشد حال در اي و پرقدرت اريبس اي کشورھا نيا در یمل بخشيآزاد یھا جنبش... مستعمره مهين و

 باالجبار مستعمرات در یمل بخشيرھائ استيس ۀادام گر،يد وسائل با است استيس ۀادام یجنگ ھر. شوند یم کينزد

 زمياليامپر مفھوم اگر بود، خواھد یمعن یب و پوچ چقدر «ًثالثا،»  .بود خواھد زمياليامپر هيعل مستعمرات یمل یھا جنگ

 ريغ زين اروپا در یحت... « ًرابعا  و»ميريبگ جهينت را یمل یھا جنگ »امکان عدم «آن از و برده کاره ب الگووار را

 کوچک یکشورھا طرف از ئیھا جنگ ًمثال... بود خواھدن مجاز زمياليامپر دوران در یمل یھا جنگ دانستن ممکن

 زين اروپا شرق در که چنان ،یستياليامپر بزرگ یھا قدرت هيعل) یمل ستم تحت اي و شده اشغال یکشورھا ميکن فرض(

  ).است نيلن از داتيکأت وس،يوني ۀجزو ۀربا در(» .سازد ینم ممکن ريغ را عيوس اريمع در یمل یھا جنبش

 کيوريت خزعبالت و رديبگ سخره به را) یمل استقالل (یمل بخشئيرھا یھا جنبش که نيا از قبل یليتخ »زمياليسوس«

 و یحالج با داده، اختصاص نيلن یھا یوريت قيدق ۀمطالع به را یدم است بھتر کند، عرضه زمينيلن ـ زميمارکس نام به

 به ما. دھد نجات را خود یستياليامپر یبورژواز به یطلب ميتسل باتالق از ک،يوريت رھگذر از تا کند تالش آن ھضم

 بخشئيرھا یھا جنبش که ميداد تذکر متذکر شديم و را نيلن از فوق موارد وطن، و استقالل بحث یبرا ديمف نکات ثيح

 زمياليسوس« یخانگ ۀفيوظ حال .اند ريپذ نااجتناب و محتمل و اند یانقالب و یمترق یستياليامپر يۀسرما دوران در یمل

 آن ريغ در کند؛ ارائه نسخه بعد ساخته، سواد با را خود نموده، مطالعه شتريب آن حوش و حول در تا است »یکارگر

 آنان داشت خواھند حق یستياليامپر يۀسرما اسارت تحت یھا توده و رفت خواھد باال انتيخ سطح تا ش ایباز سفسطه

 يۀسرما مقابل در ،یستيحکمت یدرآورد من یھا یوريت با را یئ توده یھا جنبش که کنند درج یطلبان ميتسل صف در را

  .کنند یم »سالح خلع «یستياليامپر

 در سازند، ھموار استثمار از یعار ۀجامع منظور به ايپرولتار یآت مبارزات یبرا را هنيزم که نيا یبرا ھا ستيکمون

 یبورژواز که گذارند ینم و رنديگ یم تدسه ب را ھا جنبش نيا یرھبر کنند، یم شرکت یانقالب و یمترق یھا جنگ

 تداوم یبرا یستياليامپر يۀسرما ادتيس از ئیرھا یبرا آنان ۀطلبان استقالل مبارزات و خلق یھا توده یدوست ھنيم از

 و ھا جنبش نيا متن در مستقالنه حرکت بلکه ست،ين زميفيپس غار به دنيخز ھا ستيکمون ۀفيوظ. ببرد سود استثمار

 یدموکراس با موقت اتحاد کي در بخشئيرھا جنبش در ھا ستيکمون که یوجود با. ھاست جنبش نيا یانقالب ۀجنب تيتقو

از  یستيکمون سازمان که را یپرولتر جنبش استقالل اما رند،يگ یم قرار افتاده عقب یکشورھا و مستعمرات ئیبورژوا

 در سفانهأمت یروس ضد جنگ انيجر در که یامر .ندکن یم زيپرھ ًجدا یرو دنباله از و کرده حفظ کند یم یندگينما آن
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 تيحاکم سطح تا انحراف نيا و شد یانقالب ۀمبارز انحراف و یپرولتر جنبش یرو دنباله به منتج که نشد گرفته نظر

  ٢).ميريگ یم تماس موضوع نيا به (کرد دايپ عمق یاسالم یجمھور

 ميمستق ريغ و ءانحا از ینحو به کند، تيحما یمل بخشئيرھا یھا جنبش از که نيا یجا به »یکارگر زمياليسوس«

 »نيبرنشت «یوطن یکاپ به ھو به ھو و خواند یم افغانستان »یساز متمدن تيمورأم« را یستياليامپر يۀسرما استعمار

 مورد در را فاضله ۀنيمد تصور ديبا ما«: گفت امستردام ١٩٠۴ ۀکنگر در دوم الملل نيب در نيبرنشت. شود یم ليتبد

 آنجا سرخپوستان به را کايامر که است یمعن بدان دگاهيد گونه نيا ئینھا ۀجينت. ميبگذار سر پشت مستعمرات کردن رھا

 ديبا زين ھا ستياليسوس. ميريبپذ را تيواقع نيا ديبا ما و دارند وجود مستعمرات). شد پا به آشوب کنگره در (ميبدھ پس

» .کنند یباز متمدن ريغ مردم یبرا را سرپرست نقش متمدن، مردمان هک است الزم اوقات از یبعض که کنند اقرار

 از چپ نقد «در و دھد یم مردم خورد به یالتقاط و مبھم ًنسبتا جمالت با را موضع نيعنيز  ما »یکارگر زميسوسال«

 ینحو به و ابنديب تحقق! مبارزان صادقانه و نانيخا پرستانه وطن یشعارھا نيا ميريگ«: سدينو یم »کارگر طبقه موضع

 یا سرمه چشمان واالنياند با ھم »آخوند عمر مال «و شوند رونيب افغانستان از ھا روس به هيشب کايامر و ناتو انحا از

 انيچ قاچاق و دزدان جرگه وارد یپارلمان تيمصون با یجھاد ريام چوچه و ريام درجن ده مانند گذارند نيزم بر اسلحه

 پسر مادر آن جاده، یرو یگدا ھا، آشغاله یرو کودک تجاوز، مورد زن کارگر، قهطب یزندگ در شوند، دولت در

 - »شد؟ خواھند یآزاد و تيشخص یدارا و استقالل مالک وطن، صاحب ھا نيا ايآ گذاشت؟ خواھد یاثر چه گرسنه،

 هيسرما انونمندق ۀجامع از »زمياليامپر عصر یدموکراس «سند در بعد و ]-  پورتال- نقل قول ويراستاری نشده است[

 کي را آن داند، یم ھا ستياليامپر ۀلعب را دولت نيا که یوجود با و زديخ یم بر دفاع به ًدايشد یستياليامپر ۀداران

 !!خواند یم زين کيدموکرات دولت

  .مه داردادا

    

  

                                                 
 مستعمرات و کشورھای عقب مانده در اتحاد موقت باشد ولی خود را با آنھا نياميزد و ئیبا دموکراسی بورژواانترناسيونال کمونيستی بايد  «2

 ملی و ألۀ تزھای مربوط به مسۀطرح اولي(» .استقالل جنبش پرولتری را، حتی در نطفه ای ترين شکل آن، بی چون و چرا محفوظ دارد
  )مستعمراتی، لنين


