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 سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٧ دسمبر ٢٠
  

  ،»یکارگر زمياليسوس«
 ؟یارتجاع اي یانقالب زمياليسوس 

)٧(  
   !است یانقالب و یمترق جنگ ی،مل بخش ئیرھا جنگ

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

  

 داند یم یکين به که یوجود با »زمياليسوس« نيا .کند یم مطرح را دگاھشيد یستيپوپول ۀويش با »یکارگر زمياليسوس«

 یخصوص تيمالک یالغا نه است، زمياليسوس یبرا راه کردن ھموار بخشئيرھا یھا جنبش از زمينيلن دفاع و تيحما که

 و یجالل کند، نيمأت را یبرابر تواند ینم اي نتوانسته یمل استقالل که نيا از آن وجود با کند؛ نيمأت را یبرابر که

 را نيلن ۀگفت نيا »زمياليسوس «نيا اما. شود یم یمل استقالل یبرا مبارزه ینف به منتج ھم خشمش نيا که است نيخشمگ

 یشعارھا« :که کردند یم فکر گذاشتند، جا به اندوھبار یا اطرهخ که »ھا ستياکونوم «فقط «که کند یم فراموش

 مردم تمام یبرا زحمتکش، تيجمع تمام یبرا شعارھا نيا نه،. شوند یم دهيکش شيپ کارگران یبرا فقط »کارگر حزب

 در تنجھياه ب و ميکن یم رجوع مردم تمام به خصوص به... خود ۀبرنام کيدموکرات بخش در ما. شوند یم دهيکش شيپ

 نياه ب »شيخو سرنوشت تعيين در ملل حق« بيعج نيمخالف از یبرخ ...ميکن یم صحبت »مردم «از برنامه بخش نيا

 یکاتوريکار یھا ستيمارکس نيا به ما ًمعموال! اند شده ميتقس طبقات به »ھا ملت« که کنند یم اعتراض ما هيعل بھانه

 یفسکئيک. پ به پاسخ(» .شود یم صحبت »مردم ۀمطلق حکومت« از ما ۀبرنام کيدموکرات بخش در که ميدھ یم تذکر

  ))اتاکفيپ. ی(

 زن تا ببرد انيم از را »یخصوص تيمالک «تواند ینمً قطعا »مردم ۀمطلق حکومت« که داند یم »یکارگر زمياليسوس«

 آن در که است یا جامعه ھمان یسوه ب گام نياول نيا بلکه... و نبرد ورشي ھا زباله بر یکودک و شود ريس گرسنه

 تماس یاجتماع ینابرابر یھا مثال به یمل استقالل ینف یبرا »یکارگر زمياليسوس«. شود یم یملغ یخصوص تيمالک

 و اجسادبر  یستياليامپر يۀسرما وحوش دنيشاش به کند، ینم  ای ھماشاره یستياليامپر يۀسرما اتيجنا به اما ،رديگ یم

 به ميگفت چنانچه و کند ینم یاعتراض یستياليامپر يۀسرما سربازان ۀليوسه ب ردمم یھا توده و زنان دراندن سگ توسط

 یستياليامپر ۀداران هيسرما »قانونمند« ۀجامع از و رديگ یم جا »نيبرنشت «قالب در پنھان شکل به یول ءانحا از ینحو

 یخصوص تيمالک یالغا را یمل استقالل ۀفيوظ ھا ستيکمون که فھمد یم »یکارگر زمياليسوس«! کند یم دفاع ًدايشد
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 نتوانند گريد یستياليامپر یبورژوازِسربازان لومپن  تا دندان یم یستياليامپر يۀسرما اتيجنا به دادن انيپا بلکه ندانسته،

  .بدرند را ھا توده و زنان شان یھا سگ با اي و بشاشند ھا کشته اجساد بر و بکشند را شان یھا نهينر

 نرسند، قدرت به ھا یجھاد نرسند، قدرت به طالبان که کنند یم تيحما نيا یبرا یانقالب یمل جنبش از ھا ستيکمون

 به کيدموکرات ـ یمل بخشئيرھا جنبش از گذار با افتاده عقب کشور نيا و شوند سرنگون مردم مطلق تياکثر دشمنان

 اظھار است حيصح کيوريت و تيلاصو نظر از که ميکرد یم بحث ما«: ديگو یم نيلن. شود داده سوق زمياليسوس یسو

 کيدموکرات بورژوا جنبش از افتاده عقب یکشورھا در ديبا ستيکمون احزاب و یستيکمون وناليانترناس که مينمائ

 گفته »کيدموکرات بورژوا« جنبش یجا به که ميگرفت ميتصم ءآرا اتفاقه ب ما بحث نيا ۀجينت در نه؛ اي ندينما یبانيپشت

 باشد، کيدموکرات بورژوا تواند یم فقط یمل جنبش ھرگونه که ستين یديترد نيکوچکتر یجا. یانقالب یمل جنبش شود

 هيسرما و یبورژواز روابط ندگانينما که افتهي ليتشک دھقانان از افتاده عقب یکشورھا در تيجمع یاصل ۀتود رايز

ه ب کشورھا نيا در ممکنست یکل طور هب گاه ھر ئیايپرولتار احزاب که کنند فکر چنانچه ستيخام اليخ. ھستند یدار

 استيس و یستيکمون کيتاکت افتاده عقب یکشورھا نيا در کنند، یبانيپشت آن ازً عمال که آن بدون توانند یم ند،يايب وجود

 به و ميکن یم شرکت آن در م،يکن یم دفاع یمل بخشئيرھا جنبش از ه ھمين دليلب ًقايدق ما ».ببرند کاره ب یستيکمون

 نادرست، یوريت از کند؛ وداع خام اليخ نيا با که ميخواھ یم زين »یکارگر زمياليسوس« از و ميدار باور آن یاعتال

 نيلن یھا یوريت به ًواقعا اگر و ١!بکشد دست ئیاروپا ميزونئش با شدن ھمسطح یعمل لحاظ از و یخيتار فاحش اشتباه

 از و کند تيحما یستياليامپر يۀسرما ادتيس ريز از کشور یلم استقالل یبرا یمل بخش ئیرھا جنبش از ديبا دارد، باور

  ٢.نبرد پناه خلوت به یانقالب جنگ نيا

 در توانا دست که »یکارگر زمياليسوس«. است مباحث و موضوعات خلط »یکارگر زمياليسوس «یھا بيع از یکي

 را یانقالب یھا یوريت ،)ستين بلد یتروتسک و حکمت منصور اتينظر یکاپ جز یزيچ چيھ (دارد کردن ستيپ و یکاپ

 یمل جنگ و یدوست وطن مباحث نيا از یکي. شاندن یم گريد کي یجا به آن یکيالکتيد یبررس و مالحظه بدون ھم

فرقی قائل  یارتجاع جنگ و یانقالب یمل جنگ ،یارتجاع و یپرولتر یدوست وطن انيم »یکارگر زمياليسوس«. است

 گندآب از کهرا  زميحکمت تا ازدي یم دست ینيلن یھا یوريت ۀتخطئ به یحت و نديب یم اهيس را زيچ ھمه ونيست 

 متجاوز یستياليامپر يۀسرما خصوصه ب و زمياليامپر دندان باب زميحکمت .بنشاند یکرس به خورد، یم آب زميتسکوتر

  .است  شده نيعج یطلب ميتسل با آن سرشت و است

 دو گونه نيھم و ی،ارتجاع یدوست ھنيم و یانقالب یدوست ھنيم. ميھست روه روب یمل جنگ و یدوست ھنيم نوع دو با ما

 توجه مورد یانقالب یمل جنگ و یانقالب یدوست ھنيم. یارتجاع یمل جنگ و یانقالب یمل جنگ: ميدار یمل جنگ نوع

 ما. دنبگذر »یرگرکا زمياليسوس «نوع از فرده ب منحصر یتفاوت یب با آن کنار از دنتوان ینم و دارد قرار ھا ستيکمون

 یدوست ھنيم و یانقالب بخشئيرھا جنگ در که ميدان یم خود ۀفيوظ ،یتفنن و یليتخ نه و یانقالب یھا ستيکمون ثيح به

 رشيپذ مورد تنھا نه یارتجاع یمل جنگ و یارتجاع یدوست ھنيم اما. ميکن ءفايا را خود یانقالب نقش یپرولتر

 طرد و افشاء را ھاآن یارتجاع تيماھ و دارد قرار ھاآن هيعل تيقاطع با یانقالب لمع نيا کهبل ستين زمينيلن ـ زميمارکس

  .کند یم
                                                 

انکار ھر گونه جنگ ھای ملی در دوران امپرياليزم از نظر تئوری نادرست، از نظر تاريخی اشتباه فاحش و از نظر عملی ھم سطح  «1
 و غيره زير ستم کشيده اند، بايد به  ھستيم که صدھا ميليون نفر را در اروپا، افريقا، آسيائیما که منسوب به مليت ھا.  استئیشوينيزم اروپا

  ) نظامی انقالب پرولتری، لنينۀمقاله برنام( ضد ملت ھای ما غير ممکن است؟ هم که جنگ آن ھا بئيخلق ھای ستمديده بگو
که ايرلند حزب ما ھراسی ندارد که به طور علنی اعالم کند که از جنگی . بايد بين جنگ ھای انقالبی و جنگ ھای ارتجاعی فرق گذاشت «2

 ضد روسيه و ه ضد ايتاليا، اوکراين، ايران و چين بهممکن است عليه انگلستان بکند، جنگ مراکش، الجزاير و تونس عليه فرانسه، تريپولی ب
  )٢٣ آثار لنين به زبان روسی، جلد ۀ سرگشاده به بوريس سووارين، مجموعۀنام(» .جنگ ھای ديگر از اين قبيل پشتيبانی خواھد نمود
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 و نموده ريتحر پواند و رلنديا بخشئيرھا یھا جنبش و ايآس در استعمار مورد در یمتعدد یھا مقاله که انگلس و مارکس

 و ستمگر طبقات یدوست وطن زمان نيع در ،اند کرده تيحما و دفاع قاطعانه کشورھا نيا در بخشئيرھا یھا جنبش از

 به آنان .دانستند یم هيسرما سود به و نانهيخا حقب را اشغالگر ھنيم از دفاع آنان .خواندند یم یانقالب ضد را هيسرما

 یم یارتجاع را ھنيم از دفاع و یمل منافع حفظ شعار کردن بلند قيطر از غارتگر طبقات یارتجاع تيحاکم تداوم حق،

 ینم فراموش را یمل استقالل یول دانند، یم مردود را هيسرما »یپرست ھنيم «»فستيمان« در که است نيھم و دندخوان

. داند یم ايپرولتار کار را آن آوردن دسته ب و کند یم ديکأت پولند استقالل ضرورت بر انگلس جمله آن از و ؛کنند

 آن ۀستيشا را یبورژواز و خواند یم مصون و مونأم ولندپ جوان یايپرولتار یھا دست در را پولند استقالل انگلس

  . داند ینم

 یارتجاع یھا جنگ هيعل زمان نيع در ،نمود یم دفاع یانقالب بخشئيرھا یھا جنبش و استقالل از که نيا ضمن نيلن

 جنگ یھا وتتفا ۀعرص در دوم وناليانترناس در ماندگار و ثرؤم نقش نيلن. بود »یمل جنگ« و »یدوست ھنيم« نامه ب

 و دوم وناليانترناس نيمرتد و طلبان ميتسل هيعل قاطع موضع ضمن او. داشت یستياليامپر ھنيم از دفاع و یانقالب یمل

 در یمل یھا جنبش گريد ايگو که پرداخت لوگزامبورگ باور نيا نقد به ،)وسيوني (لوگزامبورگ ۀجزو از شيستا

 ۀريدا در ماندن یستيمارکس اصل از کند، مبالغه قتيحق در بخواھد یصشخ اگر فقط«: ھستند محال زمياليامپر دوران

 و دھد ميتعم اند ريپذ امکان زمياليامپر در که ئیھا جنگ تمام بر را یکنون جنگ از یابيارز شود، منحرف اتيواقع

 که حکم نيا از دفاع یبرا استدالل تنھا. شد خواھد اشتباه مرتکب کند، فراموش را زمياليامپر هيعل یمل یھا جنبش

 یستياليامپر »معظم« یھا قدرت از کوچک یمشت نيب جھان که است نيا »ستندين ريپذ امکان گريد یمل یھا جنگ«

 بوده یمل جنگ کي اصل در چه اگر شود، یم ليتبد یستياليامپر جنگ کي به یجنگ ھر جھت نيبد که گشته، ميتقس

  .کند یم دايپ برخورد آنھا ائتالفات با و یستياليامپر یقدرتھا منافع با جنگ نيا که چون باشد،

 در مرزھا تمام که است یستيمارکس کيالکتيد یاساس اصل کي نيا البته. است ريچشمگ استدالل نيا بودن نادرست

 خود ضد به ینيمع طيشرا تحت در که افتي توان ینم ھم دهيپد کي یحت که اند متحرک و مشروط اجتماع در و عتيطب

 ريکب انقالب یھا جنگ: مثال کي. عکس هب و شود بدل یستياليامپر جنگ کي به تواند یم یمل جنگ کي. نشود ليتبد

 انقالب از دفاع خدمت در بوده، یانقالب جنگھا نيا. بودند نيچن ھم ًواقعا و شدند شروع یمل یھا جنگ مثابه به فرانسه

 و داشت برپا را فرانسه یورتامپرا ناپلئون که یامھنگ یول. داشتند قرار یانقالب ضد یھا سلطنت ائتالف هيعل ريکب

 آن درآورد، اديانق به داشتند اتيح تيقابل بوده، موجود شيپ مدتھا از که را اروپا یمل بزرگ یھا دولت از یريکث تعداد

 جنگ دنآم وجوده ب باعث خود ۀنوب به پس نيا از که ،شدند ليتبد یستياليامپر ئیھا جنگ به فرانسه یمل یھا جنگ گاه

  .دنديگرد ناپلئون زمياليامپر هيعل یمل بخشيآزاد یھا

 به تواند یم یکي که استدالل کي با را یمل جنگ کي و یستياليامپر جنگ کي نيب فرق تواند یم گر سفسطه کي تنھا

  ».دينما مخدوش شود، ليتبد یگريد

 یم صحبت یگريد به یکي شدن ليتبد از و گذارد یم تفاوت یستياليامپر جنگ و یمل جنگ انيم جمالت باال در نيلن

) اتاکفيپ. ی (یفسکئيک. پ به پاسخ در نيلن. خواند یم یارتجاع را یستياليامپر یدوست وطن گونه نيھم او. کند

 یم قائل تفاوت یانقالب و کيکراتودم جنگ و یستياليامپر یھا جنگ در) وطن (یپدر نيسرزم از دفاع بين ًحايصر

 و کيکراتودم یجنگ انيجر در اما است، یستياليامپر جنگ انيجر در دروغ کي یپدر نيسرزم از دفاع«: شود

 محتمل اريبس و( کرده ثبت را) یانقالب و کيکراتودم یھا جنگ (ئیھا جنگ گذشته در خيتار... ستين نيچن یانقالب

 خشونت با یکراسودم وعن ھر و »حق «نوع ھر کردن نيگزيجا وجود با که )کند نيچن ديبا و کند ثبت ندهيآ در است
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 ».کردند خدمت زمياليسوس به رو نيااز  و ی،کراسودم آرمان به خود جينتا و یاجتماع یمحتوا نظر از جنگ یط

  ).ماست از ديکأت(

 خود تيمسئول ما زمان، آن تا. بخواند دقت با را نيلن از فوق سطور بار ده نه، کباري است بھتر »یکارگر زمياليسوس«

 و تينوع به منوط را) وطن (یپدر نيسرزم از دفاع نيلن که ميساز یم متوجه را »زمياليسوس «نيا و ميکن یم ادا را

 و مناطق و منابع ميتقس یبرا یستياليامپر یکشورھا انيم جنگ ،افتاده راهه ب که یجنگ ايآ :دانست یم جنگ تيماھ

 یمل یھا جنگ نيلن ؟»شدن خود خانه یآقا« یبرا انگلس ۀگفت به است یجنگ اي و است شتريب یھا نيسرزم اديانق

 محتمل زين ندهيآ در کند، خدمت زمياليسوس به تواند یم و شود یم کيدموکرات ۀجامع به منتج که را یانقالب کيدموکرات

 زمياليسوس «ِنادرست یھا هيتوج یبرا یمحل چيھ و کرده ثبت »ديبا «ديق با را ئیھا جنگ نيچن احتمال و دانسته

  .است نمانده است، محال یانقالب و یمترق ِیمل بخشيآزاد جنگ زم،ياليامپر عصر در که نيا بر ینمب »یکارگر

 تقلب و یعاد مردم بيفر ساده و صاف را آن و است یستياليامپر یبورژواز ۀليوسه ب »ھنيم از دفاع «مخالف نيلن

 با است برده صد مالک که یدار برده که ديکن مجسم خود شيپ ...« :دھد یم حيتوض یمثال در نيلن. خواند یم یخيتار

 مفھوم اطالق که واضحست. جنگد یم ھا برده »تر عادالنه «ميتقس یبرا است برده ٢٠٠ مالک که یگريد دار برده

 و بورژوا ردهخ و مردم ۀساد و صاف بيفر ًعمال و یخيتار تقلب مورد نياه ب »ھنيم از دفاع« اي و »یدفاع «جنگ

 و ميتحک یبرا که یکنون جنگ در یامروز یستياليامپر یبورژواز. بود یم تردست داران ردهب طرف از الناس عوام

 ملت ھنيم دفاع مفھوم و »یمل «یولوژئديا ۀليوسه ب طور نيھم خصوصه ب است ريدرگ داران برده نيب یبردگ ديتشد

  )جنگ و زمياليسوس ۀمقال(» .دھد یم بيفر را ھا

 بلکه کردن آزاد یبرا نه لمانا خود اما«: کند یم ارائه یشتريب حاتيتوض مزبور ۀقالم در و نکرده بسنده نيا به نيلن

 کمک) لمانا (یرومندترين و جوانتر راھزن به که ستين ھا ستياليسوس ۀفيوظ. جنگد یم ھا ملت به یستمگر یبرا

 آنھا ۀھم تا کنند استفاده راھزنان نيب مبارزه از ديبا یم ھا ستياليسوس. دينما غارت را رتريس و رتريپ راھزنان تا کنند

 نيا که نيا ژهيوه ب ند،يبگو مردم به را قتيحق زيچ ھر از قبل ديبا ھا ستياليسوس منظور نياه ب. ندينما سرنگون را

 قيطر از مستعمراتست یبردگ ميتحک یبرا ًاوال جنگ نيا. ستيبردگ ميتحک یبرا داران برده جنگ جھت سه از جنگ

 داخل در ريغ یھا ملت به نسبت یتعد و ظلم ميتحک یبرا ًايثان آنھا؛ یبعد تر»کدستي «استثمار و رت»عادالنه «ميتقس

 ظلم نيا با فقط) شياتر از شتريب و بدتر مراتب به هيروس (هيروس ھم و شياتر ھم رايز ،»بزرگست «یھا دولت خود

 ايپرولتار رايز ست،يمزدور یبردگ ليتطو و ميتحک یبرا ًثالثا کنند؛ یم ديتشد را آن جنگ ۀليوسه ب و اند ستادهيا سرپا

 و اوھام آتش به و شوند یم ثروتمند و برده سود جنگ از داران هيسرما و واقعست، فشار تحت و دهيگرد دچار تفرق به

 ھا یجمھور و کشورھا نيآزادتر در یحت کشورھا، تمام در ارتجاع و کنند یم تيتقو را ارتجاع و زده دامن یمل لياباط

  ».است کرده بلند سر

 که ميکن تصور ديائيب ...« :می نويسد یستياليامپر جنگ شتريب حيتوض ضمن »نيدروغ پرچم ريز در «ۀمقال در نيلن

 کرد یم حرکت یمل استقالل یبرا که را یا هيسرما یجا و شده عوض ینيع یخيتار شرائط ۀکنند تعيين یژگيو

 در دارد دست در را قايافر ۴ بر ٣ المثل یف یاول کشور. است گرفته یللالم نيب یارتجاع یستياليامپر یمال يۀسرما

 طرف کدام یروزيپ خواھان ديبا ما. آنھاست جنگ ینيع یامحتو قايافر ۀدوبار ميتقس. را  ۴ بر ١ گريد کشور که یحال

 قايافر ۴ بر ٣ به را خودش »حق «که نيا تا کند کمک یاول کشور به که ستين یامروز یکراسودم ألۀمس نيا ...م؟يباش

 ٣ آن بتواند که) کند یم یاقتصاد رشد تر عيسر یقبل از یکي نيا اگر یحت (کند کمک گريد کشور به اي و دينما اعمال

   ».آورد دست به را ۴ بر
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بيان  ًحايصر یستياليامپر ۀکاذبان یپرست ھنيم مورد در »هيروس در انقالب نيدوم ،یستياليامپر جنگ دوران« در و

 نيا در خود انيپا یب قساوت و ئیخو درنده ،یغارتگر لحاظ از کي چيھ محارب یکشورھا گروه دو نيا«: ندک می

 یآزاد ًواقعا جنگ گانهي از یو توجه ساختن منحرف و ايپرولتار قيتحم یبرا یول ندارد یکم دست یگريد از جنگ،

 یآر ـ  باشد، متوجه »گانهيب« کشور ضد هب ھم و »شيخو« کشور یبورژواز ضد هب ھم که یداخل جنگ یعني بخش،

 یمل جنگ کوشد یم یپرست ھنيم ۀبار در یا کاذبانه یھا یپرداز عبارت با کشور ھر یبورژواز یعال ھدف نيا یبرا

 یاراض تصرف و غارت ف،يحر بر یروزيپ یو یمساع ھدف که سازد مطمئن و دينما گره جلو مقدس را »شيخو«

  ».است شيخو ملت جز به گريد یھا تمل هيکل »ئیرھا« بلکه نبوده،

 کي در را دو ھر و شد قائل تفاوت یانقالب ِیمل بخشئيرھا یھا جنگ و یستياليامپر یھا جنگ انيم ديبا که نجاستيا

 دفاع ضمن ما. است یمل بخشئيرھا یھا جنبش به انتيخ نباشد، یاسيس یسواد کم و یخبر یب سر از اگر گذاشتن، کفه

 یستياليامپر یبورژواز نيدروغ یپرست ھنيم هيعل ًدايشد زم،ياليامپر عصر در یمل بخشئيرھا یھا جنبش از قاطعانه

  . کند یم اقدام گريد یکشورھا چپاول و غارت به نيدروغ پرچم نيا ريز که ميدار قرار

 یشورو ريجماھ اتحاد تجاوز به دھد، نشان یارتجاع را یمل بخشئيرھا یھا جنبش که نيا یبرا »یکارگر زمياليسوس«

 ھا روس تجاوز زمان در ًقا،يدق«: سدينو یم گرفته، تماس »کارگر طبقه موضع از چپ نقد «ۀرسال در افغانستان به

 و بود بلند بمراتب جنگ، ريگ در یھا یراست ھمه سميوناليناس حرارت درجه به نسبت ما چپ سميوناليناس حرارت درجه

 یبرا مارکس گفته به بنا چپ نيا که ستين یشک یجا نيا در یبار. آمديم حساب به چپ نيا یبرا »افتخار «کي نيا

 اکيتر رهيش به دامنش و بخون دستش کهيا یبورژواز »یآزاد«و »یبورژواز استقالل« ،»یبورژواز کشور یآزاد«

 ،صورت بھر«: در ادامه نوشته است و» .ینابود به سر و دادند »کشتن به تن سر به سر ھمه« شک بدون است، آلوده

 را ستيمانف در انگلس و مارکس یوريت اصل کيپرات و یوريت در طرف کي از سال پنجاه یط ما چپ یرفقا که حال

 یمل مبارزه پرچم شيبجا و دنديکش نيپائ را یطبقات مبارزه پرچم ھا روس تجاوز با کرده؛ رد ندارند، وطن ايپرولتار: که

 تا کردند دعوت کارگران از ساختند، یمصنوع وطن ًذھنا کارگران یبرا خود یمبارزات عمر طول در کردند؛ بلند را

 را یارتجاع مندرس پرچم نيا چپ نيا ھم ھنوز و باشند؛ دادن تن و سر آماده راه نيا در شوند پرست وطن ھا نيا مثل

 مطرح است هيسرما و کار نيب یطبقات مبارزه ھمان که را سميمارکس جوھر چگاهيھ و کشديم دوش بر شان غاتيتبل در

 استقالل نيا پس«: بود گرفته جهينت »ستياتوپ ھای چپ یماريب سه «در ًقبال »زمياليسوس «نيا باالخره و» ...سازدينم

 صرف ـ خود خون و یانرژ کردن عرضه به مجبور طبقه نيا: که است نموده فراھم را طيشرا آن یزمان کدام در

  ] پورتال-ل ويراستاری نشده اندنقل ھای قو [-»است؟ نبوده ـ نان لقمه کي بخاطر

 اتحاد تجاوز زمان در چپ انحرافات اول،: ميدھ یم قرار یبررس مورد فشرده و ًاجماال را موضوع سه مورد نيا در

 از و نبرده الؤس ريز را یمل بخشئيرھا جنگ بودن یمترق و ستين کل در یمل بخشئيرھا جنگ یناف ،یشورو ريجماھ

 اساس بر یشورو تجاوز ضد بخشئيرھا جنگ ايآ دوم، .کاھد ینم افغانستان مثل ئیھاکشور در آن یانقالب تيخاص

 از ھدف ايآ ،سوم و ؟شد ليتبد یارتجاع جنگ کي به اي ماندباقی  عادالنه جنگ آخر تا و رفت شيپ ینيلن یھا یوريت

 یبرا یگام اي است زمياليسوس استقرار و) کارگر ۀطبق استثمار رفع (یخصوص تيمالک یالغا یمل بخشئيرھا جنگ

  زم؟ياليسوس کردن ادهيپ یبرا راه یساز ھموار و یمل یبورژواز با موقت اتحاد ،یستياليامپر يۀسرما فيتضع

 یستيلآ دهيا. ستين یمل بخشئيرھا جنگ رد یامعن بهً قطعا ،یشورو ريجماھ اتحاد ضد جنگ انيجر در چپ انحرافات

 نه. ديرس کل در یمل بخشئيرھا جنگ ینف به جنگ، آن انيجر در چپ فاتانحرا اساس بر که بود خواھد یستيدگمات و

 ینف به د،يآ یم دسته ب انيجر کي انحرافات اديبن بر که ینادرست ۀجينت اساس بر گاه چيھ زمينيلن ھم نه و زميمارکس



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 توانست، یم بوده یمل بخشئيرھا جنگ کي ًقطعا ،یشورو ريجماھ اتحاد اشغال ضد جنگ. است نزده دست دهيپد کي

 یھا ستيفاش درشت يۀسا ريز چپ که ئیجا آن از اما زد؛ یم پھلو جنگ نيا به یانقالب یھا یوريت پرتو در چپ اگر

 تسلط. دينما ءفايا جنگ نيا در ستهيشا نقش نتوانست ًمسلما کرد، فراموش را خود یطبقات استقالل و گرفت قرار ینيد

 به جنگ نيا که شد باعث ...و یجھاد یھا ميتنظ از کايامر زمياليامپر یقو تيحما و جنگ انيجر بر ادگرايبن احزاب

 طيشرا تحت در که افتي توان ینم ھمرا  دهيپد کي یحت« :ديگو یمين رابطه ادر نيلن. شود ليتبد یارتجاع جنگ کي

 ليتبد ضد به .»عکس هب و شود بدل یستياليامپر جنگ کي به تواند یم یمل جنگ کي. نشود ليتبد خود ضد به ینيمع

   ٣.ستين یمل بخشيآزاد یھا جنگ رد یامعن بهً قطعا جنگ، نيا شدن

 یارتجاع جنگ کي به زمان گذشت با بود، یمل بخشئيرھا جنگ کي اساس در که یشورو ريجماھ اتحاد ضد جنگ

 با کايامر یستياليپرام رقابت ۀکنند تعيين ًکامال نقش نظرداشت در با و رفت الؤس ريز جنگ بودن عادالنه و شد ليتبد

 ھا چپ. ٤نمود استحاله یارتجاع و عادالنه ريغ جنگ کي به و شد یمل عنصر فاقد جنگ نيا ،یشورو ريجماھ اتحاد

 نيا مورد در ًقبال ما. کنند شرکت جنگ نيا در ثغور و حدود تعيين با یانقالب یھا یوريتاساس  بر نتوانستند فانهأسمت

 کردند تالش افغانستان، به یشورو تجاوز با ھا ستياليامپر«: ميا نوشته »یطبقات نبرد خ،يتار «ماندگار کتاب در جنگ

 را غرب و ھا ميتنظ مھر ھا جنگ و ھا اميق که آن از قبل. آورند وجوده ب یجد تغيير جنگ تيماھ و مضمون در تا

 پاکستان تيحما با ھا، ميتنظ طتسل چه ھر اما. آمد یم حساب به یمل بخشئيرھا جنگ از یجزئ جنگ نيا بودند نخورده

 و رانيا یادگرايبن دولت ،یسعود عربستان ،)یاسالم جماعت و اسالم یالعلما تيجمع یوبنديد و یاخوان احزاب با(

 شعار که نيا تا شد یم تر وابسته و تر یمذھب جنگ مانهيپ ھمان به افت،ي یم شيافزا جنبش نيا بر کايامر زمياليامپر

 یھا بکس با ھا یوھاب و شدند جنگ شامل عرب ريغ و عرب یادگرايبن ھزاران شعار نيا با و دش مطرح اسالم و کفر

 به کامل یوابستگ در یجھاد قومندانان و یميتنظ رھبران ١٩٨٣ سال از بعد ...دنديکش ره پشاور یسو به پول از مملو

 یم »یا. یآ. یس« و »یآ. اس . یآ«  از ینکال یحاتيتسل و یپول امکانات قومندانان نيا... گرفتند قرار رانيا و غرب

 دو در صورت نيا به. شد ینم ادهيپ یرانيا و یپاکستان ،یغرب اربابان دستور بدون ینظام و یاسيس ميتصم چيھ. گرفتند

  ».دنديجنگ یم اراده یب یھا»اتوريگالد« عادالنه ريغ جنگ طرف

                                                 
بخش ملی به طور مثال در چين، ويتنام و کوريا، نه مالعمری را به قدرت رساند و نه ھم قاچاقچی فاشيست و يا ھم جالد مذھبی و ئيجنگ رھا 3

عکس آن توده ھا را از جبروت و ستم استيالگران خارجی نجات داد و بر اساس تيوری ھای انقالبی، اين کشورھا به سوسياليزم . غير مذھبی را
بخش در اين کشورھا ئيًکه بعدھا چه انحرافاتی باعث شد که جای سوسياليزم را دوباره بورژوازی بگيرد، قطعا به جنبش رھا اين. کردندعبور 

  . ربطی ندارد
کا در مورد رقابت امپرياليستی امري» بيننده نوين«با مجلۀ فرانسوی » چطور جيمی کارتر و من مجاھدين را ساختيم«ژنسکی در مصاحبۀ ي بر4

روزی که شوروی ھا از مرز عبور کردند، به رئيس جمھور کارتر «: با شوروی و  کشيدن پای اين سرمايۀ دولتی به افغانستان می نويسد
 سال مسکو جنگی را ١٠در حقيقت، برای . اکنون فرصت آن را داريم که به اتحاد جماھير شوروی جواب جنگ ويتنام شان را بدھيم: نوشتم

برای ...  آنان شده و در فرجام منجر به شکست امپراتوری شوروی گرديدۀيت دولت را نداشت، نبردی که باعث تضعيف روحيپيش برد که حما
ای از مسلمانان تحريک شده يا آزادی اروپای مرکزی و پايان   تاريخ جھان چه چيز اھميت دارد؟ طالبان يا سقوط امپراتوری شوروی؟ عده

اين . ی نشان می دھد که عنصر ارتجاعی در جنگ ضد اتحاد شوروی به چه اندازه قوی و درشت بوده استاين اظھارات به خوب» جنگ سرد؟
 کنندۀ رقابت امپرياليستی است، رقابتی که با ميدان جنگ ساختن افغانستان از اتحاد شوروی انتقام کشيد و جھان تعييناظھارات نمايانگر نقش 

با اين اظھارت بريژنسکی، دل ما به حال آنانی می سوزد که با وجودی که باور دارند . نحصاری شدبيش از پيش در دست امپرياليزم امريکا ا
به نام و نشان و ثروت ھای » سيا«باندھای خاين از قبل . که امريکا باندھای اسالمی خريده شده را عليه نيروھای آزاديخواه و ملی وچ کرد«

گرفتار اند و » ننگ افغانی«، باز ھم به بيماری »ون آزاديخواھانه و دموکراتيک آن تھی کردندھنگفت دست يافتند و در مقابل جنگ را از مضم
که جوانان کمونيست را به اين  که از شرکت خود در اين جنگ به شدت غيرعادالنه و با شعارھای ارتجاعی انتقاد کنند و از اين به جای اين

. ا  تيوری بافی ھای مبتذل پوپوليستی، اين جنگ غيرعادالنه را جنگ برای وطن می خوانندجنگ سوق دادند و قربانی ساختند، جواب بگويند؛ ب
ـ امپرياليستی ھماھنگ شوند؛ اگر نمی  ًانقالبيون اگر نمی توانستند که اين جنگ را سمت و سو بدھند، قطعا حق نداشتند با شعارھای  بنيادگرا

  . خون بدھند» جمھوری اسالمی«جبھۀ جديد دست بزنند، حق نداشتند برای توانستند به افشای اين جنگ ارتجاعی و باز کردن 
  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 شرکت و گردد یتلق یانقالب یمل بخشئيرھا جنگ ما یبرا توانست یم یزمان یشورو ريجماھ اتحاد ضد جنگ

 یطبقات استقالل حفظ و یانقالب مشخص خط اساس بر ھا ستيکمون که باشد روزگار ھمان رسالت آن، در ھا ستيکمون

. گرفتند ینم گروگان یستياليامپر منافع نيمأت یبرا را مذکور جنگ یغرب یھا ستياليامپر و ردندک یم شرکت آن در

 فرجام به تا انقالب ۀادام و استقالل کسب خاطر به مسلحانه ۀمبارز در شرکت«: مينوشت اول ۀشمار »شيپ به «در ما

 آن در شهياند دون مائوتسه یھا ستيکمون رسالت از یستياليسوس ۀجامع استقرار و نينو کيدموکرات انقالب رساندن

 ھا ستيکمون یبرا .»نشد دهيسنج دوره آن رد ھرگز که بود یزيچ مبارزه، ني ادر شرکت ثغور و حدود اما بود، دوره

 فرجام به تا انقالبۀ ادام ،یطبقات استقالل حفظ نظرداشت در با استقالل یبرا مبارزه: یعني یمل بخشئيرھا جنگ

 تيرعا یمل بخشئيرھا ۀمبارز در مولأم نيا اگر. یستياليسوسۀ جامع استقرار و نينو کيدموکرات انقالب رساندن

از نظر کمونيست  جنگ نيا ًمسلما نخورد، ونديپ یستياليسوس ۀجامع استقرار و کيدموکرات ۀجامع با استقالل و نگردد

  .تواند ینم بوده یمل بخشئيرھا جنگ کھا ي

ی اسالم یجمھور شعار ک،يدموکرات ـ یمل یجمھور یجا به ،یشورو ريجماھ اتحاد تجاوز ضد جنگ انيجر در چپ

 ارگان در یحت که شد گم یباز اسالم و یجھاد احزاب يۀسا در چنان و نمودن حفظ ار اش یطبقات استقالل کرد، بلند را

 یمل بخشئيرھا جنگ ئیبرپا تياھم تواند ینم ًقطعا انحرافات نيا. نوشتند راست چپ، یجا به یاسيس ـ کيوريت یھا

  .دھد تنزل را

ً قسما» )یستيکمون وناليانترناس ۀکنگر نيدوم یبرا (یمستعمرات و یمل ألۀمس به مربوط یتزھا ۀياول طرح «در نيلن

 ما چپ سفانهأمت که کند، یم مشخص مستعمرات در ھا ستيکمون یبرا را یمل بخشئيرھا یھا جنگ ثغور و حدود

 هيعل مبارزه لزوم «بر کيدموکرات ـ بورژوا بخشئيرھا جنبش انيجر در تزھا نيا در نيلن. کند تيرعا را آن نتوانست

 اما کند؛ یم دأکيت »ھستند نفوذ صاحب مانده عقب یکشورھا در که ئیوسطا قرون و مرتجع صرعنا ريسا و ونيروحان

 و سمت در ون،يروحان کيولوژيديا يۀسا ريز دينبا ببرد، سود اقشار نيا انيم تضاد از داشت حق که نيا ضمن ما چپ

 ريسا و ونيروحان هيعل نتوانست تنھا نه ما پچ. کرد یم ءفايا نقش یارتجاع جنگ به یمل بخشئيرھا جنگ دادن سو

  . شد ميتسل آنان یولوژيديا به ءانحا از ینحو به خود بلکه کند، مبارزه ئیوسطا قرون و مرتجع عناصر

 یمستعمرات و یمل ۀلأمس به مربوط شيتزھا از یکي در و داشت دأکيت زمياسالم پان هيعل مبارزه بر مستعمرات در نيلن

 ضد بخشئيرھا جنبش کوشند یم« نھايا که سدينو یم آن رينظ اناتيجر و زميالماس پان هيعل مبارزه لزوم ضمن

 مبارزه نيا تنھا نه ما چپ اما» .سازند أمتو رهيغ و آخوندھا و نيمالک و ھا خان تيموقع ميتحک با را کايامر و زمياليامپر

 نيمب نيد اساس به زن حقوق «و »یاسالم فرھنگ «و »یاسالم یجمھور «پرچمدار خود کهبل گذاشت مسکوت را

 یاسالم یجمھور انحراف به توانست یم حداقل کند، مبارزه زمياسالم پان هيعل توانست ینم چپ اگر .شد »اسالم

 دينما فيتضع را آنھا و کند استفاده آخوندھا و نيمالک و ھا خان انيم تضادھا از نتوانست تنھا نه چپ. فتدين... و یخواھ

 نآنا تيموقع ميتحک به تنھا نه چپ. داد خون و نوشت آنان یولوژيديا یبرا و پرداخت نآنا تيموقع ميتحک به بلکه

  . شد زين آنان یاسالم یجمھور تيحاکم خواستار کهبل پرداخت

 در یبورژواز بخشئيرھا جنبش از یموارد آن در فقط ھا، ستيکمون مثابه به ما« که کرد یم تيرعا ديبا چپ

 مانع آنھا ندگانينما یوقت ھستند، یانقالبً واقعا ھا جنبش نيا که ميکن یم یبانيپشت و ميکن ینبايپشت ديبا مستعمره یکشورھا

 گزارش(» .مينمائ متشکل و تيترب یانقالب يۀروح با را شوندگان استثمار عيوس یھا توده و دھقانان تا شد نخواھند ما

  ) یستيکمون وناليانترناس ٢ کنگره در یمستعمرات و یمل مسائل مورأم ونيسيکم
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 یانقالب يۀروح با را شوندگان استعمار و شوندگان استثمار عيوس یھا توده و دھقانان کارگران، که نيا یجا به چپ

 استقرار آنان یبرا نمود، مشوب یمذھب و ینيد خرافات با را ھا توده نيا اذھان آن عکس د،ينما متشکل و تيترب

 و نيتر یانقالب ريغ ن،يفتريکث ن،يتر مبتذل استقرار و کرد غيدر را یمل یجمھور یحت و کيدموکرات یجمھور

  . را خواستار شد یاسالم یجمھور یعني ،یجمھور نيتر یارتجاع

 هيعل که) کيدموکرات ـ بورژوا بخشئيرھا جنگ ھمان اي (یمل بخشئيرھا جنگ ھدف :بخش نيا مورد نيآخر و

 یگام بلکه ست،ين زمياليسوس استقرار و یخصوص تيمالک یغاال ،شود یم برپا آنان یمحل یھا گاهيپا و استعمارگران

 باالخره و نينو کيدموکرات انقالب تا آن تداوم و گانهيب اسارت از نجات و یستياليامپر يۀسرما فيتضع یراستا در

 بخشئيرھا جنگ ،یمل ئیرھا از ھا ستيکمون ھدف که خوانده کجا »یکارگر زمياليسوس«. است یستياليسوس انقالب

 در »یکارگر زمياليسوس« ن؟يلن اي انگلس مارکس، از باشد؛ یخصوص تيمالک از نجات ،کيدموکرات انقالب و یلم

 جنگ به یبرابر و یخصوص تيمالک یالغا یبرا که باشد کرده ادعا که خوانده افغانستان یچپ سازمان کدام ۀبرنام

 یروزيپ با که باشند کرده ادعا ھا ستيکمون که هکرد مالحظه کجا »یکارگر زمياليسوس« زند؟ یم دست یبخشمل ئیرھا

 د؟يکش نخواھد رنج و فقر و یکاريب و یگرسنگ یکس و گلزار و گل ايدن و تمام ھا ستيکمون کار ،یمل بخشئيرھا جنگ

 که نيا یبرا اما کرده؛ مالحظه ھم نه و دهيد نه نخوانده، را یموارد نيچن جا چيھ »یکارگر زمياليسوس «که است معلوم

 یم یستيکمون یژيسترات یجا به را یستيکمون یھا کيتاکت رحمانهيب نيچن ،کند ليتبد یبنجل متاع به را زميمارکس

 جنگ«: است گفته یستياليامپر یھا قدرت هيعل یمل یھا جنگ مورد در انهيداھ چه نيلن که کند یم فراموش وا .شاندن

 ھر اند، یانقالب و یمترق آنھا رند،يپذنا اجتناب بلکه محتمل، و ريپذ امکان تنھا نه یستياليامپر یھا قدرت هيعل یمل یھا

 از که یمثال در ونيليم صدھا (ستم تحت یکشورھا یاھال از یريکث جمع یمساع اشتراک با آنھا تيموفق یبرا البته چند

 یانقالب و یرقمت یمل بخشئيرھا جنگ که داند یم خوب »یکارگر زمياليسوس «.»است لزوم مورد) ميآورد ھند و نيچ

 تيمالک یالغا به آن قيطر از بخواھد که ستين ايپرولتار کار تنھا شود، یم یرھبر ايپرولتار ۀليوسه ب که یوجود با

 مستعمره یکشورھا یاھال از یريغف جم یمساع و تالش آن تيموفق یبرا ديگو یم نيلن چنانچه بلکه برسد، یخصوص

ھمه کمونيست  ،نديآ یم گرد یمل متحد ۀجبھ کي در و ھستند یالستيامپر درتق اشغال هيعل که ريغف جم نيا .است الزم

 که است یستياليامپر يۀسرما اسارت از ئیرھا بلکه ست،ين یبرابر و یخصوص تيمالک یالغا تمام آنان ھدفنبوده و 

  .زند یم لطمه انحا از ینحو به را کدام ھر منافع

 نيا در .است مردم ريغف جم اشتراک به منوط آن تيموفق که است یانقالب و یمترق جنگ کي ،یمل بخشئيرھا جنگ

 یبرا هنيزم و راه کردن ھموار است؛ خود ۀخان شدن آقا هبلک ست،ين یخصوص تيمالک یالغا یاساس ھدف جنگ

 یبورژواز با ريچشمگ تفاوت ھا ستيکمون یبرا یمل استقالل و بخشئيرھا جنگ مفھوم. است یستياليسوس انقالب

 .کند نيتضم را منافعش که است ھمراه یمل استقالل و بخشئيرھا یھا جنبش با ئیجا تا یداخل یبورژواز. اردد یداخل

 یمل استقالل و بخشئيرھا یھا جنبش به یبورژواز د،ينما نيتضم را منافع نيا یستياليامپر يۀسرما کهی صورت در

 اتحاد در طبقه نيا با یمل بخش ئیرھا جنگ در ايرپرولتا که است یمل یبورژواز بودن پھلو دو نيھم. کند یم انتيخ

 .است طبقه یب ۀجامع بلکه ست،ين استقالل آن ئیغا ھدف که داند یم یخوب به ايپرولتار رايز ،رديگ یم قرار موقت

 نيمأت یبرا یداخل یبورژواز که یحال در دھد، یم قرار یستياليسوس ۀجامع خدمت در را یطلب استقالل ايپرولتار

  .کند یم دايپ شيگرا یطلب استقالل صف به کمپرادور یبورژواز برابر در منافعش

 دنيد با »یکارگر زمياليسوس« که ،یشورو در زمياليسوس یاصل معمار نيستال قيرف ماندگار سخن با را بخش نيا

 که ستين یکش. است شده پرتاب یکنار به یمل تيحاکم و یمل استقالل پرچم«: ميبر یم انيپا به کشد، یم ِتپ نامش
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 یم اگر د،يباش خود کشور پرستان ھنيم ديخواھ یم اگر ک،يکراتودم و ستيکمون احزاب وابستگان شما را پرچم نيا

 یسخنران از( ».کرد نخواھد بلند گريکس د چيھ را آن. ديببر شيپ  بهو ديبردار ديبا د،يباش ملت رھبر یروين ديخواھ

  ) ١٩۵٢ برواکت ١۴ ،یشورو حادات ستيکمون حزب ۀکنگر نينزدھم در نيستال

  .ادامه دارد

  

  

  


