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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٧ دسمبر ٢٣
  

  ،»یکارگر زمياليسوس«
 ؟یارتجاع اي یانقالب زمياليسوس 

)٨(  

  یپرولتر جنبش نيآغاز شکل: کيدموکرات انقالب

 قرار یبررس مورد زمينيلن ـ زميمارکس ديد از را کشور استقالل یبرا جنگ ی يعنیمل بخشئيرھا جنگ ی،قبل بخش در

انقالب  (کيدموکرات ـ یمل انقالب ،شهياند دون مائوتسه - ستينيلن ـ ستيمارکس یھا ستيکمون ما یبرا. ميداد

 عصر در که یھمانطور »یکارگر زمياليسوس« اما ؛است خورده ونديپ یستياليسوس انقالب با )دموکراتيک نوين

 نيا باور به. است زين کيدموکرات انقالب سرسخت مخالف است، یمل بخشئيرھا یھا جنبش خالف زمياليامپر

 در ھم نه و یستياليامپر یکشورھا در نه کيدموکرات انقالب نامه ب یخاص ۀمرحل زم،ياليامپر عصر در ،»زمياليسوس«

 کي زمياليامپر عصر در یدموکراس که دارد باور »زمياليسوس« نيا. دارد وجود نافغانستا مثل افتاده عقب یکشورھا

 کراستي و حذف انش ۀمبارز از را آن ديبا ھا ستيکمون و است یانحصار یمال يۀسرما خدمت در و یارتجاع ۀمقول

  .سازند حاکم را زمياليسوس و درآورده اھتزار به را هيسرما و کار انيم نبرد پرچم

 امر ظاھر در دن،يرس زمياليسوس به کراستي و) انقالب کيدموکرات ۀمرحل حذف (یدموکراس پرچم اشتنگذ طرف کي

 به کراستي  می توانستيمدشوار، راه ھمه نيا بدون و ميداشت یم قرار یتيوضع نيچن در کاش .کند یم جلوه بايز اريبس

 بايد که ئیروھاين یطبقات تيوضع و جامعه یھا تيواقع اما. ميساز حاکم را ايپرولتار یکتاتوريد و ميبرس زمياليسوس

 ھر نکرده، عمل ما دلخواه به کنند، کمک زمياليسوس به دنيرس یبرا را ايپرولتار و ستندايب یستياليامپر یبورژواز هيعل

  .باشد می اش یطبقات منافع یجو و جست در انقالب در طبقه

  ای هعالق چيھ یخصوص تيمالک یالغا به که ه ایطبق دو. دارد را یبورژواز خرده و دھقانان خود کنار در ايپرولتار

 شده نيمأت را شان منافع انقالب در کهی صورت در طبقه دو نيا. ھستند تيمالک انتقال یجو و جست در بلکه ندارند،

ً مسلما باشد، اشتهد خود کنار در را طبقه دو نيا بتواند که نيا یبرا ايپرولتار. کرد نخواھند شرکت آن در ًقطعا نند،ينب

 به و کنند ینم شرکت آن در یبورژواز خرده و دھقانان رايز ؛دست بزند یستياليسوس انقالب به کراستي تواند ینم

 پس. ھستند ئیبورژوا افکار یدارا ًتايماھ چون ستند،يا یم یبورژاز کنار در ستند،ايب ايپرولتار کنار در که نيا یجا

 که یکشور در آنھم د،يمايبپ را) کيدموکرات انقالب (اول لۀپ دوم، لۀپ آغاز از قبل که است نيا در ايپرولتار یاريھوش
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 کيدموکرات ـ یمل انقالب لۀپ است ريناگز ايپرولتار باشد، شده اشغال افغانستان مثل یکشور اگر یول نباشد، شده اشغال

  .برسد زمياليسوس لۀپ به بعد و یط را

 در مبارزه کارگر، ۀطبق یانفراد ۀمبارز. دارد زحمتکشان ريسا و ايپرولتار یاسيس یھآگا به ازين یطبقات ۀمبارز ديتشد

 شمار به مبارزه نيچن يۀاول یھا نطفه بلکه ست،ين یطبقات ۀمبارز کارفرما، کي هيعل اعتراض اي و کارخانه کي

 ۀطبق کل هيعل واحد ۀطبق کي ثيح به کارگر ۀطبق شرويپ تياکثر آن در که است یا مبارزه یطبقات ۀمبارز. روند یم

 کي ثيح به که برسد یآگاھ نيا به کارگر ۀطبق .برزمد زميمارکس یرھنمودھا پرتو در آن یحام دولت و دار هيسرما

 و ايپرولتار ،یا مرحله نيچن به دنيرس یبرا .منفرد نه کند، عمل یدار هيسرما واحد ۀطبق هيعل ديبا واحد ۀطبق

 یآگاھ یبرا را نهيزم که است کيدموکرات انقالب مراحل، نيا از یکي .کنند عبور یلمراح از دارند ازين زحمتکشان

 مهين کشور در ما اگر امروز .کند یم فراھم) هيسرما و کار نيب مبارزه (یطبقات ۀمبارز یبرا ايپرولتار شتريب یاسيس

 متحد طبقات و کارگر ۀطبق یاسيس یکاف یآگاھ عدم درً قايدق م،يستين یطبقات ۀمبارز ديتشد شاھد خود ۀمستعمر - یوداليف

 انقالب یبرا را آن است ازين و است پرورش و یآگاھ نيچن یبرا یبستر کيدموکرات ـ یمل انقالب .است آن

  .بپيمائيم یستياليسوس

 طرف کي از رايز م،يدھ یم قرار یبررس مورد ینيلن یھا یوريت و نيلن ديد از ھم باز را کيدموکرات انقالب بخش ما

 طرف از و اند خوانده ھا دموکرات نيرتريگيپ را خود انگلس و مارکس که نوشته ھم »یکارگر زمياليسوس «چنانچه

 انقالب ،یانحصار یدار هيسرما ۀمرحل نيآخر در زم،ياليامپر عصر در که دارد ادعا »زمياليسوس «نيا گريد

 نيآخر عصر زميمارکس یعني زمياليامپر عصر زميکسمار زم،ينيلن که ئیآنجا از .ندارد ئیمعنا یدموکراس و کيدموکرات

 نيھم در را یدموکراس و کيدموکرات انقالب ۀبار در بحث تا ميکن یم تالش ما است،  یانحصار یدار هيسرما ۀمرحل

  .ميدھ ادامه چارچوب

 به دنيرس یبرا مئيگو یم یوقت اول،«: نوشته است »زمياليامپر عصر یدموکراس« ۀرسال در »یکارگر زمياليسوس«

 »کيدموکرات بورژوا انقالب «بنام یخاص مرحله کدام ما که معناست نيا به م،يرو ینم یدموکراس راه از زمياليسوس

 انگلس و مارکس زمان نوزدھم قرن در نه ميدار قرار ھا کيبلشو زمان هيروس اوضاع در نه ما رايز. ميندار رو شيپ

 لذا و کرد، یم مبارزه یدار هيسرما ماقبل نظام هيعل شيخو طهسل استقرار یبرا ھنوز یبورژواز که اروپا در

 سلطه زمان در یعني یدار هيسرما نظام مرحله نيآخر در ما. بود الزم و یمترق شعار کارگر طبقه یبرا یدموکراس

 هيرماس مرحله نيباالتر زمياليامپر «کتاب در نيلن قيدق ليتحل بنابر که ميدار قرار انگل و یانحصار یھا هيسرما

 به وابسته یدار هيسرما و زمياليامپر ینيجانش با رابطه در کارگر طبقه ھدف یعني ميبرگرد عقب به دينبا ،»یدار

 آرمان به اکنون که آزاد رقابت یاياح آرمان «و ئیبورژوا خرده یدموکراس نه باشد زمياليسوس ديبا زم،ياليامپر

 خرده یدموکراس نه باشد زمياليسوس ديبا یم زمياليامپر نيجانش که نيلن حکم نيا ،یبار«. »است شده بدل یارتجاع

 مانند زمياليامپر به وابسته یدار هيسرما یکشورھا در ھم و است صادق یستياليامپر یکشورھا در ھم ،ئیبورژوا

 دوش بر را هيسرما هيعل کار مبارزه شعار و ميگذار یم کنار را یدموکراس قالب یبرا مبارزه شعار که ما... افغانستان

 یشوراھا و نديايب گرد شعار نيا بدور که ميکن یم دعوت استبداد ضد و استثمار ضد زحمتکش اقشار تمام از و ميکش یم

 ـ یاسيس یھا یآزاد و حقوق و یطبقات منافع اديبن بر روھاين نيا ھمه که است یعيطب یزيچ ،بسازند را خود مستقل

 یمبنا بر نه شوند یم ائتالف وارد کارگر طبقه با ،)هيسرما استثمار و بداداست (مشترک دشمن هيعل نبرد در خود یمدن

  ] پورتال- نقل قول ويراستاری نشده است[ - ».خاص طبقه کدام منافع اي و زميانارش
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 اوضاع و طيشرا یکيالکتيد ليتحل با انگلس و مارکس رايز م،يکن ینم شروع انگلس و مارکس از ما ميگفت چنانچه

 یحت و ئیبورژوا خرده یھا تيفعال مخالف ًقطعا است، کينزد یستياليسوس انقالب که یزمانآنان . دکردن یم حرکت

 یانقالب حزب کي در کارگر ۀطبق مستقل انسجام و یپرولتر حزب از توان تمام با و اند بوده ئیبورژوا خرده حزب

 در را اوضاع که یزمان اما ستادند؛يا یم ئیبورژوا خرده حزب هيعل و کردند یم تيحما یستياليسوس انقالب یبرا

ه ب موظف و آن در شرکت به مکلف را ايپرولتار کردند، یم یابيارز ايپرولتار سود به و ئیبورژوا خرده انقالب ۀمرحل

  . خواندند یم تيمالک تمام بر ورشۀ يکنند ليتسھ را یارض تيمالک بر ورشي و کردند یم آن یرھبر گرفتن دسته ب

 عصر که ميدار باور »یکارگر زمياليسوس «ھم و ما ھم که یعصر .ميکن یم شروع نيلن عصر از ميگفت که یآنچنان ما

 و یليطف انگل، یدار هيسرما ،یدار هيسرما ۀمرحل باالترين عصر ؛است زمياليامپر عصر ،یمال یانحصار يۀسرما

 زمياليسوس«. اند دهيرس اثبات به و خورده محک یاجتماع کيپرات در عصر نيھم در نيلن یھا یوريت .یستياليامپر

 زم،ياليامپر عصر در ما اما. کند یم حذف را یدموکراس و رد را کيدموکرات انقالب زم،ياليامپر عصر در »یکارگر

  .   ميدان یم زمياليسوس به دنيرس یبرا ضرورت را یدموکراس و ازين را کيدموکرات انقالبدر کشورھای عقب افتاده 

 اي یساز شانيپر نوع کي یکراسودم به نسبت  یستياليامپر زمياکونوم زيآم ريتحق رفتار ۀونح«: سدينو یم نيلن

. ابدي یم مصداق »یکارگر زمياليسوس «قسمت در سفانهأمت نيلن حکم نيا ١».است جنگ توسط انسان تفکر سرکوب

 یھا یجھاد ،یپوشال دولت صبن قيطر از یدموکراس ريتحق و ناتو ـ کايامر یستياليامپر یبورژواز ۀسال شانزده جنگ

 و ساخته شانيپر را »یکارگر زمياليسوس «،»ھا بم مادر «ختنير و »۵٢.ب« بمباردمان و مخدر مواد یايماف ز،يخونر

 یدموکراس هيعل فرده ب منحصر یفکر شانيپر با و تفکر بدونخاطر  نيھمبه  واست  کرده سرکوب ًدايشد را آن تفکر

 وجود ئیتفاوت ھاو آنچه کمونيست ھا می خواھند  ئیی بورژوادموکراس بين که دھد صيختش که نيا بدون کرده، اميق

 یم ھا ستيکمون که یدموکراس با را یستياليامپر یبورژواز یدموکراس ،یفکر شانيپر با »یکارگر زمياليسوس« .دارد

 ستياليامپر نيخون استبداد نسته،دا کساني دھند قرار بورژوا خرده و دھقان پرولتر، یھا توده خدمت درآن را  خواھند

می  ھمسان سازد، یم حاکم زحمتکش و فرودست طبقات اتحاد قيطر از ايپرولتار که یکيدموکرات یجمھور با را ھا

 شعار کي نبوده، زحمتکش طبقات و کارگران شعار گريد یدموکراس که رسد می جهينت بهسرسام فکری  با و داند

  .است یارتجاع

 رد یول. ديزدا یم را سلطنت و یجمھور نيب تفاوت یستياليامپر جنگ که است قتيحق کي نيا«: ددھ یم ادامه نيلن

 یبرا خود به دادن اجازه با مترادف داشتن، زيآم ريتحق یرفتار آن به نسبت یحت اي ل،يدل نيا با یجمھور کردن

 شعار طرفداران از یاريبس يۀروح نيا. است جنگ یھا دھشت توسط فکر شدن شانيپر و جنگ، توسط شدن مرعوب

 است نيا آنھا حرف. است) رهيغ و یناوياسکاند »یھا چپ «س،يسو در جوان عناصر ھلست، ـ الندور (»سالح خلع«

 نيا در که یھنگام دارد یا دهيفا چه یانقالب اھداف جھت سيليم کي یحت اي ارتش گرفتن کار به ۀبار در کردن بحث که

 ھمه در زميتاريليم که یھنگام و ندارد، وجود طلب سلطنت ثابت ارتش کي و خواهيرجمھو سيليم کي نيب یتفاوت جنگ

  ))اتاکفيپ. ی (یفسکئيک. پ به پاسخ (»دھد؟ یم انجام را وحشتناکش کار دارد جا

 یارتجاع جنگ یھا دھشت و شده مرعوب ناتو ـ کايامر یکنون یستياليامپر جنگ توسط ھم »یکارگر زمياليسوس«

 ساخته فکر آشفته چنان را او رد،يگ یم صورت... و »یمدن ۀجامع« ،»بشر حقوق« ،»یدموکراس «نام تحت که یکنون

 یستياليامپر جنگ مرعوب چنان »زمياليسوس «نيا! است افتهي که است یراھ نيتر ساده یدموکراس از انزجار و رد که

                                                 
  )پياتاکف . ی(فسکی ئيک.  پاسخ به پ1
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 را یپوشال »یمدن جامعه «و »بشر حقوق «،»یاساس قانون «،»انيب یآزاد «،»انتخابات« که شده یدموکراس شعار با

 کنند یم تالش ھا ستياليامپر و ،گردد یم قيتطب یبورژواز نيا »۵٢.ب« با و ليتمو یستياليامپر یبورژواز پول با که

 جهينت به باالخره و ناميده یدموکراس کل در ند،يبزدا ھستند آن مدافع ھا ستيکمون که يیدموکراس با را آن یھا تفاوت

 آن پرچم و  گرديدهحذف ھا ستيکمون اتيادب از ديبا و شده دگرگونه یدموکراس تيماھ زمياليامپر عصر در که رسد می

  .گردد باال هيسرما و کار بين نبرد پرچم آن یجا به و شود گذاشته فرو

 دولت را یکنون یپوشال دولت شده، مرعوب یستياليامپر یبورژواز جنگ توسط که یوطن »یکارگر زمياليسوس«

 یبورژواز توسط که یپوشال دولت بين  طريقنه ايب و است شده جاديا هيسرما ۀليوسه ب که اندد یم یکيدموکرات

 انقالب قيطر از دھقانان و ايپرولتار ۀليوسه ب که کيدموکرات یجمھور دولت و کشور اشغال قيطر از یستياليامپر

 به را خود شدن مرعوب می خواند، و بنابرين یجاعارت را آن یبسادگ ،نگذاشته یتفاوت رد،يگ یم شکل کيدموکرات

 و اسارت کشتار، و قتل اشغال، با که را یستياليامپر یبورژواز یدموکراس تواند ینم ميسل عقل چيھ. گذارد یم شينما

 کيدموکرات انقالب قيطر از که يیدموکراس با است ھمراه ...و چپاول و غارت ن،يخون استبداد و یزيخونر شکنجه،

 ،سازد یم فراھم زحمتکش طبقات ريسا و دھقانان ا،يپرولتار شتريب ئیشکوفا و رشد یبرا را نهيزم و شود یم حاکم

  . بداند ھمسان و معادل

 منحصر یھا ینوآور و ابتکارات از زمياليامپر عصر در یدموکراس حذف که کند تصور ديشا »یکارگر زمياليسوس«

 را آن ی کرده،ريگ موضع زمياليامپر عصر در یدموکراس هيعل یفسکی يک نيا بر قبل. ستين نيچن اما ،است فردشه ب

 یدار هيسرما زمياليامپر«: است نموده فورموله نيچن را یفسکی يک اتينظر نيلن. بود شده آن حذف خواھان ونموده  رد

 تحت یکراسودم ،»رو نيا از« است؛ یکراسودم ینف زمياليامپر است؛ رونده شيپ زمياليامپر است؛ افتهي توسعه اريبس

 یھا حکومت جانب از چه است، یکراسودم تمام ۀحانيوق نقض یستياليامپر جنگ. است »یافتنين دست« یدار هيسرما

!) یکراسودم یعني (»حقوق «ۀبار در صحبت »رو نيا از« ـ یمترق یھا یجمھور جانب از اي باشد مانده عقب یسلطنت

 زمياليسوس تنھا است؛ زمياليسوس رديگ قرار یستياليامپر جنگ »مقابل در« تواند یم که یزيچ »تنھا«. است دهيفا یب

 تحت یعني ما، حداقل ۀبرنام در کيدموکرات یشعارھا گذاشتن شيپ به »رو نيا از « است؛ وضع نيا از »خروج راه«

 انقالب رشعا انداختن ريخأت به یعني است، انداختن ريخأت به اي یجيگ است، توھم و بيفر کي ،یدار هيسرما

  » .یستياليسوس

 گفته قبل سال صد یفسکی يک که کند یم تکرار را یزيچ ھمان سال ١٠٠ ً حدودااز پس نکيا »یکارگر زمياليسوس«

 »یکارگر زمياليسوس«. بود برخاسته زمياليامپر عصر در یدموکراس از به دفاع کرده نقد را آن رحمانهيب نيلن  و بود

 یبسو آزاد رقابت مرحله از هيسرما آنکه از پس زين یبورژواز«:  می نويسد»زمياليامپر عصر یدموکراس «در

 قرار ويالترنات برابرش در زمياليسوس که یزمان بخصوص و رفت) یمال هيسرما (انگل و یانحصار یدار هيسرما

 اريع متما ستميس کي به داده دست از را یطلب یدموکراس و یخواھ یآزاد خصلت گريد نيلن قيدق سخن به گرفت،

 مبارزه (یآزاد شعار با فقط امروز... است دهيگرد مبدل خطرناک یھا یزير خون با توام ئیزورگو و یاستثمار

 یدار هيسرما که یزمان از... یدموکراس یمجرا از نه رفت، جنگ به هيسرما استبداد و استثمار هيعل توان یم) یطبقات

 است یميرژ خود گريد یدموکراس افته،ي تکامل) یستياليامپر( انگل و یانحصار یدار هيسرما به آزاد، رقابت با

 اما... بسازند خود ئیرھا شعار را نيا و بنديبفر را خود گريد دينبا زحمتکشان و کارگر طبقه که مچاله و سالوس مستبد،

 و است حاکم یديتول مناسبات زمياليامپر به وابسته یھا هيسرما و یستياليامپر اقتصاد که جھان یکنون اوضاع در

 و یزير خون خشونت، به را خود یمترق ليخصا تمام ًبايتقر دولت، یمعنا به اش یدموکراس یعني ستميس نيا یروبنا
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 شعار تابع، یھا هيسرما و یدار هيسرما مرحله نيباالتر با مقابله در یدموکراس خواست است؛ کرده ضيتعو توطئه

 پرچم با یعني فاسد و انگل هيسرما با متضاد ًکامال و تر یمترق عارش با ديبا یم کارگر طبقه. است یارتجاع و کھن

 نقد، را یدار هيسرما نظام تواند یم خود نيمتحد با ايپرولتار که است شعار نيا با فقط و ديآ دانيم به ديبا زمياليسوس

  ] پورتال- نقل قول ويراستاری نشده است [».کنند تيمالک یالغا و سرنگون

 و به قول ايرانی دھد یم قرار انتقاد مورد خوانند، ینم را نيلن آثار که نيا یبرا را گرانيد که »یکارگر زمياليسوس«

 در یدموکراس به باورمند که نيلن. دارد فيتشر خبر یب نهيزم نيا در خود ،ھا گاه گاه در اين قسمت تکه می پراند

 رشد و یداريب و داد قرار انتقاد مورد قاطعانه را یفسکيی ک خواند، ینم کھن و یارتجاع را آن و بود زمياليامپر عصر

 یدار هيسرما«: نوشته است نيلن. دانست کيدموکرات کيتحر با آن ونديپ به منوط را زمياليامپر هيعل یستياليسوس جنبش

 مانھمز یدار هيسرما که نيا با ـ کنند یم ليتبد بيفر کي به را یکراسودم خاص، طوره ب زمياليامپر و عام طوره ب

 یکراسودم ینف نيب تضاد و کند یم جاديا کيکراتودم ینھادھا آورد، یم ديپد ھا توده نيب را کيدموکرات یھا آرمان

 یم تنھا زمياليامپر و یدار هيسرما. کند یم ديتشد را یدموکراس به افتني دست یبرا ھا توده کوشش و زمياليامپر توسط

 آنھا نيتر»آل دهيا «یحت ک،يدموکرات تحوالت و تغيير با توانند ینم آنھا. شوند سرنگون یاقتصاد انقالب توسط توانند

 انقالب کي انجام به قادر باشد افتهين آموزش یدموکراس یبرا مبارزه انيجر در که ئیايپرولتار یول. شوند سرنگون

 نابود ديتول ليوسا بر یخصوص تيمالک یالغا بدون و بانکھا ۀمصادر بدون تواند ینم یدار هيسرما. ستين یاقتصاد

 گرفته ديتول ليوسا کيکراتودم کردن اداره یبرا مردم کل یسازماندھ بدون توانند ینم یانقالب اقدامات نيا اما. شود

 یبرا خرد دھقانان و پرولتارھا مهين پرولتارھا، زحمتکشان، ۀتود تمام از گرفتن کمک بدون ،یبورژواز از شده

 شود گفته است ممکن. شوند ءاجرا یدولت امور در شان مشارکت و آنھا یروين شان، صفوف کيکراتودم یسازماندھ

 به زمياليامپر. ب کند؛ یم »حقوق «نيگزيجا را خشونت یجنگ ھر. الف (یدموکراس ۀگان سه ینف یستياليامپر جنگ که

 یداريب یول است،) کند یم برابر سلطنت با ًکامال را یجمھور یستياليامپر جنگ. ج است؛ یدموکراس ینف خود یخود

. دارد ونديپ کيدموکرات کيتحر و مقاومت رشد با یناگسستن نحو به زمياليامپر هيعل یستياليسوس جنبش رشد و

 یکتاتوريد قيطر از تنھا زمياليسوس اما انجامد، یم يیکراسودم ھر جهينت در و ،یدولت ھر زوال به زمياليسوس

ً واقعا و برابرً واقعا مشارکت یعني یکراسودم کامل ۀتوسع با را مردم تياقل یعني یبورژواز هيعل خشونت که ايپرولتار

 تواند یم کند، یم بيترک یدار هيسرما یالغا ۀديچيپ مشکالت تمام در و یدولت امور تمام در مردم ۀتود کل یعموم

  ).تاکيدات از لنين است (».شود اجرا

 به را یدموکراس) زمياليامپر (یانحصار یمال يۀسرما خاص طوره ب و یدار هيسرما  است،گفته نيلن که یچنان آن

 هيسرما ینھادھا ،ئیبورژوا احزاب جاديا با شده، یمھندس و نيدروغ انتخابات یانداز راه با و کند یم ليتبد بيفر

 مردم از تيمالک سلب و قدرت شتريب چه ھر تصاحب یبرا خود سوده ب را یدموکراس کند یم تالش رهيغ و یدار

 لباس در مردم دشمنان نيھارتر از یپوشال دولت جاديا با ما کشور در یستياليامپر یبورژواز. دھد قرار فادهاست مورد

 که بوده مردم یبيعوامفر صدد در یپوشال ینھادھا ريسا و جناور وحوش از پارلمان ليتشک ی،جھاد ريغ و یجھاد

 عصر در یدموکراس حذف به خورده را یستياليامپر یبورژواز نيا بيفر زين »یکارگر زمياليسوس« سفانهأمت

 افتني دست یبرا را شان یھا خواست بلکه شود، حذف یدموکراس خواھند ینم تنھا نه ھا توده. است دهيرس زمياليامپر

ه ب یبورژواز که فھمند یم یخوب به و ھستند کيدموکرات التيتما یدارا ھا توده رايز کنند، یم ديتشد یدموکراس به

 منافع سود به که ھستند ئیجا تا آن ۀتوسع و یدموکراس طرفدار خاص، طوره ب یستياليامپر یرژوازبو و عام طور

 که ديگو یم »کيدموکرات انقالب در یدموکراس اليسوس کيتاکت دو «در نيلن که یچنان آن بنابرين .باشد شان یطبقات



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 ريگيپ زميدموکرات یبرا و کند یم نتايخ یآزاد امر به یبورژواز د،ينما یم انتيخ خودش به خودش یبورژواز«

 ديآ یم عمله ب یبورژواز یدموکراس جھت در که یا الزمه اصالحات که است نيا در یبورژواز نفع. ستين مستعد

 خصوصه ب و ھا توده» ...انقالب قيطر از نه باشد رفورم قيطر از و تر سست تر، اطياحت با تر، یجيتدر کندتر،

 دست کيدموکرات بورژوا انقالب از ر،يگيناپ دموکرات ثيح به یبورژواز که کنند یم درک یخوب به را نيا ايپرولتار

 د،نببر شتريب سود کيدموکرات بورژوا انقالب از ندنتوا یم که یطبقات تنھا ؛کرد خواھد انتيخ آن به و ديکش خواھد

  .رسانند یم آخر به تا را انقالب نيا آنان و ،مردم تياکثر یعني ھستند، دھقانان و ايپرولتار

 رد،يگ یم صورت آن یربنايز ساختن واژگون با زمياليامپر و یدار هيسرما ینابود که کند یم درک ًقطعا ايپرولتار

 نمودن ليتبد .کند ليتبد یاشتراک تيمالک به را ديتول ليوسا بر یخصوص تيمالک بتواند که یاقتصاد انقالب با یعني

 کيدموکرات انقالب ۀفيوظ و ستين ممکن کيدموکرات انقالب و کيدموکرات اترتغيي قيطر از یدوم به یاول تيمالک

 یم آموزش یدموکراس ۀنيزم در را دھقانان و ايپرولتار ک،يدموکرات انقالب بلکه ،ستين یخصوص تيمالک یالغا زين

 به ئیبورژوا اقتصاد ۀمصادر و یخصوص تيمالک یالغا یبرا چگونه که دھد یم آموزش را ايپرولتار ؛دھد

: ديگو یم نيلن رو نيھم از. بپردازد) یبورژواز خرده و دھقانان ا،يپرولتار خصوصه ب (مردم کيدموکرات یسازماندھ

 را رهيغ و بزرگ امالک آھن، یھا راه کارخانجات، ھا، بانک آغاز، در و بالفاصله ه،يقھر یقوا با یداخل جنگ«

 توسط منصبان صاحب و یرسم مقامات ۀھم انتخاب ميمجبور ما نھا،يا ۀھم ۀمصادر منظور به یول. کند یم مصادره

 کردن اداره ،مئينما ادغام مردم ۀتود با ًکامال برد یم شيپ به را یبورژواز با جنگ که یارتش م،يکن برقرار را مردم

 ھا، نکبا ۀمصادر یداخل جنگ ھدف. رهيغ و م،يساز زهيدموکرات ًکامال را غذا عيتوز و ديتول ،ئیغذا مواد منابع

 به متعلق مسلح یروھاين کردن نابود و یبورژواز یبرا ممکن مقاومت امکانات تمام کردن نابود ره،يغ و کارخانجات

 مگر د،يرس یاسيس اي یاقتصاد یھا جنبه لحاظ از اي ینظام ًصرفا لحاظ از چه ھدف، نيا به توان ینم یول. است آن

 و ساخته برقرار خودمان »جبھه پشت «در و مسلح یروھاين نيب در ھمزمان را یدموکراس جنگ، یط در ما که نيا

  )نيلن از داتيکأت ،یفسکيی ک. پ به پاسخ(» .ميدھ گسترش

 انقالب به ک،يدموکرات انقالب ۀمرحل از عبور بدون که ميداشت یم قرار یتيموقع در کاش که ميگفت بحث نيا آغاز در

 مثل ای هافتاد عقب کشور در خصوصه ب ست،ين نيچن ینيزم یھا تيواقع سفانهأمت اما م،يرفت یم یستياليسوس

 آغاز را یطبقات ۀمبارز ھنوز کارگران و سازد یم یبورژواز خرده و دھقانان را آن بخش نيشتريب که افغانستان

 تيوضع ميھست ريناگز ما .اند دهينرس زين یابي تشکل یبرا الزم یاسيس یآگاھ به و نشده متشکل حزب کي در نکرده،

 یھا توده ريسا کيدموکرات االتيتما نيم،نک فراموش را کارگر ۀطبق یاسيس یآگاھ ،بگيريم نظر در را جامعه ینونک

 نيا به که یآنان. ميسپارن انينس تاق به را کيدموکرات انقالب ،یستياليسوس انقالب ۀبھان به يريم ونگ دهيناد را زحمتکش

 ھستند یلوح ساده ًکامال نانيب خوش فقط نيلن ۀگفت به سازند، یم اريع ار زميمارکس شان االتيخ با و ندارند توجه امر

 کم اندازه چه تا ھنوز آن یاجرا یھا وهيش و زمياليسوس یھا ھدف از کارگر ۀتود اطالع ۀدرج کنند یم فراموش که

 و یبورژواز هخرد و دھقانان کيدموکرات التيتما کارگر، ۀطبق یابي تشکل و یاسيس یآگاھ نيپائ سطح نيھم. است

 اشخاص فقط«: گويد یم نيلن. آورد یم وجوده ب را کيدموکرات انقالب ۀمرحل یازمندين ،یاسيس لحاظ از آنان پرورش

 وهيش و زمياليسوس یھا ھدف از کارگر ۀتود اطالع ۀدرج که کنند فراموش را موضوع نيا است ممکن لوح ساده ًکامال

 یم کارگران خود دسته ب فقط کارگران یآزاد که ميدار نيقي ھمه ما یول. است کم اندازه چه تا ھنوز آن یاجرا یھا

 ضد هب آشکار یطبقات ۀمبارز راه از آنھا پرورش و نمودن آماده بدون ھا، توده تشکل و یآگاھ بدون .رديگ انجام تواند
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 اليسوس کيتاکت دو(» .باشد انيم در تواند ینم یستياليسوس انقالب ۀبار در یسخن نيکوچکتر ،یبورژواز تمام

  )کيدموکرات انقالب در یدموکراس

 کي ثيح به که است دهيرس یآگاھ آن به افغانستان کارگر ۀطبق ايآ :ميپرس یم »یکارگر زمياليسوس« از نجايا در ما

 یبورژواز خرده و دھقانان ايآ بزند؟ دست یطبقات ۀمبارز به یبورژواز مقابل در طبقه کي ثيح به ابد؟يب تشکل طبقه

 هيعل کار ۀمبارز در که یطبقات ھمان ايآ ند؟يبگو یآر یخصوص تيمالک یالغا به که اند دهيرس یآمادگ از یسطح آن به

 پاسخ ًمطمئنا شوند؟ ائتالف نيا وارد که اند افتهي پرورش یسطح به شوند، یم ائتالف وارد ايپرولتار با هيسرما

 ما از خود موقع در یکارگران اگر«: ديگو یم نيلن ھمين خاطربه . است یمنف ھا پرسش نيا به »یکارگر زمياليسوس«

 التيتما یدارا که مردم یھا توده شد ميخواھ متذکر پاسخ در ما ،مئينما ءاجرا را حداکثر ۀبرنام دينبا ما چرا: بپرسند

 ايپرولتار ھنوز و است نگرفته نضج یطبقات یتضادھا ھنوز ند،ادور یليخ زمياليسوس از ھنوز ھستند، کيکراتودم

 نيب در را خود ۀبرنام به نسبت نظر حسن ،مينيبب ديکن متشکل هيروس تمام در را کارگر ھزار صدھا. است نشده متشکل

 یستيانارش یتوخال یول سروصدا پر جمالت به تنھا و ديدھ انجام را کار نيا ديکن یسع! مينيبب ديدھ ميتعم کارگر ونھايليم

 به است منوط یستياليسوس فرھنگ نيا بسط و تشکل نيا کردن یعمل که ديد ديواھخ ًفورا وقت آن د،ينورز ءاکتفا

  )کيدموکرات انقالب در یدموکراس اليسوس کيتاکت دو(» .کيدموکرات اصالحات کاملتر چه ھر یاجرا

 به رکارگ طبقه رشد ديترد یب افغانستان در «ديدار باور که یوجود با: ميپرس یم »یکارگر زمياليسوس «از باز ھم

 یدموکراس (»ستين ٢٠ قرن لياوا هيروس در یصنعت کارگران عيسر رشد مثل کشور، نيا عيصنا رشد عدم نسبت

 یستياليسوس انقالب از سخن و کيدموکرات انقالب ینف ايآ] پورتال-نقل قول ويراستاری نشده است[) زمياليامپر عصر

 یرو به یستياليسوس جامعه« ديدار باور که یوجود با ايآ ماند؟ ینم یستيانارش یتوخال و صدا و سر پر جمالت به تان

 اعمار کارگر طبقه یعني مولده یروھاين یفيک و یکم رشد و یعال فرھنگ یھا نهيزم بر ثروت، یفراوان بزرگ، ديتول

 نشده نقل قول ويراستاری[»کارگر طبقه یاستوار نا و ثروت فقر افتاده، عقب فرھنگ پا، خرده ديتول یبرو نه گردد یم

 ای هافتاد عقب کشور در کيدموکرات انقالب ینف و یستياليسوس انقالب از سخنآيا  - )گفتمان پالتفرم (] پورتال-است

 و »آگاه نه و است متشکل نه افغانستان کارگر طبقه...  «ديدار باور که یوجود با ماند؟ ینم ئیگو اوهي به افغانستان مثل

 طبقه... ستندين سقف کي ريز ًاکثرا یارتش یھا فرقه شتريب کارگرانش ًبنا بودهن بزرگ کارخانجات یدارا افغانستان«

 نقد( ] پورتال-نقل قول ويراستاری نشده است[» ...است بخود مخصوص موثر و فعال تشکل فاقد افغانستان کارگر

 با ست؟ين رعاقالنهيغ سخن ،یستياليسوس انقالب از سخن آن نازل یآگاھ سطح و ايپرولتار تيوضع نيا با ايآ...) چپ

 و ھا روس ،یو جنبش و افکار به طرف کي از که کشور کارگر طبقه یداريب و جيبس یبرا« ديدار باور که یوجود

 ھا، یجھاد یمذھب استبداد ھا، ستياليامپر سلطه ،یطوالن یھا جنگ اثر در گريد جانب از کرده انتيخ غالمانش

 و زولهيا یتاسفبار بصورت ،یکارگر فعال یھا تشکل نبود ھمه، از رت مھم و یکاريب مزمن، فقر داعش، و طالبان

نقل قول ويراستاری نشده [ »است کار در »یھراکلس« حوصله و شجاعت جش،يبس و یداريب یبرا است؛ پراکنده

 و یردايب و است پراکنده و زولهيا یفبارأست شکل به که طبقه نيا با ايآ) زمياليامپر عصر یدموکراس( ] پورتال-است

 ست؟ين »یانقالب« یباف جمله انگرينما یستياليسوس انقالب از صحبت خواھد، یم یھراکلس ۀحوصل و شجاعت جش،يبس

 رشد روند بهً مايمستق علم نيا و بوده علم بلکه ز،يآم مخمسه یھا تين نه و ايرو نه زمياليسوس «ديدار باور که یوجود با

 هيسرما و کار نيب تضاد حل اسلوب بکاربرد کارگر، طبقه  ـ یطبقات یاسيس شعور رشد حدود ،یدار هيسرما جامعه

 را هيسرما نداده، سازمان و نساخته آگاه قاطع یطبقات مبارزه سطح در را خود کارگر طبقه که یھنگام تا لذا، دارد؛ تعلق

 اليسوس یھا ئیگرا عقل »یاجتماع عدالت و یبرابر «یھا خواست ھمه ندھد، قرار ھجوم مورد آن پود و تار تمام با
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 انقالب ۀمرحلآن ھم  با ] پورتال-نقل قول ويراستاری نشده است[،»ستندين شيب یا مسخره و پوچ یاھايرو منشانه،

  ؟پس چيست ،يستنتان  ئیگو ھودهيب اگر زدن حرف یستياليسوس انقالب از و  کردنحذف را کيدموکرات

 »یانقالب «یفکر آشفته نيا. است یمنف ھا پرسش نيا به »یگرکار زمياليسوس «پاسخ که ميدان یم ًقطعا و ميدان یم

 حکم اساس بر که بھتر چه ورنه. کشاند یم »یانقالب« یباف جمله ۀمرحل به را آنھا که است »یکارگر زمياليسوس«

 ۀامبرن به نسبت نظر حسن کند، متشکل افغانستان تمام در را کارگر ھزار صدھا »یکارگر زمياليسوس «ن،يلن ۀانيداھ

 یستياليسوس فرھنگ نيا بسط و تشکل نيا کردن یعمل که ديد خواھد گاه آن دھد، ميتعم کارگر ونھايليم نيب در را خود

 نه رديگ صورت ديبا انقالب قيطر از بود باورمند نيلن که کيدموکرات اصالحات کاملتر چه ھر یاجرا به است منوط
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