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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٧ دسمبر ٢۶
  

  ،»یکارگر زمياليسوس«
 ؟یارتجاع اي یانقالب زمياليسوس 

)٩(  

  یپرولتر جنبش نيآغاز شکل: کيدموکرات انقالب

 ۀمسأل تنھا ست،ين نيزم و دھقان ۀمسأل حل تنھا کند یم ادعا »یکارگر زمياليسوس «که چنان آن کيتدموکرا انقالب

 یجا به تا است زين ايپرولتار آموزش و پرورش ۀمرحل شد، داده تذکر فوق در چنانچه بلکه ست،ين مطلقه یھا دولت

 یم ما. بردارد گام یستياليسوس انقالب عنف به و بزند دست کيدموکرات قيعم اصالحات به انقالب قيطر از فورمير

 خرده - دھقانان منافع ،یبورژواز منافع: است پھلو سه یدارا منافع لحاظ از کيدموکرات بورژوا انقالب که ميريپذ

 قرار یبررس مورد زمينيلن ديد از را کيدموکرات انقالب در ايپرولتار منافع فوق در ما. ايپرولتار منافع و یبورژواز

 منافع از و ميريگ یم یبررس به کيدموکرات انقالب در را یبورژواز خرده و دھقانان منافع  بخشنيا در .ميداد

 که کند یم یھمراھ را کيدموکرات انقالب ئیجا تا یبورژواز که ميدان یم چون م،يگذر یم انقالب نيا در یبورژواز

  .ميندار یکار کيدموکرات انقالب ريگيپ ريغ اريمھ نيا منافع ًعجالتا با ما نيھم یبرا و باشد اش یطبقات سود به

) کيدموکرات انقالب (یدموکراس راه از رفتن«: نوشته است »زمياليامپر عصر یدموکراس« در »یکارگر زمياليسوس«

 ھنوز و مطلقه ھا دولت بود، نشده حل نيزم و دھقان ۀمسأل ھنوز آنجا که بود مطرح یزمان کشورھا از یتعداد در

 یاصل یفکتورھا از یکي که یوجود با نيزم و دھقان ۀمسأل ميگفت فوق در چنانچه» ...بودند یارض لکانما به یمتک

 و ايپرولتار پرورش آن، کنار در که کند یم فراموش » کارگریزمياليسوس «اما سازد، یم را کيدموکرات انقالب

 در نيلن. است مطرح انقالب نيا در زين یاسيس یھا یآزاد تيتثب و دھقان ۀطبق و طبقه نيا یاسيس یآگاھ یارتقا

 و ھستند، یطبقات متضاد منافع یدارا که  می داند»ِمردم تمام انقالب «را کيدموکرات انقالب »دھقانان و زمياليسوس«

 جينتا از دولت، ۀادار و سازمان در را غالب طبقات منافع مستقيم و آشکار تجلى و سياسى آزادى تثبيت استبداد، نابودى

 ست،ين دھقانان ۀمسأل حل تنھا کيدموکرات انقالب که کند یم مالحظه »یکارگر زمياليسوس«. خواند یم انقالب نيا

 ه ایعد منافع با شان منافع که یبورژواز خرده انقالب و دھقانان انقالب ا،يپرولتار انقالب: است مردم تمام انقالب بلکه

 در تنھا ديگو یم »یکارگر زمياليسوس «که یچنان آن ک،يتدموکرا انقالب. رديگ یم قرار تضاد در شمار انگشت

 ستميس آن در که ئیکشورھا تمام در بلکه باشند، یارض مالکان به یمتک آن یھا دولت که ستين مطرح ئیکشورھا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 یم نيمأت را یاسيس یھا یآزاد کند، یم نابود را استبداد انقالب نيا رايز است؛ مطرح زين ،باشد حاکم یتيرع ـ ارباب

  . سازد یم یمتجل دولت و اداره اقتصاد، یسازماندھ در را غالب طبقات منافع و کند

 کيدموکرات بورژوا روح با دھقانان. است ايپرولتار با دھقانان یمتحدساز و ئیھمنوا یبرا یبستر کيدموکرات انقالب

 تالش فقط یآنان .ندارند ذھن رد را یخصوص تيمالک یالغا و »کردن زهياليسوس «ۀايد ،ئیبورژوا خرده افکار با و

 ھا وداليف امالک ضبط که بکشند رونيب ھا وداليف چنگال از را نيزم و برسند یآزاد به زميوداليف غيت ريز از که دارند

 کامل طوره ب کيدموکرات انقالب از دھقانان ،نيھم یبراو  است،  خصوصیتيمالک  يورش بر صور از یکي خود

 یبرا خود با یاريھم یبرا دھقانان التيتما نيھم از یبورژواز .کنند یم ءفايا آن در یساسا نقش و نموده یطرفدار

 ايپرولتار ۀفيوظ بلکه بسپارد، یبورژواز به را دھقانان ندارد حقً قطعا ايپرولتار .برد یم سود زميوداليف به زدن ضربه

 رفتنيپذ یبرا  راه راو نموده نابود را زميلودايف دھقانان، با متحدانه نموده، شرکت کيدموکرات انقالب در که است

  .دھد ءارتقا یانقالب سطح تا را دھقان یھا توده و ساخته ھموار دھقانان توسط ايپرولتار یانقالب ۀبرنام

 یواقع نيمتحد به را دھقانان و دھد یم پرورش دھد، یم آموزش را دھقانان ھم و ايپرولتار ھم ک،يدموکرات انقالب

 در نيلن قول به دھقانان و ايپرولتار کهی صورت در :ميپرس یم »یکارگر زمياليسوس «از ما. کند یم ليتبد ايپرولتار

 دھقانان ۀتود در نتوانند و باشد چيھ حد در ايپرولتار بر ھا ستيکمون نفوذ و ببرند سره ب جھل و یفرھنگ یب ،یپراکندگ

 ؟یستياليسوس انقالب راه اي کيدموکرات انقالب راه کند، یم شنھاديپ یحل راه چه یتيوضع نيچن در ند،ينما یانقالب نفوذ

 ندازد؟يب راهه ب یستياليسوس انقالب تواند یم دھقانان و ايپرولتار جھل و یفرھنگ یب ،یپراکندگ با »زمياليسوس «نيا ايآ

 مدرن فرھنگ از محروم ،ئیروستا کھن مناسبات در خکوبيم است، پا خرده و پراکنده مولد ۀطبق که دھقانان «ايآ

 قرار »ائتالف «در ايپرولتار با تواند یم ،١است »یکارگر اخالق و موضع از گانهيب تينھا در و یدار هيسرما یايدن

   بروند؟ یستياليسوس انقالب  طرفبه ديگوئ یم کهی طور آن دو ھر و رديبگ

 چه ھر ميدار تالش ما اگر حال .است ازين دانا و شرويپ منسجم، یروين به یستياليسوس انقالب ھم آن و انقالب یبرا

 ازين م،يبرسان انجام به و آغاز) یبورژواز خرده و دھقانان ا،يپرولتار (مردم اتحاد با را یستياليسوس انقالب عتريسر

 ندُک کار و یجيتدر اصالحات با نه امر نيا .باشند شتازيپ و شگاميپ و شوند آگاه شوند، منسجم روھاين نيا تا است

 و دينما یم مجتمع سرعته ب انقالب ...« نيلن ۀگفت به رايز رد،يگ یم صورت کيدموکرات انقالب با بلکه ،کيدموکرات

 یروين با و کند یم داريب را توده دارد یم بر تکامل یسوه ب انقالب که یگام ھر. سازد یم روشن را اذھان سرعته ب

 و یواقع منافع یجامع نحو به و ريگيپ طوره ب که یزيچ گانهي یعني ،یانقالب ۀبرنام طرفه ب را او یدفع قابل ريغ

  )کيدموکرات انقالب در یدموکراس اليسوس کيتاکت دو(» .کشاند یم کند، یم منعکس را یو یاتيح

 انقالب ايپرولتار با یبورژواز خرده و دھقانان ائتالف با که شما ؛ميپرس یم »یکارگر زمياليسوس «از ھم باز

 نيلن قول به که یحال در دياوريب وجوده ب نھايا انيم »واحد اراده «ديتوان یم چگونه د،يکن یم یانداز راه یستياليسوس

 جاديا در ايپرولتار با یبورژواز خرده و دھقانان ؟»باشد داشته واحد ۀاراد یبورژواز خرده با تواند ینم ايپرولتار«

. است کيدموکرات انقالب ديايب وجوده ب واحد ۀاراد نيا تواند یم که ئیجا تنھا در .ندارند واحد ۀاراد یستياليسوس ۀجامع

 یتقاضاھا و حوائج انقالب نيا که یحدود ھمان در «نيلن قول به و است یھمگان انقالب کي کيدموکرات انقالب رايز

 از زميدموکرات حدود از خارج در. دارد وجود اراده وحدت آن در ھم حدود ھمان در دينما یم برآورده را یھمگان

 است یامر آنھا نيب یطبقات ۀمبارز. باشد تواند ینم ھم یسخن یجا یدھقان یبورژواز و ايپرولتار نيب اراده وحدت

                                                 
  )ناصر(» نقد چپ از موضع طبقه کارگر «1



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 دو(» .بود خواھد زمياليسوس راه در مبارزه نيتر عيوس و نيتر قيعم کيدموکرات یجمھور ۀنيزم در یول ريناگز

  )نينل از ديکأت ک،يدموکرات انقالب در یدموکراس اليسوس کيتاکت

 دسته ب (دھد یم نجات ارباب استبداد و ذلت و یخوار و زميوداليف منجالب و ستم از را دھقانان ک،يدموکرات انقالب

 انقالب در دھقانان. باشند داشته ليتما کيدموکرات انقالب به دھقانان که شود یم سبب ھا نيا و) یآزاد آوردن

 دھقانان ضرر به تنھا نه مردم تيحاکم. بودند آن فاقد ًقبال که دآورن یم دسته ب را ئیزھايچ از یاريبس کيدموکرات

 ارجحيت پيدا می کند تنھا نه کيدموکرات یجمھور زميوداليف یجا به و دانند یم خود سوده ب را آن دھقانان بلکه ستين

  . گردد یم تريقو ايپرولتار یسو به دھقان ۀتود شيگرا که است نيھم و شود؛ یم ليتبد شان یآرزو به بلکه

 خواست نيا. دارد تياھم کيدموکرات انقالب در زين نيزم آوردن دسته ب ،یآزاد آوردن دسته ب کنار در دھقانان یبرا

 تمام تا رساند یم یاري را دھقانان کيدموکرات انقالب رايز ،بيشتر می سازد کيدموکرات انقالب به را آنان یدلبستگ

 بر که یا ضربه «مارکس قول به رايز دارد تياھم ايپرولتار یبرا نيا و دھد الانتق دھقانان به ھا وداليف از را یاراض

» .کرد خواھد ليتسھ اعم طوره ب تيمالک بررا  یبعد ريناگز یھا ضربه نواختن شود، نواخته یارض تيمالک کريپ

  )ژيکر به خطاب مارکس(

 طيشرا تا است یدموکراس ۀمسأل حل بلکه ست،ين یارض ۀلأمس حل کيدموکرات انقالب ايپرولتار یبرا که یوجود با

 ۀطبق یسوه ب زحمتکشان ريسا و زميوداليف غيت از ئیرھا با دھقانان جلب و ايپرولتار جيبس و پرورش آموزش، یبرا

 و تيحما دھقانان به یارض مالکان از نيزم انتقال از ايپرولتار ھم آن با شود، فراھم یستياليسوس انقالب یبرا ايپرولتار

 اديبن بر نه است ايپرولتار یبرا یارض ۀلأمس یطبقات ـ یاسيس تياھم اساس بر یبانيپشت و تيحما نيا. کند یم یانبيپشت

 یدوم و) آن یداخل گاهيپا و زمياليامپر (نيپائ به باال از یکي: دارد راه دو یارض ۀمسأل حل رايز. دھقان یاقتصاد منافع

 زيآم مسالمت و یجيتدر آرام، حل راه ،یاول راه). ايپرولتار و دھقانان ۀليسوه ب کيدموکرات  انقالب (باال به نيپائ از

 و ايپرولتار اتحاد ۀليوسه ب که است عيسر و یناگھان ،یوفانط حل راه یدوم راه و است ھمراه باال از اصالحات با مأتو

 رايز نديگز یم بر را) کيتدموکرا انقالب (یدوم راه ،)اصالحات (اول راه یجا به نيلن .رديگ یم صورت دھقانان

 ديآ یم عمله ب یبورژواز یدموکراس جھت در که یا الزمه اصالحات که است سودمندتر عکسه ب کارگران، یبرا«

 زوال راه است، الوقت دفع هرا است، ريخأت راه رفرم راه رايز باشد، انقالب قيطر از بلکه نبوده رفرم قيطر از

 شيب و اول ۀدرج در اعضا نيا شدن فاسد از. باشد یم فساد حال در که است ردمم کريپ از ئیاعضا دردناک و یجيتدر

 ھمه از ايپرولتار یبرا آن درد که است یعيسر یجراح عمل یانقالب راه. ننديب یم بيآس دھقانان و ايپرولتار ھمه از

 سلطنت به نسبت اطياحت نيرکمت و گذشت نيکمتر راه است، فساد حال در یاعضا ميمستق قطع راه ـ راه نيا است، کمتر

 حل ده،يبرگز نيلن که را یراھ و» .کند یم مسموم را ءفضا آنھا فساد که است آن به وابسته ديپل و منفور سساتؤم و

 انقالب یسوه ب حرکت یبرا ايپرولتار یآمادگ عدم سبب که یاسيس موانع تا است یدموکراس ۀمسأل حل و یاسيس

 یبانيپشت آن از ايپرولتار برساند، یاري امر نيا به دھقانان یاقتصاد یھا خواست اگر .گردد رفع شود، یم یستياليسوس

 چون کند، یم ديکأت آن یانقالب حل و یارض ۀمسأل تياھم بر مبنا نيھم بر ھم نيلن .دھد یم قرار تيحما مورد و کند یم

 و یخوار و یاستبداد و یوداليف ھن،ک ۀجامع یبنا تواند یم که است کيدموکرات انقالب یاقتصاد يۀپا یارض ۀمسأل

 که) شود (بنا یجمھور و ديجد یکشور ،)ديآ (وجوده ب آزاد و شجاع مردمان از ینسل مگر تا« کند سرنگون را مذلت

 جنبش و یارض ألۀمس ۀبار در مقاله ھفت(» .ابدي گسترش آزادانه بتواند زمياليسوس یبرا... یپرولتر ۀمبارز آن در

  ) نيلن ـ یدھقان
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 نيا. دارد کيدموکرات انقالب در یارض ۀمسأل از یتھ انيم و مبتذل انه،يعام اريبس برداشت »یکارگر زمياليسوس «ماا

 را نيا ما چپ و ھا کيبلشو یبرا خود ۀمبارز سال ٣٠ از شيب یط نيلن«: سدينو یم» ...چپ نقد« در »زمياليسوس«

 استقالل یگاھ که: داد آموزش دھقانان و نيزم به نسبت ھا کيبلشو برخورد با رابطه در... خود متعدد آثار در

 حد در و نبرند ادي از یدار هيسرما نظام کل هيعل مبارزه در را یدئولوژيا و اقتصاد است،يس در کارگر ۀطبق یمبارزات

 عمل ۀنامبر در یگاھ را دھقانان به نيزم عيتوز ندھند؛ تنزل یبورژواز ۀخانواد یاعضا ريسا و دھقانان اھداف و نشيب

 اگر«: سدينو یم سند نيھم از گريد یجا در و» ...نبندند را نيزم با رابطه در خود باز دست گاه چيھ و نگنجانند خود

 ديابي یم را یبند آن در ديبگذار خود یرو شيپ را افغانستان ستيپوپول چپ یھا سازمان ونيکلکس یکار یھا برنامه

 نيزم عيتوز ن،يلن و انگلس مارکس، حيصر یھا گفته خالف انقالب، نيا راقمح در ،»نينو کيدموکرات انقالب« نامه ب

 یم پرولتر دھقانان از ش ایخيتار رسالت یمبنا بر یبورژواز که یکار دارد، قرار نيزم کم و نيزم یب دھقانان به

 و یميقد اريبس عارش نيا از استفاده با ما یھا ستياتوپ یول آورد، یم وجوده ب خود »را خود گورکنان« یعني سازد

 تيکم به و سازند یم بورژوا خرده دوباره کارگران نيا از ،ینيزم توته دادن با »کار کشت آن از نيزم «که یارتجاع

 از شده آزاد انسان زنند یم یجد صدمه را یبورژواز هيعل انقالب یبرا مارکس یاساس شرط ھمان یعني کارگر ۀطبق

 اند اليخ نيا در »نينو کيدموکرات انقالب «تحقق با ما ستياوتوپ دوستان .سازند یم وابسته نيزم بر دوباره را نيزم

 مخالف یوجھ نيدتريشد با چرا نيلن و انگلس مارکس، اما ،شد خواھد به دھقانان روزگار دھقان به نيزم دادن با که

 ؟!خواستند ینم را دھقانان یبھروز سه نيا ايآ اند؟ بوده طبقه نيا روزگار یساز به نوع نيا و دھقانان به نيزم عيتوز

 که است نيا پاسخ رد؟يگ قرار ھمه خدمت در شده »یمل« ديبا دھقانان، به عيتوز یجاه ب نيزم که معتقدند چرا ھا نيا

 خرده زاھدان ست،يپوپول یھا تيشخص نه اند، یانقالب یھا ستيالير بزرگ، یھا تيشخص نيلن و انگلس مارکس،

  ».ستياتوپ و بورژوا

 پاراگراف نرويا از. ادامه دھيم نيلن یھا یوريت پرتو در را بخش نيا ميکن یم تالش م،يگفت بخش نيا اول در نچهچنا

 انقالب در منظور دو به دھقانان. ميدھ یم قرار یبررس مورد نيلن یھا گفته طبق زين را »یکارگر زمياليسوس« فوق

 ۀمصادر با انقالب قيطر از دھقانان را نيزم. نيزم آوردن دسته ب و یآزاد حصول: کنند یم شرکت کيدموکرات

 تيمالک صور تمام هيعل ورشي یبرا را ورشي نيا  و لنينارکسم. دھند یم انتقال دھقانان به یارض مالکان از نيزم

 ھمه ۀمطالع و یبررس با گريد عبارت به ،یکيالکتيد یموضع اتخاذ با مارکس« :سدينو یم نيلن. دانند یم سودمند

 صيتشخ را یارض یخصوص تيمالک بر ورشي یانقالب ۀجنب دو، ھر ۀنديآ و گذشته آوردن حسابه ب با جنبش، ۀجانب

 جنبش از نيآغاز یشکل ،یپرولتر جنبش از خاص و نيآغاز یشکل مثابه به را ئیبورژوا خرده جنبش او. دھد یم

 تيمالک کريپ بر که یا ضربه« :ديوگ یم ژيکر به خطاب مارکس و....) مقاله ھفت(» .شناسد یم باز ،یستيکمون

 ۀطبق یانقالب عمل. کرد خواھد ليتسھ را اعم طوره ب تيمالک بر یبعد يرناگز یھا ضربه نواختن شود، نواخته یارض

 موجب ھمه، یبرا وجه چيھ به نه آنھم و آورد، خواھد باره ب موقت یرفاھ و رونق که یتغيير جاديا یبرا فرودست

 یبرا را یبشر کامل سعادت که شود یم یتغيير آن جاديا یبرا طبقه نيتر فرودست یبعد و ريگزنا یانقالب عمل ليتسھ

  ...) مقاله ھفت(» .دينما نيتضمً واقعا رنجبران ھمه

 بلکه ست،ين یخصوص تيمالک یالغا خواستار ئیبورژوا خرده جنبش نيا که داند یم یخوب به »یکارگر زمياليسوس«

 ستم از ئیرھا یبرا ست،ين تفنن یبرا ھم ورشي نيا و برد یم ورشي یارض تيمالک بر اش یطبقات منافع اساس به

 به خود با را نيزم بر دھقان تيمالک ًطبعا نيزم آوردن دسته ب نيا و است نيزم آوردن دسته ب و یارض مالکان

 با را او تعارض انقالب، عيتسر با نيزم صاحب دھقان در تيمالک شيگرا که داند یم را نيا ھم ايپرولتار .دارد ھمراه
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 تيحما و دفاع یدھقان جنبش از و کيدموکرات انقالب از نھايا ۀھم وجودا ب اما سازد، یم دتريشد و عتريسر ايپرولتار

 گريد اشکال بر یبعد یھا ضربه یبرا را نهيزم ت،يمالک نيا بر ورشي اند، گفته نيلن و مارکس چنانچه رايز کند، یم

  .زدسا یم فراھم تيمالک

 تواند ینم یدموکراس از اش، یبدو و یزيغر حس اش، یانقالب احساس و دارد، ازين نيزم به دھقان«: سدينو یم نيلن

 دھقان، جھل« که ديگو یم یخوب به نيلن...) مقاله ھفت (».ابديب نيمالک نيزم یوربر گذاشتن دست از ريغ یگريد انيب

 کيدموکرات اتتغيير بدون که نيا ًمثال درک از او عجز با نبش،ج یاسيس جنبه درک از او عجز با زيچ ھر از قبل

 ممکن ريغً مطلقا نيزم تيمالک گسترش جھت در یداريپا شرفتيپ ھرگونه حکومت کل یاسيس ساختار کل در یئ شهير

 یرو یدھقان جنبش از مجوز نيا به کنيل« :ديگو یم نيلن که است نيھم و ...)مقاله ھفت(» .شود یم آشکار است،

 ینم شک جنبش نيا کيدموکرات و یانقالب تيماھ در ريخ .بود خواھد محض یفروش فضل و یگيما یب برگرداندن،

 به را آن م،يساز بدل یاسيس یآگاھ از برخوردار جنبش به م،يدھ بسط را آن م،يکن یبانيپشت آن از ديبا ما و داشت توان

  ...)مقاله تھف(» ...ميبرو انتھا تا آن با ھمگام و م،يدھ سوق جلو

 یم پھلو کيدموکرات انقالب به آن یبرا دھقانان که است ئیفکتورھا از یکي نيزم آوردن دسته ب یبرا دھقانان تب

 یاسيس یآگاھ با را دھقانان کند یم تالش کند، یم یبانيپشت دھقانان خواست نيا از که نيا ضمن ايپرولتار اما زنند،

 ۀھم یبھروز سبب که یخصوص تيمالک یالغا یبرا ايپرولتار کنار در تا کند هآگا را دھقانان دارد تالش سازد، مسلح

 ۀجنب دارد تالش داند، یم یخوب به را دھقانان ینادان و جھل سطح که یوجود با ايپرولتار. برزمد شود، یم زحمتکشان

 تيمالک کامل یالغا تا برساند، زمياليسوس تا برساند، انتھا تا را آن و دينما تيتقو شيپ از شيب را انقالب نيا یاسيس

 دھقانان که نيا از ايپرولتار. کامل یھمراھ آنھم کند، یم یھمراھ را یدھقان جنبش منظور نيھم به و برساند یخصوص

 یبرا ھم ميعظ دستاورد بکشند، رونيب مالکان چنگال از یانقالب یھا وهيش به ايپرولتار کمک با را یاراض تمام بتوانند

  ٢.داند یم ايپرولتار رشد یبرا ھم و یعاجتما یکل رشد

 کشت آن از نيزم« که یارتجاع و یميقد اريبس شعار نيا از استفاده با ما یھا ستياتوپ« که موضوع نيا مورد در اما

 شرط ھمان یعني کارگر ۀطبق تيکم به و سازند یم بورژوا خرده دوباره کارگران نيا از ن،يزم توته دادن با »کار

 نيزم بر دوباره را نيزم از شده آزاد انسان زنند یم یجد ۀصدم را یبورژواز هيعل انقالب یبرا مارکس یاساس

 دھند، یم نيزم توته دھقانان یبرا که ستندين ھا ستيکمون نيا اول، :که داريم اين یم ابراز ًاجماال ،»سازند یم وابسته

 ورشي نيا کامل طوره ب ھا ستيکمون و برند یم ورشي یارض مالکان تيمالک هيعل که ندا دھقانان خود نيا بلکه

 دھقانان، توسط مالکان چنگال از یانقالب ۀويش به را یاراض تمام دنيکش نيلن قول به و کنند یم یھمراھ را دھقانان

 رونيب مالکان چنگال از را یاراض تمام که شوند موفق دھقانان اگر دوم،. دانند یم ايپرولتار یبرا ميعظ دستاورد

 کاھش موقت طوره ب تنھا زراعت در یمزد کارگران ۀتود تعداد ھم، وقت آن یحت« نيلن قول به ھم باز امر نيا ،بکشند

 روستا یمزد کارگران منافع ھم وقت آن یحت. رفت نخواھد انيم از یکله ب توده نيا یصورت چيھ در یول افت،ي خواھد

 و گريد ۀطبق به طبقه کي از آوردن یرو دموکرات، اليسوس کي نظر در «سوم، و .»ماند خواھد یباق مستقل یمنافع

 که یاسيس دستاورد با که آن مگر ندارد، بر در یا جهينت چيھ ن،يمالک خرده و نيزارع از گريد ۀرد به رده کي از

  )نيلن -  یدھقان جنبش و یارض ألۀمس ۀبار در مقاله ھفت(» .باشد ھمراه ،کند ليتسھ را ايپرولتار یطبقات ۀمبارز

                                                 
   ارضی و جنبش دھقانی ـ لنينألۀ مسۀ ھفت مقاله در بار2
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 چنگال از نيزم دنيکش رونيب با و کيدموکرات انقالب در ايگو که راه نادرست رفته است به »یکارگر زمياليسوس«

 و غلط افکار که ميخواھ یم دوستانه »یکارگر زمياليسوس «از ما .دنرس یم یبھروز به دھقانان ،یارض مالکان

 که دانند یم یخوب به ھا ستيکمون .شدياند ینم غلط نيچن یستيکمون چيھ. وصله نکنند گرانيد به را خود نادرست

 حل نه د،ينما ليتسھ را تيمالک گريد صور بر ورشي تواند یم که است تيمالک بر ورشي نياول ک،يدموکرات انقالب

 کردن مغشوش .دينکن خلط یستياليسوس انقالب با را کيدموکرات انقالب ًلطفا. یبرابر و رفاه و یبھروز ۀمسأل ئینھا

گفته  انهيداھ چه نيلن. تواند ینم بوده یگريد زيچ تان یسواد یب و دو نيا اھداف تفاوت درک از کامل عجز جز دو نيا

 یبرا هيروس در یامروز یدھقان جنبش. ميکن تکرار را ئیابتدا اصول گريد کباري ديبا ما که است ليدل نيا به« :است

 ،یآزاد کسب از بعد داشت؟ خواھد یتياھم چه جنبش نيا لکام یروزيپ. یآزاد و نيزم یبرا کند؟ یم مبارزه زيچ چه

 آمد، دست به نيزم یوقت. برد خواھد نيب از یدولت ئیاجرا دستگاه در را ھا بوروکرات و اربابان ۀسلط جنبش نيا

 انيم از را ئیکاال ديتول اربابان، از تيمالک کامل سلب و کامل یآزاد کسب ايآ. داد خواھد دھقانان به را اربابان امالک

 اي ده در دھقانان) م ـ یخصوص (یفرد یکشاورز اربابان، از تيمالک سلب و کامل یآزاد کسب ايآ. نه برد؟ خواھد

 اربابان، از کامل تيمالک سلب و کامل یآزاد کسب ايآ. نه برد؟ خواھد انيم از را »شده یستياليسوس« یھا نيزم

 یم جدا روزمره یکشاورز کارگر و نينش خوش از را متعدد نگاوا و اسبان صاحب ثروتمند دھقان که یقيعم شکاف

 یاجتماع قشر نيباالتر چه ھر عکس،ه ب. نه برد؟ خواھد انيم از را ده یايپرولتار و یبورژواز انيم شکاف یعني کند،

 یدھقان اميق کامل یروزيپ. شود یم قتريعم ايپرولتار و یبورژواز انيم یطبقات ئیجدا گردد، نابود تر یاديبن) اربابان(

 نظام وجه چيھ به یول داد خواھد خاتمه سرواژ یايبقا به ًقطعا یروزيپ نيا داشت؟ خواھد ئیمعنا چه ینيع طوره ب

 نخواھد نابود را پرولتر و بورژوا و ريفق و ثروتمند طبقات به جامعه ميتقس اي و ،یدار هيسرما اي ،یبورژواز یاقتصاد

 و نيزم اربابان ۀسلط جنبش نيا رايز است؟ یبورژواز کيدموکرات جنبش کي یامروز یدھقان جنبش چرا. کرد

 ۀجامع نيا ئیبورژوا یادھايبن در تغيير بدون کيدموکرات یاجتماع نظام کي و دارد یم بر انيم از را بوروکراتھا

 یدھقان بشجن به ديبا چگونه ستياليسوس کي آگاه، کارگر کي. کند یم بنا ه،يسرما ۀسلط لغو بدون و کيدموکرات

 دھقانان به تر تمام چه ھر شور با و کرده یبانيپشت جنبش نيا از تر تمام چه ھر شور با ديبا او کند؟ برخورد یامروز

 حيتوض دھقانان یبرا ديبا حال نيع در او یول. افکند دور به یقطع طوره ب را بوروکراتھا و اربابان ۀسلط تا کند کمک

 هيسرما ۀسلط یسرنگون یبرا را خود ديبا نيح نيھم در. ستين یکاف بوروکراتھا و انارباب ۀسلط یسرنگون تنھا که دھد

 ؛آموخت را یستيمارکس یعني ،یستياليسوس کامل نيآئ ريخأت بدون ديبا منظور نيبد و کرد آماده یبورژواز قدرت و

 و داد جوش را آنھا د،کر متحد  روس یبورژواز تمام و یدھقان یبورژواز هيعل مبارزه یبرا را ده یايپرولتار

 اي و یستياليسوس ۀمبارز خاطره ب را کيدموکرات ۀمبارز تواند یم دارد یطبقات یآگاھ که یکارگر ايآ. کرد یسازماندھ

 نيا به درست دارد، یطبقات یآگاھ که یکارگر. نه کند؟ فراموش کيدموکرات ۀمبارز خاطر به را یستياليسوس ۀمبارز

 یم او. نامد یم دموکرات اليسوس را خود کند، درک را یستياليسوس ۀمبارز و کيدموکرات ۀمبارز نيب رابطه که ليدل

 او ليدل نيا به .ندارد وجود زمياليسوس به دنيرس یبرا یاسيس یآزاد و یدموکراس راه جز یگريد راه چيھ که داند

 طيشرا چرا. کند یم مبارزه ريگيپ و کامل یواقع یدموکراس کي یبرا ـ زمياليسوس یعني ـ ئیغا ھدف به دنيرس یبرا

. دارند مبارزات نيا از کي ھر در یمختلف نيمتحد ًلزوما کارگران رايز متفاوتند؟ یستياليسوس و کيدموکرات ۀمبارز

 ۀمبارز و برند یم شيپ به یبورژواز خرده ًخصوصا ،یبورژواز از یبخش با ھمراه کارگران را کيدموکرات ۀمبارز

 به ديبا و تواند یم بوروکراتھا و اربابان هيعل مبارزه. رانند یم شيپ به یبورژواز تمام هيعل کارگران را یستياليسوس

 نيھم به و  یبورژواز هيعل مبارزه گريد یسو از. شود انجام حال انهيم و ثروتمند دھقانان یحت دھقانان، تمام ھمراه
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 نيا  ھمه ما اگر. رديپذ صورت دقت به تواند یم که ستا ده یايپرولتار با ھمراه تنھا ز،ين ثروتمند دھقانان هيعل بيترت

 آنھا به ورود از دھند یم حيترج شهيھم آرھا ـ اس که یقيحقا م،يباش داشته ادي به را زميمارکس قيحقا نيتر ئیابتدا

 ھدنخوا مشکل کنند یم زميمارکس هيعل آنھا که ئیھا مخالفت و اعتراضات »نيآخر «یابيارز وقت آن ورزند، اجتناب

  .)ماست از ديکأت ـ ئیايپرولتار زمياليسوس و ئیبورژوا خرده زمياليسوس(» .بود

 یوجھ نيدتريشد با چرا نيلن و انگلس مارکس، اما« :سدينو یم نيزم کردن »یمل« مورد در »یکارگر زمياليسوس«

 ینم را دھقانان یبھروز هس نيا ايآ اند؟ بوده طبقه نيا روزگار یساز به نوع نيا و دھقانان به نيزم عيتوز مخالف

 نيا پاسخ رد؟يگ قرار ھمه خدمت در شده »یمل« ديبا دھقانان، به عيتوز یجاه ب نيزم که معتقدند چرا ھا نيا ؟!خواستند

 زاھدان ست،يپوپول یھا تيشخص نه اند، یانقالب یھا ستيالير بزرگ، یھا تيشخص نيلن و انگلس مارکس، که است

 انقالب و کيدموکرات انقالب اھداف کردن مغشوش مزمن یماريب هب »یکارگر زمياليسوس» «.ستياتوپ و بورژوا خرده

 به عيتوز یجا به نيزم که بوده معتقد زين نيلن انگلس، و مارکس کنار در که است خوانده فقط. است مبتال یستياليسوس

 یزمان چه و یانقالب وقت چه دنکر »یمل« که داند ینم یول رد،يگ قرار ھمه خدمت در ود وش »یمل «ديبا دھقانان،

 توسط نيزم ۀمصادر طرفدار کيدموکرات انقالب در که نيا یبرا را ما »یکارگر زمياليسوس«. است یانقالب ريغ

نام خواھد  چه را نيلن ميدان ینم اما ؛داند یم »ستياتوپ« و »بورژوا خرده زاھدان« ،»ستيپوپول« م،يھست دھقانان

 که یزمان تا یعني باشد، نداشته وجود مردم تيحاکم و کامل یاسيس یآزاد که یوقت تا« :او معتقد است یوقت گذاشت

 یعني کردن یمل رايز نامناسب، ھم و است وقت از شيپ ھم کردن یمل خواست طرح ندارد، وجود کيدموکرات یجمھور

 نيا. بود خواھد یطبقات یدولت حال ھر در زين فردا دولت است؛ یطبقات و یسيلوپ دولت امروز دولت و دولت، به انتقال

 است، دهيفا یب ًکامال شود، یم طرح شدن زهيدموکرات یسوه ب جامعه یرھنمون قصد به که یشعار عنوانه ب خواست،

 دولت با نيمالک روابط بر بلکه ،)دھقانان توسط نيمالک از نيزم گرفتن (نيمالک با دھقانان روابط بر نه را ديکأت که چرا

 به نيزم آوردن دسته ب یبرا دھقانان که یھنگام یعني حاضر، زمان مانند یزمان در لهأمس طرح ۀحون نيا. گذارد یم

 یبرا یدھقان یانقالب یھا تهيکم. است نادرست یبکل جنگند، یم دو، ھر نيمالک دولت و نيمالک هيعل یانقالب یا وهيش

 ۀمبارز و سازد یم برآورده را یزمان نيچن یازھاين که یشعار تنھا است نيا ـ مصادره ابزار عنوان به مصادره،

 یم ديکأت و» .دارد یناگسستن ونديپ نيمالک دولت دنيکوب ھم در با که یا مبارزه بخشد، یم اعتال را نيمالک هيعل یطبقات

 یروزيپ یبرا است ممکن ن،يزارع مختلف طبقات نيب ن،يمالک خرده مختلف اقشار نيب نيزم مجدد ميتقس «که کند

 دنيبخش شتاب ھا، توده یزندگ سطح بردن باال یبرا سرواژ، تيمالک نظام آثار تمام کامل یامحا یبرا یعني ،یدموکراس

 نيچن از یبانيپشت نيتر قاطعانه ک،يدموکرات انقالب دوران در باشد؛ یضرور و ديمف الخ، و یدار هيسرما ۀتوسع به

 کامل یاجرا« تواند یم یستياليسوس ديتول تنھا کنيل شد،با واجب و فرض ستياليسوس یايپرولتار بر است ممکن یاقدام

  )یدھقان یھا جنبش و یارض ألۀمس ۀبار در مقاله ھفت(» .یدھقان خرده ديتول نه و باشد »ینھائ تحقق و

 لحاظ از دھقانان یبرا ھم و ايپرولتار یبرا ھم کيدموکرات انقالب که ميکرد ميتفھ »یکارگر زمياليسوس «به که حال

 یم »زمياليسوس« نيا از ن؛يزم و یآزاد: رسند یم زيچ دو به انقالب نيا در دھقانان و است مھم یاقتصاد و یاسيس

 و است حاکم یوداليف و یدار هيسرما شکل از یبيترک ٣،یتيرع ـ ارباب اقتصاد اکنون که افغانستان در که ميپرس

                                                 
طور ه ربابان، ب دھقانان عليه اۀامروز مبارز. اقتصاد ارباب رعيتی  امروزی در روسيه ترکيبی از شکل سرمايه داری و فئودالی است« 3

ً حاالت خاص را شمرده و با ترازوی داروخانه دقيقا وزن کنيم تا ۀکه ھم عينی مبارزه ای عليه بقايای اصول سرواژ است ولی کوشش برای آن
 مارکسيزم نسبت ًبفھميم که کجا مالکيت سرواژ واقعا تمام می شود و سرمايه داری خالص به ميدان می آيد، به معنی آنست که پدانتيزم خود را به

وقتی که ما چيزی را از مغازه می خريم، نمی توانيم حساب کنيم که کدام قسمت قيمت ارزش کار است، کدام قسمت را مغازه دار به جيب . دھيم
   )ـ لنين  سوسياليزم خرده بورژوائی و سوسياليزم پرولتری(» .ی نفی تئوری ارزش کار نيستاولی اين به معن. می زند و غيره
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 خود مالکان نيا اتيجنا و ستم غيت ريز از توانند یم چگونه دھقانان ؛است مصروف دھقانان یکش بھره بهفيوداليزم ھم 

 خرده التيتما یدارا و مانده عقب یا طبقه دھقانان، نجات یبرا »یکارگر زمياليسوس« یعمل راه برھانند؟ را

 و ھمگون نا پراکنده، یايپرولتار و  نيزم به وابسته و ستم تحت ۀطبق نيا با تواند یم چگونه و است؟ چه ،ئیبورژوا

  برساند؟ انجام به و آغاز را یستياليسوس انقالب نازل، پرورش و یآگاھ نيپائ سطح یادار

 که نيا بدون است، یتيرع ـ ارباب ستميس یدارا که افغانستان مثل افتاده عقب یکشور در »یکارگر زمياليسوس «ايآ

 نيا نيزم و بکشدبيرون  ند،ساز یم را امروز یپوشال دولت نرک دو از یکي که مالکان ستم و جور از را دھقانان

 تهيکم قيطر از دھقانان یآگاھ سطح بردن بلند یبرا را نهيزم و کند مصادره کيدموکرات انقالب قيطر از را مالکان

 آغاز را یطبقات ۀمبارز حاضر حال در که کارگران یآگاھ سطح یارتقا و پرورش زمان نيع در و یدھقان یانقالب یھا

 به راه را یستياليسوس انقالب تواند یم دورند، یليخ زمياليسوس از که ھا توده به یاسيس یآگاھ انتقال و اند نکرده

  !نهً قطعا ؟ندازدبي

 ۀمبارز شعار و ميگذار یم کنار را یدموکراس قالب یبرا مبارزه شعار که ما ...«: ادامه می دھد »یکارگر زمياليسوس«

 دوره ب که ميکن یم دعوت استبداد ضد و استثمار ضد زحمتکش شاراق تمام از و ميکش یم دوش بر را هيسرما هيعل کار

 و یطبقات منافع اديبن بر روھاين نيا ۀھم که است یعيطب یزيچ بسازند؛ را خود مستقل یشوراھا و نديايب گرد شعار نيا

 وارد کارگر ۀبقط با ،)هيسرما استثمار و استبداد (مشترک دشمن هيعل نبرد در خود یمدن ـ یاسيس یھا یآزاد و حقوق

  ».خاص ۀطبق کدام منافع اي و زميانارش یمبنا بر نه شوند یم ائتالف

 و استعمار ضد یروھاين تمام کند، باال را هيسرما هيعل کار ۀمبارز شعار او گاه ھر کند، یم تصور »زمياليسوس« نيا

 به هيقض که شود یم متوجه خود اما. نديگو یم کيلب او دعوت به و آمده گرد شعار نيا دوره ب استبداد ضد و استثمار

 یآزاد و حقوق و یطبقات منافع اديبن بر روھاين نيا ۀھم که است یعيطب یزيچ«: سدينو یم لذا و ستين ھم یسادگ نيا

 شوند یم ائتالف وارد کارگر ۀطبق با) هيسرما استثمار و استبداد (مشترک دشمن هيعل نبرد در خود یمدن ـ یاسيس یھا

  » .خاص ۀطبق کدام منافع اي و زميانارش یمبنا بر نه

 واضح و آشکار آن در یطبقات منافع و زند یم دست یخصوص تيمالک یالغا به ايپرولتار ،یستياليسوس انقالب در

 یبورژواز ۀخانواد جزء »یکارگر زمياليسوس «ۀگفت به و ھستند ئیبورژوا خرده التيتما یدارا که دھقانان اما ،است

 یسوه ب را دھقان ۀطبق که است منافع کدام نيا پس باشند، یخصوص تيمالک یالغا طرفدار توانند ینم ًقطعا ھستند،

 زمياليسوس «که یچنان آن دھقانان اگر و کند؟ یم جلب ايپرولتار یکتاتوريد و یستياليسوس انقالب و ايپرولتار

 شامل نبرد نيا در »خود یمدن یاسيس یھا یآزاد و حقوق و یطبقات منافع اديبن بر روھاين ۀھم« که ديگو یم »یکارگر

 انقالب تواند یم گردد، تيرعا یبورژواز خرده و دھقانان ا،يپرولتار یطبقات حقوق آن در که یانقالب پس شوند، یم
                                                                                                                                                        

حاکم است، اما چون ) ترکيبی از شکل سرمايه و فيوداليزم(ھم باورمند است که در افغانستان سيستم ارباب ـ رعيتی » سياليزم کارگریسو«
 از بيشک، در افغانستان کنونی نيز سرمايه يک دست نظام را در اختيار ندارد«:  نوشته بود١٣٨۶آشفته فکر است، فراموش می کند که در سال 

طور کلی به موزيم نفرستاده؛ در ه و توليد محلی را ب» گاو آھن«، زيرا سرمايه تا ھنوز ا، ھنوز فيوداليزم شريک نظام استلحاظ زيربن
مردان و (و حتا نواحی بسياری از شھرھای بزرگ، دھقانان » نيمروز«، »ھلمند«، »فارياب«، »غور«، »باميان«، »بدخشان«، »نورستان«

 را شخم می زنند و مناسبات استثماری چھار و يک و شش و يک بين دھقان و مالک ھنوز وجود دارد؛ در به وسيله گاوآھن زمين) زنان
 حيوان معيار سوخت و مرکب و اسب معيار وسايل حمل و نقل ۀ، نان و چای معيار غذا، فضلئیبسياری از روستاھا ھنوز الکين معيار روشنا

 در حکم يک مارکيت کوچک برای خريد و فروش دختران است؛ ئی روستاۀًد و تقريبا ھر خان را دارءھنوز زن حيثيت شی: در روبنا نيز. اند
و الس و جادوی فالن آخند و پيرزال، و چف و کف فالن حضرت و پير در روستا که چه، در شھر کابل ھم » تشتاو«ھنوز گرمی بازار تعويذ و 

 اما در ھمين سند با وجود پذيرفتن - )، تأکيد از ماست...سه بيماری(» .کساد نرفته اندنويسان و فال بينان به » تومار«پايان نيافته و دکان ھای 
چف و کف فالن حضرت « افغانستان را سرمايه داری می خواند، اما وقتی ۀ، جامع»از لحاظ زيربنا، ھنوز فيوداليزم شريک نظام است«که  اين

که با  می خواند و بی خبر از اين» نطفه ای و پيرامونی«ايه داری را در اين کشور  نظام سرمئیبه يادش می آيد، با وارخطا» و پير در روستا
  .خواندن سرمايه در افغانستان، تفوق فيوداليزم را در کشور ما به اثبات می رساند» ای نطفه«اين 
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سوسياليزم "به گفتۀ  که) یبورژواز خرده و دھقانان (طبقه دو نيا باشد؟ ايپرولتار یکتاتوريد باالخره و یستياليسوس

 یم خوب یوقت خصوصه ب ؟بزنند دست اميق به یبورژواز هيعل ديبا چرا ھستند، یبورژواز ۀخانواد ءجز "کارگری

 از یآگاھ نيا ،کند یم لغو زين را آنان تيمالک ،یخصوص تيمالک یالغا با یستياليسوس انقالب در ايپرولتار که دانند

 ايآ بدھند؟ شان یھا تيمالک یالغا و ايپرولتار یکتاتوريد به تن که شود یم داده بورژوا خرده و دھقان به کجا

 ینم ايپرولتار« :ديگو یم نيلن باشد؟ داشته واحد ۀاراد یستياليسوس انقالب در تواند یم یبورژواز ۀخانواد با ايپرولتار

 و ايپرولتار نيب اراده وحدت از زميدموکرات حدود از خارج در... باشد داشته واحد ۀاراد یبورژواز خرده با تواند

 ائتالف وارد نيا پس ؛»...ريناگز است یامر آنھا نيب یطبقات ۀمبارز. باشد تواند ینم ھم یسخن یجا یدھقان یبورژواز

 اديبن بر آنھم) هيسرما استثمار و استبداد (مشترک دشمن هيعل مشترک نبرد یبرا کارگر ۀطبق با یبورژواز ۀخانواد شدن

  !ستين »یکارگر زمياليسوس «»یانقالب« یفکر آشفته جز یزيچ ،روين ھر یطبقات منافع

 انقالب در دھقانان و ايپرولتار یکتاتوريد قيطر از کهرا  یدموکراس انيم فرق سفانهأمت »یکارگر زمياليسوس«

افکار  که نيا یبرا اما فھمد یم اي و فھمد ینم اي یستياليامپر یبورژواز یدموکراس با ،گردد یم برقرار کيدموکرات

 عصر یدموکراس« در کردن مغشوش نيھم اديبن بر و کند یم خلط را دو نيا ًعمدا بنشاند، یکرس بر را دخو اتيکدگم

 ھر به ـ ھا ستياليامپر به یوابستگ ديق با ـ طالبان یمذھب استبداد از ئیرھا با افغانستان ًمثال«: نويسد می »زمياليامپر

 صحت، غذا، (هياول حقوق ھمان به مردمش ميبگذر که یآزاد و یبرابر رفاه، از اما شد؛ کيدموکرات دولت یدارا حال

  ».افتندين دست ھم) کار و اتيح

 دولت «با ديآ یم وجوده ب کيدموکرات انقالب در که یکيدموکرات دولت که داند یم »یکارگر زمياليسوس«

 تينوع در فاوتت نيا. دارد یماھو تفاوت رد،يگ یم شکل یستياليامپر یبورژواز ۀليوسه ب که ی»کيدموکرات

 کيدموکرات انقالب از که دھقانان و ايپرولتار یکتاتوريد تحت ِکيدموکرات دولت در. است آن یدموکراس و یکتاتوريد

 ا،يپرولتار یبرا و گردد یم نيمأت) یبورژواز خرده و دھقانان ا،يپرولتار (مردم تياکثر تيحاکم د،يآ یم رونيب

 صدد در که یبورژواز از یبخش و یارض مالکان یبرا و آورد یم بار به یدموکراس یبورژواز خرده و دھقانان

 یکتاتوريد ،است یستياليسوس انقالب یسو به آن گذار و یدموکراس رساندن انتھا به و کيدموکرات انقالب انيجر توقف

 یبرا یاسدموکر ،گردد یم نصب یستياليامپر یبورژواز ۀليوسه ب که »کيدموکرات دولت« در اما گردد؛ یم اعمال

 یبورژواز و یارض مالکان طبقات یبرا بلکه گردد، ینم نيمأت) مردم (یبورژواز خرده و دھقانان ا،يپرولتار

 انقالب با که يیدموکراس. شود یم نيمأت یستياليامپر یبورژواز تکنوکرات ريغ و تکنوکرات عمال و کمپرادور

 یدموکراس اما گذارد، یم انيپا ۀنقط ئیزورگو به  وبرد یم انيم از مردم یبرا را استبداد رد،يگ یم شکل کيدموکرات

 در »یکارگر زمياليسوس« خود چنانچه باشد، یم ھمراه بار خفت ئیزورگو و نيخون استبداد با یستياليامپر یبورژواز

 و دارد یغرب یبو و رنگ افغانستان در یدموکراس ديترد یب«: نوشته است زين »زمياليامپر عصر یدموکراس«

 را افغانستان که ئیکشورھاً ايثان... است افتهي استقرار کايامر »۵٢ یب« یھا توپ کيشل با ديترد یب یکنون یکراسدمو

 خود در را استبداد و ئیزورگو بلکه ندارند؛ خود در را پار یھا یآزاد و حقوق آن شان یدموکراس دارند اشغال در

 گردد، نيمأت »ھا بم مادر «ختنير فرو با کهی يدموکراس ابد،ي اراستقر »۵٢.ب« بمباردمان با که يیدموکراس» ...دارند

 کودکان، قتل با که يیدموکراس ،رديبگ شکل اجساد بر یستياليامپر یبورژواز ھار سربازان دنيشاش با که یيدموکراس

 یم ارتگرانهغ و نيخون »یدموکراس« که نيا غير از ما را »یدموکراس« نيچن ؛گردد اعمال دهيستمد یھا توده و زنان

 دندان باب ی»یدموکراس« نيچن .ميکن یم مبارزه توان تمام با آن هيعل و ميپرداز یمنيز  آن یافشا به م،يخوان
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 ۀجامع از ديشد دفاع ھم و تواند یم کرده نيمأت را شان نيپائ به باال از اصالحات ھم که است »یکارگر زمياليسوس«

  . را شان ۀداران هيسرما قانونمند

 یدموکراس و یستياليامپر یبورژواز »یدموکراس« بين و ميخواھ ینم را یستياليامپر یبورژواز »یوکراسدم« ما

 ئیبورژوا یدموکراس«: بود قائل فرق ئیبورژوا یدموکراس انواع انيم در نيلن که یچنان آن ؛ميھست قائل فرق یئ توده

 دم« یھمگان انتخابات حق از که انياع مجلس ارطرفد اي طلب سلطنت ستيزمستوو ھم. ئیبورژوا یدموکراس تا ميدار

 کنند یم بست و بند دهيبر دم  و سر و ناقص تيمشروط کي ۀبار در زميتزار با پرده پس در و یپنھان یول »زند یم

 با و زديخ یم پاه ب یدولت نيمورأم و مالکان ضد هب دسته ب اسلحه که یدھقان ھم و است دموکرات بورژوا

 بورژوا نظام را لمانا نظام ھم. دينما یم را »تزار کردن رونيب« شنھاديپ خود »لوحانه هساد یخواھيجمھور«

 بورژوا نظام است شياتر در که را ینظام ھم حکمفرماست؛ انگلستان در که را ینظام ھم و نديگو یم کيدموکرات

 انقالب ۀدور در که یستيمارکس ھاتيھ یول. حکمفرماست سيسو اي کايامر در که را ینظام ھم و نديگو یم کيدموکرات

 و نشود آن گوناگون اشکال مختلف یھا جنبه نيب و زميدموکرات مختلف مراحل نيب موجود فرق نيا متوجه کيدموکرات

 ءاکتفا است »ئیبورژوا انقالب «یھا وهيم و »ئیبورژوا انقالب «کي حال ھر به که نيا ۀبار در »فضل اظھار «به

  )کيدموکرات انقالب در یدموکراس اليسوس کيتاکت دو(» .ورزد

 اشغال زمان در یدموکراس و کيدموکرات انقالب در یدموکراس بين فرق همتوج نيز ما »یکارگر زمياليسوس« !ھاتيھ

 مستبد، است یميرژ خود گريد یدموکراس«: نوشته است انهيناش به ھمين خاطر و ستين یستياليامپر یبورژواز

 در... بسازند خود ئیرھا شعار را نيا و بنديبفر را خود گريد دينبا زحمتکشان و کارگر ۀطبق که مچاله و سالوس

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

 توطئه و یزير خون خشونت، به را خود یمترق ليخصا تمام ًبايتقر دولت، یمعنا به اش یدموکراس یعني ستميس نيا

 و کھن شعار تابع، یھا هيسرما و یدار هيسرما ۀمرحل نيباالتر با مقابله در یدموکراس خواست است؛ کرده ضيتعو

 یستياليامپر یبورژواز یدموکراس ھم آن و شناسد یمرا  یدموکراس کي تنھا به اين شکل و ؛»است یارتجاع

  . کند یم دفاعً دايشد ھم آن از که ئیناتو ـ ئیکايامر یھا ستياليامپر یزير بم و یزير خون با صادرشده

 یيدموکراس را یفعل یدموکراس طرف کي از یوطن »یکارگر زمياليسوس«: ميھست روه روب دهيچيپ یمعما کي با نجايا

 دل آن از گريد یسو از اما است؛ ھمراه زميترور پرورش و »۵٢.ب« توطئه، ،یزيخونر خشونت، با که خواند یم

 نيمرحوم مگر تواند، ینم کرده حل کس چيھ را معما نيا. کند یم دفاع آن قانونمند روال از ًدايشد و تواند ینم کنده

 شکنجه قاتل، ذلتبار، ف،يسخ یدموکراس را یستياليامپر یبورژواز یدموکراس نيا که ما. یتسکوتر و حکمت منصور

 بل م،يکن یم دفاع آن از نه  وميبند یم دل آن بهنه  ًقطعا ؛ميخوان یم چپاولگرانه و اشغالگرانه و اسارتبار ز،ير بم گر،

 زمياليسوس «چند نفر به نام که ميندار ھم ینگران چيھ و ميکن یم مبارزه غارتگرانه »یدموکراس« نيا هيعل قاطعانه

  .»ستيونيزوير «اي ندنخوا یم »ستيپوپول «را ما »یکارگر

 دھد طعنه آنجا و نجايا و دنامب »ستيونيزوير« و »ستيپوپول« را گرانيد که ستا گرفته ادي فقط »یکارگر زمياليسوس«

 حاال که باشد خوانده آنقدر و باشد خوانده نيلن اريبس ديشا او. است نيلن خوان دگم خود اما. خواند ینم نيلن یکس ايگو که

 و صحبت اوضاع و طيشرا ظرداشتن در با نيلن. است خوانده چه یبرا را چه و خوانده کجا را چه فھمد ینم چيھ

 هيسرما که ديگو یم ًحايصر که یوجود با کند، یم صحبت کيدموکرات انقالب ضرورت از یوقت. کرد یم ئیرھنما

 که داشت باور اما کنند؛ یم ليتبد بيفر کي به را یدموکراس خاص، طوره ب زمياليامپر و عام طوره ب یدار

. ستين یاقتصاد انقالب کي انجام به قادر باشد افتهين آموزش یدموکراس یبرا مبارزه انيجر در که ئیايپرولتار«
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 نيا اما. شود نابود ديتول ليوسا بر یخصوص تيمالک یالغا بدون و بانکھا ۀمصادر بدون تواند ینم یدار هيسرما

 از شده گرفته ديتول ليوسا کيدموکرات کردن اداره یبرا مردم کل یسازماندھ بدون توانند ینم یانقالب اقدامات

 یسازماندھ یبرا خرد دھقانان و ايپرولتار مهين  ا،يپرولتار زحمتکشان، ۀتود تمام از گرفتن کمک بدون ،یبورژواز

 یگريد راه«: گرفت یم جهينت و »شوند ءاجرا یدولت امور در شان مشارکت و آنھا، یروين شان، صفوف کيدموکرات

 ايپرولتار ۀقدمان ثابت کيدموکرات یسازماندھ و زمياليسوس به دنيرس یبرا ئیبورژوا یدموکراس از کردن استفاده جز

 مثل زم،يمارکس. ندارد وجود} حاضر وضع از {یگريد خروج راه. ندارد وجود یطلب فرصت و یبورژواز هيعل

 و ستين انيم در انقالب کيدموکرات ۀمرحل گريد یوقت یول ٤».شناسد ینم یگريد خروج راه ،یزندگ خود انيجر

 نقد مورد نيچن را ئیبورژوا یدموکراس است، شده حاکم ايپرولتار یکتاتوريد و افتهي تکامل زمياليسوس یسو به امعهج

 کيدموکرات یجمھور که است مجبور یبورژواز است، یاکارير و ئیرو دو به مجبور یبورژواز«: ھدد یم قرار

 ،»یمردم حکومت« است، زحمتکشان بر مارگراناستث یکتاتوريد ،یبورژواز یکتاتوريد ًعمال که را} ئیبورژوا{

 یم ءافشا را اير و ئیرو دو نيا ھا ستيکمون و ھا ستيمارکس ما اما... کند فيتوص ناب یدموکراس اي عام یدموکراس

 ،یقانونگذار مجلس ک،يدموکرات یجمھور: ميگوئ یم را روشن و حيصر قتيحق نيا زحمتکشان و کارگران به و ميکن

 نشاندن جز یراھ چيھ هيسرما وغي از کار ئیرھا یبرا و است یبورژواز یکتاتوريد ًعمال ره،يغ و یعموم انتخابات

  .ندارد وجود یکتاتوريد نيا یجا به ايپرولتار یکتاتوريد

 ـ ئیبورژوا یدموکراس فريب و کذب دروغ، از ه،يسرما ستم از را تيبشر تواند یم ايپرولتار یکتاتوريد تنھا

 یبرا را یدموکراس مواھب ًواقعا که اورديب وجود به ءفقرا یبرا ئیدموکراس و برھاند ـ وتمندانثر یبرا یدموکراس

 مواھب) ئیبورژوا یجمھور نيتر کيدموکرات در یحت (اکنون که یحال در آورد، فراھم ريفق دھقانان و کارگران

  )یدموکراس و یکتاتوريد باره در(» .ستين حصول قابل زحمتکشان ميعظ تياکثر یبرا واقع در یدموکراس

 چپ ما و دارد یم بر گام یستياليامپر یبورژواز با ھمگام ،یستياليامپر یبورژواز اشغال در »یکارگر زمياليسوس«

 یطبقات استقالل که نيا بدون م،يدار یم بر گام یبورژواز یانقالب جناح با کيدموکرات انقالب در شهياند دون مائوتسه

 است نيا دارد وجود مورد نيا در شما و ما نيب که یاختالف«: ديگو یم نيلن ست؟يچ در ما فرق. ميکن فراموش را خود

 یبورژواز با شما یول ميزيدرآم آن با که نيا بدون ميکن یم حرکت خواهيجمھور و یانقالب یبورژواز ھمدوش ما که

 کيتاکت دو(» .است منوال نيا رب هيقض انيجر د،يزيدرآم آن با که نيا بدون ًضايا ديھمدوش طلب سلطنت و براليل

 هيعل که یمل یبورژواز از یبخش با نينو کيدموکرات انقالب در ما که نستيا در ما فرق ...)سوسيال دموکراسی

 در ما »یکارگر زمياليسوس« و ميجنگ یم یستياليامپر یبورژواز هيعل است، یستياليامپر یبورژواز و زمياليامپر

 یبورژواز نيا »دارانه هيسرما ولو خيتار تکامل و یواقع صلح از قانونمند، ۀجامع« از یستياليامپر یبورژواز ادتيس

  ناتو، ـ کايامر یستياليامپر یبورژواز هيعل مردم با ايپرولتار که ميدار باور ما که نستيا ما فرق. کند یم دفاع شدت به

 اما دارد، شيپ در ايپرولتار یکتاتوريد عدب و دھقانان و ايپرولتار یکتاتوريد و یمل استقالل یبرا یطوالن نبرد

 را آن که یستياليامپر یبورژواز یدموکراس زور به ھم آن است؛ ايپرولتار یکتاتوريد خواھان »یکارگر زمياليسوس«

  .داند یم »۵٢.ب« یھا بم پرتاب و زميترور و ئیزورگو به مشوب و خواند یم »مچاله و سالوس مستبد،«

 از یا لحظه ما د،يبگو »ستينارودن «و »ستيپوپول  «ھم بار ھزار را ما ،»یکارگر زمياليسوس« اگر که نيا باالخره و

 انقالب راه در کامل، یآزاد راه در ـ دھقانان ژهيو به مردم تمام سأر در«: دست بر نمی داريم ینيلن اميپ نيا تکرار
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! شيپ به زمياليسوس راه در ـ شوندگان تثماراس و زحمتکشان تمام سأر در! شيپ به یجمھور راه در ک،يدموکرات ريگيپ

 ۀمسأل ھر حل در ديبا که یطبقات شعار آن است نيا باشد، داشته عمل در ديبا یانقالب یايپرولتار که یاستيس آن است نيا

  ٥».باشد آن کننده نيمع و کرده رخنه انقالب ھنگام به کارگر حزب یعمل گام ھر و یکيتاکت
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   دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقالب دموکراتيک ـ لنين5


