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  »قـيـوم رھـبـر«زنـده يـاد : ويسندهنـ
  »ساما«کميتۀ فرھنگی :  ارسالی

 ٢٠١٨ جنوری ٣٠
 

  

  چگونه جنگ مقاومت کنونی چرا و
 ما به پيروزی می رسد؟

٢  

 
 قسمت دوم

  منفی درجنگ کنونی توازنات مثبت و

  

  :چگونگی برخورد به مسأله

دشمن عالوه بر . چه ديديم جنبش مقاومت کنونی ما در منظرۀ کلی اش بسيار پيچيده و در عين حال گسترده استما چنان

 نظامی و افالس سياسی است، در طی شش سال نتوانسته است پايه ای در اين که درگير يک تناقض الينحل ميان قدرت

ُمزدوران بی کفايت و بی عرضۀ آن گاھی بر رخ مردم تيغ می کشند و زمانی بر فرق خود . ميان جامعۀ افغانی بيابد

ز به نتيجه نرسيده تمام کوشش دشمن برای به وجود آوردن مؤسساتی که بتواند بر آن تکيه نمايد، تا ھنو. سنگ می کوبند

وضع ناگوار روسيه در افغانستان در مناسباتش با . رس قرار ندارددۀ نزديک نيز چنان امکانی در چشماست و در آين

نظامی، اقتصادی، (اقتصاد بيمار کوميکون، فشار چند جانبه. اقمار اروپای شرقی بی نھايت به وخامت گرائيده است
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اقمار و نارضايتی روزافزون آن ھا بنا بر بحرانات اقتصادی و فشار سياسی، به روی کشور ھای ) سياسی و فرھنگی

گرايش گريز از مرکز سوسيال امپرياليسم را در ميان کشور ھای وابسته و يا نيمه وابسته به شوروی؛ کوشش برای 

ی بدان دچار استقالل و يا ايجاد توازن، ھمگی مشکالت بزرگی است که دشمن ھم در سطح ملی و ھم در سطح جھان

اگر رھبری بی کفايت، از پا افتاده و انتقالی دشمن روسی را نيز در نظر بگيريم، ديده می شود که وضع چندان . است

ست که  یعربده کشی ھای چرنينکو و گروميکو نشانۀ آن ضعف سياسي. حرکت  نمی کند» خرس قطبی«مطابق ميل 

 سلسله مسائل ستراتيژيک، دشمن مجبور به دفاع شده است و دشمن در مقياس جھانی بدان دچار است و اکنون در

 .ابتکارعمل را از دست داده است

رغم اين که جانبازی و فداکاری شگفت انگيز آن ھا در طی شش سال توانسته است تمام مقاومت مردم ما نيز علی 

تصوير می کند، » فانون«ه را چنانچ» عظمت و ضعف خودجوشی«محاسبات سوسيولوژيک انقالب را دگرگونه سازد، 

  .يک بار ديگر در کشور ما نمايش می دھد

عالوه . ولی از جانب ديگر با تکامل اوضاع خالء ھا و کاستی ھای جنبش اکنون به درجۀ زيادی از وضوح رسيده است

وامل و مؤثرات بر آن در معادلۀ جنبش مقاومت کنونی ما تنھا روس اشغالگر و مردم ما مؤثرنبوده، بلکه سلسله ای از ع

چه کودتای ننگين ھفت ثور و پی آمد . منطقه و بين المللی در تندی و کندی، جھت دھی سالم و يا انحراف آن تأثير دارد

 تأثير گذاشته است ًوس، در توازنات بين المللی عميقاآن اشغال نظامی کشور عزيز ما توسط ر» مرحلۀ تکاملی«منطقی 

  .و ھا، خود در سبک و سنگين کردن اين معادله نقش بسزائی داردکه بالمقابل عکس العمل اين نير

اکنون جنبش بعد از شش سال به آن مرحله ای رسيده است که بايد ترازبندی خود را ھم به صورت نظری و ھم در عمل 

مات اين ما در قسمت اول مقاله کوشيديم مقد. از اين حرکت بيرون بدھد و بر پايۀ آن يک حرکت نوين را آغاز نمايد

دگرگونی را در چشم اندازی وسيع به طور گذرا مورد مطالعه قرار دھيم، ولی آن چه مھم است، اينست که بايد اکنون به 

طور واقعبينانه مؤثرات اساسی در اين قضيۀ معقد و پيچيده را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داده و مقدمات يک 

   :مقدور است، فراھم سازيمپيشبينی علمی را تا آن جا که برای ما 

  

  :عوامل ناسالم در جنبش مقاومت

در تواريخ قديم گرچه گاھی قبائل و يا کشور ھای عقب مانده بر قبائل و يا کشور ھای پيشرفته ھجوم برده اند و گھگاھی 

 ولی در نيز در خالل اين تھاجم، استيالءگر از لحاظ سياسی ـ فرھنگی در ميان مستعمرات خود منحل گرديده است،

به طرف خاور و باختر ره گشود، يکی از مميزات اين » یئاستعمار قاره «تاريخ معاصر به خصوص بعد از اين که 

رشد اقتصادی و مستعمرات در سطح پائين  دورۀ استعماری اين بوده است که استعمارگر ھميشه در سطح عالی تری از

  ود علت تھاجم استعماری و مايۀ تمام عوامفريبی ھا و قيموميتو چه بسا که اين وضع خ. و عقب مانده قرار داشته اند

و اکنون نيزـ » دموکراسی و برابری«و زمانی به نام » تمدن«ھای بی شرمانۀ استعماری بوده است، که گاھی به نام 

  .تميليون ھا انسان را در بند کشيده اس» لغو استثمار انسان از انسان« چنانچه استعمار روس در زير شعار 

افغانستان کشور محبوب ما چنانچه معلوم است، يکی از پانزده کشور جھان بوده است که در رديف فقير ترين و عقب 

اين وضع ناشی از روابط اقتصادی خانخانی ـ مزدوری حاکم بر مجموع . مانده ترين کشور ھای جھان قرار داشت

نظری بر اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی جامعۀ ما بعد از . جامعه، ھمراه با بھره کشی قدرت ھای امپرياليستی بوده است

آھنگ رشد . جنگ عمومی دوم جھانی نشان می دھد که درآمد سرانه در اين کشور ھيچ گاھی به صد دالر در سال نرسيد

صد پيشرفت نکرد و سھم صنايع در مجموع عوايد در  ٣ ـ۵/٢ و يا صنعت از  اقتصادی ــ چه در سکتور زراعت
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 تازه  وابستگی اقتصادی کشورکه در سال ھای اول بعد از جنگ جھانی دوم. صد تجاوز نکردرد ٧ ـ ۶ز خالص ملی ا

به طرف ميراث خوار استعمار قديم آغاز يافته بود، سياست اقتصاد رھبری شدۀ داؤود به يک بارگی کشور ما را در دام 

از قريب يک ربع قرن به تجاوز و اشغال خروشف انداخت، تا آن حد که بعد » گشايش به طرف شرق«حيله گرانۀ 

  . مستقيم و گستاخانۀ کشور ما منجر گرديد نظامی

کشور ما نه تنھا از درد مزمن عقب ماندگی رنج می برد، بلکه موقعيت جغرافيائی ويژه و دوری مردمان اين سرزمين 

ـ مليتی؛ رشد اقتصادی ـ اجتماعی از يک بازار مبادلۀ مشترک در سطح کشور و در نتيجه رشد اقتصاد خودکفای محلی 

چه ھمزمان روابط و مناسبات اجتماعی ـ اقتصادی گونه سر نمود، چنانسرزمين را نيز به طور ناموزون ميمردمان اين 

اين ناموزونی رشد اقتصادی که روحيات و آمال ناھمگونی در جامعه به ھمراه . گونه در کنار ھم زيست می نمود

اکنون اگرجبھات نبرد آزاديخواھانۀ مردم ما بنا بر . ت اجتماعی جامعۀ ما تأثير داشته استداشت، بر مجموع روساخ

خصلت خودجوش آن به طور پراگنده و ناھمآھنگ آغاز يافت؛ عقب ماندگی اقتصادی ـ اجتماعی و عدم توازن در رشد 

د سيستم ھائی از نظر و عمل ر تکامل خوی بود که اين پراگندگی ھم می توانست به زودی پا گيرد و ھم دئآن زمينۀ ماد

اين ناھمگونی در زيرساخت اجتماعی ـ اقتصادی که بازتاب خود را در .  ناھمگون را در جامعۀ ما ايجاد نمايدًشديدا

اشکال و مضمون سازماندھی سياسی بازگو نمود، می توانست با برنامۀ سياسی بخش ھای آگاه جامعه راه خود را از 

اھمگونی ـ وحدت، به طرف ھمآھنگی، ھمسوئی و اتحاد عمل و نظردر تحت يک برنامۀ مشترکی که  ن خالل وحدت ـ

منافع قاطبۀ ملت ضد استعماری درآن مضمر باشد، بازنمايد؛ ولی عوامل عديده ای دست به دست ھم داد و اين زمينۀ 

  .اجتماعی و واقعی، خود را تا سرحد يک واقعيت عملی ـ سياسی ارتقاء داد

خودی توسط قھرمانان گمنام اين وطن آغاز و ه ھمگان روشن است که جنبش مقاومت مردم ما از آغاز به طورخودببر 

گسترش يافت، دسته بندی ھای سياسی داخل و خارج در برانگيختن مردم و بسيج آن ھا ھيچ نقش نداشتند و يا نقش آن ھا 

ۀ رژيم مزدور مبنی بر الھام گيری مقاومت ما از خارج و نه نه ادعای مزوران. ًمحدود و احيانا دنباله روانه بوده است

خارجه نشين نمی تواند قھرمانی و ازخودگذری مردمی را که با دست خالی » اميران«ھم الف و گزاف ھای اکروباتيک 

ير و در مقابل يکی از بزرگ ترين قدرت ھای جھانی به پا خاسته  و مدت شش سال آن را ادامه داده اند، درپردۀ تزو

  .گزافگوئی ھای استعماری ـ ارتجاعی بپوشاند

 به نقطۀ عطفی رسيد و ١٣۵٧  حوت سال ٢۴ولی اين جنبش خودجوش توده ئی که بعد از قيام قھرمانانۀ مردم ھرات در

 نھاد؛ در کليت خود مصور آن اوضاع و شرايطی بود که از آن تولد گرديده یاز حالت مجزا و محلی به گسترۀ ملی پا

  .بود

ًاساسا در کمبود آگاھی ملی و در نتيجۀ رفتن به دنبال آن شيوه ھائی از تفکر و عمل است که عميقا » ضعف خودجوشی« ً

اوضاع و مؤثرات بين المللی و به خصوص منطقه که منجر به ايجاد . با زندگی بدائی و عقب ماندۀ مردم ما سازگار بود

ش از اين که در فکر آزادی وطن باشند، به عنوان ابزاری تحقق و پيوند آن با دستۀ  معينی از مقاومت گشت که پي

خواسته ھای منافع قدرت ھای منطقه و بين المللی را پيشۀ خود ساخته و بدين صورت وابستگی ھمراه با عقب ماندگی 

ينانۀ خود را تاريخی اين نيرو ھا که نه از جامعه تحليل علمی دارند و نه حاضر اند پيش داوری ھای پوسيده و غيرواقعب

ترک کرده و واقعيت وجودی خود را در کليت ضد استعماری کشوری به آزمون بگذارند؛ با استفاده از کمک ھای ھمه 

جانبۀ فکری، سياسی، نظامی و مالی متحدان منطقه و بين المللی خود، پايۀ يک جنبش عقب مانده و موھوم گرايانه را 

 در ورای اعتقادات مقدس و عميق مردم به دين اسالم می پوشانند، ھمراه با گذاشته و از اين که اين نيرو ھا خود را

دولت بادآورده ای که حتی در خواب ھم آن را تصور نمی کردند، توانستند مردم ما را نيز به گمراھی که خود شان 
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ـ خود در زمينۀ يک ) فکری ـ سياسی(اگر تسلط مادی ـ تخنيکی اين نيرو ھا ـ و نه تسلط واقعی. دچار بودند بکشانند

جامعۀ عقب مانده و نظامی در حال تالشی و فروپاشيدگی می توانست به وجود آيد و به قوام خود برسد، بالمقابل 

سروری کاذب اين نيرو ھا و سياست ھای خانه خراب کن و کاسب کارانۀ آن ھا خود باعث ميالد موجی از عقب گرائی 

 وضعی که دلخواه استعمار است تا با علم کردن آن بتواند جنبش مقاومت ميھنی و ظلمت ستائی در ميان جامعۀ ما گشت؛

حق قاطبۀ ملت ما را برای  هــ ارتجاع خالصه کند و خواست ب» !انقالب؟«ما را تخطئه کرده و آن را در مبارزه ميان 

رس مردم جھان به دور مآزادی و پيشرفت سالم اجتماعی در ازدحام اتھام زنی ھای متقابل استعمارـ ارتجاع از چش

  .سازد

 آن  عالوه بر آن تأثيرات تقدم مادی ـ تخنيکی نيرو ھای ارتجاعی با برتری ھای کمی خود در مناسبات با جنبش مقاومت

چنان سياست، سازماندھی و افکاری را در ميان مردم انتشار داد که مانند وبای فراگير می تواند فقط شکست بزرگی را 

و اين مردم ماست که بدون خواست و اشتراک شان بايد . و اربابان پشت پردۀ شان به ارمغان بياوردبرای خود آن ھا 

  آفرين و يأس آور و تجزيه کنندۀ آن ھا را بپردازد و بايد با خون ھای سال ھای متمادی جبران سياست ھای شکست

ن را برای پيروزی کامل بر استعمار  يک حرکت نوي قتی، پايۀو شکست ھای مًبيشتر و پذيرش عقب گشت و احيانا

  .روس و مزدورانش بگذارد

در تناقض ھمه جانبۀ آن ھا با نيرو ھای  ًولی تأثير منفی تسلط مادی ـ تخنيکی نيرو ھای تاريخزده و عقبگرا اساسا 

عد ھندسی  با يک تصاعد حسابی به جلو می رفت، کمک ھای مالی ـ تسليحاتی برای نيرو ھای عقب گرا با تصا انقالبی

در حال رشد بود؛ و اين به ذات خود نيرو ھای انقالبی و ملی را در شرايط نامساعد قرار داد و توانست از نفوذ طبيعی 

و بدين صورت خوان گستری برای نيرو ھای . و يا محتمل نيرو ھای انقالبی در ميان توده ھای مردم جلوگيری نمايد

لی آن ھا تا حدودی توانست آن نيرو ھائی را که فقط بر خود و مردم خود عقب گرا توسط ھمدستان منطقه و بين المل

 را در درون مقاومت به نفع نيرو ھای مخالف آن ھا تغييردھد؛ ولی اين ءمتکی بودند، ضربت بزند و توازن قوا

ی نيرو حق مردم ماست، با کشتار ھای فردی و دسته جمع هجانبداری که در واقع تجاوز بر مقدرات و خواست ھای ب

 با روس برای زدن نيرو ھای انقالبی تکامل نمود، و بدين  ھای انقالبی در جبھات جنگ و حتی تا سرحد ھمدستی

  .صورت يک سياست عقب گرايانه در تکامل خود به جنايت و خيانت ملی نيز رسيد

ابل تصورخود تا رغم جانبازی شگفت انگيز و غيرقدرست در تحت چنين شرايطی است که جنگ مقاومت ما علی 

 انقالبی در جنگ مقاومت کنونی ما اگر چه از يک جانب  فقدان رھبری. کنون نيز از رھبران انقالبی خود محروم است

نتيجۀ اشتباھات و انحرافات داعيان اين راه پرمخاطره است، که گاھی به شکل دنباله روی از نيرو ھای تاريخزده تجلی 

ولی آنچه اکثريت نيرو ھای بالقوۀ انقالبی جامعه را از . انعزال گرائی انقالبی نماخود را می يابد و زمانی نيز در 

تجربه اندوزی در ميان مبارزۀ روياروی و تصحيح اشتباھات شان از خالل پراتيک داغ و مداوم انقالبی محروم ساخته 

ملت ما می زنند و از اين آتش است، سياست خائنانۀ عده ای انحصارطلب تاريخزده و عقبگرا است که تيشه بر ريشۀ 

ما در مورد رھبری انقالبی در آخر مقال باز ھم بحثی . افروزی جز دشمن اشغالگر نتوانسته و نمی تواند استفاده ببرد

  .خواھيم داشت

   مجموع اين عوامل و عوامل ديگری دست به دست ھم می دھند تا معادلۀ نابرابر جنگ کنونی ما را با اشغالگر روس

ًمفھوم نابرابرجنگ اکثرا در ميان تحليلگران و صاحب نظران ما در چارچوب مقدرات نظامی و اقتصادی . نمايندترسيم 

 را ءو يا حتی سکانی ميان دو نيروی متخاصم اندازه گيری می شود که خود اجزائی از توازن و يا عدم توازن در قوا

  .می سازد
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بخش جھانی وجود داشته است، ولی با داخل شدن عوامل ديگری اين عدم توازن کمی در بسياری از جنبش ھای رھائي

ًدر محاسبات دوجانبه، اين عدم توازن مخالف با آمال مردم آزاديخواه به يک معادلۀ متوازن و يا احيانا غيرمتوازن کيفيتا  ً

، وحدت يک پارچۀ ًآن عوامل دقيقا در آگاھی سياسی، سازماندھی متناسب با اوضاع. متناقض با اولی تغيير می نمايد

ملت دربند و به خدمت گرفتن تمام مؤثرات مثبت منطقه و بين المللی به نفع آزادی و ترقی است، که می تواند محاسبات 

کمی استعاری و کاربرد آن را در کيفيتی انقالبی مستحيل نموده و توازن جديدی بر پايۀ تفاعل عناصر کيفی موجود و 

 وجودآورد، که نه قدرت ھای امپرياليستی توان مقابله با آن را دارند و نه ھم فرصت بالقوه در کشور استعمارزده به

اگر ملتی کوچک اراده نمايد و «تجربۀ جھانشمول . طلبان و سازشکاران يارای بھره برداری از آن را خواھند داشت

، اگر به مفھوم کوشش »ازدسالح بردارد، می تواند بزرگ ترين قدرت ھای امپرياليستی جھان را به شکست مجبورس

جانبازانه برای دادن آگاھی ملی و انقالبی، تکيه بر وحدت و ترقی، ابتکار در بسيج دائمی توده ھا بر پايۀ خواست ھای 

آنی و آتی مردم، ايجاد سازماندھی ھای متناسب با اوضاع و درجۀ رشد توده ھا، طرح شعار ھای واقعبينانه و 

اد ھای موجود آنان و به طور کلی يک خط سياسی انقالبی رھبری کننده درک نگردد؛ در پيشرونده، حل مشکالت و تض

آن صورت ما نمی توانيم به مسألۀ بغرنج انقالب با ديدی علمی برخورد نمائيم و خطر اين که ما به ظلمانی ترين شيوۀ 

 مقاومت کنونی و در نتيجه کمبود با غيبت يک خط انقالبی حاکم در طاليه داری جنبش. تفکر دچار گرديم، زياد است

کيفيتی عالی و ديناميک در درون حرکت کنونی جامعۀ ماست که برتری تسليحاتی، اقتصادی و تبليغاتی دشمن می تواند 

تا حدودی کارآئی داشته باشد و دشمن فرصت می يابد با تکيه بر اين عوامل کمی دست به مسخ فرھنگی ملت ما بزند و 

يدی در صفوف مردم، ايجاد اختالفات مليتی، مذھبی و غيره، مردم را پارچه ساخته و کليت اوضاع با خلق يأس و ناام

  .را به نفع خود سمت دھد

 را می سازد، وجود   معضلهغيبت خط انقالبی ھمراه با تسلط مادی ـ تخنيکی نيرو ھای عقب گرا اگر يک جانب اين

ثيرات منفی خود را بر روی أنب ديگر، عامل نامساعد ديگريست که تستراتيژيک لرزان و نا مطمئنی از جاگاه يک عقب

   .تکامل و سمت گيری جنبش ما تا کنون داشته است

ايران و به خصوص پاکستان دو کشوريست که اوضاع اجتماعی ـ سياسی حاکم بر آن ھا، جھت گيری ھای واقعی و 

رد اين پرابلم تأثيرات زيادی ـ در وضع موجود مشخص در مورد مقاومت افغانستان و چگونگی برخورد شان در مو

ما در طی شش سال جنگ ديديم . دھی و نوع تکامل آن داشته استمورد ماھيت و چگونگی مقاومت، سمتکنونی ـ در 

 از مقاومت افغانستان، خريطۀ سياسی مقاومت را تغيير و از نو ترسيم یچگونه پشتيبانی اين دولت ھا از نيرو ھائی معين

نيرو ھائی را که دارای ھيچ پايه و مايه ای در جامعۀ ما نبودند، بر سرير سروری رساند، و نيرو ھای ديگر را . نمود

ايجاد و . که بنا بر ديناميسم داخلی خود جامعه به وجود آمده بود، آھسته آھسته از صحنۀ تأثيرات فعال به کنار کشيد

که اين ھدف را تقويت نمايد، در خالل شش سال جنگ اگر چه تکبير اين نوع مقاومت و به وجود آوردن ميکانيسمی 

توانست نيرو ھای بی عرضه و بی کفايت را باال بکشد و نام و نشانی دروغين برای اين يا آن سازمان مونتاژ شده به 

اره وجود آورد، ولی خود عامل افتراق درونی جنبش و به وجود آوردن عوارض گوناگونی گرديد که اکنون حتی خود اد

ما بايد به صراحت برای مردم خود بگوئيم که سردرگمی و بحران موجود در جنبش . کنندگان آن از حل آن عاجز اند

مقاومت کنونی اگر از يک جانب عاملی در جامعه و توازن موجود در تمام طبقات و نيرو ھای مختلف سياسی را نشان 

خی معينی جا به جا می شوند، نيرو ھائی می ميرند و نيرو ھائی می دھد که از خالل اين بحران به يقين نيرو ھای تاري

تازه متولد می گردند و يا رشد می نمايند؛ ولی آن چه مھمتر است اينست که اين بحران در واقعيت امر بحران سياست 

ن با عقب گاه ھای مقاومت ماست که در رابطه با اوضاع داخلی خود اين کشور ھا از يک جانب و در مناسبات شا
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مقاومت ما از جانب ديگر ناتوانی و ضعف خود را به نمايش می گذارد، و اين بحران تا آن حدی فراگير شده است که 

ما بايد به صراحت به مردم خود . وار به ديار نيستی بفرستد» شمشون«می تواند گردانندگان ظاھر و پنھانی آن را 

اومت به ھيچ وجه عقب گشت و شکست جنبش مقاومت ما نه، بگوئيم که عقب گشت و شکست ھای کنونی در جنبش مق

ھر . ًبلکه دقيقا شکست و عقب گشت سياست معينی است که توسط عده ای کوته نظر بر مقاومت ما تحميل گشته بود

گونه ھم ھويتی و تطابق ميان اين دو مسأله، ما را به گمراھی ژرفی می کشاند و ضرورت طرح يک ستراتيژی درست 

  .بی را در پردۀ ضخيمی از تحليل ھای بدبينانه از نظر دور می داردو انقال

عالوه بر عقب گاه ستراتيژيک لرزان و نامطمئن و عقب مانده، جنبش مقاومت ما از پشتوانۀ بين المللی خوبی 

 ـ کشور به ١١٩مبر امسال ـ در جلسۀ عمومی ملل متحد در نو: دًبرخوردار نيست ـ اين مسأله ظاھرا وضع دگرگونه دار

و حق انتخاب ) يعنی روس ھا(طرفداری قطعنامۀ مربوطۀ افغانستان رأی مثبت داد که در آن خروج نيرو ھای خارجی

رژيم سياسی توسط خود مردم افغانستان در آن به صراحت ذکر رفته است و به جز از روس اشغالگر و چند تا سگ 

ريه خود را پوشانده اند، ديگر کسی به آن مخالفت نکرده است؛ و اين زرين قالدۀ آن که با شعار ھای انقالبی نما چھرۀ ک

بگذريم از اين که برای . درست است که بعضی از کشور ھای عربی و غربی کمک ھائی به مقاومت افغانستان می کنند

مت جانبازانۀ آن ھا ن و به نام آن ھا پول ھائی ته و باال می شود و ھم بگذريم از اين که مردم افغانستان و مقاوامھاجر

آن ھا ھر کدام به جای خود دارای اھميت اند و نبايد آن . ھمبستگی مردم و احترام مردمان سراسر جھان را با خود دارد

را  کم اھميت انگاشت، و اما مقصود از پشتوانۀ بين المللی آن نوع مناسباتی است که نيرو ھای مقاومت ملی می توانند 

ای خود برای آزادی کشور، قدرت ھای مختلف را در سطح جھانی در يک خط ھمآھنگ برای طرح ھا و سياست ھ

در واقع پشتوانۀ بين المللی عبارت از امتداد ستراتيژی آزاديبخش در سطح جھانی است، به . بسيج و به فعاليت وادارند

ن ستراتيژی جای مشخص خود  بنا بر شرايط و اوضاع ويژۀ شان در اي  ھر کدام آن صورتی که نيرو ھای بين المللی

در صورتی که اين . را احراز نمايند و از خالل آن بتوانند در تکامل و پيشرفت اين ستراتيژی سھم خود را اداء کنند

) بزرگ، متوسط و کوچک(مناسبات خدشه دارگردد و يا وارونگی ھائی بر آن مسلط گردد که قدرت ھای بين المللی

تا سرزمين جنگ مقاومت امتداد بدھند و نيرو ھای مقاومت را در خدمت خود قرار دھند، بتوانند ستراتيژی ھای خود را 

حيث پشتوانۀ ما عمل می کنند، بلکه اين ما ھستيم که به عنوان ه در آن صورت اين نه قدرت ھای بين المللی است که ب

چه اين . می گويند» وابستگی« آن  در خدمت ستراتيژی ھای آن ھا عمل می کنيم که در قاموس سياسی به پشتوانۀ آن ھا

 ضد ارباب، در ماھيت اين هوابستگی ھمراه با مدح و تجليل از نيرو ھای معين باشد و يا با طرح شعار ھای اغواگرانه ب

و ما بار ھا از زبان رھبران مقاومت شنيده ايم که ما نه فقط برای آزادی اافغانستان، . وابستگی تغييری وارد نمی شود

ی نجات منابع نفتی غرب و حفظ آن از چنگال استعمار روس می جنگيم، و يا اين که ھدف از جھاد کنونی بلکه برا

اين گونه طرح ھا بی پرده سند وابستگی افغانستان . فالن خط مذھبی در افغانستان است» واليت«آزادی نه، بلکه امتداد 

اند از شرايط مثبت بالقوۀ موجود بين المللی برای آزادی را به قدرت ھای منطقه و بين المللی امضاء می کنند و نمی تو

  .ميھن استفاده نمايد

پشتوانۀ بين المللی عبارت از فعاليت يک نيروی ملی انقالبی است که با کوشش و تالش خود قادر می گردد اھداف و 

ر از مواجھه با آن و منافع و سرنوشت خود را از لحاظ واقعی آن چنان بزرگ بسازد که قدرت ھای بين المللی غي

ًانگاشتن آن جزئی از منافع و سرنوشت خود شان چاره ای نمی بينند،  بناء ، نوعی از ھم سرنوشتی ميان جنبش مقاومت 

و قدرت ھای بين المللی به وجود می آيد که در آن جنبش مقاومت حيثيت جوھر و اصل و نيرو ھای بين المللی حيثيت 

  .عرض و سايه را دارند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

يط جنگ مقاومت کنونی تا جائی که معلومات ما اجازه می دھد ما متأسفانه تا کنون در سطح بين المللی دارای آن در شرا

مناسبات رزمنده و انقالبی نيستيم که بتواند اھداف کلی و يا جزئی، عاجل و يا درازمدت ما را در سطح بين المللی امتداد 

  .ی که در تحقق آن منافع خود را می بينند ـ استفاده نمايندداده و برای تحقق آن، از نيرو ھای بين الملل

خالصه اين که عقب ماندگی کشور ما، رشد ناموزون اقتصادی ـ اجتماعی و در نتيجه ناھماھنگی جبھات نبرد، کمبود 

ًجتا عدم آگاھی ملی و انقالبی ھمراه با تسلط مادی ـ تخنيکی نيرو ھای عقب گرا، فقدان يک رھبری انقالبی ملی و نتي

توازن نيرو در ميان ما و دشمن به اضافۀ عقب گاه ستراتيژيک نامطمئن و لرزان و نبود يک پشتوانۀ محکم بين المللی؛ 

  .آن عوامل نامساعد است که جنبش کبير ميھن ما در متن آن جريان دارد

  

  :عوامل مساعد در جنبش مقاومت

اشغال کشور ما توسط روس جنايت پيشه، مقاومت » لی آنمرحلۀ نوين تکام«کودتای ھفتم ثور مزدوران روسی و  

مردم ما را از سطح مطالبات اقتصادی و اجتماعی روزمره تا سرحد خواست مبرم و فوری سرنگونی کامل و قھری 

ھمچنان اين مقاومت از مرحلۀ . رژيم دست نشانده، شکست متجاوز بيگانه و بيرون راندن عساکر اشغالگر ارتقاء داد

  .ای جزئی، محلی و مجزاء از ھمديگر در خالل قريب يک سال به مقاومت ھمه جانبه و فراگير تکامل نمودمقاوت ھ

اشتراک اين طبقات و . در جنگ کنونی ما تمام طبقات و اقشار ضد استعمار روس به نحوی از انحاء اشتراک فعال دارند

ی در حال ميرش تاريخی باشد و يا زايش آن ـ در جنگ اقشارکه در واقع تمام ھستی اين ملت را می سازد، ـ چه اين ھست

 رغم ضعف ھا و کاستی ھای مقطعی و يا تاريخی، ھر کدام از آن ھا نمونۀ شگفت انگيز رستاخيزضد استعماری علی 

  .يک ملت را در حالت ضد استعماری آن نشان می دھد

تمام  به روس يک حالت واقعی آشتی ناپذيرکودتای ھفتم ثور اعالم سروری بی چون و چرای سرمايۀ دالل وابسته 

وجود آورد، که ھر کدام بنا بر منافع خود افکار، تلقيات، سازماندھی و شيوه ھای مبارزاتی  طبقات جامعه را عليه آن به

سرمايۀ دالل و نمايندگان جنايت پيشۀ آن در خالل شش سال از عمر خيانت و جنايت شان . خاص خود را انتخاب کردند

ابله با رستاخيز عظيم ملت ما نشان دادند که بدون مداخلۀ ھمه جانبۀ ارباب روسی شان نمی توانند به زندگی نکبت در مق

اين تجربۀ خونبار برای ملت ما ارزش تاريخی دارد و مضمون اساسی آن اين است که سرمايۀ دالل . بار خود ادامه دھند

ميت خود را ـ به طور منفرد و يا با ديگر طبقات ھم سرشت و ھم دولتی دارای آن پايۀ اجتماعی نيست که بتواند حاک

از جانب ديگر ملت ما نيز به ھيچ وجه انقياد و يا وابستگی به بيگانه را پذيرا . سرنوشت خود بر ملت ما تحميل نمايد

 تجربۀ خونبار استفاده از اين. نيست و حاضر است در مقابله با آن، گران ترين خونبھای مادی و معنوی را بپردازد

برای تکامل آتيۀ جامعۀ ما خيلی ضروری و مھم است و به کسانی که می خواھند اربابی را به جای ارباب کنونی بر 

مقدرات کشور محبوب ما حاکم سازند، ھشداری است که ملت به پاخاستۀ ما به چيزی کمتر از آزادی کامل قانع نخواھد 

قه و بين المللی که کوشش برای به وجودآوردن وابستگانی ديگر نتيجه ای جز شد و ھشداری است به تمام نيرو ھای منط

. امتداد اين مبارزه در ابعاد گسترده تر و تداوم خونبارتجربۀ کنونی و شکست اين کوشش ھا در پی نخواھد داشت

ئی ھای مقطعی و يا ًعالوتا جنگ ملی به مفھوم اشتراک تمام طبقات و اقشار ضد استعمار روس ظرفيت تاريخی و توانا

 نشان داد که ھر کدام از بخش ھای اجتماعی  اين جنگ. کلی تمام نيرو ھا را در ميزان مبارزاتی به نمايش گذاشت

 به کدام افکار و تلقيات اجتماعی ـ سياسی  دارای چه نيروئی است، توانائی آن ھا در بسيج توده ھا تا چه اندازه است،

ی آن ھا تا چه حد است، برخورد آن ھا با استعمار چقدر ژرفا و پھنا دارد، قدرت تحرک پناه می برند، قدرت سازماندھ
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آن ھا در چه ميزانی است، با چه نيرو ھای منطقه و بين المللی در رابطه ھا، توافق و تخالف قرار می گيرند و باالخره 

  .سمت حرکت آن ھا به کجا است

اکنون بعد از گذشت شش . تن از افراد اين کشور به دست آمده استاين تجاربی است که به قيمت خون صد ھا ھزار 

ھر کدام در مقابل سيلی » چپ روانه«سال و اندی ھمۀ اين مسائل تا حدودی روشن شده اند و توھمات راست روانه و 

  .بنيان برافگن يک جنگ فراگير و ھمه جانبه در حال فروريختن است

از ھمه اين نکته را ثابت کرد که قاطبۀ ملت افغانستان ـ به جز مشتی مزدور و ولی تجربۀ دردناک و پرافتخار ما قبل 

  .خود فروخته ــ در صدد نفی تسلط استعماری در کشور محبوب ما است

 ما به طور فعال در اين جنگ  توده ھای ميليونی مردم. اين جنگ عالوه بر اين که جنگ ملی است، جنگی است توده ئی

اين جنگ . رين بار اين جنگ را توده ھای پا برھنه و حرمان کشيدۀ ملت ما به دوش می کشندسھم دارند و اساسی ت

مردم عادی ما را که قرن ھا از تحوالت درونی جامعه و جامعۀ جھانی در حال تغيير و پيشرفت به دور نگھداشته شده 

اين مردم به . ه و تاريخ داخل کردبودند، در متن يک تحول بزرگ، بغرنج و دردناک به عنوان سازندگان اصلی جامع

انداخته » خليل آسا در آتش نمرود«پاس آزادی ميھن و به خاطردفاع از ھستی و ھويت خود بدون آمادگی قبلی، خود را 

اند، بيش ترين رنج ھا و بزرگ ترين قربانی ھا را متحمل شده اند و در خالل شش سال جنگ خانمان سوز تحميل شدۀ 

در خالل اين شش سال ما تحرک بی نظير اين توده . تی شگفت انگيز و غيرقابل تصور نشان دادندروسی، از خود ظرفي

آن ھا از يک تجربه به تجربه ای ديگر ارتقاء می يابند و حتی در غياب يک جريان پيشرو و . ھا را به چشم می بينيم

ی توده ھای مردم که با تجربۀ مستقيم و سياليت اجتماع. پيشی گرفته اند» نخبگان اخته«روشنگر حاکم، از بسياری 

 را ميزان کرده اند و راه  بالفصل خود، دوست و دشمن را تشخيص دادند، توانائی ھای ھر کدام از نيرو ھای اجتماعی

ھای مبارزاتی خاص خود را در محک آزمون گذاشته اند و قدم به قدم دشواری ھا و کاستی ھای خود را مرفوع 

فراگرد بنا بر محدوديت يک جريان روشنگر  و رھگشای مسلط دارای آھنگی بطی و در پيچ و خم البته اين . ساختند

وليکن در ھمه احوال رشد روزافزون آگاھی توده ھا، اعتماد به نفس بيش تر آن ھا و . ھای غيرضروری سير می کند

اين است که توده ھای ميليونی مردم آن چه بيش تر از ھمه اھميت دارد، . تجربه اندوزی شان قابل رؤيت و تقدير است

و بعد از اين ھيچ نيروی سياسی و ھيچ قدرت بين . ما درخالل شش سال به نقش سازنده و تعيين کنندۀ خود پی برده اند

المللی بدون در دست داشتن موافقت عملی اين توده ھا نمی تواند چيزی را بر آن ھا تحميل نمايد و به جرأت می توان 

يھن عزيز ما عمرقيموميت ھا و وصايت ھای موھوم و پندارگرايانه به پايان خود نزديک می شود و توده گفت که در م

ھای مردم از اکنون به بعد سرنوشت خود را خود به دست می گيرند و قيموميت و وصايت واقعی به آن ھا تعلق خواھد 

د، که می تواند رھگشای معضالت و رھنمای آيندۀ آن چه، نيروئی می تواند از منافع آنی وآتی آن ھا نمايندگی کن. گرفت

ھا باشد؛ که می تواند مشکالت مبارزاتی و حياتی آن ھا را مرتفع سازد، و چه دورنمائی قابل پذيرش و قابل تحقق را 

اد و می تواند پيش پای آن ھا قراردھد؟ فقط و فقط آن نيرو خواھد توانست ھمراه و در پيشاپيش آن ھا حرکت کند و اعتم

  .آنھا را جلب نمايد پشتيبانی

 و موھوم  گر چه تا کنون ھنوز ھم عده ای می خواھند توده ھای مردم ما را در دام قيموميت ھای پندارگرايانه

 و يا پنھانی خود کار می کنند، ولی ھر قدر اين تجارب زود  اسيرسازند و با شيوه ھای متعددی برای مقاصد اعالم شده

و پرده از رخ نيات خود بردارد، توانائی ھای خودرا در ميدان نبرد روياروی با دشمن به آزمون تر به ميدان آيد 

ولی آن چه واضح .  می بخشندرعتسبگذارد، به ھمان اندازه فراگرد سقوط آن و تجربه اندوزی بالفصل مردم ما را 
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 خواھد کرد و دست و  ن کنندۀ خود را ايفاءاست اين است که در نھايت امر جريان تاريخی پيش رونده و آگاه، نقش تعيي

  .پای انسان اسير و زحمتکش ما از زير بار اوھام و تصورات انباشته باز خواھد شد

استعمار روس که در مقابله با نيرو ھای مختلف اجتماعی از شيوه ھای متنوع و حيله گرانه کار می گيرد و نقاط ضعف 

 آن می خواھد به اھداف شوم خود برسد، در مقابل رستاخيز عظيم توده ھای ھر کدام را نشانه گيری کرده و از ورای

ميليونی راھی جز سرکوب، کشتار و نابودکردن توده ھا ندارد و بدين وسيله چھرۀ کريه استعماری و قھری خود را به 

 انفراد کامل تمام و کمال به نمايش می گذارد که خود عاملی است برای شعله ور ساختن بيشتر مقاومت مردم و

شوی مغزی جوانان و نوجوانان و سوء استفاده از ورای  و نفوذ در ميان مردم، شست ۀشيوه ھای مکاران. مزدورانش

ردم ما می مصائب اقتصادی ـ اجتماعی و دامن زدن تفرقه در ميان مردم با وجود اين که در آينده خطری را متوجه م

  . قابل توجه درميان مردم ما داشته باشدتوانسته است نفوذیسازد، ولی تا اکنون ن

ی ما عليه اشغالگر روس، منافع ملی ئتھاجم گستاخانۀ روس بر حريم مقدس ميھن ما و رستا خيز عظيم ملی و توده 

ًمردم به پاخاستۀ ما را با منافع و سرنوشت مردم منطقه عميقا پيوند زده است، و اکنون به طورعينی ميان مقاومت 

تھاجم روس به کشور ما، کشور ھای ھمسايه . ور ھای ھمسايه اشتراک تنگاتنگ منافع به وجود آمده استميھنی ما و کش

 برای تمام  پيشروی روس به  طرف جنوب. و منطقه را در حالت خطر واقعی و مستقيم امپرياليسم روس قرارداده است

ند، حتی کشور ھائی که روابط حسنه با روس کشور ھای اين منطقه زنگ خطری است که نمی توانند آن را ناديده بگير

 ؛آن ھا اگر ھم به ھمکاری روس نيازمند اند. اشغالگر دارند، نمی توانند تشويش خود را از پيشروی روس اظھار نکنند

شعار ھمۀ اين کشورھا است؛ » دوری و دوستی«.  از آن ھا به دور باشد »خرس قطبی«ولی در عين حال عالقه دارند 

چه تجربه  بر آن ھا نيز دھن بگشايد و چنانی دانند که اشتھای سيری ناپذير استعمار روس می تواند روزیچه آن ھا م

  .خود دارد» رفقای«ثابت کرده است، اشغالگر روس عالقه ای عجيب به خون ريختن دوستان و 

 سالم حرکت کند و موجب اين اشتراک منافع اگرھم بنا بر اوضاع حاکم برکشور ھای منطقه نتوانسته است در يک خط

تعقيدات و عوارض جانبی بی حد و حصری برای مقاومت ما شده است، ولی در کليت آن ھمبستگی ھای مادی و 

  .معنوی فراوانی را برای مقاومت ما به ارمغان آورده است

 ـ منطقه ئی و ًبه خصوص کشمکش ھای بين المللی و قطب بندی ھای جديد آن ھا که آغاز يک جنگ سرد ـ واحيانا گرم

بين المللی را به ھمراه دارد، مسألۀ آزادی مردم افغانستان از چنگال امپرياليسم روس را از محدودۀ اھميت ملی آن 

بدين صورت است که کودتای ھفتم . امتداد داده و بر سرنوشت کل منطقه و جھان تأثيری ژرف و ديرپا خواھد داشت

ور ما توسط روس جنايت پيشه، صف بندی ھای منطقه ئی و بين المللی حادی اشغال کش» مرحلۀ نوين تکاملی آن«ثور و

البته کشور ھای . را به نفع مقاومت افغانستان و به ضرر رژيم مزدورکودتا و ارباب لجام گسيختۀ آن به ميان آورد

 مناسبی را در پياده کردن  سياسی خود به مسأله توجه دارند و از آن ديدگاه شيوه ھای منطقه ھرکدام بنا بر  منافع حاکم

ًآن مدنظر می گيرند، ولی آن چه کال واضح است که آزادی مردم افغانستان ضمانت بزرگی برای دوری آن ھا از 

چنگال استعمار روس است و در صورت شکست مقاومت مردم افغانستان، آن ھا بايد ستراتيژی امنيتی و دفاعی خود را 

  .د که استعمار لجام گسيختۀ روس در مرز ھای آن ھا قرار داردبنا بر اوضاع و شرايطی عيار سازن

از يک جانب . ھمچنان رژيم کودتا و اشغال کشور ما توسط روس بر روی مجموع اوضاع بين المللی تأثير عميق داشت

را » قانون جنگل«مردم جھان در تھاجم  روس بر مقدرات کشوری کوچک ، فقير و عقب مانده بروز نوعی جديد از

مردم سراسر جھان ھمبستگی و دلسوزی خود را نسبت به مردم . يدند، که امنيت و وجدان بشری را لگدمال کرده استد

ی نيز که امکان فعاليت عملی بيشتری داشتد، داوطلبانه کميته ھای ھمبستگی با مردم اافغانستان اظھار داشته و عده 
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مردم خود وقايع افغانستان را گزارش دھند و ھم بتوانند در حدود افغانستان را در سراسرجھان بنياد گذاشتند تا ھم به 

اھميت اين گونه فعاليت ھا ـ با وجود محدوديت ھای مادی و سياسی آن ـ در . مقدور، به مردم و مقاومت ما کمک نمايند

گسيختگی اش مورد به وجود آوردن نوعی جديد از آگاھی بين المللی که در آن امپرياليسم روس به خاطر قلدری و لجام 

مردم جھان اکنون در مسألۀ افغانستان آن واقعيت . محکوميت قرار می گيرد، دارای ارزش فراتر از اھميت کنونی آنست

تلخی را می بينند که استعمارگران ديگر از چند قرن به اين طرف بدان دست می زدند، و قبل ازتھاجم روس اين طور 

ويا در سطح جھانی در گوشه ھائی از جھان باقی مانده است که بايد زود برچيده فکر می شد که مشکل استعمار قديم گ

 ايده آل ھای آن ھيچ  شود، ولی واقعيت دردناک و خون آلود افغانستان نشان داد که استعمارگران به تکامل بشری و

ھا را قربانی ھوی و ھوس خود گونه توجھی ندارند و ھر گاھی منافع حقير و آزمندانۀ آن ھا ايجاب کند، حاضر اند ملت 

و امپرياليسم روس که از چند دھه . نمايند و بدين صورت مقابله با اين جنايت، نيرو و استواری بيشتری را خواستاراست

با جنبش ھای رھائيبخش پوشانده بود، اکنون بدون نقاب به فجيع » دوستی و ھمکاری«به اين طرف خود را در ورای 

اکنون در ھمه جای دنيا در آسيا، افريقا، . نسان ھای پابرھنه و بی چيز افغانستان مشغول استترين نوع به نابودی ا

امريکای التين ھر گاه يکی ازافراد مقاومت افغانستان ديده شود، مردم بدون ترديد و به طور شگفت انگيز از آن ھا 

اين دستاورد . زبان آن ھا شنيده می شوداز » روس ھا ازافغانستان خارج شوند«استقبال می کنند و بی محابا شعار

بزرگ و پشتوانۀ معنوی بزرگی برای مقاومت افغانستان است و روس اشغالگر با تمام حيله و فريب خود نتوانسته است 

جنگ عادالنۀ ضد استعماری مردم ما روز تا روز از ھمبستگی بيشتر مردمان سراسرجھان . جلو آن را بگيرد

سون روس که خود را در ورای منافع مردم پوشانده بود، در جريان اين حرکت پيش رونده کم برخوردار می گردد و اف

 بلکه در بيداری و ؛ امر عادالنۀ مردم ما نه تنھا بر پويۀ حماسی روزافزون خود مردم ما اثر می گذارد .اثر تر می گردد

چه خواھد بود که استعمارگر روس چنانديری نآگاھی بين المللی مردمان سراسر جھان نقش بزرگی را ايفاء می کند، و 

در کشورما در ميان زبونی و بيچارگی و انعزال سياسی به سر می برد، در سطح بين المللی نيز با نفرت عمومی، فعال 

  .و بنيان کن مردمان سراسر جھان رو به رو گردد

کشور ھای . ضاد ھای بين المللی انداختاز جانب ديگرتھاجم روس به افغانستان کشورما را به يک باره در گرداب ت

صف بندی ھای .  ـ نفرت و انزجار خود را از اين تجاوز غدارانه و بی شرمانۀ روس اظھار نمودند جھان ـ از ھمه نوع

بين المللی در کليت آن به ضرر استعمار روس تغيير يافت و کشور ھای مقتدر جھان، خروج عساکر اشغالگر روسی از 

  .به عنوان پيش شرط عادی ساختن روابط خود با روس عنوان کردندافغانستان را 

 و يا کشور ھا ـ تا حدودی بازتاب منافع اجتماعی و سياسی آن ھا ـ  البته اين ھمبستگی ـ چه در سطح مردم جھان

ی معين در توازنات منطقه و ملی ما را نمايش می دھد، ولی به طور بالقوه به عنوان عاملی که می تواند درتحت شرايط

  .خدمت اھداف نجاتبخش مردم ما مورد استفاده قرارگيرد، به طورعينی وجود دارد

در ھمه احوال استفاده از اين عوامل مساعد ـ به ويژه نقش عوامل مثبت منطقه و بين المللی ـ مشروط به وجود يک 

رنج و پيچيدۀ آن، آن چنان حرکت کند جريان روشنگر، رھگشا، مستقل و کارآزموده است که بتواند در پيچ و خم ھای بغ

تا بتواند منافع عليای ملت ما را که آزادی از چنگال استعمار و امپرياليسم ـ به خصوص در مرحلۀ کنونی امپرياليسم 

ون مص» چپ«بستگی و لغزيدن به راست وروس ـ است، با مھارت و حوصله پاسداری نموده و از خطرات وا

 چه در سطح ملی، منطقه و يا بين المللی تا کنون در مجموع محرک عظيمی برای جنبش  قوهنگھدارد؛ ولی اين عامل بال

تعيين کننده ترين عامل مثبت در اين ميانه البته نقش توده ھای مردم است، که از خالل يک . مقاومت کنونی ما بوده است

افع آنی و آتی آن ھا را به ھم پيوند بزند جنگ ضد استعماری و عادالنه می تواند درتحت رھبری يک نيروی انقالبی، من
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ما در اين باره در آخر مقاله با . و آن ھا را از پيچ و خم ھای مبارزاتی از يک پيروزی به پيروزی ديگر رھنمون گردد

  .تفصيل بيشتری صحبت خواھيم کرد

   ادامه دارد

  

  

 

 

 

  


