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  کنفرانس بن و تضعيف  نبرد طبقاتی

٢ 

ين وقت به دو ع کرد، در  که سرنوشت افغانستان را به شکل مصيبت باری ترسيم٢٠٠١ دسمبر ۵کنفرانس استعماری 

 در ھمه حالت در تضاد و در تقابل با نکته ای که. تشديد نزاع قومی و تضعيف نبرد طبقاتی: ھدف استعماری نايل شد

د، به ھمان  اندازه، نبرد طبقاتی ضعيف شده و ببه ھر اندازه که نزاع قومی شدت می يايعنی . قرار می گيرنديک ديگر 

نبرد طبقاتی به خصلت ارتجاعی نزاع قومی . اتی دشمن سرسخت امپرياليسم و ايادی آنھاستنبرد طبق. فروکش می کند

استعمار با کمال که اينجاست، .  مناسبات کھن فيودالی عيار می سازدرزند و مبارزه را در محو و طايفه ئی پشت پا می

  . زرنگی، با يک تير دو فاخته را نشانه گيری کرده است

ين تحول، طبقات محروم جامعه که سال ھا در  ادر. ت که افغانستان آبستن تحول سريع خواھد بوددانس امپرياليسم می

 پرچمی، جھادی ھای ضد ميھنی و طالبان تاريک انديش خرد و خمير شدند، به نبرد –زير چکش مزدوران خلقی 

با درک اين واقعيت تاريخی، . ستطبقاتی ھمه جانبه دست خواھند زد و زنجير استثمار و ظلم وستم را درھم خواھند شک

امپرياليسم در کنفرانس بن با زرنگی خاصی مفکورۀ نبرد طبقاتی را در ورای تشديد نزاع قومی برای مدتی خنثی کرد 

داد کند، يکه بی عدالتی ھای اجتماعی در يک جامعه مستولی باشد و فقدان مساوات ب تا زمانی. و آن را به تعويق انداخت

که برای مدتی عقب نشينی نمايد و يا با توطئه ھای استعماری  ين اجتناب ناپذير خواھد بود، صرف نطر ازنبرد طبقاتی ا

  . جلو آن گرفته شود

اگر زندگی مردم بدبخت ھزاره را . مه برده داری و نيمه سرمايه داری استھنوز يک جامعۀ نيمه فيودالی، نيافغانستان 

کفنرانس بن به اين .  می يابيم٢١ات دورۀ کمون اوليه را ھم در افغانستان قرن در مغاره ھای باميان مالحظه کنيم، حي

فيودال ھا و زمينداران بزرگ با تمام . ئيد کردأًطرز حيات معجون مرکب مردم افغانستان صحه گذاشت و آن را رسما ت

 ھا مبدل گشته اند، نظم کھن و قومندانان جھادی که  به نيروی نظامی فيودال. قوت در واليات کشور حکمروائی می کنند

 در شھر ھا متمرکز شده ، با حمايت ًابورژوازی کمپرادور که اکثر. فرسودۀ فيودالی را در واليات نگھداری می نمايند

 فساد، ان ۀمنبع ھم. گوی باشندکسی پاسخکه به  استعمار با خاطر جمعی به چپاول ثروت ملی  می پردارند بدون اين

ھم زده و يک گروه فاسد ضد ميھنی را در حيات کشور ه زن جامعه را  به نفع يک قشر پارازيت بجی او ھاست که توا
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قابل ياد آوری است که بورژوازی کمپرادور و فيودال ھای واليات دست به دست ھم داده  و . روی صحنه آورده است

شود  فگنده شود، به آسانی مشاھده میيک بار به ترکيب دولت مستعمراتی نظر ا. دولت مستعمراتی کابل را ساخته اند

ھر . در ترکيب دولت مستعمراتی از طبقات محروم خبری نيست. که چه کسانی حق دارند که در حکومت سھيم شوند

ھيچ فرد مستقل و منتقد . يک از اعضای دولت به يک نحوی به گروه ھائی متعلق اند که توسط اجانب حمايت می شوند

  .  مستعمراتی کابل را ندارداجازۀ داخل شدن در دولت 

به عبارت ديگر يک فيودال ھم زميندار بزرگ است و . اکثر رھبران جھادی که يک عده پيرو ھم دارند، خود فيودال اند

ستادگی را در مقابل اين دو پديده دارد؟ خواھی نخواھی اقشار مختلف يا با زور و يا با يکدام بيچاره توان ا. ھم مبلغ دين

نقش . بی،  به فيودال و پيشوای مذھبی سر اطاعت خم می کنند و نبرد طبقاتی را به طاق نسيان می گذارندتلقينات مذھ

در ساليان قبل از حوادث خونبار افغانستان، اين متقلبين سياسی شعار ھای ضد . چپی ھای فريب کار قابل تعمق است

ًحامی جنگ طبقاتی بودند، اما زمانی که افغانستان عمال ًدادند  و ظاھرا  امپرياليستی و ضد سوسيال امپرياليستی سر می

  .گفتند که گويا ھيچ وجود خارجی نداشتند" قور"در اشغال درآمد، چنان 

ين چپی ھای بی پرنسيب را در ان جی او ھا گور کرد و آنھا را تا گلو در دالر غرق ساخت که  ا استعمار يک عده از

  زدن به اصل مبارزات طبقاتی، اين گروه نابکار به طبقات محروم کشور یابا پشت پ. نتوانند صدای خود را بکشند

گناه اين گروه به مراتب بيشتر از خيانت رھبران جھادی و بورژوازی کمپرادور است . خيانت عظيمی را مرتکب شدند

بقاتی را که زير چپی ھای متقلب بودند که قوۀ محرکۀ تاريخ يعنی نبرد  ط. که خصلت طبقاتی شان ھمين است که بود

دست آوردن مقام و جاه و پول، خود را در دامن ه دور افگندند و به عوض برای به بنای ايدئولوژيک شان بود،  ب

اين خيانت بزرگی است که اين گروه نابکار تاريخ در حال انجام . منازعات قومی انداختند که خود ھم در آن حل گشتند

  . اند آندادن

 که طبقات رنجبر اقوام و طوايف مختلف افغانستان را از ھم دور نگھدارد و آنھا را در لحاف استعمار موفق شده است

 سرآغاز سراشيب ،داند که باال رفتن شعور طبقاتی مردم افغانستان استعمار می. بيمار قوم پرستی و نژاد پرستی بپيچاند

ن و کارگر مزدبگير پشتون؛ تاجک، ازبک و که دھقا داند، ھر زمانی استعمار می. استعمار درين کشور خواھد بود

ھزاره در يک صف واحد مبارزاتی  قرار گيرند و به نبرد طقباتی خود عليه فيوداليسم قومی و بورژوازی کمپرادور 

. ورژوازی کمپرادور با حاميان استعماری شان در کشور فرا خواھد رسيدبآغاز نمايند، ھمان روز مرگ فيوداليسم و 

 حاکميت استعمار بھتر است که نزاع قومی و نژادی گسترش يايد تا فرصتی برای محکم بندی صفوف پس برای تدوام

 با فيوداليسم قومی و نژادی عليه طبقات هارتجاع مذھبی شانه به شان.  طبقات محروم جامعه با يک ديگر باقی نماند

در جوامع . رتجع تابع استعمار  نداشته باشندمحروم جامعه صف آرائی می کند تا مردم جرأت مبارزه را عليه مذھبيون م

اين حالت را ھر روز در . عقب مانده، روحانيون خود در خدمت استعمار اند و به ھر طرح استعماری گردن می نھند

ژيک و امنيتی دو جانبه بين امريکا و افغانستان از جانب يئيد معاھدات  ستراتأت.  افغانستان کنونی مشاھده می نمائيم

  .نيت مرتجع و فاسد، شاھد اين ادعای من استروحا

نزاع قومی افغانستان را به سوی جنگ دايمی می : مفيديت نبرد طبقاتی در حال کنونی افغانستان انکار ناپذير است

نزاع قومی بی عدالتی ھا و نابرابری ھای اجتماعی را گسترش . که نبرد طبقاتی جلو آن را می گيرد کشاند، در حالی

نزاع قومی، . که نبرد طبقاتی برای مساوات و عدالت اجتماعی مبارزه می نمايد  جاودانه می سازد، در حالیدھد و می

که نبرد طبقاتی وحدت ملی را در ورای  خصومت و دشمنی نژادی، طايفه ئی و مذھبی را تعميق می بخشد، در حالی

ی افغانستان را به سوی تجزيه و اضمحالل می نزاع قوم. مبارزات ضد  فيودالی و ضد جنگ ساالری تأمين می نمايد
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نزاع قومی مخلوق  .  افغانستان را رد می کند و به دھن تجزيه طلبان می کوبدۀکه نبرد طبقاتی تجزي کشاند، در حالی

نزاع قومی، حامی استعمار است، در . که نبرد طبقاتی دشمن امپرياليسم و عمال آنھا است امپرياليسم است، درحالی

  . ه نبرد طقاتی خصم استعمار و استثمار استک حالی

با اين حرکت . پس صفوف طبقات استثمار شدۀ اقوام و طوايف کشور  بايد  فشرده شود و  نبرد طبقاتی آغاز گردد

اول رھائی کشور از دست فيوداالن، جنگ ساالران و ساير عمال استعمار ميسر : دست می آيده انقالبی، دو ھدف ب

که، افغانستان از تجزيه و بربادی نجات يافته   دوم اين. ميت ملی و استقالل کشور تأمين خواھد گرديدخواھد شود و حاک

  . و در کشور عدالت ومساوات تحقق خواھد يافت

 

  

  

 

 

 
 


