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ال خوانندۀ محترمی ؤضمن پاسخ ھای عالمانۀ شان، س"  افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"گردانندگان محترم پورتال 

بايد به عرض برسانم که من طی  ضمن تشکر از ايشان. د  تا من ھم در آن مورد نظری بدھمرا به من فرستاده ان

االت پاسخ داده ام و خوانندگان محترم ميتوانند با ؤنوشته ھای متعدد که درھمين پورتال اقبال نشر يافته اند به اين س

  . را به عرض ميرسانم اميد است به کارآيدبا آنھم نکاتی چند. مراجعه به آرشيف بنده درپورتال به آنھا دست يابند

    

  از تخار) AA-AA(ال يک خواننده پورتال ؤپاسخ به دو س
   

  از طالبان ومتجاوزين با کدام يک ھمکاری کنيم؟ ومبارزه با کدام يک آسانتر است؟ : الؤ   س

ت که نيروھای اجتماعی غير  يک بديل مردمی و انقالبی درجامعه اسنال نتيجۀ درد آورنبودؤاين س:    پاسخ آھنگر

چه اين نيروھا ميخواھند در مناسبات اجتماعی  و در . وابسته، ولی رھبری نشده و نامنسجم آنرا بايد مطرح کنند

مبارزات درون جامعه شرکت کنند و نقشی در ھستی اجتماعی، به ويژه در شرايط داغ کشورما، ازخود به جا 

د و برنامۀ مشخص ندارند خويشتن خويش را ناتوان می انگارند و علی الفور اما چون سازمان يافته نيستن. بگذارند

ًدر برابر شان نيروھای نسبتا منظم و اثرگذار، ھرچند ارتجاعی، مجسم ميشود وھمه چيز جلوه ميکند؛ لذا درذھن 

يک سطحی از اين وضعيت . شان خطور ميکند که اگر بخواھند موثر باشند بايد دريکی ازاين جناحھا قراربگيرند

تکامل جامعه و بيداری شعور اجتماعی را ميرساند که در آن گروھھای اجتماعی، به ويژه طبقات متوسط وخورده 

  .مالک، ميخواھند درتعامالت اجتماعی دخيل باشند و از حاشيه نشينی وسيل بين بودن بدر آيند

رقی جامعه که ھرگاه ھنوز ھم برخی     درعين حال اين اوضاع آژيرخطری است به نيروھای پيشرو ملی ـ مت

درپندارھای روشنفکرانۀ ليبرالی شان دل خوش کنند و يا جمعی درالک بستۀ متحجرخود بنشينند، نيروھای وسيع 

بين البينی نيز که تا حال در وسط دو نيروی درگير جنگ قرار داشتند، الجرم به يکی از آنھا ميپيوندند و در 

شکی نيست که نيروھای ملی در چنين حالتی بزرگترين پشتوانه و ذخيرۀ شان را . يشودآنصورت کار از اينھم بدتر م

که گروه ھا و اليه ھای متوسط جامعه ھستند از دست ميدھند و نه تنھا بر دشواری کار شان افزوده ميشود، بلکه در 

که عمل نکرده قربانی ميشوند آنگاه است . ميدان نيز تنھا مانده و زودترھدف تيرکين جناحھای حاکم قرار ميگيرند
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وبه عبارت ديگر جزای ندانم کاری ھا وخوشباوريھا ويا در قشر خود فرورفتن ھا و بگومگوھای روشنفکرانۀ 

ش ديدند وبھترين کادرھا وھواداران شان را دشمن به راحتی ١٣۵٨ و١٣۵٧آنچنانکه درسالھای . شانرا خواھند ديد

  . ا برجا و آھش باقی استاز کنار شان ربود که داغش تا ھنوز پ

ًبه عنوان متمم پاسخ پورتال در دوساحۀ تئوريک و عملی مختصرا چنين به عرض : الؤ  برگرديم به پاسخ اين س

  :ميرسانم

ً   از نظر تئوری در جوامع بورژوازی مسايل جنبش ھای ضد بورژوازی تقريبا از سادگی خاص خود برخوردار 

در يکطرف بورژوازی و در طرف ديگر .  ھای مشخص طبقاتی متبارز استھستند و در مبارزۀ آنھا ھدفمندی

ًانقالبات نيز عمدتا مرحله ای نيست و با به زير کشيدن حاکميت . کارگران، دھقانان و خرده بورژوازی قرار دارند

  .بورژوازی زمينۀ گذار به سوسياليسم مساعد ميشود

امپرياليسم با . له قدری بغرنج ميشودأ ھای عقب نگھداشته شده مس    ولی با پيدايش امپرياليسم ونفوذ آن در کشور

نفوذ خود دراين کشورھا انگل ويا زائدۀ به نام بورژوازی کمپرادور به وجود ميآورد که از زمرۀ ارتجاعی ترين 

ھای با وساطت و ازطريق ھمين بورژوازی کمپرادوراست که امپرياليسم در زد وبند با نيرو. نيروھای تاريخ است

  . ًتاريخزدۀ فئودالی قرار ميگيرد و منابع خلقھای اين کشورھا را مشترکا غارت وچپاول ميکنند

و بورژوازی کمپرادور با آنکه نام ) امپرياليسم(بورژوازی انحصاری . له قدری بغرنج  ميشودأ    اينجا دگر مس

ھم که نيروی اصلی ضد فئوداليسم بود بورژوازی را باخود يدک ميکشند، اما خالف بورژوازی قرن ھژدھم و نوزد

و با انقالبات بورژوازی فئوداليسم را در اروپا از اريکۀ قدرت به زير کشيد، درينجا بورژوازی انحصاری يا 

در کشورھای عقب نگھداشته شده  با سازش، مماشات آن امپرياليسم در ھرحال با فئوداليسم دشمنی نمی کند؛ عکس 

ارتجاع ساطور "و به قول معروف . و نيروھای حامی آن به استعمار و استثمارخلقھا ميپردازدو زد وبند با فئوداليسم 

اينجاست که تحليل وتشخيص تضادھا قدری بغرنج ميشود و نيروھای مبارز بايد با دقت بيشتری . ميشود" امپرياليسم

ا تضاد بين بورژوازی وفئوداليسم اينجا ديگر تضاد فقط تضاد بين بورژوازی وکارگران نيست، وي. به آن بپردازند

دراين کشورھا با وجود آن تضادھای . نيست که بتوان در آن به سادگی تعيين جھت کرد و در يک جبھه قرار گرفت

اساسی، امپرياليسم و ارتجاع دريکسوی يک تضاد و خلق شامل تمام طبقات واليه ھای تحت ستم در جانب ديگر 

.  استعمده، تضاد بين خلق با امپرياليسم وفئوداليسم تضادھای اساسی متعدد، يعنی با وجود تضاد. قرار ميگيرد

اين انقالب . حل چنين تضادی نه با انقالب بورژوازی بلکه با انقالب بورژوا دموکراتيک تيپ نوين ميسراست

ّجامعه را ازشر را آماج خود قراربدھد يعنی بايد ) نمايندۀ فئوداليسم(ناگزير بايد ھم امپرياليسم و ھم ارتجاع

  . برھاند) فئوداليسم(امپرياليسم و ھم ازسيطرۀ ارتجاع 

ً    نکتۀ ديگر قابل توجه اينست که ھرگاه امپرياليسم به کشوری مستقيما و با قوای مسلح حضور بيابد در آنصورت 

 متجاوز و ھرکسی تضاد خلق با امپرياليسمدرچنين حالتی .  دموکراتيک است-ًانقالب مردم ماھيتا يک انقالب ملی

 ۴۴نيروھای مسلح . ھم اکنون در کشور ما ھمين حالت حاکم است .ميشود که او را دراين تجاوز ھمراھی کند عمده

در وھلۀ اول ما بايد . کشور تحت رھبری امپرياليسم امريکا به کشور ما تجاوز کرده و کشور ما را اشغال نموده اند

ھرکسی که دراين راه سد و مانع . تا کشورما از سيطرۀ اجنبی رھائی يابدھم وغم خود را متوجه طرد تجاوز کنيم 

ًاين تقريبا يک فورمول عمومی . شود، آتش بيار تجاوز و دستيار دشمن است و با او نيز بايد مبارزه صورت بگيرد

  .است
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م مبارزه با نيروھای ً   ويژگی ديگر کشور ما اينست که ھم اکنون ظاھرا نيروھای ارتجاعی به نام طالبان زير نا

و اين خود نيز تحليل تضادھا را مقداری مغشوش ميکند؛ و در قدم اول در ذھنيت . خارجی به کشتار مردم ميپردازند

داند که کدام فرزند افغان نمی . متبارز ميسازد، ولی واقعيت چنين نيست" تجاوز"ھای ناآشنا طالبان را مجاھدين ضد 

طالبان زاده و پروردۀ دست امپرياليستھای انگليس و امريکا، به ياری ارتجاع منفور و خفاش صفت پاکستان و 

آنھا فقط با تغيير سريع سمت وسوی منافع امريکا . کمک مالی عربھا ھستند وھميشه در خدمت اين نيروھا بوده اند

ورد خشم موقت ارباب قرار گرفته از اريکۀ قدرت پوشالی  بعد از سقوط شوروی نتوانستند خود را عيار سازند وم

ورنه در تمام سالھای حاکميت شان در ھمکاری و ھمسوئی کامل با امريکا بودند وبرای . شان به زير کشيده شدند

واقعيت . تحقق پالنھای نفتی وستراتيژيک امريکا درمنطقه تالش ميکردند وکمکھای بيدريغ ھم دريافت مينمودند

ھم اکنون نيز ھمه شاھديم که برای آشتی و در خدمت گرفتن کامل دوبارۀ طالبان تالش ھای جدی . ن ھمانستطالبا

به عالوه طالبان از نظر ماھيت از ارتجاعی ترين . جاريست واين آشتی دير يا زود با چانه زنی ھائی متحقق ميشود

حق انسانی، دموکراتيک و ه را با خواسته ھای بنيروھا در تاريخ بشريت ھستند که ھرگز نميتوانند خويشتن خويش 

پيشروندۀ مردم، اعم از زن ومرد، دمساز کنند؛ ولذا با اين تفکر و ماھيت ھميشه در دشمنی با مردم و ترقی و تعالی 

و اما . ھرگونه ھمسوئی وھمکاری با طالبان معنايش دشمنی با مردم و پيشرفت و ترقی است. کشور باقی ميمانند

نونی که کشور ما در اشغال است لبۀ تيز ھرگونه مبارزه بايد عليه تجاوزگران و ھمراھان بومی شان درلحظۀ ک

  . باشد

   پرسندۀ عزيز متوجه ميشوند که در چنين حال و احوالی کار مبارزه قدری دشوار تر از معمول است و اين مشکلی 

و مبارزين دراين شرايط،  . مردمی تحميل ميکنداست که وضعيت عينی کشورما، منطقه و جھان  کنونی بر مبارزين 

يعنی نه طالب ونه امريکا و متحدين ". نه اين و نه آن بگويند"آنچنانکه گردانندگان پورتال در پاسخ شان گفته اند بايد 

  . خارجی و داخلی اش

 در زمان  شمسی١٣۵٧-١٣۵٨   واما در زمينۀ عملی بايک نگاه ميتوان شرايط امروز رابه شرايط سالھای 

درآن زمان نيز قبل از اينکه نھادھای انقالبی متشکل شوند، عده ای به دامن .  پرچمی ھا مقايسه کرد-حاکميت خلقی

غلتيدند وعده ای ھم در دام تذوير تنظيم ھای جھادی گير افتادند، که ھردوی شان کفارۀ گناه چنين " ثوری"رژيم 

. سر ميبرنده  تا ھنوز که ھنوز است به جزای اين پيوند در عذاب وجدان بپيوندھائی را يا با نثار جان شان دادند ويا

از نسبت داشتن خود به آنھا رنج ميبرند وحتی " جھادی"و " ثوری"چون اکنون ديگر با افشای  ماھيت ھردو جناح 

ه ماھيت ھر دو درآنزمان ھم فقط عناصر آگا. شرمنده ھستند، فردا نيز درانتخاب طالب ويا تجاوزين چنين خواھد شد

را تشخيص دادند، توانستند با سازماندھی خود وايجاد تشکالت  فرھنگی، صنفی و " جھادی"و "ثوری"جناح مطرح 

نجات يابند وبا شيوه ھای الزم در وقايع و مسايل ) جھادی وثوری(  نظامی از در غلتيدن به ھردو ورطه- سياسی

  ). ان کنندامروز ھم بايد چن(جامعه اثر مثبت ومفيد بگذارند

را ساختند  وبا پخش اعالميه ھا و راه اندازی " پوھنتون... شورای "   به طور مثال محصالن پوھنتون در آن سالھا 

ھم در دامن تظاھرات واعتصابات نقش موثر شانرا ادا کردند وبه اين ترتيب ھم به شيوۀ مناسب مبارزه کردند و 

شوراھای  ھم ميشود که با تشکيل انجمن ھا واتحاديه ھای صنفی  يا به گمان من حال. فتيدندنيروھای ارتجاعی ني

. . . ويا انجمن و اتحاديۀ قريه، اھل کسبه، اقليتھا و. . . ن، زنان، معلمان، دکتوران وادھقانان، کارگران، متعلم

تنظيم نمود و " گامی به جلو"را، با حذف دنباله رويھا، عقبگرائيھا و ُخرافات، به شکل  خواسته ھای فراوان شان

درتداوم آن با گذار ارتقائی از خواسته ھای صنفی، . و راست مبارزه کرد" چپ"برای برآوردنش بدون درغلتيدن به 
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با پيوند زدن اين تشکالت اوليه به محور خواسته ھای وسيع تر، با نھاد ھای سياسی مردمی به ايجاد ... محلی و

در تمام اين .  و با پيوند کشوری آن به کارھای خيلی بزرگی دست زدنھادھای گسترده تر و رزمنده تر دست يافت

اينھا ھمه کارھائی اند که . موارد ميتوان از درغلتيدن به ھر جناح ارتجاعی ويا تجاوزگر و وابستگانش پرھيز کرد

رگزيدن ًيقينا تشخيص شما در محل و ب. متناسب با شرايط محيط ومحل ممکن است به انجام آن توفيق حاصل کرد

 از پيش تھيه ۀُاشکال سازماندھی ومبارزه در محيطی که قرار داريد اس واساس کارتانرا خواھد ساخت وھيچ نسخ

  . شده ای، ھيچکسی نميتواند در دسترس تان قرار دھد

ًمختصرا به عرض برسانم که در کشور ما بسيج عليه " آن"و " اين"   در مورد دشواری وسھولت مبارزه عليه 

يعنی مردم ما با خصوصيت تاريخی شان . ُی اشغالگر، سنتی تاريخی است وميتوان آنرا بازھم تکرار کردنيروھا

کار دراين زمينه ساده تر است تا عليه يک نيروئی که  خود . ھرگز تسلط بيگانه را نپذيرفته اند، حال ھم نمی پذيرند

ولی در مجموع ھيچکدامش ساده نيست و دشواری ھای . را در قبای دين می پيچاند وبه اعتقادات مردم معامله ميکند

ًاساسا مبارزه خودش عمل آگاھانه ای است که انسان مبارز برای تحقق اھداف پاکش . خورد و بزرگی را ھمراه دارد

 ھم نيروھای ارتجاعی، بيرحم و ضد تمام موازين وحقوق انسانی ه ایطرف ويا دشمن چنين مبارز. برميگزيند

ًبناء مبارزۀ واقعی معنايش آمادگی به . اوت و با انواع سالحھا در برابر مردم مبارز می ايستندھستند که با قس

اونه به پول و جاه و . ايثاربرای رسيدن به يک ھدف بزرگ انسانيست، مبارز واقعی ھم در قدم اول يک ايثارگراست

و فقط رسيدن به آزادی کشور و انسان برای ا. مقام برای خودش می انديشد ونه ھم امتيازديگری برايش می طلبد

رسيدن به اين آرمان بزرگ و مقدس کار دشواری است که . سرزمينش و درنھايت کالم آزادی انسان مطرح است

دراين مورد برای . نجامدراه به تسليم طلبی ويا دلسردی نيبايد بامحاسبۀ  منطقی وتعقلی صورت بگيرد، تا درنيمه 

  :  کامل دارد که ھرمبارزی اين گفته مصداق 

  !"جگر شير نداری سفر عشق مکن"

و آنکه تصميم آگاھانه به مبارزه گرفته است جگرش از جگر شير ھم قويتراست، چه شيرژيان ھم اگر بداند که کشته 

ميشود خواھد ترسيد ولی مبارزان آگاه ما دربرابر جوخه ھای اعدام ھم چون سرو استوار ايستاده جان دادند، که 

  .   درود نثارشان بادھزاران 

با اين .  حد واندازۀ را مراعات کرده ایً دراين رابطه ھا ميتوان زياد گفت ونوشت، ولی اجبارا ميبايست درھرنوشت

  .     الزام اين سخن را به ھمين جا به پايان ميبرم

تر دراين موارد کمک  تحليل ھا و رھنمود ھای علمی و روشنی دارند که مطالعۀ شان بيشبحث  آثارمتعددی دراين 

  :    ھم اکنون درقدم اول ميتوانيد به آثار ذيل درھمين پورتال مراجعه کنيد.  ميکند

    "   از تضاد چه ميدانيم و راه حلش را چگونه مييابيم؟"ـ ١ 

  "آيا جنگ طالبان يک جنگ مقاومت ملی است؟"  ـ ٢

  ..." افغانستان الگوی دموکراسی امريکائی " ـ٣

  " ليسم ازديدگاه مجيدامپريا"ـ ۴ 

 .    ودھھا نوشتۀ ديگر درھمين پورتال

 


