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  ازمقاومت تا انقالب

  وضاع کنونیاز انقالب تاپيروزی در ضرورت ا

١ 

  

ساس کنونی که جنبش خروشان مقاومت پرشکوه مردم قھرمان ما عليه تجاوز گران سوسيال فاشيست حدر لحظات 

 دپلماتيک سيستم امپرياليستی –روسی ومزدوران شرف باختۀ آن جبرأ در گرداب مانور ھا وحرکات سياسی 

 ،مشکالت چند جانبه جنبش مقاومت نابسامانی ھا وی وبين المللی افتاده با در نظرداشت ئت منطقه اجھانی، مؤثر

صدا در آورده ه  ما بۀخون نشسته تاريخ بارديگر زنگھای خطر وحشتناک را باالی سر مردم ستمديده ، جانباز و ب

 !است 

در راه تحقق آرمان واالی آزادی و دفاع بی نظير از ھويت ملی اش با تقديم خون ھزاران ھزار : باالی سر ملتی که 

 شکست ۀ، ترسيم کنندۀ قرن حاضرمرد وزن آزاده ، نگارش گر خط درخشان مقاومت وپايداری در معراج کنگر

  .نگھداشته شده، اما مصمم، استوار وبه پاخاسته است، فقير ، عقب ه دست ملتی کوچککشوری بزرگ امپرياليستی ب

اکل فراگيرش وباھراس از تعالی وتکامل در شرايطی که امپرياليسم جنايت گستر روس برای گريز از بحرانات ومش

حق مردم ما را در ميان ھياھوی ه تاجنبش مقاومت ب  مردم می کوشدۀجنبش مقاومت به انقالب واقعی وھمه جانب

دولت " مصالحه طلبی"ۀ تبانی با امپرياليسم رقيب، با ادای معامله گری ھای جديد امپرياليستی وارتجاعی ودرساي

 انقالب وپيروزی واقعی رابا خط درشت روی درفش ۀقولونابود گرداند، الزم است تا مساخته ، منحرف مزدورش

 ،ين ضرورتارزم ستمکشان و محرومان مجاھد کشور نوشته وبر تارک جنبش مقاومت به اھتزاز در آوريم  بنابر

اط با اوضاع کنونی مکث  ارتب، درألۀ انقالب و پيروزی مقاالت قبلی پيرامون مسۀما می کوشيم در اين مقاله به ادام

  .منمايئ
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  ی بخش واقعی شود ؟ومت کنونی ما منتج به انقالب رھائانقالب چيست وچرا بايد جنبش مقا: يکم 

بنيادی اوضاع پديده ھا ، ماھيتی وۀ دگرگونی وتغير اساسیتوان عملي طور کل میه انقالب را در پھنای ھستی ب

نی به معنای تغير اساسی و ھدفمند جامعه از طريق واژگونی  تحوالت اجتماعی انساۀ، که در عرصتعريف کرد

  .و اعمار نظام جديد بر ويرانه ھای آنست )  اجتماعی–اقتصادی (قھری يک نظام سياسی 

ی که باالخره منجربه چنين ئ توده ۀ اجتماعی وخيزش ھای مبارزه جويانۀ، حرکت شورشگرانھرجريان مبارزاتی

را حرکت پيروزمند انقالبی دانست که با اين حال بسا از حرکت ھای  توان آن ، در اصل نمیير اساسی نشودتغي

، چه بارھا در اجعه آميز رابه ھمراه داشته باشدف بد و اجتماعی نيز با وجود جانفشانی ھای فراوان ممکن نتايج بسيار

ورد دستبرد نيروھای گذشته وحال به شھادت تاريخ انقالب وقيام ھای عظيم توده ھای محروم وحاصل رنج شان م

  .انقالب از وسط راه ربوده شده استغير انقالبی ويا ضد مردمی ومستبد قرار گرفته و 

يبخش ئھم مرتبط است، که بايد در جھت يک سمت اساسی رھاه  اساسی بۀھر انقالب پيروزمند دارای دو جنب

  .وزندگی ساز حرکت نمايد 

ۀ تخريبی، واژگونی و شود يکی جنب يله در انقالب توضيح میوس و" ھدف"ألۀ  اساسی مسۀجنب وبرپايه اين دو

 ۀرا که وسيل )دولت استعماری ويا ارتجاعی وضد مردمی(، يعنی انقالب بايد دستگاه دولتی ويرانگری انقالبيست

ين و ارتجاعی وابسته به ا ليونی مردم است ازپايه فروريزد ، نھاد ھا ونمودھای اسارت باريسرکوب توده ھای م

  .، فرھنگی ونظامی ويران نمايد ام رادر تمام ساحات اقتصادی، اجتماعی، سياسینظ

تجارب وجريانات مبارزاتی انسانھا در سياق .  گذرداين راه از ميان آتش وخون می. اين يگانه راه رسيدن به ھدفست

 يست ھای غارتگر ھيچو امپريال ، مستبدين ستمگرتاريخی اين حکم را مسجل گردانيده، که استعمار گران خونريز

 ھمين تجارب ۀبرپاي.  دھند ملت ھای در بند و حقوق ستمکشان رنجبر رابه رضا ورغبت نداده و نمیۀگاه حقوق حق

  !شود  حق داده نمی شود بلکه گرفته می: است که گفته اند 

رسميت ه پا خاسته رابه شوند تا حقوق خلق ھا وملت ھای ب امپرياليست ھا وستمگران فقط با فرمان گلوله مجبور می

 قاطع ۀبشناسند ازاينجاست که توده ھای مظلوم وستمديده ناگزير بايد دست به سالح ببرند واز طريق جنگ بيرحمان

  .سپرند  ، قيام و مقاومت تا پيروزی انقالب واقعی ره با فداکاری از شورشگریودرازمدت

 انقالب و آزادی ناشی از ديد ۀين در مورد شيوا ازھر برداشتی غير. اين وسيله و اسلوب دگرگونی و انقالب است

ن آزاده و  مبارزاه،مردم فريبان  خود فريبانه وئیکه با تخيل گرا ، شود اجتماعی به قضايا می–نادرست تاريخی 

  .سازد در سراب وادی ابھامات گوناگون سرگردان می پا خاسته راه مجاھدين ب

سيسات أيعنی با اعمار ت. عنی با اعمار وسازندگی انقالبيستي. تسا  اعمار وسازندگی انقالبۀ، جنبجانب ديگر

. ی افراد انقالبی جامعه مھيا سازدکه بتواند شرايط مساعد مبارزاتی را برا ، نظامیۀ جديد با نظام جديدجامع

رنجديده به  ترقی برای مردم محروم و ، رفاه و که آزادی واقعی برای کشور، دموکراسی، خوشبختیشرايطی

  .رمغان آوردا

  .گردد  بدون تحقق اين ھدف انقالب از مضمون و محتوای اصلی خود تھی می!  اين ھدف و مضمون انقالب است

 تخريبی ۀ، که در محور جنبزمنده را جنگ جويانی بار می آوردين زمينه عمدتا نيرو ھای رابی توجھی وناآگاھی در

،  در مدار اصل جنگ برای جنگی قضايای انقالبچرخند وبا غرق شدن در مسايل صرف جنگ وويرانگری می

. کند ، در سطح جنگ ناھدفمند ويا مقاومت صرف گير میه ضد جنگ وبرای زندگی واقعیونه جنگ ب
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 فداکار انقالب ۀ از چنين نھضتی زياد است که حتی حاصل رنج جانبازانوء سۀينصورت امکان ھرنوع استفادادر

  .گرداند  ر می ضد خود انقالب کنندگان اصلی بهراب

انقالبی چه در شکل ملی آزاديخواھانه وچه در شکل مبارزات اجتماعی درون ۀ لھذا ، خيزشھای مبارزه جويان

 کلی انقالب و ۀاين دو جنبه در مجموع پروس. ه ھم مرتبط انقالب را متحقق سازند بۀستيزانه بايد دقيقأ اين دو جنب

  . دوره عبور نموده استعموما از دودارد که  تحول عميق را بيان می

   دور قبل از کسب قدرت سياسی -

   دوره بعد از کسب قدرت سياسی  -

،  انقالبات موجود استکه در زمينۀ گرچه مسايل مربوط به اين دو دوره و روابط فی مابين شان ، با تجارب متعددی

م با رشادت ھا و أت بزرگی تو چه انقالباتحقيقاتی مورد ارزيابی قرار گيرد؛ مھم ألۀتواند منحيث يک مس می

، رفورميسم و مانده و آنچنان در ميان انحرافاتبعد از کسب قدرت پايش به گل ۀ فداکاری ھای فراوان در دور

 خاصی از ۀين بحث فقط گوشا ولی مادر نيست،ئیپيشن آن قابل شناساۀ مؤثرات بين المللی گير کرده که اساسأ چھر

  . در نظر خواھيم گرفترا غرض روشن شدن بيشتر ضرورت ھای آگاھی انقالب خود ما آن

ص و ين دو دوره عمدتأ وسايل و اشکال مبارزاتی خاص خودرا متناسب با وظايف مشخاکه ھريک از با آن

ساسی  اۀی در خالل يک پروسئ، ولی در انقالب آزاديبخش وجنگ ھای طوالنی توده نيازمنديھای اساسی خود دارند

يعنی در پھلوی مدلھای از تشکل ھا .  شود و متحقق می دوره دوم در دوره اول شکل گرفتهدراز مدت بسا وظايف

ۀ سيسات ونھاد ھای انقالبی و آزاديخواھانه نيز در ساحات مختلفأوسازماندھی ھای سياسی ضد انقالبی موجود ت

که بسا  ھمانطوری.  شودشکل خاص خود پياده میارائه ودر ... ، نظامی وسياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی

جل ۀ دوم موکول و مؤ نخست است ممکن است در تحت شرايط معينی تا دورۀامور اساسی که عمدتأ مربوط به دور

  . بماند

ا استفاده از امکانات مخوف نظامی،  زمانی بۀين برھاويژه دره که امپرياليستھا ب ، عصری!  ما ۀو اما در زمان

جھانی پنجه ھای کثيف و خونچکان ۀ توانسته اند در گستر...  تبليغاتی شبکه ھای جاسوسی و – سياسی ،اقتصادی

،  وبا خون گيری تاراجگرانه تحرک–جوامع عقب نگھداشته شده فروکنند ون ئشخودرا در اساس ترين رگه ھا و

رزات آزاديخواھانه و انقالبی از  مباۀ تکامل مستقالن–پويائی و آھنگ رشد طبيعی شان را مانعه گذاری نمايند 

در چنين شرايطی فقط آن نھضت ھای  .بايد راه صعب العبوری را بپيمايدپيچيدگی و تعقيد خاص برخوردار است که 

 ۀی در رأس به وسيلئوسيع توده ۀ  قاعدۀعالوه ، بند راه به سر منزل مقصود برند کهآزاديخواھانه و انقالبی قادر

، آگاھی الزم را نسبت به انقالب و ھدايت شوند، که ضمن خود آگاھی علمی اجتماعیئی ستاد پيشتاز ورھگشا

ين زاويه نگرشی الذا بايد به جنبش مقاومت خود نيز از . تمام ادوات و اطوارش داشته باشدامپرياليسم در

  .پژوھشگرانه نمود 

ران روسی و مزدورانش ، به حق ضد تجاوز گه جنبش مقاومت مردم قھرمان ما که در جريان نبرد کبير ميھنی ب

طاليه دار پايداری و مقاومت در ربع اخير قرن حاضر شده وچون نگين خون رنگی بر تارک جنبش ھای ضد 

، باوجود جان سختی وظرفيت بزرگش ، بنابرعوامل چند جانبه تاھنوز تا افق الزم يک  درخشدامپرياليستی ، می

ارتجاعی و ابسته و انحصار طلب ۀ  خودرا از قيد وبند نيروھای تاريخزدانقالب واقعی تکامل نکرده است و نتوانسته

 ھا ، نيرنگ ھا وسياست بازی ئه در منجالب توطاً  و منطقاً  وھرگاه راه تکامل الزم خودرا نپيمايد ، علمی بخشدرھائ

  . بردکند و تامدتھا راه به سرمنزل مقصود نمی ھا گير می
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چرا بايد جنبش مقاومت کنونی مردم ما منتج : أله کهپردازيم به اين مس فوق میۀ رتأسی از مطالب متذکه با اينحال وب

  ؟يبخش واقعی شود ئبه يک انقالب رھا

تاريخ افتخار آفرين ملت قھرمان ما از زمانه ھای دور تا امروز مشحون از مبارزات دليرانه ايست که در مقاطع 

ز ديوارنفوذ ناپذيری در برابر مھاجمين تجاوزگر ايجاد نموده وامختلفۀ تاريخی مردم آزادۀ ما از خون و گوشت خود 

  .ی به يورش گران مھاجم داده استاينطريق درسھای فراموش ناشدني

خاطر نبود رھبری سالم ويک ه ولی اين مبارزات با وجود جانفشانی ھا وجانبازی ھای بينظير ستمکشان افغانستان ب

 الزم و انقالبی رابه ۀ در متن اين پيکار ھای آتشين پخته شده باشد ، نتيجی کهدم قاطع و مر–رھکشا  ستاد رھنما و

خاطر سنگينی حاکميت چرکين نيروھای ارتجاعی عقب گرا ، ه بلکه ب.  واقعی به ھمراه نداشته  است ئیمفھوم رھا

ه ته و ب وغير مردمی براين جنبش ھا محصول خونھای پاک رھروان صديق حق و آزادی به غارت رفواستفاده ج

 نوکر منشی ۀ آزاد و استقرار نظام مردمی ، بناھای ظلم وستم به شکلی جديدی محکمتر شده وبرپايۀجای ايجاد جامع

 ظلمت بار قدرت ھای بيگانه قرار گرفت و استعمار در شکل ۀ کشور ما در ساي،سالطين خودکامه وخيانت پيشه

  .جديدی حاکم مقدارات ملی ماشد

 ستمديدگان رنجبر افغانی درنوبت ھای چند ودر مراحل ۀری نھضت ھای آزاديخواھانبدينصورت به شکل غمبا

که دشمن تجاوزگر زبون گشته ودر آستانۀ شکست قعطی قرار گرفته بود ، از مسير اصلی  سرنوشت ساز و حساسی

معه و مردم در نتيجه جا. و انقالبی منحرف ومورد دستبرد نيرو ھای ارتجاعی و مزدوران استعمار قرار گرفت 

  . درونی وبيرونی مجدد افتاد ۀ واقعی در منجالب ستمگری واستثمار دوگانئی رھااءزحمتکش مابه از

 استعمار بر اندام ۀسو پالھنگ سياه طبقات حاکم ارتجاعی واز سوی دگر ودر پيوند به آن زنجير ھای ظالمان از يک

رشد و   يک قيچی بدن خلق مارا زخم آلود ساخته وۀو تيغمثابه ده  اين دو نيرو ب،سترگ خلق قھرمان ما پيچيده شده

  .  طور وحشتناکی لجام زده است ه را ب  ترقيخواھانۀ آنئیجامعه و پويا تکامل مستقالنۀ

 کشور عزيز ما در ميان کشور ھای ،ين بنا ، با وجود ظرفيت پيشتازی اعجازانگيز مبارزاتی ضد استعماریابر

 ملل وکشور ھا قرار دارد  و مردم زحمتکش ما  در فقر وبدبختی و محروميت جھان در قطار عقب مانده ترين

 مساعديست که در بستر آن طبقات حاکم وارتجاع بومی ۀاين عقب ماندگی وفقر آن زمين. ه سر برده اندجانگدازی ب

 و استثمار خودرا  کانال ھای بھره کشی،استعمارگران امپرياليست تخم گذاری کرده به سرمايه اندوزی لميده است  و

شکل نيمه استعماری مدتھای طوالنی ميدان ه بدينترتيب کشورما ب. ل کرده اند ما وصۀبر شاھرگھای ھستی جامع

رقابت امپرياليستھا بوده است ، که از يکسو امپرياليسم روس واز سوی ديگر امپرياليست ھای غرب برای چپاول 

خام در محيط رقابت آميز استعمارگری با صدور سرمايه ھای  ثروتھای مادی ومواد ۀعی دست نخورديمنابع طب

  . فکری خود بر کشور ما ھجوم آوردند–وسايل نظامی ووابستگان سياسی   صدور کاال و،امپرياليستی

قدرت ھای بی عرضه ، خيانت پيشه وگدا صفت حاکم نيز مطابق اين اوضاع کوشيدند خودرا طوری در اختيار 

رفت وگاھی   جلو میئی اين واقعيت گاھی اين يکی درجاۀ برپاي. تا حالت تعادل مراعات شودامپرياليستھا قرار دھند

  . ديگر ئیآن ديگری درجا

در پيش گرفتن شيوه  ين اساس برای پيشی گرفتن از رقيب باا پنجاه اين قرن نيز برۀ روس از دھۀامپرياليسم نوخاست

 جنوبی، یستراتيژيک و دارای اھميت سوق الجيشی آسياۀ طقعنوان منه ھای گوناگون استعماری ، افغانستان را ب

برای تسلط بدون چون وچرا وبه زير سيطره در آوردن کامل آن به کار   خود مشخص ساخت وئی جھانگشاۀدر نقش
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، فرھنگی ونظامی پرداخت بدين وسيله  استعماری در ساحات مختلفه سياسی، اقتصادی، اجتماعیجامع االطراف

  .تگی کشور مارا طی اين مرحله ريختوابس  واساسات انقياد

  ادامه دارد
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