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 سازمان انقالبی افغانستان

                                                                                                    ٢٠١٣ اکتوبر ١٩ 
                                                                                            اينان که کنون تکيه بر اورنگ زدند         

                                                                                                      در ھر قدمی نغمۀ خون، رنگ زدند

  ان با خِط زردــخ نويسان زمــاريــ                                                                                                 ت   

 دــدنارک يک يک ورق ننگ زـ                                                                                                    بر ت

 

  

  تاريخ،             

                        نبرد طبقاتی

                              ١   
                                                                                           سازمان انقالبی افغانستان

  

خواھيد  اگر می.  ھمه صفات وتقدير اند ۀ  تنھا مردم است که شايستمن اين کار کوچک را به خاطر مردم انجام داده ام«

 مان سپاس کنيد که فرزندان برومندی چون داکتر احمد ھا ۀاز کار من تشکر کنيد بھتر است از خلق دلير وستمکشيد

 »نستانفشارم به  اميد پيروزی مردم  افغا دستان تانرا می. شماھا را در دامان خود پروريدند  وپاغر ھا  و

 

وليت ايديت نوشتۀ ؤمسپيام عالی فوق از ھوادار عزيز ما رفيق احمد پوپل است، رفيقی که با تمام مصروفيت و بيماری 

اکنون که . وليت پذيری انقالبی اين کار را به پايان رسانيدؤمسرا به عھده گرفت و با » تاريخ، نبرد طبقاتی«ارزشمند 

 در را از طريق الکترونيک ه است؛ ضمن ابراز سپاس از زحمتکشی رفيق پوپل، آنکار ايديت اين نوشته به پايان رسيد

  . دسترس انقالبيون و تمام آزاديخواھان کشور قرار می دھيم

 کميتۀ فرھنگی و نشراتی سازمان انقالبی افغانستان آرزومند است بادريافت نظريات خوانندگان ارجمند، اين نوشته را 

را رفع نموده و در فرصت الزم به تجديد چاپ آن اقدام  ی ھای آنئخته، کمبودھا و نارسانی و رسا سابيش از پيش غ

  . نمايد

  کميتۀ فرھنگی و نشراتی

  سازمان انقالبی افغانستان
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  ١٣٩٢خزان 

  

  :پيشگفتار 

 نوشتن چنين تاريخی، نياز. ، نبرد طبقات زحمتکش عليه طبقات حاکم را به تصوير می کشد»تاريخ، نبرد طبقاتی«

اساسی کشور ما را در شرايطی می سازد که امپرياليست ھای خونخوار با طبقات بورژوا کمپرادور و مالکان ارضی 

سازمان انقالبی افغانستان با درک رسالت تاريخی خود برای . ھر روز طبقات محکوم را بيشتر از پيش سالخی می کنند

رائه می نمايد تا نقش سازندگان واقعی تاريخ را در روند پر فراز نخستين بار تاريخ معاصر افغانستان را از ديد طبقاتی ا

و نشيب تاريخ برجسته سازد که شماری از نويسندگان مرتجع آن را به پای عفريت استبداد و استعمار گره زده و مسخ 

  .کرده اند

ين روزھای زندگی نوشتن اين تاريخ با زحمات شباروزی اعضای سازمان و به ويژه زنده ياد رفيق پاغر که آخر

رفيق پاغر در حالی که با بيماری ھای گوناگون دست و . شکوھمندش را به پای اين نوشته اھداء کرد، امکان پذير گشت

پنجه نرم می کرد، اما اين انقالبی فداکار از ھيچ لحظه ای از زندگی پربارش برای پيشبرد اين کار ارزشمند دريغ 

او آرزو داشت که چاپ اين نوشتۀ تاريخی سازمان را ببيند . کار تصحيح آن پرداختنورزيد و حتی در بستر بيماری به 

و آن را با دستانش لمس نمايد، اما با دريغ مرگ زودھنگام اين فرصت را از او ربود، و اين انسان مبارز و انقالبی که 

  .نه شدھای تھيدست افغانستان می تپيد، از ميان ما رفت و جاودا قلبش برای رھائی توده

و اينک سازمان انقالبی افغانستان چاپ اين نوشته را به زنده ياد رفيق پاغر تقديم می دارد تا مبارزه، پيکار، تعھد، 

شھامت و سازماندھی رھبر عزيز خود را پاس داشته و بيش از پيش، با ايمان و باور به رھائی توده ھای فقير از زير 

  . مبارزش را به گردان پيشاھنگ توده ھا مبدل سازديوغ اشغالگران و استثمارگران، سازمان

  

  مقدمه

ميان شان حاکم و محکومی وجود نداشت و ھمه متحدانه برای زنده ماندن . زمانی انسان ھا با ھم برابر زندگی می کردند

خنور بود، چون انسان موجود ابزار ساز، انديشه ورز و س. در برابر عوامل طبيعی و حيوانات درنده مبارزه می کردند

با اين که ابزار توليد نسبت به ھمۀ موجودات زنده در دسترسی به نعمات مادی و رفاه . از حيوانات ديگر فرق داشت

بھتر، انسان ھا را کمک می کرد و پيوسته از لحاظ کمی و کيفی رشد و تکامل می نمود، اما باالخره رشد و تکامل ھمين 

 . رديدابزار باعث نابرابری ميان انسان ھا گ

که به آسانی به دست نمی آيد و  نابرابری ميان انسان ھا ابدی نيست و باالخره بار ديگر به برابری خواھند رسيد، چيزی

زمان درازی می طلبد و اين جامعۀ برابر فقط با از خودگذری انسان ھای پوالدين و شرافتمند بار ديگر احياء شده می 

اين دو دوره که آغاز و فرجام بشريت را رقم زده و می زند، تاريخ آن جز . تواند که تاريخ را از آن گريزی نيست

ھمکاری انسان ھای متحد برای مبارزه جھت تسخير کامل طبيعت، زندگی مشترک و ترقی و تعالی چيز ديگری نبود و 

 .مشخص می شود) کمون اوليه و کمونيزم(نخواھد بود که با دو فورماسيون غيرطبقاتی 

 دو دوره انسان ھا شاھد سه دورۀ طبقاتی اند که تاريخ آن جز تشريح نبرد ميان اقليتی که ھمه چيز را در در ميان اين

 .اختيار گرفته و اکثريتی که چيزی در اختيار ندارد و مورد ستم قرار می گيرد، چيز ديگری نيست

، »پيته کانتروپوس«، »وسسترالوپيته ک«انسان ھا که از اثر موتاسيون ميمون خاصی و گذار از دوره ھای 

ليون سال با تغييرات شگرف در بدن و آزاد شدن دست ھا برای ساختن ي م١٢طی » نياندرتال«و » سينانتروپوس«

ی متحرک به مسکن گزينی وارد دوران کمون شدند، به علت ضعف در ئابزار، مبارزه و کار، گذار از مرحلۀ گله 
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اما ھرچه اين ابزار رشد می کرد و انسان ھای . گی باھمی و برابری تن دادندکيفيت و کميت ابزار توليد، جبراً به زند

کمون متمکن تر می شدند، تقسم کار ميان شان به وجود می آمد، گروه ھای انسانی عالوه بر اين که برای انجام کارھای 

ن طوايف مختلف انسانی مھيا تر شده و زمينۀ تقابل ميا معين به ابزار خاصی منحصر می گشتند به ھمان اندازه فشرده

تقسيم  ابتدائی کار به جنس و سن، تقسيم کار به زراعت و مالداری، تقسيم کار به زراعت، مالداری و . می شد

خارج از نيت انسان ھای ) بر اساس مبادله(ابزارسازی و باالخره تقسيم کار به زراعت، مالداری، صنعت و تجارت 

ديگر قرار داد، اولين بار اضافه توليد در طايفۀ  ه اين طوايف را گاه در برابر يکک کمون شکل گرفت و عالوه بر اين

به جامعۀ کمون پايان بخشيد و جامعۀ طبقاتی بردگی به ) رشد ابزار و جنگ(مالدار به وجود آمد و باالخره دو عامل 

 .  ميان آمد

برده داران برای .  او را بکشد، بفروشد، بزند و بجنگاندبرده ارزش باالتر از حيوان نداشت، چون برده دار می توانست

که بتوانند سلطۀ شان را بر اکثريت بردگان ابدی سازند، ضرورت به دستگاھی داشتند تا ھر لحظه آمادۀ سرکوب  آن

پوليس، باشد و باالخره اين دستگاه که دولت برده داران بود به ميان آمد و برای محکم نگھداشتن پايگاه دولت، ارتش، 

ابزار توليد رشد بيشتر کرد اما برده ھا رغبتی به . محکمه، جاسوس، روحانی، ماليه و سالح را ايجاد و توسعه دادند

 ضد ستم برده داران به راه انداختند، دولت ھای برده داری جبراً پيش مرحلۀ سرواژ هتوليد نداشتند و قيام ھای بزرگی ب

 . قان وابسته به زمين مبدل گشترا ايجاد نموده و برده به دھ) سرف(

راه توليد بيشتر و استفادۀ بيشتر از زمين در آزادسازی سرف نھفته بود و به اين صورت سرف ھا از وابستگی به زمين 

آزاد شدند و ديگر مربوط خود آنان بود که نيروی شان را بر سر کدام زمين به مصرف برسانند و در بھره کشی کدام 

 .  باالخره سرف به دھقان مبدل گشت و جامعه وارد مرحلۀ جديدی به نام فئودالی شد.ارباب قرار گيرند

دھقانان زير . فئوداالن که مالک زمين و ابزار توليد بودند به بيرحمانه ترين وجھی به بھره کشی از دھقانان ادامه دادند

ی ماندند و فئودال ، صاحب افراد مسلح، بار قرض ھای کمرشکن اربابان جبراً به سال ھا کار بر زمين اربابی مقيد م

که زمين داشت، بر سرنوشت مردم حاکم شده، در درون حکومت  قلعه و مسجد و سالح بود و ھر يک در منطقه ای

مرکزی بر دولت ھای کوچکی تکيه داشتند و باالخره حکومت ھای ملوک الطوايفی شاخص اصلی جامعۀ تپيک فئودالی 

 . شدند

د و استقرار تکنولوژی پيشرفتۀ توليدی در درون جامعۀ فئودالی ، زمينۀ پيدايش مناسبات بورژوازی با رشد ابزار تولي

آغاز گرديد و طبقۀ کارگر به طور وسيعی عرض اندام نمود، اما اين تخنيک پيشرفته نه تنھا زندگی فقراء و زحمتکشان 

فی شديدتر ساخت و چون قدرت در دست را سروسامان نداد بلکه روز تا روز استثمار را از طريق ارزش اضا

فئوداليزم بود، لذا تمام جامعه عامل اين ھمه بدبختی را در اين طبقه ديده فکر می کردند که با سرنگونی فئوداليزم دنيا 

 ١٧٨٩تمام زحمتکشان در سال . باز ھم تغيير اين فورماسيون طبقاتی با رشد و جنگ ميسر بود. گل و گلزار می شود

داران ميانه جمع شده، با انقالب کبير فرانسه بنياد فئوداليزم را برانداختند و بعد اکثر کشورھای   سرمايهزير رھبری

که با آمدن  ی به اين گذار رسيدند و بساط فئوداليزم از اين قاره برچيده شد، توأم با آن کليسا و انگيزاسيون با اينئاروپا

رانسه نقش استبدادی اش را از دست داد و در کنار تسلط طبقۀ جديد، رنسانس ضعيف شده بود، اما با انقالب کبير ف

 .فرھنگ جديدی جاگزين فرھنگ کھنه شد

سرمايه داری به فوريت دندان ھای استثماری اش را به زحمتکشان نشان داد و به زودی ضرورت تغيير اين جامعه 

 توليد ارزش اضافی برای سرمايه داران سود در اين دوره کارگران با. جھت به قدرت رسيدن زحمتکشان مطرح گرديد

اين دولت تنھا با تملک جمعی بر ابزار توليد نه بلکه با انقالب . توليد می کنند و دولت نمايندۀ طبقۀ سرمايه دار می باشد

 آموزشھای مارکس و انگلس به عنوان علم رھائی پرولتاريا چنين زمينه. و چپه نمودن حاکمان سرمايه دار ممکن است
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 کمون را به قدرت رساندند، اما با اشتباھاتی که رھبران ١٨٧١ای را مساعد ساخت و اولين بار کارگران پاريس در 

انقالب .  روز به خون نشست و اقليت سرمايه دار با زور سرنيزه به قدرت رسيدند٧٢کمون داشتند اين قيام بعد از 

 با ١٩۴۵جامعۀ عاری از استثمار باز کرد و بعد در  راه يک ششم حصۀ کرۀ زمين را به سوی ١٩١٧اکتوبر در 

شکست فاشيزم ھيتلری به ھمت پرولتاريا، اتحاد شوروی زير رھبری انقالبی بزرگی چون استالين، کشورھای اروپای 

ليارد چينی ي نيم م١٩۴٩شرقی و مخصوصاً يوگوسالويا و آلبانيا را به جرگۀ کشورھای سوسياليستی شامل ساخت و در 

ه اين اردوگاه پيوستند و بعد ويتنام، کوبا، الئوس، کوريای شمالی و برخی از کشورھای ديگر در سرتاسر جھان به نيز ب

ياوپنگ در چين اين روند را با شکست س و دنگ اين روند پا نھادند، اما خيانت ھای دارودستۀ خروشچف در شوروی

 .رھا بار ديگر باز شداسفباری مواجه ساخت، و راه تسلط سرمايه داری بر اين کشو

که تا دوران مشروطيت، قيام ھای سازمان يافته ای در افغانستان به راه نيفتاد، اما دو بار قيام مشروطه خواھان و  با اين

که توسط خرده بورژوازی مرفه و ميانه رھبری می شد اما زمينه ھائی را  بعد مبارزات قانونی دورۀ ھفت شورا با اين

نقالبی در افغانستان فئودال زده باز کرد که به زودی با تغييرات ضد انقالبی در شوروی و وابستگی برای احيای جنبش ا

داوود و جريانات خلق و پرچم و بعد کودتای ھفت ثور و تجاوز شوروی به افغانستان، فضای رعب و وحشت بر 

 .افغانستان مستولی گشت

دستان پاکستانی و بنيادگرايان ايرانی را به افغانستان باز ه  چوب بآغاز نبرد مسلحانه راه نيروھای امپرياليستی غربی و

نمود که باالخره بعد از روياروئی ھای خونين، تنظيم ھای مزدور و طالبان وابسته که در جھالت و ارتجاعيت شھرۀ دنيا 

يگر الشخوران غربی را به بودند بر افغانستان حاکم گشتند و ھمۀ اين تالش ھا در پايان، پای اشغالگران امريکائی و د

 .افغانستان باز کرد که ھمين اکنون مردم افغانستان در زير چکمه ھای خونين شان به سختی نفس می کشند

بيشتر تاريخ ھا در افغانستان فقط در مورد حکايۀ افراد و اشخاص زورمندی که بر اريکۀ قدرت سوار بوده نوشته شده 

 نعمات مادی را توليد می کنند، اما ۀن نبرد طبقاتی ميان اکثريت جامعه که ھمکه نوشتن تاريخ جز بيا درحالی. است

 نعمات مادی را به مصرف می رسانند، چيز ديگری ۀچيزی برای خوردن ندارند و اقليت جامعه که بيکار نشسته و ھم

قۀ حاکم را نشان داده، اما که استبداد طب» افغانستان در مسير تاريخ«در اين ميان ميرغالم محمد غبار در کتاب . نيست

ضعف ھائی چون خوشبينی به فتوحات احمدشاه و نظرات زمان شاه، پر بھا دادن به شاه امان هللا و تحقير حبيب هللا 

 . ين نوشته مفصالً به آنھا پرداخته شده استاکلکانی دچار اشتباھاتی شده که در

 که واقعيت دو طرف را در اين روند و نبرد طبقاتی آنطوری سازمان انقالبی افغانستان در اين نوشته تالش نموده است

که بوده و است، نشان دھد، زيرا معتقد است که تاريخ نبرد طبقاتی است و در اين مقابله دو طرف نبرد يکی در برابر 

 مقابل را به ما کارروائی ھا، استبدادگری ھا، چپاولھای طبقۀ حاکم و فقر و استثمار جانب. ديگر تيغ و تلوار می کشند

 .نمايش گذاشته ايم که اميدواريم توانسته باشيم کاری برای زحمتکشان و حرفی برای انقالبيون داشته باشيم

  

 سازمان انقالبی افغانستان

 ١٣٩٠زمستان 

 

 


