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  زنده ياد داکتر عينعلی بنياد: نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: بازتايپ و ارسال از
 ٢٠١۴ دسمبر ١٣

!پــرولتـاريـای سـراسر جھــان متحد شـويد   

!ر و ستمکش جھان متحد شويد خلقھای اسي  

  

  تاريخچۀ
  مبارزات سياسی گذشته

  از سردار ھاشم تا يوسف سردار شده(
٢  

  يــک نــگــاه عمـــومــی

 بدانيم که چه عوامل اً که اوضاع سياسی دوران حکومت شاه محمود را مورد بحث قرار دھيم بايد مختصر قبل از اين

  .اه محمود گرديدخارجی و داخلی باعث رويکار آمدن حکومت ش

سالھای ( در اوايل حکومت سردار ھاشم در جھان سرمايه داری دو بحران بزرگ اقتصادی به وقوع پيوسته بود قبالً 

 دول سرمايه داری جھان غرب در تب وتالش به دست آوردن اءً بن).  شمسی١٣١۶سال  و ديگری در ١٣١۶ الی ١٣٠٨

روی ھمين . ن را که منجر به جنگ جھانی دوم گرديد به راه انداختندبازار فروش مواد خام بودند و تقسيم مجدد جھا

منابع مواد خام از ھمدست شدن  و منظور بود که دول سرمايه داری و کلونياليستی در جھت به دست آوردن بازارفروش

  .لمان ھيتلری بود، نيز دريغ نورزيده بودندابا فاشيسم بين المللی که مرکز آن 

وران حکومت سردار ھاشم قشر رو به تکامل تاجران دالل که صرف به صدور مواد خام داخلی و در افغانستان در د

وارد کردن کاالھای خارجی مصروف بودند با اين نيازمندی ھای جھان غرب به مواد خام که منفعت ھر دو طرف را 

 فيودال و مالک بيروکرات ۀکمروی اين موضوع بود که قيودات اداری طبقۀ حا. بار می آورد سر موافقت پيدا کردند

که ارتباطات  از آنجائی. و طبقات حاکمه بار آورده بود) کمپرادورھا( فيودالی تضادی را بين تاجران دالل ۀرژيم پوسيد

بين المللی تاجران دالل با سرمايه داران غرب زيادتر می شد، تاجران دالل و نمايندگان ايشان با نيروی خاصی خواھان 

آزادی تجارت داخلی و خارجی و رونق دادن بازار ھای داخلی از کاال خواھان قيودات فيودالی پوسيده، گسستن زنجير 

دست راستی و " ليبراليست ھای"طرف با صدا ھای آزاديخواھی  اين عاليق شان از يک. ھای خارجی گرديدند

ن سيل آسای پيشه وران کارگاه مشروطه خواه دمساز گرديده بود از طرف ديگر ورشکستگی صنايع خانگی، بيکار شد

ھای دستی، ظلم و ستم بی پايان رژيم مطلق العنانی دولت شاھی افغانستان، جور و ستم مستبدين محلی و حکام، فرار 

دھقانان از زندگی مرگبار واليات به مرکز، قحطی و گرسنگی، مرگ و مير بی گناھان در محبس ھای مرکز و واليات، 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھا و مبارزات روشنفکران در جوار ساير تضاد ھای داخلی سبب گرديد تا حکومتی رويکار ترور و  به دار آويختن 

ين  اوضاع خارجی و تضاد ھای داخلی بود که رفورم را به راه اابرنب.  تصادم تضاد ھا را کاھش دھدبيايد که اقالً 

  .مد شمسی رويکار آ١٣٢٣ پاليسی پيشين در سال تغييرانداختند و حکومت شاه محمود با 

 کشور ھای استبدادی ۀرژيم مطلق العنانی شاھی وابسته به سه نيروی نظامی، استخباراتی و روحانی که سه پايۀ کلي

 بيروکرات ھای ،سر انجام نظر به متبارز شدن اقشار و طبقات مالک بيروکرات صاحبان امتياز. است، استوار بود

ھای سرمايه داری، کشور افغانستان به صورت آشکار در  بزرگ و تاجران دالل و وابستگی اقتصادی شان با کشور 

قطار کشور ھای نيمه فيودالی و نيمه مستعمره قرار می گيرد و در صفوف فيودالھای بزرگ مستبدين محلی، مالکان 

نيز با ارتباطات بين المللی خود در مکيدن خون مردم ) کمپرادورھا(بيروکرات و بيروکراتھای بزرگ، تاجران دالل 

  .غانستان ھمدست می گردنداف

مطرح بحث قرار دھيم البته الزم است )  ش١٣٣٢ ـ١٣٢٣(که دوران حکومت شاه محمود را از  باز ھم پيش از اين

که مطابق به سالھای حکومت شاه محمود است، )  ع١٩۵٣ ـ١٩۴۵(نگاھی به چگونگی اوضاع بين المللی جھان از 

  .بيندازيم

 

 :المللی بعد از جنگ جھانی دومتغييرات اساسی در اوضاع بين 

اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی از جنگ خانمانسوز فاشيستی موفق به در آمده بود و در آرزوی آن بود که دژ 

اتحاد شوروی به رھبری ستالين مارکسيست ـ لينينست کبير بار . سوسياليستی جھان را بيش از پيش مستحکم سازد

 دوش گرفته بود لذا نسبت به ديگر کشور ھای ھم پيمان به صدمات شديدتری مواجه جنگ را در مقابل ھيتلر به بزرگ

گرديده بود اما بعد از ختم جنگ موقف سياسی اتحاد شوروی نسبت به زمان قبل از جنگ مستحکمتر گرديده بود و 

چکترين پرابلم سياست تأثيرات بين المللی اتحاد شوروی باالی ديگر کشور ھا زيادتر شد و طوری گمان می رفت که کو

  .جھانی بدون اتحاد شوروی حل شده نمی تواند

اما جھان سرمايه داری نظر به خسارات سنگين ناشی از جنگ نسبت به زمان قبل از جنگ ضعيف تر شده و به دومين 

فتخار کمونيست نتيجۀ آن اين بود که در اروپا، البانيا به رھبری حزب پرا. رو شده بوده مرحلۀ بحران سرمايه داری روب

و در رأس آن رفيق انور خواجه، بلغاريا، المان شرقی، ھنگری، چکسلواکيا، پوليند، رومانيا و يوگوسالويا از سيستم 

رفت و خلق موج انقالبات داخلی به صورت جبری در اوضاع مشخص اين کشورھا اوج گ. سرمايه داری جدا گرديدند

پروبلم مالکيت بر ملک و زمين حل گرديد، دھقانان صاحب . ود نايل آمدندموکراتيک و آزادی خاين کشور ھا به حقوق د

در .  سوسياليستی کشور پرداختندتغييرموکراتيک به رھبری طبقۀ کارگر با حل وظايف داين کشور ھا به . زمين شدند

روپای وسطی و بنابرين در ا. رو گرديدنده اين کشور ھا عناصر بورژوا به مبارزات طبقاتی شديد و قھرآميز روب

موکراتيک توده ئی به صورت پيروزمندانه در اين کشور ھا تاريا برقرار شد و جمھوريت ھای دجنوبی ديکتاتوری پرول

  .اقتصاد در شاھراه سوسياليستی سوق داده شد. فابريکه ھا، بانکھا و حمل و نقل ملی گرديد. به ظھور رسيد

له در امور داخلی اين کشور ر سياست ھمکاری متقابل و عدم مداخحزب کمونيست اتحاد شوروی به رھبری ستالين کبي

  .موکراتيک خلق را اعالم کرد و آنھا را به رسميت شناختھای د

خلق قھرمان چين به رھبری حزب پر افتخار کمونيست چين . سيا نيز زنجير ھای ضعيف امپرياليسم از ھم گسيختآدر 

توده ئی طوالنی به ضد مالکين بورژوازی کمپرادور، امپرياليستھای و در رأس آن رفيق مائوتسه دون بعد از جنگ 

 به پيروزی رسيد و جمھوريت توده ئی چين ايجاد گرديد و اساس آن با ١٣٢٨خارجی و دارو دستۀ چانکايشک در سال 

بورژوا اين انقالب .  گذاشته شدپيوند کارگران و دھقانان به رھبری طبقۀ کارگر و حزب پر افتخار کمونيست چين
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موکراتيک طراز نو به صورت پيروزمندانه راه را به طرف سوسياليسم باز کرد و ديکتاتوری پرولتاريا جھت تحقق د

   .بخشيدن سوسياليسم در چين استحکام يافت

تأثير آن باالی جھان بشريت و . پيروزی خلق چين به رھبری حزب کمونيست چين واقعۀ بزرگی پس از جنگ است

 پيروزی انقالب خلق ه، انقالب اکتوبر دارای اھميت تاريخی بس بزرگ است در نتيجۀبخش به ادامجنبش ھای آزادي

چين به رھبری حزب کمونيست ضربه مدھشی بر پيکر سيستم سرمايه داری و امپرياليستی جھان به سود سوسياليسم و 

 .انقالب جھانی پرولتاريائی بود

کوريا و ويتنام نيز در جنبش سوسياليستی جھان مقام برجسته ای را اختيار  در آسيا مبارزات دوام دار خلقھای اً عالوت

  .کردند

ليون انسان از چنگ سيستم سرمايه يبه صورت مجموعی بعد از جنگ جھانی دوم يازده کشور با اضافه از ھفتصد م

اتحاد شوروی به رھبری  فاحش نموده و تغييردر اينصورت اوضاع بين المللی جھان . داری و امپرياليسم نجات يافتند

  .ستالين به حيث دژ نيرومند سوسياليستی جھان مقام شامخی را احراز کرده بود

قلمرو % ٢۶نفوس جھان را در بر می گرفت اما بعد از جنگ % ١٧ز جنگ عمومی دوم سيستم سوسياليستی اقبل 

بل مالحظه تنگتر گرديده بود و فضای استثمار سرمايه داری به صورت قا. نفوس جھان را اشغال کرد% ٣۵جھان و 

بنابرين دومين مرحلۀ بحران جھان سرمايه داری و مبارزات آزاديبخش موقف امپرياليستی و کلونياليستی کشور ھای 

ايجاد جمھوريتھای توده . اين سقوط بعد از سقوط فاشيسم ھيتلری آغاز گرديد. سرمايه داری را به سقوط اندر ساخته بود

خش شمال ويتنام و تکامل آنھا به طرف سوسياليسم صدمۀ  مدھشی بر پيکر کلونياليستھا و ئی چين، کوريا و ب

حزب . امپرياليستھا وارد آورد و مبارزات آزاديبخش ھند و برما، اندونيزيا، سيلون و کشور ھای افريقائی پيشرفت نمود

سه دون به تمام مبارزات آزاديبخش کمونيست اتحاد شوروی به رھبری ستالين و حزب کمونيست چين به رھبری مائوت

که دولت  در حالی. (انترناسيوناليستی نمودند و مبارزات مسلحانۀ آنھا را تحريک و تشويق نمودند  جھان کمک

سوسيال امپرياليست شوروی کنونی مبارزات مسلحانۀ مردمان ستمکش کشور ھای پسماندۀ جھان را به مفاد حکومت 

  .)ھای مرتجع ممانعت کرده و سرکوب می نمايد

اپان و جخصلت حيات اقتصادی کشور ھای سرمايه داری پرتضادتر و ناھنجار تر گرديده، اقتصاد کشور ھای ايتاليا، 

سيستم استعماری بريتانيای کبير فرو . ربی مدت طوالنی از ھم پاشيده بود، فرانسه ديگر مثل سابق مقامی نداشتالمان غ

  آن خالف. توليدات صنعتی انگلستان و فرانسه مدت درازی به رکود مواجه گرديد. غلتيد و قدرت آن کاھش يافت

 مرکز اقتصادی، اياالت متحدۀ امريکا عمالً . يافته بودپتانسيل اقتصادی و نظامی امريکا به صورت فوق العاده توسعه 

  .مالی و سياسی جھان سرمايه داری بود

 ۴٠ در جھان سرمايه داری ١٩۴٩بعد ازجنگ کشور ھای سرمايه داری را سيل بيکاری تھديد می کرد، در سال 

سرمايه داری را به لرزه درآورده  بود لذا اين موضوع جھان ١٣٣٢ليون بيکار نشان داده شده که اضافه تر از بحران يم

  .بود

امريکا تصميم گرفت تا از اين مشکالت اقتصادی و سياسی کشور ھای سرمايه داری غرب استفاده کند و آنھا را تحت 

دولتھای سرمايه داری مثل . فرمان خود بکشاند و زير لوای کمک در حيات اقتصادی درامور داخلی آنھا مداخله نمايد

ين خلقھای اروپای غربی ابنابر. ربی، ايتاليا، فرانسه و انگلستان کم  يا زياد به تابعيت امريکا درآمدنداپان، المان غج

  .وظيفۀ خود اراديت و مقاومت را در برابر امپرياليسم امريکا به عھده گرفتند

ت اقتصادی غلبه پنچ تا شش سال بعد از ختم جنگ جھانی، کشور ھای سرمايه داری توانستند باالی قسمتی از مشکال

نمايند و سويۀ توليد نسبت به زمان قبل از جنگ باالتر رفت و از تعداد بيکاران کاسته شد اما با آنھم نتوانستند به ھيچ 
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رشد ناموزون اقتصاد سرمايه داری پروبلم بازار فروش را بيشتر . صورت به حل تمام مشکالت اقتصادی فايق گردند

 تر تلخت قدرت ھای سرمايه داری با يک ديگر جھت حصول مواد خام سال به سال از پيشتر حاد ساخت لذا مبارزا

ين دومين مرحلۀ بحران تضاد ھای سرمايه داری ابنابر. گرديد و تضاد ھای دولتھای سرمايه داری به قلۀ اوج خود رسيد

ليه زحمتکشان از طرف قۀ کارگر و کب حاد شدن تضاد بين بورژوازی انحصاری از يک طرف و در مقابل آنھا طۀذريع

موکراتيک چه آنھا با آزاديھای به اصطالح دکرکتر بورژوازی انحصاری خشن تر گرديد، . ديگر مشخص می گردد

بورژوازی خود نيز پشت پا زدند و ھمواره به صورت جدی و علنی ديکتاتوری بورژوازی خود را به صورت 

  .ددمنشانه اعمال نمودند

طبقۀ کارگر به .  خلق و بورژوازی انحصاری مبارزات طبقاتی بين آنھا نيز حاد تر گرديددر اثر حاد شدن تضاد ھا بين

ثير و نفوذ قدرت احزاب کمونيست زيادتر گرديد در تمام کشور أت. صورت آگاھانه دست به تشکيالت سازمانی زدند

حزب  . از جنگ باال رفت نسبت به زمان قبل ١٧٢۴٠٠٠به اً ھای سرمايه داری تعداد اعضای حزب کمونيست تقريب

در فرانسه، ايتاليا، يونان، ماليا، اندونيزيا، برما و فليپين مبارزات . کمونيست ايتاليا و فرانسه مقام اول را اشغال کردند

  .به ضد ارتجاع زيادتر گرديد

به يک اتحاد  ئی و افريقائیدر نتيجه بورژوازی انحصاری کشور ھای سرمايه داری و دولتھای مرتجع کشور ھای آسيا

  .ارتجاعی بين المللی دست زدند، تا مبارزات طبقۀ کارگر و مبارزات آزاديبخش را خاموش سازند

جھان سرمايه داری به سردمداری امپرياليسم امريکا در پی اين امر افتاد تا زنجير ھای ضعيف را به حلقۀ امپرياليستی 

 آسيا و افريقا از راه به اصطالح کمک ھای اقتصادی در مربوط سازد و به خاطر سرکوبی جنبشھای انقالبی خلقھای

ارتجاع جھانی توانست در ) ١٩۴٩ ـ ١٩۴٧( ش ١٣٢٨ ـ ١٣٢۶چنانچه در سال . امور داخلی آن کشور ھا مداخله نمايد

و خود اروپای غربی نيز به جنبشھای توده ئی در يونان، ايتاليا و فرانسه به کمک ھمديگر ضربات سنگينی وارد سازند 

ميالن فاشيستی و نيمه فاشيستی دوباره . به شدت ديکتاتوری بورژوازی خود بيفزايند و طبقۀ کارگر را سرکوب نمايند

  . مقام برجسته ای را احراز کرد و دست به مبارزات سازمان يافته زدندئیاما در مقابل جنبشھای پرولتاريا. احياء گرديد

چھرۀ سياسی جھان را به کلی عوض کرد و اردوگاه بزرگ دوگانه عرض ات اساسی بعد از جنگ جھانی دوم تغييراين 

در اردوگاه سوسياليستی حزب کمونيست اتحاد شوروی به رھبری رفيق . اردوگاه سوسياليستی و امپرياليستی: اندام نمود

خلق موکرتيک احزاب کمونيست کشور ھای دستالين و حزب کمونيست چين به رھبری رفيق مائوتسه دون و ديگر 

در اردوگاه امپرياليستی و .  خلقھا جھت استقالل ملی شان پشتيبانی به عمل آوردندۀاروپای شرقی از جنگھای عادالن

 دست به تشکيل بالکھای سياسی و نظامی به ضد جنبشھای آزاديبخش ملی و توده ئی و حمايت از  آن،ارتجاعی خالف

موکراتيک و ملی به رھبری حزب ی به عمل آوردند تا انقالب دی سعمرتجعين بر سر اقتدار زده شد و در چين توده ئ

کمونيست چين را سرکوب کنند و ھمچنان در کشور ھای اروپای شرقی نيز دست به فتنه گريھا زدند تا دوباره آن کشور 

  .زندھا را به حلقۀ امپرياليستی خود مربوط سازند و مناسبات امپرياليستی و سرمايه داری را دوباره برقرار سا

در سال . زبانزد شد بود" سياست زور"قه ھای حاکمۀ امپرياليسم امريکا جھت دست يافتن بر سيادت جھانی لدر ح

که  چون. از جانب امريکا تأسيس گرديد" ناتو"يک بالک نظامی تجاوزگر اتالنتيک شمالی به نام )  ع١٩۴٩( ش ١٣٢٨

دولت المان غربی را به ) ١٩۴٩ (١٣٢٨در سال . بودندۀ المان را پيش گرفته زيسياست تج) ١٩۴۶ (١٣٢۵در سال 

در نتيجه اتحاد دوبارۀ المان را فوق العاده مشکل . پذيرفتند" ناتو"صورت عليحده ايجاد کردند و او را به عضويت 

در المان غربی حزب کمونيست غير قانونی اعالن گرديد و در عوض بقايای حزب نازی سابق را که دست به . ساختند

ی شان اجازۀ فعاليت دادند و ئوحيۀ نظاميگری و انتقام جورزده بودند با ) ن، پ، د(يل حزب ناسوناليستی المان تشک

ھمچنان امپرياليسم امريکا در شرق دور نيز از اين روش خود دستبردار نشد . اروپا را به کانون جنگ آينده مبدل ساختند
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و نيروی نظامی خود را در سرزمين جاپان پياده ساخت و از آن به اپان را در آنجا به کانون جنگ مبدل گردانيد جو 

  .مثابۀ سنگر نظامی استفاده نمود

يرۀ تايوان در برابر تقيم زد و جزسامپرياليسم امريکا در شرق دور دست به تجاوز م) ١٩۵٠ (١٣٢٩در سال 

 جنگی را راه انداخت، حتا جنگ ئیموکرتيک خلق کوريا و مبارزات عادالنۀ خلق کوريای جنوبی ماجراجوجمھوريت د

. کرد اما رضاکاران مسلح چينی به کمک خلق کوريا شتافتند در کوريا جمھوريت توده ئی چين را نيز تھديد می

ماجراجوئی جنگی امپرياليسم امريکا در کوريا تشنجات بين المللی را فوق العاده تشديد نمود و مسابقۀ تسليحاتی امريکا 

در . سالح ھای اتومی، ترمونو کليبر باکترلوژيک و ديگر وسايل تباھی انسانھا ازديا به عمل آورداوج گرفت، در توليد 

بسا نقاط جھان پايگاه نظامی تأسيس نمود و بيشتر از پيشتر بالکھای نظامی را به ضد شوروی و جنبشھای آزاديبخش 

  .جمھوريت توده ئی چين سازمان داد

وزی انقالب چين مائوتسه دون رھبر حزب کمونيست چين  به دومين پلنوم در آستانۀ پير) ١٩۴٩ (١٣٢٨در سال 

پس از نابودی دشمنان تفنگ به دست دشمنان بدون : "ھفتمين دورۀ کميته مرکزی حزب کمونيست چين چنين گزارش داد

ز نبايد به اين ما ھرگ.  ضد ما به مبارزۀ مرگ و زندگی دست خواھند زده باً تفنگ ھنوز پا برجا خواھند ماند و مسلم

و ." دشمنان کم بھا دھيم اگر ما اين مسأله را امروز بدينسان طرح نکنيم و نفھميم مرتکب خطا ھای بزرگی خواھيم شد

امپرياليستھا و : " اظھار کرد١٩۴٩ھمچنين در نطق افتتاحيۀ نخستين پلنوم کنفرانس مشورتی خلق چين در سپتامبر 

خود تن در نخواھند داد و تا واپسين دم به دست و پا زدنھای مذبوحانه ادامه مرتجعين داخلی به ھيچ وجه به شکست 

خواھند داد، آنھا حتا نيز به اشکال گوناگون دست به عمليات تخريبی و آشوبگرانه خواھند زد و ھر روز و ھر دقيقه 

 تحت ھيچ شرايطی نبايد اين امر ناگزير و حتميست ما. تالش خواھند کرد تا بار ديگر در چين به صحنه باز گردند

  ."ھوشياری خود را از دست بدھيم

باالخره اوضاع سياسی جھان را با تحليل تضاد ھای سه گانۀ جھان سرمايه داری آن دوره که توسط رفيق ستالين مطرح 

  :گرديده بود به پايان می رسانيم

  "تضاد بين زحمت و سرمايه"ـ ١

پرياليستی ضمن مبارزه برای به دست آوردن سر چشمه ھای مواد خام و تضاد بين دسته ھای مختلف مالی و دول ام"ـ ٢

  "خاک ديگران

  ."نفر از ملل مستعمراتی و غير مستقل دنياميليون و صد ھا " متمدن"تضاد بين يک مشت ملل حکمفرمای "ـ ٣

  ادامه دارد

  


