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  زنده ياد داکتر عينعلی بنياد: نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: بازتايپ و ارسال از
 ٢٠١۴ دسمبر ٢۵

!پــرولتـاريـای سـراسر جھــان متحد شـويد   

!ير و ستمکش جھان متحد شويد خلقھای اس  

  تاريخچۀ
  مبارزات سياسی گذشته

  از سردار ھاشم تا يوسف سردار شده(
٧  

 :تغييراوضاع سياسی جھان و حکومت سردار داوود 

 که مترافق با دوران حکومت شاه محمود در افغانستان بود، ١٩۵٣ ـ ١٩۴۵در باال اوضاع سياسی جھان را از سال 

  .م، حاال می پردازيم به تغيير سياسی اوضاع جھان در دورۀ ده سالۀ حکومت سردار داوودمورد مطالعه قرار دادي

مبارزات آزاديبخش جھان به اوج . به بعد بحران سيستم امپرياليستی فوق العاده حاد گرديد) ١٣٣٢ (١٩۵٣از سال 

پس از سوريه، لبنان، ھند، .  دادنددر آسيا و افريقا کشور ھای جديدی خود را از يوغ کلونياليسم نجات. نوينی گرائيد

مصر و عراق نيز که سابقاً در چنگ . برما، اندونيزيا که بعد از جنگ جھانی دوم استقالل خود را اعالن کردند

خلقھای آسيا و افريقا نه تنھا در مقابل کلونياليسم انگليس و . امپرياليسم انگليس گرفتار بودند به آزادی خود نايل آمدند

و گانا و سودان . ارزۀ خود را ادامه دادند بلکه در مقابل امپرياليسم امريکا نيز مبارزۀ خود را آغاز کردندفرانسه مب

  .ی نيز خود را از چنگال کلونياليسم رھا ساختندئديگر کشور ھای افريقا

دادند به اين  انگلستان و فرانسه و اسرائيل حملۀ تجاوزی باالی پورت سعيد در سرزمين مصر انجام ١٩۵۶در خزان 

  .منظور که مفکورۀ ملی ساختن کانال سويز را خنثی سازند و دوباره مصر را تحت رژيم کلونياليستی درآورند

به راه ) مجارستان(تقريباً ھمزمان با اين، حلقه ھای مرتجع اضالع متحدۀ امريکا يک کودتای ضد انقالبی را درھنگری 

عالوه به مبارزات ضد انقالبی ه ب. يستی نيز فعاليت تخريبی را آغاز کردندھمچنان در مرکز کشورھای سوسيال. انداختند

  .خود در مقابل تمام احزاب کمونيست پرداختند

پيروزی خلقھای مصر و جھان عرب موقف امپرياليسم را باز ھم ضعيف تر ساخته بود، اما بازھم حلقه ھای مرتجع 

 ۀوزير خارج" دالس"آقای . اراديت کشور سوريه قدعلم کرد خودو اضالع متحده آرام ننشستند و در مقابل استقالل 

امريکا به ترکيه آمده و ترکيه را به مقابل سوريه تحريک نمود، اما مبارزات آزاديبخش خلقھای عرب مانع سياست شوم 

ز خاک خود بيرون عالوه خلقھای لبنان و اردن نير برآن شدند که قشون متمرکز انگليس را اه امپرياليستی آنھا گرديد و ب

  .کنند
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 امريکا در مقابل جمھوری توده ۀدر شرق دور نيز محافل بر سراقتدار اضالع متحد) ١٣٣٧ (١٩۵٨در نيمۀ دوم سال 

ی و تحريکات زد و در سرک فوکين وضع خطرناکی را بار آورد اما ئدر سرزمين تايوان دست به ماجراجوئی  چين 

د و در اثر مبارزات و ثبات انقالبی خلق چين، تجاوز بيشتر محافل مرتجع خلق چين در برابر اين تجاوز آماده بو

  .امريکا و دستيارانش خنثی گرديد

ھمچنان اياالت متحدۀ امريکا يک تصادم سرحدی چين و ھند را دامن زد و دراين موضوع مداخله نمود تا ساحۀ نفوذ 

موضوع بود که تضاد بريتانيا و اضالع متحدۀ امريکا روی اين . نظامی، سياسی و اقتصادی خود را در ھند زياد سازد

در جھت به دست آوردن مواد خام و بازار فروش درھند شدت اختيار کرد، زيرا اضالع متحدۀ امريکا سعی فراوان به 

  .داد که اين عضوی از اعضای مشترک المنافع بريتانيا را به حوزۀ نفوذ خود مبدل سازد خرج می

 اقتصاد جھان سرمايه داری مبارزه در ميان خود امپرياليستھا و انحصارچيان جھانی حادتر نظر به تکامل ناموزون

اپان و اضالع جالمان غربی نيز در بازار جھانی رقيب بزرگ اياالت متحدۀ امريکا گرديد و ھمچنان رقابت ميان . گرديد

  .متحده نيز ازدياد حاصل کرد

نستند از مستعمرات سابق خود طور پيشين بھره برداری نمايند، لذا در جھت به کلونياليستھا و امپرياليستھا ديگر نمی توا

متوسل گرديدند ) به شکل استعمار نوين(دست آوردن مواد خام و پيدا کردن بازار فروش به چاره ھای ديگر امپرياليستی 

رياليستی نيز زيادتر گرديد و روی اين منظور تضاد ھا و رقابت ھای اقتصادی، سياسی و نظامی بين خود کشورھای امپ

  .و حتی سعی فراوان به خرچ دادند تا يکديگر خود را خفه سازند

به صورت عموم جنبشھای انقالبی خلقھای آسيا، افريقا و امريکای التين به ضد استعمارگران نوين اوج گرفت و به 

  .پيروزی ھای بزرگی نايل گرديدند

تقالل يافت و ضربۀ نيرومندی بر پيکر جھان امپرياليسم وارد آورد و راه کوبا اسبود که  ) ١٣٣٨ (١٩۵٩اوايل جنوری 

  .را اختيار کرد" سوسياليسم"

 کشور ھا حاد گرديد و ھکذا تضاد ۀچنانچه ھويداست، تضاد ميان امپرياليستھای اضالع متحدۀ امريکا و خلقھای ھم

ديگر نيرو ھای امپرياليستی نيز آشکارتر تبارز  اياالت متحده با یميان مشت توسعه طلب وسيع جھانی امپرياليستھا

اين تضاد و به ويژه در تضاد بين امپرياليستھای اياالت متحده و نوکران وی از يکسو و خلقھای ملل ستمکش . کرد

اروپا، افريقا و امريکای التين از سوی ديگر، و در تضاد بين استعمارگران نوين در مبارزۀ شان به خاطر اين نواحی، 

  .يان گرديدنما

از زمان برسر اقتدار آمدن خروشف و شرکاء در اتحاد شوروی و پديد آمدن رويزيونيسم معاصر در ميان احزاب 

آنھا به اصول مارکسيستی ـ . کمونيست کشور ھای سوسياليستی تأثير خاصی در اوضاع بين المللی جھان واردآمد

که با مشی جديد امپرياليستھای جھانی و مفکوره ھای استعمار را پيش کشيدند  ليننيستی تجديد نظر نمودند و تيزھائی

  .نوين آنھا دمساز گرديد

توان بر تضاد ھای جھان  رويزيونيستھای معاصر اين عقيده را پيش کشيدند که با مشی ھمکاری در ساحۀ بين المللی می

را توسعه داد، موانع گمرکی توان امکانات تجارت  می) يونو(نمود و در داخل چوکات مؤسسۀ ملل متحد " غلبه"

  ". از بين خواھد رفت"خواھد يافت يا " تخفيف"

رويزيونيسم معاصر ھمچنان مفکوره ای را پيش کشيد که کدام تأثير مؤثری برای امپرياليسم امريکا باقی نمانده است و 

 به عوض جنبشھای اين مسأله را. توان از جنگ جلو گرفت شرايطی ايجاد شده است که با طرق مسالمت آميز می

  .ی بخش ملی و جنگھای عادالنۀ خلقھا پيش کشيدندئرھا
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ی عوض کردند و در کشور ھای سرمايه داری فعاليت ھای ئرا به جای انقالب پرولتاريا عالوۀ ريفرم ساختمانی هب

گرفتن در پارلمان و پارلمانی را توصيه نمودند به اين مفکوره که از طريق اشتراک در پست ھای دولتی، چوکی 

توان بر گروھھای انحصارگر ضربه وارد نمود و پيروزی را از  طرفداری از ملی کردن و برنامه ريزی و غيره می

  .طريق اصالحات به دست آورد

را در برابر طبقات حاکمۀ بورژوازی پيش کشيدند گويا از " مسابقۀ اقتصادی مسالمت آميز"رويزيونيستھای محاصر 

که به شکست مواجه شدند، ديگر ضرورت  شود و سرمايه داران ھنگامی مايۀ سرمايه داران محدود میاين طريق سر

  .ندارند سرمايه دار باقی بمانند

را درست به عوض " مسابقۀ اقتصادی مسالمت آميز" و " ھمزيستی مسالمت آميز"رويزيونيستھای معاصر مفکورۀ 

شيدند، به اين اساس جنگھای عادالنه و مبارزات قھرآميز، آزادی مبارزات انقالبی خلقھای کشورھای مختلف پيش ک

" مسابقۀ اقتصادی مسالمت آميز"و " ھمزيستی مسالمت آميز"خلقھا را فراھم نمی سازد، بلکه آزادی خلقھا محصول 

روز تا روز فرمانروايان کشورھای امپرياليستی و کليه مرتجعين " ھمزيستی مسالمت آميز"است و تحت شريط 

  .خواھند گرديد" معقول"

مارکسيست ـ ليننيستھا به ويژه بايد به خاطر بسپارند که به زودی پس از پايان انقالب اکتوبر، لينن ھمزيستی مسالمت "

آميز را بين کشورھای سوسياليست و سرمايه داری در پيش گرفته و مسابقۀ اقتصادی را ميان آنھا ترغيب کرده، در 

 بيشتر از زمان تأسيس خود ايجاد جماھير شوروی سوسياليستی به طور کلی با کشور دوران بخش بزرگ چھل سال و

که  ما مشی ھمزيستی مسالمت آميز را چنان. ھای سرمايه داری در يک حالت زندگی مسالمت آميز قرار داشته است

شور ھای سوسياليست نه  می آموزد که کیاين خط مش. دانيم کردند کامالً ضروری و صحيح می لينن و ستالين دنبال می

برتری نظام سوسياليستی . دانند تا منازعات بين المللی را با استعمال قوه حل و فصل کنند آرزو دارند و نه ضروری می

. باشد که در کشورھای سوسياليست نمايان است، سرچشمه ای از الھام بزرگ برای ملتھا و خلقھای ستمکش، می چنان

ساختمان سوسياليستی اتحاد شوروی نمونه ای برای ساير جھان " گفت که  بير مکرراً مین کينبر لوپس از انقالب اکت

تواند به ياری پرولتاريای پيروزمند خلق گردد و اين طبقه ايست دارای  نظام کمونيستی می"او گفت ". گيرد قرار می

 ص ٣١ چھارم روسی حجم ن وظايف حزب و موقف داخلی و خارجی ما ، کليات، مسکو ـ چاپنيل". (اھميت جھانی

 آنگاه که جنگ جھانی داشت کم و بيش پايان می يافت و دولت شوروی انتقال به سوی ساختمان ١٩١٨در سال ). ٣٩١

: ن وظيفۀ عمدۀ دولت شوروی را ساختمان اقتصادی سوسياليستی قرار داد، او گفتنيمسالمت آميز را به کار می بست، ل

". است که به ياری آن ما در انقالب بين المللی تأثير عمدۀ خود را وارد می کنيمدر حال حاضر اين مشی اقتصادی م"

ن نياما ل"و ) ۴١٣ ص ٣٢ن دھمين کنگرۀ حزب کمونيست سراسر روسيه، کليات ـ مسکو چاپ چھارم روسی حجم نيل(

اطر آزادی خود  کشورھا را به خۀتواند جای مبارزات خلقھای ھم ھرگز نگفته است که ايجاد يک دولت شوروی می

دھد که انقالب با تغيير  حوادث تاريخی به ھنگام چھل سال و بيشتر موجوديت اتحاد شوروی نيز نشان می. اشغال کند

شکل سيستم اجتماعی درھر کشور موضوعی مربوط خلق آن کشور است و مشی ھمزيستی مسالمت آميز و مسابقۀ 

تواند امکان دھد که به تغيير سيستم اجتماعی در  شود، نمی ی میمسالمت آميز که به ياری کشور ھای سوسياليست پيرو

  ".کدام کشور ديگر منتج گردد

  )بازھم پيرامون اختالفات ميان رفيق تولياتی و ما(

 عالوه رويزيونيستھای معاصر تحت مشی ھمزيستی مسالمت آميز و ھمکاری اقتصادی و غيره برای کشورھای نيمه هب

نيز تيزھائی به وجود آورد تا مبارزات آزاديبخش مسلحانه و قھرآميز اين کشورھا را به طرف فيودالی و نيمه مستعمره 

  .پارلمانتاريسم و مبارزات مسالمت آميز سوق دھد
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و غيره " راه رشد غير سرمايه داری"و " ، سکتور دولتی"دموکراسی ملی"مقوالت جديد رويزيونيستی دراين کشورھا 

مثالً آنھا اين عقيده را پيش . روی صحنه آوردند" سياسی" خود دراين کشورھا نسخه ھای باشد و برای دنباله روان می

حکومت دموکراسی ملی از نظر ماھيت طبقاتی و ملی خود بر جميع قدرتھای ترقيخواه، دموکراتيک و ملی "کشيدند که 

ھری و دھاتی به اتحاد سرمايه جامعه يعنی کارگران، دھقانان، منورين مترقی، اھل حرفه، مالکان خورد و متوسط ش

در دموکراسی . کنند متکی بوده و منافع اساسی خلقھا را حراست و تأمين می) به حيث يک جبھۀ متحد ملی( داران ملی 

ھيأت حکومت دموکراسی ملی از طرف شورا ايجاد . ملی عاليترين مقام قانونگذاری و مظھر ارادۀ خلقھا، شورا است

در جبھۀ متحد ملی که اساس طبقاتی دولت دموکراسی ملی را "ھمچنان ..." قيقانه نظارت ميکنندگرديده و از اعمال آن د

  ....".تواند رھبری را به دست گيرد می سازد ھر يک از طبقات دموکراتيک می

را " راه رشد غير سرمايه داری"به اين اساس رويزيونيستھای معاصر شوروی از يکطرف شيوه ھای مسالمت آميز و 

است به حيث نسخۀ مجرب برای دنباله روان خود در اين ) دولت به اصطالح دموکراسی ملی(شکل سياسی آن که 

کشور ھای نيمه مستعمره و نيمه فيودالی توصيه نمودند و از طرف ديگر با دولت ھای مرتجع برسر اقتدار اين کشور 

  .ھا بنای دوستی و ھمکاری نظامی و اقتصادی را نھادند

ارداد ھای دارو دستۀ خروشف برای مرتجعين برسر اقتدار کشورھای نيمه مستعمره و نيمه فيودالی زير ھمکاری و قر

 مشابه به ھمکاری و قرارداد ھای امپرياليستی ،عاری از روحيۀ بين المللی کمونيستی" ھمزيستی مسالمت آميز"عنوان 

  .امريکا و جھان غرب به کار افتاد

 ديگر ھر کدام ھراسی از ناحيۀ دولت شوروی نداشتند، تمايل خود را زير شعار ه،دچون دولتھای مرتجع و دست نشان

 قرارداد ھای ھمکاری اقتصادی، تجارتی و فرھنگی امضاء نمودند و حتا ءً نشان دادند و بنا" ھمزيستی مسالمت آميز"

ۀ عناصر نظامی دستگاه ھای رويزيونيستھا گاھی ھم به تربي.  رويزيونيستھای شوروی را نيز قبول نمودندۀکمک اسلح

دولتی مرتجع مبادرت کردند و باالخره روسيۀ شوروی با مصرف کم و بدون دغدغه دايۀ مھربان تر جديد ديگر برای 

  .اين کشورھا گرديد

  .تحت اين اوضاع و شرايط جھانی در افغانستان حکومت سردار داوود با تغيير پاليسی پيشين رويکار می آيد

 ادامه دارد

  

 

  


