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 "سوسياليسم يا توحش" از کتاب از ياداشت ھای زنده ياد اکرم ياری

  تيموریظاھر  داکتر : بازتايپ و ارسال
 ٢٠٢٢ اکتوبر ٣٠

 

 )٣( ملی   ۀمسألو   انقالب
 ندارند شعار ستم ملی ترکمن و تاجيک که با مارکسيسم سرو کار ک،يازب   مالکين ليبرال و بورژوازی تجاری:ب

بورژوای تجاری  .به نحو بورژوازی آن مطرح می کنند يعنی اين شعار خواست رشد اقتصادی ليبرال به آن ھا است  را

سيس کارخانجات کوچک ومتوسط دست زده اند برای در اختيار داشتن أو خاصه آن بخش کوچک از ايشان که به ت

در   اين ھا در عين حالی که مخالف دارند،   ل و تجارت افغانستان حمايتاستقال  داخلی کشور از  بازار و پيدا وار

اند از استقالل کشور دفاع می کنند زيرا تسلط سوسيال امپرياليسم شوری »  طبقاتیۀمبارز«  دستور قرار دادن شعار

حاظ مالی وچه از  بروکراتيک قادر نيست چه ازلۀنمی تواند پاسخگوی منافع ايشان باشد واز طرف ديکر چون سرماي

ويا توسعه   اوضاع بين المللی سياست تحديد و کنترول  لحاظ صنعتی سرمايه داری را در کشور رشد دھد لھذا نظر به

حدی عنصر مثبت    اين بورژوازی در اوضاع کنونی جھان تاًءارا در برابر اين بخش بورژوازی در پيش می گيرد بن

 جوئی امپرياليسم شوروی کمتر باشد و سياست ليبرال در پيش گرفته شود را داارا است و در شرايطی که خطر توسعه

اين بورژوازی برای حفظ استقالل کشورمفيد است ولی اين بورژوازی در اوضاع بين المللی پر آشوب کنونی آينده 

ه سياست توسعه طلبی و چنانچ   ولی– پشتيبان آن ھا اند و نه امپرياليسم بين المللی ًاندارد زيرا نه توده ھای مردم واقع

جنگ افروزی سوسيال امپرياليسم شوروی شدت يابد اين بورژوازی خواه نا خواه در صف خلق قرار خواھد گرفت 

س جنبش أاولی محتوای اين مطلب است که اين طبقه با وجود پيش کشيدن شعار ستم ملی نمی تواند در ر ۀنکت

ل مطلب را تشريح می کند که در برابر نفوذ و توسعه طلبی سوسيا دوم اين ۀقرار گيرد نکت  یئديمکراتيک توده 

س آن حزب کمونيست می تواند در شرايط بسيج وسازمان دادن نيروی ھای انقالبی با أامپرياليسم، خلق ودر ر

 . متحد ضد امپرياليستی را ايجاد کندۀبورژوای جبھ  اين

 مرکزی تھی و نيروی ۀادر خان به تخت نشست چون خزانکه برای نخستين بار ن م زمانیتدولت مرکزی در قرن بيس 

به سران مذھبی برای حفظ موقيعت خود تکيه نمود، شورش ) و(ی اتکاء  ئه بر سياست قبيلًاسامان بود مستقييمارتش نا ب

نيروی ايدئولوژيک   ضدش سرکوب می شد و قدرت روحانيون،ه ديگری بۀقبيله توسط برانگيختن قبيل  و بغاوت يک

 مالی تجاری نيز موقع داده ۀدر عين حال به رشد سرماي فظ قدرت ناشی از خداوند، پادشاه به شمار می رفت،جھت ح

ی پر نمود اين سياست تا ئ خالی را از مدرک عايدات گمرکی و ماليات غير مستقيم تا جاۀشد تا از اين راه بتوان خزان

 ارضی، نفوذ و کنترول امپرياليسم ۀسترش سياست کربعد از جنگ جھانی دوم در اثر گ. جنگ جھانی دوم دوام داشت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ختری و جاپان در رشد اقتصاد ملل نيمه مستعمره و ايجاد دول مسلح اامريکا و تقريبأ نقش صفر ممالک اروپائی ب

رفته بود و ھم چنان در اثر گکشمکش ھای سرحدی از گذشته به ارث   ھر دو،اعصری ايران و پاکستان که افغانستان ب

دولت  وپ ھای قومی که لحاظ نژادی يکی بوده و ميان اين سه کشور در مرز ھای واحدی پراگنده اند،آن که گر

 مالی ۀداشت تا به تقويت نيروی نظامی خود بپردازد در نتيجه از نگاه داخلی عدم رشد کافی سرمايافغانستان را وا

زم برای تشکيل يک ملت واحد افغانستان که وبازار داخلی مليت ھای گوناگون داخل کشور با ھم آميختگی و وحدت ال

 امپرياليستی مقامت درونی داشته باشد، ايجاد نشده بود به ۀبتواند در برابر نفوذ خارجی و سياست ھای تجزيه طلبان

 ۀ فئودالی متشکل از گروپ ھای قومی ونژادی مختلف بود که به وسيلۀعبارت ديگر ملت افغانستان ھنوز ھم در مرحل

 يک جانبه نھگداشته شده بود در ۀزی در داخل مرز ھای کنونی اش به صورت ميکانيکی يعنی به اثر قوحکومت مرک

 خويش، سلطه ای که از ۀ فئودال ھای پشتون که قدرت مرکزی را در اختيار داشتند برای حفظ سلط،زير اين شرايط

برای سرکوب شورش   مرکزی فئودالیی جامعه و تقويت دولت  ئهزمان عبدالرحمان به بعد دراثر حفظ ساختمان قبيل

توسط دولت است از جھت اين که » باال« بروکراتيک را که سرمايه داری ازۀی به ميان آمده بود سرماي ئهلھای قبي

ی مناسب تر از سرمايه داری آزاد است برگزيدند، درضمن چون رشد سرمايه داری  ئه با شورش ھای قبيلهبرای مقابل

تقويت سرمايه داری از باال به ايشان کمک می کرد تا توسط آن از يک طرف رشد  ،از پايان يک نيروی جبری است

 سرمايه داری مذکور را به قدرت مبدل می سازد مانع گردد ًا آزاد را در آن رشته ھای که واقعۀ اقتصادی سرمايۀآزادان

ی جامعه  ئهی وضع قبيلم قوۀ آزاد راکه خود در زمينۀواز سوی ديگر خواست ھای سياسی ناشی از رشد ليبرالی سرماي

 بوروکراتيک نزديکتر است به ۀبرای حکومت مرکزی باشد مھار نمايد يعنی در واقع امر سرماي می تواند چلنجی

ساختمان درونی جامعه را دگرگون می سازد   بانه، در حالی که سرمايه داری آزاد به سرعت بيشتریآسياست فئودال م

 ۀايتک و سرمايه داری آزاد اين دو نقش متناوب را نظر به اوضاع بين المللی در پروسين سان سرمايه داری بروکردب

که تشنج اوضاع بين المللی افزايش می يابد و خطر تجزيه طلبی تقويت می   رشد خود در داخل طی می نمايد در ايامی

 که اوضاع جھانی آرام تر است به می کند و زمانی   حاکمه کنترول شديد تری بر شريان ھای اقتصادی تعميلۀگردد طبق

 آن ميسر می گردد به عبارت ديگر رشد سرمايه داری در اين کشور تابع ی آزاد امکانات وسيع تری برای نموۀسرماي

تا بدين سان بعد از طی مدتی ھر چه   ی است که در اساس ساختمان جامعه روی آن بنا شده است ئهمقتضيات قبيل

 قبيله ئیشکل اولی و خواه به شکل دومی آن رشد يافته باشد تا فئوداليسم و ساختمان ه بطوالنی تر سرمايه داری خواه 

 .جامعه را به عنصر درجه دوم مبدل سازد

پيش از آن که از رشد سرمايه داری رنج « گفت بنابران ديده می شود که ما چنان که زمانی لنين در مورد روسيه می

ال پيش می آيد که رشد سرمايه داری به اين شکل مسخ شده که ؤولی س» مبريم، از عدم رشد کافی آن در عذاب می باشي

 می تواند بر فئوداليسم به طور نھائی و کامل پيروزی يابد؟ و آيا ًاناشی از اوضاع امپرياليستی جھانی است واقع

ياسی در شرايطی که و از نگاه س  را به اين شکل در اين کشور بروياند؟) سرمايه داری( خودۀامپرياليسم قادر است نطف

جنبش بين المللی کمونيستی به پيروزی ھای عظيم اقتصادی و سياسی در جھان دست يافته است قادر است اين کشور 

به طور نھائی در مدار سياست و اقتصاد سرمايه داری امپرياليستی جھانی حفظ نمايد؟ جواب ھر دوی اين پرسش ھا   را

 در اوضاع بين ًد و نموی سرمايه داری آزاد که نقش ثانوی را ايفاء می نمايد عمالاوأل رش. از نظر ما مطلقأ منفی است

المللی سرمايه داری جھانی امپرياليسيتی محکوم به شکست است اين خود تمايالت آزمندانه، توسعه طلبی و استيال جوی 

سرمايه دار داخلی به شمار می  ۀتکامل اين طبق  امپرياليسم جھانی و خاصه سوسيال امپرياليسم است که مانع اصلی

 یسامانی ھا و تبعيض ھايک که آميخته با ستمگری ھا، نا بسر مايه داری بروکرات   استحکام و رشد و نمویًارود، ثاني



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 جدائی ناپذيرآن است و يگانه ۀو امتياز طلبی ھا و در عين حال ديکتاتوری فاشيستی ضميم  فئودالی و آلوده با فساد

 سيستم سرمايه داری ظھور نموده است نه آن که سرمايه داری را ۀ در تمام کشور ھای تحت سلطًايبشکلی است که تقر

ممکن حفظ    فئوداليسم را در اين کشور ھا تا سرحدًا در اين کشور ھا رشد می دھد بلکه خود وسيله است که اساسًاواقع

آنچه را که جھان امپرياليسم در اين کشور ھا به نام ًء انمايد تا به اين شيوه بازار امپرياليستی جھانی پا بر جا ماند ، بن

 سرمايه داری است که بيش از آن که ۀمی نامد شکل دم بريد» مدرنيزسيون«سرمايه داری به ارمغان می آورد و آن را

 .مترقی باشد گنديده و فاسد است و بيشتر از آنچه نو باشد بر کھنه اتکاء دارد

 شديد و آشتی نا پذير ۀی که ھمواره اختالف بر سر آن مبارزئب ديموکراتيک توده  کارگر درانقالۀ رھبری طبقۀمسأل

ميان مارکسيست ھا از يک سو و رويزيونيست ھا از سوی ديگر در جنبش بين المللی کمونيستی ايجاد کرده است، 

ور ما و ھم چنان در بين المللی فعلی در کش  در اوضاع. خودش مرز ميان مارکسيست ھا و رويزيونيست ھا بوده است

ی اھميت ئآن، برای پيروزی واقعی انقالب ديموکراتيک توده   تمام کشور ھای تحت سلطه ، عالوه بر اھميت کالسيک

 ۀھژمونی طبق) که در عمل خود به نفی منجر می شود(چنان که ديديم نفی و يا اغماض . ی نوين کسب می کنداويژه 

 منجر به تضعيف وحدت جنبش ملی گرديده و در حقيقت ًاستی در اين انقالب مسلم لنيني-کارگر و ايدئولوژی مارکسيستی

نفی ھژمونی  ويژه سوسيال امپرياليسم شوروی می انجامد،ه و ب  روی سياست توسعه طلبی امپرياليسم جھانی  به دنباله

 ۀ فئودالی را به زايدی را در يک کشور نيمه مستعمره و نيمهئ کارگر در واقع امر، انقالب ديموکراتيک توده ۀطبق

سوسيال امپرياليستی بدل ساخته و از لحاظ بين المللی به سياست استعماری سوسيال امپرياليسم خدمت ) يا( امپرياليسم

 ضد ملی ًبه اصطالح ملی نيست که خير عمال  نه تنھا  می کند، استقالل کشور ھا را به خطر می اندازد و بدين صورت

 ۀ ملی کشور ھا است سوسيال امپرياليست ھا که خودخائنين سرسخت وسوگند خوردو صد در صد خيانت به منافع

واالی کمونيستی را لگد مال کرده اند برای   و اھداف   کارگر خودۀ لنينسيم اند و مدت ھا است که منافع طبق-مارکسيسم

 ۀين به مارکسيسم ومنافع طبق تحت سلطه و سيادت به تمام جھان از خائنیپيشرفت توسعه طلبی خود و استعمار کشور ھا

ی در کشور ھای تحت سلطه پشتبانی می کند آن ھا با پيش کشيدن تئوری ئکارگر و از ناکامی انقالب ديموکراتيک توده 

ی را در اين کشور ھا می ئ کارگر است جنبش ھای کارگری و توده ۀروزيونيستی که محور آن نفی ھژمونی طبق

اين کشور ھا را به مستعمرات و   ی و توسعه طلبی خود مسکوت سازند و بدين سان سياست استعمارۀخواھند به اراد

ستراتژيک نظامی در شان و ھم چنان ايجاد پايگاه ھای مناطق نفوذ خود مبدل گردانيده و از راه استعمار و استثمار اي

 .يابندسراسر کشور ھای تحت سلطه در سياست مقابله با ابر قدرت ديگر به کاميابی ھای دست 

 از نگاه جنبش کار گری کمونيستی ًاوال   تضعيف جنبش ملی محسوب می گردد؟ۀ کارگر به مثابۀچرا نفی ھژمونی طبق

 رويزيونيستی آن در جنبش انقالبی ۀدر افغانستان متشکل از مليت ھای گوناگون چنان که شعار ستم ملی به نحو

 جنبش واحد انقالبی مارکسيستی به ۀی تجزياه ذات خود به معنکارگران و دھقانان ھمه مليت ھا پيش کشيده شود اين ب

س ھر کدام آن نه ايدئولوژی مارکسيستی بلکه ايدئولوژی أگوناگون که در رھای گروپ ھای رويزيونيستی مليت 

گيرند  مالکين ورشکسته ولمپن پرولتاريا قرار می  کارگر بلکه انواع گوناگون خرده بورژوازی،ۀرويزيونيستی، نه طبق

ت مبدل گردد نيروی توده ھای انقالب تضعيف يافته و نيروی ضد انقالب نيرومند می ي، چنانچه اين امر به واقعاست 

 چنانچه اين امر پيش کشيده شود که رويزيونيسم می تواند جنبش متشکل از ناراضيان تمام مليت ھای ًاگردد، ثاني

قبيله وريک پوچ واز لحاظ عملی دشوار است، تضاد ھای تئ  افغانستان را در روند يگانه مشکل سازد اين امر از نگاه

گوناگون ريشه گرفته ھای لسانی و مذھبی چنان که در شرايط حکومت فئودال بروکراتيک نظامی کشور ميان مليت  ،ئی

 نا ممکن می سازذ چنان که انشعاب ًناراضيان تمام مليت ھا را در جنبش واحد رويزيونيستی عمال ۀکه امکان اتحاد ھم
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ھای خلق و پرچم و ستم ملی خود بيان گر اين مطلب است ولی از لحاظ تئوريک ھنگامی که اقتصاد ملی گروپ 

فئودالی ونيمه استعماری نيروی ھای انقالبی مليت    اقتصادۀونيرومند پديد نيامده باشد چگونه می توان بر زمين  واحد

 درست خود اين آقايان رويزيونيست ًخت؟ آيا عمالھای گوناگون را بر اساس تئوری بورژوازی رويزيونيستی متحد سا

حزبی خويش استفاده » جلب وجذب«به اصطالح   بروکراسی برایۀنيستند که از شئونيسم پشتون و وحدت لسانی و قو

نژادی و  ی ، ئهمنطق ۀخود اين آقايان رويزيونست تيپ ستم ملی نيست که از ناسيوناليسم تنگ نظران  می نمايند؟ آيا

 شتن استفاده می کنند؟يد برای گرد آوردن روشنفکران صفحات شمال به دور خولسانی خو

 ضربتی ارتجاع تيپ غربی روحانيون مرتجع و فئودال ۀ ديگری نيز ياد شود، گروپ اخوان که دستۀدر اينجا بايد از نکت

اھداف ھمگونی دارند سرشت ھمسان با روند رويززيونيستی داشته و  ھای بزرگ است نيز از نگاه اجتماعی و سياسی ،

ايشان انعکاس از پيشرفت سرطان وار روند رويزيونيستی در کشور است زيرا در کشور ما خطر   ولی تشديد فعاليت

از اين رو جنبش انقالبی کارگران و . عمده از لحاظ خارجی سوسيال امپرياليسم محسوب می گردد نه ابر قدرت ديگر

تمام خلق    ضد رويزيونيستی قرار دارد و درراه وحدتۀ در صف مقدم مبارزدھقانان يعنی جنببش کمونيستی کشور که

مبارزه    لنينستی-مارکسيستی  ئولوژی کارگر نو جوان و بر اساس ايدۀزحمتکش و تحت ستم ميھن، تحت رھبری طبق

 می یر جامی کند بنا به ماھيت خويش سرشت ملی داشته ودر عين حال در صف نخستين مبارزين امر استقالل کشو

ی در بروکراسی دولتی استوار است اين ئقوميت ونه بر اساس امتياز جو مذھب و گيرد، اين جنبش نه بر اساس لسان،

 تمام مليت ۀاستقالل کشور افغانستان يعنی بر اساس ھمبستگی انقالبی برادران  جنبش به اساس کار و زحمت و بر اساس

 وجود ًمليت ھای گوناگون کشور عمال ۀاساس آن مميزات که در ھميعنی بر   ھای جدا نشدنی داخل کشور مبتنی است

 کارگر در انقالب ديموکراتيک نوين استوار است به صورت ارگانيک بر يگانه ۀدارد اين جنبش به اساس ھژمونی طبق

 ، قبيله ئی و احجافات ملی ، گون کشور را از قيد ھر گونه ستم ھااالدين می تواند تمام زحمتکشان گونو استوار و پۀپاي

 . مستقل و نيرومند را بنا نھد، يک افغانستان يک پارچهًاراستی رھائی بخشد و واقعمذھبی و لسانی ب

سرمايه داری بروکراتيک و دولت بروکراتيک نظامی از تکامل سرمايه داری ملی جلو می   از نگاه جنبش ملی،ًاثاني

اين .  بزرگ بروکراتيک پديد آمده استۀيه و سرماي تضاد ميان اين نوع سرماًءاگيرد و رشد آن را بطی می سازد بن

لی نظر به اين که نقش آن در اقتصاد کلی کشور ضعيف است نمی سرمايه آرمان ھای ليبرال و ملی را پيش می کشد و

وند واحدی متحد سازد عالوه برآن وابستگی اين سرمايه با توليد زراعت مالداران ر تواند جنبش ملی تمام مليت ھا را در

به عامل قاطع سياسی و اقتصادی جھان بدل شده است اھداف عالی   کمونيسم   زمينداران در اوضاع جھانی فعلی کهو

 ۀ که مبارزی اين سرمايه در اوضاعۀدھد از جانب ديگر تکي  دوم اھميت قرار میۀاين روند سياسی را در درج

است وجه وحدت اين سرمايه با بروکراسی زحمتکشان اوج می گيرد بر بروکراسی امريست اجتناب ناپذير ، اين 

برابر بورژوازی يک موضع انقالبی داشته   خرده بورژوازی زمانی می تواند در« وسرمايه بروکراتيک مارکس گفت

ھم چنان می توان گفت ) ١٨۵٠-١٨۴٨ طبقاتی در فرانسه ۀمارکس مبارز( »قرار گيرد  باشد که پرولتاريا در عقب آن

 ملی داشته باشد که زحمتکشان در عقب ًا می تواند در برابر امپرياليسم و بروکراسی موقف واقعکه اين سرمايه زمانی

 ملی با امپرياليسم بين المللی وابستگی یآن قرار داشته باشد گذشته از آن در اوضاع بين المللی فعلی اکثريت جنبش ھا

 تنھا در ًا کم رشد و ناتوان در کشور ما واقعمی گيرد نظر به اين علل ديده می شود که جنبش ملی بورژوازی ليبرال

 متحد واحدی ۀ کارگر تکيه نموده وبا آن جبھۀس آن طبقأشرايط ملی است که بر جنبش پرتوان زحمتکشان کشور و در ر

 .ايجاد کند
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 –بدين ترتيب جنبش کارگران ودھقانان و خلق ھای زحمتکش سراسر افغانستان به رھبر ايدئولوژی مارکسيستی 

 ملی است که در صف مقدم ًاچه از لحاظ جنبش ملی يگانه نيروی واقع ی وئ چه از نقطه نظر جنبش توده –ستی لنين

 مباره به خاطر آزادی ھای ديموکراتيک در ميھن و ھم در ۀمبارزه به خاطر استقالل کشور قرار داشته و ھم در جبھ

مبارزه عليه اشکال . نمايد یع واساسی را ايفاء مپيکار انقالبی نھائی به خاطر تحقق سوسياليسم وکمونيسم نقش قاط

ارد در ون که درنفس سوسياليسم علمی جا د انديشه مائو تسه د-  لنينيسم- گوناگون رويزيونيسم به خاطرصفای مارکسيسم

 جنوب آسيا، سوسيال امپرياليسم شوروی ۀ عمده را برای استقالل کشور ھای منطقراوضاع بين المللی کنونی که خط

ار رويزيونيسم معاصر تشکيل می دھد اھميت قاطع برای حفظ و استحکام استقالل کشور کسب می کند به پرچمد

 امپرياليسم امريکا ۀ شوروی خيلی محيالنه تر و جاذب تر از شيوۀ نفوذ وگسترش سياست توسعه طلبانۀآن که شيو  ويژه

از نام لنين کبير می تواند به مقياس وسيع تر در ميان  نا جايز ۀظاھری با جمالت مارکيستی و استفاد  بوده و با پيرايش

 ھيچ - لنينسم-کارگری و دھقانی به رھبری مارکسيسم   باز نمايد وعالوه بر آن جز جنبشیجامعه جا  اقشار ناراضی

پيگيرانه   ديگر قادر نيست در امر جلوگيری و خنثی ساختن اين روند ضد مارکسيستی و ضد ملی به نحوی قاطع ،ۀطبق

سياسی و ايدئولوژيک را پيش ببرد بدين صورت ديده می شود که جنبش مارکسيستی در اوضاع   ۀھمه جانبه مبارزو

ی اخص کلمه است بلکه در عين جنبشی است ملی که عليه ھر اکنونی جھانی نه تنھا محض يک جنبش طبقاتی به معن

 عصر یور توسط يکی از نيرومند ترين قدرت ھاجديدترين نوع اسارت ملی و انقياد کش خطرناکترين ،  گونه وبه ويژه

با سرسختی تمام    اندشه مائوتسه دون-  لنينسم-از صفای علم مارکسيسم  اين جننبش در عين حال) می رزمد( حاضر

 کارگر زحمتکشان کشور خود بر ھيچ نيروی خارجی اتکاه نداشته در عين حال از ھمبستگی ۀجز بر طبق. دفاع می کند

می > ھا< الھام گرفته و خود را جز جدائی ناپذير آن > ھا<تکشان سراسر جھان دفاع نموده و از آن کارگران و زحم
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