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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 A.R.M.D آرشيف اسناد جنبش انقالبی

 
  زنده ياد داکتر عينعلی بنياد: نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: بازتايپ و ارسال از
  ٢٠١۴ نومبر ١١

 مقدمه ای بر مقدمه ھا
  بتجليل سه عقر در

٢  

  ١٣۵۵شمسی 

يست که در ئاين مقدمه ھا و مقدمه چينی ھا در جوار ساير نشرات تيئوری، سياسی و سازمانی جزئی از پيش درآمد ھا

انقالب نو (رتيک ی طوالنی و پيروزی انقالب بورژوا ديموکئی بخش، جنگ ھای توده ئقبال جنبشھای رھا

ه جانبۀ آنھا در شرايط مشخص کشور از وظايف و رسالت روزی مراحل بعد از آن که رھبری ھميو پ) ديموکراتيک

  .است، پخش می گردد ) .ا . ل.م( ھای تاريخی حزب کمونيست انقالبی و راستين 

  

  در بارۀ کودتا در افغانستان

  "انقالب سفيد"جريان اوضاع بعد از  و

به راه " انقالب سفيد"ری داوود  شمسی اعالن کردند که توسط رھب١٣۵٢ سرطان ۶کودتاچيان در افغانستان به تاريخ 

را " انقالب سفيد"سردار داوود يازنه و پسر کاکای ظاھر شاه چند وقت بعد . انداخته شد و جمھوريت به ميدان آمد

  .سقوط کرده است" انقالب"گفت بدين معنا که رژيم سلطنت در کابل توسط " انقالب"

  

  :ن جمھوريت در افغانستان با اعالدفنگاھی مختصر در اوضاع خارجی و داخلی مترا

  :اوضاع خارجی

امپراتوری دالر که روزگاری بر تمام .  در ويتنام امپرياليسم امريکا و دستياران در آستانۀ شکست قطعی قرار داشت

از اين رو کشور ھای . پول رايج کشور ھای سرمايه داری و کشور ھای عقب مانده حکمروائی داشت، سقوط کرد

 کشور ھای عقب ماندۀ آسيا، افريقا و امريکای التين که با امپرياليسم امريکا تبادل اسعاری و قرار سرمايه داری جھان و

 دچار گرديدند و حتا کشور ھای تحت حمايت امريکا نيز به مبارزه پرداختند و ۀداد ھای اسعاری داشتند به تب لرز

خام سر از نو نظر اندازی نمايند و ھکذا کشور ھای  در مورد نفت و ساير مواد خواستند که قرارداد ھای شان را مثالً 

 عوض طال، دالر بود نيزبه ضربه ھای اسعاری و اقتصادی  نظير افغانستان که پشتوانۀ بانکی شان غالباً ه ایعقب ماند

ائين  زندگی بيشتر از پيشتر پۀبنا براين نرخ مواد استھالکی خارجی فوق العاده باال رفت و ھزين. شديد دچار گرديدند

  .آمد
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  .در شرق دور، جاپان يکی از کشور ھای دوست امپرياليسم امريکا نيز مبارزۀ سياسی و اقتصادی را به راه انداخت

در کشور ھای امريکای التين، افريقا و آسيا مبارزات مردم در روشنائی پر فروغ و پر ظفر جنگ ھای مسلحانۀ ويتنام 

ستنشانده و وابسته نيز با ارباب ولينعمت ديرين روی منفعت اقتصادی و بيشتر کسب شدت نمود و حتا خود دولت ھای د

  .طبقاتی شان به غم غم افتادند

امپرياليسم امريکا برای جبران . چين ھمبستگی خلق ھای مبارز و انقالبی اضافه تر تقويت گرديدد رکشور ھای ھندو

ی ضد  با يک کودتالونولدود به سرکردگی شکستش در ويتنام دولت شاھی کمبوديا را توسط عناصر جيفه خوار خ

 آن خلقھای انقالبی کشور اما پس از. ی جنگی را در آن طرف مرز ويتنام به راه انداختئانقالبی سقوط داد و ماجراجو

 خلق انقالبی  کمبوج جواب دندان شکنی به امپرياليسم امريکا دادند و دو باره استقالل کمبوج به چين و خاصتاً ھای ھندو

 نعره ھای درست در ھمين زمان بود که دفعتاً . ری حزب کمونيست کمبوج و ارتش آزادی بخش ملی به ميدان آمدرھب

دولت سوسيال امپرياليسم شوروی و ارسال وسايل و پرزه ھای يدکی سالحھای جنگی دولت شوروی برای " صلح"

  لونولدکست قطعی دولت کمبوج سفير دولت در کامبوج خاموش و متوقف گرديد و در آستانۀ شلونولددولت دستنشاندۀ 

 اظھار ه ای در مصاحبسيانوک. را دوباره به کامبوج فرستاد و در پی به رسميت شناختن دولت جديد در کامبوج گرديد

 کدام شکی در بارۀ پيروزی کامبوج از طرف ، از طرف دولت شوروی دو باره به کامبوجلونولدکرد که با ارسال سفير 

  .خش ملی باقی نمانده استارتش آزادی ب

در ھمين آستانۀ پيروزی ويتنام و کامبوج بود که جنبشھای آزاديبخش در کشور ھای آسيا، افريقا و امريکای التين به 

امپرياليسم امريکا و سوسيال امپرياليسم شوروی اين دو ابر قدرت در جھان معاصر با . پيمانۀ وسيعی شدت کسب نمود

  .ان بيشتر از پيشتر در پی ھمکاری مخفی و علنی رقابت روی منافع افتادندشرکاء و سگھای زنجيری ش

چين داشت کشور تايلند و قارۀ ھند را فرا می گرفت و روی اين ذير جنگھای عادالنۀ کشور ھای ھندوسيل سد ناپ

بته خطر موضوع بايست منطقۀ ضعيف و دور از مرکز پاکستان زود تر درخشش انقالبی کسب می نمود، اين امر ال

ھمان بود که دولت سوسيال امپرياليسم شوروی و دولت مرتجع . جدی برای دولت مرتجع ھندوستان محسوب می شد

حصۀ شرق در قلمرو (ھندوستان در پی آن برآمدند که ھر چه زود تر و عاجل تر برای سرکوب مردمان ستمکش بنگال 

فورم ارتجاعی بر اوضاع انقالبی داخلی آن سرزمين نظارت داشته ايجاد نمايند تا مستقمأ با پاليسی ري" دولتی) "پاکستان

باشد از يک طرف و از طرف ديگر منافع داخلی و دست آورد ھای مردمان ستمکش بنگال را به عوض دولت پاکستان 

  .مشترکأ بين خود تقسيم نمايند

و امنيت صلح "ت پاکستان زير پروگرام اين امر اخطار جدی به دولت مرتجع پاکستان نيز بود که بايد ھر چه زودتر دول

ی مطروحه از طرف دولت سوسيال امپرياليسم شوروی، داخل گرديده و کاله زرکش ئدر کشور ھای آسيا" منطقه

خالصه سوسيال . سياسی امپرياليسم امريکا و شرکاء را به کاله زربفت سوسيال امپرياليسم شوروی و شرکاء عوض کند

ری نيرو ھای ارتجاعی دولت ھندوستان، بنگال را به زور اسلحه از قلمرو پاکستان جدا امپرياليسم شوروی با ھمکا

ھمزمان با اين امر سوسيال . را بنا نھادند" بنگله ديش"کردند و با ريختن خون ھزاران انسان دولت دست نشاندۀ 

لوچ نشين دامن زدند و پناھنده مرو پشتون و بلمبارزات دنباله روان خود را در قامپريالسم شوروی و مرتجعين ھندی 

کالنھای حزب عوام ملی، نوکران باستانی امپرياليسم انگليس و امريکا و دنباله روان معاصر سوسيال " سياسی"شدن 

 به دست آوردن قدرت سياسی مبارزات واقعی انقالبی خلق ۀامپرياليسم شوروی شاھد ديگر اين مدعا است تا با روحي

دولتھای مرتجع منطقه و سوسيال امپرياليسم، خنثا سازد و بھتر تر مواد خام آن کشور را پشتون و بلوچ را به ضد 

غارت نمايد و حلقۀ زنجير غالمی دولتھای مرتجع اين منطقه را اين بار به نام نامی خودش از بنگال تا کوه ھای پامير و 

حمايت گر (ی چين ئدولت توده " اصرهمح"اين حلقۀ زنجير غالمی عبارت است از حلقۀ . دريای آمو به چنگ بکشد
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و غاتگری مواد خام و بازاريابی سوسيال امپرياليسم شوروی در اين حلقۀ محاصره و ) جنگ ھای مسلحانه و عادالنه

  .ھمکاری رقابت با امپرياليسم به سرکردگی امپرياليسم امريکا

افغانستان را، اجمل ختک با خطک مجمل در اين به اصطالح کالنھای حزب عوام ملی در " سياسی"مفھوم پناھنده شدن 

دولت ھند گرديد، " طوريکه پايگاه مبارزين انقالبی بنگال. "  به وزارت قبايل افغانستان چنين افاده کرده استه اینام

ه ھمزمان با اين اوضاع خارجی شاه افغانستان ب". دولت شاھی افغانستان بايد پايگاه انقالبی مبارزين پشتون و بلوچ باشد

. الخره به مسکن گزينی اش در روم منجر می گرددابھانۀ عالج به اروپا سفر می کند، ختم مسافرتش در اينجا و آنجا ب

آيا اين پاليسی اتحاد شوروی به صورت جدی و ازقوه به فعل درآمدن آن برای دولت شاھی افغانستان امر جديد و عميق 

  .را بر قرار ترجيح دھدبود؟ خير ديگر عوامل خارجی و داخلی نيز وجود داشت تا شاه افغانستان مصلحتأ فرار 

 از کشور ھای جھان به رسميت شناخته شد و در یی چين از طرف سيلئا اين اوضاع جھانی جمھوريت توده ھمزمان ب

به رھبری . ی چين بلند گرديدئملل متحد عوض بيرق جمھوريت به اصطالح چين ملی بيرق جمھوريت توده ۀ مؤسس

 در چين به پيروزی  پرولتاريائیی انقالب کبير فرھنگ،رفيق ماوتسه دون و حزب پر افتخار و کبير کمونيست چين

ی قرار گرفت و برای اولين بار در تاريخ ئدرخشانی نايل آمد و ھر گونه گرايش ھای نادرست به باد شالق و انتقاد توده 

  . در نھان گاه ھای فکری و پناھگاه ھای مذھبی به صورت علنی انتقاد به عمل آمدزکنفيسيوتکامل جھان و انسان از 

تی ھمه جانبه بيشتر از پيشتر تکامل نمود و فکتور ھای سوسياليستی بر فکتور ھای سرمايه داری پيروز مبارزات طبقا

  .ی چين استحکام يافتئگرديد و سوسياليسم در کشور جمھوری توده 

 در افريقا مبارزات آزاديبخش به ضد امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم تکامل يافت حتا دولت ھای مرتجع با باداران

ديروزی خود جھت بقای بيش از پيش شان به دعوا و کشمکش افتادند و سوسيال امپرياليسم شوروی و امپرياليسم امريکا 

که به غاتگری خود در اين کشور ھا ادامه داده باشند  جھت ھژمونی در اين کشور ھا به رقابت پرداختند و برای اين

  .نقالبی را در برابر خلقھا و انقالبيون آن قاره به راه انداختندی ضد انقالبی زدند و جنگ ھای ضد اھادست به کودتا

سازمان (در کشور ھای اروپائی بحران عميق اقتصادی نسبت تنزل نرخ دالر و مبارزات نفتی که از طرف اوپک 

  .به راه انداخته شده بود، به وجود آمد) کشور ھای دارندۀ نفت

وتسه دون انديشه به ضد ريوزيونيسم معاصر و سوسيال ئننيستی ـ مامبارزات انقالبی سازمانھای مارکسيستی ـ لي

  .امپرياليسم شوروی به راه افتاد

" جديد"در جريان ھمين اوضاع جھانی بود که آوازۀ کودتا در افغانستان باال شد و چندی پس از آن ظاھر شاه به دولت 

  .داده است" ءاستعفا"پيام فرستاد که وی در افغانستان از سلطنت 

  

  :اما بعد، اوضاع داخلی کشور

 مسأله قحطی و گرسنگی نيم قرنه باالخره از چار ديوار افغانستان بيرون جھيد و فرار مردم بيچاره و ستم کش به 

  .صورت سيل آسا در کشور ھای ھمجوارش جريان نمود

 مبارزات ظفار و يمن ومبارزات انقالبی پيروزمندانۀ ويتنام و جبھۀ آزادی بخش فلسطين و جنگ جويان انقالبی 

 به ضد مرتجعين داخلی و امپرياليسم امريکا و سوسيال امپرياليسم شوروی در افغانستان به قھرمانانۀ ساير کشور ھا

  .پيمانۀ قابل مالحظه ای انعکاس يافت

ريان ھای بايد گفت که ما در اين جا قصد نداريم در بارۀ ج. (جريان ھای مختلف سياسی در افغانستان به ميدان آمد

 بايد اً اما ناگزير)  شاھی مطلق العنان بپردازيمۀسياسی و طرزالعمل مراکز فرماندھی و بھره برداری به نفع رژيم پوسيد

چه ) نه چپی ھای بوقلمون را(يم که دولت شاھی افغانستان نتوانست جنبش انقالبی روزافزون چپی ھای واقعی را ئبگو
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آنھا به .  و شاگردان و چه در ميان کارگران و دھقانان به طور دايم جلو بگيرددر ميان روشنفکران، جوانان، محصالن

 دشمنان خلق ۀيقين دريافتند که قشر رو به تکامل کمپرادور و نمايندگان سياسی، فرھنگی و روحانی شان از جمل

. ضد خلق است" يدسف"به تن کنند و چه " سرخ"کمپرادور و نماينده ھای گوناگون شان چه لباس . افغانستان است

 ضد رژيم سلطنتی هخالصه مبارزه به ضد فيؤداليسم و قشر رو به تکامل تاجر و دالل و نمايندگان شان و مبارزه ب

 به ضد امپرياليسم امريکا و سوسيال امپرياليسم اً مطلق العنان و ھمچنان مبارزه به ضد امپرياليستھای گوناگون و خاصت

  .روان شان اوج گرفتشوروی و جيفه خواران و دنباله 

نيز نتوانست جوشش سياسی روشنفکران، " دارتاج"م و به وجود آوردن دموکراسی آوردن ھای ريفورم سر ريفور

  .محصالن و شاگردان، کارگران و دھقانان را جلو گيرد

سيل . مايدواقعۀ سه عقرب و کشتن و بستن ھا و به زندان انداختن ھا نيز نتوانست که سيل مبارزات سياسی را سد ن

لقوه داشت که با  کشور به طغيان آمد و به صورت بامبارزات اقتصادی و سياسی کارگران در ھر گوشه و کنار

 در مرکز کابل حتا به اً مبارزات روشنفکران، محصالن و شاگردان درھم آميزد و در بعضی مناطق کشور خاصت

  .بودلفعل ھم به شکل خود به خودی پيوندی برقرار گرديده صورت با

، فيودال بزرگ آن منطقه مير صادر خانج به ضد نانۀ مردان مبارز و انقالبی اورسمبارزات دھقانان و مبارزات قھرما

ھمچنان مبارزات انقالبی و سياسی دھقانان چھاردھی کابل، پغمان، . ثبت ديباچۀ مبارزات قھرمانانۀ دھقانی گرديد

 با اعتصابات و مظاھرات کارگران کارخانه ھای نساجی گلبھار و دفلغمان، بدخشان و پخته کاران خواجه غار مترا

د واليات و فابريکه ھای کو" سپين زر"واليات و کارخانه ھای استثماری جنگلک کابل، کارخانه ھای مطابع مرکز و 

  .ی و برق مزار و شبرغان به غليان آمده بودئميايک

 در جريان نودموکراسی نتوانست از اً البی مردم و خاصتگونه توطئه ھای سياسی در جريان انقھرگونه ريفرم، ھر

ضعف دولت شاھی مطلق العنان، وابسته به امپرياليسم امريکا و سوسيال امپرياليسم شوروی، در برابر مقاومت خلق 

ھای مبارز بکاھد و باالخره اين مبارزات به ضد دستگاه داشت که در شاھراه ھای نوی سوق داده شود و از آن ھمه، 

برآمد کند و با پندگيری از سازمان بازان قالبی ) .ا . ل.م(وتسه دون انديشه ئازمان انقالبی مارکسيستی ـ ليننيستی ـ ماس

پرداخته شود، شناخت خود را در راه ايجاد حزب و در بارۀ جامعۀ افغانستان ) .ا . ل.م(در راه ايجاد حزب کمونيست 

طبقاتی جامعه، مشخص و عينی به وجود آورد و ستراتيژی و تکتيک انقالبی تکميل کند، برنامۀ سياسی بر مبنای تحليل 

وتسه ئری مارکسيسم ـ ليننيسم ـ ماوخش تيپبياورد و از ھمه اولتر به موافق به تحليل طبقاتی و برنامۀ سياسی به ميان 

و " چپ"ھای نادرست ری را رھنمای عمل سياسی و انقالبی گرداند و در برابر گرايش ودون انديسه بپردازد و تي

راست قد برافرازد و رھنمود سياسی و سازمانی خود را برای اولين مرتبه در افغانستان و جھان منتشر کند و روی 

 محاصرۀ شھر ھا از طريق دھات و سپس فتح شھر ھا، پافشاری نمايد و باالخره به ،ی طوالنیئمبارزۀ مسلحانه توده 

به راه انداخته شد و در " انقالب سفيد" دھد، اما اين وضعيت ديری نپائيد و مبارزات خود به خودی آھنگ و انسجام

قصر سلطنت به اصطالح جمھوری خواھان اقتدار را به دست گرفتند و اين شعر که در جريان " انشعابی"جناح 

شعاب است ناھرجا که "مبارزات سياسی جريان ھای مختلف نسبت انشعاب بازی ھای شان به ميدان آمده بود يعنی که 

  "از روی آن ريا را ما خوب می شناسيم ""آرزوی يک حساب است

که به جريان اوضاع بعد از کودتا بپردازيم الزم است يادآوری شود که اين رويداد  حال قبل از اين. اضافه تر زبانزد شد

اما باز ھم اين . اختخاموش نس) .ا . ل.م(ھا به ھيچ صورت آن ھمه تکامل جنبش را به سرحد ايجاد حزب راستين 

را ھم در شبنامه ھای بعد از  تأثير آن. تأثيری روی جنبش وارد نموده است) شاھی به جمھوری(ريفورم و تغيير نام 
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کودتا و تجليل سه عقرب و مقدمه ھای آن می توان به خوبی دريافت نمود و اکنون ھم اين نبشته مقدمۀ برآن مقدمه 

  .ھاست

  ادامه دارد

  


