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درآمد

در این کتاب با دو مسیر موازی در تاریخ قرن بیستم کشور مواجه خواهید شد. مسیر نخست اقتصادی 
ـ سیاسـی اسـت. به ما یـادآوری می کند که خانـدان آل یحیی پس از افول جنبش مشـروطیت چه بر 
سرمان آوردند. چطور دیکتاتوری نادرخان، هاشم خا ن و داوود خان را تاب آوردیم. سرمایه ی مالی و 
انحصاری چه به حال و روزمان آورد و بورژوازی چطور از میدان سرکوب توده ها سر بلند کرد. اقتصاد 
مختلط و رهبری شده چطور بخشی از شهرنشینان را راضی نگه داشت و جمع بزرگی از مردم به ویژه 
روستانشینان را هرگز ندید. خواهیم دید که چرا این چرخ نچرخید و نه نظام شاهی و جمهوری که حتی 
سوسیالیسم حزب محور و ارتش محور نیز نتوانست از درماندگی مان بکاهد. در این مسیر سعی مان بر 
آن بـوده که سیاسـت و قدرت را به وسـیله ی تحوالت و تغییرات و بحران هـای اقتصادی بخوانیم. به 
همین دلیل تأکید چندانی بر تحوالت »اساسـی« و »نقاط عطف« تاریخ سیاسی معاصر نداشته ایم. 
در پی ظهور سـرمایه داری و سیاسـت سـرمایه دارانه آن قدر به عقب بازگشتیم که سرانجام به 1308 و 
آغاز دیکتاتوری نادرخان رسیدیم. از 1308 عقب تر نرفتیم زیرا تحوالت بی بازگشت، حساب شده و 
گسترده از این سال آغاز شده است. برای نخستین بار بورژوازی به صورت یک طبقه در کشور ظهور 
می کند و دولت نیز برای رشـد اقتصادی چارچوب های مشـخصی را تعیین می کند. در آغاز، ما هم 
همانند بسیاری از کشورهای پسااستعماری تصورمان این بود که هر چه قدرت اقتصادی دولت بیشتر 
شودـ  یا حکم عامیانه ی هرچه کشور پیشرفت کندـ  و هرچه در کشور بر طبقات مرفه افزوده شود، به 
همان میزان قطره ای از این مشت پرآب بر صورت ما نیز خواهد چکید و اکثریت فرودستی که در تمام 
قرن نوزدهم سرکوب و منکوب شد و در اوج فقر و فالکت تن نحیف و خشکیده اش را به قرن بیستم 
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کشید، جانی تازه خواهد گرفت. اما در ابتدا هیجانات آن جوانک جهان نادیده، سپس هرج ومرج دزدان 
و سلطه ی سرکوبگر و خونین کاکاها و کاکازادگان ما را به کلی ناامید و دلزده ساخت و حتی برخی از 
ما شیفته  و خواهان سکون و قرار و فالکت قرن نوزدهم شدیم. اما به ناگاه جریان دیگری سربرآورد و 
خود را حامی ستمبران و دشمن ستمگران خطاب کرد. روایت حاکمیت این گروه برای نسل ما که در 
مرز میان قرن بیست و بیست ویک زندگی می کنیم اگر دردناک تر و حزن انگیزتر از آن گذشتگان نباشد، 

همتراز آن هاست.
مسیر دوم، بررسی همین واقعات از چشم انداز نشریات چپ و یا انتقادی افغانستان است. این که 
»انگار« و »ندای خلق« چه ارزیابی ای از سیاست سرمایه ی مالی داشتند، این که »خلق« و »پرچم« 
از یک چشـم انداز و »شـعله« از چشـم اندازی دیگر چطور اقتصاد مختلط و رهبری شـده را به نقد 
می کشیدند و این که هر کدام از این گرایش های مستقل انقالبی یا حزبی به کدام سمت وسو کشانده 
شدند، کلیت مسیر دوم کتاب را تشکیل می دهد. سعی ما بر آن بوده که نه تنها مواجهه ی جریانات چپ 
و انتقادی را با دولت های حاکم نشـان دهیم، بلکه نقاط اشـتراک و افتراق این جریان هارا نیز طوری 
دریابیم و توضیح دهیم تا از نتیجه ی سهل الوصول یا این یا آن، به چالش های عمده ی جریانات چپ و 

همچنین فرصت هایی که برای آیندگان مهیا ساختند برسیم.
دغدغه ی تدوین دایره المعارفی از اندیشـه و سـازوکار جریانات چپ افغانسـتان سـال ها در ذهن 
نویسـنده ی این کتاب بود و آن را بارها با دیگران مطرح سـاخت و از آن ها یاری خواسـت. اما حجم 
کار و اختالف رأی سـبب شـد تا این بار را خود به دوش کشـد. با این که دغدغه کماکان موجود است 
و نویسـنده از کاری که کرده راضی نیسـت، اما توان، زمان و منابع در دسـترس، انبوه آثار و مقاالت و 
دست نوشته ها و نامه ها را به همین کتاب خالصه کرده است. تند و کند شدن ریتم کتاب نیز چندان زیر 
نظارت نویسنده قرار نداشته و به نقاط عطف تاریخ صدساله، بسط و قبض مفاهیم و تحلیل آمارها و 

 مالل آور بستگی داشته است. 
ً
داده های بعضا

ما خود را متعلق به دوره ای می دانیم که سـرخوردگی، بی باوری و فسـاد نشـانه های بارز آن است. 
 نقد و رجزخوانی و یا رد آنچه بر ما و گذشتگان ما گذشته 

ً
پس حرکت کوچک ما در این کتاب صرفا

نیست، بلکه برانگیختن و برانگیختاندن نسل امروز است. ما بر این باوریم که در مقابل تمامی مصائب 
و مشکالتی که سنت و سرمایه داری به بار آورده، چپ یگانه نیرویی ست که حتی استوارتر و محکم تر و 
ورزیده تر از گذشته ایستادگی می کند. سوسیالیسم پناهگاه امن و همیشگی بشریت است و نویسنده ی 
این کتاب کوشیده تا از البه الی پژوهشش در تاریخ و فلسفه و پیوند این دو با وضعیت کشوری به نام 
افغانسـتان، امید را به سـرخوردگان و ناامیدان بازگرداند. بنابراین از مخاطب نیز تقاضا می کند تا از 

البه الی هر دوره، فصل و عنوان، قسـمتی از طرح ها و پیشـنهادها و فرصت های نویدبخش را بیرون 
کشد و خط این کتاب، اهداف کلی روشنفکران چپ و ایده های کمونیستی را تداوم بخشد و منتظر 

پیشنهاد پایانی نویسنده نماند.
با این حال برای آن عده از مخاطبان عجول و بی طاقتی که همانند هر چیز دیگر در زندگی شـان، 
در پی نتایج پایانی، حرف آخر و لب کالم هستند، باید این خط را ترسیم کرد: تاریخ صد سال اخیر 
ما نشـان داده که هیچ حرکت و تغییری ولو به نفع مردم اما با تحمیل از باال کارسـاز نیسـت و چه بسا 
بحران سـاز اسـت. فقر و سـیه روزی و عقب ماندگی دوره ی سـلطنت و دیکتاتوری و سرکوب دوره ی 
جمهـوری و دعـوت از متجاوزین و خفقان و جنگ و خونریزی دوره ی سوسیالیسـم حزبی نتایج این 
برداشـت کلی از تاریخ ماسـت. گفتیم »ولو به نفع مردم« زیرا آن طور که نویسـنده در این کتاب نشان 
 بدون درنظرداشت خواست مردم و یا خالف اراده و 

ً
داده، بسـیاری از این حرکت ها و تغییرها اساسـا

علیه منافع توده های کشور و به نفع اقلیت صاحب قدرت و سرمایه رقم خورده است. لب کالم کتاب 
این است که نه سلطنت، نه جمهوری، نه دولت، نه حزب و نه ارتش، هیچ کدام نمی توانند مظهر اراده 
و عالئق مردمی باشند. حاکمیت، باید حاکمیت مردم باشد. حکومت باید از مردم باشد و بر پایه ی 
اصول مارکسیسم از ارزش های صریح و بی قیدوشرط بشری و به طور اخص از عدالت حفاظت کند. 
و این یعنی حکومت شورایی؛ حکومتی که در یک نظام اقتصادی سوسیالیستی و بر اساس خواست 
و اراده ی جمعـی مردم شـکل می گیرد و در آن هیچ زور یا قدرتـی بر مردم حکم نمی راند جز اراده ی 
جمعی. چون خاستگاه این حکومت اراده ی انبوه خلق است، پس نمی توان آن را با کودتای نظامی و 
جنگ و خونریزی نیروهای نظامی بیگانه شـده از بدنه ی مردم تحقق بخشـید و به آن مشروعیت داد. 
مگر آن که این جنگ با اراده، همراهی و همدلی کلیت مردم علیه ظلم و استبداد و بی عدالتی باشد که 

آن حرفی جداست. 
در پایان باید یادآوری کرد مقاالتی که در این کتاب گنجانده شـده، به صورت تمام وکمال و بدون 
هیچ حذف و تغییر محتوایی  تدوین شده اند. تغییراتی در پاراگراف بندی و در برخی از سطور در چینش 
کلمـات و افعـال انجام شـده که همه در جهت خوانش بهتر و سرراسـت تر متون بوده اسـت. تمامی 
پانوشت ها از نویسنده است و در جایی که به صورت مستقیم به متنی ارجاع داده، آن را داخل گیومه 
آورده است تا مخاطب اصل متن را از نوشته ی مؤلف تشخیص دهد. مسلم است که مقاالت کتاب 
گزینش شـده اند. اما نویسـنده کوشـیده مهمترین و جدی ترین مقاالت چپ گرایان را از گزارش های 
روزمره و معمولی تفکیک کند و به کتاب بیافزاید. حتی در مواردی، برخی از گزارش های روزمره نیز 
که به کار نویسنده می آمده و در بسط و توضیح وضعیت و محیط مفید واقع می شده، از چشم مؤلف 
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به دور نمانده است. اما به دلیل عدم حاکمیت مؤلف به زبان های پشتو و ازبیکی، مقاالتی که در این 
نشریات به این دو زبان نگارش یافته به کتاب افزوده نشده است. مؤلف امیدوار است تا در آینده رفقای 
مبارز در هر دو زبان، دست به گردآوری و تدوین مقاالت چپ بزنند و این خالء را پر کنند. نام کتاب 
نیز اختراع نویسنده نیست و از شعار ثابت تظاهرات های ساالنه ی مردم سراسر جهان علیه نشست های 
کشورهای سرمایه داری برای »مدیریت سرمایه ی در حال چرخش در عصر جهانی شدن« گرفته شده 
اسـت. ایـن نام، عنـوان کتاب ها، مجالت و مقاله های زیـادی در زبان های گوناگون بوده و دسـت کم 
از این منظر برای خواننده ی فارسـی زبان کتاب »یا سوسیالیسـم یا بربریت؛ از قرن آمریکا تا دوراهی 

سرنوشت ساز« نوشته ی ایستوان مزاروش و با ترجمه ی مرتضی محیط آشناست.   
ایـن کار هرچنـد کوچک بـدون همکاری جمعی از رفقا به اتمام نمی رسـید. در همین جا به پاس 
همکاری بی دریغ دستانشان را می فشاریم. جدا از رفقای همدل و هم خط، باید از انتشارات امیری و 
مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه کابل نیز اظهار سپاس و امتنان کرد. بی شک بدون همکاری این 

دو نهاد و در دسترس قرار دادن انبوهی از منابع نایاب یا کمیاب، این اثر ابتر و ناقص می ماند.  

اسماعیل سراب
عتیق اروند

1308 ـ 1329 سرمایه ی مالی



جلوس میمنت مأنوس یک دیکتاتور

اوضاع کشـور آشـفته بود. پیش از آن که شـاه جوان از اسب غرورش پیاده شده و به ماجراجویی هایش 
در سرعت بخشی به روند مدرنیزاسیون کشور پایان دهد، پس از سقوط پادشاهی به دست گروهی از 
 پیش از آن که خادم دین رسول الله خود بدل به یکی 

ً
راهزنان با همراهی آخوندها و روستانشینان، دقیقا

دیگر از شـاهان محمدزایی شـود و بیاموزد که چطور باید از ارزش های طایفه ی پادشـاهان پاسداری 
کـرد، نادرخان همه را درهم کوبید. در سـال 1308 به تخت پادشـاهی تکیـه زد. گرچه در ابتدا لقب 
 به عنوان یک 

ً
سردار را به شاه ترجیح می داد و وانمود می کرد که میلی به تصاحب قدرت ندارد و صرفا

غازی وظیفه اش را انجام داده و کشـور را از شـر اشـرار نجات داده و حاضر اسـت قدرت را دوباره به 
خاندان محمدز اییـ  که حق سروری بر مردم را دارندـ  بسپارد. اما در واقعیت امر چنین نبود؛ خاندان 
آل یحیـی از همـان دوران عبدالرحمـان خان و پـس از خروج از هند و ورود به افغانسـتان )1901( به 
قدرت چشم دوخته بودند و دیری نگذشت که با حشر و نشرشان در دربار حبیب الله شاه، به خانواده ی 
مصاحبـان معروف شـدند. نادرشـاه از امان الله شـاه بد می برد و شـورش کلکانـی را مقدمه ای برای 
تسخیر و انتقال قدرت از خاندان عبدالرحمان خان به خانواده ی مصاحبان می دانست.1 به همین دلیل 

1. بــرای شــرح مفصــل ظهــور و زوال حبیــب اهلل کلکانــی بــه کتــاب محی الدیــن انیــس، مؤســس و نگارنــده ی روزنامــه ی انیــس 
مراجعــه کنیــد. انیــس ذیــل عنــوان کتــاب چنیــن نوشــته اســت: »بحــران و نجــات؛ چگونــه ســوء اداره در مملکــت بحــران پیــدا 
ــرای ســقوط دادن  ــه جماعاتــی کــه در اطــراف ب کــرد و جماعــت دزدان از موقــع اســتفاده کــرده، زمــام داری نمودنــد؟ و چگون
ایــن دزدان پیــدا شــده بــود، یکــی پــس از دیگــری ســقوط کــرد یــا دســت از کار کشــید؟ باالخــره بــه چگونــه ایثــار و قربانــی و 

ــت؟« ــن نجــات یاف ــا وط فداکاری ه
محی الدین انیس، بحران و نجات، کابل: مطبعه ی انیس، 1308
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بالفاصله خود را از هند به افغانستان رساند و پس از راندن نیروهای درمانده ی کلکانی، کابل را از آن 
خود ساخت. دمی نگذشته بود که روزنامه ی اصالح، در شماره ی نخست اش چنین عنوان زد: »ورود 
و جلوس اعلی حضرت محمدنادرشـاه افغان«.1 نویسـنده ی بی نام و نشان این مقاله، روز ورود شاه را 

چنین توصیف کرده است: 
»در این روز فیروز یک نوع شـکفتگی و انبسـاط در طبیعت موجود بود. پارچه های ابرهای سفید 
چون امواج کف آلود اقیانوس در فضای الجوردی آسـمان شـناور بودند. اوراق زرد درختان از وزش 
بادهای خزانی بر روی سطح جاده پراکنده گردیده و گویا طبیعت با همه ی عظمت و بزرگواری خود 
در صدد استقبال این رادمرد بزرگ برآمده و پای انداز لطیفی از برگ های... رنگ زرد و سبز درختان بر 

روی زمین گسترده بود.« 
در ادامه ی مقاله، جمعی از »علما و اعیان« با دسته های گل از محضر جناب سردار غازی خواستند 
که بر وفق سنت نبوی، خلیفه و کفیل مملکت را معرفی کند. نادرشاه در پاسخ چنین می گوید: »وقتی 
اوضاع ابتر و خرابی مملکت در خارج به گوش من رسـید، به اقتضای مسـلک الیتغیر خویش اراده 
نمودم که یا مملکت را که مسکن و مأوای هموطنان عزیز من است و من وقف خدمات ایشان بوده و 
هستم، از چنگال دزدان بی رحم نجات بدهم و یا حیات آخرین خود را در این راه فدا سازم. لهذا، عین 
همین اظهار خود را به روزنامه جات هندی هم دادم، شاید شما مطالعه کرده باشید. پس در این صورت 
من خیال سلطنت نداشته و ندارم. امارت امری ست انتخابی و بایستی اجماع امت یک نفر را انتخاب 
کنند. البته تا وقت تشکیل لویه جرگه ی افغانستان من به حیث وکالت، زمام امور را به دست خواهم 
گرفت. ولی به هیچ صورتی منصب جلیله ی پادشاهی را قبول نخواهم کرد.« اما با اصرار و ابرام »علما 

و مشایخ و زعمای مملکت کلمه ی قبول از زبان مبارک اعلی حضرت نادرشاه افغان شنیده شد.«
ای نادر عزیزتر از جان خوش آمدی2      روح و روان ملت افغان خوش آمدی  

در صفحه ی آخر شماره ی اول روزنامه ی اصالح در ستون »حوادث داخلیه« با چند خبر چشمگیر 
روبه رو می شـویم. رسـیدن بیعت نامه ی حبیب الله: »روز گذشـته بیعت نامه های سیدحسـین خان و 
حبیب الله خانـ  با تعهداتی که ]در[ آینده از شـرارت و فسـاد دسـت گرفته اندـ  رسـید. ذات شـاهانه 
بـرای این کـه حبیب الله خان و سیدحسـین خان و باقی ارباب معیت شـان3 به حضور اقدس رسـیده 
بتوانند، هدایات کافی به محضر تعالی وزیرصاحب حربیه و سپه ساالر اعظم سردار شاه محمود خان4 

1.  اصالح، شماره ی یکم، 1308 
2.  اصالح، شعر از محمدسرورخان صبا: مفتش جلیله ی وزارت معارف، شماره ی یکم، 1308 

3. اصل: میعت شان
4. بــرادر نادرشــاه کــه پــس از محمدهاشــم خــان )1929 ـ 1946( بــر تخــت نخســت وزیری دولــت ظاهرشــاه تکیــه زد )1946 ـ 

1953( و حکومــت اســتبدادی برادرانــش را بــه میزانــی محــدود ســاخت. 

دادند و بیعت حبیب الله خان و سیدحسـین را قبول فرمودند.« همچنین در سـتون بعد، با »تلگراف 
اعلی حضرت امان الله خان« مواجه می شویم که »مسرت و شادمانی خود را« از تشکیل این پادشاهی 
ابراز کرده اسـت. پایین این سـتون، عنوان »تکرار بیعت« قرار دارد: »روز یکشـنبه آقای شمس الحق 
پیروی1 حبیب الله بچه ی سـقا و سیدحسین را به حاشیه ی قرآن عظیم الشـأن آورده و الطاف و مراحم 
اعلی حضرت محمدنادرشاه را نسبت به احوال حبیب الله خان بچه ی سقو و سیدحسین خان التماس 
و التجا کرد. اعلی حضرت غازی بار دیگر به سـردار شـاه محمود خان غازی وزیر حربیه و سپه ساالر 
اعظم تأکید اکید نسـبت به رفاهیت و مصونیت اهالی کوهدامن فرمودند و هدایات کافی نسـبت به 
حبیب الله و سیدحسـین خان و ارباب معیت شـان امر نمودند.« اما این فرمان حیله ای بیش نبود. در 
شماره ی بعدی اصالح، ذیل عنوان »جزای عمل« وقایع نگار با اشاره به خونخواهی مدام »مظلومین 
و ستم رسیدگان« دهشت و وحشت دوران سقاوی و تجمع همه روزه ی »فوج فوج و دسته دسته ی مردم 
به دور ارگ« برای احقاق حق شـان، با شـادمانی می نویسد که »]سرانجام[ شام روز گذشته از حضور 
اعلی حضرت غازی حکم اعدام ایشان صادر گردید... و حبیب الله با یازده تن از اطرافیانش تیرباران 

شدند.«2 
        گرچه یک عالم خراب از دست آن غدار شد   بچه ی سقاء کافر خوب شد مردار شد3    

در همین شماره، »خط مشی حکومت اعلی حضرت محمدنادرشاه افغان« چنین اعالم شد:
اول: امور مملکت موافق به احکام دین مقدس اسالم و مذهب حنفی اداره خواهد شد. حجاب در 

افغانستان موافق به دین و شریعت حضرت محمدی قائم خواهد شد. 
دوم: رشوت دهی، رشوت ستانی و شراب نوشی ممنوع است.

سـوم: برای حفظ اسـتقالل و نگه داشـت امنیت مملکت، قشون منظم با اسلحه ی ساخت جدید 
تشکیل خواهد شد. مسئله ی گرفتن عسکر به صورت قومی و خوش به رضا جاری می شود.

چهارم: مثل زمان اعلی حضرت امان الله خان مناسبات افغانستان با دول خارجه که جریان داشت، 
جریان خواهد کرد. 

پنجم: وزارت داخله در تعیین حکام و مأمورین والیات و حکومت های اعلی و کالن و باقی حکام 
اهتمام و توجه تام خواهد کرد. 

ششـم: مالیات را وزارت مالیه به صورت خوب اداره خواهد کرد و کوشـش خواهد نمود که تمام 
والیات اقساط مالیه را مثل سابق به خزینه ی دولت تأدیه کنند. 

1. اصل: پیر
2.  اصالح، شماره ی دوم، 1308

3. اصالح، شعر از شایق، شماره ی دوم، 1308
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هفتم: افغانستان می خواهد مناسبات تجارتی خود را با جهان قائم کند. کار راه آهن را زود از زود 
آغاز کند. معادن افغانستان را به کار اندازد. نهرهای آب برای زراعت تعمیر نماید. حکومت موجوده 

می خواهد وسایل زراعتی دنیای متمدن را تا به اندازه ی امکان در زراعت افغانستان تطبیق نماید. 
هشتم: هر وقت شورای ملی تشکیل و وکالی ملت جمع شوند، امید است که راه خوبتری نسبت 

به مسئله ی علم و فن یافته شود.
نهم: وکالی ملت از تمام اهالی به مرکز می رسند. وکال را اهالی از دانشمندان و علما و صادقان که 

ملت به آن ها اعتماد کلی داشته باشند، انتخاب خواهند شد. 
دهم: صدراعظم به انتخاب و منظوری شاهانه تعیین می شود و صدراعظم کابینه ی وزرا را تشکیل 

کرده، به حضور شاهانه معرفی می نماید و منظوری حاصل می کند.1 

1. خط مشی تلخیص شده است.

ماجرای خردزد خداداده و مشروعیت دینی حکومت

در صفحه ی چهارم شماره ی ششم اصالح، در ستون »فکاهیات«، یک فکاهی بی مزه، توهین آمیز اما 
پردامنه را می خوانیم:

»دزد خداداد!
روزی در محفل حکومتی هرات، خردزدی را با خر و صاحب خر آوردند. مدعی می گفت که خر 
 انکار می نمود. حاکم ازو پرسید: این خر را 

ً
از من است و این شخص دزدیده. ولی مدعی علیه جدا

از کجا کردی؟ دزد: خدا صاحب به من داده. حاجی اسماعیل معروف1 که در مجلس حضور داشته، 
به ناگهان از جا جسته و فریاد کرد: آه شناختم؛ دزد را شناختم. همه متوجه حاجی شدند و به یک زبان 
گفتنـد: خـوب جناب حاجی چه فهمیدی و دزد کیسـت؟ حاجی: یادتان هسـت2 که وکالی هرات 
بعد از مراجعت کابل چه می گفتند؟ حضار: چه طور؟ حاجی: از آن ها پرسـیدم بچه ی سـقو تخت 
پادشـاهی را چگونه متصرف شد؟ گفتند: بچه ی سـقو می گوید خدا صاحب به من داده. و چون این 
 دزد خر همین آدمی ست که می گوید: خر را خدا صاحب 

ً
جمله مخصوص دزدان است، لهذا، یقینا

به من داده.«3
نتیجه می گیریم آن که ادعا می کند که »خدا صاحب« مملکت و حاکمیت را به وی بخشیده، دزد 
و دروغگوست. این حکم دست کم از زمان عبدالرحمان خان جاری بود. او بود که کوشید با چاپ و 

1. منظور همان حاجی اسماعیل سیاه )1236ـ  1324( ملقب به گوزک، شاعر، طنزپرداز و والی اسبق غور است.
رک: عبدالغفور، آرزو، سیاه و سپید اندرون، ، تهران: انتشارات ترانه،1380

2. اصل: است
3. اصالح، شماره ی ششم، 1308
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نشر ابالغیه ها و رساله هایی چون پندنامه ی دنیا و دین، خود را حاکم مشروع ملت جلوه دهد.1 با این 
 نماینده ی خدا 

ً
حال، حتی عبدالرحمان خان نیز می دانست که این مشروعیت االهی نیست و او ابدا

بر روی زمین نیسـت. اسـامی حبیب الله شاه و امان الله شـاه و حبیب الله کلکانی تنها القاب آسمانی 
را با خود یدک می کشـیدند. امان الله شـاه به تأسی از اتاترک خود را »پدر ملت« و مردم را »فرزندان 
عزیز« خطاب می کرد و این در گزارش سفر چندماهه اش  به اروپا مشهود است.2 حبیب الله کلکانی 
بـا این کـه مردم را »رعایـای من« خطاب می کرد، اما در سلسـله فرامینش خود را »خـادم« خوانده و 
بارها از این پاراگراف مدد جسـته اسـت: »چون این خادم دین مبین حضرت سـید المرسلین خاص 
از برای ترقی و تعالی دین و مملکت عزیز افغانسـتان در راه جهاد و فی سـبیل الله کمر همت بسـته ام 
کـه برای شـما رعایای عزیـزم از اول الی حال معلوم و مبرهن خواهد بـود...«3 با این که هیچ کدام از 
پادشاهان و امیران افغانستان از احمدشاه ابدالی تا امان الله شاه خود را نماینده ی خلیفه ی امت اسالمی 
در افغانستان نمی دانستند، اما از دوران زمامداری امان الله شاه، به ویژه پس از تقلیل خالفت عثمانی 
به اقتداری معنوی )1922( و سـپس برچیده شـدن بساط اش از بستر سیاسی ترکیه ی معاصر، همان 
نیم نگاه مشـروعیت خواهانه ی شـاهان افغان به حکومت دینی نیز ازبین رفت.4 به همین دلیل در نظر 
اسماعیل سیاه، آن کس که ادعا می کرد »خدا صاحب« مملکت را به وی بخشیده، با خردزد دروغگو 
تفاوتی ندارد. فکاهی »دزد خداداد« یعنی این واقعیت تاریخی که مردم پس از قرن ها از زیر سـایه ی 
حکومت های محلی شـرع محور به عنوان امت/سلطنت وابسـته به خالفت خارج شده بودند؛ با این 
حال کماکان باید در زیر سـایه ی رحمت و شـفقت شاه/پدر قرار می گرفتند تا آن  زمان که جنبش های 

چپ ظهور کرده و تعریف دیگری از مردم ارائه کنند.        
نادرشـاه که همانند کلکانی مردم را »رعایای من« خطاب می کرد، برای جلب نظر مردم و قشـر 
آخوند و بخشیدن مشروعیت دینی به خود، چند ماه پس از جلوس بر تخت شاهی، جمعیت العلمای 

ــل: مطبعــه ی دارالســلطنه،  ــی الجهــاد، کاب ــر، کلمــات امیرالبــالد فی الترغیــب ال ــه جهــاد: میرباق ــاب ترغیــب ب 1. رســاله ای در ب
1304 ق

ــه ی  ــل: مطبع ــه، کاب ــاله ی موعظ ــی، رس ــد محمدزای ــداری و حقوق شناســی: گل محم ــد مســلمانی و دین ــاب قواع ــاله ای در ب رس
ــلطنه، 1310 ق دارالس

رســاله ای در بــاب اخــالق حمیــده ی اربــاب دیــن و دولــت: گل محمــد محمدزایــی، تحفه الملــوک، کابــل: مطبعــه ی دارالســلطنه، 
1312 ق

2. امان اهلل شاه، به ملت عزیزم، کابل: طبع آزاد، 1928
3. فرمان هــای شــماره 5542 عمومــی 1348 ق، 5543 عمومــی 1348 ق، 5544 عمومــی 1348 ق، 5553 عمومــی 1348 ق و 5547 

عمومــی 1348 ق
4. عبــدو فیاللــی انصــاری، در دیباچــه ی کتــاب »اســالم و مبانــی قــدرت« می نویســد: »پدیدآورنــدگان بســیاری بیــن لغــو خالفــت 
ــار  ــد: 1925، انتش ــرار می دهن ــالک ق ــب م ــخ را اغل ــد. دو تاری ــی قائلن ــی همزمان ــرای معاصــر نوع ــای ناب گ ــور جریان ه و ظه

کتــاب اســالم و مبانــی قــدرت؛ 1928، تأســیس جنبــش اخوان المســلمین توســط حســن البنا.«
علی عبدالرازق، اسالم و مبانی قدرت، دیباچه ی فیاللی، 47 

کابل را ایجاد می کند. در شماره ی نهم اصالح، نادرشاه در ذیل عنوان »اعالن تشکیل جمعیت العلماء 
در کابل« چنین ادعا می کند: »چون این خادم اسالم و بهی خواه ملت محبوبم عموم سکنه ی افغانستان، 
یگانـه نقطه ی نظر خودم را به ترقی دین مبین اسـالم و آسـوده حالی و تعالی شـما رعایـای گرام خود 
 خواسـتارم تا تمام ترقیات مطلوبه و عمده ی اسـباب رفاه و آرامی تمام 

ً
قرار داده ام، از این جهت جدا

سـاکنین این خطه ی پاکیزه ی افغانسـتان را داخل دایره ی شـریعت غرای احمدی، و به تعقیب سنت 
سـلیه و رفتار مرضیه ی پیشـوایان عظام اهل اسـالم از قوه  به فعل بیاورم. از این جهت چنان تصمیم 
و اراده فرمودیم تا یک جمعیت العلمای عالی را در مرکز سـلطنت افغانسـتان که مشـتمل بر علمای 
اعالم و فضالی کرام و دانشـوران عظام و بهی خواهان عالم اسـالم، از تمام والیات و حکومت های 
اعالی افغانسـتان باشند، تشـکیل و دایر بفرماییم.«1 در مرامنامه ی جمعیت العلما آمده است که این 
جمعیت از دو نوع اعضا تشکیل شده: اعضای انتخابیه و اعضای طبیعیه. تعداد اعضای انتخابیه 20 
تن است و از والیت های کابل )4 نفر(، هرات )2 نفر(، قطغن و بدخشان )2 نفر(، حکومت اعالی 
جنوبـی )2 نفـر(، حکومت اعالی میمنـه )1 نفر(، قندهار )3 نفر(، مزار شـریف )2 نفر(، حکومت 
اعالی مشرقی )3 نفر( و حکومت اعالی فراه و چخانسور )1 نفر( برگزیده می شوند. اعضای طبیعیه، 
برعالوه ی رئیس دارالعلوم عربیه، نماینده ی محاکم عدلیه ی کابل، نماینده ی ریاست تمیز، خطیبین 
عیدین و خطبای مساجد پل خشتی و شاه دوشمشیره، شامل تمامی ذوات علما و روحانیونی می شود 
که بدون محدودیت توسـط شـاه انتصاب می شـوند. خطر این جمعیت حتی در همان دوران و برای 
همان مردم نیز جدی بود. در ماده ی چهارم بخش »وظایف جمعیت العلما« چنین می خوانیم: »امر 
]به[ معروف که وظیفه ی فردی و اجتماعی افراد مسلمان ها است، شیوع یابد و در اطراف موضوعاتی 
که جمعیت مقرر فرماید، اشخاص مناسب این کار به همه ی اطراف گماشته شوند.«2 اما خطر بزرگتر 
بسـتن مقرری بر آخوندها و جیره خواری آن ها از ارگ بود. نادرشـاه با کمک این نیروی مواجب گیر، 
می توانست به مانند کلکانی به راحتی علیه آنان که او و حکومت اش را فاسد می خواندند و بغاوت را 

ترویج می کردند اقدام کند.

1. اصالح، شماره ی نهم، 1308
2. مرامنامه و صورت تدویر مجلس جمعیت العلمای افغانستان، کابل: مطبعه ی عمومی سرکاری، 1308،3 
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بارقه های سوسیالیسم در افغانستان و فرار م. حسن سلیمی

حسن سلیمی مدیرمسئول روزنامهـ  و به واقع هفته نامه یـ  اصالح بود؛ البته تا نشر شماره ی یازدهم. 
اصالح تا همان زمان هم به اندازه ی کافی به محافظه کاری، چاپلوسی درباریان و توصیفات تهوع آور از 
شاهنشاهی شهره شده بود. ورق ورق این روزنامه پر بود از خیرات ها و بخشش ها، تعیینات و مقرری ها، 
تلگراف هـای تبریکیه، شـعر و سـرودهای ملیـ  میهنی و حملـه به حامیان امان الله شـاه و طرفداران 
کلکانی. حتی در صفحه ی سوم  همین شماره ی جنجالی یازدهم نیز ستونی به نام »از والیت کابل« 
وجود دارد که در آن نام جمع بزرگی از باشندگان والیت های گوناگون ذکر شده، کسانی که به جرائم 
امنیتی به ویژه همکاری با حکومت کلکانی، یا زندانی شده  اند، یا تیرباران شده اند و یا هم سرشان بریده 
شده و در چهارسوهای پایتخت و در انظار به نمایش گذاشته شده است. اما شامه ی دیکتاتوری قوی تر 
از آن بود که ناله نامه ای چون »چرا محزون شدم« را نتواند حس کند و بر آن انگ ترویج سوسیالیسم 
نزند. این متن را شخصی با نام »ع. حمید« نوشته بود و مدیرمسئول نیز آن را در آخرین ستون آخرین 

صفحه ی روزنامه گنجانده بود: 
»کابل و کهسـارش در زیر یالن عظیم الشـأن برف مسـتور گردیده. کابل ساکت است و سرد مثل 
یخچـال بزرگـی می نماید و گویـا مرده ای سـت در کفن پیچیده. هیچ آثار خوشـی و خوشـبختی در 
 گوش های خود را به شال های گردن 

ً
جاده های فراخ و وسیعش پدیدار نیست. آیندگان و روندگان غالبا

پنهان نموده، زودزود می گردند. انسان خیال می کند سرما قمچین شان می کند. 
برف خنک برای کسانی خوشایند است که در زیر صندلی1 آرام نشسته، با عائله و اطفال خود خوش 

1. کرسی ای که زیرش آتش گذارند

می گذرانند. گاه گاهی از پشت آیینه های پرغبار اتاق خود نظری به آسمان و کلوله های برف انداخته، 
طبیعت را مغلوب خود می پندارند. بلی زمستان است و با این هم، چون بایست زیست، باید کار کرد 
و اداره رفت، از این روسـت که دیروز از جاده ی »کافه ی ولی« می گذشـتم، چه دیدم و چه فکر نمودم 

و چه فهمیدم؟ 
در کنار سـرک طفل بی کسـی را دیدم پاها برهنه، فقط پیراهن کرباسی پاره پاره در بر و رخسارش 
که در حقیقت باید زرد باشـد، از شـدت سرما سـرخ، لرزان و از خنک فوق العاده دندان زنان می دوید 
و می گریست. در دستش چند قوغ1 آتش که از برای آن همه گدایان بر سرک نشسته، لرزیده، گریسته 
»یاالله برای خدا« می گویند، چه اثری خواهد داشت؟ طفلک بیچاره ممکن است چند روز دیگر از 
سـرمای زیاد سـینه وبغل شده، روح رنج برده ی خود را تسلیم نماید. زیرا نه پول دوا ]دارد[ تا حکیم را 
بخواهد و نه رمقی ]دارد[ که به2 شفاخانه خود را برساند. طفلک گریست، لرزید، درخواست نمود و 

رفت... پول نداشتم شرمیدم. 
آخ طبیعت ظالم! آن پسرهایی که مادرهایشان هر روز برایشان کاله های ابریشمی، دستکش های 
پشمی و هرگونه لباس های مزین می دوزند و یا می بافند هم نطفه ی انسان اند و این طفلک هم. اینک نه 
تعلیم خواهد خواند و نه تربیه خواهد شد. نه از لذات زندگی بهره ای خواهد برد. آن خوشبختی چرا و 
این بدبختی چرا؟ آن خوشبخت خواهد بود چرا ]که[ از والدین غنی تولد شده است و این3 بدبخت 
خواهد بود چرا ]که[ پسر جوالی ست... مگر آیا خودش این تولد را خواسته است؟ معلوم است نی. 

او هم دل دارد و می خواهد پولدار باشد. او هم روح دارد و می خواهد لطف بیند. او هم نفس دارد 
و می خواهد باعزت باشد. مگر مقامش دلیل بر ذلتش خواهد بود؟ اینک پول ندارد، بی تعلیم خواهد 
ماند. حال آن که... طفل مذکور یمکن نابغه ی وقت خود می شـد اگر تعلیم می گرفت. طبیعت ظالم 
است؛ چه بعضی مردم را امتیاز داده، دیگران را موقع نمی دهد و در پشت پرده آن ها را محکوم به ظلم 

می نماید. 
آخ این چه حال است و این چه روزگار! دنیا به کام کیست و از برای چیست؟ آیا ممکن است کسی 

فلسفه ی زندگی را بداند؟ وای طفلک لرزان روحت در خطر است.«4
این بیان وضعیت روزمره و گزارش یک روز برفی، به عنوان خطری بزرگ شـناخته شـد. بیانیه ای 
که تیغ تیز سوسیالیسم را تیزتر می کند. آن ها که تصور می کنند یا تأکید دارند سوسیالیسم در افغانستان 
غیرقابل اجراست زیرا این جامعه هنوز نتوانسته خود را از دام نظام نیمه فئودالیستی برهاند و در بستر 

1. واژه ی ترکی به معنی: زغال گداخته؛ شراره
2. اصل: در
3. اصل: آن

4. اصالح، شماره ی یازدهم، 1308
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نظام سـرمایه داری قرار گیرد، با چنین دیکتاتوری ای که تاب و تحمل نقد حقیقت فقر جاری در زیر 
پوسـت شـهر را ندارد، همدل اند. آن ها نمی دانند که صحبت از بی عدالتی، فقر، اختالف طبقاتی و 
دیکتاتوری احمقانه، می تواند در فاصله ای دور از کمونیسم تکوین یافته مطرح شود. مگر »ع. حمید« از 
 نامی 

ً
سوسیالیسم چه می دانست؟ چقدر با اطمینان می توانیم بگوییم تا هنگام نوشتن چنین متنی اصال

از کمونیسـم شـنیده باشد؟ کار ع. حمید ساده بود. او همه چیز را دیده بود. کار او شهود بودـ  نظاره ی 
وضعیت شـهر. دیکتاتوری، سـلیمی را به دلیل نشـر آنچه جاری ست مجبور به فرار می کند به فرض 
آن که چنین گستاخی ای دیگر تکرار نمی شود. اما، خورشید همیشه تابان است و نمی توان آن را نادیده 

گرفت. گاهی حرمش را حس خواهی کرد، گاهی نورش را خواهی دید و گاهی نیز خودش را.
همزمان با فقر گسـترده و فالکت عمومی، نادرشاه با نیم نگاهی به مدرنیزاسیون دیکتاتورمآبانه ی 
رضاخان در ایران و اتاترک در ترکیه، طرح غیرعلنی و تدریجی سیاسـت سـرمایه ی مالی، رهاسازی 
بنگاه های تجاری از چنگ مالکیت دولتی و همچنین تدوین نظام مالیاتی مدرن را روی دست گرفت. 
شماره ی شانزدهم اصالح نشان می دهد که سیستم مالیات بندی حتی بر روی کشت کوکنار و تولید 

مواد مخدر نیز وضع شده است: 
»محصـول تریـاک: راجع به محصول تریاک اهالی قطغن و بدخشـان چند نفر عرض نمودند که 
همه  سـاله محصول به صورت خس بری1 اجرا می شـود، در این صورت چون مردم هم به داد2 خود 
و حکومت به گرفت خود درست حالی نمی شود و هم احتمال اختالس این مالیه می رود، لهذا امید 
است اگر به صورت اساسی مالیه بسته شود. اعلی حضرت فرمودند: اگر تمام اهالی بدین نوع که شما 
می گویید رضا می دهند، البته در اخذ مالیه ی آن به صورت اساسـی یک سرشـته خواهد شد. و اال در 
موضوع این که در گرفت محصول تریاک مغلطه کاری وقوع نشود و مال بیت المال عادالنه رسیده و به 

رعایا هم تسهیالتی به هم رسد، فکر اساسی کرده می شود.«3 
و سپس در همین شماره، اعالن »اعطای انحصار اخراجات روده« را می بینیم: »وزارت تجارت 
آمـاده اسـت بر این که از تاریخ اول حمـل 1309 امتیاز پیداوار کلیـه ی روده ی حیوانات مملکت راـ  
که از 6 سـال به این طرف امتیاز تجارت مذکور را شـرکت تجاریه ی امانیه داشـتـ  به یک شرکت و 
یا یک نفر تاجر مایل این معامله به موجب مفاهمه اعطا نماید.« اقدامات نادرشاه در مالیات بندی و 
خصوصی سـازی با کوشش وی برای تشکیل حکومتی اشراف سـاالر همراه بود. پیش از وی، بساط 
 
ً
دارایی کشور را امان الله شاه و کلکانی جارو کرده بودند. کشوری که بیش از نیمی از عوایدش را صرفا

1. اصل: خس ری
2. اصل: ...دد

3. اصالح، شماره ی هفدهم، 1308

از مالیات بر زمین و حاصالت کشاورزی به دست می آورد، تاب ماجراجویی ها و خام فکری امان الله 
شـاه و بخشـایش های بی حساب وکتاب کلکانی را نداشـت. در چنین اوضاعی، نادرشاه چاره ای جز 

رجوع به خوانین نمی دید: 
»تشـکیل سـر اوس: حضـور اعلی حضـرت همایونـی تصویـب فرموده انـد کـه از خان زاده ها و 
ملک زاده ها و اوالدهای اشخاص معزز و صاحب رسوخ افغانستان جمعیتی در مرکز خواسته به نام سر 
اوس ها. آن ها را شامل مالزمت نموده، تحت تربیه و تعلیم بیاورند. بناًء علیه از حضور ملوکانه در رأس 
این جمعیت حضرت عالی آقای اسدالله خان پسر اعلی حضرت شهید1 و خواهرزاده ی اعلی حضرت 
همایونی به حیث سر سر اوسی مقرر و به اداره ی این امور عهده وار شده اند تا برای وطن و ملت خود 
که تربیت ایشان ذیدخل است، خدمت نمایند. در باب جلب افراد و تشکیل سر اوس ها، به مقامات 

الزمه اوامر صادر گردیده و انتظام امور موظفه ی این تشکیل به وزارت حربیه متعلق گردیده است.«2
سرمایه ی مالی در زمان نادرخان و به شکل ابتدایی اش زیر نام »اعطای انحصار« به بخش مهمی از 
»روند رشد اقتصاد و تجارت« بدل گشت و بعدها نظام بانک داری آن را تکمیل ساخت. اما باید دانست 
 زمینه را برای بنگاه های کالن تجاری مهیا نمی ساخت؛ 

ً
که حکومت نادرشاه با اخذ این سیاست، صرفا

 بنگاه های تجاری و درآمدزای دولت و بخش اعظمی از منابع طبیعی و محیط زیستی کشور 
ً
او مستقیما

را بـه انحصار و بهره برداری بخش خصوصی سـپردـ  این سیاسـت با آنچه کـه در غرب و به صورت 
تدریجی از مرحله ی قطع ید دولت از بازار آغاز شد و سپس به خصوصی ساختن برخی از نهادهای 
غیرنظامی انجامید، تفاوت داشـت. در شـماره ی بیسـت ودوم اصالح، ذیل عنوان »قرارداد فی مابین 
وزارت تجارت و شرکت اصالح« می خوانیم که »وزارت تجارت در زیر اداره ی اعلی حضرت غازی 
به کارهای مهمی شـروع کرده، از آن جمله اعطای انحصار تجارت نباتات مملکت و امتیاز سـاختن 
بند شـادیان از نواحی مزار شـریف است به شـرکت اصالح.«3 در ماده ی اول این قرارداد آمده است 
که »حکومت افغانستان به واسطه ی وزارت تجارت، امتیاز تمام گیاهان مملکت خود را چه دشتی و 
کوهی و چه در باغاتـ  ]که[ به صورت خودرو پیدایش داردـ  به شرکت اصالح در حین مدت بیست 
سـال به طور انحصار می دهد.« در ماده ی هجدهم نیز محاسـبه شده که: »راجع به منفعت ساالنه تا 
اندازه ی 5 لک روپیه اگر شرکت منفعت نماید، فایده ی دولت بیست فیصدی محسوب خواهد بود. 
اضافه از 5 لک روپیه آنچه منفعت شـرکت شـود، از قرار مناصفه یعنی 50 فیصدی از پول اضافه ی 

1. این اعلی حضرت شهید که نادرشاه به او ارادت خاص داشت، همان حبیب اهلل شاه است. 
2. همان، ص4

3.  ایــن جملــه کــه وزارت تجــارت در زیــر اداره ی اعلی حضــرت غــازی بــه کارهــای مهمــی شــروع کــرده، بســیار مهــم اســت؛ 
زیــرا رونــدی را نشــان می دهــد کــه از نادرشــاه شــروع شــد و تــا نخســت وزیری داوودخــان ادامــه یافــت.
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مذکور به حکومت خواهد پرداخت.« یعنی 80 درصد درآمد صادرات گیاهان خودروی افغانسـتان 
به کیسه ی شرکت می ریزد؛ آن هم به احتمال قوی بدون درنظرداشت قید 5 لکی؛ زیرا با وجود فساد 
اداری جاری در کشـور، دلیلی وجود نداشـت که درآمد سالیانه ی شـرکت از این تجارت، در واقع بر 
روی کاغذ از حد مقرر شده بیشتر شود. در ماده ی هشتم قرارداد امتیاز ساختن بند شادیان بلخ نیز آمده 
است که »هر قدر سمنت و سامان آهنی که مخصوص صرف بند مذکور از خارج خریداری و آورده 
شود، از محصول گمرکی معاف باشد.« این در حالی ست که جنگل داری شرکت در اطراف بند نیز 

طبق ماده ی 7 از مالیات بر فروش الوار معاف است. 

لویه جرگه ی 1309 و تحکیم دیکتاتوری نادرشاه

سرانجام نادرشاه آنچه را که در زمان جلوسش وعده داده بود، عملی کرد. برادرش محمدهاشم خان 
را بـه حضـور طلبید و چنین گفت: »چون وطن عزیز ما پـس از طی کردن دوره ی مدهش انقالب در 
 به حال سکون و آرامش است و با فضل ایزد منان کارها 

ً
سایه ی رحمت و فعالیت اولیای امور مجددا

 در خط  مشی 
ً
درست و منظم شده است، خواستیم »خط حرکت آینده ی مملکت« راـ  چنان که قبال

خـود تذکـر داده ایمـ  به موافقت و مواجهه ی نمایندگان ملت تعیین کرده و در تحت مقررات تکاملی 
نافعی قرار دهیم.«1 بنا به گفته ی غبار، »منظور از این جرگه دو چیز بود: یکی ابطال آن تصاویب مترقی 
که در جرگه ی انتخابی سال 1307 شمسی در پغمان2 شکل قانونی به خود گرفته بود؛ از قبیل: الغای 
القاب و لباس رسمی مأمورین، تعیین دارایی هنگام دخول در خدمت دولت و از مصارف شخصی 
خود حساب دادن، قانون استخدام، تجدید اختیارات قضات و حکام، تأسیس اداره ی تفتیش عمومی، 
تعیین جزا بر اساس قانون مدونه ی قبلی و تعیین جزای نقدی، تشکیل محاکم عصری و مدنی، آزادی 
مطبوعات و انتقاد، الغای نکاح صغیره و تعیین سـن ازدواج، آزادی رفع حجاب زن، شـرط داشـتن 
شهادتنامه برای مالها، تبدیلی عالمت بیرق ملی، تأسیس شورای ملی 150 نفری باسواد و امثالها... 
لهذا، از یک طرف مصوبات قانونی جرگه ی پغمان باطل شـد و از دیگر طرف ضد شـاه امان الله که 
درخواست عین المال خودش را از نادرشاه نموده بود، فیصله ی نمره پنج جرگه منتشر گردید. در این 
فیصله نامه مورخ 22 سنبله ی 1309 امان الله خان به نام خائن ملت و دزد دارایی افغانستان موسوم و 

1. اصالح،1309،شماره ی شصت ودوم، 
2. رک: د اساسی قانون د شورا کالنی، کابل: مطبعه ی دولتی، 1369، صص 118ـ  128
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ثروت ُبردگی او واپس خواسته شد.«1 

ببینیـد کـه این جرگـه چه کرد، چه به حال و روز ما آورد و چـرا امروزه نیز باید از تدویر جرگه های 
 مخالف ثبت دارایی مقامات 

ً
حتی نمایشـی هراسید. دولت اشراف ساالر و مالک محور نادری قطعا

بود. به ویژه آن گاه که در صدر نظام سه برادر تکیه زده بودند. آیا حکومتی که محمود سامی بدنام را به 
همراه یک چهره ی مردمی محاکمه می کند، حکومتی که لودی را به خیانت ملی متهم کرده و تازه پس 
از سلسله جلسات نمایشی، صدور حکم نهایی دادگاه را منوط به رأی اعلی حضرت همایونی می کند، 
آزادی و اسـتقالل قـوه ی قضایی اش را به تمسـخر نمی گیرد؟ فیصله ی دیگر جرگه پیرامون شـورای 
ملی بود. شورایی نمایشی که به وسیله ی جمعی از ریش سفیدان ازهمه جا بی خبر، خوانین اطراف و 
خان زاده ها و مالک های معزز تشکیل شده بود و جز اطاعت از فرمان های ذات اقدس همایونی کاری 
از آن ساخته نبود. تشکیالت چنین شوراهایی تا هنگام ایجاد سازمان خلق و وطن و ورود کسانی چون 
محمودی و غبار به شورای ملی پابرجا بود. در 8 عقرب 1310 »اصولنامه ی اساسی دولت افغانستان« 
تحریر می شـود. این اصولنامه مشت دیگری ست بر دهان دموکراسی. در ماده ی پنجم آن ذیل عنوان 
»حقوق پادشاه« چنین آمده است: »... بناًء علیه ی ملت نجیبه ی افغانستان متعهد می شوند که سلطنت 
افغانستان به خاندان این پادشاه ترقی خواه مملکت به انتخاب اعلی حضرت پادشاهی و اهالی افغانستان 
انتقال می کند.« و بالفاصله برای این که بدفهمی ای رخ ندهد، تبصره ای را پیش می اندازد و می نویسد: 
»خاندان عبارت اسـت از اوالد ذکور کبیر و برادر.« در ماده ی هفدهم می نویسـد که ضبط امالک و 
اموال اهالی ممنوع است. اما استثنایش مشخص است: امان الله شاه. »به استثنای کسانی که در خارج 
مملکت متوقف بوده و علیه حکومت افغانستان تحریکات و نشریات می نمایند.«2 زیرا این امان الله 
شاه بود که ادعایـ  البته به ناحقـ  عین المال خود را داشت و حکومت نادری را به دلیل ضبط امالکش 
با حکومت سقوی همسان می دانست. در ماده ی بیست وسوم تذکر داده است که مطبوعات و اخبارات 
 شامل 

ً
داخله که خالف مذهب نباشد، آزاد است. اما همان طور که پیش از این گفتیم، این آزادی صرفا

توصیف کردار، گفتار و پندار نیک شاه و درباریان می شد و باقی صداها یا در گلو خفه شده و یا هم به 
سرنوشت سلیمی دچار می شدند. 

1. غالم محمد غبار، افغانستان در مسیر تاریخ، کابل: انتشارات میوند، 1381، ص 100
2. رک: د اساسی قانون د شورا کالنی، کابل: مطبعه ی دولتی، 1369، صص 129ـ  142

پدیده ی عبدالمجید زابلی: پوست قره قل، زبان پشتو و کودتای هفت ثور

پس از سرکوب مخالفان داخلی و اطمینان از تحکیم بنیان های دولت شاهی، نادرشاه طرحی را برای 
راه اندازی مجدد کارخانه های دوره ی امانی و همچنین تأسیس برخی از کارخانه های خرد و متوسط 
روی دسـت گرفت. کارخانه ی صابون سـازی در دلو 1309 تأسیس و در جوزای 1311 به بهره برداری 
رسید. کارخانه ی کنسروسازی در سنبله ی 1311 تأسیس و در اسد همان سال گشایش یافت. کارخانه ی 
روغن گیری در سنبله ی 1310 تأسیس و در حمل 1311 به بهره برداری رسید. کارخانه ی دکمه سازی 
در قوس 1309 راه اندازی شد. کارخانه ی نجاری مرکز در 1309 راه اندازی شد. کارخانه ی جوراب 
و بنیان بافی در 1309 راه اندازی شـد. کارخانه ی نخ ریسـی و پارچه بافی در سـنبله ی 1311 تأسـیس 
شـد. کارخانه ی پشمینه بافی در قندهار گشـایش یافت. کارخانه ی نجاری داراالمان در 1311 دوباره 
راه اندازی شد.1 همچنین در سال 1310، نمایندگی تجاری افغانستان در لندن گشایش یافت. اتاق های 
تجارت، موزیم صنعتیـ  معدنی، اداره ی فنی نسل گیری و اداره ی حفظ صنایع در کابل ایجاد گردید.2 
در سـال 1310 و در شـماره ی دوم مجله ی اقتصاد، وزیر وقت تجارت، در مجلسـی که برای سنجش 
عواید گمرکی پایان سال ترتیب شده بود، خطاب به نادرشاه از تأسیس یک شرکت سهامی برون مرزی 
پرده برمی دارد: »انکار ندارم ]که[ در طول سال گذشته با موافقت تجار، یک شرکت اسهامی در مرکز 
و نمایندگی های تجارتی در لندن و پیشاور از طرف وزارت تجارت تأسیس شده و بعضی هم در شرف 
تأسـیس است.«3 در میانه ی سـال های 1931 تا 1937 شرکت های سهامی رشد بی سابقه ای داشتند 

1. سالنامه ی کابل، انجمن ادبی، 1311، ص 117
2. مجله ی اقتصاد، کابل: وزارت تجارت، شماره ی دوم، 1310، ص 3 

3. مجله ی اقتصاد، شماره ی دوم، 1310، صص 29ـ  30 



سرمایه ی مالی  3637  یا سوسیالیسم یا توحش

 حضور، فعالیت و دسـت باز یکی از تاجران بزرگ هرات در سیاسـت سرمایه ی 
ً
و دلیل اش نیز صرفا

مالی )1930( دولت نادری بود. این تاجر عبدالمجیدخان زابلی نام داشت. سالنامه ی 1311 بی دلیل 
و نابه جـا در صفحـه ی 369ـ  پـس از عنوان شـئون عائله و پیش از نگه داشـت تخم مرغـ  عکسـی از 
مجید زابلی انداخته و وی را چنین توصیف کرده است: »آقای عبدالمجیدخان رئیس شرکت اسهامی 
افغانسـتان، یکی از جوانان فعال و وطن پرسـت مملکت بوده، تحصیالت ابتدایی]اش را[ در هرات 
]گذرانده[ و در شعبه ی اقتصاد در ماسکو تحصیل خصوصی نموده است. عبدالمجیدخان 12 سال 
 در ترقی اقتصاد افغانستان، از 

ً
در روسـیه و 2 سـال در جرمنی مشغول تجارت افغانستان بوده و ضمنا

قبیل تأسیس اولین شرکت در هرات و سایر امور تجارتی نسبت به اقتصادیات مملکت ابراز فعالیت 
نموده است.«1 

سـالنامه ی 1312 به طور مفصل تاریخچه ی تشـکیل »شرکت سـهامی ملی افغان« را ارائه کرده 
است. طرح اولیه ی تأسیس این شرکت ابتدا توسط نادرشاه به محمدهاشم خان نخست وزیر پیشنهاد 
می شود. شرکت به تاریخ 4 دلو 1309 با سرمایه ی 5 میلیون افغانی تأسیس می شود. البته از این سرمایه 
 نیم میلیونش متعلق به سرمایه داران بود و متباقی هزینه را دولت متقبل شده بود. این شرکت ابتدا 

ً
صرفا

زیر نظر وزارت تجارت قرار داشـت. تا سـال 1311 دولت یک میلیون از سرمایه اش را از این شرکت 
خارج ساخت. این خالی یک میلیونی را با حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی جبران کرد. اما از 
28 سنبله ی 1311 طبق رأی مجلس عالی وزرا، اداره ی شرکت به کلی به سرمایه داران داخلی واگذار 
شده و نام شرکت نیز به »شرکت اسهامی ملی افغان« تغییر کرد. سرمایه ی ابتدایی شرکت 35 میلیون 
 به 

ً
افغانی تعیین شد و دولت تنها 30 درصد از سهام را در اختیار گرفت. شرکت در 9 ثور 1312 رسما

عنوان یک شرکت خصوصی شروع به کار کرد. 
تشکیالت:

رئیس شرکت: عبدالمجیدخان 
معاون عمومی: دوست محمدخان

نمایندگی در والیات: غزنی، قندهار، فراه، هرات، میمنه، اندخوی، مزار شریف، قعله نو، کالت، 
دکه و مشرقی

نمایندگی در خارج کشور:
نماینده و مدیر عمومی هند: محمدعمرخان

نماینده و مدیر عمومی پیشاور: میرزاخان محمدخان

1. سالنامه ی کابل، انجمن ادبی، 1311، ص 369

کفیل نمایندگی کراچی: محمدیعقوب خان
کفیل نمایندگی چمن: میرزا عبدالرئوف خان

کفیل نمایندگی لندن: عبدالقادرخان
نمایندگی برلین: عبدالرئوف خان

ارتباط شرکت با بانک های خارجه:
امپریل بانک هند

کنتوارنت سیونال دسکونت دی پاریس شعبه ی بمبئی
کنتوارنت سیونال دسکونت دی پاریس 

دویچ بانک دسکنتو گزل شافت برلین
ویست منستر بانک لمتد لندن

ویست منستر بانک لمتد پاریس1
در اینجاست که برای آن ها که هنوز با نیشخند به تاریخ معاصر افغانستان می نگرند و تصورشان این 
است که چپ افغانی از روی زمین های کشاورزی بپاخاست و نتوانست ارتباط اش را با یک جامعه ی 
 این جریان از درون 

ً
سنتی و یک نظام غیرسرمایه دارانه برقرار سازد، باید خاطرنشان ساخت که اتفاقا

تضادهای نهفته در دولت و شهر، علیه رشد سرمایه ی مالی و موازی با ظهور بورژوازی شهری شکل 
گرفت و سـپس به روسـتاها رجوع کرد. در همان ابتدای دهه ی دوم شمسی، دولت نادری و سپس در 
دهه های بعد، دولت هاشـم خان و شـاه محمود با بذل و بخشـش و سخاوتمندی تمام، بخش بزرگ 
و قابل توجهی از واردات و صادرات کشـور را به یک شـرکت خصوصی و جناب عبدالمجید زابلی 

بخشیده بودند. 
امتیـاز خریدوفروش مسـکوک داخله و خارجه و صرافی، تهیه ی سـکه ی خارجه و نقره و طالی 
کارامد حکومت، خریداری مایحتاج و مایلزمه ی جنسی دوائر حکومت که تعلق می گیرد به واردات 
از خارج، فروش مواد معدنی و تجارتی افغانسـتان در خارج، حقوق تبادله ی خزائن داخله به اسـاس 

مصوبه ی جلسه ی تاریخی 28 سنبله ی 1311 مجلس وزرا.
امتیاز انحصار واردات قند و شکر از خارج به افغانستان به تصویب مجلس عالی شورا و مجلس 

عالی وزرا و صحه ی سنیه ی پادشاهی از تاریخ اول سنبله 1312 الی مدت 7 سال. 
امتیاز انحصار واردات موتر و سامان کارامد موتر از خارج به افغانستان به تصویب مجلس عالی 

وزرا و منظوری حضور مبارک شاهانه.

1. سالنامه ی کابل، انجمن ادبی، 1312، صص 176 و 177



سرمایه ی مالی  3839  یا سوسیالیسم یا توحش

امتیاز سـهم 300 هزار جلد پوست قره قلی به اساس تقسـیمات ردیف )ب( ماده ی اول الیحه ی 
انحصار تجارت پوست قره قلی و تصویب مقامات صالحیت دار. 

اشتراک سهم یک میلیون افغانی از جمله ی اسهام شرکت انحصار پترول
سال بعد شرکت سهامی ملی افغان انحصار فروش تریاک را نیز در اختیار می گیرد و آن طور که در 
سالنامه ی 1313 آمده »برای اولین دفعه در تاریخ افغانستان در سنه ی 1313 تریاک افغانستان به اروپای 

مرکزی حمل و به جاپان نیز نمونه هایی فرستاده شد.«1 
 موظف بود که »تجارت را 

ً
در مقابل تمامی این بذل و بخشـش ها، شـرکت سـهامی افغان صرفا

گسترش دهد« و »صنایع داخلی را تأسیس کند« که در هر دو کار نیز ناموفق عمل کرد. آقای زابلی در 
 به عنوان وزیر اقتصاد کابینه ی هاشم خان تعیین می شود. شعبه ی تفتیش وزارت به 

ً
سال 1317 رسما

سید شمس الدین خان مجروح و مأموریت تحریرات نیز به میرمحمدصدیق فرهنگ سپرده می شود.2 
پیش از آن که جناب عبدالمجیدخان زابلی بانک مرکزی یا همان د افغانستان بانک را در سال 1939 
تأسیس کند3 و اشرف غنی رئیس جمهور حکومت وحدت ملی وی را از بنیان گذاران اقتصاد مدرن 
افغانستان بداند، سرمایه ی شرکت در جریان تبدیلش به بانک ملیـ  باز هم به ریاست زابلی )1934( 
ـ به 3.5 میلیون دالر رسـیده بود. اما همین سـرمایه با ورود سـهام داران جدید به بازار پرسود واردات 
و صادرات و سرمایه داری پررونق تجاری در افغانستان، به مرز 40 میلیون دالر در سال 1948 رسید 
ـ سـه سـال پس از پایان جنگ جهانی دوم و دو سـال پس از نخسـت وزیری شـاه محمودخان. بعد از 
آن که عبدالمجیدخان سـود کافی را به کف آورد، وارد کارزارهای سیاسـی شـد. ابتدا با قیل وقال های 
محمدگل خان مومند درباره ی خطر روزافزون گسـترش زبان فارسـی همراه شـد و سـپس از تأسیس 
کلوب ملی به رهبری داوودخان )1950( و شعار هیتلری یک نژاد یک میهن حمایت کرد.4 حکومت 
شاه محمود کوشید تا از حوزه ی نفوذ این سرمایه دار بکاهد. در سال 1946 »دیپوی مرکزی تجارتی 
دولتی و شرکت های بزرگ« را بنیان گذاشت تا حساب و کتاب شرکت ها را زیر نظر داشته باشد. در 
1947 انحصار صادرات پشـم و قره قل شکسـته شـد و از چنگ زابلی درآمدـ  با این که در سالنامه ی 
1325 آمده که این الغای انحصار به پیشنهاد خود زابلی بوده5ـ  و در سال 1330 نیز زابلی از وظیفه ی 
وزارت اقتصاد سـبک دوش شـد و جایش را میرمحمد حیدرخان حسینی اشغال کرد.6 از دهه ی 60 
میالدی دیگر کمتر نام عبدالمجید زابلی را می شنویم، تا این که کودتای 7 ثور فرا می رسد و نورمحمد 

1. سالنامه ی کابل، انجمن ادبی، 1313، ص 231
2. سالنامه ی کابل، انجمن ادبی، 1317، صص 23 و 123

3. سالنامه ی کابل، پشتو تولنه، 1320، ص 120
4. رک: محمدصدیق فرهنگ، 1385، افغانستان در پنج قرن اخیر، تهران: مؤسسه ی انتشارات عرفان،690 

5. سالنامه ی کابل، پشتو تولنه، 1325، ص 128
6. سالنامه ی کابل، ریاست مستقل مطبوعات، 1329، ص 49

تره کی که در دهه ی 40 میالدی به عنوان کارمند آقای زابلی در بمبئی مشغول به کار بود، پس از کودتا 
تحت پوشش و حمایت مالی این سرمایه دار سخاوتمند قرار می گیرد.  



سرمایه ی مالی  41

مشغله های شرکت سهامی
 

به سـالنامه ی 1314 رجوع می کنیم تا به طور کل با شـناخت کارگزاران وقت از »شـرکت سـهامی« 
مواجـه شـویم. محمدقدیر تره کـیـ  که بعدها بـرای دوره ای وزیر تجارت می شـودـ  در مقاله ای زیر 
عنوان »ماهیت تجارت در ادوار مختلفه«، درباره ی شرکت سهامی چنین می نویسد: »شرکت سهامی 
 به 

ً
مکمل ترین شرکت تجارتی و روح تشبثات اقتصادیه می باشد، چه معامالت بزرگ تجارتی دائما

ذریعه ی شرکت های سهامی انجام می شود... قوانین تجارتی ممالک، شرکت های سهامی را چنین 
تعریف می کنند: سـهامی شـرکتی اسـت که در تحت یک عنوان با سـرمایه ی معینی تشـکیل شده، 
سـرمایه ی آن منقسـم به اسهام بوده، دیون و عقود منعقده ی او به اعتبار سرمایه ی مذکور در امن بوده، 
هر فردی از شرکا در معامالت شرکت به قدر سرمایه ی موضوعه ی خودها مسئولیت دارند.«1 قاسم 
رشتیا مهتمم سالنامه ی 1315، در مطلبی زیر نام »پیشرفت های اقتصادی افغانستان« با دفاع از به قول 
خودش »اصل اجتماع سرمایه«، به نظر می رسد که در پی تشکیل یک رابطه ی منطقی و مستقیم میان 
تأسـیس شـرکت های سهامی و ظهور بانک و بانک داری ست: »... بنا بر این جهات بود که حکومت 
خبیـر مـا به فکر چاره جویی اوضاع تجارتی و مالی افتاده، اولتر از همه تشـکیل یک مؤسسـه ی ملی 
بزرگ را به صورت بانک و شرکت الزم دانسته، در سال 1311 اساس بانک ملی را گذاشت و متعاقب 
آن توجه مخصوصه ی خود را به سـوی طرح یک نقشـه ی اساسـی اقتصادی مبذول کرده، به تطبیق 
اصول »اجتماع سرمایه« که در عصر حاضر بزرگترین و مؤثرترین عوامل بهبود و پیشرفت اقتصادیات 
تشـخیص داده شـده، پرداخت. چنان که روی این نظریه از آن وقت تا کنون متجاوز از 50 شـرکت و 

1. سالنامه ی کابل، انجمن ادبی، 1314، صص 343 و 344

تجارتخانه در سرتاسـر مملکت عزیز ما تأسـیس یافته که سـرمایه ی مجموعی فعلی این شـرکت ها 
متجاوز از 90 میلیون افغانی می باشد.«1  

اصـل اجتماع سـرمایه چیـزی نبود جز اخذ سیاسـتی برای بـه نابودگی کشـاندن اقتصاد محلی، 
سـرمایه داران خرده پـا، بازرگانـان و کسـبه کاران بومی و تجمع و تراکم سـرمایه در دسـت گروهی از 
تاجران و دالالنی که با همدستی دولت بازار را در چنته داشتند و بر روی صادرات مواد خام و واردات 
 قابل 

ً
محصوالت صنعتی و خوراکی قیمت وضع می کردند. سرمایه  و سود شرکت های سهامی اصال

مقایسه با چرخش آزاد کاال و ارز توسط تجار محلی و در بازارهای سنتی نبود. سال 1315 را در نظر 
بگیرید و ببینید که چطور سرمایه ی در چرخش شرکت های سهامی، کسانی چون قدیر تره کی و قاسم 

رشتیا را به وجد آورده است: 

میزان سرمایه )به افغانی(نام
24009533 )سهامی(بانک ملی

5000000 )اتحادیه(شرکت اتحادیه ی شمالی
15000000 )اتحادیه(شرکت اتحادیه ی هرات

51000000 )سهامی(شرکت نساجی
1673000شرکت پشتون )قندهار(

5000000شرکت وطن )قندهار(
6000000شرکت صابر

1000000شرکت دیانت
1000000شرکت برادران

1000000شرکت توکل
1250000شرکت قناعت

1500000شرکت کوشش
2496000شرکت رشتیا

1100000شرکت های سالمت و ارادت
1595000شرکت سعادت
1150000شرکت صداقت
1125000شرکت اخالص
1004500شرکت میمنت

250000شرکت قالین بافی
1500000شرکت تریاک

1. سالنامه ی کابل، انجمن ادبی، 1315، ص 501
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برای بررسی چندوچون و کارکرد این شرکت ها کافی ست به دقایق و دالیل تأسیس آن ها نزدیک 
شویم. به طور مثال شرکت پشتون را در نظر بگیرید. این شرکت در سال 1312 همزمان با همدستی 
دولت با تجار برای کاهش میزان تعرفه های کمرگی بر صادرات و واردات شرکت های سهامی تأسیس 
شد. در سالنامه ی 1312 در مورد حکمت تأسیس شرکت پشتون چنین می خوانیم: »شرکت پشتون 
 ضرر تجارت انفرادی را دانسته و 

ً
قندهار از مؤسسات خیلی نافع سال مذکور است؛ چه تجار آنجا اخیرا

به موجب رهنمایی دولت به تأسیس آن شرکت اقدام و از خساره هایی که به تجارت میوه ی قندهار واقع 
 در پیشرفت 

ً
 دارای موادی بود که قسما

ً
 جلوگیری می نمایند... اصولنامه ی گمرکی سابقا

ً
می شد، فعال

امور تجارت موانعی می نمود. لهذا، در این سال با نهایت دقت و حسن توجه تعدیالت کاملی در آن به 
عمل آمده ]است[.«1 آن طور که دیده می شود، سیاست تجمع سرمایه نه تنها در سراسر کشور به اجرا 
درآمد، بلکه با بانک داری و تغییر در نظام مالیاتی، راه رشد شرکت های سهامی و انحصاری فراخ تر 
شـده بود. اما نباید فراموش کرد که دولت از شـرکت های سهامی و اتحادیه های من درآوردی تجاری 
تعرفه های ناچیزی اخذ می کرد و آن ها که تن به چنین دارودسته بازی ای نمی دادند و یا سرمایه ی شان 
 با تعزیرات شـدید گمرکی روبه رو می شـدند. با این که بخش عمده ای از 

ً
توان رقابت نداشـت، اتفاقا

 چند شـخص 
ً
صـادرات و واردات بـه انحصار شـرکت های سـهامی درآمده بـود و از یک دریا صرفا

مشخص آب می خوردند و در مقابل، وضع باقی مردم تصویری بود که ع. حمید در روزنامه ی اصالح 
کشید، دولت بلندگو به دست فریاد می کشید که بر واردات کاالهای لوکس مالیات سنگین وضع کرده 

و ورود برخی از اقالم را ممنوع قرار داده است. 
دولتـی کـه در سـال 1318 حتی تولید و فروش نسـوار را هـم به انحصار عبدالغنی خان و شـرکا 
درآورد،2 در سـال بعد »بر اسـاس پیشـنهاد وزارت جلیله ی اقتصادـ  و شـخص عبدالمجید زابلی« 

شماری از مهمترین کارخانه های دولتی را به فروش رساند و یا به اجاره داد: 
کارخانه ی گوگردسـازی؛ به مبلغ 15 لک: فیصدی 50 سـهم عبدالعزیزخان، فیصدی 25 سـهم 
محمدموسی خان رئیس شرکت پشتون و فیصدی 25 سهم حاجی غالم حیدرخان به قسط چهار سال 

فروخته شد.
کارخانه ی چرم گری و بوت دوزی؛ در بدل 2 لک و 91061 افغانی و 10 پول به قسط جاری 6 ساله: 
فیصدی 50 سهم غالم حیدرخان و فیصدی 25 سهم عبدالعزیزخان و فیصدی 25 سهم محمدموسی 

خان رئیس شرکت پشتون.
1. سالنامه ی کابل، انجمن ادبی، 1312، ص 160
2. سالنامه ی کابل، انجمن ادبی، 1318، ص 69

کارخانه ی نختابی جبل السـراج؛ به مبلغ 1849523 افغانی و 28 پول به قسـط 6 ساله به شرکت 
نساجی فروخته شد. 

کارخانه ی نجاری و حکاکی خواجه مال و همچنین کارخانه ی نجاری دارالفنون؛ به بیع قطعی و 
قسط 15 ساله به شرکت سهامی فروخته شد. 

کارخانه ی صابون سازی؛ به قسط چهار ساله به مبلغ 62888 افغانی و 29 پول به غالم حیدرخان 
فروخته شد. 

کارخانه ی پشمینه بافی؛ فیصد 40 سهم عبداللطیف خان و فیصد 30 سهم امیرالدین خان رئیس 
شـرکت نسـاجی و فیصد 30 سهم محمدشریف خان، 5 ساله فی سال 15 هزار افغانی به اجاره داده 

شد. اجاره به اقساط 6 ماهه به دو قسط پرداخت خواهد شد.1 
چـه طنز تلخی در پشـت این ماجرا نهفته اسـت هنگامی کـه وزارت جلیله ی اقتصـاد به رهبری 
عبدالمجیـد زابلـی قرارداد فـروش کارخانه ی نجـاری و حکاکـی خواجه مال و کارخانـه ی نجاری 
دارالفنون را آماده ساخته و به خودش می فروشدـ  به شرکت سهامی ملی افغان. و یا سه سرمایه دار با 
سرمایه های بادآورده ی شان کارخانه های صابون سازی، چرم گری و بوت سازی و گوگردسازی را بین 
خود تقسـیم می کنند و در آخر نیز امیرالدین خان رئیس شـرکت نسـاجی بخشی از سهام کارخانه ی 
پشمینه بافی و کل کارخانه ی نختابی را می خرد.2 دولت در سال های بعد، به ویژه در اوج رکود اقتصادی 
و در میانه ی جنگ جهانی دوم، دستان خود را خالی می یابد و می کوشد تا روزنه ای برای کسب عواید 
باز کند. به همین دلیل راهی جز وضع مالیات بر عایدات نمی یابد. در سالنامه ی 1323 آمده است که 
»در اواخر سال 1322 برای اخذ مالیات از عایدات از طبقه ی شرکت ها و تجار جوازنامه دار انفرادی 
مرکز و والیات و تطبیق اصولنامه ی متعلقه ، ریاستی به عنوان »ریاست مالیات بر عایدات« تأسیس و 
 تأسیس این ریاست 

ً
به وظایف مربوطه اقدام نمود.«3 البته، نویسـنده در ادامه اعتراف کرده که اساسـا

1. سالنامه ی کابل، پشتو تولنه، 1319، صص 66 و 67
2. امیرالدیــن شنســب رئیــس کارخانــه ی نســاجی، بعدهــا از مخبــران دربــار ظاهرشــاه می شــود و حتــی گــزارش اعمــال خــالف 
قانــون دوســت دیرینــه اش عبدالمجیدخــان زابلــی را نیــز بــه دربــار می رســاند. وی در کتــاب خاطراتــش، بــا افتخــار بــه ایــن امــر 
اعتــراف کــرده و دربــاره ی بینــش حقیقــی زابلــی نســبت بــه حکومــت چنیــن نوشــته اســت: »در بیــن صحبــت گفتــم: وزیرصاحب 
اگــر شــما بــه حیــث یــک وزیــر کشــور مــا باعــث پســمانی مملکــت مــا را بدانیــد و بــه مــن بگوییــد از شــما زیــاد ممنــون 
می شــوم. او کــه شــخص بســیار هوشــیار، باتجربــه در عیــن حــال کانزروتیــف بــوده و مخبــر را خــوب می شــناخت، ایــن طــرف 
و آن طــرف بــل کــرده، غربــت و نبــودن معــارف را وانمــود کــرد. مــن موجبــه ی همــه ی نواقــص، غربــت و خرابــی معــارف و غیره 
را بــه خــودش بالعمــوم بــه حکومــت نســبت می کــردم... باالخــره عصبــی شــده اظهــار کــرده: بــرادر مــا تــا بوت هــای اوالدهــای 
ــه جایــی نمی رســیم و چیــزی هــم کــرده نمی توانیــم... پــس وقتــی کــه موضــوع از ایــن  ــدان را پــاک نکنیــم، ب نُه ســاله ی خان
قــرار باشــد و مــا چنــد نفــر در چهــارده میلیــون نفــوس مملکــت شــانس و امتیــاز آن را حاصــل کردیــم کــه بــاالی چوکی هــای 
وزارت هــا قــرار گرفتیــم؛ پــس تــو از مــا چــه انتظــار داری جــز این کــه بلــی صاحــب بگوییــم و چوکــی خــود را حفــظ نماییــم؟«

خاطرات هشتاد سال زندگی یک افغان، امیرالدین شنسب، پیشاور: غازی کمپوزنگ، چ دوم 1380، صص 284 و 285  
3. سالنامه ی کابل، پشتو تولنه، 1323، ص 119



44  یا سوسیالیسم یا توحش

هنوز در مراحل مقدماتی اش قرار دارد. بعد از جنگ نیز سیاست سرمایه ی مالی با نام رسمی »اصل 
تجمع سـرمایه« به همان بن بسـت پیش از جنگ مواجه گشت. با این که شور انحصارگرایی فروکش 
کـرده بـود، امـا چرخه ی تجاری زیر فشـار کاهش تقاضـای بازارهای جهانی کمر خم کـرد و ارزش 
پول افغانی با پشتیبانی نقره به شدت پایین آمد. عبدالمجید زابلی پیش از برکناری از کرسی وزارت 
اقتصاد، برخی اصالحات را به نفع دولت و علیه سیاسـت های اقتصادی پیش از جنگ روی دسـت 
 کاملی از وضعیت 

ً
گرفت. در همان سـال برکناری یا استعفای زابلی، سالنامه ی 1329 تصویر تقریبا

شرکت های انحصاری تجاری یا صنعتی به دست می دهد: »به سلسله ی الغای برخی از شرکت ها، 
بنا بر ایجاب وضع مالی شـرکت و صوابدید سـهام داران و غیره، در سال 1329 شرکت های ذیل لغو 
و تصفیه حسابشان از طرف شعبات مربوطه روی دست گرفته شده: شرکت نقشبندی کابل، شرکت 
اتحادیه ی کابل، شـرکت سالمت اندخوی، شـرکت نوید اندخوی، شرکت سهامی اتفاق اندخوی، 
شرکت متفقین اندخوی و شرکت دیانت هرات. هکذا، شرکت نوبهار و باختر مزار شریف به شرکت 

اتحادیه ی مزار شریف ضم شده اند.«1   

1. سالنامه ی کابل، ریاست مستقل مطبوعات، 1329، ص 150

سیاست های پراکنده:
ناقلین، اقتصاد محبس، کشف پته خزانه و پشتونستان خواهی

دولـت نادرشـاه و ظاهرشـاه در کل در پـی تحقق تصویری بودنـد که محمدقدیر تره کـی در مقاله ی 
»مختصـری از ترقیـات اقتصـادی افغانسـتان« از آن پـرده برداشـت و در سـالنامه ی 1319 نوشـت: 
»خوشبخت است نسل معاصر افغان که در عصری زیست دارد که مملکت پیوسته رو به ترقی و رفاه 
سیر می کند.«1 سپس با اشاره به این که بخش خصوصی باید به خود تکانی بدهد و مقتضای زمانه را 
دریابد، ادعا می کند که دست دولت بخش بزرگی از »پیشرفت« های کنونی کشور را رقم زده است: 
»باید واضح گفت تا امروز هر قدر کاری که در این زمینه انجام داده شـده و به هر اندازه پیشـرفتی که 
 به وسیله ی دولت به کار انداخته 

ً
نصیب ما گردیده است، همه و همه در شقوقی است که یا مستقیما

شـده و یا رول دولت در آن غالب تر اسـت از سـهم افراد، و افراد هر کار را از دولت انتظار می برند، در 
حالی که این ذهنیت غلط محض است؛ زیرا در تمام دنیا سابقه ندارد که تمام کارها را دول انجام داده 
و لقمه های ساخته و پرداخته به دهن افراد داده باشد.« در ادامه از طرح جدید اقتصادی دولت تحت 
ارشـادات اعلی حضرت همایونی سـخن می زند و می گوید این پالن می تواند در ذات خود دیباچه ی 
یک آینده ی مشعشع و درخشان حیات اقتصادی افغانستان باشد. در بخش کشاورزی قرار بر این شد 
تا وزارت فواید عامه در یک طرح پنج ساله که از 1319 آغاز می شد، 500 هزار جریب زمین لم یزرع 
را برای کشت وکار آماده سازد. در آن دوران بحث عمده ی زراعتی این بود که افغانستان همانند ایاالت 

1. سالنامه ی کابل، پشتو تولنه، 1319، ص 383
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متحده ی آمریکا، قابلیت کشت و برداشت انبوه پنبه را داراست؛ بنابراین در بسیاری از مناطق کشور، 
شـالی کاران از کشـت شالی به دلیل اسـتفاده ی بهینه از زمین تحت کشت پنبه محروم شدند. تصور 
دولت این بود که خان آباد و در کل قطغن برای کشت پنبه و رونق اقتصاد کشاورزی کشور بسیار مناسب 
است؛ به همین منظور وزارت اقتصاد نقشه ی هفت ساله ی ویژه ای را برای پنبه ی شمالی پیشنهاد کرد. 
اما، همان طور که در سراسر جهان، هر پیشرفت و درآمدزایی و انباشت سرمایه ای بر دوش و شانه های 
دهقانان و کارگران بار شـده و با دسـتان آن ها چرخ اقتصاد چرخیده اسـت، در خان آباد نیز راهی جز 
مددجویی از و سپس استثمار طبقه ی محروم دیده نمی شد: »به غرض این که این نقشه نتیجه ی زودتری 

داده بتواند، اقدامات ذیل اجرا گردد: 
الف: وضع اصولنامه ی کشتمندی که حقوق زمیندار و زراعت کننده را در بین یکدیگر حفظ بدارد. 

ب: وضع قوانین جزائیه ی حفظ حاصالت دهاقین از چراگاه مردمان مالدار. 
ج: امـداد نمـودن و تقاوی به آن صاحبان امالک که زمین زیـاد دارند و دهقان کم؛ تا زمین خود را 
ذریعه ی تراکتور و آالت تخنیکی زراعت نمایند، یا این که دهاقین را از دیگر عالقه جات آورده بر زمین 

خود اسکان و به کار وادارند. 
د: تقاوی برای ساختمان خانه ی دهاقین که با اصول جدید شروع به زراعت می دارند.«1

این ها پیشـنهادات جناب عبدالمجید زابلی و آقای قدیر تره کی و دم ودسـتگاه زیر اداره ی شان بود. 
حفظ حریم و حقوق زمیندار و کشـتمند. کمک به زمینداران بی چاره ای که با کمبود کشـتمند مواجه 
بودنـد، آن هـم با اسـکان هزاران دهقان بی زمیـن در نزدیکی زمین های پنبه. چیزی شـبیه آنچه پیش 
از جنگ داخلی آمریکا شـاهدش بودیم و بر آن مهر برده داری زدیم. با این تفاوت که کشـتمندی در 
افغانستانـ  تا پیش از به قدرت رسیدن خلق و پرچمـ  بر اساس سنت تقسیم 1 بر 5 بود. یعنی کشتمند 
 یک حصه اش را صاحب می شد. 

ً
با کشت وکار بر روی زمین زمیندار، از 5 حصه ی عواید زمین صرفا

ده سال بعد حتی در نشریه ی دولتی و تشریفاتی سالنامه ی کابل نیز بخش عمده ای از ناکارامدی 
صنعت کشاورزی افغانستان برمال شد؛ صنعتی که در زیر ارشادات همایونی و معاونت جناب زابلی 
و مساعدت مالی د افغانستان بانک در سال 1319 صاحب نقشه ی راه شده بود. در سالنامه ی 1329 
چنین می خوانیم: »به عبارت واضح تر بایست بگوییم که مملکت ما از تمام جهات اقتصادی به مراحل 
ابتدایی است و ما صرف تازه کار را شروع نموده ایم. خواه در شق مدافعه ی امراض حیوانی و نباتی )با 
این که در زمینه اقدامات بس مفیدی به عمل آمده است( و خواه در اصالح مختلف زراعتی و چه در 
زمینه ی تکنیک زراعتی و بلند بردن محصوالت صناعتی از قبیل پنبه و لبلبو و نیشکر و غیره و چه در 
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حصه ی غله جات و میوه جات که بایست در مقدار حاصل و خواص شان اصالحات و ترقی وارد گردد، 
هنوز در مراحل ابتدایی می باشیم.«1 اما مشکل اینجاست که نویسنده ی گزارش »اجرائات سال 1329 
ریاست مستقل زراعت« کل بحران توسعه نایافتگی اقتصاد کشاورزی را به سه عامل ذیل خالصه کرده 

و هیچ اشاره ای به فئودال های زمین خوار و مالکان محتکر نکرده است:
الف: نبود اشخاص فنی

ب: نبود سامان آالت و ادوات فنی
ج: پایین بودن سویه ی فنی زارعین.    

در پایان هم نشان داده که چقدر آب و خاک برای دهقان مهم است. ده سال پس از طرح نخستین 
پالن پنج ساله برای مکانیزه سازی بخش کشاورزی، تازه دولت ظاهرشاهی به این نتیجه می رسد که 
بدیهیاتی چون نبود فناوری کشاورزی، یکی از موانع عمده ی سد راه توسعه ی کشور است. دولت در 
15 عقرب 1320 پس از دایر کردن لویه جرگه ی مشورتی و با اصرار ظاهرشاه، در جنگ جهانی دوم 
اعالن بی طرفی کرد.2 در سـالنامه ی 1321، باز هم محمدقدیر تره کی خط مشـی اقتصادی کشـور را 
ترسیم می کند. اما با این تفاوت که این بار جنگ را در کانون این خط  مشی قرار می دهد؛ زیرا تمامی 
چیزفهم های آن دوران به خوبی از این امر آگاهی داشتند که بی طرفی در جنگ به معنای بی طرف ماندن 
از توفان اقتصادی ای نیست که جنگ به پا می کند؛ آن هم در کشوری که تازه گام های نخست را به سوی 
سـرمایه داری و تشکیل چیزی به نام طبقه ی متوسط شـهری برمی دارد. عنوان مقاله ی تره کی »روش 
اقتصادی افغانستان در حال حاضر« است. اقتصاد بیمار افغانستان وابسته به واردات کاالهای ضروری 
بود. سرمایه داری تجاری و پس از آن، رونق نسبی کارخانه داری و تولید کارخانه های، به کلی وابسته 
به نظم بازار جهانی بود. قدیر تره کی در افق کشـور چاره ای جز هماهنگی با اقتصاد جهانی شـده ی 
جنگ نمی دید: »تظاهرات اقتصادیات جنگ که اکنون در دنیا دارای عمومیت است، انواع زیادی دارد؛ 
مانند کنترل بر تولید، استهالک اداره ی اعاشه ی عامه، تبدیل فابریکات سائره به فابریکات تولید آالت 
جنگ و امثال این ها که بحث در تمام این ها در این مقاله از موضوع ما خارج بوده، صرف در زمینه ی 
چگونگی تولید، توزیع تداول و استهالک مواد و لوازم خوراکه و پوشاکه و موضوعات مربوط به آن ها 
و تطبیق آن با تدابیر متخذه ی حاضره ی مملکت ما بحث خواهیم کرد.«3 اما با تمامی این تفصیالت 
و اشارات، طرح دولت و به ویژه وزارت محترم اقتصاد برای مقابله با مازاد بحرانی که جنگ بر اقتصاد 
جهانی انباشت می کند، تأسیس شرکتی زیر نام »د السی چارو د مرستی شرکت« است. قرار شد تا 
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این شرکت در سراسر کشور شعباتی را ایجاد و از صنایع دستی داخلی حمایت کند. در بخش تجارت 
نیز قرار شـد تا شـرکتی زیر نام »د مرسـت شـرکت« تأسیس شـود تا بر واردات پوشاک کنترل داشته 
باشد و منسوجات وارداتی را ذخیره سازد تا در هنگام قلت به دسترس مردم قرار دهد. این شرکت نیز 
توسط وزارت اقتصاد و شخص عبدالمجید زابلی تأسیس شد. سپس پترول و شکر سهمیه بندی شد. 
محمدقدیر تره کی اعتراف می کند که در جریان جنگ جهانی دوم، پوسـت، پشـم و پنبه ی افغانستان 
بـه کلی بازارشـان را از دسـت داده اند. امـا اظهار امیدواری می کند که پـس از پایان یافتن جنگ، این 

محصوالت حتی با بهایی گزاف تر از پیش از جنگ در بازارهای جهانی به فروش برسند. 
دو سال بعد، محمدقدیر تره کی در مقاله ی »روش اقتصادیات مملکت در سال 1323«، این سال 
را »احضارات مبادی اقتصادی« نامید: »افغانستان در این سال در زمینه ی اقتصادیات ملی به چندین 
کار مهم و بی سـابقه دسـت زد؛ از قبیل طرح مالیات بر عایدات، تأسـیس اداره ی تقاعدات ملکی و 
نظامی، نشر اصولنامه ی احتکار، منع زراعت تریاک در سرتاسر مملکت، تأسیس مناسبات تجارتی با 
دول متحده ی آمریکا، کنترل نرخ ها در داخل مملکت...«1 سرانجام دولت طرح مالیات بر عایدات را 
پیشکش کرد. طرحی که مشخص نشد آیا شرکت های سهامی وزارت اقتصاد را نیز شامل می شد یا 
خیر. جدا از آن که معامله ی کالن افغانستان در تجارت تریاک با جاپان برهم خورد، تأسیس مناسبات 
تجارتی با دول متحده ی آمریکا بسیار جالب توجه است. آمریکاـ  همان طور که امین صیقل در کتاب 
»افغانستان معاصر« بارها تأسفش را خوردهـ  تا زمان داوودخان، هرگز افغانستان را جدی نگرفت و 
بیشتر می کوشید روابط اش را با افغانستان تا سطح عقد چند قرارداد اقتصادی پایین نگه دارد. اما در 
همین مسیر نیز چندان میل و صداقتی در میان نبود؛ اگر به سال 1316 بازگردیم، پیش نویس اولین و 
بزرگترین قرارداد نفتی افغانستان با یک کشور دیگر، مصداقی از کوشش افغانستان برای نزدیکی به 
آمریکا و بی میلی آمریکا به این وصلت را خواهیم یافت. در سـالنامه ی 1316 پیش از »قرارداد نفت 
مابین حکومت پادشـاهی افغانستان و انالند اکسپلوریشن کمپنی آمریکا« چنین می خوانیم: »... در 
سـال گذشـته، قرارداد بزرگی برای کار انداختن چشـمه های نفت با یکی از شرکت های مهم آمریکا 
موسـوم بـه انالند اکسپلوریشـن کمپنی عقـد و قراردادهای مذکور بعـد از تدقیقات الزمـه از طرف 
 یک سال بعد و در 

ً
شورای ملی افغانستان تصویب و به امضای ذات ملوکانه موشح گردید.«2 اما دقیقا

سالنامه ی 1317 ذیل اجرائات مجلس شورای ملی می خوانیم که »الیحه ی الغای قرارداد استخراج 
نفت افغانستان«3 به تصویب رسیده است. سرانجام این شوروی بود که در سال های 1336 و 1337 
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پروژه ی استخراج نفت و گاز از والیت های شمالی را راه اندازی کرد. 
طرح های شهرسـازی دولت ظاهرشـاهی به نوبه ی خود قابل بررسـی و تدقیق است. ظاهرشاه و 
کاکاهایش نیز همانند امیر شیرعلی خان، حبیب الله شاه و امان الله شاه، رؤیای یک پایتخت مدرن را 
ـ آن هم در دل کابلـ  در سر داشتند. به همین منظور، طرح »نوی کابل« را روی دست گرفتند: »یک 
پایتخت جدید برای افغانستان که در هر چیز نمونه ]ای[ برای اصالحات مهمه در تمام کشور باشد، 
کمال لزوم را داشته... در ظرف سال های اخیر به اثر توجه و اقدامات حکومت مصلح ما و راحت و 
آرامی کشور، بنیه ی اقتصادی مملکت تقویه یافته و اینک ]این طرح[ خوشبختانه برای عملی ساختن 
این منظور بزرگ حاضر گردیده است.«1 سپس دولت برنامه ی هفت ساله ی ساخت وساز کارته ی 3 
و کارته ی 4 کابل را تدوین می کند. زمین و سپس خانه های نوی کابل را پیش فروش کرده و با اقساط 
 طبقه ی مرفه 

ً
گوناگون در اختیار مردم قرار می دهد. با این حال قسط ها طوری تعیین شده اند که صرفا

و بورژوازی نوظهور قدرت خرید زمین یا خانه را دارند. در هیاهوی بنیان گذاری پایتخت جدید برای 
افغانسـتان هیچ کس صدای محرومان و حاشیه نشـینان کابل را نمی شـنود. در جای جای متن »پالن 

هفت ساله ی تعمیرات نوی کابل« چنین قیدی را می بینیم: 
»الف: کسانی که تمام قیمت را ادا کنند حق تقدم به درجه ی اول دارند. 
ب: کسانی که نصف قیمت را ادا کنند حق تقدم به درجه ی دوم دارند. 
ج: کسانی که ثلث قیمت را ادا کنند حق تقدم به درجه ی سوم دارند.«

با این حال دولت طرحی را نیز برای مردمان بی زمین، بی خانمان های روستایی و شهری و همچنین 
 ادامه ی سیاست عبدالرحمان خان و امان الله شاه و نادرشاه 

ً
شماری از کوچی ها عملی می کند که عینا

اسـت: انتقال ناقلین به سراسـر کشـور. دو نکته ی بارز این طرح این بود که ابتدا می توان ادعا کرد که 
 قبایل پشـتون را به این سـو و آن سـو روان می کـرد و در واقع آن هـا را صاحب ملک و 

ً
ایـن طرح صرفا

زمین می ساخت و باقی مردم را شامل نمی شد. نکته ی دیگر این است که این طرح تنها محرومان را 
در بر نمی گرفت؛ بسـیاری از سـران قبایل و مالکان بزرگـ  همچون پدر جد منـ  به هدف تصاحب 
زمین هـای بکـر دولتـی و یا غصـب امالک گرانبهای مردم بومی راهی سـفر می شـدند و تـرک دیار 
می کردند. سـالنامه ی 1318، ذیل عنوان اسـکان ناقلین چنین آمده: »در بعضی حصص مملکت به 
اثر عدم مسـاعدت شـرایط محیط یک دسـته افرادی دیده می شوند که نه زمین و نه شغل ثابتی داشته 
و حیات شـان به بی کاری سـپری می شـود... حکومت مصلح ما که ترقی و پیشرفت کشور را به طور 
اساسـی وجه منظور عالیه ی خود قرار داده اسـت، برای این که این قبیل مردم واجد زمین و جایداد و 
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تهیه ی زمینه  برای سـعی و عمل شـوند، فکری داشته وزارت اقتصاد ملی به پیروی این افکار عالی در 
سنه ی 1318 پروژه ای حاضر ساخته و از تصویب دولت گذرانده است که مطابق آن بایستی به ناقلین 
در والیت قطغن به اندازه ی الزم زمین و تقاوی داده شود...«1 دولت در کنار این بخشایش، به تک تک 
افراد خانواده نیز یک مقدار پول به عنوان تحفه پرداخت می کرد. تا سال 1322 آن قدر ناقل به سراسر 
کشـور فرسـتاده شد که دولت ناگزیر دست به تشکیل بخشـی زیر نام »مدیریت عمومی ناقلین« زد: 
»تشکیل مدیریت عمومی ناقلین برای دو نظریه قایم بود: نخست انتقال و اسکان اقوام بی بضاعت و 
 سرسبزی و آبادی زمین های لم یزرع 

ً
پریشان حال در حصص اراضی به اثر کمی نفوس مملکت، ثانیا

و شادابی مملکت و به کار افتادن قوای فزیکی افراد و اشتغال و تشویق ایشان به فالحت و زراعت به 
صورت عصری و اساسی... با وجود مشکالت اداری و غیره، ]مدیریت عمومی ناقلین توانست[ در 
سال 1319ـ  24 خانوار و در سال 1320ـ  20 خانوار و در سال 1321ـ  56 خانوار و باالخره در سال 

1322ـ  854 خانوار اقوام الجایداد و بی بضاعت را جابه جا ]کند[.«2 
 از مسیر سیاست سرمایه ی مالی و 

ً
باید در نظر داشـت که کل اقتصاد دولت ظاهرشـاهی نه صرفا

همدستی بنگاه های تجاری انحصارطلب و سود و قرضه های بانکی تأمین می شد و نه از طریق توزیع 
و تقسیم بدن ها در والیاِت به گفته ی دولت سرسبز و خرم اما بکر و نامسکون. طبقه ی نوظهور بورژوا 
در پی کار یقه سفیدی، امور محاسبه و تحصیالت عالیه بود. صاحبان شرکت های سهامی تجاری و 
راندخواران نیز با تأسیس یا خرید برخی از کارخانه های صنایع سبک و نیمه سنگین، در پی سودآوری 
دوگانه از اقتصاد در حال تکاپوی کشور بودند. این هجمه3 و حرص و ولع درآمدزایی، بیش از پیش 
کارگران حاشیه نشین شهری و مهاجران بی زمین روستاگریز را زیر فشار استثمار و بهره کشی قرار داد. 
البته دولت از همه جهت، دست بسیار بازتری در استثمار کارگران و محرومان داشت. سال ها پیش از 
آن که به خواست جامعه ی جهانی سر فرود آورد و »اصولنامه ی کار«4 را تدوین کند و یا برای حمایت 
از محرومان در برابر تغییرات در نرخ مواد خوراکیـ  به ویژه بر اثر فشار جنگـ  »مؤسسه ی رفاه عامه«5 
را راه اندازی کند، با بیگاری زندانیان، به قول محمود طرزی »جبران عقب افتادگی« می کرد. سیدقاسم 
رشتیا در سال 1315 در مقاله ای زیر عنوان »پیشرفت های اقتصادی افغانستان« با سرخوشی و رضایت 
کامل چنین نوشته است: »صنایع محبس مرکزی: محبس مرکزی که از سه سال به این طرف به اصول 
عصری تعمیر و در آن برای اصالح احوال محبوسین و مشغول کردن و عادی ساختن آن ها به مشاغل 
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مختلفه، اساس همه قسم صنایع و حرفت های یدی گرفته شده، امروز یکی از مؤسسات صنعتی بزرگ 
مملکت ما گردیده و روزبه روز دامنه ی پیشرفت و ترقی این مؤسسه کسب افزونی می نماید.«1 این از 
گزافه گویی های رشتیا نبود و رونق اقتصاد محبس در آن دوران از امتیازات بزرگ سرمایه داری محسوب 
می شـد. بیگاری و بهره کشـی از زندانیان با نام های دلسـوزانه ای چون »اصالح احوال محبوسـین«، 

»مشغول کردن و عادی ساختن آن ها به مشاغل مختلفه« چنین ثمراتی در پی داشته است: 
کارخانه ی تسربافی پشمی و نخی

کارخانه ی شطرنجی بافی 
کارخانه ی گلیم بافی
کارخانه ی قالین بافی
کارخانه ی الچه بافی

کارخانه ی خیاطی
کارخانه ی بوت دوزی و سراجی

کارخانه ی کاغذسازی
کارخانه ی کاشی سازی

کارخانه ی آهنگری و حلبی سازی
کارخانه ی نجاری و خرادی2

کارخانه ی رنگ ریزی
کارخانه ی نل و خشت سمنتی

کارخانه ی تابلونویسی
کارخانه ی بنیان و جوراب بافی

برای نخسـتین بار در تاریخ افغانسـتان، زندان کارکردی دوگانه یافت. از یک سو و به بیان فوکویی، 
»تجلی غرامت«3 به دولت و کل جامعه بود. زندانی باید در زندان می ماند تا زمانش هدر رود و به این 
صورت با هزینه کردن زمان، روزبه روز آزادی را به صورت قطعه قطعه بخرد. از سوی دیگر، باید برای 
ایـن تن های بـی کاره که جز هزینه کردن زمان چیزی برای عرضه و تقاضا ندارند، چاره ای اندیشـیده 
می شـد. در اوج به گفته ی رشـتیا »شـکوفایی اقتصادی افغانسـتان« زندانیان باید سهم شان و چه بسا 

1. سالنامه ی کابل، انجمن ادبی، 1315، صص 496 و 497
2. خرادی تلفظ عامیانه ی خراطی است.

ــکل  ــدان[ را ش ــادی ]زن ــودن« اقتص ــی ب ــی، »بدیه ــای صنعت ــه در جامعه ه ــود دارد ک ــدان وج ــتمزدگونه در زن ــکلی دس 3. »ش
ــد.«  ــی یاب ــت تجل ــه ی غرام ــه منزل ــه ب ــد ک ــکان می ده ــدان ام ــه زن ــد، و ب می ده

مراقبت و تنبیه، میشل فوکو، ترجمه ی نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی، ص 287، 1378  
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دین شان را ادا می کردند و در نقطه ای از این روند شکوفا شدن جا می گرفتند. چنین بود که محبس برای 
نیروی کار مفتی که به باور پولیس، جز خوردن و خوابیدن و زمان هدر دادن کاری از دستش برنمی آمد 
تبدیل به زندانـ  کارخانه شـد. سـالنامه ی 1319 که پشـتی اش طرح یک کارخانه را حمل می کند، با 
اشـاره به صنایع گوناگون محبس مرکزی کابل چنین نوشـته اسـت: »امورات ]ذکر شـده[ عبارت از 
کارهایی سـت که محبوسـین روزانه قرار اصول موضوعه محبس به آن مصروف بوده، عالوه بر فواید 
مادیه که از آن به دست می آید، مصروفیت فعلی و کاریگری آتیه ی محبوسین نیز از فواید آن به شمار 
می رود. این هر دو امر از نقطه ی اصالح اخالق اهمیت خاصی دارد.«1 این است روند بهنجارسازی. 
هر محبوس مجبور اسـت در روند شکوفایی اقتصادی کشور سهیم باشد. شکوفایی اقتصادی کشور 
برای اقلیت سودآور و برای اکثریت سنگین و زجرآور است. پس محبوس مجبور است که این سنگینی 
را تحمـل کنـد و بـه زور و اجبار در داخل زندان شـغلی بیاموزد و فنی را فراگیـرد. برای فراگیری این 
حرفه و فن، محبوس مجبور است که بیگاری کند به دو علت: زندانی ست و نوآموز است. این »فواید 
مادیه که از آن به دست می آید« و به کیسه ی دولت می ریزد، برای محبوس نیز ثمراتی دارد؛ می تواند 
با بیگاری برای دولت و پولیس و زندانبان، اخالقیاتش را پرورش داده و آتیه که به جامعه ملحق شد، 
خود را با هنجارهای پذیرفته شده تطبیق دهد. دولت برای »رفع حوائج« زندانیان طرحی ریخت که 
 
ً
بر اساس آن تمامی ضروریات محبوسان در داخل محبس و توسط خود زندانیان تأمین می شد و صرفا
مواد اولیه از بیرون زندان وارد می شدند. به این بهانه، بخش بزرگی از زندان مخوف دهمزنگ که در 

سال 1312 ساخته شده بود، به دست کارگران زندانی و برای خودشان بازسازی و نوسازی شد.
دیکتاتوری نادرشـاه برای سـرکوب امانی ها و سـقاوی ها دسـتی به سـروصورت دسـتگاه »ضبط 
احواالت« کشـید. اما این دولت هاشـم خان بود که ریاسـت ضبط احواالت را دامنه دار و سراسـری 
 یک دهه بر کرسـی آن نشـاند. از یک سـو کلیه ی 

ً
سـاخت و محمدشـاه خان )1313( را برای تقریبا

صداهای معترض خاموش می شـدند و آزادی بیان هیچ معنایی نداشت، از سوی دیگر دولت هاشم 
خان خود دست به تأسیس دوایری چون ریاست »مستقل« مطبوعات )1318( می زد و سانسورچیان 
را اسـتخدام می کرد تا هم به نفع دولت بنویسـند و هم قلم به دسـتان را شناسـایی کنند. کسانی چون 
صالح الدین سلجوقی و قاسم رشتیا که غبار را به دلیل نوشتن و چاپ و نشر مقاله ی »اقتصاد ما« توبیخ 
کردند )1325(2، دست کم در اوایل از دوستان نزدیک عبدالحی حبیبی به شمار می رفتند. حبیبی نیز 

1. سالنامه ی کابل، پشتو تولنه، 1319، ص 62
2. »یــک مضمــون بــه نــام »اقتصــاد مــا« بــه مقــام ریاســت ]مطبوعــات[ مواصلــت کــرد کــه در آن بــاالی شــخص عبدالمجیدخــان 
زابلــی و پروگــرام اقتصــادی او و ســوانح زندگــی اش حمــالت شــدیدی بــه عمــل آمــده بــود و همــه ی کارهایی کــه در افغانســتان 
کــرده بــه صــورت منفــی قلمــداد و بــه ضــرر افغانســتان تلقــی شــده بــود. داوطلــب نشــر ایــن مضمــون هــم قدیــر تره کــی مدیــر 
روزنامــه ی اصــالح بــود... وقتــی مضمــون خوانــده شــد، دیــدم نه تنهــا الفــاظ آن بســیار شــدید اســت، بلکــه حمــالت شــخصی را 

چون سـلجوقی، تعریفی من درآوردی از زندگی روشـنفکرانه در سر داشت: جدایی زندگی شخصی 
)کار، خدمت به دولت، خدمت به حکومت بر حال، حرص و ولع و تصاحب کرسی های طراز اول 
حکومتـی و اعتقاد به ارزش های ملی و میهنـی( از زندگی فکری )پژوهش پیرامون تاریخ، فرهنگ و 
اجتماع افغانیـ  اسالمی(. البته و امروزه ما خوب می دانیم که هر دو در اعماق ذهن شان هیچ باوری 
 موفق هم عمل نکردند و حتی 

ً
به این جدایی نداشـتند و در راه جدا نگه داشـتن این دو زندگی اساسـا

بـا توجیهـات هایدگری مبنی بر جدایی متـن از مؤلف و زندگی اش نیز ناآشـنا بودند. حبیبی خود به 
تنهایی در تاریخ معاصر افغانستان یک مسئله است. او کارش را با کهزاد و در حوزه ی نسخه شناسی 
و کتیبه خوانی شروع کرد. اما تاب کهزاد را نداشت. بناًء از باستان شناسی کسالت بار کهزاد دور گشته 
و وارد جدال هـای معاصـر به ویژه بحث قوم و زبان شـد. من در جای دیگـری تاریخ نگاری حبیبی را 
 به 

ً
به مقابله طلبیدم و کوشـیدم تا او را مسـئول بخشـی از مصائب کنونی نشـان دهم.1 در اینجا صرفا

این پرسـش خواهم پرداخت که چطور و در چه شـرایطی دولت هاشـم خان با تحریک کسانی چون 
داوودخان و مومند و حبیبی از رؤیاهایی چون پشتونسـتان خواهی، سراسری سازی زبان پشتو و تبلور 
نژاد برتر آریایی گره کوری ساخت که تا امروز کسی اراده و جرئت باز کردن آن را ندارد. بازی رشتیا 
و حبیبی با زبان پشتو را می توان در حوزه ها و کتاب های گوناگون ردیابی کرد؛ اما ما در اینجا به همین 
سالنامه ها اکتفا کرده ایم. نخستین سالنامه در 1311 با نام سالنامه ی کابل و تحت پوشش نشراتی انجمن 
 در هر شماره اش چند 

ً
ادبی کابل چاپ و منتشـر می شـود. سـالنامه ابتدا به زبان فارسی سـت و صرفا

مقاله ای به زبان پشتو نیز گنجانده شده است. اما از سالنامه ی 1318 به بعد، نه تنها میزان مقاالت پشتو 
زیاد می شـود که حتی جای سـتون فارسی/پشتو نیز تغییر خورده و پشتو به عنوان زبان اول سالنامه جا 
باز می کند. یک سـال بعد و در اوج گفتمان آریایی شناسـی و آریایی گرایی و افغانسـتان 5 هزارساله و 
چیزهایی از این دسـت، انجمن ادبی کابل به کلی از سـالنامه ها خط می خورد و عوض آن پشتو تولنه 
درج می شـود. از 1319 تا 1329 به مدت 10 سـال، پشتو تولنه از تمامی توانش برای احیا و گسترش 

بــاالی عبدالمجیدخــان زابلــی و پروگــرام اقتصــادی او دربــر داشــت کــه یقینــاً نشــر آن بــه شــکل فعلــی، دســتگاه مطبوعــات را بــا 
بحــران بزرگــی مواجــه خواهــد ســاخت. لهــذا بــه آقــای غبــار گفتــم کــه بســیار مضمــون عالــی اســت، امــا اگــر اجــازه بدهیــد 
بعضــی از عبــارات آن را تغییــر می دهــم بعــد نشــر خواهــد شــد. او فــوراً نزاکــت مســئله را درک کــرده گفــت مــن بــه شــما 
اعتمــاد دارم و مضمــون را بــه مــن ســپرد. شــب آن را بــا خــود بــه خانــه آوردم و تــا حــد ممکــن الفــاظ آن را نــرم ســاختم... بــا 
اســتاد ســلجوقی تلفونــی صحبــت کــردم و مقالــه را بــرای مطالعه ی شــان فرســتادم. بعــد از خوانــدن مضمــون از مــن پرســید کــه 
حــاال چــه کنیــم؟... بــه نظــر مــن هــر طــور اســت ایــن مقالــه را قبــول کنیــم، امــا بهتــر اســت کــه مضمــون قبــل از نشــر بــه خود 
زابلــی فرســتاده شــود. یعنــی مــا از سیاســت کار بگیریــم. چــون او یــک شــنگ جوانــی و کاکگــی دارد، شــاید موافقت کنــد. در آن 

صــورت مــا محفــوظ می مانیــم و مضمــون هــم نشــر می شــود، بــدون آن کــه کــدام مســئولیتی متوجــه مــا گــردد.«
خاطرات سیاسی، سیدقاسم رشتیا، به اهتمام محمدقوی کوشان، پیشاور: مرکز مطبوعات افغانی، 1371، ص 55  

1. رک: تاریخ سلطانی، سلطان محمدخان بارکزایی، تصحیح و تحشیه ی عتیق اروند، کابل: انتشارات امیری، 1396
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و همه گیر کردن زبان پشتو، حتی به بهای سرکوب سایر زبان های ملی استفاده می کند و سرانجام در 
1329 سالنامه را با تمامی متعلقاتش به ریاست مستقل مطبوعات و محمدهاشم میوندوال می سپارد. 
حبیبی در سالنامه ی همان سال مشهور 1319، در مقاله ای زیر نام »تاریخچه ی سبک های اشعار 
پشـتو« چنین نوشـته اسـت: »بر دانش  پژوهان وطن پوشیده نیسـت که تا کنون زبان ملی ماـ  ]منظور 
 زبان پشـتو اسـت[ـ  طوری که الزمه ی پرورش یک زبان است، پرورده نشده و از غفلت 

ً
حبیبی صرفا

و بی اعتنایی هـای زیـاد در قلـل جبـال و وادی های وطن مهجور مانـده و ادبیات و آثـار و ذخایر آن به 
مـرور سـال ها و قرن هـا محو و نابود گردیده، و یا اکنون در هر گوشـه و کنار از اسـتفاده دور مانده و از 
نظرها ناپدید اسـت. حاال وقت اسـت که به زیر حمایه ی ملیت پرورانه ی حکومت متبوعه، جوانان و 
دلباختگان وطن کمر همت چسـت بر میان بندند، و صدمات جبران ناپذیر گذشـته را که به این زبان 
رسـیده، تالفی نمایند، و ادبیات آن را زندگی بخشـند، آثار گم شـده ای که تسـلط السنه ی دیگر آن را 
محو و ناپدید می کند، پس به میان کشـند و از هر طرف گرد آورند. من از مدت چند سـال اسـت که 
در این زمینه جست وجو و کنجکاوی دارم. آثار ادبیه ی زبان ملی را که از هر جا و هر گوشه به دست 
آورده ام، آن را ... ساخته و نگه  داشته ام. در نتیجه ی تتبع و جست وجو به من یقین شده که اگر در تمام 
زوایـا و اطـراف وطـن عزیز کنجکاوی و تفحصی به عمل آید، می توان ذخایـر گرانبهای ادب ملی را 
یافت و می توان اللی نایابی را از این محیط بی کران کشـید. در قراء و مسـاکن ملت شـیردل افغان و 
در کوهسار و وادی های پهناور پشتونخوا، بسی از آثار ادبی زبان ملی ما متفرق است. به هر گوشه ی 
وطن لؤلؤ آبداری افتاده، و از عدم اعتنای اوالد وطن فریاد برمی آورد که مرا دریابید، من گوهر گرانبها 
و لؤلؤی غلتان شمایم. ولی دست بی قدری روزگار مرا خیلی گردآلود نموده و مزایای مرا پنهان داشته 
اسـت. هان ای جوانان وطن! ای کسـانی که خون پاک غرغشـت و سربن در قلب شما جوشان است! 
ای وطن خواهانـی کـه حس ملیت و عاطفه ی پاک افغانیت دارید، ذخایر نفیسـه ی ملی و گوهرهای 
درخشان زبان خود را از محو و اتالف بکشید. زبان خود را از پستی و مردگی نجات دهید. روح نیاکان 
غیور را شاد سازید.«1 و چون کسی نمی داند که چگونه می تواند به سهم خود روح نیاکان غیور خویش 
را شاد سازد و این زبان را از پستی و مردگی برهاند، حبیبی خود دست به کار شده و دو سال پس از این 
بشارت به احیای تاریخ زبان پشتو، کتابی را می یابد و در عین ناباوری همگان، آن را به جامعه ی علمی 
آن زمان به عنوان یک اثر تاریخیـ  ادبی تقدیم می کند. چنین است که پته خزانه در سال 1321 متولد 
می شود: »در سالنامه ی 1319 موقعی که »تاریخچه ی سبک های اشعار پشتو« را می نوشتم، در آنجا 
در قسمت اشعار قدما به چند صفحه ی کتابی حواله داده شده بود که به نام تذکره االولیا به زبان پشتو 

1. سالنامه ی کابل، پشتو تولنه، 1319، صص 163 و 164

بعد از )612 هـ( از طرف سلیمان ماکو در ارغستان قندهار، همان اراکوزی تاریخی نوشته شده و اثر 
بس مهمی بود که اشعار و سرودهای باستانی زبان را به دست ما داد... در این سالنامه هم می خواهم 
راجـع بـه یک گنجینه ی گرانبهای زبان ملی که صفحات تاریک ادب ما را روشـن و نفایس ادبی آثار 
گذشـتگان را به نسل جدید می سـپارد، چیزی بنگارم. چون در وقت کشف این کتاب قیمت دار اکثر 
صفحات سالنامه ی کابل به طبع رسیده و در شرف نشر و تعمیم است، بنابراین این مضمون من کوتاه تر 
و مختصر خواهد ]بود[.«1 و این چیزی بود که کسانی چون امین الله زمریالی برای تثبیت و تصدیق 
پریشان گویی هایشان پیرامون قدامت و اصالت زبان پشتو و ضعف زبان فارسی به آن نیاز داشتند. این 
نوشدارو به کار همه می آمد. همه ی آن هایی که از زبان و به ویژه زبان پشتو چیزی بیش از آنچه که بود 
توقع داشتند، همه ی آن هایی که ملی گرایی را در یکدست سازی زبانی، تباری و قومی می دیدند و شعار 
هیتلر را از آن خود ساخته و به اصطالح افغانیزه کرده بودند: یک میهن، یک قوم و یک زبان. با این حال 
کشـف حبیبی آن قدر غیرقابل تصور بود که اگر به دو سـالنامه ی بعد از سال 1321 رجوع کنید، هنوز 
هم با نوعی سکون و احتیاط مواجه خواهید شد. یعنی کسانی چون گل پاچا الفت و زمریالی که پشتو، 
پشـتانه و پشتون ورد زبانشـان بود نیز هنوز برای پذیرش این گنج پنهان خود را آماده نمی دانستند و یا 
می هراسیدند که با پذیرفتن آنی این کتاب به عنوان یک اثر تاریخی، شاید در نظر دوستان و همفکران 
به باد تمسخر گرفته شوند. اما اندک اندک پته خزانه جا باز کرد؛ آن قدر پیش رفت که به سادگی وارد 
 وارد بحث 

ً
کتاب های مکتب و سپس دانشگاه شد. اینجا مجال نقد این کتاب نیست2 و من مستقیما

کسالت بار پشتونستان خواهی می شوم. 
پشتونستان خواهی تداوم منطقی دیکتاتوری نادرشاه و هاشم خان، سرکوب مخالفان داخلی، شعار 
یک ملت یک زبان، برگذاری کورس های اجباری و سراسـری آموزش زبان پشـتو به غیرپشـتوزبانان 
به ویژه کارمندان دولت و اراده ی معطوف به قدرت کسـانی چون داوودخان بود. داوودخان ابتدا و در 
همان دورانی که وزیر حربیه بود، کوشید با نزدیکی به ویش زلمیان )1947( رأی جمعی از روشنفکران 
زمانش را درباره ی مسـئله ی پشتونسـتان به خود جلب کند و خود را تنها سردار راسخ و مبارز در این 
مسـیر جلوه دهد. سـه سـال بعد، عین سیاسـت را در کلوب ملی )1950( پی گرفت و پس از آن به 
صورت غیرعلنی از »اتحادیه ی آزادی پشتونسـتان« حمایت کرد. نکته ی جالب توجه تاریخ نیمه ی 
اول قرن بیسـتم، در تضاد غیرعلنی و ابتدایی میان سـه فرقه از چپ روانی بود که بعدها مسـیر تاریخ 
هر کدام شـان را به سـمتی کشـاند؛ یعنی عبدالرحمان محمودی، نورمحمد تره کی و ببرک کارمل. 

1. همان، ص 301
2. بــرای نقــد منصفانــه و بی طرفانــه ی پتــه خزانــه رجــوع کنیــد بــه: پتــه خزانــه فی المیــزان نوشــته ی قلنــدر مومنــد. ایــن کتــاب 
بــا ترجمــه ی وحشــتناک دکتــر عبداالحــد وفــا معصومــی بــه فارســی برگــردان و توســط نشــر نیمــا در آلمــان منتشــر شــده اســت. 
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تره کی که همواره دست یاری عبدالمجید زابلی را با خود داشت، رابطه ی چندانی با داوودخان برقرار 
نکرد و شاید نیازی به تحکیم چنین رابطه ای نمی دید. اما کارمل از بدو تأسیس اتحادیه ی محصلین 
)1329( رهرو داوودخان بود. به شـدت از آزادی پشتونسـتان دم می زد و دشـمنی با پاکسـتان را یک 
اصل می دانست. کارمل از اعضای فعال اتحادیه ی آزادی پشتونستان بود. در این میان، عبدالرحمان 
محمودی با این که همچون تمامی روشنفکران وقت حامی سرسخت گفتمان پشتونستان خواهی و به 
قول خودش »رهایی مردم آزادی خواه پشتون« بود، با تره کی رابطه ی خوبی نداشت و مخالف جدی 
تمامیت خواهی و قوم گرایی داوودخان بود. اگر روایت فرهنگ را در افغانستان در پنج قرن اخیر )ص 
722( بپذیریم، حسـن شـرق همکار کارمل در اتحادیه، در ماجرای اختطاف و ترور ناکام محمودی 
)1330( دست داشت؛ زیرا اتحادیه وجود محمودی را برای اقتدارطلبی داوودخان مضر می دانست. 
چنین به نظر می رسد که داوودخان به صورت مستقیم دستی در تضاد میان کارمل و تره کی و محمودی 
داشت و پس از کودتای سرطان )1352( در دوستی با پرچم و تصفیه ی خلق و سرکوب شعله دستش 
را رو ساخت. دیده می شود که همه ی جریان هاو حلقات بخشی از رؤیای پشتونستان خواهی را خواب 
 عملکردهای پشتو تولنه و مجله ی کابل 

ً
می دیدند. اما این خواست تنها منحصر به سیاسیون نبود؛ مثال

را ببینید تا با فعالیت های مستقیم شاعران، زبان شناسان و تاریخ پژوهان در این زمینه بیشتر آشنا شوید. 
در شماره ی 263 و 264 مجله ی کابل با چنین مقاالت یا اشعاری از چنین نام هایی بر می خوریم:

شاغلی بینوا »زلمی پشتون ته  
شاغلی الفت ثه غوارم؟  

کاکر پشتون   
زمریالی نوی نغمه  
سلیمی جوروو پشتونستان  

ستی پشتونستان جوروو  
صدیقی د پشتون د آزادی غژ 
همدرد د پشتون قومی بهار 

رشتین«1 پشتونستان جوریژی 
ایـن درام در سـایر شـماره ها نیـز تکرار می شـود.2 نکته ی حایز اهمیت سـرکوب زبان فارسـی و 
تعمیم زبان پشتو، کشف پته خزانه و حتی رؤیای استقالل پشتونستان از پاکستان و الحاقش به خاک 
افغانستان نیستـ  یا دست کم برای من چنین نیست؛ آنچه که اهمیت دارد، گرفتاری بخش بزرگی از 

1. مجله ی کابل، کابل: مطبعه ی پشتو تولنه، 1329، شماره ی263 و 264
2. رک: مجله ی کابل، شماره های  )1333( 368 و  )1336(440. 

روشنفکران ما در دامی ست که دولت و سیاست مداران جاه طلب برایشان پهن کرده بودند. اگر وجود 
کسانی چون عبدالرحمان محمودی و غالم محمد غبار نمی بود، باید به کلی آن دوره را دوره ی انحراف 
روشنفکری نام می نهادیم. پرسش هایی که هم اکنون و در وضعیت کنونی در مقابل روشنفکران لیبرال 
گذاشـته می شـود، در تحلیل و بازخوانی آن دوران نیز باید مطرح شـوند: چه کسـی گرفتار گفتمان یا 
دست کم جدال زبان بهتر، برتر، فاخرتر و اصیل تر نشده بود؟ چه کسی علت العلل بحران خیزی کشور 
و فالکت ملت را به مسئله ی قوم و تضاد قومی خالصه نمی کرد؟ آیا پشتونستان خواهی یک انحراف 
نبود؟ آیا روشنفکران ما دچار یک انحراف بزرگ نشده بودند؟ انحراف از مسیر مشروطه خواهیـ  که 
به طور منطقی سرانجام باید منجر به انقالب توده ای و همگرایی مردمی می شدـ  به سمت خواست 
قومی، خواست زبانی و تجزیه ی کشور همسایه. همچون اکنون در نظام نولیبرال و دموکراسی بی روح 
و بـادآورده ی کنونـی، در آن دوران نیـز حجم بزرگـی از نیرو و توان روشـنفکران ما صرف جدل های 
غیرمردمی، دعواهای دانشـگاهی و سیاسـت بازی های قدرت محورانه می شد و آنچه که در این میان 
همواره غایب بود، اصل اساسی و نفس وجود چیزی به نام کار روشنفکری بود: تشکیل گفتمان های 
انتقـادی ای کـه توده هـا در محـراق آن باشـند. پی گیـری و ردیابـی حقیقت بـا درنظرداشـت کلیه ی 

 انسانی.   
ً
چشم اندازهای انسانیـ  مطلقا
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حوادث مهمه ی طبیعی و شیوع امراض: سیل، کلورا، جذام

به باور دیوید هاروی هیچ حادثه ی طبیعی، طبیعی نیست؛ زیرا پس از هر رویداد طبیعی، غیرطبیعی ترین 
شکل زیست یعنی تضاد نهفته در زیر پوست جامعه به سطح می آید. حوادث طبیعی بیش از همه فقر 
را نشانه گرفته اند. این محرومانند که پس از هر حادثه ای بی خانمان  و بی سرپناه می شوند و مجبورند با 

قلت غذا و دارو سر کنند. در بلخ در سال 1313 سیل و توفان و زلزله آمار ذیل را برجا گذاشت:
»تلفات وارده از حوادث مذکوره

189 نفر الف. تلفات انسانی  
1227 رأس ب. تلفات حیوانی   

ج. اشیای منقول و غیرمنقول:
966 باب خانه های نشیمن   

17 باب دکان ها    
3 باب کاروانسرا   

54 حجر آسیاب    
13 باب مسجد    

1796 جریب باغات    
3100 جریب زمین مزروعی   
545 جریب زمین پیکالی   

10 عدد پل رودخانه   

6 کنده جواز تیل   
60 خروار شالی و غیره    

200 متر سرک    
22892 زرعه«1 دیوارهای باغ و حویلی  

در همان زمان و باز هم بر اثر سیل و زلزله ی پس از آن، در والیت قطغن و بدخشان چنین آماری 
داریم:

تلفات وارده از حوادث مذکوره
314 نفر الف. تلفات انسانی  

2268 رأس ب. تلفات حیوانی   
ج. اشیای منقول و غیرمنقول:

1488 اصله اشجار    
905 جریب اراضی مزروعه   
307 خروار حبوبات   

4 قطعه باغات    
17 حجر آسیاب    

6 دهنه آبجواز    
255 باب خانه ی نشیمن   
106 باب دکان    

8 باب سرای    
40000 افغانی وجوه نقدی   

سیالب شدید در حکومت اعالی میمنه
تلفات وارده از حوادث مذکوره

58 نفر الف. تلفات انسانی  
2153 رأس ب. تلفات حیوانی   

ج. اشیای منقول و غیرمنقول:
726 تکه فرش    
396 عدد ظروف    

1. سالنامه ی کابل، انجمن ادبی، 1313، صص 351 و 352
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120 تکه البسه    
75 خروار مواد خوراکه   
700 جلد پوست قره قلی   

45 جلد کتاب    
64 باب خرگاه    

205 باب حویلی نشیمن   
7 باب مسجد    

67248 افغانی اثاث البیت به حساب پول نقد  
20309 افغانی پول نقد   

9074 افغانی لوازم اناثیه به حساب پول نقد  
1093 جریب امالک مزروعی و غیر آن  

37 حجر آسیاب    
3 دستگاه جواز    

12 چاه چاه آب   
2467 جریب کشتزارها   

94 جریب باغ    
و در ادامه ی این گزارش چنین می خوانیم: »ما یقین داریم که در هر حصه ی دنیا این چنین واقعات 
رو داده و می دهد. چیزی که اسـباب خوش وقتی و باعث شـکرگزاری ملت افغانستان بوده، این است 
که به مجرد حدوث واقعات، حکومت مهربان و دلسوز ما بدون فوت وقت تمام غمخواری های الزمه 
را در حق اهالی مصیبت دیده، به طوری مبذول می فرمایند که آن همه مصائب را فراموش می نمایند. 
 ذکر شـد، به تمام اهالی قریه جات مذکور به اندازه ی کافی معاونت از طرف 

ً
راجع به واقعاتی که فوقا

دولت به عمل آمده، پس ملت حق دارد که همیشه مرهون و شکرگزار حکومت محبوب خود باشد.« 
 چهار سال 

ً
بله ملت همواره باید سپاس گزار حکومت محبوب خود باشد. چرا چنین نباشد؟ مثال

بعد، دولت برای مقابله با مرض کلورا هیئتی را به مرزهای شـرقی کشـور می فرسـتد تا قبایل کوچی 
و باشـندگان سـمت شـرقی را واکسیناسـیون کنند. این مرض ابتدا در خوسـت دیده شـد و سپس به 
والیت های غزنی و قندهار سـرایت کرد و در آخر به والیت های شـمالی رسـید. اگر به آمار رسمی و 
دولتی سالنامه ی 1317 شک نکنیم و آن را یک راست بپذیریم، از میان »مصابین تا تاریخ اول حوت 

1317«1 که شمارشان به 3291 نفر می رسید، 1710 نفر فوت کردند. یعنی چیزی نزدیک به نیمی از 
کسانی که به این مرض مبتال شدند درجا تلف شده و در زیر سایه ی رحمت همایونی به خاک سپرده 
 تا تاریخ 23 عقرب 1318 و تنها در والیت هرات، 1896 نفر 

ً
شدند. به آمار سال بعد نگاه کنید. صرفا

به این مرض مبتال شدند که از میان آن ها 989 نفر جان شان را از دست دادند.2   
سـال بعد، دولت که از رونق اقتصاد محبس سرمسـت بود، به فکر چاره ای برای بخش دیگری از 
درماندگان جامعه افتاد: جذامیان. »اینک در این اواخر به اسـاس احصائیه هایی که در دسـت وزارت 
 در حصص جاغوری و جاهای دیگر نشان می دهد. 

ً
صحیه افتاده، موجودیت مرض جذام را مخصوصا

حکومت مطلع و خیراندیش ما که نصب العین همیشه ی شان تأمین صحت و سعادت عامه می باشد، 
 نسـبت به رفع نمودن امراض مسـری از بین توده، از 

ً
بیشـتر به این موضوع توجه فرموده و مخصوصا

هیچ گونه مساعدت و مجاهدت خودداری نکرده است.«3 سال بعد دولت سرخاب لوگر را به عنوان 
محلی مناسب برای نگه داری و قرنطینه سازی جذامیان سراسر کشور انتخاب می کند. قصد وزارت 
صحت این بود که دهکده ی جذامیان به دست خود جذامیان آباد شودـ  کاری که به نوعی با زندانیان و 
زندان شد. چنین طرحی اگر عملی می شد، هم چهره ی شهر و روستا را از لوث جمعیت مازاِد بیماِر 
بی کار پاک می کرد و هم زحمت آبادسـازی دهکده و کشـت وکار را بر دوش خود این بیماران بی کار 
می انداخت. اما این طرح بنا بر دالیلی که در سـالنامه ها ذکرشـان نیامده، به کلی رد شد. با این حال، 
چند جذام خانه در مناطقی چون یکاولنگ و ده سـبز سـاخته شـد4 و در سال 1325 یک پزشک برای 

فراگیری راه های درمان جذامیان به هند فرستاده شد.5 

1. سالنامه ی کابل، انجمن ادبی، 1317، ص 90
2. سالنامه ی کابل، انجمن ادبی، 1318، ص 81
3. سالنامه ی کابل، پشتو تولنه، 1319، ص 122
4. سالنامه ی کابل، پشتو تولنه، 1324، ص 99

5. سالنامه ی کابل، پشتو تولنه، 1325، ص 107
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غبار؛ کورسوی نور در تاریکی

در آن دهه های تاریک، در آن روزگار تیره  و تار، تنها این غبار بود که شـمع روشـنفکری را روشـن نگه 
داشت. غبار برای ما سنت ساخت: سنت تاریخ پژوهی انتقادی، سنت چپ گرایی محیطی، چپ گرایی 
از درون، گام به گام، صبورانه با حفظ چشم اندازهای کالن انترناسیونال. غبار امتداد معقول و منطقی 
مشروطه خواهی ست. جنبشی که قرار را بر آن گذاشت تا با اخذ اصل حاکمیت، مشروعیت و در آخر 
قدرت شخص شاه، آن را به مرور به دستان پرتوان و محروم توده ها بسپارد. غبار برخالف طرزی هرگز 
از این مسیر باز نگشت و هیچگاه اقتدار شاه، قدرت دولت و دم ودستگاهش را به خواست مردم ترجیح 
نداد. مشروطیت را به سوسیالیسم پیوند زد و سپس در کلیه ی آثارش کوشید تا آن قدر برای سوسیالیسم 
جا باز کند که دیگر سخنی از مشروطه خواهی به میان نیاید. زیرا بر این باور بود که مشروطیت تنها بستر 
است، گام نخست است، سکوی خیز به سوی تشکیل جنبش های اجتماعی و وقوع انقالب توده ای. اما 
چون ما قرار را بر این گذاشته ایم که تاریخ معاصر را با نشریات و حواشی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

بازخوانی کنیم، تمجید از غبار را به کناری می نهیم و از بطن آثار و نوشته هایش او را می خوانیم. 
غبار مقاله ی »اقتصاد ما« را در سال 1325 نوشت. به شرحی که ما تا اکنون از وضعیت اقتصادی، 
سیاسـی، فرهنگی و اجتماعی کشور به دسـت دادیم، مقاله ی غبار در آن سال همچون شمعی بود در 
تاریکی مطلق. در این مقاله ابتدا با تصویری از فرود و فراز سرمایه ی مالی در کشور مواجه می شویم. 
جنگ جهانی دوم دوره ی زوال این نظام را پیش می کشد و غبار با تیزبینی تمام و برخالف کسانی چون 
 نفس وجود 

ً
فرهنگ، کوشیده تا در این مقاله نشان دهد که مشکل اساسی نه جنگ عالمگیر که اتفاقا

چنین نظم و یا بی نظمی اقتصادی سـت: سیستمی که در صحرای خشک و سوزان همانند چشمه ای 

 سـرمایه داران  و دالالن و سـوداگرانند که حـق دارند از این 
ً
از آب سـرد بـه سـطح آمده، اما این صرفا

چشمه بنوشند. باقی همه تشنه لبانند با چشمانی خیره مانده به این سیراب شدگان. با چنین دریافتی ست 
که غبار قلمش را پتک سـاخته و بر سـر سـرمایه داریـ  به ویژه سـودخواران وزارت اقتصاد و شخص 
عبدالمجیدخـان زابلیـ  می کوبد. قلمی بسـیار کوبنده تر از آنچه من در این کتـاب از آن بهره برده ام. 
از طرف دیگر کالم غبار سراسـر پیشـنهاددهنده و راهگشاسـت. در هر جا که مجال یافته، دست کم 
از کنتـرل دولـت بـر بازار و از چیزی به نـام اقتصاد ملی و اقتصاد مردمـی در برابر انحصارگرایی ها و 

شرکت بازی ها دفاع کرده است.  
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اقتــصـاد مــا1

چندین سال پیشتر امور اقتصادی افغانستان به درجه ]ای[ آشفته و پریشان بود2 که می بایست گفت آن 
روز اقتصاد در مملکت ما موضوع و مفهومی نداشت. صادرات کشور با کمال بی سابقگی و عدم علم و 
اطالع از طرف تجار انفرادی در بازارهای نزدیک شرق برده شده و با قیمت حداصغر فروخته می شد و 
گاهی هم چون تجارها وحدت نظر و سرمایه نداشتند، بر ضد همدیگر حرکتی کرده و نرخ حداصغر را نیز 
می شکستند. زیرا ایشان توان انتظار بازار مساعد و ادای مصارف ]را[ نداشتند، رنود3 و دالل ها نیز مثاًل 
مورچه در پاچه ی شان افتاده و شکست آن ها را تسریع می نمود و واردات کشور ما نیز نمی توانست بهتر 
از صادرات ما حالی داشته باشد، چون  که امتعه ی خارجه پس از آن که چندین دست گردیده و چندین بار 
فایده از آن برده شـده بود، از بازارهای نزدیکترین مشـرق داخل افغانسـتان گردیده و به حداعظم قیمت 
فروخته می شد و قیمتی مملکت نیز در بازارهای خارج به نام و عنوان صادرات ممالک بیگانه در معرض 
بیع و شری می آمد. این اوضاع با عدم انتظام امور رسمی و فقدان توجه به منابع تولیدات داخله به قلت 
علم و اداره ی اقتصادی و معدومیت تمرکز سرمایه، سبب شد افغانستان در تجارت جهان سهمی و در 
بازارهای دنیا اسمی نداشته باشد. در بازارهای نیمه شکسته ی کابل و شهرهای عمده ی ما وظایف و مفاد 

بانکی و چنجی و غیره نیز در دست چند نفر صرافان خداناشناس بازی می کرد.

1. مــن اصــل منبــع را ـ روزنامــه ی اصــالح، شــماره ی 51، ســال هجدهــم، 16 میــزان 1325 ـ نیافتــم. ایــن نســخه را از زنده یــاد 
عمــران راتــب گرفتــم و احتمــاالً او نیــز ایــن مقالــه را از ســایت حــزب همبســتگی افغانســتان گرفتــه باشــد. بــه هــر حال نســخه ی 

کنونــی بــه شــیوه ی حرفــه ای رونوشــت نشــده و احتمــال دارد در برخــی از جمــالت تغییراتــی وارد شــده باشــد. 
2. اصل: کرد

3. جمع رِند: مردم محیل و زیرک، غدار

از اینجا به بعد است که خدمات برجسته ی اقتصادیون مملکت احساس و تحول عظیمی در تجارت 
افغانستان به وقوع می رسد؛ به این معنی که فرد قابل قدری برای اصالح معایب بی پایان اقتصادی ما 
قـد افراختـه و عماًل به رهنمونی های مهمـی پرداخت. این آدم با پشـتیبانی]ای[ که از حکومت گرفت 
توانست امور بانکی را منظم و شرکت های معظمی تأسیس و در مدت کمی سرمایه های پراگنده ی قوم 
را از روی زمین و زیر زمین جمع و تمرکز بخشـد. این شـخص مجبور بود برای رام سـاختن پولدارها در 
وهله ی اول امتیازات بزرگ و بی سابقه]ای[ به آن گروه داده و در نتیجه قوت مدافعه ی اقتصادی کشور 
را تشکیل و صادرات و واردات را به طور منظم در دست گیرد. این است که در سالیان چندی صادرات 
خام کشور به طور مشعشعی در بازارهای جهان زیر عنوان افغانستان عرضه و واردات فراوانی مستقیمًا 
از سرچشمه ی آن ها داخل افغانستان گردید. و لهذا، دست صرافان و دالالن بیگانه با پای ثالث یک جا 
از میان قطع گردید. قوه ی مالی کشور یا به اصطالح اقتصادیون ثروت عامه رو به افزایش رفت، تولیدات 
و واردات نسبتًا به موازنه تا اندازه]ای[ نزدیک شد و روح کار با ذهنیت پول شناسی که قباًل بسیار ضعیف 
بود، در مردم تقویت و در رونق و یا اواًل نمایش بعضی صنایع جدوجهد به عمل آمد. روی هم رفته تمام 
این مساعی مردم را به آینده ی درخشانی نوید می داد و صدای رسای تحسین و آفرین از کران تا کرانه ی 
کشور بلند شد؛ تا جایی که نظیر آن را در گذشته کمتر توان یافت. در هر حال تا اینجا همه همراهیم و 
در مجاری امور با دیده ی1 تقدیر می نگریم. حتی دولت خود پیشرو ان2 تجدد اقتصادی را که جزء تجار 
بودند، در رأس امور رسـمی و اقتصادی کشـور قرار داد و از فرط همنوایی، شـرکت دارها و سـوداگرها را 
به3 مأموریت های رسمی وزارت اقتصاد ملی قبول و این هر دو شق را با اعتماد غیرقابل وصفی مثل دو 

نگین در یک انگشتری جا داد.
ایـن روش جدید اقتصادی ما چند سـالی دوام داشـت که به تدریـج اما، پی هم عکس ا لعمل های آن 
آشکارا مؤثرانه شکوه و شکایت از هر طرفی بلند گردید. خاصه وقتی که پیشرو این رفرم اقتصادی برای 
یک دوره ی طوالنی که می توان آن را دوره ی فترت اقتصادی و زمانه ی زمام4 گسـیختگی سـوداگرها 
و شـرکت دارها نامیـد، از صحنـه ی فعالیت هـای اقتصـادی دور گردیـد. در هـر حال در مقابل شـکایت 
عامـه، مدافعـات مذبـوِح5 کارکنان اقتصادی و گروه سـوداگر که هر دو به هم مخلوطند نیـز آغاز یافت. 
ولی مدافعه ی این دسـته بیشـتر از علم و منطق، بر اسـاس جدل و مغلطه اسـتناد می نمود و مردم را به 
یک آینده ی درخشـان و مجهولی مفتون می سـاخت. در حالی که نتایج اقدامات اقتصادی شـان عماًل 

1. اصل: دیه
2. اصل: پیشرو این

3. اصل: با
4. مهار، افسار

5. اصل: مذبوحی
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در صحنه عیان ]و[ مجسـم بود و هیچ پرده]ای[ حقیقت آن را نمی توانسـت پوشـید. شـاید چیزی که 
بیشتر به تسکین اضطرابات نهایی این دسته کمک می نمود، همان ندرت انتقاد منقدین بود و از همین 
جهت گاهی مصادر امور اقتصادی خود طالب انتقاد شده و برای آن که در تطبیق آمال آینده ی خویش از 
نظرهای جدید مردم آگاه شده و پایه ی عملیات سابقه را به نوع دیگر محکمتر گردانند، حتی در روزنامه ها 
اهل بصارت را دعوت به انتقاد نمودند. ولی بعدها در اثر انتقادات کوچکی که مشت نمونه ی خروار بوده، 
مجددًا متردد گردیده و به نام آن که منقدین چون راه نمی نمایند، خواستند از انتقاد منصرف شوند. اما خیر! 
هر آدمی می داند که سکوت مردم در چنین موارد]ی[ اصاًل از عیب کار نمی کاهد، بلکه عکس العمل 

هر قدر دیرتر آید شدیدتر آید.
در این روزها باز خطابه های چندی در این موضوع زیر عناوین »راپورتاژ اجتماعی در صالون کانفرانس« 
به طور مسلسل در روزنامه ها انتشار یافته و ضمنًا از خدمات گذشته ی اقتصادی و پالن های پنج ساله و 
نویدهای آینده سخن راندند. این است که این جانب نیز خواست توسط این مختصر کلمات چندی در این 
موضوع به عرض کارکنان اقتصادی و دسته ی سوداگر کشور برساند. البته با امید و اعتماد آن که از یک 
طرف حکومت موجوده در زیر راهنمایی قائد مصلح واالحضرت سپه سـاالر غازی صدراعظم، تصمیم 
قطعی برای ترقی و تعالی کشور گرفته و زمینه ی گفت وگو و نشرات را راجع به مصالح مملکت وسعت 
بخشیده اند و از طرف دیگر پیشرفت و رفرم سابق اقتصادی خود مجددًا وارد صحنه شده، تمنیات خویش 
 را برای اصالح مفاسـد دوره ی فترت اقتصادی اظهار می نمایند، و از طرفی هم تا اندازه]ای[ شـرایط 
سـنگین امور اقتصادی زمان جنگ جهانگیر ولو به طور محدودی ازبین رفته اسـت. پس بعید نیسـت 

امثال این یادداشت های خالصانه در تعیین خط  مشی اقتصادی آینده ی ما بسیار بی فایده ثابت نشود.
قباًل باید گفت چنان که1 رابطه ی نسبیه بین کار و پول و زمین از واجبات است و به همین نظر تزیید 
اجاره را سـبب تنزل اجوره می دانند، حفظ تناسـب در امور اقتصادی شـرط اسـت و در صورت انحراف، 
سـوخت  و سـاخت و اجحافاتی به میان می آید که »ظلم« نام دارد و همچنین برای رسـیدن به مقاصد 
عالیه ی اجتماعی که سیاست »حریت فردیه ی مطلقه: یعنی فرد را بگذار هر چه می خواهد بکند« بهترین 
سیاستی به شمار آمده است، در حالی صدق می کند که عمل فرد به مصالح و شرایع جامعه تصادم ننماید.

در هر حال سیسـتم های اقتصادی که در روی زمین قبول شـده اند، با اختالفاتی که بین هم دارند 
بیشتر یک غایه را هدف قرار می دهند که عبارت از ترقی کشور و بلند رفتن سویه ی معیشت مردم است؛ 
در حالی که اسلوب اقتصادی ما به هیچ یک از این سیستم ها تطابق نکرده، بلکه یک معجون مرکب و 
عجیبی ست که نظیر آن را در روی گیتی نتوان یافت. البته به علت آن که در تعیین این روش اقتصادی 

1. اصل: چنانچه

بیشتر از دست علم و تخصص، تمایالت شخصیه ی یک عده اشخاص سوداگر تجارت پیشه دخیل بوده 
است، یا آن که می دانیم سوداگری و تجارت آن هم در ملک ما چیز دیگر و علم اقتصاد چیز دیگر است. 
عالم اقتصاد کسانی هستند که مدرسه رفته، فاکولته خوانده، در جهان اقتصادی سال ها نظر و تجربه 
اندوخته باشند؛ نه غیر آن. پس اگر نقشه ی اقتصادی برای یک کشوری و پالن های صنعتی برای یک 
جامعه فقط به دستیاری چند نفر اشخاص بی صالحیتی طرح می شود، آیا می تواند جز همان معجون 

مرکب باشد؟
به عالوه می دانیم که سوداگری و تجارت در همه جا زیر نظارت و کنترل و رهنمونی دولت ها به عمل 
می آید، تا تجار به میل خود با منافع عمومی بازی ننمایند و سرمایه ها برای تأمین مصالح کشور به کار افتد. 
گرچه تجار آن ممالک نسبت به سوداگرهای ما تحصیل کرده تر و آگاه تر و لهذا به مصالح ملک و ملت 
خودها پابندترند. خوب، آینده ی دولت در کنترل و نظارت و راهنمایی سوداگر و سرمایه دار کیست؟ البته 
وزارت اقتصاد! بلی وزارت اقتصاد و مأمورین اقتصادی چیز دیگر هستند و کمپنی ها و سوداگرها چیز 
دیگر. پس اگر هر دو دسـته یکی شـوند و همان گروه سـوداگر و تجار از یک طرف کمپنی ها را خودشان 
شـخصًا تأسـیس و اداره کرده و از طرف دیگر خود امور رسـمی وزارت اقتصاد و تمام شـقوق و شعب آن 
را اشغال کنند، آیا سرنوشت و مقدرات اقتصادی مملکت به  کجا خواهد رسید؟ زیرا دیگر قید مسئولیت 
و بازپـرس کـه بزرگتریـن رکن قوانین اداری کره ی زمین اسـت وجود ندارد و عجالتًا در کشـور ما حالت 
اقتصادی چنین اسـت و دسـته ی سـوداگر و پولدار، سـرمایه و اقتصاد را به معنی]ای[ که نزد خودشان 
است، گرفته و سوای تحصیل و اندوختن ثروت و سرمایه های شخصیـ  ولو به تباهی عموم ملت باشدـ  
نصب العینی ندارند. به طور مثال علمای اقتصاد می گویند: سرمایه جزیی از ثروت عامه بوده و مخصوص 
برای اسـتحصال ثروت دیگری سـت و یا به عبارت واضح تر سـرمایه جزیی از ثروت و مخصوص برای 
تبادل بوده، برای تهیه ی آالت کار و کثرت محصوالت و همچنین برای استفاده از تکاثر طبیعی حیوان 
و نبات خدمت کرده، ممد و معاون کار و باعث تجزیه ی اعمال که سر ترقیات صنایع جدیده ی عالم است 
می گردد.1 ولی سرمایه نزد پولداران ما که قهرًا خود طبقه ی اقتصادی کشور را تشکیل کرده اند، عبارت 
1. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه دقــت کــرد کــه تعریــف غبــار از ســرمایه ـ دســت کم در ایــن مقالــه ـ خلطی ســت میــان ســرمایه ی 
ثابت/ســرمایه ی متغیــر و ســرمایه ی ساکن/ســرمایه ی در گــردش. لــوکاچ در پیشــگفتارش )1967( بــر چــاپ جدیــد تاریــخ و آگاهی 
طبقاتــی می نویســد کــه فــرق میــان ســرمایه ی ثابــت و متغیــر را صرفــاً می تــوان در پرتــو روش دیالکتیکــی شناســایی کــرد. بــه 
بــاور لــوکاچ علــم اقتصــاد کالســیک ـ کــه غبــار هــم از آن الهــام گرفتــه ـ نتوانســته از شــناخت فــرق میــان ســرمایه ی ســاکن و 

ســرمایه ی در گــردش فراتــر بــرود. 
رک: تاریخ و آگاهی طبقاتی، جورج لوکاچ، ترجمه ی محمدجعفر پاینده، تهران: نشر تجربه، 1377، صص 109 و 110

مارکــس در جلــد اول ســرمایه، تعریــف مشــخصی از ســرمایه ی ثابــت و متغیــر بــه دســت می دهــد: »ارزش آن بخــش از ســرمایه 
ــه وســایل تولیــد، یعنــی مــاده ی خــام، مــاده ی کمکــی و ابزارهــای کار تبدیــل می شــود، دســتخوش هیــچ تغییــر کمــی  کــه ب
در فراینــد تولیــد نمی شــود. بــه ایــن دلیــل، آن را بخــش ثابــت ســرمایه یــا بــه اختصــار، ســرمایه ی ثابــت می نامــم... آن بخــش 
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است از دارایی اسعار خارجه در بانک ها، طال و نقره و فلزات قیمتی در داخله، با اراضی مزروعه، باغ های 
مثمره، قصور مشیده و اسراف و تبذیر در مصارف لوکس شخصی.1

در حالی که می دانیم تجزیه ی اعمال از بزرگترین شرایط ترقی و تمدن بوده، اختالط تجار در زراعت 
و ملـک داری دشـمنی به رفاهیت مملکت اسـت. زیرا امتـالک عظیم فردی اراضی مانـع اصالحات و 
حاصالت زمین می گردد، مثاًل یک سوداگر زمین دار که در پایتخت نشسته مصروف سوداگری ست، کجا 
می تواند به غرض آبادی و استثمار اراضی وسیعه و آن هم در حصص دوردست مملکت در عوض هزارها 
دست فعال زارع خدمت نماید؟ طبیعی ست این شیوه در یک کشور خود مانع ترقی زراعتی مملکت است 
و اگـر پولدارهـا بـه خریداری زمین و باغ و خانه می پردازند، البد ]بهای[ زمین بلندتر شـده، دسـت زارع 
و دهقان از خریدن زمین کوتاه تر می شـود. و در این صورت هزاران دسـت های مسـتحق از زمین بریده 
می گردد. و گر روزی در دسـت این قبیل مالک بزرگ ماشـین آالت زراعتی نیز می افتد کار تمام اسـت؛ 
چون  که ایشان از وجود دهاقین بی نیاز شده و چون از قبیل سرمایه هم در دست دارند، احتکار آزادانه تر و 
نرخ غله را گران تر و اجاره را مترقی تر ساخته، سویه ی معیشت عامه را فروافتاده تر می نمایند. و آنگاه ترقی 
امور اقتصادی مملکت چنانی که رنود و مدعیان عوام فریبی می کنند و خوش باورها به خواب می بینند، 

گاهی به معراج موعود نخواهد رسید.
آری اگـر موقـع مسـاعدت کند، هر آدمی می تواند بـه نام رفرم و اصالحات اجتماعی کلمـات آبدار و 
تابـداری به هـم پیوند ]زند[ و به جمله های رقیقی افکار سـاده را مفتـون نماید؛ ولی مردم دقیق خواهند 
دانسـت ارزش چنین کلماتی تا چند اسـت. شـعور عمومی نیز بیشـتر از قول، عمل و نتایج آن را اهمیت 
می دهـد.2 این کـه چندیـن سـال اسـت کـه عامه ی ملـت آن که در شـهرها و دهـات و دشـت ها و دره ها 
میلیون ها نفر خوراکی بدون گندم و احیانًا بوره و چای و پوشاکی بدون سان3، کوره و سفید ندارند، دیدند 
کـه در ایـن عصر در روی زمین نه تنها نقطه]ای[4 که سـوداگرها و کمپنی های او سـاالنه فیصد صد تا 
فیصد دوازده از سرمایه ی خود به واسطه ی صادرات و واردات ربح و سود حاصل کردند، همین کشور ما 
و سوداگرهای نجیب و نوع پرور او بود. بازار سیاه هنوز در برابر چشم 11  میلیون  و 999 هزار زن و مرد و 
ــْد دســتخوش تغییــر ارزش می شــود. ایــن بخــش هــم هــم ارز  ــه نیــروی کار تبدیــل می شــود، در فرآینــد تولی از ســرمایه کــه ب
ارزش خــود را بازتولیــد می کنــد و هــم یــک مــازاد، یعنــی ارزش اضافــی تولیــد می کنــد کــه ممکــن اســت تغییــر کنــد و بنــا 
بــه اوضــاع و احــوال کــم و یــا زیــاد شــود... بنابرایــن آن را بخــش متغیــر ســرمایه یــا بــه اختصــار، ســرمایه ی متغیــر می نامــم. 

سرمایه، کارل مارکس، ترجمه ی حسن مرتضوی، تهران: الهیتا، 1394، ج نخست، ص 232
پــس خــالف آنچــه غبــار ادعــا کــرده، ســرمایه صرفــًا ارزشــی بــرای مبادلــه نیســت و مبادلــه خــود بخشــی از فراینــد کاربســت 

ســرمایه اســت.  
1. و این یعنی سرمایه ی ساکن و منجمد، نه سرمایه ی ثابت

2. اصل: می دهند
3. مثل؛ طور، به سان؛ از این سان؛ سوهان؛ سنگی که با آن کارد، شمشیر و غیره را تیز کنند

4. جا، محل

پیر و جوان مملکت پهن است. وانگهی سوداگرها دم از فداکاری زده و مردم را به ستایش خویش دعوت 
می کنند. یکی از این ها در روزنامه ی انیس خوش زبانی می کرد که مثاًل ایشان پارچه باب سندی را که فی 
متر 15 افغانی تمام شده، از حتی فی متر 30 افغانی در دیپوی تعاونی آزاد نرخ گذاشته اند که بازار سیاه به 
تدریج ازبین برود! شاید به او نگفته باشند: ای مرِد خدا، همین اقدام شما خود بازار سیاه است. ما دیدیم 
همین که سـوداگرها با آله ی برنده ی »انحصارات« روزافزون در صحنه پیدا شـدند، به زودی بزرگترین 
قوت و قدرتی را که »پول« باشد در دست گرفتند و در روزگذرانی چند دارایی، هر یک از چندهزاری به 
چندین میلیون بالغ شـد. در حالی که چنین کاری محتاج علم و اخالق نبود و فی المثل چند نفر عامی 
دیگر نیز توانستی از عهده برآیند. چنان که اگر جویبارها را به نام انحصار میتر نشاندی و دریچه ها را به نام 
انحصار مهر کردی، حتمًا ساالنه میلیون ها ]افغانی[ از آب وهوا محصول جمع شدی. آیا چه تفاوتی بین 
این انحصار آب وهوا با انحصار بوره و قره قل و پنبه یا موتر و پترول و غیره خواهد بود؟ اگر بوره ی خارج 
فی سـیر 5 و بوره ی داخل فی سـیر 7 افغانی تمام و اگر سـان خارج فی متر 1.5 و سـان داخل فی متر 
2.5 افغانی تمام شده، و اول الذکر فی سیر 30 و 35 افغانی و موخرالذکر فی متر 8 و 10 افغانی فروخته 
می شود، البته عایدات دالل ها چندین بار زیاد، موارماح صاحبان اسهام فیصد 50 و معاشات و مصارف 

تجملی کارکنان کمپنی ها فیصد 50 و پس انداز و ذخیره ی شرکت ها نیز فیصد 50 خواهد شد.
حـال ببینیـم ایـن ذخایـری که ظاهـرًا به نام اصالحـات داخلیـ  چه صنعتـی و چه زراعتـی و غیرهـ  
برف انبـار می شـود، چـه دردی را دوا و چـه تحـوالت و ترقیاتـی در صنعـت و زراعت وارد کرده اسـت. تا 
جایی که دیده می شـود، فابریکه های نسـاجی و قند و یا دسـتگاه سـالخی و امثال آن، از چنین خدمتی 
عاجز بوده اسـت. مثاًل در مملکتی که برف و باران و امراض حیوانی گله های گوسـفند و گاو را قتل عام 
می کند و در زمستآن ها روز]ی[ هزار بز در پایتخت کشته نمی شود، سالخی ]ای[ که 12 هزار گوسفند را 
کفایت می کند اسراف است و همچنان در مملکتی که اگر شکر نباشد خلق به گور1 و کشمش می سازند، 
فابریکه ]ای[ که در طول سـال کمتر از 60 روز گردیده و خمس مصارف کشـور را تکافو نمی نماید و به 
عالوه ی تعطیلی، مرد و زمین صدها نفر را با فقدان دوا و بیمه در زیر سیل ماالریا ازبین می بردارد، چه 
معنی خواهد داشت؟ مؤسسه ی پنبه کاشت آن را در نقاط دوردست منع کرده و صنعت دستی نساجی 
را ازبین برده است؛ چه خدمتی در راه ترقی پارچه بافی محلی نموده است؟ جز آن که مثاًل در نواح جرم 
بدخشان مردمی که از قرن ها پنبه ی کاشته ی خویشتن را پیچیده و صادراتی هم به نام الچه باب در مزار 
و کابل داشتند، اینک همه عریان گردیده اند و مأمورین کمپنی متمردین را به مجازات سپرده و بقیه را 
به نام تالقی از عدم زرع پنبه ی محلی، فی نفر 3 متر چیت به قیمت 15 افغانی داده و در عوض قیمت، 

1. گور یا ُگر نام نوعی شیرینی محلی در افغانستان است
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جبرًا یک توپ برک بدخشانی به قیمت 100 افغانی از نزد آن ها حصول می نمایند. مردمی که در دستگاه 
پنبه ی قندوز پنبه ی خویش را تحویل می نمایند، به مشکل اگر در عوض 100 سیر به عنوان ُسرت دوم و 
چندم از 50 تا 70 سیر بتواند رسید حاصل و بعد از شش ماه پول قیمت را قسمًا نقد و قسمًا پیاله و چاینک 

کاشی و آن هم شکسته و ریخته ی ساخت کمپنی به حکم اجبار بگیرند و قس علی هذا.
این است نتیجه ی یک سوداگری و تجارت انحصاری در صورتی که تجارت مقید اصاًل از مطلقیت 
آب می خورد و کسـانی که چنین سیسـتمی را می خواهند جز آن نیسـت که مثاًل پنبه را حتمًا فی سیر 3 
افغانی خریده و فی سـیر 20 افغانی فروخته و باز پارچه ]را[ در عوض آن فی متر 5 افغانی گرفته و فی 
متر 25 افغانی بفروشند و از این داللی بی رحمت1 ساالنه از 1 تا 6 میلیون افغانی ذخیره نمایند. پس چرا 
تجارت ما آزاد و حتی بر رخ تجارت خارجه گشاده نباشد؟ البته برای آن که سوداگرها و شرکت ها بتوانند 
به تصرفات بی لزوم خودشان در ثروت اجتماعی دوام بدهند، قوای کار را در کشور ضعیف نمایند، دوام 
و ثبات و اعتدال در تجارت را به واسطه ی اوضاع بحرانی، ارزانی و گرانی غیرعادی و زودزود اشیا ازبین 
ببرند، ما مالحظه می کنیم که تا حال نه به زراعت توجه و نه به صناعت مساعدتی شده و نه قیمت پول 
به جای خود مانده و نه بهای اشیاء دوامدار بوده است. ترانسپورت به حالت سابق و ماشین آالت و زراعت 
و اصول صحی در مالداری معدوم است. نه مراتع و چراگاه ها توسیع یافته و نه شبکه ی آبرسانی تکثیر 
گردیده و نه جنگالت پرورش یافته است. نه قیمت و محصول اشیاء محتاج  الیهای عامه از قبیل سان 
و بوره و چای و غیره تقلیل گردیده و نه مالیات بر عایدات مترقی و اشیاء تجملی افزود گردیده است. در 
عوض تجار کوچک و طبقه ی متوسـطه که حلقه ی وصلی بین عامه و طبقه ی عالیه ی کشـور اسـت، 
به تدریج زیر سیطره ی ازبین رفتن واقع و خلیج جدایی بین دو طبقه ی توانگر و ناتوان روزبه روز وسیعتر 
می گردد. فقر و مرض و فساد اخالقی به سرعت شیوع می یابد و تمام تحمیالت اقتصادی بر شانه ی توده 
افتاده تر می گردد. این است که ضجه و صدای شکایت و نفرت عام تر می شود؛ تا جایی که خود سوداگرها 
و کارکنان اقتصادی نیز مستشعر گردیده، در این قضایا با همدیگر صحبت و گاهی هم اندرزی می نمایند. 

چنان که در نقل جراید از کنفرانس صالون بانک و خطاب به گروه سوداگر چنین گفته می شود:
»...اسـرار کامیابی و ناکامی ما در این نکته اسـت که اگر هدف ما احتیاجات و اقتضائات وقت باشـد، 
کامیاب و اال ناکام خواهیم بود. ناکامی ما نیز مایه ی بدبختی جمعیت خواهد شد. اینک به پیروی از همین 
نظریه از حضرات و آن هایی که در امور اقتصاد مشغولیت مستقیم و غیرمستقیم دارند، استدعا می کنم به 
نام خدا، به خاطر وطن پسمانده ی افغانستان، برای رفع احتیاج عامه ی ملت، برای تأمین حیات و نسل 
آینده، برای حفظ شرف و آبروی وطن و ملت، از شخصیات و اغراض صرف نظر نموده، سیادت و آرامی 

1. به گمان من بی زحمت بوده نه بی رحمت

خود را در ترقی و آرامی جامعه جست وجو کنیم... اگر توده  به حال فقر و فالکت باشد، اگر حیات عمومی 
به مضیقه ی ناداری و بی کاری بگذارد، دیگر سعادت شخصی وجود نخواهد داشت... اگر سرمایه را مال 
شخصی خود بدانیم، اگر حقوق دیگران را فراموش کنیم، اگر پول را به راحت انفرادی صرف نماییم، اگر 
به زمین گور کنیم، اگر زمین دهقان را که وسیله ی زندگی اوست بخریم، در آن صورت خود و مملکت را 
بدبخت ساخته ایم... اگر مال 1 روپیه را به 10 روپیه بفروشیم و بگوییم پول و اختیار از من است، درست 
نیست. شما فکر کنید که این سرمایه از کجا شده؟ آیا زحمت پوست قره قل را )مثاًل( مالداران متحمل 
نشده اند؟ و شما نتیجه ی زحمت و تولید ایشان را در نیم ساعت خریده و در یک ساعت می فروشید. پس 
جای انصاف اسـت که با این زحمت کم و فایده ی بسـیار، زحمت بسـیار و فایده ی کم مردم را فراموش 
کنید؟!... در این صورت آیا امنیت داخلی کشور و شئون خارجی او با حقوق افراد محافظه خواهد شد؟ 
پس باید با شوق داخل کار شوید. اگر تذبذب دارید و می خواهید سرمایه ی خود را بگیرید، نی واپس دادن 
سرمایه باید در اختیار حکومت باشد. باید موقع ندهیم تا در پشت سر ما را تنقید نمایند؛ بلکه در محاکمه ی 

وجدان او، ضمیر خود را باید محاکمه کنیم.«
با حقایقی که در این بیانیه موجود است و گرچه دیرتر ایراد شده است، عیب بزرگی که می تواند داشته 
باشـد ایـن اسـت که این خطابه بیشـتر بـه مصاحبه و انـدرز دوسـتانه و در عین حال یک نـوع التماس و 
استرحامی شبیه است که بایستی از یک مقام قویه و حاکمه کرده شود. در حالی که می توانست و می باید 
به حیث یک امر قطعی و واجب االجرا از طرف دوایر اقتصادی دولت به گروه شرکت دارها و سوداگرها 
صادر گردد؛ زیرا دولت و ملت، سرنوشـت و مقدرات مملکت را وابسـته ]به[ رحم و شـفقت یک دسـته 
سوداگرها می داند تا با لهجه ی تمنا مقدسات دینی و ملی را شفیع آن کند که آن ها از اغراض خسیسه ی 
رفیعه ی1 شخصیه ی خویش و تباهی حیات آتیه ی اجتماعی مملکت خودداری نمایند و شاید ایراد چنین 
خطابه در این مورد، بیشـتر به علتی سـت که مأمورین رسـمی اقتصادی و کارکنان کمپنی ها و تجارتی، 
آمر و مأمور از یک طبقه بوده و یا آن قدر به هم مخلوط شـده اند که بایسـتی امور رسـمی شکل معامالت 
شخصی و هم قطاری به خود بگیرد. از این است که امروزه سوداگرها و کمپنی واالها قیافت رسمی به 
خود داده و القاب ع.ص را هم در صحنه ی تجارتی خویش بسته اند و لهذا، با اکمال آزادی بازار سیاه قوی 
احتکار مشروع لیسنس فروشی مروج متقلب در بیجک های خارجی کار]ی[ عادی، تفتیش و مجازات 
ناروا، حق السـکوت و رشـوت در زیر ماسـک هدیه و تحفه ی دوسـتانه معمول، و ازبین بردن صحت و 
اخالق مردم با تجار کوچک یکجا دوام دارد. اگر ضیق وقت و صفحات مانع نمی بود، مثالی در این مورد 
آخرالذکر از ذکر تاریخچه ی دوسـاله ی شـرکت کشـمش و اقدامات جابرانه ی آن، چه در داخل و چه در 

1. اصل: رفعیه
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خارج و ضررهایی که به مردم و تجار کوچک وارد نمود تقدیم می نمودیم.
امتزاج و اختالط یا اقتدار سوداگرها در امور رسمی اقتصاد مدهش تر از آن است که شمردیم؛ زیرا در 
طرح پالن های اقتصادی صنعتی و غیره بیشتر از دست و فکر متخصصین دولت و نظر ارباب دانش 
مملکت اقتضائات سوداگری و منافع سوداگرها دخیل بوده و همین که چند نفری از ایشان در انجمنی 
گرد آمده و خواستند، می توانند هر قراری که خواسته باشند داده و بالفاصله در معرض اجرا گذارند. این 
است که تشکیل شرکت، امتیاز و انحصار، تعیین سهم و ربح و نرخ و خرید و فروش،1 تولیدات و صادرات 
و واردات، تأسیس مؤسسه های صنعتی و... که این همه در حیات ملک و ملت تأثیر مستقیم و عظیمی 
دارد، فقط بر محور منافع مخصوص و گراف سوداگرها می چرخد. پس طبعًا نتیجه ی چنین دستگاهی 
همان می شود که اینک در برابر چشم خویش داریم. در همان نقل خطابه ی صالون2 کانفرانس چیزهای 
عجیـب و متناقضـی خواندیم که کافی بود چند جملـه ی آن هر آدمی را به باطن و معنی و حقیقت امور 
تجارتی و اقتصادی امروزه ی ما آشنا سازد. مثاًل در یک جایی گفته می شود: »ما اداره ی شرکت ها را به 
دسـت سـهم داران از این سـبب می دهیم که برای این کارها فیصد 5 اشخاص تعلیم یافته نداریم.« چه 
مگر خیال می کنید که این سهم داران تعلیم یافته هستند؟ خیر! این ها فیصد 100 بی تعلیم می باشند. به 
همین سبب در جای دیگر خطابه ی مذکور گفته می شود: »برای اداره ی شرکت ها تجار اگر علم ندارند 
فداکاری دارند.« باید در جواب این جمله عرض کرد، اگر فداکاری منحصر به همین اسـت که هر آدم 
بی سـواد پرچون فروشـی در عرض3 5 سـال دارایی خویش را از چندهزار به چندین میلیون رسـانده، در 
داخله دسـتگاه تجارتی، باغداری، زمین داری، دکان داری و در خارجه اسـعار خارجی داشـته و نه هیچ 
نوعی مقید و مسـئول از اعمال خود نباشـد، پس بفرمایید که برای قبول چنین فداکاری]ای[ هزاران 
آدم بی سواد و حریص به طور داوطلب حاضرند4 و می توانند به نوبت جای آقایان را اشغال کنند. همین 
خطابه اوالد سوداگرها را تشویش به تحصیل در خارج می نماید و البته برای آن که بزرگترین نواقص آن 
گروه تالفی شود، جای حرف نیست که تحصیل برای هر که و مه مفید است؛ ولی اگر غرض از تحصیل 
اوالد سـوداگرها در خارج همان رشـته ی اقتصادی باشـد، به عالوه ی آن که این تخصص به طور عام 
صحیح نیستـ  زیرا ذوق و استعداد و آن هم در پیشه ی پدر میراثی نیستـ  عیبی که دارد این است که 

تازه می خواهند با زور و زر طبقه ی مخصوص تشکیل نمایند. 
در جای دیگر خطابه گفته می شود: »ما5 در 5 سال دیگر به خطر انفالسیون گرفتارشدنی نیستیم.« در 

1. اصل: فروخت
2. سالن

3. اصل: عرصه
4. اصل: است

5. اصل: ملیت ها

حالی که ما همین حاال در مرداب انفالسیون دست وپا می زنیم و طوری که علم اقتصاد مدلل می نماید، 
همان تنزل و فروافتادن قیمت پول انفالسیون است و بس. و ما خود مدت هاست که گرفتار آنیم. اما در 
خطابه گفته نشده برای عالج این انفالسیون چه خواهند نمود؟ باز در خطابه گفته می شود: »ذخیره ی 
طال و نقره ی ما برای اعتبار پول کاغذی فیصد 100 موجود است.« آیا اجازه خواهد بود بپرسیم پس چرا 
در هر 3 یا 6 ماه مقدار طال و نقره ی ذخیره با مقدار نوت های متداول توسط جراید و رادیو غرض اطالع 
و اطمینان عموم نشر نمی شود؟ آیا این نشر و اعالن هم مانند انتشار پالن های اقتصادی کشور ممنوع 
]بوده[ و بایسـتی جزء]امور[ مرموز و اسـرار شـمرده شـود؟ در حالی که هر دو باید در معرض مطالعه ی 
مردم قرار داده شده و اعتماد و نظر مردم نسبت به آن ها جلب گردد. کذا، وقتی که خطابه حکم می کند: 
»استفاده از سرمایه ی خارجی قابل قبول نیست«، باید دالیل علمی و اقتصادی خودشان را هم واضح 
می ساختند تا مردم بفهمند و قانع شوند و یا نظرهای خود را اظهار نمایند. در هر حال مهم ترین حصص 
خطابه ی صالون کانفرانس قسمت هایی ست که به زراعت و مالداری افغانستان تماس کرده و راه سخت، 

نادرست و خطرناکی را در مقابل حیات اجتماعی مملکت باز می کند. مثاًل وقتی که می گویند: 
»آنانـی کـه فکـر می کننـد از راه زراعت و مالـداری می توانیم معیـار زندگی خود را بلند ببریم اشـتباه 
می کنند؛ زیرا مناطق زراعتی ما از بحر چندهزار کیلومتر دور وانگهی فاقد راه آهن و وسایل علمی و فنی 
زراعتی بوده، مانع صادرات زراعتی به خارج اسـت. به عالوه همسـایه های ما خود کشـورهای زراعتی 
هستند... از نظر مالداری افغانستان به منتهای درجه ی قوت تولیدی خود رسیده و دیگر توسیع چراگاه ها 
در قدرت و اختیار ما نیست. مراتع و چراگاهای موجوده نیز برای اغنام و مواشی کنونی غیرکافی ست؛ 

خصوصًا که ما از نظر تجارت بیشتر به پرورش و تکثیر جنس قره قل احتیاج داریم.«
در حالی که ما می دانیم تا جایی که تخمین شـده، دوثلث ملت افغانسـتان یعنی فیصد 70 مشـغول 
زراعت بوده، و با آن که ذخایر طبیعی آب های مملکت کافی ست، معهذا، به عللی که بعدها ذکر می شود، 
بیشـتر از 400 هـزار هکتـار بـه طور آبی و بیشـتر از 500 هزار هکتار به طور للمی مورد کشـت وکار قرار 
نگرفته است و آن هم با همان آبیاری و کهنه آالت قرون وسطی از قبیل گاوآهن و داس و چغل و غیره. 
به عالوه عده ی بی شماری از قنوات قدیمه نیز از بین رفته است. این است که روزبه روز اوضاع زراعتی 
ما خراب تر و غله باب کمتر و تقاضا بیشتر و لهذا، نرخ غله گران تر می گردد و احیانًا قسمتی از مملکت را 
قحط تهدید می کند و از دیگر طرف، به تدریج از عده ی دهقان]ها[ کاسته و به عده ی کوچی ها افزون 
می شود. در صورتی که حیات داخلی و مدار معیشت خلق و منابع اقتصادی ما یعنی تولیدات تجارتی و 
صنعتی همه وهمه مربوط زمین اسـت. آری برعکس آنچه در خطابه ی صالون کانفرانس گفته شـده، 
ترقیات اقتصادی ما مربوط به تعمیم صنایع ابتدایی نی، بلکه وابسته ]به[ ترقی محصوالت زراعتی بوده و 
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هکذا، تعمیم صنایع داخلی سبب ترقی زراعتی نی، بلکه ترقی زراعتی ممد و معاون تعمیم صنایع داخلی 
می باشد.1 در حالی که مصادر امور اقتصادی ما از این نکته ی مهم غافل مانده و چنان که شاید اهتمامی 
بـه امر زراعت نکرده اند. این ها هنوز احصائیه های زراعتی ندارند. شـبکه های آبرسـانی عصـری ]را[ از 
قبیل چاه های جدید، بندها، کانال ها، جوی ها و حتی کاریزها احداث نکرده اند. اصول تقاوی و بانک های 
زراعتی را عملی نساخته اند. ماشین آالت زراعتی ]را[ در دسترس زارع نگذاشته و مکاتب زراعتی تأسیس 
نکرده اند. از به وجود آمدن مالک بزرگ و ابتیاع زمین از طرف پولدارها و ارباب صنایع و پیشه، و همچنین 
از بلند رفتن ارقام مالیه امتناع ننموده اند. برای مبادالت جنسی و نقدی محصوالت زراعتی و مالداری، 
شهرهای محلی و بازارهای مساعد نساخته اند. گدام های اصولی تعمیر و در اصالح تخم و نسل توجه 
ننموده اند و باالخره وسـایل کافی حمل ونقل را فراهم نکرده اند. در صورتی که اگر این مسـاعی اساسی 
بـه عمـل می آمد، با آن که واحدهای زراعتی در افغانسـتان غیرکافی و میادین وسـیعه نیمه عارضه دار و 
نیمه صحرایی اسـت، بدون شـک اراضی مزروعه و مراتع و جنگالت ما بسیار ترقی کرده و محصوالت 

زراعتی بیشتر و لهذا امور اقتصادی کشور دو برابر امروز پیشتر می رفت.
دگـر چنان کـه خطابه ی صالون کانفرانس می گوید که »زراعت ما برای بلند بردن سـویه ی زندگانی 
خلق ناکام است و باید تعمیم صنایع ابتدایی بر ترقی زراعتی ترجیح داده شود«، پیشنهاد خطابه ی مذکور 
قبول و عملی شود، قطعًا عدم پیشرفت صنایع مذکوره را با امور اجتماعی قاعده است که تمام شعب و 
شقوق آن بایستی در خطوط متوازی پیش روند. پس با داشتن زراعتی چنین، محال است صنایع چنان 

به عمل آید.
و اما خطابه ی صالون آنچه را راجع به امور مالداری افغانستان فیصله ]کرده[ و می گوید که »قوه ی 

1. آنچــه کــه غبــار در اینجــا تنقیــد می کنــد، از نظــر مارکسیســم بســیار مهــم و تعییــن کننــده اســت. در کشــورهای توســعه نایافته 
و زراعتــی، ایــن کشاورزی ســت کــه آینــده ی اقتصــادی کشــور را رقــم می زنــد. دســت کم در ایــن کشــورها، بــه بــاور تروتســکی 
ــه استالینیســم،  ــه ب ــا حمل ــه ی کمونیســم ب ــو در فرضی ــه بالعکــس. بدی ــم می شــود و ن ــه شــهر خت توســعه از روســتا آغــاز و ب
ــوه یادداشــت هایش ـ  ــه شــهادت انب ــو ـ ب ــرار داده اســت: »مائ ــام روســتا ق ــه ن ــزی ب ــر چی ــوژی را در براب ــن ایدئول آشــکارا ای
برداشــت اســتالین از اشــتراکی کــردن و بیــزاری او از دهقانــان را بــه بــاد انتقــاد گرفــت. نظــر او یقینــاً اشــتراکی کــردن اجبــاری و 
خشــونت بار بــه قصــد تضمیــن انباشــت اقتصــادی در شــهرها، آن هــم بــه هــر قیمتــی نبــود. کامــاًل برعکــس، هــدف او صنعتــی 
کــردن روســتاها بــه شــکلی محلــی بــود، اعطــای خودمختــاری اقتصــادی نســبی بــه آن هــا بــه قصــد پرهیــز از پرولتریزه و شــهری 
ــده ی  ــرو ای ــو، پی ــت مائ ــود. در حقیق ــار رخ داده ب ــی فاجعه ب ــه صورت ــر شــوروی ب ــه در اتحــاد جماهی ســاختن وحشــیانه ای ک

کمونیســتی حل وفصــل مؤثــر تضــاد میــان شــهر و روســتا بــود.« 
رک: فرضیه ی کمونیسم، آلن بدیو، ترجمه ی مراد فرهادپور و صالح نجفی، تهران: مرکز، 1396، صص 73 و74 

امــا خط مشــی ظاهرشــاه همچــون نــص صریــح بــر پیشــانی ها کوبیــده شــد و جمهــوری داوودخــان نیــز توســعه ی شــهر علیــه 
روســتا را بــا قصــاوت کامــل پــی گرفــت و ســپس خلــق  و پرچــم تــا آنجــا بــه روستانشــینان بی اعتنایــی و بی احترامــی کردنــد 
کــه از دل روســتاها مجاهدیــن برخاســتند. ســرافکندگی مــا امــا، ایــن اســت کــه هنــوز هــم در همیــن دوره، ایــن روستاســت کــه 
نادیــده گرفتــه شــده، پــس زده شــده و ناچیــز شــمرده می شــود. تــراژدی توســعه ی شــهری و نابودســازی بافتــار اجتماعــی، بــه 

هنــگام رســیدن بــه روســتا بــدل بــه کمــدی می شــود.     

تولیدی مالداری ما به حد نهایی خود رسیده و دیگر گنجایش ترقی را ندارد«، اشتباه بزرگ دیگری است 
که نموده اند و ظاهرًا این اشتباه از آن عقیده ی اقتصادی آب می خورد که می گوید: »حاصالت چون به 
کمال معینه ی خود رسید، دیگر رو به انحطاط می رود ولو سرمایه و عمل در راه پیشرفت آن حصر گردد.« 
عجالتًا برای کوتاه کردن مبحث، با قبول این، فرض می کنیم که چون هنوز در توسیع و پرورش مراتع 
افغانستان ـ مثل جنگالت آن ـ هیچ سعی و عملی نشده است. چراگاه های موجوده محافظ ]نشده[ و 
عادالنه تقسیم نگردیده است. مالدارها قسمًا از اراضی کم چراگاه در صفحات پهناور کشور انتقال داده 
شـده اسـت.  برای جلوگیری از امراض حیوانی و قتل عامی که می کنند، مؤسسـه های صحی تشکیل 
نگردیـده اسـت. پس چگونه و با کدام دلیل و احصائیه می تـوان ادعا نمود که قوه ی تولیدی مالداری ما 
به حد نهایی خویش رسیده است؟ الحق گوسفند و گاو و اسب و غیره با تمام محصوالت شان به تدریج 
کمتر شـده می رود، و اینک در شـهرها و قصبات گوشـت، روغن، شـیر و غیره رو به قلت نهاده است. با 
آن که در عدد کوچی و مالداری افزونی به عمل آمده و امروز تقریبًا ثلث افغانستان را دسته جات کوچی 
و مالـداری تشـکیل می دهـد و در طول سـال، هزاران خانوار کوچی با تقریبًا 4 میلیـون حیوانات خود در 
جهات مختلفه ی مملکت در داخل یک دایره ی وسیعی به قطر از 1.5 تا 2 هزار کیلومتر به سیر و سفر 
می پردازند. در صورتی که اهتمام و انتظار امور این کوچی ها یکی از وظائف مهم ما بوده و الزام می نماید 
که زندگی کوچی به حالت ده نشـینی و شهرنشـینی تحویل داده شود، دهات و قصبات برایشان ساخته 
شود، شبکه ی آبرسانی در مساکن مساعد آن ها تقویه گردد. اگر توجه به توسیع مراتع، تنظیم و تقسیم 
چراگاه ها به عمل آید و اگر مؤسسه های صحی حیوانات تأسیس گردد، و اگر قضایای مالداری و پرورش 
حیوانـات در مجالـس علمـی و صالحیـت دار مطرح و قرارهـای بزرگ و مفید اتخـاذ و در معرض عمل 
گذاشته شود، البته و حتمًا مالداری افغانستان حیات اجتماعی و بنیه ی اقتصادی کشور را تقویت خواهد 

نمود.
اگـر در آنچـه ما تا اینجا گفتیم هنوز شـک و شـبهتی موجود باشـد عیب ندارد، طـرف محترم دالیل 
خویش را مستند بر ادله ی علمیه و اجتماعیه در معرض نشر گذارند تا سوءتفاهم ازاله و باعث اطالع و 
اعتماد و اطمینان عموم گردد. در خاتمه باید عرض کنیم که ما معتقدیم طرح های اجتماعی ما اعم از 
آن که اقتصادی ست تا سنتی یا زراعتی، نبایستی منحصر به آراء و فیصله های تنها چند نفر سوداگر باشد؛ 
بلکه مربوط به مجالسی باشد که مرکب از عده ی بسیاری از متخصصین داخلی و خارجی و اشخاص 
بااطـالع و ذی صالحیـت مملکت بوده و هم قبل از تصویـب و اجرا غرض جلب آراء و انتقاد دیگران در 
معرض انتشار گذاشته شود. و اال نتیجه ی عملیات اقتصادی مملکت در آینده همان خواهد بود که در 

گذشته بوده و تا اکنون دوام دارد.



سرمایه ی مالی  77

مواجهه ی عبدالرحمان محمودی با روانکاوی فروید

بله، عبدالرحمان محمودی شش سال پس از مرگ فروید )1939( و یک سال پیش از انتشار مقاله ی 
»اقتصاد ما« )1946( روانکاوی را به زبان فارسی برایمان ترجمه کرد. شاید او پیش از هر کس دیگری 
 همه چیز داشت: جز طبقه ی 

ً
در این زبان با نظرات فروید آشنا شده بود. محمودی که در آن دوره تقریبا

متوسط بود، تیزهوش و ریزبین، متخصص بیماری های روانی، در دوره ای مسئول شفاخانه ی حوزه ای 
هرات و سـپس از اعضای برجسـته ی طبابت در پایتخت، هیچ چیز را برای خود نخواست. به همین 
دلیل با کلیه ی اعضای خانواده اش وارد فعالیت های سیاسـیـ  اجتماعی شـد. دانسـت که روانکاوی 
فروید به تنهایی برای انسان، به ویژه انسان زخم خورده ی افغانی نمی تواند التیام بخش باشد. اندک اندک 
به انسانی ترین اندیشه ی بشری یعنی سوسیالیسم روی آورد. در 1330 نشریه ی ندای خلق را راه اندازی 
کرد و در 1331 به جرم تشـکیل حزب پیش از تصویب قانون احزاب و نوشـتن پیشـوند »حزب« در 
مرامنامه ی جمعیت خلق، دستگیر و راهی زندان شد. سال ها سختی زندان را تاب آورد؛ اما، چند ماه 
پس از رهایی در 1344 برای نخستین بار چشمانش را بر روی استبداد بست و با مرگش، میراث مبارزه 

با ظلم و بیداد را به نسل بعد سپرد.
محمودی مقاله ی »نظریات فروئید به صورت عمومی« را به سـال 1324 نوشـت. در عرض مرام 

مقاله چنین نوشته است: 
»نظر به دعوتی که از طرف ریاست پشتو تولنه راجع به نوشتن یک مقاله ی طبی و اجتماعی از من به 
عمل آمد، خواستم تا راجع به مهم ترین کشفیات علمی عصر حاضر در ساحه ی روحیات، یک تمهید 
مختصری نوشته و تجارب خودم را نیز که در این ساحه به حیث یک طبیب روحی ]کسب[ نموده ام، 

تحریر و برای استفاده ی هموطنان عزیز و گرامی خود عرضه نمایم. اما باید عرض کنم که این مقاله ی 
مختصر را می توان صرف یک تمهیدی بر نظریات عمومی فروئید شناخت.« 
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نظریات فروید به صورت عمومی1

بزرگتریـن کشـفیات این عالم شـهیر عبارت از تحلیـل روحـی )Psycho Analysis( بـود و دکتر بریل 
)Brill( آن را یکـی از بزرگتریـن کشـفیات معاصر خوانده2 و فروید را بـا ژنی های3 بزرگی مانند داروین، 
اسپینوزا، نیوتن و انیشتین4 هم ردیف قرار می دهد. تحلیل روحی نه تنها امروز در طبابت استخدام شده 
و خدمات شایانی می نماید، بلکه در تربیه ی اطفال در مکاتب، برای تعلیم مادرها، روحیات، اجتماعات 
و انسان شناسی هم استفاده های بزرگی می رساند. برای این که ماهیت تحلیل روحی و سبب تولید آن 
را خـوب بدانیم، الزم اسـت شـرح مختصـری در این باره عرض کنیم. فروید پس از فـراغ دارالفنون در 
کلینیک »شـارکوت«5 عالم مشـهور طبابت روحی مشغول کار شـده و مطالعات و مشاهداتش در اینجا 
خیلی اثرات عمیقی بر وی نمود. فروید از شارکوت آموخت که با اصول هیپنوتیسم هم اعراض هیستری 
رفع شـده و هم اعراض جدیدی می توان تولید کرد و هم فهمید که هیسـتری در مردان نیز تولید شـده 
می تواند. بعدها از »لی بولت« و »برنهایم« که به مکتب »نانسی« مربوط بودند حقایق دیگری را آموخت 
که در رفع اعراض اختناق رحم تنها تلقین همانند تلقین در حال هیپنوتیسم مؤثر و مفید است. در اوایل 
فروید در تداوی مریضان تنها از تطبیقات برقی و هیپنوتیسـم کار گرفته، ولی بعدها مشـاهده نمود که 

1. سالنامه ی کابل، پشتو تولنه، 1324، 301
2. بــا این کــه فرویــد بانــی روانکاوی ســت، امــا مشــخصاً بــه دلیــل کشــف ضمیــر ناخــودآگاه شــهره اســت، نــه بــه خاطــر کلیتــی 

بــه نــام تحلیــل روحــی. پیــش از فرویــد نیــز تحقیقــات زیــادی بــر روی روان بشــری انجــام شــده بود.  
ــه گمانــم منظــور محمــودی از ژنــی، همــان جنیــوس )Genius( یعنــی نابغــه و بااســتعداد باشــد. البتــه خــود واژه ی جنــی  3. ب

ــاند.  ــران را می رس ــا بهت ــای از م ــز معن )Genie( نی
4. اصل: دارون، استینوزا، نیوتن و هاینشتاین

5. شــارکو )1825 ـ 1893( اســتاد فرویــد، از روانکاوانــی بــود کــه بــر روی بیمــاری هیســتری به ویــژه علــت و نحــوه ی بــروز آن 
در زنــان مطالعــات فراوانــی انجــام داد.  

تطبیقـات برقـی در نوروزهـا به کلی خیالی و بی فایده بوده و صرف نتایج خوبـی در بعضی وقایع از اصول 
هیپنوتیسم به دست می آورد. اما چندی بعد در اثر مشاهدات و تطبیقات مکرره دید که نه تنها نمی توان 
در بعضی وقایع هیپنوتیسم تولید نمود، بلکه آن هایی که به این اصول تداوی هم شده اند، دائمًا مصون 
نمانده بلکه مرض دوباره عودت می کند. در اثر این ناکامی ها فروید به زودی اصول هیپنوتیسم را ترک 
داده و اصولی را که به نام تحلیل روحی1 مشـهور اسـت، به دنیا عرضه نمود. خودش در این باره چنین 
اظهار می کند: »نباید قیمت هیپنوتیسم را در تاریخ اصول تحلیل روحی کمتر تخمین نماییم، چه هم در 

نظریات و هم در تداوی این اصول جدیده جانشین اصول هیپنوتیسم است.«2 
بـرای این کـه خوب تـر صورت ارتقـاء و تولید این اصول را بدانیم، باید حیات چند سـال اولتر فروید را 
مطالعه نماییم. در حالی که فروید در البراتوار3 بروک4 کار می نمود، وی با دکتر ژوزف بروئر5 
طـرح رفاقـت افگنـد. با آن که بروئر نسـبت به فروید چهارده سـال بزرگتر بـود، ولی به زودی 
بـا هم دوسـت شـده و نظریـات و عقاید خویش را با هـم اظهار می نمودند. این شـخص چون 
دلچسبی فروید را در امراض روحی و عصبی مشاهده نمود، پس حکایت یک واقعه ی بسیار 
دلچسـبی را که خودش در سـنوات )1880ـ  1882( به اصول هیپنوتیسم تداوی نموده بود، 
به وی گفت و چون این واقعه در تولید اصول تحلیل روحی خیلی دارای اهمیت اسـت، ذکر 

آن در اینجا مناسب است. 
مریـض مربوطـه عبـارت از یک دختر جوانی بوده که دارای تعلیـم و قابلیت عالی بوده و در هنگامی 
کـه بـه پرسـتاری پدر خویش مشـغول بود، مریض شـده بـود و با پـدر خویش خیلی مربوطیت داشـت.6 
دکتر بروئر بیان می کند که در وقتی که دختر مذکور را به عنوان مریض قبول نمودم، وی مبتالی یک 
فلج مختلف الشـکل توأم با قلصیت ها بوده، )Qnhibltion( داشـته و تشـوش روحی داشت. در اثر یک 

1. پرواضح است که منظور محمودی از »تحلیل روحی« همان روانکاوی است. 
ــاره ی نقــش مهــم خــواب  ــد: »مبالغــه درب ــکاوی« چنیــن می گوی ــاره ی روان ــاه درب ــه ی »شــرحی کوت ــد در مقال 2. در واقــع فروی
مصنوعــی )هیپنوتیســم( در تاریــخ پیدایــش روانــکاوی کار ســهلی نیســت. از دیدگاهــی نظــری و هــم درمانــی می تــوان گفــت کــه 

روانــکاوی میراثــی در اختیــار دارد کــه از خــواب مصنوعــی برایــش بــه جــای مانــده اســت.«
شرحی کوتاه درباره ی روانکاوی، زیگموند فروید، ترجمه ی حسین پاینده، تهران: مجله ی ارغنون، 21، 1382  

3. اصل: لباراتوار
4. استاد دانشکده ی پزشکی و مدیر مؤسسه ی پسیکولوژی

5. اصل: حجرزف بروور ـ )1842 ـ 1925(
6. نــام ایــن دختــر افســونگر، دلربــا، بــاذکاوت، نازک طبــع و بذله گــو برتــا پاپنهیــم بــود کــه در رونــد تحقیقــات روانکاوانــه ی 
بروئــر و فرویــد بــه آنــا اُ شــهرت یافــت. آنــا پــس از بهبــودی کامــل، تــا آخــر عمــر ازدواج نکــرد و یکــی از هــواداران فعــال 

ــا درگذشــت. ــوس نازی ه ــرار از کاب ــس از ف ــال 1936 پ ــد. وی در س ــان گردی آزادی زن
رک: دانشنامه ی فروید، شارون هلر، ترجمه ی مجتبی پردل، تهران: ترانه، 1389، ص 53
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مشاهده ی اتفاقی بروئر کشف کرد که اگر دختر جوان مذکور تأثری را که موجب تولید اعراض مذکوره 
گردیده است با الفاظ اظهار نماید، می توان او را از چنگال اعراض مذکوره نجات داد. برای این کار بروئر 
دختـر مذکـوره را بـه خواب مقناطیسـی انداختـه و او را وادار سـاخت که عاملی را کـه در آن وقت او را به 
انحطاط دچار ساخته بود، اظهار کند و به این اصول ساده، آن دختر را از شر تمام اعراض مذکوره نجات 
داد.1 اهمیـت ایـن واقعـه در اینجا مضمر اسـت که دختر مذکوره در حال بیداری قطعًا از منشـأ اعراض 
مرضیه ی خود بی خبر بوده، ولی همین که به خواب مقناطیسـی دچار شـد، رابطه ی بین این اعراض 
مرضی و تجارب و حوادث گذشته ی خود را کشف نمود. تمام عوارض مرضیه ی او به تجارب و حوادث 
زمانـی کـه پدر خود را پرسـتاری می نمـود مربوط بود. برعـالوه اعراض مذکوره گـذرا و بی معنی نبوده و 
بلکـه مربـوط بـه تجارب مثبته ای بودند کـه در آن موقعیت پرهیجـان رخ داده بودند. ولی بعدها مریض 
بـه کلـی آن هـا را فراموش کرده بود. یک وصف مشـترکه ی تمام اعراض مذکوره این بـود که این ها در 
حالـی تولیـد شـده بودند که در آن وقت اضطرار اجرای کار مسـبوق بود؛ زیرا عوامـل دیگر آن را به ترک 
)Suttression( مبجور می ساختند. اعراض در حقیقت در عوض کار اجرا نشده ظهور نموده بودند. به 
عبارت دیگر اعراض مذکوره در نتیجه ی یک منظره ی رضی )Traumatism( تولید نشده، بلکه در اثر 
یک مجموعه  عوامل مذکوره به وجود آمده اند. اگر مریض در حال خواب مقناطیسـی کاری را با خیال 
حس به یاد آورد که وی در ماضی ترک نموده بود، اکنون آن را در تحت آزادی خواب مقناطیسی اظهار 

نمود. پس در نتیجه، اعراض رفع شده و دوباره عودت نمی نمودند. 
ایـن امـر واضـح بود کـه عوامل موجبـه ی تولید اعـراض در این واقعـه مانند عوامل رضـی بودند که 
شارکوت در وقایع عملی خویش آن را ذکر نموده بود. چیزی که بسیار قابل دقت است همین است که 
عوامل مرض مذکوره با احساسـات مخل روحیه ی شـان کاماًل فراموش مریض شده بود؛ به طوری که 
گویا به کلی وقوع نیافته اند. در حالی که نتیجه ی شان یعنی اعراض مرضیه بدون تغییر ادامه داشت؛ گویا 
بروئر در حقیقت این کشـف مهم و اساسـی را که بر روی آن شـالوده ی اصول تحلیل روحی ریخته شده 

1. البتــه اصــل واقعــه بــه میزانــی بــا آنچــه محمــودی در اینجــا گفتــه متفــاوت اســت: بیمــاری آنــا ابتــدا بــا ســرفه های شــدید و 
مــداوم در دوران مراقبــت از پــدر بیمــارش آغــاز شــد. کم کــم از تغذیــه افتــاد. ضعیــف و کم خــون شــد. ســپس دچــار عوارضــی 
ــه  ــا ب ــر، آن ــا بروئ ــی ب ــک رابطــه ی عاطف ــی، توهمــات بصــری و بی حســی دســت وپا شــد. در ی ــاض عضالن ــج، انقب چــون فل
ایــن نتیجــه رســید کــه از بروئــر حاملــه شــده اســت. ایــن بــارداری واقعــی نبــود، بلکــه یکــی از عالئــم نــوروز هیســتریک بــود. 
بیمــار دو ســال زیــر نظــر بروئــر بــود و در ایــن مــدت بــا کمــک روش هیپنوتیســم، بروئــر توانســت خاطــرات ســرکوب شــده ی 
آنــا را دوبــاره برایــش تداعــی کنــد و بدیــن ترتیــب بیمــارش توانســت بــا یــادآوری خاطــرات تلــخ ـ از دســت دادن دو بــرادر و 
همچنیــن پــدرشـ  بــر بســیاری از عــوارض جســمانی اش فائــق آیــد. امــا بروئــر بــه دلیــل خیانــت بــه همســرش عــذاب وجــدان 
شــدیدی گرفــت و ســعی کــرد مدتــی از آنــا دور باشــد. ایــن رفتــار ســبب شــد تــا بســیاری از عــوارض بیمــاری آنــا دوبــاره 

بازگشــت کنند. 
همان، ص 46  

است، درک نموده ولی به نشر آن نپرداخت. اما اخیرًا در اثر اصرار فروید به صورت مجموعی افکار خود 
را مشترکًا راجع به هیستری نشر ]کردند.[1 ولی نظر به شوری که در مجامع عمومی و طبی افگند، بروئر 
نظر به علو مقام خود به حیث یک دکتر طب و فامیلی پازد)!( ساحه ی فعالیت کشیده و به این صورت 
افتخار این کشـف مهم و تاریخی2 نصیب فروید شـد. ولی این عالم شـهیر در هر موقع از بروئر خیلی با 
احترام ذکر می کند. این دو عالم در اثر تدقیقات خود کشـف نمودند که اواًل هیسـتری یک مرض زمان 
ماضی بوده و طوری که بعدها فروید اظهار نمود، اعراض هیسـتری عبارت از یادگار یک قسـم حوادث 
و وقایع زمان ماضی حیات مریض است که نظر به ناخوشایندی اش فراموش گشته است. ولی مریض 
مفهوم این یادگار را نداشته و صرف با اعراض مرضیه مجادله می کند. این نظریه برای اولین بار در بین 
حاالت شعوری و غیرشعوری )Uncoluselous( تفریق نمود که بعدها توسط فروید اعظام و تشریح شده 

و علم روحی تحت الشعور را به وجود آورد، که اینک ما به شرح آن می پردازیم.3 
فرویـد عقیـده دارد که در تولید اعراض هیسـتریائیه مهم ترین میخانیکیتی4 که بـر آن عوامل دیگر 
اتکا دارند، عبارت از عملیه ی انحطاط )Represslon( است. این عملیه عبارت از یک عامل دینامیک 
غیرشـعوری و یا تحت الشـعوری روحی اسـت که وظیفه ی آن دور داشـتن اوامری سـت از دماغ و شعور 
شخصی که غیرقابل تحمل بوده و یا با سویه ی اجتماعی شخص مداخله نموده و یا به اخالق شخصی 
او دست زده و یا به تقدیر و تخمین بلند شخصی او مداخله می نمایند. گویا ماده ی فراموش شده یک امر 
دردناک، یک چیز ناخوشایند و یا یک چیز مخوف و یا طرف نفرت شخصیت )Ego(5 بوده و لذا شخص 

1. در کتابی زیر نام »مطالعاتی در باب هیستری« 
2. منظور محمودی طرح نظریه ی سرکوب و عارضه ی واپس زنی است.  

ــن  ــد در نظــر داشــت کــه ای ــر ناخــودآگاه اســت. بای ــر خــودآگاه و ضمی ــروز ضمی ــان ام ــه زب 3. شــعوری و تحت الشــعوری ب
تشــریح، نظریــه ی تکویــن کارکــرد جنســی ـ مرحلــه ی دهانــی، مقعــدی و تناســلی ـ را در نظــر نگرفتــه اســت. بــرای تحلیــل 
دســتگاه روان نیــز بایــد دقــت کــرد کــه فرویــد صرفــاً از شــعور و تحت الشــعور بحــث نکــرده و در واقــع ویژگی هــای روان را 
بــه ســه حــوزه ی ضمیــر خــودآگاه، ضمیــر پیشــاآگاه و ضمیــر ناخــودآگاه تقســیم کــرده اســت. بــر اســاس ایــن مفصل بنــدی، 
فرویــد مفهومــی زیــر نــام »ناپایــداری آگاهــی« را پرورانــده اســت. بــه ایــن معنــا کــه امــر در شــرف بــه آگاهــی درآمــدن، بــا 
عبــور از ضمیــر ناخــودآگاه و ضمیــر پیشــاآگاه، صرفــاً بــرای دقیقــه ای جنبــه ی آگاهانــه بــه خــود می گیــرد و دوبــاره بــه ســاحت 
ناخــودآگاه »پس رانــده« می شــود. پــس بــه آگاهــی درآمــدن امــر ســرکوب شــده نیــز ـ چنان کــه محمــودی بــر آن تأکیــد کــرده 

ــت.   ــی و لحظه ای س ـ موقت
4. منظور همان مکانیسم امروزی ست. 

5. فرویــد در تحلیــل دســتگاه روان، ســه ســاحت را از هــم تفکیــک می کنــد: نهــاد )Id(، خــود )بــه بیــان محمــودی: شــخصیت 
یــا Ego( و فراخــود )Super Ego(. نهــاد شــامل تمامــی خصایصی ســت کــه فــرد بــه ارث می بــرد. غرایــز مهمتریــن جــز نهــاد را 
تشــکیل می دهنــد. خــود حرکت هــای اختیــاری را تحــت فرمــان خویــش می گیــرد. خــود رابــط میــان روان فــرد و رخدادهــای 
بیرونی ســت. فراخــود بازنمــودی از اثــرات نهادهــای بــه انقیادکشــانه ای چــون خانــواده، مکتــب، اجتمــاع و ارزش هــای عرفــی و 
ملــی و مذهبــی اســت. بــه زبــان فرویــد: »نهــاد بازنمــود تأثیــر وراثــت اســت و فراخــود در اصــل بازنمود تأثیــرات شــخص دیگر؛ 
حــال آن کــه خــود عمدتــًا حاصــل تجربیــات فــرد اســت و بــه عبــارت دیگــر، رخدادهــای اتفاقــی و در زمــان حاضــر محتــوای 

ــد.« ــن می کنن آن را تعیی
رک: رئوس نظریه ی روانکاوی، زیگموند فروید، ترجمه ی حسین پاینده، تهران: مجله ی ارغنون، 22، 1382



سرمایه ی مالی  8283  یا سوسیالیسم یا توحش

نمی خواهد شعورًا از آن تفکر نماید. به اساس این نظریه وظیفه ی طبیب در حین تحلیل روحی عبارت 
از تظاهر این افکار و منشأشان در ساحه ی شعوری ست. در اوایل فروید به مریضان امر می نمود که تمام 
تصـورات شـعوری را تـرک گفته و خود را به یک حال بسـیط و اسـترخاء روحـی آورده و هر چه به خاطر 
دارند بگویند؛ بدون این که به اهمیت آن فکر نمایند. به این صورت باالخره فروید قادر شد که اشتراکات 
مجرده )Free Assciations(1 را به دست آورده و به مبدأ اعراض مرضیه پی برد. ولی همین که فروید 
ایـن اصـول را تنمیـه2 نمود، مشـاهده کرد که این اصول طـوری که در اول امر قیـاس می نمود، آن قدر 
بسیط نبوده و کذا، اشتراکات مجرده هم در حقیقت مجرد و آزاد نیستند و بلکه آن ها هم توسط مراکز 
تحت الشعوری اداره شده و لذا محتاج تجزیه و تحلیل و تعبیر نیستند. فلذا، فروید اصول جدیده ای را که 
در تداوی اعراض هیستریایی استخدام می نمود، به نام تحلیل روحی )سایکو آنالیسس( موسوم کرد. ولی 
اصول اولیه که آن را مسهل روحی )Mental Catharsis(3 می نامیدند هم در اصول جدیده به عنوان 
یک نوه ی اساسی حفظ گردید. در طی استخدام این اصول و مطالعه ی اشتراکات مجرده ، فروید راجع 
به رول قوای روحیه ی بشر معلومات بزرگی به دست آورده و مسئله ی مهمی را که مریضان چگونه آن 
همـه تجـارب داخلـی و خارجی را فراموش نموده و چگونه در اثنای خواب مقناطیسـی همه را به خاطر 
می آورند، حل کرده و دانست که به اصول اولیه و اشتراکات مجرده نمی توان آن ها را به ساحه ی شعوری 
تجلی داد. گویا طوری که قباًل متذکر شـدیم، ماده ی فراموش شـده ی یک امر دردناک، ناخوشـایند و یا 
کدام چیز مخوف و قابل نفرت شخصیت را به یاد داده و لذا شخص شعورًا آرزو ندارد که آن ها را به خاطر 
بیاورد و گویا شخص شعورًا در مقابل تظاهر مواد مذکوره یک مقاومت )Resistance( به خرج می دهد. 
پس طبیب هرگاه خواسـته باشـد این موارد فراموش شـده را به سـاحه ی شـعوری به تجلی آورد، باید بر 
مقاومت مریض غلبه جوید که مواد مذکوره را دچار انحطاط سـاخته و از تظاهر او در سـاحه ی شـعوریه 

مانع گشته اند.4 
ــن واژه هــا خــودداری  ــا از اصــالح ای ــرده اســت. م ــه کار نب ــم کــه محمــودی بیشــتر واژه هــای انگلیســی را درســت ب 1.می بینی
کردیــم. امــا برخــی از آن هــا را توضیــح داده ایــم؛ مثــل Free Associations: تداعــی آزاد معانــی؛ روشــی کــه در آن بیمــار هــر آنچه 
را کــه بــه ذهنــش خطــور می کنــد بــدون هیــچ دلهــره یــا سانســوری بــه زبــان مــی آورد. ایــن روش درمانــی، از دل ناامیــدی فروید 

از روش خــواب مصنوعــی )هیپنوتیســم( بیــرون آمــد. 
2. نمو دادن؛ بالیده کردن

3. کاتارســیس مفهومــی ارسطویی ســت و در روانــکاوی فرویــد بــه معنــای پاالیــش افــکار اســت. اگــر فــردی متحمــل یک آســیب 
کالن روحــی شــود، ایــن آســیب بــه مــرور عامــل تنش هــای فراوانــی در شــخص خواهــد شــد. بــر اســاس »اصــل ثبــات« فرویــد 
و بروئــر، ایــن تحریــکات و تنش هــا بایــد تخلیــه شــوند تــا دســتگاه روان بــه پایین تریــن حــد برانگیختگــی بازگــردد. از روش 

پاالیــش یــا خنثی ســازی بــرای درمــان بیمــاران مبتــال بــه هیســتری اســتفاده می شــد.  
رک: دانشنامه ی فروید، شارون هلر، ترجمه ی مجتبی پردل، تهران: ترانه، 1389، ص 80

4. فهــم ایــن نکتــه نیــز ضروری ســت کــه در نظــر فرویــد، کارکــرد ناخــودآگاه صرفــاً حفــظ و نگــه داری از امــور ســرکوب شــده 
نیســت. امــور واپــس زده شــده یــا پنهــان نگــه داشــته شــده، صرفــاً بخشــی از ســاحت ضمیــر ناخــودآگاه را اشــغال کرده انــد. 

رک: ضمیر ناخودآگاه، زیگموند فروید، ترجمه ی شهریار وقفی پور، بی تا، بی جا

از روی بیانات سـالفه ثابت شـد که نوروزها در اثر مجادله ی دو قوه ی رینامیسـم تشـکل می کند که 
عبـارت از اضطـرار )Qmtulse( و مقاومـت مریض می باشـند. ولی در اثنای ایـن مجادله بین دو قوه ی 
شخصیت )Ego( از اضطرار منفوره دوری می جوید. در اثر این دوری و خارج شدن شخصیت از ساحه ی 
مجادله، در نتیجه ی اضطرار منفوره از نیل به سـاحه ی شـعوری بازمانده و کذا راه افراغ حرکی آن نیز 
مسدود می شود، ولی باز هم قدرت اضطراریه ی خود را حفظ می کند. این عملیه ی تحت الشعوری حقیقتًا 
عبارت از یک میخانیکیت مدافعوی بوده و می توان آن را به سعی فرار از یک چیز مخوف مقایسه نمود. 
ولـی بـرای این کـه شـخصیت از وصول این اضطرار منفوره به سـاحه ی شـعوری مانع آید؛ فلـذا، باید در 
مقابل این اضطرار منحطه که برای تظاهر خود می کوشد مجادله نماید، لکن با تمام جهد و سعی مبذول 
شخصیت، اکثرًا این اضطرار منفور و ناخوشایند توسط یک راه تصادفی یک مخرج پیدا و به این صورت 
آرزوی انحطـاط را ضعیـف می گردانـد. پس قدرت اضطراری منحطه به این صورت توسـط این مسـیر 
غیرمستقیم به یک عضو و یا قسمت عضویت تمرکز نموده و این تمرکز اعراض مرضیه را تولید می کند. 
همین که این اعراض مرضیه تأسیس نمودند، مریض برعلیه آن ها به مجادله شروع می کند؛ همچنان 
کـه برعلیـه اضطرار منحطه ی بدایی مجادله می نمود. بـرای این که این میخانیکیت را تصور کنیم باید 

واقعه ی هیستریایی یک زن جوان را شرح دهیم:
این زن جوان برای چند ماه توسـط یک مرد جوان دلداری می شـده و این جوان عشـق شدید خود را 
به وی اظهار می نمود. روزی جوان یک حمله ی ناکام تناسـلی بر زن نموده و بعد از آن غایب شـده و او 
را در یـک حـال انحطاط عمیقی گذاشـت. این زن جوان نمی توانسـت به مادر خود اظهـار درد کند؛ زیرا 
مادرش از اوایل نمی خواسـت که باری با این جوان مراوده داشـته باشـد. فروید می گوید که من سه سال 
بعد زن مذکوره را به یک حالی که مبتالی اعراض عدیده ی هیستریایی بود مشاهده نمودم. این حمالت 
شکل صرعوی داشته و دوونیم سال دوام نموده بودند. با تحلیل روحی تعیین شد که حمالت مذکوره 
عینًا تمثال همان حمله ی تناسلی ناکام را تصویر می نمودند. تمام تفاصیل این حمالت صرعوی الشکل 
ـ هر حرکت و هر اداـ  عینًا عبارت از یک انعکاس همان حمله ی تناسلی بود که مریض آن را به صورت 
غیرشـعوری دوباره تکرار می نمود. اعراض سـائره نیز به معامله ی عشـق او مربوط بودند. اگر ما قدمات 
مختلفه ی این معامله ی عشقیه را به خاطر بگیریم، تمام واقعه ی این مرض به زودی ظاهر می شود: زن 
جوان دارای صحت کامل بوده و از نقطه نظر حیاتی برای زن شـدن آماده بوده و شـعور اولیه ی تناسـلی 
او برای تطمین جهد می نمود. شعورًا وی از عشق تنها به مفهوم جدید آن فکر می کند که در آن عناصر 
فزیکی دخلی ندارند. کذا، شعورًا چون در طبقه ی متوسط شامل بوده و یک محیط دینی داشت، تظاهر 
فعالیت تناسلی برای او ناممکن بود. لیکن در ماورای همه ی این ها اضطرارات تناسلی برای مادر شدن 
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فعالیت شـدیدی داشـتند. این زن صمیمًا با جوان عشـق داشـته، ولی طبعًا از این عشق عروسی را آرزو 
داشته و تمام آمال او در این نقطه تمرکز می نمود. مواجهه ی آنی او با عناصر فزیکی تناسلی در ضمیر او 
یک اثر مخوفی گذاشت: از یک طرف این زن شعورًا به شدت حمله ی فزیکی، عاشق خود را بد دیده و 
از طرف دیگر بالشعور حقیقت به اشتیاق آن بود. برای هفته های بعد این زن همه ی تخیالت عملیه ی 
مذکـوره را در دمـاغ خـود احیـا کرده و حتی گاه گاهی فکر می کرد که وی در مقابل جوان خود را تسـلیم 
نمـوده اسـت. ولـی این مفکوره فورًا تردید شـده و بـا حس نفرت و مالمت معاوضه می شـد. باالخره زن 
مذکوره معامله ی عشقی]ای[ را که چند ماه قبل از حمله ی مذکور جریان داشت، از دست داده است. 
چون زن مذکوره نمی توانست بار این افکار را در نزد کسی از دوش بیافگند؛ فلذا، به شدت جهت نمود تا 
همه را فراموش نموده و ظاهرًا کامیاب شد. ولی چند هفته بعد، زن مذکوره اعراض مرض نشان داده 
و حمالت مذکوره را که به نام حمالت صرعوی الشـکل هیسـتری موسـوم شده بود، نشان می داد. این 
اعراض تمثال و یا درام مجادله بود که در بین شخصیت اولیه و شخصیت اخالقی او به حصول آمده و 
قرار افاده ی فروید، اعراض مذکوره در اثر مجادله ی شـهوت )Id( با شـخصیت )Cego( به وجود آمده 

است. برای وضاحت باید عناصر جهاز روحی را کمی شرح دهیم:
نظر به فارمول فروید، طفل با خود به دنیا یک روحیت غیرمتعضو پراگنده می آرد که آن را )Id( نامند 
که غایت کلی آن تأمین تمام احتیاجات، رفع گرسنگی حمایه ی شخصیت و عشق و حفظ نسل است. 
ولی همین که طفل بزرگتر می شود، آن قسمت )Id( که با محیط تماس پیدا می کند، توسط حواس خود 
 )Ego( حقیقت مرئی دنیای خارجی را تعلیم گرفته و به شکلی تعدیل می شود که فروید آن را شخصیت
 )Id( نام داده است. این اگو که مالک ادراک محیط بوده است، جهد می کند که تمایالت بی قانون شهوت
را در حالی که عدم توافق نشـان دهند، در تحت اداره و جلو آورد. به عبارت دیگر هنگامی که تمایالت 
)Id( با شرایط اجتماعی و مذهبی و محیطی شخصیت عدم توافق نشان داده و به شخصیت او صدمه ی 
اجتماعی وارد نمایند، پس اگو در ساحه تظاهر و جهد می کند که این تمایالت را در تحت اداره و نظم آورد. 
فلذا، طوری که در اینجا مشاهده می نماییم، نوروز عبارت از مجادله ی )Id( و )Ego( است. شخصیت 
 )Id( چون از قوای تهذیب مذهب و اخالق واقف است، انکار می کند که به اضطرارات قوی تناسلی که از
بی قانون منشأ می گیرند، یک راه افراغ حرکی بدهد. و لذا آن ها را از نیل به غایت و هدفی که دارند مانع 

می آید. گویا شخصیت خود را در مقابل این اضطرارات با انحطاط آن ها حفاظت می کند.
زن جوان متذکره هم ظاهرًا تمام حکایت واقعه را فراموش کرده بود. بدون خلل ادامه می یافت. آن 
زن هم با صحت کامل زیست می کرد. لیکن ماده ی منحط علیه این قسمت تقدیر و مجادله نموده و اخیرًا 
به عنوان یک شکل معاوضوی از راه هایی که شخصیت بر آن کنترل ندارد مخرجی تحصیل و به عنوان 

اعراض مرض خود را بر شـخصیت تحمیل می نمایند. در نتیجه ی این عملیه اگو خود را کم و یا بیش 
مغلوب یافته و قدرت خود را مورد تهدید و خطر دیده و لذا طوری که برعلیه اضطرارات اولیه ی اید خود 
را دفاع می نمود، علیه این اعراض مرضی هم به مجادله شروع می کند. تمام این عملیه تصویر نوروزها1 
را تشـکیل می کنـد کـه این هـا را عملیه ی هیسـتری و اختناق رحم حنجـری2 و نوروزهـای اضطراری 
)کمپلشـن نوروز( می باشـد و این ها را نوروزهای انتقالی )Trasference( هم می نامند. ولی نوروزهای 
عشق به نفسه )نرسی سستک(3 و انحطاطات مالخولیایی4 و پسیکوزها و شیزوفرینی و حاالت پارانوئید 
و پارانویای حقیقی در جمله ی مذکوره شامل نبوده و در اینجا میخانیکیت مرضی چیز دیگری است.5 در 
پسیکوزها مرضی در اثر مجادله ی اگو با محیط خارجی تحصل می کند؛ ولی نوروزهای نرسی سستیک 
در اثر مجادله ی اگو با سوپراگو به حصول می آیند. زیرا طوری که شخصیت عبارت از یک قسمت تعدیل 
شده ی اید است که با محیط خارجی تماس پیدا کرده است، همچنان سوپراگو عبارت از آن قسمت تعدیل 
شده ی شخصیت است که در اثر تجارب مکتسبه از والدین مخصوصًا از پدر تشکیل یافته است. سوپراگو 
عبارت از بلندترین ارتقاء روحی است که بشر به آن رسیده می تواند و مرکب از ترسب تمام قوانین منهیه 
و اخالقیه و تمام اصوالت اخالقی است که توسط والدین و جانشین آن ها بر اوالد تحمیل می شوند. نظر 
به بیاناتی که در اینجا راجع به میخانیکیت نوروزها داده شـد، ولو موجز و غیرکافی هم باشـند، می تواند 
شخص رول مهم عامل غیرشعوری و یا تحت الشعوری را که فروید به آن قائل است درک کند. اصول 

ــا جهــان  ــا رابطــه اش را ب ــد، ام ــالل ایجــاد می کن ــرد اخت ــا این کــه در ف ــوروز مجموعــه ای از عــوارض نفسانی ســت کــه ب 1. ن
بیــرون قطــع نمی کنــد. نــوروز بیمــاری نیســت. 

2. روانــکاوی فرویــد ثابــت ســاخت کــه هیســتری بیماری ای ســت کــه از انباشــت خاطــرات دفــع شــده در روان حاصــل می شــود 
و هیــچ ربطــی بــه رحــم زنــان نــدارد. بــرای تفصیــل بیشــتر دربــاره ی رابطــه ی رحــم و بیمــاری هیســتری: 

رک: بخشی از عوام الناس؛ زن و سنت تعویذنویسی، عتیق اروند، کابل: امیری، 1394، ص 31 به بعد.
3. اصطــالح نارسیســم )خودشــیفتگی( ریشــه در توصیفــات بالینــی دارد و ]نخســتین بار[ پــل نــاک در ســال 1899 آن را برای اشــاره 
بــه نگــرش کســانی بــه کار بــرد کــه بــا بــدن خــود آن گونــه رفتــار می کننــد کــه بــه طــور معمــول بــا بــدن یــک مصــداق امیــال 
جنســی رفتــار می شــود. بــه بیــان دیگــر، ایــن اشــخاص بــه بــدن خــود می نگرنــد و آن را نــاز و نــوازش می کننــد تــا از ایــن 
طریــق بــه ارضــای کامــل برســند. اصطــالح خودشــیفتگی، بــر حســب ایــن شــرح و بســط، دال بــر نوعــی انحــراف اســت کــه 

تمــام حیــات جنســی شــخص را بــه خــود معطــوف می کنــد.
پیش درآمدی بر خودشیفتگی، زیگموند فروید، ترجمه ی حسین پاینده، بی جا، بی تا

4. ویژگی هــای ذهنــی خــاص بیمــاری ماخولیــا )مالیخولیــا( عبارتنــد از نوعــی حــس عمیــق و دردنــاک انــدوه، قطع عالقــه و توجه 
بــه جهــان خــارج، از دســت دادن قابلیــت مهــرورزی، توقــف و قبــض هرگونــه فعالیــت و تنــزل احساســات معطــوف بــه احتــرام 
بــه نفــس تــا حــد بــروز و بیــان ســرزنش، توهیــن و تحقیــر نفــس، کــه نهایتــاً در انتظــاری خیالــی و موهــوم بــرای مجــازات شــدن 

ــه اوج خــود می رســد.  ب
ماتم و ماخولیا، زیگموند فروید، ترجمه ی مراد فرهادپور، تهران: مجله ی ارغنون، 21، 1382  

ــودن شــخصیت،  ــی ب ــان خــارج اســت و عالئمــی چــون دوقطب ــا جه ــای قطــع رابطــه ب ــه معن ــوروز، ب 5. پســیکوز خــالف ن
افســردگی حــاد، توهــم شــدید، گوشــه گیری و اضطــراب ناشــی از احســاس در معــرض خطــر بــودن را داراســت. پســیکوز خــود 

بــه ســه دســته ی اســکیزوفرنی )شــیزوفرنی(، پارانویــا و ُمنیاکــو ـ دپرســیو تقســیم می شــود. 
رک: مبانی روانکاوی فرویدـ  لکان، کرامت موللی، تهران: نی، 1390، ص 112 به بعد.
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تحلیل روحی را عادالنه روحیات اعماق خوانده اند. زیرا اصول بر رول تحت الشـعور خیلی قائل اهمیت 
اسـت. فرویـد الفـاظ )Conseiousness( و )Un-consc( و )Fore-consc( و یـا )Dre-consc( را 
مانند سایر مؤلفین، فیلسوفان و روحیون بی مورد و واسع استعمال نکرده و بلکه هر کدام را در یک مورد 
معین و معلوم ذکر می نماید. به عقیده ی فروید شعور )کانسشس( صرف عبارت از یک عضو تصور است و 
شخصی در یک وقت معلومه از آن عملیه های دماغی باخبر و یا مشعر )کانسشس( می باشد که وی را در 
یک آن به خود مشغول دارند. برخالف این تحت الشعور )آن کانسشس( به کلی مجهول بوده و نمی توان 
به صورت ارادی آن را به خاطر آورد. هیچ کس نمی تواند به صورت ارادی چیزی را از تحت الشعور خود 
به خاطر بیاورد؛ تا این که در تحت خواب مقناطیسی قرار نگیرد و یا با اصول تحلیل روحی آن را برای او 
تعبیر ننماییم. در بین شعور و تحت الشعور )فور کانسشس( و یا )پری کانسشس( موجود است که از مواد 

حفظ شده ی آن شخص بی خبر بوده، ولی بعضًا با جهد می توان آن ها را به خاطر آورد. 
شالوه ی این ساختمان شعور، فور کانسشس و تحت الشعور حقیقی به اساس این اقدام فروید ریخته 
شده است که فروید جهاز روحی را مرکب از یک سلسله قوا و یا سیستم های مختلفه می داند. گویا قرار 
عقیـده ی فرویـد جهـاز روحی عبارت از یک آله ی مرکبی اسـت که اجزاء و یا سلسـله های ترکیبی آن را 
)Instanse( و یا سلسله و یا جهاز )سیستم( می خواند. ما باید فرض کنیم که این سیستم با همدیگر یک 
اتجاه مکانی دارند. عینًا طوری که سلسـله های مختلفه ی عدسـیه های یک تلسکوپ با هم داشته اند. 
امـا بـه طور قطـع هیچ لزومی هم ندارد که برای سلسـله ی روحی یک اتجاه مکانـی هم فرض نماییم. 
برای غایت ما کافی ست اگر یک توالی معین تأسیس شده و در اثر تنبه یک انتظام معلومه  را اخذ کند. 
طبعًا در حوادث مختلفه انتظام معلومه ی مذکوره مختلف خواهد بود. برای ایجاز بعد از این ما از اجزای 
مختلفه ی این جهاز به نام )Y-system( صحبت خواهیم نمود. اولین امری که ما به آن برمی خوریم 
این است که جهازی که از وی سیستم مرکب است دارای یک جهت )Direction( می باشد. همه ی 
فعالیت های روحیه ی ما از مبنهاتStimli( 1( داخلی و یا خارجی منشأ گرفته و به تعصیب های معلومه 
خاتمه می یابند. به عبارت دیگر منشأ فعالیت های روحیه ی مبنهات و مخرج و ختام آن مسیر اعصاب 
است. فلذا، جهاز مذکور قرار این شرح دارای یک نهایت حرکی و یک نهایت حسی می باشد. در نهایت 
حسی یک سلسله موجود است که تصورات را اخذ نموده و در نهایت حرکی سلسله ای که ابواب حرکیه 
را می گشاید. عملیه ی روحیه عمومًا از نهایت آخذه به طرف نهایت حرکیه جریان داراد. شیمای عمومی 

این جهاز روحی قرار شکل )1( می باشد. 

1. جمع واژه ی منبه به معنی محرک، آگاه سازنده

ایـن نظریـه خیلـی از قدیم شـهرت داشـته؛ قرار این فرض سـاختمان جهـاز روحی عینـًا مانند جهاز 
عکسوی می باشد. گویا فعل عکسه عینًا صورت وقوع یک فعالیت روحیه را هم نشان می دهد. ولی باید 
در اینجا در نهایت حسی یک تقسیم و تفریق را قبول نماییم. حسیات و تصوراتی که بر ما وارد می شوند، 
در جهاز روحی ما یک اثر می گذارند که آن را اثر حافظه )Memry-Trace( نامند. وظیفه ای که به این 
مرکز متعلق است آن را حافظه می گوییم. اگر ما به فرض خود ثابت بوده و عملیه های روحیه را دارای 
سیستم بدانیم، پس اثر حافظه عبارت از تغییرات ثابته در عناصر این جهازات خواهد بود. لیکن نظر به 
این فرض مشکالت بارزی تولید و نمی توان قبول کرد که عینًا همان یک سیستم تغییرات ثابته  عنصری 
را پذیرفته و باز هم با تصورات و حسبات جدیده هم حاضرجواب باشد. فلذا، نظر به ایجاب موقع ما برای 
دو وظیفه ی مختلفه ی مذکوره دو نوع سلسله ی مختلفه را قبول می نماییم. ما فرض می کنیم که یک 
سلسله ی اولیه و بدائی این جهاز منبه حسی را پذیرفته ولی چیزی از آن حفظ نمی کند. گویا این سیستم 
حافظه ندارد. ولی در ما وراء این یک سیستم دیگری موجود است که تنبهات موقتی سلسله ی اولیه را به 

اثرات ثابته تبدیل می نمایند. فلذا شیمای جهاز روحیه ی ما عبارت از شکل )2( خواهد بود. 
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مـا می دانیم که از حسـیاتی که بر پرسپشـن سیسـتم مـا اجرای اثـر می نمایند. ما برعـالوه ی مفاد و 
محتویات آن چیز دیگری هم دایمًا حفظ می کنیم. کذا، ثابت است که تصورات در حافظه با هم ارتباط 
دارنـد؛ مخصوصـًا اگـر آن ها اواًل خود به خود به حصول آمده باشـند. ما این حادثه را اشـتراک و یا ارتباط 
اسوسیتی شن می خوانیم. اگر T-System به کلی از حافظه مجرد باشد، طبعًا نمی تواند برای اشتراک 
اثراتی حفظ کند و هم عناصر P در وظایف خود خلل بزرگی می بینند، اگر بقایای ارتباط ماضی در مقابل 
تصور جدیده عرض اندام نماید. فلذا باید قبول نماییم که سلسـله ی حافظه اسـاس و شالوده ی ارتباط و 
اشتراک است. فلذا، حقیقت ارتباط این است که در توالی تنقیص مقاومت و تسطیح1 طرق از یک عنصر 
حافظه، منبه ی خود را به دومی بیشتر از سومی ارتباط می دهد. با تدقیقات بیشتری ما الزم می بینیم که 
ما نه تنها یک، بلکه چندین عنصر حافظه را باید فرض نماییم که در آن عین همان منبه که توسط عناصر 
حافظه انتقال می یابند، دچار مختلف تثبیت ها می گردند. همان P-syst که دارای ظرفیت قبول تغییر 
نبوده و دارای حافظه نیسـت برای شـعور، مغلقیت و تنوع صفات حسـیه را تهیه می کند. از طرف دیگر 
حافظه های ما خودشـان تحت الشعوری هسـتند. می توان این حافظه ها را شعوری ساخت ولی شبهه2 
نیست که این ها فعالیت های خود را در حالت تحت الشعوری تظاهر می نمایند. بدیهی ست که سجیه ی 
مـا بـر اثـرات حافظوی ما مسـتند بـوده و طبعًا همان اثرات حیات بدائی طفولیت ما اسـت که بیشـتر ما 
را تحت اثر گرفته و به مشـکل شـعوری شـده می توانند. ولی چون دوباره حافظه های ما شعوری شوند، 
این ها تقریبًا هیچ صفت حسـیه نشـان نمی دهند و یا اثر حسی شـان در مقابل تصورات ما غیرقابل ذکر 
است.3 فلذا، می توان گفت که برای، حافظه و صفت هر دو ویـ  سیستم نامشمول می باشند. ما به کلی 

1. هموار کردن
2. اصل: شبه

3. بــه همیــن دلیــل فرویــد خاطــرات پنهان گــر را بــا خاطــرات کودکــی می خوانــد: »گویــا دورتریــن خاطــرات کودکــی فــرد، 
غالبــاً آنچــه را عــادی و بی اهمیــت اســت حفــظ می کنــد؛ چــرا کــه در حافظــه ی بزرگســال )اغلــب و نــه همــواره(، هیــچ ردی 
ــن اجمــاع  ــه ای ــا اســتناد ب ــن اســاس و ب ــر ای ــده نمی شــود. ب ــذار آن ســال ها دی ــده و تأثیرگ ــن کنن ــت، تعیی ــرات بااهمی از تأث
کــه حافظــه از میــان تأثراتــی کــه در معــرض آن هاســت گزینــش می کنــد، می تــوان فــرض کــرد کــه ایــن گزینــش، در دوره ی 
ــا  ــاوت اســت. ب ــاًل متف ــی کام ــوغ عقل ــش در دوره ی بل ــا اصــول گزین ــه ب ــرد ک ــی صــورت می گی ــای اصول ــر مبن ــی، ب کودک
ایــن همــه، بررســی دقیــق، لــزوم چنیــن فرضــی را رد می کنــد. خاطــرات عــادی دوره ی کودکــی موجودیــت خــود را مرهــون 
ــا  ــد. می تــوان ب ــد بازتولیــد ]یادافــزا[، جانشــین تأثراتــی می شــوند کــه واقعــاً اهمیــت دارن ــد: آن هــا در رون فراینــد جابه جایی ان
بهره گیــری از تحلیــل روانــی، ایــن تأثــرات مهــم را از دل تأثــرات عــادی بیــرون کشــید. امــا نوعــی مقاومــت مانــع از آن می شــود 
کــه مســتقیماً بازتولیــد شــوند. نظــر بــه ایــن کــه خاطــرات عــادی، نــه بــه اتــکای خــود بلکــه بــه یمــن وجــود رابطــه ی تداعــی 
ــده  ــر« نامی ــه »خاطــرات پنهان گ ــد، شــاید مقتضــی باشــد ک ــاد می مانن ــوای خاطــره ای دیگــر در ی ــوای خــود و محت ــان محت می

شــوند.«
خاطــرات پنهانگــر و خاطــرات کودکــی، زیگمونــد فرویــد، ترجمــه ی بهــزاد برکــت، ترجمــه ی فصــل پنجــم کتــاب روانــکاوی 

ــا   ــا، بی ج ــره، بی ت ــی روزم زندگ

نمی توانیم راجع به تشـکیل خواب حرف بزنیم تا این که در اینجا به موجودیت دو سلسـله ی روحیه قایل 
نگردیم که یکی از آن ها فعالیت سلسله ی دیگر را در تحت تنقید قرار داده و طبعًا نتیجه ی آن عدم شمول 
و اخراج از سـاحه ی شـعوری باشـد. کذا، ما باید بدانیم که سلسـله ی منقده با شـعور رابطه ی قریب تری 
نسبت به سلسله ی تنقید شده دارد. سلسله ی منقده در بین شعور و سلسله ی تنقید شده مانند یک پرده جا 
دارد. برعالوه ما می توانیم این سلسله ی منقده را با قوه ای که فعالیت های شعوری و ارادی ما را تعیین1 
می نمایند مماثل بدانیم. نظر به بیان فوق و مطالعه ی دو شکل گذشته فهمیده می شود که مقام سلسله ی 
منقده در نهایت حرکیه شکل می باشد. فلذا، ما این دو سلسله را نیز در شکل خود داخل نموده و در شکل 

)3( آن ها را نشان می دهیم:

سلسله ی اخیره را که در نهایت حرکیه واقع است، ما آن را پریکانس شس می خوانیم و بدیهی است 
که محتویات این سلسـله در تحت بعضی شـرایط مثاًل دقیت، روشـن سـاختن زوایای خفی و غیره، به 
سـهولت در سـاحه ی شـعوری تجلی کرده می تواند و طبعًا همین سلسـله  کلید و کیت ارادی را هم به 
دسـت دارد. سلسـله ی ماورای آن را ما تحت الشـعور )آنکانس شـنس( می خوانیم؛ زیرا این راهی که به 
تحت الشعور وارد می شود، دستخوش تغییراتی هم می گردد. حال باید بدانیم که خواب در تحت الشعور 
تشکیل یافته و طوری که می دانیم غایت آن تطمین آرزو )ویش فل رفلمنت( بوده ولی با تصورات خواب 
که به پریکانس شس مربوط ند هم عالقه دارد و از راه همین ارتباط مانند تمام خیاالت به )» «( و از آنجا 
به ساحه ی شعوری تجلی می کند. تجارب به ما ثابت کرده است که راه دخول و تجلی این افکار در روز 
به ساحه ی شعوری مسدود بوده و در اثر سانسور مقاومت )ریزستانس( تظاهر شعوری کرده نمی توانند. 
ولی در شب در ساحه ی شعور تجلی می نمایند. ولی چرا و چطور؟ اگر ما فرض نماییم که مقاومت ترصد 
در ناحیه ی بین تحت الشعور و پریکانس شس ضعیف شده و در نتیجه افکار خواب در ساحه ی شعوری 

1. اصل: تعین
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می رسـند، پس باید خواب های ما از مواد افکار ما متشـکل باشـد و نباید خاصه ای )خیال حسی( داشته 
باشـند. گویـا با ایـن فرض نمی تـوان خواب هـای )Hallucinatory( را تشـریح داد. پـس تنها با فرض 
)Retrogression( می توان خواب های برسامی را هم تعبیر نمود. گویا در شب خیاالت رویایی در نهایت 
حرکی نرسیده و بلکه راه مخالف را طی و در نهایت حسی و تصوری می رسند. اگر ما راهی را که عملیه ی 
روحی در حال بیداری طی می کند، مترقی بنامیم، پس باید خواب را دارای یک رجعت قهقرایی بدانیم 
که آن را )رتروگرشـن( می نامند. این وصف )Regressive( طبعًا بالشـبهه1 یکی از خواص مهمترین 
روحیه ی رؤیا بوده، ولی باید فراموش نشود که این وصف تنها خاصه ی خواب نیست. به یاد آوردن ارادی 
تصورات و تفکرات اعتیادی ما همه این راه قهقرایی را طی می نمایند. الکن در حال بیداری این رجعت 
قهقرایی از ماورای نقوش حافظوی )میموری امی جز( نگذشته و نمی تواند نقوش تصورات برسامی و 
تخیلی ما را به ساحه ی شعوری آورد. ولی در حال خواب معامله برعکس است. چرا؟ زیرا عقیده دارند که 
در حال بیداری از نهایت تصوری و یا حسی جهاز روحی )P( یک موجه متوالی از )ویـ  سیستم( به طرف 
نهایت حرکی در جریان بوده، ولی این موجه در شب2 منقطع می شود. پس در اثر انقطاع این موجه از سیر 

جریان تنبه به طرف مخالف مانعی وجود ندارد. 
ولی برعالوه ی خواب، ثابت شـده اسـت که در حال بیداری هم عملیه ی ریگرشـن با وجود ادامه ی 
جریان متوالی موجه مذکوره ی حسی واقع شده می تواند. برسامات هیستری و پارانویا و کذا رؤیای بیداری 
)Vision( اشـخاص نورمـال هـم به ریگرشـن مربوط بوده و گویا متعلق به خیـاالت و افکاری اند که به 
صورت نقوش تبدیل شکل نموده اند. ولی باید ذکر نمود که تنها آن افکار می توانند تبدیل شکل نمایند که 
با یادداشت های )منحط سپرس( شده، ارتباط قریبی داشته و یا با یادداشت های تحت الشعوری مربوط 
باشـند. در اینجا فروید پس از تفصیل مذکوره، واقعه ی یک طفل دوازده سـاله را ذکر می کند که ظهور 
»روهای سبز و چشم های سرخ« او را از خواب باز می داشت. این تخیالت برسامی زاده ی یادداشت های 
تحت الشعوری بوده که طفل مذکوره چهار سال اولتر در اثر رفاقت یک بچه ی بداخالقی که بسا اوضاع 
خالف اخالق داشته، به جلق و غیره مبتال بوده و رنگ سبزه و چشم های سرخ داشته و کذا این رؤیای 
مخوف او زاده ی یک گفته ی مادرش بوده که می گفت همچه اطفال عمر طبیعی بسر نبرده و نمی توانند 
چیزی به مکتب بیاموزند. ولی در اثر تداوی خیاالت مخوف مذکوره رفع شده و طفل به خوبی ادامه ی 
تحصیـل نموده و فجرتش به کلی رفع شـد.3 فلـذا، اینک می گوییم که اواًل رؤیا قرار اصول )ریگرشـن( 

1. اصل: بالشبه
2. پرواضح است که منظور محمودی از شب صرفاً زمان خواب است و نه خود شب.

ــکاو می دانســت  ــه درمــان شــد. روان ــا اجــازه نمی دهنــد کــه توضیــح دهــد ایــن کــودک چگون 3. امــا محمــودی نمی گویــد ی
کــه عمــل خودارضایــی هیــچ ربطــی بــه معیارهــای اخالقــی نــدارد و صرفــاً تمنــا و یافتــن ابــژه ی جنســی در بــدن خــود اســت 
و ایــن اصــل واقعیــت درهم کوفتــه بــا دیــن و اخــالق اســت کــه حیــث خیالــی کــودک را برانگیختــه و او را از اصــل لــذت و 

تولید شده و تمامًا منشأ تحت الشعوری داشته و غایت آن تطمین آرزوهای تحت الشعوری و یا تطمین آرزو 
است. در اینجا در ادبیات هم ما برای اثبات این فرض شواهد زیادی می یابیم. مثاًل فروید می گوید که در 
لسـان جرمنی مشهور اسـت که »مرغابی جواری را به خواب می بیند«. کذا، در محاوره ی فارسی است 
که »گاو پیر کنجاره را خواب می بیند«. طبعًا محاورات مذکوره نشان می دهند که قباًل هم عقیده داشتند 
که خواب عبارت از تطمین آرزو است؛ زیرا بیچاره گاو پیر و مرغابی آنچه را که در بیداری نمی توانند به 
دست آورند در خواب می بینند.1 این مبحث مطول بوده و در این مختصر بیشتر نمی توان از آن ذکر نمود. 
وظیفه ی رؤیا ادامه ی خواب بوده و دایمًا ما را از بیدارشدن حمایت می نمایند. کسانی که پس از بیداری 
مطول در اثر مرض و یا حوادث به خواب رفته باشند، تجربه خواهند داشت که رؤیا چگونه برای ادامه ی 
خواب خدمت می کند. فروید این اصل را مفصاًل شرح داده و خودم هم تجربه دارم که وقتی با دوستان 
دو شب متوالی در ایام عید نخفته بودم، ولی روز دوم که برای خواب آمدم، هر قدر مرا شور داده و صدا 
می کردند من به خواب می دیدم که مرا صدا زده و شـور داده اند ولی بیدار نمی شـدم. گویا این رؤیا برای 
ادامه ی خواب که من به آن احتیاج داشـتم، خدمت کرده و مانع از بیداری می شـد. ولی چون مبنهات 
خارجی و یا ضجرت های2 خواب شدیدتر باشد، آنگاه بر این وظیفه ی روحیه ی خواب غلبه جسته و در 

نتیجه شخص بیدار می شود.  
فشار3 خواب افکار و تخیالت و اضطرابات و تشوشاتی است که در روزهای قریبه ما را به خود مشغول 
داشته و یا افکاری است که با تصورات و یادداشت های تحت الشعوری ما رابطه و عالقه ی قریبی دارند. 
نظر به بیانات سالفه به خوبی فهمیده می شود که تحت الشعوری عبارت از یک قسمت مهم جهاز روحی 
اسـت کـه در تمـام اعمال ما، حرکات ما، خطاهای تحریر و تکلم ما، تشـوش های مـا و خالصه در تمام 
سجیه و اخالق ما مداخله نموده و تمام اعمال و اخالق و سجیه ی ما زاده ی عوامل و احساساتی است که 
در آوان طفلی در تحت الشعور ما جا گرفته و بعدها در ساحه ی سجیه ی ما تظاهر می نمایند. تحت الشعور 
قرار افاده ی فروید راست گفته و هیچگاه دروغ نمی گوید. پس همین که شخص شعورًا در موقع تکلم 
می خواهد دروغی بتراشـد، تحت الشـعور مداخله ]کرده[ و در نتیجه شـخص غلط کرده و یا راست را در 

خودارضایی بازمی دارد. برای شناخت نسبت بافت فرهنگ با بیماری های روانی رجوع کنید به: 
تمــدن و ماللت هــای آن، زیگمونــد فرویــد، ترجمــه ی محمــد مبشــری، تهــران: نشــر ماهــی، 1382. البتــه ترجمــه ی امیــد مهــرگان 

ــر اســت. ــر و دقیق ت بهت
1. فرویــد بــر ایــن بــاور اســت کــه چهــار رابطــه میــان عناصــر رؤیــا و چیزهــای اصیلــی کــه آن عناصــر از آن هــا نمایندگــی 

ــی تجســمی کلمــات.  ــه؛ 4. رابطــه ی نمــادی و بازنمای ــرب؛ 3. کنای ــه کل؛ 2. تق ــد وجــود دارد: 1. رابطــه ی جــز ب می کنن
کارکرد رؤیا، زیگموند فروید، ترجمه ی یحیی امامی، تهران: مجله ی ارغنون، 21، 1382

2. اندوه؛ مالل؛ دل تنگی؛ بی آرامی؛ عصبانیت
3. اصل: خشا
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حقیقت اظهار می کند.1 این نظریات فروید در تطبیقات عین حقیقت بوده و کسانی که در این مورد تدقیق 
نموده اند، همه به صحت این قول معتقدند. من دو یادداشت خودم را در این باره در اینجا متذکر می شوم. 
به خاطر دارم که روزی به خانه ی یک صاحب  منصبی می رفتم. یکی از اقاربم از من التجا نمود که 
راجع به یک معامله ی وی در نزد آمر مذکوره سفارش نمایم. چون بنده عادت این گونه سفارشات بی مورد 
را ندارم، طبعًا روحًا آرزو نداشتم که همچه امری را اجرا کنم. ولی نظر به احترام این دوستم می خواستم 
بگویم که االن همین که رفتم مسئله ی شما را می گویم. ولی در این وقت در اثر مداخله ی تحت الشعوری 
گفتـم کـه همیـن که به خانه ی او رسـیدم به او چیزی نمی گویم. کذا، وقتی شـدیدًا مریض شـده بودم و 
حمالت سنگ کرده که از چند سال به این طرف داشتم، مرا به جا انداخته بود، پس از گذشتن حمله، 
روزی با دوست عزیز و محترم خود آقای دکتر عبدالمجیدخان می رفتم که با یک حکیم ریش سفید یونانی 
که در گذر ما می زیسته مصادف شدیم. حکیم مذکوره )...( نظر به معرفت سابقه از مریضی من استفسار 
نمود و برای عرض تأثر خود می خواسـتند به من بگویند که شـکر الله الحمد که صحت شـدید؛ ولی در 
عوض گفتند که شکر الحمد لله که مریض شدید. زیرا روحًا نظر به این که طب جدید قایم مقام کسب 
دیرین شان شده و هم نظر به محاوره ی »بود هم پیشه با هم پیشه دشمن« روحًا آرزو نداشته که از صحتم 
اظهار ممنونیت کند؛ پس تحت الشعور در ساحه  ظهور و اظهار نمود که شکر الحمد لله که مریض شدید. 
خالصه با مداخله ی تحت الشـعور این گونه یاد فراموشـی و خطاهای زبان و تحریر، لغزش های دسـت 
و حرکات و غیره واقع شـده و در حقیقت تحت الشـعور مأمور سانسـوری اسـت که تمام اعمال و حرکات 
روحیه ی ما را اداره و کنترل می کند. ولی برای تفهیم، ما نظر به شـیمای خود شـعور و تحت الشـعور و 

پریکانس شنس را خوبتر تشریح می دهیم: 
ما باید بدانیم که افکار، تخیالت و تشکیالت روحیه  به صورت عمومی در عناصر عضوی دماغ نداشته 
و بلکه در بین شان موقع دارد. هر چیزی که ماده ی تصور داخلی قرار می گیرد عینًا دارای همان صفتی 
است که عکس اشیاء در تلسکوپ در اثر تصالب اشعه   تولید می شود. فلذا، ما همانند دوربین سلسله هایی 
را تصور کرده می توانیم که هیچ دارای روحیت نبوده و هیچگاه در تصور روحیه ی ما حق دخول ندارند و 
گویا به مثابه ی عدسیه های دوربین می باشند. اگر ما به این مقایسه ادامه دهیم خواهیم گفت که مسئله ی 
سانسورشب ما در بین آن ها به مثابه ی انکسار اشعه در حین عبور از یک واسطه ی جدیده  می باشد. طوری 
که )Lipps( می گوید، ما باید تحت الشـعور را به عنوان شـالوده ی عمومی حیات روحی قبول نماییم و 

1. فرویــد ایــن مثــال را از جملــه ی اشــتباهات لپــی می دانــد. اشــتباهات لپــی اعمــال روانــی ای هســتند کــه از تداخــل دو قصــد 
متقابــل شــکل می گیرنــد. ماننــد لغزش هــای زبانــی: لغزش هــای قلــم )تایــپ(، گژخوانــی و گژشــنیداری؛ فرامــوش کاری: اســامی 

خــاص، واژه هــای بیگانــه، قصدهــا یــا گمان هــا؛ اعمــال ســرهم بندی شــده: خطاهــا و اشــتباهات روزمــره و عــادی. 
مجموعه ی سخنرانی ها: اشتباهات لپی، زیگموند فروید، ترجمه ی حسین آرومندی، تهران: بهجت، 1383  

گویـا تحت الشـعور عبـارت از یک دایره ی بزرگی اسـت که دایره ی خرد شـعور را احتـوا می کند. هر چیز 
شعوری یک حالت تحت الشعوری اولیه دارد. تحت الشعور یک وظیفه ی تام روحی داشته و یک حقیقت 
ـ صادقه ی روحیه استـ  در وصف داخلیه ی خود مانند حقیقت دنیای خارجی در نزد ما مجهول است و 
این هم توسط یادداشت های شعوریه آن قدر ناقص به ما عرضه می شود که دنیای خارجی توسط اعضای 
حیـه ی مـا حقیقت مطلقه کـه ما از تعبیر خواب ها و تحلیل روحی اشـخاص مبتالی نوروزها به دسـت 
آورده ایم عبارت از تحت الشـعور اسـت. در حقیقت دو نوع الشـعوریت )انکانس شـس( وجود دارد. ولی 
یکی عبارت از تحت الشعور )سبکانس شس( است که قابلیت تظاهر در ساحه ی شعوریه را ندارد؛ یعنی 
ما نمی توانیم محتویات این سلسـله ی روحیه را حسـب اراده در سـاحه ی شعور خود تجلی دهیم. ثانوی 
عبارت از )پریکانس شس( و یا )فورکانس شس( است که تنبهات آن در تحت بعضی شرایط مخصوصه 
و یا یک سانسـور ثانوی می توانند در سـاحه ی شـعوریه تظاهر نمایند. قباًل ما رابطه ی این دو سلسـله ی 
روحیه را با هم شرح داده و گفته بودیم که )Pcs( مانند یک پرده  در بین شعور و تحت الشعور جا دارد )ش 
می( فلذا )Pcs( نه تنها از ظهور به ساحه ی شعوریه، بلکه از تظاهر به ساحه ی حرکیه هم مانع می شود. 
به عقیده ی فروید شعور تنها عبارت از یک عضو حسی است که برای قبول و اخذ صفات روحیه خدمت 
می کند و طوری که قباًل در شکل شیمایی شرح داده ایم، در یک سلسله ی روحی به مثابه ی آله ی آخذه 
و حسی )پرسپشن( بوده و لذا توسط صفات و منبهات قابل تنبه بوده و اثر تغییرات وارده را حفظ نکرده و 
لذا از حافظه مجرد است. ماده ی منبه به عضو آخذه ی )P.( از دو راه می رسد: اول از راه )پیـ  سیستم( 
که منبهات آن در تحت شـرایط مخصوصه تعدیل شـده و قابلیت اخذ روحیه می یابند. ثانیًا از راه داخلیه 
که این عملیه ها هم عبارت از صفات دردناک و خوش بوده و پس از بعضی تحیرات به ساحه ی شعوریه 
می رسند. احساسات خوب و بد در حقیقت در جهاز روحیه ی ما یک انرژی و جریان تنبه تولید نموده و این 
جریان تنبه تمام حرکات روحیه ی ما را اداره می نمایند. حال آن که تنبهات تحت الشعوری در حیات عادی 
برای ما تمامًا مجهول بوده، ولی سجایا و مخصوصًا حرکات و سکنات ما را شکل و صورت بخشیده و 
خواب های ما راه مستقیمی به تحت الشعور ما بوده و مطالعه و تحصیل خواب اسرار عمیقه ی این جهاز 

بزرگ روحی را به ما منکشف می سازد. 
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فیض محمد انگار

مرام این نامه
خود را بختیار و مسعود می دانم که برای اولین مرتبه از قانون مطبوعات استفاده کرده، با نیت پاک و دل 
پرآرزو نشر این نامه ی کوچک ملی می پردازم. گرچه این نامه نسبت به آرزوهای من خیلی کوچک و ناچیز 

است، ولی با این هم مرام بزرگ و مقدسی دارد و آن عبارت است از: خدمت به ملت افغان. 
ما از این حقیقت چشم پوشیده نمی توانیم که ملت ما نسبت به تمام ملل عالم به صدها سال عقب 
مانده و اکنون به کوچکترین خدمت، کوچکترین افراد، احتیاج شـدید دارد. چون بنده نیز یکی از افراد 
با آرزوی این ملت هسـتم، می خواهم به نوبه ی خود خدمت]ی[ که درخور توان من باشـد، به این ملت 
بیچاره بکنم. به عقیده ی من درد مهمی که داریم همانا این است که درد خود را نمی دانیم و این وظیفه ی 
چیزنویسان و دانایان این است که در تنویر اذهان عامه بکوشند؛ علل و اسبابی که باعث عقب ماندن این 

ملت مظلوم گردیده، روشن سازند و هم راه حلی برای رفع آن علل بسنجند و عوام را رهنمایی کنند. 
مرام این نامه نیز مبنی به همین اساس است تا به کمک نویسندگان حساس و جوانان بیدار مملکت 
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بتوانـد خدمـت کوچکـی در راه تنویر اذهان عامه کرده باشـد. البته خدمت به ملت افغان منحصر به این 
نامه ی کوچک نیسـت. شـاید اشـخاصی هم باشند و یا پیدا شـوند که عماًل در راه خدمت به ملت داخل 
میدان گردند. پس این نامه مؤید و معاون هر فرد یا مؤسسـه و جماعتی اسـت که به ملت عقب مانده ی 
افغان صادقانه خدمت می کنند و ]این نشریه[ همیشه آن ها را پشتیبانی خواهد کرد. ولی بالعکس دشمن 
و رسواکننده ی اشخاص یا مؤسسه و جماعتی است که به ضرر ملت بکوشد و مفاد ملت را قربان مفاد 
شخصی کرده و یا خود را بادار و دیگران را غالم تصور کند. به عبارت دیگر، این نامه زبان، دست و قوت 
خدام صادق ملت بوده، با خائنین و ظالمین سخت مجادله خواهد کرد. خدام صادق را توصیف و تأیید 
و به ملت معرفی خواهد نمود و دشمنان، مرتجعین و خون آشامان ملت را رسوای خود و بیگانه خواهد 
کرد. این نامه به تمام قوت خود در وحدت ملی ملت افغان، بدون امتیاز نژاد، قوم، قبیله، خانواده و زبان 
خواهد کوشید. و هم این نامه با دروغ، تملق، چاپلوسی، ظلم، خیانت، رشوت، رسوم بد و مزخرفات داخل 
مجادله خواهد شـد و باالخره از هر آنچه به نفع ملت باشـد، طرفداری کرده و آنچه به ضرر ملت باشـد، 

سخت نکوهش و تنقید خواهد کرد.  
اینـک بـا مرام متذکره به نشـر این نامـه ی کوچک »انگار« یعنی »خوریج1 آتـش« اقدام می کنیم و از 
خدای بزرگ در راه خدمت به ملت توفیق می طلبیم و هم از نویسندگان حساس فارسی و پشتو تمنا داریم 

که درین خدمت مقدس با این نامه ی ملی کمک نمایند. و من الله التوفیق. 

شاغلی نورمحمد تره کی
چه می خواهیم؟

اگـر طوری کـه الزم اسـت مـا درد و آالم اجتماعی خود را اظهار کرده نتوانیم و آن را به قسـم دلخواهی 
مجسم ساخته نتوانیم، گناه ما نیست؛ زیرا ما تا حال چنین موقع اظهار دردهای خود نیافته بودیم تا در 
اظهار آن کدام تجربه را می اندوختیم. به عبارت دیگر، مانند گنگ بودیم یا گنگ سـاخته شـده بودیم و 
اکنون می گویند برای گویاشدن موقع داده شده، خوب، گویا شدیم، اجازه ی اظهار درد هم داده شد، مگر 
متأسفانه اعصاب و روحیات ما در تحت فشار به اصطالح افغانی »گنگه روژه« چنان ازبین رفته است که 
یارای گفتن آن نیز نمانده و به کدام جای پیکر اجتماعی خویش اشاره کنیم که اینجا درد است؟ همه ی 

درد، در درد است. 
بـه هـر صـورت از بحث در اطـراف علل گنگی خویش صرف نظر کرده، مسـتقیمًا بـه موضوع مهم 

1. آتش زیر خاکستر

»چـه می خواهیـم« می پردازیم. چون تکنیک اظهار کردن درد را نمی دانیم؛ لذا، واضح می گوییم که ما 
در وهله ی اول غذا ـ ولو نان خشک باشد ـ می خواهیم. ما معارف زنده، جدی و ملی به پیمانه ی وسیع 
می خواهیم. ما کار می خواهیم. ما برای هر کس در خدمات اجتماعی موقع مساوی خواهانیم. ما احزاب 
مشـروع بـرای تربیه ی سیاسـی خود می خواهیم. ما سـرک ها، پل ها و عمران مملکـت می خواهیم. ما 
امحای خائنین ملی و اجتماعی را می خواهیم. ما امتیازات قومی و قبیله وی را محوکردن می خواهیم. ما 
می خواهیم از حال فالکت بار افراد کنج و کنار مملکت که تا حال پوست های حیوانات زیب تن شان است، 
آگاه شویم. ما می خواهیم رشوت خواران و استفاده جویان در رأس امور اجتماعی نباشند. ما می خواهیم 
یک وحدت ملی برای هدف ملی داشـته باشـیم. ما می خواهیم دیگر از »بلی بلی صاحب« و »به چشـم 

قربان« گذشته، دردهای اجتماعی را به صورت واضح به همدیگر بگوییم. 
خواهید فرمود که این همه »می خواهیم می خواهیم« به چه ذریعه تأمین شده می تواند؟ من می گویم 
بـه قـوه ی اتحـاد و برادری ملت و تأیید رژیم شـاهی مشـروطه و حکومت ملی که البته طبعًا مسـئول به 
پارلمان خواهد بود تا همه ی طبقات در امور اجتماعی صدایی داشته باشند؛ زیرا اکنون ملت کافی بیدار 

شده، خادم و خائن را می شناسد. 

شاغلی بینوا
تشتت افکار

 به این تشتت افکار نمی توان کاری از پیش برد
ً
حقیقتا

بـه فکـر بنده یکی از بزرگترین علل بدبختی اجتماعی، تشـتت افکار در بین افراد ملت اسـت. خصوصًا 
ملتی که سال ها به خواب غفلت بوده و هیچ مغز بیداری را نیافته باشد تا او را از عالم رؤیا به عالم بیداری 
حقیقی رهنمونی کند. اگر افراد این ملت دفعتًا چشـم را باز کرده، بخواهند1 بر همه ی رؤیای موهومی 
که مغزشان2 را فراگرفته غالب آیند،3 آیا مشابه به زندانیانی نیستند که در یک زندان تاریک زندانی شده و 
در اثر تاریکی مدهش زندان و ندانستن راه نجات، بی حس افتیده باشند و پس از سال های دراز دفعتًا از 
کدام روزنه ی کوچک روشنی خورشید را ببینند و همه به فرض نجات بجهند؟ اگر این زندانیان بدبخت 
و مظلوم با هم به یک فکر و یک راه نروند و به مرض4 تشتت افکار مبتال شوند که هر زندانی به صورت 
انفرادی برای نجات دسـت وپا بزند و یکی عقب دیگری نرود، یقین اسـت که از آن روشـنی کوچک هم 

1. اصل: بخواهد
2. اصل: مغز او 

3. اصل: آید
4. اصل: معرض
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جزئی ترین استفاده کرده نمی توانند و شاید تا ابد در همان تاریکی زندانی خواهند ماند. 
 پس اگر ما حقیقتًا می خواهیم ملت بیچاره ی خود را از زندان فالکت و بدبختی نجات دهیم، الزم 
اسـت که اواًل با تشـتت افکار مجادله کنیم و درین مجادله اگر دولت اسـت یا ملت، منورین هسـتند یا 
مأموریـن، تـا وقتـی کامیاب شـده نمی توانند که1 جمعیت ها و احزاب سیاسـی مشـروع که رژیم شـاهی 
مشروطه و دموکراسی اجازه بدهد، به وجود نیایند. زیرا به عقیده ی من به این تشتت افکار و کوشش های 
انفـرادی کـه موجـود اسـت، نمی تـوان کاری را به نفع ملـت از پیش برد. اگـر آرزو داریم کـه ما در مقابل 
دشـمنان خارجی یک قوه ی بزرگ ملی داشـته باشـیم، هیچ چاره ای نیسـت جز این که به جمعیت ها و 
احزاب مشـروع اجازه داده شـود تا به فرض سـعادت افغانسـتان با هم گرد آیند و برای همین غرض از 
قوت های کوچک انفرادی قوت های بزرگ حزبی ساخته شوند تا بتوانیم برای خیر و سعادت ملت افغان 

از تشتت افکار جلوگیری نماییم و نگذاریم دشمنان افغانستان از آن استفاده ی سوء نمایند. 

||||||||||||||||||||||||| یکشـنبه 13 حـوت 1329   | اول  | سـال  ||||||||||||||||||||||||| شـماره ی دوم 
 شاغلی محمودی

ای جوانان!
مژده ای جانبخش روانم را شاد ساخته، شوق مفرطی قلم آرزو را به دستم گذاشته،2 آمال و آرزوهای بشر 
مخصوصًا کسـانی که به مفهوم اضطراب سیاسـی آشـنایی دارند، بی نهایت است. اکنون که نوید نوینی 

برای نیل به آرزوهای کهن می دهند، دقایق گرانبها ولی پرهیجان و اضطراب آورند.3 
چه باید نوشت؟ از کجا باید آغاز کرد؟ بر کدام زخم مرهم گذاشت؟ کدام ناله ی جانسوز را اولتر باید 
خاموش ساخت؟ کدام قلب پرآرزو را ]...[ و تسلی بخشید؟ کدام جوان ناامید و بدبین را امید و قوت قلب 

داد؟
درین بحر متالطم آرزوها، ناگهان برق رحمتی قلم را به راه حقیقت، به راه راست و روشن سعادت 
رهنمونی نمود. بلی! روی خطاب قلم را به سوی جوانان، به سوی کسانی که مردان فردای جمعیت اند، 
به کسانی که همه ی امیدها و آمال مردم امروز و فردا به سوی آن هاست، به کسانی که طبیعت همه ی 
قوا و قدرت خویش را فقط در همین کلمه متمرکز ساخته است، به کسانی که قدرت مادی و معنوی شان 
از قدرت اتم4 هم قوی تر و تواناتر است، به آن هایی که قوه ی تفکر و تحلیل شان از قلب اتم قدرت و توان 

1. اصل: تا
2. اصل: گذاشت

3. اصل: است
4. اصل: اتوم

استحصال می کند، به این گروه که همه چیز، مولد همه چیز و مسئول شئون و نوامیس امروز و فردای 
خاک اند، متوجه ساخته و جوانان را طرف خطاب قلم قرار داد. 

بـرای جوانـان، ای کسـانی کـه چشـم امیـد جمعیت به سـوی اعمال و حرکات شـما متوجـه بوده و 
محصله ی فعالیت مادی و معنوی شـما روح جمعیت را می سـازد، یک بار چشـم های خواب آلود خود را 
باز نموده، به کاروان سـرگردان مدنیت نظر انداخته، تالطم ابحار سیاسـی را در اطراف و جوانب خود با 
دیده ی معرفت و سنجش مشاهده کرده، خطاها، سیاه روزی ها، مظالم، بدبختی ها و امیدها و آرزوهای 
دیـروز و امـروز ایـن قوم سـتم دیده و عقب مانده را درک کـرده و مانند اطبای حاذق، بـه درمان دردهای 

محیط سعی نمایید. 
طبیعت همه ی قدرت و توانایی خود را در وجود شما متمرکز گردانیده، همه چیز از شما ساخته است. 
ظلمت و سیاهی با نور عزم و اراده ی شما مرتفع می شود. شما اوالد همان نیاکان مرد و نامورید که داد 
مردی داده و به زور سرپنجه ی افغانیت حق مشروع حیات خویش را در مبارزه های خونین زندگانی ثابت 
کرده اند. امروز با آن که از کاروان مدنیت خیلی عقب مانده اید، ولی باز هم توان و قدرت دارید. به خود آیید. 
قدرت و توان در اتحاد و هماهنگی است. بدانید که تفرقه و تشتت بربادی و فالکت بار می آورد. هنوز شما 
زنده اید. همان روح مردی و مردمی در عروق و شرائیر1 شما جریان دارد. از عوامل و عوائقی2 که شما را 
به یأس و ناامیدی سوق می کند، نترسید. با جهد و پشتکار، ثبات و ایثار، سنجش و اقدام مردانه، می توان 

از هر اتم دماغ خویش قدرت و توانی استحصال کرد که کلید گشایش هر کاری باشد. 
خالصـه در وجـود جـوان همه ی آمـال و آرزوهای ما تمرکز یافته و در قبال تاریخ در آتی، فقط و فقط 

جوانان مسئول اند و بس.  

شاغلی و ادیبی
نویسنده هیچگاه مرتجع نشود

شـاغلی انگار! اشـتیاق هم عجب چیزی سـت. شـما متصدی جریده ی »خوریج آتش« و نویسندگان به 
آرزوی این جریده ی شریفه، آزادی اظهار حقیقت را به صراحت مژده داده اید و آتش اشتیاق را در دل های 
پرآرزوی ما مشتعل ساختید. این است که شعله های پر از شعف و امیدواری آن هر لحظه زبانه کشیده، 
چشـم های آرزومندان را روشـن و دل های کرخت و افسـرده را گرمی بخشـید. از خالل مژده ی تان به 
خوبی برمی آید که نامه ی شـما حقیقت را حقیقتًا نشـر خواهد کرد. از مداهنه و مجامله ی ریا و سـالوس 

1. احتماالً منظور نویسنده شرائین باشد.
2. جمع واژه ی عائق به معنی مانع
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برکنار خواهد ماند. یعنی قلم های حساس حقیقتًا در آن به جوالن می افتد و عقده های سوزناک یکایک 
باز می شـود. به راسـتی که مژده ی نیک و فرخنده ای سـت و ما باید درین زمینه از داشـتن چنین نامه ی 

خیراندیش ملی ای بر خود ببالیم و آن را حسن استقبال کنیم. 
اما شـما را به خدا از همین حاال نگذارید برخی نگارنده های بدبین، نویسـندگان ما را درس سانسـور 
بدهند و قلم های شان را پیش ازپیش به لرزه و ارتعاش درآورند و این را از باعثی می گویم که چندی پیش 
در استقبالیه های اول قانون مطبوعات، بعضی نوشته های عنوانی رفع سانسور یگان درس سانسور هم 
دادند. لذا، مگذارید عناصر ترسـو و کوتاه فکر در اینجا نیز دسـت یافته، افق را تاریک نشـان بدهند و یا به 
منظور این که نصیحتی کرده باشند، سیرم ارتجاع را در عروق و شرائین1 نویسنده و روزنامه نگار حقیقی 
تزریق نمایند. مگذارید با نظرهای کوتاه بین خود اذهان عامه را فرسوده ساخته و آن همه »اشتیاق« شعور 

و جذبه ی بی آالیش آن ها را به دلسردی و بی میلی مبدل نمایند. 
خوب است دیگر قبل از مردن، برای مان کفن درست نکنند و بگذارند وقتی واقعًا مردیم آنگاه اگر حفر 
دخمه را نیز فرمایش می دهند جا خواهد داشت. باید متذکر شویم که منظور ما هم این نیست که نویسنده 
با قلم اغراض بی موجب بنای فحاشی را بگذارد. اما، این را نیز آرزو نداریم که قلم انتقاد خود را در لفافه ی 
مجامله پیچانیده و حقیقت را منحرف جلوه بدهد؛ بلکه خوب است حق مجرم را برابر به جرمش بدون 
کم وکاست و ترس وبیم کف دستش گذاشته و محتوای2 ضمیر خود را به حضور وی روی3 جریده بریزد. 
اگر نویسـنده مرتجع و مغرض نباشـد و خطایا را مطابق نعل بالنعل بیان کند، واقعًا نوشـته های او ارزش 
خواندن را خواهد داشت؛ و اال در عکس آن نازیبا و بی عرضه بوده، مقاله اش را به خردلی نخواهند خرید. 
راستی از زبان یک جنبه ی اشخاص دیگر می شنویم که می گویند، برای توده ی ما آزادی مطبوعات 
و نامه های ملی چندان به درد نمی خورد، اول دیگر چیزهای خود را اصالح نماییم باز دست به این کارها 
بزنیم. با تأسـف به حال این گونه خیرخواهان باید گریسـت و الزم اسـت به آن ها واضح نمود که آزادی و 
حقیقت گویی مطبوعات است که اولتر برای اصالح »دیگر چیزهای ما« به کار آید نه عکس آن. یعنی 
پس از آزادی قلمـ  البته در چوکات نزاکت آنـ  می توانیم امید اصالحات را در سر بپرورانیم؛ ورنه تا دنیا 

دنیاست، همان آش خواهد بود و همان کاسه. 

1. جمع واژه ی شریان، رگی که خون را از قلب به قسمت های مختلف بدن می رساند؛ سرخ رگ
2. اصل: محلتوی
3. به حضو روی 

شاغلی نورمحمد تره کی
پرسش و پاسخ

س. استفاده جو را چگونه شناخته می توانید؟
ج. که ظاهرًا بدون اخذ رشوت، ذریعه ی نفوذ موقعیت اجتماعی خود صاحب کوتی ها و اسهام شده 

باشد. 
س. رشوت خواران را چگونه تمیز می توان داد؟

ج. که دست خالی به مأموریت داخل شود، ولی در وقت تقاعد یا پیش از آن، صاحب جایداد منقوله و 
غیرمنقوله شده باشد. 

س. نتایج ازدواج اجباری چیست؟
ج. اوقات تلخی و بدبختی. 

س. بودجه ی افغانستان چند است؟
ج. این که به وزارت مالیه معلوم است.

س. نتیجه ی تملق و چاپلوسی اشخاص بی تجربه چیست؟
ج. اول معتبری و بعد از آن سرنگونی.
س. مردم چگونه بیدار شده می توانند؟

ج. ذریعه ی معارف جدی و وسیع ملی و اصالح مزید قانون موجوده ی مطبوعات.
س. مقصد اخبار انگار چیست؟

ج. بیداری مردم.
س. علل موفقیت بزرگ بلدیه چیست؟

ج. آزادی انتخابات و عزم آهنین رئیس بلدیه.
س. بازار سیاه را که به وجود آورد؟

ج. پولدارانی که حس ملی نداشته باشند. 
س. مقصد کنترل بی انتظام اجناس چیست؟

ج. آب خیت1 کردن و ماهی گرفتن.
س. گذاره ی آن هایی که خود را خدام صادق معرفی می کنند به چه وسایل است؟

ج. ذریعه ی کرایه ی خانه های متعدد و زمین ها و موترهای الری.
س. اتحادیه ی محصلین چه شد؟

1. شرمنده شدن؛ خراب شدن؛ در این جمله کنایه از گل آلود کردن
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ج. گفته می شود که به اثر فعالیت های خالف قوانین و لوایح موضوعه ازبین رفت. 
س. از مسئولیت چگونه مصون می توان ماند؟
ج. کار نکردن، امضاء ننمودن و الف زیاد کار. 

||||||||||||||||||||||||| شـماره ی سـوم | سـال اول | چهارشـنبه 16 حوت 1329 |||||||||||||||||||||||||
نورمحمد تره کی

می گویند!
برای ترقی و پیشرفت امور اجتماعی و بلندبردن سویه ی حیاتی هر ملت، وسایل و ذرایع مختلف و متنوع 
به کار است که یکی از آن جمله، حصه گرفتن عامه ی مردم در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شان 
می باشد. قوت تمام مردم و ساکنین مملکت که به شکل متحد یعنی حزب و یا احزاب مشروع تبارز کرده 
باشد، می تواند هرگونه مقصد ملی و عالی را در کمترین فرصت و عالی ترین وجه انجام دهد.1 چیزهای 
جزئی را تعداد جزئی اشخاص می توانند بسر رسانند. اما کارهای مهم ملی و حیاتی را بدون کمک تمام 
ملت نمی توان انجام داد. اشتراک عامه در امور حیاتی شان در ممالک پسمانده به دو صورت ممکن شده 

می تواند: 
یکی این که از جانب زمامداران و مشران دولت با آن ها موقع چنین عملی به دل فراخ داده شود و حتی 
درین راه تشویق و تحریک شوند و هرگونه وسایل2 تسهیالتی برای شان فراهم گردد تا آن ها به ذریعه ی 
احزاب وطن خواه که آله ی دسـت دیگران نباشـند، به تدریج ولی پی هم به این کار دلچسـبی و عالقه ی 
قلبی بگیرند و تربیه حاصل کنند و از طرف دیگر وظیفه ی عامه است که به شوق و اصرار هرچه تمامتری 
به امور اجتماعی خود عالقه بگیرند و خود را مسئول امور کلی و جزئی مملکتی بدانند و مسئولیت های 
بزرگ ملی خود را به دوش اشخاص انگشت شمار]ی[ که وجود آن ها برای رهنمایی عامه غنیمت بوده 

و در زیر بار سنگین مسئولیت های بزرگ ملی باالخره ضایع خواهند شد، نگذارند. 
و هم همین اسـت اسـاس های دموکراسـی و حکومت های محبوب القلوب مشروطه شـاهی. جای 
امیدواری سـت که ]...[ و زمامداران ما شـروع به بیدارساختن سیاسی مردم خویش نموده، توسط اجازه 
دادن صدای عامه، یکی از ارکان  مهم مشروطیت را تقویه نمودند. مثاًل مطبوعات را در چوکات معین آزاد 
ساختند. بیگار و خدمات اجباری را عماًل ممنوع قرار دادند و غیره. اکنون وظیفه ی عامه است تا آرزوهای 

خود را ذریعه ی مطبوعات ملی آزادانه انعکاس دهند. 
1. اصل: دهند

2. اصل: وسایلی

|||||||||||||||||||||||||  شـماره ی پنجم | سـال اول | چهارشـنبه 23 حوت 1329 |||||||||||||||||||||||||
  شاغلی دکتر محمودی

ما چه می خواهیم؟
از ما می پرسند که چه می خواهید؟ جواب مختصر این سؤال روشن بوده و ما مانند تمام افراد بشر یک 
حکومت دموکراسی حقیقی می خواهیم. خواهید گفت چه نوع دموکراسی؟ جواب ما این است که رژیم 
دموکراسـی شـاهی یا شاهی مشروطه؛ این نوع حکومت ضامن سـعادت امروزی ما بوده و آزادی بیان، 
مطبوعات، اجتماعات سیاسـی... درین طرز حکومت مضمر بوده و مقدرات مردم به دسـت خودشـان 
سپرده می شود. یعنی ملت همین که به مفهوم حقیقی حکومت دموکراسی آشنا گردید، پس می داند که 
شـرط اول حکومت مشـروطه تشـکیل احزاب ملی و دموکراسی و به اساس آن انتخابات آزاد و انتخاب 
وکالی طرف اعتماد و صاحب شرافت بوده و چون حکومت از طرف وکالی ملت تشکیل شده و اساس 
حزبیت و حاکمیت کثرت مدار حکم باشد، پس طبعًا چرخ اجرائات و امور حیاتی در مملکت مطابق مرام 

مردم به حرکت افتاده و طبعًا سعادت حقیقی مردم تأمین می شود. 
در این گونه اداره، مسئول تقنین و اجرائیه  کابینهـ  یعنی وکالی ملت و نمایندگان خلقـ  بوده تأمین 
و علویـت مقـام سـلطنت محفوظ می ماند. این طـرز حکومت، محصله ی آخرین علـم و تجارب چندین 
هزارساله ی بشر بود و تمام مردم دانا در جهان با این اصل کلی متفق اند. در این صورت شرف و آزادی 
و مأمونیت حاکم و محکوم به طور قطع تأمین شده و طبعًا آزادی سبب انکشاف قدرت و قوت مادی و 

معنوی مردم شده و برای کار مفید محیط مساعد تولید گردیده و کار سعادت جامعه را تأمین می کند. 

|||||||||||||||||||||||||  شماره ی ششم و هفتم | سال اول | چهارشنبه 30 حوت 1329 |||||||||||||||||||||||||
بزگر لغمانی

پل ده زیارت لغمان
عمربن عبدالعزیز که یکی از خلفای با عدل و انصاف بنی امیه بوده، در راحت و آسایش ملت توجه خاصی 
داشـت ـ حتی عدل او به اندازه ای بود که به نام عمر ثانی شـهرت یافته. می گویند روزی معاش ماهوار 
او قبل از ختم ماه به اختتام رسـیده و ناچار از لحاظ اشـد ضرورت به خزانه دار رقعه نوشـت و معاش ماه 
آینده ی خود را طور پیشکی درخواست نمود. خزانه دار به جواب شان نوشت که من متیقن نیستم که در 
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ماه آینده خودت حتمًا زنده خواهی1 بود؛ لهذا، از دادن پول بیت المال معذرت می خواهم. و ایشـان هم 
بدین اعتذار معقول قانع شـده و برآشـفته نگردید. وقتی که فوت شدند، کسی ایشـان را به خواب دیده و 
پرسید که چه حال دارید؟ در جوابش گفتند که حالم خوب نیست و طرف بازخواست شدید واقع شده ام. 
هنـوز از دعـوای یک گوسـفند که علیه من نموده فارغ نشـده ام. و گفت به من می گویند کـه تو روزی بر 
باالی پلی می گذشـتی و در آن پل یک سـوراخ کوچک بود؛ تو آن را دیده و ترمیم نکردی و در نتیجه ی 
بی اعتنایی تو پای این گوسفند در آن سوراخ فرو رفته و شکسته است و تو مسئول تکلیف و مصیبت این 

گوسفند هستی. 
پل ده زیارت که بر دریای علی شـینگ سـی سال قبل ساخته شـده بود، از دوازده سال به این طرف، 
پل مذکور خراب شده؛ در حالی که در سرتاسر امتداد این دریا به جز همین پل دیگر2 معبری نیست و در 
اثر خرابی این پل، سالیانه چندین انسان و حیوان3 طعمه ی دریا می شوند. مراوده ی این طرف و آن طرف 
دریا نهایت زیاد بوده و همه احتیاج به ذهاب وایاب و آمدوشد دارند. برعالوه مکتب نیز اتفاقًا آن طرف دریا 
واقع شده که در رفت وآمد اطفال به مکتب بس تشویش و هراسی به اولیای اطفال موجود بوده و مجبورًا 
اطفال خودشان را مخصوصًا در موقع آب خیزی، با خیلی عسرت و تکلیف از دریا عبور داده و به مکتب 

می رسانند و تا مراجعت اطفال از مکتب دل های مادران در تپش4 می باشد. 
برعـالوه یـک معبر و سـرک عمومی نیز بـوده که تردد موتر و گادی و حمل ونقـل برنج و دیگر اموال 
تجارتی از همین جاست. با این وصف، فواید عامه ی آنجا به ساختن آن ملتفت نشده و مردم لغمان را در 
دوازده سـال ازین تکلیف و زحمت نجات ندادند. گرچه در دره ی علیشـنگ و دره ی علینگار چندین جا 
پل هایی الزم است که در طول دره به دریاها در محل عبور مردم ساخته شود، ولی اگر علی العجاله فواید 

عامه به آن موافق نیست، اقاًل می تواند پلی را که سی سال قبل ساخته شده بود ترمیم کند. 

شاغلی نورمحمد تره کی
پرسش و پاسخ

س. در افغانستان چند مکتب است و چه تعداد متعلمین در آن درس می گیرند؟
ج. وزارت معارف در این خصوص بهتر معلومات دارد.

1. اصل: خواهید
2. اصل: دیگری

3. اصل: حیوانات
4. اصل: طپش

س. نماینده ی افغانستان کدام نطقی را در یو.ان1 ایراد نموده است؟
ج. بسـیار کـم. دلیـل آن این خواهد بود که دیگر نماینده ها خیلـی زیاد گپ می زنند و به نماینده ی ما 

کمتر وقت می ماند.
س. در نتیجه ی تفتیش ها که ها2 بیشتر مسئول می شوند؟

ج. مأمورین کوچک.
س. در ممالکی که دموکراسی حقیقی وجود نداشته باشد، چگونه می توان به چوکی های مهم رسید؟

ج. چاپلوسی صرف، پول زیاد و...
س. جلب اعتماد بعضی از آمرین را چگونه می توان کرد؟

ج. به واسطه ی سلب کردن اعتماد دیگران.
س. تمول اشخاص ناالیق از چه رهگذر است؟

ج. از لیاقت شان در بازی دادن مردم.
س. آخرین آرزوی اشخاص استفاده جو چیست؟

ج. یک خانه در شهرنو، یک خانه در پغمان، یک خانه در جالل آباد، زمین کافی در چهاردهی و یک 
موتر لوکس تیزرفتار و دهـ  دوازده الری کرایه کشی. 

س. دموکراسی چیست؟
ج. آزادی و برابری تمام افراد ملت، بدون امتیاز نژاد، قبیله، زبان و خانواده.

س. حکومت ها خادم خلق می باشند یا مخدوم؟
ج. خادم.

س. حکومت شاهی مشروطه چگونه می باشد؟
ج. کابینه ی مرکب از اعضای شورای ملی و مسئول شورای ملی.3 همه4 از طرف مردم بالغ مملکت 

انتخاب شده باشند.
س. حزب یعنی چه؟

ج. جمعیت صالحی که با داشتن هدف و مرام نیک برای خیر و بهبودی مملکت کار کند. 

1. اصل: یونو
2. اصل: که

3. اصل: مرکب از اعضای شورای ملی و اعضای شورا و مسئول شورای ملی
4. اصل: هم
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|||||||||||||||||||||||||  شـماره ی هشـتم | سـال اول | یکشـنبه 4 حمـل 1330 |||||||||||||||||||||||||
شاغلی نورمحمد تره کی

به سوی هدف معین
در زندگانی انفرادی و اجتماعی تعیین هدف عمومی از ضروریات درجه اول موفقیت افراد و جوامع بوده، 
بدون درنظرداشتن یک هدف واضح و معین، تمام حرکات و اعمال ما نتیجه ]ای[ نخواهد داشت. برای 
رسیدن به هدف عالی اجتماعی الزم است سعی مشترک و عمومی به عمل آید. در این صورت حصول 

آن کدام مشکالت و مانع الینحل نخواهد داشت.
برای تأمین هدف اجتماعی ضروری ست که توجه عامه را به آن معطوف ساخته، در تحکیم و اتحاد 
مسـاعی عمومـی جهـت احراز هدف مذکور کوشـیده شـود و اذهان عامـه برای حصول آن تربیه شـود. 
تربیه ی ذهنیت عامه برای به دست آوردن مقصود مشترک احزاب صحیح، مطبوعات آزاد، اجتماعات 
آزاد سیاسی و تعلیمی، خطابه های بدون کنترل را ایجاب می کند. اکنون که مطبوعات آزاد ساخته شده 
و اجتماعـات و ایـراد خطابه هـا نیـز مانع جدی نـدارد، باید هدف واضح و آشـکارای ملی تعیین و همه ی 
خیرخواهان و افراد منور مملکت برای احراز آن عموم را رهنمایی نمایند. یعنی ذهنیت شـان را به زبان 

عام فهم تربیه کنند. 
واقعـًا دیگـر ساکت نشسـتن و ناظربودن بـه اوضاع و گفتن »به من چه« گناه غیرقابل عفو اسـت. به 
عقیده ی من بیداری بیشـتر سیاسـی عامه، هدف اولین ملی باید باشـد که تمام هّم  رهنمایان صادق و 
فداکار باید درین راه صرف شود؛ خصوصًا اکنون که تمام آثار پذیرفتن تربیه ی سیاسی به طور واضح در 
عامه دیده می شود. تربیه ی ذهنیت سیاسی عامه آن وقت تأمین شده می تواند که مسئولیت بیشتر امور 
حکومت به دوش عامه اتکا داده شود و عامه این مسئولیت را تنها توسط احزاب صحیح سیاسی خویش 
خوبتر قبول خواهند کرد و نمایندگان باوجدان و با سواد را به مسئولیت خود انتخاب نموده و بعدًا مطابق 
مقررات عمومی دموکراسی در حکومت شاهی مشروطه عماًل اشتراک کنند و آن را تأیید و تقویه کنند. 

برای عملی ساختن این مرام، باید یک قانون مکمل انتخابات وکال از طرف شورای ملی به اسرع ترین 
اوقات تدوین شود که به اثر آن، مجاًل و مجاًل بازی از بین رفته، انتخابات آزاد به عمل آید. و نیز قانون 
اساسی ما قابل غور و دقت بوده، باید به حساب مفاد عمومی بیشتر تعدیل و تکمیل شود. در خاتمه باز 
می گویم »مؤثرترین وسیله برای بیداری عامه این است که بر تشکیل احزاب صحیح سیاسی و گفتن و 

نوشتن آزاد کدام پابندی نباشد؛ زیرا همچو پابندی ها روحیات ملت را ضعیف می سازد«.

شاغلی غالم حسن صافی
راه نجات

ما به نظام حکومت مشروطه ی شاهی احترام داشته و داریم؛ زیرا برای امنیت افغانستان و برقراری نظام 
عمومـی وجـود آن یک امر مهم اسـت. ولی برای اصالح و بهبـودی اوضاع عامه و اعتالی وطن و رفع 
شکایات، ایجاب می نماید که حکومت به دست ملت باشد و آن وقتی شده می تواند که احزاب سیاسی از 
طرف خود ملت به وجود آمده و انتخابات نمایندگان شورای ملی به تمام معنا آزاد بوده، در مرکز و اطراف 

هیچ گونه مداخله ی حکومتی نباشد تا احزاب سیاسی آزادانه فعالیت کرده، در انتخابات سهم بگیرند. 
وقتی که نمایندگان حقیقی ملت به شورا آمدند، طبعًا یگانه مأوا و ملجاء اصالحات و رفع شکایات و 
بهبودی اوضاع ملت شورا، یعنی نمایندگان خود ملت است. حزبی که در شورا اکثریت پیدا نماید، البته 
از طرف شاه مأمور به تشکیل کابینه می گردد و آن وقت کابینه از طرف نمایندگان حقیقی ملت تشکیل و 
امور ملت را به دست اجرا می گیرد. گویا این کابینه به خود ملت مسئول بوده، خوب و بد آن به خود ملت 
تعلق دارد. مقام سلطنت از شکایات ملت مصون بوده، فرضًا نارضایتی هایی1 که اگر از طرف اعمال این 
گونه کابینه در ملت به وجود می آید، اعتراضات آن متوجه خود کابینه می باشـد و لهذا، مقام سـلطنت و 

تخت وتاج مصون می ماند. 
مثال کوچک آن بلدیه ی کابل است. رئیس بلدیه در اثر انتخابات آزاد بلدیه از طرف نمایندگان خود 
مردم مقرر شده؛ اگر شکایتی پیدا شود، مسلمًا به انتخاب خودشان است نه حکومت. پس به وجود آمدن 
احزاب سیاسی و انتخابات آزاد شورا و تشکیل کابینه از طرف شورا، یگانه راه نجات است. و به این ترتیب 
مجرایـی بـرای افـکار بهی خواهان وطن پیدا و شـکایات به کلی رفع و امنیت و طمانیت اساسـی برقرار 
می گردد. و یک دولت حقیقی دموکراسـی به نظام مشـروطه ی شاهی به وجود آمده، مسلمًا ملت برای 
قیام وحدت ملی و بهبود اوضاع عامه و اعتالی وطن، به رهنمونی و قیادت پادشاه جوان و دیموکرات 

خود کار و فعالیت می نماید. 

1. اصل: نارضایت های
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داوری

گوش شیطان کر
بـه مـا می گفتنـد، قانون مطبوعـات نیز مانند بعضی قوانین دیگر برای نام اسـت. تا ]...[ بـود و از نبودن 
قانون مطبوعات بی  جواب نمانده باشـند. و هم گوشـزد می نمودند که به احدی اجازه ی نشـر جریده ی 
ملی داده نخواهد شـد. و اگر با فرض محال اجازه هم داده شـود، پس از نشـر دو شماره با صاحب امتیاز 
و مدیرمسئول آن توقیف خواهد گردید. یقین داریم که طرف مقابل را نیز ازین قبیل غمخواری ها کرده 
باشند. مثاًل گفته باشند که به مجرد روی کار آمدن جراید ملی، حتمًا در افغانستان انقالب برپا شده]...[ 
و یا غیر حق به شخصیت اشخاص تجاوز خواهند کرد. و یاـ  خدانخواستهـ  در دست بیگانگان به ضرر 

افغانستان استعمال خواهند شد. 
و شاید برای جلوگیری از همین تلقینات غلط بود که قانون مطبوعات شکل قانون جزا به خود گرفت. 
بـه هرحـال شـاه جوان ما برخـالف انتظار مرتجعین، قانون مطبوعات را ]...[ خود رسـانید. قانون نشـر 
گردید و به جراید ملی نیز اجازه داده شد. ولی گوش شیطان کر نه کدام انقالبی چسبید و نه غیر حق به 
شخصیات اشخاص حمله شد و نه دست اغیار که هیچ تصور آن نمی رسد، یخن کسی را چسبید. همه 
می بیننـد کـه هدف جراید ملی جز اظهار آرزوهای ملی، چیز دیگری نیسـت. آن هایی که می خواسـتند 
به اظهار آرزوهای ملی موقع داده نشـود، یقینًا دشـمنان ملت و حکومت بودند؛ چه آن ها آرزو نداشـتند 
پرده های سیاه بی اعتمادی که دست های منحوس شان برای اغراض شخصی و حفظ مقام و چوکی، 
بین ملت و حکومت انداخته بودند، از بین پاره شود. تا آن ها آب را خیت کرده، ماهی بگیرند. آن ها بودند 
که نیات نیک دولت را به ملت عماًل سیاه نشان می دادند و آنچه برای شان از طرف دولت مجاز نشده بود، 
بر ملت مظلوم اجرا می کردند و بالمقابل آرزوهای پاک ملت را در لفافه ی بغاوت و سرکشی ملت به دولت 
جلوه می دادند. از اینجا بود که موقع استفاده ی سوء و تأمین اغراض شخصی برای شان مساعد و سبب 

درازی عمر چوکی و مقام شان می گردید. 

||||||||||||||||||||||||| | یکشـنبه 11 حمـل 1330  |||||||||||||||||||||||||  شـماره ی دهـم | سـال اول 
غ. صافی

بیگار است یا تیکه؟
به تاریخ 28 دلو، نویسنده برای وارسی به وظایف خویش به تورخم رفتم. در اثنای مرور از جایی، عده ی 
زیادی از مردم روی سـرک کار می کردند. قلبًا مسـرور شـدم و گفتم سـتایش مر خدا را که اکنون بیگار 
نیست و به مردم اجرت و کار پیدا شده و به اصطالح، هم ثواب است هم خرما. سرک آباد می شود و برای 

یک عده مردم آنجا مزدوری و کار پیدا شده است.1 
پس از فراغ وظیفه، موقعی که باز به آن جماعت کارگر برخورد کردم، چند نفری از آن ها کار را گذاشته 
نزدم نزدیک آمده و متأسفانه به گمان و خیال این که هر که دریشی پوشید و کاله کج نهاد، صاحب قدرت 
و دادرسـی و عاطفه خواهد بود، به حال خجالت زده و مظلومی که خوی و عادت شـان گردیده، یکی از 
بین شان به من گفت که تعداد نفری ما در اینجا خیلی زیاد و برای رهایش شب جز چند خیمه ی فرسوده 
و چند اتاق محدود بی دروازه دیگر مأوایی نیست.  هوا نهایت خنک ]است[ و ]ما[ لباس کافی هم نداریم. 
اشاره به سموچ ها و مغاره هایی که نزدیک بود کرده ]و[ گفت: یک عده از2 ما در آنجا شب تیر می کنند و 
بنا بر صدمه ی هوا، اندیوال های ما بیمار گردیده ]اند[. بعد از زمانی که فرضًا دکتری می آید، دوا نمی باشد. 

اگر خدا کند که چاره ی ما بشود.
من به این بیانات او تکان خوردم و حالت نخستین بشر که در مغاره ها و سموچ ها بسر می بردند، به 
خاطـرم آمـده و پنداشـتم که ما درین قـرن 20 و عصر اتم، هنوز به حالت3 انسـان ابتدایی و اولی زندگی 
می نماییـم. بـه هرحال تأثیری کـه از لباس و چهره  و گونه های زرد بی خـون و حیات فالکت بار و حیات 
شبانه روزی آن ها به من پیش شد، نمی توانم به قلم ترسیم کنم. من از بعضی نفری شناسان4 آنجا پرسیدم 
که این مردم اجوره کار و رضاکار نیستند؟ گفتند: نه این ها هجده روز می شود که به رسم وندی آمده]اند[، 
دوازده صد نفر از شینوار و دوونیم صد نفر از مومنددره اند. روزانه ده افغانی، قومی برای شان وعده کرده 
و اجرت چندروزه را برای شان داده. تا این وقت، از طرف فواید عامه به جز آرد خشک دیگر چیزی داده 
نشده. چنان که5 روزی موتر حامل آردشان در راه خراب شده و به وقت نرسیده بود، آن شب را بیچاره ها 
گرسنه خوابیده و فردا آرد رسید. و روزانه یک قسمت نفرشان تقریبًا یکی دو میل از اینجا دورتر کار می کنند 

1. اصل: شد
2. اصل: نفر

3. اصل: حال
4. اصل: شناسای
5. اصل: چنانچه
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و آب برای شان ذریعه ی موتر فواید عامه می رسانند. بسا شده که یا موتر خراب ]شده[، یا دریور مریض 
]شده[، یا ]موتر[ تیل نداشته و به کارگران آب نرسیده. آن ها ناچار از آن فاصله ی دور برای آب اینجا آمده 

تا واپس به کار برمی گردند، باز تشنه می شوند.  
این بود حقیقت حال این کارگران که شـخصًا مشـاهده و شـکوه و ناله ی شـان را شنیده ام. ولی حاال 
شنیده می شود که می گویند کار سرک مذکور به تیکه داده شده و تیکه دارها به تعهداتی حاضر شده اند. 

اکنون تفاوت را به قارئین نامه ی ملی انگار موکول می کنیم که بیگار است یا تیکه.

ببرک غشتلی
ما چه می خواهیم

ما می خواهیم که نویسـندگان ما از افسـانه گویی اسالف دست گرفته، در ]فکر[ اصطالح اوضاع فعلی 
باشـند. مـا می خواهیم که حصه ی بزرگ بودجـه ی دولتی ما به طور صحیح به تربیه ی معلمین الیق و 
اخالقی و وسایل تدریسی و اداری و صحی اطفال مصرف شود؛ چه ما از همه اول تر به معارف صحیح 
احتیاج شدید داریم. ما می خواهیم که تیزرفتارها یک ]...[ ممنوع ]شده[ و عوض آن فابریکات حربی و 
فابریکات صنعتی و زراعتی وارد گردد تا برای ما نان و خشک و کفن تهیه کرده بتواند. تجار ما نیز برای 
اصالح صنعت و زراعت مملکت عزیز خویش همدست شده، زیاده تر چیزهایی را که فعاًل از خارج وارد 

می کنند، در داخل تهیه کنند. 
ما می خواهیم که هر کار به اهل کار سپرده شود، ولو جزیی1 هم باشد؛ زیرا شخصی که در کار مهارت 
نداشته باشدـ  مثل هوتل کابل که درین مدت کم، چندین دفعه ویران شدـ  عوض فایده، نقص می رساند. 
مـا کـه به کار احتیاج شـدید داریـم و هم عده ی بزرگی از جوانـان2 بی کارند.3 بایـد اداره ی کار و کارگر در 
فکر این ها باشد تا از یک طرف وضع عمومی اقتصاد مملکت بلند رود و از جانب دیگر، بی کارهای ما از 

بی کاری و دزدی و غیره برهند.4 
مـا می خواهیـم اگـر کـدام پالن بـزرگ زراعتـی و یا اقتصـادی و صنعتی عملی می شـود، عـالوه از 
آن کـه مجلـس شـورای ملی و مجلس اعیـان و مجلس عالی وزراء تصویب می کننـد، نظریات اهل کار 
و نویسندگان نیز توسط جرائد خواسته شود. ما می خواهیم که دکتر صاحب به کدام شخصی که جهت 
تفریح و یا تجارت غیرمشروع ]و[ به بهانه ی مریضی به خارج می رود، نظریه ی تبدیل هوا به خارج و غیره 

1. اصل: جزوی
2. اصل: عده ی بزرگ جوانان

3. اصل: بی کار است
4. اصل: جلوگیری شود

ننویسد. زیرا که بانک به اثر همچو نظریات دالر می دهد. ما می خواهیم که مالصاحب در وقت خطابه، 
عالوه از مزایای صدقه، سرسایه، شکرانه، خیرات و زکات1، مزایای علم و معارف، مزایای اخالقی و غیره 

و غیره را هم بیان فرماید.2

|||||||||||||||||||||||||  شـماره ی دوازدهم | سـال اول | یکشـنبه 18 حمل 1330 |||||||||||||||||||||||||
شاغلی غ. صافی

در اطراف لت وکوب
در شـماره ی تاریخ3 8 حمل روزنامه ی اصالح، مقاله ی شـاغلی فارتن را خواندم. در ضمن توصیه های 
نویسـنده ی مقالـه، خواهش او را درباره ی تشـکیل یک جمعیـت برای »رفع ظلـم از حیوانات« نظر مرا 
زیاده تر جلب کرد و احسـاس کردم که نویسـنده ی محترم از افراد لندن دیده  اسـت؛ زیرا واقعًا در ممالک 
مترقـی دنیـا اگر کسـی حیوانات را اذیت کـرده،4 لت وکوب کند،5 محکمه او را کش ]کـرده[ و مجازات 
می دهد. و مسلمًا جمعیت ها]یی[ برای جلوگیری چنین اعمال در آن ممالک تشکیل یافته، بر حیوانات 

اگر تعدی6 می شود، آن جمعیت متعدی را به محکمه محول می سازد.
ولـی در عیـن حـال تأسـف کردم، آن هایی که از وطنـداران ما به اروپا رفته و پـس آمده اند، از بس که 
پیوسته در تخیل حیات اروپایی هستند، به اطراف و نواحی خود کم گشته و به بدبختی وطنداران متوجه 
شده اند. و اال آقای فارتن که به تمثیل تشکیالت اروپا تشکیل جمعیت را برای »رفع ظلم از حیوانات« 
خواهش می کرد، تشـکیل یک جمعیت را برای رفع ظلم از ]...[ وطن ضرور می پنداشـت که امروز در 
عالقه داری ها و حکومات محلی افغانستان و قوماندانی های امنیه و امثال آن هر روزه اگر احصائیه گرفته 
شود، در هر یکی آن چندین نفر قمچین کاری می شوند که در اروپا ابدًا ]کسی[ حیوانات را به این قساوت 

لت نخواهد کرد. 
در وطن ما مردان را چه می کنی که شانه های شان با قمچین کاری آشنا شده، حتی زن ها را هم حاال 
در محضر عام لت می کنند. چنان که در اواخر برج دلو 1329، در عالقه داری علیشنگ لغمان، جناب 
عالقه دارصاحب یک زن را به حضور یک جمعیت غفیری به اندازه ]ای[ قمچین کاری کرده که پیراهن 
او بـه اثـر قمچیـن کاری پـاره و بدن زن نمایان گردیـد؛ که این موضوع در تمام لغمان شـهرت یافته ولی 
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ریاست تنظیمه ی مشرقی به واسطه ای که در معامالت خیلی بزرگ و مهم مصروف است، یا ازین گونه 
واقعات خرد1 خبر نمی شود و یا فرضًا اگر خبر شود، آن را عادی و معمولی پنداشته قابل پرسش نمی داند. 
پـس از جنـاب فارتـن خواهش می کنم لطفًا به اوضاع عامـه در اطراف مملکت نظر انداخته و قدری 

عمیق شده، بعد یقین دارم اول تر جمعیت را برای رفع ظلم از هموطنان ضرور خواهد پنداشت. 

شاغلی شعاع
علم انحصار نمی شود

یکی از خصوصیات دوره ی استبداد، انحصار علم است. یعنی به نحوی که امتیازات منفوره، اختالفات 
طبقاتی و نژادی، میراث خودخواهی و مطلق العنانی می باشند. خاص ساختن علم هم به یک دسته و 
طایفه و تعیین2 مؤسسه های علمیه به یک طبقه، امتناع دیگران از تحصیل معارف به هر کیف و چون، 

از مظاهر زشت و مستکره ی3 آن به حساب می آید. 
علم و دموکراسی دو قوه ی مؤید و منظم هم بوده و بر عکس، دیکتاتوری و معارفـ  که منبع طوایف 
و مذاهـب را از نعمـت علـم و دانـش متقاضـی اسـتـ  دو قوه ی متضاد4 دانسـته می شـوند. تجربه های 
چندین هزارسـاله حقیقت فوق را ثابت سـاخته و بشـر در هر زمان از تلخی ها، مرارت ها، شـکنجه ها و 
نامرادی های انحصار علم عذاب دردناکی را احساس ]کرده[ و آمادگی خود را جهت مجادله به آن نشان 

داده است.
دیموکرات مشهور آمریکا توماس جفرسن در 1819، هنگام تأسیس دارالفنون ورجینیا متذکر شد: 
»زود باشـد که این دارالفنون حریت عقل و علم را اعتراف کند و برای آن حد و حصری را قایل نشـود«. 
دارالفنون هـای آلمـان در قـرون 17، 18، 19 و اوایـل قـرن 20، با مراعات پرتعصـب فرق، یعنی با عدم 
انحصار علم و راه ندادن تعصب ]...[ تحدید آن، پیشرفت های بزرگی نموده و ملت آلمان را در صف اول 

علم پردازان تهوض سیانس جهان معرفی کردند.5  
ولی در رژیم استبدادی نازی که فقط بر اساس پیشرفت و احترام یک نژاد بنیان6 نهاده شده بود، وضع 
معقول گذشـته به کلی تغییر نمود. مثاًل نازی ها اعتقاد داشـتند که اسـتاد دارالفنون فقط باید به خدمت 
سیاسی و حزبی دولت ]...[ باشد و در بحث و تدقیق خود آزاد نیست. یک رئیس دارالفنون فرانکفورت 

1. اصل: خورد
2. اصل: تعین

3. ناپسند؛ نفرت انگیز
4. اصل: متضاده

5. اصل: کرد
6. اصل: بنیاد

آلمان، باری بیان کرد: »دیگر ]هیچ[ علمی را نمی شناسم، مگر علمی را که نازی قبول کند«. همین 
انحصار موجب شد تا انشتین چون از نژاد جرمن نبود و به حزب نازی ربط نداشت، وطن مألوف خود را 
جبـرًا تـرک کنـد و نفی بلد گردد. و ارتزهابر )!(آن کسـی که در جنگ عمومـی اول، آلمان را از فاقگی و 
قلت مواد غذایی و دیگر ضرورت های اولیه نجات داد، چون نازی نبود، مجبور گردید ترک وطن گوید و 
در حال غربت انتحار نماید. همین تعصب خشک و بی مزه در بین ]سال های[ 1930 و 1938 به تعداد 
1880 عالم درجه اول آلمان را که 25 فیصد آن ها برندگان جایزه ی نوبل بودند، از دارالفنون های آلمان 
نـازی ]...[ طـرد و تبعیـد نمود؛1 در حالی که همه یهودی هم نبودند. ولی گناهی که داشـتند آن بود که 

نازی نبودند. 
یکی از نویسندگان ایتالیا2 ده سال حیات خود را به نگارش کتابی تحت عنوان »امتحان دیکتاتوری« 
وقف کرد. این کتاب بیش از 20 فصل دارد و هر فصل آن را یک یک نفر از علمای معروف کشـورهای 
بیگانه فقط از جنبه ی تخصص3 خود نوشته اند. مؤلف از عالمه انشتین هم خواهش کرد تا فصلی تحت 
عنوان »علم و دیکتاتوری« بنویسد. مگر این نابغه ی علم، تمنای او را به تحریر جوابی صرف داد و جمله 
بـر معنـی که آن هم فصل الخطاب کتاب قرار گرفت. بر آورد: »دیکتاتوری عبارت از پوشـاندن عقول و 
افهام ]اسـت[ که در نتیجه ی آن زوال و تباهی رو می آرد. و علم جز در هوای آزاد و حریت نشـو ]و[ نما 

حاصل نمی کند«. 

نورمحمد تره کی
پرسش و پاسخ

س. کجا رفته بودی؟
ج. مقر

س. راه چه طور بود؟
ج. به قوت اهالی جور بود.

س. آیا بیگار به راستی عماًل موقوف بود؟
ج. خیر؛ زیرا در طول راه الی مقر، یکـ  دو جمعیت های اهالی که هر جمعیت آن از 10 الی 35 نفر 

]بود و[4 تقریبًا ثلث همین تعداد مرکب ها ]نیز[ مشتمل بود، مصروف ریگه اندازی سرک بودند. 
1. آمار باید ثابت شود

2. اصل: ایطالیا
3. اصل: اختصاص
4. اصل: نفر افراد
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س. کیفیت را از آن ها پرسیدی؟
ج. بلی. مثاًل با یک نفر ریش سفید که به1 بیگار آورده شده بود، چنین سؤال و جواب به عمل آمد:

س.ت: در مقابل کارتان چه اندازه اجوره داده می شود؟
ج.ر: هیچـ  اشاره به سه نفر پولیس های محلیـ  ما را به جبر آورده اند.

س.ت: خانه ی شما و دیگر افراد کار، از اینجا چه قدر دور است؟
ج.ر: تقریبًا دوازده ]...[ ترمیم همین حصه سرک به تقسیم ما رسیده است.

س.ت: خوراک خود و حیوانات خود را چه طور می کنید؟
ج.ر: چون ارتباط ما به خانه ها به واسـطه ی آب خیزی قطع اسـت، لذا ما افراد منتظر رحم و شـفقت 
موتروان ها و سواری ها می باشیم و زیر آسمان وسیع می خوابیم. حیوانات ما بوته های خشک را می خورند. 
اما برای افراد پولیس از دهات نزدیک تر هر وقت مرغ و روغن را تهیه می نماییم.2 چنان که امروز هم یک 

مرکب خود را فروخته تا با3 پول آن برای شان نان و محصلی تهیه داریم. 
س.ت: آرزوی نهایی شما چیست؟

ج.ر: رفع قمچین، ظلم پولیس ها، حکام، عالقه داران و ملک ها. 
س.ت: از من چه خواهش دارید؟

ج.ر: اواًل یـک دانـه نان گندمی، ثانیًا اگر به کابل گشـتید به امیرصاحبـ  مقصودش4 اعلی حضرت 
معظم بودـ  عرض کنید که دست ظلم پولیس، حکام و عالقه داران و ملک ها را از سر ما بیچاره ها کوتاه 

کند.

||||||||||||||||||||||||| شماره ی سیزدهم | سال اول | چهارشنبه 21 حمل 1330 |||||||||||||||||||||||||
ن. تره کی

اتحادیه ی محصلین
درسـت در همین روزهای سـال گذشـته، فعالیت جوانان محصلین در بازارها دیده می شـد و به قسـم 
دسته دسـته به کول مکتب اسـتقالل می شـتافتند و با یک حرارت امیدبخش در عمارت وسـیع صحنه 

تمثیل جمع گردیده، کنفرانس های مفید و قابل قدر می دادند. 

1. اصل: در
2. اصل: می نمایم

3. اصل: به
4. اصل: مقصدش

اگرچه بعضی عقیده داشتند که مصروفیت محصلین در ترتیب و ایراد همچو کنفرانس ها وقت1 تعلیمی 
آن ها را گرفته ]و آن ها[ از تعلیم می مانند. ولی با وجود آن، اجتماع آن ها و تبادل افکار و نظریات شـان 
برای ایقاظ2 و بیداری مردم که به حیث تماشـاچی می آمدند و آشـنا شـدن خودشـان به امور مختلفه ی 

اجتماعی بی اهمیت نبوده، خیلی مورد دلچسپی و عالقمندی عامه قرار گرفته بود. 
اتحادیه  هـای محصلیـن در تمـام ممالـک عالـم وجود دارنـد. با وجـودی که مصروف تعلیـم خودها 
می باشند، همیشه به جریان سیاسی مملکت خود و حتی دیگر ممالک عالقه می گیرند و از جریان امور 
اجتماعی خود برکنار نمی مانند و همیشه برعلیه و یا بر له سیاست روز حکومات خویش اظهار نفرت یا 
همدردی نموده، نطق های آتشین را برضد یا تأیید آن ایراد می نمایند. ولی این عملیات آن ها سبب این 

نمی شود که از طرف مقامات صالحیت دارشان اصل اتحادیه ی آن ها منحل و از بین برده شود. 
اتحادیه ی محصلین ما ]...[ چند ماه به صورت خوب اجتماع نموده، در بیداری مردم و آشناساختن 
آن ها به حقوق اجتماعی شان به واسطه ی کنفرانس ها کوشیدند. اگرچه اجتماع و ایراد کنفرانس های 
آن ها هفته ی یک بار بود و آن قدر به دروس آن ها سکته وارد نمی شد، مگر در اواسط ماه عقرب 1329، 
دفعتـًا کنفرانس هـای آن هـا دچار3 سـکته گردیـد و چند هفته ای هم اهالـی به در4 اتاق کنفرانس شـان 
می آمدند. ولی از همان اجتماعات و خطابه های دلچسپ اثری نبود. و اخیرًا شنیده شد که به نسبتی که 

به سیاست تماس می کردند از اجتماع آن ها ممانعت به عمل آمد. 
این مملکت که ]در[ چهره ]...[ فالکت ها و بدبختی های متعدد استیال کرده، به کمک5 کوچکترین 
فرد و افراد احتیاج شدید دارد و فالکت ها و سیاه روزی ها هم تا وقتی برطرف شده نمی تواند تا که عامه 
بیـدار نشـوند و یکی از وسـایل مقبول بیداری، لزوم شـنیدن کنفرانس ها، خطابه هـا و دیدن اجتماعات 
می باشد و خطابه های محصلین که حاوی آن مطالب بود که آن ها در فاکولته ها و غیره فرا گرفته بودند، 
به حاضرین تأثیر عمیقی بخشیده، آن ها را به نسبت موقعیت اجتماعی شان متحسس می ساخت.6 بعضی 
از حرکات سیاسی و اجتماعی دستگاه حکومت خودها را تعبیر و تفسیر نموده، آن را مورد تنقید و تبصره 

منطقی قرار می دادند که به تربیه ی ذهنیت سیاسی عامه خیلی مفید بود. 
ما از جوانان اتحادیه ی محصلین سابق تمنا داریم تا سلسله اجتماعات و ایراد کنفرانس های مفید خود 
را سر از نو شروع نموده، به طرز صحیح تر در بیداری عامه مجاهده نمایند و یقین واثق داریم که هیچ منابع 

فعالیت وطن خواهانه ی شان را مانع نخواهند شد. 
1. اصل: وقتی

2. بیدارکردن؛ هشیارکردن؛ آگاه ساختن
3. اصل: دوچار
4. اصل: درب

5. اصل: کهمک
6. اصل: می ساختند
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غ. روشان
انعکاس آرزوهای مردم

زمانی که برای بار اول آرزوهای مردم در جریده ی انگار منتشره ی روز چهارشنبه 9 حوت 1329 آزادانه 
انعکاس کرد، از آن وقت تا نگارش این سطور که ایام چندی سپری شده رفت، در بحر تفکر و تخیل فرو 
رفته، هیچ به فهمم نمی رسید که چگونه پرده های سیاست تاریک دیروز که بر فراز این ملت پهن شده 
بود، ذریعه ی ندای حق از هم دریده، روح در کالبد مرده ی جوانان پردرد و حسـاس این ملت باز دمیده 
اسـت و برای جلوگیری از تجاوز به حقوق خلق و برعلیه ظلم و بی عدالتی به مبارزه شـروع و به ایشـان 
بشارت می دهم که جوانان خانواده ها با ایشان هماهنگ بوده، اگر توفیق رفیق شان شود، در بیداری و 

تحول و تجدد افکار اجتماعی این سامان کمک خواهند کرد. 
ولـی اگـر بی مـورد نپندارنـد، بنده عقیده دارم کـه این آرزوهای پـاک و مقدس مردم تا وقتـی برآورده 
نمی شود که1 همه ی آزادی خواهان پاک و باایمان تشکیل احزاب سیاسی را در سایه ی اتحاد خلل ناپذیر 
و صمیمیت معنوی و یگانگی تأسـیس و اعالن دارند.2 زیرا تا وقتی که احزاب سیاسـی تشـکیل نیابد،3 
نماینـدگان واقعـی و برگزیـدگان حقیقی طبقات مختلف جامعه در مرکز ثقل ملیـ  که مجلس شـورای 
ملی نامیده می شودـ  جمع نشوند، امکان ندارد حکومت ملی را حاکم و حق حاکمیت ملی را تأمین کرد. 
همچنان که تشکیل یک شورای ملی که مظهر حقیقی یک ملت می باشد، بدون وجود احزاب سیاسی 

تشکیل نمی یابد.4 همین طور نمی توان بدون تشکیل حکومت ملی برای آزادی ارزشی را قایل شد. 
به صراحت بگویم که آزادی بدون حکومت ملی و حکومت ملی بدون شـورای ملی و شـورای ملی 
بدون احزاب سیاسی امکان پذیر نبوده و نمی توان عدالت اجتماعی را قایم و این ملت بیچاره و بدبخت 
را از فالکت و ادبار نجات داد. چه حیات امروزه ی ملل زنده و راقیه شاهد حال است که هیچ یک قوم و 
جامعه به حفظ و تأمین سعادت موفق شده نمی تواند مگر تحت تشکیالت حزبی. البته وقتی که احزاب 
سیاسی در یک جامعه قد علم کرد]ند[، آن وقت نمایندگان حقیقی و واقعی طبقات مختلفه ی جامعه در 
یک مرکز جمع شده، در تعیین سرنوشت و روش زندگانی جامعه مشوره و مصلحت کرده، انجمنی را که 
در حقیقت مظهر واقعی ملت است به میان می آرند و همین مظهر حقیقی ملت خواهد بود که حکومت 

ملی را قایم ]می[نماید.
1. اصل: تا

2. اصل: نمی دارند
3. اصل: نمی یابد

4. اصل: کرده نمی تواند

آن وقت می توان معتقد شد که حق حاکمیت ملی تأمین و آزادی حقیقی وجود دارد. ورنه این آرزوها 
که از حنجره های توده ی مصیبت زده ی متشتت به گوش های ما منعکس می شود، معنی آزادی حقیقی 

بیان دربر نداشته، جامعه را به معراج سعادت حقیقی خود رسانده نمی تواند.

||||||||||||||||||||||||| شـماره ی چهاردهم | سـال اول | یکشـنبه 25 حمل 1330 |||||||||||||||||||||||||
نورمحمد تره کی

نظریه ی شما چیست؟
تا چه وقت از احزاب و جمعیت های سیاسی دیگران تعریف کنیم؟ تا کی بگوییم که بهترین دوای درد ما 
احزاب صالح است؟ تا کدام زمان نوشته کنیم و گپ بزنیم که حکومت مردم از طرف مردم و برای مردم، 

یگانه چاره ی تمام بدبختی های اجتماعی ما است؟ 
بعضـی می گوینـد که مـردم بی تعلیم وتربیه بوده، طوری که شـاید و باید از قوه ی خود اسـتفاده کرده 
نمی توانند. »بگذارید مردم هوشیار و تعلیم یافته شوند«. من می گویم حزب را هر کسی خوب گفته، فوری 
یـا تدریجـی آن را قبـول و عملی می کند.1 مثاًل شـما به یک قریه رفتـه از یک نفر دهقان به لباس و طرز 
مکالمه ی خودش، نه به لباس حاکم بپرسید: »برادرجان! آیا چنان حکومت خوب است که در آن تأثیر 
و صـدای تـو باشـد؛ یعنـی هر خواهش معقولی که داشـته باشـی و آن را پیشـنهاد کنی و قبول شـود، یا 
این که حکومتی را خوش داری که بر ضد آرزوها و خواهش های2 معقول تو باشد؟«. معلوم دار رقم اول 
را می پسـندد. ازیـن هـم انکار نباید کرد کـه ]...[ دهقان برای یک بار، دوبار، حتی سـهـ  چهاربار از قوه  و 
قدرت خویش طوری که الزم است کار گرفته نخواهد توانست و حتی موقتًا شاید ازین نقطه نظر متضرر 
هم شـویم. ولی باالخره3 بعد از چندی، تجربه را اندوخته قوه ی خود را صحیح تر اسـتعمال خواهد کرد 
و شـخصیت های بزرگ و مهم به میدان خواهد آمد. در آن وقت اسـت که هوشـیاری و تعلیم یافتگی در 

مملک تعمیم خواهد یافت. 
بـه طرز گذشـته که تا اکنون تعلیم یافته و هوشـیار نشـدیم. حـاال برای چندی این طـرز جدید را هم 
بیازماییم. چه این طرز در بسا ممالک نتیجه ی خوب داده است. حتمًا درین جا هم کامیابی را بار خواهد 
داد. بیایید فعالیت وطن خواهانه را شروع کنیم. به میدان درآییم و مملکت عزیز خود را به قوه ی اتحاد ملی 
ـ که به اثر احزاب صحیح ممکن شده می تواندـ  آباد کنیم. کلوب ملی، ویش زلمیان و وطن، مرامنامه های 

1. اصل: می کنند
2. اصل: خواهشات

3. اصل: باالخیره
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خود را اعالن نماید. مقصد همه یکی ست و آن عبارت از اعتالی مملکت عزیز است و بس. و ما یقین 
داریـم کـه به این مقصد عالی هیچ کس مخالفت نـدارد. این را هم اعتماد کامل داریم که مرامنامه های 
جمعیت های مذکور به صورت قطع برای تنویر و پیشرفت ذهنیت های عامه خوب و مفید است. مرام های 
مفید را محفوظ نگاه داشـتن و قوت مردم را به دور آن جمع نکردن، یا عملی شـدن آن را تال دادن1 به 

خیالم کار]ی[ شایسته نخواهد بود. نظریه ی شما چیست؟

محمدحسن زازی
وکیل شورا در جای چطور انتخاب می شود؟

وکالی شـورا طوری که در ملل دنیا خصوصًا پیروان دموکراسـی مروج است، به اساس قوانین به آرای 
توده انتخاب می شود. ولی متأسفانه یا بدبختانه طوری که به همه معلوم است، در محیط ما به استثنای 
شهرهای بزرگ، این طور نبوده؛ همیشه صاحبان رسوخ بدون آرای عامه و قانون دموکراسی خود به خود 

انتخاب می شوند.2 
در جاجی هم که یک حصه  از والیت جنوبی و دارای حکومت محلی است، به طرز عجیبی انتخاب 
وکیل صورت می گیرد. مثاًل از ابتدای تأسیس شورا تا امروز این مسئله به نوبت قومی متعلق بوده، در هر 
دوره نوبت هر قبیله یا قوم که باشـد، شـخص صاحب رسـوخ آن خودبه خود کمر وکالت را بسته روانه ی 

کابل می شود و به تعقیب آن حکومت محلی اوراق انتخابی او را ترتیب و به شورا می فرستد. 
به عقیده ی من این نوع انتخاب نه تنها به قوم جاجی مضر بوده، بلکه برای ملت هم ثمر نیکی نخواهد 
داشـت. چنین اشـخاص اکثرًا ناخوان محض و بی تعلیم بوده، چه طور شـده می تواند ]که[ برای قوم و 
وطن مصدر خدمت شوند؟3 پس به این ذریعه اگر ]این سنت[ به قوم متعلق باشد، به قوم و اگر به کسی 
دیگر متعلق باشد، به کس دیگر خاطرنشان می نمایم که این نوع انتخاب را یک، اول تر ازبین برده، بیش 
ازین اسـباب بدبختی و پسـماندگی را برای قوم و وطن فراهم ننمایید.4 و طوری که دموکراسی حقیقی 
ایجاب می کند،5 به آرای عموم ]رجوع شده و[ به صورت آزادانه انتخاب وکیل به عمل آید و برای انجام 
این منظور الزم است که قانون انتخابات از جانب شورای ملی ترتیب تا6 از همچو اعمالی جلوگیری نماید.

1. در گویش و لهجه ی کابلی به معنی تأخیر
2. اصل: هستند

3. اصل: شده می تواند
4. اصل: ننماید

5. اصل: می کنند
6. اصل: و

پیغله ماگه رحمانی
زنان افغان

در تمام جراید و نامه های افغانسـتان و مخصوصًا در چند شـماره ی نامه ی ملی انگار که تا اکنون نشـر 
شده،1 نویسندگان و جوانان صاحب احساسات وطن ما از دردهای مختلف و آرزوهای گوناگون خویش 
بحث رانده، دوا و عالج آن را جسـت وجو کرده اند.2 اما هیچ کدام آن ها از بزرگترین درد جامعه ی ما که 
سبب حقیقی عقب ماندگی ما است، ذکری نمی کنند. این درد عبارت از وضعیت حقارت آمیز زنان افغان 
در جامعه است که نه تنها قابل دقت و ترحم می باشد، بلکه ضرورت شدیدی به چاره ی فوری و اساسی 

دارد. 
همه قبول خواهند کرد که اگر بگوییم که زن در افغانستان فاقد هرگونه حقوق و آزادی است. دختر 
جوان حق ندارد حسب دلخواه خود همسری انتخاب نموده با او ازدواج نماید. یک زن حق ندارد اوالد 
خویش را قرار عقاید و نظریات شخصی خود تربیه نماید؛ بلکه باید از اراده ی خانواده ی خود و شوهر خود 
اطاعت کند. عالوه برین مسائل شخصی و خاندانی، از تمام حقوق اجتماعی مانند شمول در انتخابات، 
اجرای وظایف رسمی و اجتماعی و غیره ]نیز[ محروم بوده، حتی علم را نیز تحصیل کرده نمی تواند و 
حال آن که این یک فریضه ی اسالمی است. ما همه می دانیم که در تمام نقاط وطن ما با دختران جوان 
مانند مال معامله می شود و هر دختر به آن خریداری که قیمت بیشتری را در بدل او به والدینش بدهد، 
تعلق می گیرد. ما همه می دانیم که در بعضی نقاط افغانستان، خان ها و بیگ های متمول سهـ  چهار زن 
دارند، بدون این که از راه عدالت پیش بیایند و کسی پیدا نمی شود بر آن ها اعتراض نماید؛ زیرا آن ها پول 
دارند و به قوت آن دهان همه را خاموش می سازند.3 گمان می کنم که شرح حیات زنان بیچاره ی شان 

ضرورت ندارد؛ چه هر کسی بدبختی آن ها را نزد خود مجسم ساخته می تواند.
پس آیا این طبقه از همه بیشتر مستحق دقت و چاره جویی نمی باشد؟ و آیا این چاره سازی وظیفه ی 
جوانان حسـاس و نویسـندگان صاحب درد ما نیسـت؟ آیا این چند میلیون دختران و زنان بیچاره که از 
قرن ها به این طرف منتظر رهایی از زیر این بار جور و ستم اند، حق آن را ندارند که جوانان باهمت وطن 
ما یادی از آن ها نموده، برای عالج درد دیرین ایشان اقدامی نمایند؟ آن ها باید به خاطر داشته باشند که 
با عالج درد این طبقه ی ستم دیده، اکثر دردهای اجتماعی ما نیز عالج خواهد شد. چه البته همسرانی 
که دارای حقوق مسـاوی ]بوده[ و به همدیگر عالقه ی قلبی داشـته باشـند، در همه ی موارد در مقابل 

1. اصل: شد
2. اصل: می کنند
3. اصل: می سازد
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تندباد حوادث، بهتر مجادله ]کرده[ و به کمک و تقویت همدیگر بهتر برای ترقی وطن خود خدمت کرده 
می توانند. همچنان مادری که صاحب تعلیم وتربیه ی اساسـی باشـد، اطفال الیق تر و بلندهمت تری بار 

می آورد. 
اگر بشـماریم، امروز در تمام وطن ما تعداد زنان و دختران باسـواد به ده هزار نمی رسـد و عده ی زنانی 
که دارای تعلیم اساسی اند، از دوـ  سه صد نفر بیشتر نیست. پس اگر جوانان ما می خواهند در ترقی دادن 
وطن عزیز ما کامیاب شوند، باید از همه اول تر این طبقه ی مظلوم را که به خواب عمیق جهل و خرافات 
فرو رفته است، بیدار نموده چشم او را باز و حیات حقیقی را برای او نشان دهند و به این صورت، بر تعداد 

اشخاص بیدار و فداکار وطن بیافزایند.       

|||||||||||||||||||||||||  شماره ی پانزدهم | سال اول | چهارشنبه 28 حمل 1330 |||||||||||||||||||||||||
م.ع. لعلی

شاغلی انگار
که از لت وکوب عالقه دارها و حکام شکایت می کنی، آزرده نخواهی شد اگر بگویم که از اوضاع پایتخت 
اطالع نداری و این به آن ماند که یکی از دوستانم می گفت، ما از پیداوار تکائف، نفوس، حدود اربعه ی 
پالن شهر آمریکای جنوبی اطالع داریم، ولی نمی دانیم که مسقط الرأس عزیزمان در کجا، مساحت آن 

چند و تعداد نفوس ]...[ است. تمهید کافی ست و اینک اصل مطلب:
روز پنجشنبه 22 حمل ساعت یک ونیم، کارکنان ستون مراد نام چپراسی اوراق وزارت معارف ]...[ 
به جرم نرفتن به دارالمساکین زیر مشت و لگد ]...[ بودند و اهالی هم که از بی کاری، هر چیز برای ]...[ 
اسـباب تفریح اسـت، دور آن ها را گرفته و چون خوشـبختانه به هیچ کدام جرئت مداخله هم نبود، فقط 

تماشابین بودند. 
لـذا، مـا بـه وسـیله ی شـما از کارکنان ]...[ سـتون می پرسـیم که علت اسـتنکاف گداهـا از رفتن به 
دارالمساکین جز خرابی اوضاع آنجا چیزی دیگری است؟ و بالفرض هم که وضعیت داخلی ]...[ خوب 
باشد، آیا مستنکفین را باید به زور مشت و لگد آنجا رهنمونی کرد و یا راه دیگری هم دارد؟ اگر راه حل 

دیگری نیست، خواهشمندیم شما هم به نام دلسوزی اسباب دردسر این بیچارگان نشوید. با احترام

1330 ـ ندای خلق



نامه ی ملی، سیاسی، اجتماعی و ادبی
ندای خلق

صاحب امتیاز: عبدالرحمان محمودی
مدیرمسئول: انجینر ولی احمد عطایی

تأسیس: 12 حمل 1330

||||||||||||||||||||||||| حمـل 1330  دوشـنبه 12   | اول  سـال   | اول  شـماره ی    |||||||||||||||||||||||||
عبدالرحمان محمودی

به نام خدای عزیز و توانا
نامه ی ندای خلق، خادم خلق، رهنمای مردم به اساسات دموکراسی و مبارز حقوق خلق است. نامه ی 
نـدای خلـق راه حصـول حکومت خلق، توسـط خلـق و برای خلـق را به مردم نشـان می دهد. متکی بر 
اساسـات دموکراسـی، نامه ی ما برای روی کار آوردن یک شـورای اساسی و آزاد، انتخابات آزاد، تأمین 
تعادل اساسی در بین قوای ثالثه سعی و نشرات نموده و درین ساحه خود را مدافع حقوق خلق می شناسد. 
تأمیـن عدالـت اجتماعـی در حقـوق و محاکم، مصونیت حیات و مسـکن، ]...[ بـرای یک معارف مفید 
و عمومـی و حیـات صحـی، آزادی فکـر و بیـان و ]...[ تأمیـن عدالـت اجتماعـی در کار و ارتقاء و تأمین 
محکمه ی آزاد هدف اولی و اساسی نامه ی ما بوده و مبارزه در راه تأمین این اساسات دموکراسی را ندای 

خلق فرض خود می داند. 
برای به وجود آمدن این بنیاد، دموکراسی و آگاه شدن مردم به حقوق خود و تشکیل حکومت خلق، 
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البته نشر قوانین دموکراسی الزم بوده و ما قوانین سایر ممالک و قوانین موجوده ی مملکت را با نظریات 
و عقاید خود نشر و تنویر خلق را درین زمینه وجیبه ی خود می دانیم. فداکاری با نشتر1 قلم در راه حفظ 
تمامیت خاک و صیانت ناموس وطن و حقوق و نوامیس مشروطیت از فرایض اولیه ی نامه  ی ندای خلق 
اسـت. مجاهـده در راه تأمیـن وحـدت ملی، تحریص مردم به کار و دفـاع از حقوق و منافع خلق در کار و 
بی کاری هدف اساسی این نامه بوده، رهنمایی2 خلق و مبارزه با استثمار و دشمنان منافع خلق را هدف 

خود می داند.
نامه ی خلق، استبداد رأی، استبداد در محاکمه و استنطاق، استبداد در استخدام و تقاعد، استبداد در 
نشرات و سانسور و خالصه هر نوع استبداد فکری و عملی را مخالف اساس و اصول دموکراسی دانسته3 
و با زور منطق و توان قلم و قدرت آرای عمومی خلق، مانند یک مجاهد برعلیه آن مبارزه می نماید. نامه ی 
نـدای خلـق ثابـت می کند که چگونه نیروی مشـترک خلق آگاه شـدن آن ها به حقوق و قـدرت مادی و 
معنوی خود و همکاری در راه تأمین یک دموکراسی حقیقی و ادراک حس مسئولیت اجتماعی و پابندی 
و عشق به قانون و نظم و دشمنی با تشدد و اغتشاش و بی نظمیـ  که مخالف مرام و اساس دموکراسی 

استـ  می توان سعادت4 و خوشبختی را به آغوش کشیده و مظالم و سیاه روزی را برطرف ساخت. 
این است روح مرامنامه ی ندای خلق که بالتفریق نژاد و قوم مظهر احساس و عواطف و افکار قوم 
از آمو تا سند بوده و حاضر است هرگونه مقاالت و تنقیدات و شکایات مردم را بر روی این اساس بپذیرد. 

و من الله التوفیق.

ولی احمد عطایی
راه حصول دموکراسی

ما طرفدار اغتشـاش و خونریزی نیسـتیم و لذا)!( به خلق نیز آن را توصیه نمی نماییم. اغتشـاش نظام 
زندگی را ازبین برده، هرج ومرج تولید می کند، هستی را محو ]می کند[ و مخالف نام دموکراسی است. 
ما فقط انقالب فکری می خواهیم. آرزو داریم هر طبقه افکار دیروزی خود را ترک داده، به حق گراییده 
و برای نجات قوم راه نجات و رسـتگاری و سـعادت بسـنجد.5 فرض اول خلق آگاه شدن آن ها با حقوق 
خودشـان اسـت. پس از آشنا شـدن به حقوق خود، قدم دوم آن ]به سوی[6 ثبات و اتحاد و مقاومت ]و[ 

1. کنایه از نیشتر، آله ای نوک تیز که با آن رگ می زنند
2. اصل: در رهنمایی

3. اصل: شمرده
4. اصل: می توان شاهد سعادت

5. اصل: بسنجند
6. اصل: با

دفاع از حقوق خودشـان اسـت. طرز دفاع با حمله، اغتشـاش و انقالب نمی توان بوده و نه مفید اسـت و 
هیچ فردی از منورین مملکت آرزوی کوچکترین اغتشاش را در محیط ندارند؛ زیرا صدمه ی اولی آن به 

جامعه ی منور مملکت می رسد. فقط طرز دفاع با استفاده از قانون و ]...[ و راه دموکراسی است. 
اول باید در مقابل متعرض با زبان و فهماندن1 قانون پیش آمده و گویا برای این کار، دانستن قانون 
و سواد الزم است. اما چون ملت ما اکثریه سواد ندارند، پس فرض و ناموس هر باسواد است که حقوق 
خلـق را مطابـق قوانیـن به2 آن ها بفهمانـد. ندای خلق مرتبًا قوانین مملکت را با توضیحات الزمه نشـر 

می نماید. 
ثانیًا اگر متعرض و یا مأمور طرف معامله حرف خلق را نشنید، مطابق قانون به مأمورین باالتر تا مقام 
صـدارت مراجعـه الزم اسـت. خواهید گفت که ما تا کنون همین جور می کردیم، ولی سـودی نداشـت. 
امـا مطابـق قوانیـن دموکراسـی و آزادی، راه دیگـری هم موجود اسـت که تا کنون بـه آن مراجعه کرده 
نمی توانستید و آن نشر افکار شما توسط روزنامه های ملی وآزاد بوده که لله الحمد اکنون به وجود آمده اند. 
پس اگر خالف قانون بر شـما مظالمی رفت و کسـی به داد شـما نرسـید، روزنامه های ملی، مخصوصًا 
»نـدای خلـق« کـه خـود را خادم و آینه ی انعـکاس افکار  خلق از هر طبقه و نژاد ]و[ از مسـلمان و هندو 
می داند و خود را مدافع حقوق و ]...[ مردم می شناسد، حاضر است از حقوق شما دفاع کند و صدای شما 
را به گوش های گران شـنو برسـاند و در راه احقاق حق شـما مبارزه کند. در راه حصول حق برای مردم، 
عزم، ثبات، وحدت و سعی در تحصیل سواد و تا زمان باسواد شدن و آشنا شدن به حقوق خود از راه گوش 
الزمی ست. پس درین مبارزه منورین و باسوادان مسئولیت سنگین وجدانی و ایمانی داشته و اگر در راه 

ایفای این وظیفه ی ملی خود غفلت نمایند، در نزد حق و وجدان و تاریخ مسئولند. 
ثالثًا مطابق قوانین دموکراسی، مردم حق دارند جمعیت های سیاسی یعنی حزب و پارتی به صورت 
علنی تشکیل داده و گویا به دور یک مفکوره جمع شده، در انتخابات وکالی خود برای مجالس مشوره 
و شـورای ملی به اسـاس حزبی مجاهده کرده و کسـانی را که حقیقتًا نماینده ی خودشـان بوده و طرف 
اعتمادشان باشد، انتخاب کرده و نگذارند که حکام به حق شان مداخله کرده و نماینده ی خود را انتخاب 
کننـد3 و اگـر کـدام حاکم مداخله می کرد، فورًا شـکایت خود را به کمیته ی انتخـاب و هم در عین زمان 
به یک روزنامه ی ملی خود بنویسـند. ما قانون انتخابات و طرز انتخاب آزاد را برای معلومات خلق نشـر 
می نماییم. پس از آن که وکالی شان در شورای ملی جمع شد]ند[، باید مطابق قانون، به امر ذات شاهانه، 
رئیس حزب غالب کابینه را تشکیل و وکالی خود ملت وزارتخانه ها را اشغال و مطابق آرزو و مرام خلق 

1. اصل: داناندن
2. اصل: با

3. اصل: کند
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تشکیالت و قوانین را ترتیب داده و چون وکالی ملت طرف اعتماد آن ها می باشد، پس طبعًا برای رفاه و 
آرامی خلق کار می کنند. برای این که عدالت برقرار مانده و یک حزب نتواند حسب میل خود و افراد خود 
با مقدرات مردم بازی کند، پس در شورای ملی اقلیتی که باقی می ماند، وکالی دست چپ و یا مخالف 
حکومت را تشکیل می دهند. پس آن ها دایمًا بر هر حرکت و قانون و طرز اداره و سیاست حکومت یعنی 
وکالی اغلب و کثرت که کابینه را تشکیل داده اند، آزادانه اعتراض کرده و چون جریان شورا آزادانه نشر 
می شـودـ  ولو تا کنون در شـورای ما نمی شـد و شـاید بعد ازین شـده بتواندـ  پس مردم از اجرائات دولت، 
دالیل شان و اعتراض وکالی مخالف واقف شده و به این صورت اجرائات به مفاد مردم و کثرت خلق 
تمام شده و امور دولت سروصورتی پیدا کرده و مملکت آباد و آرام شده و منافع هر طبقه و قومـ  ولو اقلیت 

هم باشدـ  تأمین می شود. 
این است راه مجادله و مبارزه برای حقوق در یک حکومت دموکراسی و تشکیل حکومت خلق، برای 
خلق و توسط خلق. ما تجارب و مشاهدات خود را در خارج با تطبیق آن در داخل مرتبًا نشر خواهیم نمود.       

|||||||||||||||||||||||||  شـماره ی دوم | سـال اول | پنجشـنبه 15 حمـل 1330 |||||||||||||||||||||||||
شاغلی محمدآصف خان محسنی

بعد القاب
قباًل ریاست شورای ملی منع بیگار را اطالع داده بودند. ولی بنده احترامًا به عرض می رسانم که تقریبًا 
بیسـت روز اول تـر، از طـرف حکومـت بی بی مهرو یک نفر بلوک مشـر با 12 تا 60 نفر افراد عسـکری در 
قلعه هـای مواقـع زنده بانـان، ده خدایداد و غیره، به طور محصل فوری و جبری در خانه آمده و به عنوان 
این که اعلی حضرت معظم همایونی جهت شـکار بر سـرک ده خدایداد تردد دارند و سـرک قابل ترمیم 

است، نفر بدهید. 
بـه همیـن اسـاس مردم بی چـاره و غریـب را از کاروبار خود1 بازمانـده، به زور لت وکـوب به تیارکردن 
سرک مؤظف ساخته و اشخاصی را که کدام مشغولیت و عذری داشتند و از خدمت کردن کناره جویی 
می خواستند، فی نفر ده افغانی به نام عوضی به دادن پول مجبور کردند. چنان که2 از شخص این جانب 

که در قریه ی عبدالعلی زنده بانان سکونت داشتم، با چند نفر دیگر پول اخذ نمودند. 
برعالوه از طرف تولی انضباط قوای مرکز دو نفر عسـکر با یک اسـتعالمیه در قریه های ما رسـیده و 
می نویسند که دیوارهای دریا را از حصه ی باغ علیمردان الی قوای مرکز، دو طرفه که ویران شده، ترمیم 

1. اصل: او
2. اصل: چنانچه

و آینده ی آن را محافظت نمایید.

شاغلی آینه
خلق چه می گوید؟

قصه ی ماست که در هر سر بازار بماند خرقه پوشان همگی مست گذشتند و گذشت  
کور شدیم و از مقرری ها جز این که خالیگاه و کمبود را به وجودی پر نمایند، چیزی ندیدیم. تبدیلی ها و 
مقرری ها برای این نیست که مدعا معاش معینه ی بودجه را کسی بگیرد و نامی در رأس کار داشته باشد. 
یعنی تنها امضایش نماید و در مجالس سـنگین نشـیند1 و سکوت. چون کارها برای اهل آن پیش بینی 
نمی گردد؛ لهذا، فتور و رکود و پریشانی را در هر رشته طوری می بینیم که ابدًا جمع شدنی نیست. طرفه تر 
این که حین تبدیلی جناب صاحب کار، مرد دیگری که نوبتش می رسد، از نفهمی بر پراکندگی موجوده 

افزوده و آن وقت است که اجرا و تعمیل سرچپه می رود.  
در روزهـای سـال پیوسـته روزنامه هـا از نائب الحکومه ها، حـکام اعلی و غیره کارمنـدان امر و حکم 
اخباری نشـر می نمایند و ما که امور کشـور و جامعه ی خود را در دسـت این کارگردانان عالی به امید و 
آرزو نگرانیم، با ولع و شـوق این خبرها را گوش و حظ می بریم. خوانندگان گرام نیز در حافظه دارند که 
درصد نود و بیشتر آن تحت همین دو عنوان درشت »هدایت ورکول« و »کتنه« آمده، هدایت شان همانا 
درباره ی نهال شانی و گاهی اهمیت معارف و کتنه از کدام عمارت است که موقع تفریحی عصرانه، جهت 
رفع خستگی اعصاب و دماغ از کار روزی که نکرده اند، دیدن می نمایند و یا خرابی کدام سرک و پل که 

آبادی آن درک ندارد. 
شـاید حرف هایی از قبیل فهرسـت سـرک ها و عمرانات عصری و مکاتب جدیدالتأسـیس و تربیه ی 
اجتماعی و افزونی مستحصالت و ترقی و اصالح در جهات دیگر را به مشت ها گرفته و بر روی ما زنند؛ 
اما محترمانه عرض می گردد، آیا در طول این مدت، از نقطه نظر سرعت و وقت و آن هم در قرن بیست، 
شما آن را کافی می دانید؟ و با کار ممالک همجوار ما قابل مقایسه است؟ عمرانات بزرگ و پارک های 
شأن دار برای فقیر و برهنه و بی سواد و مریض که اصاًل نشاط روحی و زندگی ندارند، چه می بخشد؟ و 
این بدان ماند که عمارت دارالفنون آکسفورد را در دشت بایر بگوا بیاریم و حتی کسی برای تماشای آن 
پیدا نگردد، تا چه رسد به محصل و طالب. و یا ]به این ماند که[ به سر برهنه و گرسنه، یک طاقه لنگی 

زری ببندیم. 

1. اصل: نشینی
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شما به مزارشریف بگذرید. نشانه ی ترقی و پیشرفت زندگی در یک والیت و آن هم در وهله ی اول 
آب، سرک ها و برق است؛ آبش محلول مکروب های مالریا، محرقه، وبا، پیچش های آمیبی و میکروبی، 
به صورت دند که انسان و گاو و خر در آن یک جا حقابه دارند. در سرک هایی که جانب اندخوی و میمنه 
روان است، موتر به سه تایر می رود و کامل ریگی و خامه ]است[. برق که در عدم است. مردم می گویند 
چشمه ی »شفا« جهت به کار انداختن دستگاه تولید برق خیلی موافق است و آب »مارمل« که در نزدیکی 

افتاده، خیلی صحی و گوارا. 
از کسانی که در مشرقی و هزاره و سایر قسمت ها در مغاره ها زیسته و پوست حیوانات می پوشند حرفی 

هم نمی زنیم. 
چرا در »کتنه« و »هدایت ورکول« این فعالیت ها شامل نیست و نبوده؟ با تذکر فوق البته خوانندگان 
در موضع1 قضاوت خواهند فرمود. اما آنچه باز قابل عرض است، این است که چرا خبرگزاری2 ما اصل 
خطابه هایی را که هدایت ها را احتوا می کند، عینًا نشر نمی نمایند تا دیده شود که گفتار چه بوده و نتیجه 
چه؟ نمی دانم تا چه وقت سنجش و نظم در تعمیل کارها درک ندارد. این که اصالح و ترقی از کجا شروع 

گردد، هدف و نقشه وجود نداشته و یا از طرف کسانی که اهل آن نیستند طرح گردد. 

|||||||||||||||||||||||||  شـماره ی سـوم | سـال اول | دوشـنبه 19 حمـل 1330 |||||||||||||||||||||||||
شاغلی م. غبار

ما چه داریم؟
ظاهرًا هر چیز. مثاًل وزارت، ریاسـات، مؤسسـات متنوع، معارف، تجارت، شـوارع و حمل ونقل و صدها 
چیز دیگر. اما معنا تقریبًا هیچ چیز و یا کم چیز. به طور مثال، دیروز نداشتیم و امروز وزارت معدن داریم. 
اما این وزارت در عمل چه کرد؟ نفت و ذغال و آهن استخراج کرده یا کدام شیء دیگر؟ همه می دانیم 
هیچ چیز. تنها کاری که کرده همان نمک کهنه ی یادگار دوره ی حضرت نوح را در عوض قاطر توسط 

الری حمل ونقل و به قیمت گزاف تری به مردم داده است. 
همچنین در قرن گذشته ما وزارت مالیه نداشتیم و امروز داریم. ولی همان طور که در گذشته حساب 
قطعی ساالنه ی مملکت را نمی دانستیم، امروز هم نمی دانیم. فقط فرقی که در بین دیروز و امروز است، 
این است که آن وقت مستوفی ها اسب سوار شده و روی توشک می نشستند و امروز رؤسای مالیه با قلم 

رنگین امضاهای پرنقش و نگار طفرایی می نمایند و موترهای چندمتره سوار می شوند. 
1. اصل: موضوع

2. اصل: خبرگذاری

کار دیگر و مهم تشکیالت جدیده ی ما این است که هر یک به توسعه ی بی سبب ادارات مربوطه ی 
خود کوشیده، اتصااًل شعبه های بوقلمون به عنوان تدقیق، ارتباط مخصوص و اصالح و ترقی و ده ها1 
چیـز دیگـر ایجاد و رتبه های سـر گیج کنـی اختراع کرده می رونـد. به درجه ای که اینک در یک ریاسـت 
چندین معین اول و ثانی و ثالث و رابع و در یک وزارت چندین وزیر و وزیرمختار و در یک کابینه چندین 
وزیر دولت و ملت روی هم ریخته اند. در حالی که نه مملکت زراعتی شده و نه صناعتی ]و[ نه صادرات 

ترقی کرد و نه واردات تنزل، نه حکومت قانونی شده و نه ملت باسواد. 
راه ها خراب، پل ها منهدم، حمل ونقل قلیل، زراعت و صناعت مانند قرون وسطی، نرخ ها مترقی و 
ملت فقیر و بیچاره اسـت و سال هاسـت این تشـکیالت وسیع و اسمی ما مصروف تعیین2 القاب و رنگ 
و روغن عمارات اسـت و ماه ها بر3 سـر تقرر فالن عالی جناب در فالن پست مباحثات گرمی می نمایند. 
گاهی هم شـکل البسـه ی چپراسـی ها تعدیل و کاله مسـتخدمین از مربع به سه گوشه تبدیل می شود. 
الکن نه معدنی استخراج، نه نهری حفر، نه فابریکه ای تورید و نه بندی تعمیر گردید. مگر گاهی به طور 
بی سابقه و مسخره ای در جراید اعالن می شد که فالن فابریکه ی دولتـ  یعنی ملتـ  ملی شدـ  یعنی به 

فالن شخص به قیمت نازلی فروخته و لهذا مال شخصی شد. 
خـوب پـس علـت ایـن بی خبـری مـا چیسـت؟ خواهید گفـت دو چیـز: یـا هیئت مدیـره ی حکومت 
نخواسـته اند ما چیزی داشـته باشیم و یا خواسته اند ولی نتوانسـته اند و چون استعفا نکرده اند، در هر دو 
صورت نزد خلق و تاریخ مملکت مسئول اند. ولی به عقیده ی ما علت اصلی نهفته تر است و آن این است 
که اصاًل ماشین اداری ما چپه و غلط بسته شده. فی المثل اگر عقل وزرای روی زمین را از یک دروازه ی 
این دسـتگاه داخل کنید، بعد از یک سـال از دروازه ی دیگر آن خسـته، ناکام و بدنام برون می رود. زیرا 
بسته کاری ماشین حکومت بارها از بسته کاری ماشین یک ساعت بزرگتر، مهمتر و محتاج علم و دانش 
بیشتری ست. علم و دانشی که نتیجه ی تجارب بی پایان و چندهزارساله ی بنی نوع انسان بوده و به نام 
علم حقوق و اداره در دسترس ملل روی زمین  گذاشته شده است. مثاًل یک ساعت اگر پرزه های آن چپه 

و غلط بسته شود، گرچه توسط پروفسورهای بزرگی هم ]ساخته شده[ باشد، آیا کار می کند؟
ماحصـل ایـن علـم را می توان در یک جمله »اصول دموکراسـی« خالصه کرد. یعنی تفکیک قوای 
ثالثه، حکومت قانون، مسئولیت کابینه در نزد ملت، آزادی و مساوات ملت و اشتراک در امور اجتماع. 
پس تکرار می کنیم که علت عقب ماندگی و بی چیزی ما عدم رعایت اصول دموکراسی در طرز اداره ی 
ماسـت و بـس. و تـا مـا به تحکیم ایـن مبانی از صمیم قلب و با تمام قوا متفقًا کوشـش نکنیم، نه این که 

1. اصل: دها
2. اصل: تعین

3. اصل: در
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مالک چیزی نخواهیم شد، بلکه خطر از دست دادن چیزی است که فعاًل داریم. پس وظیفه ی نخستین 
منورین و جراید ملی، همانا تبلیغ اصول دموکراسی و مبارزه با بقایای مطلقیت و استبداد است و بس. 

شاغلی غالم حسن خان صافی
دعوت مردم به خرافات پرستی

از چندی ست در سرخرود و ننگرهار عمارتی به نام موی مبارک ساخته شده است که سهـ  چهار جریب 
زمین احاطه ی آن است. آیا اسناد و شهود و روایات تاریخی برای آن موجود بوده و تا کنون این موی کجا 
و به که منسوب است؟ دینًا ما به اطاعت افعال و اقوال موثوقه ی پیشوایان اسالم مکلفیم و حقیقتًا اسالم 

ازین گونه خرافات پرستی ها بیزار است. 
مردمان بااطالع آگاهند که سـی وچند سـال اول تر، زیارتی در غوربند تأسـیس ]شـد[، ولی حکومت 
فورًا به تحقیقات شروع ]کرد[ و اشخاصی را که برای فریب مردم این دستگاه را چیده بودند، حبس و 
زیارت ساختگی شـان را کاماًل تخریب نمود. اما اکنون سـی سال می گذرد ولی مأمورین بزرگ حکومت 
موی مبارک می سازند. متصل همان جایی که اکنون زیارت موی مبارک ساخته شده، احاطه ی مکتبی 
است که از مدت ها تعمیر آن به تعویق افتاده و حتی مصالح آن را به این زیارت جدید صرف نمودند. آیا از 
نقطه نظر دین که تحصیل علم را بر هر مسلم و مسلمه فرض می داند و از نقطه نظر ایجابات مدنی، ما به 

تعمیر مکتب محتاجیم و یا به ساختن زیارت های جدید برای گمراه ساختن مردم؟
حالت امروزی ما شرم آور است. افغانستان و مخصوصًا مشرقی، محتاج به مدرسه های مدنی است 
کـه چشـم مـردم را بـه حقایق تلـخ و ناگوار مملکت باز سـاخته و آن هـا را از گرداب جهالـت و بدبختی و 
خرافات پرسـتی برهانـد. ما از علمـای کرام و جوانان منور آرزومندیم که با این گونه خرافات پسـندی ها و 
فریب کاری ها مبارزه کرده و نگذارند که یک عده مغرضین چشم و گوش مردم را بسته و آن ها را به این 

زیارت سازی ها و موی مبارک پیداکردن ها فریب دهند. 

|||||||||||||||||||||||||  شـماره ی چهـارم | سـال اول | پنجشـنبه 22 حمـل 1330 |||||||||||||||||||||||||
شاغلی سکندرشاه

ما به پولیس های باتربیه محتاجیم
روز 19 حمل سـاعت 10، ضعیفه ای میل داشـت پسـر خود را در توقیفخانه ببیند. برخالف قانون جاریه 

منع اش نمودند. خواست به دربار قوماندان امنیه رسیده و امری حاصل کند، او را نگذاشتند. اصرار کرد 
ولی اصرار ضعیفه آتش غضب ضابط نوکریوال را تحریک کرده و لگدی به سـینه ی مادر بیچاره زده و 
او را از زینه های سـنگی دادگاه امنیه)؟( به خاک انداخت. و سـرمأمور، بیچاره را در حال بی هوشـی به 

شفاخانه نقل داد.
مرگ و زندگی این زن فقیر تاکنون نزد ما معلوم نیست. این نمونه ای از رفتار دموکراسی و آن هم در 
مرکز پایتخت و ]در[ روز روشن با مردم ]است[ و همین است مثال زنده ای از انجام وظیفه ی محافظین 

ناموس ملت.

|||||||||||||||||||||||||  شـماره ی هشـتم | سـال اول | پنجشـنبه 5 ثـور 1330 |||||||||||||||||||||||||
شاغلی انگار 

مصادره بدون تحقیق و محاکمه
خواننـدگان می دانند که شـماره ی روز یکشـنبه ی انگار را خالف مـاده ی 46 قانون مطبوعات که مرکز 
قضاوت و تحقیق جراید ملی را ریاست مطبوعات تعیین نموده است، به قوه ی پولیس قوماندانی بدون 
کدام امر تحریری ضبط و مصادره گردید و در همان روز، روزنامه ی انیس نوشت که شماره ی امروز انگار 
بـر طبـق ماده ی 14 فصل پنجم قانون مطبوعات مصـادره گردید. کارکنان جریده ی انگار از یک طرف 
خوش شدند که در محیط ما کم کم می خواهند قوانین را تطبیق کنند و دیگر سیستم بگیر و بکش و ببند 

را ازبین می برند. ولی از جانب دیگر در اثر این اقدام چند سؤال وارد می شود:
اول. چرا پولیس قوماندانی بدون این که امری از ریاست مطبوعات و یا از قوماندانی داشته باشد، فقط 
به استناد امر شفاهی، شماره های روز یکشنبه انگار را با ستنسل آن ضبط کرد و برد؟ در صورتی که نه در 
مملکت حکومت نظامی اعالن شده و نه به کدام امر ریاست مطبوعات درین باره جواب رد داده شده بود. 
دوم. چرا خالف ماده ی 46 قانون مطبوعات مأموریت پولیس ناحیه ی چنداول، مدیر انگار را جلب و 
به تحقیقات درباره ی مرام اخبار و غیره که مربوط به ریاست مطبوعات است، پرداخت؟ چه مرجع تحقیق 

و قضاوت ریاست مطبوعات است. 
سـوم. برای این که خوانندگان ما از محتویات فصل پنجم ماده ی 14 قانون مطبوعات خوب واقف 
شوند، ما ماده ی مذکوره را عینًا نقل می کنیم: »نشرات مخل امنیت و خالف رژیم مشروطیت و پروپاگند 
برخالف وحدت ملی ممنوع است. اگر روزنامه و مجله و رساله ی موقوته باشد، عالوه بر مصادره ی همان 
نسـخه، مدیرمسـئول و نگارنده الی چهار ماه عایدات  جریمه و از شـش ماه الی پنج سال از دوایر رسمی 
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طرد می شـوند و هم در آن مدت برایش اجازه ی نشـرات داده نمی شـود و اگر نوشتجات آن عماًل باعث 
اخالل امنیت گردد، مطابق اصول موضوعه مجازات می گردد«.

حـاال مـا از مصادره کنندگان می پرسـیم کـه کدام مضمون آن شـماره مخل امنیت و یـا خالف رژیم 
مشروطیت و یا پروپاگند برخالف وحدت ملی بود؟ آیا در کدام مجلس و در کدام محکمه ی قانونی قابل 
مصادره بودن روزنامه ی مذکور فیصله و به کدام دلیل قانونی خبر مصادره ی آن در روزنامه رسمی انیس 
نشر شد؟ اگر هر آمر خودش مفسر و معبر قانون بوده و بدون دایر ساختن محاکمه و احضار مدعی علیه 
و ایراد براهین و احضار شواهد و بدون طی مراتب قانونی حکمی را در معرض اجرا بگذارند، پس به نشر 
قوانین احتیاجی نبوده و هر آمر هرچه را مطابق قانون می دانست، مکافات و آنچه را مخالف می شمرد 
مجازات می داد. در حالی که حاکم قانون است نه فکر شخصی یک فرد. این بود عرایض ما؛ نمی دانیم 

خوانندگان چه می گویند.  

||||||||||||||||||||||||| | پنجشـنبه 12 ثـور 1330  |||||||||||||||||||||||||  شـماره ی دهـم | سـال اول 
میرمن عابده فاروقی

ناله ی بیمار
تبریک و تهنیت می گویم که آقای محمودی در حالی که نمایندگی این ملت فقیر و بینوا را در شـورای 
ملی دارند و تا جایی که اطالع داریم، مردوار از حقوق ما دفاع می کنندـ  ولو نتیجه نمی دهد.  اکنون به 
حیث یک طبیب برای عالج دردهای اجتماعی خلق کمر همت بسته و خواسته اند آالم اجتماعی ما را 

که نزدیک است گلیم هستی ما را جمع سازد، تداوی نمایند. 
اما همه ی اشخاصی که صیرت داشته و حال زار و بدبختی عمومی خلق را مشاهده می کنند، خوب 
می دانند که ما چه حال داریم. دیروز مملکت در زیر استبداد به صورت عمومی شکل محبسی داشت؛ 

ولی امروز رنگ دارالمساکین و دارالعجزه را به خود گرفته است. 
اما با آن هم چندی قبل نطاقان و دکتران داخلی و خارجی با یک جهان طنطنه و آب و رنگ، به پاس 
روز صحت کنفرانس هایی داده و وصایایی نمودند که شاید عده ی بسیاربسیار معدودی1 در مملکت آن را 

بفهمند و یا توان عملی ساختن آن را داشته باشند. 
آیا یک ملت مریض که در تمام مملکت برای 12 میلیون نفوس 12 بستره برای مادرها و شاید 500 
الی 600 بستره برای تمام امراض عمومی و گوناگون و صرف چندصد نفر دکتر و آن هم در نقاط محدود 

1. اصل: محدودی

داشته باشد، در حالی که هزاران نفر ناتوان و فقیر، توان دادن فیس دکتر و خرید دوا را ندارند1 و به هزاران 
مرض اجتماعی گرفتارند2، حق دارد به نام روز صحت بنازد و افتخار کند؟

   
|||||||||||||||||||||||||  شـماره ی یازدهـم | سـال اول | دوشـنبه 16 ثـور 1330 |||||||||||||||||||||||||

مکاتیب وارده
سرمأموریت پولیس کابل شعبه ی مخصوص

آقـای ولی احمدخـان عطایی مدیرمسـئول جریـده ی ندای خلق، مدیریـت امنیـه ی وزارت داخله تحت 
مکتـوب نمـره 145، 1330/2/5 خویـش، به اسـاس ارقامـی نمـره 16، 1330/2/5 مدیریت عمومی 

نشرات ریاست مستقل مطبوعات می نگارد: 
شاغلی غ. نیسان در شماره ی هفتم ندای خلق، تحت عنوان »زمزمه ی خلق« مضمونی نوشته که 
در آن متأسـفانه برخالف ماده ی 20 قانون مطبوعات درین جمالت که می گوید: »حکومت حاضره ی 
ما اهلیت و استعداد ازاله و استیصال این مصائب و دردهای ما را ندارد؛ زیرا این حکومت امتحان خود 
را داده است و لزومی ندارد و حتی دور از مصلحت است که آزموده باز آزمایش می شود؛ زیرا برای ترقی 
مملکت تنها نیت3 نیک ولو موجود هم باشد، کفایت نکرده و بلکه اهلیت، صداقت و کاردانی هم الزم 

است«. به شخصیات تعرض صریح نموده است و لهذا بایست طبق ماده ی فوق مجازات شود. 
ریاست مطبوعات به اساس قانون همچو جرایم مطبوعاتی، تا شش ماه حبس تعیین می کند. به پاس 
این که نام برده منسـوب معارف اسـت، حکم می کند که سه ماه حبس برایش کافی ست. اصواًل باالیش 
تطبیق شود و مدیرمسئول جریده نیز که این جمالت را بدون اصالح نشر کرده است، مطابق ماده ی 21 
پانزده روز عایدات جریمه شود و چون همین شماره را از خوف سانسور نیز به ریاست مطبوعات نفرستاده 
بودند، مطابق ماده ی 12 دو ماهه عایدات دیگر نیز جریمه شـود. قرار تشـریحات فوق نظریات ریاسـت 
مطبوعات حسب ماده ی 46 فصل چهاردهم اصولنامه ی مطبوعاتی، جزای آن ها عماًل تطبیق شود. 
لذا، جریمه ی مذکور را که عبارت از دونیم ماهه عایدات شما باشد، زودتر تحویل و رسیدش را به ما گسیل 

کنید تا به مرجع اش تقدیم داده شود. )محل امضاء سرمأمور(
پاسخ محمودی و عطایی:

هموطنان گرامی! یک ماه و چند روز از نشر این نامه ی ملی می گذرد. عده ی زیادی از جوانان و افراد 

1. اصل: ندارد
2. اصل: گرفتار است

3. اصل: نیست
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حساس به ما حقایقی را نوشتند. اما ازجمله ی مکاتیب و مضامین وارده، چیزی که تا کنون نشر شده، 
در اثر آن اواًل آقای محمدآصف خان محسنی و ثانیًا آقای غالم علی خان نیسان محصل صنف چهارم 
فاکولته ی ساینس بدون محاکمه و بدون حق استیناف حبس شده و آقای فراق ـ قرار اظهار خودش ـ 

طرد شده اند. 
و طوری که می گویندـ  ولی ما قطعًا باور کرده نمی توانیمـ  اوامری صادر شده است که دیگر مأمورین 
دولت نباید با روزنامه های ملی همکاری نمایند. برخالف اظهار مکتوب مذکوره ما در همان روز، نامه ی 
خود را به ریاسـت مطبوعات فرسـتاده بودیم و ریاسـت مطبوعات صاحب امتیاز نامه را با اسـتعالمی به 
ریاست خواسته، ولی موصوف ندانست که مقصودشان چه بوده و چه فرمایش داشتند؛ زیرا در صحبتی 
کـه با )ج( محمدهاشـم خان میوندوال رئیس مطبوعات نمـوده و از قصور قانون مطبوعات حرف زدند، 

رئیس موصوف گفته های صاحب امتیاز نامه را تأیید فرموده و هم وضع بسیار باشرفانه نمودند. 
کذا، این بار سوم است که مدیرمسئول نامه را به مدیریت عمومی نشرات جلب می نمایند و از آن ها 
ذریعه ی استعالم رسمی، سؤاالتی می نمایند. ولی خیلی تعجب آور است که استعالم را به او نداده و فقط 
در مقابل سؤاالت خود از وی استحضاری می گیرند و حتی خالف قانون از هویت کسانی می پرسند که 
بر نوشته ی شان ایرادی هم ندارند و این نوشته ی خویش را نیز رسمًا به مدیرمسئول نسپرده و بلکه در 

استعالمی که در نزد خودشان محفوظ است، از وی استحضاری می گیرند. 
این است روش دموکراسی در مملکت و مخالفت با قانون مطبوعات. پس ما از هموطنان گرامی و 
نویسـندگان حسـاس تمنا داریم که چون مطابق ماده ی 46 قانون مطبوعات، تحقیق و قضاوت، یعنی 
محاکمـه ی علنـی و آزاد وجود نداشـته و ریاسـت مطبوعات خالف قوانین همه ی دنیا و قانون اساسـی 
افغانسـتان، بدون محاکمه و تحقیق امر صادر می کند، پس نویسـندگان می توانند نوشته های خود را از 
اداره ی ندای خلق واپس گرفته و خود را از خطر حبس بدون محاکمه و خالف قانون نجات دهند. و اگر 
باز هم حاضرند در مقابل اظهار حقایق ایثار و ثبات نشان دهند، پس تقاضا می نماییم که لطفًا همیشه 
کسانی که نوشته های شان تا کنون نشر نشده است، بار دیگر دیگر اراده ی خود را به ما کتبًا ارقام فرمایند. 
ولـی مـا علی ]...[ اال شـهاده بـه تمام هموطنان گرامی خود به شـهادت خدای توانـا اعالن و تعهد 
می نماییم که تا آخرین قطره ی خون خویش برای دفاع از حقوق مشروع ملی خود و هموطنان گرامی 

خود مبارزه نموده و شاد می گردیم اگر روزی با افتخار بگوییم:
شادم از زندگی خویش که کاری کردم حاصل عمر نثار ره یاری کردم    

|||||||||||||||||||||||||  شـماره ی سـیزدهم | سـال اول | دوشـنبه 23 ثـور 1330 |||||||||||||||||||||||||

عجیب ترین خبر
زمین های کارته ی بایر را که قباًل ریاسـت بلدیه به اشـخاص بی سـرپناه و آن هایی که منازل شکسـته و 
ریخته ی شان در عرض جاده ی پرطنطنه ی میوند ازبین رفته بود، طبق قباله های شرعی، جریب »25 
هزار افغانی« فروخته و مردم بعضًا مصالح تعمیر از قبیل ریگه و سنگه و مصارف تهداب کنی را کارسازی 
کرده اند. اخیرًا بر حسـب فرمان مقام منیع صدارت عظمی کار آن معطل و امر شـده اسـت زمین های 

فروخته شدگی که بعد یک عالم خون دل به کنار آمده، مسترد گردد. 
نمی دانیـم ایـن جـا چرا کارها وارونه اسـت! مثاًل اواًل شـهر آبـاد می نمایند، بعد در پی کانالیزاسـیون 
می افتند. اول جاده ها را آسفالت می کنند، بعد سیم کیبل را در دل آن می کشند و حاال هم اجازه ی تعمیر 

را دادند و تازه امر می کنند که کارهای عمرانی کارته ی بایر بایستی تخریب شود. 
از ریاست بلدیه می پرسیم که آیا وقتی اجازه ی تعمیر در آن منطقه را می دادند، این فکر را نکرده بودند 
و از مقامـات صالحـه کـه حاال امر تخریب آنجـا را می دهد، اجازه نگرفته بودند؟ به عقیده ی ما بایسـتی 
ریاست بلدیه فورًا برین حکم شود که سبب اتالف لک ها روپیه و پریشانی صدها خانواده است، تجدیدنظر 

نمایند. 

|||||||||||||||||||||||||  شـماره ی چهاردهم | سـال اول | پنجشـنبه 26 ثور 1330 |||||||||||||||||||||||||
محمودی 

حقوق خلق!!!
اگـر بـه مـردم بگوییم کـه آن ها حق دارنـد بدون خوف و تـرس و مداخله ی حـکام، نماینده های حقیقی 
خود را انتخاب و یک شـورا و یک کابینه ی مسـئول در مقابل خلق را تشـکیل دهند که جریان امورات 
آن علنـًا نشـر شـود، پس طبعًا مردم بـرای حق خود مبارزه نموده و چون مبـارزه برای حق مخل امنیت 
و وحدت ملی تعبیر شـده و به اسـاس ماده ی 14 قانون مطبوعات، نامه ی مصادره نویسـنده پنج سـال 
طـرد و چهارمـاه عایـدات جریمـه می شـود. پـس از نوشـتن چیزی بیشـتر درین مـورد معـذرت می خواه

م1................................................................................................................

1. بدیــن ترتیــب بــرای نخســتین بار در تاریــخ مطبوعــات کشــور، بــا اعتــراض نمادیــن فعــاالن رســانه ای در برابر دســتگاه سانســور 
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..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
.........................................................................................................

م.ص 
تنقیدات اجتماعی

چون تنقید بر دوایر مملکتی و وزارتخانه ها و سؤال از نتیجه ی اجرائات شان سبب می شود که هر وزیری 
کتابی درباره ی مشکالت و علل و عوامل و فقر بودجه بنویسد1 و ما مجبورًا نظر به خردی2 قطعنامه از 
نشـر آن خودداری نموده و لذا به اسـتناد ماده ی 17 نامه ی ما شـش ماه توقیف شده و به اساس ماده ی 
20، نویسنده شش ماه حبس گشته و ما مجبوریم معذرت خود را به هموطنان گرامی تقدیم کنیم.........

...................................................................
..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

..........................................................................

ع.م
چرا نرخ ها روز به روز بلندتر رفته و مردم فقیرتر می شوند؟

اگر بگوییم علت بلندرفتن نرخ آرد به 23 افغانی و سیاه روز شدن و فقر و برهنگی مردم در اثر تمرکز پول 
و زمین به دست چند نفر محدود و نتیجه ی انحصارات شخصی است و درین مورد توضیحاتی دهیم، 
می ترسیم به اساس ماده ی 20 تعرض شخصی حساب شده و به اساس ماده ی 2 آن را از دایره ی عفت 
قلم دور دانسته و جزای دو ماده ی مذکوره را بر ما تطبیق کنند. امید است هموطنان گرامی درین مورد 

ما را معذور پندارند...............................
..................................................................................................................................

مواجه می شویم.
1. اصل: بنویسند
2. اصل: خوردی

.......................................................................................................................................
...................................................................................

|||||||||||||||||||||||||  شـماره ی پانزدهـم | سـال اول | دوشـنبه 30 ثـور 1330 |||||||||||||||||||||||||

متن استعفای شاغلی رئیس مستقل زراعت
)امیرالدین(1

ع.ج.س.ا کفیل صاحب صدارت عظمی!
جاللت مآبا!

اینـک پـوره یـک سـال و چهار ماه شـد کـه این جانب به ریاسـت مسـتقل زراعـت خدمت کرده و شـرف 
عضویت کابینه ی ج.ع.ج.ا اواًل حضرت صدراعظم صاحب را داشـته ام. درین عرصه یک سـال و چند 
ماه وظیفه داری ام نتوانستم نسبت به سیستم اداری و دفترداری و طرز اجرائات موجوده ی دولت کدام 
خدمتی که سزاوار این مقام باشد، اجرا کنم. البته کاری که شده مثل دیگر شقوق دولت روزگذرانی بوده، 
مأمورینی که در دستگاه حکومت خدمت می کنند به جز عده ی قلیل، قطعًا به وظیفه  انترست نداشته، جز 
غرض شخصی دیگر کدام آرزوی خدمت به قوم و وطن را ندارند. از یک طرف که معاش کافی ندارند و 
از جانب دیگر چون در دستگاه دولت مکافات و مجازات موجود نیست، به این ترتیب کدام امیدواری از 
ایشان نمی باشد و این موضوع را سفر اخیر من در سمت شمال مملکت به اثبات رسانید؛ زیرا مأمورینی که 
مجبور بودند و یا خیر، در عوض خدمت به قوم و فراهم آوری رفاهیت آن ها، باعث اذیت ایشان گردیده، 
همچنین در امور2 مملکت به جز آب را خیت کرده ماهی گرفتن،3 ]دیگر کاری نکرده[ و کارها را چنان 

جق انداخته اند که سروپای آن معلوم شده نتواند. 
البتـه ایـن جـو و نواقـص و خرابی ها که در اکثر شـقوق کارهای مملکت موجود اسـت و اگـر از روی 
حقیقت قضاوت شود، همه ی اعضای محترم کابینه ی واالحضرت تصدیق خواهند فرمود. با وجود این 
همه نواقص، در مجالس عالی وزرا، روزی هم نشد که به مأمور عمومی دولت از قبیل نواقص سیستم 
کارخرابی ها و غیره و حتی راجع به سیاست خارجه و داخله ی مملکت کدام مذاکره و مفاهمه شده باشد 

که نسبت به اتخاذ این و یا آن سیاست حکومت می توان امور مملکت را به اساس آن قائم کرد. 

1.رئیس پیشین کارخانه ی نساجی، مخبر دربار ظاهرشاه و بعدها عضو کمیته ی بررسی قانون اساسی 1343
2. اصل: امورات

3. اصل: ماهی گرفتند و بس
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راجع به این بی ترتیبی و نواقص یکی ـ دو مرتبه شـفاهًا به حضور واالحضرت صدراعظم صاحب و 
مجلس عالی وزرا عرض کرده بودم، مگر هیچ یک نتیجه از آن گرفته نشد. همین مشکالت و نواقص 
را در وقتی که جاللت مآب وزیر اقتصاد ملی سابق که به حیث رئیس گروپ دوم، این ریاست را از جانب 
واالحضرت صدراعظم به من پیشنهاد می کردند، عرض نموده و از حضورشان معذرت خواسته بودم. 
بلکه یکی ـ دو روز درین موضوع همراه ایشان مذاکره کرده، این وظیفه را قبول نمی نمودم. مگر وعده 
داده بودند که این همه نواقص در مدت کم رفع و به صالحیت هر شخص امور مملکت اصالح می شود 
که مورد تشـویش باقی نمی ماند. گرچه عقیده ی کامل نداشـتم، مگر مجبورًا موافقه دادم تا ایشان فکر 

نکنند که من نمی خواهم چوکی ریاست نساجی را از دست بدهم. 
به هر حال می بینم که با وجود سپری شدن یک وقت طوالنی قراری که فوقًا عرض گردید، مشکالت 
و نواقص همچنان موجود و صالحیت اشخاص کاماًل محدود و سیستم کار و دفترداری ناقص ]است[ 
کـه بـه ایـن وضعیت نمی توان کاری از پیش برد. از همه بدتر این که چشـم های من قراری که معلومات 
دارند خیلی ضعیف گردیده که الزم است چهار ساعت در چهار ساعت ادویه در آن چکاند که در غیر آن 

کاماًل قوه ی دید از بین می رود. پس در این صورت ممکن نیست به خدمت دوام داد. 
فلهذا، از حضور جاللت مآبی خواهش می شود این عذر مرا پذیرفته، بنده را ازین عهده ی سنگین و 
مهم سبکدوش و عوضم را از حضور مبارک شاه جوان و محبوب ما منظوری حاصل نمایید تا این ریاست 
بی سرپرست نماند؛ زیرا من نمی توانم نسبت به عذر مذکور خود به امور آن دیگر رسیدگی کنم. با احترام.  

از مکاتیب وارده
شـاغلی سـربالقی از میمنه به ما می نویسند ]که[ از تأسیس مدرسـه ی ظاهرشاهی 15 سال می گذرد. 
هنوز متعلمین از دوره ی تحصیلی فارغ نشده اند. حال آن که 15 سال است به تحصیل ادامه داده و هنوز 

تازه وارد صنف هفتم شده اند. 
در میمنه که نسبتًا دارای نفوس و مساحت زیادی است، صرف دوـ  سه مکتب موجود است و ما توجه 

وزارت معارف را در تأسیس چند باب مکتب می خواهیم. 

|||||||||||||||||||||||||  شـماره ی بیسـتم | سـال اول | پنجشـنبه 16 جـوزا 1330 |||||||||||||||||||||||||
توانگر

خبر از تهران
مجلـه ی خواندنی هـای تهـران، به شـماره ی 74ـ  هفده اردیبهشـت )17 ثور( 1330ـ  خود می نویسـد: 
»در هفته ی گذشته عده ]ای[ از اتباع افغانستان از مرز ایران در سیستان گذشته و به عنوان پناهنده ی 
سیاسی وارد ایران شدند... این شش نفر از کمونیست های معروف افغانستان بوده و چون در آن کشور 

دارای محکومیت های سنگین بودند، به ایران پناهنده شده اند«. 
ندای خلق از مطالعه ی این خبر خیلی متعجب شده و توجه مقامات مسئول را در مورد صحت و سقم 

آن خواهان و منتظر توضیح است. 

|||||||||||||||||||||||||  شماره ی بیست ونهم | سال اول | دوشنبه 16 سرطان 1330 |||||||||||||||||||||||||

چاره ی درد خلق چیست؟
چـاره ی درد خلـق مخصوصـًا در زمان بحران در یک مملکت، فقط وفقط جمع شـدن مردم به دور یک 
مفکـوره ی سیاسـی و سـنجیدن راه عـالج آالم اجتماعـی می باشـد و بـس. اگر حکومتی بـا موجودیت 
بحران های سیاسـی به تشـکیل احزاب قانونی مطابق قوانین دموکراسـی اجازه نمی دهد، گویا به داره 

ماری ها و اغتشاش رسمًا جواز می دهد. 
امروز ما دردها و آالم زیاد اجتماعی داریم. هر دسته ی مردم شکایاتی دارند. هر کس عوامل سیاه روزی 
و بدبختی خلق را به طبقه و علتی منسـوب می کند. نظم و نسـق زندگی برهم خورده، آرامش ضمیر و 
طمأنیت وجود نداشته، نرخ ها بلند رفته، احتیاجات زندگانی مردم بی جهت و بی تناسب عایدات باال رفته 
و می رود. در سـاحه ی اخالق و رسـوم آداب اجتماعی، ضعف و انحطاط موجود بوده، امور اداری ناکام 
و قناعت به حیات و شرایط موجوده ی زندگی معدوم و خالصه اساسات زندگی ما در هر رشته به تزلزل 
دچار شده، اشخاص استفاده جو و منفعت پرست موقع را غنیمت شمرده و به تاخت وتازها می پردازند. گویا 
یک بحران بزرگ اجتماعی سرتاسر مملکت را استیال نموده و چاره ی جدی و آنی و جذری به کار دارد. 
این امر داستان تازه ای نیست. همه ی ملل گیتی این مرحله ی زندگی را پیموده و ما هم خواهی نخواهی 

این مرحله را باید طی نموده و حتمًا این بحران را می گذرانیم. 
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اما یگانه چاره ی درد خلق و راه نجات مملکت، به جمع شدن مردم به دور یک مفکوره و خط مشی 
سـنجیده ی اساسـی بـوده و البتـه زمانی که جمعیت و یا حزب مذکـور قوت گرفت، قانونـًا در انتخابات، 
حکومـت معقولـی به اسـاس مرامنامه ی خویش تشـکیل و قوانین درسـتی تدوین و بـرای بدبختی ها و 
سـرگردانی های خویش درمانی یافته و به تفرقه، سـرگردانی، تذبذب، ناکامی های اداری و حیاتی خود 

خاتمه بخشیده، دست منفعت جویان و آشوب طلبان را از دامان پاک جامعه کوتاه می سازند. 
اینک بر روی همین اساس، ما مرامنامه ی ذیل را به نام مرامنامه ی »حزب خلق« ]نشر کرده[ و مردم 
را دعوت عام داده و به یاری خدای توانا قدمی برای نجات و چاره ی دردهای عدیده ی خود می برداریم:

بسم الله الرحمن الرحیم
مرامنامه ی حزب خلق

1- حزب خلق یک حزب ملی است که بر اساسات معلومه ی دموکراسی بنا یافته است.
2- فهیم و تبلیغ دین مبین اسالم را به خلق و اصالح اعمال را به اساس اسالم، یگانه عامل کامیابی 

و پیشرفت خود می داند.
3- چون حزب خلق یک حزب دموکراسی حقیقی است، فلذا، برای تأمین ]...[ حقیقی دموکراسی 

یعنی حکومت خلق توسط خلق و برای خلق مبارزه می کند. 
4- حزب خلق اساس حکومت را متکی بر اصوالت دموکراسی، مستند بر یک شورای اساسی و آزاد 
و محترم و انتخابات، تأمین تعادل اساسی در بین قوای ثالثه دانسته و برای نیل به این آرزوی مقدس و 

مشروع سعی می کند. 
5- تأمین عدالت اجتماعی در حقوق و محاکم، رفع مظالم از خلق، تأمین یک حیات اجتماعی مأمون 
و مصـون، نشـر معـارف عمومی، تأمین یک حیات صحی اساسـی، تأمین اساسـات آزادی فکر، بیان و 
نشرات، تولید و عدالت اجتماعی در کار و ارتقای حقوق سیاسی از وظایف اساسی و اولیه ی حزب است.

6- حزب خلق تمام وظایف اجتماعی خویش را که در ماده ی پنج متذکره است، با نشر قوانین اساسی 
دموکراسی و ناشی از افکار عمومی خلق تأمین کرده و لذا نشر، ایزاد1، تعدیل و اصالح قوانین و تأمین 

عدالت اجتماعی و مساوات قانونی و سیاسی را توسط قانون از وظایف مهمه ی خود می شمارد. 
7- فـداکاری در راه حفـظ تمامیـت خـاک و ناموس و جـان فرض اولیه ی حزب خلق بـوده و با تمام 

عواملی که این هدف مقدس را تهدید کند، مبارزه و جان نثاری را فرض خود می شمارد. 
8- حزب خلق وحدت ملی را اساس فرایض خود قرار داده و لذا تمام افرادی را که در حدود سیاسی 
افغانستان زیست می نمایند، بالتفریق نژاد، زبان و رنگ و پوست، همه را یک وجود واحد شناخته و در 

1. زیادکردن، اضافه کردن

مقابل قانون دارای حقوق مساوی دانسته و هرگونه امتیازخواهی و تفوق جویی را منافی عدالت اجتماعی 
و اساسات دموکراسی می داند. 

9- حزب خلق کار را یگانه عامل سـعادت دانسـته، بی کاری را ننگ و عار شـمرده و لذا برای تولید 
دستگاه های کار در سرتاسر مملکت، رهنمایی خلق به کار توسط تعلیم و تربیه عصری، تأمین عدالت 
اجتماعی در کار، تأمین حقوق کارگر، رفع اسارت و استثمار در ساحه ی کار، تأمین حقوق کارگر در زمان 
کار و بی کاری و تضمینات اجتماعی در کار را توسط قانون فرض خود دانسته و پیشرفت در کار و اخذ مقام 
را مربوط به هیچ نوع امتیاز شخصیت و قومیت ندانسته و بلکه فقط و فقط مهارت و فداکاری و استمداد 

در کار را اساس پیشرفت و احراز مقامات و مناصب قبول می کند. 
10- حزب خلق برخالف تأمین منافع فردی، دفاع از حقوق فرد و آزادی فردی نبوده، ولی کسانی 
را که به نام دفاع از حقوق و آزادی فردی به صورت غیرمشروع فعالیت نموده و سعادت فرد و جمعیت 

را تهدید می نمایند، منفعت جو شناخته و به اساس قوانین دموکراسی با آن ها مبارزه و معامله می نماید. 
11- کسـانی که به اعمال و رفتار نامشـروع کسـب جاه و مال کرده و آن را وسـیله ی تحکم بر خلق 
سـازند و عمدًا برخالف مصالح عمومی کار کنند، خائن ملی شـناخته شـده و تأمین عدالت اجتماعی و 

استرداد حق را درین موارد حزب خلق فرض اساسی خود می شناسد. 
12- حزب خلق وفاداری خویش را به اساسـات دموکراسـی و مشـروطیت اسـالمی از فرایض خود 
دانسته و لذا تأمین تعادل حقیقی را در بین قوای ثالثه با تقنین، روشن ساختن حدود حقوقی در اجتماع 

و تشریح وظایف دولت و ملت را وجیبه ی خود می شمارد. 
13- اصـالح و تعدیـل امـور اجتماعی، تأمین عدالت اجتماعی در اخذ هرگونه مالیات محصوالت و 
فعالیت های اجتماعی، تأمین عدالت در تطبیق قوانین، عدم قائل شـدن به هیچ گونه امتیازات در امور 
اجتماعی، مالیات و تکالیف عامه ی اجتماعی، اصالح جریان امور به نفع خلق، از وجایب اولیه ی حزب 

است. 
14- آزادی در فعالیت هـای اجتماعـی، اسـاس و فرض اولیه ی حزب بوده و لـذا آزادی در تجارت و 
کسب منابع و اتخاذ مسلک را در هر رشته، اساس دموکراسی قبول نموده و مبارزه با هرگونه انحصارات 

شخصی و فردی که منافع خلق را تهدید می کند، فرض اولیه ی حزب است. 
15- حفظ روابط حسنه با همسایگانـ  تا جایی که مخل حقوق و آزادی و ناموس ملی نباشدـ  اطاعت 
به قوانین عامه ی بین المللی، تأمین و اطاعت اساسات اولیه ی حقوق بشرـ  تا جایی که با قوانین دین مبین 
اسالم مخالف نباشدـ  و همکاری در راه صلح و سلم عمومی را حزب خلق از فرایض اولیه ی خود شمرده 

و از هرگونه همکاری درین راه دریغ نخواهد نمود. 
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16- تأمین آزادی و حقوق طبیعی بشر یعنی مصونیت حیات، مسکن، مراودات، آزادی فکر و بیان و 
نشرات و آزادی در فعالیت های اجتماعی را اصل حقیقی و فطری حساب نموده و لذا هرگونه تجاوز را به 
این حقوق فطری و طبیعی بشر، استبداد و تجاوز شمرده و مبارزه با هرگونه استبداد رأی و عمل را فرض 

اولیه و اساس فعالیت حزبی حساب می کند. 
17- تشـکیالت حـزب، وظایـف شـعبات مرکـزی و والیتی، نشـر، اصـالح و تعدیل قانون اساسـی 
تشـکیالت اساسـی دولت، قانون انتخابـات، قانون تفریق وظایف مأمورین، قانـون کار و کارگر و عملی 
ساختن آن ها و تأمین عدالت اجتماعی در هر ساحه توسط قانون، از وظایف اساسی حزب خلق بوده و به 

اساس جریانات معلومه ی دموکراسی تأمین می شود. 
18- دخول در زمره ی اراکین حزب با پایبندی به اخالق حزبی یعنی فداکاری در راه تأمین وظیفه، 
رشادت، ثبات اخالقی در راه نشر و تفهیم اساسات اسالمی و حزبی و دموکراسی و تأمین حقوق عامه 

حاصل شده و دیگر امتیاز و فرقی را حزب مخالف عدالت اجتماعی حساب می کند.
19- قانون وظایف داخلی حزب، شرایط قبول در اراکین حزب، اخطار، تهدید و حتی اخراج از حزب، 
تعیین رئیس و اراکین حزب و تشکیالت آن، با استشاره ی مجلس عمومی حزب به عمل آمده و اطاعت 

اساسات آن وظیفه ی هر فرد است. 
20- هر فردی که دارای تابعیت افغانی بوده باشد، به شرطی که در سوابق آن مخل اساسات حقوق 

عامه چیزی نباشد، بالامتیاز داخل حزب شده می تواند. 
21- سن افرادی که شامل حزب می شوند، باید از هجده کم نباشد.

22- اشخاصی که داخل حزب خلق می شوند بایست ماهوار مبلغ ده افغانی جهت تقویه و پیشبرد امور 
حزبی تأدیه نمایند. کذا، خرید یک سهم از اسهام صحنه ی خلق نیز حتمی است. 

تبصره: اشخاص فقیر و نادار به صوابدید هیئت منتخبه مستثنا خواهند بود.
23- اصالح، تعدیل، حذف و یا ایزاد مواد به مرامنامه ی هذا به کثرت دارای مجلس عمومی حزب 
مربوط استـ  ولی هیچ ماده ای که منافی حقوق و آزادی عامه و یا وحدت ملی و یا خالف دیانت اسالم و 

تهدید به حدود سیاسی افغانستان باشد، طرح و قبول شده نمی تواند.
24- افرادی که در حزب خلق داخل می شوند، به کلمات ذیل قسم یاد می کنند:

من به نام خدای پاک و به ناموس سوگند یاد می کنم که به تمام مواد اساسنامه ی حزب خلق صادق 
بوده و برای پیشـبرد امور حزبی از هیچ گونه فداکاری دریغ ننمایم و در صورت خروج از حزب نیز اسـرار 

حزب را محفوظ نگاه دارم. والله، بالله، تالله1. 

1. اصل: طال

1330 ـ 1345 اقتصاد مختلط و رهبری شده
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انـگار و نـدای خلـق هر دو بـه نوعی به یک نتیجـه ی واحد رسـیدند و تقاصش را نیـز پرداختند: 
مشروطه خواهی از مسیر تشکیل و قدرت گیری احزاب. تجربه ی 1308 تا 1329 به آن ها ثابت ساخته 
بود که خاندان نادری اراده و توان ضروری برای رفع و دفع مشـکالت روزافزون و عبور از مصائب و 
دشواری ها را ندارد و در عوض و به قول لنین، هر بار یک گام به جلو و دو گام به عقب برمی دارد. غبار 
و فرهنـگ در جریـده ی وطن این نتیجه گیری را تکمیل می کنند. ابتدا فرهنگ در مقاله ی »تجهیزات 
اقتصادی« به تاجران محتکر می تازد و آن ها را مسئول وضعیت اسفبار اجتماعیـ  اقتصادی در دوران 
 
ً
جنگ جهانی دوم می داند: »در مقدمه ی جنگ گذشـته، مملکت ما از نظر موجودی اجناس نسـبتا

مستعد بود؛ اما، از حیث تجهیزات اداری و قانونی برای کنترل نرخ، منع احتکار و جیره بندی بسیار 
عاجـز و ناتـوان. بـه این علت عوایب جنـگ را از حیث اتخـاذ تدابیر در یک نوع آسـودگی فریبنده و 
خواب آلود بسر بردیم. تا این که جنگ خیمه به مشرق کشید و بازارها از امتعه خالی گردید و آن وقت 
دیدم آنچه دیدیم.«1 فرهنگ در ادامه ی مقاله پای دولت را به میان می کشـد و از وزارت اقتصاد ملی 
می خواهد تا با درس گیری از گذشته، اقالم ضروری وارداتی را از اقالم غیرضروری و یا اشیای لوکس 
جدا ساخته و همزمان اقالم ضروری را از لحاظ میزان نیاز اولویت بندی کند. فرهنگ در دو مقاله ی 
مفصـل دیگر، اطالعات بسـیار مهمـی را پیرامون »صعـود نرخ ها طی 13 سـال« در اختیارمان قرار 
می دهد. در این مقاالت ابتدا یک خانوار چهار نفره ی از طبقه ی متوسـط شـهری و سپس یک خانوار 

پنج نفره ی روستایی مفروض قرار گرفته اند: 
1.نشریه ی وطن، شماره ی 3، سال اول، 15 حمل 1330 
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»... اینک جزو مصارف ماهوار یک عایله ی متوسط چهار نفری را در 1317 و 1330 با هم مقایسه می کنیم. 

1- در سنه ی 1317

اول. مأکوالت

40 افغانی فی سیر 5 افغانی  1- آرد 8 سیر  

16 افغانی فی پاو 32 افغانی  2- روغن 8 پاو  

12 افغانی فی سیر 12 افغانی  3- گوشت 1 سیر  

4 افغانی فی پاو 4 افغانی  4- چای 1 پاو  

3 افغانی فی سیر 12 افغانی   5- بوره یک چارک  

2.5 افغانی فی سیر 5 افغانی  6- برنج نیم سیر  

2 افغانی 7- مرچ و نمک    

10 افغانی 8- سبزیجات    

5 افغانی       9- متفرقه     

مجموع: 94.50 افغانی

دوم. محروقات

10 افغانی فی سیر 66 پول  1- چوب 15 سیر  

12 افغانی فی سیر 2 افغانی  2- زغال )مخلوط 6 سیر( 

2.5 افغانی    فی کیلووات 25 پول  3- برق 10 کیلووات   

مجموع: 24.50 افغانی

سوم. لباس

ماهانه 12 افغانی فی دست 15 افغانی  1- لباس ساالنه 8 دست 

ماهانه 6.50 افغانی فی جوره  20 افغانی  2- بوت ساالنه 4 جوره 

ماهانه 12 افغانی    فی دست 60 افغانی  3- دریشی ساالنه 2 دست 

مجموع: 30.50 افغانی

چهارم. متفرقه

2 افغانی 1- صابون      

ماهانه 10 افغانی 2- ظرف و فرش    

30 افغانی 3- کرایه جای    

10 افغانی     4- استحمام و مصارف متفرقه   

مجموع: 52 افغانی

: 201.50 افغانی
ً
مجموعا

2- مصرف همان فامیل در سنه ی 1330

اول. مأکوالت

176 افغانی فی سیر 22 افغانی  1- آرد 8 سیر  

90 افغانی فی پاو 180 افغانی  2- روغن 8 پاو  

72 افغانی فی سیر 72 افغانی  3- گوشت 1 سیر  

20 افغانی فی پاو 20 افغانی  4- چای 1 پاو  

20 افغانی فی سیر 80 افغانی   5- بوره یک چارک  

15 افغانی فی سیر 30 افغانی  6- برنج نیم سیر  

10 افغانی 7- مرچ و نمک    

40 افغانی 8- سبزیجات    

30 افغانی     9- متفرقه     

مجموع: 473 افغانی

دوم. محروقات

10 افغانی فی سیر 66 پول  1- چوب 15 سیر  

12 افغانی فی سیر 2 افغانی  2- زغال )مخلوط 6 سیر( 

10 افغانی     فی کیلووات 1 افغانی  3- برق 10 کیلووات   

مجموع: 130 افغانی 

سوم. لباس

ماهانه 12 افغانی فی دست 15 افغانی  1- لباس ساالنه 8 دست 

ماهانه 6.50 افغانی فی جوره  20 افغانی  2- بوت ساالنه 4 جوره 

فی دست 300 افغانی  ماهانه 50 افغانی    3- دریشی ساالنه 2 دست 
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مجموع: 150 افغانی 

چهارم. متفرقه

10 افغانی 1- صابون      

ماهانه 100 افغانی 2- ظرف و فرش    

170 افغانی 3- کرایه جای    

30 افغانی     4- استحمام و مصارف متفرقه   

مجموع: 330 افغانی
: 1073 افغانی«1

ً
مجموعا

»مطالعه ی وضع اقتصادی دهقان و تأثیر نرخ ها بر آن کار سخت و دشوار و درهم پیچیده ای است. 
زیرا که نظر به تفاوت اقلیم و استعداد اقتصادی و طرز معیشت و هم نظر به اختالف عوارض و مالیات 
حیات دهقان در نقاط مختلف مملکت از هم تفاوت دارد. همچنان وضع مالک بزرگ و متوسـط و 
 صعود نرخ ها بر همه یکسان تأثیر نکرده 

ً
کوچک و باالخره دهقان بی زمین بسیار اختالف دارد و طبعا

است... معذالک... به طور نمونه یک نفر زمین دار کوچک را در حوالی شهر کابل مثال گرفته، تأثیر 
مثبت و منفی نرخ ها را بر وضح معیشت او مطالعه می کنیم. دهقانی که ما انتخاب کردیم )آقای پ( 
ده جریب زمین متوسط و پنج نفر عایله دارد. این است صورت عواید و مصارف او در سنه ی 13172 

و 1330:

1330 	 	 	1317 	 	 عایدات:	
فی سیر 18 افغانی5040  1260 فی سیر 4.5 افغانی  1- گندم 280 سیر 

فی سیر 14 افغانی560 فی سیر 3 افغانی120   2- جو 40 سیر 

فی سیر 12 افغانی600 فی سیر 3 افغانی150    3- جواری 50 سیر 

1000    250 4- سبزبرگ )تخمین(  

1200    300 5- کچالو )تخمین(  

فی سیر 3 افغانی1680     فی سیر 75 پول420    6- کاه 560 سیر  

مجموع: 10080 افغانی مجموع:   2500 افغانی  

1. نشریه ی وطن، سال اول، شماره ی 42، 12 جدی 1330
2. اصل: 1313

مصارف: 

فی سیر 17 افغانی1020 فی سیر 4 افغانی240  1- تخم مختلف 60 سیر 

200   25 2- تهیه و ترمیم افزار   

700   175 3- خوراک یک رأس گاو  

500   125 4- خوراک یک رأس خر  

1400 5- اجرت خرکار 100 سیر گندم و جوار )تخمین(375  

140 فی جریب 14 افغانی   140 فی جریب 14 افغانی  6- مالیه  

900 7- ضرر خالص حواله ی غله ی خریداری )تخمین(وجود نداشت 

مجموع: 4865 افغانی مجموع:    1080 افغانی 

مصارف شخصی:

فی سیر 18 افغانی3240 فی سیر 4.5 افغانی810  1- گندم 180 سیر 

فی متر 12 افغانی1200 فی متر 1.5 افغانی150   2- لباس 100 متر 

700    120 3- کرتی و باالپوش  

400 فی جوره 100 افغانی  فی جوره 20 افغانی80   4- بوت 4 جوره 

فی پاو 20 افغانی240 فی پاو 4 افغانی48    5- چای 12 پاو 

فی سیر 50 افغانی600 فی سیر 6 افغانی72    6- گر 12 سیر 

365    60 7- تیل خاک  

192 فی سیر 2.5 افغانی30    8- نمک 12 سیر 

فی کلچه 5 افغانی60 فی کلچه 1 افغانی12   9- صابون 12 کلچه 

100    15 10- اجرت سلمانی  

100     15 11- مصرف مسجد  

600 12- خریداری اشیای متفرق از بازار100   

مجموع: 7797 افغانی مجموع:   1512 افغانی  

مصارف زراعتی: 4865 افغانی مصارف زراعتی: 1065 افغانی    
مجموع کل: 12662 افغانی«1 مجموع کل: 2577 افغانی    

1. نشریه ی وطن، سال اول، شماره ی 47، 18 دلو 1330
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این سلسـله مقاالت همانند بیشـتر دست نوشـته های دیگر آن دوران، دولت را مسـئول آشـفتگی 
اقتصادی دانسته و به بی پروایی نسبت به بازار متهم می کردند. سیاست اقتصادی تجارت محور آقای 
زابلی در بخش انحصار حاصالت غله و دیپوسازی به کلی به بی راهه کشیده شد. برای درک وضعیت 
اسـفباری که این سیاسـت خلق کرد، بهتر است به گزارشی که نشـریه ی وطن از مردم سمت مرکز و 
شمالی تهیه کرده بود مراجعه کنیم: »قراری که از دوشی اطالع گرفته ایم، زارعین تاله و برفک غله ی 
 از یک پاو و یک چارک1 تجاوز نمی کند، به فاصله ی 35 میل از محل سکونت 

ً
خریداری را که بعضا

خود در گدام دوشـی تحویل می دهند. االن غله ی شـش سـاله  در اندراب و غله ی سه ساله در دوشی 
موجود اسـت و حکومت تا حال موفق به حمل آن نگردیده اسـت. غله ی دوشـی در دکان های بدون 
دروازه و در یک اتاق متصل پل دوشـی انبار شـده، اکثر آن را متک خورده، یک قسمت به اثر رطوبت 
دوباره سـبز گردیدهـ  و شـاید مسـتعد درو شـودـ  با وصف آن نه تنها غله ی سنه ی 1330 بلکه باقیات 
1328 و 1329 که به تصویب شورای ملی عفو گردیده است، به شدت از اهالی تحصیل می شود.«2 
کار آقای زابلی سرانجام در 1330 به جلسات شورای ملی کشید. بحث اصلی تفتیش دیپوهای غله 
و حیف ومیل شدن هزاران تن غله ای بود که به بازار عرضه نشد و در انبارها بگندید و از سوی دیگر، 
آن میزانی هم که وارد بازار شـد، برخالف چیزی که وزارت اقتصاد و زابلی در زمان جنگ وعده اش 
را داده بودند، به بهایی گزاف در دسـترس عموم قرار گرفت. طبق معمول اعضای شـورا در جلسه ای 
تشـریفاتی کوشـیدند تا آنجا که توانشـان می کشـد دیدگان را از نوک هرم قدرت به پایین کشیده و در 
کـف هرم متهمان را از میان کارمندان، مأموران و مؤظفان پایین رتبه بیابنـد. داویـ  که در آن دوران به 
ریش مشروطیت می خندیدـ  به عنوان رئیس شورا بحث متهم بودن یا نبودن شخص زابلی را به رأی 
کشید و همان طور که توقع می رفت، اقلیت 9 نفره شامل غبار و محمودی نتوانستند به اکثریت 73 نفره 
شـامل صالح الدین سلجوقی و داوی بقبوالنند که مسـئول اصلی وضعیت ناگوار اقتصادی، احتکار 
مواد ارتزاقی و متعاقب آن، افزایش روزافزون بهای مواد در بازار شخص آقای زابلی است. در عوض 

و بالفاصله انگشت اتهام به سوی کارمندان ساده و زحمتکش دیپوهای مرکز و والیات دراز شد.3
امـا در همـان سـال 1330، زمزمه هایی از تغییر رویه ی دولت در سـپردن تجارت به شـرکت های 
سهامی به گوش رسید. در شماره ی نخست نشریه ی وطن، خبر این تغییر رویه به صورت طنزآمیز بیان 

شده است: 
»می گویند:

1. تقریباً معادل یک کیلو و هفتصد و پنجاه گرم
2. نشریه ی وطن، سال اول، شماره ی 42، 12 جدی 1330

3. نشریه ی وطن، سال اول، شماره ی 24، 6 سنبله 1330

خدا کند نشر شود.  می گویند قانون انحصارات دولتی از شورا گذشت. 

کاش از مدرک نرخ بوره نباشد.  می گویند معاش مأمورین زیاد می شود.  

به شرط آن که انتظار بلندرفتن نرخ را نکشند.  می گویند ماشین های برق و بافت خرید]اری[ می شود.  

بهتر است تطبیق شود...  می گویند قانون مالیه بر عایدات تعدیل می شود.  

این دیگر به من مربوط نیست.«1   می گویند وکال وسیله ای برای انفاذ قانون ندارند.  

ع عزیز در شـماره ی پنجم نشـریه ی وطن، در مقاله ی »راجع به انحصارات« می نویسد، حال که 
دولت قصد کرده ریاسـت انحصارات دولتی را ایجاد کند و قانون انحصارات را مدون سـازد، دیگر 
نباید اشتباهات گذشته تکرار شود. عزیز کنایه وار می نویسد، اکنون که در قوانین نانوشته درج شده که 
آمار بودجه و میزان مصارف و عواید ساالنه نباید افشا شود، دست کم منبع، ورودی و خروجی عواید 
انحصارات دولتی باید مشخص و واضح باشد. »... عایدات حاصله از انحصارات باید برای تقویه ی 
بودجه ی عادی مصرف نگردیده و برای انکشاف منابع اقتصادی و تدارک وسایل رفاه اجتماعی خرج 
گردد. یک نظر سطحی به تاریخچه ی انحصارات دولتی در ممالک همکیش و برادر ما ترکیه و ایران 
نشان می دهد که ]در[ این ممالک، بودجه ی انکشاف اقتصادی بیشتر از همین ممر تکافو گردیده و با 
وجود نشیب و فرازها و سهو و خطاهایی که احتراز قطعی از آن میسر نیست، نتایج درخشان و ثمرات 
شیرینی به آن ها داده است. کاش امروز می توانستیم نتیجه ی انحصارات چندین ساله ی خویش را با 
حفظ تناسب کم وکیف و شرایط محیطی با نتایج انحصارات ترک و ایران، یعنی خط آهن سرتاسر]ی[ 
 باید محل صرف وجوه حاصله از 

ً
ایران و تأسیسات بانک های صناعتی و کار ترکیه مقایسه نماییم. ثانیا

انحصارات اولتر از همه تقویه ی خود منابع انحصاری باشد؛ تا منافعی که از این انحصارات دستگیری 
 یک حصه ی آن برای توسعه ی فابریکات شکر، تورید ماشین های زراعتی و کمک 

ً
می کند بایستی مثال

و معاونت به دهاقین و زارعین لبلبو مصرف گردد و مازاد آن برای تقویه و انکشاف سایر منابع تولیداتی 
صـرف گـردد.«2 پـس از روی کار آمدن میرمحمدحیدرخان حسـینی، دولت بـه طور جدی طرحی 
را بـرای کنتـرل بازار روی دسـت گرفـت و از »اقتصاد مختلط و رهبری شـده« دم زد. پیـش از آن که 
راهکارهای دولت را تشریح کنیم، بهتر است نیم نگاهی به باورهای عامیانه ی آن دوران از چیزی به نام 
»اقتصاد اسالمی« بیاندازیم. من از میان متونی که قبل از قدرت گیری کمونیسم روسی در افغانستان 
پیرامون پدیده ی اقتصاد اسـالمی نوشـته شدند،3 »نظام مالی در اسالم«4 نوشته ی شاه محمد رشاد را 

1. نشریه ی وطن، سال اول، شماره ی 1، 8 حمل 1330
2. نشریه ی وطن، شماره ی 5، سال اول، 29 حمل 1330

3. چون پس از قدرت گیری کمونیسم روسی در افغانستان متون زیادی در این زمینه نوشته یا ترجمه شدند.
4. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1337 و 1338، صص 348 تا 361
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بسیار مناسب توضیح یافتم. این مقاله به نظر می تواند ردی از توجیهات دینی سیاست اقتصادی دولت 
ظاهرشاهی نیز به دست دهد.

آقای رشاد ابتدا تضاد میان دو نظریهـ  که یکی مالکیت خصوصی را مایه ی بدبختی و فقر و فالکت 
می داند و آن دیگری از آزادی بازار و حق مالکیت دفاع می کندـ  به بحث می کشـد و در پایان تحلیِل 
این تضاد می نویسد: »به جرئت تام باید گفت که پیروان هر دو مکتب در تحلیل و شناسایی انسان و 
مقتضیات آن به خبط و کوتاه نظری نهایی مبتال شده و انسان را مادی محض و مشکالت عائده ی آن را 
تنها و تنها از لحاظ مادیات و تفاوت ها و فوارق طبقاتی آن را نیز به عین سلسله زاده ی اختالفات شان 
در سـطح حیـات مـادی تلقی فرموده انـد.« پس از صـدور این حکم نابجـا درباره ی سوسیالیسـم و 
سـرمایه داری، آقای رشـاد می نویسد که اگر بخشـی از مشکالت و مصائب بشـر از »اوضاع مادی و 
 
ً
زیـادت و نقصـان کمیت ماده و دارایی« نشـئت می گیرد، بخش عمده ای از این مشـکالت نیز کامال
مربوط به »اختالف در استعدادهای متفاوت روحی و قوت و ضعف غرایز و عواطف« است. رشاد در 
گام نخست، به نظر می رسد که تعریف مشخصی از »ماده« و »دارایی« ندارد و ماده گرا را ثروت اندوز 
می داند و یا ماده باوری را به چیزی چون شـی باوری تقلیل می دهد. در گام بعد، ادعا می کند که چون 
 هیچ بهایی به »استعدادهای متفاوت روحی 

ً
سرمایه ساالران و سوسیالیستان ماده گرا هستند پس نتیجتا

و قـوت و ضعـف غرایز و عواطـف« نمی دهند. این بدخوانی ادامه می یابد. می نویسـد آن هایی که بر 
این باورند سـلب مالکیت از افراد سـبب ازبین رفتن تمامی غرایز و حرص و طمع و حسـادت های 
بشری می شود، سخت در اشتباهند. این اولین حکم آقای رشاد به نفع نظام سرمایه داری ست. نکته در 
 برخالف 

ً
اینجاست که سوسیالیسم و در آخر کمونیسم، از هیچ فردی سلب مالکیت نمی کند؛ اتفاقا

این حکم، نظامی که بر پایه ی تحقق عدالت در اجتماع بنا می شود، مالکیت را به افراد بازمی گرداندـ  
 به یک طبقه و یک قشر و یک گروه. نکته ی ظریف دیگر این است 

ً
منتها به تمامی افراد بشر و نه صرفا

که سوسیالیسم و در پایان کمونیسم، هرگز ادعا نکرده که ریشه ی نهاد شر را در دل بشر می خشکاند. 
در هیچ متن مارکسیستی ای حکمی مبنی بر این که »تحقق کمونیسم یعنی تبلور خداگونه ی بشر« دیده 
نمی شـود. تحقق عدالت اجتماعی، دموکراسـی حقیقی و از بین رفتن نظام طبقاتی، هرگز به معنای 
پیروزی خیر مطلق بر شر مطلق نیست. در بحث غرایز بشری باید گفت که آقای رشاد چندین قرن از 
مقاله ی »نظریات فروید به صورت عمومی )1324(« عبدالرحمان محمودی به دور افتاده است. در 
ادامه می نویسد که این دین اسالم است که می تواند میان غرایز مادی و معنوی بشر توازن ایجاد کند؛ 
با این قید که نظام اسالم نیز باید توسط تمامی ابنای آدم با جان و دل پذیرفته شود و همه شمول گردد. 
بـه باور رشـادـ  این باور عامه ی مردم کشـورهای مسلمان نشـین در تمامی دوره هـای تاریخ نیز بودهـ  

»پرنسیپ های اسالمی سرمایه ی معنوی داخلی بوده و ما به تورید آن از خارج ضرورت نداریم و این 
پرنسیپ ها هزاروسیصد سال است که مصاحب خیر و شر ماست«. خوب این پرنسیپ ها چیست؟ 
آقـای رشـاد در موضوع مالکیت فـردی ادعا می کند که »اسـالم به ملکیت فردی اعتـراف دارد.« در 
ادامه می نویسد که »تجمع سرمایه و اندوختن و عدم صرف آن نیز از جمله غرایز و میالن های فطری 
افراد انسـانی شـمرده می شود. در نظر اسالم این میالن و عالقه به مفاد شخصی باید زنده بماند؛ زیرا 
عامل بزرگی برای فعالیت و باعث بذل مجاهدت می گردد. اسالم طرفدار نظامی می باشد که شوق و 
خشنودی طبیعی فرد در آن مراعات شده بتواند. البته سرحد مراعات این شوق انسانی در نگاه اسالم 
آن است که به ضرر جامعه خاتمه پیدا نکند.« این حکم صریح آقای رشاد نشان می دهد که دین اسالم 
ـ دسـت کم با خوانشـی که وی و جمع بزرگی از اسالم شناسـان از آیات قرآنی دارندـ  با حق مالکیت 
فردی ای که سرمایه داری از آن دم می زند، همراهی دارد. اما برخالف سرمایه داری که کوشیده با وضع 
مالیات و قوانین بازدارنده ی دیگر تا حد بسـیار نازلی بر مالکیت و حرص تملک افراد کنترل داشـته 
باشـد، اسـالمـ  به باور آقای رشادـ  این سـازوکار مدیریت را به خود شخص و تقوایش سپرده است. 
بـه همیـن دلیـل در چند جای این مقاله ادعا می کند که در نظام مالی اسـالم، هر فرد مسـلمان وکیل 
 و به طور موقت امانت دار همه ی 

ً
اموال خداوندی اسـت. هیچ چیز از خود فرد نیسـت؛ بلکه او صرفا

چیزهایی ست که پروردگار به وی سپرده است. این باور ساده نتیجه ی بحث آقای رشاد است که »زیر 
 امانت دار آن چیزی ست که خدا به وی سپرده، همه ی مسلمانان به این 

ً
تلقین این نکته که مسلمان صرفا

باور دست می یابند که هیچ چیز متعلق به خودشان نیست بلکه مال عامه ی مردم محسوب می شود.« 
 به اندازه ی نیاز خویش 

ً
بنابراین، دیگر دلیلی ندارد که هیچ فرد مسلمانی مال اندوزی کند و همه »صرفا

از آنچـه مالـک عالم به آنان داده بر می دارند.« و بـه این روش به کلی اختالف طبقاتی ازبین می رود و 
 می توان 

ً
سخن از آن بی معنا می شود. تصور نمی کنم چنین نگاهی نیاز به نقدی جدی داشته باشد؛ صرفا

به این نکته اکتفا کرد که اگر بشرـ  چه مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی و زرتشتی و هندو یا الئیک 
ـ به میزان نیازش از آنچه در این کره ی خاکی وجود دارد برمی داشت، دیگر این همه بحث و جنگ و 
 شکل نمی گرفت. از قضا سوسیالیست ها بر این باورند که بشر باید 

ً
جدال و بدبختی و فالکت اصال

کنترل شـود تا به آنچه سـهمش اسـت قناعت کند و آنچه هسـت و یا از طرف پروردگار به وی ارزانی 
شده، درست در میان همه تقسیم گردد. سوسیالیسم بر آنچه که اسالم به اخالق فردی سپرده، نظام و 
قواعدی مشخص و ضروری وضع کرده است. در ثانی، این حکم که »چون همه چیز از مالک عالم 
است، پس هر فرد مسلمان به اندازه ی نیازش از آنچه هست برمی دارد« خالف حکم پیشین آقای رشاد 
است که »تجمع سرمایه و اندوختن و عدم صرف آن از جمله غرایز و میالن های فطری افراد انسانی 
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شـمرده می شـود. در نظر اسالم این میالن و عالقه به مفاد شخصی باید زنده بماند.« در بخش طرق 
توسعه ی ملکیت، رشاد می نویسد که گسترش ملکیت و افزایش میزان دارایی فردی نباید با احتکار، 
سودخواری، رباخواری، مردم فریبی، حق تلفی طبقه ی کارگر و بی مروتی همراه باشد. رشاد پدیده ی 
سـودخواری را سـرطانی می داند که از بدنه ی کل گیتی بیرون زده اسـت. عدم امتناع از این عمل را 
گونه ای »اعالن محاربه و مقابله با خدا و رسول« می داند. اما از خود نمی پرسد که ماجرای سودخواری 
شرکت های سهامی و انحصارات از 1308 تا 1329 چه بود. نمی پرسد که منطق بانک داری در دولت 
ظاهرشاهی چیست و چرا دولت با احترام شدید از سرمایه داران تقاضا می کند که در مقابل سودهای 
 چطور ممکن است که »افزایش میزان 

ً
کالن در این بانک ها سرمایه گذاری یا سپرده گذاری کنند. اصال

دارایی فردی« بدون کاهش دارایی عامه، استثمار گروهی از مردم و حق تلفی و باج دادن به این و آن و 
تغییر قوانین به نفع سرمایه دار تحقق یابد. با چنین استدالل هایی، آقای رشاد سطح بحث را به مسئله ی 
اسراف و بخل و خساست می کشاند و در آخر نیز تأسف می خورد که هنوز هم این نظام به درستی و 
کمال در کشورهای اسالمی تطبیق نمی شود. اما آنچه که رشاد در مقاله ی »نظام مالی در اسالم« بیان 
داشـته، همواره باور جمع بزرگی از مسـلمانان افغانستان و کشورهای مسلمان نشین بوده است. البته 
چنیـن باوری که با حسـن اخالق، امتناع از مال انـدوزی و دادن زکات و نیکوکاری اختیاری، می توان 
در عین انباشت سرمایه از طرق گوناگون، بر پیچیدگی تضاد طبقاتی فائق آمد، در نظر دولت مدارانی 
 مالطی1 بود برای بستن دهان های 

ً
چون زابلی و داوودخان و شخص شاه هیچ رنگی نداشت و صرفا

باز نمازگزارانی که زیر منابر این دولت مداران می نشستند و حظ2 می بردند.
رشـاد آخونـد نبود، اما دولت در موقعیتی قرار نداشـت که وی و در کل قـدرت آخوندها را جدی 
بگیرد. این را می توان از عملی شدن طرح کشف حجاب دریافت و از قیام قندهار که علیه این طرح 
راه اندازی شد و بالفاصله به شکست انجامید. برخالف باورهای ارتجاعی، دولت مصمم بود که مسیر 
توسعه ی اقتصادی را با توسل3 به منطق آزادی بازار و دخالت نسبی دولت و حفظ حق مالکیت فردی 

طی کند. 
سـیزده سـال پس از تأسـیس ریاسـت انحصارات دولتی )1330( در سـالنامه ی 1342ـ  1343 
می خوانیم که »انحصارات در ممالکی که عواید ملی شان از ناحیه ی صادرات و واردات متوازن نباشد، 
نقش مهمی را بازی می کند. حکومت که تا مدتی انحصار موتر، پترول و شکر را به دست مؤسسات 

1. شــفته، مخلوطــی از شــن، ماســه و آهــک کــه در کارهــای ســاختمانی بــه کار مــی رود. در ایــن جملــه در معنــی اســتعاره ای 
خــود بــه کار رفتــه اســت.
2. خوشی؛ لذت؛ بهره؛ نصیب

3. به وسیله ی چیزی به کسی نزدیکی جستن؛ وسیله قرار دادن؛ دست به دامن شدن

شخصی داده بود، باالخره به این نتیجه رسید که اداره ی آن توسط سرمایه ی دولت و خود دولت بهتر 
و کنترل آن اساسـی تر به عمل می آید. چه مداخله ی دولت در امور اقتصادی از نگاه سیاسـت اقتصاد 
اجتماعی، مطابق اقتصاد عصر حاضر می باشد؛ به خصوص در مملکت ما که هنوز تولیدات و صنایع 
به پایه ی انکشـاف حقیقی خود نرسـیده، لزوم تعمیل این امر حتمی به نظر می رسـد.«1 همچنین در 
سـالنامه ی 1336ـ  1337 می خوانیم که هدف تشـکیل ریاست انحصارات دولتی، کاهش نظام مند 
واردات برای تثبیت موازنه میان واردات و صادرات کشور بود.2 ریاست انحصارات دولتی برای شروع 

در سال 1334، بر پایه ی سیاست تمرکز سرمایه، دست به تأسیس چندین شرکت جدید می زند: 
با سرمایه ی ابتدایی 60 میلیون افغانی شرکت صادراتی پشم   

با سرمایه ی انتهایی 30 میلیون افغانی شرکت صادراتی قالین   

با سرمایه ی 7 میلیون و 500 هزار افغانی شرکت صادراتی میوه   

در کابل و 7 میلیون افغانی در قندهار     

با سرمایه ی ابتدایی 1 میلیون و 500 هزار افغانی شرکت ترانزیتی و بارچاالنی  

با سرمایه ی 3 میلیون افغانی  شرکت کلمو )روده(   

با سرمایه ی 200 میلیون افغانی شرکت صادراتی نباتات طبی )تریاک( 

با سرمایه ی 4 میلیون و 500 هزار افغانی شرکت صادراتی حبوبات مزارشریف 

با سرمایه ی 2 میلیون و 500 هزار افغانی شرکت صادراتی کنجد و زغر کابل و مزار 

     در کابل و 7 میلیون افغانی در مزار
با سرمایه ی 10 میلیون افغانی3 شرکت صادراتی پوست بز و گوسفند 

دولت در بخش بانک داری نیز دسـت به اصالحات گسـترده ای می زند. برای بررسی نقش دولت 
در تشـکیل و حمایـت از بانک هـا می توان بـه مقاله ی مفصل »بانک داری در افغانسـتان«4 نوشـته ی 
محمدابراهیم عفیفی رجوع کرد. عفیفی می نویسـد که در اوایل و پس از تشـکیل بانک ها )1309(، 
دولت کوشید تا با همکاری تجار بانک ها را همانند شرکت های تجارتی به بخش خصوصی واگذار 
کند. این برنامه در ابتدا و به باور عفیفی بسیار موفق عمل کرد و سبب رشد اقتصادی کشور شد. اما در 
ادامه هنگامی که بانک ملی تأسیس شد )1312( و دولت 3 میلیون افغانی سهمیه پرداخت، فعالیت 
بانک ملی نیز به کندی گرایید. »شاید بزرگترین علت این که کار مؤسسه  به منظور مذکور از پیش نرفت، 

1. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1342 و 1343، ص 280
2. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1336 و 1337، ص 356

3. سالنامه ی افغانستان ریاست مستقل مطبوعات، ، 1334، صص 319 تا 322
4. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات،  1331، صص 209 تا 219
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دخول سرمایه ی دولت بوده باشد؛ چه با دخول سرمایه ی دولت بیروکراسی و فرمالیته بازی نیز توأم آمد 
و می آید.« از این پررنگ دیدن بروکراسـی و فرمالیته بازی مشـخص می شود که آقای عفیفی مخالف 
سرسخت دخالت دولت در بازار است و تصور می کند که راه منطقی و اصولی توسعه، به کار افتادن 
دست نامرئی آدام اسمیت و خلع ید دولت است. البته سوسیالیست ها نیز بر خلع ید دولت از تمامی 
امور زندگی بشر تأکید می کنند؛ با این تفاوت که این خلع ید، پس از نابودی کامل طبقات و گذار به 
جامعه ی بی طبقه انجام می شود. در ادامه عفیفی با اشاره به بیالنس بانک ملی در سال 1330 می نویسد 
که »میزان حسـابات جاری بانک ملی 75557487.78 افغانی و حسـاب امانت 7621167.88 
افغانی و صندوق پس انداز 1171832.78 افغانی« است. به باور عفیفی، دو دلیل عمده ی پایین بودن 
سطح حسابات جاری، امانت و پس انداز در بانک ملی، عدم امنیت حقوقی و ناآشنایی مردم با نظام 
بانک داری اسـت. با این حال مشـخص اسـت که دالیل عمده، پایین بودن سـطح درآمدزایی مردم، 
ند در بازار بوده نه آن موارد جزیی که آقای عفیفی به آن اشاره کرده 

ُ
کشاورزی سنتی و چرخش پولی ک

است. بانک دومی که عفیفی بر روی آن انگشت گذاشته، د افغانستان بانک است. سرمایه ی ابتدایی این 
بانک در سال 1329، 120 میلیون افغانی بوده و ذخیره ی بانکی آن به 49532028.14 افغانی  رسیده 
است. در سال 1326 از دل اساسنامه ی د افغانستان بانک، مؤسسه ی »کسه ی عمرانی« بیرون می زند. 
آن طور که اساسنامه پیشنهاد کرده بود، هرگاه معامالت قرضه دهی کسه ی عمرانی به سطح 50 میلیون 
افغانی رسـید، این مؤسسه می تواند تبدیل به بانک رهنی مستقل شود. وظایف این مؤسسه پرداخت 
کمک هزینه های عمرانی، هزینه در بازسـازی و زیباسـازی شهری و کمک به افزایش سطح بهداشت 
و درمان عمومی خوانده شده بود. سرمایه ی مؤسسه ی رهنیـ  دست کم تا هنگام نوشتن این مقاله در 
1331ـ  30 میلیون افغانی بود. آقای عفیفی در پایان پیشنهاد می کند که دولت و سرمایه گذاران، بخشی 
از سرمایه ی شان را به تأسیس بانک های »زراعتی، صرفه جویی، تعاونی، پوستی و بلدی« اختصاص 
دهند تا نظام بانک داری به مراکز شهرها و حتی روستاهای دورافتاده ی کشور گسترش یابد و سبب رونق 
کسـب و کار شـود. این اتفاق می افتد و دولت سیاست گسـترش بانک های غیرتجاری را روی دست 
می گیرد. در سال 1333 و بر پایه ی پالن اول اقتصادی داوودخان، »بانک زراعتی و صنایع روستایی« 
تأسیس می شود. در واقع این نخستین بانک کشاورزی برای حمایت از دهقانان و محصوالت زراعتی 
کشـور محسـوب می شـد. »بانک متذکره حاوی شـعب مرکزی و ایاالتی بوده و به صفت کوپراتیف 
کریدتی زراعتی حاضر اسـت به غرض توسـعه و تقویه ی بنیه ی زراعتی و حفر کاریزها و پخته کاری 
دهنه های حقابه ی مزروعی و به کار انداختن آب های خارج از اسـتفاده در مقابل اخذ مفاد جزیی با 
زارعین بی بضاعت مملکت مساعدت نماید و هم آماده است هر نوع ماشین و لوازم صنایع روستایی 

از خارج تورید و به غرض تعمیم صنایع در مقابل اخذ مفاد کمتر به دسترس عالقه مندان بگذارد.«1 
بعدها خواهیم دید که این بانک در عرضه ی خدماتی که ادعا کرده تا چه میزان موفق عمل کرده است. 
بانک بعدی ای که در همین سال تأسیس می شود، »پشتنی تجارتی بانک« است. این بانک با سرمایه ی 
ابتدایی 120 میلیون افغانی به غرض توسعه و بهبود اوضاع تجاری، تهیه ی ارزهای خارجی و کمک 
مالی به افرادی که »زیورات و اجناس قیمت دار« را به عنوان ضمانت به بانک می سپارند، ایجاد شد. 
بانک رهنی و تعمیراتی پس از ناتوانی مؤسسه ی کسه ی عمرانی در پرداخت قروض مناسب به مأموران 
دولتی سراسر کشور ایجاد شد. »بانک متذکره به عهده گرفته است که عالوه بر انجام دادن معامالت 
رهنـی، در هر سـال یک تعداد عمرانات مـدرن2 و صحی که متضمن کافه ی احتیاجات مبرم فامیلی 
مأمورین باشد، مطابق به پالن شهرسازی به قیمت مناسب تهیه نموده، به دسترس مأمورین بگذارد و 
هم در قسمت تعمیرات دوایر دولتی و انکشاف هوتل ها فعالیت های اساسی بروز دهند.« این بار اما، 
دولت اشتباه گذشته را تکرار نمی کند و نه یک نفر را در رأس امور تجاری و بانک داری قرار می دهد و 

نه هم آن طور که آقای عفیفی آرزو می کرد، بانک ها را به سرمایه داران منفرد می سپارد.
 دولت برای نخسـتین بار کمیسـیون تثبیت نرخ ها را نیز ایجاد می کند. گزارشی که وزارت اقتصاد 
در سـالنامه ی 1333 در این مورد ارائه می کند بسـیار جالب توجه اسـت. در بخشـی از این گزارش 
چنیـن می خوانیـم: »می توان گفت از سـال ها به این طرف تجـارت و بازارهای تجارتی ما از شـکل 
بازارهـای محلی و بومی یک قدم فراتر ننهـاده و کوچکترین تحول اقتضایی را که دنیای امروز در هر 
امری از امور زندگی پدید آورده اسـت، به خود قبول نکرده، بلکه واضح تر گفته شـود، تجار ما هنوز 
هم مانند ادوار پیشین پارچه ی مالی خود را به قیمتی خریده و به قیمتی که اراده ی شخصی و حرص 
و آز بی حساب شـان بدان قناعت کرده اسـت، بدون در نظر داشتن حساب جمعیت و مفاد عادالنه ی 
اجتماعی آن را به فروش رسـانده اند.«3 می بینید که چطور با معیشـت و در کل زندگی و افکار مردم 
بازی می شود. از 1308 تا 1329 همه ی دولت مداران و سیاست گذاران اقتصادی ادعای شان این بود 
که اگر در هیچ حوزه ای پیشـرفت چشـمگیری دیده نمی شود، دسـت کم در بخش تجارت نمی توان 
پیشرفت ها را نادیده گرفت. اما، در سال 1333، دیدگاه رسمی وزارت اقتصاد ُچنین تغییر می کند. به 
هر حال کنترل قیمت ها قدمی رو به جلو محسوب می شودـ  آن هم سه سال پس از نشر مقاله ی صعود 
نرخ های محمدصدیق فرهنگ. »وزارت اقتصاد ملی... از همه اولتر به تشتت و پراکندگی وضع بازار 
ملتفت شده و برای این که از این تشتت و پراکندگی که دوام با تموج بی اساس نرخ های مواد وارداتی 

1. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، ، 1333، ص 120
2. اصل: مودرن

3. همان، ص 227
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پالن اقتصادی داوودخان: تمرکز بر کشاورزی

هنگامی که داوودخان در سال 1332 بر کرسی نخست وزیر تکیه زد، مردم به شدت گرفتار بحران 
کمبود غله بودند. خشکسالی در سال 1331 سراسری شد و آن قدر به محصوالت کشاورزی آسیب 
رساند که خطر قحطی همه ی مردم شهر و روستا را تهدید می کرد. به همین دلیل »برای رفع صعود نرخ 
و پیش بینی از مخاطره ی قحطی غله، نظر به ارشاد و هدایت واالحضرت سپه ساالر غازی صدراعظم 
ـ شـاه محمود خانـ  وزارت اقتصاد ملی مطالبه ی کمک برای به دسـت آوردن 10 هزار تن غله را از 
شق امداد تخنیکی نقطه ی چهار ترومن نموده و در نتیجه حکومت آمریکا به اساس مراجعه ی دولت 
افغانسـتان دادن قرضه 1.5 میلیون دالر برای خریداری تخمین 10 هزار تن غله از طرف اگزم بانک 
موافقه نمود.«1 کشوری که به گفته ی نظیف شهرانی به استثنای دوره ی هرج ومرج حبیب الله کلکانی، 
از روز کسب استقاللش در 1919 تا کنون، همواره به کمک های خارجی وابسته بوده و هرگز نتوانسته 
مستقل باشد، در دوره هایی چون دوره ی زوال واالحضرت سپه ساالر غازی صدراعظم چنین به پرتگاه 
قحطی و گرسنگی کشیده شده است. داوودخان برای پیشگیری از فاجعه، در 1332 به وزارت مالیه 
دسـتور می دهد تا یک بار و برای همیشـه معضل گدام های غله را حل و فصل کند. وزارت مالیه دو 
سـال پس از درج شـکایت از وضعیت گدام های غالت در نشریه ی وطن، سرانجام به همان نتایجی 
می رسد که مردم معمولی رسیده بودند: »در نتیجه ثابت شده که گدام های متذکره با این که از نقطه نظر 
ایجابات فنی معمول جهان تعمیر نگردیده است، برای حفظ غله نیز الی یک مدت طوالنی مساعد 
دیده نمی شود. لهذا، در نتیجه ی یک سلسله سنجش های اساسی بر این قرار داده شد تا چنان گدام های 

1. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1331، ص 302

 تجویز 
ً
بـود، جلوگیـری به عمل آید و تفاوت نرخ ها ازبین رفته و تثبیت در امـور نرخ ها پدید آید، اوال

نمودند تا دکانداران مرکز تکت های قیمت جنس را باالی اجناس خود نصب بنمایند... وقتی این امر 
 مرحله ی دوم تثبیت نرخ ها و جلوگیری از گران فروشی که عبارت از کنترل نرخ ها 

ً
تطبیق شد... متعاقبا
بوده، فرا می رسد.«  
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اساسی تعمیر شود که دارای ظرفیت وسیع بوده و هم بتواند غله بدون از تصادف به کدام امراض نباتی 
الی مدت درازی در آن نگه داشته شود.«1 پس از نشر گزارش وزارت مالیه، دولت تصمیم گرفت تا از 
تجربه و ظرفیت شوروی بهره برده و با کمک مالی این کشور، دو سیلوی بزرگ را در کابل و پلخمری 

اعمار کند. 
وزارت مالیه در 1334 آماری از »میزان عمومی مالکین و مواشی و محصول والیات افغانستان« 
ارائه می کند که با این که دقیق نیست؛ اما، برای درک وضعیت روستانشینان آن دوره بسیار به کارمان 
می آید. این آمار بر اسـاس میزان مالیه دهندگانی تنظیم شـده که تا سال 1334 در دفاتر دولتی ثبت نام 

شده اند. 
934782 نفر »مالکین   

16626719 مواشی   
2»39013003 اندازه ی محصول  

سـپس با تفصیل آمار مالکان زمین های کشـاورزی تک تک والیت ها را نظر به نوعیت و مساحت 
زمین ارائه می کند و در آخر به مجموعه ی ذیل می رسد:

مقدار عمومی اراضی به جریب:

5096723 جریب رودبار   

454079 جریب چشمه سار   

615143 جریب کاریزی   

3389048 جریب للمی   

9554993 جریب میزان عمومی اراضی به جریب 

22500925 افغانی مقدار عمومی مالیه به افغانی 

تعداد مالکین:

257872 نفر از 0 الی 2 جریب  

265243 نفر از 3 الی 20 جریب  

32344 نفر از 21 الی 30 جریب  

26240 نفر از 31 الی 50 جریب  

1. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1332، صص 69 و 70
2. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1334، ص 406 به بعد

16034 نفر از 51 الی 70 جریب  

6450 نفر از 71 الی 100 جریب  

4556 نفر از 101 الی 150 جریب  

2379 نفر از 151 الی 200 جریب 

5317 نفر  از 201 الی 300 جریب 

874 نفر از 301 الی 400 جریب 

709 نفر از 401 الی 500 جریب 

1208 نفر از 500 جریب به باال  

619190 نفر میزان عمومی مالیه دهندگان 

ایـن آمـار را پیـش از همـه، باید آن هایی کـه به طرح مزارع اشـتراکی ریشـخند می زنند بخوانند. 
آن هایـی که هیچ دید تاریخی و واقع بینانه ای به سـطح فالکـت و بدبختی و محرومیت مردم ندارند و 
چپ هراسی شـان همواره به آن ها حکم می کند که چشـمانتان را بر روی تاریخ ببندید و به سفسـطه 
برخیزید، نمی توانند درک کنند که چرا جمعی بر علیه چنین نظامی بپاخاست و فریاد کشید: نه! این 
ظالمانه است. این نظام آسمانی نیست، االهی نیست، عقالنی نیست و از همه مهمتر انسانی نیست. 
خودمـان بر سـر خودمـان آوارش کردیم و اکنون بایـد خودمان آن را اصالح کنیـم. حامیان مالکان و 
 بر پایه ی آمار رسمی و حتی نادقیق فوق، چرا 

ً
منتقدان اشتراکی سازی، هرگز از خود نپرسیدند که مثال

1208 نفر از جمعیت 15 میلیونی آن دوران کشور، هر یک مالک بیش از 500 جریب زمین باشند؟ 
 چرا تنها 

ً
 مالک کمتر از 2 جریب زمین باشـند؟ و یا اصال

ً
چرا بیش از 250 هزار نفر، هر یک صرفا

934782 نفر مالک کل اراضی و کل مواشی افغانستان باشند؟ پس باقی مردم چی؟ هنگامی که ادعا 
می کنیم که افغانستان کشوری زراعتی ست، آیا از خود پرسیده ایم که در این کشور زراعتی جدا از این 
100 هزار نفر، باقی مردم »زراعت پیشـه و دامپرور« چطور روزگار می گذرانند؟ آن ها که مالک هیچ 
چیز جز توان بازوی خود نیستند، آن ها که زیر ستم مالکان زمین و مواشی کمر خم کرده اند، آیا حق 

ندارند از تغییر بنیادین مناسبات اجتماعی و تصاحب دسترنج شان دم بزنند؟ 
برای شـناخت بیشـتر مسـئله ی ارضی در افغانستان، بهتر اسـت به مقاله ی »جغرافیای اقتصادی 
 7 سـال پس از آمار 

ً
افغانسـتان«1 نوشـته ی دکتر غالم عمر صالح رجوع کنیم. در این مقاله که تقریبا

وزارت مالیه نوشته شده، به گمانم برای نخستین بار و به صورت دقیق روستاییان کشور از لحاظ میزان 

1. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات،1340ـ  1341،ص 71 به بعد
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مالکیت فردی، پیشه و سطح درآمد طبقه بندی شده اند. صالح می نویسد که از اراضی کشور سه طبقه 
اسـتفاده می کند: مالکان اراضی، اجاره داران و کارگران زراعتی )کشـتمندها(. مالکان اراضی بزرگ 
 در حواشـی شـهرها خانه و زمین دارند. اکثرشـان کار نمی کنند چون خرج و مصارفشـان از 

ً
معموال

اجاره ی زمین های کشاورزی تأمین می شود. این مالکان بزرگ، کاریز و نهر مختص به خود را دارند 
و به راحتی زمین هایشان را آبیاری می کنند و آسیاب های شخصی شان را به کار می اندازند. این طبقه 
حتی آب کاریز و نهر زمین هایشان را نیز می فروشند. »همچنین دهقانخانه های متوسط در افغانستان 
وجود دارد که تعداد نفوس هر یک آن ها از 20 فرد تجاوز نمی کند و اراضی مربوط این نوع دهقانخانه 
نیز به کرایه داده می شود. در صورتی که یک اجاره دار مالک افزار زراعتی، حیوانات قلبه و تخم باشد، 
در آن صورت گاهی نصف و گاهی 2 بر 3 محصول زراعتی به صورت عمومی به زارع برمی گردد که 
آن هم به مناطق مختلف مربوط است.1 اما اگر گاهی افزار زراعتی و حیواناتی که به غرض زراعت از 
آن ها در قلبه استفاده می کنند، از مالک زمین باشد، 4 بر 5 حصه ی محصول زراعتی حصه ی مالک 
زمین و 1 بر 5 آن مزد اجاره دار می شود. باالخره در صورتی که همه ی وسایل زراعتی به شمول تخم از 
طرف مالک زمین تهیه گردد، اجاره دار شرایط یک کارگر زراعتی را پیدا می کند که در این صورت 9 
بر 10 حصه ی محصوالت زراعتی حق مالک و 1 بر 10 آن حصه ی کارگر زراعتی می شود.« این است 
منطق فئودالیسم. از 1308 تا 1329 عبدالمجید زابلی در پی رشد سرمایه داری تجاری و انحصارگرا 
در شـهرهای کشـوری بود که در روستاهایش یک کشتمند زیر آفتاب سـوزان و در دشت های وسیع، 
کل سال جان می کند تا شب را با شکم خالی نگذراند و توانی برای کار فردا باقی گذارد. نه به عنوان 

ــا اصــل محصــول پرداخــت می شــد؛  ــه جنــس و ی ــد بســیاری از کشــورهای آســیایی ب ــه در افغانســتان همانن 1. بهــره ی مالکان
ــر از نظــام  ــه هــر حــال بهت ــا، ب ــد؛ ام ــه وجــود می آم ــل توجهــی در ســود اجــاره داران ب ــا این کــه تفــاوت قاب ــن جهــت ب بدی
اجاره گیــری کامــل زمیــن و محصــول و همچنیــن پرداخــت وجــه نقــدی در غــرب بــود. مارکــس در فقــر فلســفه در ایــن مــورد 
چنیــن می نویســد: »تــا زمانــی کــه نیازمنــدی موجــب شــود کــه کلیــه ی محصــوالت کشــاورزی ای کــه بــه بــازار آورده می شــوند 
ــادل  ــن تع ــن جهــت ای ــه ای ــن می گــردد. ب ــن محصــوالت تعیی ــر اســاس مخــارج گران تری ــازار ب ــد، قیمــت ب ــداری گردن خری
قیمت هــا ـ کــه در اثــر رقابــت و نــه بــه خاطــر مســاوی بــودن حاصل خیــزی زمیــن بــه وجــود آمــده اســت ـ موجــب می شــود 
کــه مالــک زمیــن مرغوب تــر از هــر صــد کیلــو غلــه ای کــه اجــاره دارش می فروشــد، 10 فرانــک بیشــتر بهــره ی مالکانــه بــه دســت 
آورد. فــرض کنیــم کــه قیمــت غلــه بــه وســیله ی مــدت کاری کــه بــرای تهیــه ی آن الزم اســت تعییــن می شــود، در ایــن صــورت 
صــد کیلــو غلــه ای کــه از زمیــن مرغوب تــر بــه دســت آمــده بالفاصلــه بــه 10 فرانــک بــه فــروش خواهــد رســید، در حالــی کــه 

قیمــت همیــن مقــدار غلــه کــه از زمیــن نامرغوب تــر حاصــل شــده باشــد، 20 فرانــک خواهــد بــود.« 
فقر فلسفه، کارل مارکس، بازنویسی یاشار آذری، نشر انترنتی: نشر کارگری سوسیالیستی، 1384، صص 170ـ  171

بــا این کــه در افغانســتان نیــز قیمــت غلــه بــر اســاس مدت زمــان کاری کــه بــرای آن صــرف شــده تعییــن نمی شــد، دســت کم 
اجــاره داران در عــوض پرداخــت بهــره ی نقــدی بــه مالــک زمیــن، اصــل محصــول را قســمت می کردنــد. امــا، همیــن نظــام نیــز 
در نیمــه ی دوم قــرن بیســتم کم کــم تضعیــف شــد و ســودخواران از نیازمنــدی کشــتمندان سوء اســتفاده کــرده و زمین هــا را بــه 
اجــاره ی کامــل آن هــا می ســپردند و همه ســاله بــه دلیــل عــدم پرداخــت اجاره بهــا، بــر درصــدی سودشــان و قــروض دهقانــان 

می افزودنــد.  

یک کمونیست، بلکه به عنوان یک لیبرال، یک مسلمان، یک نهیلیست بی خیال در مقابل همه چیز و 
همه کس، لحظه ای باید تأمل کرد در کشـوری که وزیر زراعتش، وضعیت کشـت وکار و مالداری را 
فاجعه بار و ناامیدکننده می خواند، چگونه کشتمندی می توانسته با غرور 1 سهم از 10 حصه ی محصول 

را بردارد و به خورد خانواده اش بدهد. 
در گرماگرم تمرکز بر توسعه ی کشاورزی در کشور، محمداکبر پامیر برای سالنامه ی 1333 مقاله ای 
را زیـر عنـوان »بانک زراعتی و صنایع روسـتایی«1 می نویسـد و ابتدا ادعا می کند کـه این بانک »باید 
حداقل پنجاه سال قبل در این مملکت شروع به کار می نمود.« پس از تأسف خوردن، شرایط استفاده 
از قرضه های بانک زراعتی را تشریح می کند. یک دهقان در وهله ی نخست باید بداند که قروض در 
برابر ارائه ی »گروی شرعی زمین ها« پرداخت می شود. »از مشتری سه نفر ضامن هم تقاضا می شود 
 یک نفر آن ها باجایداد و بارسوخ باشد.« مشخص نیست که این بانک برای زمین داران و 

ً
که باید اقال

فئودال ها تسـهیالت فراهم می سـازد یا برای کشاورز بی زمین و حتی بی اعتبار. فلسفه ی وجودی این 
 چندان 

ً
بانک، کمک به کشتمندان و دهقانان بی بضاعت بوده؛ اما، از یک سو زمین دار و ارباب ده اساسا

نیازی به تسـهیالت و قروض بانک زراعتی و صنایع روسـتایی ندارند و از سـوی دیگر کشـتمندان و 
دهقانان بی بضاعت نیز نه قادرند قباله ای گرو بگذارند و نه هم کسی ضامن شان می شود. پس از مدتی 
این طرح تعدیل می شـود: »مشـکل گرفتن سه نفر ضامن باجایداد هم حل گردید و عوض این که سه 
نفر ضامن باجایداد گرفته شود، به یک نفر اکتفا کردیم و از جانب دیگر زمین داری که نمی تواند این 
یک نفر ضامن را تهیه کند، می تواند عوض ضامن با جایداد فقط ضامن سـر داده و یک مقدار زمین 
دیگر خود را طور ضامن زیر مراقبت بانک بگذارد.« به هر حال از این طرح نیز بخش بزرگی از مردم 
 10 سـال بعد دولت در پالن دوم اقتصادی 

ً
 کشـتمند و برزگر بودند بی نصیب ماندند. تقریبا

ً
که صرفا

تصمیم می گیرد تا بخشی از زمین های دولتی را در اختیار دهقانان بی زمین قرار دهد. برای شناسایی 
کشتمندان و افراد بی زمین طرح تثبیت ملکیت ها روی دست گرفته می شود و این طرح ناکامل باالخره 
میزان، مساحت، نوعیت و موقعیت زمین های دولتی را مشخص می سازد. »این اقدام دولت جهت آن 
صورت گرفته است که عده ی کثیر اهالی کشور که از داشتن زمین محرومند، صاحب زمین شده، به 
اثر زحمتکشی های ممتد و تملک شان، مقدار استحصاالت مواد زراعتی افزونتر شود و از طرف دیگر 
جاروجنجال های دولت از ناحیه ی این گونه زمین ها کمتر و عواید فروش آن به خزینه ی دولت انتقال 

یابد.«2 
اکنون می توانیم با یک پس زمینه ی مشخص پالن نخست پنج  ساله ی اقتصادی را سنجش کنیم. 

1. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1333، ص 434 به بعد
2. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1342ـ  1343، ص 226
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پیش از آن که داوودخان با همراهی وزیر مالیه اش پیش نویس پالن نخسـت اقتصادی را به ظاهرشـاه 
پیشـکش کند، شـاه محمودخان در صدد تدوین یک طرح اقتصادی برای توسعه ی کشور برآمده بود. 
 
ً
وزارت اقتصاد پالن را در اواسـط سـال 1330 به کابینه ی شـاه محمود پیش کرد. در سال 1331 عمال
کمیسـیون های مربوط به »پالن عمومی اقتصادی و اجتماعی«1 تشـکیل شدند. پالن توسعه از طرف 
سازمان ملل متحد به وزارت اقتصاد پیشنهاد شده بود؛ اما، مشخص است که ایده ی اصلی بر اساس 
چارچوب فعالیت های اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی ترتیب یافته بود. با این حال پیش از آن که قدمی 
برداشته شود یا حتی کار کمیسیون  به اتمام برسد، شاه محمود خلع قدرت می شود و داوودخان جایش 

را می گیرد. پالن عجوالنه ی داوودخان در هفت بخش مشخص ترتیب یافته بود: 
زراعت و آبیاری

مواصالت و نقلیات
خدمات عامه

صنایع و معادن
تجارت

پول و بانک داری
فینانسمان پالن

آن طـور که در سـالنامه ی 1332 آمـده،2 »زراعت از نظر اهمیـت و قدامت، مهمترین فصل پالن 
را« تشکیل می داد. برنامه های کشاورزی به بخش های »مدافعه ای«، »اصالحی« و توسعه ای« تقسیم 
می شد. مدافعه و پیشگیری از امراض و آفات حیوانی و گیاهی، اصالح نسل دام ها و برخی از گیاهان 
مصرفی و ساخت و توسعه ی بندها، کاریزها و آبیاری اراضی لم یزرع اهداف عمده ی پالن در بخش 
کشاورزی بودند. قرار بر آن بود تا با تطبیق مواصالت و نقلیات، به طول 1 هزار کیلومتر از جاده های 
مهم کشـور پخته کاری و قیرریزی شـود و میدان های هوایی شـهرهای مهم نیز اعمار گردند. بخش 
مشخصی از بودجه ی پالن نیز به توسعه ی مخابرات اختصاص یافت. در بخش معارف، پیش از آن 
در سـال 1331 طرح راه اندازی مکاتب دهاتی در سراسـر روی دست گرفته شـده و تا اندازه ای موفق 
عمل کرده بود و قرار بر آن شد تا این طرح بر اساس پالن اول توسعه یابد. »مکاتب دهاتی عبارت از 
آن مؤسسـات تحصیالت ابتدایی اسـت که به مقصد تعلیم وتربیه اطفال دهاتی در جاهایی که الی 5 
کیلومتر نزدیک آن مکتب اساسی نیست، افتتاح ]شده[ و طالب در شمول و اخراج از آن مختارند.«3 

1. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1331، ص 283
2. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1332، ص 68 به بعد

3. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1331، ص 111

بخش توسعه ی صنایع، بیشتر بر تولید برق و گسترش شبکه ی برق رسانی تمرکز یافته بود. فینانسمان 
پالن نیز از لحاظ مصرف به سه تصنیف مشخص تقسیم شده بود: فصل حکومتی، فصل بلدی و فصل 
خصوصی. فصل حکومتی به دو بخش مصارف عادی و مصارف توسعه ای تجزیه شده بود که مجموع 

این دو نظر به سال قرار ذیل بود:
1779.495 میلیون افغانی    1335

1970.279 میلیون افغانی    1336

2070.292 میلیون افغانی    1337

2162.525 میلیون افغانی    1338

2079.321 میلیون افغانی       1339

قرار بر این بود که بودجه ی پالن پنج ساله نیز از سه مسیر »واردات حکومت«، »استقراض و امداد 
خارجی« و »سرمایه ی خصوصی« تأمین شود. در همین ابتدا باید گفت که استقراض و امداد خارجی 
 در جریان 

ً
 پیش بینی شده بود و اساسا

ً
و همچنین سرمایه گذاری بخش خصوصی، در این پالن صرفا

تدوین پالن هیچ تعهد یا قرارداد ابتدایی با کشورهای کمک کننده و شرکت های خصوصی برقرار نشده 
 از کجا 

ً
 مشـخص نبود که بخش قابل توجهی از بودجه ی پالن توسـعه دقیقا

ً
بود. به بیانی دیگر، اصال

و توسط چه کس، نهاد یا کشوری تأمین می شود. اگر به میانه ی پالن پنج ساله و به سال های 1336 و 
1337 رجوع کنیم آمار دقیقتری از بودجه ی پالن به دست خواهیم داد: 

»مصارف انکشافی حکومتی در پالن پنج ساله:

40.6 فیصد 2249.3 میلیون افغانی  زراعت و آبیاری  

28.3 فیصد 1625.1 میلیون افغانی   حمل ونقل و مخابرات  

12.7 فیصد 728 میلیون افغانی   صنعت   

11.4 فیصد 652.7 میلیون افغانی   خدمات اجتماعی  

4.2 فیصد 242.7 میلیون افغانی   معادن   

2.8 فیصد 65.3 میلیون افغانی   متفرقه   

مجموع مصارف اداری و عادی دولت در ظرف پنج سـال پالن بالغ بر 5081.3  میلیون افغانی 
می شود که با این ترتیب مجموع مصارف عادی و انکشاف پالن مساوی به 10789.4 میلیون افغانی 
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می گردد.«1 قرار بر این بود که 75 درصد بودجه ی توسعه ای پالن از منابع داخلی و 25 باقی مانده از 
منابع مالی خارجی به دسـت آید. اکنون می توانیم به گزارش سـال 1337 استناد کنیم. »وزارت پالن 
که مسـئولیت اساسـی پیشـرفت پالن اقتصادی مملکت را به دوش دارد، سعی ورزیده است تا از هر 
منبع خارجی که ممکن باشد امداد بهتر و بیشتر برای پالن های انکشافی مملکت حصول نماید. این 
 سازمان ملل متحد و اداره ی همکاری بین المللی 

ً
کوشش و اقدامات بی نتیجه نمانده است؛ زیرا قبال

آمریکا تنها دو منبعی بود که امداد می نمودند.«2 به این دو، کشورهای فرانسه، آلمان غربی و شوروی 
نیز افزوده می شوند. 

700603 دالر  سازمان ملل متحد   

24143000 دالر اداره ی همکاری بین المللی آمریکا  

همچنین دولت افغانستان برای کسه ی صناعتی یک قرضه ی 25 میلیون دالری از بخش توسعه ای 
اضالع متحده ی آمریکا درخواست کرد که مشخص نشد آمریکا این قرضه را به افغانستان پرداخت 

کرد یا خیر. 
160000 دالر برای سروی دریای کوکچه جمهوریت فدرال آلمان غربی   

در حال رایزنی فرانسه، جاپان، چکسلواکیا و شوروی  

اما چرا پالن اقتصادی اول موفقیت نسبی داشت و نتوانست به طور کامل تطبیق شود؟ چون خالی 
کمک ها و قرضه های خارجی و سـرمایه گذاری بخش خصوصی هرگز پر نشـد. سیاسـت اقتصادی 
داوودخان بر توسعه ی زراعت تمرکز یافته بود؛ ولی سازمان ملل متوجه مشکل گسترده و شایع کشور 
یعنی بهداشت و درمان بود، آمریکا گرفتار طرح توسعه ی وادی هلمند بود و شوروی نیز جز جاده سازی 
و توسـعه ی شـبکه ی برق رسـانی به سـایر بخش ها عالقه ی چندانی نداشت. اما شـخص خودرأی و 
دیکتاتوری چون داوودخان نمی توانست اولویت های شوروی و آمریکا را در منطقه درک کند یا بپذیرد 
و تصور می کرد با حفظ توازن رابطه میان این دو کشور می تواند از هر دو به نوعی استفاده کند. در اینجا 

 به توسعه ی کشاورزی می پردازیم. 
ً
و اکنون توسعه ی صنعتی را به بحث نمی کشیم و مشخصا

داوودخان در بدو تصاحب کرسی نخست وزیری، ریاست زراعت را به سطح وزارت ارتقا می دهد. 
)1332( چند سـال پس از تشـکیل مکاتب دهاتی )1331( وزارت معارف بر اساس پالن، »زراعت 
علمی« را وارد مضامین درسـی مکاتب ابتدایی می کند و برای کار عملـی دانش آموزان و آموزگاران 

1. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1336ـ  1337، ص 24
2. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1337ـ  1338، ص50 به بعد

نیز بخشـی از زمین های الحاقیه ی مکاتب سراسـر کشور را در اختیارشـان قرار می دهد »تا خودشان 
عملیات باغبانی و زراعت را در آن انجام داده، ذوق و استعداد پیشه ی زراعت در طالب مدارس بیدار 
شود.«1 برای تحول اجتماعی در روستاها نیز در کنار گسترش مکاتب دهاتی، »مراکز تربیت اجتماعی 
زنان در دهات« ایجاد می شـوند. »زنان و دخترانی که در این مراکز جمع می شـوند، از کنفرانس ها، 
از کتابخانه، از کورس های سـوادخوانی و صحی و از کورس های دوخت و بافت این مراکز اسـتفاده 
می نمایند و برای ]سایر[ زنان دهکده راهنما و معاون های خوبی می شوند.«2 دولت که نمی دانست با 
جمعیت عظیم بی سواد و بی کار و بی زمین روستایی چه کند و چطور آن ها را با الزامات مهمترین پالن 
اقتصادی آن دورانـ  که از قضا بر توسـعه ی کشـاورزی تمرکز یافته بودـ  تطبیق دهد، در سـال 1336 
به عقب باز می گردد و سرانجام می پذیرد که تدوین هر برنامه ی توسعه، نیازمند یک اصل ابتدایی اما 
اساسی ست: آمارگیری. در همین سال، »مدیریت عمومی پالن« تبدیل به وزارت می شود. در ابتدای 
گزارش ساالنه ی این وزارت چنین می خوانیم: »پالن حاضره بنا بر فقدان اساسات احصائیوی دقیق 
و معلومات و سـروی های قبلی، وقت و لزوم فوری شـروع کار، چنانچه باید و شـاید تمام شـرایط و 
ملحوظات پالن را نتوانسته مراعات نماید. لذا بنا بر تجربه ای که از این موضوع به دست آمده، الزم 
دیده می شود تا از حال به یک سلسله تتبعات، جمع نمودن احصائیه ها، تحلیل آن ها و از همه مهمتر 
یک تعداد سروی های ابتدایی پرداخته شود. بدین ملحوظ امید می رود سروی های آتی در ظرف سه 
سـال آینده ی پالن تکمیل شـود.«3 بله، دو سال پس از شروع پالن، دولت تازه تصمیم می گیرد که در 
یک طرح سه ساله، پیش نیازهای راه اندازی یک برنامه ی توسعه ای را آماده سازد. یعنی یک سرشماری 
سراسری راه اندازی کند، آماری از کارمندان دولتی کشور به دست دهد و مهمتر از همه، برای توسعه ی 
کشـاورزی، آماری از منابع آبی و ارضی افغانسـتان تهیه کند. طبق پالن دولت برای بخش زراعت و 
آبیاری 2249.3 میلیون افغانی که 40.6 درصد کل بودجه ی پالن را تشکیل می داد، اختصاص یافته 
 آمار دقیقی از منابع آبی و ارضی و شمار 

ً
بود. ولی در شرایطی که به گفته ی خود وزارت پالن، اساسا

روستانشینان و کوچی ها در دست نیست، این هزینه بنا بر چه ملحوظاتی تعیین شده است؟ مشخص 
است که بخش بزرگی از پالن اقتصادی اول بیشتر به یک بلندپروازی بی مالحظه و شتاب زده می ماند 
که صرف مرام های سیاسی داوودخان شد. اما از آنجا که ما قرار را بر آن گذاشتیم که از صدور احکام 
کلی و انتقادهای بی زمینه و بی ریشـه دوری کنیم، بهتر اسـت به اواخر پالن دوم اقتصادی و اعترافات 

وزیر زراعت درباره ی اوضاع وخیم کشت وکار ارجاع دهیم. 

1. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1336ـ  1337، ص 50
2. همان، ص 54

3. همان، ص 258
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دکتر محمدناصر کشاورز، وزیر زراعت کابینه ی دکتر محمد یوسف در نخستین کنگره ی زراعتی 
)1343( بیانیه ای ایراد می کند و در آن »دهقانان و مالداران« مملکت را متوجه یک خطر بزرگ می کند. 
مشـخص نیست که چرا این هشـدار در عوض رسـیدن به گوش دولت مداران به دهقانان و مالداران 
بیچاره و بی پناه انتقال می یابد؛ اما، به هر حال تکان دهنده است: »تولیدات زراعتی کشور همین اکنون 
ضرورت مواد خوراکی داخل مملکت را تکافو نمی کند؛ چنانچه ساالنه بیش از 150 هزار تن گندم 
 از خارج تورید می کنیم.«1 در ادامه اعتراف 

ً
که 7 فیصد تولیدات گندم ما را تشـکیل می دهد، رسـما

می کند که »دهقان و مالدار افغانستان که در حدود 85 فیصد نفوس مملکت را تشکیل می دهد، در 
حقیرترین شـرایط زندگی بسـر می برد. طرز زراعت ابتدایی بوده، تولیدات زراعتی با آالت و افزاری 
صورت می گیرد که از نقطه نظر آثار عتیقه همه قابل موزیم می باشـد.« در جمله ی بعدی می پرسـد: 
»چرا این همه بدبختی ها به زراعت که ستون فقرات اقتصاد مملکت است، متوجه گردیده؟« پاسخ 
وزیر دولت ظاهرشـاهی روشن است: ذهنیت سـنت گرا و عقب مانده ی دهقان و نبود امکانات الزم. 
آقای کشاورز با بحث بر روی خصوصیات زراعتی افغانستان باز به یک واقعیت وحشتناک اقرار کرده 
و به نوعی آینده ی اقتصاد کشاورزی افغانستان را پیش بینی می کند: »قلت مواد غذایی، سیر صعودی 
 مواجه 

ً
قیـم مـواد ارتزاقـی و تورید مدام مواد خوراکه نشـان می دهد کـه به قلت مواد ارتزاقی شـدیدا

می باشـیم.« این نتیجه گیری اسـفبار آقای کشاورز نیز پس از تقسـیم کار نفوس 15 میلیونی کشور بر 
20 میلیون جریب زمین کشاورزی به دست آمده است. در حالی که مشخص است که این آمار دقیق 
نیست و بر اساس آماری که پیش از این ارائه کردیم، در آن دوره اکثریت روستانشینان به کلی از داشتن 
زمین مزروعی محروم  بوده و برای معدود فئودال های منطقه ی شان کشتمندی می کردند. در واقع آن ها 
برخالف محاسـبه ی آقای کشـاورز، آنچه را که می کاشتند نمی خوردند و سهم شان بسیار ناچیز بود. 
نکته ی جالب توجه اینجاسـت که در پایان باز هم بر همان معضل 7 سـال پیش یعنی نبود آمار دقیق 
و قابل اتکا تأکید شده و ادعا می شود که »به منظور وصول به مقاصد سه گانه  ]رفع قلت مواد غذایی، 
تهیه ی مواد خام زراعتی و افزایش صادرات محصوالت کشاورزی[ ناگزیر باید پالن اساسی زراعتی 
ترتیب و تنظیم یابد. اما، نظر به فقدان اقتصادی و احصائیه های قابل اعتبار، ترتیب و تهیه ی چنین پالنی 
مشکل به نظر می رسد.« مشخص نیست چرا معضلی که در برابر دو پالن های اقتصادی مقاومت کرده 
و حتی در سال 1343 نیز به عنوان یکی از موانع بزرگ در برابر تطبیق و عملی شدن پالن های اقتصادی 

و کشاورزی شناخته می شود، همچنان پابرجا و رفع ناپذیر است. 

1. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1343ـ  1344، ص 84 به بعد

دهه ی چهل: کار، کارگر، کارخانه

پیش از آن که وارد نیمه ی نخست دهه ی چهل شمسی شویم، بهتر است نیم نگاهی به تفسیر جناح 
راست از کار، کارگر و کارخانه داشته باشیم. عتیق الله معروف در سال 1332، مقاله ای را زیر عنوان 
»فابریکه ی قند ننگرهار و رول اجتماعی آن«1 نوشـت. این مقاله به طور غیرمسـتقیم جایگاه کارگر، 
کارفرمـا و کارخانـه را تثبیت کـرده و تعریفی به اصطالح اجتماعی از کار و تولیـد کارخانه های ارائه 
می کند. درآمد مقاله با همان جدال تکراری، مرسـوم و بی معنی معیارهای مادی و معنوی سـعادت 

بشری آغاز می شود؛ اما، سرانجام نقشه ی کارخانه به دست می آید:
»عمارتی که محل نصب ماشین هاست.

عمارت ترمیم خانه که به طرف جنوب شرق فابریکه وقوع دارد. 
عمارت گدام فابریکه که ظرفیت آن گنجایش مقدار زیادی از شکر را دارد. 

عمارت دفتر و محل کار اعضای اداری و فنی فابریکه که جانب جنوب فابریکه به پا ایستاده است. 
عمارت دو منزله ی کلوپ فابریکه که به انواع لوازم و اثاثیه ی عصری مجهز می باشد. این عمارت 

به جانب شمال غرب فابریکه واقع است. 
عمارتی که جانب غرب فابریکه واقع است و با تمام لوازم ضروری برای نشیمن انجینیر فنی فابریکه 

آماده می باشد. 
عمارت دیگری که جانب غرب فابریکه به پا ایسـتاده اسـت و مخصوص مسـتخدمین با عایله ی 

خارجی است. جمیع سامان و لوازم ضروری این عمارت نیز مرتب و مکمل می باشد.  
1. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1332، ص 286 به بعد
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عمارت دومنزله ی دیگری که در جنوب غرب فابریکه  وقوع دارد نیز با جمیع لوازم قابل استفاده بوده 
و نیز مخصوص مستخدمین با عایله ی خارجی است. 

عمارت مخصوص مستخدمین بی عایله ی داخلی که جمیع لوازم آن تکمیل و آماده است، به طرف 
شرق فابریکه قرار دارد. 

عمارت مأموریت دروازه و پهره دارخانه که در جنوب فابریکه واقع است. 
عمارت تحویل خانه های جنسی فابریکه که طرف غرب آماده ی استفاده می باشد. 

تعمیر کوچک ماشین پترولی برق که در شمال فابریکه وقوع دارد. 
گراچ های موتر و غیره.« 

با این که معروف هیچ اشـاره ی مشـخصی بر »رول اجتماعی« کارخانه نمی کند، اما شـاید چنین 
چینش اجتماعی ای در تاریخ و یا دست کم در صنعت کشور بی مانند باشد. برای نخستین بار کلونی ای 
از کارگـران ماهـر و غیرماهـر از اطراف و اکناف ننگرهار در یک کارخانـه هم کار کرده و هم همانند 
سـربازان نظام وظیفه زندگی می کنند. کارخانه ی قند ننگرهار همه چیز داشـت: کارگرانی که تمامی 
دغدغـه و فکـر و زندگی شـان کارخانه بـود، کارفرمایان و متخصصانی که با خیال آسـوده و امکانات 
رفاهی جدا از کارگران اما در محوطه ی کارخانه بسر می بردند و کارخانه های که دیگر همانند دوره ی 
 
ً
امانی تولیدات کارگاهی نداشـت، بلکه در پی آن بود تا کشـور را از واردات شکر بی نیاز سازد. صرفا
آنچه که نیاز بود بهره برداری از این تجمع و انباشـت نیروهای انسـانی به نفع ارزش های انسـانی بود. 
کارگران سـندیکا نداشتند، نمی دانستند شورا چیست و شاید تصورشان این بود که کمونیست یعنی 
 به مادیات این دنیای فانی 

ً
یک شخص بی خدا و بی دین که به باور کسانی چون معروف و رشاد، صرفا

می اندیشـد. این کارخانه به جایی نرسـید و آن قدر تولید کرد که سـرانجام »دود شـد و به هوا رفت.« 
چون کارگران با آموزه های سیاسـی آشـنا نشدند، نسبت خود را با کارفرما تعیین نکردند، با کارگران 
سایر کارخانه ها و سایر اصناف ارتباط برقرار نکردند و به این نکته پی نبردند که ارزش کاالی تولیدی 
نـه از ذکاوت متخصصـان خارجی و درایت کارفرمایان و نعمات نهفتـه در طبیعت، که از زور بازوی 
آن ها متبلور می شود. چرا؟ چون روشنفکران ما در آن دوران مشغله های دیگری داشتند. راست گرایان 
و ناسیونالیسـت ها درگیر مسئله ی پشتونسـتان و زبان پشتو بودند1 و چپ گرایان نیز قدرت را در جای 

1. به طــور مثــال 12 ســال بعــد، در لویــه ی جرگــه  قانــون اساســی )1343(، در برابــر تمــام فقــر و فالکــت و تیــره روزی مــردم، 
ــه  ــی ک ــت داده شــد. وقت ــاد، وق ــد فره ــه غالم محم ــه ب ــد: »از جمل ــه ای ســخن می زدن ــن زاوی ــه از چنی ــه جرگ ــدگان لوی نماین
غالم محمــد فرهــاد پشــت مکروفــون قــرار گرفــت، فــوراً بــاالی لســان دری حملــه کــرد. فرمــود کــه لســان دری زبــان بیگانــه 
اســت، نبایــد در پهلــوی زبــان پشــتو بــه رســمیت شــناخته شــود. طــوری کــه در قــرآن کریــم کرامــت بنــی آدم گفتــه شــده، در 

دیگر، در کابل، در ارگ و در دستان شاه می دیدند نه در زور بازو و اراده ی کارگران و دهقانان. 
تأسیس و راه اندازی کارخانه ی قند ننگرهار از لحاظ طرح توسعه ی صنعت کشور اهمیت به سزایی 
داشـت؛ امـا در مقابـل طرح های خدمات عامه پـروژه ای کوچک به نظر می رسـید. دولت در جذب 
سرمایه های خارجی برای پیشبرد پالن اول و دوم اقتصادی چندان موفق عمل نکرد؛ اما، بخش صنعت 

و خدمات عامه خالف اراده ی دو پالن، مسیرش را پی گرفت:
 1 میلیـون و 800 هزار دالـر از ناحیه ی 

ً
»روی هم رفتـه در سـال 1335 بـه طـور مجموعی تخمینا

سرمایه ی خارجی در شقوق ذیل به کار انداخته شده است: 
1- فابریکه ی چینی سـازی جاپان به نام کمپنی ماروبینی به اشـتراک سرمایه ی 1026040 دالر به 

طور مشترک به اشتراک د پشتنی اتحادیه شرکت قندوز سرمایه گذاری نموده است.
2- شرکت لمتد آریانا ایرلین به اشتراک 51 فیصد به سرمایه ی 8 لک دالر با کمپنی هوانوردی اندیمار 
 مؤسسه ی 

ً
]به[ طور مشـترک سـرمایه گذاری نموده و در خطوط فضایی مصروف کار گردید که اخیرا

مذکور تقویه یافته و کمپنی معروف هوانوردی پان امریکن عوض کمپنی اندیمار سرمایه گذاری کرده 
است. 

3- بـرای جلب سـرمایه ی ماریو تراوسـی یک نفـر فابریکه دار ایتالیا در شـق تأسـیس فابریکه ی 
سگرت سازی اقداماتی به عمل آمده است.

4- برای تنظیم و ترتیب امور هوتل داری سیستم عصری و جلب سرمایه ی خارجی در این رشته 
نیز اقداماتی صورت گرفته و قراردادهای سـرمایه گذاری خارجی در آن رشته منعقد گردیده است که 

 یک نفر هندی به سرمایه ی 50 هزار کلدار هندی در این ساحه کار می کند.«1 
ً
عجالتا

»یک تعداد از متخصصین مشغول مطالعه و سروی ساختمان یک بند بزرگ بر روی دریای کابل 
در نقطه ی نغلو جهت ذخیره ی آب و بنای یک مرکز تولید برق به ظرفیت 30 الی 40 هزار کیلووات 

می باشند.«2 
»در طی ده سال پنجم استقالل، وزارت فواید عامه به کمک دو پالن پنج ساله ی اقتصادی توانست 

 توضیح می یابد: 
ً
شاهراه های عمده را تکمیل کند که مختصرا

افغانســتان نیــز پشــتون ها کرامــت دارنــد، پــس در افغانســتان لســان رســمی و ملــی پشــتو اســت. چــون بــه افغانســتان پشــتون ها به 
یــک هجــوم افغانســتان را تصــرف نموده انــد، در افغانســتان حاکمیــت ملــی بــه دســت پشتون هاســت، هیــچ قــوه ]ای[ نمی توانــد 
ــم کــه لســان رســمی، لســان پشــتو باشــد و لســان دری در  ــن پیشــنهاد می کن ــد. م ــت را از پشــتون ها ســلب نمای ــن حاکمی ای

مکاتــب بــه حیــث یــک لســان تدریــس شــود.« 
خاطرات و تاریخ، جنرال میراحمد موالیی، تهران: هوای رضا، 1381، ص 660

1. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1335، ص 276
2. همان، ص 213
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1- شاهراه تورخمـ  جالل آباد با تمام پل ها و دیوارهای آن. 
2- شاهراه کابلـ  جالل آباد. 

3- شاهراه کابلـ  متک. 
4- شاهراه قزل قلعهـ  دوشی.

5- شاهراه تورغندیـ  هراتـ  کندهار.
6- پروژه ی سرک سالنگ.«1 

»1. مجموع فابریکه های مکمل نساجی گلبهار که شامل نخ ریسی، بافت، سفیدکاری، رنگ ریزی 
و سایر امور تکمیل می باشد، به تاریخ دوم سرطان 1339 توسط اعلی حضرت معظم همایونی افتتاح 
گردید. این فابریکه مرکب از 43 هزار دوک نخ ریسی و 1200 دستگاه بافت اتوماتیک بوده، ظرفیت 
تولید 50 میلیون پارچه های مختلف سفید، رنگه و گل دار را در سه دوره کار دارد، به کمک متخصصین 
 
ً
جمهوریت اتحادی آلمان بنا یافته. مجموع مبالغی که تا اکنون در تأسیس این فابریکه صرف شده تقریبا

به 800 میلیون افغانی بالغ می شود. در اطراف فابریکه یک قصبه ی صنعتی برای کارگران و مأمورین 
 5 هزار نفر کار فراهم نماید. 

ً
فابریکه تأسیس شده، انتظار می رود این فابریکه برای تقریبا

2. فابریکـه ی انجینیـری جنگلـک »نزدیـک کابل« ایـن فابریکه که به تاریخ 11 سـرطان توسـط 
اعلی حضرت همایونی افتتاح گردید، شامل شعبات ترمیم موتر، ترمیم ماشین، ریخته گری، نجاری، 
پرزه سازی و کلیه ی سامان متنوع فلزی می باشد و تنها شعبه ی ترمیم موتر آن دارای ظرفیت ترمیم کامل 
 کار تأسیس آن به کمک متخصصین آلمان آغاز یافته و بعد 

ً
1400 عراده موتر در سـال می باشـد. بدوا

 به 100 میلیون 
ً
با کریدت و کمک متخصصین شوروی انجام یافت. مصارف پروژه ی جدید آن تقریبا

افغانی بالغ می شود.
3. فابریکه های پنبه و تهیه ی روغن خوردنی و صابون سازی قندوز به ظرفیت ساالنه 40 هزار تن 
پنبه، 4500 تن روغن خوردنی و 1800 تن صابون کاالشویی و توالت به سرمایه ی دولت و تصدی های 
خصوصی بنا یافته و به مصرف 110 میلیون افغانی به کمک متخصصین آلمان به پایه ی تکمیل رسیده 

است. 
4. مرکز تولید برق آبی خان آباد به ظرفیت 1400 کیلووات که برای فابریکه ی فوق نیروی محرکه 
فراهم می کند، به مصرف 40 میلیون افغانی به کمک متخصصین آلمان بنا یافته و کار آن در جریان سال 

چهارم پالن ]دوم[ تکمیل شده است. 

1. افغانستان در پنجاه سال اخیر، کابل: مؤسسه ی طبع کتاب، 1347، ص 92 

5. مرکـز تولیـد برق آبی گرشـک به ظرفیت 3500 کیلـووات به امداد مالـی و تخنیکی ممالک 
متحده ی آمریکا.«1  

پالن دوم اقتصادی )1341 ـ 1345( با تمرکز بر »دو شـق اساسـی تولید یعنی زراعت و صنعت 
و تهیه ی افراد و قوای بشری متناسب برای بهره برداری از آن... مسئله ی تقویه ی بنای تحتانی اقتصاد 
کشـور«2 پایان پذیرفت. با این که شـعارهای پالن دوم در مسـیر شـعارهای پالن اول قرار داشت، اما 
این پالن نیز از مسـیرش خارج شـد و بیشتر کمک های شوروی، آمریکا و آلمان غربی در بخش هایی 
به مصرف رسید که این کشورها مناسب می دانستند نه توسعه ی آن بخش هایی که در پالن پیش بینی 
شـده بود. البته خروج از مسـیر توسـعه ی برنامه ریزی شـده سبب نمی شـد تا دولت داوودخان، دکتر 
محمدیوسـف و محمدهاشـم میونـدوال پیشـرفت هایی کـه در بخـش صنعـت به ویژه سدسـازی و 
جاده سـازی رخ داده را کالن جلوه ندهند. در نبود سیسـتم حساب دهی شـفاف، وجود فساد اداری و 
سانسور اطالعات دولتی و جمعی، دولت دست باالیی در جهت دهی افکار عامه داشت. برای مثال، 
 25 درصد از مصارف بودجه ی پالن توسعه ی 

ً
دولت داوودخان در سال 1337 ادعا کرده بود که صرفا

اقتصـادی اول را از کمک هـا و قروض خارجی تأمین خواهد کرد. اما اگر به کتاب تبلیغی و پرادعای 
»افغانستان در پنجاه سال اخیر« که چاپ مطبعه ی رسمی دولت نوراحمد اعتمادی بود رجوع کنیم، با 

آمار دیگری روبه رو خواهیم شد: 
»منابع تمویل               پالن اول        پالن دوم      مصارف پالن

22.1 میلیارد افغانی عواید داخلی به شمول امدادهای جنسی  3.6 میلیارد افغانی        8.5 میلیارد افغانی 

22.8 میلیارد افغانی قروض و گرانت های ممالک خارجی     6.7 میلیارد افغانی  16.1 میلیارد افغانی 
35.4 میلیارد افغانی«3 مجموع             10.6 میلیارد                     25 میلیارد افغانی     

 دو برابر عواید داخلی، از قروض و کمک های خارجی برای 
ً
همان طور که دیده می شود، دولت تقریبا

پیشبرد دو پالن اقتصادی بهره گرفته است. عوام فریبی دیگر و شاید مهمتر، قیل وقال ها و شعارهایی بود 
که در بخش توسعه ی زراعت و مالداری سر داده می شد. پیش از این نشان دادیم که دولت داوودخان 
و حتی نخست وزیران پس از وی، ادعا داشتند که نزدیک به 50 درصد بودجه ی پالن های توسعه ای در 
بخش کشاورزی و دامداری به مصرف خواهد رسید؛ اما آمار رسمی دولت نوراحمد اعتمادی ادعاها 

1. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات،  1338ـ  1339، ص 485
2. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات،  1340ـ  1341، ص 11

3. افغانستان در پنجاه سال اخیر، کابل: مؤسسه ی طبع کتاب، 1347، ص 132
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را در همان سطح ادعا نشان می دهد و نه بیشتر.
»مجموع مصارف انکشافی در ظرف پالن اول و دوم:

درصدی مصارف 1341 ـ 1345   1335 ـ 1340   سکتور اقتصادی   

33.1 درصد 8.8 میلیارد افغانی  3 میلیارد افغانی  صنایع امور جیالوجی  

16 درصد 4.4 میلیارد افغانی  1.3 میلیارد افغانی  زراعت   

41.3 درصد 9.6 میلیارد افغانی  5.1 میلیارد افغانی  مخابرات و مواصالت  

7.3 درصد 1.8 میلیارد افغانی  0.8 میلیارد افغانی  مصارف صحیه و خدمات اجتماعی 

2.3 درصد 0.4 میلیارد افغانی  0.4 میلیارد افغانی  مصارف دیگر   

100 درصد«1 25 میلیارد افغانی  10.6 میلیارد افغانی  مجموع:     

مشـخص اسـت که بیشـتر بودجه ی پالن ها در بخش جاده سازی، توسـعه ی میدان های هوایی و 
 هزینه ی بخش مواصالت 

ً
تأسیسـات بخش مواصالت به مصرف رسـیده است؛ چرا؟ چون اساسـا

از کیسـه ی دولت پرداخت نمی شد و قدرت های اقتصادی جهان به چیزهای دیگری می اندیشیدند. 
نکته ی جالب توجه دیگر غوغایی سـت که پیروپاتال های راسـت گرای به اصطالح »داوودخانی« از 
سیاست وی در عرصه ی خدمات و به ویژه توسعه ی بخش بهداشت و درمان به راه انداخته اند و مدام 
وضعیت کنونی کشور را با »دوران طالیی داوودخان« مقایسه می کنند. یک بار به میزان بودجه ای که 
در پالن اولـ  دوره ی نخست وزیری داوودخانـ  و پالن دوم به »مصارف صحیه و خدمات اجتماعی« 
اختصاص یافته نظر اندازید. بهترین و مجهزترین زایشگاه کشور در کابل بود و زیر نظر و می توان گفت 
اداره ی مستقیم شاهدخت بلقیس قرار داشت. آمار رسمی این زایشگاه از مرگ ومیر مادران و کودکان 
تأسفبار است با این که وضع در والیات به مراتب وخیمتر بوده است. این آمار خود نشان های از سطح 

رفاه و تغذیه ی عمومی، خدمات و تجهیزات صحی آن هم در قلب کشور است:
تولد مرده فوت طفل   فوت مریض   میزان مراجعه کننده  »سال  

42   20   7   1060   1333

56   18   6   1186   1334

61   24   3   1127   1335

70   39   7   1430   1336

31   73   4   1587   1337
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44   41   9   1801   1338

78   27   12   2144   1339

86   34   15   2429   1340

131   18   13   1770   1341

97   33   6   1946   1342

125   39   15   2583   1343

166   39   22   2917   1344

1»196   56   22   3407   1345

غفلـت دولت هـا از مـردم، دولت ها را بـه لبه ی پرتگاه می کشـاند و نه مردم را. مـردم هم پیش از 
دولت ها بوده اند و هم پس از آن ها خواهند بود. دهه ی چهل دهه ی ظهور نیروهای متنوع مردمی بود. 
نام هـا و اصطالحات و شـعارهایی چون خلق های آگاه، توده های زحمتکـش، رنج دهقان، کارگران 
روزمزد، طبقات اجتماعی، بورژوا/پرولتاریا و حتی مفهوم انقالب از زیر خاکستر دولت های سرکوبگر/

عوام فریب و نظام شـاهی شـعله زده بودند و دولت دیگر قادر به کنترل اوضاع به نفع سـرمایه داران و 
انحصارطلبان و دولت مداران نبود. این بیداری مردمی و این تغییر رویه و سلوک دولت را می توان در 
همان نیمه ی نخسـت دهه ی چهل ردیابی کرد. پس از پایان دیکتاتوری نخست داوودخان )1341(، 
محمدیوسـف در مـاده ی چهـارم نطق نخسـت وزیری اش، از ایجـاد دولتی دموکراتیـک دم می زند: 
»حکومت دا تحول چه اصلی مقصد یی د تولنی سالمتی او هدف یی په اجتماعی او حیاتی شئونو او د 
قوانینو د تدوین په چارو کشی خلکو ته د زیاتی برخی ورکول دی چه اجتماعی عدالت او د فردی حقوقو 
مصونیت تر سره کوی یو مهم ضرورت او د هغه عصر له ایجاباتو سره مطابق بولی چه په کشی ژوند 
کوو.«2 برای نخستین بار یکی از دولت های نظام شاهی، عدالت اجتماعی و حقوق فردی را در خط  
مشی خود گنجانده و دفاع از این مفاهیم را مطابق »ایجابات عصر کنونی« می شمارد. محمدهاشم 
میوندوال آن قدر شـیفته ی پوپولیسـم بود که در خط مشـی اش )1344( طرحی را زیر نام »پیش مردم 
می روم« راه اندازی کرد. او به والیت های دورافتاده ی کشور سفر می کرد و در هر جا به پای مشکالت 
مردم می نشست و برای مردم از قانون و اهمیت تطبیق قوانین تدوین شده سخن می گفت. »روی همین 
اهداف بود که شاغلی صدراعظم با وصف مصروفیت های زیاد شبانه روزی در مرکز، این زحمت را به 
خود هموار کردند و از نزدیک با مردم نقاط مختلف کشور مالقات نمودند تا مفهوم حکومت مردم به 

1. انکشاف امور صحی در افغانستان در نیم قرن اخیر، وزارت صحیه، کابل: مؤسسه ی طبع کتاب، 1347، ص 56
2. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1341ـ  1342، ص 22
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مردم را به صورت روشن تر و بارزتر به افراد کشور ثابت سازند.«1 بعدها به این سفرهای نمایشی نیز 
اکتفا نکرد و نشریه ای به نام »مساوات« به راه انداخت و خط مشی سوسیال دموکراسی را پی گرفت. 

اما در سوی دیگر هیاهوها، این مردم بودند که در زیر چرخ های توسعه ی میان شهری و سدسازی و 
پروژه ی بی دروپیکر وادی هلمند و درون انضباط کارخانه ها جان می دادند. با فرارسیدن دهه ی چهل، 

رنج کارگران کارگاه ها، کارخانه ها و شرکت های ساختمانی بدل
به یک درد همگانی و ساری شد. نشریات راست و دولتی این رنج و درد را نادیده و ناچیز انگاشته 
و حتی خبرش را سانسـور می کردند. منتها هرازگاهی این خبر از زیر تیغ سانسـور آن ها نیز جان بدر 
 در سـالنامه ی 1342ـ  1343 در ذیل »حوادث و اتفاقات در داخل کشـور«2 می خوانیم 

ً
می کرد. مثال

کـه »در معـدن زغال کرکر... صبح روز 21 جوزای 1343 انفالقـی رخ داد که در اثر آن یک تعداد از 
کارکنان معدن که در آنجا مشغول فعالیت و انجام کارهای روزمره بودند محبوس ماندند. معدن زغال 
سنگ کرکر به فاصله ی 16 کیلومتری به شمال شرق پلخمری واقع است و تولیدات روزانه ی آن به 300 
تن بالغ می گردد و در حدود 600 تن عمله در این معدن مشغول فعالیت اند. در اثر فعالیت مداوم قوای 
نجات که به اشتراک کارکنان خود معدن والیت بغالن، فابریکه ی نساجی پلخمری، فابریکه ی برق 
و سمنت غوری شاروالی پلخمری، یونیت قوای کار شعبه ی انحصارات دولتی و مدیریت صحیه ی 
بغالن صورت گرفت، محبوسین داخل معدن که تعدادشان به 80 نفر می رسید، از معدن بیرون کشیده 
شدند. کسانی که حیات داشتند تحت تداوی قرار گرفتند.« بله کسانی که حیات داشتند تحت درمان 
 6 نفـر. 74 کارگر محبوس در معدن در همان گور جان می دهند. 

ً
قـرار گرفتنـد؛ اما چه تعداد؟ صرفا

نعش همه ی کارگران نیز با دستان کارگران سایر کارخانه ها و شعبات از زیر آوار بیرون کشیده می شود و 
دولت نیز بالفاصله جای مردگان را به کارگران تازه نفس و کشتمندان بی زمین می بخشد تا چرخ توسعه 
از حرکت باز نایستد. متخصصین وزارت صنایع و معادن پس از تفحصات بسیار دریافتند که علت 
انفجـار معـدن، وجود درزهایی در جداره ی داخلی آن بوده »که احتمال می رود موجب تولید برق در 
داخل معدن شده« باشد. این که چطور درزهای داخل یک معدن سبب تولید برق و انفالق می شوند، 
به نظر عجیب تر از پاسخ صاحب کار معدن زغال سنگـ  در دوران حبیب الله شاهـ  است که به والتر 
سییز گفته بود: »چون چراغ های نفتی کارگران به ناگاه خاموش می شوند و کارگرانـ  که اکثریت شان 
هزاره های فقیر و فرودست بودندـ  پریشان حال با سرگیجه ی شدید و احساس تهوع از دهنه ی معدن 
خود را بیرون می کشند، ما یقین داریم که در داخل معدن ارواح شیاطین حضور دارند.«3 در حادثه ای 

1. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1344ـ  1345، ص 44
2. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1342ـ  1343، ص 523 

A visit to Afghanistan, Walter Saise, 1911, P 19 .3

دیگـر، »6 نفر کارگـر... روز 16 جوزا در اثنای کندن تهداب عمارت مربوط بانک رهنی و تعمیراتی 
 در حدود 4 متر تهداب را کنده بودند، در اثر فروریختن یک قسـمت آن، زیر خاک ماندند. 

ً
که تقریبا

وقتی آنان از زیر توده ی خاک کشیده شدند، 2 نفرشان هالک شده بودند.«1 همچنین »روز 19 قوس، 
بیش از 40 تن از کارگران فابریکه ی نساجی پلخمری در حالی که از یک پل لرزانک باالی دریا عبور 

می کردند، به دریا سرنگون شدند. اکثر از عابران جراحت های شدید برداشتند.«2 
با وجود تمامی این مصائب و نارسـایی ها، دهه ی چهل دهه ی مردم بود. نظام دیگر تک تاز نبود و 
رقیب داشت. این رقیب نه از جنس نیروهایی چون هندبریتانیایی، حبیب الله کلکانی یا پاکستان، که از 
جنس مردم بود. به حتم این رقابت به نفع مردم تمام می شد اگر کودتای داوودخان از جهتی و خیانت 

و جنایت احزاب چپ از جهت دیگر، مردم را به نابودی نمی کشاند.

1. سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1342ـ  1343، ص 526
2. همان، ص 529



1345 ـ خلق



ناشر افکار دموکراتیک خلق
خلق

صاحب امتیاز: نورمحمد تره کی
مدیرمسئول: م.حسین بارق شفیعی

تأسیس: 22 حمل 1345

|||||||||||||||  شماره ی اول و دوم | سال اول | دوشنبه 22 حمل 1345ـ  11 آپریل 1966 |||||||||||||||
به خاطر رنج های بیکران خلق های ستمدیده ی افغانستان

مرام دموکراتیک خلق
وطن محبوب ما افغانستان، تاریخ کهن، سنن پرافتخار، نیروهای انسانی و ثروت های طبیعی فراوان 
دارد. افغانستان در طی قرن 19 و چند دهه ی قرن 20، یک کشور مستعمره ـ نیمه مستعمره و تاکنون 
یک کشور دارای نظام اقتصادیـ  اجتماعی فئودالی می باشد. ملت ستمدیده ی این کشور، سخت ترین 
و جابرانه ترین نوع استبداد و استثمار، جهل و فقر را زیر چنگال فئودال های حاکم محلی و مهاجمین 
اسـتعمارگر بریتانیا متحمل شـده اند. قیام ملی 1919 خلق های افغانستان که به اشتراک تمام طبقات 
زحمتکش مردم صورت گرفت، به تسلط مستقیم استعمار کهن پایان داد و یکی از حلقه های زنجیر 

امپریالیسم بین المللی را درین گوشه ی جهان قبل از هر کشور دیگر آسیایی درهم شکست. 
از آن تاریخ تا کنون 47 سال می گذرد. طی این مدت، طبقات خلق های محروم کشور و مبارزان 
ملـی ما، مشـروطه خواهان و آزادی خواهـان، برای طرد نظام فئودالی )ملوک الطوایفی(، رد اسـتبداد 
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و ارتجاع داخلی، ریشـه کن سـاختن اسـتعمار و امپریالیسـم مجاهـدات دلیرانه نمودنـد که به کمال 
 مواجه به شکست های رقت بار گردیدند 

ً
تأسـف، بنا بر نبودن شرایط مسـاعد ملی و بین المللی مؤقتا

و قدرت فئودال های فرمانروای محلی )طبقه ی حاکمه( و محافل حاکمه ی آن، همچنان پابرجا ماند 
و تضاد اساسـی بین دهقانان و فئودال ها، تضاد بین خلق های کشـور و امپریالیسـم را شدت بخشید. 
تاریخ رسـالت حل این تضادهای اساسـی را به عهده ی نیروهای مترقی و وطن پرست، با تحقق مرام 

دموکراتیک خلق گذاشته است.
شرایط بین المللی و ملی:

مضمـون عمـده ی دوران معاصـر و محور مبـارزه ی طبقاتـی در مقیاس جهانی، همانـا مبارزه ی 
سوسیالیسم جهانی و امپریالیسم جهانی می باشد که با انقالب کبیر سوسیالیستی اکتوبر آغاز گردیده 
اسـت. در اثر این مبارزه ی دو سیسـتم جهانی، نهضت زحمتکشـان در کشورهای سرمایه داری رو به 
اسـتحکام می رود و جنبش های آزادی بخش ملی ملل آسـیا و آفریقا و آمریکای التین توسعه می یابد. 
بعد از جنگ جهانی دوم، جریان عظیم و نیرومند جنبش های آزادی بخش ملی، سیسـتم اسـتعماری 
 پا به عرصه ی وجود گذاشت که بسیاری 

ً
امپریالیسم را درهم پیچید و بیش از 53 کشور مستقل جدیدا

از آن ها به شمول افغانستان، در یک صف به تشکیل دولت های ملی و اتخاذ سیاست بی طرفی برای 
احراز اسـتقالل اقتصادی و اسـتحکام استقالل سیاسی خود در کوشش اند. تغییرات در تناسب قوای 
بین المللی به نفع صلح، دموکراسـی، اسـتقالل ملی و ترقی اجتماعی و ضعف امپریالیسـم، به ملل 
ممالک آزاد شده امکان وسیع داده تا حیات ملی خود را تجدید کنند، به استقالل اقتصادی نایل آیند و 
از طریق ایجاد دولت دموکراسی ملی و اتخاذ راه رشد غیرسرمایه داری، تسلط امپریالیسم را ریشه کن 

سازند و نظامات و بقایای فئودالیسم را طرد کنند و پا به مرحله ی نوین تکامل اجتماعی بگذارند. 
جریال تکامل ملل کشورهای جدیدالتشکیل آسیایی و آفریقایی مبین این حقیقت است که هم اکنون 
بعضی ازین کشورهاـ  مصر، الجزایر، گیتی، مالی، برما و غیرهـ  سوسیالیسم را به عنوان یک سیستم 
سرمشـق مأخذ قرار داده اند و بر اساس راه رشد غیرسرمایه داری و ایجاد شکلی از دولت دموکراسی 
ملی، در یک دوره ی کوتاه آزادی نتایج درخشانی از لحاظ ارتقای سطح حیات خلق ها و رفاه و ترقی 

اجتماعی به دست آورده اند. 
موجز این که با توجه به وضع مسائل بین المللی و توسعه ی روزافزون سیاست همزیستی مسالمت آمیز 
و جلوگیری از جنگ هسـته ای1 و برتری نیروهای صلح و سیسـتم های مترقی و نوین جهانی، بررسی 
 به نفع خلق های محروم ملل کشـورهای 

ً
اوضاع جهان نشـان می دهد که جریانات بین المللی کامال

1. اصل: ذره وی

آسیایی، آفریقایی و آمریکای التین تغییر کرده و به خصوص برای خلق های ملت ستمدیده ی افغانستان 
امکانات واقعی آزادی از قید ارتجاع فئودالی و نفوذ عوامل استعماری و امپریالیسم را به وجود آورده 

است. 
 بعد از لویه جرگه ی »1334«1 که به اراده ی خلق های افغانستان 

ً
این وضع مساعد از نظر ملی خاصتا

به وجود آمد، باعث تغییرات نسـبی در حیات سیاسـی و اقتصادی کشور گردید. در اثر فیصله ی لویه 
جرگه، مبارزات مسالمت آمیز خلق های افغانستان بالنسبه در یک مرحله ی جدید از روابط بین المللی 
وارد شد و مشی سیاست خارجی کشور بر مبنای سیاست بی طرفی و صلح خواهی و پیروی از سیاست 
همزیستی مسالمت آمیز و ضدیت استعمار کهنه و نو و امپریالیسم و عدم الحاق در بلوک های نظامی، 
مورد قبول و تأیید مردم افغانسـتان طبق خواسـته های تاریخی آن ها قرار گرفت. این خط مشی جدید 
افغانستان موجب آن گردید تا تعاون و کمک های بی غرضانه  و متساوی الحقوق کشورهای صلح دوست 
جلب شود و به کار انداختن نیروهای بشری و ثروت های طبیعی مملکت مطابق پالن های انکشافی 
و تقویت سکتور دولتی و تأمین استقالل اقتصادی آغاز گردد و امکانات و شرایط الزم را برای ایجاد 

حکومت دموکراسی ملی و راه رشد غیرسرمایه داری در افغانستان تدارک بیند. 
علل عمده ی کندی رشـد قوای تولیدی و اوضاع رقت بار خلق های افغانسـتان که در فقر، جهل و 
مرض دست وپا می زنند، همانا تسلط اقتصادی و سیاسی طبقه ی فئودال، قشرهای تجار بزرگ محتکر 
کمپرادور، بروکرات های فاسـد و نمایندگی های انحصارات امپریالیسـتی بین المللی سـت که منافع 
طبقاتی آن ها با مصالح توده های خلق افغانسـتان در تضاد اسـت.2 حل این تضاد اساسی سـت که در 
مرحله ی موجود محتوای عمده ی جنبش دموکراتیک عمومی و ملی افغانسـتان را تشـکیل می دهد. 
ایجاد حکومت دموکراسی ملی به حیث یک هدف استراتژیک و به حیث یک سالح حل این تضاد 
اساسـی، دورنمای درخشـان و وسـیعی را در برابر ملت افغانسـتان که از لحاظ اقتصادی عقب مانده 

است، افتتاح می نماید. 
پایه ی سیاسـی حکومت دموکراسـی ملی افغانسـتان متشـکل خواهد بود از جبهه ی متحد ملی، 
عموم قدرت های ترقی خواه، دموکراتیک و وطن پرست، یعنی کارگران، دهقانان، منورین مترقی، اهل 
حرفه، خرده بورژوازی )مالکین خرد و متوسط( و بورژوازی ملی )سرمایه دار ملی( که در راه استقالل 

1. لویــه جرگــه ی قانــون اساســی نــه در 1334 بلکــه در 1343 برگــذار شــد. ظاهرشــاه مصوبــه ی لــوی جرگــه ی قانــون اساســی را 
در 9 میــزان 1343 توشــیح کــرد. در اینجــا تأکیــد حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان، بــر مــاده ی 31 و 32 فصــل ســوم قانــون 
ــرای تمامــی  ــاده ی 32 حــق ایجــاد احــزاب و فعالیــت سیاســی ب ــان و در م ــاده ی 31 حــق آزادی بی اساســی 1343 اســت. در م

شــهروندان بــه رســمیت شــناخته شــده اســت.
رک: د اساسی قانون د شورا کالنی، کابل: مطبعه ی دولتی، 1369، صص 152 و 153 

2. اصل: در تضادند
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ملی، تعمیم دموکراسی در حیات اجتماعی و به پایان رساندن جنبش دموکراتیک ضدامپریالیستی و 
ضدفئودالی مجاهده ی ملی و دموکراتیک می نمایند. 

جریده ی خلق مرام دموکراتیک ذیل را که به اساس تحلیل علمی شرایط ملی و بین المللی تنظیم 
شده و مظهر آرمان های خلق زحمتکش افغانستانـ  بیش از 95 فیصد نفوس مملکتـ  یعنی طبقه ی 
کارگران و دهقانان و منورین مترقی ست به پیشگامان تقدیم می نماید و در راه تحقق آن مبارزه می کند. 

اول: امور سیاسی
مسئله ی اساسی ای که درین مرحله ی تاریخی خلق های افغانستان به آن مواجه اند و حل آن به فقر و 
عقب ماندگی که قرون متوالی دامنگیر آن هاست پایان می بخشد، همانا الغای نظام فئودالی و جلوگیری 

از بسط و نفوذ امپریالیسم است که با ایجاد دموکراسی ملی به صورت ذیل تحقق می یابد:
1- دفاع از تمامیت ارضی و استقالل سیاسی افغانستان و تأمین استقالل اقتصادی و حاکمیت ملی 

کشور، عظیم ترین وظیفه ی ملی و دموکراتیک خلق به شمار می رود. 
2- متمرکز سـاختن تمام قوای دولتی در دسـت خلق، اسـتحکام حاکمیت خلق به شـکل ایجاد 
یک حکومت دموکراسی ملی: حکومت دموکراسی ملی از نظر ماهیت طبقاتی و ملی خود بر جمیع 
قدرت های ترقی خواه، دموکراتیک و ملی جامعه یعنی کارگران، دهقانان، منورین مترقی، اهل حرفه، 
مالکان خرد و متوسـط شـهری و دهاتی ]و[ به اتحاد سـرمایه داران ملی »به حیث یک جبهه ی متحد 

ملی« متکی بوده و منافع اساسی خلق ها را حراست و تأمین می کند. 
3- در دموکراسی ملی عالی ترین مقام قانون گذاری و مظهر اراده ی خلق ها شورا است که نمایندگان 
تمام طبقات خلق افغانسـتان از طرف خودشـان بر اسـاس انتخابات آزاد، سری، مستقیم، متساوی و 

عمومی، بدون مداخله ی آشکار و مخفی و تهدید و تطمیع انتخاب می گردند.
4- برای تأمین استقالل قوه ی قضاییه و تنظیم امور قضایی و محاکماتی بر مبنای اصول دموکراتیک، 

به خاطر مصونیت و آزادی خلق های کشور مجاهده صورت می گیرد. 
5- اسـتقرار دموکراسـی ملی در شرایطی امکان پذیر اسـت که خلق ها از آزادی های دموکراتیک 

وسیع سیاسی و مدنی آتی برخوردار باشند:
آزادی فکـر و عقیـده، بیان، قلـم و مطبوعات، اجتماعات، تشـکیل احزاب سیاسـی، اتحادیه ها، 
اعتصابات، تظاهرات، مسافرت، انتخاب شغل و کار و مصونیت های فردی، مسکن، مخابرات، حق 
دفاع در محاکم، حق انتخاب کردن برای افراد مملکت که سن 18 را تکمیل کرده باشند، حق انتخاب 
شدن در تمام مؤسسات دموکراتیکـ  از جرگه های قری گرفته تا شوراـ  مساوات در برابر قانون، محاکم 

و اشتغال به مشاغل دولتی. 

از تمام حقوق و آزادی های دموکراتیک سیاسی و مدنی افراد من حیث وظیفه ی مبرم بدون تبعیض 
 دفاع 

ً
اهـم از نظـر جنـس )زن و مرد(، نژاد، قوم، منطقه، مذهب و عقیده، سـواد، شـغل و دارایی جدا

می گردد. 
6- با درنظرگرفتن درک علمی مسـئله ی ملی، افغانستان مملکتی سـت مرکب از خلق ها و اقوام 
 کشور را در طی قرون متمادی تشکیل داده و در آن 

ً
زحمتکش، دارای کلتورهای متنوع ملی که مشترکا

زیسته اند و به صورت متحد، با احساس دردهای مشترک، مبارزات ضدفئودالی و ضداستعماری را به 
پیش برده اند. ولی در نتیجه ی سوء اداره ی فئودالی و سیاست های امپریالیستی و موجودیت محرومیت ها 
و تبعیض، نه تنها همه ی خلق ها و اقوام افغانستان از حقوق و آزادی های شان محروم شده اند، بلکه این 
همه سیاست های ارتجاعی مانع بزرگی ]را[ در راه تکامل اتحاد ملی خلق ها و ترقی جامعه به وجود 
آورده است. لذا، مبارزه در راه اتحاد و همبستگی تمام اقوام زحمتکش افغانستان بر اساس تأمین منافع 
طبقات محروم و اصل مساوات برادرانه و مجادله ی همه جانبه علیه هرگونه ستم ملی اهم از تفوق طلبی 
قومی، نژادی، قبیله ای،1 منطقه ای2 و تمایالت محلی که نفاق ملی را بار می آورد، وظیفه ی ملی و مترقی 

حکومت دموکراسی ملی و دموکراتیک خلق به شمار می رود. 
7- به منظور ایجاد و استحکام اتحاد واقعی و عملی ملی بین خلق های افغانستان سعی می گردد 
تا از طرق قانونی مطابق به اسـاس های دموکراسـی بر تشکیالت اساسـی مملکت از لحاظ رابطه ی 
اقتصادی، لسانی و فرهنگی تجدیدنظر شود و به جرگه های محلی و واحدهای تشکیالتی کشور که 
بر اثر انتخابات دموکراتیک به میان آمده باشـند، صالحیت و اختیارات وسـیع داده شـود و برای حل 

مسئله ی زبان های افغانستان بر مبنای اصول دموکراتیک اقدامات الزم به عمل آید. 
8- اشـغال گران امپریالیسـت بریتانیا خط اسـتعماری نام نهاد دیورند را در سـال 1892 بر قلمرو 
سیاسی افغانستان، خالف اراده ی خلق های آن تحمیل کرد و در نتیجه یک قسمت ساحه ی مملکت 
را از پیکر آن جدا نمود. از آن تاریخ تاکنون جنبش های ملی ضداسـتعماری و امپریالیستی خلق های 
پشتونستان به صورت مستمر و مداوم جریان دارد. نیروهای ترقی خواه دموکراتیک خلق افغانستان به 
پیروی از اصل »حق تعیین سرنوشت ملل« از جنبش رهایی بخش ملی خلق های پشتونستان پشتیبانی 

می کنند. 
9- نیروهای دموکراتیک خلق در سـاحه ی مناسـبات بین المللی از سیاسـت خارجـی ذیل دفاع 

می کنند:
- تعقیب سیاست خارجی مستقل و فعال صلح جویانه و تأیید سیاست بی طرفی مثبت با قضاوت 

1. اصل: قبیلوی
2. اصل: منطقوی
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آزاد.
- دفاع از صلح جهانی و طرفداری از سیاست همزیستی مسالمت آمیز.

- استقرار روابط دوستانه با تمام ملل صلح دوست، محافل و دولی که اغراض سیاسی، اقتصادی و 
مقاصد استعماری نداشته باشند و در انکشاف اقتصادی، تخنیکی و فرهنگی افغانستان بر اساس تعاون 

و همکاری متساوی الحقوق کمک می کنند. 
- تقویت و توسعه ی رابطه ی نزدیک و دوستانه با ممالک پیشرو و جریانات مترقی بین المللی که 
مدافع صلح، استقالل ملی، دموکراسی، ترقی اجتماعی و ضدامپریالیسم می باشند و همچنان به آن 

ملل آسیایی، آفریقایی و آمریکای التین که در راه رسیدن به استقالل کامل ملی خود مبارزه می کنند. 
- مجاهـده در راه برقـراری مناسـبات سـالم بین المللـی و مخالفـت در برابر کلیـه ی بلوک های 
تجاوزکارانه ی نظامی، اتحادیه های اقتصادی، تجارتی و سیاسـی اسـارت آور که اغراض استعماری 

داشته باشند. 
- مجادلـه برای جلوگیری از جنگ جهانی، افشـای به هنگام آن حـرکات و اعمال دول، محافل و 
ماجراجویان جنگ طلب که برای صلح خطر ایجاد می کنند و استقالل ملی سایر کشورها را تهدید و 

سلب می نمایند. 
- تأیید سازمان ملل متحد و طرفداری از خلع سالح عام و تام تحت نظارت کامل بین المللی.

- مبارزه علیه اسـتعمار کهنه و نو و امپریالیسـم و پشتیبانی از تمام جنبش های آزادی بخش ملی و 
مترقی جهان.

دوم: امور اقتصادی
کشور ما دارای منابع فراوان طبیعی و قوای مستعد انسانی است که در صورت اتخاذ یک راه رشد 
 سطح حیات خلق ها را از لحاظ تهیه و تأمین خوراک، 

ً
مترقی با استفاده ازین امکانات، می توان سریعا

پوشاک، مسکن، صحت و معارف به قدر کافی ارتقا بخشید. ولی چون افغانستان از لحاظ ساختمان 
اقتصادیـ  اجتماعی در تحت نظام فئودالیسم )ملوک الطوایفی( قرار دارد و روابط تولیدی فئودالی و 
ماقبل آن بر جامعه ما مسلط می باشد، فئودال ها، تجار بزرگ محتکر و کمپرادور، بروکرات های فاسد، 
تجار و کمپنی های انحصاری امپریالیسـتی که تأثیر قاطع در حیات سیاسـی و اقتصادی ناتوان کشور 
دارند، سـطح حیات مادی و معنوی خلق های مملکت را به وضع رقت باری عقب مانده نگه داشـته، 
موانع بزرگی در راه رشـد سـریع قوای تولیدی و انکشاف اقتصادی ایجاد کرده اند که موجب استثمار 

بی رحمانه و ظلم بر توده های عظیم کارگران و دهقانان و سایر خلق های زحمتکش گشته است.
به منظور انکشاف اقتصادی و ترقی اجتماعی مملکت باید این وضع تغییر کند و در عوض روابط 

کهنـه ی غیرعادالنه، سیسـتم جدید اقتصاد ملـیـ  مبتنی بر روابط جدید و عادالنهـ  بر اسـاس منافع 
مولدین نعمات مادی جامعه یعنی توده های زحمتکش مردم استقرار یابد. بنابرین، آنچه برای دورنمای 
تکامـل مـادی و معنوی خلق های افغانسـتان اهمیت تاریخـی و قاطع دارد، تعقیب طریقی از رشـد 
اقتصادی ست که اعتالی سریع اقتصادیات و فرهنگ را تأمین نماید و افغانستان را به کشور صناعتی 
تبدیل کند و عقب ماندگی های قرون متمادی آن را با حداکثر سرعت و آهنگ رشد در دوران زندگی 

یک نسل جبران کند.
بـه ایـن منظور ضرور اسـت که به عنـوان وظیفه ی بزرگ ملی و بشـری تمام نیروهـای ترقی خواه 
دموکراتیک و وطن پرستان: طبقه ی کارگر، دهقان، اهل حرفه، منورین مترقی، مالکان خرد و متوسط، 
به اتحاد سرمایه داران ملی در یک جبهه ی ملی، حکومت دموکراسی ملی را تشکیل بدهند و بر اساس 

راه رشد غیرسرمایه داری، سیاست اقتصادی آتی را مورد دفاع و عمل قرار دهند:
1- انکشـاف سـریع اقتصاد ملی طبق پالن دولتی، به تحکیم و توسـعه ی بیشـتر سـکتور دولتی، 
ساختمان مادی و فنی بنیان دموکراسی ملی، انکشاف مستمر سیستم پالن گذاری دولتی و یک اداره ی 
مترقی اقتصاد ملی را ایجاب می نماید. وظیفه ی اساسـی این اداره، طبق پالن دولتی عبارت اسـت از 
تنظیم تولید و مصرف طبق احتیاج مردم، کنترل و جلوگیری از مصارف بی مورد و غیراقتصادی کلیه ی 
مؤسسات دولتی و خصوصی و اشخاص، استعمال مؤثر مواد، سامان و وسایل تولیدی، تجهیز تمام 
نیروهای انسـانی و اسـتفاده ی صحیح از منابع مالی و ذخایر طبیعی کشور که دارایی عامه ی خلق به 

حساب می رود.
سکتور دولتی اقتصاد که خصوصیت مترقی و ضدفئودالی و ضدامپریالیستی و استعمار نو را حائز 
است، سالحی ست برای تحکیم استقالل اقتصادی و پایگاهی ست برای توسعه ی دموکراسی و ارتقا 

سطح حیات مردم زحمتکش.
در افغانسـتان که مناسـبات و روابط کاپیتالیستی )سرمایه داری( در نطفه ی خود می باشد، تحکیم 
 به نفع خلق بوده و از تعقیب راه رشـد سـرمایه داری که برای 

ً
و توسـعه ی سـکتور دولتی اقتصاد کامال

توده های مردم پر از رنج و عذاب طوالنی ست جلوگیری می کند. 
در زمینه ی انکشاف صنایع ملی: 

ایجاد صنایع ملیـ  ثقیل و سـبکـ  و صنعتی کردن مملکت بر اسـاس تخنیک، کلید حل همه ی 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می رود. 

2- صنایـع ثقیل که عامل عمده ی انکشـاف سـریع اقتصادی سـت، اسـتقالل ملی را اسـتحکام 
می بخشد. به وجود آوردن صنایع ثقیل مانند صنایع فلزسازی و ذوب آهن، پترول، گاز و برق، صنایع 
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انجینری و ماشین سـازی، کیمیایی و اسـتخراج معادن و همچنان احداث راه آهن و توسـعه ی سـایر 
خطوط مواصالت از طریق سرمایه گذاری های دولت و تخصیص قسمت عمده ی قروض و کمک های 

خارجی در این شقوق و تمرکز به دست دولت برای خلق های افغانستان اهمیت عظیم دارد. 
3- احـداث صنایع سـبک و اسـتهالکی بـه مقصد رفع حوایـج عمومی و ارتقای سـطح زندگی 
توده های وسیع مردم ضروری پنداشته می شود و سرمایه گذاری خصوصی در قسمت صنایع سبک از 
طریق سـرمایه گذاری های مشترک انفرادی و دولتی به صورت جداگانه یا مختلط به رهنمایی دولت 
تشویق و حمایه می شود. دولت مسئول حمایت تمام محصوالت صنعتی ملیـ  خصوصی و دولتیـ  

در برابر رقابت محصوالت مشابه خارجی می باشد.
4- حمایه ی صنایع دستی و کمک به اهل حرفه و پیشه وران به وسیله ی اعطای کریدت های کم ربح 

طویل مدت از راه ایجاد کوپراتیف ها.
در زمینه ی انکشاف زراعت و اصالحات ارضی: 

نفوس افغانستان رو به افزایش است و تولیدات زراعتی با این رشد هماهنگی ندارد. بحران دایمی 
در زمینـه ی قلـت مواد زراعتـی و عقب ماندگی حیات دهقانی، اسـتثمار توده های عظیـم دهقانان از 

جمله ی مسائل حاد روز است. 
علت عمده و اساسـی این وضع، تسـلط طرز تولید زراعتی عقب مانده ی قرون وسـطایی و روابط 
تولیدی کهنه ی فئودالی است که از طرفی قادر به تأمین نیازمندی های استهالکی مردم افغانستان نیست 

و از طرف دیگر بروز تضاد بین مالک و دهقانان را تشدید می کند. 
برای ترقی اقتصادی و اجتماعی کشور و تعمیم دموکراسی و انکشاف قوای تولیدی زراعتی، حذف 
مناسبات تولیدی کهنه ی زراعتی موجود از طریق اجرای اصالحات دموکراتیک ارضی شرط ضروری 
است. به منظور اصالحات اساسی و دموکراتیک ارضی حکومت دموکراسی ملی، ایفای اصول کلی 

ذیل را بر اساس مطالعات دقیق علمی مورد عمل قرار می دهد:
5- اجرای اصالح اساسی ارضی بر مبنای عدالت اجتماعی، به اشتراک همه ی دهقانان و به نفع 
مستقیم دهقانان کم زمین و بی زمینـ  برزگرانـ  افغانستان و وضع قوانین دموکراتیک و مترقی که جمیع 
نظامات و مؤسسات فئودالی ملغا قرار دهدـ  استثمار و فقر دهقانان زحمتکش را از ریشه محو سازد و 

سطح محصوالت زراعتی کشور را به میزان وسیع افزایش دهد. 
6- حمایت و کمک به زمین داران خرد و متوسط و تضمین مالکیت آنان، تا از زمین های خود به 

صورت صحیح و کامل بهره برداری کنند و سطح حیات اقتصادی و کلتوری شان باال برود. 
7- برای خالصی فوری دهقانان خرد و متوسـط، به شـمول اجاره داران و دهقانانی که زمین را به 

دهقانی )کشتمندی( می گیرند، از گروداری، قرض داری، بیگاری، عوارض و دیگر تکالیف فئودالی 
مالکان و سودخواران شهر و ده، قوانین و مقررات دموکراتیک وضع می شود و هرچه زودتر در ساحه ی 
تطبیق قرار می گیرد. این قوانین و مقررات مناسـبات و روابط اجاره داری و دهقانی را به نفع دهقانان 

بی زمین و کم زمین، به مقصد طرد مناسبات کهنه ی فئودالی از ریشه اصالح می نماید.
8- از زمین هـای بایری که از طریق سـرمایه گذاری دولـت و کمک های خارجی آباد و تحت زرع 
آورده می شـود، فارم های بزرگ دولتی احداث و یا به دهقانان کم زمین و بی زمین و کوچیان به اسـاس 

کوپراتیف های زراعتی توزیع می گردد. 
 ایجاب می نماید که تا نهضت و ایجاد کوپراتیف های 

ً
9- انجام اصالحات دموکراتیک ارضی جدا

فروش و خرید و تولید دهقانی در سراسـر مملکت از طریق رهنمایی و نظارت دموکراتیک دولت و 
تشویق و بیداری دهقانان به وجود آید. بدین ترتیب تأمین تمام تسهیالت الزم از قبیل افزار و ماشین آالت 
زراعتی، مکانیزه کردن و عصری نمودن سیسـتم زراعتی به مقصد باالبردن سـطح حاصل دهی کار، 
استعمال کود کیمیایی، تنظیم قیمت عادالنه ی محصوالت زراعتی، تهیه ی بازار فروش، اصالح تخم 
و دفع آفات زراعتی و کمک های علمی و فنی از طریق همکاری متقابل مؤسسات کوپراتیفی دهقانان و 
دولت میسر گردد. این امور من جمله از طریق ایجاد بانک قوی زراعتی از طرف دولت به دادن تقاوی 

و کریدت های کم ربح طویل المدت با شرایط مساعد به عمل می آید. 
10- اصـالح شـبکه ها و انکشـاف آبیاری برای زمین هـای کم آب و زمین های بایـر ذریعه ی حفر 
کاریزها، چاه های عمیق، کانال ها و اعمار سدها و بندها از امور اهم و اولی انکشاف زراعتی مملکت 

به حساب می رود. 
در ساحه ی مالداری و حیات کوچی ها: 

11- بر اسـاس اصـالح دموکراتیک ارضی روابط کهنه ماقبل فئودالی شـبانی برای تأمین منافع و 
نجات چوپانان زحمتکش از سـتم مالداران بزرگ به روابط جدید تبدیل شـده و به مقصد انکشـاف 
وترنـری و مالـداری، تهیه و اصالح چراگاه ها و اصالح نسـل حیوانات و دفـع آفات حیوانی از طریق 

تأسیس کوپراتیف های مالداری ترتیبات الزم گرفته می شود. 
12- حل مسئله ی فوری کوچی ها و حیات قبیله ای به شیوه ی دموکراتیک و اسکان و مراقبت کامل 
در تشویق و رهنمایی آن ها به زندگانی زراعتی و صناعتی و بهبود حیات اجتماعی آن ها امر ضروری 

انکشاف اقتصادی، ترقی اجتماعی و استقالل ملی کشور محسوب می گردد. 
در ساحه ی اصالح تجارت و مالیه:

یکـی از عوامـل ضعـف اقتصـادی مملکت و نفوذ اسـتعمار جدید و امپریالیسـتی این اسـت که 
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تجارت خارجی ما در دست عده ی معدودی از نمایندگان کمپنی های انحصارات خارجی و تاجران 
بـزرگ محتکـر و کمپـرادور داخلی و خارجـی قـرار دارد. این ها در بدل صـدور مواد خـام، اموال و 
اجناس غیرضروری و غیراقتصادی را به مقصد منفعت جویی خویش و ارضای تفاخرات قشـرهای 
تجمل پرست وارد نموده و در نتیجه موجب اسراف، فرار سرمایه و اسعار مملکت می گردند1 و هم به 
رشد صنایع ملی و استحکام استقالل اقتصادی لطمه ی سنگینی وارد می سازند. برای رفع این نقایص 

حکومت دموکراسی ملی از سیاست تجارتی ذیل پیروی می کند:
13- توأم با سـوق سـرمایه ی تجاری در سـاحه ی صنعت و تورید ماشـین آالت به مقصد ایجاد و 
تقویه ی صنایع ملی و توسعه ی تولیدات داخلی و کنترل تجارت با سیاست گمرکی حمایوی و توسعه ی 

سیستم تجارت بارتری2، تجارت خارجی ملی می گردد. 
14- انکشاف تجارت داخلی به مقصد استقرار بازار، توسعه و افزایش تولیدات داخلی و تثبیت قیم 
اموال در بازار داخلی و رفع احتیاجات عمومی از راه تنظیم تشبثات تاجران داخلی و حمایه ی تاجران 

کوچک و متوسط در مقابل تاجران بزرگ و کمپرادور. 
15- امور مالی و بودجه ی دولتی باید به روی اصول دموکراتیک و مترقی طبق مصالح خلق های 
محـروم کشـور به مقصد انکشـاف اقتصادی و ترقـی اجتماعی اصـالح گردد و بار سـنگین مالیات 
غیرمستقیم از دوش مردم برداشته شده و به مالیات مستقیم اهمیت درجه اول داده شود و از طبقات دارا 

و ثروتمند بر اساس عدالت اجتماعی مالیات اخذ گردد. 
سوم: امور اجتماعی

ملت آزادی خواه افغانسـتان 47 سـال قبل به استقالل سیاسی نایل آمد. ولی نهضت های مردم آن 
به مقصد رفاه و ترقی اجتماعی و تأمین آزادی های دموکراتیک بنا بر عوامل ارتجاع و استبداد داخلی 
و توطئه و دسـایس امپریالیسم بین المللی با شکسـت های توأم با قربانی های فراوان مواجه شد. از آن 
تاریخ تا کنون خلق های زحمتکش کشور یعنی کارگران، دهقانان و منورین ترقی خواه از نظر اقتصادی 
و اجتماعی تحت سـتم و فشـار طبقات حاکمه ی فئودالی، تجارتی و بروکراتیک همچنان در شرایط 
دشـواری زندگی می کنند. شاخص سـطح زندگی خلق های پراستعداد افغانستان پایین ترین سویه ی 
حیات را در قطار ملل جهان نشـان می دهد و بنا بر سیاسـت های ارتجاعی و اسـتبدادی، کارگران و 
دهقانان از حق تشکیل ارگان های نشراتی، اتحادیه ها، احزاب سیاسی و اعتصابات که سالح های دفاع 
حقوق و منافع طبقاتی، اجتماعی و فرهنگی آنان به شمار می رود، محرومند. قوانین مترقی و تکامل 
اجتماعی حکم می کند که باید هرچه زودتر این وضع تغییر کند و مناسـبات جدید بر اسـاس تطبیق 

1. اصل: می گردد
2. واژه ی انگلیسی به معنی: تهاتر کردن؛ پایاپای معامله کردن با )for(؛ دادوستد

پروگرام اصالحی ذیل برقرار شود: 
1- بر مبنای اصل حق کار برای تمام افراد مستعد به کار با تعیین و اخذ حداقل دستمزد و معاش که 
رفع نیازمندی های الزمی مادی و معنوی آنان را کرده بتواند کار تهیه گردد. تأمین حق کار و از بین بردن 
بی کاری صرف از طریق تعویض مناسبات تولیدی کهنه به مناسبات جدید که منجر به رشد سریع قوای 

تولیدی کشور می گردد امکان پذیر می باشد. 
2- بـه مقصد تأمین مصونیت کارگران و شـرایط مسـاعد کار و تحصیل حقـوق عمومی وضع و 

اجرای قوانین و مقررات آتی ضروری است:-
- حق اسـتراحت از طریق 42 سـاعت کار در هفته برای شـعب مختلف کارگران و تقلیل بازهم 
بیشتر ساعت کار در رشته هایی که شرایط اجرای آن سخت و دشوار بوده و به کارگران لطمه ی روحی 
و جسـمی وارد می کند. جهت تکمیل حق اسـتراحت برقراری مرخصی های همه ساله با استفاده از 

دستمزد به کارگران تأمین گردد.
- باید کار اطفالی که کمتر از 15 سال دارند منع قرار داده شود و برای زحمتکشانی که سن آن ها بین 

15 تا 18 است، روز کار تا 4 ساعت پایان آورده شود. 
- مبارزه در راه به رسمیت شناختن حقوق و تطبیق قوانینی که در اثر آن کارگران و تمام زحمتکشان 
به منظور دفاع از منافع و حقوق خود و به مقصد تربیه ی روحیه ی تشکیالتی و بیداری شعور طبقاتی 
بتواننـد از حـق متحد شـدن در اتحادیه های صنعتـی و کارگـری و از حق اعتصاب و انعقـاد قرارداد 

دسته جمعی بهره مند شوند. 
- برای حل اختالفات میان کارگران و کارفرمایان و مراقبت در اجرای صحیح قانون کار، محاکم 

بی طرف تشکیل گردد که در آن نماینده ی کارگران اشتراک داشته باشد. 
3- اعمـار منـازل صحـی و ارزان بـرای تمام طبقات و قشـرهای محروم در شـهرها و دهات امر 
ضروری به شمار می رود. همچنان اقدام برای پایان1 آوردن کرایه ی ظالمانه ی منازل، دکان ها و غیره، 

برای کرایه نشینان شهرها نیز ضروری تلقی می گردد. 
4- در زندگی نوین و دموکراتیک افغانستان زن افغان در کلیه ی شئون حیات اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسـی و فرهنگی از نظر حقوق با مرد مسـاوی شـمرده می شـود. امکان تطبیق حقوق و آزادی زنان 
از طریـق تشـکیل اتحادیه های دموکراتیک از طرف خود زنـان و ازبین بردن تبعیض بین زن و مرد در 
سـاحه ی کار بر اسـاس اصل دستمزد و معاش مسـاوی در مقابل کار مساوی، بیمه ی اجتماعی، حق 
اسـتراحت و دادن 80 روز مرخصی با معاش و دسـتمزد قبل و بعد از والدت و حفظ صحت اطفال 

1. در گویش کابلی به جای پایین آوردن استفاده می شود.
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و مادران از طریق تأسیس زایشگاه ها، شیرخوارگاه ها، کودکستان ها و حق تعلیم و دیگر حقوق تأمین 
شده می تواند. 

5- بـه منظـور این که دسـتگاه اداری دولت طبـق منافع یکیـ  دو طبقه و قشـرهای ممتاز کوچک 
جامعه به کار برده نشـود، مصالح عالیه ی طبقات عظیم خلق های دهات و شـهرهای کشـور ایجاب 
می نماید که این دستگاه روی واقعیت های اجتماعی و علمی اصالح گردد. برای تحقق بخشیدن به این 
منظور، به حیث وظیفه ی فوری علیه جمیع فساد اداری، خودسری ها و بی قانونی و بی دسپلینی، ارتشاء، 
شـیوه های کاغذپرانی و معطلی عمدی کارهای مردم و اسـتبداد مبارزه به عمل می آید. برای تهیه ی 
زندگی شرافتمندانه و شایسته ی معلمان، مأموران، اجیران، مستخدمان دولت و مؤسسات تدابیر مؤثر 

اتخاذ می گردد. 
6- در راه تشـکیل محاکم ملی به منظور محاکمه و مجازات اشـخاص و مأموران عالی رتبه که به 
حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی خلق های مملکت تجاوز نموده اند و ثروت و جایدادهای زیاد 

نامشروع، از اموال دولت و خلق به دست آورده اند، مجاهده می گردد.
7- به مقصد تشکیل محاکم سیاسی صالح، علنی و بی طرف و دموکراتیک و اصالح زندان های 

سیاسی، با تمام حقوق سیاسی آن و همچنان برای اصالح محابس عمومی مبارزه می گردد.
8- در راه تعدیل و تعویض تمام قوانین و مقرراتی که ضد مصالح خلق ها و ضد دموکراتیک باشد، 

مبارزه قانونی به عمل می آید.
9- حفـظ و بهبـود دایمـی صحت و سـالمت تمام خلق ها به صـورت مجانی به عهـده ی دولت 
می باشد. برای این منظور، دولت مؤظف است که پروگرام های عملی و وسیع صحی در زمینه ی وقایه 
مردم از امراض و تقلیل قطعی ناجوری ها و ریشه کن  ساختن امراض میکروبی و ساری طرح و اجرا 
کند. برآوردن احتیاجات تمام اهالی شهرها و دهات و کوچیان و قبایل کشور از نظر خدمات صحی 
از طریـق تربیـت کارمنـدان طبی به تعداد کافی و تهیه ی وسـایل عصری به اندازه ی الزم و توسـعه ی 
مؤسسات مجانی و عمومی، ایجاد مؤسسات صحی از قبیل پولی کلینیک ها، کلینیک ها، شفاخانه ها، 

سناتوریم ها و آسایشگاه ها و تبلیغات صحی در اطراف و اکناف مملکت ضرور است.
10- علیه ارتجاع و نشر خرافات، اعتیاد به تریاک، چرس و الکل، فحشا و دیگر مفاسد اخالقی که 

معلول شرایط نامتناسب وضع اجتماعی و اقتصادی است، مبارزه ی همه جانبه به عمل می آید. 
چهارم: امور کلتوری

انتقال از مرحله ی عقب افتاده ی فئودالی به یک مرحله ی جدید اجتماعی مترقی، مستلزم تربیت و 
تعلیم مترقی و عصری تمام خلق های مملکت می باشد. طبقات حاکمه ی ارتجاعی فئودالی و عوامل 

استعماری و امپریالیستی پیوسته کوشیده اند تا در برابر توسعه و ترقی فرهنگ پسندیده ی ملی خلق های 
کشور و انتشار کلتور مترقی و علمی جهان در داخل مملکت موانع بزرگی ایجاد کنند تا به این وسیله 
از تکامل اجتماعی و اقتصادی مردم به نفع خود جلوگیری به عمل آورند. با درک این مسئله که فرهنگ 
و کلتور جدید افغانستان ملی، خلقی و دموکراتیک خواهد بود، در راه تطبیق پروگرام اصالحی زیر به 

مقصد تجدید حیات فرهنگی و انقالب فرهنگی کشور و تکامل آن جد و جهد می شود:
1- تعمیم و اجرای تعلیمات اجباری همگانی و مجانی ابتدایی به زبان مادری فرزندان کشور در 

سرتاسر مملکت بعد از سن هفت سالگیـ  پسر و دخترـ  بدون تبعیض.
2- عملی ساختن تعلیمات اجباری و مجانی متوسط به نحوی که شاگردان مبادی علوم را فراگیرند 

و تعلیمات عملی در ساحه های صنایع دستی و زراعت و فن تولیدات را اخذ نمایند. 
3- برای شـاگردان تمام مناطق و خلق های زحمتکش زمینه ی تعلیمات مسلکی و ثانوی و عالی 
و تخصص از طریق مددمعاش و لیلیه ها مهیا می شـود. در زمینه ی توسـعه ی پوهنتون ها و مؤسسات 
تحقیقات علمی و کمک به دانشمندان، نویسندگان و هنرمندان، حفظ آثار تاریخی، انکشاف حفریات 
و موزیم ها، تأسـیس کتابخانه ها و توسـعه ی روابط فرهنگی بین المللی با کشـورهای صلح دوست و 

مترقی اقدام می شود. 
4- جهاد عمومی علیه بی سوادی در سرتاسر کشور صورت می گیرد. 

5- برای تربیت بدنی و ذهنی نسـل جوان میدان ها و کلپ های سپورت، قرائت خانه ها، اتاق های 
کنفرانس و حق تشکیل آزاد اتحادیه های محصالن و جوانان تعمیم می گردد. اصول اخالقی و معنوی 
از قبیل وفاداری به آرمان های صلح، دموکراسی ملی، استقالل ملی، رفاه و ترقی اجتماعی و عشق و 
احترام به خلق های زحمتکش و وطن، آشتی ناپذیری با ارتجاع، استبداد و بی عدالتی، استثمار، استعمار 
و امپریالیسـم و جنگ طلبی و دشـمنان خلق و دشـمنان مفاهیم مترقی ملی و جهانی بین شاگردان و 

محصالن و جوانان که سرمایه ی زوال ناپذیر و خالق کشورند، تبلیغ و ترویج می گردد. 
6- بـه مقصد انکشـاف زبـان و کلتورهای خلق ها و اقوام مختلف مملکـت و غنای فرهنگ ملی 
افغانستان و به منظور ترقی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی خلق های آن حصص و والیات مملکت 
که عقب گذاشته شده اند، تدابیر جدی و عملی اتخاذ می گردد. برای تربیه و بیداری شعور اجتماعی 
خلق ها بسـط و توسـعه ی مطبوعـات و نشـرات دموکراتیـک و آزادی اطالعات، سـینماها، تیاترها، 
نشرات مترقی رادیویی در نقاط مختلف مملکت ضروری ست. هرگاه بعضی از محافل و افراد متنفذ 
بخواهند این وسایل تربیتی عمومی را به منظور نشر خرافات، نفاق ملی، تقویه ی فئودالیسم و بسط نفوذ 

امپریالیسم استعمال نمایند، بی درنگ افشا خواهند شد. 
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در نهایت ما در حالی که ارزش ها و اهداف دموکراتیک قانون اساسی را حمایت می کنیم و درین 
مرحله ی تاریخی برای ایجاد حکومت دموکراسی ملی و تعقیب راه رشد غیرسرمایه داری بر اساس 
ایدئولوژی مترقی و جهان بینی علمی به شیوه ی مسالمت آمیز و علنی مجدانه مبارزه می کنیم، هیچگاه 
مسئولیت های عظیم خود را در پیشگاه خلق نجیب و زحمتکش افغانستان عزیز از یاد نبرده و نظر خود 
را از غایه ی نهایی و دورنمای تکامل اجتماع خویش که ساختمان یک جامعه ی سوسیالیستی است، 
دور نخواهیم داشت. از تمام نیروهای ترقی خواه دموکراتیک، از تمام وطن پرستان و فرزندان صدیق 
وطن و از باشهامت ترین مدافعان منافع خلق های ستمکش و محروم دعوت می گردد که به1 صفوف 

جریان دموکراتیک خلق بپیوندند و در راه تطبیق این مرام مبارزه ی پی گیر و پرافتخار نمایند. 

|||||||||||||||||||||||||  شماره ی سوم، چهارم و پنجم | سال اول | 5، 12 و 19 ثور 1345 ||||||||||||||||||||||||| 
ببرک کارمل

وسایل و راه هایی که آرمان های خلق های ستمدیده ی افغانستان و مرام دموکراتیک 
خلق را به پیروزی می رساند

1
چرا جریان دموکراتیک خلق اقدام به تأسیس جریده ی خلق 

برای سراسر افغانستان کرد؟
پیشاهنگان ترقی خواه و وطن پرست افغانستان برای نخستین بار در سیر تاریخ مبارزات ملی، قطب نمای 
صحیح یعنی مرامنامه ی خالق دموکراتیک خلق را برای نجات طبقات ستمدیده ی کشور به خصوص 
کارگران، دهقانان زحمتکش و منورین مترقی تنظیم و اعالم2 کرد. اساس چون صخره ی مستحکم این 
مرام، همانا عبارت است از تئوری و جهان بینی علمی که تجربه، تاریخ حقیقت شکست ناپذیر آن را 

تأیید کرده است. 
آرمان هـای مـرام دموکراتیـک خلق آمال درخشـان تمام طبقـات زحمتکش افغانسـتان را در این 
مرحله ی تاریخی بیان می کند. »مرام« در همان بدو امر از طرف اکثر محافل صدیق مترقی و نیروهای 
وطن پرست و دموکراتیک جامعه با شور و شوق کامل تحسین شد و مردم ستمکش کشور با اشتیاق 
فراوان، از آن حسن استقبال کردند. »مرام« به آن عناصر و محافل بدبین و مرتجع که روشنی جهان، 
ضرورت و جبر پیشـرفت و نفوذ جریانات نوین و مترقی جهان را از عقب عینک سـیاه منافع طبقه ی 

1. اصل: در
2. اصل: اعالن

حاکمه، خودخواهی فئودالی، خصوصیت استعماری ]و[ جزمیت و انجام می نگرند، جواب منطقی و 
محکم داد. مرام ثابت کرد که محافل سیاسی حاکمه و طبقه ای که با نشر مرام دموکراتیک خلق منافع 
خود را در خطر می بینند، دیگر قادر نیسـتند که به رسـم کهن و ارتجاعی و اسـتبدادی دوران اختناق، 

اذهان مردم را در برابر جریانات پیشرو تاریخ منحرف و مشوب1 گردانند. 
در شرایط معاصر بنا بر تغییر اساسی در تناسب قوای بین المللی و نفوذ روزافزون جهان بینی علمی 
و شرایط مساعد ملی به نیروهای ترقی خواه دموکراتیک ملت افغانستان که تاکنون در تحت فشار و ظلم 
»پاشنه ی آهنین« طبقات حاکمه ی ستمگر داخلی و تأثیر استعمار امپریالیستی حیات بسر می برند، 
امـکان داده اسـت کـه مبنی بر تدوین تئوریک )نظـری( و پراتیک )عملی( به موقع مسـائل، در وضع 
کنونی از شـکل مبارزه ی مسـالمت آمیز علنی، قانونی، پارلمانی و خلقی استفاده ی اصولی بنمایند و 
جنبش دموکراتیک ضدفئودالی و ضدامپریالیستی را به پیروزی نهایی برساند و شعور طبقاتی توده های 

زحمتکش مردم را احیا نمایند و روحیه ی سازمانی را در طبقه ی پیشرو نوین تاریخ ایجاد کنند. 
به پیروی از این اصول علمی و تحلیل اوضاع و شرایط مشخص عینی و ذهنی، ملی و بین المللی 
افغانسـتان و همچنـان با اسـتفاده از ارزش های دموکراتیک قانون اساسـی، محافـل نیروهای جریان 
دموکراتیک خلق، از سـه سـال بدین طرف، اقدام به تهیه ی مقدمات سازمان کرده است که جریده ی 
خلق مظهر درخشان آن به شمار می رود. پیشروان و مبارزان دموکراتیک خلق بعد از انفاذ فرمان تقنینی 
مطبوعات، تصمیم بر آن گرفتند تا به منظور بیداری شعور اجتماعی و نجات خلق های مظلوم افغانستان 
از زیر سـتم طبقات و محافل حاکمه و همبسـتگی محافل مترقی از حیث تشکیالتی و ایدئولوژی از 
طریق تأسیس جریده ی سیاسی برای سراسر افغانستان آغاز به فعالیت کنند و »نخستین گام عملی برای 

ایجاد سازمان« بردارند.
دانش نوین نجات خلق ها و پیش بینی های خالق، معرف این جرقه ی حقیقت است که بدون یک 
جریده ی وزین سیاسـی نمی توان به صورت همه جانبه و اصولی دسـت به ترویج )پروپاگند( و تبلیغ 
)اژیتاسـیون( در بین خلق ها زد. در وضع کنونی خلق های کشـور در زیر ظالمانه ترین نوع اسـتبداد و 
اسـتثمار فئودال های سـتمگر محلی و تاجران بزرگ محتکر و کمپرادور، بروکرات های فاسد و نفوذ 
عوامـل اسـتعمار امپریالیسـتی دسـت وپا می زنند و فقر و سـیه روزی طبقات اسـیر روز بـه روز حدت 
فوق العاده پیدا می کند و تضاد بین دهقانان و مالکان بزرگ، تضاد بین کار و سرمایه، تضاد بین خلق ها 

و امپریالیسم را شدت می بخشد. 
در چنیـن شـرایطی رشـد عامـل ذهنی پیـروزی جنبـش دموکراتیک ملی بر اسـاس تحقـق مرام 

1. آمیخته شده؛ آغشته؛ آلوده



خلق  198199  یا سوسیالیسم یا توحش

 این وظیفه در گام اول به 
ً
دموکراتیک خلق افغانسـتان، امر ضروری و رسـالت تاریخی است. مسـلما

عهده ی جریده ی خلق اسـت تا از طرفی در راه تکامل »قانونی« سـازمان سیاسـی دموکراتیک خلق 
نقش مؤثری داشـته باشـد و از طرف دیگر اقدام اساسـی و علمی در زمینه ی بیداری شعور طبقاتی و 
آمادگی خلق ها به خصوص تشکیل طبقه ی پیشرو جامعه، یعنی کارگران به اتحاد دهقانان برای مبارزه 
 اظهار می گردد 

ً
و جنبش دموکراتیک به عمل آورد. به استناد ماده ی »32« قانون اساسی افغانستان، علنا

که هر عمل اجتماعی به زمان احتیاج مبرم دارد. سازمان پرقدرت ترین و مؤثرترین و اساسی ترین سالح 
عمل اجتماعی و من جمله مبارزه ی اجتماعی می باشد. سازمانی که به مبارزه ی سیاسی، اقتصادی و 
ایدئولوژیکی و نجات خلق ها از یوغ ستمگری و استثمار بپردازد و بتواند حکومت کهنه را به حکومت 
نوع جدید و خدمت گزار خلق های زحمتکش )مرام دموکراتیک خلقـ  امور سیاسی( تعویض بنماید، 

حزب نام دارد. 
احزاب از لحاظ ماهیت سیاسـی خود محتوای طبقاتی را حائز اسـت. مترقی ترین و پیشـروترین 
حـزب در شـرایط موجود، حـزب طبقه ی خلق های زحمتکـش، به خصوص کارگـران و دهقانان و 
منورین مترقی کشور خواهد بود که به جهان بینی علمی مجهز باشد. جریده ی خلق مظهر و ناشر افکار 
 بدین منظور تأسـیس گردیده است. نیروهای دموکراتیک 

ً
چنین آرمان عظیم تاریخی سـت که اصوال

خلق اطمینان کامل دارند که شـرایط را درسـت تشـخیص کرده و مجدانه مصمم اند1 که از شـرایط 
موجـود با وصف محدودیت های وسـیع و موانع بزرگ، بهره ی اصولی بردارنـد. خود را طی جریان 
مبارزه آبدیده  سـازند و هیچ گونه بیم و هراسـی را از ناحیه ی دهشـت افگنان طبقات حاکمه و عناصر 
خرده گیر و ماجراجو در صفوف خود راه ندهند و دلیرانه به پیش روند و مأموریت تاریخی و پیشاهنگی 
خود را به منظور کشف راه های نامنکشف در مملکت بدون تسلیم طلبی و سازشکاری به طرف راست 

و چپ در عمل ایفا نمایند.
غیرممکن بود بدون جریده ی خلق، وظیفه ی دایمی و حیاتی دموکراتیک خلق و مرام آن را پیش برد 
و عالقه به سیاست و مسائل صلح، آزادی ملی، دموکراسی، ترقی اجتماعی و اصالت اجتماعی را که 
در قشرهای وسیع خلق نفوذ کرده است، در یک مجرا سوق داد و حکومت دموکراسی ملی را به حیث 
یک هدف استراتژیک و به حیث یک سالح حل تضاد اساسی موجود ایجاد کرد و نیروهای پیشاهنگ 
خلق ها را متشـکل سـاخت. خالصه این که ناشـر افکار دموکراتیک خلق به صورت مسالمت آمیز و 

قانونی وظایف زیرین را در سراسر کشور انجام می دهد: 
- تشـریح، تعمیم، تبلیغ، ترویج مرام دموکراتیک خلق که در شـماره ی اول و دوم جریده ی خلق 

1. اصل: مصمم است

 انتشار یافت.  
ً
وسیعا

- نشر و تبلیغ تئوری و جهان بینی علمی که سالح نجات خلق های زحمتکش و معرف مبارزه ی 
طبقاتی به شـمار می رود و »سیسـتم یکپارچه و موزونی از مجموعه ی نظریات فلسـفی، اقتصادی، 

اجتماعی و سیاسی را تشکیل می دهد«. 
- انعکاس »رنج های بیکران خلق های سـتمدیده ی افغانسـتان« و افشـای زورگویان و ستمگران 

طبقات حاکمه و نمایندگان مدافع آن ها که باالی خلق های کشور جبر و ستم می نمایند. 
- نشرات به مقصد بیداری شعور طبقاتی سیاسی و اجتماعی خلق ها.

جریـده ی خلـق از همه اول تر و عمده تر وظیفه ی اساسـی خود می داند که من حیث یک رشـته ی 
اساسی و اتصال، با حسن نیت و طبق اصول علمی و احتراز از خرده کاری »تمام نیروهای ترقی خواه 
دموکراتیـک تمـام وطن پرسـتان و فرزنـدان صدیق وطن و باشـهامت ترین مدافعـان منافع خلق های 
ستمکش و محروم« را در یک جریان و یک سازمان سیاسی و اجتماعی دموکراتیک خلق متشکل سازد 
و وسیله ی وحدت سازمان از حیث ایدئولوژی باشد و از حیث تشکیالتی، عموم محافل و سازمان های 
 در یک سازمان بر اساس اتحاد عمل و مرام دموکراتیک خلق متحد گرداند و جهان بینی 

ً
همفکر را قانونا

علمی را در عرصه ی مبارزات سیاسی وطن محبوب ما افغانستان مورد عمل قرار دهد. 
برای تحقق این مرام نمایندگان و خبرنگاران و توزیع کنندگان جریده ی خلق، وظایف سنگینی را 
از لحاظ مراکز جذب و قدرت سازمانی به عهده خواهند داشت؛ زیرا مبتنی بر اصلی، جریده ی خلق 
نه تنها باید تبلیغ کننده ی دسته جمعی و بیدارکننده ی دسته جمعی توده های مردم باشد، بلکه همچنین 

تشکیل دهنده ی دسته جمعی پیشاهنگ خلق های زحمتکش یعنی دموکراتیک خلق نیز باشد. 
 این بود پاسـخ منطقی و علمی که چرا جریده ی دموکراتیک خلق برای سراسـر افغانستان 

ً
اجماال

تأسیس گردید و از وسایل موجود استفاده ی اصولی به عمل آورده می شود.  
2

ضرورت تاریخی سازمان سیاسی نوع جدید   
طی یک نسل انسانی، حکومت های استبدادی و مطلقه، ملت زحمتکش ما را در تمام شئون زندگی 
اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دچار انحطاط رقت باری کرد و از رشد شعور اجتماعی 
و سیاسی جوانان کشور ماهرانه به شیوه ی اداری استعماری و فئودالی جلوگیری به عمل آورد و استعداد 
 
ً
سازمانی آن ها را دچار جمود و ضعف کرد. هر طبقه ی حاکمه ی ارتجاعی و زمام داران مستبد، معموال

از بیـداری خلق هـا و بیداری شـعور طبقاتی افراد ملت و به خصوص از روحیه ی سـازمانی نیروهای 
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ترقی خواه علمی وحشـت دارند.1 در دوره های حکومات سـابق، بنا بر سانسور شدید و بی رحمانه ی 
مطبوعات و ایجاد ترور و وحشت، حبس های بدون محاکمه، حتی منورین کشور نیز از اظهار نظراتی 
که از آن مداخله در سیاست استشمام می شد، بیم و ترس داشتند. ولی به مصداق این اصل که جهان در 
تغییر است، توفان جنبش های اصیل اجتماعی و نجات بخش ملل جهان سرانجام این منطقه ی تجرید 

شده از دنیا را نیز تکان داد و به آن الهام بخشید.
دهه ی اخیر، نقطه ی تحول بزرگ در جریانات بین المللی و تحول نسبی در حیات ملی ما بود. امروز 
می رود که خلق های افغانستان و جوانان روشنفکر کشور بسیاری نکات عمده را درک کنند و از سکوت 
وحشت انگیز دوره ی استبداد بیرون برآیند و شوروشوق به مبارزات پارلمانی، حزبی و نشراتی و... پیدا 
نمایند. نشـر مرام دموکراتیک خلق تمام طبقات و قشـرهای ارتجاعی جامعه را تکان داد و در اثر آن، 
 
ً
دیده می شود که صفوف و جبهه ها مشخص تر می گردد، خطوط فاصل کشیده می شود و »مرام« جبرا
مقام شـامخ و علمی خود را در حیات اجتماعی احراز می نماید و عرصه را برای نیروهای ارتجاعی 
تنگ تر می سـازد و عرصه ی نیروهای پیشـرو تاریخ را در جامعه وسـعت می بخشد. همچنان جنبش 
 به رشد خویش ادامه می دهد و گام هایی به جلو برمی دارد و روز به روز احیای 

ً
دموکراتیک و مترقی جبرا

روح دموکراسی و آزادی های سیاسی در میان قشرهای مختلف طبقات اجتماعی به طور غیرمستقیم 
 به مشاهده می رسد که افغانستان دیگر از رشته شرایط سیاسی گذشته وارد زمان 

ً
ظاهر می گردد. واضحا

جدید گردیده و در مقدمه ی مرحله ی یک جنبش قابل ستایش نوین پا می گذارد.
شرایط مساعد ملی و بین المللی بیان کننده ی این واقعیت است که این مرحله ی جدید به استواری 
 پیشـاهنگ و ترقی خواه پا به میـدان مبارزه 

ً
دموکراسـی ملـی منجر می شـود و در جنبـش، گروه واقعا

می گذارد و در نتیجه موجب پیشروی دموکراسی ملی به سوی دموکراسی اصیل اجتماعی می گردد و 
مرام دموکراتیک خلق من حیث قانون عینی تکامل جامعه در این مرحله ی تاریخی تحقق می یابد. تاریخ 
در برابر تمام عناصر، محافل و نیروهای ترقی خواه علمی، دموکراتیک و وطن پرست که به جهان بینی 
علمی صادقانه ارتباط دارند، ضروری ترین و نزدیک ترین وظیفه را قرار داده اسـت تا به خصوصیات 
دوره ی سابق و کهنه از قبیل محفل بازی، خرده کاری، بی اصولی، جبن، تعلل و روحیه ی خودخواهی 
فئودالی خاتمه داده شود و دلیرانه اقدام به تکامل سازمان نوع جدید و عالی »دموکراتیک خلق« کنند. 
تاریخ شکست های تلخ نهضت های خودبه خودی توده های مردم و مبارزات ملی و مشروطه خواهی 
کشور به خصوص طی پنج دهه ی اخیر به ما می آموزاند که یک جنبش، فقط از طریق انکشاف سریع 
صنایع ملی و تشکل طبقه ی کارگر و ایجاد سازمان سیاسی قوی و متمرکز که با ایدئولوژی علمی مجهز 

1. اصل: دارد

باشد و قدرت رهبری مبارزه ی خلقی را بر پایه های تشکیالت مستحکم و مرام علمی و روشن »همچو 
مرام دموکراتیک خلق« استوار سازد، می تواند به پیروزی نهایی رسد. در تحت شرایط جدید تاریخی 
و در وضع موجود کشور، نقش رهبری سازمان در نهضت دموکراتیک و خلقی ضدمناسبات منسوخ 
فئودالی )ملوک الطوایفی( و اسـتثمار و اسـتعمار امپریالیستی از مسائل مبرم حیات سیاسی به شمار 
می رود. سازمان سیاسی نوع جدید افغانستان که ناشر افکار دموکراتیک خلق در راه تکامل آن مبارزه ی 
»قانونی« می نماید، همانا عبارت خواهد بود از یک دسته ی پیشاهنگ طبقه ی کارگر ]...[، دهقانان و 
منورین مترقی که نیروی رهنمون نهضت دموکراتیک به جهت هدف نهایی می باشد. نیروی رهنمون 
دموکراتیک خلق وظیفه دارد تا به خاطر تطبیق »مرام« مبارزه ی خلق ها را علیه استبداد و ارتجاع متحد 
سـاخته و راه سـاختمان یک جامعه ی آزاد، دموکراتیک و خوشـبخت را به آن ها نشـان دهد و همه ی 
خلق را بیدار سـازد و جنبش را برضد فئودالیسـم و امپریالیسم بسط و توسعه دهد و نظم مشروطیت 
دموکراسی را برپا سازد و قدرت های مطلقه ی سیاسی و اقتصادی و مناسبات کهنه ی تولیدی موجود 
را که مانع جدی و سرسـخت در راه ترقی اجتماعی و انکشـاف نیروهای تولیدی و دموکراسی اصیل 

اجتماعی ست برافکند. 
از کلیه ی سازمان هایی که به وسیله ی طبقه ی زحمتکش خلق ایجاد می گردد، فقط سازمان سیاسی 
آن می تواند که از مصالح عالیه و اساسـی توده های عظیم مردم دفاع نماید و قسـمت باشعور و پیشرو 
طبقه باشـد و آن را به جانب پیروزی کامل و هدف نهایی رهبری کند. برای این منظور زحمتکشـان 
خلق نیازمندی به یک سـازمان نوع عالی دارند. سـازمانی که خود را تنها به رفع احتیاجات روزمره ی 
مردم محدود نسازد. بلکه هدف آن مبتنی بر رساندن طبقه ی زحمتکش خلق به غایه ی مطلوب و تغییر 
اساسی جامعه استوار باشد و ریشه های خود را در اعماق توده های مردم توسعه دهد. چنین یک سازمان 
در کشور نیروی دموکراتیک خلق خواهد بود که به حیث یک وسیله ی اساسی مرام دموکراتیک خلق 

و آرمان های خلق های ستمدیده ی افغانستان را به پیروزی می رساند.   
3

تاریخ سازمان های مترقی و سیاسی طبقه ی زحمتکشان ملل جهان نشان می دهد که طبقات حاکمه 
و محافل سیاسـی آن از تشکیل سازمان پیشـرو خلق های زحمتکش در هراس اند و مذبوحانه تالش 
کرده اند که از پیشـروی به جهان کهنه و مبارزه ی قانونی و دلیرانه ی پیشـروان تاریخ جلوگیری کنند و 
ضربات سـنگینی به سـازمان سیاسـی آن ها وارد سازند. سـازمان های مترقی و نوع عالی ملل جهان، 
راه های بس طوالنی را پیموده اند و سرگذشـت قهرمانانه ی آن ها مشـحون از پیروزی های پرافتخار و 
شکست های رقت بار موقتی بوده است. کارگران، دهقانان جهان طی مبارزات عظیم خود پیشوایان، 
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سازمان دهندگان1 و رهبران پرنبوغی از خود به وجود آورده اند که الهام بخش قدرت های ترقی خواه و 
نشان دهنده ی ماهیت سازمان های نوع عالی و جدید می باشند. 

همچنان طبقات حاکمه ارتجاعی جامعه برای جلوگیری از بیداری مردم سعی می ورزند تا مردم 
را از تأسـیس سـازمان سیاسی خلع سـالح کنند و از طریق تولید محیط رعب و ترس و طرح و وضع 
 ارتجاعی و ضددموکراتیک به نام به اصطالح قانون احزاب موانع بزرگ ایجاد کنند و راه 

ً
قانون مطلقا

 به صورت توطئه آمیز طبق شـیوه های پارینه اعالم 
ً
 سـد نمایند و بعدا

ً
 و قصدا

ً
مبارزه ی قانونی را عمدا

دارند که فالن جریان به اصطالح »غیرقانونی و واردشـده از خارج« اسـت، لهذا حق تشـکیل حزب 
قانونی را ندارد. مسوده ی قانون احزاب که از طرف حکومت در جراید نشر گردیده از آن قوانینی است 
که نظیر آن از لحاظ ماهیت ارتجاعی و پولیسـی در جهان سـابقه ندارد. در حالی که در کشـورهای 
 قانونی وجود ندارد و اگر هم موجود باشد، بیش از چند ماده ی 

ً
دموکراتیک به نام قانون احزاب اصوال

رهنما که محتوای دموکراتیک را حایز است نمی باشد. 
به هر حال ما امیدواریم که مردم و نیروهای وطن پرست و مترقی کشور علیه طرح چنین قوانین ضد 
ارزش های دموکراتیک قانون اساسی مبارزه ی قانونی خواهند کرد و به محافل سیاسی طبقات حاکمه 
اجازه نخواهند داد که چنین قانون ارتجاعی را باالی شان تحمیل کند. به جرئت می توان اعالم کرد که 
 ضد نص ماده ی »36« قانون اساسی می باشد که آزادی تشکیل 

ً
طرح چنین نوع قانون احزاب صریحا

احزاب را تضمین کرده اسـت. ما در این باره به صورت مسـالمت آمیز و حسـن نیت به تمام نیروهای 
ضد ملی و ضد دموکراتیک و ضد مردم خاطرنشان می سازیم که تحول تاریخی جهانی جامعه ی بشر 
و رشـد و توسـعه ی جهان مترقی و تشکیل سازمانی آن، نتیجه ی قانونی و طبیعی تکامل جامعه است. 
جهان بینی عینی با کشف قوانین عینی تکامل، تضاد ذاتی نظام فئودالی کشور و ناگزیری انتقال آن را به 
یک مرحله ی نوین تاریخی نشان داده است. تصادم رشد روزافزون نیروهای مولده با مناسبات تولیدی 
کهنه در برابر جامعه ی ملی ما این وظیفه را قرار می دهد که باید هرچه زودتر نظام فئودالی را طرد کرد 
و نیروهای مولده ی پرقدرت را که مخلوق انسـان اسـت، از قید اسـارت آزاد سـاخت و آن ها را به نفع 
ثمربخش جامعه مورد استفاده قرار داد. همچنان به وضاحت دیده می شود که توأم به این عملیه )پروسه( 
نارضایتی توده های زحمتکش مردم از نظام فئودالی تشدید می گردد و مبارزه ی آن ها با طبقه ی حاکمه 
 کسی بخواهد یا نخواهد امکان مادی و واقعی برای جنبش دموکراتیک به رهبری 

ً
حدت می یابد و قهرا

سازمان سیاسی و طراز عالی و نوین »مظهر آگاه جنبش طبقاتی خلق زحمتکش« ظهور می نماید.
 از خود عقل سلیمی نشان می دهند، به این نکته 

ً
لهذا ما توجه مقامات سیاسی کشور را که احیانا

1. اصل: سازمان دهان

جلب می نماییم که نباید مصرانه خود را در برابر جریان قطعی تاریخ قرار دهند و نشود که »ضربه ی 
ناگهانی« باالی ترقی خواهان و دموکراتیک خلق، به صورت توطئه آمیز وارد سـازند و ماهیت واقعی 
خود را آشـکار سـاخته و در عوض خود را بیشـتر متضرر سـازند. امروز قانون عینی و بشردوستانه ی 
»انتقال مسالمت آمیز«، امکاناتی را برای کشورهای عقب مانده همچو افغانستان به وجود آورده که از 
طریق آن می توان به صورت »مسالمت آمیز، قانونی، علنی و پارلمانی«، اصل صلح، استقالل ملی، 
دموکراسی ملی و ترقی اجتماعی را تأمین کرد و کلیه ی افراد جامعه را از نابرابری اجتماعی از عموم 
اشکال ستمگری و استثمار نجات داد و هم بحران ها و تشنجات اجتماعی را جلو گرفت. البته این امر 
بیشتر به مقامات سیاسی کشور مربوط است که »هرگاه صادقانه به دموکراسی و سعادت جامعه معتقد 
باشند« خود موجب عمل تشددآمیز و توطئه آمیز نشوند و به صورت مسالمت آمیز بگذارند که نیروهای 
وطن پرست و ملی و دموکراتیک خلق رشد طبیعی و قانونی و سازمانی خود را طی نمایند و در پهلوی 
جریانات سیاسی احراز موقعیت کنند. در عکس آن البته متوجه خواهند بود که مسئولیت نتایج ناگوار، 
ناشی از اعمال و تصامیم سوء آن ها به عهده ی خود آن هاست نه به جریانی که شیوه ی مسالمت آمیز و 

قانونی مبارزه، اصول زمان است. 
روی ایـن واقعیـت نیروهـای دموکراتیک خلق وظیفه ی خود می شـمارند که بـه خاطر خلق های 
زحمتکش افغانستان، به خاطر به پیروزی رساندن مرام دموکراتیک خلق و آرمان های مردم و به خاطر 
انجـام تحـول دموکراتیک در مرحله ی کنونی که مضمون اساسـی آن طرد فئودالیسـم و جلوگیری از 
نفـوذ امپریالیسـم و تأمیـن آزادی ملی و ترقی اجتماعی اسـت، در راه تکامل عالی ترین نوع سـازمان 
سیاسـی ملی طبقه ی زحمتکش خلق، در سرتاسـر افغانسـتان که بر پایه های اصول و موازین علمی 
استوار باشد، مجاهده ی »قانونی« کنند. جریان دموکراتیک خلق افغانستان که جریده ی خلق گویای آن 
است، سازمان »قانونی« خواهد بود که بر اساس اتحاد داوطلبانه ی مبارزان پیشرو طبقات و قشرهای 
زحمتکش افغانستان یعنی کارگران، دهقانان، اهل کسبه و پیشه وران، روشنفکران و افرادی که مرام و 
اصول سازمانی دموکراتیک خلق را در شرایط »قانونی« بپذیرند و در راه پیروزی و تحقق آن فعالیت 
مسـالمت آمیز کنند. جهان بینی سـازمان نوع جدید پیوسـته و به صورت مداوم بر اسـاس علم نوین و 
خالق به پیش خواهد رفت و اصول تشکیالتی آن به این جهان بینی اتصال ناگسستنی خواهد داشت. 

نیروهای دموکراتیک خلق از سنن و مواریث ملی، از شرایط ملی و بین المللی و تجارب علمی مترقی 
ملل جهان و شعور بالقوه ی خلق های دلیر ملت خود سپاس گزار بوده و امیدوار است که بر دشواری ها 
و محرومیت ها و نواقص کار، اشـتباهات، نظریات نادرست، نقص تئوری، خودخواهی ها که به آن ها 
اعتراف می نماید و موانعی که همیشه موجب نابرابری اجتماعی و ستمگری بر مردم گشته، فایق آید و 
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»مرام« خود را به موقع اجرا بگذارد. سازمان دموکراتیک خلق طی تکامل مراحل قانونی، اجزای خود را 
با اصول معنوی و اخالق عالی ملی و به جریانات مترقی بین المللی و صلح خواهی و با روح وطن پرستی 

و فداکاری و وفاداری به منافع خلق و جنبش نجات بخش ملی و مردمی پرورش خواهد داد. 
خالصـه در ختـم این قسـمت بحث اعالم می داریـم که ما ایمان کامل داریم که ملت افغانسـتان 
پیروز خواهد شد؛ زیرا دیگر توده های مردم از خود در شرایط قانونی سازمان قانونی سیاسی خواهد 
داشت که با سالح دانش نوین بشری مجهز است و جامه ی فوالدین ازخودگذری و تقوای اجتماعی 
و وطن پرسـتی بر تن دارد. تنها سـالح نامردانه ی مفتریان و اغواگران و دشـمنان داخلی و خارجی ما 
تحریک ناجوانمردانه و ضدانسانی مرتجعین و جواسیس و نمایندگان استعماری علیه جریان ملی و 
دموکراتیک خلق و دشنام و بهتان به آن خواهد بود تا فساد اجتماعی و سیاسی، عوام فریبی و قدرت طلبی 
و سـتمگری و خصوصیت ارتجاعی و وابسـتگی اسـتعماری خود را از نظرها بپوشانند. بگذارند که 
دشمنان ملت افغانستان علیه ما توطئه کنند و ما را تهدید به ... نمایند، ما در عوض به آن ها در عمل و 
نظر جواب آموزنده و دندان شکن خواهیم داد و به آن ها خواهیم گفت که با توطئه و تهدید شما ملت 
دلیر افغانسـتان بیدار خواهد شـد و دیگر وسـایل کهنه ی دیروز علیه مبارزان راه نیک بختی خلق های 

افغانستان کارگر نخواهد افتاد. 
بگذار که در تحت انضباط شعوری و اصول تشکیالتی »قانونی« و موازین علمی سازمانی زیرین 
درین شـرایط به صورت قانونی، علنی و مسـالمت آمیز، بدون ماجراجویـی به پیش، به جانب هدف  
عالیه ی خود، در راه پیروزی مرام دموکراتیک خلق، در راه تحقق آرمان های خلق کشور، در راه ایجاد 
حکومت دموکراسی ملی و راه رشد غیرسرمایه داری توأم با نظر و عمل اصولی و استوار و شجاعانه گام 
برداریم. تا این اصل موجز و بزرگ درباره ی ما صدق کند که: »خود را پیشاهنگ و واحد پیشرو نامیدن 
کافی نیست؛ باید اعمال ما نیز طوری باشد که تمام واحدهای دیگر هم ببینند و مجبور باشند اعتراف 

کنند که ما در صف جلو حرکت می کنیم«. 

|||||||||||||||||||||||||  شماره ی سوم، چهارم و پنجم | سال اول | 5، 12 و 19 ثور 1345 ||||||||||||||||||||||||| 
محمدطاهر بدخشی

اصطالحات و مقوالت اجتماعی
امروز دیگر با اکتشافات مهم و پیشرفت های عظیم »سیانس« و اختراعات محیرالعقول »تکنالوژی« 
اشـخاصی یا طبقه ای با »طبیعت شناسی« و »زیست شناسی« به صورت علنی مخالفت نمی کنند یا 

 »لیبرالی« در یونیورسیتی ها 
ً
نمی توانند. »علوم طبیعی« و انجینری، »بیالوژی« و طب به قسـم نسبتا

و دولتـی تدریـس و در آثار و مجالت علمی اشـاعه می یابد. در اثـر آن امروز اکثر مردم جهان متمدن 
به وجود »قوانین طبیعی« و قانونمندی »وجود انسـان« معتقد شـده طور عادی از برق، رادیو و موتر 
... و بدون تعصب از پنسلین و کلسیم و هارمون استفاده می کنند. اما علم »جامعه شناسی« هنوز در 
پوهنتون ها به صورت »دستوری« و »توصیفی« تدریس می شود و حقایق اجتماعی برای مردم به اشکال 
انحرافی آنچه باید باشد »آیدیالیستی« و غیر آنچه هست »غیرریالستیک« نشر و اشاعه می یابد. چرا؟

بـرای این که روشـنفکران مغشـوش و مردم تحمیق1 شـوند؛ زیـرا اگر آن ها بـه قانونمندی جامعه 
معتقد شوند و به حقایق اجتماعی آشنا گردند، با کشف و تعقیب قوانین اجتماع خویش در صدد حل 
تضادهای اجتماعی برمی آیند و نادرسـتی ها و نابرابری ها و سـتمگری ها را از میان برمی دارند و این 
»شعور« و »عمل« به ضرر منافع طبقات ستمگر، طفیلی و استثمارکننده که سرسختانه »ابدیت« وضع 
ناهمگون موجود را خواهانند می باشد. شاید برخی اهل مطالعه بفرمایند که جامعه شناسان »لیبرالی« 
هم سراغ می شوند که به این صحنه های »تراژیک« طبقاتی اشک می ریزند و نوحه می نمایند. ما هم 
وجود مبارک بی خاصیت چنین محققان نامدار بورژوازی را تصدیق می کنیم. اما اضافه می نماییم که 
ایشان نیز فقط به »تشریح« سطحی جامعه و پدیده های اجتماعی با بدرقه ی چند نصیحت و طرح های 
میان خالی اکتفا می کنند و گامی به پس به طرف »علل« نمی گذارند و از ذکر »شرایط اقتصادی« طفره 
می روند و هم قدمی بیشتر به سوی »نتیجه گیری« نمی گذارند از »تعمیم« می ترسند تا مبادا به »قوانین« 

و اصول مسلمی برسندکه غیرمعقول بودن و غیرحق بودن وضع موجود را نشان دهد. 
در حالی که از دیدگاه علم واقعی امروز و توقع بشـریت از دانش، سـخن بر سـر »تغییر« جوامع 
است. این طرح بحث »تغییر« اجتماع است که دانشمندان کاسه لیس و اجیر از تحقیق و تدریس آن 
صرف نظر می کنند و طبقات سوار بر دوش مردم و بهره کشان از تعمیم آن می ترسند و سخت متوهم 
می شوند؛ زیرا در جامعه ی دموکراتیک انسانی آقایان شکم گنده نیز باید با خلق و زحمتکشان راه بروند 
و »کار« کنند. محافظه کاری و عنعنه پرستی از اینجا نشأت می کند و ارتجاع و ستم درین مواقع به درد 

می خورد. 
اما چه باید کرد؟

»تاریخ نوع بشر از تشکیالت اجتماعیـ  اقتصادی متوالی به وجود آمده« و حرکت تغییر و تکامل 
نامـوس مطلق جهان و زندگی اسـت. وقتی که انسـان برای رفع »احتیاجـات« و بقای خویش تپید و 
»وسایل تولید« ایجاد کرد، »اقتصاد انکشاف« می کند و به تعقیب آن »ترقی اجتماعی« هم می رسد و 

1. احمق شمردن؛ نسبت حماقت به کسی دادن؛ احمق نگاری
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این خود بدون ازبین رفتن نظام سابق و کهنه ی جامعه محال است. در این »نفی« کهن »اثبات« جوانی 
نهفته است و آن را »هستی« و زندگی می خواهد ولو اشخاصی یا طبقاتی نخواهند. سراپای تاریخ بشر 
حاکی از این تبدالت »کمی« و »کیفی« است و وظیفه ی جامعه شناسی علمی هم کشف »قوانین عینی 
این جریان پیچیده ی انکشـاف اجتماعی و رهنمایی انسان های پیشرو به تغییر بهتر جامعه« به خاطر 

بهبود روانی و رفاه مادی بشریت و زندگی است. 
جریده ی خلق: در سلسـله ی آغاز مبارزات و مجاهدات همه جانبـه ی خویش به موازات طرح 
»پرابلم های اجتماعی« و بیان تضادهای اساسی و تذکر آرایش طبقاتی قبل از طرح مباحث آکادمیک 
جامعه شناسی علمی می خواهد اصطالحات و مقوالت اجتماعی را تعریف دقیق و تشریح مختصر 
 بین ادبیات این علم بسـیار مهم و ضروری و ادبیات مغلوب و شـاعرانه ی جامعه شناسی 

ً
نماید تا اوال

 مرزبندی کرده و لیترچر خاص خویش را تثبیت کند و آنگاه بپردازد به بیان کلیات نظری »علم 
ً
معموال

اجتماع« و جزئیات تطبیقی آن در جامعه ی افغانی که در حقیقت وظیفه ی اساسی و رسالت تاریخی 
فرزندان خلق آن است. 

1- طبقات اجتماعی
جوامع بشری در ابتدا متجانس و همگون بوده و همه ی افراد اجتماع در مقابل وسایل تولید ساده ی 
جامعه موقعیت و ارتباط مساوی داشتند و اشکال تاریخی اشتراک افراد عبارت از »طایفه« و »قبیله« 
بود. اما به تناسب تکامل مالکیت انفرادی وسایل تولید اجتماعی، عدم مساوات اقتصادی ]میان[ مردم 
زیاد شد، زورمندان طایفه و سران قبیله وسایل تولید را تصاحب کردند و عده ای را از آن محروم نمودند 
و طبقات متخاصم ظهور کرد. در تعیین ارتباط همان یک جانب نیروهای تولیدی »انسان ها« و طرف 
دیگر آن »وسایل« است که مفهوم »طبقه« به وجود می آید. لذا با وجودی که تقسیم جامعه به طبقات 
 دایمی آن هاست 

ً
یک چیز گذراست، در جوامع طبقاتی تاریخی »طبقه« واحد اساسی و ماهوی نسبتا

و به همین نسبت جامعه شناسی علمی مطالعه ی خود را از »طبقه« و »طبقات اجتماعی« آغاز می کند؛ 
طوری که در فیزیک از اتم و در بیالوژی از »سلول« شروع می شود. از این که جوامع کالسیک امروزی 
دارای طبقات مختلف اجتماعی ست، کسی انکار کرده نمی تواند ولو به نام »گروه ها« یاد کنند یا آن ها 
را در حال مزج1 شدن بدانند. اما در تحلیل نهایی و نتیجه گیری به اثر جهان بینی غلط با منافع طبقاتی 
برای توجیه طبقات اسـاس و منشـأ غیرواقعی می تراشـند؛ در حالی که علمای واقعی و محققانی که 
ساینتفیک فکر می کنند، اساس و منشأ طبقات را اقتصادی دانسته، پایه ی عینی آن را در محیط تولید 
مادی جسـت وجو می کنند و این تعریف جامع االطراف را از طبقات اجتماعی می نمایند: »طبقات: 

1. آمیختن؛ اختالط؛ درهم کردن

گروه های بزرگ انسان ها هستند که از جهت مقام خود در نظام معین تولید اجتماعی، از جهت رول 
خود در تشکیل اجتماعی کار و بنابرین از جهت طرق دریافت اندازه ی آن سهمی از ثروت اجتماعی 
که آن ها در اختیار می گیرند از یکدیگر متمایز می شوند«. درین تعریف از همه مهمتر1 همان »رابطه با 
وسایل تولید« است که باالی دیگر عناصر تأثیر دارد. دانشمند دیگری روشنی انداخته که: »گروهی 
از مردم که دارای شـرایط مادی مشـترک باشند، تشکیل طبقه می دهند. ولی مفهوم طبقه به فقر و غنا 
اطالق نمی شود. شرایط مادی زندگی مربوط به پول درآوردن نیست؛ بلکه به کار و حرفه ی اجتماعی 
مربوط است«. یعنی چگونگی مقام در طرز معین اقتصاد جامعه مهم است که آیا »استثمارکننده است 
یا استثمارشـونده«. اگر عاید پولی اسـتثمارکنندهـ  یک خان دهـ  کمتر از یک استثمارشوندهـ  دریورـ  
هم باشد، باز خان، خان است و دریور، دریور. و هر کدام مربوط به طبقه ای جداگانه می باشند نه جز 

یک طبقه. 
اقسام طبقات

در جوامع طبقاتی به صورت کلی دو قسم طبقه موجود است. یکی طبقات اصلی و دیگری طبقات 
فرعی. طبقات اولی آن هایی اند که بدون آنان طرز تولید متداول جامعه نمی تواند به وجود بیابد. آن ها با 
طرز تولید مسلط جامعه در ارتباط مستقیم اند مانند مالک و بزگر در جامعه ی زمین داری و سرمایه دار 
و کارگر در جامعه ی سرمایه داری. طبقات دومی آن هایی اند که با طرز تولید مسلط جامعه در ارتباط 

مستقیم نمی باشند؛ مانند تاجران در جامعه ی زمین داری و دهقانان در جامعه ی سرمایه داری. 
اقشار طبقات

عالوه بر اقشـار اجتماعی مستقلـ  مانند پیشـه ورانـ  افراد طبقات بزرگ و اصلی هم به روی یک 
خط افقی قرار ندارند. همین دسته های خردتر )سکشن ها( که به هم2 بیشتر شبیه اند، اقشار مختلف 

طبقات را به وجود می آورند مانند چند قشر زحمتکشان یا اقشار مالکانـ  بزرگ و کوچکـ  و غیره. 
تناقضات طبقات

چون منشـأ ظهور طبقه مالکیت منفردانه ی وسایل تولید اجتماعی سـت، لذا با تناسب تکامل آن 
نابرابری های اقتصادیـ  اجتماعی نیز زیاد شـده و میان طبقات یک سلسـله تناقضات به وجود آورده 

است. این تناقضات میان طبقات اصلی متخاصم و میان طبقات فرعی غیرمتخاصم است. 
تنازعات طبقات

به نسبت وجود تناقضات همیشه در میان طبقات تنازعات موجود است. تمام تضادهای اجتماعیـ  
اقتصادی و در حقیقت تمام حوادث و وقایع تاریخ عبارت از همین تنازعات طبقاتی ست که بالانقطاع 

1. اصل: مهم
2. اصل: باهم
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گاه مخفـی و زمانی آشـکار دوام دارد و ]بنا[ به گفتـه ای: »در طول قرن ها به صورت یکی از مهمترین 
خصوصیات تکامل بشریت درآمده است«. 

شبه طبقه
 مربوط طبقات اصلی یا فرعی جامعه هستند، 

ً
دسـته های اجتماعی مانند »روشنفکران« که اصال

نسبت بعضی وجوه مشترک، موقعیت اجتماعی موقتی شبیه پیدا می کنند و یک »شبه طبقه« را تشکیل 
می دهند و در تحلیل آخری به طبقات اصلی خود باز می گردند. 

حزب طبقه
نمایندگان مدافع سیاسی منافع یک طبقه در ماهیت خود حزب طبقه اند که از روشنفکران هم فکر به 
صورت اتحاد داوطلبانه به وجود می آید. این ها اشخاص خبیر طبقه اند و این سازمان سیاسی عالی ترین 

شکل تشکیالتی طبقاتی ست که طبقات را در تنازعات شان رهبری می کند. 
2- خلق

در جوامع غیرمتجانس و ناهمگون که چندین طبقه ی اصلی و فرعی و قشرهای اجتماعی مستقل و 
مربوط موجود است، به اشکال بزرگتر اشتراک افراد یعنی ترکیب طبقات و قشرها برمی خوریم که در 
 طبقات مشابه دهقان و کارگر با قشرهای منور 

ً
ساحه ی وسیع تری به مبارزات طبقاتی مشغول اند. مثال

مترقی و پیشه وران به حیث استثمارشونده ها در یک طرف و طبقات مشابه فئودال و سرمایه دار محتکر 
بـزرگ با قشـرهای منور مرتجع و بروکرات ها به حیث اسـتثمارکننده ها از طـرف دیگر، صف آرایی 
می کنند. در جامعه شناسی علمی جمع زحمتکشان و استثمارشوندگان را تحت مفهوم »خلق« و جمع 

طفیلی ها و استثمارکنندگان را زیر عنوان »طبقه ی حاکمه« می خوانند. 
تعریف خلق

به صورت کلی تمام زحمتکشـان عبارت از خلق اسـت. اما در جامعه ی طبقاتی »تمام توده های 
استثمارشونده« را خلق می نامند که البته در دوره های تاریخی جامعه و ی مختلف اجزای این مفهوم 
کلی، وسیع و محدود می شود. به این طور که: در جامعه ی فئودالی تیپیک خلق عبارت از همه ی رعایا 
)سرف( و )پیشه وران( است. در جامعه ی کاپیتالیستی تمام کارگران، دهقانان و روشنفکران و قشرهایی 
که به پیشرفت جامعه کمک می کنند خلق می باشند و در مراحل امپریالیستی تنها انحصارگران بزرگ 
از این مفهوم خارج می شـوند و در جامعه ی سوسیالیسـتی، خلق عبارت از همه ی اهالی ست؛ یعنی 
کارگران، دهقانان و منورین. در دیگر جوامع خلق از حیث تعداد اکثریت قریب به تمام اهالی است نه 
همه ی اهالی؛ زیرا طبقات و قشرهای کوچک طفیلی و استثمارکننده با وجود تبعه بودن رسمی خلق 
محسوب شده نمی توانند، چون که در تولید ملی سهمی نمی گیرند و عالوه بر بار دوشی، مانع ترقی و 

انکشاف می باشند. در بعضی مواقع خاص مانند جنگ های استقالل طلبی یا نهضت های ضداستعمار 
گروه هایـی1 مانند یاران شـهزاده ایوب خان و خودش یا شـیخ های قبایل الجزایـری در جنگ میوند و 
نجات الجزایر وصف خلقی را پیدا می کنند که گذرا می باشد. همچنان سرمایه داران ملی در مبارزات 

ضدامپریالیسم. 
اهمیت خلق

همین خلق های یک جامعه اند که »نیروی تعیین کننده ی تکامل اجتماعی« آن می باشند؛ زیرا تولید 
مادی که اساس زندگی است به همین نیروی عمده ی تولید )زحمتکشان( تعلق دارد. اهمیت خلق در 
تاریخ »به تناسب تکامل مترقی جامعه افزایش می یابد« و هم سرنوشت انقالب ها به دست آن هاست. 

جبهه ی خلق
صف اتحاد احزاب طبقات و قشـرهای زحمتکش و منورین مترقی می باشـد که به نام »جبهه ی 
متحد ملی« معروف است. در شرایط فعلی مبارزات ضدفئودالیسم و امپریالیسم و انحصارات بهترین 

و بزرگترین سالح نجات خلق ها ملت ها و زحمتکشان است. 
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کیست درین انجمن محرم عشق غیور

ما همه بی غیرتیم آیینه در کربالست
قیام حسینی 

»ان الحیاه عقیده و جهاد« حسین )ع(  
واقعه ی المناکی در آغاز تأسیس خالفت اسالمی رخ داد که تا هنوز بعد از هزاروچهارصد سال در میان 
مسلمین آثار غم انگیز آن باقی ست. در تحلیل علمی، منشأ طبقاتی آن معلوم است. افکار و شخصیت 
امام حسین )رض( و رهبری آن از جنبش ستمکشان و هواخواهان عدل و تقوی و سادگی، سیاست و 
عدالت اجتماعی صدر اسالم به حادثه ی مذکور شکل جنبش انقالبی داده است. به این معنی که در 
تاریخ چنان اوقاتی می آید که برای نجات خلق های ستمدیده »مبارزه به خاطر مبارزه« ضرور است. 

در حالی که سخنی هم از تناسب قوا در میان نباشد. 
شـهدای کربال قهرمانان غیور و سرسپردگانی هستند که بایسـتی الهام بخش مبارزین رهایی مردم 
مظلوم گردند. شیعت امام حسین )ع( در طول این تاریخ همیشه به حیث اپوزیسیون و جریان ضد یزیدها 

1. گروپ هایی
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به مبارزات سرسخت نظری و عملی دوام داده اند. امید است در شرایط نوین جهان و زندگی مسلمانان، 
دوستداران حسین )ع( و جد بزرگوارشان در مبارزات ضد استبداد و ارتجاع دلیرانه اشتراک ورزند. 
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دکتر ش

علم و فلسفه ی نو
پیشـرفت های شـگرف علم امروزی به منزله ی آتشی بود که بر خرمن جهالت کوتاه نظری، تعصب و 
اوهام پرستی افگنده شد و راه را به اکتشافات بزرگی چون قانون بقاء و تحول انرژی، تئوری ساختمان 
حجروی موجودات زنده، تئوری ارتقا و تئوری اتومی و غیره برای رشد فلسفه ی نوین و علمی باز کرد 
و فلسفه ی علمی نوین نیز به نوبه ی خود ایقان بر علم را استوارتر ساخت و زمینه ی پیشرفت بیشتر آن را 
فراهم آورده و در نتیجه درهای کیهان را با اسپوتنیک ها، وستوک ها و لوناما برای انسان گشود و عصر 
کیهان را آغاز نهاد. قدرت رزمنده ی سیانس و فلسفه ی نوین در این است که قوانین حاکم بر طبیعت 
و اجتماع را آشـکار سـاخت و راه اسـتفاده از این قوانین را به سود بشریت و طرق تأمین حیات مرفه و 

آبرومند نشان داد و با نور دانش اصیل، بر تیرگی جهالت چیره گشت. 
سیانس اصیل قوانین عمل و رشد نیروهای طبیعت و جامعه را کشف نموده، پیش بینی نو را ممکن 
ساخت و راه آینده ی انکشاف را روشن کرد. در جامعه ای که علم نو و اصیل راه نیافته است، نمی توان 
ادعای انکشـاف نمود و در انتظار آینده ی درخشـانی نشست که مبتنی بر نیروهای مولده ی متکامل و 
تکنولوژی مدرن باشـد. جامعه ی افغانی با وجود تشـنگی روزافزونی که برای کسـب دانش دارد، از 
سیانس و فلسفه ی نو بنا بر عوامل استعمار خارجی و ارتجاع و استبداد داخلی به کنار نگاه داشته شده 
است. از همین سبب خالیی که در اثر فقدان علم در اذهان مردم ایجاد گردیده، با افکار تعصب آمیز و 
ارتجاعی پر شده و برخورد تعصب آمیز به مسائل عمده ای که باید در پرتو سیانس و فلسفه ی نو مطالعه 

گردد، ما را هنوز هم از کاروان سریع السیر علم دور نگاه می دارد. 
برای آن که بر اساس علم نو دگرگونی ای در اذهان مردم خود ایجاد کنیم، وسایل زیادی را باید به کار 
بندیم. اما آنچه مربوط به فرد وطن پرست و مترقی ست: باید تا حد توان بکوشیم که هرچه زودتر خود را 
با دانش نو آشنا سازیم و تعصب و کوتاه نظری را به دور افگنیم. جریده ی خلق که ناشر افکار دموکراتیک 
خلق است، وظیفه ی خود می داند که هموطنان عزیز و جوانان روشنفکر را تا حد امکان درین راه کمک 

کند و درین سلسله، اصطالحات، مقاالت و مباحث علمی و فلسفی نوین را نشر می نماید. 

فلسفه 
کهن ترین شعبه ی دانش بشری ست که به حل مسائل رابطه بین شعور و ماده می پردازد و بر مبنای 
حل علمی این سؤال عمده ی فلسفه، عمومی ترین قوانینی را استخراج می نماید که بر اساس آن طبیعت 
و اجتماع تکامل می کند. به قول یکی از فالسـفه، فلسـفه قابل تشـبیه به تنه ی درخت بزرگی ست که 
شـاخه های متعـدد آن را دیگر علوم تشـکیل می دهد. طوری که هیچ درختـی را نمی توان بدون تنه و 

شاخه ها سراغ کرد، سیانس و فلسفه را نیز نمی توان جدا از همدیگر درک کرد. 
علم )سیانس(

سیستمی است از دانش انسانی درباره ی طبیعت، اجتماع و تفکر که جهان را در مفاهیم، موازین، 
مقوالت و قوانین انعکاس می دهد که راستی و درستی آن را تجربه ی عملی به اثبات می رساند.

ایدیالوژی
شامل مجموعه ی نظرات و افکار سیاسی، قضایی، اخالقی، هنری و دیگر اندیشه های یک طبقه ی 

مشخص جامعه است. 
اسلوب )میتود(

مجموع موازین مشخص و طرق مطالعه ی تئوریک و شیوه های فعالیت عملی است که در فلسفه 
و دیگر علوم راه رسیدن به هدف را نشان می دهد و از این رو هر علم و فلسفه اسلوب جداگانه دارد که 

مختص به خودش است. 
اقسام اسلوب در فلسفه

در فلسفه دو قسم اسلوب تحقیق موجود است: دیالکتیک و میتافیزیک.
دیالکتیک

لفظ دیالکتیک از لسان یونانی گرفته شده است. در زمان سابق مفهوم آرت و یا هنر مباحثه ]چنین[ 
می رسـانید که با به کار بسـتن این هنـر طرفین مباحثه حقیقت را از روی تناقضـات در گفتار حریف 
خویش آشـکار می کردند. امروز دیالکتیک اسـلوب علمی مخصوص شناخت واقعیت می باشد که 
عمومی ترین قوانین حرکت، تغییر و تکامل طبیعت، اجتماع و تفکر را طرازبندی و بر اساس این قوانین 
عینی، جهان را در حرکت، تکامل و تغییر مداوم یعنی همان طور که هست مطالعه می کند. به عالوه 
دیالکتیک علت این حرکت، تغییر و تکامل را در تضادهای ذاتی اشیا و پدیده ها می داند و تیره ی تکامل 
و مبارزه ی نو بر کهنه را شرح می دهد و بنابرین دیالکتیک به منزله ی سالح مبارزه ی نیروهای مترقی 

جامعه است. 
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میتافیزیک
اسلوبی سـت که در نقطـه ی مقابل دیالکتیک قرار دارد. در ابتـدا این میتود در علوم طبیعی به کار 
می رفت ولی در قرن 17 و 18 به فلسـفه سـرایت کرد. در سـابق میتافیزیک یک شـعبه ی مخصوص 
فلسفه بود که فالسفه بر مبنای آن می کوشیدند ماهیت الیتغیر و ابدی اشیا را به طور قیاس درک کنند. 
میتافیزیک امروزی از تکامل و ظهور نو انکار می کند، حرکت را تغییر مکان سـاده می داند و اشـیاء و 
پدیده ها را جدا از هم مطالعه می کند. تغییر کیفی را که نتیجه ی تراکم تغییرات کمی است، قبول ندارد 

و تضادهای داخلی را منشأ تکامل نمی داند. 
مقوالت

هر علمی که ساحه ی معین از واقعیت عینی را مطالعه می کند، عالوه بر این که دارای سیستم معین 
از قوانین عینی و مشخص است، مقوالت معینی را احتوا می کند که زاده ی نتیجه گیری قرن ها تجربه ی 
کار و دانش اسـت. مقوالت مفاهیم عمومی اسـت که در ضمن تکامل و انکشـاف هر یک از علوم و 
من جمله فلسفه به وجود می آید و تهداب و بدیهیات آن ها را تشکیل می دهد. به طور مثال چنین مفاهیم 
در مکانیک کتله، انرژی و قوه، در اقتصاد سیاسی کاال، ارزش و پول، در فلسفه ی ماده، شعور و غیره 

می باشد. 
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بی نا

لغات و اصطالحات مرام دموکراتیک خلق
امپریالیسم

عالی تریـن و آخریـن مرحلـه ی سـرمایه داری که از اواخـر قرن 19 و اوایل قرن بیسـتم آغاز شـد. 
امپریالیسم سرمایه داری آن مرحله ای ست که تسلط انحصارات و سرمایه ی مالی برقرار شده و صدور 

 هوختیف و غیرهـ  جای مهمی را اشغال می کند. 
ً
سرمایهـ  مثال

استراتژی
علـم رهبری مبـارزه ی طبقاتی خلق های زحمتکش به جهت هدف عمده در یک مرحله ی معین 

 در کشور ما مرحله ی جنبش دموکراسی ملی.
ً
تاریخیـ  مثال

بروکراتیسم و بروکرات
بروکراتیسم عبارت است از اداره ی امور از طریق کاغذپرانی، مقررات تراشی، عدم عالقه به ماهیت 

مسائل، جدایی از خلق و بی اعتنایی به احتیاجات و خواسته های خلق. بروکرات مأموری را می گویند 
که پیرو و پایبند بروکراتیسم باشد.

سکتور دولتی
شق دولتی اقتصاد که بر اساس سرمایه گذاری از طرف دولت به وجود می آید و جزء ملکیت دولت 
به شمار می رودـ  مثل موترسازی جنگلک، کانال ننگرهار، بند برق نغلو، دستگاه استخراج گاز و نفت، 

سیلوهای نان پزی و غیره.
کمپرادور )دالل(

به آن قشری از بورژوازی )طبقه ی سرمایه دار غیرملی( گفته می شود که عایدات بزرگ آن به کمک 
سرمایه ی امپریالیستی از طریق فروش محصوالت خارجی به دست می آید. 
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نامه به خلق

قربانیان ویرانه ها
در قبال بدبختی های بی شـمار خلق زحمتکش و فقیر، مرگ وحشـتناک 12 مرد، زن و طفل سیه روز 
هموطـن مـا، حادثه ی غم انگیـز دیگری بود که سـیمای فالکت بار زندگی مردم نیمه برهنه، گرسـنه، 
مریض، بی سرپناه و محکوم کشور را آشکار1 ساخت. انهدام یک سقفـ  در نخاسـ  بر2 اثر بارآن های 
چندروزه و کشته شدن یک عده انسان هایی که هنوز شور جوانی و امیدهای زندگی در قلب شان موج 
می زد، یک تصادف طبیعی و یک مرگ ساده نبود؛ بلکه این نوع مرگ های نابهنگام نمودار نارسایی های 

یک نظام فرتوت فئودالی و عقب ماندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ست. 
اگر مردم کار و حداقل وسایل زندگی را دارا باشند، صحت، غذا، لباس و منازل مستحکم و سالم 
برای آنان تأمین گردد، هیچگاه زندگی شـان مورد دستبرد حوادث ساده ی طبیعی قرار نمی گیرد. یک 
نگاه عادی به همین شهر کابل پایتخت کشور عزیز کافی ست که عمق و سطح تضاد و اختالف زندگی 
مردم را روشن سازد. در یک گوشه ی آن کاخ های باشکوه و افسانه  آمیز آباد می گردد و در گوشه ی دیگر 
آن، مـردم در کوچه هـا و پس کوچه ها در کلبه های فروریخته و ویرانه های متعفن، کثیف و کشـنده در 

لجن زار سرنوشت اندوهبار دست وپا می زنند.   

1. اصل: آشکارا
2. اصل: در
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|||||||||||||||||||||||||  شـماره ی ششـم | سـال اول | دوشـنبه 26 ثـور 1345 ||||||||||||||||||||||||| 
خلق از خود دفاع می کند

سؤال: چه تصور می کنید، آیا در نشرات جریده ی خلق دچار اشتباهاتی نشده اید؟
 نظرتان را مشخص تر بیان کنید. ما معتقدیم که »مرام 

ً
جواب: طرح سؤال بسیار کلی است. لطفا

 علمی و ملی و بر اساس 
ً
دموکراتیک خلق« و تمام مضامین منتشره ی جریده ی خلق به صورت کامال

»مقتضیات عصر« تشریح گردیده است. 
سـؤال: بسـیار خوب. من از جواب شـما اصطالح »مرام دموکراتیک خلق« را مطرح بحث قرار 

می دهم. 
1- مـرام دموکراتیـک خلق ماهیت مرام یک حـزب را دارد. در حالی که تا کنون مسـوده ی قانون 

احزاب مراحل قانونی را طی نکرده است. 
2- شـما چه در »مرام« و چه در مقاله ی »راه ها و وسـایل...« و سـایر مضامین جریده، به صورت 
ضمنی از سازمان، جریان و نیروهای دموکراتیک خلق نام برده اید. آیا تمام این مطالب خالف قانون 

نیست؟
جواب: شما سخت در اشتباه هستید.1 هیچ قانون و حتا هیچ یک2 از منابع حقوقی و آثار کالسیک تا 
کنون بین مرام یک جریده ی سیاسی و مرام یک سازمان سیاسی از نظر متن به کدام فرق و تمایزی قائل 
 در بیان نامه ی خود طبق قانون مطبوعات، نوشته که جریده ی 

ً
نشده است. صاحب امتیاز جریده صریحا

خلق نشرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... می نماید و بر اساس آن در »مرام« به صورت 
کلی این تصنیف مراعات شده است. 

راجع به سـازمان: حق قانونی و وظیفه ی ملی یک جریده ی سیاسـی اسـت که درین شرایط، طبق 
قانون اساسی کشور به تبلیغات سیاسی به خصوص درباره ی تهیه ی مقدمات سازمان سیاسی بپردازد. 
ماده ی »32« قانون اساسی، اجتماعات، تأسیس جمعیت و تشکیل احزاب سیاسی راـ  که چند اصل 
 به حیث حق اساسی افراد اعالم کرده است و هم 

ً
عمده ی آن در ماده ی مذکور نیز تثبیت گردیدهـ  کامال

به خصوص هرگاه ماده ی »126« فقره ی »2«، مسوده ی قوانین احزاب سیاسی را پیش بینی کرده باشد، 
پس چرا باید یک جریده ی سیاسـی حق نداشـته باشد که راجع به »تهیه ی مقدمات سازمان« و تنویر 
خلق های کشور در زمینه ی احیای روحیه ی تشکیالتی و سازمانی اقدامات و نشرات کند؟ جریده ی 
 توضیح داده است. 

ً
خلق در شماره ی سوم، بر مبنای مرام خود ضرورت تاریخی و ملی این امر را علما

1. اصل: استید
2. اصل: هیچ یکی

 فعالیت های سازمانی و 
ً
عالوه بر این از لحاظ تعامل که یکی از منابع حقوقی به شمار می رود، عمال

جمعیتی چه در دوره ی هفتم شورای ملی به نام احزاب خلق، وطن، ویش زلمیان و دموکرات ملی و چه 
به اصطالح در »دوره ی تحول« در همان بدو مرحله ی حکومت شاغلی دکتر محمدیوسف و تا کنون 
 فعالیت ها و محفل بازی های سیاسی به مقصد تهیه ی مقدمات سازمان های سیاسی و جمعیت ها 

ً
عمال

به نام های... و... و... موجود می باشد که اینک بعضی از مرامنامه های آن ها که چه در گستتنر و چه به 
شکل مرام جراید مربوط به آن ها نشر شده، خدمت شما تقدیم می گردد. 

معذالک، کارکنان و همکاران قلمی جریده ی خلق که بیش از چند نفر معدود1 در داخل اولسـی 
جرگه و خارج از آن نمی باشـند و ما پیوسـته آن ها را در مرام و نشـرات خودـ  راه ها و وسایل... و غیره 
ـ به نام محفل و نیروی دموکراتیک خلق یاد کردیم. با منابع حقوقی و قانونی فوق الذکر هیچ منافات 
ندارد. آیا شما تعجب نمی کنید که چرا جناح ارتجاعی محافل سیاسی و حاکمه به عکس العمل های 
 ضد نظم عامه و ضد ماده ی چهلم، نودوچهارم قانون 

ً
مرتجعانه و غیرقانونی و تحریک آمیز که صریحا

اساسی و فقره ی دوم ماده ی سی ودو قانون مطبوعات می باشد، علیه کارکنان و همکاران جریده ی خلق 
دست می زنند؟ در ماده ی »26« قانون اساسی راجع به اصل آزادی به عالی ترین شکل به خصوص در 
فقره ی سوم آن ذکر رفته که: »هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب 
آن نافذ گردیده باشد« و »هیچ کس را نمی توان مجازات نمود مگر مطابق به احکام قانونی که قبل از 

ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد«. 
همـکاران قلمـی و کارکنان چندنفـری جریده ی خلق تاکنون هرگز دسـت به کدام تشـکیالت و 
 
ً
ساختمان حزبی نزده اند. با وصف این که از لحاظ قانون اساسی در قدم اول  و هم از نظر تعامل قانونا

می توانستند به چنین عملی اقدام نمایند؛ زیرا بر اساس فقره ی سوم و ششم ماده ی بیست وششم قانون 
اساسی هیچ قانونی تشکیل جمعیت ها و احزاب را منع نکرده است تا جرم شمرده شود و مورد اتهام 
 این حق را برای افراد افغانسـتان اعالم 

ً
قرار گیرد. بلکه عکس آن ماده ی »32« قانون اساسـی صریحا

کرده اسـت. شـاید بعضی از قانون دانان فرمایشی چنین تفسـیر منفی ای بنمایند که در ماده ی مذکور 
حق اجتماع کردن، حق تأسـیس جمعیت ها و حق تشـکیل احزاب »مطابق به قانون« صورت گرفته 
می تواند. اکنون فرض کنیم تاحدودی این تفسیر صحیح باشد؛ لیکن از شما می پرسم هرگاه علیرغم 
چنین عملی صورت گیرد، طبق ماده ی »26« فقره ی سوم و ششم قانون اساسی به اساس کدام قانون 
عمل اجتماع کردن، جمعیت ها تأسـیس نمودن و تشـکیل دادن احزاب جرم شـمرده می شود و مورد 

مجازات قرار می گیرد.

1. اصل: محدود
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 دقت فرمایید؛ ماده ی »26« قانون اساسی را قرائت می نمایم... حاال بفرمایید به اساس این 
ً
مکررا

ماده ی قانون اساسی کدام مقام قدرت خواهد توانست که ما را مورد اتهام و اشتباه قرار دهد؟ می بینید 
هموطن عزیز که آن ها بر اساس و تفسیر مثبت قانون قادر نیستند که ما را محکوم سازند. ببخشید آن ها 
 تذکر دادم که با وصف حق 

ً
می توانند ما را محکوم سازند اما... به زور سر نیزه... پیش می رویم، قبال

قانونی، چند نفر همکار ناشـر افکار دموکراتیک خلق به صورت قطع دسـت به تشکیل کدام سازمان 
سیاسی نزده اند، تنها خواسته اند که تهیه ی مقدمات فکری سازمان» قانونی« را طرح کنند که آن هم بر 

اساس قانون اساسی و تعامل و حق طبیعی افراد استوار می باشد. 
سؤال: چه دلیل بود که با وصف داشتن چنین دالیل مستند قانونی باز هم دست به تشکیل سازمان 

نزده اید؟
جواب: سـؤال خوبی سـت. طوری که ده ها مرتبه در انتشـارات جریده ی خلق تذکر رفته، ما بنا بر 
 طرفدار اصول مبارزات 

ً
تجربه ی تاریخی و منابع علمی و مسـاعدت شـرایط ملی و بین المللی جدا

 قانونی، علنی و پارلمانی هستیم که به صورت کلی منطق آن در»مرام« و 
ً
سیاسی مسالمت آمیز، کامال

دیگر مضامین جریده ی خلق توضیح گردیده است. 
 توضیح بفرمایید؟

ً
سؤال: ممکن است بار دیگر اصول مذکور را مختصرا

 آن را به صورت فرمول بندی شده خاطرنشان می سازیم. 
ً
جواب: به کمال میل. مکررا

1- تغییر در تناسـب قوای بین المللی به نفع صلح، دموکراسـی، اسـتقالل ملی و ترقی و اصالت 
اجتماعی و ضعف روزافزون نیروهای ارتجاعی بین المللی و ملی به ممالک کم رشد همچو افغانستان 
 قوتمندی ارتجاع ـ امکاناتی را به وجود آورده 

ً
و به خصوص شرایط مساعد ملی ما ـ با وصف ظاهرا

است که از طریق مبارزه ی مسالمت آمیز و اصل »انتقال مسالمت آمیز« مردم کشور را از تحت ستم، 
فقر و عقب ماندگی نجات داد و به جانب هدف غایی به پیش برد. 

2- تجربه ی ملی مبین این حقیقت اسـت که شـرایط سیاسـی و جغرافیایی افغانسـتان محبوب 
در اوضـاع و احـوال کنونـی به صورت قطع حکـم می نماید که هم دولت و هـم جریانات ترقی خواه 
دموکراتیک و ملی از عمل تشـددآمیز اجتناب کنند تا زمینه ی مسـاعد برای پیشـرفت مملکت مهیا 
گردیده باشد. هر وطن پرست افغان که عشق به وطن، ملت و افغانستان محبوب داشته باشد، به اعمال 
ماجراجویانه و انقالبی گری انارشی گری و اخالل اوضاع دست نخواهد زد و در تمام اعمال سیاسی 

خود »ماده ی چهل و نودوچهارم« قانون اساسی را مطمح نظر قرار خواهد داد. 
سؤال: ببخشید اگر حکومت و یا بعضی اشخاص و محافل مفتن1 به کدام توطئه و عمل تشددآمیز 

1. فتنه انگیز؛ در فتنه اندازنده

در برابر شما یا به نام شما دست بزند، تکلیف شما چه خواهد بود؟
 گفته شـد، هر کـس و هر قدرتی 

ً
جـواب: اصـول مبـارزه ی ما پا برجـا خواهد بود. طوری که قبال

که دسـت به توطئه تشـددآمیز خالف قانون بزند، ارتجاع را علیه تنور تشـویق کند، دین مبین اسـالم 
را وسـیله ی اغراض شـوم سیاسی خود سـازد و بدین وسیله مردم شـریف افغانستان را بفریبد و علیه 
منورین مترقی، وطن پرسـت و باایمان برانگیزاند، به صورت قطع عمال اسـتعمار و دشمنان استقالل 
ملی مملکت و ضدقانون اساسی و ضددموکراسی خواهد بود. ما به شما اطمینان می دهیم که ملت 
افغانسـتان و جوانان منور کشـور تمام این دسایس استعماری و عمال خارجی را درک خواهند کرد و 
بـه اراده ی قانونی خود چنین اشـخاص و محافل را افشـاء و »قانون« آن هـا را به جزای اعمال خالف 

»قانون« شان خواهد رسانید. 
سؤال: بسیار تشکر. خوب است به اصل دوم و سوم بپردازیم. 

جـواب: اصـل دوم مبـارزه ی علنی و قانونی من حیث پرنسـیب بنا بر حکم قانون اساسـی و اصل 
 به نفع پیشرفت »جنبش« می باشد. همچنان تجربه ی ملی نشان 

ً
تجربه ی مبارزه ی قانونی و علنی وسیعا

می دهـد که طرفـداران نظام فئودالی با خصوصیت تاریخی ای که دارند، در برابر مبارزات غیرقانونی 
و مخفیـ  البته باید متوجه بود که مبارزات غیرقانونی و مخفی ارتجاعی را شـاید خودشـان تشویق و 
تحریک کنند. بهترین مثال آن پخش چندین شبنامه و ایراد بیانیه های غیرقانونی ای ست که سراسر ضد 
دین اسالم و ضد قانون اساسی و مشروطیت و ضد امنیت عامه و ضد کرامت انسانی صورت گرفته و 
از طرف حکومت در زمینه اقدام صریحی به عمل نیامده استـ  به اعمال فجیعی که منجر به شکست 
یک مرحله ی نهضت آزادی گشـته اقدام نموده اند و صدها جوان بی گناه و خانواده ها را تباه کرده اند. 
صرف نظر ازین عامل ذهنی باز به همان اصل اساسی استناد می نماییم که شرایط و موقعیت افغانستان 
فوق العاده حسـاس بوده و کوچکترین ماجراجویی و اعمال خالف قانون از جانب هر کس که باشـد، 
منافع ملی کشور را به1 مخاطره  خواهد انداخت. ما دشمن آشتی ناپذیر ایجادکنندگان چنین اوضاعی 
خواهیم بود. ]اصل[ سوم مبارزه ی پارلمانی: به صورت مختصر اظهار می داریم که در شرایط نورمال 
مبـارزه ی مسـالمت آمیز قانونی و علنی، ایجاد دموکراسـی ملی از راه مبـارزه ی پارلمانی امکان پذیر 

می باشد که هدف استراتژیک »خلق« به شمار می رود. 
سؤال: باز می خواهم سؤال کنم که آیا مطلوب شما از نیروها و جریان دموکراتیک خلق تنها همین 

یک عده ی معدود چند نفری کارکنان و همکاران جریده ی خلق است یا وسیع تر از آن؟
جـواب: مطلـوب مـا از طرح این اصطالح به مفهوم وسـیع آن بـه صورت بالقوه اسـت. ما بدین 

1. اصل: در
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عقیده هستیم که به صورت بالقوه در افغانستان عناصر، محافل و نیروهای وطن پرست، دموکراتیک 
 موجود است و تمام این ها فرزندان صدیق وطن اند بدون این که ما آن ها را به 

ً
و ترقی خواه ملی وسیعا

نام و یا چهره بشناسـیم و یا تماس داشـته باشـیم. حتی ممکن بعضی ازین نیروها و عناصر شریف با 
همکاران جریده ی خلق اختالف نظر داشته باشند. ما بدون این که به اختالفات شخصی ای که ناشی از 
خودخواهی  های شرایط فئودالی می باشد، پایبند باشیم، از نظر اصول تمام آنان را که به مرام جریده ی 
 طوالنی را احتوا خواهد 

ً
 زمانی نسبتا

ً
دموکراتیک خلق عقیده مند باشند، در »شرایط قانونی« که طبعا

کرد و در یک جریان جمع خواهند شد، جریان و نیروهای دموکراتیک خلق می نامیم. خالصه این که 
مطلوب از طرح این اصطالح بیشتر مفهوم مجرد و بالقوه ی آن است تا بالفعل و مشخص آن. 

سؤال: می گویند که مرام دموکراتیک خلق شکل و متن خارجی دارد و شیوه ی تحلیالت آن موافق 
به مصالح کشور نیست و بعضی کلمات و اصطالحات خارجی مشکوک در آن گنجانده شده است و 

این که منافع طبقاتی را طرح کرده، موجب نفاق ملی می گردد.
جواب: هرگاه اشخاص با بصیرت و صاحب نظر و مطالعه، در مرام دموکراتیک خلق تعمق نمایند، 
اعتراف خواهند کرد که اکثریت کلمات، اصطالحات و مفاهیم مرام دموکراتیک خلق در اعالمیه های 
رسمی دولت، سنن ملی و دینی و در بیش از چهل اعالمیه ی مشترک افغانستان و کشورهای دوست، 
در کنفرانس های باندونگ، بلگراد و قاهره که در خط مشی شاغلی میوندوال نیز تأیید گردیده است. 
در بیانیه ها و خط مشـی سـه حکومت که پی هم به وجود آمده، به خصوص در قانون اساسـی کشور و 
منابعی که کمیته ی تسوید قانون اساسی از آن استفاده کرده است، در جراید و مجالت رسمی دولت و 
غیره، بارها تکرار شده است. راجع به کلمات و اصطالحات خارجی مثل این است که من بگویم چرا 
کلماتی از قبیل سناتور، کلتور، پالن، لیسه و ده ها کلمه ی خارجی دیگر در ادبیات رسمی و مطبوعات 
حکومتی به مالحظه می رسد و یا چرا اصطالح و ترکیب »دموکراسی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی« 
در قانون اساسی که در حقیقت مرام دموکراتیک خلق تشریح کننده ی اصطالحات مذکور می باشد، 
 فالن جریده ی فرمایشـی ده ها 

ً
ذکر گردیده اسـت. یا به صورت مشـخص تر هرگاه گفته شـود که مثال

مطالب ضدملی و ضد حقایق علمی و بی ربط و نادرست ذکر کرده و حتی نافهمیده آن قدر گام فراتر 
نهاده که انقالب کبیر فرانسه )1789( را که اعیان و اشراف و طبقه ی فئودال فرانسه را در زیر ساطور 
)گیوتیـن( کرد، من حیث عالی ترین و کامل ترین نمونـه ی واقعه ی تاریخیـ  آنچه را انقالب حقیقت 
 تقدیم جامعه ی بشـری نمودـ  نشـان داده و در پاراگراف مابعد آن ناشـیانه به کمال جرئت نام از 

ً
عمال

مارکس برده و نقل قول کرده و گویا خود را پیرو مارکس جلوه داده... لهذا کلمات، اصطالحات، متن 
و تضمینات آن بیگانه و خارجی است. استغفرالله؛ چنین اتهامی نباید زد زیرا ایشان همه از طبقه ی 

اعیان و اشـراف یا وابسـته به آنان اند و هم عقایدشان معلوم و »تمنیات« از خود آن هاست؛ ولو این که 
در جهان گویندگان زیادی موجود است که به چنین ادبیات سخن می زنند و ما جنس و قماش آن ها را 

خوب می شناسیم. 
با این هم به صراحت اظهار می داریم که در طرح »مرام دموکراتیک خلق«، »مطابق به مقتضیات 
عصر و بر اساس واقعیات تاریخ و فرهنگ ملی« از گنجینه های عظیم علمی و مرامی بشری که محصول 
نبوغ دانشمندان بزرگ ملل پیشرو جهان است، مستند به قانون اساسی کشور استفاده گردیده است. 
این که می گویند شیوه ی تحلیل های1 »مرام« موافق مصالح ملی نیست، تنها در جواب می توان گفت 

که استبداد، ارتجاع و استعمار یک عمر حتی برخی از باسوادان ما را هم بی سواد نگه داشته است. 
راجع به مبارزه ی طبقاتی: شنیده باشید که گرگ خون خواری در باال و گوسفندی در پایین جریان 
 در یـک وقت رفع تشـنگی می کردند. گرگ که می خواسـت برای از هم دریدن گوسـفند 

ً
آب تصادفـا

بهانه ای به دست آورد، گفت: چرا آب را گل آلود می سازی؟ گوسفند اظهار داشت: قربان. آب که بعد 
از استفاده ی شما به من می رسد، چگونه ممکن است چنین جسارتی از من متوجه جناب عالی باشد؟ 
گرگ با خشم وحشیانه ای گفت: ای بی حیا، هم آب را گل آلود می کنی و هم مرا دروغگو می سازی؟ 
و به یک حمله ی ظالمانه با خون آن موجود بی گناه تشنگی اش را فرونشاند. نتیجه ی این حکایت به ما 
تعلیم می دهد که از نظر طبیعت در بین گرگ و گوسفند »عدالت« برقرار شده نمی تواند. این حکایت 
را »بالتشـبیه« در حیات اجتماعی مورد مقایسـه قرار می دهیم. سؤالی طرح می کنیم که آیا بر اساس 
عقل سلیمـ  صرف نظر از تحلیل های علمیـ  چه طور می توان بین غالم و صاحب غالم، بین دهقان 
وابسته به زمین و ارباب و... عدالت را برقرار کرد؟ من می گویم تجربه ی تلخ جوامع ثابت کرده که در 
چنین شرایط »عدالت« عملی نیست و تاریخ تکامل جوامع بشری عبارت است از مبارزه ی طبقاتی، 
طوری که قانون اساسی کشور نیز به نحوی از انحا این حقیقت را در مقدمه ی قانون اساسیـ  »به منظور 
تأمین عدالت و مسـاوات، به منظور تطبیق دموکراسی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی« و همچنان در 
ماده ی 27 »... هدف عمده ی قوانینی که برای تنظیم کار وضع می گردد، رسیدن به مرحله ای ست که 
در آن حقوق و منافع اصناف )صنف مفهوم طبقه را می رساند. گوینده( کارگران حمایت شود، شرایط 

مساعد کار فراهم گردد...ـ  انعکاس داده است. 
آیا ازبین بردن امتیازات طبقاتی، نزاع طبقاتی و فرق طبقاتی بر اسـاس عدالت اجتماعی و تطبیق 
»دموکراسی اقتصادی و اجتماعی« ضد اتحاد ملی و امنیت عامه ی کشور است؟ هرگز نه. بلکه حل این 
تضادها مجرب ترین و حقیقی ترین راه اتحاد ملی به شمار می رود. فئودال ها، مستبدان، استثمارگران، 

1. اصل: تحلیالت



خلق  220221  یا سوسیالیسم یا توحش

مرتجعین، عمال استعماری و کسانی که خود را وارث میلیون ها دارایی نامشروع می دانند و صاحبان 
امتیازات عالی از خون مردم می باشند، ممکن است این حقایق زنده ی علمی را در حیات اجتماعی با 

سرسختی انکار نمایند. 
سـؤال: در بین مردم شـایع اسـت که حکومت به شـما مجال داد تا از طریق نشـر جریده ی خلق 
ایدئولوژی، عناصر و جریان دموکراتیک خلق را بشناسد و سپس از طریق تحریک شورا به خصوص 
مشرانو جرگه و فرستادن مبلغین در بین مردم، جریان دموکراتیک را در افکار عامه بزند و بعد به اتحاد 
قضا از طریق وزارت عدلیه، عناصر وطن پرست را به محاکمه ی دستوری بکشاند و صدای دموکراتیک 

و ملی خلق را در نطفه خفه سازد. 
جواب: سـبحان الله! چه توطئه ی وحشـتناکی! البته در صورت واقعیت این شایعات ابراز تشویش 
می گردد که قانون اساسـی جدید افغانسـتان نیز به سرنوشت قانون اساسی گذشته دچار خواهد شد. 
اسـتغفرالله! در ماده ی هفتم قانون اساسـی: »پادشـاه... نگهبان قانون اساسـی می باشـد«. در ماده ی 
پانزدهم: »پادشاه... از قانون اساسی حراست و... حقوق مردم را حفاظت می نماید«. ما هنوز بدین 
نصوص قانون اساسـی اعتماد داریم. همچنان اکنون دیگر ملت بیدارشـده و جوانان منور افغانسـتان 
پشتیبان قانون اساسی اند. ما باور نمی کنیم که چنین توطئه ای در کار باشد. می آییم به قسمت اول سؤال 
شما: اول باید واضح ساخت که این شیوه ی پولیسی به ما معلوم است و خصوصیات طبقه ی ارتجاعی 
حاکمه ی فئودالی از نظر تاریخی در چند دوره ی مشـروطیت درک شـده است. با این هم چرا به نشر 

جریده ی خلق اقدام شد؟ بنا بر این دالیل:
- ایمان کامل داریم که شرایط فرق کرده است.

 متناسب به شرایط 
ً
 ماهیت ملی و علمی دارد و کامال

ً
- ما متیقنیم که عقیده و ایدئولوژی ما کامال

ملی، موافق به قانون اساسی و سنن ملی و »مقتضیات عصر« می باشد. 
- ما به قانون اساسی کشور اعتماد داریم.

- ما به شیوه ی مبارزه ی خود که مسالمت آمیز، قانونی، علنی و پارلمانی است پابندی داریم.
- ما خود را مسـؤل می دانیم که مأموریت و پیشـاهنگی خود را ایفا کنیم و راه را برای آیندگان باز 
نماییم ولو اشتباهات جبران پذیر و یا جبری هم در میان باشد و آن را بهنگام بتوان تصحیح کرد. کسی 

اشتباه نمی کند که عمل و وظیفه ای را انجام ندهد.
- در نهایت اعلی حضرت پادشاه افغانستان دموکراسی را اعالن کرده اند. قانون اساسی به توشیح 
معظم له رسید و دموکراسی در حیات افغانستان اعالن گردید. ما هنوز درک خود را درست می دانیم 

و اعتماد خود را از دست نداده ایم. 

- بـا تمـام شـک و تردیدی که داشـتیم، باز هـم اعالمیه ها، بیانیه هـای دو حکومت شـاغلو دکتر 
محمدیوسف و میوندوال را به عالقه می شنیدیم که داد از تطبیق قانون اساسی، نظام نوین، مرحله ی 

تحول و حیات دموکراسی افغانی و ملی و... می زدند. 
خوب فرض محال که در تمام این قضایای روبنایی همکاران جریده ی خلق به نظر شـما اشـتباه 
کرده باشند و شایعات طبق سؤال شما صحیح باشد، در آن صورت باز هم یک ادعای بزرگ می توان 
کـرد کـه ما کاری بس عظیم و پرافتخاری را در حیات جنبـش دموکراتیک و ملی و مترقی مردم خود 
ایفا کرده ایم؛ به این معنی که یک عده ی معدود همکاران جریده ی خلق با فداکاری و شـهامت ملی 
توانستند که تمام تظاهرات دموکراسی و ماهیت طبقه ی حاکمه ی فئودالی افغانستان را و این که ملت 
افغانسـتان در تحت چه شـرایط ناگواری حیات بسـر می برد، یک بار دیگر افشـا نماید و با فداکاری 
خود، راه صحیح مبارزه را برای نیروهای ترقی خواه دموکراتیک خلق افغانستان نشان دهد و به صورت 
روزافزون خواهی نخواهی راه خود را برای مبارزه باز می کنند. از روی حسن نیت خاطرنشان می گردد 
که هرگاه حکومت چنین نیاتی داشته باشد، اشتباه جبران ناپذیری را در حق خود مرتکب خواهد شد 
و ماهیت ارتجاعی، فئودالی، استبدادی، استعماری و ضدمشروطیت و ضد ترقی اجتماعی را در برابر 
مردم نجیب و ترقی خواهان دموکراتیک و حتی در برابر تاریخ و افکار عامه ی جهان در همان پرده ی 

اول نشان خواهند داد. 
اجازه بدهید به قسـمت دیگر سـؤال شما تماس بگیریم. گویا به اساس شایعات حکومت، شورا، 
قضا، مبلغین دستوری، اعیان و اشراف، فئودال ها، تاجران سودخوار بزرگ، مأمورین عالی رتبه ی فاسد، 
همه در یک صف علیه خلق و علیه شبح جریان دموکراتیک خلق اتحادیه ی مقدس تشکیل داده اند؛ 
اگر این امر واقعیت داشته باشد، بیایید که به ملت افغانستان مژده بدهیم که دیگر نجات یافته اند. بگذار 
تمام نیروهای ارتجاعی که ماهیت اصلی شان معلوم است، با محکوم کردن ما به فجیع ترین اقدامات 
 به1 ملت زحمتکش افغانستان خواهد2 آموخت 

ً
ضدانسانی دست بزنند؛ زیرا قربانی ]شدن[ ما عمال

که دیگر فریب نخورند. با وجود این ما به این توطئه باور نداریم؛ زیرا حکومت های افغانستان این قدر 
مآل اندیش خواهند بود که ملی ترین، وطن پرست ترین، قانونی ترین و پاک ترین فرزندان صدیق وطن 
را مـورد ضربـه ی ناجوانمردانه ی مرتجعین و ضدقانون قرار ندهنـد. روزها فکر می کنم که نیروهای 
ارتجاعی سیاسـی چه اسـتناد قانونی به محکوم کردن خلق خواهند داشـت به جز زور سـرنیزه؛ زور 

سرنیزه ای که نتیجه ی آن معلوم است. 
به هر حال یک مسئله در صحبت شما بااهمیت تلقی می گردد که شاید مسئله ی جریده ی خلق و 

1. اصل: برای
2. اصل: خواهند
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»شبح جریان دموکراتیک خلق« در اولسی جرگه مثل مشرانو جرگه مورد توطئه قرار گیرد. در جواب 
این موضوع می گویم که بالنسبه ماهیت مشرانو جرگه با اولسی جرگه فرق دارد. مهذا »چو کفر از کعبه 
برخیزد کجا ماند مسـلمانی« هرگاه اولسـی جرگه مورد عمل ضد قانون اساسی و ضد اصل آزادی و 
حقوق افرادـ  فصل سوم قانون اساسیـ  قرار گیرد، در آن صورت این درس عظیم دیگری خواهد بود 
که برای ملت و مبارزین و فعالین ترقی خواه دموکراتیک و ملی داده خواهد شد. معلوم است حکومت 
هیچ مجبوریت نداشـت که مسـئله ی جریده ی خلق را از طریق شـورا تعقیب می کرد؛ بلکه قانون، 
ثارنوالی را در دست داشت و از طریق قضا می توانست طبق نقشه ی طرح شده ی خود اجرائات کند. 
شاید اگر این شایعات صحیح باشد و دست حکومت در تحریک عمومی مردم و بعضی از دسته های 
 ما به اولسی جرگه خاطرنشان خواهیم ساخت 

ً
مرتجع از طریق مبلغین اجیر و شورا دخیل باشد، اقال

که نباید نام شریف نمایندگی ملت افغانستان را آلوده کرد و نگذارند حکومت نیات غیرقانونی خود 
را به نام نمایندگان ملت اجرا کند. وگرنه دیگر ملت از انتخاب نماینده و اولسی جرگه که در شرایط 

موجود آخرین مرجع و »مظهر مردم آن...« محسوب می گردد، مأیوس خواهند شد و در نتیجه... 
سؤال: چرا کلمه ی خلق و رنگ سرخ را استعمال کردید؟

جواب: رنگ سـرخ یکی از رنگ های عنعنوی مبارزات ملی ضداسـتعماری افغانسـتان به شمار 
می رود. قسمت رنگ سرخ پرچم افغانستان و همچنان پرچم سرخ شاهی، سرخ پوشان خدایی خدمتکار 
جنبش ملت پشتونستان و پرچم ملی پشتونستان بهترین مثال های ملی می باشند که گمان می کنم چشم 
دشمنان ملت شجاع افغانستان را کور خواهد کرد. راجع به نام خلق باید گفت که صرف نظر از مفهوم 
 کلمه ای سـت مترادف به کلمه ی »مـردم« در دری و هم صدها جا در »قرآن مجید« 

ً
علمـی آن، اصال

تذکر رفته است و هم در قسمت پشتوی قانون اساسی کشور، نام »خلک/خلق« چندین مرتبه به کار 
رفته و در اخیر گواه روشن ما این بیت شیخ سعدی است که می گوید:

به تسبیح و سجاده و دلق نیست  عبادت به جز خدمت خلق نیست  



پرچم 
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سلیمان الیق

|||||||||||||||  شماره ی اول | سال اول | پنجشنبه 23 حوت 1346 ـ 14 مارچ 1968 |||||||||||||||
دکترس آناهیتا

شعارهای مبرم ما
قانون عینی و تغییرناپذیر زندگی ست که هر جامعه ی بشری جبرًا در تاریخ خویش مرحله به مرحله تغییر 
می کند و تکامل می یابد؛ ولو نیروهای سیاه ارتجاع داخلی و خارجی موقتًا در راه ترقی و پیشرفت جامعه 
موانعی خلق کنند. رشد وسایل تولید قدم به قدم چهره ی جامعه را تغییر می دهد و متناسب به آن مناسبات 
و روبنای جدیدی به وجود می آید و طبقات مختلف اجتماعی بر مبنای منافع و بقای خویش اقدام به ایجاد 
مؤسسات، ارگان های نشراتی، سازمان های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی می کنند و برای 
استحکام و حفظ منافع خویش با طبقات، قشرها و نیروهای مختلف داخلی و خارجی به مبارزه می پردازند.
سؤال اجتماعی ما در اینجاست که در شرایط معاصر کشور کدام یکی از طبقات و نیروهای اجتماعی، 
پیشروترین و پیشاهنگ ترین مبارزان در راه طرد نظام کهن اجتماعی، در راه محو کامل ظلم و ستمگری، 

در راه ایجاد نظام عادالنه نوین و مترقی است و به جهت تکامل پویان است؟
جواب ساده، منطقی و علمی است. به طور عموم خلق و طبقه ی زحمتکش جامعه و نیروهای مترقی 
آن اند؛ زیرا »واقعیت تاریخ« مبین این حقیقت اسـت که اکثریت عظیم خلق اعم از کارگران، دهقانان، 
پیشـه وران و دیگر قشـرهای زحمتکش شـهر و ده نیروی محرک تاریخ و سـازنده ی جامعه اند نه اقلیت 
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کوچک سـتمگران و مرتجعین داخلی و خارجی. بر اسـاس درک این وظیفه ی تاریخ است که جریده ی 
پرچم به حیث ناشر اندیشه های دموکراتیک خلق، ترجمان آرمان های تمام مردم زحمتکش افغانستان 

پا به عرصه ی نشراتی گذاشت.
در اثر قیام مسلحانه ی ملی )1919( مردم افغانستان که به تسلط مستقیم استعمار پایان دادند برای 
نخستین مرتبه در کشور نطفه ی صنایع و طبقه ی نوین به وجود آمد و به تدریج به خصوص در دهه ی اخیر 

به صورت طبقه ی جوان کارگر در جامعه ی ما ظاهر گردید که نهضت های اخیر مظهر گویای آن ست. 
ولی به کمال تأسف باید خاطرنشان ساخت که رشد اقتصادیـ  اجتماعی وطن محبوب ما افغانستان 
تاکنون بنا بر نظام تولید فئودالی و اعمال نفوذ و فشـار نیروهای اسـتعماری فوق العاده کند و بطی بوده 
است. نهضت مشروطه خواهی و مبارزه ی نیروهای ملی و آزادی خواه از اوایل قرن بیست تاکنون طی 
چندین مرحله در حقیقت مجاهداتی بود؛ برای طرد این موانع استبداد، ارتجاع و استعمار و هموار ساختن 
راه رشـد اقتصادیـ  اجتماعی، ولی نهضت مشـروطه خواهی و آزادی بخش ملی افغانسـتان در چندین 
مرحله بنابر دسایس امپریالیستی و ارتجاع داخلی از یک سو، نفاق و بعضی اشتباهات از سوی دیگر به 
هدف های ملی نرسیدند و موانع اساسی در برابر تکامل و ترقی جامعه ، همچنان تاکنون قویًا  باقی ماند. به 
طور مثال نزدیکی، قابل توجه و دقت عمیق جمیع نیروهای تحول طلب است که بعد از توقیف غیرقانونی 
جریده ی خلق، افشای مداخله ی سازمان جاسوسی آمریکا در امور داخلی کشورهای جهان، من جمله در 
کشور ما به تعیقب آن در سیاست داخلی کشور توطئه علیه آزادی و دموکراسی، قانون اساسی و آزادی 
مطبوعات ظاهر گشت و در کشور اختناق، تفرقه و پراکندگی نیروهای ترقی خواه وطن پرست به وجود 
آمد و در ولسی جرگه )شورای( کشور در جلسات رأی اعتماد به حکومت موجود از طرف اکثریت وکالی 

ملی به طور عموم و به خصوص فراکسیون د.خ افشا گردید. 
در اینجاسـت که مسـئله ی طرح شـعارهای ضروری روز کلیه ی نیروهای تحول طلب )اعم از ملی، 
دموکرات وطن پرسـت و مترقی( کشـور مطرح می گردد و ضرورت تاریخی حکم می نماید که تمام این 
نیروهای تحول طلب به مثابه ی ادامه دهنده ی سنن پرافتخار اسالف قهرمان ما و شهدای راه آزادی ملی 
و دموکراسی با مضمون و شکل نوین، مترقی و علمی به صورت یک جبهه در نهضت آزادی بخش ضد 
ارتجاع داخلی و ضد استعمار و امپریالیسم با هم متحد شوند. تا جایی که به همکاران پرچم و فراکسیون 
پارلمانی آن در ولسی جرگه مربوط است یک بار دیگر تصمیم قاطع و تغییرناپذیر خود را برای اجرای این 
شـعارهای ضروری روز که به صورت فرمول بندی شـده ی زیرین طرح می گردد در وضع معین موجود 
اعالن می نماییم و دسـت اتحاد را در چوکات اصول برای اجرای این پروگرام حداقل که مبین وظایف 
مبرم ما به شمار می رود به طرف عموم عناصر و گروه های ملی، دموکراتیک وطن پرست از صمیم قلب 

دراز می کنیم. 
تحول طلبان کشـور! بیایید تا دیر نشـده تعمیم دموکراسـی را شـعار مبرم روز قرار دهیم و به صورت 
متحد قدم به قدم ارتجاع، استبداد و استعمار را وادار به عقب نشینی سازیم. شعارهای ضروری که می توان 
آن را در شرایط کنونی نوعی از سیاست عملی یا پروگرام حداقل برای تمام نیروهای تحول طلب ملی و 
دموکراتیک به عنوان اساس اتحاد عمل و پالتفورم مشترک مبارزه مطرح کرد، عبارت از اجرای وظایف 

مبرم زیرین می باشد:
- بسـط و توسـعه ی سیاسـت مسـتقل صلح جویانـه و بی طرفـی مثبـت بـر بنـای اصول همزیسـتی 
مسـالمت آمیز به جهت دفاع از صلح، اسـتقالل و دموکراسـی و مبارزه با ارتجاع و امپریالیسـم و جنگ. 
مبارزه علیه پایگاه های نظامی سنتو و سیاتو در همجواری افغانستان، دفاع پیگیر از جنبش آزادی بخش 
ملـی پشتونسـتان بر مبنای اراده ی خلق پشتونسـتان و تمام جنبش های ملـی  مترقی جهان، محکوم 
سـاختن تجاوز اسـراییل در قلمرو ملل عربی و از بین بردن اثرات آن و محکوم کردن جنگ ظالمانه و 
تجاوز امپریالیسم در ویتنام، طرد کامل نفوذ سیاسی اقتصادی، سیاسی و ایدیالوژیکی استعمار جدید و 
امپریالیسم از کشور، بسط و توسعه ی روابط اقتصادی و تجارتی با کشورهای پیشرو و صلح دوست داخل 

حوزه ی بارتری و بسط روابط سیاسی و فرهنگی با این کشورها. 
- مبـارزه در راه دموکراسـی و تأمیـن حقـوق و آزادی هـای دموکراتیـک مـردم و تأمیـن حداقل رفاه 
برای زحتمکشـان شـهر و ده، مبارزه )با اسـتفاده از قانون اساسی و دیگر قوانین اصالحی( برای تأمین 
دموکراسی سیاسی که مهمترین و عمده ترین محتوی مبارزات جاری روز ما را تشکیل می دهد. مبارزه 
بـرای آزادی مطبوعات، انتخابات، تشـکیل احـزاب و اتحادیه های کارگران، دهقانـان، زنان، جوانان و 
محصالن، تظاهرات، اعتصابات و غیره. مبارزه در راه تشکیل جرگه های والیتی تا دهات و تأمین حقوق 
فرهنگی و سیاسی تمام خلق ها و اقوام کشور بدون تبعیض. طرد فئودالیزم از طریق اجرای اصالحات 

دموکراتیک ارضی و صنعتی کشور. 
- تقویه ی سـکتور دولتی اقتصاد و سیسـتم پالنگذاری، مبارزه در راه حل فوری مسئله ی کوچیان، 
مبارزه برای حقوق اجتماعی و سیاسی زنان، مبارزه برای اصالح دستگاه اداری و اقتصادی و اصالح 
دموکراتیک قوانین مالیاتی، مبارزه برای اسـتقرار عادالنه ی سـطح قیمت ها و افزایش غله در کشـور، 
مبارزه در راه تأمین حقوق و آزادی های طبقه ی کارگر، مبارزه علیه صاحبان قدرت و متنفذین که باالی 
توده های عظیم دهقانان ظلم و ستم می کنند و آن ها را استثمار می نمایند. مبارزه در راه تعمیم معارف 

متوازن ملی و مترقی و صحت در سراسر کشور.
بی نیاز از اثبات اسـت که مبارزه در راه اجرای این شـعارها اتحاد تمام نیرهای وطن پرسـت را هر چه 
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زودتر و ضروری تر می سازد. 
توجـه کنید: ده ها سـال اسـت که ارتجاع داخلـی و خارجی مبارزات مردم زحمتکش کشـور ما را در 
زمینه ی آزادی های دموکراتیک و بهبود شـرایط زندگی آن ها بی رحمانه سـرکوب کرده اسـت و از هیچ 
نوع دسیسـه و توطئه و جنابتی نسـبت به منافع ملی ما دریغ نکرده اند. سـال ها خیانت، سال ها تجاوز به 
حقوق مردم به قیمت عقب ماندگی اقتصاد و فرهنگ فقر و بدبختی توده های عظیم مردم ما انجامید؛ 
ولی، دیگر شرایط تغییر کرده است. از یک سو نارضاتی مردم دیگر غیرقابل تحمل گشته و از سوی دیگر 
سیاست های ضد ملی، ضد دموکراتیک و ضد خلق شکست برداشته و می رود که نهضت دموکراتیک 
ملی در بین مردم بسـط و توسـعه یابد و تمام طبقات و قشـرهای مترقی جامعه ی ما را احتوا کند و مورد 
پشـتیبانی همه ی مردم قرار گیرد و دیگر نیروهای سـیاه کشـور نتوانند سیاسـت وحشت و غیرانسانی و 

سرکوب نیروهای وطن پرست را تعمیل نمایند. 
معهذالک نباید هوشیاری را از دست داد. ارتجاع همچنان محیل و نیرنگ باز است!

اکنـون کشـور مـا در یـک مرحله ی حسـاس تاریخـی قـرار دارد، مسـئولیت تاریخی تمـام نیروهای 
تحول طلب عظیم و سـنگین اسـت. دو راه برای نیروهای ملی و دموکراتیک موجود اسـت. انتخاب در 
دست آن هاست یا نیروهای وطن پرست و مترقی، ملی و دموکراتیک تمام وجوه افتراق را کنار گذاشته 
و تاکنون آنچه بر اثر مبارزه ی طوالنی و رنج های عظیم مردم به دسـت آمده وجوه اشـتراک عمل را در 
نظر می گیرند و دست اتحاد با هم داده راه را برای تحول بنیادی و دموکراتیک هموار می سازند و یا آن که 
می گذارند که ارتجاع سیاه و بی رحم داخلی و خارجی به ایجاد نفاق و تفرقه در صفوف مبارزان راه آزادی 
ملی و دموکراسـی و ترقی و پیشـرفت سـریع اجتماعی کشور از اتحاد آنان جلوگیری کند و از طریق یک 
ضربه ی ناگهانی و یا سیاست تدریجی اختناق مواضع خود را نیرومندتر و هوشیارتر استحکام بخشیده و 
تمام نیروهای تحول طلب وطن پرست افغانستان را در غل وزنجیر ببندند. من حیث مثال: تجارب نزدیک 
)واقعه ی خونین 3 عقرب، تظاهرات ضد فرهنگ اسـتعماری جوانان، نقشـه ی ترور علیه فراکسـیون 
د.خ در ولسی جرگه، توطئه ی سازمان جاسوسی آمریکا و غیره( نشان می دهد که مبارزه مشترک تمام 

نیروهای وطن پرست چگونه ارتجاع را موقتًا وادار به عقب نشینی می کند. 
تجربه ی مبارزات ملی، مبین این حقیقت اسـت که تنها با پیگیری مبارزه ی مشـترک و درآمیختن 
نیروهای مردم می توان به زندگی و اعمال قدرت و توطئه ی استبداد، ارتجاع و استعمار خاتمه داد. باید 
جدًا خاطرنشان ساخت که دشمنان خلق افغانستان پیوسته از اتحاد نیروهای ملی در وحشتند و همیشه 
با تغییر چهره ها دست به کارند که مبارزین صدیق راه آزادی را مشغول زد و خورد داخلی شان کنند و دایم 
در حال تفرقه نگهدارند و مانع اتحاد و همبستگی شـان گردند و اصیل ترین جریان مترقی وطن پرسـت 

دموکراتیک خلق را، پیگیرترین و دلیرترین و اصولی ترین مدافعان خلق وطن را از مردم و دیگر نیروهای 
ملی منفرد سازند. 

در خاتمه ی این بحث یکبار دیگر تصریح می کنیم که تنها ایجاد یک صف و جبهه ی متحد موقتی و 
دایمی با حفظ اصول و ایدیالوژی و استقالل جریان مرکب از تمام نیروهای تحول طلب ضامن استقرار و 
پیروزی استقالل ملی و دموکراسی و ضامن رشد سریع اقتصاد و فرهنگ کشور، ضامن سعادت و ترقی 
اجتماعی خلق و وطن محبوب ما افغانستان است، ما دست اتحاد و همکاری، دست بدون بلندپروازی و 
بدون خودخواهی را به سوی همه ی تحول طلبان اعم از جریانات، محافل، جمعیت ها، سا، ارگان های 
نشراتی و شخصیت های مستقل ملی و دموکراتیک، وطن پرست و ترقی خواه و همه ی هموطنانی که 
مصمم باشند عماًل، یک گام به جانب تطبیق حداقل سیاست ملی و دموکراتیک، در راه مبارزه ی مشترک 
ضد ارتجاع، ضد استبداد و ضد استعمار و امپریالیسم بردارند، دراز می کنیم. ما معتقدیم که ایجاد اتحاد 
تمام نیروهای وطن پرست مشکالت عظیمی در پیش رو دارد. معهذا، باید سعی بلیغ و استقامت و تحمل 
بسیار به خرج داد و از ضربات ارتجاع، ناکامی ها و اتهامات نباید ترسید و کوشش فراوان به کار برد تا اتحاد 

و پیروزی به دست آید. 
شخصیت ها، محافل، ارگان های نشراتی، نیروهای ملی و دموکراتیک!

سـتون های اختصاصـی جریـده ی پرچم به روی شـما باز اسـت، نظـرات اصالحـی و انتقادی تان را 
به منظور اتحاد ارسـال دارید! حاشـیه ی فرصت تنگ تر می شـود! ارتجاع داخلی و خارجی زمان ُکشـی 
می کند! یگانه راه نجات و یگانه شرط اساسی احراز پیروزی در مبارزه علیه استبداد، ارتجاع و استعمار 

اتحاد نیروهاست.
دست اتحاد را رفقای همکار پرچم دموکراتیک خلق به سوی شما دراز کرده است به خاطر رنج های 
بیکـران خلق های سـتمدیده ی افغانسـتان، به خاطر سـاختمان وطن پرافتخار و نوین، بـه خاطر ایجاد 

جامعه ی آزاد از ظلم و ستمگری مادی و معنوی آن را بفشارید!
به پیش! در تحت پرچم اتحاد تمام نیروهای ملی، دموکراتیک، وطن پرست و ترقی خواه!

ببرک کارمل
نگاهی به وظایف ملی ما در این مرحله ی تاریخی

راه ها و وسایل نیل به پیروزی
سرلوحه ی قانون اساسی کشور می گوید: »به منظور تنظیم حیات ملی افغانستان مطابق به مقتضیات 



پرچم  230231  یا سوسیالیسم یا توحش

عصر و بر اسـاس واقعات تاریخ و فرهنگ ملی ـ به منظور تأمین عدالت و مسـاوات به منظور تطبیق 
دموکراسـی سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی ... و در نهایـت به منظور تشـکیل یک جامعـه ی مرفه و 
مترقـی« بـر مبنـای اصول جهان بینـی علمی خالق و ایدیولوژی پیشـرو عصر ما و انطباق بر شـرایط 
کنونی جنبش افغانسـتان، بر اسـاس روحیه ی وطن پرسـتی و ماهیت بشـریت زحمتکش، به منظور 
تشـکیل جامعه ی آزاد از تناقضات طبقاتی، فارغ از بهره کشـی انسـان از انسان و آزاد از اسارت و ستم 

ملی به حیث »هدف غایی«. 
اعالم می داریم که پرچم مقدس جهاد و مبارزه ی ضد ارتجاع داخلی و خارجی را تا مرگ و پیروزی 
سربلند و استوار نگه خواهیم داشت. ولی درک این مسئله در مبارزه اهمیت عظیم کسب می کند که در 
کشور ما در مرحله ی تاریخی کنونی تضاد عمده بین توده های عظیم دهقان و مشتی از فئودال ها و خلق 
و امپریالیسـم حل نگردیده و هنوز نظام اسـتبدادی و بقایای ارتجاع قرون وسطایی و استعمار در جامعه 
موجود است؛ لهذا، افغانستان در مرحله ی مبارزه و جنبش دموکراتیک و ملی قرار دارد نه در مرحله ی 
»هدف غایی« که بعضی ها ناشیانه و عوام فریبانه آن را به حیث مسئله ی روز و جزء وظایف و هدف نزدیک 

سیاسی طرح می کنند.
جنبـش دموکراتیـک و ملـی در واقعیـت امر بـه منزله ی تدارک ضـروری و مقدمـه ای برای جنبش 

مرحله ی » هدف غایی« که به صورت اجتناب ناپذیر دنباله ی جنبش دموکراتیک است به شمار می رود.
در جنبش دموکراتیک و ملی افغانستان مشی عمومی در یک دوران تاریخی تعیین گردیده است، 
اکثریت عظیمی از خلق های افغانسـتان اعم از کارگران، دهقانان و پیشـه وران )زحمتکشـان شهر و 
ده(، ترقی خواهان، روشـنفکران و دیگر قشـرها و عناصر ملی، دموکراتیک، وطن پرست و همچنان 
صاحبـان ملکیت هـای متوسـط و کوچک شـهر و ده و سـرمایه داران ملـی )بورژوازی ملی( اشـتراک 

خواهند داشت. 
هـدف عمـده و وظیفه ی ملی ما در مرحله ی تاریخی کنونی نیل به ایجاد حکومت دموکراسـی ملی 
اسـت. حکومت دموکراسـی ملی در کشـور بر بنیاد جنبش وسیع خلق های کشـور به صورت مهمترین 
نقطه ی چرخش مبارزه ضد فئودالیسم و ضد امپریالیسم پدید می آید. استقرار حکومت دموکراسی ملی در 
افغانستان مظهر پیروزی نیروهای وطن پرست و دموکراتیک علیه فئودال ها، تجار بزرگ دالل وابسته به 
استعمار، بورژواـ  بروکراتیکی )مأمورین عالی رتبه ی فاسد تاجرپیشه و رشوه ستان( و ماهیت و پدیده های 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیکی استعمار و امپریالیسم خواهد بود. استقرار این دموکراسی در 

واقعیت امر، زمینه ی مقدماتی حکومت اصیل مردم را تهیه خواهد دید. 
دموکراسی ملی در افغانستان که سازمان نظام آن را نمی توان قباًل با مشخصات آن طرح ریزی کرد، 

ترکیبی است از استقالل کامل ملی )سیاسی و اقتصادی(، دموکراسی کردن زندگی سیاسی و اقتصادی 
و تسریع رشد مترقی تولید )رشد سریع اقتصاد( و احداث صنایع بزرگ ملی از طریق غیر سرمایه داری که 

در جریان تکامل خود به »هدف غایی« منتج می گردد. 
حکومت دموکراسی ملی افغانستان که با راه رشد غیرسرمایه داری پیوند ناگسستنی دارد حکومتی 
خواهد بود که بر ضد اشـکال جدید اسـتعمار و یوغ سـرمایه ی امپریالیستی مبارزه می کند و حکومت به 
شیوه ی دیکتاتوری و استبدادی را نفی می کند و حقوق و آزادی های دموکراتیک و همچنان اصالحات 
اساسی و دموکراتیک ارضی را به نفع دهقانان اجرا می نماید. اندیشه ی دموکراسی ملی به حیث هدف 
استراتژیک در مرحله ی تاریخی کنونی مظهر رشد و تکامل تئوری و پراکتیک جریان مبارزه ی رهایی بخش 
ملی به سویه ی جهانی است که با شرایط کشور ما کاماًل وفق می کند و شرط الزم گذار جامعه ی ما )به 
اشکال مختلف که  شرایط حکم می نماید( به »هدف غایی« می گردد. تعقیب راه رشد غیرسرمایه داری 
در کشوری که امکان تهیه ی مقدمات آن در حال پیدایش است، در واقعیت امر تاحدودی معین همان 
نقش تاریخی است که مطابق به قوانین تکامل اجتماعی می بایست سرمایه داری )که ارتجاع و استعمار 
مانع رشد به هنگام آن گردیده است( به حیث تدارک مادی و اجتماعی جامعه ای که »هدف غایی« ماست 

ایفا می کرد. 
بنیاد طبقاتی حکومت دموکراسی ملی مرکب از طبقات و قشرها و نیروهای اجتماعی وطن پرست و 
دموکراتیک می باشد که در باال از آن ها نام برده شد. )درباره ی مسئله ی رهبری طبقات و پیشاهنگان در 
جنبش و تحلیل عملی آن بنا بر شرایط اجتماعی و ملی کشور در مقاالت آینده ی جریده ی پرچم وسیعًا 

بحث خواهیم کرد(. 
سؤال جدی در اینجاست که آیا حکومت های افغانستان می توانند نوعی از حکومت های دموکراتیک 
محسوب شوند؟ جواب منفی است؛ »زیرا پایه های قوی دولت در افغانستان از سالیان دراز باالی طبقات 

ارتجاعی ضد دموکراسی و خلقی استوار است...« )از بیانیه ی فرکسیون د.خ در ولسی جرگه(.
سؤال دیگری مطرح می گردد که پس »چه باید کرد« تا حکومت دموکراسی ملی ایجاد شود، وظایف 
ملـی مـا در مرحله ی تاریخی کنونی اجرا گـردد و جنبش به مرحله ی نهایی خود نائل آید؟ بزرگترین امر 
برای تحقق بخشیدن وظایف ملی، درک این مسئله ی حیاتی است که حلقه ی اساسی مبارزه و پیشبرد 
جنبش در راه اسـتقرار دموکراسـی ملی عبارت اسـت از ایجاد جبهه ی متحد دموکراتیک و ملی پایدار و 
تقویت روزافزون آن در آینده ی نزدیک. در همان بدو امر تشخیص دادیم که نیل به این امر تاریخی در 
قدم اول ایجاب می کند که باید وحدت کلیه ی محافل و عناصر پراکنده ی ترقی خواه و وطن پرسـت در 
یک جریان واحد و یکپارچه که تئوری پیشرو رهنمای عمل آن هاست در چوکات اصول به ترتیبی تأمین 
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گردد که: از طبقه ی پیشـرو زحمتکش کشـور پیشاهنگی گردد...، یک مرام جامعه و علمًا تحلیل شده 
که منافع عموم خلق های کشور و منافع عمده ی متحدین ما را در این مرحله ی معین تاریخی از لحاظ 
هدف های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأمین کند، به وجود آید. )این مرام در شماره ی اول 

و دوم جریده ی خلق انتشار یافت(. 
نظـام و سـاختمان درونـی آن بـر اسـاس موازیـن جهان بینـی علمی و بـر جهات اساسـی مرکزیت 
دموکراتیک، انتقاد و انتقاد تعیین نماید )که در جلسـات رأی اعتماد به حکومت شـاغلی اعتمادی از 
طریق بیانه های فرکسیون دموکراتیک خلق در ولسی جرگه وسیعًا پخش گردید( در مبارزه ی روزمره 
شـرکت خـالق و فعـال کند و پیوند خود را با مردم به وجـود آورد و مبارزه ی بیرونی آن در عرصه های 
مختلف مبارزه ی طبقاتی و ملی اعم از ایدیولوژیک سیاسـی و اقتصادی و شـیوه ها و اشکال مختلف 
مبارزه متناسب به شرایط در نظر و عمل )تئوری و پراکتیک( صورت گیرد، از اصول جهان بینی علمی 
در برابـر انحـراف رفرمیسـتی و ماجراجویـی و بدعت گـری چپ و راسـت دلیرانه دفاع کنـد، وحدت و 
همبستگی را چون مردمک چشم خود حفظ نماید، خصوصیت ملی و خلقی را در خود پرورش دهد، 
وطن پرسـتی و فعالیت بر مبنای ملی را با احسـاس نجیب بشـریت مترقی به خاطر تحول بنیادی در 

کشور درآمیزد. 
ما علمًا معتقدیم که جامعه ی ما از لحاظ عینی و ذهنی امکانات دارد که حرکت خود را در راه رشـد 
نهضت دموکراتیک و ملی و ایجاد جبهه ی متحد و حکومت دموکراسی ملی و راه رشد غیر سرمایه داری 
تحت رهبری هر یک از طبقات دموکراتیک شروع کند. ولی به خاطر باید داشت که به پیروزی رساندن 
و انجام این وظایف جنبش ملی ضد ارتجاع، ضد امپریالیسـتی و دموکراتیک به طور پیگیر و انتقال به 
»هدف غایی« و ساختمان جامعه ی واقعًا و مترقی صرف به نیروهای پیشرو جامعه ی مدنی یعنی کارگران 
به اتحاد دهقانان و به رهبری نیروهای واحد ترقی خواه و پیشاهنگ آن که هسته و ستون فقرات جبهه ی 
متحد دموکراتیک و ملی افغانستان را تشکیل خواهد داد امکان پذیر است. در این جاست که نیروهای 
پراکنده ترقی خواه وطن پرست کشور از مسئولیت عظیم و وظیفه ی مشترک تاریخی خود آگاه باشند و 
باید در قدم اول وحدت کلیه ی افراد و محافل و جریانات ترقی خواه و دموکراتیک کشور بر مبنای وحدت 
ایدئولوژیکی، مرامی، ساختمانی... و خط مشی و رهبری تأمین گردد و از تفرقه و روحیه ی سیکتاریستی 
و لغزیدن به چپ و راست احتراز جویند و بدون وارد کردن اتهامات شخصی، الزام بی دلیل و فحاشی در 
برابر یکدیگر )این شیوه ی مبارزه ی پیوسته در سیر تاریخ مبارزات ملی خواست و نقشه ی طبقه ی حاکمه 
 ی ارتجاعی و توطئه گران اسـتعماری بوده اسـت( در چوکات اصول یکپارچه شـوند و اختالفات خود را 
بـر مبنـای مرکزیت دموکراتیک، بر مبنای اصل)وحدت، انتقاد و انتقاد از خود، اعتراف و مباحثه ی آزاد 

و اصولی و ایجاد وحدت( صمیمانه حل کنند و یا حداقل در بدو امر، وحدت عمل علیه ارتجاع داخلی و 
بین المللی را تأمین نمایند. 

نیروهای ترقی خواه کشور متوجه خواهند بود که ارتجاع بی رحم و توطئه گر در کمین است و حلقه ی 
اختناق را حیل گوناگون تنگتر می سـازد! درسـت ترین راه و نیرومندترین وسیله و سالح نجات مردم در 
گام اول وحـدت و یکپارچگـی نیروهـای ترقی خواه و از بین بردن مرحله ی محفل بـازی و خرده کاری و 
خرده گیری است. ما به کلیه ی محافل ترقی خواه کشور صادقانه اعالن می نماییم که »نقض وحدت در 
پرده ی فریاد های وحدت طلبی« خیانت به امر جهان بینی علمی خلق کارگر و وطن محبوب ما افغانستان 
اسـت. ما در چوکات اصول )اقاًل در عمل منحیث مقدمه ی وحدت کامل( ایجاد وحدت نیروهای ضد 
ارتجاع، ضد امپریالیسم و ضد جنگ را در عرصه ی ملی و بین المللی یک ضرورت تاریخی می دانیم. ما 
معتقدیم که بدون وحدت ترقی خواهان کشور بسط و توسعه و به پیروزی رسانیدن جنبش دموکراتیک و 
ملی و ایجاد جبهه ی متحد در زمینه ناممکن است. ما روی ایمانی که به خلق و مبارزه داریم، پرورش و 
تبارز هر گونه خودخواهی، رهبری شخصی و بلندپروازی را در خویشن خیانت به امر وحدت می دانیم. 
زیرا مالک قضاوت ما اصول جهان بینی علمی، منافع خلق و وطن اسـت و به رنج های اکثریت عظیم 
خلق هـای خـود می اندیشـیم. مـا از صمیـم قلـب حاضریم که بـه انتقادات اصولـی ترقی خواهـان که از 
اندیشه های وطن پرستانه دموکراتیک خلق می نمایند، با تواضع و شیوه ی مترقی گوش فرا دهیم و هر 
گاه نظرات انتقادی آن ها درست باشد؛ ما علنًا اعتراف خواهیم کرد تا حضوری، تبادل نظر و محاکمه و 

قضاوت رفیقانه صورت گیرد. 
ترقی خواهان! رسـالت تاریخی ماسـت تا علیه نفاق و افتراق دلیرانه در کادر اصول و اخالق مترقی 
مبـارزه کنیـم، کانـون گـرم خانـواده ی ترقی خواهان وطن  پـر ارج افغانسـتان را به وجـود آوریم! فضای 
صمیمیـت و رفاقـت، فـداکاری و همکاری را هر چه زودتر و مسـتحکم تر در خود ایجاد کنیـم! زمان از 
دست می رود، مردم ما شدیدًا رنج می کشند! نیروهای ارتجاع، استبداد و استعمار و امپریالیسم هر روز بر 

فراز کشور سایه ی تاریک وحشتناک خود را می اندازند.
مسئولیت عظیم تمام محافل، عناصر و نیروهای دموکراتیک، وطن پرست و به خصوص در مرکز 
آن هـا نیروهـای ترقی خـواه کشـور اسـت که اتحـاد و وحدت درونی خـود و اتحـاد خود را بـا یکدیگر و با 
پرچم داران پیشرو و کشاف دموکراتیک خلق در یک صف و یک جبهه  ی متحد به خصوص در قدم اول 
در سـاحه با در نظر گرفتن وجوه اشـتراک1 )نه وجوه افتراق( به وجود آورند و در راه ایجاد یک حکومت 
دموکراسی ملی به جهت »هدف غایی« مبارزه کنند. عناصر پراکنده ی ترقی خواه کشور باید متوجه باشند 

1. اصل: مشترک
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کـه رو گشـتاندن از نیروهـای ملی، دموکراتیک و وطن پرسـت )بنا بر اختالف نظـر ایدئولوژیکی در بین 
ما و آن ها( منحرف ترین و بدترین مظهر منفرد شـدن از مردم )سیکتاریسـم( و جزمیت )دگماتیسـم( و 
موضع گیری تنگ نظرانه و خودخواهانه می باشد که در نتیجه در مبارزه ی تحقق مرام دموکراتیک خلق 
و پیشبرد جنبش دموکراتیک ملی ضد فئودالیسم و ضد امپریالیسم یک اشتباه غیر قابل عفو استراتژیک 

به شمار خواهد رفت. 
در حالی که اکیدًا ایجاد یک جبهه ی متحد دموکراتیک و ملی ضد استبداد، ضد ارتجاع، ضد استعمار 
را در وضع موجود و ضد فئودالیسم و ضد امپریالیسم را در مرحله ی تاریخی کنونی به حیث وظایف ملی 
مورد توجه و هدف اساسـی باید قرار داد. باز هم نمی توان سـعی و کوشـش فراوان در راه وحدت کلیه ی 
ترقی خواهان کشـور و ایجاد اصولیت در بین آن ها را برای یک لحظه از یاد برد. زیرا بدون وحدت تمام 

عناصر ترقی خواه در یک جریان به پیروزی رساندن نهایی جنبش ممکن نیست.
»وطن محبوب ما افغانستان تاریخ کهن، سنن پر افتخار، نیروهای انسانی و ثروت های طبیعی فراوان 
دارد« خلق های زحمتکش و نجیب کشور ما آرزومند جدی ترقی و رشد سریع اقتصادی و فرهنگی اند. 
از این رو باید آن ها را متشکل ساخت و به آن ها شعور طبقاتی و سیاسی داد. توده های مردم با صمیمیت 
و پاکی از جنبش  پشـتیبانی می کنند. اگر در کشـور ما افغانسـتان یک حکومت دموکراسی ملی استقرار 
یابد، افغانسـتان به صورت قطع می  تواند که از طریق راه رشـد غیر سـرمایه داری و تجهیز درسـت منابع 
انسانی و طبیعی و رهبری جامعه با اسلوب مجرب علمی در جهت آزادی و ترقی در موعد تاریخی کوتاه 
و فشرده ای بدون گذشتاندن درد و رنج طوالنی و ذاتی سرمایه داری به عقب ماندگی دیرینه و مزمن خود 
خاتمه دهد. تحقق این وظایف ملی در مرحله ی تاریخی کنونی که به عهده ی نیروهای ترقی خواه است 
که در قدم اول یک پارچه ی واحد آهنین را تشکیل داده و با هم روی چوکات اصول جهان بینی علمی و 

رهبری دسته جمعی وحدت را تأمین کنند. 
در تحت پرچم وحدت نیروهای ترقی خواه وطن پرست!

در راه ایجاد جبهه ی متحد دموکراتیک و ملی!
در راه استقرار حکومت دموکراسی ملی و راه رشد غیرسرمایه داری! 

در راه طرد فئودالیسم و امپریالیسم از وطن محبوب ما افغانستان!
در راه مبارزه علیه جنگ، استعمار کهن و نوین و امپریالیسم و طرد آن از سیاره ی ما!

|||||||||||||||  شـماره ی دوم | سـال اول | پنجشـنبه 1 حمل 1347 ـ 21 مارچ 1968 |||||||||||||||
ببرک کارمل

درباره ی دستگاه اداری افغانستان
»مردم فریاد می کشند، هرگز نه!«

طبق گزارش دستگاه های تبلیغاتی حکومت، کمیسیونی برای ایجاد »یک دستگاه سلیم فعال اداری 
جهـت بهبـود کار دولـت، رفاه مأموریـن و فراهم آوردن تسـهیالت در مراجعات عامه ی مـردم« )انیس 

دوشنبه 29 دلو 1346( تأسیس گردید که شاغلی اعتمادی صدراعظم آن را در 28 دلو افتتاح کرد. 
به استناد انعکاسات افکار عامه و بیانیه های وکال در شورا و به خصوص بر اساس اعتراف غیرمستقیم 
شـاغلی صدراعظم که در باال تذکر رفت، دسـتگاه اداری دولت افغانسـتان سلیم نیست یعنی معیوب و 
فاسـد اسـت. فعال نیسـت یعنی راکد است. یعنی به فساد و رشوه ستانی سـوق داده می شود. تسهیالت 
در مراجعات عامه ی مردم وجود ندارد یعنی مردم آزار است. حقایق تلخ و مهلک دستگاه اداری کشوی 
مبیـن ایـن واقعیـت اسـت که وطن ما به مـوازات یک تحول بنیادی به یک اصالح عمیقی در دسـتگاه 
اداری شدیدًا نیازمند است. »به منظور این که دستگاه اداری دولت طبق منافع یکی دو طبقه و قشرهای 
ممتاز کوچک جامعه به کار برده نشود، مصالح عالیه ی طبقات عظیم خلق های دهات و شهرهای کشور 

ایجاب می نماید که این دستگاه روی واقعیت های اجتماعی و علمی اصالح گردد.
برای تحقق بخشیدن به این منظور به حیث وظیفه ی فوری علیه جمله فساد اداری، خودسری ها، 
بی قانونی، بی دسپلینی، ارتشاء، شیوه های کاغذ پرانی و معطلی عمدی کارهای مردم و استبداد مبارزه به 
عمل آید. برای تهیه ی زندگی شرافتمندانه و شایسته  ی معلمان، مأموران، اجیران، مستخدمان دولت و 
مؤسسات، تدابیر مؤثر اتخاذ می گردد« )فقره ی پنج فصل سوم امور اجتماعیـ  مرامی دموکراتیک خلق(. 
واقعیت این اسـت که: »... دموکراسـی و قانون اساسـی تاکنون در حرف اسـت نه در عمل. ظلم و 
ستمگری با تمام وحشت خود در جامعه حکمفرماست، مردم آزاد نیستند، هزاران انسان مظلوم وطن 
در دسـتگاه فاسـد اداری حکومت سرگردانند، طبقات حاکمه و متنفذین محلی خودسرانه حقوق خلف 
کاگر را با بی رحمی لگدمال می کنند، رشوه سـتانی و قانون شـکنی آن ها نه حدودی دارد و نه جزایی«. 
بنابراین، مصالح وطن و مردم ما هر چه زودتر ایجاب می نماید که نخست چگونگی و عیوب عمده علل 
اساسی امراض دستگاه اداری دولت افغانستان به صورت عمیقی افشا گردد و در ضمن به صورت کلی 
فرمول بندی شده طریق واقعی ریشه کن ساختن و راه ایجاد یک تحول بنیادی در دستگاه اداری کشور 

نشان داده شود.
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خصوصیت و عیوب عمده ی دستگاه اداری افغانستان:
حقایق مبین این واقعیت اسـت که دسـتگاه موجود دولتی افغانسـتان به طور عموم، وسـیله ی زجر 
دهنده ای ست در دست یک گروه معدودی1 از مأمورین باالرتبه یا بروکرات های ناترس از »زور قضاوت 
ملی« که از طبقه ی حاکمه ی ارتجاعی نمایندگی می کنند. پایه های دستگاه اداری کشور بر شالوده ی 
اسـتبداد، ارتجاع و بقایای شـیوه ی استعماری استوار اسـت. گروه معدودی از صاحبان قدرت، دستگاه 
اداری را به مثابـه ی وسـیله ی نیرومنـد برای حفـظ منافع و امتیازات خویش، به مقصد تحت سـتم قرار 
دادن مـردم و بهره کشـی بی رحمانه ی توده های عظیم خلق کشـور، به منظور اجـازه دادن نفوذ نظرات 
سوء استعماری در داخل چرخ های دستگاه اداری حکومت، اعم از ساحه  ی اقتصادی، مالی، تجاری، 
فرهنگی و سیاسی به کار می برد. درست است که در دستگاه اداری کشور یک عده ی معدودی از قشر 
فوقانی طبقات زحمتکش در این اواخر راه یافته  اند، ولی به کمال تأسف باید خاطرنشان ساخت که دستگاه 
اداری را چنان عیوب اساسی و امراض مزمن فرا گرفته است که به استثنای یک عده از مأموران کم رتبه 
و متوسـط رتبه، دیگر اکثریت  آن ها در »کان نمک، نمک شـده اند« و از طبقه  و مردم خود جدا گردیده و 
حتی طبق دستور، گرداننده ی سیاست ضد مردمی اند. به هر حال باید در نظر داشت که تعیین کننده ی 
سیاست دستگاه اداری کشور مشتی از صاحبان نفوذ و با امتیاز است، نه مأموران متوسط رتبه و کم رتبه 
که مجریان دستورند. دستگاه اداری به اندازه ای از نیاز زمان به دور است که حتی سه حکومت پی هم 
مجبور شده اند که در خط مشی خود اقاًل از لحاظ »نظری« داد سخن از ضرورت اصالح دستگاه اداری 
بزنند. دسـتگاه اداری افغانسـتان بنا بر خصوصیت ضد مردمی و ضد دموکراتیک خود قادر نیسـت که 
افکار عامه، نظارت عامه و مصالح عامه را بپذیرد. روی این خصوصیت است که حتی قوانین موضوعه ی 
دولت نمی تواند مورد تطبیق قرار گیرد. یکی از مشخصات روبنایی کشورهای عقب مانده مثل افغانستان، 
عدم اجرای صحیح قانون است که در اثر آن آزادی های اولیه و اساسی مردم به نفع استبداد و ارتجاع و 

استعمار بی رحمانه لگدمال می شود و اعتنایی به ارزش های قانون اساسی کشور نمی گردد. 
در مـاده یکصدودهـم قانـون اساسـی تذکر رفته کـه: »از جمله اهداف ایـن قوانین تعمیم جرگه ها تا 
درجـه ی قری و تأمین اشـتراک روزافـزون آن در اداره ی محلی می باشـد«. ولی علی رغم این روحیه ی 
دموکراتیک قانون اساسـی در سیسـتم اداری ما اصل مرکزیت به حد افراط رسـیده و کوچکترین امور 
مربوط به اطراف والیات و محالت طبق دستور از مرکز، از کابل، از وزارتخانه ها به صورت کیف مایشا 
تعمیل می گردد که در نتیجه باعث عقب ماندگی فوق العاده وحشتناک والیات و مناطق دور افتاده کشور، 

از نظر اقتصادی و فرهنگی گردیده است. 

1. اصل: محدودی

از فحوای نظرات حکومت و استنباط نادرستی که از فیصله های ولسی جرگه راجع به تنقیص بودجه 
از لحـاظ تشـکیالت بـه وجود آمده، چنین معلوم می شـود کـه حکومت می خواهد یک عـده از مأمورین 
کشور را بدون این که کارهای مفید و تولیدی برای آن ها تهیه ببیند، به اصطالح »اضافه بست« نماید. 
به کمال تأسـف باید اعالن داشـت که سیاسـت تبعیض قومی، زبانی و مذهبی و طبقاتی از سالیان دراز 
دامنگیر دستگاه دولتی افغانستان است. پر واضح است که در دستگاه اداری افغانستان راه ترفیع و اشغال 
کرسـی های بلندباال و ایجاد زندگی مرفه برق آسـا، صرف برای آن اقلیتی امکان پذیر اسـت که طرفدار 
جدی سیاست دستوری محافل حاکمه ی کشور باشند. اساسًا تاکنون مسئله ی مصونیت، شایستگی، 
صالحیت، اسـتعداد، وطن پرسـتی و ترقی خواهی عده ی کثیری از مأموران زحمتکش و تحصیل کرده 
در رشته های سیاسی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و فنی مطرح بحث حکومت ها در افغانستان نیست. 
در دستگاه اداری موجود کشور اکثریت مطلق تحصیل کردگان در رشته های غیرمسلکی خود مشغول 
کارند. طبق تحقیقات و آزمایش هایی که صورت گرفته است، بیش از ده فیصد استعداد تحصیل کردگان 
در کشور، بهره بردادی نمی گردد و حد اوسط در تمام طول و عرض دستگاه اداری بیش از یک الی دو 
ساعت کار باثمر و مثبت انجام داده نمی شود. نظام بروکراسی فاسد و کارشکن در امور کاغذپرانی های 
بی مـورد، عدم احسـاس مسـئولیت و هرج ومرج در کارهـا، مقررات پیچیده و ناقـص، کندی هالک بار 
جریان امور از مسائل مبرهن است که هر روز فریاد مردم را بلند می کند. رشوه ستانی در دستگاه اداری 
کشـور مرض حاد و کشـنده ی دیگری اسـت که یکی از نمونه های وحشـتناک رشوت سـتانی در جهان 
معاصر به شمار می رود. مسئله ی ارتشاء و رشوه ستانی چنان بی شرمانه در دستگاه اداری کشور شیوع 
دارد که کارد را به مغز استخوان مردم رسانیده است. مأموران و متنفذین محلی برای مردم جز پوست و 

استخوان چیز دیگری به جا نگذاشته اند. 
درباره ی حیف و میل عواید و سوءاستفاده از بودیجه ی عادی و انکشافی دولت این قدر کافی ست که 
چند رقم فیصدی زیرین را به صورت یک تحقیق تخمینی که وقتًا فوقتًا، از طرف متخصصین خارجی و 
داخلی به صورت یادداشت های تحریری و شفاهی، به وزارت پالن سپرده شده ارایه کنم: به طور متوسط 
تخمینًا در حدود چهل فیصد عواید دولت بنا بر نظام اداری نادرسـت و سـوء اسـتفاده به هدر می رود و از 
نصف دیگر در حدود 65 فیصد به صورت معاشـات به مصرف می رسـد. اکنون برای روشـن شـدن یک 
حقیقـت تلـخ الزم می افتد که منحیث مثال مصارف مجموعی پالن دوم )مصارف عادی و انکشـافی( 
دولت را به رقم ارایه کنیم که آن عبارت است از چهل میلیارد و چهارصد میلیون افغانی )تخمینًا در حدود 

ششصد میلیون دالر بر اساس نرخ بازار(. 
)توجه کنید: ششصد میلیون دالر، تقریبًا معادل هشت روز مصارف جنگی آمریکا در ویتنام(. 
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کافی ست بگوییم تأسف آور است! 
اکنـون خواننـده ی عزیـز درک می کند که با داشـتن این عواید ناچیز دولتی کـه در حدود نصف آن از 
طریق کمک های خارجی به دسـت می آید، چطور قسـمت اعظم آن را »دیو« بروکراسی کشور ظالمانه 

می بلعد و خلق های ما را تحت ظلم و ستمگری و بهره کشی بی رحمانه قرار می دهد. 
راه عالج فوری و بنیادی: 

وطـن محبـوب ما نیازمندی های شـدید و فوری به یک تحول اساسـی و بنیـادی دارد. وضع موجود 
نمی تواند معالج دردها و مشکالت عظیم کشور ما باشد. وطن ما در پهلوی دیگر تحوالت اساسی احتیاج 
به یک تحول و تغییر کیفی و اساسی در دستگاه دولتی و اصالح عمیق اداری دارد. زمان به سرعت برق 
به پیش می رود، مردم دیگر نمی توانند این کندی و رکود را تحمل کنند. دستگاه اداری کشور به اندازه ای 
کهنـه و فاسـد گردیده اسـت که حتی امـکان آن را ندارد که به اصطـالح رفورم های مطروحه ی نیم بند 
حکومت ها را تعمیل کند. برای اصالح اساسـی و بنیادی دسـتگاه اداری دولت درین مرحله ی تاریخی 

فرمول های آتی راه نجات تلقی می گردد:
- باید دستگاه اداری ماهیت مردمی داشته باشد و برمبنای اصل نظارت مردم و دادن سرنوشت مردم 
به دست خودشان و تعمیق دموکراسی استوار گردد. زیرا تا دستگاه اداری ما به شیوه ی دموکراتیک عمل 
ننماید و انعکاس دهنده ی آرمان های توده های مردم نباشد، نمی تواند در زمینه ی برش در کار، تحرک 

در کار و حاصل دهی در کار، فعال و باتقوا باشد.
ایجاد یک نظام نوین اداری از طریق تألیف منطقی مرکزیت دموکراتیک در کارهای اداری و ترتیب 
درسـت اصـل رهبـری عمومی از مرکز با اصل دادن صالحیـت و اختیارات دموکراتیک برای مناطق و 
نواحی مختلف کشور در زمینه های رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ضروری به شمار می رود. اجرای 
این امر ایجاب می کند که تجدید نظر در تقسیمات ملکی طبق شرایط اقتصادی اجتماعی، کلتوری و 
غیره در چوکات پالن های واحد و سرتاسری کشور و تأمین حقوق و آزادی های وسیع دموکراتیک مردم 

بدون تبعیض به عمل آید.
- تجدیـد وقتـًا فوقتـًا تشـکیالت اداری بر وفق شـرایط و تغییراتی که در اوضـاع و احوال اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی کشور رخ می دهد.
- به وجود آوردن مؤسسـات تولیدی و انتفاعی بر مبنای پالن عمومی انکشـاف اقتصادی و بسـط و 
توسعه ی سکتور دولتی اقتصاد و به کار انداختن قوای فعال کشور و تعمیم رشته های جدید و تخصصی 
و آموزش تخصص ها و واگذار کردن کار به اهل کار، ایجاد حس مسئولیت و انضباط و انعطاف پذیری و 

دادن صالحیت و پرورش کادرهای کاردان، کاربر، صدیق، تدویر کننده، وطن پرست و ترقی خواه.

- از بین بردن ذهنیت تبعیض در سرتاسر دستگاه دولتی افغانستان.
- تأمیـن نیازمندی هـای مأموران دولت و خانواده هایشـان به صورت عادالنه و قطع کامل ریشـه ی 
ارتشـاء از طریق تطبیق جزاهای سـنگین به رشوه ستانان و حامیان شان بدون استثنا و تبعیض از باال تا 

پایین. 
تجارب ملل پیشـرو و ترقی خواه جهان، مبین این حقیقت اسـت که ایجاد یک دسـتگاه اداری سالم 
و فعـال جوابگـوی نیازمندی های مردم صرف از طریق قطع کردن دسـت مفت خواران اجتماع و ایجاد 
یک تحول اساسـی در ماهیت طبقاتی قوای دولت که دسـتگاه اداری موجود آله و افزار کار آن هاسـت، 
امکان پذیر است به این معنی که تا در این مرحله ی تاریخی حکومت دموکراسی بر مبنای یک جبهه ی 
متحد دموکراتیک و ملی به وجود نیاید؛ در وضع و احوال موجود امیدی برای هیچ گونه اصالحات عمیق 
اداری برده نمی شود. ولو کمیسیون پرخرج تشکیل گردد و صدای دستگاه تبلیغاتی حکومت گوش ها را 
کر سازد. حکومت ها در افغانستان از لحاظ ماهوی و شکلی ناتوان تر از آنند که واقعًا در راه رفع امراض 

مزمن و عمیق دستگاه اداری نقش مؤثری ایفا کنند.
این کار عظیم خلق افغانستان و نیروهای ملی و دموکراتیک، وطن پرست و ترقی خواه کشور است که 
با بسط و توسعه ی نهضت، حکومت دموکراسی ملی را ایجاد کنند و دستگاه اداری نوین، مترقی، مردمی 
و دموکراتیـک یعنـی دسـتگاهی را که واقعًا به مردم افغانسـتان خدمت کند، تأسـیس نمایند. وظیفه ی 
مأموران یک دسـتگاه اداری نوین و مترقی اسـت که مسـئولیت خود را در قبال خلق تشـخیص دهند و 
جوابگوی منافع خلق باشند. در جهت رشد اقتصاد و فرهنگ کشور کار کنند و به رنج های اکثریت عظیم 
مردم بیندیشند، به مردم اتکا نمایند و خود را وقف آزادی مردم و ساختمان یک جامعه ی واقعًا مترقی و 

مرفه نمایند و خدمتگزار خلق باشند نه خدمتگزار یک گروه کوچک ستمگر و مرتجع. 
سؤال در اینجاست که آیا مأموران دستگاه اداری افغانستان حایز چنین خصوصیت و صفاتی هستند؟ 

مردم فریاد می کشند، هرگز نه!

میراکبر خیبر
یک سال دیگر بر رنج های عظیم مردم افغانستان گذشت

سـالی که سـپری شـد، مانند ده ها سـال دیگـر چیزی جز گرسـنگی، ژنده پوشـی و برهنگـی، بیماری، 
بی سوادی، ظلم و ستمگری و محرومیت برای اکثریت مطلق مردم زحمتکش کشور ما دربر نداشت. 
فریاد توده های بینوا از فقدان نان و آزادی از استثمار ستمگران بانفوذ محلی و از یورش مأموران بی رحم، 
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چون آهنگی یکنواخت و محزون، انعکاسی جانگذار داشت. ولی با وصف آن مردم با شکیبایی و بردباری 
و روحیـه ی بالقوه ی پیکارجویی انتظار می کشـیدند تا بـاز هم صدای نجات از کانون هـای گرم مبارزان 

پیشروشان متحدًا برخیزد...! 
در اوایل سـالی که گذشـت، گردانندگان زور و قدرت برای ادامه ی حکومت خویش به حرکات ضد 
آزادی های مصرحه در قانون اساسی و ضد دموکراسی و ضد رشد اقتصاد و فرهنگ ملی، به روش های 
جدید اسـتبدادی و ارتجاعی دسـت زدند و به مردم فریبی های »ظریفانه«، افسـاد و تطمیع و همچنان 
به شـیوه های »کالسـیک« اسـتعماریـ  تفرقه انداز و حکومت کنـ  پرداختند. تا این که با افشای )سیا( 
پـرده از روی دسـایس برافتاد و مسـئله ی مداخله ی آن در امور داخلی وطن ما وجـدان آزادی خواهان و 
وطن پرستان را شدیدًا تکان داد و نیروهای ملی، ترقی خواه و وطن پرست خلق افغانستان عماًل در یک 

جبهه، در سنگر دفاع از شرافت ملی خود برخاستند. 
به موازات این واقعه، قلت و گرانی غله در سرتاسر کشور صدای اعتراض مردم را بلند کردـ  یک سیر 
گندم تا به یکصدوپنجاه افغانی رسیده بود و یک عده از مؤلدین نجیب و زحمتکش مناطق شمال کشور 
از گرسنگی جان سپردندـ  و نارضایتی صنفی محصالن، صدای اعتصابات و نهضت کارگران در مناطق 
صنعتی کشـور به صورت خودبه خودی و نیمه شـعوری محسـوس گردید و یک وضع مؤقتی بحرانی در 
کشـور به وجود آمد. در این هنگام حکومت وقت که در پرتگاه سـقوط رسـیده بود، برای اسـتحکام خود 
دست به مانورهای موذیانه ی همه جانبه زد که در نتیجه باعث اختناق آزادی مطبوعات، تشدید ارتجاع 
و استبداد و بحران در شورا گردید و همچنان موجبات پراکندگی و تشتت در بین نیروهای دموکراتیک 
و ترقی خـواه و تضعیـف مبـارزه ی مشـترک و متحـد تمام نیروهای ملی و وطن پرسـت، ایجـاد دودلی و 
مأیوسـیت و بی اعتمـادی در بیـن آنـان را فراهم کرد. این شـیوه ی اداری یک بار دیگر به سـود طبقه ی 

حاکمه ی ارتجاعی و به ضرر آزادی و دموکراسی انجامید. 
این وضع هنوز به پایان نرسیده بود که موج دیگری از مبارزه ی مشترک و اعتراض شجاعانه ی مردم 
آزادی خواه افغانستان علیه توطئه ی امپریالیسم غربی پدید گشت و ضربه ی دیگری به پیکر استعمار وارد 
گردید. پرچمداران دموکراتیک خلق افغانستان در مرکز و پیشاپیش دیگر نیروهای ملی وطن پرست، چه 
در ولسی جرگه )پارلمان(1 و چه خارج از آن، در برابر تمام این حوادث در یک سنگر به حمالت دلیرانه 
و مسـتدل علیه بندوبسـت ارتجاع داخلی، جنگ افروزان امپریالیست و ارتجاع بین المللی پرداختند و از 
صلح، نهضت آزادی بخش ملی، استقالل ملی و دموکراسی دفاع کردند، نهراسیدند و در این مبارزه ی 
مقدس ضربات، دسایس، حمالت و حتی دشنام های فراوان ارتجاع را تحمل کردند. با وصف تمام این 

1. پارلمان در افغانستان متشکل از دو مجلس ولسی جرگه و مشرانو جرگه است.

دسایس و حیل گوناگون، بعد از سالگرد استقالل وطن، به روز پشتونستان )9 سنبله( میتینگ و تظاهرات 
عظیمی در دفاع از جنبش رهایی بخش ملی پشتونستان، به اشتراک و تأیید رهبر بزرگ ملی پشتونستان 
خان عبدالغفارخان تشـکیل گردید. روز پشتونسـتان در سـال 1346 در تمام سـیر تاریخ دفاع از جنبش 
نجات بخش ملی پشتونستان و نهضت دموکراتیک افغانستان بلندترین موج تظاهرات کاماًل مستقل و 
ملی به شمار می رود که به پیشاهنگی نیروی متحد دموکراتیک زنان وطن پرست و دلیر افغانستان، با 

شعارهای ضداستعمار و امپریالیسم ضدارتجاع و ضداستبداد تجلیل شد. 
حادثه ی مهم دیگر این سال تظاهرات عظیم محصالن، روشنفکران، کارگران و شهریان به مناسبت 
سالگرد واقعه ی خونین 3 عقرب بود. واقعه ی 3 عقرب 1344 که موجب شهادت و مجروح شدن چند 
تـن از مبـارزان راه آزادی گردیـد و در راه مبـارزه به خاطر تأمین دموکراسـی و پارلمـان آزاد و مبارزه علیه 
استبداد به وجود آمد، در تاریخ مبارزات رهایی بخش و دموکراتیک ما از جمله ی آن سلسله وقایعی ست 
که می توان آن را در شرایط جدید مبارزه و نهضت دموکراتیک و ملی کشور »ناقوس بیداری و هوشیاری« 
اعالم کرد. این حادثه یک بار دیگر اعتقاد و امید به پیروزی و روحیه ی مبارزه جویی و نیروی شکست ناپذیر 

مردم دلیر و آزادی خواه وطن ما افغانستان را عمیق تر و مستحکم تر به اثبات رساند. 
باالخره در نیمه ی دوم سـال گذشـته حکومت شـاغلی میوندوال در اثر مبارزات و اعتراضات شـدید 
مردم و پارلمان محکوم به سـقوط و اسـتعفا گردید و موفق نشـد که به اصطالح سـومین پالن پنج ساله 
ـ مضحک و نیم بندـ  انکشاف اقتصادی و اجتماعی )!( افغانستان را با بودجه نامتوازن و ناقص از شورا 
بگذراند و در نتیجه به تاریخ 23 عقرب 1346 حکومت شاغلی اعتمادی تشکیل شد و ظاهرًا گویا تغییری 
در اوضاع کشـور به وجود آمد. جریان سـه روز رأی اعتماد به حکومت در ولسـی جرگه که از طریق رادیو 
افغانستان پخش گردید، در نوع خود قوی ترین تربیونی بود که به نفع مردم افغانستان مورد استفاده قرار 
گرفت و روان مشروطه خواهان، قهرمانان و شهدای راه آزادی را شاد ساخت و در نتیجه از یک سو باعث 
افشـاگری های وسـیع و بی سـابقه ی فساد مزمن دسـتگاه ارتجاع و از سوی دیگر موجب بیداری نسبی 

شعور سیاسی خلق کشور ما گردید. 
موجز این که در نیمه ی دوم سـالی که گذشـت، حکومت جدید به وجود آمد و به تعقیب آن بودجه ی 
عادی و انکشـافی سـال 1346 مورد تصویب اکثریت ولسـی جرگه قرار گرفت و هم هیئتی به سـویه ی 
عالی به اتحاد شوروی به منظور طلب کمک های اقتصادی و فنی ارسال گردید که بالفعل با نتایج مثبت 
و عقد قراردادهای مساعد به نفع رشد اقتصاد ملی و بدون قیدوشرط سیاسی به وطن بازگشت و همچنان 
استفاده نسبی از آزادی مطبوعات بعد از مبارزات فراوان مطرح بحث روز قرار گرفت. گویا بدین ترتیب 
وضع در ظاهر امر به حالت عادی گرایید. معذالک این مانورها نباید هوشیاری مبارزان پیشرو و ترقی خواه 
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را تضعیف نماید. در ماهیت طبقاتی حکومت و خطوط اساسی آن تا کنون تحول بنیادی رخ نداده است. 
یگانه راه نجات و پیروزی وحدت و اتحاد عمل مدافعان صدیق خلق افغانستان است، نه رقابت های 
مخاصمانـه و غیراصولـی در آوان نهضت که نتایج غم انگیز و دراماتیـک آن در تاریخ مبارزات ملی ما 
و دیگر جریانات مترقی جهان معلوم اسـت. به کمال تأثر خاطرنشـان می گردد که در سـال گذشـته، 
به دنبال سـال های دیگر، همچنان ثروت های ملی ما دسـت ناخورده ماند و یا یک قسـمت آن مورد 
سوء استفاده ی نیروهای استثمارگر داخلی و سودجویان استعمارگر و سرمایه داران خارجی و دالالن 
داخلـی قـرار گرفـت. اکثریت عظیـم دهقانان افغانسـتان همچنـان بی زمیـن و کم زمیـن، در بدترین 
شرایط تحت استثمار وحشیانه حیات بسر بردند. فقر و تنگدستی و خانه به دوشی و بی خانمانی در بین 
میلیون ها نفر از زحمتکشان دهات و کوچیان بیداد کرد. محرومیت فرهنگی و سیاسی اقوام مختلف 
کشـور همچنـان پابرجا ماند. حکومت های افغانسـتان تـا کنون به حل هیچ یـک از تضادهای موجود 
در جامعه اقدام نکرده اند1 و بالعکس تضادهای تازه ای آشـکار گردید. بنا بر اتخاذ سیاسـت های غلط 
مالی و تجاری و تمایالت به اصطالح جانب »حوزه ی آزاد« و »درهای باز« و فقدان انتظام و اداره ی 
صحیح، کشـور مواجه به بحران گردید و رشـد سـالم اقتصادی، سیاسـی و اجتماعی را روزبه روز مانع 
شد. بحران مزمن اقتصادی که از تمایالت تجارت آزاد خارجی و سیاست رکود اقتصادی و تورم پولی، 
سیر صعودی سرسام آور قیمت ها، به خصوص در زمینه ی نیازمندی های ابتدایی و اولی مردم، کمبود 
مواد مورد نیاز عمومی به خصوص نان، لباس، دوا، منزل، برهم خوردن روز به روز موازنه ی صادرات 
و واردات و موازنه ی تأدیات اسعاری و نامطمئن بودن قیمت اسعار در بازار سیاه، عدم تدارک سرمایه 
و غیره، همه و همه مظاهری از عدم یک سیاست ملی و مترقی اقتصادی است که حکومت موجود 

در واقعیت امر در آن دست وپا می زند و در ظاهر دفع الوقت می نماید. 
حکومت برای ترمیم کسـر مخارج بودجه ی عادی و انکشـافی در بن بسـت دچار بوده و اسـت. زیرا 
عواید دولت بنا بر نفوذ نظام فئودالی و تولید فئودالی، سـاالنه ناچیز اسـت و کسـر بودجه را تأمین کرده 
نمی تواند و در نتیجه، کمبود بودجه ی دولت به صورت مرض مزمن ادامه دارد. توجه کنید! در شرایط و 
وضع موجود، حل این همه تضادها و بحرانات و کندی سطح رشد اقتصاد و فرهنگ ناممکن است و از 

عهده ی نیروهای کهنه و محکوم برآورده شده نمی تواند. 
در سـال گذشـته صنایع محلی و ملی همچنان بیشـتر رو به فالکت رفت. پیشـه وران و اهل کسبه و 
تاجران کوچک ورشکست شدند. امکانات تحصیالت عالی تر متعلمان و محصالن کشور محدودتر شد. 
بدبختی مأموران و روشنفکران نجیب وطن پرست کشور توأم با عدم مصونیت و محرومیت و تشویش از 

1. اصل: نکردند

آینده وسعت بیشتر پیدا کرد. سطح پایین دستمزدهای کارگران فابریک، معادن و ساختمان ها، فقدان 
بیمه های اجتماعی و صندوق پس انداز زحمتکشان، اتحادیه های کارگری، بی کاری روزافزون، طبقه ی 
کارگر افغانستان را به تیره روزی مبتال ساخته است. طبقات متوسط افغانستان بنا بر نفوذ استعمار جدید و 
سیاست غلط اقتصادی و تجاری دولت در معرض خطر ورشکستگی قطعی قرار گرفته اند. عدم مصونیت 
جراید آزاد ملی، کنترل و تحدید مطابع در دست دولت و سانسور شدید مطبوعات پابرجاست. آزادی های 
مصرحه در قانون اساسـی به خصوص مصونیت های فردی و آزادی های فردی، تشـکیل اجتماعات، 
اتحادیه ها، احزاب، اعتصابات، تظاهرات ضمانت تطبیق ندارد. هنوز حکومت با وجود تظاهر به اطاعت 

از قانون اساسی جرئت نمی کند قدمی در راه رفع تضیقات ضددموکراتیک بردارد. 
خالصـه این کـه در فرجـام این سـال باید هوشـیارانه نظارت کرد کـه در سـال 1347 حکومت طبق 
قانون اساسی کشور و خط مشی خود می کند. مبرهن است هرگاه حکومت از اسالف خود درس عبرت 
نیاندوزد، جلو خودسـری ها را نگیرد، جز ناکامی و افتضاح چیز دیگری در قبال نخواهد داشـت. در هر 
صورت ماهیت طبقاتی حکومت ها برای ما آشکار است و در این جریان احیای شعور سیاسی و طبقاتی 
توده های مردم، خط  مشی درست نیروهای ملی، دموکراتیک ترقی خواه و وطن پرست و خلقی و عمل 
مشترک و متحد آنان در آخرین تحلیل نقش قاطع و عظیم دارد. ما امید قوی داریم که سال 1347 برای 
خلق های افغانستان سال پیشروی، سال وحدت و اتحاد نیروهای مبارز و نجیب کشور، سال مبارزات 
اصولی و هوشـیارانه ی ملی و دموکراتیک ضداسـتبداد، ضدارتجاع و ضداسـتعمار و سـال پیروزی خط 
مشی جاری برای تحقق وظایف مبرم روز، سال تدارک زحمتکشی، سال احیای همبستگی و وحدت 
نیروهای ترقی خواه وطن پرست، سال اشغال مواضع جدید سنگر ارتجاع از طرف نیروهای تحول طلب 

کشور به جهت ایجاد حکومت دموکراسی ملی باشد. 
سـال 1347 سـال مهم و حیاتی سـت. سـال پرمسئولیت برای ماسـت. افغانسـتان جدید در برابر ما 
تجلی می کند. برماسـت که از آن دلیرانه اسـتقبال کنیم و با هیوالی ترس، بی اعتمادی و بدبینی وداع 
کنیم. پیروزی از آن ماست. خلق رنج دیده ی افغانستان تنها در پرتو جهان بینی علمی خالق و ایدیالوژی 
پیشرو عصر ما و به رهبری طبقه ی زحمتکش و پیشاهنگ آن، در دامان آزادی، صلح، استقالل ملی 
و دموکراسـی و ترقی اجتماعی در زیر پرچم نظام نوین اصالت اجتماعی علمی هدف غایی شـاد و خرم 

زندگی خواهد کرد. 
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ببرک کارمل

عناصر ملی و وطن پرستان واقعی کیانند؟
محافل و عناصر حاکمه ی ارتجاعی کشور پیوسته  از »ملی بودن، وطن پرست بودن، ایدیولوژی ملی و 
افغانی داشتن...« و غیره حرف می زنند و سخنگویان شان با آب وتاب در پیرامون این مفاهیم، سخنوری 
و قلم فرسایی می کنند و دمه ی تیغ مطلب را به سود ارتجاع و به ضرر نیروهای ترقی خواه و دموکراتیک 
وطن می چرخانند. این شیوه های تحریک آمیز تبلیغات، تازگی نداشته و سوابق طوالنی دارد. از همان 
روزهایی که نخستین نطفه های تنور وطن پرستی و ملی ضد ارتجاع، ضد استبداد، ضد استعمار به نام 
مشروطه خواهی و آزادی خواهی در کشور بسته شد و به خصوص از روزی که نیروهای دموکراتیک خلق 
قدم به عرصه ی فعالیت گذاشـت اتهام ناروای »ملی نبودن و وطن پرسـت نبودن« سـالح عامی بود که 

مرتجعین و مستبدین و استعمارگران خارجی علیه آنان مورد استعمال قرار داده اند. 
درین تبلیغات ضد مصالح کشور، دست ارتجاع و استعمار واضحًا آشکار است. نه تنها اعتقاد خود را به 
ملی نبودن و وطن پرست اصیل دموکراتیک و ترقی خواده کشور اظهار می دارند؛ بلکه هر نیرویی که ضد 

منافع شان به مبارزه برخیزد محکوم به بدترین اتهامات می گردد. 
سؤالی به این مفهوم طرح می کنم که عناصر ملی و وطن پرستان واقعی کیانند؟ 

برای پاسخ به این سؤال باید بدانیم که صفت »ملی بودن« به کدام شخص، محفل، سازمان سیاسی 
و یا جمعیتی اطالق می گردد. به عقیده ی ما، ملی به شخص، محفل، سازمان سیاسی یا جمعیتی گفته 
می شـود که مدافع جدی و با شـهامت اسـتقالل ملی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشـور خویش و 
دشـمن ارتجاع، اسـتعمار و امپریالیسم باشـد، بدون این که ادعای برتری و یا تسلط ملت خود را بر ملت 
دیگری با روحیه ی شؤنیستی )تفوق طلبی ملی( تبارز دهد. از مدتی به این طرف طوری که برای تمام 
هموطنـان معلوم اسـت پرچمداران دموکراتیک خلق افغانسـتان مدافع پیگیـر و صدیق منافع طبقه ی 
کارگران و زحمتکشان شهر و ده )بیش از 95 فیصد نفوس کشور( می باشند و مصمم اند که در مرحله ی 
»هدف غایی« آن ها را کاماًل از قید ظلم و استثمار آزاد گردانند، اما این امر مسلم است که در سیر تاریخ 
تاکنون بزرگترین لطمه به منافع طبقات زحمتکش کشور و استقالل ملی ما از جانب ارتجاع بین المللی 
یعنی استعمارگران کهن و نوین و امپریالیسم وارد گردیده است. بدین مناسبت عالی ترین و درست ترین 
مقیاس ملی بودن همانا عبارت از دفاع و هواداری از استقالل ملی کشور است نه راه دادن نفوذ استثمار 
استعماری، فرهنگ و ایدئولوژی استعماری و سیاست استعماری در پرده لفظًا به کار بردن اصطالحات 

)ملی ایدئولوژی افغانی ... و غیره( ما در حالی که هیچگاه خواست های ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی 
کارگران و زحمتکشـان کشـور خود را برای یک لحظه هم از یاد نمی بریم و پیوسـته در راه آن ها مبارزه 
خواهیم کرد، مبارزات ملی ضد استعماری خود را )به حیث شرط پیروزی در مبارزات طبقاتی( پیشاپیش 
نهضت ملی و ضد اسـتعماری و ضد امپریالیسـم تعقیب خواهیم کرد. ملی بودن در خاصیت و سرشـت 
جریان ماست. عمل وطن پرستانه ما مالک این حقیقت است که پرچمداران دموکراتیک خلق افغانستان 
پیوندهای عمیق و محکم با وطن خود دارند و قویًا ملی هسـتند. البته ما این افتخار را منحصر به خود 
نمی دانیـم و پیوسـته بـه سـایر نیروهـای ملی ضد اسـتعمار و امپریالیسـم نیروهای ملی ضد اسـتعمار و 

امپریالیسم به نظر دوستی و احترام می نگریم. 
احساسـات ملی و منافع وطن صرف در جریان اشـتراک فعال در مبارزه روزمره نهضت آزادی بخش 
ملی و مترقی و ساختمان جامعه ی نوین می تواند به مدارج عالی تر ارتقا کند نه در دفاع از ارتجاع، استبداد 
و اسـتعمار. هسـتند کسانی که، ملی بودن و »وطن پرسـت بودن و مترقی بودن« را از هم جدا می کنند. 
جریـان نهضت هـای نجات بخـش طبقات زحمتکش جهان به روشـنی بیـان می دارد که پیشـاهنگان 
ترقی خواه جامعه که تئوری علمی و ایدئولوژی پیشرو عصر ما رهنمای عمل شان است، وطن پرست ترین 
عناصر وطن خود بوده اند. جنگ های کبیر وطنی ترقی خواهان و نهضت های مقاومت ملل جهان علیه 
فاشیسم، مظهر عالی ترین عشق به وطن به شمار می رود. در شرایط معاصر نیز ترقی خواهان وطن پرست 
ملـل تحـت اسـتعمار و تحت نفـوذ ارتجاع پیشـاپیش مبـارزات آزادی بخش ملی ضد اسـتعمار، تجاوز و 

امپریالیسم قهرمانانه پیکار می نمایند. 
محافل حاکمه ارتجاعی کشور که عوام فریبانه از وطن پرستی و ملی بودن دم می زنند هیچوقت آرزو 

نداشته اند تا مضمون و مفهوم واقعی وطن پرستی روشن گردد. 
... آن ست که از این آقایان سؤال شود که مطلوب شما از وطن چیست؟ اگر وطن را به معنای داشتن 
استقالل ملی و سرزمین و تمامیت ارضی بگیرند بارها موضع گیری وطن پرستانه ی نیروهای ترقی خواه 
در زمینه  به وضاحت در عمل و نظر تشـریح گردیده اسـت. چنانچه مرام دموکراتیک خلق به صراحت 
اعالم می دارد که: »دفاع از تمامیت ارضی، استقالل سیاسی افغانستان و تأمین استقالل اقتصادی و 
حاکمیت ملی کشور، عظیم ترین وظیفه ی ملی و دموکراتیک خلق به شمار می رود« )اول، امور سیاسی 
فقره ی یکم(. اگر هدف آن ها دفاع از محیط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موجود کشور باشد 
که طبقات حاکمه ی ارتجاعی و نمایندگان سیاسی آن ها و عوامل استعماری موجب به وجود آوردن آن 
شده و عبارت از: فقره ی سیاه و بیماری کشنده میلیون ها هموطن زحمتکش، بی سودای اکثریت مطلق 
مردم، برهنگی، بیکاری، خانه  به دوشی و بی خانمانی، خواری و افسردگی جوانان و روشنفکران کشور، 
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فقدان مصونیت و آزادی و اختناق افکار عمومی، اسـتثمار توده های عظیم مردم، تسـلط سـتمگران بر 
جان و مال و افکار مردم، نفوذ و زور و پول، تبلیغ و ترویج و حفظ خرافات و مسائل مبتذل و تخدیر کننده، 
عدم رشد سریع اقتصاد و فرهنگ، نفوذ استثمار استعماری در تمام شئون اقتصادی و فرهنگی کشور... 
و غیـره باشـد، پس اجازه دهید به کمال جرأت وطن پرسـتی اظهار بداریم که این نـوع »وطن پروری« با 

»ایدئولوژی آن« به شما تقدیم آقایان)!(
آقایان شما از آن جهت نیروهای نوین ترقی خواه وطن پرست را محکوم به غیر ملی بودن و وطن پرست 
نبودن می سازید که آن ها مصمم هستند مشت شما را باز کنند و پاهای سنگین شما را از گرده مردم دور 

سازند! پس سؤال در اینجاست که محتوی وطن، و وطن پرستی ما چیست و کدام است؟ 
آن چه ما درباره ی وطن محبوب خود افغانستان از لحاظ ماهوی می اندیشیم عبارت از گنجینه های 
پر ارزش سیاسی اجتماعی و فرهنگی است که اجداد و نیاکان ما به زحمت درین وطن به وجود آورده اند 
و ما تصمیم داریم که طبق مقتضیات عصر و بر مبنای ایدئولوژی پیشرو دوران ما آن ها را نقادانه رشد 
و پـرورش دهیـم و بر اسـاس آن یک محیط خالق، خلقی، دموکراتیک، مترقی یعنی وطن نوین مردم 
افغانسـتان را بسـازیم. از جمله ی گنجینه های اجتماعی و سیاسـی وطن ما سنن عالیه ی مبارزات پر از 
شهامت و آزادی بخش و انقالبی مردم افغانستان است که در طول تاریخ علیه استعمارگران و اشغالگران 
خارجی و مرتجعین و ستمگران داخلی نبردهای عادالنه کرده اند و از خاک، سرزمین، شرف و ناموس و 

استقالل وطن خود دفاع نموده اند. 
مبارزات قهرمانه ی پدران ما، الهام بخش مبارزات ملی و دموکراتیک و مترقی در مضمون نوین علمی 
در دوران معاصر ماست. ما به گنجینه های فرهنگی، عنعنات و هنرهای پسندیده و ادبیات زیبا و رشد 
یابنده مردمان وطن خود که از استعداد خالق شان نمایندگی می کند و قسمتی از گنجینه های فرهنگی 
جهان را تشکیل می دهد عشق فراوان داریم. موجز این که این وطن و محیطی که ما می خواهیم به وجود 
آوریم عبارت است از امحای افسردگی ملی نفاق و ستم ملی و احساس غم انگیز غربت و بی کسی مردم 

ما که شعرا و نویسندگان ما همیشه در تألیف آثار ادبی و هنری خود از آن ها الهام گرفته اند. 
محیطی که ما می خواهیم ایجاد کنیم محیطی خواهد بود که جز منافع و مصالح خلق های افغانستان 
هیچگونه مبدأ و منشـأ اجنبی پرسـتی و ماورای مرز پرسـتی و ضد صلح، اسـتقالل ملی دموکراسـی و 
ترقی اجتماعی و رفاهیت توده های عظیم مردم وطن ما نخواهد داشت. آیا اجرای این رسالت تاریخی 
وظیفه ی هر فرد شرافتمند وطن نیست؟ آقایان شما جواب بگویید! ما که از جان و دل می گوییم بلی! 
یک میلیون مرتبه بلی! ما از چنان تظاهر به وطن پروری و ملی بودن که موجب بی وطنی مردم افغانستان 
و ظلم و ستمگری گردد، انزجار و نفرت خود را اظهار می داریم! ما معتقدیم که مردم افغانستان تنها با 

طرد کامل ارتجاع داخلی و بین المللی از وطن می توانند با مصونیت و آزادی کامل صاحب وطن پر افتخار 
در جهان باشـد. هموطنان، تحول طلبان، نیروهای صدیق، مدافعین با شـهامت اسـتقالل و حاکمیت 
ملی! افشای ماهیت عناصر و نیروهای ارتجاعی که از استعمال مفاهیم »ملی بودن، وطن پرست بودن 
و ایدئولوژی ملی داشتن... و غیره« سوءاستفاده می کنند، یکی از وظایف بزرگ وطن پرستان و عناصر 

ملی حقیقی است. 
در حالـی که ترقی خواهان کشـور از جمله ی پرچمـداران دموکراتیک خلق عیمق ترین، عالی ترین و 
انسانی ترین احساس جوش خورده بشری خود را به حیث وطن پرستان و فرزندان صدیق خلق افغانستان 
در برابر بشریت مترقی و خلق های جهان ابراز می دارند و در رنج و درد، سرور و شادمانی ملل جهان خود 
را شریک می دانند و تشکیل وسیع ترین جبهه ی واحد را علیه سیاست تجاوز و جنگ امپریالیسم به خاطر 
حفظ صلح جهانی و پیروزی نهضت های آزادی بخش ملی جهان از آن جمله پشتونستان و همبستگی 
زحمتکشـان جهـان را ضـرورت و طبیعیت دروان معاصـر می پندارند، اعالم مـی دارد که ترقی خواهان 
افغانستان که جهان بینی و ایدئولوژی پیشرو عصر ما رهنمای عمل آن هاست صدیق ترین وطن پرستان 
و شـریف ترین عناصـر ملی اند نه مرتجعین و مسـتبدین کـه در ظاهر امر تنگ نظرانـه داد از ملی بودن و 
وطن داری می زنند و در ماهیت آن خلق های نجیب و زحمتکش کشور را به منظور بهره کشی مادی و 

معنوی تحمیق می نمایند. 
پاینده باد وطن محبوب ما افغانستان!

پیروز باد جنبش وطن پرستانه ی ترقی خواهان!

|||||||||||||||| ـ 11 آپریـل 1968  | 22 حمـل 1347  | سـال اول  |||||||||||||||  شـماره ی پنجـم 
دکتر آناهیتا راتبزاد

دخالت در سیاست و اشتراک در نهضت حق مسلم و وظیفه ی مبرم خلق افغانستان 
است

خصوصیت نظام اسـتبداد و اسـتعمار اسـت تا خلق را از دخالت در سیاسـت و شـرکت در نهضت های 
رهایی بخش دور و جدا نگاه دارد. محافل حاکمه ی ارتجاعی کشور که مداخله و اشتراک فعال طبقات 
زحمتکش مردم را در نهضت و امور سیاسی وطن، عظیم ترین خطر و مانع در راه منافع خویش می دانند، 
با توسل به تهدید و حیله های گوناگون و بهانه های متعدد و اتهامات ناروا، سعی فراوان مبذول می دارند تا 
جلو هر نوع فعالیت های سیاسی مردم را سد نمایند. هر گاه به محتویات طرح قوانین و مقررات موضوعه 
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از جانـب قـوای ثالثـه ی دولت، به نطق های رسـمی مقامات مربوط، به خصـوص وزرای حکومت ها و 
صدراعظم ها در کشور غور عمیق شود، به خوبی آشکار خواهد گردید که تمام سعی و تالش برای این 

است تا مردم از دخالت و شرکت در سیاست و نهضت های ملی، دموکراتیک و مترقی منع گردند. 
بارها دیده شده که زمانی به محصالن کشور و بعضًا به کارگران و هنگامی به دهقانان و گاهی هم 
به مأموران دولت و روشـنفکران و اصناف مختلف اجتماعی، اخطار داده می شـود که نباید در سیاسـت 
دخالت کرد و در نهضت های رهایی بخش شرکت ورزید. حتی در برخی از صنوف مأموران دولت، دخالت 
در سیاست جرم سنگینی به شمار می رود. به روی این حقایق مشهود عماًل هیچ قشر و طبقه ای از خلق 
وجود ندارد که به شکلی از اشکال در برابر فعالیت های سیاسی آن ها موانع ایجاد نشود و برای آن ها چنین 
تلقین نگردد که دخالت در سیاست کار مردم نیست، بلکه منحصر به کسانی ست که بر کرسی های قدرت 

تکیه زده اند. 
در سـیر تاریخ مبارزات ملی و آزادی خواهی کشـور، صدها مثال بارز و غم انگیزی وجود دارد که هر 
گاه عضوی از اعضای یک خانواده در سیاست ضد استبداد شرکت کرده، اکثر اعضای آن خانواده نیز 
مورد تهدید مرگ و امحا قرار گرفته است و »جرم سیاسی« امر جمعی تلقی گردیده، نه شخصی. علت 
این شیوه ی نیروهای استبداد در طول تاریخ روشن است. زیرا علیرغم منافع محافل و طبقات اجتماعی 
ستمگر و بهره کش، شرکت مردم در نهضت های نجات بخش و دموکراتیک و دخالت مردم در سیاست 
باعـث آن می گـردد کـه اراده ی عظیـم خلق افغانسـتان در سیاسـت داخلی و خارجی دولـت تبارز کند و 
دستگاه حاکمه ی کشور به نفع خلق بچرخد. واضح است که این امر با ماهیت طبقاتی محافل حاکمه ی 

سیاسی و تمایالت ارتجاعی آن ها و به بقای آن ها متعارض است. 
بارها این مسـئله از زبان مأموران عالی رتبه ی کشـور و متنفذین و مرتجعین محلی شـنیده شـده که 

»دخالت در سیاست کار حکومت... است و مردم باید از آن اطاعت کنند«. 
در اینجا سـؤال به میان می آید که پس مردم چه حق دارند و وظیفه ی مبرم آن ها چیسـت؟ پاسـخ به 
این پرسش همانا دخالت و شرکت فعال خلق در مبارزات و نهضت های صنفی و سیاسی کشور می باشد. 
این اساسـی ترین راه نجات اسـت. بدون مبارزه و دخالت در سیاسـت و شرکت در نهضت، پیروزی علیه 
ارتجاع، علیه خائنین به خلق و نیروهای ضد خلق ممکن نیست. دخالت و اشتراک در سیاست و نهضت 
دموکراتیـک و ملـی و مترقـی کشـور نه تنها حق مردم اسـت، بلکه وظیفه ی ضروری آنان نیز به شـمار 
می رود. تا این که طبقات و قشـرها و صنوف مختلف تحول طلب اجتماعی از طریق سـازمان های خود، 
توأم با مبارزه ی اقتصادی، اجتماعی و صنفی در سیاست و نهضت رهایی بخش دخالت و شرکت نکنند، 

ترقی اجتماعی و تأمین رفاه مردم ناممکن است. 

وقتی دستمزد و حقوق کارگران کم و ساعات کار آن ها طوالنی است و شرایط کار آن ها هالکت بار 
اسـت، وقتی قیمت نان و غله فوق العاده زیاد اسـت، وقتی کرایه ی منزل و دکان از اندازه ی توان مردم 
باالست، وقتی صنایع خانگی و ملی و پیشه وران و تاجران متوسط و کوچک ورشکست می شوند، وقتی 
کارگران و مأموران از یگانه وسیله ی معیشت خود، که کار است، محروم می گردند و گروه گروه خودسرانه 
و بدون مصونیت از کار اخراج می شوند، وقتی صدها ملیون افغانی، دسترنج توده های مردم، بی رحمانه 
حیف و میل می گردد و کوچکترین توجه به حال مردم نمی شود، وقتی هزاران شاگرد مکاتب و لیسه ها از 
تحصیالت بلندتر و عالی تر و تخصصی محروم می گردند و تمام این مسائل در قدم اول معلول سیاست 
اقتصادی و سیاسی محافل کشور، از آن جمله حکومت هاست، پس به روشنی معلوم است که برای ریشه 
کن کردن این  همه فسـاد و بی عدالتی و تحقق جمیع مطالبات و خواسـت های دور و نزدیک سیاسـی، 
اقتصادی و فرهنگی طبقات تحت ستم، نه تنها شرکت و دخالت خلق در سیاست، در مبارزه و در نهضت 
دموکراتیک و ملی امر ضروری به حساب می رود، بلکه اساسًا باید قدرت سیاسی و حکومت به اراده ی 

خلق و نمایندگان واقعی خلق تعلق گیرد. 

میراکبر خیبر
استعمار نو

دوران معاصر دوران اضمحالل کامل استعمار است. درهم شکستن زنجیر اسارت استعمار در زیر ضربات 
جنبش های آزادی بخش ملی، از نظر اهمیت تاریخی دومین حادثه ای ست که بعد از ایجاد نظام جهانی 
نوین اجتماعی در جهان روی داده است و به جای مستعمرات و کشورهای نیمه مستعمره ی سابق، بیش 
از 70 کشور مستقل نوبنیاد در قاره های آسیا، آفریقا و آمریکای التین، با نفوس بیشتر از 1900 میلیون 
پدید گشته است. مردم این کشورها به دوران جدید تکامل اجتماعی خود گام نهاده و اکنون در سیاست 
بین المللی فعاالنه شرکت می ورزند و به مثابه ی نیروی بزرگ انقالبی جهان، مبارزه ی عادالنه ی خود را 
دلیرانه پیش می برند. با وجود آن که اکثر کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای التین که در سابق مستعمره 
و نیمه مستعمره بودند، استقالل سیاسی شان را به دست آورده اند، ولی عماًل در قید وابستگی سیاسی، 
اقتصادی و نظامی کشـورهای امپریالیسـتی می باشـند و هر یک از آن ها، طبق شرایط مشخص کشور 
خود به اشکال مختلف علیه امپریالیسم و رژیم های ارتجاعی هوادار آن مبارزه می نمایند. زیرا دولت های 
استعمارگر حاضر نیستند داوطلبانه از استثمار استعماری کشورهای نو به استقالل رسیده دست بردارند. 
امپریالیست ها و در رأس آن ها امپریالیسم اضالع متحده ی آمریکا، مذبوحانه تالش می کنند با توسل به 
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شیوه های نو و به اشکال جدید به استثمار استعماری کشورهایی که یوغ اسارت استعمار کهن را به دور 
انداخته اند، ادامه دهند. 

امپریالیسـم در پهلـوی شـیوه های کهنه ی اسـتعماری که هنـوز در مورد بعضی از کشـورها تطبیق 
می شود، شیوه های زرنگ تر، پنهانی تر و مهلک تر استعمار نو را به کار می برد. استعمار نو چیز دیگری جز 
ادامه ی استعمار کهن به شکل جدید نمی باشد. »استعمار نو، استعمار دوران تالشی و ورشکست سیستم 
استعماری است. استعمار نو عبارت است از حفظ تسلط امپریالیستی و تحکیم و توسعه ی این تسلط در 
مستعمرات سابق به شکل مستور و زیر پرده .« این است تعریف صحیح و علمی از استعمار نو که هیچ گونه 
توجیه و طرف دیگر ندارد. هر گونه توجیه و طرفی برای آن اختراع کردن، در حقیقت اذهان عامه را از 
دسایس استعمار نوین به سوی دیگر متوجه ساختن است که این به ذات خود فهمیده یا نافهمیده خدمتی 
است به مرام امپریالیسم. امپریالیست ها کوشش می کنند تا از راه به کار بردن جمیع وسایل و شیوه های 

استعمار کهن و نوین، پایگاه های جدید اجتماعی، اقتصادی و نظامی به دست آورند. 
- ایجـاد پایگاه هـا و پکت های نظامی و سیاسـی، از قبیل پیمان نظامی سـنتو و سـیاتو، مؤسسـه ی 
کشورهای آمریکایی و دیگر قراردادهای اسارت آور دوجانبه و چندجانبه ی نظامی و اقتصادی و استفاده 
از آن به حیث موضع تعرضی علیه کشورهای صلح دوست و سرکوبی جنبش های مترقی، دموکراتیک و 

ملی در داخل کشورهای وابسته. 
- پشـتیبانی نظامی و مالی از رژیم های دست نشـانده و ارتجاعی و به وجود آوردن کودتاهای نظامی 

ضدملی و ضددموکراتیک علیه حکومات ملی و مترقی.
-  تشکیل فدراسیون های ساختگی در مستعمرات، به حیث توطئه علیه پیروزی جنبش آزادی بخش 
ملی در مناطق مربوط آن، از قبیل فدراسـیون رودیشـیا و نیاسـالند، فدراسـیون شیخ نشـین های خلیج 

فارس، مالزی و غیره. 
- استعمار دسته جمعی، مانند ایجاد بازارهای مشترک و تجاوز مشترک مثلث علیه مصر و تجاوز بر 

کانگو و ویتنام. 
- صدور سرمایه و تشکیل شرکت های مختلط، غرض جلوگیری از صنعتی شدن و رشد اقتصاد ملی 

کشورها. 
- تعرض ایدئولوژیک علیه اندیشه های دموکراتیک خلق و عناصر مترقی و وطن پرست زیر عنوان به 

اصطالح مبارزه علیه ایدئولوژی های بیگانه. 
- مداخله مستور در امور داخلی کشورها، از راه سازمان های جاسوسی و »سپاه صلح«. 

- تبلیـغ، تشـویق و تلقیـن راه رشـد سـرمایه داری و تقویـه ی سـکتور خصوصـی در برابـر راه رشـد 

غیرسرمایه داری و سکتور دولتی اقتصاد. زیرا »تحکیم و توسعه ی سکتور دولتی، تربیه ی پرسونل فنی 
ملی و توسعه ی روابط با کشورهای صلح دوست پایه های استعمار نو را درهم می کوبد.«

- تشویق جنگ های تجاوزکارانه ی محلی، تقویه ی روحیه ی جنگ طلبی و تجاوز و ضدیت با صلح 
جهانی. 

- ایجاد تفرقه و نفاق، عدم اتحاد و پخش اتهامات ناروا در بین نیروهای ملی و دموکراتیک وطن پرست 
و ترقی خواه، جلوگیری و تخریب جبهه ی متحد ملی و دموکراتیک که علیه ارتجاع داخلی و بین المللی 

مبارزه می نماید. 
- برانگیختن اختالفات ملی، مذهبی، نژادی و غیره و اجرای سیاست »تفرقه انداز و حکومت کن.« 

- توطئه، ترور، سبوتاژ، فشار اقتصادی، تطمیع و تهدید و غیره. 
این است وسایل چندی که به صورت فورمول بندی شده از شیوه ها و اشکال جدید استعمار نو ارائه 
گردیـد کـه در آینـده راجـع به اشـکال و چهره های مختلـف آن و خطراتی که از این ناحیه به اسـتقالل، 
حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای کم رشد متوجه است، به طور مفصل بحث به عمل خواهد آمد. 

ببرک کارمل
طبقه ی جوان کارگر پیشروترین نیروی اجتماعی کار

در این چند سال اخیر ایدیالوگ های )صاحبان نظریات اقتصادی و سیاسی( در کشور ظاهر شده اند که 
در برابر مفهوم خلق به طور عام، زحمتکشان و طبقه ی کارگر کشور به صورت خاص حساسیت نشان 
می دهند، از کلمه ی خلق و کارگر اظهار وحشت می نمایند، ضد آموزش نوین، چنگ به جهان بینی های 
فرتوت می زنند و شـعوری یا غیر شـعوری به امپریالیسـم، فئودالیسـم، تاجران بزرگ دالل و بروکراسی 
خدمت می نمایند. آموزش نوین مبین این اصل جاویدان اسـت که »خلق سـازنده ی واقعی جریان تاریخ 
و نیـروی تعییـن کننده تکامل اجتماعی اسـت«. توده های خلـق در جامعه ی ما عبارتسـت از کارگران، 
توده های عظیم دهقان، پیشه وران، روشنفکران، زحمتکشان و دیگر قشرهای تحول طلب که طبقه ی 
جوان کارگر افغانستان از لحاظ مأموریت تاریخی خود پیشروترین آن ها به شمار می رود. خلق در جامعه ی 
ما اکثریت قریب به تمام افراد کشـور اسـت، به اسـتثنای طبقات و قشرهای حاکمه ی مالکان فئودال، 
تاجران بزرگ دالل و بروکرات های مالک و تاجرپیشـه. در اینجا پرسشـی به میان می آید که توده های 
مردم چرا سـازندگان تاریخ اند؟ پاسـخ سـاده و علمی اسـت. زیرا توده های مردم تمام نعم مادی جامعه را 
تولید می کنند. تولید مادی اساس زندگی اجتماعی است، زحمتکشان و توده های مردم نیروی عمده ی 
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تولیدند. با دسـت های پر آبله ی کارگران و توده های مردم اسـت که تمام ارزش های مادی از قبیل مواد 
غذایی، پوشاک، دوا، راه، پل، کارخانه، ساختمان  های شهر و ده و تمام لوازم زندگی و غیره ایجاد می شود، 
افزار کار تکامل می نماید و منتج به تغییر نیروهای تولیدی می گردد و شرط الزم گذار به نظام مترقی تر 
اجتماعی را تهیه می بیند. موضوع به همین  جا خاتمه نمی یابد، بلکه این توده های مردم است که نیروی 
عمده و اساسی جامعه را تشکیل می دهند و سرنوشت تغییرات کیفی و بنیادی اجتماعی و نهضت های 
سیاسـی و آزادی بخش را تعیین می نمایند، سـهم عظیمی در رشـد و تکامل فرهنگ می گیرند و در اثر 
کار و زحمت خود علم هنر خلق می کنند. مبارزه ی طبقات و در درجه ی اول مبارزه زحمتکشـان علیه 
اسـتثمارگران، نیروی محرک تکامل جوامعی سـت که در آن ها طبقات متخاصم وجود دارد. قیام های 
غالمـان کـه نظـام غالمی را از بین بـرد نیروی عمده ای بود که باعث به وجـود آمدن جامعه ی فئودالی 

گردید. 
جنبش هـای دهقانـان و دیگـر قشـرهای زحمتکش شـهر، نیروی محرکـه ی دیگـری در تاریخ بود 
که علل اساسـی انقالب های بورژوایی را فراهم سـاخت و در نتیجه فئودالیسـم تبدیل به نظام مترقی تر 
سرمایه داری گردید )که امروز بنابر شرایط مساعد ملی و بین المللی در اغلب کشورهای کم رشد آسیایی، 
آفریقایی از آن جمله افغانستان که یوغ استعمار کهن را به دور افکنده اند، امکاناتی به وجود آمده که تعقیب 
راه رشد غیرسرمایه داری به جای آن میسر می سازد.( همچنان در جریان تاریخ مبارزات طبقه ی کارگر به 
حیث نیروی رهبری کننده ی اجتماعی، با اتحاد دهقانان و دیگر قشرهای زحمتکش، به مثابه ی قوای 
محرکه ی دیگری بود که در یک قسـمت از جهان بقایای نظام فئودالی و سـرمایه داری در اثر آن، جای 
خود را به نظام مترقی سوسیالیستی واگذار کرد و سرانجام ثمرات کار و مبارزه ی خلق، بعد از صدها سال 

نصیب خود آن ها گردید. 
بر اساس همین تحلیل فشرده ی علمی طبعًا در جامعه ی افغانستان نیز نیروی محرکه ی تاریخ و تعیین 
کننده ی تکامل اجتماعی، خلق و توده های مردم کشورند که شامل طبقه ی کارگر، دهقان، پیشه ور و 
قشرهای زحمتکش شهر و ده می گردد. در حالی که طبقه ی دهقانان زحمتکش در نهضت دموکراتیک 
و ملی افغانستان بالقوه نیروی عظیم مبارزه ی ضد فئودالیسم و ضد استثمار استعماری خارجی را تشکیل 
می دهد، طبقه ی جوان کارگر افغانسـتان )با وجود ضعف نسـبی عددی آن( بخش فعال ترین را در این 
مبارزه ایفا می نماید؛ زیرا، پیگیرترین نیروهای مبارزه در راه به پایان رساندن نهضت دموکراتیک و ملی، در 
راه تأمین مصالح ملی و ترقی اجتماعی و سرانجام در راه ساختمان جامعه ی سوسیالیستی به حیث »هدف 
غایی« ما، طبقه ی کارگر اسـت. با رشـد و تکامل جبری صنایع در کشـور صفوف طبقه ی کارگر و نقش 
وی در حیات اجتماعی و سیاسـی افزایش می یابد و با اتحاد دهقانان کم زمین و بی زمین شـرط اساسـی 

مبارزه ی پیروزمند را در راه انجام اصالحات عمیق دموکراتیک و تأمین رشد اقتصادی و اجتماعی فراهم 
می سازد. این اتحاد است که در طول مبارزه  باید هسته ی اساسی جبهه ی متحد وسیع دموکراتیک و ملی 
را تشکیل دهد. درجه ی شرکت طبقات متوسط و کوچک و به اصطالح بورژوازی ملی )سرمایه داران و 
تاجران متوسط ملی( در مبارزه ی ضد امپریالیستی و ضد فئودالی تا حدود زیادی ارتباط به تشکل و اتحاد 
طبقه ی کارگر با دهقانان دارد که البته در کشور ما کار طوالنی و دامنه داری را ایجاب می نماید. طبقه ی 
کارگر، دهقانان، پیشه وران، بورژوای ملی )با در نظر گرفتن مزاج دوگانه ی آن و روشنفکران دموکرات 

در جبهه ی وسیع دموکراتیک و ملی با هم متحد می شوند(. 
بنابراین وقتی ما از خلق و زحمتکشان کارگر صحبت می کنیم، ناشی از کدام تمایل ذهنی نمی باشد 

بلکه نظرات ما در زمینه از حقایق عینی و علمی جهان و کشور ما منشأ می گیرد. 
همچنـان وقتـی مـا از رهبری طبقـه ی کارگر به حیث پیشـروترین نیروی اجتماعـی در راه به انجام 

رساندن نهضت صحبت می کنیم متکی به دالیل زیرین می باشد:
- طبقه ی کارگر نسبت به هر قشر و طبقه ی دیگر، زودتر شعور طبقاتی و ملی کسب می نماید. زیرا 
طبقه ی کارگر به سـبب محرومیت کامل خود از هر نوع افزار تولید، بیشـتر اسـتثمار می شود و به حیث 
طبقه ی پیشاهنگ در برابر هر نوع ستم به مخالفت برمی خیزد و به بهترین صورت منافع حیاتی و اساسی 
تمام خلق را بیان می دارد. تجربه ثابت کرده است که طبقه ی کارگر پیگیرترین و استوارترین نیروی ضد 

امپریالیسم است که وسیع ترین بخش خلق کارگر شهری و دهاتی را به جانب خود می کشاند. 
- طبقه ی کارگر با ماشین سر و کار دارد و در کارخانه ها متمرکز است و در شهرها زندگی می کند. لذا 
نسبت به هر طبقه ی دیگر تشکل پذیر و انضباط پذیر است و از لحاظ سیاسی از همه زودتر منافع و مصالح 

خویش را درک می کند. 
- طبقه ی کارگر بنابر رشد ناگزیر صنعت در کشور طبقه ی رشد یابنده است و در تعداد، نفوذ و نقش 

اجتماعی آن ها روز به روز افزایش به عمل می آید. 
- طبقـه ی کارگـر عالی تریـن حامـل نظریـات اقتصـادی و اجتماعی نجات بخش ملـی جهان یعنی 
جهان بینی علمی است که الهام بخش کلیه ی نیروی دموکراتیک و ترقی خواه جهان است؛ ولی، ما به 

وضاحت تصریح می کنیم که عظیم ترین نیروی بالقوه و متحد طبقه ی کارگر دهقانان کشورند. 
درک این مسـئله از لحاظ پرنسـیپ و هدف اسـتراتژیک ما مهم اسـت. زیرا تاکنون تضاد عمده بین 
توده های عظیم دهقانان و مالکین فئودال به طور عموم و خلق ما با امپریالیسم حل نگردیده و افغانستان 
در مرحلـه ی نهضـت دموکراتیـک و ملی خود قرار دارد. پرش از مرحله ی اسـتراتژیک )حذف مرحله ی 
جنبـش دموکراتیـک و ملـی افغانسـتان( اشـتباه جبران ناپذیر اسـت و در نتیجه باعث تجریـد نیروهای 
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ترقی خواه از نهضت دموکراتیک و ملی و حتی موجب شکست در این مرحله ی تاریخی می گردد. مسلم 
است که بنابر اصول خالق جهان بینی علمی و انطباق آن در شرایط کشور، پیشروترین نیروهای سیاسی 
در مبارزه ی و نهضت طبقه ی جوان کارگر است. ولی باید خاطرنشان ساخت که در حال حاضر کارگران 
کشـور مـا از لحـاظ کمی و کیفی و شـعور طبقاتی و سیاسـی تـازه قوام می گیرند و هنوز نیروی سیاسـی 
متشـکلی به حساب نمی روند. از اینجاسـت که نیروهای  ترقی خواه وطن پرست، نیروهای دموکراتیک 
خلق به مثابه ی پیشاهنگ طبقه ی زحمتکش کشور، به غرض افزایش نقش رهبری کننده ی طبقه ی 
کارگر، باید کار دامنه داری را در راه ارتقای شـعور سیاسـی و طبقاتی آن ها و در راه سـازماندهی آن ها و 

باالخره در راه ترویج و تبلیغ ایدیولوژی طبقه ی کارگر ایفا کند. 
معهـذا، در حالـی کـه نباید یک لحظه اصول فوق را از نظر دور داشـت، جامعه ی افغانسـتان امکان 
آن را دارد که حرکت خود را در استقرار یک حکومت دموکراسی ملی و راه رشد غیرسرمایه داری تحت 
رهبری هر یک از طبقات دموکراتیک و مترقی شروع کند و حتی با توجه به شرایط امروزی جهان، چنین 
حکومتی نیز امکان دارد در صورت گرایش روز افزون به سمت چپ، جنبش را بسط و توسعه دهد و به 
سوی »هدف غایی« رود. معهذا، به انجام رساندن نهضت دموکراتیک و ملی و انتقال به »هدف غایی« 
صرف تحت رهبری طبقه ی کارگر به اتحاد طبقه ی دهقانان و پیشاهنگی سازمان سیاسی نوع جدید آن 

تضمین شده و صورت گرفته می تواند. ما به این رسالت عظیم و وظیفه ی سترگ تاریخی خود آگاهیم.
چنین است مفهوم کلی و عمیق نظر ما درباره ی این که طبقه ی جوان کارگر افغانستان پیشروترین 
نیروی اجتماعی در جریان جنبش دموکراتیک و ملی کشور ما به شمار می رود. باز هم در این باره و ترکیب 

اجتماعی و طبقاتی ملی کشور و درباره ی »دوستان و دشمنان خلق« وسیعًا صحبت خواهیم کرد. 

|||||||||||||||  1968 آپریـل   25 ـ   1347 ثـور   5  | اول  سـال   | هفتـم  شـماره ی    |||||||||||||||
ببرک کارمل

تنها با مبارزه ی متحد در یک جبهه ی واحد می توان بر ارتجاع پیروز شد
تاریخ نیم قرن مبارزات خلق کشـور ما علیه اسـتبداد، ارتجاع و اسـتعمار گنجینه]ای[ اسـت از تجارب 
آموزنده که استفاده درست از آن می تواند سرمشقی برای مبارزه ی نجات بخش کنونی و آینده ی ما باشد. 
مبارزات پیشاهنگان راه آزادی کشور ما فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده و مواجه به شکست های 
غم انگیزی شده است. یکی از علل ذهنی این شکست ها، همانا وجود پراکندگی های فکری و سازمانی 
در بین نیروهای ملی بوده که آثار زیان بخش آن تا امروز باقی ست. آنچه در وضع کنونی به صورت یک 

واقعیت سرسـخت احسـاس می شـود، لزوم وحدت و اتحاد نیروهای ترقی خواه و وطن پرسـت، ملی و 
دموکراتیک در مبارزه برای دموکراسـی و اسـتقالل ملی کشور علیه ارتجاع داخلی و امپریالیسم است. 
مراحل مختلف هر بار وحدت و اتحاد نیروهای معین را ضرور می سازد. تشخیص هدف در هر مرحله ی 
مبارزه و اقدام دلیرانه در انتخاب متحد می تواند پیروزی را تسریع کند، در عکس آن تجارب تلخ و ناگوار 
گذشـته تکرار می شـود و نفاق و افتراق جنبش را به عقب می اندازد و یا آن  را مواجه با شکسـت رقت آور 
و طوالنی می سازد. لذا، یکی از عمده ترین مسائلی که اکنون در برابر جنبش دموکراتیک و ملی کشور 
ما قرار دارد، مسئله ی تأمین وحدت و اتحاد تمام نیروهای ترقی خواه و وطن پرست و دموکراتیک است. 
باید جدًا در نظر داشت که ایجاد تفرقه و نفاق در جنبش موجود کشور تنها به زیان نیروهای ترقی خواه و 

وطن پرست نیست، بلکه به ضرر جنبش و در آخرین تحلیل به ضرر خلق افغانستان می انجامد.
تجربه ی کشور ما و ملل جهان نشان می دهد که فقط با مبارزه متحد می توان بر دشمن مشترک غلبه 
کرد. این امر به خصوص در شرایطی که تمام نیروهای ارتجاعی داخلی و همه ی نیروهای امپریالیستی 
خارجی برای استحکام خویش و سرکوبی نهضت ملی و دموکراتیک ضد فئودالیسم و ضد امپریالیسم در 
توطئه و اتحادند و اندیشه های زهرآگین نفاق فضای کشور را مسموم می سازد، نسبت به هر زمان دیگر 
ضروری تر اسـت. تا جایی که مربوط به ماسـت باید گفت که با تحلیل علمی جامعه ی کنونی افغانستان 
و تشـخیص مسـئولیت تاریخی خویش بر این عقیده اسـتواریم که راه نجات خلق ما از اسـارت ارتجاع 
داخلی و امپریالیسـم وقتی هموار خواهد شـد که وحدت و اتحاد تمام نیروهای ترقی خواه و ملی کشـور 
پایه گذاری شـود و جبهه ی واحدی از جریانات، محافل، ارگان های نشـراتی، سـا و شـخصیت هایی که 
نماینده ی طبقات زحمتکش و دموکراتیک باشند، بر اساس یک پروگرام نشراتی، سا و شخصیت هایی 
که نماینده ی طبقات زحمتکش و دموکراتیک باشند، بر اساس یک پروگرام عملی مشترک و با حفظ 
استقالل و ایدئولوژی و هدف های خاص خود، به وجود آید. ما به این اصل معتقدیم که تکیه بر اختالفات 
و پراکندگی نیروها به ضرر خلق و بر ضد جنبش دموکراتیک و ملی است و بالعکس اتحاد عمل بر پایه ی 
نقاط مشترک در مبارزه با دشمن مشترک زمینه ی پیروزی را تدارک می بیند. فقط در عرصه ی مبارزه ی 
فعال و دلیرانه بر ضد دشـمن مشـترک )ارتجاع داخلی و بین المللی( توأم با صحبت و انتقاد دوسـتانه و 
اصولی و مشاوره صادقانه می توان اختالفات موجود را در بین نیروهای ترقی خواه که جهان بینی علمی و 
ایدئولوژی پیشرو رهنمای عمل شان ست از میان برداشت و در نتیجه علی رغم تمام مشکالت موجود از 
بوته ی آزمایش پیروزمندانه بیرون آمد و وحدت تمام نیروهای ترقی خواه را در یک جریان واحد تأمین کرد.

رفقـا و دوسـتان مـا توجه بفرمایید! ما سیاسـت تفرقه و افتـراق را در میان نیروهـای ترقی خواه، قویًا 
محکوم و آن را عملی به نفع امپریالیسـم و ارتجاع داخلی می شـماریم، جریان وطن پرسـت ما به عنوان 
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مدافع منافع طبقه ی کارگر و همه زحمتکشان شهر و ده خلق افغانستان با توجه به مسئولیت خطیری 
که در امر وحدت نیروهای ترقی خواه وطن پرست و اتحاد جمیع نیروهای ملی و دموکراتیک دارد، مشی 
اصلـی سیاسـت خـود را مبارزه برای تشـکل جبهـه متحد دموکراتیک و ملی قـرار داده اسـت و با وجود 
نفاق افکنی ها و دشواری های بزرگ، با سرسختی و دلیرانه در چوکات اصول و برخورد مترقی در این راه 
سـعی فراوان مبذول خواهد داشـت. زیرا ارتجاع داخلی و امپریالیسم را صرف با مبارزه ی متحد در یک 

جبهه ی واحد می توان واژگون ساخت. 

||||||||||||||||||||||||| شـماره ی هشـتم | سـال اول | 12 ثور 1347ـ  2 می 1968 |||||||||||||||||||||||||
ببرک کارمل

مالکین فئودال دشمن عمده ی طبقاتی خلق افغانستان
به منظور این که توده های عظیم خلق منحرف نگردد و در جنبش دموکراتیک و ملی کشـور به سـوی 
هدف غایی به پیروزی های شـکوفان دسـت یابیم، باید توجه خود را به شـناخت دشـمن عمده ی خلق 
معطوف سـازیم. از آن جا که »مبارزه ی طبقاتی سرچشـمه ی تکامل جامعه اسـت«، برای تعیین جهت 
صحیـح و اصلـی مبارزه باید در نظر داشـت که در هـر جامعه ی طبقاتی، طبقات اصلی و طبقات فرعی 
وجود دارند. طبقات اصلی در کشور ما که با شیوه ی مسلط تولید در ارتباطند، عبارتند از طبقات متخاصم 

دهقانان و مالکین ارضی )فئودال ها(. 
در افغانستان اساس مناسبات تولید فئودالی را مناسبات مالکیت فئودالی بر وسایل تولید و قبل از هر 

چیز بر زمین و همچنین تسلط کامل بر دهقانان تشکیل می دهد.
به عبارت سـاده تر: مناسـبات مسـلط تولید در کشـور، اسـتثمار دهقانان از جانب مالکین فئودال 
اسـت. درسـت اسـت که از یک سـو شکل فئودالیسم در کشـور ما با اشـکال خاص فئودالیسم قرون 
وسطایی اروپای باختری و دیگر کشورها متفاوت است و همچنان در چند دهه ی اخیر فئودالیسم بنا 
به تغییرات نسـبی در وسـایل تولید )جاده ها، بندها، کانال ها، فابریکات ... و غیره( و ظهور مناسـبات 
سـرمایه داری در شـهرها رو به زوال اسـت؛ معهذا، تاکنون در نقاط مختلف کشـور مناسبات فئودالی 
و ... آن )و همچنـان مناسـبات قبیلـوی( تسـلط دارد و تضـاد عمـده ی داخلـی در جامعـه ی مـا میان 
توده های عظیم دهقانان و مالکان ارضی)با ارتباط تضاد اساسـی خلق به امپریالیسـم( پا برجاسـت. 
باید خاطرنشـان سـاخت که در زندگی اجتماعی تشـخیص تضاد عمده یا اصلی اهمیت بسـیار کسب 
می کنـد. یافتـن تضـاد اصلی به طبقات و به نیروهای ترقی خواه امکان می دهد که سیاسـت درسـتی 

در مبـارزه بـرای خـود تعیین نماینـد و جنبش را به جهت پیـروزی رهبری کننـد. در زندگی اجتماعی 
کشور ما دهقانان یکی از نیروهای محرک عمده ی نابودی فئودالیسم در جنبش دموکراتیک و ملی 
کشور به شمار می روند و مبارزه ی طبقاتی روز تا روز در بین دهقانان و مالکان زمین اشکال جدی تر به 
خـود می گیرد. در افغانسـتان دهقانان و فئودال ها به مثابـه ی طبقات متخاصم اصلی وارد صحنه ی 
مبارزه انـد و زحمتکشـان شـهر بـه خصوص کارگران ماشـین )به حیث پیشـروترین نیروی مبـارزه( و 

پیشه وران و دیگر نیروهای دموکراتیک در اتحاد با دهقانان قرار می گیرند. 
در افغانسـتان طبقـه ی مالکیـن فئودال با اتحـاد تجار بـزرگ دالل و بروکرات هـا به حیث طبقه ی 
حاکمه از لحاظ ماهوی به امپریالیسم وابسته اند که نماینده ی عقب افتاده ترین و ارتجاعی ترین مناسبات 
تولیدی در افغانستان می باشند و از رشد نیروهای مولده جلوگیری می کنند. طبقه ی مالکین بزرگ ارضی 
و متحدیـن وی دشـمنان عمـده ی خلقند که بـه هیچ وجه با هدف های جنبش و تغییرات سـریع کیفی 
و بنیـادی افغانسـتان توافق نمی کنند و گـروه ضد جنبش دموکراتیک و ملی، و ارتجاعی دست راسـتی 
افراطی را در کشور تشکیل می دهند. نمایندگان سیاسی این طبقات حاکمه در دولت و محافل حاکمه ی 
سیاسی کشور فراوانند و هم اکنون این گروه ها برای حفظ منافع طبقاتی خود شعوری متشکل می شوند 

و در تالش ایجاد سازمان های سیاسی )احزاب( به خصوص خود می باشند. 
وضع مالکیت ارضی در دهات افغانستان:

طبق احصائیه های تخمینی در دهات افغانستان مالکین، سی فیصد نفوس دهات را تشکیل می دهند 
که از آن جمله: )1( مالکین بزرگ فئودال دو فیصد که 40 فیصد زمین را مالکند. )2( مالکین متوسط 
مرفه الحـال 8 فیصـد کـه 30 فیصد زمین را در دسـت دارند. )3( مالکین کوچـک 20 فیصد نفوس که 
مالک 20 فیصد زمین اند . در کشور ما مالکیت فئودال ها بر زمین به اشکال ذیل دیده می شود: مالکیت 
فئودال های اصلی و اسـتیالگر، مالکیت روحانیون بزرگ، مالکیت اشـراف و صاحبان حسـب و نسب، 
مالکیت مأموران رشوه خوار فوق العاده قرون وسطایی کشت کنند و عوارض غیرمستقیم و مستقیم )اخذ 
سورسـات(، عـوارض اربابـی و غیره ... بپردازنـد و انواع بیگاری را برای مـردم انجام بدهند. در حقیقت 
دهقانان فقیر و اجاره دار و کشتمند و کارگران مزدور زراعتی با تمام اعضای خانواده ی خویش ظاهرًا آزاد 

ولی مانند »سرف« عماًل وابسته به زمین هستند. 
- قـروض دایمـی و سـود فاحـش و سـلم کمرشـکن، اکثریـت دهقانـان را در قید اسـارت مالکان و 
سـودخوران درآورده اسـت. وجود سـود ظالمانه در دهات کشور که سـالیان دراز دهقان قادر به پرداخت 

آن نمی شود و به مرور زمان افزوده می گردد حتی خانواده ی دهاقین را عماًل به بردگی سوق می دهد. 
- شـیوه ی اسـتبداد سـیاه شرقی محافل حاکمه ی سیاسی کشـور و دسـتگاه اداری فاسد دولت که 
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بر مبنای مناسـبات اقتصادی و اجتماعی فئودالی اسـتوار می باشـد، طوری سـتمگرانه در جریان است 
که همیشه دهقانان را دست خوش هوی وهوس مأموران و افسران محلی حکومت، قضات، پولیس و 
ژاندارم که معمواًل در خدمت مالکین بزرگ و متنفذان محلی )سـردارها، خوانین، ارباب ها، روحانیون 

بزرگ، بای ها، ملک ها، میرها ، بیگ ها، آق سقال ها1 و ...( هستند، قرار می دهد.
- یکـی دیگـر از اشـکال اسـتثمار فئودالـی همانا عبارت از اسـتثمار تاجـران بزرگ دالل وابسـته به 
امپریالیسم است که از راه خرید و فروش و صدور محصوالت زراعتی کشور سودهای فراوان به دست 

می آورند.
در همین شیوه ی استثمار است که استثمار امپریالیسی از طریق کمپرادور های داخلی مطرح بحث 
قرار می گیرد. موجز این که در اثر این همه استثمار شدید و بی رحمانه ، توده های عظیم دهقانان افغانستان 

در فقر و فاقه ی بیکران به سر می برند. 
نتایج تسلط مناسبات فئودالی در افغانستان عبارت است از: کسر مزمن تولیدات زراعتی و قلت غله، 
عدم رشد سریع نیروهای تولیدی که محرک ترین و انقالبی ترین جزء تولید است، عدم رشد صنایع ملی، 
عقب ماندگی تکنیک زراعتی، فقر، آوارگی، جهل و بیماری اکثریت عظیم دهقانان کشور، سیر صعودی 
سرسام آور قیمت ها، عدم استقرار بازار مواد زراعتی و غیره. مسلم است که تا مناسبات و روابط فئودالی 
در کشـور مسـلط باشـد و هر چه زودتر اصالحات عمیق اساسـی و دموکراتیک خلق به شـرکت  همه ی 
دهقانـان و بـه نفـع دهقانان اجرا نگردد و تجارت خارجی ملی نشـود )در پهلـوی دیگر تحوالت بنیادی 
اجتماعی و ...( ناممکن اسـت که: زمینه ی رشـد سـریع اقتصادی و تأمین اسـتقالل اقتصادی را تهیه 
دید و کشور را صنعتی ساخته، نفوذ استعمار نوین و امپریالیسم و تسلط هواداران ارتجاعی داخلی آن را 
طرد کرد و دموکراسی را در کشور تحقق بخشید، ترقی اجتماعی را تأمین کرد و به فقر مردم خاتمه داد. 
»پایه های فئودالی می تواند فقط تحت فشار جنبش دموکراتیک تمام خلق منهدم شود. فقط اصالحات 
عمیق ارضی و جنبش وسیع دهقانی می تواند بقایای رژیم قرون وسطایی را که سد راه ترقی نیروهای 

مولده است در هم نوردد.«
ما معتقدیم که در آخرین تحلیل تنها نیروی خلق بر مبنای اتحاد طبقه ی کارگر و دهقانان به پیشروی 
و رهبری طبقه ی کارگر و سازمان پیشاهنگی سیاسی آن قادر است که مناسبات اقتصاد فئودالی و نفوذ 
سیاسی آن را براندازد و دهقانانی را که باالی زمین کار می کنند، صاحب زمین گرداند و تغییرات کیفی و 

بنیادی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در جامعه به وجود آورد. 
از آنچه در باال به صورت مقدماتی توضیح شـد، نتیجه گرفته می شـود که مالکین فئودال به اتحاد 

1. ریش سفید؛ بزرگتر؛ سردسته

تاجران بزرگ دالل و بروکرات ها )همچنان آن قشر روشنفکران که مدافع این طبقاتند( که شعوری یا 
غیر شعوری به امپریالیسم وابسته اند، دشمنان عمده ی خلق و مانع عمده ی استحکام استقالل ملی،  
تعمیم دموکراسی در حیات اجتماعی، ترقی اجتماعی و پیشرفت جامعه ی افغانستان در این مرحله ی 

تاریخی جنبش دموکراتیک و ملی هستند. 
یادداشت: چون تاکنون در زمینه ی مناسبات و روابط و سایر خصوصیات نظام فئودالی در جامعه ی 
نامنکشـف ما تحقیقات ما درباره ی مناسـبات فئودالی افغانستان روی کلیات و احصائیه های تخمینی 

استوار است. 
بنابراین از تمام رفقا، دوستان و هموطنان ارجمند خواهش می کنیم در هر کجای کشور که هستند 
تحقیقات، انتقادات، معلومات، نظریات خویش را درباره ی خصوصیات و اشـکال اسـتثمار و ستم نظام 

فئودالی، ماقبل فئودالی و قبیله ای افغانستان به ما ارسال دارند. 

میراکبر خیبر
مبارزه ی عادالنه ی خلق پشتونستان در راه حق تعیین سرنوشت

قیام مسلحانه ی ملی )1919 ع( خلق های دلیر و زحمتکش افغانستان اعم از پشتون، بلوچ، تاجیک، 
اوزبیک، هزاره و ترکمن به تسلط مستقیم استعمار کهن پایان داد. ولی با کمال تأسف قسمتی از خلق های 
پشتون و بلوچ، آن طرف خط تحمیلی استعماری دیورند که در راه استقالل خویش متحدًا دوش به دوش 
خلق های افغانستان فداکاری های بی شماری نمود ه اند، همچنان در زنجیر بردگی استعمار انگلیس و 
بعدًا تحت ستم طبقه ی حاکمه ی استعمارگر پاکستان باقی ماندند. از آن تاریخ تاکنون جنبش انقالبی 
رهایی بخـش ملـی خلق هـای قهرمان پشـتون و بلـوچ به صورت پیگیـر ادامـه دارد. نیـروی ترقی خواه 
دموکراتیک خلق افغانستان به مثابه ی وظیفه ی ملی و بین المللی خویش و بر مبنای اصل »حق تعیین 
سرنوشت ملل تا سرحد جدایی« از این جنبش انقالبی با جدیت پشتیبانی می نماید. هرگاه ملتی بنا بر ستم 
ملی، سیاست تبعیضی، تفوق طلبی ملی و شؤنیسم عظمت طلبانه ی ملت ستمگر حاکم، از تأمین عدالت 
در داخل چوکات یک کشور و دولت معین امید خود را از دست بدهد، آن ملت حق و وظیفه دارد پیکار 
عادالنه ی خود را در راه ترقی آزادی از سـتم ملی، تا سـرحد جدایی از ملت سـتمگر، آغاز کند و مقدرات 
آینـده ی خویـش را بر مبنای اصل »حق تعیین سرنوشـت ملل« طبق منافع ملـی و اکثریت بزرگ خلق 
زحمتکش با در نظر داشتن اصل مبارزه ی طبقاتی و ترقی اجتماعی تعیین نماید. خلق قهرمان پشتون و 
بلوچ از یک ونیم قرن به این طرف در برابر اشغال گران استعماری بریتانیه، دوشادوش خلق کبیر هند در 
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یک جبهه ی واحد، پیکار نموده و با بیش از صدها قیام مسلحانه و دادن قربانی های بی شمار، ضربات 
مدهوشی به نیروهای متجاوز استعماری در سرزمین های خود وارد کرده اند، تا باالخره در نتیجه ی این 
مبارزات دلیرانه در سال 1947 طومار امپراتوری بریتانیه از سرزمین هند چیده شد و هند در اثر توطئه ی 
اسـتعمار، بر اسـاس مذهب، به دو قسـمت تقسیم شـد و دولتی به نام پاکسـتان به حیث پایگاهی برای 

ارتجاع و امپریالیسم در دو جناج شرقی و غربی آن تشکیل گردید. 
اسـتعمارگران بریتانیـه زمـام امـور دولت نوبنیاد پاکسـتان را به دسـت یک عده از مـالکان فئودال و 
سرمایه داران بزرگ مرتجع سپردند که در زمان تسلط استعماری خود از وجود آن ها به حیث نیروی ضد 
ملی و ضد جنبش استفاده می نمودند و همین نیروها بودند که به حیث محافل حاکمه ی پاکستان، ادامه 
دهنده ی سیاست نو استعماری گردیدند و موانع بزرگی در راه نهضت آزادی بخش ملی خلق پشتون و 
بلوچ ایجاد نمودند. محافل حاکمه ی پاکستان برای تحکیم تسلط خود و جلوگیری از نفوذ افکار مترقی 
با ایجاد شعارهای دروغین »وحدت ملی« و »مسلمانان یک ملت اند«، فجایع بزرگی را مرتکب شدند و 
ده ها واقعه ی خونین و غیره ی انسانی را به وجود آوردند؛ مانند، فاجعه ی قتل عام چارشده، بمباران هوایی 

و زمینی قراء بی دفاع پشتونستان و غیره. 
جمعیت ملی و مبارز »سرخپوشان« را که به رهبری زعیم بزرگ و محبوب خود، خان عبدالغفارخان 
در طرد اسـتعمار از نیم قاره ی هند و به دسـت آوردن آزادی آن، قربانی های عظیمی را متحمل گردیده 
بود، منحل کرده و رهبران و پیشاهنگان سرسپرده ی جریانات سیاسی پشتون و بلوچ را به وحشیانه ترین 
وجهی حبس، تبعید و اعدام نمودند و باالخره سیاست ترور و اختناق را به فجیع ترین شکل آن در برابر 
نهضت  آزادی خواهی مردم پشتونستان در پیش گرفتند. زمامداران پاکستان با پیروی از سیاست ستم 
ملی، پالن ظالمانه ی »یک یونیت« پاکستان غربی را تطبیق و سرزمین پشتونستان را بدون در نظرگرفتن 
آرای مردم آنجا به والیت پنجاب ملحق و با این عمل ضد دموکراتیک خود، رشد اقتصادی سیاسی و 
فرهنگی خلق پشتونستان و بلوچ را مختنق کردند. هر نوع حقوق و آزادی های ابتدایی آن ها را که در اثر 
مبارزات شدید با استعمارگران انگلیسی به دست آورده بودند، زیر پا نمودند و برای حفظ تسلط استعماری 
و منافع طبقاتی خود با شـامل سـاختن پاکسـتان در پیمان های امپریالیسـتی سـنتو و سیتو، پاکستان و 
سرزمین پشتونستان را به پایگاه نیروهای ارتجاع و امپریالیسم بین المللی به خصوص امپریالیسم امریکا 
مبدل ساختند. هیئت حاکمه ی پاکستان که از پشتیبانی همه جانبه ی نظامی، سیاسی و اقتصادی امریکا 
برخوردار است، از راه تبلیغات ارتجاعی علیه هر نوع جنبش های مترقی، دموکراتیک و ملی در داخل و در 
خارج علیه کشورهای صلح دوست فضای بی نهایت متشنج و غبارآلودی را در این گوشه ی جهان ایجاد 
کرده اسـت و با تبدیل پاکسـتان به مرکز تجاوز، توطئه، جاسوسـی، سبوتاژ و تحریکات علیه کشورهای 

صلح دوسـت و همسـایه، رقابت های خطرناک تسـلیحاتی را به ضرر رشـد اقتصادی کشـورهای رو به 
انکشاف این منطقه به راه انداخت و با این وسیله  از هیچ نوع تجاوز و ستم بر خلق های سرتاسر پاکستان 
و سرکوبی جنبش آزادی بخش پشتونستان دریغ ننمود. ولی محافل حاکمه ی سیاسی پاکستان با وجود 
این همه تشدد و توطئه نتوانستند، مبارزه ی عادالنه ی خلق پشتونستان و بلوچ]ها[ را خاموش سازند، 
بلکه برعکس مبارزه ی آن ها عمق و وسعت بیشتری پیدا کرده و تاکنون به اشکال مختلف مسالمت آمیز 
و قهرآمیز پنهان و آشـکار علیه بدترین شـکل ارتجاع و اسـتبداد ادامه دارد. خلق پشـتون و بلوچ در این 
مبارزه ی عادالنه ی خویش از همدردی عمیق خلق شریف پاکستان، پشتیبانی و تأیید همه ی نیروهای 
انقالبی و صلح دوسـت جهان به خصوص مردم زحمتکش افغانسـتان برخوردارند. جریان دموکراتیک 
خلق افغانستان بنا بر ماهیت ضد استبدادی و ضد استعماری خویش و نظر به عالیق عمیق تاریخی ای 
که بین خلق های افغانسـتان و پشتونسـتان وجود دارد، حمایه و پشتیبانی از مبارزه ی عادالنه و جنبش  
آزادی بخش ملی مردم پشتون و بلوچ را علیه استعمار، وظیفه ی ملی و بین المللی خود می داند و در این 
راه از هیچ نوع کمک و فداکاری دریغ نمی  کند. حمایه و پشـتیبانی ما از مبارزات خلق های پشتونسـتان 
مبنای محکم اصولی و ریشه ی عمیق تاریخی دارد و هرگز تابع نوسانات سیاسی در اینجا و آنجا نبوده 
و نخواهد بود. ما رویه ی سازش کارانه و سیاست عوام فریبانه محافل حاکمه ی ارتجاعی افغانستان را در 
مورد جنبش رهایی بخش پشتونسـتان جدًا تقبیح می نماییم. اکنون ماهیت این »سیاسـت دفع الوقت« 
حکومت  ها به همه آشکار گردیده و موانعی که در راه تشکیل »حکومت آزاد موقتی« پشتونستان ایجاد 
می گـردد، موجـب نگرانـی و عـدم رضایـت کلیه ی نیروهـای مترقی و وطن پرسـت می باشـد. مبارزه ی 
اصولی در راه از بین بردن این موانع و ذهنیت های تنگ نظرانه ی انحرافی در برابر جنبش  آزادی بخش 
پشتونسـتان که به سـود ارتجاع و امپریالیسـم و غالبًا ناشی از منابع امپریالیسـتی و ارتجاعی می باشد از 

وظایف ملی، دموکراتیک و مترقی جریان دموکراتیک خلق افغانستان است. 

|||||||||||||||||||||||||  شـماره ی دهـم | سـال اول | 23 ثور 1347ـ  13 مـی 1968 |||||||||||||||||||||||||
ببرک کارمل

طبقات و مبارزه ی طبقاتی
مبارزه ی طبقاتی نیروی محرکه ی تکامل جامعه ای ست که در آن استثمار وجود دارد.

علیرغم این که ایدئولوگ های مرتجع فئودالی و بورژوازی از بیم مقاومت خلق کارگر در برابر استثمار، 
مذبوحانه می کوشـند که مبارزه ی طبقاتی را مانع ترقی و رشـد اجتماعی نشـان دهند و یا اساسـًا  وجود 
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طبقـات متضـاد و مبـارزه ی طبقاتـی را نفـی کنند، ولی علم و عمـل ثابت می کند که مبـارزه ی طبقاتی 
به مثابه ی نیروی محرکه و سرچشـمه ی تکامل جامعه ای اسـت که در آن طبقات متخاصم و اسـتثمار 
وجود دارد. مبارزه ی طبقاتی در زمینه ی رشد و تکامل جامعه چه در شرایط »مسالمت آمیز« و تغییرات 
کمی و چه به خصوص در شرایط جنبش های انقالبی و تغییرات سریع کیفی و بنیادی اهمیت مترقی و 

خالقی دارد. 
بـه طور مثال در شـرایط سـرمایه داری، سـرمایه داران بـدون مبارزه ی کارگـران کمتر به فکر تکامل 
تکنیک می افتند، سـرمایه داران ترجیج می دهند که از طریق »سـاده« و »ارزان« مانند افزایش سـاعات 
روز و کار و تقلیـل دسـتمزد، کارگـران را اسـتثمار کنند و سـطح تولیـد را باال ببرند. ولـی مبارزه ی پیگیر 
طبقه ی کارگر اسـت که در پهلوی رقابت میان سـرمایه داران صاحبان سـرمایه را مجبور می کنند تا به 
غرض افزایش سود و مفاد خویش ماشین های جدیدی را احداث کنند، عملیه های فنی را تکامل دهند 

و اختراعات را بپذیرند و به تکنیک جدید توسل جویند. 
»... تقریبًا تمام اختراعات جدید نتیجه ی مبارزه میان کارگران و صاحبان کارخانه است... بعد از هر 

اعتصاب نسبتًا مهم یک ماشین جدید ظهور کرده است«. 
نقش مبارزه ی طبقاتی در زندگی سیاسی:

مبارزه ی طبقات ستمکش در زندگی سیاسی نقش عظیم مترقی را ایفا می نماید، چنانچه در دوران 
معاصر مبارزه ی طبقه ی کارگر به اتحاد دهقانان چه در کشور های کم رشد و نوبنیاد آسیایی و آفریقایی و 
آمریکای التین و چه در کشورهای سرمایه درای رشد یافته، مانع جدی و بزرگی در راه جلوگیری از اعمال 
شوم امپریالیست های جنگ طلب است که می کوشند آتش جنگ خانمان سوز جدیدی را شعله ور سازند، 
جنبش هـای انقالبی رهایی بخش ملی را سـرکوب نمایند، آزادی های دموکراتیـک را از میان بردارند و 

سرانجام راه رشد و تکامل مترقی جامعه را مسدود کنند.
در اثر مبارزه ی پیگیر و سرسخت و تشکل توده های ستمکش علیه ستمگران است که ترقی اجتماعی 

روی می دهد و قاعدتًا تکامل مترقی جامعه در تمام عرصه های اجتماعی سریع تر می شود. 
عالی ترین شکل مبارزه ی طبقاتی یعنی تغییرات سریع کیفی و بنیادی اجتماعی )انقالب اجتماعی( در 
ترقی اجتماعی نقش خالق و عظیمی را ایفا می کند. در نتیجه ی این شکل مبارزه است که نظم اجتماعی 
کهنه از بین می رود و نظم اجتماعی نوین و مترقی تر جانشین آن می گردد. هر گاه نظری در سیر تاریج 
جوامع بشری انداخته شود به خوبی آشکار می شود که سراسر تاریخ پر از مبارزه ی استثمارشوندگان علیه 
استثمارگران است. مبارزه ی جسورانه ی بردگان با برده داران در جامعه ی بردگی نظیر قیام استپارتاکوس 
)قـرن اول قبـل از میـالد(، مبارزه  و قیام دهقانان علیه فئودال ها از قبیل قیام تایلور در انگلسـتان )قرن 

چهاردهم( قیام ژاکری در فرانسه )قرن شانزدهم(، قیام بالوتنیکوف و رازین )قرن هفدهم( و پوگاچف 
)قـرن هجدهـم( در روسـیه، قیـام تای پیـن در چین )قـرن نوزدهم( و هـزاران قیام و جنگ هـای ُخرد و 
بزرگ که ماهیت طبقاتی داشتند، تمامًا مظهر مبارزه ی طبقاتی ستمگران و ستمکشان در عرصه های 
محلی، ملی و بین المللی در سرتاسر تاریخ به شمار می رود. مبارزات و قیام های بردگان نقش مترقی در 
تکامل اجتماعی داشته اند. بردگان بناهای جامعه ی بردگی را متزلزل ساختند و دهقانان به مثابه ی یکی 
از نیروهای عمده ی نابودی فئودالیسم موجب گذار جامعه ی فئودالی به نظام مترقی تر )سرمایه داری( 
گردیدنـد. معذالک، خاطرنشـان می گردد کـه توده های مردم در جوامع بردگی و فئودالی قرون گذشـته 
نمی توانستند به ظلم و ستمگری و استثمار برای همیشه خاتمه دهند. زیرا برای چنین هدفی هنوز شرایط 
الزم اجتماعی مساعد نبود. سطح تولید و شیوه های تولید امکان آن را نمی داد تا چنان نظام اجتماعی آزاد 
ایجاد گردد که استثمار انسان از انسان از ریشه محو گردد. مبارزان دوران بردگی و فئودالی آگاهی کامل 
از هدف مبارزه و طرق نیل به آن را عمیقًا درک نمی توانستند، آن ها با تئوری پیشرو و مترقی به مثابه ی 
رهنمای عمل مبارزه مجهز نبودند. سـازمان سیاسـی )حزب( که سـالح قاطع مبارزه ی زحمتکشان به 

شمار می رود اصاًل وجود نداشت. طبقه ی پیشاهنگ نوین یعنی طبقه ی کارگر هنوز ایجاد نشده بود. 
شرایط مساعد فوق فقط در دوران سرمایه داری و آخرین نظام استثمارگر و باالترین مرحله ی آن یعنی 
امپریالیسم )چه در کشورهای کم رشد آسیایی، آفریقایی و آمریکای التین و چه در کشورهای سرمایه داری 
پیشـرفته( و به خصوص در عصر نوین و کنونی که محتوای اساسـی آن را جریان انتقال از سرمایه داری 
به سوسیالیسم تشکیل می دهد و یک سوم بشریت تحت پرچم جهان بینی علمی به اعمار زندگی نوین 
مشغول است و امپریالیسم رو به ضعف و اضمحالل می رود، نهضت بین المللی کارگری بسط و توسعه 
می یابد و »موج نیرومند انقالب های رهایی بخش ملی طومار سیسـتم اسـتعماری امپریالیسم را درهم 

می پیچد« به وجود آمد. 
مبارزه  ی طبقاتی در جامعه ی سرمایه داری: 

طبقـات اساسـی جامعـه ی سـرمایه داری به طوری که در شـماره ی گذشـته توضیح شـد عبـارت از 
بورژوازی و پرولتاریا است. 

از آنجایی که سـرمایه دار پیوسـته در تالش تحصیل سـود فراوان اسـت و کارگران را بیشـتر و بیشتر 
اسـتثمار می کند و همیشـه موجب بحران های اقتصادی، بیکاری و جنگ های غارتگرانه و در نتیجه 
باعث آالم بدبختی عظیمی برای زحمتکشان می گردد، کارگران نمی توانند با چنین وضعی دمساز گردند 
و علیه استثمار سرمایه داری به مبارزه برنخیزند. مبارزه ی طبقاتی کارگران با سرمایه داران کاماًل با قوانین 
تکامل جامعه انطباق دارد. این وظیفه ی بزرگ تاریخی کارگران اسـت که برای همیشـه اسـتثمار را از 
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جامعه محو سـازد و سـرمایه داری را نابود کند و نظام نوین اجتماعی بدون طبقات را به وجود آورد. این 
وظیفه ی عالیه از عهده ی دیگر طبقات اجتماعی برآورده شده نمی تواند؛ زیرا، سرمایه داری)بورژوازی( 
تنها وقتی که علیه فئودال ها مبارزه می کرد مترقی بود، اما پس از اشغال قدرت خصلت ارتجاعی یافت و 

هدف آن فقط و فقط استثمار خلق کارگر برای همیشه )!( است. 
قشـرهای متوسـط جامعه ی سرمایه داری که عمومًا دهقانان و پیشه وران هستند و موضع مستقلی 
ندارنـد تـا پایـان جنبش، مبارز پیگیر نیسـتند. معذالک هر اندازه سـرمایه داری رشـد یابد قسـمت اعظم 
دهقانان و پیشه وران ورشکست می شوند و به صفوف زحمتکشان می گرایند و کارگران می توانند آن ها 
را به طرف خود جلب کنند و به متحدین خویش تبدیل نمایند. در جامعه ی سـرمایه داری، روشـنفکران 
)اطبـاء، مهندسـین، تکنسـین ها، معلمان، مأمـوران علمی و غیـره(1 نمی توانند مبارزین پیگیر باشـند. 
روشنفکران مجبورند در خدمت طبقات استثمارگر درآیند. معذالک قشرهای وسیع مأموران و نیز بخش 
مهمی از روشـنفکران که سـرمایه درای آن ها را به جانب زحمتکشـان می کشـاند متحد طبقه ی کارگر 
می شوند. اکنون در عرصه ی ملی و بین المللی، انحصارهای سرمایه داری دشمن عمده ی طبقه ی کارگر 
و همچنان دهقانان، پیشه وران و سرمایه داران کوچک دیگر شهری و اکثریت مأموران و روشنفکران و 
حتی قسمتی از سرمایه داران متوسط هستند. بدین جهت طبقه ی کارگر ضربه ی اساسی خود را علیه 
انحصارهای سرمایه داری که حامل نیرومند قدرت امپریالیسم، ارتجاع و جنگ و فاشیسم و بر ضد صلح، 

استقالل ملی، دموکراسی و سوسیالیسم است، متوجه می سازد. 
پرولتاریا )طبقه ی کارگر مزدور( پروگرامی برای مبارزه علیه قدرت مطلقه ی انحصارهای سرمایه داری 
پیـش می کنـد کـه در آن نه تنها منافع موجود تمام خلـق و متحدین خود را تأمین می نماید؛ بلکه، منافع 
آینده ی آنان را نیز در نظر می گیرد. مثاًل پرولتاریا از ملی کردن وسیع که حداکثر به وضع مردم مفید باشد 
طرفداری می کند، از اصالحات اساسـی ارضی به نفع دهقانان پشـتیبانی می نماید، در راه دموکراسـی 
وسیع با قاطعیت تمام مبارزه می کند و این که به مصالح عظیم خلق توافق تام دارد. موجز این که طبقه ای 
که در جامعه ی سـرمایه داری تا اخیر جنبش، مبارزه ی پیگیر می کند، طبقه ی کارگر اسـت. کارگران با 
مترقی ترین و رشـدیابنده ترین شـکل تولید یعنی صنایع ماشـینی در ارتباط و در رشـد و تکامل دایمی اند. 
کارگـران اساسـًا از هـر گونـه مالکیتی محرومند و بنا بر ایـن چیزی ندارند که در مبارزه از دسـت بدهند. 
کارگران با آزاد کردن خود تمام زحمتکشان را از یوغ استثمار و ستمگری آزاد می سازند، زیرا برای همیشه 

به استثمار انسان از انسان خاتمه می دهند. 

1. ایــن تعریــف از روشــنفکر در آن زمــان بــاب بــود و بــه آن عمومیتــی کــه ســارتر بــه واژه ی روشــنفکر مــی داد بســیار همخوانــی 
شت.  دا
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ببرک کارمل

طبقات و مبارزه ی طبقاتی
مبارزه ی طبقاتی در کشورهای کم رشد و نوبنیاد:

هم اکنون واحدهای جدیدی از کارگران و زحمتکشان در کشورهای آزاد شده ی آسیایی و آفریقایی 
و امریکای التین که تاکنون در تحت نفوذ امپریالیسم و تسلط فئودالیسم قرار دارند، وسیعًا در مبارزه ی 
رهایی بخش به پیش می رود و سـازمان های سیاسـی آن ها بر مبنای جهان بینی تشـکیل شـده و رشـد 
می یابد و بیش از پیش به نیروهای ملی با اعتبار و مورد قبول عامه تبدیل می شوند و قشرهای وسیعی 
از زحمتکشـان را رهبـری می کننـد و در راه سـوق پیگیـر جنبـش دموکراتیک ضد امپریالیسـتی و ضد 
فئودالـی بـه سـرمنزل غایـی آن و در راه ایجـاد دولت دموکراسـی ملی و ترقی و تعالـی اجتماعی، بدون 
طی مرحله ی سرمایه داری رشد یافته، متحدانه مبارزه می کنند. پیگیرترین مبارز در راه به انجام رساندن 
جنبش دموکراتیک و ملی، در راه تکامل و ترقی اجتماعی و تأمین مصالح ملی، طبقه ی کارگر اسـت. 
با رشد و تکامل صنایع در این کشورها صنوف طبقه ی کارگر و نقش وی در زندگی اجتماعی و سیاسی 
رو بـه افزایـش می گراید. اتحاد طبقه ی کارگر و دهقانان شـرط اساسـی پیروزی مبـارزه  در راه تحوالت 
بنیادی و کیفی و تأمین پیشـرفت اجتماعی و اقتصادی و هسـته ی جبهه ی متحد دموکراتیک و ملی 
اسـت. بدین ترتیب در کشـورهای کم رشـد و نوبنیاد به موازات رشـد تضادهای موجود بین زحمتکشان 
و طبقـات ثروتمنـد، مبـارزه ی طبقاتی نیز به مثابه ی نیروی محرکه و منبع تکامل جامعه درخشـان تر و 
مشکل تر می گردد و علی القاعده شرایط اساسی تکامل مترقی تر و سریع تر جوامع این کشورها را تدارک 
می بیند تا به هدف غایی یعنی ساختمان جامعه ی سوسیالیستی ارتقا یابد و برای همیشه به ظلم و ستم و 

استثمار انسان از انسان پایان دهد. 
اشکال عمده ی مبارزه ی طبقاتی کارگران مزدور:

مبـارزه ی طبقاتـی کارگـران مزدور )رنجبران یا زحمتکشـان یا پرولتاریا( دارای سـه شـکل عمده ی 
اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی است که هیچ یک از آن ها را نمی توان مطلق کرد و متناسب با شرایط 

با هم در ارتباط ناگسستنی و منطقی ]قرار[ دارند. 
مبـارزه ی اقتصـادی عبـارت از مبارزه ی طبقه ی کارگر به مقصد بهبود شـرایط زندگی و کار خویش 
اسـت که سـاده ترین شکل مبارزه به شـمار می رود. کارگران در جریان مبارزه ی اقتصادی از کارفرمایان 
افزایش دسـتمزد، تقلیل سـاعات کار و روزکار و غیره را مطالبه می کنند. معمول ترین شیوه ی مبارزه ی 
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اقتصـادی کارگران بیان مطالبات شـان اسـت کـه هر گاه مورد قبـول کارفرمایان قرار نگیـرد، کارگران 
دست به اعتصاب می زنند. کارگران به منظور دفاع از منافع اقتصادی خود سازمان های کارگری یعنی 
اتحادیه های کارگری )تریدیونیون( صندوق های تعاونی، کوپراتیف ها و غیره تشکیل می دهند. هرکارگر 
)حتـی کم شـعورترین آن ها از لحاظ سیاسـی( ضـرورت حمایت از منافع فوری اقتصـادی خویش را زود 
درک می کند. از همین جهت اسـت که مبارزه ی اقتصادی از لحاظ نخسـتین شـکل مبارزه ی طبقاتی 
کارگران و مبدأ نهضت کارگری محسوب می گردد. در شرایط معاصر دفاع از مطالبات اقتصادی حتی در 
کشورهایی که نهضت طبقه ی کارگر نیرومند و از لحاظ سیاسی عالی است، نقش بزرگی را ایفا می نماید. 
دامنه ی مبارزه ی طبقه ی کارگر برای دفاع از منافع اقتصادی خویش حتی در شرایط سرمایه داری بسط 
می یابد و در اثر این شکل از مبارزه کارگران امتیازات زیادی را از طبقه ی بورژوازی به دست می آورند. لذا، 
پیشاهنگان طبقه ی کارگران )مبارزان پیگیر و مدافعین صدیق منافع طبقه ی کارگر و تمام خلق کارگر( 
توجه جدی خود را به سازمان دادن مبارزه ی اقتصادی پرولتاریا معطوف می سازد. مبارزه در راه مطالبات 
اقتصادی موجب آن می گردد که توده های وسیع کارگران به مبارزه ی طبقاتی و نهضت جلب گردد و به 
حیث مکتب ضروری مبارزه ی ضد سرمایه داری خدمت نماید، شعور سازمانی و طبقاتی کارگران را ارتقا 
دهد، همبستگی طبقاتی را متشکل سازد. بنابراین آن پیروزی اشکال عالیه ی نهضت طبقه ی کارگر 
بـه پیمانه ی وسـیعی بـه این مبارزه تعلق می گیرد. معذالک مبارزه ی اقتصادی حـدود معینی ندارد. زیرا 
این شـکل مبارزه نمی تواند که اساسـات نظام سرمایه داری را هدف قرار دهد، منافع عمده ی اقتصادی 
کارگـران را تأمیـن کند، محو نیروی سیاسـی بورژوازی را وظیفه ی خود قرار دهد و سـرانجام نمی تواند 
کارگران را از یوغ استثمار آزاد سازد. از این جهت است که تا کارگران مبارزه ی اقتصادی و صنفی خویش 
را با خواسـت ها و اهداف سیاسـی پیوند ندهند، صرف مبارزه ی اقتصادی قابل اطمینان بوده نمی تواند. 
زیرا بورژوازی )طبقه ی حاکمه( از هر فرصتی استفاده می کند تا تمام امتیازاتی را که به طبقه ی کارگر 
تسلیم داده است، دوباره اخذ نماید و به1 منافع طبقه ی کارگر تجاوز کند. روی این دلیل عمده است که 
جهان بینی علمی می گوید که مبارزه ی اقتصادی دارای خصلت محدودی است و این شکل مبارزه به 
تنهایی نمی تواند به پیروزی برسد. مبارزه ی اصیل طبقاتی پرولتاریا وقتی شروع می شود که این مبارزه از 
ساحه ی محدود دفاع منافع فوری کارگران برآید و به شکل مبارزه ی سیاسی ظاهر گردد و رشد و تکامل 
یابد. روی این ضرورت اسـت که باید نمایندگان پیشـرو طبقه ی کارگر تمام کشـور »علیه تمام طبقه ی 

سرمایه دار و علیه حکومتی که این طبقه را حمایت می کند« اقدام به مبارزه ی پیگیر نمایند.
مبارزه ی ایدئولوژیکی:

1. اصل: در برابر

طبقـه ی کارگـر دیگـر بـرای تأمیـن منافـع خود دسـت به مبـارزه می زنـد؛ زیـرا، مناسـبات جامعه ی 
سـرمایه داری طبقه ی کارگر را محکوم به اسـتثمار و سـتم و شـرایط بد زندگی سـاخته اسـت. ولی باید 
خاطرنشـان سـاخت کـه طبقـه ی کارگر خلق السـاعه و خود به خـودی از منافع طبقاتـی خویش آگاهی 
نمی یابد. تشـکل شـعور طبقاتی پرولتاریا یک جریان پیچیده اسـت که کندی و سـرعت آن منوط اسـت 
به شـرایط مشـخص در هر کشـور. درست اسـت که بهترین مکتب برای رشد شـعور طبقاتی کارگران، 
مبارزات روزمره به شمول مبارزه برای منافع فوری آن هاست، ولی این شکل مبارزه کافی نیست. برای 
این که طبقه ی کارگر به یک سطح عالی شعور طبقاتی نائل آید و به منافع طبقاتی و به وظیفه ی عظیم 
تاریخی خود آگاهی یابد، به یک شکل مبارزه ایدئولوژیکی خاص نیازمند است. از همه اول تر مبارزه ی 
ایدئولوژیکی کارگران مستلزم داشتن یک جهان بینی، یک تئوری علمی ای که بتواند راه آزادی طبقه ی 
کارگر را نشان دهد می باشد، زیرا بدون تئوری علمی پیشرو، نهضت پیشرو نمی تواند وجود داشته باشد. 
اساسًا تئوری عبارت است از تجربه ی نهضت کارگری تمام کشورها ولی باید جدًا در نظر داشت که هرگاه 
تئوری یعنی علم با پراتیک )عمل( مبارزه توأم نگردد، از آن چیزی بی موضوع بیرون خواهد شد. طوری 
که اگر عمل خود را با مشعل تئوری روشن نسازد، آدم کور و نابینا را ماند. می گویند: جنبش پیشرو )عمل 
مبارزه( کشتی است و تئوری پیشرو قطب نما، قطب نما بدون کشتی زنگ می زند و کشتی بدون قطب نما 
به گمراهی می رود. به این معنی تئوری راهنمای عمل است. باید خاطرنشان کرد که طبقه ی کارگر و یا 
من حیث المجموع تمام زحمتکشان »به علت نداشتن وسایل و کمی آموزش، قادر نیستند، چنین تئوری 
علمی پیشـرو را که راهنمای عمل شـان گردد، ایجاد کنند. این تئوری توسـط روشـنفکران که به سوی 

پرولتاریا آمدند، تدوین گردید«. 
در جای دیگر گفته  می شود که: »تاریخ تمام کشورها گواهی می دهد که طبقه ی کارگر با قوای خود 
منحصرًا می تواند آگاهی تریدیونیونیستی حاصل نماید، یعنی اعتقاد حاصل کند که باید تشکیل اتحادیه 
بدهـد، بـر ضـد کارفرمایان مبارزه کند و دولت را مجبور به صدور قوانینی بنمایـد که برای کارگران الزم 
است و غیره. ولی آموزش سوسیالیسم از آن تئوری های فلسفی، تاریخی و اقتصادی نشو و نما یافته است 
که نمایندگان دانشور طبقات دارا و روشنفکران تتبع نموده اند... مؤجدین سوسیالیسم علمی معاصر نیز 
که از لحاظ موقعیت های اجتماعی خود در زمره ی روشنفکران بورژوازی بودند...( در جای دیگر اظهار 
می گردد که آگاهی سوسیالیسـم »در کارگران اصاًل نمی توانسـت وجود داشته باشد. این آگاهی فقط از 
خـارج کارگـران ممکن بود وارد گردد.« باید در نظر داشـت، طرفداری از جریـان خود به خودی کارگران 
یک نظر آپورچونیستی )ابن الوقتی( است، یعنی »تئوری کرنش در برابر خودرو بودن نهضت کارگری و 
در واقع تئوری انکار نقش رهبری که الزم پیشاهنگ طبقه ی کارگر و حزب طبقه ی کارگر می باشد«. 
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روی همین ملحوظ است که می گوید: »نقش یک مبارز پیشاهنگ را فقط حزبی می تواند ایفا کند که با 
تئوری مترقی رهبری شود.« 

موجز این که عقیده ی سوسیالیسم تنها بر اساس پیشروترین تئوری های فلسفی، اقتصادی و سیاسی 
ایجاد شده می توانست که این امر از طرف متفکرین بزرگ و پرنبوغی که تمام زندگی و آثار خالق خود را 
در راه مبارزه ی آزادی بخش طبقه ی کارگر وقف کردند، ایفا گردید. آنان با دقت علمی تعالیمی را بسط و 
تکامل دادند که در نتیجه ی آن منافع اساسی طبقه ی کارگر و ضرورت آزادی آنان از یوغ استعمار درک 
شد، راه رسیدن به هدف کشف و نابودی نظام سرمایه داری و ساختمان جامعه ی سوسیالیستی به حیث 
قانون تکامل اجتماعی ثابت گردید و همچنان تاکتیک های اساسی نهضت طبقه ی کارگر وضاحت پیدا 
کرد. ولی باید در نظر داشت که جهان بینی علمی طبقه ی کارگر که از طرف متفکرین بزرگ ایجاد شده 
اسـت، فهرسـتی از پاسـخ های جامد و خشـک در برابر مسـائل نیسـت که خلق کارگر در مراحل بعدی 
تاریخـی در تحـت شـرایط جدیـد و اوضاع و احوال جدیـد با آن مواجه می گـردد. برای این که جهان بینی 
علمی برای همیشه سالح بران طبقه ی کارگر در مبارزه باشد، باید پیوسته با آن به صورت خالق برخورد 
کرد و بر اسـاس معلومات جدید علمی و تجارب تازه ی ناشـی از مبارزه ی طبقاتی میلیون ها انسـان آن 
را غذا بخشـید و رشـد و تکامل داد ولی باید دقت کرد که تئوری علمی و پیشـرو طبقه ی کارگر پیوسـته 
از طرف ایدئولوگ های بورژوازی عناصر فئودال و امپریالیست پرست و همچنان از طرف رفرمیست ها 
و تجدید نظرطلبـان راسـت و »چپ« مـورد حمله قرار می گیرد. لذا، مبارزه به منظور پاکیزه نگه  داشـتن 
جهان بینی علمی »مبارزه علیه دشمنان آن از هر قماشی که باشند و قبل از همه علیه ایدئولوژی ارتجاع 

امپریالیستی در زمره ی مبارزه ی ایدئولوژیک است.«
زیرا ارتجاع امپریالیستی جمیع وسایل دست داشته ی خود را تجهیز می کند تا تئوری مترقی و پیشرو 
را لکه دار سازد و از سرمایه داری دفاع کند. ارتجاع امپریالیستی در زیر شعارهای دروغین ضد جهان بینی 
علمـی تمـام چیزهایـی را که مترقی و پیشـرو اسـت مورد حمله قـرار می دهد و در صفـوف خلق کارگر و 
نیروهای مترقی تفرقه ایجاد می کند، نهضت را بدنام می سازد و اراده ی مبارزه را در میان زحمتکشان 
خنثی می سـازد. اکنون تمام دشـمنان ترقی و پیشـرفت اجتماعی )صاحبان قدرت مالی، سرمایه داران 
انحصاری، نژادپرستان و دار و دسته ی میلیتاریسم، فاشیست ها و سران مرتجع استثمارگران و مالیان...( 
همکاران طبیعی و سیاسی و مسکلی ارتجاع امپریالیستی، با هم متحدانه و برای بقای منافع طبقاتی 
خویـش ) کـه به صورت قطع محکـوم به زوالند( به اصطالح تئوری های تازه به تازه اختراع می کند. ولی 
علیرغم این تالش های مذبوحانه ی مدافعین نظم کهنه، ایدئولوژی چون صخره ی مستحکم بر مبنای 
علم پیشرو، بر اساس منافع حیاتی طبقه ی کارگر و اکثریت عظیم جامعه ی بشری که شیفته ی صلح و 

آزادی و ترقی هستند، استوار است. 
در خاتمه ی این بحث، خاطرنشـان می گردد که: با تدوین و درک تئوری علمی و پیشـرو، وظیفه ی 
نیروهای ترقی خواه و پیشاهنگ انجام نمی یابد، بلکه آغاز می گردد. به این معنی که پس از ایجاد و درک 
این تئوری باید آن را تبلیغ و ترویج کرد و در افکار خلق کارگر رسوخ داد، شعور طبقاتی و سیاسی طبقه ی 
کارگـر را ارتقـا داد، جریـان خودرو و خود به خودی آن ها را تبدیل به جریان شـعوری کرد و سـطح آگاهی 
آن هـا را بـاال بـرد تا کارگران بتوانند مأموریت تاریخی و نقش پیشـاهنگی خـود را برای نجات تمام خلق 
اعم از دهقانان، پیشـه وران و خرده بورژوازی و روشـنفکران از قید اندیشـه های بورژوایی و رفورمیستی 
ایفا کند و آن ها را با خود متحد سـازد. باز هم باید جدًا در نظر داشـت که مبارزه ی ایدئولوژیک نیز مانند 
مبارزه ی اقتصادی بالذات هدف نیسـت. این مبارزه تابع وظایف سیاسـی مخالف طبقه ی کارگر و خلق 
کارگر یک جامعه است که به نام مبارزه ی سیاسی یاد می شود و ما در شماره ی آینده آن را مطرح بحث 

قرار می دهیم. 

|||||||||||||||||||||||||  شماره ی دوازدهم | سال اول | 6 جوزا 1347ـ  27 می 1968 |||||||||||||||||||||||||
ببرک کارمل

متن بیانیه ی وکیل ببرک کارمل
در جلسه ی استیضاح 31 ثور ولسی جرگه از حکومت

موضـوع دوم مـورد اسـتیضاح از حکومـت، نفوذ روزافـزون انحصارات سـرمایه داری خارجـی در حیات 
اقتصادی و تجارتی کشـور اسـت: انحصارات خارجی که هر یک به مثابه ی دولتی در درون دولت های 
ملی می باشـد، می رود که نبض اقتصادی و تجارت خارجی کشـور ما را کاماًل در دسـت گیرد. گرچه که 
تجارت و بازارهای ما برای غول های مالی به مقیاس جهانی نقش دهکده ی کوچکی را بازی می نماید؛ 
اما، می گویند که خانه ی مورچه را شبنم طوفان است تا چه رسد به پای فیل. انحصارات امپریالیستی، از 
طریق نمایندگی های تجارتی و تجار خارجی به همکاری تجار بزرگ دالل داخلی در اقتصاد ناتوان کشور 
ما به طور روزافزونی، با دست باز و مصونیت کامل مشغول تاراج گری هستند و تاکنون هیچ مقام مسئول 
حکومتی نه تنها نخواسته است که عماًل گامی، حتی در جهت محدود ساختن فعالیت های آن ها بردارد، 
بلکه خود وسیله ی رسوخ بیشتر آن ها در اقتصاد کشور شده  و تسهیالت و زمینه های بیشتر غارتگری 

آن ها را در بدل کمیشن ها و رشوه های بزرگ فراهم آورده  است.
شاغلی اعتمادی صدراعظم! 



پرچم  270271  یا سوسیالیسم یا توحش

واضحًا اعالم می داریم که نفوذ این نمایندگی های تاراج گر نه تنها در مسائل مربوط به اقتصاد و تجارت 
بلکه مداخله ی آن ها در امور سیاسی و داخلی کشور به سویه های مأموران عالی رتبه نیز موجود است و 
این که از آن چشم پوشی می شود مورد استیضاح جدی واقع می گردد که با تمام وضاحت موضوع، چرا 
کوچکترین اقدامی در زمینه صورت نمی گیرد؟ کیست که نداند متصدیان و نمایندگان کمپانی اندیمار، 
زیمنس، ایتاالف، هوختیف، استکو و غیره به چه فعالیت هایی در افغانستان مشغول هستند، چطور حتی 
در تقرر و تبدیل و حمایه ی بعضی از مأموران بزرگ، مستقیم و غیرمستقیم، دست دارند و چگونه آشکارا 
و بی هراس ضد منافع و مصالح مردم ما عمل می نمایند و بالعموم در هر توطئه و دسیسه ی ضد ملی با 
سازمان های جاسوسی خارجی و با ارتجاع سیاه داخلی همکاری دارند. کمپانی های انحصارات خارجی 
در افغانسـتان تا جایی که ظاهر اسـت به هر گونه معامالت تجارتی و اقتصادی، چه مسـتقیم و چه غیر 
مستقیم، بالوسیله ی کمیشن کاران، دالالن و کمپرادوران داخلی، به دستیاری و حمایه ی بروکرات های 
فاسد رشوه ستان دست می زنند و آزادانه ثروت های ملی ما را غارت می کنند. قاچاقبری و عامل قاچاق 
شدن حرفه ی رسمی آن هاست. نمونه و مثال این چنین، فعالیت های کمپانی اندیمار )آمریکایی( است 
که چند سال قبل با سرمایه گذاری خارجی دو صد هزار دالر به حیث یک مؤسسه ی به اصطالح صنعتی 
تأسیس گردید و رسمًا جوازنامه ی صنعتی را حاصل کرد و بعدًا عالوه بر آن دو جوازنامه ی دیگر، یعنی 
جوازنامـه ی تجارتـی و جوازنامه ی شـرکتی را نیز به دسـت آورد که بر اسـاس این هـا در ظاهر معامالت 
گوناگونی را انجام می دهد و البته در خفا چه کارهایی را که عامل آن نیسـت! مالحظه ی مرام کمپانی 
اندیمار که از طرف حکومت های افغانستان بر آن صحه گذاشته شده، قابل توجه است. هر کس عالقه ای 
به امور مملکتی داشته باشد باید یک بار آن را منحیث یک نمونه  مطالعه کند که چطور یک کمپانی خارجی 
آن هم در داخل کشوری که از بی طرفی آن زیاد حرف زده می شود، به خود حق داده، هر گونه معامالتی را 
که تصور شده می تواند در تمام رشته ها، اعم از صنعتی، تجارتی، ساختمانی، زراعتی و غیره چه در داخل 
کشور و چه از طریق افغانستان در هر نقطه ی جهان که خواسته باشد انجام دهد. چنانچه در فقره ی 14 

ماده ی دوم مرام کمپانی قید گردیده:
»اشغال، تعمیل و اجرای معامالت و به کار بردن اختیارات خود در هر نقطه ی جهان که باشد.« 

در فقـره ی سـه مـاده ی دوم اساسـنامه ی ایـن کمپانی در قسـمت معامالت امالکی قید اسـت که: 
»حصول به وسیله ی خریداری، تبادله، کرایه، یا طور دیگر تصرف مالکیت.« توجه بفرمایید در حالی که 
اتباع خارجی قانونًا حق ندارند که در داخل مملکت به خرید و فرو ش امالک بپردازند؛ اما، این یکی چنین 

حقی را برای خود محفوظ نگهداشته. 
این ها نمونه ای از صدها فعالیت ضد مصالح ملی ما توسـط این حیوان شـتر، گاو، پلنگ و امثال آن 

است که هم گویا یک مؤسسه ی صنعتی است، هم تجارتی و هم به حیث تاجر انفرادی خارجی فعالیت 
کرده می تواند، بارها سـر و دم دیگر آن که در معامالت بانکی، بیمه، وثایق، زراعتی، معدنی، صنعتی، 
بارچاالنی، ترانسپورتی، ساختمانی و غیره و غیره به موجب اساسنامه ی آن ظاهر می شود. در اینجاست 
که از شاغلی صدراعظم خواسته می شود توضیح دهند که چرا اجازه داده می شود، با تمام مشهود بودن 
خیانت هـای این چنیـن کمپانی هـا و سـرمایه گذاری ها و زیان آشـکار آن ها به اقتصادیات کشـور باز هم 
بی دغدغـه و بـا خاطـری آرام بـه چپاول گری خود ادامه دهند؟ آیا شـاغلی اعتمادی بـه خاطر ندارند که 
کمپانی هوختیف از طرف کمیته ی توحید و انسـجام وزرات پالن به سـویه ی معین ها، حتی به سویه ی 

قانون اساسی محکوم گردید و از طرف حکومت حمایه شد؟ 
البته جواب نزد ما روشن است، که تا هنگامی  که پیوندهای عمیق و آمیزش منافع طبقه ی حاکمه ی 
ارتجاعی جامعه ی ما، با امپریالیسم کماکان باقی است، این نتیجه ی طبیعی آن است. اما، الزم است 
فهمیده شود که موقف و جواب حکومت در این مورد که باید در برابر آن احساس مسئولیت نماید، چه 
خواهد شـد؟ آیا شـاغلی اعتمادی صدراعظم هسـتند که هـم اکنون عالوه بر صدها تاجـر بزرگ دالل 
و کمپـرادور داخلـی کـه وظیفـه ی ضد منافع و مصالح ملـی خود را به نفع نیروهای امپریالیسـتی انجام 
می دهند، به چه تعداد نمایندگی ها و کمپانی های انحصارات غربی از قبیل نمایندگی های کمپانی های 
گاشـو، ماروبینی جاپانی، اسـتکوی سـوییس، ایتاالف ایتالوی، نیدرلند ـ فوندیش هلندی، هوخسـت، 
هاینمـن، زیمنـس، هوختیـف، مانسـمن و غیـره آلمان غربـی و ده ها نمایندگـی دیگر از این کشـورها و 
کشورهای دیگر غربی انگلستان، آمریکا و فرانسه و ممالک وابسته به آن ها مانند پاکستان، ایران و غیره 

در وطن ما مشغول فعالیت تاراج گرانه هستند، و میلیاردها افغانی را معامله می نمایند؟ 
آیا توجه کرده اند که عالوه بر این ها چه تعداد تاجر انفرادی دیگر از کشورهای مختلف فعالیت رسمی 

و علنی تجارتی دارند؟
بـه تنهایـی بیش از یک صد نفر تاجر هندی کـه جوازنامه ی تجارتی از وزارت تجارت به دسـت دارند 
و بیش از صد تاجر پاکسـتانی، ایرانی و آلمانی و یهودی و غیره مشـغول تورید اموال بی لزوم کشـورهای 
مربوط و ممالک غربی و اعمال دیگر ضد مصالح مردم ما هستند و به خصوص تجارت خارجی کشور ما 

کاماًل در پنجه های بی رحم آن ها قرار دارد. 
سـؤال جدی ما از حکومت شـاغلی اعتمادی این اسـت که اصاًل چه لزومی به موجودیت و ادامه ی 
کار این همه نمایندگی ها و کمپانی های تجارتی انحصارات غربی و تجار خارجی در کشور که نتیجه ی 
فعالیت های سوء آن ها در زندگی اقتصادی و سیاسی وطن ما هویداست، احساس می گردد؟ امیدواریم 

که در برابر این استیضاح ما پاسخی روشن و مبتنی بر حقایق و واقعیت ها ارایه گردد. 
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ببرک کارمل

مبارزه برای دموکراسی عمده ترین رسالت کنونی ماست
در هر کشور مطابق به شرایط مشخص آن رسالت مبارزه در راه دموکراسی صورت های گوناگونی به خود 
می گیرد؛ ولی، این مبارزه در تمام موارد و با وصف تنوع اشکال آن، با مبارزه در راه صلح، استقالل ملی، 
ساختمان جامعه ی نوین و مترقی پیوند ناگسستنی دارد. به همین جهت است که نیروهای ترقی خواه 
وطن پرست »مبارزه در راه دموکراسی را جزء الینفک مبارزه در راه سوسیالیسم( تلقی می کنند و در راه 

بسط و توسعه و پیوند میان آن ها در جریان نهضت رهایی بخش، دلیرانه مبارزه می نمایند. 
از همین جاست که در شرایط کنونی مسئله ی استقرار و بسط دموکراسی در زمره ی اساسی ترین و 
عمده ترین وظیفه ی مبارزه و در مرکز ثقل مسائل تکامل کشور ما قرار می گیرد. چنانچه ما بارها اعالم 
داشـته ایم عماًل نظام سیاسـی، اقتصادیـ  اجتماعی و فرهنگی افغانستان خصلت ضد دموکراتیک را 
محتوی سـت کـه بـا آزادی و دموکراسـی و ترقـی اجتماعی و رفـاه عمومی مردم مباینـت دارد. قضاوت 
جریان ما درباره ی خصلت فوق، بر اساس تحلیل علمی شرایط اجتماعیـ  اقتصادی کشور ما بنا یافته 
و علیرغم بعضی تغییراتی که طی دهه ی اخیر در سیاسـت داخلی و خارجی افغانسـتان رخ داده اسـت، 
بـا وجـود پهلوهـای مثبت آن، اسـاس حکم و قضاوت مـا پابرجا و تزلزل ناپذیر اسـت. ماهیت روش ضد 
دموکراتیک هیئت حاکمه ی افغانستان و توطئه ی نیروهای امپریالیستی علیه آزادی های دموکراتیک و 
برخالف آزادی های مطرح در قانون اساسی و ایجاد موانع روزافزون در راه استقرار و بسط دموکراسی و 
مغالطه کردن دموکراسی با روش اداره ی استبدادی و شیوه ی فرتوت قرون وسطایی و تحریک نیروهای 
ارتجاعی و دادن امتیازات گوناگون برای آن ها، نشـانه ی آن اسـت که نیروهای ارتجاعی و اسـتعماری 

هدفی جز بدنام ساختن دموکراسی و استحکام و استقرار استبداد در کشور ندارند. 
بـه همیـن جهـت به نظـر ما سـمت اساسـی مبـارزه در وضع کنونـی باید متوجـه تأمیـن آزادی های 
دموکراتیک و استقرار و بسط دموکراسی باشد و در جهت طرد ارتجاع، استبداد و استعمار در افغانستان 
قرار گیرد. باید خاطرنشان کرد که شعار مبارزه در راه تأمین دموکراسی و حقوق و آزادی های دموکراتیک 
مردم از یک سـو شـعار اصولی سـت و از سـوی دیگر »بر مبنای اصول قانون اساسـی نیز نمی تواند قابل 
تعقیـب و مجـازات باشـد« و اگـر از طرف دولت تعقیـب و مورد مجازات قرار گیـرد، باید متوجه بود که به 
عکس العمل شـدید مردم و افکار عمومی جهان مواجه می گردد. تجربه ی زندگی معرف این امر اسـت 
که مبارزه ی دموکراتیک علیه استبداد و ارتجاع نه تنها جنبش رهایی بخش ملی ضد فئودالیسم و ضد 

امپریالیسم ما را به تعویق نمی اندازد، بلکه آن را به هدف نزدیک تر می سازد. هر چه جنبش دموکراتیک 
و مبارزه  در راه دموکراسی پیگیرتر و عمیق تر صورت گیرد به همان پیمانه سطح شعور سیاسی توده ها 
به درجات عالی تری رشد و توسعه می یابد و برای آن ها محسوس و قابل درک می گردد که دموکراسی 
صوری سیاسـی را باید به دموکراسـی واقعی سیاسـی، اقتصادی و اجتماعی ارتقا دهند و باالخره برای 
آن ها روشن تر می شود که فقط سوسیالیسم می تواند راه آزادی واقعی و بهبود زندگی اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی را برای شـان بگشـاید. باز هم باید خاطرنشـان سـاخت که برای نیروهای ترقی خواه مفاهیم 
»دموکراسـی، آزادی« معنی واقعی دارد و تصورات موهوم و توجیهات نادرسـتی را که دشـمنان از این 
مفاهیم می نمایند، تردید و محتوای1 طبقاتی آن ها را بر حسـب شـرایط تاریخ افشـا می کنند. نیروهای 
ترقی خواه همیشـه می پرسـند: »دموکراسـی و آزادی برای کی؟« به این سـؤال پاسـخ علیم می دهند: 
»دموکراسـی برای اکثریت، برای تمام خلق ها، آزادی برای انسـان!« برای رفتن به سـمت این مفاهیم 
واقعیتی است که باید از دموکراسی و آزادی به مثابه ی عمده ترین وظیفه ی کنونی مجدانه دفاع به عمل 
آید. مبرهن اسـت که خلق های وطن ما از حداقل حقوق و آزادی های سیاسـی و اجتماعی محرومند. 
محافل حاکمه ارتجاعی کشـور و طبقات حاکمه ی سـتمگر  در شـهر و ده آن چنان شـرایط اختناق آور و 
تحمیق کننده ای را ایجاد می کنند که دیگر روز به روز برای مردم غیرقابل تحمل می گردد. هرگاه سری 
به اطراف و اکناف کشور زده شود به خوبی نمایان می گردد که هیئت حاکمه در عمل وسیله ای در دست 
متنفذین و مسـتبدین و مرتجعیت شـهرها و دهاتند که این خود موجب ایجاد عدم اسـتقرار و بی نظمی 
در کشـور می گـردد و محافـل حاکمـه علی رغم این حقایق و عدم توجه به منشـأ و علت اصلی این وضع 
همیشـه سـعی کرده اند تا مسـئولیت را به عهده نیروهای نوظهور مبارز وطن پرست و ترقی خواه اصولی 
بیندازند و آزادی و دموکراسـی را از مفهوم واقعی آن تهی کنند و عرصه را برای ارتجاع سـیاه باز گذارند 
به همین جهت با اعتماد و اعتقاد راسخ و با درک و تشخیص حقانیت راه خویش، وظیفه  حکم می نماید 
که از دشـواری ها نباید هراسـید و پیگیرانه ی مبارزه ی مقدس و شـجاعانه خود را در راه دموکراسـی و 
برای انجام تغییر سریع بنیادی و کیفی در کشور ادامه داد. ولی باید خاطرنشان ساخت آنچه که می تواند 
نهضت کنونی را به هدف رسـاند، لزوم مبارزه دسـته جمعی برای بسـط و توسعه ی دموکراسی است. در 
این جا شک نیست که نیروهای ملی پیوسته چه در تظاهرات، اجتماعات، اعتصابات و چه در جراید و از 
تربیون پارلمان از حقوق و آزادی های مردم از دموکراسی و از ارزش های دموکراتیک قانون اساسی دفاع 
کرده اند. ولی با کمال تأسف باید اعالن داشت که این »دفاع« اعتراض علیه اعمال خودسرانه ی هیئت 
حاکمه ی کشور از آن جمله حکومت ها بدون شعار مبرم مشخص و بدون اتحاد و همبستگی نیروهای 

1. اصل: محتوی
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تحول طلب و وطن پرسـت و آزادی خواه و بدون پیگیری صورت گرفته اسـت. در چنین وضع و شـرایط 
همیشه تحلیل و ارزیابی نادرست از اوضاع کشور و برخوردهای متفاوت به وجود آمده است. به این معنی 
که بعضی از این نیروها بیش از این که به مسئله ی مبرم روز اهمیت دهند، بیشتر به اهداف و شعارهای 
دور خویـش پرداخته انـد و در حلقـه ی بلندپروازی شـخصی، محفلی و سـازمانی و به بهانه ی اختالفات 
ایدئولوژیکی در انجماد فکری و تنگ نظرانه ی خود گیر آمده اند و بعضی دیگر چنین استدالل می نمایند 
کـه بایـد اوضـاع سیاسـی، اجتماعی و اقتصادی کشـور را طبـق »اراده« خویش با یک ضربه  سـرنگون 
سـاخت. این گروه های اجتماعی مبارزه برای حقوق و آزادی های دموکراتیک افراد را عمل بی فایده و 
بی نتیجه می دانند و در نتیجه بیشتر لبه ی تیز مبارزه را در داخل نیروهای دموکراتیک، ملی و ترقی خواه 
به کار می برند. همچنین هستند کسان دیگری که اصاًل بنا بر بی رحمی و خشونت ارتجاع دست خوش 
یأس و ناامیدی می گردند. به عقیده ی ما این برخوردها با مصالح خلق افغانستان و رد نهضت دموکراتیک 
و ملـی کشـور در ایـن مرحلـه ی تاریخی مباینت دارد، و در واقعیت امر ناشـی از عدم اعتقـاد به مبارزه ی 
ملی، دموکراتیک، مترقی و خلقی است. درک سلیم و شرایط جامعه ی ما حکم می نماید: در حالی که 
ارتجاع با تمام قدرت و توانایی خود در جامعه مسلط است، مبارزه برای دفاع ا زحقوق و آزادی های وسیع 
دموکراتیـک و از آن جملـه در راه آزادی های مطرح در قانون اساسـی با مبارزه برای اصالحات اساسـی 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تغییر سریع کیفی و بنیادی نه تنها مباینت ندارد، بلکه دارای 

پیوند منطقی و ناگسستنی است. 
تجربه ثابت کرده که در جریان مبارزه برای دموکراسی، برای حقوق و آزادی های دموکراتیک وسیع 
افراد )آزادی بیان، مطبوعات، تظاهرات، اجتماعات، تشکیل احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی 
و غیـره( اسـت کـه می تـوان توده های مـردم را به عرصـه ی مبارزه ی دلیرانـه جلب کرد، اتحـاد آن ها و 
همبسـتگی تمام نیروهای آزادی خواه و وطن پرسـت کشـور را اسـتحکام بخشـید و در نتیجه نیروهای 
ارتجاعی و استبدادی را به هنگام و پی هم زیر ضربه گرفت و قدم به قدم به عقب نشینی واداشت، تضعیف 
کرد و باالخره زمینه ی استواری را برای یک اقدام همه جانبه، برای استقرار حکومت دموکراتیک و ملی 
تهیه دید و جنبش دموکراتیک و ملی را به پیروزی نهایی رساند. به این ترتیب مبارزه ی روزمره و وظایف 
مبرم و پالیسـی جاری را از نظر و عمل انداختن و به انتظار حوادث و جریان خود به خودی نشسـتن و یا 
صرف با دادن شعارهای نهایی و مغازله با الفاظ دل خوش کردن و به دیگران ناسزا گفتن و یا دست خوش 
کینه های شخصی، خودخواهی، یأس و ناامیدی شدن و از مبارزه دست کشیدن، هم به مبارزه ی روزمره 
و جاری و هم به مبارزه ی عمومی، هم به هدف و شعارهای مشخص مبرم و هم به هدف و شعارهای 

استراتژیک و هدف غایی لطمه ی عظیمی وارد می کند. 

تجربه ی تاریخ نشان دهنده ی این حقیقت است که اگر جنبش نیرومندی ایجاد گردد و اشخاص، 
محافل، سـازمان های ملی، دموکراتیک، وطن پرسـت و ترقی خواه کشـور متحدًا عمل کنند، می توان 
نیروهای مرتجع و مستبد کشور را در هر موقف اجتماعی و سیاسی که باشند درهم شکست. بر پیشتازان 
و پیشاهنگان جنبش است که شعار عمده و اساسی »دفاع از دموکراسی و آزادی های دموکراتیک افراد« 
را که نیروی خالق معنوی و بالقوه است، به نیروی مادی و بالفعل تبدیل کنند تا بتوان طومار ارتجاع، 
استبداد، استعمار و ستم ملی را از جامعه درهم پیچید و زمینه را برای تحول کیفی و اساسی فراهم ساخت. 
طوری که در باال اشاره گردید، به همگان معلوم است که خلق های وطن ما تاکنون در عمل و در واقعیت 
امر از ابتدایی ترین حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی و اعالمیه ی جهانی حقوق بشر که دولت 
افغانستان تطبیق آن را در کشور تعهد کرده است، محرومند و طبقات حاکمه و محافل حاکمه ی سیاسی 
کشـور هـر روز بدون احسـاس ترس و مسـئولیت با کبر و غـرور و بی رحمی در برابر حقـوق و آزادی های 
دموکراتیک مردم، با بی اعتنایی و بی پروایی برخورد می کنند، مردم را فریب می دهند و ارتجاع افراطی و 
دست  راستی را علیه جنبش و نیروهای ترقی خواه وطن پرست بیشتر تحریک می نمایند. بنابراین حقایق 
مشخص، اتحاد و مبارزه برای استقرار دموکراسی و حقوق و آزادی های وسیع دموکراتیک عمده ترین 
و ضروری ترین و ظیفه ی کنونی و وجه مشـترک تمام وطن پرسـتان و آزادی خواهان افغانسـتان اسـت. 
همچنین خاطرنشان می گردد که حتی در داخل شعارهای مبرم و ضروری هم می توان مطابق به اوضاع 
و احوال مشخص شعار مبرم تر و ضروری تری را برای اتحاد نیروهای تحول طلب و آزادی خواه دریافت 
کرد و آن را سـرلوحه ی اتحاد عمل و مبارزه ی مشـترک در برابر ارتجاع و اسـتبداد قرار داد. ارزش درک 
این مسئله ی حیاتی در این است که نخست این شعار برای توده های عظیم خلق نزدیک تر و قابل درک 
بیشتر است و دوم این که خصوصیت عمومی تری دارد و مربوط به زندگی روزمره مردم کشور ماست و از 
این طریق می توان خلق ها را برای مبارزه آماده ساخت و به مبارزه و جنبش کشانید. سوم این که هیچ گونه 
بهانـه ی اختـالف را در میان نیروهای ملی، دموکراتیک و ترقی خواهان وطن پرسـت باقی نمی گذارد و 
ایفای آن سـهل تر اسـت. پس سـؤال در این جاسـت که این شـعار مبرم تر، ضروری تر و برجسته تر برای 
اتحـاد و بـرای مبـارزه علیـه ارتجاع و اسـتبداد، در اوضاع و احوال مشـخص کنونی چیسـت؟ با در نظر 
گرفتن تجارب گذشته نظر ما چنین است که: این شعار برجسته و مشخص در وضع کنونی که مهمترین 
نقطه ی ضعف هیئت حاکمه ی افغانستان در عدم تطبیق آزادی های افراد مصرح در قانون اساسی را 
تشکیل می دهد، عبارت از شعار مبارزه برای تطبیق آزادی های افراد مصرح در قانون اساسی می باشد 
که می تواند حلقه ی وصل تمام نیروهای تحول طلب و آزادی خواه کشور که ضد استبداد، ضد ارتجاع، 
ضد ستم ملی، ضد استعمار مبارزه می کنند قرار گیرد. در صورت تطبیق این آزادی های افراد می توان 
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از یک سـو زمینه ی مقدماتی مبارزه را برای بسـط و توسـعه ی حقوق و آزادی های وسـیع دموکراتیک و 
استقرار دموکراسی تهیه دید و از سوی دیگر اعمال خودسرانه قدرت های حاکمه را افشا نمود و زمینه ی 
رشد و ارتقای شعور طبقاتی و سیاسی توده های عظیم خلق کشور را فراهم کرد. از طریق درک صحیح 
و در دسـت گرفتن این نوع حلقات و شـعارهای مشـخص روز مبارزه اسـت که به تدریج مبارزه و جنبش 
دموکراتیک و ملی ما بسط و توسعه می یابد و روز به روز نیروهای نوینی را در مبارزه به خود جذب می نماید، 
اتحاد و همبستگی نیروها استحکام می یابد و امکانات جدید و مساعدی را به وجود می آورد. بدین ترتیب 
است که می توان با مطالعه ی مجدد و تحلیل مشخص علمی اوضاع، احوال و شرایط داخلی و خارجی 
کشور این شعارها را بسط و توسعه داد، بدون این که یک لحظه هم، دیگر امکانات و احتماالت را از نظر 
انداخته یا اهداف و شعارهای عمومی و غایی را از نظر و عمل دور داشت و آن ها را با عمده ترین وظایف 
شـعارهای مبـرم و جـاری و برجسـته »معامله« کرد و یا آن هـا را طرح نکـرد و در راه آن ها مبارزه ننمود؛ 
زیرا، باید پیوسته متوجه بود که مقصود از مبارزه در راه شعارهای عمده و مبرم پیروز ساختن نهضت در 
نبردهای مشـخص و معین، در جهت و هدف شـعارهای استراتژیک است که نسبت به تغییراتی که در 
اوضاع سیاسی پیش می آید تغییر می کند. مهمترین وظیفه ی مشی جاری عبارت است از تشخیص آن 
طرق و وسایل، آن اشکار و صورت های مبارزه که بیش از همه در یک وضع و حالت معین و مشخص 
سیاسی و اجتماعی مطابقت دارد و منحیث یک حلقه ی وصل و کلید پیروزی های آتی و به مشی عمومی 
جنبش کمک قابل مالحظه می نماید. موجز این که: اکنون جنبش دموکراتیک و ملی ضد فئودالیسم و 
ضد امپریالیسم وطن ما به آن درجه ی مقدماتی از رشد خود رسیده است که در نظر تردید لزوم اتحاد و 
مبارزه ی نیروهای ضد استبداد، ضد ارتجاع، ضد استعمار و ضد ستم ملی وجود ندارد. ولی باید با کمال 
تأسف اعالن داشت که تاکنون میان نظر و عمل اتحاد، شکاف و فاصله ی عمیقی وجود دارد. هنوز هم 
کسانی هستند که بدون احساس مسئولیت در برابر خلق و وطن و جهان بینی علمی و مصالح ملی کشور 
برای وحدت و اتحاد نیروهای ملی دموکراتیک و ترقی خواه و وطن پرست شرط های ذهنی و شخصی 
و »استثنایی« را پیش می کشند و حتی لبه ی تیز مبارزه را علیه مبارزین ترقی خواه به کار می برند. به همه 
معلوم است هم اکنون قدرت های ارتجاعی کشور از این تفرقه ی نیروهای تحول طلب ملی و ترقی خواه 
وطن استفاده می کنند و حلقه ی استبداد را روز به روز فشرده تر می سازند. ما به صراحت و صداقت اعالن 
می داریـم کـه هیچ بهانه و هیچ عاملی نمی تواند سـد راه آن شـود که حداقل مبـارزه ی متحد )حتی اگر 
اکنون در مقیاس کوچک و محدودی هم باشد( برای دفاع از دموکراسی، حقوق و آزادی های وسیع و 

دموکراتیک و آزادی های مصرح در قانون اساسی به عمل آید. 
مبرهن است که »اگر« تمام اشخاص، عناصر، محافل و نیروهای آزادی خواه و وطن پرست کشور 

بر اساس یک پلتفورم )مرام( مشترک )با حفظ استقالل و ایدئولوژی( که مورد قبول همه ی نیروها قرار 
گیرد، متحدًا به دفاع از حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم افغانستان برخیزند، طبعًا جنبش کنونی 
کشور اوج می گیرد، فعالیت وسیع شروع می شود و شور و شوق مبارزه در سرتاسر کشور بسط و توسعه 
می یابـد و سـرانجام نتایج بزرگی نصیب جنبـش دموکراتیک و ملی وطن واحد ما افغانسـتان می گردد، 

دموکراسی استقرار می یابد و طومار ارتجاع، استبداد، ستم ملی و استعمار درهم می پیچد. 
پیروز باد آزادی و دموکراسی! 

سرنگون باد استبداد، ارتجاع، ستم ملی و استعمار! 

|||||||||||||||  شـماره ی هجدهم | سـال اول | 17 سـرطان 1347ـ  8 جوالی 1968 |||||||||||||||
سلطان علی کشتمند

راه صنعتی شدن کشور
صنعت مهمترین و اساسی ترین بخش تولید نعم مادی جهت رفع نیازمندی های انسان می باشد و نقش 
برجسته و تعیین کننده]ای[ را در تجدید تولید وسیع جامعه بازی می کند. صنعت در جریان تقسیم کار 
اجتماعی و در مرحله ی معین تاریخی به وجود آمد و متدرجًا از اشکال ساده و ابتدایی به مراحل عالی تری 
تکامل کرد و متناسب با تکامل آن انسان ها بر پدیده های طبیعی به صورت تدریجی غلبه حاصل کردند. 
اما، با پیدایش صنعت ماشینی جامعه ی انسانی به سرعت راه ترقی و تکامل را در پیش گرفت و پیروزی 
انسان بر طبیعت بیشتر شد. بدین وسیله انسان ها توانستند که به غرض رفع احتیاجات روزافزون خود 
به مقیاس وسیعی از منابع طبیعی بهره برداری نمایند. صنعت در طی قرون متمادی مولده بوده و باعث 
تغییـر سـیمای جوامع انسـانی گردیده اسـت. راه غلبـه بر عقب ماندگی هـای دیرینه ی اقتصـادی و رفع 

نیازمندی های مردم، صنعتی کردن کشور است. 
صنعتی کردن چیست؟

می توان گفت که تعریف اصطالح صنعتی کردن کار ساده ]ای[ نیست. زیرا اواًل صنعتی کردن یک 
پروسـه ی چندین جانبه اسـت و ثانیًا هدف آن بنا بر شـرایط کشـورهای مختلف فرق می نماید. مثاًل، در 
کشوری از طریق احداث صنایع بزرگـ  عمدتًا صنایع سنگینـ  می توان مسئله ی صنعتی کردن را حل 
کرد. در حالی که امکان دارد در موارد خاص، کشوری دیگر از طریق ایجاد صنایع متوسط و کوچک راه 
صنعتی شدن را بپیماید. کمیته ی انکشاف صنعتی ملل متحد پس از بحث و مذاکرات زیادی به تعریف 



پرچم  278279  یا سوسیالیسم یا توحش

نسبتًا جامع ذیلـ  که مورد تأیید نیروهای ترقی خواه نیز می باشدـ  برای اصطالح1 صنعتی کردن رسیده 
است: »صنعتی کردن یک پروسه ی اقتصادی است که در جریان آن منابع ملی به طور روزافزونی مورد 
استفاده قرار می گیرد تا ساختمان اقتصادی چندین رشته ای و از لحاظ تکنیکی جدید انکشاف نماید و 
قادر به عمل آوری اموال تولیدی و استهالکی و تأمین رشد سریع برای تمام اقتصاد ملی و ترقی اقتصادی 

و اجتماعی گردد.«
اهـداف عمومـی صنعتی کـردن رفع خالی بیالنس تأدیـات از طریق تولید امـوال وارداتی در داخل 
کشور، آماده ساختن تولیدات صادراتی جهت رقابت از طریق بلندبردن حاصل دهی کار، افزایش سریع 
در اسـتخدام نفـوس، بـه کار بردن معقول وسـایل و مـواد به نفع اقتصاد ملی، محو سـریع عقب ماندگی 
اقتصادی و اجتماعی کشور و غیره می باشد. اکنون باید دید که بر چه پایه ای می توان امر صنعتی کردن 
کشور را انجام داد و افغانستان به اصطالح زراعتی را به کشوری صنعتی مبدل ساخت. حقایق و تجارب 
کشورهای دیگر نشان می دهد که صنعتی کردن کشور کم رشدی چون افغانستان، مستلزم ایجاد زیربنای 
فنیـ  مادی یعنی احداث صنایع اساسی و کلیدی و بهره برداری وسیع از معادن و منابع طبیعی است که 
در پهلوی آن البته صنایع متوسط و کوچک به خصوص به مثابه ی تولیدکننده ی مواد مورد مصرف عامه 
نیـز از نظـر انداختـه نمی شـوند. در این صورت می توان تمام رشـته های دیگر اقتصاد ملی را رشـد داد و 
خواسته های مردم را به حد وفور فراهم نمود و سطح زندگی ایشان را به مقیاس وسیعی باال برد. متأسفانه 
در کشور ما چون این بنیاد مادی و فنی که اساس ترقی جامعه است، هنوز ایجاد نشده، به همین جهت 
زراعـت، صنایـع، حمل ونقل، مواصالت و غیره در وضع عقب مانده ای قـرار دارد. بنابراین، برای این که 
کشور ما صنعتی شود و در شمار کشورهای رشد یافته ی جهان قرار گیرد، برای احراز استقالل اقتصادی 
کشور قبل از همه ایجاد زیربنای مادیـ  تکنیکی ضروری است تا بر اساس آن زراعت و سایر رشته های 
صنایع مصرفی سـریعًا رشـد یابد. هرگاه رشـد زراعت توأم با تولید ماشین های زراعتی و کود کیمیاوی و 

مکانیزه کردن زراعت نباشد، کشور ما در وضع وابسته ای از لحاظ اقتصادی باقی خواهد ماند. 
همچنین، این مسـئله حائز اهمیت زیاد اسـت که پالیسـی ای باید در امر صنعتی کردن کشور اتخاذ 
گردد تا تولید اموال مورد مصرف عامه را تأمین کرده بتواند و در غیر آن برای همیشه متکی به بازارهای 
خارجی خواهیم بود، اما این را نمی توان کاماًل از طریق تورید ماشین ها و دستگاه های تولید مواد مصرفی 
انجام داد؛ زیرا عرصه ی تولید کنونی جهان و پدید آمدن رشته های جدید و خیلی متنوع صنایع به تنهایی 
مقدور نیست. به این صورت نیازمندی های روزافزون مردم را به اموال گوناگون مصرفی تأمین کرد و یا 
تنها به احداث چند رشته ی مجدد صنایع استهالکی اکتفا نمود. از آنجایی که مسئله ی صنعتی کردن 

1. اصل: اصالح

به موقف و منافع طبقات مختلف در جامعه ارتباط می گیرد، این مسئله از نظر منافع خلق کشور قبل از 
همه عبارت است از تهیه ی وسایل تولید برای رشته های مختلف تولیدی. در حالی که محافل حاکمه ی 
ارتجاعی سـعی می نمایند به سـود اسـتعمار نوین رشـد صنعتی کشور را دچار وقفه سـازند و آهنگ رشد 
اقتصادی آن را کند نمایند و افغانستان را زیر این عنوان که کشوری زراعتی است، به حیث تولیدکننده ی 
مواد خام زراعتی کماکان حفظ کنند و وابستگی آن را از لحاظ اقتصادی با امپریالیسم تحکیم و تأمین 
نمایند. کشورهای امپریالیستی در حالی که تمام وسایل عمده ی تولید را به دست خود متمرکز ساخته اند، 
موعظه می نمایند که برای کشورهای کم رشدی چون افغانستان به صرفه است که تنها زراعت خود را 
تقویـه نمایند، یعنی عماًل نقش دهکده ای را به مثابه ی تولیدکننـده ی مواد خام برای انحصارات عظیم 

صنعتی آن ها، بر اساس تقسیم بین المللی کار سرمایه داری بازی کنند. 
متخصصین و مشاورین امور اقتصادی کشورهای سرمایه داری در افغانستان پیوسته تلقین می کنند 
که راه پیشـرفت کشـور احداث چند رشـته ی معین صنایع سـبک و کوچک بر پایه ی مصرف مواد خام 
زراعتی می باشد که در اثر آن اصطالح ایجاد پروژه های کوچک سریع الثمر صنعتی اخیرًا خیلی معمول 
گردیده است. در کتاب سومین پالن پنج ساله ی اقتصادی در بخش معادن، انرژی و صنایع گفته می شود 
که: »... در پالن سوم به احداث صنایع خفیفه که تحت شرایط موجوده بیشتر میسر است، قدامت داده 
شده است...« و در جای دیگر این تذکار یافته: »طی پالن سوم احداث و تأسیس پروژه های سریع الثمر 
صنایع از طریق سرمایه گذاری خصوصی و انکشاف صنایع دستی در نظر گرفته شده است.« به همین 
جهت عماًل در برابر ایجاد دستگاه ذوب فلز در کشور به تحریک و »تحلیالت اقتصادی )!(« مشاورین 
غربی کارشـکنی صورت می گیرد و عمدًا کارخانه جات جنگلک که ]دارای[ دسـتگاه های مجهز برای 

ماشین و سامان سازی در افغانستان می باشد، به سقوط کشانیده می شود.
صنعتی کردن در جهان کنونی »که بار دیگر انقالب فنی بزرگ در آن انجام می گیرد و سیبرنتیک و 
ماشین های الکترونی بر عرصه ی تولید و اقتصاد حاکم می شود، نیازمند تراکم سرمایه های بزرگ است و 
شرط اولیه و اساسی الزم برای صنعتی کردن تراکم سرمایه می باشد. اما، در افغانستان از یک طرف بنا 
بر مداخالت و غارت امپریالیستی طی سالیان متمادی و از جانب دیگر در اثر سیاست های غلط اقتصادی 
حکومت ها هیچ گونه اقدامی برای تراکم سـرمایه صورت نگرفته، بلکه برعکس با بازگذاشـتن قسمتی 
از سـرحدات کشـور، تعقیب سیاسـت درهای باز در اقتصاد، فرار و خروج قسـمت زیاد سرمایه از کشور و 
مصرف قسمت دیگر آن در امور غیرتولیدی از قبیل خانه سازی و غیره، تراکم سرمایه به وجود نیامد که 
بر اساس آن رشته های متنوع صنایع ایجاد می گردید. چند رشته ی محدود صنایع داخلی هم که موجود 
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است، چون مورد حمایت قرار نگرفته، تقریبًا بدون استثنا در حالت رکود و حتی ورشکستگی1 قرار دارند. 
چگونه می توان راه صنعتی کردن کشور را گشود؟ 

به سؤال اساسی که پاسخ داده شود این است که چه نوع بنیاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زمینه 
را برای صنعتی کردن موفقیت آمیز و سـریع کشـور فراهم آورده می تواند و آیا انجام این امر از طریق راه 
رشد سرمایه داری امکان پذیر است؟ در وضع کنونی که جامعه ی ما از لحاظ اقتصادی عقب مانده است، 
امکانات صنعتی شدن را از طریق سرمایه داری ندارد و بنابراین راه صنعتی کردن کشور کم رشد ما همان 
راهی نیسـت که انگلسـتان و فرانسـه یا آلمان و جاپان طی کرده اند؛ چه امکانات آن برای کشـورهای 
کم رشد میسر نیست. طبقات استثمارگر و بالخصوص بورژوازی نوظهور قادر به از بین بردن عقب ماندگی 
اقتصـادی نمی باشـند و بـا سـرمایه گذاری صرفًا خصوصی، مسـئله ی صنعتـی کردن کشـور در همان 
کـوره راه صنایع مصرفی سـبک سـردرگم خواهد ماند و رقابـت خارجی و بازبودن دروازه های کشـور به 
این سرمایه گذاری ها میدان وسیع نخواهد داد و در نتیجه عقب ماندگی ما باز هم بیشتر خواهد شد. کار 
صنعتی کردن کشور کم رشدی چون افغانستان باید بر پایه ی اتخاذ راه رشد غیرسرمایه داری، برپایه ی 
بسط و توسعه ی سکتور دولتی استوار شود که شرط اساسی تراکم سرمایه در آن موجود می باشد. چنان که 
در شماره ی چهارم و پنجم جریده ی پرچم زیر عنوان »یک نظر اجمالی بر منابع مالی پالن« طرق تراکم 
سـرمایه از منابع داخلی و خارجی جهت تمویل یک رشـته پروژه های باثمر اقتصادی بر وفق منافع خلق 

زحمتکش افغانستان تحلیل و نشان داده شده که خواننده می تواند یک بار دیگر به آن مراجعه نماید. 
نیروهـای اجتماعـی و سیاسـی]ای[ کـه قـادر بـه صنعتی کردن کشـور هسـتند، از طریق راه رشـد 
غیرسـرمایه داری می تواننـد بـه ایـن مأمول2 برسـند. پرابلم صنعتی کـردن در این صـورت به حیث یک 
وظیفه ی ملی با اشتراک مستقیم اکثریت زحمتکشان یا آمادگی مردم برای فداکاری و تحمل مشکالت 
موقتی به خاطر آینده ی تابناک و روشـن حل می گردد. با اتخاذ چنین مشـی اسـت که تحوالت عمیق و 
اساسی در تولید صورت می گیرد و بر اساس رشد همه جانبه ی منابع طبیعی خود کشور استفاده ی صحیح 
از مواد و سرمایه صورت گرفته می تواند و بنیاد مادیـ  فنی صنعتی کردن کشور همراه با الکتریفیکاسیون 
ـ انکشـاف صنایـع برقـیـ  روز به روز وسـیع تر ریخته می شـود و حکومت دموکراتیک و ملـیـ  که رهبری 
صنعتی کردن بر طبق پالن علمی جامع را به دست خواهد داشتـ  سرمایه ی خصوصی ملی را نیز در 
حدود معینی به مجرایی سـوق خواهد داد که به اجرای طرح های اساسـی صنعتی کردن کمک کند و 
در واقع مکمل آن باشد. در چنین شرایطی است که سیاست محکم حمایت از صنایع موجود داخلی در 

پیش گرفته می شود. 
1. اصل: ورشکست

2. امید داشته شده؛ امید و انتظار؛ آرزو، آرمان

طبیعی ست که در دوران صنعتی کردن محدودیت های معینی در مورد برخی اموال به وجود می آید و 
شاید بعضی ویترین های مغازه های شهر کابل رنگینی و زرق وبرق خود را از دست بدهد و تفاخرات اقشار 
تجمل پرست باالیی جامعه کاماًل ارضا نشود. این نکته را باید در نظر داشت که تجدید اقتصاد یک پایه ی 
ما که میراث اسـتعمار و شـیوه ی اداره ی اسـتعماری و غیرملی می باشد و صنعتی کردن آن به یک بازار 
وسیع و سرمایه ی کافی ضرورت دارد. بنا بر محدودیت مالی داخلی، قلت تجربه و پرسونل کافی ماهر 
ناممکن است به تنهایی بتوان رشد سریع اقتصادی را تأمین کرد استعمار نوین را که در کمین است، طرد 
نمود. به همین جهت است که همکاری اقتصادی و تخنیکی کشورهای سوسیالیستی یک امر تصادفی 
نه، بلکه یک ضرورت حیاتی است که همکاری بین آن کشورهایی که با تمایالت استعمار نوین مخالفند 
و اقتصاد خود را به شکل مترقی تجدید ساختمان می دهند، باثمر و دوامدار بوده است و ما می توانیم که با 
بسط و توسعه ی این نوع همکاری اتکا خود را به بازار جهانی سرمایه داری کمتر سازیم و در نتیجه موقف 
بهتری به دسـت آورده و کشـور را از سیسـتم تقسیم کار بین المللی سرمایه داری جدا سازیم و به صورت 

اساسی وضع اقتصادی خود را بهبود بخشیم. 
در پایان می توان گفت که انجام امر مهم صنعتی کردن کشور که یک مسئله ی حیاتی است، مستلزم 
آن است که یک حکومت واقعًا ملی و دموکراتیک در این مرحله ی تاریخی بر سر کار باشد و رهبران آن 
نیازمندی های واقعی اقتصادی و اجتماعی جامعه را درک کنند و کشور را در مسیر رشد غیرسرمایه داری 
که یگانه طریق ریالسـتیک رشـد می باشـد سـیر دهند. ولی در شـرایط فعلی هدفی به جز تأمین منافع 
آزمندانه ی فردی و طبقاتی و منافع حامیان امپریالیسـتی مطمح نظر نیسـت. تنها مبارزه ی متشـکل و 
پیگیر کشور ما را به راه رشد که ضامن استقالل ملی است سوق خواهد داد و روزی که ما بتوانیم با ایجاد 

صنایع بزرگ و اساسی بر روی پای خود بایستیم فرارسیدنی است. 

|||||||||||||||  شماره ی بیست وپنجم | سال اول | 9 سنبله 1347ـ  31 آگست 1968 |||||||||||||||
ببرک کارمل

دو برخورد و خط مشی متضاد در مسئله ی ملی پشتونستان
یک مسئله و دو برخورد و خط مشی متضاد.

مسئله ی پشتونستان و برخورد نادرست محافل حاکمه ی افغانستان با آن:
بنابر نفوذ استعمار و سلطه ی طبقات حاکمه ی ارتجاعی و اداره ی استبدادی در کشور، بنابر ماهیت 
طبقاتی حکومت های افغانستان، برخورد هیئت حاکمه ی کشور در مسئله ی ملی پشتونستان جهت و 
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ماهیت نیم بند ملی و غیردموکراتیک، نااستوار و نادرستی داشته و دارد که به صورت فرمول بندی شده، 
خطوط اساسی آن، که قابل انتقاد شدید می باشد، قرار آتی است: 

- مسئله ی سرحد آزاد )پشتونستان آزاد( بعد از دهه ی اول استقالل در اثر توطئه ی خائنانه ی استعمار 
و ارتجاع، مطمح نظر و عمل قرار نگرفت، زیرا افغانسـتان نه تنها نتوانسـت در جبهه ی ضد اسـتعمار و 

امپریالیسم به پا خیزد، بلکه در نتیجه خود نیز به حیث یک کشور وابسته باقی ماند. 
- مسئله ی پشتونستان بر مبنای اصول علمی حل مسئله ی ملی و اصل »حق تعیین سرنوشت ملل تا 
سرحد جدایی« و در جریان واحد جنبش انقالبی ملی کشورهای تحت استعمار، هم زمان با استقالل طلبی 

خلق های کبیر هند طرح نگردید و هیئت حاکمه ی افغانستان »عنصر وقت« را تشخیص نداد. 
در زمان تجزیه ی نیم قاره ی هند و پاکستان، ملت پشتونستان در اثر سیاست ددمنشانه ی استعماری 
در برابر انتخاب در راه مشکل مذهبی قرار گرفت، و قایع انقالب در نیم قاره ی هند با سرعت فوق العاده 
بسـط و توسـعه می یافـت و نیروهـای ملی انقالبی خلق پشتونسـتان و بلوچسـتان برای تأمیـن آزادی  و 
اسـتقالل در نضج و اوج نهضت خود بودند، ولی حکومت آن وقت افغانسـتان هنوز در کابوس استعمار 
گرفتار بود و به کوچکترین اقدام مؤثر در زمینه ی دست نزد. در حقیقت از لحاظ منطق زمان، تاریخ قیام 
ملی و مسلحانه ی خلق پشتونستان به خاطر آزادی و استقالل، در همان اوضاع اغتشاش آمیز روزهای 
تجزیه ی هند بود. در آن زمان حکومت افغانستان از یک سو و نیروهای ملی، انقالبی خلق پشتون و بلوچ 
از سـوی دیگر موضوع اسـتقالل ملی پشتونستان را توأم با قیام بالدرنگ مسلحانه و یا غیرمسلحانه ی 
مؤثر طرح نکردند، که می توان آن را یک اشـتباه جبران ناپذیر تاریخی به شـمار آورد. بالعکس مسـئله ی 
پشتونستان از طرف هیئت حاکمه ی افغانستان وقتی مورد »توجه« قرار گرفت که دیگر استبداد و ستم 
ملی و سیاست خون و آهن حکومت دست نشانده ی امپریالیسم انگلیس یعنی پاکستان باالی خلق های 
پشتونستان و بلوچستان تسلط یافته بود و جنبش انقالل ملی مردم، وحشیانه سرکوب گردید )واقعه ی 

قهرمانانه و خونین چهار سده و زندانی شدن بیش از چهارده هزار آزادی خواه پشتونستان محکوم.(
- ده ها سـال سیاسـت خارجی یک جانبه ی کشـور و وابستگی آن با امپریالیسـم از یک سو و اختناق 
جنبش آزادی بخش پشتونسـتان از سـوی دیگر، باعث آن گردید که در نتیجه مسـئله ی پشتونسـتان از 

جریان جنبش های رهایی بخش ملی و مترقی جهان منفرد باقی ماند و مقام بین المللی را حایز نگردید. 
- در داخل افغانستان مسئله ی ملی پشتونستان به شکل دموکراتیک و ملی از پایین در میان خلق 
طـرح نگردیـد، بلکـه از »بـاال« در تحت یک نوع نظارت پولیسـی، به صورت رسـمی و تشـریفاتی طرح 
شـد و در نتیجه موانعی در برابر اقدام خالق خلق های افغانسـتان در زمینه ی نهضت نجات بخش ملی 
پشتونستان به وجود آمد، در حالی که در جریان دهه ی دوم بعد از استقالل، صدها فرزند صدیق وطن از 

اقوام مختلف کشور و قهرمانان آزادی جان های خود را در راه رهایی سرحدات آزاد )پشتونستان( از یوغ 
استعمار کهن و ارتجاع فدا کردند و در زندان های سیاه و یا در زیر چوبه های دار جان دادند. 

- طرح مسـئله ی ملی پشتونسـتان از طرف محافل حاکمه ی کشـور به نحوی صورت گرفت که از 
یک سو موجب استحکام استبداد و ارتجاع گردید و از سوی دیگر باعث شیوع افکار فاشیستی و شؤنیسم 
عظمت طلبانه و تعقیب سیاسـت تبعیض در میان خلق های نجیب و زحمتکش افغانسـتان شد و شوق 

خلق های کشور را درباره  تضعیف نمود.
- جنبش آزادی بخش ملی پشتونستان در یک مسیر و یک جریان با جنبش دموکراتیک و ملی ضد 

فئودالیسم و ضد امپریالیسم خلق های افغانستان قرار نگرفت.
- محافل حاکمه ی افغانسـتان سـعی فراوان مبذول داشـتند تا مسئله ی پشتونسـتان را در کنترل و 
انحصار فئودال های مرتجع و مستبدین محلی و عناصر فاسد و رشوه خوار و معامله گران دو جانبه بین 
افغانستان و پاکستان و عمال کهنه کار استعمار و جیره خواران به پیش ببرند و هرگونه فعالیت نیروهای 

ملی دموکراتیک و مترقی خلق را خنثی سازند. 
- محافـل حاکمـه ی افغانسـتان ابتـکار به خـرج ندادند تـا نهضت رشـد یابنـده ی آزادی بخش ملی 
پشتونسـتان با نبرد مسـلحانه و قطعات پارتیزانی پشتونسـتان آزاد و مبارزات مسـالمت آمیز پشتونستان 

محکوم در یک جبهه و در تحت یک رهبری واحد پیشاهنگ جنبش انقالبی ملی توأم گردد.
- محافل حاکمه ی افغانسـتان تصمیم نگرفتند تا طبق روحیه ی فیصله های شـورای ملی دوره ی 

هفتم و دو لویه جرگه ی اخیر، زمینه ی تشکیل حکومت آزاد ملی پشتونستان را تدارک ببینند. 
- هیئت حاکمه ی افغانستان قادر بدان نشد که از نفوذ و تجاوز روزافزون نیروهای استعمارگر پاکستان 
به پشتیبانی نیروهای سنتو و سیاتو، در رأس آن امپریالیسم آمریکا، در سرحدات آزاد )پشتونستان آزاد( 

جلوگیری کند. 
این وضع از یک سو باعث تضعیف جبهات مبارزه ی رهایی بخش در پشتونستان آزاد گردید و از سوی 

دیگر بر تمامیت ارضی کشور لطمه وارد نمود. 
- حکومت های افغانسـتان طی مدت بیسـت سـال بعد از تجزیه ی هندوستان قادر نشدند که توجه 
جـدی محافـل بین المللـی را به جانب جنبـش آزادی بخش ملی پشتونسـتان معطوف سـازند. این تنها 

شوروی بود که از حل مسالمت آمیز مسئله ی ملی پشتونستان به حیث پرنسیپ دفاع کرد. 
موجـز این کـه محافـل حاکمـه ی افغانسـتان از تـرس بیـداری خلق هـا و اوج گیری نیـروی نهضت 
دموکراتیک و ملی در داخل و جنبش آزادی بخش ملی خلق پشتون و بلوچ پیوسته سعی کرده است تا 
سیاست صوری و نیم بند خود را تا حدود استحکام خویش و مقرون به صالح و به نفع طبقه ی حاکمه ی 
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افغانستان تعقیب و تأیید نماید. 
برخورد و خط مشی دموکراتیک خلق در مسئله ی ملی پشتونستان:

تجربه ی تاریخ مبین این حقیقت تلخ و جان گداز اسـت که اسـتعمار و هیئت های حاکمه ی مرتجع، 
پیوسته سعی ورزیده اند تا به مقصد حراست امتیازات مادی و معنوی خویش و ایجاد تفرقه های ملی در 

میان خلق کارگر، از سیاست ستمگری ملی پشتیبانی کنند.
عالوه بر آن امپریالیسم به اشکال کهن و نوین سیاست استعماری به کوشش خود برای تابع کردن 
ملل می افزاید و پیوسته به اتفاق هواداران داخلی خویش ستمگری ملی را تشدید می کند. این سیاست 

اسارت آور، در سیر تاریخ ملی افغانستان و پشتونستان به وضاحت دیده می شود.
تنها بر مبنای مبارزه ی طبقاتی و در جریان ساختمان نظام نوین اجتماعی امکان پذیر است که برنامه ی 
مترقـی مسـئله ی ملـی اجرا و بـرادری و اتحاد کامـل خلق های یک وطـن واحد، به صـورت داوطلبانه 
برقرار گردد و با جبران عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی و تسـاوی حقیقی در رشـته های سیاسـت و 
اقتصاد و فرهنگ نفاق و تفرقه های ملی از بین برود. ستم ملی که محصول شرایط نظام های فئودالی 
و سرمایه داری و نفوذ و تسلط استعمار و امپریالیسم در جهان است، با تحقق اصل »حق تعیین سرنوشت 

ملل تا سرحد جدایی« از بین رفته می تواند. 
معهذا، باید خاطرنشان ساخت که: »حل مسئله ی ملی و حقوق ملل در تعیین سرنوشت شان تا سرحد 
جدایـی و اسـتقالل را نمی تـوان با مسـئله ی صالح بودن جدایی فالن یا به همان قـوم و ملت، در فالن 
یا به همان زمان مخلوط کرد«. مسـئله ی ملی فقط بر اسـاس مبارزه ی طبقاتی زحمتکشـان و با ارتباط 
بـا مبـارزه ی آزادی بخش ملی ضد اسـتعمار و امپریالیسـم می تواند به صورت علمی حـل و فصل گردد. 
باید تذکر داد که مسئله ی ملی همیشه خصلت یکسان ندارد و جنبه ی وظایف جنبش انقالب ملی در 

دوره های مختلف رشد و تکامل اجتماعی و جنبش و انقالب تغییر می کند. 
جریـان دموکراتیـک خلق افغانسـتان در مدت کوتاه حیات سیاسـی خود، بر مبنای اصـول و احکام 
جهان بینی علمی و بر اسـاس وظیفه ی ملی و بین المللی خویش، به شـیوه ی مترقی و وطن پرسـتانه و 
دموکراتیک و ملی، خط مشی خالق و ابتکاری خود را درباره ی حل مسئله ی پشتونستان دلیرانه طرح 

کرده و آن را از طریق مبارزه ی پارلمانی و خارج پارلمانی مجدانه در عرصه ی عمل قرار داده است. 
خطـوط اساسـی مشـی دموکراتیـک خلـق در مسـئله ی ملـی پشتونسـتان بر مبنـای اصـل مرامی 

دموکراتیک خلق که می گوید:
»اشـغال گران امپریالیسـت بریتانیـا خط اسـتعماری نام نهـاد دیورنـد را در سـال )1893 ع( بر قلمرو 
سیاسی افغانستان خالف اراده ی خلق های آن تحمیل کرد و در نتیجه یک قسمت از ساحه ی مملکت 

ما را از پیکر آن جدا نمود. از آن تاریخ تاکنون جنبش های ملی ضد استعماری و امپریالیستی خلق های 
پشتونستان به صورت مستمر و مداوم جریان دارد. نیروهای ترقی خواه دموکراتیک خلق افغانستان به 
پیروی از اصل »حق تعیین سرنوشت ملل« از جنبش رهایی بخش ملی خلق های پشتونستان پشتیبانی 

می کند«؛ عبارت است از:
1- دفاع پیگیر و دلیرانه از جنبش آزادی بخش ملی خلق پشتونستان و بلوچستان به رهبری نیروهای 
صدیق ملی و ترقی خواه دموکراتیک و پیشرو ضد ارتجاع و ضد امپریالیسم در یک جریان وسیع توأم با 
جنبش دموکراتیک و ملی خلق های افغانسـتان و مبارزه علیه هر گونه تمایالت فاشیسـتی و شؤنیسـم 

عظمیت طلبانه و سیاست الحاق طلبی و تبعیض و ستم ملی.
2- اتحاد و همبستگی تمام نیروهای طرفدار آزادی و استقالل و دموکراسی در داخل افغانستان و 
پشتونستان و بلوچستان در یک صف جهانی با بشریت مترقی پیشاهنگ و نهضت کارگری و نیروهای 
جنبش آزادی بخش ملی در آسـیا، آفریقا و آمریکای التین که در مبارزه با امپریالیسـم و به خاطر صلح، 

استقالل ملی، دموکراسی و آزادی ملت ها و سوسیالیسم به پیش می روند. 
3- مبارزه علیه پکت های نظامی سنتو و سیاتو در همجواری افغانستان و تأیید پروگرام و خط مشی 
احزاب و نهضت های ترقی خواه دموکراتیک ضد اسـتعمار کهن و نوین و امپریالیسـم در پشتونسـتان و 

بلوچستان و پاکستان.
4- شرکت دادن و به شور و شوق آوردن خلق ها، اعم از کارگران، دهقانان، پیشه وران، عناصر ملی 
ترقی خواه دموکراتیک و وطن پرست و روشنفکران در یک جبهه ی متحد آزادی بخش ملی پشتونستان 
و کوتاه کردن دست فئودال های مرتجع، کمپرادورها، خائنین، مرتجعین و مستبدین در نهضت انقالب 

ملی پشتونستان و بلوچستان. 
5- تا حدود امکان جستجوی طرق حل مسالمت آمیز مسئله ی پشتونستان، بدون این که شکل دیگر 

مبارزه ی )قهرآمیز( از نظر انداخته شود. 
در خاتمه با بانگ رسا اعالم می گردد که حل مسئله ی ملی پشتونستان و نهضت دموکراتیک و ملی 

افغانستان باالی یکدیگر تأثیر متقابل دارند.
استقرار صلح در این منطقه ی جهان، تحکیم استقالل ملی، تأمین آزادی و استقالل پشتونستان و 
بلوچستان قویًا در شرایطی امکان پذیر است که: )1( پیوسته سیاست و موقف بین المللی افغانستان به 
صورت روزافزون، نه تنها نسبت به سیاست خارجی ایران و به خصوص پاکستان ماهیت مترقی و ضد 
امپریالیستی نیرومندی را حایز باشد، بلکه به صورت روزافزون باید به جهت سیاست مترقی بسط و توسعه 
یابد و )2( در داخل سطح آهنگ سریع رشد اقتصاد ملی و تکامل اجتماعی و فرهنگی و دموکراسی کردن 
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کشور و ترقی اجتماعی و رفاه خلق های افغانستان، بدون تبعیض و ستمگری ملی، وسیعًا تأمین گردد. 
پیروز باد جنبش دموکراتیک و ملی افغانستان و جنبش آزادی بخش ملی پشتونستان و بلوچستان در 

جریان عظیم جنبش های انقالبی ضد ارتجاع و ضد امپریالیسم. 

|||||||||||||||  شماره ی بیست وششم | سال اول | 18 سنبله 1347ـ  9 سپتامبر 1968 |||||||||||||||
غرجستانی

احتکار و قلت غله
بنا بر وضع خیلی عقب مانده ی زراعت در کشور، تناسب رشد تولیدات زراعتی با نیازمندی های روزافزون 
مردم ما به مواد اولیه ی زراعتی و افزایش سریع نفوس هماهنگی ندارد. با آن هم مقادیر بیشتر غله توسط 
مالکین بزرگ، سودخواران، جالبان 1و محتکرین تصاحب گردیده و به دست ایشان تمرکز پیدا می نماید. 
بدین جهت دهقانان بی بضاعت و زحمتکشان ده همه ساله فشار کمبود غله را بر دوش خود به سختی 
احساس می نمایند و مجبورند که در نیمه ی سال یا به سود فاحش و سنگین، پول و غله به قرضه بگیرند 
و یا حاصالت ناچیز آینده ی خود را به قیمت های ارزانی قباًل به سلم بفروشند. برای اکثریت اهالی شهرها 
اصـاًل تهیـه ی آرد و نـان معضله ی بزرگی به شـمار می رودـ  توجه کنید: عاید متوسـط روزانه ی اکثریت 
زحمتکشـان شـهر بیشـتر از 20 افغانی نیسـت؛ هرگاه تعداد خانواده ی یک نفر از زحمتکشـان را 5 نفر 
بشماریم و قیمت یک قرص نان هم 3 افغانی است و یا قیمت یک سیر آرد دست کم 60 افغانی، حساب 

به دست شما. تنها مصرف نان خشک این خانواده ی رنجیده را با این عاید پوره نمایید!. 
مالکین و محتکرین بی رحم از این مجبوریت مردم که خواهی نخواهی حداقل نان خشـک بخور و 
نمیر را باید به دست آورند، استفاده ی ناجائز کرده، شرایط سنگینی را بر مردم تحمیل می نمایند و در پی 
آنند که پیوسـته قیمت ها را از طریق باال نگه داشـتن تقاضا برای غله و محدود کردن عرضه ی آن، در 
سطح بلندی حفظ و یا آن را باز هم ارتقا بخشند. از اینجاست که احتکار غله از گذشته ها به این طرف به 
حیث منبع پردرآمدی برای عاملین آن و وسیله ی اعمال فشار کمرشکن بر مردم بینوای ما درآمده است. 
محتکرین همه ساله مقادیر زیاد غله را جهت احتکار و فروش آن به قیمت های سرسام آور در مواقعی که 
کارد قحطی و گرسنگی به استخوان مردم رسیده باشد، در گدام های نمناک، چاه ها و زیر تل های2 خاک 
پنهان می نمایند. چه بسا اتفاق افتاده که هزاران خروار گندم حاصل کار پرمشقت دهقانان تهیدست و 

1. کسی که بنده و برده را از شهر به شهر دیگر برای فروش ببرد؛ جلب کننده؛ به طرفی 

کشنده
2. توده ی بزرگ خاک یا شن؛ تپه؛ پشته

زحمتکش کشور این ذخایر و انبارها سیاه گردیده و پوسیده است. در حالی که قلت و کمبود غله در کشور 
به شدت محسوس بوده. 

اکنـون ایـن وضع برای مردم غیرقابل تحمل گردیده اسـت. مگر تا چه وقت می تـوان مردم را فریب 
داد که دسـت نگر کشـورهای دیگری باشـند و سـطح تولیدات زراعتی در داخل این قدر عقب مانده نگه 
داشته شود و محتکرین و مالکین بزرگ با دست آزاد به چپاول مردم بپردازند. اقدام اولی قاطع در این 
زمینه کوتاه کردن فوری دست محتکرین بی رحم، استقرار قیم عادالنه برای غله و به خصوص گندم و 
احداث سیلوها و گدام های عصری در تمام شهرهای کشور می باشد. ضرورت به اثبات نیست که سیلوها 
برای نگه داشت غله، جلوگیری از ضایعات و تنظیم قیمت های آن حائز اهمیت فراوان است که بهترین 
نمونه ی آن سیلوهای کابل و پلخمری است که مجموعًا گنجایش 70 هزار تن غله را دارا بوده و هر یک 
با تمام وسایل عصری ماشینی مجهز می باشد که می تواند برای مدتی بیشتر از 10 سال گندم را بدون 
این که فاسد و پوسیده گردد حفظ نماید. این سیلوها به انضمام یک آسیاب و یک کارخانه ی مختلط بزرگ 
نان پزی در جوار سیلوهای کابل در زمره ی اولین کمک های مساعد اقتصادی و تخنیکی کشور بزرگ 
دوسـت و همسـایه ی ما اتحاد شـوروی است که از آغاز تا کنون نقش پرثمری را انجام داده اند و در عین 
حال خیلی باصرفه بوده و طی 9 سال کار مجموعًا یک مرتبه بیشتر از میزان عمومی مصارف ساختمان 
آن ها مفاد خالص بار آورده اند و کارخانه ی نان پزی به تنهایی به اندازه ی تقریبًا دو برابر مخارج ساختمانی 

خود نفع داده است. 
نقـش مثبـت و ثمربخـش سـیلوها، آسـیاب و فابریکه ی نان پـزی در حیـات روزانه ی مـردم و در امر 
جلوگیـری از قحطـی و نایابـی مطلق نان در شـهر کابل خیلی مشـهود و معلوم اسـت. با بـه کار افتیدن 
فابریکه ی نان پزی یکی از مشـکالت عمده ی اکثر شـفاخانه ها، مؤسسات، مکاتب لیلیه و به خصوص 
مراکز عسکری که قباًل در آن نان به صورت غیرصحی تهیه می گردید و موجب آزار و اذیت سپاهیان و 
مردم می شد، تا حدود زیادی رفع گردید و سهولت های زیادی را برای آن ها به وجود آورد. بنابرآن ایجاب 
می نماید که نه تنها از سیلوی مرکز و ملحقات آن در جهت مصالح مردم استفاده ی درست و همه جانبه 
به عمل آید، بلکه الزمه ی آن اسـت که شـبکه ی وسـیعی از این نوع تأسیسات در سرتاسر کشور بسط و 
گسترش یابد؛ چه هنوز در تمام شهرهای مملکت نان غیرصحی به مردم عرضه می گردد. هنوز هزاران 
آسیاب آبی فرسوده که میراث دورآن های اولیه ی زندگی بشری است گندم و سایر غلجات را با خاک، 
ریگ و کثافات آن ها یکجا آرد کرده به خورد مردم می دهند و هزاران هزار سیر گندم هم اکنون در گدام ها 
و زیر تل های خاک که در قبض محتکرین آزمند، سودخواران حریص و مالکین بزرگ ستمگر می باشد، 

انتظار قیمت های بلندتر و سودهای نارواتری را می کشند. 
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بـه نتیجـه رسـاندن این خواسـت های خیلـی فوری مـردم که بایـد از لحـاظ خواروبار تأمیـن گردند، 
قیمت های عادالنه ای برای مایحتاج زندگی و به خصوص آرد و نان که ماده ی اولیه و اساسـی غذایی 
اکثریت عظیم مردم ما را تشکیل می دهد، تعیین و مستقر گردد، قحطی و گرسنگی از جامعه محو شود، 

فقط از طریق مبارزه ی پیگیر خود مردم در زمره ی سایر خواست هایشان امکان پذیر است. 

|||||||||||||||  شـماره ی سـی وچهارم | سال اول | 13 عقرب 1347ـ  4 نوامبر 1968 |||||||||||||||
ببرک کارمل

آزادی لسان
اصل آزادی زبان عبارت از آن اسـت که تمام مردم حق داشـته باشـند به زبان مادری و مروج خود حرف 
بزنند، علم بیاموزند، نشرات نمایند، مکاتبه کنند و در محاکم از خود دفاع نمایند. از نظر پرنسیپ نمی توان 
هیچ کسی را جبرًا1 وادار به آموختن تکلم و نوشته به زبان دیگری نمود )غیر از آنچه که ماهیت تعلیمی 
دارد و در اینجا موضوع بحث ما نیست.( در شرایط تسلط استعماری و در تهاجمات سابق چنین مرسوم 
بود )حتی تاکنون به اشـکال مختلف در جوامع طبقاتی معمول اسـت( که وقتی یک ملت یا قوم تحت 
تهاجم و تسـلط ملت و یا قوم حاکم قرار می گرفت، زبان مادری و فرهنگ ملی ملت یا قوم تحت سـتم 
مورد تحقیر قرار گرفته و کوشش می شد که به زور سر نیزه محو شود و لسان ملت یا قوم ستمگر برایشان 
تحمیل گردد، تمام امور دوایر حکومتی، دفاتر مالیاتی و اداری، محاکم و مکاتب به آن لسان برگردانده 
شـود. مقرر می گردد که نامه ها، مکاتیب و عرایض به ادارات مقامات رسـمی به زبانی که مردم به آن به 
هیچ آشنایی نداشتند تحریر یابد و حتی مردم وادار گردند که جبرًا به آن تکلم نمایند. همچنان از طرف 
ملیت ها و اقوام حاکم در درون جامعه نیز بر ملیت ها و اقوام دیگر و اقلیت ها که در یک سرزمین مشترک 

و مادری به سر می بردند، رویه ی بدتر از آن صورت می گرفت. 
پر واضح اسـت که این رویه ی ظالمانه عالوه بر اسـتخفاف بزرگی که بر ملل محکوم بود، باعث آن 
می گردید که تمام غنای علم و فرهنگ ملل و امکانات انکشاف آن از میان برود و یا لطمه ی سنگینی 
بر آن وارد آید تا در همان مراحل ابتدایی انکشـاف خود باقی بماند، بسـیار استعدادهای پرنبوغ اقلیت ها 
و ملت های ستمدیده و محکوم، در نطفه محو گردد. نمونه هایی از چنین فشارها و ستمگری های ملی 
در تاریخ و حال زیاد است، که به طور مثال می توان فجایع و بدبختی هایی را که ستم استعمار انگلیس بر 
مردم هند و پاکستان تحمیل کرد، از رشد و انکشاف السنه ملی جلوگیری نمود و در عوض آن نفاق های 

ً 1. اصل: اجبارا

ملـی و لسـانی را دامـن زد، یـادآوری نمود که امروز جامعه ی هند از ناحیه ی لسـان ها و صورت حل این 
مسـئله مواجه به مشـکالت عظیمی می باشـد. با اسـتفاده از این نظر و اسـتنباط غلط، توسط محافل و 
عناصـر محاکـم ارتجاعی کوشـش می شـود که بـا تمام قدرت و وسـایل دست داشـته، فرهنـگ زبان و 
خصوصیات ملی یک ملت، ملیت یا یک قوم سرکوب گردد. بدین جهت است که مسئله ی آزادی ملت ها 
از یوغ استعمار، ستم و استبداد و وابستگی های گوناگون بر اساس حق تعیین سرنوشت ملل به صورت 
یک مسـئله ی حاد و اوج گیرنده ی جهان امروزی درآمده اسـت. ایدئولوگ های مرتجع و بورژوایی سعی 
می ورزند که حل مسئله ی ملی را به صورت غلط و به اشکال کهنه ی آن تبلیغ نمایند؛ زیرا، مصالح و دوام 
حاکمیت طبقات حاکمه را در آن می بینند، ولی جهان بینی علمی و نوین ثابت می سازد که طبیعی بودن 
عدم تسـاوی میان ملل و خصومت ملی ادعایی سـت بی پایه و امری سـت مصنوعی که زاییده ی شرایط 
ناجور اجتماعی و اقتصادی می باشـد. ملت ها و اقوام از نژادهای مختلف می توانند با وارد آمدن تحول 
کیفی و بنیادی در زندگی مادی و اقتصادی ایشان که بر پایه ی تغییر در روابط تولیدی به سود طبقات 
محروم جامعه صورت می پذیرد، در کمال صلح و آرامش و وحدت و هماهنگی در کنار هم، در یک وطن 
به سر برند. آنچه را ایدئولوگ های مرتجع و بورژوایی ادعا می نمایند که مسئله ی ملی و لسان حل ناشدنی 
است و خصومت ملی پا برجا می ماند، تا آنجا صحیح است که سیستم های مبتنی بر طبقات و استثمار 
انسان از انسان باقی ست و مصداق آن تمام جهان کهنه و جوامع طبقاتی می باشد، ولی این مسئله در 
جوامع نوین بری از هر گونه ستم و استثمار انسان از انسان راه حل معقول و منطقی را به خود یافته است، 
شـکل جدیدی از روابط و همکاری ملل پدید آمده و تسـاوی واقعی بین آن ها به تحقق پیوسـته اسـت. 
نظام های نوین مترقی در جهان عماًل به اثبات رساندند که راه حل منطقی و مترقی این مسئله این است 
که اسارت اقتصادی و سیاسی از میان مردم برداشته شود، حقوق مساوی برای تمام مردم تأمین، لسان 
و فرهنگ آنان، بدون این که از هم جدا شوند، احترام و تقویت گردد. البته این امر موجب آن می شود تا 
مردم داوطلبانه متحد شوند و مسائل بغرنجی را متفقًا حل نمایند. بر این اساس بقایای قبایل و اقوام منفرد 
و عادات قبیلوی و قومی از میان می رود و فرهنگ های ملی که محتوای آن ها مترقی می باشـد، رشـد 

می کند استعداد و قریحه ی ملی و لسانی در یک وطن مشترک پرورش می یابد. 
تا اینجا مطلب عمویاتی بود که تذکرات مختصری از آن داده شد و حال باید دید که وضع لسان ها در 

کشور ما از چه قرار است:
در کشـور عقب مانـده ی مـا، زبان های متعددی موجود اسـت کـه مردم به آن هـا مکالمه می نمایند. 
تمام خلق های کشـور با وصف داشـتن لسان های جداگانه مشـترکًا رنج و بدبختی را متحمل شده اند و 
در مبارزات علیه بیگانگان و مهاجمین دوش به دوش هم از وطن دفاع کرده اند. ولی استعمار و طبقات 
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حاکمه ی ارتجاعی در طول تاریخ کشور با ایجاد کینه و خصومت میان خلق های زحمتکش وطن کوشش 
کرده اند که از اتحاد و وحدت آن ها جلوگیری نمایند. زمانی اختالفات نژادی، منطقه ای و مذهبی و گاهی 
قومی و لسانی را دامن زده و حاد ساخته اند تا خود به تأسی از این اصل مشهور استعماری و نسخه ی کهنه 
برای شـیوه ی اداره ی اسـتعماری و اسـتبدادی که »تفرقه بینداز و حکومت کن« از بیداری شعور مردم 
جلوگیری کرده و بقای خود و طبقات ارتجاعی را که از آن نمایندگی کرده اند، تأمین نمایند. با تأسف باید 
گفت که لسان های ملی و محلی در افغانستان نه تنها پرورش داده نشده است، بلکه به وسایل گوناگونی 
در برابر فریاد آزادی خواهانه ی مردم مبنی بر داشتن حق آزادی تکلم، نشرات، آموزش و دادخواهی به 
زبان مادری خود از طرف طبقات محافل و عناصر مرتجع شـدت عمل نشـان داده شـده و گنجینه های 
پربهای ادب و فولُکلور مردم مورد تعرض و تباهی قرار گرفته است. به منظور این که نقش و ارزش آزادی 
لسان که در ترقی و توسعه ی فرهنگ و بیداری مردم مؤثر می باشد، نشان داده شود حقایقی را به طور 

مثال مطرح می نماید:
همـه می داننـد که متأسـفانه اکثریت قریب بـه تمام مردم بی سـوادند، پس چطور توده هـای مردم از 
نشرات رادیویی که به زبان های غیر از زبان خودشان باشد، می توانند استفاده نمایند و یا از مطلب نشراتی 
که به زبان خودشان تحریر نیافته، از طریق باسوادان به درستی مطلع گردند. آموزشی که به زبان مادری 
اطفال صورت نگیرد، مجبورند که با صرف چندین سال وقت لسان دیگری را بیاموزند و بعدًا قادر گردند، 
مطالب و مفاهیم علمی را فراگیرند که این امر باعث عقب ماندگی سـطح شـعور و ذهن آنان می گردد، 
در حالی که در لسـان خودی با سـرعت و عمق بیشـتر می توانند وظیفه ی آموزشـی خود را انجام دهند. 
قضیه ی مشخصی را که در یکی از محاکم مطرح باشد در نظر گیریم: متهم که اصاًل لسان های معمول 
در محکمـه را ندانـد چطـور می توانـد از خود دفاع نماید و احیانًا بی گناهی خود را به اثبات رسـاند، در این 
صورت بناًء حق فرمان محکومیت وی صادر خواهد شـد. حقایق نشـان می دهد که به مشکل می توان 
لسان را بر مردم تحمیل کرد، برعکس آن که کوته نظران و ملت پروران دروغین ادعا می نمایند این امر 
باعث انکشاف و غنای لسان نمی گردد، بلکه یک زمان را با کار جدی از طریق تألیفات و تراجم آثار مترقی 
و علمی، تعمیم وسیع آن در میان متکلمین مربوطه، نوآوری های معقول و بجا و وارد آوردن اصالحات 
در آن می توان بسـط و انکشـاف داد، بدون این که در برابر السـنه ی دیگر حساسـیت نشـان داد و یا آن را 

محترم نشمرد. 
ما معتقدیم که باید در برابر تمام لسـان های افغانسـتان، از کوچک تا بزرگ برخورد علمی و عاقالنه 
صـورت گیـرد، کلیـه ی آن ها رشـد و انکشـاف داده شـده و احیـا گـردد. آزادی تکلم، آموزش، نشـرات، 

مکاتبات، دفاع و غیره علی السویه برای تمام لسان ها تأمین گردد. 

وطن پرستان ترقی خواه دموکراتیک خلق افغانستان بر آنند که در جامعه ی نوین و مترقی کشور حل 
دموکراتیک و اساسی، قاطع و علمی مسئله ی لسان   ها امکان پذیر خواهد بود. 

|||||||||||||||  شـماره ی چهـل ودوم | سـال اول | 16 جـدی 1347ـ  5 جنـوری 1969 |||||||||||||||
ببرک کارمل

پیکار عادالنه ی ما در راه تأمین ترقی اجتماعی و رفاه عمومی خلق وطن ما افغانستان
نیـروی دموکراتیـک خلـق افغانسـتان به پیشـگاه خلـق، در برابـر پیکار عادالنـه ی آزادی بخـش ملی و 
دموکراتیک در کشـور ما هدف های صلح، اسـتقالل ملی، دموکراسـی، ترقی اجتماعی و رفاه عمومی 
را قرار داده است. درباره ی صلح، استقالل ملی، دموکراسی قباًل صحبت های فراوان کرده ایم. اکنون 
هدف های دوگانه ی ترقی اجتماعی و رفاه عمومی خلق کشور را مورد بحث قرار می دهیم و توأم با توضیح 
موجز علمی درباره ی این دو هدف، از نظام موجود در کشـور انتقاد علمی می نماییم. قبل از این که وارد 
بحث دوگانه ی فوق شویم باید یکبار دیگر خاطرنشان ساخت که در شرایط کنونی نیل به ترقی اجتماعی 
و رفاه عمومی در جامعه ی افغان، بدون تعقیب یک سیاست صلح آمیز و استقرار استقالل ملی )سیاسی 
و اقتصادی( و تعمیم دموکراسی و ایجاد یک حکومت دموکراتیک و ملی از تمام نیروهای ترقی خواه و 

وطن پرست در یک جبهه ی وسیع امکان پذیر نیست. 
زیرا که: 

1- صلح برای ما و تمام خلق های جهان یک امر حیاتی و یک ضرورت مبرم برای تأمین استقالل 
ملی و تعمیم دموکراسی به شمار می رود. 

2- اسـتقالل ملی )اعم از سیاسـی و اقتصادی( زمینه ی رشـد و تکامل همه جانبه و سالم جامعه ی 
ملی ما را تأمین می نماید. لذا استقرار ملی به درجه ی اول تشکیل یک دولت ملی را ایجاب می کند. 

3- دموکراسی واقعی که شکلی از حکومت است، مساعدترین شکل برای احیای استعدادهای مردم 
و جلوگیری از بروکراتیسم و استبداد می باشد. 

بنابراین دموکراسـی شـرط ضروری و اولیه ی رشـد و تکامل و ترقی سـالم اجتماعی دوران معاصر 
محسـوب می گردد. به همین جهت اسـت که گفته می شـود: »مبارزه در راه دموکراسـی جزء الینفک 
مبارزه در راه سوسیالیسم است.« با تذکر فرمول بندی شده ی فوق، می پردازیم به ارزیابی هدف های ترقی 

اجتماعی و رفاه عمومی خلق افغانستان.
ترقی اجتماعی:
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واقعیت انکار ناپذیر اسـت که کشـور ما در تمام شـئون حیاتی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی قرن ها از کشورهای پیشرفته ی جهان عقب  مانده  است. 

متأسـفانه در ایـن عقب ماندگـی هـم در چنان وضع بدی قـرار داریم که کشـورهای مترقی جهان به 
صورت شـگفت انگیزی به سـرعت ماشـین به پیش می روند، ولی جامعه ی ما پا به پای »کاروان شـتر« 
حرکت می کند، که طبعًا میان این دو نوع حرکت روزبه روز فاصله و شکاف عمیق تر و وسیع تر می گردد. 
به همین جهت وظیفه ی فوری و ضروری و حیاتی که در وضع کنونی در مقابل ما قرار دارد عبارت است 
از ایجاد شرایط مساعد اجتماعی به خاطر تأمین آهنگ سریع و همه جانبه ی رشد و ترقی جامعه ی افغانی 

ما، تا بتواند عقب ماندگی چندین صدساله ی ما را طی مدت کوتاهی جبران کند. 
سؤالی مطرح بحث قرار می گیرد که ترقی یعنی چه و معیار ترقی کدام است؟ تئوری علمی پاسخ 
می دهد که ترقی »یعنی حرکت سـریع و جامع یک جامعه در مسـیر رشـد در جهت رسـیدن به سـطح 
جهانـی تکنیـک، کلتور و نظـام عادالنه ی اجتماعی« معیار ترقی عبارت اسـت از ماهیت مترقی یک 
نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی یک جامعه که امکانات نوینی را برای تکامل نیروهای تولیدی 
آماده می سازد و سریع ترین آهنگ رشد جامعه را تأمین می نماید. اکنون می بینیم که بر اساس تعریفات 
فوق کشور ما، کشوری است که در زمینه های تولیدی، توزیع، آهنگ رشد، حاصل دهی کار و مهارت 
در کار، تکنولوژی و سـاینس، تعلیم و تربیت، نظم و تشـکیل اجتماعی و دولتی، سـواد، صحت و رفاه 
مادی و معنوی مردم و فرهنگ عمومی و غیره در پایین ترین سطح جهان قرار دارد و زنجیرهای نظام 
فرتوت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود در کشور به صورت وحشیانه راه رشد نیروهای تولیدی 
را مسـدود سـاخته اسـت. به این معنی، در جامعه ی کنونی ما که اسـیر چنگال های بی رحم مقررات 
کهنه ی فئودالی و قبیله ای است و هر روز نیروهای خشن و سیاه ارتجاعی، استبدادی و استعماری 
جلو هرگونه رشد و ترقی اجتماعی کشور ما را می گیرد و کشور را به جهت جهل و بی سوادی، بیماری 
و فقر می کشاند، هیچ گونه امکانی وجود ندارد تا شرایط تأمین رشد و ترقی همه جانبه ای را در جامعه 
به وجود آورد. درسـت اسـت که هیئت حاکمه ی افغانسـتان سیاسـت تبلیغاتی برای رشد اقتصادی و 
فرهنگی کشور دارد. ولی واقعیت هالکت بار زندگی توده های عظیم خلق کشور و کندی رشد مبین 
این حقیقت تلخ است که سیاست های هیئت حاکمه ی افغانستان جز اغوا، فریب و کذب چیز دیگری 
بوده نمی تواند. باید جدًا خاطرنشان ساخت که این سیاست صرفًا تبلیغاتی و این »رشد و ترقی« بطی، 
سطحی، جزیی و ناسالم در شئون مختلف زندگی اجتماعی کشور بسیار، بسیار کمتر از آن حدی ست 
که در دوران معاصر جهان برای تکامل سـریع جامعه ی ما الزم اسـت و هم بسـیار، بسـیار کمتر از آن 
امکاناتی اسـت که برای رشـد و ترقی و جامع کشـور ما میسر است. تجربه ی نظام های نوین و مترقی 

جهان نشـان می دهد که می توان شـرایط رشـد و ترقی سـریع جامعه را که طی قرون متمادی انجام 
نگرفته، در دوران زندگی یک نسل آماده ساخت. ولی با کمال تأسف هیئت حاکمه ی افغانستان که 
از منافـع طبقـه ی ارتجاعی خود نمایندگی می کند و از امپریالیسـم و ایدئولـوژی ارتجاعی و بورژوازی 
تبعیت می نماید، تالش می ورزد تا از رشـد و ترقی سـریع و خالق جامعه، سـقوط و زوال اجتناب ناپذیر 
طبقه ی خود جلوگیری نماید. هیئت حاکمه تا آن حدی به سست شدن زنجیرهای اسارت و بردگی 
ا زدسـت وپای مـردم تـن درمی دهـد کـه بقا و منافـع طبقاتی اش در آن متصـور باشـد و آن گاه مزورانه 
نـام آن را ترقـی می گـذارد و بـا پـر رویی تبلیغ می نماید کـه »امکانات برای پیشـرفت و ترقی جامعه ی 
افغانسـتان بیـش از ایـن وجود نـدارد.« ولی علی رغم این ادعـای دور از واقع، با اسـتناد تئوری علمی 
و تجربه ی کشـورهای مترقی و پیشـرو جهان می توان گفت که امکانات ترقی و رشـد سـریع و جامع 
در کشـور ما وسـیعًا وجود دارد و افغانسـتان می تواند با نیرو و سرعت شگفت انگیزی فاصله ی چندین 
قرن عقب ماندگی را دوران زندگی یک نسـل طی کند. ولی مشـروط بر این که نظام کهن اجتماعی ـ 
اقتصادی و سیاسـی موجود دگرگون گردد و نظام نوین و مترقی و دموکراتیک در جای آن بنشـیند. 
زیرا تنها چنین نظامی می تواند از منابع فراوان انسانی و طبیعی کشور سریعًا، وسیعًا و علمًا بهره بردای 
نماید و کشور ما را در راه نیل به ترقی، در راه رشد سالم ملی و دموکراتیکی رهبری کند. هیئت حاکمه 
ضد دموکراتیک و ضد ملی کنونی افغانستان که از جهت قدرت سیاسی و دولتی راه ترقی اجتماعی 
را در ده و شـهر مسـدود، سـاخته اسـت، بزرگترین مانع رشـد و ترقی جامعه ی ما به شـمار می رود. به 
همیـن جهـت در شـرایط کنونی، مبـارزه ی متحدانه تمام نیروهـای ملی و مترقی کشـور در راه ایجاد 
دولت دموکراتیک و ملی، پیکار عادالنه برای ترقی جامع و سـریع جامعه وظیفه ی مقدس هر افغان 

وطن پرست است. 
رفاه عمومی: نبرد عادالنه برای ایجاد امکانات برای ارتقای سریع سطح رفاه زندگی خلق افغانستان 
اعم از کارگران، دهقانان، چوپانان، پیشه وران و روشنفکران هدف مقدس و اساسی ماست. یعنی تأمین 
حداقل شرایط الزم زندگی مرفه و با کلتور معاصر برای عموم خلق پانزده میلیونی کشور از لحاظ خوراک، 
پوشاک، مسکن، ادویه و شفاخانه و حفظ سالمتی مردم، سواد و مکتب، حق کار، بهبود شرایط کار، مزد 
عادالنه، بیمه های عمومی، معالجه ی مجانی، استراحت، حمایت کودکان و پیران و بهبود وضع زنان، 
حقوق تقاعد، افزایش عواید واقعی مردم، تهیه ی اجناس مورد مصرف مردم، تجدید ساختمان دهات و 

شهرها، کلپ ها، تئاتر و سینما ها و فروشگا ه ها و غیره. 
البته باید اظهار داشـت که تحقق این آرمان های خلق کاری سـت بسـیار مشکل و به صورت قطع از 
دست هیئت حاکمه ی موجود کشور برآورده شده نمی تواند. توجه شود! در تحت نظام کنونی افغانستان 
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اسـت که خلق کشـور ما در آتش جهل، بیماری، بیکاری، آوارگی و گرسـنگی می سـوزد. عاید متوسـط 
سـاالنه ی اکثریـت عظیـم خلـق از پایین ترین عواید جهان اسـت و روز بـه روز فاصله ی بین فقـر و ثروت 

عمیق تر و وسیع تر می گردد و زندگی در شهر و ده، در میان قبایل و کوچی ها طاقت فرساتر می شود. 
برای ریشه کن ساختن این زندگی جهنمی و غیرانسانی و تأمین رفاه و آسایش عمومی و با فرهنگ، 
باید هر چه سریع تر نیروهای مؤلده ی کشور وسیعًا رشد یابد و یک نظام عادالنه ی دموکراتیک ایجاد 
گـردد. تجربـه ی ملـل مترقی جهان به ما می آمـوزد که هرگاه در اوضاع و احوال کنونی شـرایط قبلی 
یعنی استقالل ملی، دموکراسی و ترقی اجتماعی واقعی استقرار و تأمین یابد می  توان به تأمین سریع 
رفـاه عمومـی نایل آمد. اصل حقیقت انکارناپذیر این اسـت که تنهـا فعالیت خالق و قهرمانه ی خلق، 
نبـرد پیگیـر و عادالنه ی طبقـات دموکراتیک و مبارزات دلیرانه و متحدانـه ی احزاب ملی و مترقی و 
نیروهـای وطن پرسـت می توانـد ضامن تجدید حیات جامعه  و موجـب آوردن تغییرات مترقی و تحول 

بنیادی و اساسی در جامعه گردد. 
به هر اندازه ای که فعالیت و مبارزه ی این نیروها آگاهانه، متشکل، قاطع و مؤثر و متحد باشد و هر 
قدر که بیشتر توده های وسیع خلق را در برگیرد به همان اندازه رشد و ترقی اجتماعی سریع، جامع و 
اساسی خواهد بود. استنباط مترقی علمی از ترقی اجتماعی و رفاه، سالح نیرومند و قاطع خلق کارگر 
برای صلح، آزادی و عدالت است. این امر به خلق کارگر درونمای تابناک و روشنی را نشان می دهد 
و در مبارزه اش برای ساختمان یک جامعه ی نوین و مترقی، الهام بخش نبرد نجات بخش اجتماعی 

و ملی است. 
از اینجاسـت کـه همـه ی نیروهـای نجیـب وطن پرسـت و ترقی خواه کـه واقعًا به نیکبختـی و ترقی 
افغانستان عشق و عالقه دارند، باید در راه هدف های عالیه ی پنجگانه ی صلح، استقالل، دموکراسی 
ترقی اجتماعی و رفاه عمومی خلق افغانسـتان محبوب ما، در یک جبهه ی وسـیع و متحد وطن پدری 
ما، در یک جبهه ی متحد و دموکراتیک و ملی، در یک جبهه ی ضد دشمنان خلق افغانستان یعنی در 

جبهه ی خلق افغانستان مبارزات رهایی بخش و واالی خود  را متحدانه و شریفانه به پیش ببرند. 
هیـچ نیـروی ملی و مترقی، جز نیروهای ارتجاع سـیاه داخلی و امپریالیسـم و هـواداران برده صفت 
داخلی آن نمی تواند از حقانیت این اهداف دموکراتیک و عادالنه انکار کند. ما ایمان راسخ داریم که به هر 
شکل و صورتی که باشد خلق رنجیده ی افغانستان راه خود را به سوی آزادی، ترقی و رفاه می گشاید. زیرا 

این راه طبیعی خلق های رنجیده است!

|||||||||||||||  شماره ی چهل وچهارم | سال اول | 30 جدی 1347ـ  20 جنوری 1969 |||||||||||||||
میراکبر خیبر

مبارزه علیه احتکار غله در چه جهتی باید سیر کند؟
چنـدی قبـل یک عده از دهاتیان زحمتکش کشـور بـه اداره ی جریده ی پرچم آمده بودند. آنـان درد دل 
رقت انگیزی نسبت به گرانی غله )گندم و جواری( در قریه های خود داشتند. آن ها عاید خانواده ی خود 
را برشـمردند و توضیـح دادنـد1 کـه ما نمی توانیم حتی جـواری تلخ هم برای ادامـه ی زندگی هالکت بار 
خود تهیه کنیم. ما از این مردم رنج دیده ی کشور پرسیدیم: آیا در قریه های شما هیچ گندم و جواری پیدا 

نمی شود؟ گفتند: پیدا می شود ولی محتکرین قریه به قیمت کمرشکنی به ما به سلم جواری می دهند. 
واقعیـت دردنـاک این اسـت که رواج احتکار غله و سـایر مواد ارتزاقی از طـرف مالکان بزرگ زمین، 
تاجران، سودخواران و مالکین بروکرات )مأمورین عالی رتبه ی زمین دار( در سراسر دهات کشور قانون 
عام شـده. ولی حکومت و اداره همچنان به سـکوت مرگبار فرو رفته اسـت. احتکار غله نشـان می دهد 
که گویی تمام مالکین و ثروتمندان دهات و دستگاه حاکمه دست به دست هم داده و در مورد مهمترین 
و حادتریـن و ابتدایی تریـن و طبیعی تریـن احتیاجـات مـردم عمـدًا به مبـارزه علیه توده های وسـیع خلق 
برخاسته اند. تجربه ی چندین سال گذشته نشان می دهد که حکومت ها در افغانستان قادر نیستند برای 
حل ابتدایی ترین مسئله یعنی عقیم ساختن احتکار، حتی در چوکات »قانون« مبارزه نمایند. سال گذشته 
طرحی برای جلوگیری از احتکار غله از طرف حکومت به شـورا پیشـنهاد شـد؛ اما، تا کنون کوچکترین 
اقدام عملی به نفع تأمین غله صورت نگرفته است.2 نرخ های ثابت برای غله وجود ندارد. اگر هم احیانًا 
من حیث فورمالیته چنین نرخی تعیین گردد، محتکرین که خود در دسـتگاه حاکمه نفوذ دارند، نرخ ها 
را بـه ضـرر هالکت بـار توده های مردم می شـکنند، غلـه را احتکار می کنند و از هر خروار غله سـه چند و 
چهارچند بیشتر سود می برند. محتکرین این کار سیاه را از راه رشوه و تطمیع و به صورت کین توزانه در 

برابر توده های عظیم خلق و بدون هراس دوام می دهند. 
در کشوری که هزارها و میلیون ها انسان شریف و زحمتکش از گرانی و کمبودی غله رنج می برند و 
در عین حال در همین کشور که خود را »زراعتی« می نامد، ثروتمندان، مالکان بزرگ ارضی و مأموران 
عالی رتبـه ی فاسـد رشوه سـتان میلیون هـا افغانـی از درک احتـکار غله در کیسـه های خـود جمع آوری 
می نمایند، آیا طبیعی نیسـت که توده های وسـیع دهقانان ادعا کنند: »هرکس کار نمی کند حق ندارد 
دسـترنج ما را به صورت نامشـروع بدزدد.« به عقیده ی ما تا اجرای اصالحات اساسـی و عمیق ارضی، 
الزم است هرچه زودتر و با قاطعیت تمام قانونی مورد عمل جدی قرار گیرد. تا انبار کردن و پنهان نمودن 

1. اصل: کردند
2. اصل: نگرفت
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مازاد غله به منظور احتکار اکیدًا قدغن گردد و ترتیباتی جدی اتخاذ شود تا از نقاطی که غله در آن فراوان 
است، به نقاطی که از این لحاظ دچار مضیقه اند، غله حمل گردد و قیم به طور عمومی تثبیت و تحت 

کنترل دقیق درآورده شود. 
ولی با وصف این طرح حداقل، باید به کمال تأسف اعالم داشت که این امر مبرم و حیاتی روزمره ی 
مردم نیز از طرف دستگاه حاکمه و اداره ی موجود کشور امکان پذیر نیست. زیرا این کار و امر جمع آوری 
عادالنـه ی محصـوالت، حمـل و توزیع آن به مقیاس وسـیع در سراسـر کشـور با محاسـبه ی نیازمندی 
میلیون ها نفوس کشـور و مبارزه علیه محتکرین و مالکان ثروتمند و بانفوذ و حل مسـئله ی ارضی یک 
قدرت حاکمه ی آهنین دموکراتیک و مترقی می خواهد. باید خاطرنشـان سـاخت که در شـرایط کنونی 
هرگونه اقدامی که در زمینه ی مبارزه علیه احتکار غله به وجود آید، متنفذین و مستبدین محلی و متحدین 
آنان در دستگاه دولت در هر قدم عماًل آن را عقیم می سازند. ثروتمندان روستا، سودخواران و یغماگرانی 
که سال هاست تمامی دهات کشور را می چاپند، ترجیح می دهند از راه احتکار و استثمار دهقانان بی زمین 

و کم زمین و تمام اهالی کشور کیسه های خود را پر کنند. 
هر کسـی که اسـتعداد فکر کردن را دارد، هر کسـی که بخواهد اندکی درباره ی رنج و فقر توده های 
خلق بیاندیشد، برایش روشن می گردد که باید مبارزه برای ریشه کن کردن فقر و حل مشکل خواربار در 
چه جهتی سیر کند. مسلمًا در جهت انهدام پایه های فئودالی، تحت فشار جنبش دموکراتیک همه ی 
مردم. زیرا تنها اصالحات عمیق ارضی و جنبش وسیع دهقانی می تواند بقایای نظام قرون وسطایی را که 
سد راه ترقی نیروهای مولده هستند، از میان بردارد و مشکل خواربار و مسئله ی قلت و احتکار غله را که 

از مشکالت روزمره ی توده های وسیع خلق وطن ما افغانستان است حل کند. 

|||||||||||||||  شـماره ی چهل وپنجـم | سـال اول | 7 دلـو 1347ـ  27 جنـوری 1969 |||||||||||||||
سلطان علی کشتمند

وضع اقتصادی زحمتکشان
زحمتکشان اکثریت عظیم نفوس کشور را دربر می گیرند که بخش عمده ی آنان را کارگران و دهقانان 
ـ این دو نیروی مهم سیاسـی هم از لحاظ کمی و هم از حیث نقش قاطع شـان در تولید ملیـ  تشـکیل 
می دهنـد. زحمتکشـان کـه آفرینندگان واقعی تمـام نعم مادی جامعه انـد و با کار خالق و توان فرسـای 
خود کلیه ی وسـایل زندگی را به وجود می آورند، در تحت نظام پوسـیده ی کنونی اجتماعیـ  اقتصادی 
افغانسـتان، محروم از این نعمات و وسـایل آسـایش و رفاهیت بوده، به طور وحشـتناکی مورد استثمار و 

ستم اقتصادی مبتنی بر سیستم مالکیت بزرگ ارضی بر زمین و سرمایه، بیداد بروکراسی و شیوه های 
استثماری مستقیم و پنهانی استعمار نوین ناشی از ماهیت امپریالیسمـ  این دشمن عمده ی خلق هاـ  قرار 

می گیرند. 
در ایـن مقالـه کوشـش می شـود که حتی االمـکان به کمـک پیکره ها و ارقام رسـمی موجـود زیرین 
وضع اقتصادی زحمتکشان کشور به اختصار نشان داده شود. ولی باید به خاطر داشت که بنا بر فقدان 
احصائیه هـای رسـمی موثـق، ارائـه ی ارقام تخمینی و تقریبی در نشـرات دولتی و عدم توجـه ادارات به 
اصطالح احصائیه گیری رسمی، تفاوت هایی ممکن است در این احصائیه ها و ارقامی که در تحلیالت 
ما قباًل در زمینه  ارائه گردیده اسـت به مشـاهده برسـد. ولی به هر صورت این تفاوت ها کوچک بوده در 

موضوع مورد بحث تأثیر بزرگی وارد نمی آورد. 
طبق احصائیه های رسمیـ  برای سال 1346ـ  اقشار مختلف اجتماعی در افغانستان به طور تقریبی 

بدین ترتیب تقسیم بندی می شوند: 
- مجموع نفوس کشور 15.43 میلیون است. متشکل از 48 فیصد زن و 52 فیصد مرد که از جمله 

2.55 میلیون آن کوچی ها اند. 
- اشخاص مستعد به کارـ  از 15 تا 60 سالهـ  عبارت از 50 فیصد نفوس یا 6.44 نفر اعم از مرد و زن، 
بدون کوچی ها می باشد )49 فیصد زنان، 51 فیصد مردان( که از این قرار 3.28 میلیون آن را مردان و 

3.16 میلیون دیگر آن را زنان مستعد به کار تشکیل می دهند. 
- از مجمـوع نفـوس مسـتعد بـه کار اکنـون صـرف 3.81 میلیـون آن، یعنـی اندکـی بیشـتر از 50 
فیصد )متعلمان و محصالن از سـن 15 باالتر نیز شـامل این رقم اسـت( رسمًا در کلیه ی امور تولیدی، 
نیمه تولیدی، تعلیمی و خدماتی به طور دائم و موقت »مشغول به کارند« که این اشتغال غیرکامل و ناقص 

می باشد. 
باید متذکر شـد که از این جمله فقط 500 هزار نفر آن را زنان تشـکیل می دهند که در امور تولیدی 
و اقتصاد روسـتایی اشـتغال دارند. با در نظر گرفتن افزایش نفوس سـاالنه، نفوس کوچی های کشـور، 
استخدام ناقص و غیره، می توان گفت که در حدود دوثلث نفوس مستعد به کار کشور یا بی کارند و یا در 
امور غیرتولیدی اشتغال دارند. این امر به خوبی می تواند از سطح فوق العاده نازل تولید و عدم استخدام، 

فقدان قدرت خرید و وضع فالکت بار زحمتکشان کشور نمایندگی نماید. 
- از مجموع نفوس »شـامل کار« 3.37 میلیون آن در شـقوق تولیدی مشـغول اسـت که به تنهایی 
2.94 یـا نزدیـک بـه 80 فیصد آن در امور زراعت و مالداری اشـتغال دارند و اندکی بیشـتر از 20 فیصد 
دیگران در تمام رشته های دیگر، یعنی صنایع ماشینی و صنایع دستی، امور ساختمانی و جیولوژیکی، امور 
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ترانسپورتی و مخابراتی )به استثنای مأموران رسمی( و سایر رشته ها )فعالیت های تولیدی در دهات( کار 
می نماینـد که بالترتیـب 230 هزار )از جمله 26 هزار کارگران صنعتی و کارگران معادن(، 83 هزار، 15 

هزار و 100 هزار نفر می باشد. 
- در ساحات غیرتولیدی به صورت مجموعی 443 هزار نفر مصروفند که از آن جمله: در امور معارف 
12 هزار، در امور صحی 6 هزار، در امور ترانسپورتی و مخابراتی )خدمات غیرتولیدی( 15 هزار، در امور 
تجارتـی 100 هـزار، در ادارات و مؤسسـات دولتـی مجموعـًا 60 هزار و در امور متفرقه )از جمله شـامل 

فعالیت های غیرتولیدی در دهات( 250 هزار نفر »اشتغال« دارند. 
به مالحظه ی ارقام باال می توان دریافت که مجموع افراد »شامل کار« فقط 20 فیصد اهالی کشور 
را تشکیل می دهد. در حالی که 26 هزار نفر در امور صنعتی کار می نمایند، بیشتر از 80 فیصد اشخاص 
»شامل کار« و همچنین به طور کلی اضافه تر از دوثلث نفوس کشور به نحوی از انحا متکی به کار زراعتی 
هستند که این خود نمایندگی از یک پایه بودن اقتصاد کشور و عدم رشد اقتصادی می نماید که تأثیرات 

ناگوار آن را زحمتکشان کشورـ  اکثریت مطلق و محروم جامعه متحمل می گردند. 
بنا بر تسـلط مناسـبات تولید فئودالی در کشـور و نفوذ امپریالیسـم از آهنگ سریع رشد صنایع ملی و 
رهایی زراعت از قیدوبند فئودالی جلوگیری به عمل آمده است که در نتیجه ی آن پیشه وران و دهقانان 
بیشتر در معرض خطر بی کاری قرار می گیرند. هر سال گروه کثیری از ایشان بنا بر افزایش نفوس دهاتی 
و در نتیجه، پایین آمدن سـطح عاید سـرانه در روسـتاهای کشـور و در اثر اسـتثمار وحشـیانه ی مالکین 
ارضی، ستم متنفذین محلی و استبداد مأموران بی رحم حکومتی، به امید کاری و لقمه ی نانی به شهرها 
مهاجرت می نمایند. اما متأسفانه در شهرها نیز اکثر آن ها نمی توانند کار مناسبی بیابند. بنا بر آن به انجام 
هـر نـوع کاری بـا شـرایط دشـوار و کم عاید تن در می دهنـد. گریز دهقانـان از دهات و قـراء در حالی که 
در شـهرها ضرورتـی بـه نیروی کار آنان وجـود ندارد، یکی از خصایص مشـخصه ی بحران اجتماعی و 

اقتصادی افغانستان است. 
در اثر مهاجرت بالنسـبه بیشـتر دهقانان ورشکسـته1 اخیرًا تا حدودی جریان »شهری شدن« تشدید 
گردیده است. چنان که در چند سال اخیر 122.4 هزار نفر از والیات مختلف کشور به تنهایی به2 شهر 
کابل منتقل شـده اند. ولی با وصف تمام این مهاجرت ها از مناطق روسـتایی به شهری، چون مناسبات 
تولیدی عقب مانده ی فئودالی در کشـور مسـلط می باشـد و افغانستان در سـطح نازلی از رشد اقتصادی 
خود قرار دارد، هنوز نفوس شـهرها محدود بوده و فاصله بین نفوس شـهری و دهاتی زیاد اسـت. طبق 
احصائیه ها و تخمیناتی که صورت گرفته است، تناسب نفوس شهری بیشتر از 12 فیصد نمی باشد که از 

1. اصل: ورشکست
2. اصل: در

این قرار، مجموع نفوس تمام شهرهای کشور در حدود 1.48 میلیون نفر است که از جمله 435.2 هزار 
نفر آن در شهر کابل و حومه ی آن به سر می برند. در حالی که 13.95 میلیون دیگر به شمول کوچی ها 
هنوز در روستاها زندگی می نمایند. اکنون بیشتر از 50 فیصد نفوس مستعد به کار شهرها بی کار می باشند 
و البته در صورت افزایش ساالنه ی نفوس که طی پالن سوم حداقل 1.9 فیصد قبول گردیده است و 
بدین ترتیب 170 هزار نفر در این مدت اضافه می گردد و همچنین در اثر مهاجرت نفوس اضافی از دهات 
کشـور به شـهرها که در حدود 310 هزار نفر خواهد بود، پرابلم اسـتخدام مشـکل تر خواهد شد و لشکر 
عظیم تری از کارگران بی کار به وجود خواهد آمد؛ زیرا پیش بینی گردیده که طی پالن سوم در تمام امور 
تولیدی و خدماتی برای 60 هزار نفر دیگر کار تأمین گردد )با وصف این که تجربه ی دوسـاله ی پالن و 
حقایق نشان می دهد که این پیش بینی نادرست و غیرعملی است( در حالی که از دو طریق باال در نفوس 
شهرها به تنهایی 480 هزار نفر دیگر و یا در حدود 240 هزار نفر مستعد و آماده به کار افزوده می گردد. 
در افزایش تعداد بی کاران، ورشکسـت شـدن پیشـه وران و ازبین رفتن صنایع دستی کوچک در اثر رشد 
نسـبی تولید اجناس صنعتی، تورید روزافزون اموال و اجناس خارجی به خصوص اجناس مسـتعمل و 
کهنـه و خرابـی وضع صادرات مانند صادرات قالین و غیره نیز سـهم می گیرد. پروسـه ی تشـدید تبدیل 
شدن دهقانان کم زمین را به دهقانان مزدور و بی چیز و همچنین به کار انداختن یک تعداد تراکتورها و 
آالت تخنیکی زراعتی را در بعضی مناطق افغانستان توسط مالکین بزرگ ارضی به جای تعداد کثیری 
از دهقانان و تمایالت اخیر را جهت ایجاد بعضی شرکت های شخم زنی و غیره کارهای دهقانی با وسایل 

تخنیکی، در این زمینه باید در نظر گرفت.
رشـد فوق العاده بطی صنایع تولیدی در کشـور از یک سـو و بی کاری تعداد کثیری از کارگران ماهر 
و نیمه ماهـر پـس از ختم پروژه های پالن دوم از سـوی دیگر، باهم تناسـبی ندارنـد. مثاًل، با وصف تمام 
هیاهو و تبلیغات حکومت در جهت ایجاد »پروژه های سریع الثمر اقتصادی« و تشویق سرمایه گذاری های 
خصوصی از سال 1345 تا 1346، فقط مجموع مؤسسات صنعتی کوچک و متوسط از 88 مؤسسه به 
95 ارتقا یافته و مجموع تعداد کارگران صنعتی و معادن از 23 هزار به 26 هزار نفر افزایش حاصل کرده 
است. در حالی که در تعداد کارگران پروژه های ساختمانی از یک سال تا سال دیگر تقلیل بزرگی رونما 
می گردد. به طور مثال تعداد این کارگران از سـال 1343 )نیمه ی پالن دوم( تا 1346 از 74 هزار به 47 
هزار تقلیل یافته که از این تعداد در سال های بعدی نیز در اثر تکمیل پروژه های انتقالی پالن دوم به سوم 
به طور قابل مالحظه ای کاسـته خواهد شـد و در برابر قدرت جذب »پروژه های سـریع الثمر اقتصادی« 
خیلی قلیل می باشد. بنا به اعتراف حکومت: »استخدام به صورت مسلسل... تنزیل نموده که این تنزیل 
در سال 1346 نسبت سال 1345 به 8 هزار نفر رسید. چون پروژه های بزرگ زیربنایی اقتصادی مانند 
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سرک تورغندیـ  هراتـ  قندهار، برق نغلو و سرک دوشیـ  شیرخان بندر رو به اختتام نهادند، با آن که 
یک تعداد پروژه های کوچک دیگر شروع گردید، اما استخدام در آن ها قلیل بود و از نزول سطح استخدام 

جلوگیری شده نتوانست.« )پیشرفت پالن و تحلیل اوضاع اقتصادیـ  1346، ص 51(. 
صنـوف مأموران مؤسسـات دولتی و غیردولتی، روشـنفکران از قبیل انجینران، دکتـران، کارکنان 
مؤسسات علمی فرهنگی و غیره و همچنین کارکنان مغازه ها، هوتل ها، رستورانت ها و غیره تا حدودی 
افزایـش یافته اسـت. مثاًل مأموران رسـمی دولتی از سـال 1342 تـا 1346 از 17.5 هـزار نفر به 31.7 
هزار افزایش یافته که مجموع مأموران رسمی و مأموران اجیر دولتی در سال 1346 به 53.8 هزار نفر 
می رسـد. با مالحظه ی ارقام و احصائیه های فوق می توان گفت که سـیمای شهرهای کشور تغییر پیدا 
می نماید و استرکتور )ساختمان( اجتماعی در افغانستان علیرغم بطی بودن آن در کار تغییر و تحول است 

و زحمتکشان به طور روزافزونی در امر تغییر جامعه به نیروی عمده تری تبدیل می گردند.  
زحمتکشان و مشکل سرپناه:

مسکن اکثریت مطلق خانواده های کثیراالوالد دهقانی و مزدوران زراعتی را غالبًا یک کلبه ی بیغوله 
یـا مغاره ماننـد گلیـن یا حصیری یک »اتاقه« تشـکیل می دهد که معمواًل با بعضـی حیوانات خود یکجا 
در آن به سـر می برند. در مناطق دورافتاده ی کشـور هنوز مردم در مغاره ها و پناه محافظ طبیعی به سـر 
می برند و حتی پوست بز می پوشند. مسئله ی اسکان کوچی ها همان طور الینحل باقی ست، به جز عده  ی 
محدودی از خوانین و مالداران بزرگ که از طریق استثمار وحشیانه ی زحمتکشان کوچی، قاچاقبری و 
غیره، ثروت های بزرگی اندوخته اند، دیگران عده ای1 آواره که تعدادشان بیشتر از 2.5 میلیون می شود 
در شرایطی بسیار ناگوار و غیرانسانی بسر می برند و شدیدًا مورد استثمار قرار می گیرند. عده ی بیشترشان 
در تمـام فصـول سـال به کارهای طاقت فرسـای دروگری )لوگـری( و دیگر کارهای مـزدوری زراعتی، 
چوپانـی و غیـره در برابـر مـزد فوق العاده ناچیز بـه کار می پردازند. کوچی ها از لحاظ مسـکن به بدبختی 
بزرگی دچارند. خانواده های 10 ـ 15 نفری ایشـان در یک غژدی ـ خیمه ای که از موی بز توسـط خود 
ایشان بافته می شودـ  »زندگی« می نمایند و عماًل از نعمت معارف و صحت محرومند. عجیب است که 
هیئت حاکمه ی ارتجاعی کشور بی توجهی در امر اسکان کوچی ها را به غرض فریب مردم، می خواهد 
در البه الی الفاظ میان خالی بپوشاند. فراوان در نشرات حکومتی از مزایای »زندگی جالب« کوچی گری 

با چاپ و نشر عکس های رنگارنگ دادسخن زده2 می شود.
وضع مسـکن در شـهرها به مشـکل حادی مبدل گردیده اسـت. تخمین در حدود 30 فیصد خانه ها 
در شهر کابل کرایی می باشد. اکثریت این خانه های کرایی فاقد شرایط عادی یک خانه ی قابل نشیمن 

1. اصل: دیگران این عده ی
2. اصل: داده

اسـت. کرایه ی خانه ها تا حدودی بلند اسـت که دوسـوم یا حداقل نیمی از دسـتمزد قشرهای کم درآمد 
زحمتکشان را می بلعد. افرادی که عاید خیلی کم و ناچیز دارند، قادر به کرایه کردن خانه نیستند. سنگینی 
کرایه ی خانه تعداد کثیری از اقشار زحمتکشان را مجبور می سازد که سیادت1 صاحبان خانه را بپذیرند 
و در بدل کار مجانی یا خیلی ارزان کودکان و سایر اعضای خانواده ی خود، در یک اتاق تاریک و نمناک 
یا گاراژ پرنم هم سطح با زمین کوچه اقامت نمایند. گرچه در شهرها منازل جدید زیادی ساخته می شود، 
اما غالب این منازل نوساخت به غرض آسایش و زندگی های پرتجمل اقشار ثروتمند  و طفیلی جامعه به 
کار می رود. اکنون مسابقه ی »دفن کردن پول« در ساختمان ها به خصوص در شهر کابل به حدی باال 
گرفته و تعداد چنین خانه ها زیاد شـده اسـت که در یک تعداد زیاد آن ها کسـی نشیمن ندارد. البته خالی 
ماندن خانه ها به گرانی کرایه مربوط است، ]و گر[ نه این که سرعت ساختن خانه های کوچک، اقتصادی 

و کم مصرف بیش از نیاز اهالی به مسکن می باشد. 
اکثریت مطلق پرجمعیت ترین قسـمت شـهرها در خانه های کهنه و فرسوده سکونت دارند که برای 
زندگی مناسب نیست. بیشتر از 50 فیصد از خانواده ها در یک اتاق زندگی می کنند، در حالی که هستند 
خانواده هایی که از داشتن یک اتاق نیز محرومند. در اطراف شهرها، به خصوص شهر کابل مناطق فقر 
و بی کاری وسعت می یابد. خانه هایی که در حومه ی شهرهای بزرگتر ساخته می شود، اکثر فاقد هرگونه 
شـرایط حداقل صحی اسـت. کارگران پس از پیمودن فاصله های طوالنی صبح ها وقت به کار می روند 
و شـب ها ناوقت بازمی گردند و بدین ترتیب در بدل مزد ناچیزی روزانه بیش از 10 سـاعت وقت به هدر 
می دهند. کارگران کارخانه ها از لحاظ مسـکن در مضیقه هسـتند. کارگران فابریکات نسـاجی گلبهار و 
پلخمری که با کار توان فرسای ایشان میلیون ها افغانی ثروت نصیب صاحبان اسهام و سرمایه داران آزمند 
آن گردیده است، از این لحاظ سخت دچار مشکالتند. با فرار دهقانان و زحمتکشان درمانده ی کشور از 
ده به شهر، عالوه بر آن که عرضه ی کار در شهرها به تناسب تقاضا زیاد می گردد، مشکل بی خانگی نیز 
شدت می یابد. صدها هزار انسان زحمتکش بزرگسال و خردسال، مرد و زن کشور به خصوص آن هایی 

که کار روز ُپر ندارند، از بدی وضع مسکن و فقر وحشتناک و کشنده رنج می برند. 
برهنگی و فقر غذایی:

زحمتکشـان کشـور از داشـتن لباسی که صرف نظر از نامناسـب بودن آن، حداقل تن شان را از گزند 
گرما و سـرما حفاظه نماید، محروم هسـتند. غذایی که حداقل کالری و انرژی کار را برای ایشـان تأمین 
نماید میسـر نیسـت. بالعموم مردم به چنان فقر]ی[ افتاده اند که گوشـت، تخم، ماهی، شکر و غیره به 
علت گرانی زیاده از حد، جزء آرزوهای دور از دسترس ایشان قرار گرفته است. فصل ده ها نوع خوراکه و 

1. شرف و سروری یافتن؛ بزرگی؛ خواجگی؛ آقایی
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میوه می گذرد؛ اما، زحمتکشان نمی توانند بر آن دست یابند. در سال های اخیرـ  مثاًل در سال 1345ـ  به 
حساب فی نفر در حدود 20 کیلوگرام یا 45 پاو برنج و 11 کیلو یا 25 پاو گوشت در کشور تولید شده است. 
همه می دانند که 45 پاو برنج و 25 پاو گوشت در یک سال که به صورت متوسط برای فی نفر نشان داده 
می شود، چگونه به دسترس اشخاص قرار می گیرد. در حالی که اکثریت مطلق خانواده های زحمتکشان 

حتی مزه ی آن را نمی چشند. 
اقلیت مفت خوار هر روز و هر شب »پالو« می خورند و بدین جهت از طرف بلندگویان طبقه ی حاکمه 
»پـالو« بـه حیـث غذای عنعنوی مردم معرفی می گـردد. باید این آقایـان )!( بدانند که اقلیت مفت خوار 
پالوخوار جزء مردم نیستند. غذای همیشگی و عنعنوی مردمـ  زحمتکشان کشور را نان خشک و چای 
تلخ تشکیل می دهد که ارقام مربوط به مصرف این دو جنس گواه مدعای ماست. مصرف متوسط ساالنه 
فی نفر 162 کیلو یا 22 سیر گندم و 48 کیلو یا 7 سیر جواری است و در حدود 0.46 کیلو یا تقریبًا یک بر 
چهار پاو چای است. بدین ترتیب بیشتر از 450 میلیون افغانی در سال 1345 برای تورید چای پرداخته 
شده. جالب این که زحمتکشان کشور معمواًل قادر نیستند با »نان و چای« خود حتی مقداری شکر همراه 
سـازند؛ چه حد متوسـط مصرف فی نفر در سـال بیشـتر از 4 کیلو یا کمتر از 1 پاو شـکر نمی باشـد و این 
مقداری فوق العاده قلیل است که از آن هم قسمت بیشتر را خانواده های مرفه الحال به اشکال گوناگون 

به مصرف می رسانند. 
حد وسطی مصرف فی نفر در روز فقط 8 افغانی است:

طبق احصائیه های رسـمی مصرف متوسـط سـاالنه فی نفر از سال 1340 تا سـال 1345 صرف 43 
افغانی با 1.3 فیصد اضافه گردیده. یعنی از 3103 افغانی به 3146 افغانی رسـیده اسـت و این افزایش 
کوچک هم در شرایطی و طی مدتی صورت گرفته که به تناسب اقتصاد کوچک و ناتوان کشور سال های 
»رونـق اقتصـادی و کار« بـوده اسـت. باید در نظر داشـت که از این رقم کوچـکـ  3146 افغانی مصرف 

متوسط ساالنه فی نفر( خانواده های ثروتمند و مرفه الحال قسمت بیشتر را به مصرف رسانیده اند. 
کمترین عاید سرانه:

طی چندین سال عاید حقیقی زحمتکشان تقلیل اختیار کرده و عاید رسمی آنان بعضًا هیچ افزایش 
نیافته و یا در بعضی شـقوق اندک افزایش یافته اسـت. بر اسـاس احصائیه های تخمینی عاید فی نفر در 
افغانستان کمتر از 50 دالر در سال است و این یکی از کمترین عاید سرانه در جهان می باشد و آن هم با 
در نظر گرفتن افزایش نفوس ساالنه و رشد فوق العاده بطی اقتصادی پایین می آید. چنان که بنا بر اعتراف 
وزیر پالن که می گوید: »با تقلیل ساختمان، استخدام و سرمایه گذاری از منابع داخلی و خارجی زمینه ی 
رکود اقتصادی مهیا گردید.« و »پیمانه ی انکشاف در عواید ملی به تناسب ازدیاد نفوس حالت قابل اندیشه 

را دارد« کـه بـر اسـاس آن »... ارقـام سـال 1346، 0.4 فیصـد تنزیـل را در عاید فی نفر مملکت نشـان 
می دهد.« )از بیانیه ی رادیویی شاغلی عبدالصمد حامد وزیر پالن؛ منتشره ی انیس، 23 سنبله 1347(.

قدرت خرید تقلیل می یابد:
سطح دستمزد کارگران و سایر زحمتکشان مزدور با مخارج روزافزون زندگی هیچ گونه تناسبی ندارد. 
طی سال های 1341 تا 1346 حد وسطی دستمزد ساالنه ی کارگران صنعتی و معدنی از 9035 افغانی 
به 13225 افغانی یا 47 فیصد ارتقا حاصل کرده، در حالی که طی همین مدت مخارج زندگی به تناسب 
به مراتب بیشتری افزایش یافته است. مطابق شاخص مطلق قیمت ها )افغانیـ  کیلوگرام( مواد غذایی 
مورد احتیاج عمومی مردم از سـال 1340 تا 1345 بیش از دو بار افزایش یافته اسـت: آرد گندم دوونیم 
بار، گوشت گاو و گوسفند بیشتر از یک بار، تخم مرغ یک مرتبه، برنج یک بارـ  قیمت یک کیلوگرام چای 
از 40 ـ 45 افغانی در سال 1340، به 100 تا 120 افغانی در سال 1345 رسید و قیمت یک کیلو بوره از 
11 به 16 افغانی. با مالحظه ی ارقام فوق می توان گفت که قوه ی خرید دستمزد کارگران در سال 1345 
پایین تر از قوه ی خرید دستمزد آنان در سال 1340 بوده است. دستمزد کارگران موقت و روزمزد و سایر 
زحمتکشان خیلی نازل تر است که حداقل احتیاجات روزمره ی آنان و خانواده هایشان را نمی تواند تکافو 

نماید. 
بهره کشی از کار زنان و کودکان:

زنان و کودکان که در کارگاه های کوچک و دستی و عمدتًا در کارگاه های قالین بافی کار می نمایند، 
از لحاظ استثمارشدن به درجه ی اول قرار می گیرند. صحت، طراوت و زیبایی زنان قالین باف در اثر کار 
توان فرسا قربانی چند لقمه نان می گردد. بسیاری از کودکان در نتیجه ی کار تحمل شکن 10ـ  12 ساعت 
و فقدان غذای کافی دوره ی طالیی طفولیت را نادیده، قبل از این که جوان شوند، به پیری می رسند و 
قبل از آن که پیر گردند می میرند. همچنان کار کودکان علیرغم آن که »قانون کار« آن را منع کرده است، 
به طور وسیعی در کارخانه های نساجی و غیره، در برابر مزد ناچیزی مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجایی 
که مفاد محرک یکه تا]ز[ سـرمایه داران اسـت، بنابراین، آنان از لشکر عظیم بی کاران برای بدون تغییر 
نگه داشـتن مزد کارگران اسـتفاده کرده و کارگران جوان را به جای کارگران مسـن و کار ارزان کودکان 
و تا حدودی زنان را به جای کار مردان می نشانند و بدین ترتیب آن کارگرانی که نیرو و جوانی خود را به 
هدر داده و عمری کار کرده اند، به کلی از هستی و زندگی ساقط می گردند. در حالی که نه تضمینی، نه 
حقوق تقاعدی، نه بیمه ای برای فردای آنان و خانواده هایشان وجود دارد. اکنون میزان اخراج فردی و 

دسته جمعی کارگران به بهانه های گوناگون خیلی باال گرفته است.
در برابر یک جوره بوت 100 ساعت کار:
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پایین بودن سطح دستمزد و عاید زحمتکشان نشان دهنده ی آن است که اکثریت ساکنین کشور در 
چه شرایط سخت اقتصادی بسر می برند. عاید دهقانان بی زمین و مزدوران زراعتی ماهانه کمتر از 500 
افغانـی و مـزد کارگران روزمزد ماهوار کمتر از 1000 افغانی اسـت. عایـد روزانه ی حمال ها )جوالی ها(، 
طواف ها، دوره گردها، شـاگردان حمامی، شـاگردان رسـتورانت ها و سماوارچی ها، پیشـه وران روزمزد، 
دکانداران کم بضاعت مانند بقاالن سر کوچه و غیره خیلی ناچیز است که برای گذران شبانه روزی آن ها 
بـه هیچ وجه کافی نمی باشـد. ارقام متوسـط مصـرف کار برای به دسـت آوردن اجناس ضروری نشـان 
می دهد که کارگر کشور ما اقاًل 15 تا 20 مرتبه بدتر از کارگران کشورهای از لحاظ اقتصادی پیشرفته 
زندگی می نماید. مثاًل، برای به دست آوردن یک کیلو گوشت کارگر افغانی باید 8 ـ 9 ساعت کار نماید. 
در حالی که این مقدار برای یک کارگر کشوری پیشرفته در برابر کمتر از 1 ساعت کار میسر می باشد و به 
همین ترتیب برای خریداری یک جوره بوت جدید به قیمت متوسط کارگر افغانی الزم دارد که 80 تا 100 
ساعت کار نماید. در حالی که در معیار کشورهای پیشرفته کمتر از یک روز کار 8 ساعته برای ابتیاع آن 

کافی می باشد. مثال های متعدد دیگری در این مورد می توان آورد. 
معاشی را که اکثریت روشنفکران کشور دریافت می دارند نیز با مخارج روزافزون زندگی هماهنگی به 
هم نمی رساند. صفوف این ها از لحاظ کمی از یک سال تا سال دیگر بیشتر می گردد و اکثریت مطلق شان 
در ادارات دولتی کار می نمایند. به استثنای قشر فوقانی آن ها که دارای وضع ممتازی هستند، قسمت 
اعظم از 700ـ  2000 افغانی در ماه معاش می گیرند که نیازمندی های ضروری ایشان نیز با آن برآورده 

شده نمی تواند. 
تقلب در مواد غذایی و ادویه:

با استفاده از مشکل اقتصادی کارگران، معلمان، مأموران و زحمتکشان کشور تجار دالل داخلی و 
خارجی و نمایندگی های انحصارات خارجی، محتکرین، سـودخواران شـهر و ده و جالبان دست به کار 
غارتگری اند تا سـود هرچه بیشـتری به چنگ آورند. اکنون سال هاست که مواد غذایی تقلبی و ادویه ی 

تقلبی توسط ایشان به قیمت  های بالنسبه نازل تری به خورد مردم داده می شود. 
رفاهیتی برای زحمتکشان وجود ندارد:

وسـایل زندگـی و رفاهیـت از قبیل غذای کافی و باکیفیت، لباس خوب، مسـکن صحی و انسـانی، 
فرش و ظرف درسـت و کافی جز رؤیاهای زحمتکشـان افغانسـتان اسـت تا چه رسد به داشتن کلپ ها، 
کتابخانه ها و دیگر امکانات فرهنگی. صرف غذا در رستورانت و رفتن به سینما هنوز برای زحمتکشان 
کشور امری تجملی شمرده می شود. مصارفی را که دولت برای رفاه مردم باید انجام دهد، در افغانستان 
خیلی ناچیز و ناکافی می باشد. در حالی که قسمت بیشتر عواید جاری دولت از طریق مالیات غیرمستقیم 

حصول می گردد که قسمت اساسی آن را زحمتکشان می پردازند )2 میلیارد و 513 میلیون و 644 هزار 
افغانی مالیات غیرمستقیم، در برابر 548 میلیون و 34 هزار افغانی مالیات مستقیم در سال 1346( اما 
مصارفی که در امور خدمات اجتماعی واقعًا صورت می گیرد و زحمتکشان از آن مستفید می گردند ناچیز 

و شرم آور است. 
یک دکتر و 38 هزار نفر:

در مـورد وضـع صحـی و معـارف در کشـور باید گفت که افغانسـتان کانون امراض گوناگون و کشـور 
اکثریت قریب به اتفاق بی سوادان می باشد. در اینجا صرف دو احصائیه را در مورد معارف و وضع صحی 
مردم ارائه می نماییم: در سـال 1346 تعداد کسـانی که آماده ی شـمول به مکتب بودند )گروپ سن 7ـ  
12(، 2.309 میلیون نفر بود. در حالی که مجموع تعداد متعلمان مکاتب ابتدایی 428 هزار نفر )در این 
میان فیصدی فرزندان زحمتکشان البته خیلی کم و تقریبًا به حکم هیچ است( می باشد. یعنی صرف 18 
فیصد شـامل مکتب اند و بقیه؟ در سـال 1345 برای هر 252 هزار نفر یک شـفاخانه و در هر دروازه ی 
کلینیک مرکزی برای 38 هزار نفر یک دکتر وجود داشته است.1 بنا به اظهار دکتران مواد غذایی ناکافی 
و نامرغوب، گرسنگی، کار طاقت فرسا، بی کاری مزمن و شرایط بد مسکن باعث گسترش انواع مختلف 
بیماری ها بین اهالی می گردد. باید گفت که تأسیسـات موجود صحی در افغانسـتان به طور کلی مورد 
استفاده ی ثروتمندان شهرنشین قرار می گیرد. مثاًل شفاخانه ی وزیر اکبرخان در کابل و مثال های دیگر. 
اما، مشاهده ی وضع بیماران زن و مرد طبقات محروم کشور که مثاًل تعدادی از ایشان تمام روز در پشت 
]شفاخانه های[ کابل به انتظار نوبت صف می بندند و هیچ دردشان مداوا نمی گردد خیلی رقت بار است. 

راه نجات:
مسلم است که شرایط بد حیات و کار و مشکالت گوناگون دیگر زحمتکشان نتیجه ی غارت آنان از 
طرف طبقات حاکمه ی کشور می باشد و این وضع موجب نارضایتی روزافزون آنان می گردد. اگر زمانی 
ایـن نارضایتی هـا در وجـود عصیان ها و طغیان هـای خودبه خودی دهقانان کشـور منعکس می گردید، 
اکنون به طور شـعوری و نیمه شـعوری در مبارزات کارگران کشـور، در رأس سـایر زحمتکشان انعکاس 
می یابد که ده ها اعتصاب، تظاهر، میتینگ و مارش قهرمانانه ی کارگران آگاه کشـور مؤید این گفته ی 
ماسـت. روشـن اسـت که راه خروج از این وضع و نجات واقعی زحمتکشـان افغانستان اعم از شهری و 
دهاتی در اثر مبارزه ی پیگیر و دلیرانه ی آنان و در پیشاپیش، طبقه ی جوان کارگر کشور میسر می باشد. 

1. اصل: برای هر دروازه های کلینیک مرکزی در 38 هزار نفر یک دکتر وجود داشته است.
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|||||||||||||||  شـماره ی چهل وششـم | سـال اول | 14 دلو 1347ـ  3 فبروری 1969 |||||||||||||||
ببرک کارمل 

وطن و جامعه ی خود را بشناسیم
ظلم فئودالی، عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی و تفتین اسـتعماری، سـالیان متمادی مانع آن گردید 
که تئوری مترقی در وطن ما گسـترش یابد. تنها پس از چندین ده سـال تحمل رنج و مشـقت اسـت که 
اکنون افغان ها راه نوآموزی و خودآموزی را می پیمایند و  علیرغم تعقیب و دشمنی وحشیانه ی نیروهای 
ارتجاعی به مطالعه ی تئوری مترقی می پردازند. تجربه ی پیشروان دنیای نوین نشان داد که واقعًا »بدون 
تئوری انقالبی، نهضت انقالبی نیز نمی تواند وجود داشته باشد« و »نقش یک مبارز پیشاهنگ را فقط 
حزبـی می توانـد ایفـا کند که بـا تئوری مترقی رهبری شـود« و یا به عبـارت عام تر، این تئوری اسـت که 
رهنمای عمل قرار می گیرد. از اینجاسـت که یکی از وظایف جدی ما، یعنی فراگرفتن تئوری پیشـرو و 
آموختن جهان بینی علمی مطرح می گردد. هیچ عنصر انقالبی نمی تواند در اهمیت این وظیفه تردیدی به 
خود راه دهد، زیرا جهان بینی علمی زحمتکشان، ایدئولوژی سوسیالیسم علمی محصول دوران تاریخی 
نوین است و به صورت روزافزون بر عقول و اذهان بشریت مترقی نفوذ کرده و از بوته ی آزمایش تاریخی 
برآمده است. به همین جهت است که اکنون در کشور ما نیز حتی ارگان ها و »احزاب« نو تشکیل دست 
راستی و به اصطالح »وسط چپ نما« نام »سوسیالیسم« را در مرامنامه های خود می گنجانند در حالی که 
دیروز بردن نام آن »کفر« تلقی می گردید. این تلقیات نوین چرا؟ بدین مناسبت که اساسًا همه ی راه های 
دیگر آزمایش شده و همه  به عدم موفقیت منجر گردیده است و تعالیم و مکاتب قدیم بورژوایی نتوانستند، 
اصواًل نمی توانند به مسـائلی که زندگی مطرح می سـازد جواب علمی بدهند. معهذا، اگر ارتجاع داخلی 
و امپریالیستی این حقیقت را نمی پذیرند و می خواهند با دروغ و افترا اندیشه های عالیه ی سوسیالیسم 

علمی را لکه دار سازند و از سرمایه داری دفاع کنند، از این روست که نمی خواهند سرنگون شوند. 
برای توده های وسیع خلق قبول و آموختن جهان بینی علمی زحمتکشان و قبول ایدئولوژی پیشرو 
عصر ما به مثابه ی اسلحه و قطب نمای نجات بخش می باشد؛ اما، برای دار و دسته ی محافل حاکمه ی 
ارتجاعی کشور ما چیزی هالکت بار و غیرقابل تصور است. ولی باید در نظر داشت که آموختن جهان بینی 
علمی زحمتکشان هیچگاه به معنی از برکردن و قرائت اصول کلی آن و ساده کردن موضوعات پیچیده 
و اعتقاد جامد، خشک و مجرد به قوانین عام آن نیست. چنین آموزش نه تنها نمی تواند برای پیکارجویان 
رهنمای عمل جنبش انقالبی باشـد، بلکه در بسـا موارد جنبش از آن لطمه های سـنگینی می بردارد. 
وظیفه ی عناصر پیشرو و مترقی این است که قوانین مشخص جامعه ی خویش را درک نمایند و اصول و 
احکام کلی جهان بینی علمی را بر شرایط عینی وطن خود تطابق دهند. اشتباه عظیم خواهد بود اگر نقل 

قول ها و فرمول های حفظ شده، اندرز و نسخه هایی از اصول کلی جهان بینی علمی و یک شکل واحد 
رشد و انتقال این و آن کشور معین سوسیالیستی و جنبش کارگری و سوسیالیسم نوشت و آن را برای 
هر زمان و مکان مطابق ساخت و مفید تلقی کرد. »کسی که می خواهد برای کارگران نسخه ای از خود 
اختراع کند که برای کلیه ی موارد زندگی، تصمیمات قباًل حاضر و آماده ای را در بر داشته باشد... وی را 

باید صاف و ساده  شارلتان نامید« )بیماری کودکی...(
جهان بینی علمی خالق می گوید که باید راه های نامنکشف هر کشور را خود عناصر پیشرو و ترقی خواه 
آن کشور توأم با استفاده از قوانین عام و تئوری تکامل اجتماعی کشف کنند و بر مبنای آن نسخه ی عالج 
آن را بنویسند، تمایزات و خصوصیات اجتماعی، ملی و دولتی خود را در شیوه های مشخص کشور خود 
تحقیق، بررسی، تفحص و درک کنند. برای ایفای این مأموریت تاریخی است که ما باید اول تر از همه 
به تحقیق و مطالعه ی همه جانبه خصوصیات وطن و جامعه ی ملی خود بپردازیم؛ زیرا »وطن که عبارت 
از محیط معین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است، نیرومندترین عامل در مبارزه ی طبقاتی زحمتکشان 

می باشد«. 
از این رو بدون شـناخت وطن نمی توان به پیروزی در مبارزه ی طبقاتی نائل آمد. شناسـایی جامعه و 
وطن باید در جهات مختلف اعم از شرایط اقتصادی، اجتماعی، نیروهای تولیدی، طبقات اجتماعی، 
خصوصیـات فئودالـی، ترکیب ملی، محلی، قومی، نـژادی، قبیلوی، دولت، قوانیـن، اخالق، مذهب، 
فرهنگ و هنر، آداب و رسـوم، عنعنات و سـنن مبارزات مردم ما، صورت گیرد؛ که البته این امر بدون 
مطالعه ی عمیق تاریخ و جامعه شناسی کشور امکان پذیر نیست. ولی باید به کمال تأسف اظهار داشت 
که تاکنون عده ی زیادی از مبارزان پیشرو ما درباره ی تاریخ و جغرافیای »سیاسی، بشری، اقتصادی و 
طبیعی« کشور، درباره ی خصوصیات جامعه ی افغانی که در آن زندگی می کنند، معلومات درستی ندارند 
و در نتیجه نمی توانند تعالیم جهان بینی علمی و انقالبی را با وضع خاص اجتماعیـ  اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی کشور وفق دهند و آن را به شناخت ملت ما مقرون سازند. باید توجه کرد که اگر فراگرفتن اصول 
جهان بینی علمی سهل است، ولی تطبیق آن در شرایط کشور بسیار مشکل و پیچیده است که اشتباهات 

یک عده از عناصر و محافل مترقی از همین جا ناشی است. 
افغانسـتان یکـی از قدیمی ترین و خاص ترین کشورهاسـت در قلب آسـیا. تاریـخ و ترکیب ملی وطن 
ما مغلق و پیچیده اسـت. خصوصیات سیاسـی، اجتماعی و فرهنگی، سـوابق نفوذ اسـتعمار، سلطه ی 
دولت های مرکزی و محلی فئودالی، پیوند و روابط تاریخی کشـورهای همجوار با خلق و تاریخ کشـور 
ما همه و همه مسائلی اند که بدون مطالعه ی دقیق تاریخ و بدون معرفت با خصوصیات مزبور نمی توان 
قوانین خاص رشد تکامل آینده ی افغانستان را کشف کرد. در این نکته زمینه ی دیگر باید تنبلی و رخوت 
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را کنار گذاشت و باید وطن را از منطقه  به منطقه، از سرتاسر از دیروز و امروز به صورت عمیق و همه جانبه 
مطالعه کرد و آن را شناخت. به تاریخ پرافتخار و کهنسال وطن و سنن مبارزات خلق کشور آشنایی پیدا 
نمود و سـرانجام پیوند خود را با تاریخ جدید، با جریان حوادث روزمره، تحوالت و تغییرات اوضاع وطن 
و نهضـت نویـن رهایی بخش کشـور تأمین کرد و در نتیجه تشـخیص داد که بر اسـاس اصـول و احکام 
جهان بینـی علمـی زحمتکشـان، و انطباق خالق آن در شـرایط وطن و جامعه ی ملـی ما می توان علمًا 
پالیسـی عمومـی و جـاری خـود را تنظیم و شـعارهای روزمره ی مبـارزه  و جنبش را صحیحًا اسـتخراج 
کرد؛ راه های نامنکشف را کشف نمود و در نتیجه تشخیص داد که در شرایط کنونی »خلق« کیست و 
»دشـمن« کدام اسـت، وطن چیسـت و دشمنان و دوستان وطن ما کیانند، نبض رشد و تکامل آینده ی 

افغانستان در کجاست و راه عالج چسیت؟
موجز این که مبارزان پیشرو ما باید:

- مقدم بر همه ی اصول خالق جهان بینی علمی را فراگیرند، زیرا بدون در دست داشتن این قطب نما 
پیروزی مبارزه ی رهایی بخش ملی و اجتماعی ما ممکن نیست. 

- باید همت گماشت تا اصول فوق را در شرایط وطن و جامعه ی ما انطباق داد. برای نیل به این آرمان 
باید کوشید تا وطن و جامعه ی خود را همه جانبه بشناسیم و آگاهی و معلومات خود را درباره ی اوضاع و 
احوال مشخص ملی ارتقا دهیم و پیوسته با جریان تغییرات و تحوالت جامعه ی خود پیوند داشته باشیم. 
بـا انجـام ایـن وظایف و شـرکت عملی در مبارزه روزمره ی اجتماعی اسـت که می تـوان افتخار نام مبارز 
پیشاهنگ را کسب نمود و در جنبش رهایی بخش دموکراتیک ملی و مترقی کشور نقش شایسته ای را 

ایفا کرد. 

|||||||||||||||  شماره ی چهل وهشتم | سال اول | 28 دلو 1347 ـ 17 فبروری 1969 |||||||||||||||
میراکبر خیبر

بانک جهانی از کشور بینوای ما چه می خواهد؟
در هفته ی گذشته یک هیئت اقتصادی چهار نفری بانک جهانی )بانک بین المللی برای عمران مجدد و 
انکشاف( طبق خبر ارگان های نشراتی دولتی، غرض مطالعه ی وضع فعلی اقتصادی کشور به خصوص 
پـالن پنج سـاله ی سـوم و بیالنـس تأدیات و امکانات »کمـک« آن بانک و مؤسسـات اختصاصی آن در 
سال های آینده جهت »انکشاف اقتصادی کشور« وارد افغانستان گردید. ورود این هیئت پس از مسافرت 
چند ماه قبل رابرت مکناما را ـ سابق وزیر دفاع آمریکا و از آپریل سال گذشته به این طرف رئیس بانک 

بین المللیـ  به افغانستان، شاید نشانه ی امیدواری این بانک در زمینه ی پدید آمدن تغییراتی در سیاست 
اقتصادی حکومات افغانستان از طرح پالن سوم به این طرف باشد. به هر صورت این امر نشان می دهد 

که مطالعه ی وضع اقتصادی کشور مورد دلچسبی بانک بین المللی واقع شده است. 
طبـق معمـول بانک بین المللی قبل از اعطای قرضه، موقف اقتصادی کشـور درخواسـت کننده را 
بـه دقـت کامـل از یک نگاه خاص مورد تحقیق و بررسـی قرار می دهد و اطالعـات گوناگون اقتصادی 
را جمع آوری می کند. تجربه نشـان داده اسـت که این بانک معمواًل به کشـورهایی کریدت می دهد که 
پالیسـی اقتصادی مبنی بر »پرنسـیب های تشـبثات خصوصی و راه سرمایه داری« را تعقیب نمایند. اگر 
در سال های اول پس از جنگ جهانی دوم، بانک کمک های خود را به کشورهای عضو در امر احیای 
اقتصادی آن ها به مثابه ی سرپوشی جهت حمایه ی رژیم های ضدملی در اروپای غربی از طریق »پالن 
مارشـال« تخصیص می داد؛ اکنون تمام سـعی و مجاهدت خود را متوجه بازگرداندن کشورهای جوان 
و بی طرف آسیا و آفریقا به راه سرمایه داری و دوام سیاست اقتصادی کشورهای هوادار غرب می سازد. 
چنان که در سال مالی 1966، 67 بانک کریدت هایی را به میزان 877 میلیون دالر به شمول 347 میلیون 
بـه کشـورهای آسـیایی، 282 میلیون به کشـورهای آمریکای التیـن و 106 میلیون دالر به کشـورهای 
آفریقایی اعطا کرد. از این جمله کریدت های بزرگ به کشـورهایی که مشـی ایاالت متحده ی آمریکا را 
تعقیب می کنند داده شد: برازیل 101 میلیون دالر، چلی 60 میلیون دالر، مالیزیا 47 میلیون و فلیپین 37 

میلیون دالر دریافت داشتند. 
به منظور روشن شدن اذهان هموطنان در مورد »کمک«های احتمالی بانک بین المللی به افغانستان 
و شـناخت آن، مختصـرًا دربـاره ی ماهیـت واقعی کریدت ها و شـرایط تأدیه ی قرضه هـای این بانک در 
اینجا تذکراتی به عمل می آید. بانک بین المللی عمران مجدد و انکشاف در سال 1944 تأسیس گردید و 
اکنون دارای 107 عضو می باشد )کشورهای سوسیالیستی در آن عضویت ندارند( که از سرمایه ی جمع 
شده ی اعضا به کشورهای عضو قرضه می دهد. در اخیر سال 1967 مجموع سرمایه ی پرداخته شده ی 
آن 2300 میلیـون دالـر بـود. این بانک یکی از مؤسسـات عمده ی مالی بین المللی اسـت که در واقعیت 
امر به حیث وسیله ی پیشبرد سیاست استعماری نوین توسط نیروهای امپریالیستی استعمال می گردد. 
بانک بین المللی گرچه توسط یک هیئت گورنران که در آن اسمًا تمام دول عضو اشتراک می نمایند اداره 
می شود؛ اما، در واقع تمام پست های مهم و کلیدی آن در دست کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری و 
در رأس آن ایاالت متحده ی آمریکا قرار دارد و رئیس آن معمواًل آمریکایی می باشد )فعاًل مکنامارا سابق 
وزیـر دفـاع آمریکا(. سـهام عمده در سـرمایه ی بانک نیز متعلق به این کشورهاسـت: ایاالت متحده ی 
آمریکا 635 میلیون دالر، انگلستان 260 میلیون، جمهوریت اتحادی آلمان 128 میلیون و فرانسه 105 
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میلیون دالر. 
بدین جهت کشورهای امپریالیستی این بانک را تابع منافع سرمایه ی انحصاری خویش گردانیده اند. 
گرچه این بانک اسمًا یک مؤسسه ی بین المللی می باشد که در تحت سپر و حمایت ملل متحد فعالیت 
می نمایـد. امـا کشـورهای دیگر عضو نه تنها نقشـی در آن ندارند، بلکه از این طریق توسـط کشـورهای 
امپریالیستی استثمار می شوند. به غرض داشتن تصوری در مورد این »دام مالی« که در آن کشورهای 
کم رشد گیر افتاده اند، کافی خواهد بود تذکار گردد که در اخیر سال 1967 قروض این کشورها از بانک 
بین المللی به 3400 میلیون دالر رسیده بود. بانک تحت قیود و شرایط زیادی به کشورهای کم رشد قرضه 
می دهد و یکی از این شـرایط به طور مثال این اسـت که کشـور دریافت کننده پول را باید برای خریداری 
اموال از کشـورهای پیشـرفته ی سـرمایه داری و عمدتًا ایاالت متحده ی آمریکا به کار برد. با اسـتفاده از 
این شرط کشور فروشنده قیمت اموال را بلند تعیین کرده و کشور دریافت کننده از ناحیه ی اسعار خارجه 
زیان بزرگی را متحمل می گردد. در چند سال گذشته بانک نرخ سود را به 6.5 فیصد باال برده است که 
کشـورهای کم رشـد قسمت زیاد ذخایر پولی خود را به عنوان سـود می پردازند. در سال مالی 1966، 67 
کشور1 کم رشد قسمت زیاد یا بیشتر از دوثلث مجموع کریدتی را که در عین سال اخذ کرده اند به بانک 

پرداخته اند. 
از آنجایی که دارایی بانک بین المللی بالنسبه کوچک می باشد، بنابرآن مجبور است که از انحصارات 
بانکی بزرگ قرضه بگیرد. چنان که قروض آن از این بانک ها در اخیر سال 1967 به 3400 میلیون دالر 
)بیشتر از مجموع سرمایه ی خود آن( بالغ می گردید که این امر یک بار دیگر به وضاحت نشان می دهد 
که آمر و کارفرمای واقعی بانک کیست و منافع چه کسانی را بانک بین المللی به پیش می برد. سرمایه ی 
مالی بین المللی، بانک را به مؤسسـه ای مبدل کرده اسـت که جریان سـرمایه گذاری های خصوصی را 
به کشـورهای کم رشـد تحریک و تسـهیل می نماید؛ زیرا این بانک در صورتی حاضر به تأدیه ی کریدت 
می باشد که یک کشور آن را به عین شرایط از منابع خصوصی به دست آورده نتواند. فعالیت های یکی از 
مؤسسات اختصاصی آنـ  کورپراسیون مالی بین المللیـ  تابع عین هدف می باشد و عالوتًا حق خریداری 

اسهام منفعت آور را در کشورهای کم رشد نیز دارد. 
بانـک بین المللـی غالبًا در امور داخلی کشـورهای عضـو مداخله می نماید. به طور مثال درخواسـت 
جمهوریت عربی متحد را برای گرفتن قرضه جهت ساختمان سد عالی اسوان رد کرد و اعطای قرضه 
را به کشورهایی که جلو رشد همه جانبه و خودسری های تشبثات خصوصی را گرفته اند، متوقف ساخت. 
بدین جهت بانک بین المللی توسط نمایندگان کشورهای کم رشد در دومین کنفرانس ملل متحد راجع به 

1. اصل: کشورهای

تجارت و انکشاف، منعقده ی دهلی در فبروری و مارچ سال گذشته شدیدًا مورد انتقاد قرار گرفت. آن ها 
اظهار داشـتند که بانک به یک وسـیله ی مداخله در امور داخلی کشـورهای جوان مبدل گردیده است و 

شرایط اعطای قرضه های آن اسارت آور می باشد. 
چنین است ماهیت واقعی و طرز فعالیت های بانک جهانی که مختصری از آن تذکر به عمل آمد. اما، 
باید دید اکنون که هیئت آن »مشغول مطالعه ی« وضع فعلی اقتصادی کشور ما می باشد، از وطن بینوای 
ما افغانستان فقیر و عقب مانده چه می خواهد ببلعد. معلوم است تذکرات متعددی که در صفحات کتاب 
پالن پنج ساله ی سوم در اثر نفوذ »مشاورین اقتصادی« آمریکایی وزارت پالن در مورد تقویه ی تشبثات 
خصوصی به عمل آمده است و توسط بلندگویان و هواداران آن در زمینه،  تبلیغات زیادی صورت می گیرد، 
توجه بانک بین المللی را در امر »کمک به انکشاف اقتصادی )!( افغانستان« جلب کرده است. تا دیده 

شود که چه نوع کریدتی را برای کدام منظور به کدام شرایط اعطا خواهد کرد. 

|||||||||||||||  شـماره ی پنجـاه ودوم | سـال اول | 26 حـوت 1347ـ  17 مـارچ 1969 |||||||||||||||
آناهیتا راتبزاد

طرح پروگرام فعالیت های سازمان دموکراتیک زنان افغانستان
کنفرانس تاریخی هشتم مارچ )17 حوت 1347( سازمان دموکراتیک زنان افغانستان اعالم می دارد:

از آنجایی که زن در زندگی اجتماعی نقش ارزنده ای را ایفا می کند؛
از آنجایی که زن در راه سعادت کودکان به طور خستگی ناپذیر فعالیت می نماید؛

از آنجایی که باید زنان افغانسـتان دوش به دوش مردان کشـور در مبارزه رهایی بخش ضداسـتبداد، 
ضدارتجاع و تمام اشکال استعمار فعاالنه سهم بگیرند؛

از آنجایـی کـه زنان افغانسـتان بـه حیث هموطنان، مـادران و کارگـران، آرزومند جدی به رسـمیت 
شـناختن حقوق زن، حق مادری، حق کار، حق تحصیل و مسـاوات در خانواده و تحقق کامل حقوق و 

آزادی های وسیع دموکراتیک در عمل و نظر هستند؛
از آنجایـی کـه زن افغانسـتان بایـد در راه تأمین صلح پایدار، اسـتقالل ملی، دموکراسـی و پیشـرفت 

اجتماعی مجدانه شرکت کند؛
و باالخره از آنجایی که اعالمیه ی حقوق بشر و آزادی های مصرح در قانون اساسی یک سلسله حقوق 
و آزادی ها را برای زنان افغان قایل شـده اسـت ولی موانع بسـیاری در راه عملی شـدن آن ها وجود دارد، 
ضرورت آن می رود که اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، اعم از زنان کارگر و دهقان و روشنفکر، صرف 
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نظـر از تفاوت هـای نژادی، قومی، قبیلوی، مذهبی و نظریات سیاسـی تأمین گـردد و در راه هدف های 
مشترک و تحقق این پروگرام فعالیت های سازمان دموکراتیک زنان افغانستان مبارزه به عمل آید: 

1- تأمیـن حقـوق مسـاوی زنـان در تمـام عرصه ها اعـم از اقتصـادی، اجتماعی، مدنی، سیاسـی و 
فرهنگی و احترام ]به[ مقام زن در کار و جامعه.

2- تأمین حق کار زنان بدون قیدوشـرط، با دسـتمزد مسـاوی با مردان در برابر کار مسـاوی و حق 
اشتغال در تمام امور و حرفه ها. 

3- بهبود شـرایط کار و بهبود شـرایط زندگی خانواده، ایجاد مؤسسـات خدمات اجتماعی برای تمام 
زنان. 

4- حمایه ی مادر و کودک، بهبود شـرایط زندگی خانواده، ایجاد مؤسسـات خدمات اجتماعی برای 
تمام زنان. 

5 -امحای بی سوادی و تأمین حق مساوی تعلیم و تحصیل برای زنان. 
6- رهایی زن از قید عادات خرافی، عنعنات ظالمانه و رسوم ضد کرامت انسانی و تأمین حقوق زن در 
امر ازدواج، ملکیت و اطفال و ایجاد شرایط مصون اجتماعی برای تشکیل خانواده مطابق رضایت واقعی 

زن و مرد و مبارزه علیه ازدواج اجباری.
7- تأمین حقوق و آزادی های وسیع دموکراتیک )حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی بیان، 

شرکت در احزاب، اجتماعات، تظاهرات و غیره.(
8- تأمین حق کودکان و جوانان از لحاظ تعلیم و تربیت و تعلیمات مجانی به زبان مادری شان، بدون 

تبعیض و صحت و رفاه آنان. 
9- حمایه ی کودک در برابر ظلم، استثمار، حبس، قتل و کار اجباری. 

10- ایجاد روابط و هماهنگی با سازمان های ملی زنان و فدراسیون دموکراتیک بین المللی زنان به 
منظور:

11- مبارزه علیه امپریالیسم، ملیتاریسم و فاشیسم، لغو پایگاه های نظامی تجاوزکارانه، منع آزمایش ها 
و استعمال سالح ذروی و مبارزه در راه خلع سالح عام و تام و تأمین همزیستی مسالمت آمیز بین دول 

دارای سیستم های اجتماعی و اقتصادی متفاوت. 
- پشتیبانی و همدردی از زنان ملل ستمدیده که دوش به دوش مردان برای آزادی و استقالل مبارزه 

می کنند. 
- اشتراک وسیع تر زنان در حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه و به خاطر مبارزه 

برای تأمین صلح پایدار، استقالل ملی، دموکراسی واقعی، ترقی و حقوق زن و سعادت کودک. 

سازمان دموکراتیک زنان افغانستان از تمام زنان آگاه و زحمتکش افغان صمیمانه دعوت می نماید که 
به خاطر تحقق این پروگرام باهم متحد شوند و به سازمان دموکراتیک زنان افغانستان و نهضت آزادی 

زنان بپیوندند. 

|||||||||||||||||||||||||  شـماره ی دهم | سـال دوم | 5 جوزا 1348ـ  26 می 1969 |||||||||||||||||||||||||
ببرک کارمل

مستحکم و مترقی باد دوستی افغانـ  شوروی
نیم قرن از برقراری دوستی و روابط سیاسی صلح جویانه و ثمربخش افغانستان و اتحاد شوروی می گذرد. 
سرچشـمه ی ایـن روابـط خلل ناپذیـر دو قیـام مهـم آزادی بخـش ملـی و اجتماعی اسـت: انقالب کبیر 
سوسیالیستی اکتوبر 1917، قیام مسلحانه ی ملی 1919 افغانستان. انقالب کبیر اکتوبر به سرکردگی 
طبقه ی کارگر روسیه و تحت رهبری حزب پیشاهنگ آن و در رأس آن والدیمیر ایلیچ لنین، عصر نوینی 
را در تاریخ جامعه ی بشری آغاز نهاد و تأثیرات شگرفی بر تمام سیر آتی جنبش های انقالبی آزادی بخش 
ملی و اجتماعی و مترقی ملل جهان و من جمله کشور ما وارد ساخت و سیستم استعماری امپریالیسم که 
ظاهرًا تزلزل ناپذیر به نظر می رسید، رو به تالشی و اضمحالل نهاد. حکومت نوبنیاد شوروی بالفاصله 
پس از پیروزی انقالب اکتوبر بیانیه ای را خطاب به تمام زحمتکشان مسلمان روسیه و شرق انتشار داد 
که در آن اشعار می گردید: »کلیه ی معاهدات و قراردادهای روسیه ی تزاری با دول امپریالیستی درباره ی 
تقسیم اراضی کشورهای شرق پاره و محو شده و از این پس خلق های شرق باید رأسًا سرنوشت خود را به 
دست گیرند.« در بیانیه خاطرنشان می گردید که: »شما خودتان باید صاحب اختیار کشور خود شوید؛ شما 
خودتان باید زندگی خود را مطابق میل و شیوه ی خود بنا نهید؛ شما حق این کار را دارید زیرا سرنوشت 

شما در دست خودتان است.« 
اعالن قیام مسـلحانه ملت قهرمان افغانسـتان به وسـیله ی امان الله خان پادشـاه افغانسـتان ثبت 
تاریخ درخشـان جنگ های آزادی بخش ملی جهان گردید. در هنگامی که خلق افغانسـتان برای انجام 
جنـگ آزادی بخـش ملـی علیه امپریالیسـم انگلیس آمادگـی می گرفت، آتش جنـگ داخلی جمهوری 
نوبنیاد شوروی را فراگرفته بود و چهارده دولت امپریالیستی به تحریکات و مداخالت مسلحانه علیه آن 
کشور دست می زد. در چنین موقع حساس هر دو کشور افغانستان و جمهوری جوان شوروی نخستین 
کشورهایی بودند که شجاعانه پشتیبانی خود را از یکدیگر اعالن داشتند و راه بزرگ صلح و دوستی، راه 
نمونه ی الهام بخش برای تمام ملل جهان را ایجاد کردند. درست پنجاه سال قبل بود که بنا بر تمایل و 
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اراده ی سـنتی و پرافتخار خلق افغانسـتان، رئیس دولت افغانستان پیامی به مسکو فرستاد. در این پیام 
صلح و دوستی که نخستین پیام ملت قهرمان افغانستان مستقل و آزاد به ملت قهرمان روسیه و به نام 
لنین بود، چنین اظهار گردید: »از آنجا که شما حضرت دوست محبوب و بزرگ من رئیس جمهور کشور 
معظم روسیه به اتفاق دیگر رفقای خود دوستان بشریت وظیفه ی پرافتخار و شرافتمندانه ی مراقبت از 
صلح و آسایش افراد را به عهده گرفته اید، من خوشوقتم از این که برای اولین بار از جانب ملت ترقی خواه 

افغانستان، پیام دوستانه ی واقعی کشور مستقل و آزاد افغانستان را ارسال می دارم.«
باید درنظرداشـت که تاریخ یک کشـور عقب مانده نظیر چنین اقدام شـجاعانه و باشهامت انقالبی را 
کمتر دیده است؛ زیرا در آن هنگام افغانستان سخت در تحت چنگال های بی رحم نیروی وحشی استعمار 
خارجی و ارتجاع داخلی دست وپا می زد و هنوز سرنوشت استقالل سیاسی افغانستان معلوم نبود. ولی 
از آنجایی که انقالب کبیر اکتوبر تغییرات بنیادی در تمام سیسـتم مناسـبات بین المللی به وجود آورد، 
بحران عمیقی را در پالیسـی خارجی امپریالیسـتی ایجاد کرد و پرنسیپ های صلح و امنیت بین المللی، 
برابری، دوسـتی و همکاری بین ملل را اعالم داشـت و از آنجایی که تکامل این پرنسـیپ ها با نام لنین 
ارتباط نزدیک دارد، بنابرآن رهبر مردم شـوروی و دوسـت بزرگ مردم شـرق و ای لنین در پاسـخ پیام 
شـجاعانه ی افغانی به تاریخ 27 می 1919 با خالقیت تمام چنین نوشـت: »به جواب نخسـتین پیامی 
از طرف افغانسـتان به حیث یک ملت آزاد و مسـتقل که حامل تبریکات به خلق روس اسـت و جلوس 
اعلی حضرت شما را به تخت اعالم می نماید، ما عاجاًل تبریکات حکومت کارگران و دهقانان و همه ی 
مردم روسیه را به خلق مستقل افغانستان که قهرمانانه از آزادی خود در برابر استیالگران اجنبی دفاع 
می نماید می فرسـتیم. می خواهم تخت نشینی اعلی حضرت شـما را به تاریخ 21 فبروری 1919 تبریک 
بگویم. حکومت کارگری و دهقانی به تمام ملت هایی که جمهوری روسـیه را تشـکیل می دهند برابری 
و آزادی واقعـی اعطـا نمـوده اسـت و بـر طبـق اعالمیه های خود اصـل انترناسیونالیسـتی وحدت تمام 
زحمتکشان را علیه استثمارگران به قوت اتخاذ نموده است. بگذار آزروی مردم افغانستان که می خواهد 
از نمونه ی روسیه پیروی نماید، بهترین ضامن نیرومندی و استقالل دولت افغانستان باشد. ما از اراده ی 
اعلی حضرت شما که می خواهند مناسبات نزدیک با خلق روسیه تأسیس نمایند استقبال می نماییم و از 
شما خواهش می کنیم که نماینده ی دایمی را در ماسکو تعیین نمایید. در قسمت خود، ما آماده هستیم 
یـک نماینـده ی حکومت کارگران و دهقانان را به کابل اعزام نماییم و آرزومندیم که اعلی حضرت شـما 
به مأمورین مربوطه امر فرمایند که تسـهیالت مسـافرت وی را تهیه ببینند. تأسـیس مناسـبات دایمی 
دیپلوماتیک بین دو ملت بزرگ فرصت های وسیعی]ای[ را برای کمک متقابل به ضد هر نوع تجاوز از 
طرف نیروهای تجاوزکار خارجی بر آزادی شان تهیه خواهد دید. مسرت زیاد دارم که این نخستین پیام 

تبریکات را به مردم افغانسـتان می فرسـتم و خواهشـمندم که اعلی حضرت شما سالم های دوستانه ی 
دوستان مردم خود را بپذیرید.«

همچنان بی ارتباط نخواهد بود یادآوری گردد که استالین بر اساس تعلیمات لنین راجع به جنبش های 
انقالبی ملی و اصل حق تعیین سرنوشت ملل درباره ی نقش امان الله خان پادشاه افغانستان در انقالب 
آزادی بخـش ملـت ما علیه امپریالیسـم بریتانیا چنین اظهار داشـته اسـت: »مبارزه ی امیـر افغان برای 
استقالل افغانستان با وجود نظریه ی سلطنت طلبی و اعوان و انصارش از نظر عینی مبارزه ای انقالبی 
اسـت. زیرا این مبارزه امپریالیسـم را ضعیف و قوایش را تجزیه کرده و آن را از ریشـه متزلزل می سـازد. 
در صورتی که مبارزه ی دموکرات ها و »سوسیالیسـت ها«، »انقالبی ها« و »جمهوری طلباِن« باحرارتی 
از قبیل مثاًل کرنسـکی و تسـر تلی، نودل و شـیدمان، چرنوف ودان، هندرسن و کالینس هنگام جنگ 

امپریالیستی مبارزه ای ارتجاعی بود.«
باید یادآور شـد که دولت نوبنیاد شـوروی علیرغم مشکالت عظیمی که خود به آن مواجه بود، حتی 
قبل از آن که جنگ رهایی بخش ملت افغانستان به خاطر استقالل شروع گردد، کشور ما را به حیث یک 
مملکت مستقل در نظر می گرفت. مثاًل، این موضوع من جمله در پیمان صلح برستـ  نتو فسک که در 
مارچ سـال 1918 بین روسـیه ی شـوروی و آلمان منعقد شـده بود انعکاس یافت. در این پیمان ماده ای 
گنجانیده شـد که به موجب آن طرفین تعهد کردند »به اسـتقالل سیاسـی و اقتصادی و تمامیت ارضی 
ایران و افغانستان احترام گذارند.« سپس در ماه مارچ سال 1919 حکومت شوروی شرایط انعقاد پیمان 
صلح با روسیه ی شوروی را که توسط والدیمیر ایلیچ لنین تنظیم شده بود، طی نامه ای به کنفرانس صلح 
پاریس ارسـال داشـت که در ماده ی اول آن تصریح می شـد: ]از[ توسل1 به قوه ی قهریه برای سرنگون 
سـاختن حکومت افغانسـتان خـودداری ورزند. همچنان هنـگام قیام نیروهای ملی افغانسـتان، دولت 
شوروی طی اعالمیه ای از تمام کشورهای جهان خواست که از اعمال فشار و زور در مورد کشور مستقل 
افغانستان خودداری کنند. ولی دولت امپریالیست انگلیس استقالل کشور ما را به رسمیت نشناخت و به 
جنگ اشغال گرانه علیه وطن ما دست زد. می کوشید که جنبش آزادی بخش و استقالل طلبانه ی خلق 

افغانستان را سرکوب کند. 
در چنین وضعی بود که دولت جوان شوروی عماًل به کمک افغانستان شتافت و از یک سو نخستین 
کمک پرارزش خود را با ارسـال اسـلحه و مهمات و پول نقد به افغانسـتان ثابت سـاخت و از سوی دیگر 
اردوی سرخ شوروی قوای اشغالگر انگلیس را که می خواست از شمال به افغانستان ضربه وارد کند، در 
ترکستان تارومار کرد و سرحدات شمالی افغانستان را از خطر تعرض مصون داشت. این واقعه از لحاظ 

1. اصل: تمام توسل
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استراتژی نقش مثبتی را به نفع اردوی افغانستان در شکست دادن نیروهای اشغالگر انگلیس ایفا کرد 
و متقاباًل از رسیدن قوای اشغالگر انگلیس به سرحدات شمالی کشور جلوگیری نمود. موجز این که در 
نتیجه ی این شـرایط نوین و نهضت رهایی بخش هر دو »ملت بزرگ« بود که نخسـتین سـنگ خارای 
تهداب روابط دوستی افغانـ  شوروی بنیان گذاری شد و بر اساس فرمان صلح لنین 8 نومبر سال 1917 
که محتوای اصول لنینی سیاست خارجی دولت شوروی بود، )مبارزه به خاطر صلح و آزادی ملل مظلوم، 
ایجاد روابط برابر با تمام کشورها، احترام متقابل، حسن همجواری و همکاری و ایده ی امکان همزیستی 
مسـالمت آمیز کشـورهای دارای رژیم های مختلف اجتماعی، لغو تمام قراردادهای نابرابر با کشورهای 
دیگر و غیره، برای نخستین مرتبه در وجود روابط دوستی میان ملل بزرگ افغانـ  شوروی شرافتمندانه 

تحقق پذیرفت. 
در تاریخ مناسبات افغانستان و شوروی، 27 می و 14 اکتوبر 1919 )پنجاه سال قبل( به حیث سرآغاز 
برقراری روابط دوستی و سیاسی افغانـ  شوروی به شمار می رود که این امر در راه آزادی و استقالل هر 
دو کشور ما کمک فراوان رسانیده است. پس از دو سال به تاریخ 28 فبروری 1921، علی رغم فعالیت های 
دیپلوماسی اسارت آور غرب، قرارداد دوستی بین افغانستان و جمهوری شوروی به امضا رسید و از طرف 
لویه جرگه ی افغانسـتان تصویب گردید. از لحاظ تاریخی و سیاسـی این اولین قرارداد متساوی الحقوق 
افغانسـتان با یک کشـور بزرگ و نیرومند خارجی بود که بر پایه ی احترام به حق حاکمیت ملی و منافع 
متقابل انعقاد یافت. در نتیجه ی انعقاد این قرارداد سرحدات افغانـ  شوروی به صورت نخستین سرحد 
نمونه ی صلح و دوسـتی و حسـن همجواری در جهان به وجود آمد. بدین مناسـبت لنین طی پیامی به 
رئیس دولت افغانسـتان نوشـت: »من خوشـوقتم از این که به شـما اطالع دهم، قرارداد دوستی بین دو 
کشور در تاریخ 28 فوریه سال 1921 از طرف نمایندگان تام االختیار دو دولت در مسکو امضا شد. حکومت 
روسیه ی شوروی و دولت علیه ی افغانستان در شرق منافع مشترک دارند. هر دو کشور به استقالل خود 
ارزش بزرگی قایل هستند و می خواهند متقاباًل یکدیگر و تمام ملل شرق را مستقل و آزاد ببینند. دو دولت 
نه تنها به علل فوق الذکر، بلکه به این علت هم که بین افغانستان و روسیه مسائلی وجود ندارد که موجب 
بروز اختالف گردد و حتی روی دوستی روسیه و افغانستان سایه افگند، به هم نزدیک می شوند. روسیه ی 
امپریالیستی کهن برای همیشه محو شده و همسایه ی شمالی دولت علیه ی افغانستان روسیه ی شوروی 
نوین است که دست دوستی و برادری به سوی تمام ملل شرق و در نوبه ی اول ملت افغانستان دراز کرد... 
ما اطمینان داریم که صمیمانه ترین آرزوی ما تحقق خواهد یافت و روسـیه برای همیشـه اولین دوست 

دولت علیه ی افغانستان به خاطر سعادت ملل دو کشور خواهد شد...«
واقعیت این است که قرارداد سال 1921 به مثابه ی پایه ی اساسی و استوار برقراری روابط ثمربخش 

افغانستان و اتحاد شوروی به شمار می رود و بزرگترین و نیرومندترین سند تاریخی است که در آن اصول 
عالی بشردوسـتی در روابط بین ملل و احترام به حق حاکمیت و اسـتقالل ملل و کمک و همکاری به 
ملت ها در زمینه ی آزادی، ترقی، پیشـرفت و صلح تجلی یافته اسـت. تجربه نشان داد که محتوای این 
سند دوره ی دشوار تاریخی تنها روی صفحه ی کاغذ باقی نماند بلکه در طول نیم قرن روابط افغانستان 
ـ شوروی با موفقیت بسط و استحکام یافت و با معاهدات و قراردادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
دیگـر رشـد و تکامـل پیدا کـرد. با تمدید معاهده ی بی طرفی و عدم تعرض در سـال 1931 ایـن روابط از 
بوته ی آزمایش زمان پیروزمندانه برون برآمده است. بی مورد نیست که جنگ جهانی دوم به نام سال های 
آزمایش روابط دوستانه در کشور افغانستان و شوروی ثبت تاریخ است. به همگان معلوم است که در سال 
1339 فاشیسم هیتلری نائره ی جنگ خانمان سوز دوم جهانی را برافروخت و کشورهای اروپایی به زیر 
چکمه  و مهمیز1 سربازان اشغالگر اردوی ورماخت آلمان نازی افتادند و اتحاد شوروی یگانه کشوری بود 
که علیه آن قهرمانانه مقاومت می کرد. در آن موقع شبکه های جاسوسی مخفی هتلری در کشورهای 
همجوار اتحاد شـوروی من جمله افغانسـتان در توطئه و دسیسـه بودند و به فعالیت شدیدی علیه اتحاد 
شوروی دست می زدند. اما در چنین موقع حساس، ملت قهرمان افغانستان یک بار دیگر بر مبنای قرارداد 
1931 افغانـ  شـوروی دلیرانه دوسـتی خود را به اتحاد شـوروی ثابت سـاخت و به یادداشت دوستانه ی 
دولت شوروی عماًل جواب مثبت داد. بر اساس قرارداد سال 1931 طرفین بالواسطه متعهد می شوند 
در خاک خود از هر گونه عملیاتی که به دولت متعاهد دیگر ضرر سیاسی یا نظامی برساند جلوگیری کنند. 
روی این اساس لویه جرگه ی افغانستان با رعایت سیاست بی طرفی کامل تصویب نمود که »... به هیچ 
دولت خارجی به هیچ نحوی اجازه داده نخواهد شـد که تمام و یا بخشـی از اراضی افغانسـتان را اشغال 
کند و یا در خاک وطن عزیز ما برای عملیات جنگی در زمین یا در هوا استفاده نماید و یا در زمان جنگ 

هیچ امتیازی از ما بگیرد...«
دولت شـوروی در فبروری سـال 1945 از وفاداری ملت افغانسـتان سـتایش فراوان نمود. بدین قرار 
علی رغم دسایس ارتجاع و امپریالیسم خلق بزرگ هر دو کشور با سربلندی و افتخار از عهده ی آزمایش 
برآمدند و پرچم دوسـتی و صلح بین ملل را که در پیکار خونین علیه امپریالیسـم به دسـت آورده بودند، 
برافراشـته نگه داشـتند و باید نگه دارند. به همین جهت اسـت که دولت اتحاد شوروی بر اساس اصول 
طراز نوین لنینی سیاست خارجی خویش و بر مبنای قرارداد سال 1921 کمک ها و همکاری های وسیع 
و مساعد و بی شائبه ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به افغانستان مبذول داشته است. ثمرات وسیع 
کمک و همکاری اقتصادی و فرهنگی اتحاد شوروی و نقشه ی دوستی آن قدر مشهود و فراوان است 

1. آلتی فلزی که بر پاشنه ی چکمه )موزه( می بندند و هنگام سواری بر تهیگاه اسب می زنند
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که مجال بحث درباره ی آن ها در این مقاله ی مختصر موجود نیسـت. علی رغم کندی رشـد اقتصاد و 
فرهنگ کشور ما، تخریب نیروهای ارتجاعی و امپریالیستی در کشور باز هم ایجاد تعداد زیادی مؤسسات 
صنعتی و زراعتی و فرهنگی و تأسیسات بزرگ و متوسط بذل کمک در تعلیم و تربیت ده ها هزار کادر 
و متخصص علمی و فنی ملی و ساختمان نسبی زیربنای اقتصادی افغانستان طی سه پالن پنج ساله 
و استقرار مناسبات برابر و ثمربخش در زمینه ی مبادالت تجارتی از خصوصیات مهم و باارزش کمک 
و همکاری اقتصادی و فرهنگی دو کشور به شمار می رود که ثبت تاریخ انکشاف کشور ماست و خلق و 

نسل جوان وطن پرست و پیشرو انقالبی افغانستان هرگز آن را فراموش نخواهد کرد. 
علی رغم فتنه انگیزی های ارتجاع و امپریالیسم، ما پیوسته طرفدار بسط و تحکیم مناسبات دوستانه 
با اتحاد شـوروی، نه تنها از این جهت هسـتیم که همسـایه ی بزرگ شـمالی ماسـت، بلکه به حیث یک 
نیروی وطن پرست دوستی خلق های افغانستان و اتحاد شوروی را کاماًل به نفع آزادی و استقالل کشور 
خـود می دانیـم و معتقدیـم که کمک های بی شـائبه و مسـاعد و همـکاری اقتصـادی و فنی و فرهنگی 
اتحاد شوروی در امر رشد و تکامل سریع اقتصاد و فرهنگ کشور ما مؤثر است و با منافع حیاتی و ملی 
خلق های دو کشور مطابقت تمام دارد. لهذا، هرگونه فعالیت و تشبث برای تضعیف جریان تکامل روابط 
ثمربخش بین وطن محبوب ما افغانسـتان و اتحاد جماهیر سوسیالیسـتی شـوروی در واقع صریحًا به 
مثابـه خیانـت به امر آزادی، اسـتقالل و ترقی کشـور ما و اسـتقرار صلح در ایـن منطقه ی جهان خواهد 
بود. بدین جهت مأموریت ملی و مترقی خود می دانیم که به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس مناسبات 
دوستانه بین خلق های قهرمان افغانستان و اتحاد شوروی که مصادف با سالگرد استقالل کشور است، 
به مناسبت این روابط زنده و زوال ناپذیر در تاریخ پرافتخار وطن عزیز ما، تبریکات صمیمانه ی خود را به 
تمام خلق زحمتکش افغانستان به تمام طرفداران دوستی افغانـ  شوروی به تمام نیروهای اصیل ملی و 
دموکراتیک، ترقی خواه و وطن پرست افغانستان و به حزب پیشاهنگ اتحاد شوروی که راه لنین بزرگ را 
با سربلندی و شهامت تعقیب می کند و به دولت اتحاد شوروی و به وسیله ی آن ها به خلق قهرمان اتحاد 
شـوروی ابراز می داریم و یک بار دیگر از کسـانی که اسـاس و بنای اسـتوار روابط ثمربخش افغانستان و 

اتحاد شوروی را گذاشته اند، با سپاس یاد می نماییم و در اخیر می گوییم:
مستحکم و مترقی باد دوستی خلق های افغانستان و اتحاد شوروی

فرخنده باد جشن پنجاهمین سالروز تأسیس برقراری روابط دوستانه ی افغانـ  شوروی.

|||||||||||||||  شـماره ی سی وسـوم | سـال دوم | 3 قـوس 1348ـ  24 نومبـر 1969 |||||||||||||||
بی نا

عقب ماندگی کشور به زبان ارقامی که از قرون متوالی دامنگیر آن است
ما قباًل در صفحات پرچم حقایق و ارقام فراوانی در زمینه ی عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی کشور ارائه 
کرده ایم. در این شماره و شماره های بعدی ارقامی را از آخرین نشریه ی احصائیوی کشور )پیشرفت پالن 
و تحلیل اوضاع اقتصادی سال 1347( استخراج و پیرامون آن ها حقایق مختصری را تقدیم می نماییم 
تـا هموطنـان ما قضاوت نمایند بی عدالتی اجتماعی در جامعه و عقب ماندگی کشـور کـه ما بر آن تأکید 
می نماییم تا کدام سرحد است. قابل تذکار می دانیم ارقام رسمی حکومت افغانستان نه صحیح اند و نه 
دقیق. این ارقام بیشتر بر روی تخمین و قیاس استوار می باشند. ولی ناگزیر باید آن ها را پایه ی استدالل 
و استنتاج قرار داد. با وصف این که در تخمینات احصائیه های رسمی تمایل به فزون نشان دادن آن ها 
مشهود می باشد، با آن هم می توان با ارائه ی آن ها وضع فوق العاده رقت بار حیات اقتصادی و اجتماعی 
خلق افغانسـتان را به درسـتی مشاهده کرد. این ارقام شرم آور گواه تردیدناپذیر بر عقب ماندگی و ناکامی 
سیستم اقتصادیـ  اجتماعی کنونی افغانستان و پاسخ هر نوع تبلیغات و گزاف گویی های تبلیغات چی های 

سرکاری است. 
شفاخانه ها و تسهیالت صحی در افغانستان:

در 27 والیت افغانسـتان )به اسـتثنای کابل(، 35 شفاخانه، 76 دکتر، 930 بستر، 11 البراتوار و 11 
اکسـریز ]وجود دارد.[ نفوس 27 والیت افغانسـتان )به شـمول کوچی ها و به اسـتثنای شـهر کابل( 16 
میلیون و 221 هزار و 982 نفر )در سال 1348( ]است.[ یعنی برای هر والیت به طور متوسط 2 شفاخانه، 
برای هر 214 هزار نفر یک دکتر و برای هر 17 هزار نفر یک بستر، در برابر هر 1 میلیون و 400 هزار نفر 
یک البراتوار و یک اکسریز وجود دارد. به طور نمونه وضع چند والیت را در این زمینه در نظر می گیریم:

والیت بامیان:
دکتر: 1    شفاخانه: 1   نفوس: 346017  

اکسریز: هیچ البراتوار: هیچ  بستر: 15   

والیت فراه:
دکتر: 2 شفاخانه: 1   نفوس: 314297  

اکسریز: 1 البراتوار: 1   بستر: 15   
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فئودالیسم در نظر خلق و پرچم

همان طـور کـه دیدیم، »سـازمان« دموکراتیک خلق افغانسـتان در مرامنامه اش حمله ی شـدیدی به 
فئودالیسـم1 و طبقـه ی مالک و سـودخوار کـرد و اصالحات ارضی، اسـکان کوچی هـا و حمایت از 
دهقانان خرد و متوسط را در صدر برنامه های اقتصادی اش قرار داد. با این حال سال ها پس از نشر خلق 
و پرچم )1345ـ  1348( و شاید حتی پس از کودتای ثور )1357( بود که شالوده ی مبانی نظری نقد 
فئودالیسم افغانی ریخته شد. برای همه واضح است که تاریخ تکوین و تحول فئودالیسم در غرب همان 
سـیری را طی نکرد که در جاپان، هند و یا جهان اسـالم پیمود. به این حکم باید این نکته را هم افزود 
 همان خط فئودالیسم جهان اسالم را دنبال نکرد و کدها و موازین 

ً
که فئودالیسم در افغانستان نیز دقیقا

 در راستا و از درون نقد چپ بر کاپیتالیسم نشئت 
ً
مختص به خود را داشت. نقد چپ بر فئودالیسم دقیقا

می گیرد. مالکیت نقطه ی پیوند نظام ارباب/رعیتی و نظام سرمایه داری ست. با این حال و در آخر، نباید 
منطق اقتصادی فئودالیسم را با سرمایه داری این همان دانست. همان طور که الن میک سینزوود توضیح 
 مجزایی از 

ً
می دهد »یک مسـیر برآمده از فئودالیسـم، حکومت مطلقه بود که منطق اقتصادی کامال

شکل های سرمایه داری استثمار یا قوانین سرمایه داری حرکت داشت. حکومت مطلقه به جای ایجاد 

ــی  ــه یعن ــد. اســم فرانســوی فئودالیت ــرون وســطی می رس ــه ق ــخ، ب ــاب تاری ــی آن از ب ــگارش التین ــیوه ی ن ــه ش ــس ب 1. فئودالی
فئودالیســم، هرچنــد ریشــه ی جدیدتــری دارد، دســت کم از قــرن 17 پدیــد آمــده اســت. امــا تــا مــدت زیــادی ایــن هــر دو لغــت 
تنهــا بــه طــور محــدود در مفهومــی حقوقــی بــه کار می رفــت. فیــف )Feodum( صورتــی از مالکیــت ارضــی و از آنجــا فئــودال 
بــه عنــوان »چیــزی کــه مربــوط بــه فیــف اســت« مفهــوم می شــود و فئودالیتــه نیــز می توانــد یــا بــه »کیفیــت ویــژه ی خــاص یــک 

فیــف« و یــا »تعهداتــی کــه بــر چنیــن زمیــن داری شــمول می یابــد اطــالق گــردد.«
جامعه ی فئودالی، مارک بلوخ، ترجمه ی بهزاد باشی، تهران: آگاه، ج اول، 1363، ص 5

والیت لغمان:
دکتر: 1 شفاخانه: 1   نفوس: 222531  

اکسریز: هیچ البراتوار: هیچ  بستر: 10   

والیت فاریاب:
دکتر: 3 شفاخانه: 2   نفوس: 434710  

اکسریز: 1 البراتوار: 1      
والیت بدخشان: 

دکتر: 2 شفاخانه: 1   نفوس: 344495  
اکسریز: هیچ البراتوار: هیچ  بستر: 25   

ارقام فوق آن قدر گویاست که ضرورتی به تبصره ندارد. ولی با قید این مطلب که از شفاخانه ، دکتر، 
بستر، البراتوار و اکسریز فقط اسمی موجود است و در واقعیت وضع از لحاظ پرسونل، وسایل و تجهیزات 

بدتر و ابتدایی تر از آن است که بتوان تصور کرد.
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اقتصاد سرمایه داری، وحدت پیشاسرمایه داری قدرت سیاسی و اقتصادی را در سطح دولت مرکزی 
 کاری بود که نادرشاه، هاشم خان و سپس داوودخان انجام داد. پیش از آن که 

ً
بازتولید کرد.«1 و این دقیقا

وارد نقد مارکسیستی فئودالیسم شویم، بهتر است نیم نگاهی به مسئله ی مالکیت و نظام ارباب/رعیتی 
در جهان اسالم و سپس تاریخ افغانستان بیاندازیم. 

کشـاورزی سـنتی در جهـان اسـالم قرن ها به یـک روال قرار داشـت. لمتون بر این باور اسـت که 
کشاورزی زیر سیطره ی عرف بود و عرف نیز چندان مجالی به انحراف فردی و یا استفاده از تجربیات 
نو نمی داد.2 در ضمن، مدیریت کشاورزی با ثبات سیاسی نظام های خاندانیـ  شاهنشاهی/سلطنتی، 
امیرنشـینی و حتی ملوک الطوایفیـ  تناسب داشـت. زیرا زراعت به آبیاری وابسته بود و آبیاری نیز به 
مدیریت درست منابع آب زیرزمینی و حفاظت از قنات ها و کنترل حقابه  و همه ی این ها به وجود یک 
دولت باثبات متکی بود. نظام های خاندانی برای مدیریت بهتر آب و زمین، از خان های محلی حمایت 
می کردند. در واقع مردم معمولی )رعیت( زیر سـتم خان های محلی قرار داشـتند و این خان ها نیز به 
مقاطعه کار پاسـخگو بودند. البتـه این رابطه در طول تاریخ برقرار نبود. گاهـی عوام الناس به صورت 
مسـتقیم به دربار جواب پس می دادند و گاهی نیز خان واسـط آن ها بود. متناسـب با آن، در دوره هایی 
از تاریخ رعیت دسـت کم نقش خرده مالک را ایفا می کردند و به زبان امروزی، جز دهقانان خرد و یا 
متوسـط محسوب می شـدند. در دوره هایی نیز از شمار خرده مالکان کاسته شـده و بر تعداد اربابان و 
زمین داران سودخوار افزوده می شد. پیش از حمله ی مغول به خراسان، نظام مالیاتی زمین های زراعتی 

حاوی چنین اصطالحاتی بود: 
تکثیر در حزر: مطالبات مربوط به افزایش مبالغ عالوه بر آنچه هنگام ارزیابی محصول تعیین شده 

بود. 
تقریر: اعتراف رسمی مؤدیان مالیات درباره ی بدهی مالیاتی به تحصیل داران مالیاتی

تفاوت تقدمه: مالیات پیشکشی
زوائد تشعیر: مالیات اضافی در مواردی که دیوان مالیاتی از جنس به نقد تبدیل می شد. 

مساح: ممیز و ارزیاب
حزار: کسی که ارزش محصول را برآورد می کند. 

مقاطعه کار: کسـی که واسـطه ای میان مالیات دهنده و حکومت مرکزی اسـت و یک یا چند نوع 

1. خاســتگاه ســرمایه داری از چشــم اندازی گســترده تر، الــن میــک ســینزوود، ترجمــه ی حســن مرتضــوی، تهــران: ثالــث، 1395، 
ص 196

2. مالــک و زارع در ایــران، آن کاتریــن ســواین فــورد لمتــون، ترجمــه ی منوچهــر امیــری، تهــران: شــرکت انتشــارات علمــی و 
فرهنگــی، چ پنجــم 1393، صــص 37 و 38

مالیات محل را به مبلغ مقطوع اجاره داری می کند. 
پس از حمله ی مغول، به یک باره بر شمار مالکان افزوده شد و مالکان اراضی برای در امان ماندن 
زمین هایشان از مصادره ی دولت، آن ها را وقف می کردند. بدین ترتیب میراثی که امروز از زمین داران 
و مالکان بزرگ در ذهن داریم، تصوری ست از یک فرد مؤمن و معتقد که خداوند بر او رحمت کرده 
و زمین های زیادی را به وی بخشیده و او نیز برای شکرانه، بخش کوچکی از زمین هایش را وقف امور 
خیریه کرده اسـت. لمتون درباره ی دامنه ی فرهنگ وقف کردن زمین در خراسـان می نویسد: »به ظن 
 وسیعی در امپراتوری سلجوقی وجود داشته است؛ اما، هرگز این اراضی 

ً
غالب اراضی موقوفه ی نسبتا

به وسعت امالک موقوفه ی زمان صفویه نرسید.«1 البته نباید فراموش کرد که در قسمت اخذ مالیات 
نیز میان عوام الناس و اربابان تفاوت بسیار بود. بخش اعظم مالیات زمین و محصول از طبقات پایین و 
روستانشینان فقیر گرفته می شد. ملتون در مورد رابطه ای که میان اربابان محلی و حکومت برقرار بود 
به تحقیقات مینورسـکی اشـاره می کند: »به عقیده ی وی زمین ها ]از قرن چهاردهم تا هفدهم[ به دو 
دسته ی ممتاز تقسیم می شده است: زمین های اعطایی موروثی به نام »سیورغال« که مشمول بعضی 
 برای 

ً
معافیت های مالیاتی بود و »تیول« یعنی زمینی که دارنده ی آن می توانست مالیات آنجا را موقتا

خود وصول کند.«2 در واقع سلجوقیان، تیموریان و صفویان به پاس خدمات شماری از حاکمان محلی 
و اربابـان و افـراد بـه اصطالح معزز و متنفذ، به دو شـیوه ی بـاال مالیات محصول یا زمیـن را بر آن ها 

می بخشیدند و یا از سنگینی بارش می کاستند.   
امـا از قرن هجده و روی کار آمدن احمدشـاه ابدالـی )1747( تا کودتای هفت ثور، نظام مالیاتی 
هیچ تناسـبی با طبقات اجتماعی نداشـت. در دوره هایی بار مالیات بر شانه های مردم بسیار سنگینی 
می کرد و در زمانی نیز به دلیل هرج ومرج یا وقوع جنگ، نظام مالیاتی به کلی برهم می ریخت و مردم 
به ویژه روستانشینان برای مدتی نفس راحت می کشیدند. چیزی که به هر روی ثابت بود و در برابر هر 
 در قرن بیستم بود که به 

ً
حادثه یا رویداد تاریخی از خود محافظت می کرد، ساختار طبقاتی بود. صرفا

طبقات دهقان، ارباب، تاجر و خرده بورژوا، طبقه ی متوسط شهری نیز افزوده شد. با این حال فاصله 
میان کشـتمند )دهقان بی زمین(، دهقان متوسـط و ارباب همچنان زیاد بود. چه بسـا اقتصاد راکد و 
کشاورزی سنتی به رشد فئودالیسم در قرن نوزدهم و بیستم دامن زد. وارث محمد وزیر در کتاب »قبایل 
مرز شرقی و سرنوشت افغانستان« می نویسد که »طی دو ـ سه دهه پیش از قیام ثور، پروسه ی به گرو 
گذاشتن و سپس از دست دادن کامل زمین در بدل پرداخت قروض سودخواران در مقیاس کشور و نیز 
قبایل به تراژدی اجتماعی مبدل شده بود. بر اساس شمارش ا. د. داویدوف که پایه ی آن را پژوهش های 

1. پیشین، ص 144
2. پیشین، ص 206
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برگزیده ی سال های 60 سده ی بیستم میالدی تشکیل می دهد، زمین های گروی در والیت غزنی رقم 
12.3 درصد، در والیت ننگرهار رقم 49.3 درصد و در جنوب والیت قندهار 12.2 درصد را نشان 
داده، در حالـی کـه این رقم در والیت کابـل 8.1 درصد، در والیت هـرات 1.2 درصد و در والیت 
بدخشـان 1.1 درصد را نشـان می داد.«1 نظام گروی و بهره ی زمین در میان پشـتون های روستانشین 
بسیار دیرتر از سایر روستانشینان کشور جا باز کرد؛ اما، همان طور که دیده می شود بدل به یک فاجعه 
شـد. جالب اینجاسـت که همان طور که مارکس میان دوره ی »مالکیت قبیله ای« و دوره ی »مالکیت 
فئودالی« بر زمین تفاوت قائل اسـت، در میان پشـتون های شـرقی نیز پیش از شـکل های پیشـرفته تر 
فئودالیسم، شکلی از مالکیت قبیله ای بر زمین وجود داشت )به باور شماری از پژوهشگران، هنوز هم 
مالکیت قبیله ای در برخی از مناطق کشـور پابرجاسـت(. »در اکثر نواحی سکونت قبایل تا کنون نیز 
تقسیم اراضی در وجود پارچه های بزرگ زمین تحت نام »دفتری« )پارچه های زمینی که در کتاب های 
دستگاه دولتی ثبت گردیده اند( وجود دارد. این پارچه های زمین و اسهام آب پس از تقسیم یا مرزبندی 
 در سـده ی نوزدهم میالدی به وقوع پیوسته است( به مالکیت 

ً
نهایی اراضی مشـترک قبیله )که عمدتا

خصوصـی افـراد درآمده و در میان چند خانواده ی خویشـاوند که »تبر« )طایفه( را تشـکیل می دهند 
 
ً
تقسیم گردیده است.«2 بنابراین نظام زمین داری در قبایل مرز شرقی کشور با نظام ارباب/رعیتی کامال

تفاوت داشت. این نظام بر چه اصلی استوار بود؟ پدرساالری. وارث محمد وزیر می نویسد که حتی 
مسئله ی خریدوفروش زمین نیز از کنترل خانواده خارج بود و زمین در میان تبر دست به دست می شد: 
»هـرگاه دهقانـی به فـروش زمین خویش مجبور گردد، حـق اولویت در خرید ایـن پارچه ی زمین به 
خویشـاوندان و همسایگان وی داده می شـود. قبایل به صورت عموم فروش زمین به »بیگانه ها« را به 
چشـم بد می نگرند. اصول وراثت زمین نیز دارای ویژگی های منحصربه فرد می باشـد. به طور نمونه 
در میان قبایل طبق معمول، پسـر بزرگ یگانه وارث تمام زمین ها شـناخته می شود.«3 در والیت های 
غیرپشتون نشـین نیز وضع بهتر از این نبود. در بدخشـان و بلخ و هرات، بخشی از هزاره جات و حتی 
 برقرار و استوار بود. در والیت های 

ً
 در قندهار، نظام ارباب/رعیتی کامال

ً
والیت های جنوبی مخصوصا

1. قبایــل مــرز شــرقی و سرنوشــت افغانســتان، دکتــر وارث محمــد وزیــر، ترجمــه ی غــرزی الیــق، کابــل: انتشــارات خیــام، 1392، 
صــص 149 و 150
2. همان، ص 150

3. همان، ص 151. همچنین برای بحث بیشتر در این مورد رجوع کنید به:
قاموس اصطالحات حقوقی و جزایی تعاملی قبایل پشتون، نوشته ی محمدابراهیم عطایی

خیــل و تقســیم: یــک تحقیــق اتولوژیکــی پیرامــون ســازمان قبیلــوی خیــل و سیســتم اقتصــادی تقســیم، نوشــته ی محمدابراهیــم 
عطایــی.

ساختار اجتماعیـ  اقتصادی پشتون ها تا انقالب ثور، نوشته ی عبدالرسول امین و حکیم تنیوال. 
بحث پیرامون شیوه ی تولید آسیایی و امکانات موجودیت آن در قبایل پشتون و نورستان، نوشته ی کبیر رنجبر

شمالی، ناقلین بخش بزرگی از زمین های مزروعی را تصاحب کرده و جمعی از مردم بومی به عنوان 
کشتمند جیره خوار آن ها بودند. 

جامعه ی محافظه کار، عرف جاری، افکار ارتجاعی، اقتصاد راکد و کشـاورزی سـنتی از یک سو 
دهقان را به شـدت به زمین وابسـته سـاخته بود و از سـوی دیگر سـبب ازخودبیگانگی وی شده بود. 
کشـت وکار تنها مسـیر امـرار معاش دهقان و خانـواده اش بود. دهقان برای حفظ جایگاه و شـغلش، 
درخودفرورفتـه بود و سـنت نیز به این درخودفرورفتگی و بیـزاری از تحرک و جنبش و تغییر بنیادین 
روال زندگی یاری می رسـاند. تئودور شولتز با مقایسه ی وضعیت کشـاورزی در جاپان و هند، بالیی 
را که سـنت بر سر دهقانان بی سـواد و بیزار از دانش روز و محروم از زراعت مکانیزه می آورد، واضح 
سـاخته اسـت. »نرخ افزایش تولیدات کشـاورزی در ژاپن سـاالنه 4.6 درصد ولی در هندوسـتان، 
سـاالنه 2.1 درصد بوده اسـت. اگر تفاوت زمین زراعی، عامل قوی می بود، نسـبت رشد کشاورزی 
در این دو کشـور می بایست معکوس باشد. وسعت سـرانه ی زمین در هندوستان 6 برابر ژاپن است. 
زمین های هندوستان به صورت طبیعی نیز بهتر از زمین های ژاپن است. حتی مقدار سرانه ی زمین های 
آبـی هندوسـتان 3 برابر ژاپن اسـت. ولی میزان کل محصوالت کشـاورزی در هر هکتـار در ژاپن به 
8 برابر هندوسـتان رسـیده اسـت... آنچه در درجه ی اول اهمیت قرار دارد آن اسـت که مهارت های 
زراعی زارعین و درجه ی تحصیالت آن ها در ژاپن نسبت به مهارت های نازل زارعین هندی و باالبودن 
درجه ی عمومی بی سوادی در روستاهای هندوستان تفاوت عمده ای را موجب گشته است.«1 معضل 
 کشاورزی سنتی نبود. اگر فرض را بر این بگذاریم که نظام کشاورزی 

ً
اکثریت دهقانان افغانستان صرفا

توسعهـ  یا دست کم بهبودـ  می یافت و سطح حاصالت باال می رفت، باز هم این مناسبات اجتماعی بود 
که تعیین می کرد که سهم هر دهقان از آنچه برایش زحمت کشیده چه مقدار باید باشد. دهقانان کشور 
ازخودبیگانه بودند؛ نمی توانستند خود را در کار، چیزی که تولید می کنند بیابند. چون از آنچه تولید 
می کردند سهم ناچیزی نصیب شان می شد. زمین نیز از آن ها نبود و میان سودخواران و مالکان تقسیم 
شده بود. شماری از دهقانان بی زمین حتی کشتمند و اجاره دار هم نبودند و برای اربابان و سودخواران 
مزدوری می کردند: چاه کنی، ِگل کاری، حمالی. و این ها مشاغل بخش بزرگی از دامپرورانی را تشکیل 
می داد که زیر سـتم دامداران بزرگ قرار داشـتند. در اینجا می کوشیم مناسبات اجتماعی ارزش را از 
طریق شرح رانسیر از گفتمان بت وارگی مارکسی توضیح دهیم. رانسیر معتقد است که این گفتمان در 

فرمولی سه تایی توسط مارکس جمع بندی شده و با سه جفت بیان شده است:2 
سرمایه/سود

1. گذار از کشاورزی سنتی، تئودور شولتز، ترجمه ی سیدمحمدسعید نوری نائینی، تهران: نی، 1386، ص 90
2. مفهوم نقد و نقد اقتصاد سیاسی، ژاک رانسیر، ترجمه ی امیر شیخان، تهران: خرد سرخ، 1396، ص 9
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زمین/اجاره
کار/مزد

 بر زمین/اجاره تمرکز کنیم، می توان گفت که بر اساس منطق این 
ً
اگر در مبحث فئودالیسـم صرفا

جفت، عنصر محض زمین خالق یا مایه ی شـکل دهنده ی امر اجتماعی اجاره بهاسـت. رانسیر برای 
بسط این رابطه از مفهوم »واگشت« بهره می برد؛ بدین معنا که مناسبات اجتماعی در مرحله ای به یک 
»چیز« بدل گشته و آن چیز در مرحله ی بعدی دوباره به مناسبات اجتماعی شکل می دهد. در واقع چیز 
در مراحل بعد از کشـت وکار دهقان، مصداقی از روابط اجتماعی ناپدیدشـده ی وی اسـت. این چیز 
خود، به مناسبات دهقان با خان، ملک و ارباب )طبقه( و قواعد حقوقی کشت وکار و حق دسترنج و 
اجاره بها و قدرت خرید و در کل هستی وی عینیت می بخشد.1 کشتمند که دهقانی ست بی زمین و در 
واقع کارگری سـت که بر روی زمین ارباب جان می کند و سـهمش از محصول کار به مراتب کمتر از 
حقوقی ست که کارگر یک کارخانه می گیرد، خود را در این مناسبات نمی یابد. دهقان با محصولش 
بیگانه است. نمی تواند خود را در ابزار کار، زمین زیر کشت و محصول به دست آمده بیابد. او مزدوری 

بیش نیست. کسی که هستی اش را منطق بخورونمیر تفسیر می کند. 
بـاور خلـق و پرچم به نوعی ریشـه در مباحـث مارکس پیرامون فئودالیسـم در انترناسـیونال اول 
)1869( دارد. مارکس در بحث محوری »ضرورت اجتماعی« و »حق انتزاعی« معتقد است که »این 
یک ضرورت اجتماعی بود که مالکیت فئودالی به مالکیت دهقانی مبدل گردد.«2 اشاره ی مارکس به 
اروپای پشـت کرده به قرون وسطاسـت. همین حکم را خلق و پرچم با مسئله ی »ضرورت تاریخی« 
پیوند می زنند. با این که هدف یک چیز است و قرار بر این گذاشته شده که به فئودالیسم، یعنی به یکی 
از کهن ترین شـکل های اسـتثمار تن نقطه ی پایان گذاشته شود، اما باور من این است که اگر بحث در 
عوض »ضرورت تاریخی« از سـطح »ضرورت اجتماعی« شروع می شد، بهتر می توانست مبارزه با 
سـنت را توجیه کند و علیه حق انتزاعیـ  که از قضا اسـالم نیز پشـت آن ایسـتاده استـ  قیام کند. در 
مفهوم ضرورت اجتماعی، اصل بر سر شیوه های استحصال مایحتاج زندگی است. یعنی ابتدای بحث 
نه از مالکیت که از معیشت دهقان یا کشتمند شروع می شود. تمرکز مارکس در گام نخست بر روی 
 مخالف اقدام عاجل و بدتر از آن، خشـن و 

ً
نقد نظام معیشـتی کشـتمندان بود به همین دلیل، اساسـا

1. امــا ایــن نکتــه را بایــد در نظــر داشــت کــه غایــت تولیــد بــرای اربــاب فئــودال بــه کلــی بــا زمیــن دار کنونــی کــه صرفــًا 
در پــی ســودافزایی، رقابــت در بــازار عرضــه ی محصــوالت دهقانــی، بازســرمایه گذاری مازادهــا بــرای گســترش دامنــه ی تولیــد و 
برداشــت محصــول و همچنیــن بهــره وری از نیروهــای تولیــدی و کنتــرل زمــان اســت، کامــاًل فــرق داشــت. بــرای ارباب/مالــک 
یــا فئــودال ضرورت/مصــرف و نــه تولید/بازتولیــد، ثــروت و نــه ســرمایه و همچنیــن کشــاورزی ســنتی و نــه کشــاورزی مکانیــزه 

اولویــت داشــت.
2. اسناد انترناسیونال اول، کارل مارکس، ترجمه ی بیژن، نشر انترنتی: اتحادیه ی کمونیست ها، 1380، ص 7

خونبار علیه دهقانان زمین دار بود. مارکس در نقدی بر کتاب »دولت گرایی و آنارشی« باکونین چنین 
می نویسد: »هر جا دهقان به عنوان مالک خصوصی به شکل توده ای ]وسیع[ وجود دارد، هر جا این 
توده، اکثریت کمابیش چشمگیری را تشکیل می دهد، همچون کشورهای اروپای غربی قاره ای که در 
آن ها دهقان هنوز ناپدید نشده و مانند انگلستان به کارگر کشاورزی تبدیل نشده است یکی از حاالت 
زیر رخ خواهد داد: یا دهقان مانع انقالب، هر انقالب کارگری خواهد شد و آن را به شکست خواهد 
کشاند همان گونه که در فرانسه این کار را کرد، یا پرولتاریا )زیرا دهقان مالک پرولتر نیست و حتی اگر 
شرایط ]زندگی[ او پرولتری باشد خود را پرولتر نمی داند[ به عنوان حکومت باید اقداماتی به عمل آورد 
که در آن دهقانان بهبود سریع وضعیت خود را ببینند و به انقالب جلب شوند، اقداماتی که دست کم 
امکان تسهیل گذار از مالکیت خصوصی به مالکیت اشتراکی را فراهم سازند؛ به طوری که دهقانان 
بر اساس توافق خود و به دالیل اقتصادی اشتراکی شدن زمین را بپذیرند.«1 یعنی دیکتاتوری پرولتاریا 
پس از انقالب شرایط را برای »گذار از مالکیت خصوصی به مالکیت اشتراکی« مهیا می سازد؛ آن هم 
با جلب نظر دهقانان نه با زور و به صورت قهرآمیز. به همین دلیل مارکس معتقد است که »پرولتاریا 
 با اعالم لغو حق ارث یا الغای مالکیت او.« البته مشخص است که این 

ً
نباید بر سر دهقان بزند، مثال

شامل اقلیت فئودال نمی شود و با آن ها باید با زبان زور سخن گفت. با این حال مارکس به نوعی با طرح 
اصالحات ارضی خلق و پرچم نیز مخالفت می کند و می نویسد: »مالکیت خرد بر زمین، با توسعه ی 
 الحاق زمین های امالک بزرگ به دهقانان که مضمون مبارزه ی انقالبی 

ً
زمین دهقانان از طریق صرفا

باکونین است نباید تقویت گردد.« در نتیجه، از سویی باید شرایط را برای واگذاری اختیاری امالک به 
»حکومت« سوسیالیستی مهیا ساخت و از سوی دیگر یا باید از خیر طرح اصالحات ارضی گذشت 

و یا آن که همانند لنین این طرح را با احتیاط و به شدت حساب شده پیش برد. 
ایـن نکتـه را نیز نباید از یاد بـرد که آن »ضرورت تاریخی« خلق و پرچم که مسـیر اجبار تاریخی 
»مالکیت قبیله ای، فئودالیسم، رشد غیرسرمایه داری، سوسیالیسم و کمونیسم« را برای کشور ترسیم 
 وجود خارجی نداشت. افغانستان همانند بسیاری از کشورهای منطقه گرفتار مبحث 

ً
می کرد، عمال

درزمانـی و همزمانـی تاریخی بود. همان طور که وارث محمد وزیر نشـان داد، ما شـکل هایی از نظام 
مالکیت قبیله ای را در شـرق کشـور با خود داشتیم؛ در جنوب، غرب و شمال فئودالیسم حاکم بود و 
همزمان در شـهرهایمان سـرمایه داری تجاری و منطق بازار حکم می راند. مسیر »مالکیت قبیله ای، 
برده داری یونانیـ  رومی، فئودالیسـم،2 سـرمایه داری، دیکتاتوری پرولتاریا و سوسیالیسم« در غرب، 

1. نظــری کلــی بــر کتــاب دولت گرایــی و آنارشــی باکونیــن، کارل مارکــس، ترجمــه ی ســهراب شــباهنگ، نشــر انترنتــی: بی تــا، 
ص 4

2. »مالکیــت فئودالــی نظیــر مالکیــت قبیلــه ای و جماعتــی ایضــاً برپایــه ی یــک جماعــت روســتایی بدوی اســتوار بــود، امــا طبقه ی 
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حاوی خط طوالنی و معنادار و علت ومعلولی بود و می توانست ضرورت تاریخی را به درستی توجیه 
کنـد. سوسیالیسـم افغانی بدون بحـث از ضرورت تاریخی می بایسـت همزمان با اشـکال مالکیت 
قبیلـه ای، فئودالیسـم و سـرمایه داری به مقابله برخیزد. اما این مبارزه با شـعار و یـا صدور فرمان های 
خونبار و زورآزمایی با سـنت و بحث و جدل های دانشـگاهی به جایی نمی رسید. همزمان با پیشبرد 
و عملی سـاختن پیشـنهادات چپ در مواجهه با روسـتا، باید همان طور که تروتسکی تأکید می کرد، 
بر روی تغییر بنیادین شـیوه های تولید دهقانی نیز تمرکز شـود. مارکس در یکی از مهمترین آثارش با 
عنوان »صورتبندی اقتصادی پیشاسرمایه داری« می نویسد »هر قدر که شیوه های تولید خود سنتی تر 
باشـد، یعنی هر قدر که روند واقعی تملک کمتر تغییر کند، همان قدر هم شـکل های کهن مالکیت 
بیشتر بالتغییر خواهند بود و به همین ترتیب نیز اجتماع به طور کلی.«1 مشخص است که روند واقعی 
 شـامل اشتراکی سـازی مزارع و یا در سطحی بسیار نازل تر، اصالحات ارضی مورد نظر 

ً
تملک صرفا

خلق و پرچم نیست. بلکه تغییر بنیادین مناسبات اجتماعی ارزش، براندازی همه ی اشکال مخرب و 
غیرانسانی سنت، مبارزه با نظام سرمایه داری و منطق بازار آزاد را شامل می شود. به همین دلیل در نظر 
مارکس، انقالب تغییری روبنایی نیست و نمی تواند در سطح تحوالت سیاسی متوقف شود؛ انقالب 
تغییری زیربنایی ست که تمامی مناسبات تولید اجتماعی را متحول می کند. در سال های بعد خواهیم 

دید که خلق و پرچم چقدر در این راستا و به آنچه که از آن دم می زدند وفادار ماندند.

مولــد بالواســطه ای کــه در مقابــل آن قــرار داشــت، برخــالف جامعــه ی باســتان، نــه بــردگان بلکــه دهقــان خرده پــای ســرف شــده 
» . بود

ایدئولــوژی آلمانــی، کارل مارکــس و فریدریــش انگلــس، ترجمــه ی تیــرداد نیکــی، تهــران: شــرکت پژوهشــی پیــام پیــروز، 1377، 
ص 44

1. صورتبندی اقتصادی پیشاسرمایه داری، کارل مارکس، ترجمه ی خ. پارسا، نشر انترنتی: بی تا، ص 54

برادر بزرگ در نظر خلق و پرچم

 دقیقی سـت بـه کلیت مرامنامه ی سـازمان 
ً
یـازده شـماره ی شـعله ی جاوید جوابیه ی کوبنده و نسـبتا

دموکراتیک خلق افغانسـتان. خلق و پرچم با وجود اختالفات درونی و تندروی یکی و اصالح طلبی 
دیگری، دست کم در مرامنامه بر سر موارد ذیل اتفاق نظر داشتند: 

- مبارزه با فئودالیسم افغانی: اصالحات ارضی و اسکان کوچی ها
- پیشبرد راه رشد غیرسرمایه داری: تمرکز بر سکتور دولتی و استفاده از کمک های خارجی

- تأکید بر دموکراسی ملی و تحکیم دوستی افغانـ  شوروی
- طرفداری از حق تعیین سرنوشت: دفاع از حق آزادی پشتونستان

مبحث فئودالیسـم افغانی را از سـر گذراندیم و شـعله نیز به خوبی توانسـته از پس نقد »راه رشد 
غیرسرمایه داری و به ویژه سکتور دولتی« برآید. در اینجا می کوشیم حذف شورا به نفع دموکراسی ملی، 
مسئله ی برادر بزرگ و در آخر حق تعیین سرنوشت را در یک بافت معنادار و شبکه ای توضیح دهیم. 

در مرامنامه ی سـازمان دموکراتیک خلق افغانسـتان پیرامون دموکراسـی ملـی چنین می خوانیم: 
»حکومـت دموکراسـی ملـی از نظر ماهیت طبقاتـی و ملی خود بـر جمیع قدرت هـای ترقی خواه، 
دموکراتیک و ملی جامعه یعنی کارگران، دهقانان، منورین مترقی، اهل حرفه، مالکان خرد و متوسط 
شهری و دهاتی ]و[ به اتحاد سرمایه داران ملی »به حیث یک جبهه ی متحد ملی« متکی بوده و منافع 
اساسی خلق ها را حراست و تأمین می کند. در دموکراسی ملی عالی ترین مقام قانون گذاری و مظهر 
اراده ی خلق هـا شوراسـت که نمایندگان تمام طبقات خلق افغانسـتان از طرف خودشـان بر اسـاس 
انتخابات آزاد، سری، مستقیم، متساوی و عمومی، بدون مداخله ی آشکار و مخفی و تهدید و تطمیع 
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انتخاب می گردند.« بعدها و پس از کودتای ثور خواهیم دید که دسـتگاه دموکراسـی ملی چگونه به 
پیـش رفـت و چقدر بر خطی که مرامنامه کشـیده بود اسـتوار ماند. اما اگر مرامنامـه را با اصول کلی 
 در 

ً
مارکسیسمـ  لنینیسم مورد ادعای خلق و پرچم بسنجیم، می بینیم که حتی در خود مرامنامه صرفا

دو قسـمت واژه ی »شـورا« آمده و به احتمال قوی منظور خلق و پرچم از شـورا همان پارلمان و نظام 
پارلمانتاریسم است و ربطی به نظام شورایی مورد نظر چپ ندارد. پس در همان 1345 مشخص بوده 
که قرار نیسـت خلق و پرچم از لحاظ سیاسـیـ  اجتماعی خط مارکسیسـمـ  لنینیسم را پی بگیرند و 
سندیکاهای کارگری و اتحادیه های دهقانی را توسط کمونیست های فعال به شوراها که وجه سیاسیـ  
اجتماعی داشتند، پیوند بزنند و این شوراها در شبکه ای از شوراهای دهاتی، ولسوالی و والیتی مطابق 
مکانیسـمی سنترالیستی به مرکز و اتحادیه های شوراها وصل شوند. حتی مرامنامه به اختصار نیز به 
خط انقالب، دیکتاتوری پرولتاریا )یا در افغانستان دیکتاتوری توده ای( و سوسیالیسم اشاره نکرده است 
 بالفاصله الگوی استالینیسـتی دولت تک حزبی مقتدر و مرکزگرا را پیش کشـیده اسـت: »در 

ً
و اتفاقا

افغانستان که مناسبات و روابط کاپیتالیستی )سرمایه داری( در نطفه ی خود می باشد، تحکیم و توسعه ی 
 به نفع خلق بوده و از تعقیب راه رشد سرمایه داری که برای توده های مردم پر 

ً
سکتور دولتی اقتصاد کامال

از رنج و عذاب طوالنی ست جلوگیری می کند.« از همان ابتدا قرار بر آن گذاشته شده بود که همه چیز 
در کنترل دولت باشدـ  آن هم نه به صورت موقت بلکه آن طور که به نظر می رسد، برای همیشه. اکنون 
می بینیم که مارکسیسمـ  لنینیسم چه راهی را پیش روی مردم جهان گذاشته اند و چرا این راه با مسیری 

که خلق و پرچم پیمودند فاصله داشت. ابتدا به مانیفست کمونیست رجوع می کنیم: 
»در پیشرفته ترین کشورها اقدامات زیر به طور کلی کاربرد خواهد داشت:

1- الغای مالکیت ارضی و بهره گیری از هر گونه اجاره بها برای پیشبرد اهداف عمومی. 
2- مالیات سنگین تصاعدی و یا درجه بندی شده بر درآمد.

3- الغای هرگونه حقوق وراثت.
4- ضبط اموال همه ی شورشیان و کسانی که کشور را ترک کرده اند. 

5- تمرکز اعتبارات در دست دولت، از طریق ایجاد یک بانک ملی با سرمایه ی دولتی و با انحصار 
مطلق.

6- تمرکز وسایل ارتباطات و حمل ونقل در دست دولت.
7- گسترش کارخانه ها و ابزار دولتی تولید. کشت زمین های بایر و به طور کلی بهبود اراضی طبق 

نقشه ای واحد.
8- کار به عنوان یک مسئولیت عمومی. ایجاد سپاه صنعتی، به ویژه برای کشاورزی.

9- ترکیب کشاورزی و صنعت؛ لغو تدریجی تمایزات شهر و روستا از طریق توزیع هماهنگ تر 
جمعیت در سراسر کشور. 

10- تأمین تحصیل رایگان در مدارس عمومی برای کلیه ی کودکان. منع کار کودکان در کارخانه به 
صورت کنونی آن. ترکیب تعلیم وتربیت با تولید صنعتی و غیره و غیره. 

هنگامی که تمایزات طبقاتی در جریان حرکت امور از بین رفت و کل تولید در دست جمع بزرگی 
از تمامـی ملـت قرار گرفت، از این پس، قدرت عمومی ]دولت[ خصلت سیاسـی خود را از دسـت 
 چیزی نیسـت مگر قدرت سـازمان یافته ی یک طبقه برای سرکوب 

ً
خواهد داد. قدرت سیاسـی دقیقا

 نقش دولت 
ً
طبقه ی دیگر.«1 پس از انقالب توده ای ـ و نه کودتای نظامی ـ دیکتاتوری پرولتاریا دقیقا

موقت را ایفا می کند. وظیفه ی این دولت تشکیل شوراها و زمینه سازی برای ظهور سوسیالیسم در یک 
 در آن ظهور کند و کلیه ی 

ً
کشور است؛ آن هم سوسیالیسمی که در یک کشور توقف نکند بلکه صرفا

طبقات به شمول طبقه ی پرولتاریا را به تاریخ بسپارد. »وقتی که طبقات از میان برخیزند، آنگاه کلیه ی 
افزارهای مبارزه ی طبقاتی، احزاب سیاسی، ماشین دولت که دیگر نقشی و ضرورتی ندارد به تدریج 
زوال خواهند یافت، به رسالت تاریخی خود پایان خواهند داد و جامعه ی بشری به مرحله ی باالتری 
گام خواهد نهاد.«2 اما خلق و پرچم که پس از مرگ استالین و عروج خروشچف مرامنامه را نوشتند، 
اتوریته ی حزبی و ایده ی »سوسیالیسم در یک کشور« را از استالین و دولت متمرکز مصلحت بین را از 
خروشچف وام گرفتند. حتی همان اشاره ی کوتاه مرامنامه به »مظهر اراده ی خلق: شورا« نیز هنگامی 
که با دموکراسـی ملی و دسـتگاه دولتی یکجا می شود، نقدی را بر خود وارد می سازد که سال ها پیش 
از نشر مرامنامه، تروتسکی بر حکومت استالینیستی وارد کرده بود: »... در حالی که شوراها شکلی 
از دولت هستند و سوسیالیسم یک رژیم اجتماعی است. این دو وجه تسمیه نه تنها یکی نیستند بلکه 
از دیدگاه مورد نظر ما با یکدیگر در تضادند. اگر سازمان اجتماعی سوسیالیستی شده است، شوراها 
باید فرو بریزند.«3 به نظر می رسد که در همان دوران نیز برای خلق و پرچم اصل مارکسیسمـ  لنینیسم 

1. مانیفست کمونیست، کارل مارکس و فریدریش انگلس، ترجمه ی مسعود صابری، تهران: طالیه پرسو، 1392، ص 66
2. درباره ی دیکتاتوری دموکراتیک خلق، مائو زدن، نشر انترنتی: حزب کمونیست چین، 1949، ص 401

طنــز تلــخ تاریــخ در اینجاســت کــه چهــره ی انقالبــی مائــوی 1949 در 1973 رنــگ می بــازد. ببینیــد کــه در اساســنامه ی حــزب 
ــه تعویــق  ــه زیرکــی تمــام ب کمونیســت چیــن کــه در 1973 مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه بــود، چطــور تحقــق سوسیالیســم ب
می افتــد تــا آنجــا کــه احســاس می کنــی قــرار نیســت هرگــز محقــق شــود: »جامعــه ی سوسیالیســتی یــک دوره ی تاریخــی بــس 
ــی وجــود دارد،  ــارزه ی طبقات ــی و مب ــات و تضادهــای طبقات ــن دوره ی تاریخــی، طبق ــرد. در سراســر ای ــر می گی ــی را در ب طوالن
مبــارزه بیــن راه سوسیالیســتی و راه ســرمایه داری جریــان دارد، و خطــر احیــاء ســرمایه داری موجــود اســت، و خطــر برانــدازی و 
ــه  ــکاء ب ــا ات ــن تضادهــا را تنهــا ب ــد. ای ــد می کن ــب امپریالیســم و سوسیال امپریالیســم جامعــه را تهدی تخریــب و تجــاوز از جان

تئــوری انقــالب مــدام تحــت دیکتاتــوری پرولتاریــا و بــه اتــکای پراتیــک تحــت هدایــت آن می تــوان حــل نمــود.« 
یک درک پایه ای از حزب کمونیست چین، نشر انترنتی: اتحادیه ی کمونیست های ایران، 1369، ص 180   
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اهمیتی نداشت و سرپوشی بود بر تصاحب و حفظ قدرت سیاسی، به هر قیمتی و گام به گام بر پایه ی 
دولت استالینیسـتی و خروشـچفی. من در نشریه ی پرچم یک مقاله ی دور و دراز از ببرک کارمل زیر 
 به این دلیل که مشخص شود 

ً
عنوان »مستحکم و مترقی باد دوستی افغانـ  شوروی« تایپ کردم. صرفا

رابطه میان خلق و پرچم و شوروری به عنوان یک برادر بزرگ تر، به دوران تجاوز شوروی به افغانستان 
بازنمی گردد. با این که غوربندی و کشتمند یکی از خلق و دیگری از پرچم، به رهبران یکدیگر می تازند 
و این یکی رهبر آن دیگری را به وطن فروشی و سپردن کشور به نیروهای نظامی شوروی متهم می کند، 
اما کافی ست به نشریات خلق و پرچم رجوع کنیم تا درک کنیم که این دعوت و رابطه سال ها پیش از 
کودتای ثور برقرار بوده است. این روابط نشان می دهد که خلق و پرچم بیش از آن که به قدرت نیروهای 
داخلـی، جنبـش توده ای و انقالب مردمـیـ  برای مثال رخداد انقالب به همـن 1357 در ایرانـ  باور 

داشته باشند، به اداره ی »دولت« دست نشانده ی شوروی عالقمند بودند. 
خلق و پرچم می دانستند که افغانستان چیزی در چنته ندارد. سرمایه ی ملی اش بسیار ناچیز است. 
سرمایه ی معنوی اش چندان قابل اتکا نیست و اقتصادش مفلوک است. این همه تأکید بر دوستی افغان 
ـ شوروی، این همه اصرار بر گرفتن قرضه های بیشتر و بیشتر از شوروی و ترغیب داوودخان به نزدیک 
ساختن هرچه بیشتر افغانستان به شوروی، به هدف دستیابی به یک جایگاه قابل قبول در منطقه بود. این 
جایگاه نیز باز پس پشت خود نیت دیگری را پنهان کرده بود: آزادی پشتونستان. شوروی از پاکستان 
آزرده بود؛ زیرا پاکسـتان از همان بدو تولد میدان های هوایی اش را در اختیار نیروهای نظامی آمریکا 
قرار داده بود. برای پرچم و داوودخان، دشمن دشمن دوست محسوب می شد. چه چیزی بهتر از این 
که یکی از بزرگترین قدرت های جهان دشمن دشمن ما باشد و همزمان در مجامع بین المللی حامی 
سرسخت »حق تعیین سرنوشت«؟ ببرک کارمل تصویر کاملی از این هماهنگی به دست داده است: 

1- شوروی یک اول قدرت است.
2- سوسیالیسم از حق تعیین سرنوشت ملت ها دم می زند.
3- شوروی خود را یک »دولت« سوسیالیستی می خواند. 

4- برای افغانستان سرنوشت پشتونستان بسیار بسیار حیاتی ست. 
5- پس شوروی به عنوان یک اول قدرت، یک برادر بزرگ می تواند از حق تعیین سرنوشت خلق 

پشتونستان دفاع کند. 
در آن دوران اگر کسـی ادعا می کرد که اگر حق تعیین سرنوشـت، یک حق مسـلم و حیاتی برای 
 از تاجیک ها و ازبک ها 

ً
ملت هاست، پس بیایید این حق را در داخل کشور به رسمیت بشناسید و مثال

و هزاره ها در مورد این که آیا می خواهند سرنوشت شان با قوم و به ویژه خاندانی که قرن هاست قدرت را 

به قبضه درآورده گره بخورد، به احتمال قوی تجزیه طلب و وطن فروش خوانده می شد.     
نکته ی آخر و به گمانم بسیار مهم، چشم پوشی مرامنامه از قدرت نیروهای نظامی است. برخالف 
 تأکید بر عاملیت کارگران، دهقانان، 

ً
آنچه که پس از کودتای ثور شـاهدش بودیم، در مرامنامه اساسـا

نیروهای مترقی، روشنفکران، خرده بورژواها و سرمایه داران ملی ست و هیچ بار مسئولیتی جز تأمین 
امنیت داخلی و خارجی بر دوش نیروهای نظامی کشـور گذاشـته نشـده اسـت. اما همان طور که در 
ادامه خواهیم دید، به زودی نیروهای تأثیرگذار جابه جا گشـته و کمونیسـم متمایل به شـوروی در هر 
گام رو بـه جلو، چندین گام از اصول مارکسیسـمـ  لنینیسـم دور می شـود. با این حـال نباید فراموش 
کرد که مرامنامه ی سـازمان دموکراتیک خلق افغانسـتان همچنان در تاریخ افغانسـتان یک اثر نمونه 
و جهـش فوق العاده محسـوب می شـود. این مرامنامه بسـیار از ]زمانش[ پیش بـود و هم اکنون نیز از 

مردم محورانه ترین و پیشروترین نمونه های تحرک سیاسی در تاریخ کشور به شمار می رود.  
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ناشر اندیشه های دموکراتیک نوین
شعله ی جاوید 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر رحیم محمودی

|||||||||||||||  شـماره ی اول | سـال اول | چهارشنبه 14 حمل 1347ـ  2 آپریل 1968 |||||||||||||||
دکتر رحیم محمودی

شانزده سال پیش جریده ی ملی ندای خلق به دستور طبقه حاکمه ی مرتجع توقیف شد. به دنبال آن، 
اختناق سیاسی دامنه داری بر تمام جوانب زندگی ملت افغانستان استیال یافت. تا آن که طبقه ی حاکم بر 
ضروریات عصر حاضر جهت دفاع از منافع خویش ناگزیر1 از آن شد ]که[ جامه ی ریا به بر نموده، نقاب 
حقه به چهره زده، اعطای به اصطالح دموکراسـی را به پیش کشـد. مؤسـس فقید ندای خلقـ  دکتور 
محمودیـ  در همان دوران اختناق بدرود حیات گفت. این جانب خواست کار مؤسس فقید ندای خلق را 
با برون کشیدن دوباره ی جریده ی مذکور دنبال کند. روی این ملحوظ دو سال پیش درخواستی به وزارت 
اطالعات و کلتور تقدیم نمودم ولی وزارت موصوف بدون ارائه ی دالیل قانونی این درخواست را رد کرد. 
بار دیگر درخواست اخذ امتیاز جریده ای به نام )ودان( به مدیریت مسئول دکتور هادی محمودی تقدیم 
داشتم. به این درخواست اصاًل وقعی گذاشته نشد. باالخره برای سومین بار درخواست جریده ای به نام 
شعله ی جاوید داده شد. مقامات مسئول بدون پیش کشیدن دلیل قانونی با شرط تفویض مدیرمسئول 

1. اصل: ناگذیر
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جریده را به من سپرد. 

رحیم محمودی
مرام نشراتي جريده

با درك اين واقعيت دردناك ]کـه[ افغانستان امروز در صف عقب مانده ترين ممالك جهان قرار داشته و 
تمام بدبختي های مردم ما ناشي از سيستم اقتصادی ـ اجتماعي كشور است، اين جريده برای افشای 
نابساماني ها و پسماني ها و آگاه ساختن توده ی ستمكش خود به علل و  همه جانبه و عميق تمام اين 
موجبات آن هـا و پي  بردن ايشان بـه راه های قاطع و پيگير نجات خويش، شروع به نشـرات مي نمايد. بر 
اساس انديشه ی نوين عصر ما، برای ايجاد هرگونه دگرگوني عميق اجتماعي و سياسي بيش از همه 
الزمتر آن اسـت تا ذهنيت عامه را مساعد سـاخت؛ یعنی در زمینه ی ایدئولوژی به کار پرداخت. بنابرآن 
شیوه ی نشرات ما در زمینه ی سیاسی، آشنا ساختن توده های افغانستان به ایدئولوژی مترقی و پیشرو 
بوده و مصمم اسـت تا این ایدئولوژی را چنان با خصوصیات ملی خویش درآمیزد که شـکل معین ملی 
را به خود گرفته، برای توده ها قابل هضم بوده و راه نجاتشان را برای رسیدن به یك آرمان عالی هموار 
سازد و با هرگونه انحرافات ایدئولوژی مترقی چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس بین المللی مبارزه کند.1
در قسـمت یکپارچگی ملیت های مختلف افغانسـتان، این جریده طرفدار تساوی واقعی اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تمام ملیت ها و اقلیت هاست. این جریده هرگونه امتیاز و تفوق طلبی یکی 
از ملیت ها را بر دیگران به شدیدترین وجهی محکوم می سازد. درباره ی مسئله ی پشتونستان روش این 
جریده مبنی بر این اصل اسـت ]که[ طبقه ی حاکمه]ای[ که مردم خود را در بند کشـیده اسـت، هرگز 
نخواهد توانسـت ملت دیگری را از بند رها سـازد؛ چنان که2 یك مبارز واقعی پشتونسـتان گفته: اگر که 
له ما ثخه پشـتنه وشـی، چه د پشتونسـتان د غالمی اساس علت ثه گنی؟ نو به هم دغه ورته وایم چه د 
افغانستان به پسماندگی زمونز د غالمی اساس تکی دی. این جریده از مبارزات آزادی بخش ملی ملل 
تحت فشار پشتیبانی نموده و در افشای همه ی دسایسی که این جنبش ها را خطری برای صلح می دانند 

و فرقی در واقع میان جنگ های عادالنه و غیرعادالنه قائل نمی شوند، سعی به عمل خواهد آورد.
در زمینه ی اقتصادی نشرات این جریده متکی بر این اصل است: برای دولت هایی که از اقلیت های 
مفت خـوار و اسـتثمارگر نمایندگی می کنند، عملی نمودن اصالحاتی کـه بتواند اکثریت محکوم را قانع 
سازد، امکان پذیر نیست. این جریده بر ضد جریان فکری ]ای[ که بخواهد اقتصاد افغانستان را به راه های 

1. اصل: خواهد کرد
2. اصل: چنانچه

نیمه استعماری سوق دهد شدیدًا مبارزه خواهد کرد؛ تا بدین وسیله بتواند راه رشد اقتصاد واقعًا مستقل 
ملی را هموار سازد. 

در زمینه ی فرهنگی، نشرات این جریده علیه فرهنگ پوسیده ی مالکین و نفوذ فرهنگ استعماری 
فاسد و دنباله روان نوین آن مبارزه نموده و می کوشد تا میراث فرهنگی توده، این خلق ستمکش خود را 

در پرتو فرهنگ نوین عصر کنونی باز هم خالقانه
تکامل داده و بارورتر سازد.

انجنیر محمدعثمان
تحلیلی از وضع کنونی مناسبات طبقاتی جامعه ی ما

تفکر علمی مترقی می خواهد تا برای بررسی هر پدیده ای نه از تعاریف ذهنی، بلکه باید از تحلیل عینی و 
مشخص و واقعیت های موجود آغاز نمود. در بررسی اجتماعی، اولتر از همه درك نوعیت شیوه ی تولید 
ضروری سـت. شـیوه ی تولید فعلی در مملکت ما به طور اساسی شـیوه ی مالکی ست. زمین بزرگترین 
وسیله ی تولید، دهقان عمده ترین طبقه ی مولد و زمیندار بارزترین طبقه ی استثمارگر است. در عین حال 
تجارت نیز در شیوه ی تولید کنونی نقش مهمی دارد و سرمایه ی تجارتی بعد از زمین عامل مهم دیگری 
در مناسبات تولیدی ما به شمار می رود. بر اساس درك این واقعیت، مناسبات طبقات اجتماعی خویش 

را چنین خواهیم یافت: 
چون شیوه ی اصلی تولید مالکی ست، بنابرآن طبقه ی مالك عمده ترین نقش اقتصادی و سیاسی را 
در حیات اجتماعی بازی می کند و افراد این طبقه موقف همگونی ندارند و می توان آن ها را به دو دسته 
تقسیم نمود: اواًل مالکینی که ملکیت آن ها بر زمین از راه نفوذ دولتی تأمین می شود. ثانیًا مالکینی که 
در امور دولتی سهم مستقیمی ندارند. دسته ی اول از نگاه خاصیت طبقاتی خود به طبقه ی تاجر بروکرات 
پیوند نزدیکی داشته و در حقیقت حلقه ی اتصال اجتماعی و سیاسی سیستم استعماری جهانیـ  از هر 
طرف که باشدـ  طبقه ی مالکین محلی را تشکیل می دهد. دسته ی دوم تکیه گاه اجتماعی و اقتصادی 
دسـته ی اول را در کشـور می سـازد. دسـته ی اول را مالك بروکـرات و گـروه دوم را مالك غیربروکرات 

می توان نامید.
سـرمایه ی بزرگ تجارتی افغانسـتان نظر به فشار سیستم امپریالیستی جهانی و مدافعین استعمار 
نوین و طبقه مالك داخلی، نمی تواند در رشته های صنعتی مستقالنه سهیم شود؛ بناًء ناگزیر1 در راه 

1. اصل: ناگذیر



شعله ی جاوید  340341  یا سوسیالیسم یا توحش

تجـارت خارجی سـوق می یابد. از اینجاسـت که طبقـه ی تاجر دالل )کمپرادور( به وجود آمده اسـت. 
نماینـدگان سیاسـی ایـن طبقه را می تـوان تاجر بروکرات نامید که در ترکیب سـازمان دولتی موقعیت 
حساسـی را صاحب اسـت و نقطه ی اتصال منافع و پیوند طبقاتی این طبقه با مالك بروکرات اسـت. 
اقتصاد دولتی کنونی ما که به نام سـکتور دولتی مسـما شـده است، در اختیار کامل مالك بروکرات و 
تاجر بروکرات قرار داشته و مملکت را از نگاه اقتصادی به راه نیمه استعماری سوق می دهد؛ زیرا از یك 
سو مانع رشد صنایع مستقل ملی می گردد و از سوی دیگر نفوذ و تسلط سیستم امپریالیستی جهانی و 
مدافعین استعمار نوین را در کشور تأمین می نماید. بنابراین دو طبقه ی مالك بروکرات و تاجر بروکرات 
از آن جایی که مانع عمده را در راه پیشـرفت اقتصادی کشـور تشـکیل می دهند، دشـمنان درجه اول 

خلق کشورند.
در میـان مولدیـن اصلـی )کارگران و دهقانان( و دو طبقـه ی بهره کش عمده ی فوق الذکر، طبقه ی 
کثیره العده قرار دارد که دارای خاصیت دوجانبه ی ستمگری و ستمکشی بوده و به سویه های مختلف 
اقتصادی زیسـت می نمایند. به عبارت دیگر این طبقه را می توان طبقه ی متوسـط نامید. آن هایی را که 
در عالی ترین قشر این طبقه قرار دارند، از نگاه اقتصادی می توان تاجر ملی خواند و پایین ترین قشر آن از 
نگاه اجتماعی با مولدین اصلی در یك صنف قرار می گیرد. مأمورین پایین رتبه ی دولت، تاجران کوچك 
و روشـنفکران، زمین داران متوسـط و اهل کسـبه در این طبقه جای دارند. این طبقه هم از نگاه عده و 
هم از نظر خصوصیات اقتصادی و فکری در زمینه ی جنبش های عمیق اجتماعی شایان توجه است. 
به اسـتثنای قشـر فوقانی آن، این طبقه از دوسـتان خلق به شمار می آیند. قشر فوقانی این طبقه موقف 
متزلزل سیاسـی داشـته و در بعضی اوقات و در تحت شـرایط مشخص و تا درجه ی معینی می توانند در 

صف خلق قرار گیرند. 
گرداننـده ی چرخ هـای تولیـد نعمـات مـادی جامعـه، طبقـات مولد کشـور اسـت کـه به رنجبـران، 
نیمه رنجبران و دهقانان تقسـیم می شـوند. رنجبرانی که عده ی آن ها قلیل ]است[ و صاحب هیچ گونه 
وسـیله ی تولید نیسـتند. در شـهرها عمومًا در صنایع نیمه اسـتعماری و در معادن و در دهات در خدمت 
مالکین و اعضای طبقه ی متوسـط قرار دارند. نیمه رنجبران چه در شـهر و چه در ده، با این که صاحب 
وسایل تولید ابتدایی و مختصری اند، زندگی محنت بار خود را تنها از راه کار شرافتمندانه و تولیدی تأمین 
می نمایند. این طبقه فیصدی نسبتًا زیاد جمعیت ما را دربر می گیرد. سومین و کثیرالعده ترین طبقه ی مولد 
جامعه را دهقانان تشـکیل می دهند. از آنجایی که شـیوه ی اصلی تولید مالکی ست، در حقیقت نیروی 

عمده ی تولید و مولد اصلی ثروت کشور این طبقه می باشد. پایه ی اقتصادی
و اجتماعی بهره کشـی تمام طبقات اسـتثمارگر بـر دوش توانای دهقانان قـرار گرفته و چرخ زندگی 

جامعه با هر دور خویش بر محنت و ادبار آن ها می افزاید. در آخرین تحلیل، سنگینی بار هرگونه مالیات 
مستقیم و غیرمستقیم بر دوش این طبقه تحمیل می شود. در دگرگونی وضع اقتصادی و اجتماعی فعلی، 
این طبقه نیروی عمده را تشکیل می دهد. هر جریانی که خواهان نوسازی جامعه ی ما بر اساس تفکر 
علمی و مترقی ست، ناگزیر بایستی اهمیت طبقه ی دهقان را در شیوه های رسیدن به هدف نامبرده، به 

طور جدی در نظر گیرد.
از حقایق فوق چنین نتیجه به دست می آید که جهت تأمین دموکراسی واقعی بر اساس اندیشه های 
پیشـرو عصـر زوال امپریالیسـم، جریانـی که خواهـان خدمت به خلق اسـت باید به رنجبـران به مثابه ی 
پیشاهنگ، نیمه رنجبران و دهقانان به مثابه ی نیروی عمده و متحد نزدیک رنجبران و طبقه ی متوسط 
به منزله ی دوست مطمئن رنجبران متکی بوده و در شرایط مشخص بتواند قشر فوقانی طبقه ی متوسط 

را در تحت رهبری خویش گرد آورد تا بر دشمنان خلق پیروز شود.

|||||||||||||||  شـماره ی دوم | سـال اول | پنجشنبه 22 حمل 1347ـ  11 آپریل 1968 |||||||||||||||
رحیم محمودی

بی کاری زاده ی تقویه ی سکتور دولتی ست
چرخ نظام اقتصادی موجوده ی مالك بروکرات و تاجر بروکرات، صرف منافع خودشان را بار آورده و بار 
سنگینی به دوش طبقات رنجبر، نیمه رنجبر و دهقان تحمیل می کند. این بار گران، اکثرًا به تهیدستی و 

فقر دهقانان در ده منجر شده و آن ها را وامی دارد که
مسـکن اصلـی خـود را تـرك نموده و به شـهرها روآورند. چون در شـهر صنایع ملی بنا بـر تورید مواد 
استهالکی رونق گرفته نمی تواند، نمی شود این همه سیل بی کار ده را در فابریکه ها جذب کرد. از جانب 
دیگـر پروژه هـای مواصالتـیـ  مخابراتـی، پالن هـای اقتصادی دولـت که به منافع مرتجعیـن داخلی، 
امپریالیسـم و مدافعیـن اسـتعمار نوین منجر می گردد، بعـد از اکمال، خیل بی کاران بـر عده ی دیگران 
افزوده و این مرض روزافزون بی کاری باعث تشدید مناسبات صمیمی تاجر دالل با امپریالیسم و مدافعین 
استعمار نوین ]شده و[ اوج گیر است. رنج بی کاری نه تنها دهقان تهیدست و رنجبر شهری را در خود احتوا 

می کند، بل اهل کسبه، مولدین صنایع
دستی، متعلمین صنوف ششم ابتدایی، متوسطه ها، لیسه ها و حتی لیسانسه ها را دربر می گیرد. 

سـکتور دولتی اقتصاد در سـرکوبی و ورشکستگی تاجر خرده پا و بی کاری اهل کسبه رول بارز دارد. 
فرهنگ نیمه اسـتعماری و نیمه مالکی ما که به نام معارف متوازن مسـما شـده و هرچه بیشـتر نفوذ به 
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اصطـالح معلمین و متخصصیـن خارجی را در امور آموزش و پـرورش اوالد وطن اجازه می دهد، جای 
معلمین و محصلین شایسته ی افغان را اشغال کرده و آن ها را به جبهه ی بی کاران سوق می دهد . عالوتًا 
نیرنگ کانکور در گسـترش صفوف روشـنفکران بی کار سـهم فعالی دارد. از همه باالتر این که یك عده 1 
از طالب فارغ التحصیل صنوف متوسطه و ابتدائیه ی بی وسیله ای در اکثر حصص مملکت در اثر نفوذ 
فرهنگ نیمه استعماری و نیمه مالکی چنین بار می آیند که نه به درد خود می خورند و نه به درد مردم؛ چه 
شیوه ی این فرهنگ اکثرًا »آماتور« بار آورده و این هم خود نوعی از بی کاری را تمثیل می کند. نقطه ی 
قابل تذکر دیگر این است که نظر به2 احساس کمبود و نقصان در بودجه ی سالیانه و جبران موقتی آن، 
دولت مصمم است عده ای از مأمورین سابقه دار خردرتبه3 را از کار برکنار سازد و این خود موج جدیدی را 

به امواج سابقه ی سیل بی کاری می افزاید. 
آیـا توفـان ایـن امـواج بـی کاری در چهـره ی اقتصادی ما چه تأثیر سـوء دارد؟ روشـن اسـت که در 
ساحه ی تولید چون نیروی مولده ، بی کاران حصه ندارند، حجم عمومی تولید رو به کاهش و نقصان 
می رود. از آنجا که بی کاران نمی توانند برای رفع گرسنگی خویش از کدام مدرکی پول به دست آرند؛ 
لذا، به فقر غذایی روبه رو شـده و به مرور زمان نیروی جسـمی خود را از دسـت داده و با بروز امراض 
مختلف صدمه ]ای[ دیگر بر جریان اقتصادی ملی وارد می شـود. هکذا از اثر حسـرت و چاقوکشـی، 
دزدی و تنگدسـتی دسـت به ولگردی، فحشا و دیگر جرایم اخالقی می زنند. چاره ی اصلی این همه 
فسـاد و بدبختی در تحول عمیق روش اقتصادی مضمر اسـت و این آرزو میسـر نمی شود تا دگرگونی 
عمیـق در نظـام اجتماعـیـ  اقتصادی ایجاد نگردد و فقط در پرتو اندیشـه های نوین و شکسـت ناپذیر 

عصر ما این آرزوها برآورده می شود. 

دکتور عبدالله محمودی
اقتصاد دولتی کنونی ما که به نام سکتور دولتی مسما شده است

از آنجایی که بزرگترین و نیرومندترین قدرت اقتصادی در وضع کنونی جامعه ی ما خود دولت است، لذا با 
تحلیل اقتصاد دولتی می توان اقتصاد فعلی کشور را به خوبی درك کرد. منابع عواید دولت در جریان پالن 

پنج ساله ی دوم چنین بوده است:

1. اصل: یک عده ای
2. اصل: نظریه

3. اصل: خوردرتبه

1344 1339 ـ 1340       
1130میلیون افغانی   787 محصوالت وارداتی   

613میلیون افغانی   297 منافع تشبثات دولتی:   
408میلیون افغانی   264 درآمد جایدادها و سرمایه گذاری و فیس ها 
168میلیون افغانی   114 مالیات بر زمین و مواشی  
406میلیون افغانی   188 مالیات بر عایدات   

استقراض دولت از بانک مرکزی
2670میلیون افغانی   -- در ظرف سه سال اخیر پالن دوم  

پیکره های فوق نشان دهنده این مطلب است که بزرگترین رقم در منابع عایداتی داخلی دولت را تاجر 
دالل تشـکیل داده و منابع تشـبثات خود دولت )تاجر بروکرات و مالك بروکرات( حائز مقام دوم اسـت. 
عالوتًا پیکره ی اخیر نشان می دهد که برنامه گذاری دولتی علت حقیقی انفالسیون و بلندرفتن نرخ ها 

گردیده که این خود ریزش سود بیشتر به کیسه ی تاجر دالل را بار می آورد.
منابع مالی خارجی پالن دوم متکی به سرمایه گذاری و وام های خارجی بوده و در دست دولت تمرکز 
دارد که بالغ بر 352 میلیون دالر می شود و تقریبًا 60 فیصد مصرف پیش بینی شده را احتوا می کند. این 
حقیقت بیانگر این مطلب است که اقتصاد فعلی ما کاماًل یك اقتصاد نیمه استعماری است و دولت خود 
عامل نفوذ امپریالیسم و مدافعین استعمار نوین در اقتصاد کشور است. حقیقت زیرین ادعای ما را بیشتر 
تأییـد می کنـد: در تحویل مصارف داخلی پـالن دوم که 11.9 میلیارد افغانی بوده، نصف آن یعنی 5.6 
میلیارد افغانی، از طریق امداد مواد اسـتهالکی خارجی به دسـت آمده اسـت. این امر نشـان می دهد که 
افغانستان حیثیت بازار فروش فرآورده های اضافی ممالك امپریالیستی و مدافعین استعمار نوین را اختیار 

کرده است. سهم دول خارجی در این گونه »کمك« به قرار ذیل است:
1373 میلیون افغانی ایاالت متحده    
1098 میلیون افغانی اتحاد شوروی     

388 میلیون افغانی آلمان غربی     
51 میلیون افغانی  مؤسسه ی غذایی جهان )تحت نظارت دول امپریالیستی(  
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عالوتـًا مجموعـه ی امـداد فنـی و تخنیکـی ]ای[ که تحـت موافقتنامه هـای مربوطـ  بـه اصطالح 
توأمیت هـای فرهنگـی و غیـرهـ  به افغانسـتان داده شـده، مجموعًا سـاالنه به 10 میلیـون دالر تخمین 
می گردد که استخدام متخصصین خارجی و اعزام محصلین افغانی، بخش بیشتر آن را احتوا می کند. 
از این حقیقت چنین بر می آید که اقتصاد دولتی خود عامل نفوذ فرهنگی استعماری فاسد و دنباله روان 
نوین آن ها می باشد. اکنون باید بررسی کرد ]که[ در ظرف پالن دوم، اقتصاد دولتی چه ثمراتی بار آورده 
اسـت. مواصـالت و مخابـرات در این پالن مقـام اول را دارا بوده و مبلغ 9 میلیارد و 100 میلیون افغانی 
یعنی 35 فیصد مجموع مصرف حقیقی پالن دوم را تشکیل می دهد. صنایع و معادن جایگاه دوم را احراز 
]کرده[ و 9 میلیارد افغانی یعنی 34.7 فیصد مجموع مصرف حقیقی پالن دوم را احتوا می کند. زراعت و 
آبیاری 4 میلیارد و 300 میلیون افغانی یعنی 26.6 فیصد مجموع مصرف حقیقی پالن را در بر می گیرد. 
این ارقام گواه آن است که پالن دوم در افغانستان پایه های اقتصادی یك اقتصاد نیمه استعماری را که در 
خدمت تاجران دالل بروکرات امپریالیسم و مدافعین استعمار نوین قرار دارد، استحکام بخشیده است. 
زیرا مواصالت و مخابرات عصری شرط اصلی بهره کشی کامل و همه جانبه ی تاجران دالل را تشکیل 
می دهد. سـروی منابع طبیعی زمینه ی اسـتعمار امپریالیسـم و مدافعین استعمار نوین را مهیا می سازد. 
تولیدات صنعتی پالن پنج سـاله باز هم بیشـتر سـبب تقویت آن رشته هایی از اقتصاد شده که در خدمت 
تاجران دالل بروکرات و امپریالیسـم و مدافعین اسـتعمار نوین قرار دارد. چنان که افزایش تولید انرژی 
بـرق، زغـال، گاز و پنبه گواه این مطلب اسـت. بنابراین به صورت عموم1 نتیجـه ی پالن دوم در اقتصاد 

کشور عبارت است از:
- در ساحه ی مالی وابستگی ما را به امپریالیسم و مدافعین استعمار نوین تشدید نموده است.

- در سـاحه ی زراعتی باعث بهره کشـی بیشـتر و وسیعتر امپریالیسـم و مدافعین استعمار نوین شده 
است.2 

- در سـاحه ی زیربنای اقتصادی سـبب3 سـرکوبی و ورشکسـتگی تاجر ملی، اهل کسـبه و اقتصاد 
خانگی روستایی گردیده است.

- در سـاحه ی زراعتی باعث تنزیل تولیدات مواد غذایی و وابسـتگی بیشـتر ما به مواد اسـتهالکی و 
افزایش مواد خام صنعتی صادراتی شده است.

همه ی این عوامل موج4 بی کاران روستایی را به شهرها سرازیر ساخته، از یك سو باعث تشکیل5 صف 

1. اصل: عمومی
2. اصل: ... را ایجاد نموده است

3. اصل: زمینه سبب
4. اصل: سبب شده که

5. اصل: متشکل

روزافزون بی کاران گردیده و از سوی دیگر نظر به کاهش تولیدات و انفالسیون، صعود نرخ ها را بار آورده 
و مشقت و آالم مؤلدین اصلی نعمات مادی بیشتر ساخته است.1 وضع اقتصادی فعلی ما چنین است. 
از ]همین اکنون در[ پالن سوم اقتصادی، جهت رشد آن را می توان تعیین نمود: اواًل سهم سرمایه ی 
خارجی بیشتر می شود و 47 فیصد مجموعه ی سرمایه گذاری را در بر می گیرد که این فیصدی با در نظر 
گرفتن مجموعه ی مبلغ سرمایه گذاری پالن سوم یعنی 49 میلیارد افغانی، افزایش را نظر به پالن دوم 
نشـان می دهد. ثانیًا امداد مواد اسـتهالکی خارجی تقریبًا 40 فیصد بیشـتر از پالن دوم پیش بینی شده. 
ثالثا،ً سـرمایه گذاری خصوصی را در رشـته های صنایع مواد غذایی، اسـتهالکی و تعمیراتی سـوق داده 
است. رابعًا، سنگینی حجم سرمایه گذاری از صنایع و معادن به زراعت و آبیاری انتقال یافته است. بنابرآن 
پالن سوم از یك سو باعث رشد بیشتر خاصیت نیمه استعماری و نیمه مالکی اقتصاد ما گردیده و از سوی 
دیگر سـرمایه گذاری خصوصی را عمدتًا در آن رشـته هایی سوق داده2 که ورود مواد استهالکی خارجی 
باعث ورشکستگی آن می گردد. زیرا تاجر ملی توان رقابت با انحصارات کهنه کار امپریالیستی و مدافعین 

استعمار نوین را ندارد. 
تحلیل فوق نشـان می دهد که تقویه ی سـکتور دولتی اقتصاد وابسـتگی بیشتر ما را به امپریالیسم و 
مدافعین استعمار نوین بار آورده و علت اصلی فقر، بی کاری، جهل و بیماری توده های رنجبر، نیمه رنجبر 
و دهقان به شمار می رود. از آنجایی که سیاست بیان فشرده ی اقتصاد است، بناًء هر تحول اقتصادی که 

به نفع توده های مولد اصلی باشد، فقط می تواند از راه دگرگونی های عمیق سیاسی تحقق پذیرد.

ع . بنیاد
راه رشد غیرسرمایه داری یا رشد سرمایه داری بروکرات

امـروز در آسـیا، آفریقـا و آمریـکای التیـن، یـك عـده از کشـورها کـه زمانـی مسـتعمره ی دول بزرگ 
امپریالیستی بودند، رسمًا به آزادی سیاسی نائل شده اند. در امر مبارزه به خاطر آزادی ملی، تمام افراد 
و طبقات مردم این کشورهاـ  به استثنای عده ی ناچیزی خائنین به ملت و نوکران سرسپرده ی استعمار 
ـ اشـتراك ورزیده اند. ولی از آنجایی که صدها سـال حاکمیت اسـتعماری بر گرده ی این ملل سنگینی 
داشت، طبقه ی3 رنجبر نتوانست بنا بر علل بی شمار و گوناگون، رهبری مبارزات آزادی خواهی ملی 
را به کف گیرد. در نتیجه پس از حصول آزادی سیاسـی، حاکمیت دولتی به دسـت طبقات متوسـط و 

1. اصل: سازد
2. اصل: داده اند
3. اصل: طبقات
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در برخی کشورها، مالکین افتاد. بدین ترتیب در این کشورها دولت هایی ایجاد شد که از نگاه ماهیت 
خویش متعلق به سیسـتم جهانی سـرمایه داری بوده و در عین حال با دول پیشـرفته ی امپریالیسـتی 

باختر تضادی نیز دارد.
پس از کسب آزادی در برابر این دول جوان از یك سو میراث شوم استعمار یعنی اقتصاد نیمه مالکی 
و نیمه استعماری و از سوی دیگر وظیفه ی رشد اقتصادی و پیشرفت ملی قرار گرفت. در داخل سیستم 
تولیدی فرتوت مالکی، در خارج سیسـتم طفیلی امپریالیسـتی موانع عمده در راه پیشـرفت اقتصادی 
این کشورها به شمار می آید. با آن که استعمارگران کهنه از این کشورها بیرون رانده شده اند، ولی نفوذ 
اقتصادی ایشـان دسـت نخورده بجا ماند. زیرا »گرگ از در بیرون رفت ولی پلنگ از پنجره داخل شـد.« 
اسـتعمارگران نوین و مدافعین اسـتعمار نوین به شـیوه های نوین اسـتعماری با شـدت هر چه تمامتر به 
غارت ددمنشانه ی خود بر این کشورها ادامه می دهند. سیستم تولیدی مالکی زمینه ی مساعدی برای 
استعمارگران نوین و مدافعین استعمار نوین در داخل این کشورها به وجود آورده، تا ایشان بتوانند از یك 
سو این کشورها را به حیث منابع مواد خام و از سوی دیگر به صورت بازار فروش خویش درآورند. بدین 
ترتیـب مبرم تریـن وظایفـی که در برابر دولت های جوان این کشـورها قـرار گرفت، مبارزه ی پیگیر علیه 
امپریالیسم و از میان برداشتن سیستم منفور مالکی بود. ولی سرشت طبقاتی این دولت ها سد راه تحقق 
کامل و پیگیر هر دو وظیفه ی نامبرده گردید. آن ها با آن که علم مبارزه ی ضدامپریالیستی را برافراشته اند، 

ولی پیگیری ندارد. در برابر هر گامی بیش از ده گام به عقب برگشته اند.1
در اوایـل آن هـا در مبـارزه ی ضدامپریالیسـتی خـود بـه موفقیت هایـی نائـل شـدند. اکثـر صنایـع 
و مؤسسـاتی را کـه در اختیـار امپریالیسـت ها قرار داشـت، »ملی« سـاختند. ولی همزمان بـا آن برای 
تیره سـاختن افکار مردم برنامه های »سوسیالیسـتی« اعالم داشـته، به اسـتقراض خارجی پرداخته، 
برنامه های اقتصادی طرح نمودند و »سکتور دولتی اقتصادی« را ایجاد کردند و به وسیله ی گسترش 
دامنه ی »ملی کردن« حتی سـرمایه های ملی غیردولتی را نیز به سـکتور دولتی بدل سـاختند. بدین 
طریق شریان های اقتصادی کشور را به نام »بخش دولتی« به دست خود گرفتند. دولت به بزرگترین 
سرمایه دار یعنی سرمایه دار بروکرات دالل و سکتور دولتی ]به[ بزرگترین و مؤثرترین عامل وابستگی 
اقتصادی این کشـورها به بیگانگان )امپریالیسـم و مدافعین اسـتعمار نوین( بدل گردیده ]اسـت.[ از 
جانب دیگر طبقات حاکمه در این کشـورها نظر به سرشـت طبقاتی خودـ  که هر روز هم پایه ی تبدل 
خویـش به سـرمایه دار بروکرات دالل بیشـتر اجتماعی وابسـته بـه بیگانگان )امپریالیسـم و مدافعین 
اسـتعماری نوین( می گردندـ  نتوانسـتند شـیوه ی تولید مالکی را از ریشه براندازند و به فقر و مسکنت 

1. اصل: برگشتند

مولدیـن اصلـی رنجبران و نیمه رنجبران و دهقانان پایان بخشـند.1 خواسـت اصلـی دهقانان یعنی به 
دست آوردن زمین، همچنان حل نشده باقی ماند و یا در بهترین حاالت به صورت نیم بند، موقتی و 
ظاهری ماست مالی شد. در نتیجه این کشورها هنوز هم در وضع نیمه استعماری و نیمه مالکی بسر 

می برند.
بـه طـور نمونـه یکی از این کشـورها، برمـا را در نظر می گیریم. رشـد بخش دولتی اقتصـاد در این 
کشـور بیش از سـایرین بوده و به قول بعضی ها »پیشـاهنگ آن عده از کشـورهای جهان و آسـیایی و 
آفریقایی ست که راه رشد غیرسرمایه داری را برگزیده اند.« زمامداران فعلی برما که متشکل از نظامیان 
عالی رتبه می باشند، در سال 1962 روی کار آمدند2 و به تدریج به وسیله ی برنامه های »ملی کردن« 
سـکتور دولتی را گسـترش دادند. در سـال 1963 بانك ها، تجارت برنج، صنایع جنگل داری3 و پترول 
را ملی سـاختند. سـپس دست به دولتی کردن مؤسسات متوسط و کوچك متعلق به طبقه ی متوسط 
)تاجران ملی و غیره( ]زده و[ در سال 1964 تمام بنگاه های عمده فروشی تجارت خرد4 و مغازه های 
کالن رنگون و سراسر کشور مشمول قانون »ملی کردن« گردید. در سپتمبر 1964 دولت برما اعالم 
داشـت، بیـش از 34 نـوع محصـول زراعتی کـه دهقانان مجبور به فـروش بهای نازل تعیین شـده از 
طرف دولت گردیده بودند، به کلی تحت کنترل حکومت درآمده اسـت. در سـال 1966 باز هم اعالم 
شد که 426 نوع محصول صنعتی، زراعتی و دریایی به وسیله ی دولت خریدوفروش می گردد. بدین 
ترتیب شـریان های اقتصادی برما، سـرمایه ی مالی، بانك داری، تجارت خارجی، صنایع، حمل ونقل، 
مخابرات و همچنان مجاری تجارتی در شهر و روستا همگی در اختیار دولت برما یعنی سرمایه داران 
بروکـرات دالل قـرار گرفت. چنان که5 در سـال 1964 و 1965 تقریبـًا 98 فیصد تجارت خارجی، 81 
درصد سـرمایه گذاری کلی و 47 فیصد تولید مجموع کشـور در بخش دولتی اقتصاد بود. در ساحه ی 
ارضی دولت برما نه تنها مانعی در راه منافع طبقه ی مالکین ایجاد نکرد، بلکه آن ها را به حال خودشان 
باقی گذاشـت. دهقانانی که 80 فیصد جمعیت را تشـکیل می دهند، یا هیچ زمینی ندارند و یا به قدر 
کافی زمین ندارند و در زیر بار بهره کشـی مالکین بیش از پیش رنج می برند. برنامه های به اصطالح 
دگرگونی سوسیالیستی کشاورزی با آن که در وضع مالکیت مالکین و دهقانان مرفه تغییرات اساسی 
بار نیاورده، سـبب کاهش تولیدات کشـاورزی نیز گردیده اسـت. تولید برنج به سـطح یک سـوم سابق 
تنزیـل نمـوده و شـمار6 بی کاران به 1.8 میلیون نفر باال رفته، کمبود شـدید گنـدم، روغن، تکه، دوا و 

1. اصل: بخشد
2. اصل: آمد

3. اصل: جنگالت
4. اصل: خرده

5. اصل: چنانچه
6. اصل: شماره
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سایر ضروریات روزانه ی زندگی محسوس است. برنامه های »ملی کردن« تولید صنایع را پایین1 برده 
و صنایع کوچك و متوسـط یکی پس از دیگری بسـته شـده و یا در اثر کمبود مواد خام در تولیداتشـان 
نقصان رخ داده اسـت و قیمت ها به طرز سرسـام آوری باال رفته و بازار سـیاه شـیوع بی مانندی یافته 
است. همه ی اقدامات »ملی کردن« و »برنامه گذاری« و غیره زیر عنوان سوسیالیسم و به اصطالح 

»راه برمایی سوسیالیسم« به عمل آمده است.
آیا می توان »ملی کردن« و »برنامه گذاری« این گونه دولت ها را سوسیالیسم شمرد؟ یك قرن پیش، 
در سال های هفتاد قرن نوزدهم، بزرگترین متفکر پیشرو با جمالتی زرین این نوع »ملی کردن ها« را 
به باد اسـتهزاء می گرفت: »پس از آن که بسـمارك دولتی کردن مؤسسات صنعتی را در پیش گرفته، 
یـك نوع سوسیالیسـم قالبی پدید گشـته کـه هر آن دارد به چیزی شـبیه نوکرمنشـی و جیفه2 خواری 
تغییر شکل می دهد و بدون هیچ گونه تردیدی تمام »مالکیت های دولتی« حتی نوع بیسمارکی آن را 
سوسیالیسم می خوانند... که اگر این منطق پیروی گردد، آنگاه »شرکت دریانوردی دولتی« و »صنایع 
چینی سـازی دولتـی« و حتـی دکآن هـای خیاطی غنـد در اردو نیز سوسیالیسـتی بـوده و حتی دولتی 
کردن فاحشـه خانه ها نیز؛ چنان که یك چاکر درگاه در دوران سـلطه ی فریدریك ویلهلم سـوم به طور 
جدی پیشنهاد می کرد، سوسیالیستی می باشد.« امروز برای گروه های انحصاری، کشور امپریالیستی 
و سـرمایه داری بروکرات دالل، نیمه سوسیالیسـتی قلمداد شده و »ملی کردن« و یا »سکتور دولتی« 
سوسیالیسم قلمداد می شود.3 ولی در واقع امر، ملی کردن در کشور نیمه مستعمره که تحت سلطه ی 
سـرمایه داران بروکرات دالل قرار داشـته باشـد، به معنی رشد سـرمایه داران بروکرات و ورشکستگی 
طبقات متوسـطه )تاجران ملی و غیره( و وابسـتگی بیشتر کشور به بیگانگان )امپریالیسم و مدافعین 
استعمار نوین( است. این رنجبران برما اند که با بازوان نیم بند خود صاحب هر چیز خود خواهند شد، 

نه کس دیگری.

اسد
پیکار با اندیشه های زهرآگین

پیـکار بـا اندیشـه های زهرآگیـن اسـتعمار و همدسـتانش چه در کشـور ما و چـه در ممالـك مختلف، به 

1. اصل: پایان. قابل ذکر است که در گویش کابلی پایان معنی پایین را هم افاده می کند
2. الشه؛ لش؛ مردار بوگرفته

3. اصــل: امــروز بــرای گروه هــای انحصــاری کشــور امپریالیســتی و ســرمایه داری بروکــرات دالل در کشــورهای نیمه سوسیالیســم 
قلمــداد نماینــد و »ملــی کــردن« و یــا »ســکتور دولتــی« را سوسیالیســم قلمــداد نماینــد.

خورشـیدی می مانـد کـه در ظلمـت غرب فـرو مـی رود. در حالی کـه جنبش رهایی بخش زحمتکشـان 
و رنجبران روزبه روز شـگوفان شـده و چون خورشـید صبحگاهی از افق سـر بیرون می کشـد. نیروهای 
ترقی خواه و وطن پرست افغانستان متوجه هستند که عصر ما عصر زوال امپریالیسم است. امپریالیسم 
در برابر جنبش های خلق های آسـیا، آفریقا و آمریکای التین قدرت مقاومت را از دسـت داده و واپسـین 
روزهای حیات خود را سپری می کند. جنبش های ضدمالکی و ضدسرمایه داری خلق های سراسر جهان 
و مـارش ظفرنمون زحمتکشـان و رنجبـران لرزه بر اندام کلیه ی نیروهای ضدخلقی و ضددموکراسـی 
انداخته است. استعمارگران و همدستانشان در برابر این سیل خروشان و این جنبش ظفرنمون رنجبران 
و ستمدیدگان به خاطر منافع طبقاتی و ابقای خود در برابر نیروهای پیشرو توده ای از هیچ نوع ددمنشی 
دریغ نمی کنند. مدافعین استعمار نوین و یا سازشکاران با نیروهای سیاه داخلی و خارجی، این دشمنان راه 
نجات خلق، با ماسك های گوناگون و با عقاید ماست مالی شده می خواهند خلق ستمدیده و محروم ما را 
یك بار دیگر به گودال سیاه بدبختی سرنگون ساخته و میدان تخت وتاج استثمارگران را وسیعتر نموده و 

مانعی در راه پیشرفت مردم به سوی سرمنزل مقصود ایجاد نمایند.
کشـتار جمعی از فرزندان صدیق خلق، امثال دکتور محمودی، سـرور جویا، برات علی تاج و غیره 
با طرق و ذرایع گوناگون به شیوه ی ضدمردمی، تعدی و تعرض نیروهای سیاه داخلی و خارجی برای 
ملـت مـا رنج هـا و بدبختی های فراوانـی به ارمغان آورده اسـت. ولی این تعدی و تعـرض و این ترور و 
کشتار فرزندان صدیق خلق، نمودار زورمندی قدرت های سیاه نیست، بلکه واپسین تالش های آنان 
و نزدیکی توده به پیروزی است. این است حقیقت عینی و تخطی ناپذیر. نیروهای سیاه هر اندازه بیشتر 
به آدمکشـی دسـت زنند و با قدرت هر چه بیشـتر گلوی خلق را فشار دهند و »ندای خلق« را مختنق 
سـازند، جنبش نجات بخش توده ها نیرومندتر و مرگ مرتجعین نزدیك تر خواهد شـد. شـیوه ی انتقاد 
اصولی تنها در درون خلق مورد عمل قرار می گیرد؛ ولی هرگز نمی توان امید داشت که امپریالیست ها 
و مرتجعیـن از طریـق انتقـادات اصولی مهربانی نشـان داده و به راه راسـت برگردنـد. یگانه راه نجات 

خلق، راه تشکیل نیروهای خلقی ست. 
بـرای مبـارزه علیه ارتجاع، امپریالیسـم و مدافعین اسـتعمار نویـن، برای طرد1 اسـتعمار نو و کهنه، 
در راه پیـروزی خلـق بـه پیش. و به خاطر پیروزی بنیاد زندگی نوین به اراده ی زحمتکشـان و رنجبران، 
بگذار مرتجعین و نیروهای سیاه و تمام عناصر دوپوشه2 بر فرزندان صدیق خلق در این راه نجات بخش 
خنجر زنند. ما با ایمان بر این که ایدئولوژی پیشرو عصر نوین مالك قضاوت قشر روشنفکر و نیروهای 
ترقی خواه افغانستان است و به ایمان به توده ها و به شرط این که با آن ها یکی شویم، از تهدید دارودسته ی 

1. اصل: ترد
2. دارای دو پوش
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ضدخلق ها هراسی نداریم و در راه همبستگی توده های رنجبر افغانستان بدون رعب و ترس و با اراده ی 
شکست ناپذیر مبارزه خواهیم کرد.

جاوید باد مبارزات دموکراتیك نوین.

|||||||||||||||  شماره ی سوم | سال اول | پنجشنبه 29 حمل 1347ـ  18 آپریل 1968 |||||||||||||||
بی نام

پیکار با فرهنگ مالکی و نیمه استعماری
جهان بینی علمی به ما می آموزد که فرهنگ پدیده ای ست طبقاتی و در واقع فرهنگی که مافوق طبقات و 
جدا از سیاست باشد، وجود ندارد و از این رو هر طبقه ای که در مسند قدرت سیاسی تکیه می زند، فرهنگ 
خویش را که انعکاس دهنده آرمان ها و پاسـدار منافع اوسـت، با اسـالیب1 و شـیوه های گوناگون ترویج و 
تعمیم می بخشد. طبقات حاکمه ی مرتجع به خوبی آگاهند که فرهنگ مترقی و پیشرو در دست توده ها، 
سـالح خصم افگنی سـت که زمینه را برای به وقوع پیوستن سـهولت بنیادی و عمیق آماده می سازد. از 
اینجاست که فرهنگ نوین همواره با دشمن سرسخت و روش کین توزانه ی طبقات بهره کش و کلیه ی 
سـتمکاران و سـردمداران جهان کهن و پاسداران نظام های فرتوت و زوال یابنده روبه رو شده است. زیرا 
آنان در این فرهنگ سیمای شکست ناپذیرترین دشمن طبقاتی خویش را می بینند. طبقه ی حاکمه کشور 
ما که دشمن سوگندخورده ی اندیشه های پیشرو و مخالف نرمش ناپذیر بلندرفتن سطح آگاهی سیاسی 
مردم اسـت، فرهنگ تاریخ زده و قرون وسـطایی خویش را با دسـایس و حیل بر مردم تحمیل می کند و 
همان گونه که در زمینه ی اقتصادی از دادن امتیازات ننگین و اسارت بار به امپریالیست ها و دنباله روان 
نوین آنان خودداری نکرده، امور فرهنگی کشور را نیز به دست آنان سپرده است. کشورهای امپریالیستی 
و مدافعین استعمار نوین نیز از آنجایی که از اوج گیری جنبش های نجات بخش ملی و تجلی اراده ی مردم 
هـراس دارنـد، در پخش و گسـترش این فرهنگ زهرآگین تالش می ورزند. زیـرا برای تاراج گری آن ها 

»محیط مساعد« ایجاد می کند.
طبقه ی حاکمه کشـور ما سـخت در تالش اسـت تا ماهیت پوسیده و منحط فرهنگ خویش را در 
پرده ی سـالوس و ریا بپوشـاند و بلندگویان و سـای نشراتی وابسته به دولت از بسط و توسعه ی دانش، 
از معارف متوازن، از شـیوه ی آموزش و پرورش مترقی و از انکشـاف علمی و هنری سـخن می رانند. 
ولی تالش آنان تالشی سـت ناکام و مذبوحانه که به شکسـت و رسـوایی می انجامد؛ زیرا واقعیت های 

1. اسلوب؛ شیوه ها؛ طرق

عینی بیانگر آن اسـت که افغانسـتان کشوری سـت اسـتعمارزده و گرفتار سرپنجه ی اهریمن مقررات 
فرتوت. کشوری سـت که اقتصاد آن در مسـیر زیان بخش و ناسالمی سیر می کند. کشوری ست که در 
زمینه ی تولید، بخش آموزش و پرورش و خالقیت علمی و هنری سال ها از سطح جهانی عقب مانده 
است. در چنین کشوری دستگاه پوسیده بدان گونه که نمی تواند شرایط تأمین رشد سریع اقتصادی را 
فراهم آورد، نیروی پایه گذاری بنای یك فرهنگ شکوفان را نیز ندارد. در کشور ما طبقات زحمتکش 
از فراگرفتـن دانـش محرومنـد. دروازه های مکاتب و مؤسسـات به اصطالح علمی بـر روی فرزندان 
رنجبران، دهقانان و بسیاری از نیمه رنجبران بسته است و آنانی هم که این بختیاری عظیم را حاصل 
می نامند، پس از سال ها مغزفرسایی حتی به مبادی و مقدمات دانش به درستی آشنا نمی شوند؛ چه 
اساسـًا برنامه های آموزشـی]ای[ که به وسیله ی کارشناسـان و مشاورین ممالك امپریالیستی تنظیم 
می شـود، از تحریر حقیقت و رشـد افکار مترقی جلوگیری می کند و مشـتی اراجیف و الطائالت را در 

مغز دانش آموزان می گنجاند.
در کشور ما همپایی استبداد طبقاتی و استثمار و غارتگری ددمنشانه ی سیستم ملی نیز بیداد می کند 
و بخش سزاوار توجهی از مردم مملکت حق درس  خواندن به زبان مادری خویش را ندارند و در رادیوی 
دولـت کوچکتریـن مطلبـی به زبان آنان پخش نمی شـود و حتی بـه قدر یك سـطر در روزنامه ها و جراید 
دولتی نوشته ای را به زبان مادری خویش نمی یابند؛ چون طبقه ی حاکمه سرنوشت خود را با سرنوشت 
امپریالیسـم و ارتجـاع بین المللی وابسـته می داند و توانایی اتخـاذ روش آزادنه ای مطابق با مقتضیات 
رشـد کشـور ما را ندارد. دروازه های کشـور بر روی فرهنگ های فاسـد ممالك امپریالیسـتی باز است 
و پخش فرهنگ ارتجاعی طبقه ی حاکمه فاقد هرگونه آفرینندگی و تحرك سـودمند اسـت. گروهی 
از جوانان و روشـنفکران ما را در سراشـیبی سـقوط شـخصیت و الابالیگری و بی اعتنایی به مسـائل 
سیاسـی و اجتماعی سـرازیر سـاخته است. هنر و ادبیاتی که دولت مروج آن است از شگفتن و بالیدن 

قریحه های نیرومند جلوگیری می کند و مداحی و دلقکی و شارالتانیسم را توسعه می دهد. 
در این مرحله بر سرسپردگان فرهنگ مترقی و پیشرو است تا در راه حقوق اندیشه ی دموکراتیك 
نوین مبارزه کنند؛ زیرا درفش فرهنگ نوین آنگاه برافراشـته خواهد شـد که اندیشـه های دموکراتیك 
نوین به ظفرمندی نهایی برسند. بر روشنفکران مترقی و پیشرو است که با تمام افکار اشتباه آمیز تمام 
گیاهـان زهراگیـن و تمـام اهریمنان افعی صفت مبارزه کنند و راه را برای اشـاعه ی آن باز نگذارند. بر 
هنرمندان واقعگرا و مترقی سـت تا افکار و احساسـات خود را با افکار و احساسـات توده ها بیامیزند1 و 
جامعه ی خویش را به صورت همه جانبه و دقیق بررسـی کنند. طبقات گوناگون جامعه و مناسـبات و 

1. اصل: بسیار میزند



شعله ی جاوید  352353  یا سوسیالیسم یا توحش

پیوندهـای دوجانبـه ی آنـان را مورد مطالعه قـرار دهند. در غیر آن، آثار هنری شـان محتوای ارزنده و 
ثمربخشی نخواهد داشت. 

بی نام
قهرمانان فناناپذیرند

شـانزده سـال پیـش از این )31 حمـل 1331(، در اثر مداخله ی دولت در انتخابـات پارلمانی، گروهی از 
روشـنفکران، محصالن پوهنتون و دانش آموزان مکاتب به پیوسـتگی دکتر محمودی فقید، دسـت به 
مظاهـره زدنـد. زیـرا طبقه ی حاکمه نمی خواسـت دکتر محمـودی و عده ای دیگـر از نمایندگانی1 که از 
تریبون پارلمانی به مثابه ی آله ی افشای طبقه ی حاکمه کار می گرفتند، در پارلمان شرکت داشته باشند. 
اگرچه این جنبش دموکراتیك به وسیله ی پاسداران ارتجاع سرکوب شد، ولی تأثیر آن بر اذهان مردم ما 

تأثیری ست رزم انگیز، عظیم و دیرپای.
جریده ی شـعله ی جاوید که سـنن پرافتخار انقالبی خلق افغانسـتان و خلق های سراسر جهان را به 
دیده ی قدر2 می نگرد، می خواهد با این نوشته خاطره ی آن جنبش ارزشمند که پیشاهنگ فقید آن، دکتر 
محمودی را که در سراسر زندگی سیاسی خویش در راه گسترش اندیشه های پیشرو و متشکل ساختن 
نیروهای مترقی افغانستان تالش کرد و مانند مشعل فروغناکی رهنمای همراهان و همرزمان خود بود، 
در اذهان مردم ما زنده سازد. خلق افغانستان هیچگاه نخواهد گذاشت که شعله ی مبارزه به افسردگی 
بگراید و این سـمت کوشـش طبیعی ستمکشان است. این کشـش نیرو با وجود تالش ها و فسون های 

اهریمنی بیدادگران، خود را به سوی جلو به سوی افق سرخ پیروزی و رهایی خلق ها می کشاند.
بگذار پیکارهای پرافتخار آزادگان پیشین، الهام بخش مبارزان امروز باشد.

درود بر قربانیان راه آزادی. درود بر محمودی فقید فرزند قهرمان خلق افغانستان.

انجنیر محمدعثمان
انعکاس اندیشه های زهرآگین در جریانات سیاسی

در نیمه ی اول قرن بیسـتم درسـت بعد از نخسـتین جنگ جهانی یعنی آنگاه که کمر امپریالیست های 
فرانسه و انگلیس در زیر بار قروض امپریالیسم آمریکا خم گردیده و تازه این کشور مقام خود را به حیث 

1. اصل: عده ای دیگری از نمایندگانی
2. اصل: بزرگداشت

نخستین و بزرگترین کشور سرمایه داری تثبیت می کرد، استعمار کهن که هسته ی ضد آن در کشورهای 
عقب مانده رو به قوت بود و استعمارگران کهن را در آتش خود می سوخت،

رو به زوال رفت. تا آن که دومین جنگ جهانی گلیم استعمار کهن را در قسمت عظیم دنیا درهم چید. 
ولی از آنجا که »مرتجعین به اختیار خود از استیژ تاریخ کنار نمی روند و تا آخرین مرحله ساطور قصابی را 
از دست نمی گذارند ]و[ نابود نمی شوند،« استعمار کهن قیافه ی خود را با آب ورنگ تازه تری مکیاژ کرد 
و به شـکل اسـتعمارنو در صحنه ی ملل عقب مانده ظاهر شـد. یعنی در واقع طبق ضرب المثل قدیمی 
ما، شمشیر را از کف نهادند و تزویر را به دست گرفتند. شیوه ی عمل استعمار نوین در طریق کمك های 
بالعـوض و دوسـتی ها و منافـع متقابل تجلـی می کند. اما اینجا بینش ژرف و همه جانبه در کار اسـت تا 
مشـاهده نماید که منافع متقابل بین ظالم و مظلوم یعنی اسـتثمار اخیرالذکر بر چه منوال اسـت. ببینیم 

فرضیه ی استعمارنو یعنی چی؟
ممالك بزرگ امپریالیستی برای جلوگیری از بحران داخلی خویش ناگزیر1 از صدور سرمایه و تأسیس 
مؤسسـات تجاری2 در سـایر کشـورها هسـتند؛ زیرا از نخسـتین جنگ جهانی بدین سـو، سـرمایه داری 
بین المللی و در رأس آن سرمایه داری آمریکا به دست شرکت های انحصاری »کارتل و تراست« متمرکز 
گردیده است. لذا دنیای سرمایه داری آمریکا به دست دنیای سرمایه داری، ناگزیر است تا برای جلوگیری 
از حادشـدن تضاد کار و سـرمایه در کشـور خویش از یك سـو و سـرازیر نمودن ثروت سرشـار کشورهای 
عقب مانده به کیسه ی سرمایه داران و تأسیس یك بازار دائم التوسعه از سوی دیگر، مسائل »مواد خام بده 

کاالی صنعتی بگیر« را به حیث شعار روز خود قرار دهند.
بعد از جنگ جهانی دوم، پیر دهن دریده ی اسـتعمار کهن در جامه ی3 یك میمون شـیاد با اسـماء و 
القاب فریبنده ی مانداها4، دومینیون ها5، کامنولت ها6 و باالخره کمك به کشورهای به اصطالح کم رشد 
تظاهر کردند و آنانی که تا دیروز برای تسـکین اشـتهای کاذب خویش جهان را به توپ و خمپاره بسـته 
بودند، نقاب دایه ی مهربانتر از مادر به او گرفتند. تازه وقتی کار مانداها و دومینیون ها نیز به رسوایی ]و[ 
افتضاح کشید، امپریالیست ها و در رأس آن، امپریالیست های آمریکا متوجه دسیسه سازی و یافتن عمال 
و ایادی7 در داخل کشورهای آسیا]یی[، آفریقا]یی[ و آمریکای التین گردیدند و آن سانی که بنیان گذار 
ایدئولوژی پیشرو پیش بینی می کرد، سرمایه داری بین المللی شیوه ی تولید خود را جهانی ساخت و با این 

1. اصل: ناگذیر
2. اصل: تجارتی
3. اصل: جامعه

4. ماندگار و جاوید
5. سلطه؛ قلمرو؛ سرزمینی که تحت استیالی یک فرمانروا باشد؛ هریک از کشورهای عضو ملل مشترک المنافع

6. مشترک المنافع
7. دستیاران، شرکا
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عمل خود در کشورهای عقب مانده طبقه ی نوینی راـ  که با استعمار بین المللی وحدت منفعت مستقیم 
داردـ  به وجود آورد. این طبقه تاجر دالل )کمپرادور( است که حامی سیاسی آن تاجر بروکرات می باشد. 
از سـوی دیگر بروکراسـی این کشورها که کاری جز رشوه خواری، اختالس، قاچاقبری و دزدی ندارد،1 
عایدی را که از طریق رشوه خوری ها و قاچاقبری مداوم خود به دست می آوردـ  چون اقتصاد زراعتی نوع 
کهن دامنگیر کشورهای شـان اسـتـ  زمین می خرد2 که این خود مالکین وابسـته به زمین را از مالک 
بروکرات تفکیک می کند3 که مالك بروکرات دارای پایه و مایه ای سیاسی سـت و زراعت کشـور خود را 
در مسیر منافع استعمار بین المللی یعنی تولید مواد خام )پنبه و غیره( سوق می دهد و در واقع این قشر 

مالکان نیز با امپریالیسم بین المللی، وحدِت منفعت دارند.
در سال های اخیر که انحرافات تأسف آوری چون علف های هرزه در بوستان ایدئولوژی مترقی جوانه 
زده و بدعت گران آن مبارزه ی طبقاتی در مقیاس بین المللی دست به رقابت اقتصادی مسالمت آمیز و 
یا سرمایه داری زدندـ  که بازار این رقابت بالطبع کشورهای عقب مانده استـ  دیگر رفرم های صددرصد 
ارتجاعی در قالب ایدئولوژی مترقی جا زده شد که دنباله روان منحرف آن به مدافعین استعمار نوین تغییر 
شکل دادند. این معامله گران سیاسی عصر ما بدون در نظر گرفتن ماهیت طبقاتی دولت، نسخه ی یك 
روش اقتصادی بروکراتیك نیمه استعماری را به نام به اصطالح راه رشد غیرسرمایه داری به کشورهای 
عقب مانده تجویز کردند تا به جایی که مرتجع ترین حکومت ها و جریان های مربوط به دستگاه حاکمه این 
نسخه را دست به دست کردند و در مرامنامه های خود جا زدند. ولی تجویزکنندگا ن منحرف آن با ایقان 
به این که طبقه ی حاکمه ی کشـورهای عقب مانده را مالك بروکرات و تاجر بروکرات تشـکیل می دهد 
و تقویه ی به اصطالح سـکتور دولتی نه تنها از تأسـیس یك اقتصاد سـالم ملی جلوگیری می کند، بلکه 
خود موجب پیدایش یك سرمایه داری بروکراتیك می شود، برای اغفال توده ها، استحکام بنیاد طبقاتی 
دستگاه حاکمه پیرامون اقتصاد و سیاست کشور ما چنین رجزخوانی می کنند: »به موجب وظایف جدید 
اقتصادی که دولت افغانسـتان در سـومین برنامه ی پنج سـاله مقرر نموده اسـت، قرار است در زمینه ی 
سـرمایه گذاری تغییرات بنیانی صورت داده شـود... در سـومین برنامه ی پنج سـاله ، تولیدات صنعتی با 
سرعت زیادی پیشرفت خواهد نمود. حجم مجموع محصوالت صنعتی با سرعت زیادی پیشرفت خواهد 
نمـود. حجم مجموع محصوالت صنعتی باید در ظرف پنج سـال 2.9 برابر گـردد. قدرت کارخانه جات 
برق 1.5 برابر افزون تر می گردد. در سـال 1350 یعنی در آخرین سـال سـومین برنامه ی پنج ساله 2.5 
برابر سـال 45 نیروی برق تولید خواهد شـد... ظرف پنج سـال 380 مدرسـه افتتاح خواهد شد و عده ی 

1. اصل: ندارند
2. اصل: این بروکرات ها نیز زمین می خرند

3. اصل: که این خود مالکین شان را به مالک وابسته به زمین مالکی بروکرات تفکیک می کند

دانش آموزان دبیرستان ها به 680 هزار نفر خواهد رسید. عده ی دانشجویان دانشگاه ها و آموزشگاه های 
عالیه ظرف پنج سـال 38 درصد افزایش خواهد یافت. حقایقی که در اینجا ذکر شـد، گواه آن اسـت که 
سـومین برنامه ی پنج سـاله به معنی ورود افغانسـتان به مرحله ی جدید بسـط و توسعه ی اقتصاد ملی و 

پیشرفت جدید اجتماعی می باشد.« 
در حالی که نگاهی کوتاه به منابع مالی موجود در کشور وابستگی بیشتر ما را به امپریالیسم و مدافعین 
اسـتعمار نوین نشان می دهد، کندی شرم آور رشـد فرهنگ اصالح، ارزش بحث ]و[ گفت وگو را ندارد. 

سرانجام این تبلیغات گمراه کننده نتایج آتی را نیز به دنبال دارد.
- برای مرتجعین کشـورهای عقب مانده و حکومت های ضد ملی ایشـان، وسیله ای سـت برای برپا 
کـردن گردبـاد تبلیـغ و پروپاگند به خاطر تحکیم و حفظ منافع خویش و سـرکوب نمودن خواسـته های 

اساسی مردم محروم کشور خود به وسیله ی این آسپیرین بایری که ظاهرًا مسکن کلیه ی دردهاست.
- تأیید اصالحات نیمه کاره و نیم بند حکومت های ضدملی، توسط جریان های به اصطالح سیاسی 
این کشورها که زیر تأثیر همچو انحرافات آگاهانه و یا غیرآگاهانه به طبقات فاسد و ارتجاعی کشور خود 

خوش رقصی می کنند. 
ولی ما اندازه ی قامت این معامله گران سیاسی را در هر جامه ای که به بر کنند می شناسیم و حنای شان 
نـزد مـا رنگ باخته اسـت. به هر صورت این عوامل اسـتعماری و اندیشـه های زهرآگین به علت این که 
در ترکیـب طبقاتی کشـورهای عقب مانده مؤثرند، در به وجـود آوردن جریان های گوناگون به اصطالح 
سیاسی نیز که بالطبع صبغه ی1 طبقاتی دارد، اثر می کند. حتی جریان هایی که معلول نظریات مدافعین 
استعمار نوین است، با ماسك جریان های مترقی روی صحنه می آیند؛ ولی درست مانند فلس ماهی که 
دینار نیست اما دینارنماست، این گونه جریان ها تا فرصت کوتاهی می توانند توده های محروم را به امید آب 
به سوی سراب برند. نتیجه برای جریان های واقعًا ملی که خواستار دگرگونی عمیق اجتماعی و سیاسی 
باشند، مبارزه با این عمال و مدافعان استعمار نو و کهنه اهمیت قاطع و حیاتی کسب می نماید. همچنان 
نگاهی کوتاه به جهان پرهیاهوی ما نمودار این حقیقت مسرت بخش است که عصر زوال امپریالیسم فرا 
رسیده و دیگر حتی قدرت اتومی امپریالیسم آمریکا هم قادر نیست وی را از توفان جنبش آزادی خواهی 
و خشم عادالنه ی ملل آسیا، آفریقا و آمریکای التین نجات دهد. پیروزی های کبیر خلق قهرمان ویتنام، 
شکست ننگین و افتضاح آمیز امپریالیسم آمریکا را نوید می دهد. جهان ما به نفع خلق ستمکش و مظلوم 
آبستن تحوالت عظیم می باشد. بناًء در چنین حالتی فقط اندیشه های عصر زوال امپریالیسم است که 
به حیث سالح نیرومند و شکست ناپذیر خلق های ستمکش جهان موقعیت خود را تثبیت می کند و این 

1. رنگ؛ نحله
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خود مقتضی آن است که امپریالیست ها و مدافعین استعمار نوین از صحنه ی ملل مظلوم تجرید و به کلی 
طرد گردند نه این که به ایشان فرصت مصالحه و سازشکاری داده شود. وضع مساعد کنونیـ  مبارزات 
خروشان خلق های ستمدیده بر ضد بهره کشانـ  یگانه معیار تشخیص جریان مترقی از غیرمترقی ست. 
جریانی که به طور صمیمانه و جدیـ  در عمل و نظرـ  در جنبش های آزادی بخش ملی ملل آسیا، آفریقا و 
آمریکای التین و همچنان از تشدید تضاد کار و سرمایه در کشورهای امپریالیستی قاطعانه پشتیبانی کند 
و آن را خطری برای صلح جهان ندانسته، بلکه اهرمی برای رهایی خلق ها از قید اسارت و بردگی تلقی 
کند، مترقی ست. در غیر آن جریانی وجود ندارد مگر آن که عمال و ایادی امپریالیسم، مدافعین استعمار 

نوین و ارتجاع باشد و تفکری یافته نمی شود مگر آن که انعکاس اندیشه های زهرآگین و استعمار باشد.

|||||||||||||||  شماره ی چهارم | سال اول | پنجشنبه 5 ثور 1347 ـ 25 آپریل 1968 |||||||||||||||
دکتر عبدالله محمودی

استثمار چیست؟
اگر از کارگری بپرسـیم: چند مزد می گیری؟ در پاسـخ خواهد گفت: روزانه 35 افغانی و یا ماهانه هزار 
افغانی و یا هفته ای دوصد افغانی. یعنی مزد مقدار پولی ست که سرمایه دار برای مدت معین کار به کارگر 
می پردازد. سرمایه دار ادعا می کند من با دادن مزد، کارگر را می خرم و بنابرآن مانند هر معامله ی دیگری، 
در اینجا نیز بر اساس اراده ی آزاد و رضای جانبین معامله ی دو شی صورت گرفته: کارگر با پول من. و 
هیچ گونه بی عدالتی و استثماری نمی تواند در میان باشد! ولی آیا حقیقت امر نیز چنین است؟ سرمایه دار 
کارگر ]را[ نمی خرد، بلکه »نیروی کار« او را می خرد. زیرا اگر مزد قیمت کارگر باشد، در آن صورت چنین 
به نظر می رسد که کار دارای ارزش است. ولی ارزش هر شی را مقدار کار صرف شده بر آن شی تعیین 
می کنـد. یعنـی کار خودش ارزش می باشـد و چیزی که خودش ارزش باشـد، یعنی خـودش ارزش تمام 
اشیای دیگر را به وجود آورد، چگونه می تواند دارای یك ارزش دیگر باشد؟ کارگر »نیروی کار« خود را به 
سرمایه دار می فروشد و سرمایه دار نیروی کار کارگر را برای مدت معین مثاًل یك روز، یك هفته و یا یك 
ماه می خرد. پس از خرید، سرمایه دار »نیروی کار« را مورد استفاده قرار می دهد؛ یعنی کارگر را وامی دارد 
برای مدت معین کار کند »کارکردن« استفاده از نیروی کار است. اما نیروی کار چیست؟ »نیروی کار« 
توان جسمی و فکری یك انسان است. یا به سخن دیگر گوشت و خون سهم کارگر است. بنابرآن، مزد 
یعنی ارزش »نیروی کار« در حقیقت ارزش خود کارگر برای مدت معین می باشـد. سـرمایه دار کارگر را 

برای »مدت معین« می خرد؛ یعنی مزد، قیمت کارگر برای مدت معین است.

در دوران بردگـی، زمانـی کـه جامعه به دو گروه برده داران و بردگان تقسـیم می شـد، بـرده خودش، 
تمامـی وجـودش در سراسـر مدت زندگی از آن برده دار بود. بـرده دار صاحب تمام االختیار برده بود. برده 
مانند چهارپایان می توانست به وسیله ی صاحب خود مورد تبادله و خریدوفروش قرار گیرد. همان طوری 
که شخصی می توانست گاوقلبه ای را مورد استفاده و یا خریدوفروش قرار دهد. برده دار می توانست برده 
را مـورد اسـتفاده و یا خریدوفـروش قراردهد. برده دار به برده مزد نمی داد، بلکه برده خودش همیشـه تا 
هنگامی که زنده می بود، از آن برده دار بود. بعدًا در دوره ی اربابـ  رعیتی )فئودالی( برده به سـرف بدل 
شد. سرف دهقانی بود وابسته به زمین که با زمین یکجا خریدوفروش می شد و نمی توانست از زمین اربابی 
خارج شود. سرف بخشی از نیروی کار خود را می فروخت. او از ارباب مزدی دریافت نمی کرد، بلکه ارباب 
از او، از ثمر کار وی سهمی تقاضا داشت. ثمرات کار وی روی زمین میان خودش )حصه ی خیلی ناچیز 
آن( و ارباب )بخش بیشتر آن( تقسیم می شد. سرانجام سرف به کارگری بدل شد که نه وابسته به زمین 
است و نه به برده دار تعلق دارد. ولی کارگر آزاد نیز احیانًا مانند برده و سرف مجبور است خود را بفروشد؛ 
تنها شیوه ی فروختن وی با برده و سرف تفاوت دارد. برده یکجایی و برای همیشه فروخته می شد و از 
خود اراده نداشـت. سـرف وابسـته به زمین بود و هیچ گونه مزدی دریافت نمی داشـت. ولی کارگر آزاد به 
صورت مقطع، یعنی برای مدت معین هشـت سـاعته، ده سـاعته ]یا[ دوازده سـاعته خود را به صاحب 

سرمایه، مواد خام و افزار کار یعنی سرمایه دار می فروشد.
بنابرآن، سـرمایه داری و یا به عبارت دیگر کار مزدی،1 دنباله و آخرین شـکل بردگی و سـرواژ اسـت. 
از نـگاه ماهیـت همـه ی آن ها یکسـان بوده و هیچ تفاوتی میان آن ها موجود نیسـت. چـرا کارگر نیروی 
کار خویش را می فروشد؟ برای آن که زندگی کند. سرمایه داری تمام افزار کار، وسایل تولید و سرمایه را 
به دسـت سـرمایه داران متمرکز می سازد. توده های کارگر را از هست ونیست ساقط نموده و برای کارگر 
چیزی باقی نمی ماند مگر آن که »نیروی کار« خود، جسم خود را بفروشد تا آن که بتواند زنده بماند. ولی 
استفاده از »نیروی کار« یعنی کارکردن، فعالیت زندگی کارگر است. او این فعالیت زندگی خویش را به 
شخص دیگر )سرمایه دار( می فروشد تا آن که وسایل ضروری زندگی خود را فراهم سازد. یعنی فعالیت 
زندگـی وی بـرای او وسیله ای سـت که زنده بودنش را تضمین2 می کنـد. او کار می کند برای آن که زنده 
بماند. کارکردن جزء زندگی وی به شمار نمی آید، بلکه کارکردن در حقیقت بهایی ست که وی برای زنده 
بودن به سرمایه دار می پردازد. استفاده از نیروی کار یعنی کارکردن، به خود کارگر تعلق دارد. ]اما چون[ 
وی آن را به سـرمایه دار فروخته، بنابرآن محصول کار نیز به وی تعلق نداشـته و از آن سـرمایه دار اسـت. 
چیزی که او برای خود تولید می کند، تکه ای نیسـت که می بافد، طالیی نیسـت که از دل کوه ها بیرون 

1. اصل: کار مزدوری
2. اصل: تأمین
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می کشد، قصری نیست که بنا می نماید، بلکه مزد است. تکه، طال و قصر برای وی به مقادیری معین 
وسایل ضروری زندگی مانند لباس لیالمی، آرایه ی اتاق، نان و چای بدل می شود. کارگری که ده ساعت 
تکه می بافد، ده سـاعت در کان طال کار می کند، ده سـاعت بنایی می کند، آیا این ده سـاعت نسـاجی، 
معدن کنی و بنایی برای خودش زندگی به شمار می آید؟ نه برعکس زندگی برای او درست پس از ختم 
همان ده ساعت شروع می شود. زندگی برای وی سر سفره ی غذا، در بستر و در سماوار آغاز می شود. ده 
ساعت کار یعنی ده ساعت معدن کنی، ده ساعت نساجی و ده ساعت بنایی، برای خود وی هیچ سودی 
در بر ندارد؛ جز آن که وسـیله و راهی می باشـد تا او را به سـفره ی غذا به سـماوار و به بسـتر برساند. بدین 
ترتیب ثروت به دست او به وجود می آید، ولی خودش صاحب آن نیست. او برای سرمایه داران ثروت تولید 

می کند و برای خود فقط زنده بودن.
قیمـت نیـروی کار چگونه تعیین می شـود؟ اولین عامل تعیین مـزد، مقدار عرضه و تقاضـا در بازار، 
خریدوفروش »نیروی کار« می باشد. رقابت و مبارزه میان صاحبان نیروی کار یعنی کارگران و صاحبان 
پـول یعنـی سـرمایه داران میـزان مزد را معین می سـازد. مبارزه کارگـران برای ازدیاد مـزد نقش عمده و 
اساسـی ]ای[ در تعیین مزد داراسـت. ولی چه چیزی حد نهایی نوسـانات مزد را در بازار عرضه و تقاضا 
تشکیل می دهد؟ این حد نهایی، قیمت تولید نیروی کار است. یعنی این که به چه مبلغی می توان »نیروی 
کار« تولیـد کـرد؟ قیمت تولید »نیـروی کار« مخارج تربیه ی کارگر و مصـارف ضروریات اولیه ی زندگی 
وی را در بر می گیرد. بنابرآن هر قدر مخارج تربیه ی کارگر کمتر باشـد، یعنی هر قدر کار کمتر جنبه ی 
تخصصی داشـته باشـد، به همان اندازه ارزش »نیروی کار« و مزد کارگر کمتر می باشـد. هر قدر سـطح 
زندگی در جامعه پایان1 باشد، مخارج ضروریات اولیه زندگی کمتر بوده و به همان اندازه ارزش »نیروی 
کار« یا مزد کارگر کمتر می باشد. هر قدر مبارزه ی کارگران برای افزایش مزد کمتر و سست تر باشد، به 

همان اندازه ارزش »نیروی کار« یا مزد کارگر کمتر می باشد. 
در کشـور ما تمام عوامل مذکور حتی مخارج تربیه ی کارگر، سـطح زندگی مردم و در نتیجه مخارج 
ضروریات اولیه ی زندگی کارگران بسیار و فوق العاده نازل است. پس برای کارگران یگانه راه زنده ماندن 
مبارزه اسـت. آن ها در این مبارزه چیزی را از دسـت نخواهند داد؛ زیرا اصاًل چیزی ندارند که از دسـت 
بدهند، مگر آن زنجیرهایی که آن ها را مجبور به فروختن خودشـان می سـازد. ولی در عوض جهانی را 
که آفریده ی دستان پرآبله ی شان است به کف خواهند آورد. ولی آیا واقعًا سرمایه دار با دادن مزد در بدل 
»نیروی کار« کارگر معامله ی مساویانه انجام داده است؟ آیا واقعًا چیزی که او به کارگر می دهد، با چیزی 
که از کارگر می گیرد مساوی سـت. ارزش »نیروی کار« عبارت اسـت از ارزش ضروریات اولیه ی زندگی 

1. پایین

کارگر. اگر ضروریات اولیه ی زندگی یك کارگر برای یك روز با شـش سـاعت کار فراهم می شـود، شـش 
سـاعت ارزش »نیروی کار« می باشـد. حال اگر شـش ساعت کار را به بیست افغانی نشان دهیم، ارزش 
»نیروی کار« برای یك روز بیست افغانی است. فرضًا سرمایه دار »نیروی کار« را به بیست افغانی یعنی 
قیمت حقیقی آن می خرد. تا اینجا معامله کاماًل مسـاویانه اسـت؛ زیرا مانند هر شـیء دیگر، سـرمایه دار 
قیمت »نیروی کار« را مساوی با ارزش حقیقی آن به کارگر داده است. ولی »نیروی کار« کارگر دارای 

خاصیت دوگانه است:
از یك طرف خودش با شش ساعت کار )نیم روز کار( تولید می شود. بنابرآن ارزش مبادله ای آن شش 
سـاعت کار اسـت و از طرف دیگر می تواند دوازده سـاعت )یك روز تمام( کار کند. یعنی برای سـرمایه دار 
دوازده سـاعت کار تولیـدی جدیـد انجام دهد. بنابرآن ارزش اسـتعمالی آن دوچنـد ارزش مبادله ای اش 
می باشد. بناًء ارزش خود »نیروی کار« و آن ارزشی که »نیروی کار« در دوران عملیه ی تولید جدیدًا خلق 
می کند، دو مقدار کاماًل متفاوت و نابرابر است. سرمایه دار نیز هنگامی که »نیروی کار« کارگر را می خرید، 
متوجـه ایـن تفاوت شـده بـود. بنابرآن از یك طـرف تولید و به وجـود آوردن »نیـروی کار« کارگر نیمه روز 
)شش ساعته( الزم دارد و از طرف دیگر همان »نیروی کار« می تواند یك روز کامل »دوازده ساعت« کار 
تولیدی جدید انجام بدهد. به سخن دیگر سرمایه دار با دادن بیست افغانی )شش ساعت کار( به کارگر، 
چهل افغانی )دوازده ساعت کار( از وی گرفته است. این بیست افغانی اضافگی، ارزش رایگان، ارزش 
اضافی ست که سرمایه دار بدون هیچ گونه دردسر آن را به جیب می زند. ولی چه کسی این ارزش اضافی 
را ایجاد کرد؟ »نیروی کار« کارگر! چه کسی آن را تصاحب کرد؟ سرمایه دار! در بدل چه چیزی؟ هیچ! 
بدین ترتیب سـرمایه از راه دزدی »نیروی کار« کارگر افزایش می یابد. سـرمایه دار چون ظالمی خونخوار 
تنها با مکیدن و شیره کشی بیشتر »نیروی کار« می تواند به زندگی خویش ادامه دهد. چنین است مفهوم 
برابـری و آزادی سـرمایه داری. آزادی یعنـی: کارگـر آزاد اسـت نیروی کار خویـش را در معرض فروش 
بگذارد. برابری یعنی من با بیست افغانی خود چهل افغانی از تو ) کارگر( می گیرم. آن آزادی مکمل این 

برابری ست.

انجنیر محمدعثمان
دولت دموکراسی ملی یا شکل سیاسی راه رشد غیرسرمایه داری

طبقـات محـروم و سـتمدیده که سـالیان دراز در دل قرون و اعصار گذشـته متحمل رنج های بی شـمار 
به وسـیله ی اسـتثمارگران و غارتگران گردیده بودند، سـرانجام در نیمه ی اول قرن بیست با استفاده از 
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احساسـات راسـتین دبسـتان پیشـرو، به طور قابل مالحظه ای خویش را از قید اسـارت و بندگی نجات 
داده، به صورت طبقات متشکل و دارای دولت های ویژه در عرصه ی مبارزات خروشان جهان که نبرد 
بهره کشان و خلق های انقالبی می باشد، عرض وجود نموده و اکنون درصددند تا باز هم حلقه ی استثماری 
و استعماری دشمنان خویش )امپریالیسم، مدافعین استعمار نوین، ارتجاع( را که بر غارتگری ثروت های 
طبیعی و نیروهای انسانی شـان متکی اسـت، در پرتو اندیشـه ی شکسـت ناپذیر عصر زوال امپریالیسـم 
تنگ تر نموده و سرانجام پیروزی نهایی به کف آرند. پیروزی های طبقات رنجبر و سایر معدومین از اینجا 
ناشـی می گردد که طبقات مذکور با سرمشـق قراردادن تزهای اساسـی دبسـتان پیشرو صفوف خویش 
را مستحکم تر نموده، هر نوع فرضیات مدافعین استعمار نوین را که باعث دربند نگهداشتن خلق های 
ستمدیده می گردد، طرد و محکوم نموده و در دگرگونی های جهشی شرایط ناگوار اقتصادی نظام های 

پوسیده سهم خویش را در تاریخ جنبش های آزادی خواهی و رهایی بخش اجرا می نمایند.
آیا مشهورترین تزها و اندیشه هایی را که این خلق ها در طول مبارزات خود از آن استفاده کرده اند، اعتبار 
خود را از دسـت داده، تا ملل و مردمان تحت اسـارت در جسـت وجوی راه های تازه شـده و از آن ها برای 
نجات شان استفاده نمایند؟ پاسخگوی این سؤال تئوری دولت و دگرگونی های جهشی آموزش مترقی 
می باشد. میزان واقعی بودن و استوار بودن هر جنبش ضدامپریالیستی، ضدمالکی، ضدبروکراسی را 
فقط با این محك می توان ارزیابی کرد که رهبری در دست کدام طبقه است؟ طبقه ی رنجبر از آنجایی 
که در کشورهای نیمه مستعمره و وابسته، مورد ستم و استثمار امپریالیسم، مدافعین استعمار نوین، تاجر 
دالل دموکرات، مالکین و سایر طبقات بهره کش به صورت مشترك قرار دارند، یگانه طبقه یی است که 
کاماًل، واقعًا و تا آخر مبارز و رزمنده می باشـد. لذا، می تواند و باید پیشـاهنگ جنبش های آزادی خواهی 
ملی دموکراتیك گردد. مفهوم پیشاهنگی جنبش های نجات بخش ملی مستلزم نیروی عمده و متحد و 
دوست مطمئن است. مسئله ی متفق در دگرگونی های جهشی اجتماعی اساسی ترین مسئله را تشکیل 
می دهد. یکی از متفکرین دبسـتان پیشـرو می گوید: »در راه دموکراتیسـم تنها رنجبران می توانند مبارز 
ثابت قدم باشند و تنها وقتی می توانند مبارزی1 پیروزمند در راه دموکراسی باشند که به مبارزه ی عمیق 

توده های دهقانان بپیوندند...«
از اینجاسـت کـه اتحاد طبقـه ی رنجبر و دهقانان و نیمه رنجبران تحت پیشـاهنگی طبقه ی رنجبر 
شرط اصلی و اساسی موفقیت جنبش های نجات بخش ملی می باشد. باید دانست که در شرایط امروزی 
بین المللی رنجبران، نیمه رنجبران و دهقانان تنها طبقات محکوم در کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای 
التیـن نیسـتند. طبقـه ی متوسـط )تاجر ملـی و غیره( نیـز در این کشـورها به درجـات مختلف محکوم 

1. اصل: مبارزه

می باشند. لذا، بایستی از نیروی رزمندگی و پیشتازی آنان هم استفاده به عمل آید. بدین سان در چنین 
کشورها طبقه ی رنجبر پس از برقراری اتحاد با نیمه رنجبران و دهقانان، می تواند با طبقه ی متوسط و در 
شرایط مشخصی با قشر فوقانی طبقه ی متوسط جبهه ی متحد را بر ضد امپریالیسم، مدافعین استعمار 
نوین، مالکین، تاجر دالل بروکرات و سایر عناصر مرتجع تشکیل بدهند و این جبهه ی متحد ملی فقط 
زمانی می تواند به وجود آید که اتحاد رنجبران، نیمه رنجبران و دهقانان تأمین شده باشد. بناًء سرپیچیدن 
و یا نفی نقش پیشاهنگی رنجبران به معنی نفی و انکار جبهه ی متحد ملی می باشد. این یك ضرورت 
تاریخی ست که طبقات رنجبر باید چنین شیوه ای را جهت طرد کلی تمام شرایط ناگوار اجتماعی به منظور 

نیل به پیروزی خویش تعقیب نمایند. 
در سـال های اخیر پیروان مدافعین اسـتعمار نوین در کشورهای کم رشد و نو به آزادی رسیده، طبق 
هدایت و رهنمایی اربابان خود دست به ایجاد و طرح ریزی یك سلسله به اصطالح شعارها و تزها زدند. 
یکی از عمده ترین این تزها به اصطالح راه رشـد غیرسـرمایه داری اسـت که شـکل سیاسـی آن دولت 
دموکراسی ملی می باشد. آیا واقعًا گفته ها و یا به اصطالح اختراعات مدافعین استعمار نوین و پیروان آن 
درست است و یا این که تکامل اوضاع باز هم درخشش اندیشه های پیشرو را بیش از پیش ثابت می کند؟ 
این چیزی سـت که ما در مورد تز به اصطالح سـکتور دولتی در ممالك نیمه مسـتعمره و وابسته دیدیم و 
اکنون در مورد دولت به اصطالح دموکراسی ملی مطالعه می کنیم. عمال و ایادی امپریالیسم و مدافعین 
اسـتعمار نوین در کشـورهای به اصطالح کم رشـد به پیروی از اصول منحرف شده ی ایدئولوژی پیشرو 
می گویند: »حکومت دموکراسی ملی از نظر ماهیت طبقاتی و ملی خود بر جمیع قدرت های ترقی خواه 
دموکراتیك و ملی جامعه یعنی کارگران، دهقانان، مأمورین مترقی، اهل حرفه، مالکان خرد و متوسط 
شهری و دهاتی به اتحاد سرمایه داران ملیـ  به حیث یك جبهه ی متحد ملیـ  متکی بوده و منافع اساسی 
خلق هـا را حراسـت و تأمیـن می کند. در دموکراسـی ملی عالی ترین مقام قانون گـذاری و مظهر اراده ی 
خلق ها شوراست:1 هیئت حکومت در دموکراسی ملی از طرف شورا ایجاد گردیده و از اعمال آن دقیقًا 
نظارت می کند...« همچنان می گویند: »در جبهه ی متحد ملی که اساس طبقاتی دولت دموکراسی ملی 

را می سازد، هر یك از طبقات دموکراتیك می تواند رهبری را عهده دار گردد...«
بگذریم2 از این که با شـیوه های مبارزه]ای[ که مدافعین اسـتعمار نوین و عمال آن از آن پشـتیبانی 
می کنند، رسـیدن به این دولت اختراع خودشـان هم ممکن نیسـت و نیز مرتجعین و طبقات حاکمه ی 
مرتجـع بـه رضـای خاطر سـاطور قصابی خود را به زمیـن نمی گذارند و مبدل به بودا نمی شـوند، در پرتو 
اندیشه های مترقی اواًل چنین پرسشی به میان می آید: در جبهه ی متحد ملی که بنیان طبقاتی دولت 

1. اصل: خلق های شوری
2. اصل: بگذاریم
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به اصطالح دموکراسـی ملی را تشـکیل می دهد، کدام یك از طبقات هژمونی )تفوق یا به عبارت سـاده 
رهبری( را به دست دارد، آیا رنجبران با اتحاد دهقانان و نیمه رنجبران یا طبقاتی که خصلت دوجانبه ی 
سـتمگری و ستمکشـی دارند؟ در صورت اول دولت مذکور یك دولت دموکراسـی ملی نیسـت و اما در 
صـورت دوم کـه هژمونی به دسـت طبقـات غیررنجبر می باشـد، در آن صورت دولت مذکـور یك دولت 
دموکراسی بورژوایی ست. از جانب دیگر در شرایط کنونی جامعه ی ما تاجر ملی که منافع او را امپریالیسم و 
مدافعین استعمار نوین به تاراج می برند، با این دشمنان خارجی مخالف است یا موافق؟ اگر مخالف است 
پس چگونه راه رشد سرمایه داری همبستگی ما را با امپریالیسم و مدافعین استعمار نوین بار می آورد؟ و 
اگر موافق است چگونه در جبهه ی متحد ملی به تعقیب راه رشد غیرسرمایه داری که منافع او را به دست 
طبقات متحد می دهد سهیم می گردد؟ در شرایط دولت دموکراسی ملی، نمایندگانی که در پارلمان از 
طبقات مختلف جبهه ی متحد ملی گرد می آیند، بالطبع از نظر تعداد مساوی نیستند و هژمونی به دست 
یکی از طبقات است؛ چون در دولت های دموکراسی باید همیشه اراده ی اکثریت بر اقلیت بچربد. بناًء این 
پارلمان چه نوع حکومت را رهبری خواهد کرد و از اعمال آن نظارت خواهد نمود؟ اگر در پارلمان اکثریت 
به دسـت رنجبران اسـت، در این صورت ضرورتی به دولت دموکراسـی ملی احساس نمی شود. بگذریم 
از این که طبقات حاکمه ی ارتجاعی برای تحکیم منافع خود تنها پارلمان را در اختیار ندارند، بلکه سایر 
وسایل سرکوبی را به اضافه ی... پارلمان به دست دارند. و اگر اکثریت به سمت غیررنجبران است، در آن 
صورت طبقات حاکمه طبق منافع طبقاتی خود از آن دولت بهره برداری نموده، باز هم امکانی برای وجود 

به اصطالح دموکراسی ملی باقی نمی ماند.
آستان بوسـان ارتجـاع کـه بـه اراده ی خود سـخن نمی گوینـد، بلکه چون گـودی1 کوکی بـه اراده ی 
صاحبان خود می رقصند، ملتفت تناقض گویی های خود نگردیده، در یکجا ادعا می کنند که دموکراسی 
ما محصول مبارزات دلیرانه ی خلق های کشـور ماسـت، ولی در جای دیگر از خود می پرسـند: »سوال 
جدی در اینجاست که آیا حکومت های افغانستان می توانند نوعی از حکومت های دموکراتیك محسوب 
شوند؟ جواب منفی است.« هرگاه دموکراسی واقعًا محصول مبارزات دلیرانه ی خلق های ماست، پس 
چرا حکومت های افغانستان نمی توانند از نوع دموکراتیك باشند؟ و اگر این گونه دموکراسی برای فریب 
خلق هاسـتـ  که در واقع همین گونه اسـتـ  چگونه خلق ها خود اراده ی فریب خود را کرده اند؟ اما اگر 
شـیوه ی مسـالمت آمیز و راه رشد غیرسرمایه داری به شکل سیاسـی آن )دولت به اصطالح دموکراسی 
ملی( که فوقًا تشریح شد، در شرایط دولت های بورژوایی تجدیدنظر به اندیشه های دبستان مترقی باشد، 
تطبیق آن در شرایط حاکمیت مالك بروکرات و تاجر بروکرات و عدم موجودیت ابتدایی ترین آزادی های 

1. عروسک؛ اسباب بازی

متداول دموکراتیك که اکنون ما در آن بسـر می بریم و محدود سـاختن اشـکال مبارزه در شـرایطی که 
نیروهای سیاه ارتجاعی قدرتمند هستند، اگر دیوانگی نباشد، خیانت آفتابی است.

اصول تاکتیکی اساسـی ایدئولوژیك پیشـرو عبارت از این اسـت که در همه ی جنبش های توده ای 
ضرورت استقالل و آزادی سیاسی رنجبران حفظ گردد و بین رنجبران و دشمنان وی مرز دقیق اصولی 
کشـیده شـده، منافع آتی جنبش با منافع آینده ی آن پیوند داده شـود. فراموش نمودن این اصل معنی 
فرو رفتن در منجالب تجدیدنظر ناشـیانه در اصول جهان بینی پیشـرو می باشـد. بناًء از سلسله مسـایلی 
کـه فوقـًا ذکـر شـد چنین بر می آید که دولـت به اصطالح دموکراسـی ملی یك تجدیدنظر تـام و تمام در 
جهان بینی علمی و پیشـرو پیرامون مسـئله ی دولت و دگرگونی جهش سیاسی می باشد؛ زیرا این اصل 
سیاسی اندیشه های مترقی که: »نخستین گام در جنبش های عمیق طبقه ی رنجبر باالبردن آن ها به 
مقام طبقه ی حاکمه اسـت«، به کلی فراموش شـده است. بگذار کاسه لیسـان درگاه اربابان زر هرچه از 
چرندیات خنده آور و هجویات الیعنی در چنته های مغز خویش دارند، چون شعبده بازان بازاری در انظار 
همگان بریزند تا علم دگرگونی عمیق رنجبران در مبارزه با این گونه پندارهای پوچ راه خویش را خوبتر و 
بیشتر در صفوف رنجبران و متحدین آن باز نموده و گنجینه ی دانش پیشرو را بیش از پیش غنی نمایند و 
ما یقین کامل به این تز فناناپذیر داریم که آزادی طبقه ی ستمکش بدون دگرگونی جهشی به دست خود 

رنجبران غیرممکن است.

فوالد
ندای سازندگان تاریخ

باور کنید در طول زندگی غذایی که بتواند حداقِل انرژی برایم تولید کند نخورده ام تا مغزم خوبتر کار کند و 
چند صفحه از هنر و ادبیات را در خدمت خلق تقدیم کرده بتوانم. آن چیزی که اعتراف می کنم عبارت از 
دردها، ناله ها و شب زنده داری هاست. نمی دانم از کجا شروع کنم. شکست پشت شکست، درد به تعقیب 
درد. می خواهم از چارچوکات کلبه ی خویش صحبت را شروع کنم که دیوارهای آن فشرده از شوره و نم 
است. بلی این از آن من است. باز هم یادآور می شوم از این که سخت تکلیف ده و طاقت فرساست. مسلول 
و مفلوج شـدم از این زندگی، زنده به گورها. از دسـت انسـان هایی که زندگی دل انگیز را که سـازنده ی 
نعمت هـای آن مـا رنجبـران و کارگران می باشـیم، برای ما جهنم سـاختند و دسـترنج مـا را در راه های 
نامشروع خود به کار می بندند و از هیچ گونه بیدادگری دریغ ندارند. آخر هر انسانی که زنده است می خواهد 

زندگی کند و از زیبایی های زندگی لذت برد؛ اما، این طور زندگی نه، زندگی حسابی. 
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ندای ما رنجبران برای بهبود زندگی تمام رنجبران و توده ها و هم برای سرکوب کردن طبقه ای که 
زندگی را برای ما مرگبار سـاخته،1 می باشـد. قدرت و اسـتعداد ما رنجبران از آن ها بیشـتر است؛ زیرا که 

آفریننده ی نعمت ها ما کارگران و رنجبران می باشیم. دنیا از ما و نابودی از انسان های بیدادگر است.

|||||||||||||||||||||||||  شماره ی پنجم | سال اول | پنجشنبه 12 ثور 1347ـ  2 می 1968 |||||||||||||||||||||||||
بی نام

اساس ارزش چیست؟
اگـر از دهقانـی بپرسـیم چـرا غله می کاری و یـا اگر از جوالیی بپرسـیم چرا کرباس می بافـی؟ در جواب 
می گویند: برای این که انسان ها برای رفع بعضی از نیازمندی های خود به این چیزها احتیاج دارند و من 
نیز با استفاده ی مستقیم و مبادله ی آن، قسمتی از نیازمندی های خود را رفع می سازم. از این جواب دیده 
می شود که در نظر اول در هر محصول کار این امر قابل اهمیت است که باید محصول مذکور قسمتی 
از نیازمندی های بشری را رفع نماید. این خاصیت محصول کار را که باعث رفع یکی از نیازمندی های 
بشری می گردد، به نام ارزش استعمال آن محصول یاد می کنند.2 مثاًل ارزش استعمال گندم در این است 
که احتیاج غذای بشری را رفع می کند. ارزش استعمال کرباس در این است که در رفع نیازمندی پوشاك 

بشر مفید واقع می شود.
اکنـون اگـر بـه جوابی کـه دهقان و جوال بـرای ما داده خوب تـر توجه کنیم، دیده می شـود که غله و 
کرباس دارای خاصیت مهم دیگری نیز هسـتند. یعنی چنان که خود دهقان و جوال گفته اند، می توانند 
با مبادله ی آن کاالی دیگر به دست آرند؛ یعنی غله و کرباس با کاالی دیگری مبادله می گردند. اگر به 
تمام معامالتی که بین دارندگان کاالی مختلف صورت می گیرد توجه کنیم، مثاًل در مبادله ی گندم با 
کرباس، دیده می شود که یك نوع ارزش استعمال به نوع دیگر آن مبادله می گردد. این قدرت یا توانایی 
یك کاال را که در یك تناسـب معین کّمی »مثاًل یك سـیر گندم با دو متر کرباس« با کاالی دیگر مبادله 
می شود، ارزش مبادله ی کاالی اولی »مثاًل گندم« می نامند. بنابراین ارزش مبادله یا »ارزش« نخست 
از همه تناسبی ست که در آن مقدار یك نوع معینی ارزش استعمال به یك مقدار معین نوع دیگر ارزش 

1. اصل: ساخته است
2. فایــده ی شــی آن را بــه یــک ارزش مصرفــی بــدل می کنــد... بنابرایــن کالبــد خــود کاال، مثــاًل آهــن، گنــدم، المــاس و غیــره، 
ارزش مصرفــی یــا یــک چیــز مفیــد اســت. ایــن خصلــت کاال مســتقل از مقــدار کاری اســت کــه انســان کم وبیــش بــرای تصاحب 
ــوای  ــد. آن هــا محت ــا مصــرف تحقــق می یابن ــا ب ــا اســتفاده ی ــی فقــط ب ــد... ارزش هــای مصرف ــد آن صــرف می کن خــواص مفی

مــادی ثــروت را صــرف نظــر از شــکل اجتماعــی اش تشــکیل می دهنــد. 
سرمایه، کارل مارکس، ترجمه ی حسن مرتضوی، تهران: نشر الهیتا، 1394، صص 65 و 66 

استعمال مبادله می گردد »چنان که یك سیر گندم به دو متر کرباس.« در نگاه اول این تناسب کمی که به 
وسیله ی آن کاالها مبادله می شوند، اتفاقی و تصادفی به نظر می رسد، اما در واقع هم آن ها در یك زمان 
قابل مالحظه ای تحت نوسانات واقع می گردند. ولی در واقع این تغییرات در حوالی یك سطح و سطحی 

معین نوسان می کنند.
اکنون ببینیم که چه چیزی تناسـب کمی مبادله ی کاالها را تعیین می کند. هر کسـی می داند که 
برای مقایسه ی دو چیز، باید آن ها دارای خصلت مشترکی باشند و باید این خصلت قابل اندازه گیری 
باشـد. طور مثال این سـنگ در وزن، مسـاوی به دو خریطه سـمنت اسـت. در این مقایسـه سـنگ و 
خریطه های سـمنت خصلت مشـترکی دارند و آن خصلت مشـترك وزن آن هاسـت. این خصلت قابل 
اندازه گیری بوده و بعد از توزین این حکم را صادر می کنیم که سـنگ به قدر دو خریطه سـمنت وزن 
دارد. اما، وقتی می گوییم که یك سیر گندم با دو متر کرباس قابل مبادله است، چنین معنی می دهد 
که این دو کاال نیز خصلت مشترکی دارند. اکنون جست وجو می کنیم که کدام خاصیت مشترك این 
دو کاالی مختلف را قابل مقایسـه سـاخته اسـت. این خاصیت نه وزن، نه حجم و نه محکمی سـت؛ 
زیـرا گنـدم و کربـاس دارای وزن، حجـم و دیگـر خـواص مختلفند. آیـا این خاصیت مفیدیـت این دو 
کاال هسـت؟ نه، زیرا اسـتعمال آن ها کاماًل متفاوت می باشـد. اما اگر خوب دقت کنیم دیده می شـود 
که کاالهایی با ارزش های اسـتعمال کاماًل مختلف تنها دارای یك خاصیت مشـترك می باشـند؛ این 
خاصیـت عبـارت از این اسـت که همه ی محصوالت اجتماعـًا الزم ]از[ کار نمایندگی می کنند.1 این 
خاصیت که هر دو »گندم و کرباس« به وسیله ی کار بشری تولید گردیده اند، حقیقتًا خاصیت مشترك 
آن ها را تشکیل می دهد. بر عالوه، این خاصیت قابلیت اندازه شدن را دارد. زیرا کار به وسیله ی مقدار 
زمانـی کـه در تهیـه کاالی مشـخص مصرف می شـود، اندازه می گـردد.2 بنابراین مقـدار کاری که در 
تولید کاالها به مصرف می رسـد، تناسـب هایی را که در آن ها اشیاء با یکدیگر مبادله می گردند، تعیین 

1. خــواص مــادی فقــط تــا حــدی مدنظــر قــرار می گیرنــد کــه کاالهــا را مفیــد، یعنــی آن هــا را بــه ارزش هــای مصرفــی بــدل 
ــان  ــای مصرفی ش ــد از ارزش ه ــا تجری ــاً ب ــا دقیق ــه ای کااله ــه ی مبادل ــه رابط ــت ک ــکار اس ــر آش ــوی دیگ ــا از س ــد. ]ام می کنن
مشــخص می شــود.[... کاالهــا بــه عنــوان ارزش مصرفــی بیــش از هــر چیــز از لحــاظ کیفیــت بــا هــم تفــاوت دارنــد، حــال آن کــه 
بــه منزلــه ی ارزش مبادلــه ای، تنهــا از لحــاظ کمیــت می تواننــد بــا هم تفــاوت داشــته باشــند... بنابرایــن اگــر ارزش مصرفــی کاالها 

نادیــده گرفتــه شــود، تنهــا خاصیــت باقی مانــده آن ســت کــه محصــول کار هســتند. 
همان، ص 67

2. کمیــت خــود کار بــا مــدت زمــان آن ســنجیده می شــود و اجــزای معیــن زمــان، یعنــی ســاعت، روز و غیــره مقیــاس زمــان کار 
هســتند. شــاید بــه نظــر برســد کــه اگــر ارزش کاال بــا مقــدار کار صــرف شــده در تولیــد آن تعییــن می شــود، هــر قــدر انســانی 
کــه آن را تولیــد می کنــد، ناماهرتــر و تنبل تــر باشــد، ارزش آن کاال بیشــتر می شــود، زیــرا بــه زمــان بیشــتری بــرای ســاخت آن 
کاال نیــاز دارد. بــا ایــن همــه، کاری کــه جوهــر ارزش را تشــکیل می دهــد، کار برابــر انســانی یعنــی صــرف نیــروی کار یکســان 

ــانی است.  انس
پیشین، ص 68



شعله ی جاوید  366367  یا سوسیالیسم یا توحش

می کند. کاری که در تولید کاالها به مصرف می رسـد، مأخذ روابط مبادله را تشـکیل می دهد و این امر 
با حقایق روشن تطابق دارد. مثاًل اکثر کاالهایی که در گذشته قیمت گران داشتند »یعنی با مقدار زیاد 
کار تولید می شـدند« بعد از تکامل و رشـد تکنالوژی از قیمت افتادند؛ زیرا تکامل تکنالوژی مقدار کاری 
را که برای تولید آن ها الزم بود کمتر ساخته است. مطالعه ی اقتصاد ما را به این نتیجه می رساند که تا 
زمانی که مبادله به حیث یك پدیده ی بی اهمیت تلقی می گردید، محصوالت در تناسب های اتفاقی مبادله 
می گردیدند. اما، زمانی که مبادله وسعت پیدا نمود، وضعیت تغییر خورد. این تناسب های مبادله ای1 اکثرًا 
طوری برقرار می گردند که در آن مبادله مطابق مقدار کار مصرف شده در کاال باشد. بنابراین مقدار کار 
مصرف شده در یك کاال اساس ارزش مبادله ی آن کاال را می سازد. به عبارت دیگر، کاری که در یك کاال 
تجسم یافته یا متراکم گردیده، ارزش آن کاال را به وجود می آورد. مبادله ی کاالها طبق کاری که در تولید 

آن ها مصرف گردیده یك قانون تولید کاالست.2 
تعریـف ارزش مبادلـه کـه فوقـًا ]ذکـر[ شـد، در مـورد ارزش نیـروی کار کارگران نیز صادق اسـت.3 
می دانیم که انسان تنها زمانی توانایی کار کردن را دارد که به زندگی خود ادامه داده بتواند. یعنی بخورد، 
لباس بپوشد، سقفی باالی سر داشته باشد. به عبارت دیگر احتیاجات حیاتی خود را تأمین کرده بتواند. 
تأمین ضروریات حیاتی کارگر برای ادامه ی فعالیت نیروی کار کارگر الزم است. اما، در نظام سرمایه داری 
کلیه ی اشیایی که رفع نیازمندی های انسان را می نمایند مانند نان، لباس و مسکن و غیره کاال نامیده 
می شـوند.4 در تولید تمام این اشـیاء یك مقدار معین کار ذخیره شـده که در ارزش آن ها تظاهر می کند. 
بنابراین ارزش نیروی کار به حیث کاال مساوی ست به ارزش کاالیی که کارگر برای ادامه ی حیات و حفظ 
اسـتعداد کار خود به آن ضرورت دارد. به عبارت دیگر، ارزش نیروی کار عبارت اسـت از ارزش وسـایل 
معیشتی]ای[ که برای ادامه ی حیات صاحب نیروی کار الزم است. بنابراین اساس ارزش مبادله ای یا 

1. اصل: مبادلوی
2. مقــدار ارزش یــک کاال هنگامــی ثابــت باقــی می مانــد کــه زمــان کار الزم بــرای تولیــد آن ثابــت بمانــد. امــا ایــن زمــان، بــا 
هــر تغییــر در بهــره وری کار تغییــر می کنــد. بهــره وری کار را طیــف وســیعی از شــرایط تعییــن می کنــد کــه از جملــه می تــوان 
میانگیــن درجــه ی مهــارت کارگــران، ســطح پیشــرفت علــم و کاربــرد فنــاوری آن، ترکیــب اجتماعــی فراینــد تولیــد، گســتره و 

کارایــی وســایل تولیــد و شــرایط طبیعــی را برشــمرد. 
پیشین، ص 69

3. همان طــور کــه دیویــد ریــکاردو بــه نحــو انکارناپذیــری نشــان داده اســت: محصــول کار بعــد از تفریــق تمــام مخــارج مربوطــه، 
ــزد کارگــران را تشــکیل می دهــد و قســمت دیگــر ســود ســرمایه داران را.  ــک قســمت آن م ــه دو بخــش تقســیم می گــردد: ی ب
حــاال از آنجــا کــه محصــول خالــص کار در هــر مــورد مقــدار معینــی می باشــد، بدیهی ســت بخشــی کــه ســود نامیــده می شــود، 

نمی توانــد افزایــش یابــد مگــر آن کــه بخــش دیگــر کــه مــزد خوانــده می شــود کاهــش یابــد. 
اتحادیه های کارگری و سه مقاله ی دیگر، فریدریش انگلس، نشر انترنتی: تاریخ و ادبیات مارکسیستی، بی تا، ص 10

4. ظهــور محصــوالت بــه عنــوان کاال مســتلزم ســطحی از تکامــل تقســیم کار درون جامعــه ای اســت کــه جدایــی ارزش مصرفی از 
ارزش مبادلــه ای در آن کامــل شــده باشــد، جدایــی ای کــه ابتــدا بــا معاملــه ی پایاپــای پدیــد آمد. 

سرمایه، کارل مارکس، ترجمه ی حسن مرتضوی، تهران: نشر الهیتا، 1394، ص 200

ارزش هر کاال به شمول نیروی کار مقداری کار مصرف شده در تولید آن چیز است.

نامه از رنجبران
ما کارگران محروم از همه چیز فابریکه ی جنگلك از مدت ها به این طرف یك سلسله خواسته های معقول 
و مشروع خویش را به کارفرمایان فابریکه ارائه نمودیم. به جز وعده های دروغ و میان تهی چیزی نصیب 
مـا نگردیـد و کارفرمایـان محیل همیش در پی فریب و ریا بوده و به خواسـته های ما اصاًل ارزشـی قایل 
نیستند و ما به تجربه دریافتیم که کسی حاضر نمی شود که به گریه  و زاری و شکل مسالمت آمیز حقوق 
مشروع ما را بدهد. روی این منظور به روز یکشنبه 8 ثور، بعد از چندین وقت صبر و تحمل خواسته های 
خویش را که عبارت از کوپون و افزودی معاش، وسـایل حمل ونقل و مفاد ذخیره و غیره بود و با قانون 
کارگری تطابق داشت، به کارفرمایان فابریکه ارائه نمودیم که اصاًل به آن اعتنایی نکردند. این خودسری 
و بی باکی گستاخانه را کارگران تحمل نکرده، دست به اعتصاب متشکل زدند که ]این اعتصاب[ فوری 
از طرف پولیس و ژاندارم سرکوب گردید. بعدًا کارفرمایان فابریکه باز نغمه ی عوام فریبانه ی سابق خویش 
را که وعده های پوچ و میان تهی اسـت تکرار نمودند. ما از کارکنان جریده ی ملی »شـعله ی جاوید« که 
یگانـه مظهـر آمـال و آرزوی کارگـران اسـت تمنا داریم تا این صـدای ما را که در واقع سـازندگان تاریخ و 
تمدن بشری هستیم، انعکاس دهند تا تمام کارگران افغانستان بدانند که از راه مسالمت آمیز گریه و زاری 

نمی توان حقوق و خواسته های مشروع خویش را به کف آورد جز از طریق مبارزه ی پیگیر و مداوم.
جاوید باد مبارزات پیگیرانه ی سازندگان جهان نو

محل امضای یك عده کارگران

خبر
خبرنگار ما گزارش می دهد که به روز یکشنبه اول ثور، 17 تن از کارگران فابریکه ی سمنت غوری، به اثر 
پافشاری در راه احقاق حقوق پامال شده ی خویش از کار برکنار ساخته شده اند. شعله ی جاوید این روش 
بیدادگرانه را شدیدًا نکوهش می کند و به کارگران پیشرو و بااحساس یاددهانی می نماید که از راه وحدت 
و همبستگی نگذرند که زندگانی عموم هم رزمان آن ها دستخوش هوس های پلید و نابکار زورمندان و 

زورگویان شود.
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انجینر محمدعثمان

پارلمانتاریسم
یا عمده ترین شیوه ی مبارزه ی راه رشد غیرسرمایه داری

آموزش مترقی به ما می آموزد و عمل اجتماعی باثبات می رساند که سراسر تاریخ جوامعی که به طبقات 
تقسیم شده اند، عبارت بوده است از تاریخ مبارزات طبقاتی. در تمام طول تکامل تاریخ، طبقات کهن و 
فرسوده که روزی جوان، نیرومند و مترقی بودند، به یاری طبقات نوین و پیشتاز سرنگون شده و نظام های 
نوین باعظمت و شـکوه و کیفیت نوین بر خرابه های نظام مطرود سـر برافراشته اند. سرمایه داری، نظام 
مالکی و ارباب رعیتی را از هم فروپاشـیده و روی خرابه های آن جامعه ی سـرمایه داری را برپا سـاخت و 

رنجبران نظام سرمایه داری را درهم ریخته و نظام ویژه ی خود را ایجاد نمودند.
هدف عمده و اساسی طبقات را در مبارزه ی آنان با طبقات متخاصم چه چیزی تشکیل می دهد؟

هسـته ی واقعی در این مبارزات به چنگ آوردن وسـایل تولید )زمین، ماشـین و غیره( هسـت تا به 
وسیله ی آن ثروت اجتماعی را در اختیار خود قرار داده و از وسایل معیشت برخوردار گردند. 

طبقات از چه طریقی می توانند وسایل تولید را در تصرف خود درآورند؟ 
تنها از طریقی که قدرت سیاسی را به کف آورده و خود را به مثابه ی طبقه ی حاکمه باال برند، یعنی 
دسـتگاه دولتی فاسـد و فرسـوده ی پیشین را کنار زده و سـازمان تولیدی نوین مطابق با منافع خود را 

ایجاد نمایند.
بنابرایـن دولـت ماشینی سـت طبقاتـی که برای تأمین منافع یـك طبقهـ  هر طبقه]ای[ که باشـدـ  و 
متحدانش، طبقات دیگر را سرکوب می کند و لذا دولت پدیده ای ست دارای دو قطب و یا خصلت متضاد 
که از یك سو باعث ارضای خواسته های طبقه ی مربوطه ی خود و از سوی دیگر مانع رشد و برآورده شدن 
منافع طبقات متخاصم می گردد. تا آنجا که این دولت جهت رفع خواسته های طبقه ی خود کار می کند، 
دموکراسی است و از آنجا که خواسته های طبقات دیگر را سرکوب نموده و از رشد آن ممانعت می نماید، 
دیکتاتوری می باشد. دموکراسی و دیکتاتوری پشت وروی یك سکه است. یك دستگاه سیاسی یعنی دولت 
در عین این که دموکراسـی اسـت، دیکتاتوری نیز می باشـد. از آنگاه که نطفه های دموکراسـی در زمان 
باستان برای نخستین بار پدیدار گشت، اشکال آن به مرور قرون و اعصار همچنانی که یك طبقه جایگزین 
طبقه ی دیگر شده، به طور اجتناب ناپذیری تغییر کرده است. دموکراسی اشکال گوناگونی به خود گرفته 
و در جمهوری های کهن یونانی، شـهرهای قرون وسـطایی و کشـورهای پیشـرفته ی سـرمایه داری به 

درجات گوناگون به کار رفته است. لذا، در هیچ دوره]ای[ از تاریخ جامعه ی بشری »دموکراسی خالص« 
یا دیکتاتوری خالصی که در مورد تمام طبقات برابر عمل کند وجود نداشـته و وجود داشـته نمی تواند.1 
بـرای یـك فرد آزادی خواه سـاده )لیبـرال(، صحبت کردن درباره ی دموکراسـی به طور عام یعنی بدون 
درنظرداشتن ارتباط طبقاتی آن، امری ست طبیعی. ولی یك فرد پیشرو و آگاه عصر هرگز این پرسش را 

فراموش نخواهد کرد که: »برای چه طبقه ای؟« 
قیام هـای خروشـان بـردگان در دوران باسـتان و سـرکوب خونین این قیام ها ماهیـت دیکتاتوری 
دولت برده داران را آشـکار می سـاخت. ولی آیا این دیکتاتوری در بین خود برده داران نیز دموکراسـی 
را ازبین می برد؟ هرگز نه! بلکه این دولت بدان جهت بر بردگان نهایت ظلم و ستم و دیکتاتوری روا 
می داشت تا برای برده داران نهایت خوشبختی آرامش و دموکراسی را تأمین نماید. آنچه برای برده، 
دهقان و رنجبر دیکتاتوری ست، برای برده دار، مالك و سرمایه دار دموکراسی می باشد. اکنون ببینیم 

پارلمان یا شورا چیست.
آیا شورا یك دستگاه »مافوق طبقات« و »مافوق دولت« و غیردولتی می باشد؟ آیا شورا قوانینی 
وضـع می کنـد کـه به حـال دهقانان و مالکیـن، رنجبران و تاجـران همه مفید اسـت؟ و بنابراین آیا 
شورا آن خانه ی آسمانی ست که در آن فقرا و اغنیا، استثمارکنندگان و استثمارشوندگان و خالصه 
»کافـه ی ملـت!« بـه یك چشـم دیده شـده و پهلـوی هم به طـور »مسـالمت آمیز« چون فرشـتگان 

معصوم زیست می کنند؟
اگر به تاریخ نظر اندازیم و نقش شـورا را مورد بررسـی قرار دهیم، چنین نتیجه به دسـت می آید که 
پارلمان یا شورا هرگز سازمان »همه خلقی« و »مافوق طبقاتی« و »خادم تمام طبقات« نبوده، بلکه خود 
یکـی از پایه هـای دولـت و از لحاظ اهمیت یکی از پایه های بی مقدار دولت به شـمار می رود که طبقه ی 
حاکمـه بـه میل خود می تواند آن را تأسـیس و یا ملغی قرار دهد. سـرمایه داری پارلمان خـود را »خانه ی 
ملت!« نام نهاد تا از آن چون نهانگاه نیرنگ، تزویر و تحمیق زحمتکشـان اسـتفاده کرده و به اسـتثمار 
و سـرکوب »قانونی و مسـالمت آمیز« توده ها ادامه دهد. یك کشـور پارلمانی را در نظر گیرید، از آمریکا تا 
ــای  ــی در دولت شــهرها، قابلیت ه ــا وجــود تضادهــای طبقات ــی ب ــوش کــرد کــه دموکراســی یونان ــد فرام ــن حــال نبای ــا ای 1. ب
ــه شــمار مــی رود.  ــه عنــوان بهتریــن الگــوی دموکراســی های تحقق یافتــه در تاریــخ بشــر ب ــا کنــون نیــز ب فراوانــی داشــت و ت
ــا درنظرداشــت ایــن اصــل کــه  ــه بــاور مــن صرفــاً کمونیســم می توانــد نقایــص کهــن دموکراســی یونانــی را رفــع ســازد. ب ب
ــاس  ــد، اس ــه وودراف می گوی ــور ک ــازی دارد. همان ط ــه بازس ــاز ب ــه نی ــت و همیش ــده اس ــده و رون ــه زن ــی همیش دموکراس
دموکراســی را هفــت مــوردی می ســازد کــه همــواره نیازمنــد تیمــارداری  اســت: دوری جســتن از خودکامگــی )و خودکامــه بودن(، 
همســازی )مــدارا(، قانون مــداری، برابــری طبیعــی )عدالــت(، خــرد شــهروند، یافتــن راهــکار در نبــود داده هــای روشــن و آمــوزش 

و پــرورش )پائیدیــا(.
ــران:  ــادی، ته ــادری و ســمانه فره ــزاد ق ــش اندیشــه ای از دوران باســتان، وودراف، ترجمــه ی به رک: نخســتین دموکراســی؛ چال

ــدگل، 1398    بی
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سوییس، از فرانسه تا انگلستان،
نـاروی و دیگـران؛ در ایـن کشـورها شـغل واقعی دولت در عقب مجالس انجام شـده و به وسـیله ی 
ادارات، اداره کننـدگان و کارمنـدان عمومی پیش برده می شـود... هر قدر که دموکراسـی سـرمایه داری 
زیادتر متکامل باشد، به همان اندازه پارلمان های سرمایه داری مطیع بانکداران و تغییر و تبدیل ریشه ای 

می گردد. عصر سرمایه داری عصر پارلمانتاریسم یعنی عصر تزویر و تحمیق توده های مردم است.

برگردیم به حقایق:
در سـال 1947 رنجبـران چیلـی بورژوارادیکال های آن کشـور را در مبارزه ی انتخاباتی کمك کردند 
که در نتیجه حکومتی با اشتراك نمایندگان رنجبران بنیاد گرفت و اما وقتی رهبران طبقه ی رنجبر بنا 
کردند این حکومت زیر اراده ی تاجران را به حکومت مردم دگرگون سازند، تاجران بر آن ها فشار آورده، 
از حکومـت بـرون رانـده، اکثریـت زیاد آن ها را بازداشـت نموده و در سـال 1948 مداخلـه ی رنجبران را 
ملغی قرار دادند.1 از جنگ عمومی دوم بدین سو سرمایه داری انحصاری فرانسه در قانون انتخابات دوبار 
تجدید نظر نموده و هر بار در شمار کرسی های نمایندگان رنجبر کاهش درخور توجهی روی داده است. 
در انتخابات پارلمانی 1946 نمایندگان رنجبران 182 کرسـی را اشـغال کردند؛ اما، در انتخابات 1951 
تجدید نظر انحصارگران در قانون انتخاباتی این شماره را به 130 کرسی سقوط داد؛ یعنی 79 کرسی از 
دست داده شد. در انتخابات 1956 رنجبران 150 کرسی به دست آوردند، ولی پیش از انتخابات 1958 
سرمایه داری انحصارگر در قانون انتخابات تجدید نظر دیگری به عمل آورد که در نتیجه رنجبران تنها 10 

کرسی گرفت. یعنی 140 کرسی را از دست دادند.
»راه پارلمانی« یعنی پارلمانتاریسم را سلسله جنبانان بین المللی دوم و خائنین دنباله رو معاصر آن ها 
یعنی مدافعین استعمار نوین و سازشکاران کشورهای مختلف، راه نجات خلق ها دانسته و به رنجبران 
کشـورهای سـرمایه داری و خلق های آسـیا، آفریقا و آمریکای التین »موعظه« می کنند تا بر اساس این 
نسخه حتی سوسیالیسم را برپا نمایند. آن ها می گویند که» سرمایه داری می تواند به صورت مسالمت آمیز و 
صلح جویانه به سوسیالیسم رشد نماید. سیستم سیاسی سرمایه داری نباید ازبین برده شده بلکه تنها بیشتر 
تکامل داده شـود و حاال با رأی گیری از اکثریت و تظاهرات و وسـایل مشـابه فشار می توان اصالحاتی را 
به وجود آورد که به صد سال پیش با رستاخیز خونین عملی می گردید.« آن ها ادعا دارند که »جمهوری 
پارلمانی باید زمام دار تیپ انگلیسی و یا غیر آن در رأس پایه و زمینه ای ست که دولت رنجبران و جامعه ی 
سوسیالیسـتی از آن رشـد و تکامل می کند« ولی »تنها اشـخاص پسـت و احمق می توانند فکر کنند که 

1. اصل: داد

رنجبران باید در انتخاباتی که زیر یوغ سرمایه داری و زیر یوغ بردگی مزد ادامه می یابد، باید اکثریت را به 
دست آورده و تنها پس از آن است که باید قدرت را به دست گیرند. این شیوه ی اندیشه، مبارزه ی طبقاتی 

و رستاخیز را با رأی گیری زیر شرایط نظام کهن و نیروی کهن تعویض می کند.«
حال ببینیم مرتجعین وطنی ما که در آسـتان مالکین بروکرات و تاجر بروکرات و امپریالیسـم کمر 
خدمت بسـته اند، چطور می توانند از پارلمان قرون وسـطایی افغانستان راه رشد غیرسرمایه داری خود را 
باز کنند: به ادعای آن ها »شـورا عالی ترین مقام قانون گذاری و مظهر اراده ی خلق« افغانسـتان اسـت. 
می پرسیم خلق افغانستان که اکثریت عظیم آن را دهقانان، رنجبران و نیمه رنجبران تشکیل می دهند، 
آیا در انتخاب نمایندگان از خود اراده ای هم دارند؟ آیا شورای افغانستان از نمایندگان کارگران، دهقانان 
و نیمه رنجبران تشـکیل شـده اسـت؟ جواب بدهید. آری یا نه! اگر می گویید آری، پس با این فرموده ی 
خود چه می کنید: »شیوه ی استبداد سیاه شرقی محافل حاکمه ی سیاسی کشور و دستگاه اداری فاسد 
دولت که بر مبنای مناسـبات اقتصادی و اجتماعی فئودالی اسـتوار می باشد، طور ستمگرانه در جریان 
است که همیشه دهقانان را دستخوش هوی و هوس مأموران و افسران محلی قضات، پولیس و ژاندارم 
که معمواًل در خدمت مالکین بزرگ و متنفذین محلی )سـردارها، خوانین، ارباب ها، روحانیون بزرگ، 

بای ها، ملك ها، میرها، بیگ ها، آق سقال ها...( هستند قرار می دهد.«
ولی آیا خلقی که در زیر جنبش شکنجه و عذاب قرار دارد، می تواند از خود اراده ای هم داشته باشد؟ 
اگر می گویید نه، پس با فرموده ی دیگر خود چه می کنید: »نمایندگان تمام طبقات خلق افغانسـتان از 
طرف خودشـان بر اسـاس انتخابات آزاد، سـری، مستقیم، متساوی و عمومی بدون مداخله ی آشکار و 

مخفی و تهدید و تطمیع انتخاب می شوند.«
آیـا در جهـان انتخابـات آزادی وجـود دارد کـه بتوانـد به وسـیله ی مردم اراده ی سـلب شـده و دربند 
کشـیده ای صـورت گیـرد؟ تـوده با این ضرب المثـل خود که »دروغگـو حافظه ندارد« کامـاًل برحق این 
مترقیون کاذب را شالق می زند1 و به باد تمسخر می گیرد. در دیده ی این کاسه لیسان ارتجاع، نمایندگان 
مالکیـن بـزرگ و متنفذیـن محلی، سـردارها، خوانین و غیـره، نمایندگان ملت جلوه می کند و شـورای 
مرکب از این نمایندگان مظهر اراده ی خلق افغانسـتان اسـت. در نظر این مرتجعین قوانینی را که این 
پارلمان به تصویب می رسـاند، در صورت تطبیق، افغانسـتان را به سوی راه رشد غیرسرمایه داری سوق 
می دهد. در یك افغانستان نیمه مالکی و نیمه استعماری قدرت سیاسی یعنی دولت را مالك بروکرات و 
تاجر بروکرات وابسته به امپریالیسم در دست داشته و استبداد سیاه و بی نظیر بیداد می کند و کوچکترین 
روزنه ای از آزادیـ  هرچند که سـرمایه داری هم باشـدـ  دیده نمی شـود. چطور می توان شورا »عالی ترین 

1. اصل: می کشند
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مقام قانون گذاری و مظهر اراده ی خلق« قرار گیرد؟ در یك افغانسـتانی که شـمار باسـواد آن را به فیصد 
نـه بلکـه بـه فی هزار و در بعضی از والیات به فی 10  هزار باید سـنجید، در یك افغانسـتانی کـه از آزادی 
بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل احزاب و گروه های سیاسی، آزادی تشکیل اتحادیه های کارگری، 
دهقانی و اصناف و آزادی تشکیل اتحادیه های زنان، جوانان، محصالن و نویسندگان و غیره حرفی به 

میان نیست، چطور شورا می تواند »عالی ترین مقام قانون گذاری و مظهر اراده ی خلق« قرار گیرد؟
رهبر کبیر جنبش بین المللی کار در همان آغاز قرن بیستم می گفت که »ماهیت حقیقی پارلمانتاریسم 
سرمایه داری، نه تنها در رژیم های مطلقه بلکه در دموکراتیك ترین جمهوریت ها نیز عبارت از آن است که 
هرچندسال یك بار تصمیم گرفته می شود تا از اعضای طبقات حاکمه، جهت سرکوب مردم به پارلمان 
بروند.« راه جنبش آزادی بخش کشـورهای آسـیا، آفریقا و آمریکای التین راه پارلمان و پارلمانتاریسـم 
سـرمایه داری غرب نبوده بلکه این توفان ها از طریق مبارزات آشـتی ناپذیر توده ای به رهبری رنجبران، 
نیمه رنجبران و متحد بزرگ وی دهقانان می گذرد که برضد مالکین، تاجران دالل و دولت های مستبده 
و امپریالیسم بپا خاسته اند. هم اکنون نخستین صاعقه های بهاری روستاهای تاریك هند را روشن کرده 
است، در اندونیزی، تایلند، الئوس ]و[ برما شعله های این آتش با شدت روزافزونی زبانه می کشد. خلق 
قهرمان ویتنام امپریالیسـم آمریکا این »شـیر برفی« را در طغیان خشـم عادالنه ی خود فرو برده و خلق 

افغانستان نیز دیر یا زود سمت و راه اصلی مبارزه ی خود را پیدا خواهند کرد. 
سرانجام باد شرق بر باد غرب چیره می شود.

||||||||||||||||||||||  شماره ی هفتم | سال اول | پنجشنبه 26 ثور 1347ـ  16 می 1968 ||||||||||||||||||||||
دکتر عبدالله محمودی

منشأ تراکم سرمایه
بـرای تمدیـد حیـات و طی طریق تکامل اجتماع، انسـان ضـرورت به تولید نعمات مـادی دارد. اجتماع 
بشری همان طوری که از تولید نعم مادی چشم پوشیده نمی تواند، به همان نهج1 از مصرف آن هم جلو 
نمی گیرد. روزبه روز و سال به سـال انسـان ها به نان، گوشـت و دگر مواد غذایی احتیاج احسـاس کرده و 
هکذا، به لباس و کفش و سایر مواد مورد احتیاج ضرورت دارند. انسان ها چه در عهد کمون اولیه، چه 
در نظام بردگی، چه در نظام فئودالی و چه در نظام سرمایه داری و امپریالیستی و نظام های مترقی دگر 
روی ضرورت اجتماعی باید همه ی این مواد طرف ضرورت را تولید کنند. در سیر جریان تولیدی که رو 

1. اسلوب؛ راه روشن و آشکار

به تکامل است، تحت یك جبر اجتماعی انسان ها مراحل مختلف ارتقایی را پیموده تا باالخره در برخی از 
ممالك موجوده ی جهان نظام های ستوده ی مترقی عرض اندام نموده است.

در خالل این جریان تولیدی وقتی ما به تولید جهان سرمایه داری نظر بیاندازیم، می بینیم که در یك 
مرحله همین پول به سـرمایه تبدیل شـده و با سـرمایه ارزش اضافی بیشـتر عرضه گردید و با این ارزش 
اضافی حجم سرمایه بیشتر می گردد. به عباره ی دیگر، تراکم سرمایه ارزش اضافی را بار آورده و ارزش 
اضافی جریان تولید سرمایه داری را پیش کشیده و این امر به ذات خود منافع سرشار سرمایه و نیروی کار 
را در دست صاحبان کاال تمرکز می دهد. تمام این فعالیت ها که در داخل یك دایره ی معیوبه به جریان 
است، منشأ تراکم سرمایه را توضیح می دهد. یعنی یك تراکمی که نتیجه ی تولید سرمایه داری نبوده بلکه 
آغاز آن می باشد. در پندارهای عامیانه چنین وانمود می گردد که از اعصار خیلی قدیم در اجتماع بشری 
در یك قطب مردم ذکی، فعال و نجیب قرار داشت که بدون قبول رنج و تکلیف نان خود را به دست آورده 
و در قطب دیگر گروه انبوه مردم تنبل، بدبخت و نادار قرار داده شده که نان خود را با عرق جبین و آبله ی 
کف دست گرد می آورند. به هر حال باید قبول کرد که در یك قطب ثروت تراکم نموده و قطب دگر از فقر 

نشانی دارد.
طوری که تولید و منابع حیاتی در آغاز امر داخل سرمایه نمی گردند، پول و کاال هم در اول قید سرمایه 
نمی شوند. برای این که پول و کاال به سرمایه تبدیل شوند، الزم است این تغییر تحت شرایط مشخصی 
صورت گیرد: دو گروه مختلف صاحبان کاال در مقابل هم قرار گرفته و در تماس یکدیگرند. در یك سو 
اربابـان پـول، تولید و منافع حیاتی که حاصل ارزش های خویش را با خرید نیروی کار دیگران به دسـت 
آورده اند قرار گرفته و درجانب مقابل کارگران آزاد، فروشندگان نیروی کار خویش یعنی فروش کاران کار 
اخذ موقع نموده اند. کارگران آزاد به مفهوم دوگانه آن هایی هستند که طور شایدوباید نه در جمله ی وسایل 
تولید محسـوب می گردند مثل بردگان و سـرف ها و نه از خود وسـایل تولید دارند مانند دهاقین صاحب 
اقتصاد شخصی. این کارگران فاقد همه چیز، آزاد و مجرد هستند با موقع گیری این دوقطب متقابل در 
مارکت کاالیی، اساس تولید سرمایه داری گذاشته می شود. مناسبات سرمایه در تأمین شرایط کار جدایی 
را بین کارگران و کارفرمایان سبب می شود. به مجردی که تولید سرمایه داری جان بگیرد، محض به این 
تفرقه جویی اکتفا نکرده، بلکه آن را به سویه ی تکاملی دوباره تولید می کند. جریانی که مناسبات سرمایه 
خلـق می کنـد به جز از جدایی کارگر از کارفرما در خالل شـرایط کار چیز دیگـری بوده نمی تواند. در این 
جریان از یك سو حیات اجتماعی و وسایل تولید به سرمایه تبدیل شده و از سوی دیگر مولدین بی وسیله 
را به کارگران مزدور تبدیل می سازد. تراکم سرمایه در منشأ به جز از جریان تاریخی افتراق بین مولدین و 
وسایل تولید چیز دیگری نیست. این جریان از سببی منشأ تراکم شمرده می شود که پیشاهنگ سرمایه 
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بوده و شیوه ی تولیدی موافق آن را تشکیل می دهد. مولد بی وسیله )کارگر( وقتی به شخص خود متکی 
می باشـد که تمام زنجیرهای وابسـتگی خود را ازهم بپاشـد؛ یعنی سـرف و یا برده ی کسی نباشد. برای 
این که فروشنده ی آزاد نیروی کار خود گردد و برای این که کاالی خود را در هر مارکتی که خریدار دارد 
عرضه بتواند، باید پیوند و عالقه ی خود را با اتحادیه های پیشـه وری و حلقه های شـاگردی و اسـتادی 
قطع کرده و آزادی خود را فراهم ساخته باشد. بدین صورت سیر تاریخی کارگر مزدور تشریح می گردد. 
این کارگران که از جبر اتحادیه های صنفی و دیگر گروه های اجتماعی آزادی خویش را تأمین کرده اند، 
به حیث نویسندگان تاریخ سرمایه داری اخذ موقع می کنند. چون وسایل تولید و دیگر وسایل زندگی این 
رنجبران در نظام فئودالی مورد دستبرد و چپاول قرار گرفته، این آزادگان جدید مجبورند خود را در معرض 

فروش بگذارند. 
نباید فراموش کنیم که حمله و دسـتبرد بر حقوق کارگران در تاریخ بشـری با خون و شمشـیر ثبت 
شـده اسـت. وقتی سـرمایه داران صنعتی پا به بسـاط تاریخ گذاشتند، نه تنها پیشـه وران را از ستیز قدرت 
بیرون کشیدند، بلکه مالکین سرشار نظام فئودالی را هم مورد فشار قرار دادند. از اینجا مبارزه ی جدی 
سـرمایه داران صنعتی با فئودال ها و پیشـه وران بروز کرده، در نتیجه  تکامل تولید و اسـتثمار آزاد انسـان 
ذریعـه ی انسـان بـه وجود می آید. کارگران مـزدور که در جریان سـرمایه داری از همه چیز محرومند و در 
آغاز جریان تکاملی به شـکل برده بوده اند، در جریان نظام فئودالی به سـرف تغییر شـکل داده و در نظام 
سرمایه دارای شکل کارگر مزدور را اختیار کرده اند. نظر به سیر تاریخی، سرمایه داری به صورت منفرد در 
قرون 14 و 15 عیسوی در بعضی از شهرهای حوزه ی مدیترانه به وجود آمده بود. ولی تاریخ ثبت شده ی 
سرمایه داری در قرن شانزدهم به نظر می خورد؛ جابی که شیوه ی تولید سرمایه داری پیدا شده، مناسبات 
سرواژ ازبین رفته و عصر قرون وسطایی سپری گردیده است. عصر تاریخی]ای[ که در آن منشأ تراکم 
سرمایه به شکل دگرگونی عمیق کیفی ظهور می کند، مشخص با صنف سرمایه دار صاحب قدرت در 
فرصتی است که توده های انبوه بشری دفعتًا و جبرًا به شکل رنجبران آزاد درمی آیند و در مارکت های کار 
کشانده می شوند. دستبرد و تهاجم در مولدین زراعتی یعنی دهاقین و دورساختن آن ها از ملك ومال شان 
اساس این جریان سرمایه داری را تشکیل می دهد. سیر تاریخ این جریان در ممالك مختلف به رنگ های 
مختلـف جلوه گـر شـده و مراحل مختلف آن بـه مراتب مختلف و به عصرهـای مختلف تاریخی تحقق 
می پذیرد. تراکم باب خطری ست در عرصه ی ثروت اجتماعی. این هدف با استثمار دسته جمعی انسان ها 
و در عین زمان حکمروایی مسـتقیم و غیرمسـتقیم سـرمایه داران بسـط و وسعت اختیار می کند. از آنجا 
که نسبت ارزش اضافی در قدم اول با درجه ی استثمار نیروی کار ارتباط دارد و از آنجا که تسریع تراکم 
ذریعه ی ازدیاد نیروی تولیدی کار مشـخص شـده و تسـریع آن ذریعه ی ازدیاد اسـتثمار کارگران صورت 

می گیرد و از آنجا که مزد کار به صورت اصغری ارزش نیروی کار اسـت، لذا کاهش جبری مزد کار در 
تحت این ارزش در تراکم سرمایه رول بارز دارد.

عتیق اروند
خاستگاه سرمایه داری از دیدگاه سینزوود

برخالف روال این کتاب، برای شرح و بسط آنچه که عبدالله محمودی در مقاله ی »منشأ تراکم سرمایه« 
آورده، ناگزیر در همین جا به کتاب بسـیار بسـیار مهم الن میک سـینزوود »خاستگاه سرمایه داری؛ از 
چشـم اندازی گسـترده تر«1 رجوع کرده و کوشـیده ام تا به طور مختصر نظریات سـینزوود را به عنوان 

تکمیل کننده ی مبحث »منشأ و علت انباشت سرمایه« بیافزایم. 
سینزوود در کتابش به مدل های گوناگون بررسی خاستگاه سرمایه داری می پردازد و هر کدام را به 
صورت مفصل به بحث کشیده و در آخر نقد می کند. اما، ابتدا به مدل »طبیعی جلوه دادن سرمایه داری« 
می تازد و می نویسد: »طبیعی کردن سرمایه داری که منکر خاص بودگی و فرایندهای طوالنی و دردناک 
تاریخی سـت کـه آن را بـه وجود آورد، درک ما را از گذشـته  محدود می کنـد. در همان حال امیدها و 
انتظارات ما را برای آینده محدود می کند، زیرا در این صورت سرمایه داری اوج طبیعی تاریخ محسوب 
می شـود و غلبـه بر آن تصورناپذیـر خواهد بود.«2 بنابراین سـرمایه داری یک پارادایم تاریخی سـت؛ 
مرحله ای که با گسست تدریجی از درون پارادایم قبلی آغاز شد و در آینده نیز با گسست های محسوس 
و نامحسـوس جایش را به پارادایم بعدی خواهد سـپرد. سـینزوود بر این باور اسـت که مدل طبیعی 
جلـوه دادن ظهور و عروج سـرمایه داری، می کوشـد تا این فراورده ی اجتماعـی را به عنوان یک تقدیر 
ابدی جلوه دهد. مورد دیگر، پیوندزدن شهرنشینیـ  یا دست کم گسترش شهرنشینی و مشاغل شهری 
ـ با ظهور سرمایه داری ست. شماری از مارکسیست ها در پی توضیح خاستگاه سرمایه داری، آن را به 
تأسـیس نخسـتین شهرهای بزرگ در دوران رنسانس و یا حتی پیش از آن، یعنی قرون وسطای متأخر 
پیونـد می زنند و بر این باورند که رشـد چیـزی به نام بورژوازی در قرن شـانزدهم میالدی، نطفه های 
 نسبت مشخصی میان رشد بورژوازی و 

ً
سـرمایه داری را کاشت. اما سینزوود معتقد اسـت که اساسا

ظهـور سـرمایه داری وجود ندارد: »ما به قـدری به یکی کردن بورژوا با سـرمایه دار عادت کرده ایم که 
پیش فرض های پنهان در این همانندی برای ما نامشهود می شود. بنا به تعریف، بودگر یا بورژوا ساکن 
شهر است. از سویی، این واژه به خصوص در شکل فرانسوی اش، زمانی فقط به معنای فردی بود که 

1. خاستگاه سرمایه داری؛ از چشم اندازی گسترده تر، الن میک سینزوود، ترجمه ی حسن مرتضوی، تهران: ثالث، 1395
2. همان، ص 21
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 دسـتش را کثیف 
ً
جایگاه غیراشـرافی داشـت و ضمن این که برای گذران زندگی کار می کرد، عموما

نمی کرد و بیشتر از ذهنش استفاده می برد تا بدنش. این کاربرد قدیمی چیزی درباره ی سرمایه داری به 
 به یک اهل حرفه، صاحب منصب یا روشنفکر مربوط است تا به یک تاجر.«1 

ً
ما نمی گوید و احتماال

سینزوود در ادامه توضیح می دهد که در کل تمامی نظریه های خاستگاه واکنشی اند در قبال »قوانین 
عام و فراتاریخی بازار« یعنی قوانین عرضه و تقاضا. بر این مبنا از مدل بعدی یعنی مدل تغییر جمعیتی 
بحث می کند: »فرض بنیادی مدل تغییر جمعیتی این اسـت که گذار به سـرمایه داری توسـط قوانین 
عرضه و تقاضا تعیین می شـود... این قوانین بیشتر با الگوهای پیچیده ی چرخه اِی رشد و اضمحالل 
جمعیت و انسـدادهای مالتوسـی ارتباط دارند.«2 پس بر اساس این مدل، ظهور سرمایه داری با رشد 
بی رویه ی جمعیت، افزایش تقاضا و تشکیل جامعه ی مصرفی در شکل کهنش مرتبط است. مالتوس 
که »از حلقه های اتصال اقتصاد سیاسی کالسیک و نظریه ی مبتنی بر رقابتـ  داروینیسم اجتماعیـ  
است«، معتقد بود »هر چیزی که شرایط تهیدستان را تغییر دهد، آن ها را به داشتن فرزند بیشتر تشویق 
خواهد کرد؛ لذا، تعداد تهیدستان بیشتر خواهد شد. بدون آن که ثروت بیشتری پدید آید. بنابراین هرچه 
بر تعداد فقرا افزوده شـود، آن ها فقیرتر خواهند شـد.«3 به نوعی به باور مالتوس، رشـد جمعیت باید 
متناسب با نظام بازار باشد. به همین دلیل در دوره ای از تاریخ بر اثر و از دل برهم خوردن این تناسب، 
 سرمایه داری بوده است که توانسته در آن 

ً
سرمایه داری زاییده شده است. زیرا این سرمایه داری و صرفا

دوره، بخش عظیمی از جمعیت شهری را به کارگاه ها و سپس کارخانه ها براند و بخش دیگری را نیز 
به عنوان کارگر زراعتی به روسـتاها بفرسـتد و بدین ترتیب دوباره موازنه میان نفوس و منطق بازار را 
برقرار سـازد. مدل بعدی نظریه ای ست که امپریالیسم اروپایی را به سرمایه داری بالقوه ی غیراروپایی 
 یکی از این دو شکل را برمی گزینند: یکم، »برتری« اروپا 

ً
پیوند می زند: »منتقدان ضداروپایی معموال

را منکر می شوند و بر اهمیت، در حقیقت سلطه ی اقتصادها و شبکه های تجاری غیراروپایی در سراسر 
تاریخ بشر و نیز سطح توسعه ی فناورانه ی به دست آمده توسط برخی بازیگران عمده تأکید می ورزند. 
دوم، بر اهمیت امپریالیسـم اروپایی در توسعه ی سـرمایه داری تأکید می ورزند. اغلب این موضوع به 
نقش امپریالیسـم بریتانیا، به ویژه سـودهای مزارع نیشـکر و تجارت برده، در توسـعه ی سرمایه داری 
صنعتـی ربـط پیدا می کند... این دو تز می تواند در این اسـتدالل ترکیب شـود که قدرت های تجاری 
مسلط غیراروپایی، سرمایه داری را ایجاد کردند، گرچه توسعه ی بیشتر از حرکت باز ایستاد یا دست کم 
 می توانستند آن را ایجاد کنند.«4 این نظریه 

ً
اگر فقط امپریالیسم غربی ثروت شان را نمی ربود، محتمال

1. همان، ص 28
2. همان، ص 32

3. لیبرالیسم غرب؛ ظهور و سقوط، آنتونی آر بالستر، ترجمه ی عباس مخبر، تهران: مرکز، 1377، صص 378 و 379
4. خاســتگاه ســرمایه داری؛ از چشــم اندازی گســترده تر، الــن میــک ســینزوود، ترجمــه ی حســن مرتضــوی، تهــران: ثالــث، 1395، 

برای ما آشناسـت. آن را در کارهای غبار، جریان خلق و پرچم، مضمون و رشـته ی تاریخ مکاتب و 
دانشگاه ها می بینیم و در اکثر خطبه ها از زبان آخوندهای مساجد می شنویم. این که کل پیشرفت مادی 
و معنوی غرب حاصل چند سده استعمار و غارت شرق بوده است. سینزوود در اینجا به ادعای گفتار 
ضداروپایی اشاره می کند که معتقد است سرمایه داری به صورت بالقوه در اکثر کشورهای شرقی وجود 
داشت و گواه آن نیز وجود بازارها و رونق کسب و کار و تجارت در این کشورهاست. اما، ضعف این 
 در همان نقطه ای سـت که تا کنون نشـان دادیم: پیش فرض گرفتن مدل تجاری شدن و 

ً
نظریه نیز دقیقا

انباشت اولیه ی سرمایه.1     
سـینزوود می نویسـد که برای یافتن رویکردی متفاوت از آنچه در مدل های باال دیدیم، بهتر است 
بـه دو کتـاب بنیادین مارکس »گروندریسـه« و »سـرمایه« رجوع کنیم. در این آثـار، با این که مارکس 
انباشت ثروت را شرط الزم سرمایه داری خوانده، اما آن را کافی و تعیین کننده ندانسته است. »ذات 
نقد مارکس از »به اصطالح انباشـت اولیه« این اسـت که هیچ مقدار انباشتی، خواه از دزدی آشکار، 
خواه از امپریالیسـم، خواه از سـود تجاری یا حتی اسـتثمار کار برای سـود تجاری، به خودی خود نه 
سرمایه را ایجاد و نه سرمایه داری را تولید می کند. پیش شرط خاص سرمایه داری، دگرگونی مناسبات 
اجتماعی مالکیت اسـت که »قوانین حرکت« سـرمایه داری را ایجاد می کند: ضرورت های رقابت و 
بیشینه سازی سود، اجبار به بازسرمایه گذاری مازادها و نیاز نظام مند و مداوم به پیشرفت، بهره وری و 
رشد نیروهای تولید.«2 پس آنچه سبب ظهور سرمایه داری شد، امپریالیسم یا تجارت و حتی صرف 
وجود بازار نبود؛ بلکه تولید بود. سـرمایه داری به تولید وابسـته بود و تولید خود را با ریتم »ضرورت« 
بازار عیار می ساخت. سینزوود برای اثبات اصل تولید و ضرورت از برنر دلیل می طلبد. تحقیقات برنر 
بیشتر بر روی دالیل اصلی انحالل فئودالیسم و ظهور سرمایه داری در بریتانیا ـ نخستین کشوری که 
سرمایه داری از آن برخاست ـ متمرکز شده است. به باور برنر پیامد ناخواسته ی مبارزات طبقاتی در 
انگلستان تبعیت تولیدکنندگانـ  اربابان و دهقانانـ  از ضرورت های بازار بود. به طور کل فئودالیسم در 

انگلستان حاوی چنین مشخصه هایی بود: 
- در انگلستان بخش بزرگی از زمین ها در تملک اربابان بود.

ص 44
ــد  ــه پیش درآم ــت ک ــی اس ــرد، حاک ــرح ک ــه مط ــمیت نظام مندان ــتین بار آدام اس ــه نخس ــیک ک ــدن کالس ــاری ش ــدل تج 1. »م
»جامعــه ی تجــاری« فراینــد انباشــت پیشــینی اســت کــه در آن ثــروت بــه واســطه ی فراســت تجاری و امســاک گــردآوری می شــود 
ــه ی  ــد همــان انباشــت »اولی ــد. ایــن فراین ــرای ســرمایه گذاری چشــمگیر کفایــت می کن ــه نقطــه ای می رســد کــه ب و ســرانجام ب

ســرمایه« اســت کــه صرفــاً بــه معنــای گــردآوری ثــروت مــادی اســت.«
همان، ص 51

2. همان، ص 52
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- روی ایـن زمین هـا مسـتأجرانی کار می کردند که شـرایط اجاره داری شـان بیش از پیش شـکل 
اجاره داری اقتصادی به خود گرفت. 

- اجاره ها توسط قانون و عرف تثبیت نشده بودند، بلکه به شرایط بازار واکنش نشان می دادند. 
- شرایط اجاره به نحوی بود که تعداد فزاینده ای از مستأجران تابع ضرورت های بازار بودند. 

- این در تقابل با دهقانان بود، زیرا آنان با مالکیت مستقیم وسایل معاش خود، از رقابت و اجبار 
بازار رها بودند، حتی اگر در مبادله ی بازار دخالت داشتند.1 

پس برخالف آنچه شعله ادعا می کند، بله نه تنها فئودالیسم به جنگ طبقاتی میان ارباب ـ دهقان 
مربوط است که حتی برای نخستین بار پایه های فئودالیسم در جهان و به ویژه در انگلستان، با تضاد میان 
وابستگی اربابان و عدم وابستگی دهقانان به بازار به لرزه درآمد. نخستین گام برای عبور از فئودالیسم 
 از تفاوت میان ضرورت و تصاحب برداشـته شد. در فئودالیسم کهن، همه چیز 

ً
به سـرمایه داری دقیقا

تصاحب می شـد: زمین، محصول و نیروی تولید. اما فئودالیسـم متأخر انگلستان به بهره وری کار به 
دلیل ضرورت های رقابت و بیشینه سازی سود و پیشرفت نیروهای مولد متکی بود و به جای تمرکز بر 
مصرف، به بازتولید و افزایش بهره وری نظر داشت. نکته ای که در اینجا الزم به ذکر است، این است 
 نباید تصویر تقابل 

ً
که هنگامی که از »جنگ طبقاتی« و »تضاد میان ارباب/دهقان« دم می زنیم، لزوما

دو لشکر تا دندان مسلح در ذهنمان شکل ببندد. این جنگ می تواند آن طور که در انگلستان دیده شد، 
از تضاد و سپس جنگ بر سر منافع آغاز شود و شاید در همان سطح نیز به نفع یکی و علیه دیگری به 

پایان رسد. 
سـینزوود در ادامه می نویسد که تشخیص خاستگاه سرمایه داری به معنای تکوین سرمایه داری در 
یک کشور نیست و همان طور که در کشورهای گوناگون، با اشکال گوناگون فئودالیسم مواجه بودیم، 
در نظام نوتشکیل سرمایه داریـ  در قرن هفدهمـ  نیز سطوح و درجات مختلف رشد سرمایه داری را 
شاهدیم. ولی سینزوود برای این که ما را از سردرگمی نجات بخشد می نویسد که »می توانیم بگوییم 
 برای برآورده کردن نیازهای سـرمایه 

ً
سـرمایه داری تا زمانی که سـرمایه، خود فرایند کار را مشـخصا

دگرگون نکرده بود، به بلوغ نرسیدـ  یعنی تا زمانی که سرمایه داری شکل صنعتی اش را نپذیرفته بود. اما 
ما با این همه می توانیم تشخیص دهیم که سرمایه داری صنعتی نتیجه ی قوانین حرکت سرمایه داری بود 
 در دوران تجاوز 

ً
و نه علت آن.«2 پس بازهم برخالف تصور عامه ی مردم که می گویند افغانستان صرفا

ناتو صاحب نظام سرمایه داری و اقتصاد بازار آزاد شد، سینزوود به صراحت سرمایه داری صنعتی را در 
امتداد قوانین حرکت سرمایه داریـ  که اولین بار در فئودالیسم متأخر انگلستان تبارز یافتـ  قرار می دهد. 

1. همان، ص 70
2. همان، ص 85

بنابراین به طور مشـخص قوانین حرکت سـرمایه داری که شامل ضرورت های رقابت و بیشینه سازی 
سود، اجبار به بازسرمایه گذاری مازادها و نیاز نظام مند و مداوم به پیشرفت، بهره وری و رشد نیروهای 
تولید باشـد، در دوره ی نادرشاه و به ویژه دوره ی ظاهرشاه و با دست اندرکاری عبدالمجیدخان زابلی 
وارد کشور شد؛ اما، پرواضح است که هرگز تکوین نیافت. این تکوین نایافتگی حتی در شرایط امروزی 
نیز مشهود است. همین اکنون نیز ما با آخرین شکل ایدئولوژی سرمایه داری یعنی نولیبرالیسم دست به 

گریبانیم، اما همزمان از ابتدایی ترین اشکال سرمایه داری صنعتی محروم مانده ایم.   

واصف باختری
جبهه ی متحد ملی پایه ی سیاسی دولت دموکراسی ملی

در دوران ما که جهان آبستن دگرگونی های ژرف است و جهان بینی پیشرو جاذبه ی نیرومندی در میان 
طبقات و قشرهای مترقی سراسر جهان پیدا کرده و به نیروی مادی شگرفی تبدیل شده، نبرد دلیرانه ی 
رنجبران کشورهای اروپای باختری و هماهنگ با آن، جنبش های رهایی بخش و دموکراتیك خلق های 
ستمکش خاورزمین، آفریقا و آمریکای التین این سه گره گاه تضادهای حاد، به شتاب چون آذرخش و 
نیرویی چون به همن در اوج گیری است. این جنبش های دوران ساز هر روز به اوج نوینی می رسد و با هر 
فرازمندی این سیالب خروشان بتی از بتان تاریخ سرنگون می شود و »غول پای گلین« امپریالیسم در 
لجنزار نیستی فروتر می رود. مدافعین استعمار نوین و گروندگان راه آنان که پرچم های سیاه خویش را در 
برابر امپریالیسم خم کرده و نیروهای خویش را برای پیروز کردن استراتژی تاراج گرانه ی امپریالیست ها 
و ساختن پایه ی تئوریك برای سیاست ددمنشانه ی آنان گماشته اند، وابستگی درونی تضاد میان اردوگاه 
سوسیالیسـم و امپریالیسـم و تضاد میان جنبش های رهایی بخش ملی و سیستم استعمار امپریالیستی 
را نادیده انگاشـته و با این سازشـکاری آشـکار می خواهند سرشت انقالبی این جنبش ها را پنهان سازند 
و آن را به کورراه1 جنبش بورژوادموکراتیك لیبرالی گرایش دهند تا از یك سـو راه آشـتی با جهان خواران 
امپریالیست برایشان باز باشد و از سوی دیگر از پشتیبانی طبقات فرمانروای کشور خویش بهره ور گردند. 
حال آن که جنبش های آزادی خواهی و دموکراتیك خلق های خاورزمین آمریکای التین و آفریقا محور 
و کانون پیکارهای طبقاتی جهان کنونی و یك شـکل و نمود تضاد بین دو سیسـتم جهانی و بخشـی از 

رستاخیز رنجبران سراسر جهان است. 
راه رشـد غیرسـرمایه داری که اکنون در مقیاس جهانی به ورشکسـتگی و رسـوایی روبه رو شـده، 

1. اصل: کوره راه
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یکـی از راه هایی سـت کـه آیین شـکنان دوران مـا خلق هـا را بـرای گام نهـادن در آن فـرا می خوانند تا 
آنـان را از گرایـش بـه شـیوه ها و راه هـای آزمون شـده ی رهایـی بازدارنـد. در این مقالت بحث بر سـر 
جبهه ی متحد ملی است که بنا بر پندار مدافعین استعمار نوین و دنباله روان آنان پایه ی سیاسی دولت 
دموکراسـی ملی شـکل سیاسـی راه رشد غیرسـرمایه داری را می سـازد. به اسـاس این پندار جبهه ی 
متحد ملی متشکل است از نیروهای مترقی، دموکراتیك و میهن پرست کارگران، دهقانان، پیشه وران 
خرده بورژوازی و بورژوازی ملی که در راه اسـتقالل و عدم وابسـتگی، دموکراسـی، گشـایش مواضع 
سـرمایه ی امپریالیسـتی و به پایان رسـانیدن پیروزمندانه ی جنبش دموکراتیك و آزادی بخش سـهم 
دارند و هر یك از طبقات دموکراتیك یاد شده می تواند جبهه ی متحد ملی را رهبری کند. اینجاست که 
مدافعین اسـتعمار نوین و سرسـپردگان آن ها در ژرف ترین ژرفای سازشکاری و آیین فروشی سرنگون 
می شـوند و جبهـه ی متحـد ملی را از محتوای انقالبی آن تهی می سـازند. رهنمودهای پیشـاهنگان 
جنبش کارگری به ما می آموزد که ژرف بودن و راسـتین بودن هر جنبش را تنها با این معیار می توان 
ارزیابـی کـرد کـه برخاسـتگان کـدام طبقه هژمونی را به دسـت دارنـد و برای این که هیـچ چیز پنهان 
نمانـد و سـیمای هـر جنبـش به صورت واقعـی آن تجلی کند، بایـد دید که رهبری در دسـت کدامین 
طبقه است. جنبش آزادی خواهی و دموکراتیك خلق های خاورزمین، آمریکای التین و آفریقا خصلت 
ضدامپریالیسـتی دارد؛ زیرا از نخسـتین سـال های سده ی بیستم به این سـو مقدار سود اضافی]ای[ 
که کشورهای امپریالیستی از استثمار این خلق ها به دست می آرند، از مقدار سود اضافی ]ای[ که از 
اسـتثمار خلق های کشـورهای خویش به دست می آرند، چندین بار بیشتر است. بنابرآن تنها آن طبقه 
می توانـد جنبش هـای رهایی بخش و دموکراتیك را با پیروزی به فرجام برسـاند و تا پایان کار پیکارجو 
و سرسـخت بماند که سرشـت طبقاتی اش از ریشـه ضداسـتثمار و ارتجاع و ضدامپریالیسـم باشـد نه 
آن طبقاتی که خصلت دوگانه و دوجانبه ی ستمکشـی و سـتمگری دارند و در راه به انجام رسـانیدن 
رستاخیز ناپیگیرند. چون رنجبران نمی توانند بدون همرزم و هم پیوند جنبش رهایی بخش ملی را به 
پیروزی برسانند. مسئله ی هم پیوند و هم رزم در دگرگونی های جهشی و از نوسازی بنای جامعه نقش 
ارزشـمندی دارد. رنجبران برای آن که رهبری جنبش رهایی بخش ملی را در دسـت داشـته باشـند، 
باید با نیمه رنجبران، دهقانان و طبقه ی متوسط و در شرایط خاصی با قشر فوقانی آن متفق گردند و 
جبهه ی متحد پهناوری را برای نبرد با امپریالیسـم و فئودالیسـم پی ریزی کنند و به ایجاد محل های 
الزم بـرای بنـای جامعـه ی آینـده بپردازند. جبهه ی متحد ملی تنهـا آن گاه می تواند سـازمان یابد که 
همبستگی رنجبران با نیمه رنجبران تأمین شده باشد و این همبستگی در صورتی تأمین می شود که 
رنجبران هژمونی را به دسـت داشـته باشـند. نادیده گرفتن این مسـئله به معنی نفی و انکار جبهه ی 

متحد ملی اسـت. در بسـا از کشـورهای جهان و در بسـا از چرخش گاه های تاریخ نیروهای پیشـرو به 
پی ریزی چنین جبهه ی متحدی پرداخته اند. 

اکنون بیاییم بر سـر این که آیا مسـئله ی سـازماندهی جبهه ی متحد ملی در اوضاع و شـرایط کنونی 
افغانستان در دستور روز قرار دارد و یا نه؟ واقعیات عینی کشور ما بیانگر آن است که در شرایط فرمانروایی 
تاجـر بروکـرات و مالك بروکرات که همواره جنبش های خلق را با زبان گلوله ی آتشـین پاسـخ گفته اند 
و از سـوی دیگر دسـته ی پیشـاهنگ و سـازمانگر رنجبران که باید جبهه ی متحد ملی را رهبری کند و 
در زمینه های سیاسـی ایدئولوژی و سـازمانی آزادی و هژمونی عمیق و پیشـرو خود را نگاه دارد تشـکل 
نیافته، چگونه می توان همبستگی1 طبقات و قشرهای مترقی جامعه را تأمین کرد؟ آیا در چنین شرایطی 
که مردم از داشتن آزادی های دموکراتیك بی بهره اند، رسیدن به این آرمان امکان پذیر است؟ سرانجام 
خلق های ستمکش کشور ما در یك جبهه ی متحد گرد خواهند آمد اما نه بدان گونه که مدافعین استعمار 
نوین و پیروان آنان دستور می دهند. سرانجام آیین شکنان دوران ما با این جنگ ابزارهای زنگ آلود که از 
زرادخانه ی بین الملل دوم ربوده اند، به نعش سیاسی تبدیل خواهند شد. سرانجام روند تاریخ و نبردهای 
افق گشـای خلق هـا کـه انگیـزه ی ژرف ترین چرخش هـا در دوران ماسـت، بر ایـن پندارهای نااسـتوار و 
میان تهی چیره خواهد شد و خلق کشور ما در راهی گام خواهد نهاد که خلق های پیکارجوی جهان با گام 

نهادن در آن به پیروزی رسیده اند. 
پیـکار، ناکامـی، بـاز هم پیـکار، باز هم ناکامـی، باز هم پیکار و سـرانجام پیروزی؛ چنین اسـت آیین 

رهسپاران راه خلق.

نامه از رنجبران
به اداره ی محترم شعله ی جاوید

ما کارگران فابریکه ی خانه سازی از کارکنان جریده ی شعله ی جاوید تقاضا داریم که آواز ما را به تمام خلق 
ستمدیده برسانند. امروز که ما انسان ها به نام کارگر در پایین ترین سطح زندگی قرار گرفته ایم علت آن 
استثمار بی رحمانه ی طبقه ی سرمایه دار است. زیرا ما محکوم در زندان کاریم. بدین معنی که در عقب 
ماشین ساخته ی دست بشر کور شویم، دست ما قطع گردد، پای ما فلج گردد و باالخره با یك ضربه ی 
بی مقدار زندگی را وداع کنیم. ما کارگران حتی از ابتدایی ترین حقوق کارگری محرومیم. خواسته های ما 

ذیاًل توضیح می گردد:

1. اصل: هم پیوستگی
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کوپون مواد ارتزاقی که از چندین سال بدین طرف به ما داده نمی شود باید مانند سایر کارکنان دوایر 
داده شود. رئیس فابریکه ادعا می کند کسانی مستحق کوپون می گردند که عقد قرارداد جدید نمایند. هر 
کارگر حق دارد در صورت اجرای یك کار سنگین مورد پاداش و مکافات قرار گیرد. در صورتی که عالیق 
کارگر را بدون موجب از فابریکه قطع می سازند، باید دوماهه معاش به وی بپردازند، در حالی که اگر کارگر 
به اختیار خود کار را ترك کند مجبور و مکلف اسـت یك ماهه معاش را به فابریکه بدهد. هر کارگر حق 
دارد در یك سال دو دست دریشی بگیرد. در حالی که ما کارگران خانه سازی در ظرف دو سال در مقابل 

پول نقد یك دست دریشی گرفته ایم.
طبق قانون کار و کارگر هر کارگر حق دارد که شامل بیمه باشد؛ و لیکن ما تا کنون آگاه نیستیم که 
دکتر کیسـت و بیمه ی صحی در کجاسـت. اگر کدام بیماری عاید حال ما گردد، به پول شـخصی خود 
تداوی نماییم و بعد از رفع بیماری به کار حاضر شویم و تصدیق دکتر بیاوریم، تصدیق ما مورد قبول رئیس 
فابریکه واقع نمی شود. قانون کار و کارگر در ظرف یك سال بیست روز رخصتی به نام ضرورت قایل شده، 
مگر رئیس فابریکه ما را از استفاده ی این رخصتی محروم می سازد. دستگاه نجاری فابریکه ی خانه سازی 

ابزار الزمه را باالی خود کارگران خریداری می کند. آیا این رویه ستمگرانه نیست؟
ما کارگران فابریکه ی خانه سازی اکنون به تمام معنی درك کرده ایم که هیچ یك از خواسته های ما از 
مجاری قوانین موضوعه برآورده شده نمی تواند جز این که تمام کارگران و رنجبران با هم هماهنگ شده 

علیه ظلم و استبداد مبارزه کنیم و حقوق پایمال شده ی خویش را به دست آوریم.

تظاهرات پیگیر و مداوم
پیـکار مـداوم و خسـتگی ناپذیر طـالب مکاتـب تخنیك عالی، میخانیکـی کابل و صنایـع علیه فرهنگ 
نیمه مالکی و نیمه استعماری از چند روز بدین طرف لرزه بر اندام مستبدین انداخته و شوری در فضای 
کابل طنین انداز است. این حرکت با جنبش های پیگیر رنجبران از آن خشم روزافزون درونی مردم این 
ملك نمایندگی می کند که از سالیان دراز علیه ظلم و بیداد جهالت و گسترش فرهنگ استثماری فریاد 

می کشند.1
شعله ی جاوید این جنبش های ضد فرهنگ مالکی و استعماری را به نظر قدر نگریسته و به مبارزان 

آن درود و شادباش می گوید.

1. اصل: دارند

* * *

خبرنـگار مـا از والیـت بلخ گـزارش می دهد که به روز سه شـنبه 10 ثور گروهی از متعلمین لیسـه ی 
باختر در صحن لیسـه گرد آمده و می خواسـتند دسـت به مظاهره بزنند. انگیزه ی این اقدام آنان روش 
بیدادگرانه ی آمر مکتب بوده که می خواهد با توسل به ارعاب و تهدید از تجلی افکار شاگردان آگاه و پیشرو 
جلوگیری کند. ولی مقامات حاکمه در والیت بلخ با گسیل داشتن پولیس و ژاندارم از تظاهرات متعلمین 

ممانعت به عمل آوردند. 

* * *

کارکنان محترم جریده ی شعله ی جاوید: 
چون این جریده بعد از »ندای خلق« اولین جریده]ای[ اسـت که از حقوق پایمال شـده ی کارگران، 
دهقانان و توده های زحمتکش مردم دفاع نموده و همیشه صدای ما را که سازندگان تاریخ بشر هستیم 
انعکاس می دهد، تمنا داریم که در یك سـتون این جریده این مسـئله را نیز درج کنید. قضیه از این قرار 

است:
»به روز پنجشنبه 12 ثور مدیر تخنیك سمنت غوری پلخمری برای اجرای کارهای خانه ی خود یعنی 
آبرسـانی، شسـتن کاال و پاك کردن خاکروبه و بعضی کارهای شاقه ی دیگر، می خواست یك نفر کارگر 
پروژه را به آنجا بفرستد. کارگر جوان برخالف میل آمر، زیر بار نرفت که در نتیجه کارگر موصوف بعد از یك 

کتك کاری مفصل از کار برکنار گردید.

|||||||||||||||||||||  شماره ی هشتم | سال اول | پنجشنبه 2 جوزا 1347ـ  23 می 1968 |||||||||||||||||||||

سرنوشت یک پیرمرد کارگر
بابه علی محمد پیرمردی که ریش خود را در عقب کارگاه نساجی پلخمری سفید کرده و اینک که دیگر 
چشـمانش نیز قدرت بینش خود را از دسـت داده اسـت، از کار برکنار گردید. بابه علی محمد به خبرنگار 
ما گفت که در آغاز تأسیس نساجی پلخمری با ما قرارداد کرده بودند که بعد از پانزده سال کار در شرکت 
خانه هایی که به ایشان داده شده متعلق به خودشان خواهد بود. ولی اینک بعد از 22 سال نه تنها مرا از 
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کار برکنار کرده اند، بلکه از خانه نیز بیرونم افکنده اند. در حالی که من به جز یک دختر خردسال هیچ کس 
دیگر ندارم و آن دخترک هم نمی تواند نان آور من باشد و در این روزگار از من دستگیری کند. 

بابـه علی محمـد اشـک ریز به خبرنگار ما گفت: این اسـت سرنوشـت من بعد از 22 سـال کار، یقین 
دارم که سرنوشت سایر کارگران هم چندان بهتر از من نیست و این ظلم کارفرمایان دامن ایشان را نیز 

گرفتنی ست. 

* * *

ضرب و شتم کارمند شعله ی جاوید
خبرنگار ما از پوهنتون کابل گزارش می دهد که چندی پیش گروهی از عناصر معلوم الحال وابسته به 
دستگاه حاکمه در ساحه ی پوهنتون می خواستند میتینگ ارتجاعی علیه شعله ی جاوید برپا کنند. ولی 
محصالن آگاه و بابصیرت پوهنتون نگذاشـتند توطئه ی ریزه خواران خوان دولت به پیروزی برسـد و به 
افشاء ماهیت آنان و دارودسته ی آنان پرداختند و با ارائه ی شواهد و براهین منطقی نقاب از سیمای این 

دوستان دروغین خلق برداشتند. 
همچنان چند روز پیش یکی از فروشندگان شعله ی جاوید در ساحه ی پوهنتون مورد ضرب و شتم 
یکی از عناصر معلوم الحال یاد شده قرار گرفته است. شعله ی جاوید از این تالش های مذبوحانه و حرکات 
ضدانسانی هراسی ندارد و با ایمان خلل ناپذیر و اراده ی آهنین راهی را که در پیش رو دارد خواهد پیمود. 

* * *

نامه ی رنجبران
به کارکنان جریده ی شعله ی جاوید

ما کارگران ورکشـاپ شـرکت سـرویس از آنجا که جریده ی شـعله ی جاوید را یگانه ممثل اندیشـه ها و 
انعکاس دهنده ی آمال خویش می دانیم، اینک بدین وسیله خواسته های خویش را به شما می فرستیم تا 

آن را در شعله ی جاوید منعکس سازید: 
- از رهگذر نداشتن کوپون به دشواری های زیادی مواجه هستیم. 

- بیمـه ی صحـی و دکتـر مؤظف نداریم. شـاید در تصور کارفرمایان بیدادگر نگنجـد که ما کارگران 
بـه بیمـاری گوناگونـی مصاب هسـتیم و این کار توان فرسـا که بر ما تحمیل شـده، کاهنـده ی زندگی و 

شکنجه کننده ی روح ماست. 
- مبلغـی کـه بـه نـام ذخیره از معاش ناچیز ما وضع می شـود، به خزانه ی شـرکت و به سـود آن نگاه 

می گردد. 
- بعدازظهر پنجشنبه برای ازاله ی خستگی های ناشی از کار طاقت فرسای یک هفته  باید رخصت 

باشیم. 
- افزودی معاش یکی از خواسته های عمده ی ماست؛ چه با بلندرفتن قیمت ها به صورت سرسام آور، 

معاش کنونی ابتدایی ترین حوایج و نیازمندی های ما را برآورده ساخته نمی تواند. 
- این روش جابرانه که در اثر شکسـتن یک سـامان، 10 چند تاوان از کارگران گرفته می شـود باید 

ملغی شود1.

|||||||||||||||||||||||||  شماره ی نهم | سال اول | پنجشنبه 9 جوزا 1347ـ  30 می 1968 |||||||||||||||||||||||||
  

اعتصاب کارگران رزمجوی مطابع دولتی
خبرنگار ما گزارش می دهد که به روز پنجم جوزا، کارگران مطابع دولتی کابل دست به اعتصاب زدند. 
خواسـته های آنان بیمه ی صحی، افزایش معاش، وسـیله ی نقلیه، کوپون، مسـئله ی تقاعد کارگران، 
لباس کار، اسـتفاده از تعطیل بعد از سـاعت دوازده ی روز پنجشـنبه و رخصتی بعد از سـاعت چهارونیم 
در دیگر روزهای هفته بوده است. این اعتصاب در اثر مداخله ی بعضی عناصر مخرب خشونت2 بیشتر 
کارگران را فراهم آورد و بعد از خطابه ها دست به مظاهره زدند و از محوطه ی فابریکه خارج شدند. پولیس 
و ژاندارم ارتجاع، کارگران را محاصره نمود. اما این عمل هم نتوانست از تصمیم رزمجویانه ی کارگران 
جلوگیری کند. اما اخیرًا ارتجاع دست به حیله گری زده و با وعده ها از حرکت کارگران جانب شهر جلو 

گرفت. کارگران با اراده ی رزمجو و تصمیم شکست ناپذیر انتظار این وعده ی نزدیک را می کشند. 
شـعله ی جاویـد کـه از زندگانـی رنجبار و پرمـرارت کارگران مطابع آگاه اسـت و به خوبـی می داند که 
بسیاری از ایشان بنا بر شرایط سنگین کار به بیماری ها گرفتار می شوند، خواسته های منطقی کارگران 
آگاه مطبعه ی دولتی را تأیید می کند و یقین دارد که آنان با همبستگی و تحکیم اتحاد خویش بر دشمنان 

طبقاتی خود چیره خواهند شد. 

1. اصل: ملغی داده شود
2. اصل: باعث خشونت
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نامه ی کارگران فابریکه ی قیرریزی شاروالی
چون جریده ی شـعله ی جاوید را انعکاس دهنده ی آرمان های خویش می دانیم، به وسـیله ی این نوشته 

یک عده از خواسته های خود را به شما ارسال داشتیم تا در شعله ی جاوید درج گردد: 
- باالرفتن سرسام آور قیمت ها و نداشتن کوپون زندگی ما و خانواده های ما را به بدترین صورت تهدید 

می کند. 
- در اثر شرایط ناگوار محیط کار به بیماری ها و عاللت ها گرفتار هستیم؛ ولی از بیمه ی صحی و دکتر 

مؤظف اثری نیست. 
- از مفاد مبلغی که به نام ذخیره از معاش ناچیز ما وضع می گردد، حق استفاده نداریم. 

- باید روزهای پنجشنبه برای رفع خستگی های یک هفته و تجدید قوا برای به دست آوردن نان بخور
- نمیر در هفته ی آینده رخصت باشیم. 

- معاش ما به اندازه ای ناچیز است که چند روز زندگی مرگبار و احتیاجات اولیه ی ما را تأمین کرده 
نمی تواند. 

- از نداشتن لباس کار دچار تکالیف زیادی می باشیم. 
این نکته را نیز شایسته ی یادآوری می دانیم که یکی از کارفرمایان با ما به صورت بسیار بیدادگرانه و 
مغایر کرامت انسانی پیشامد می کند و از جانب دیگر از تیل و دیگر مواد استفاده ی سوء به عمل می آورد. 
شعله ی جاوید: مطالبات کارگران فابریکه ی قیرریزی شاروالی را به جا می داند و به ایشان نوید می دهد 
که اکنون توفان زحمتکشان به سطحی رسیده است که مرتجعین و کارفرمایان بیدادگر نمی توانند حقوق 

حقه ی کارگران را به بازی بگیرند. 

|||||||||||||||||||||  شماره ی دهم | سال اول | پنجشنبه 16 جوزا 1347ـ  6 جون 1968 |||||||||||||||||||||
واصف باختری

جهان بینی خالق و اپورتونیسم چپ و راست
جهان بینی پیشرو تنها فراورده ی نبوغ پردرخشش و آفرینندگی شگرف بنیان گذاران خویش نیست، بلکه 
بر پایه ی قانونمندی تکامل تاریخی و شرایط اقتصادی و اجتماعی معینی پدید آمده و زمینه ی پدیدآمدن 
آن را تمام جریان تکامل اندیشه های علمی و فرهنگی آماده ساخته بود. جهان بینی پیشرو مجموعه ای از 
دستورهای دگرگونی ناپذیر نیست، بلکه دانشی ست خالق و رشدیابنده که هماهنگ با زندگی پیوسته در 

تغییر است و به پیش می رود. از آنجایی که تاریخ، عرصه ی فرسایش کهنه و زایش نو است، جهان بینی 
پیشرو همواره از نوآوری های زمان بهره می گیرد و برای شناخت پدیده های تازه راه های نوین درمی یابد. 
روح این جهان بینی دیالکتیك درخشان و تکاپوی درنگ ناپذیر آن است. نادیده گرفتن پروسه ی حرکت و 

دگرگونی و تکامل پدیده های اجتماعی مفهوم جدا شدن از این آموزش را دارد.
جهان بینی پیشرو از آوان پدید آمدن خویش تا کنون خشم و کینه ی همه ی بهره کشان، بیدادگران 
و برده کنندگان انسان را برانگیخته و از جهات و جوانب گوناگون مورد یورش دشمنان خود قرار گرفته 
و همواره در نبرد با گرایش های نادرست، در نبرد با اپورتونیسم چپ و راست استواری و پایداری یافته و 
قوانین خویش را گسترش داده و بر غنا و ژرفای آن افزوده است. چه به قول پایه گذار بین الملل سوم در 
جامعه ای که بنای آن بر مبارزه ی طبقاتی نهاده شده است، هیچ علم اجتماعی »بی غرضی« نمی تواند 
وجود داشـته باشـد. جامعه ی انسـانی و طبقات آن در جریان تحول پیگیر و تکامل گسست ناپذیر است. 
طبقات کهنه به سود طبقه ی نوین راه زوال و انهدام را می پیمایند. این پروسه هر روز بیش از پیش کسانی 
را از طبقات کهن در صفوف رنجبران داخل می کند و آن ها با خود اپورتونیسم چپ و راست و اندیشه های 

ماجراجویانه و سازشکارانه را به جنبش کارگری می کشانند.
به جهان بینی پیشرو از دیدگاه متافزیك نگریستن و آن را به مثابه ی چیز بی جانی تلقی کردن و در نظر 
نگرفتن آن به عنوان آموزش مبارزه ی انقالبی، اپورتونیسم چپ است و خودداری از پذیرش حقیقت عام 
پیشرو اپورتونیسم راست. اپورتونیسم چپ و راست در تاریخ جنبش کارگری بنا بر انگیزه ها و علل معین 
عینی و ذهنی پدیدار شده است. پایه گذاران جهان بینی پیشرو برای پاکیزه نگه داشتن این جهان بینی، 
پیوسته پیکار کرده اند و رهنمودهای آنان بیانگر این است که اگر بر ضد این گونه گرایش های نادرست 
مبارزه نشـود پیروی از اپورتونیسـم راسـت، جنبش کارگری را به لجنزار رفرمیسم بورژوایی می کشاند و 
چیره شدن اپورتونیسم چپ جنبش یاد شده را با شکست روبه رو می سازد. این دو گرایش نادرست اگر چه 
یکی از سوی راست و دیگری از سوی چپ بر پیکر جهان بینی خالق ضربه می زنند و مواضع آنان در نگاه 
اول ناهمگون جلوه می کند؛ ولی، از نظر انحراف از اصول جهان بینی خالق و پشت پا زدن به بنیان های 
ایدئولوژیك رنجبران با هم شباهت عمیق دارند. یکی انباشته از جوش و خروش دروغین انقالبی است و 

دیگری آکنده از سازشکاری و تسلیم طلبی و زبونی.
در تمام دوران بین الملل اول رهبران خردمند جنبش کارگری بر ضد این گونه گرایش های زهراگین به 
مبارزه برخاستند و پس از آنان پایه گذار بین الملل سوم به نبرد بی امان و همه جانبه با نمایندگان اپورتونیسم 
چپ و راسـت پرداخته و اپورتونیسـم راسـت را در وجود کارل کائوتسـکی و برنشتاین کوبید. در دوران ما 
نمایندگان اپورتونیسم راست )تجدیدنظرطلبان( از پذیرش حقیقت عام جهان بینی پیشرو سر باز می زنند. 
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آنان رستاخیز رنجبران و استقرار دیکتاتوری زحمتکشان را به مثابه ی شرط و ضامن پیروزی نظام نوین 
نفی می کنند. حال آن که بر اساس آموزش پایه گذاران جهان بینی پیشرو و ادامه دهندگان راه آنان، گذار از 
سرمایه داری به نظام نوین جریان انقالبی واحدی است که دربر گیرنده ی قانونمندی های اصولی، مهم 

و کلی است که این قانونمندی ها را چنین می توان برشمرد:
- رستاخیز رنجبران

- رهبری توده های ستمکش به وسیله ی رنجبران که هسته ی آن گروه پیشاهنگ طراز نوین آنان 
است. 

- همبسـتگی رنجبران با دهقانان و دیگر ستمکشـان ]جهت[ برانداختن مالکیت سـرمایه داری و 
برقراری مالکیت اجتماعی بر وسایل عمده ی تولید

- برانداختن ستم ملی
- دفاع از پیروزی های رستاخیز رنجبران در برابر دشمنان درونی و بیرونی 

- همبستگی رنجبران با رنجبران کشورهای دیگر.
در دوران ما زیانمندی اپورتونیسم راست یا تجدیدنظرطلبی که روندی ست بورژوایی، چندین بار بیشتر 
از دگماتیسم است. تجدیدنظرطلبان در سخن دم از جهان بینی پیشرو می زنند و حتی به »دگماتیسم« 
حمله ور می شوند. ولی در عمل به نام »خالقیت« و جلوگیری از »جمود اسکوالستیك« جهان بینی پیشرو 
را از محتوای انقالبی و پیکارجویانه ی آن تهی می سازند. جوهر و اساس آن را مورد حمله قرار می دهند. 
بنا بر آموزش پایه گذار بین الملل سوم، دیالکتیك تاریخ چنان است که پیروزی جهان بینی پیشرو دشمنان 
سوگند خورده ی آن را وادار می کند که به لباس »انقالبی« درآیند و برای برکنار ماندن از سیالب خروشان 
رسـتاخیز رنجبران و جلوگیری از دگرگونی های بنیادی اپورتونیسـم راسـت را در جنبش کارگری رخنه 
دهند. سازشکاران و آیین شکنان کشور ما که اکنون در پرتو جنبش های رنجبران و روشنفکران مترقی 
سـیمای ننگین شـان آشـکار شـده، از چندی به این سـو بر هرگونه تحرك اجتماعی بر هرگونه مبارزه بر 

هرگونه جنبش های اصولی رنجبران و روشنفکران مترقی بر چسب حادثه جویی و دگماتیستی
می زنند و این جنبش ها را مظهری از اپورتونیسم چپ وانمود می کنند.

ولی آیا اپورتونیست کیست؟ آیا چه کسی جهان بینی خالق را مجموعه ای از احکام جامد و دستورهای 
گسسته و ناپیوسته می داند نه راهنمای عمل. اپورتونیست کسی است که رستاخیز رنجبران و استقرار 
دیکتاتوری آنان را به مثابه ی شرط و ضامن تحکیم این رستاخیز نفی می کند و این شیوه ها را آشوب طلبانه 
و ماجراجویانه می داند. اپورتونیسـت کسـی اسـت که بنا بر پندار او با گرایش به راه رشد غیرسرمایه داری 
و پارلمانتاریسـم و اصالحـات تدریجـی در چهارچـوب وضع موجود می توان به بنـای جامعه ای نوین که 

بر درفش آن شـعار »از هر کس به اندازه ی اسـتعدادش و به هر کس به اندازه ی کارش« نوشـته اسـت 
پرداخت. اپورتونیسـت کسـی است که بنا بر پندار او بر سر و روی جهان بینی پیشـرو گردوغبار روزگاران 
نشسـته و بایـد در آن تجدیدنظـر بـه عمل آید. ولـی این تجدیدنظر جز قلب ماهیت جهان بینی پیشـرو و 
دورافگنـدن جوهـر آن چیز دیگری نیسـت. این تجدیدنظر برای آن اسـت کـه... مترقی نقش دگرگون 
سازنده ی آن را که پایه گذار بزرگ این دبستان آرزومند آن بود نداشته باشد و چون جهان بینی های کهن 

به تماشاگری جهان بسنده کند.
دگماتیست کسی است که راه ها و شیوه های پیش شده از جانب او هر روز با شکست و ناکامی تازه ای 
روبه رو شود و نادرستی آن با ارائه ی انبوه عظیمی از مدارك و فاکت ها مورد ارزیابی نقادانه قرار گیرد، ولی 
او حقایق را نادیده انگاشته به پیش کشیدن همان شیوه های نادرست و سازشکارانه و باز به گفتن همان 
یاوه های کهن بپردازد. آیا این روش جز عدم توجه به جریان حرکت و تغییر و تکامل پدیده های اجتماعی 
و همبسـتگی متقابـل ایـن پدیده ها و جدا شـدن از جهان بینی خالق چه مفهومی دارد؟ آیـا در دوران ما 
که پیکارهای دلیرانه ی رنجبران کشـورهای اروپای باختری و جنبش های دموکراتیك و رهایی بخش 
خلق های خاورزمین، آفریقا و آمریکای التین پاسداران جهان کهن را در لبه ی پرتگاه نابودی کشانیده، 
سزاوار نیست کسانی را که جهان بینی پیشرو را با این گونه پندارهای سازشکارانه و بدفرجام می آمیزند، به 
قول پایه گذار بین الملل سوم در قفس نهاد و در کنار کانگوروی استرالیایی به معرض نمایش گذارد؟ ما 
به درستی می دانیم که زندگی، عمل و جنبش های دوران ساز خلق ها بنده و برده ی هوس ها، تخیالت 
و آرزوهای کسی نیست. سرانجام رزمندگان راه آرمان های پرفروغ خلق به پیروزمندی خواهند رسید و 

سنگی را که مرتجعین برای کوبیدن خلق بلند کرده اند، روی پای خودشان خواهد افتاد.

نامه ی رنجبران به کارکنان شعله ی جاوید
ما نرس های زیژنتون از آنجا که جریده ی شـعله ی جاوید را یگانه ممثل اندیشـه ها و انعکاس دهنده ی 
آمال خویش می دانیم، اینک بدین  وسیله خواسته های خویش را به شما می فرستیم تا آن را در شعله ی 

جاوید منعکس سازید:
- معاش ما فوق العاده ناچیز است و خود می توانید تصور کنید که با این معاش کم با چه دشواری ها 

روبه رو هستیم. 
- بیمـه ی صحـی و دکتر مؤظف نداریم. شـاید در تصور آمرین بیدادگر نگنجـد که ما نرس ها به چه 
بیماری هـای گوناگـون مصـاب هسـتیم و این کار توان فرسـا که بر ما تحمیل شـده کاهنـده ی زندگی و 
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شکنجه دهنده ی روح ماست. در حالی که بیماری یک نرس متضمن اخراج فوری او از کار است. 
- ما رخصتی قانونی و غیره نداریم و در صورت مریضی که بالطبع غیرحاضر می شـویم. اسـتحقاق 
مأکوالت ما قطع می شود و عالوه بر یک روز کسر معاش، مجبوریم 40 ساعت دیگر جزا به کار شاق و 

طاقت فرسای خود ادامه دهیم. 
این بود دشواری های عمده ی ما که یقین داریم فقط از طریق مبارزه ی پیگیر ما و سایر رنجبران رفع 

می شود. 

|||||||||||||||||  شماره ی یازدهم | سال اول | پنجشنبه 23 جوزا 1347ـ  13 جون 1968 |||||||||||||||||
دکتر رحیم محمودی

رویزیونیسم یا تجدیدنظرطلبی
فلسفه ای ست منفی و انحراف از جوهر انقالبی جهان بینی مترقی. پیروان آن اپورتونیست و سازشکار و 
عناصری اند که در جامعه ی سوسیالیسم کاذب به ایدئولوژی پیشرو و بنیان گذاران آن خیانت می ورزند. 
اسـاس این مسـلك سازشـکاری را مرد سست عنصری به نام برنشتاین در سـال های 1888 و 1889 در 
لندن پخش کرد. او این نظریات گمراه کن و ضدبشـری خود را وسـیله ی رشوه سـتانی از سـرمایه داران 
انگلیـس قـرار داد و به حیث سـگ زنجیری لیدرهای بریتانیا تخم انشـعاب و نفاق را در پهنای مسـلك 
جهان بینی پیشرو پاشید که تا امروز پیروان و مدافعین استعمار نوین و این قماش مردم درجامه ی ریا و 
کذب کمر به خدمت ارتجاع و استعمار بسته اند و اراجیفی برای یك عده ساده لوحان و خوش باوران تنظیم 
داده اند. این مسلك در ماهیت خود خدمت به ارتجاع و امپریالیسم جهانی نموده و به گمراه کردن توده ها و 
تغییر روح انقالبی کارگر به سویه ی رفرمیسم رول دارد. عقیده ی دروغین برنشتاین این بود که می گفت: 
باید ذریعه ی تکامل تدریجی )اولوسـیون( به مقصد رسـید نه از راه انقالب. این دانش پاسیو و انحرافی، 
پیونـد و ریشـه ]ای[ ثابت با دگماتیسـم یعنی »بـدون چون و چرا یك موضـوع را کورکورانه قبول کردن« 
داشته و به سویه ی اپورتونیسم در منجالب منافقت و سازشکاری و آشتی دادن طبقات سقوط می کند. 

یعنی طبقات متضاد و آنتاگونیستی را که منافع اقتصادی نقیض دارند به هم آشتی می دهد.
رویزیونیسـم یـا سوسیالیسـم کاذب عمـل تحریـف آن علم مترقی اسـت کـه رهبران بزرگ اسـاس 
ایدئولوژیکی و علمی را پی ریزی نموده و انسـان قرن بیسـتم در عمل و به صورت مثبت از آن اسـتفاده 
کـرد. رهبـر کبیـر بین الملل سـوم در این باره چنین نظر داشـت: »رویزیونیسـم یکـی از مظاهر عمده ی 
تأثیر بورژوازی پرولتاریا و فاسـد سـاختن کارگر از طرف بورژوازی اسـت.« این اسـت مشـخصات واقعی 

این بازیگران سیاسـی. مسـاعی رویزیونیسـت ها در تحلیل نهایی برای منحل ساختن احزاب پیشرو و یا 
تبدیل آن به یك سـازمان رفرمیسـتی است. رویزیونیسـت ها می خواهند آموزش علمی مترقی را لکه دار 
ساخته و جهان بینی پیشرو را از مد افتاده تلقی و روح انقالبی رنجبران را فلج و اصل مرکزیت دموکراسی 
را در احـزاب مترقـی نقـض کننـد و آن را به مثابه ی »مجالس شـورای بـورژوازی و یك انجمن مباحثه« 
تبدیل نمایند. تجدیدنظرطلبان، امروز به نسبت جنبش جهانی پیروان اندیشه های مترقی و »رد هجویات 
الیعنی« آن ها آشکار برای انحالل احزاب سیاسی مترقی جرئت نمی توانند؛ اما، این عمل را جبونانه و 
شیادانه با کمك و سازشکاری بورژوازی و امپریالیسم در خالل تصفیه ی این احزاب اجرا می دارند. این 
تصفیه ها ویران نمودن بنیادی این احزاب است از درون و نقش خائنانه ای ست برای ازهم پاشیدن بنای 
باعظمت جهان بینی پیشـرو »اشـخاص رسـیده و مترقی واقعی را از صفوف مبارزه خارج و به کارهای 
اداری می گمـارد و در عـوض عناصـر فاسـد را که طبیعت و خصلت بـورژوازی و سازشـکاری دارند« در 
حلقه های حزبی تمرکز می دهد و با این عمل سالوسانه به تشکیل طبقه ی ممتاز در داخل حزب پرداخته 
و با سوء استفاده ی تئوری )به هرکس مطابق کارش و از هرکس مطابق استعدادش( که خود آن را نقض 
و تحریف نموده اند، از یك طرف این سرمایه مشربان را به معاش کافی می پذیرند و از جانب دیگر آن ها را 
در رأس مؤسساتی قرار می دهند که عایدات غیرمشروع نیز داشته و اندوخته هایی از این طریق به دست 

می آورند. بدین وسیله احزاب را از داخل می شارانند و در بیرون ظاهر فریبنده ای به آن می دهند.
رویزیونیسـت ها در بسـا ممالك اروپایی و آمریکایی و یك عده ممالك آسیایی، مانند موریانه در بنیه ی 
حلقه های جهان بینی مترقی چسـبیده اند و خفاشـانه و دزدانه به خیانت های دامنه داری دست به کارند. 
آن هـا بـا بی ایمانی و پیمان شـکنی تـالش دارند به بهانه و حیل گوناگون به نام توسـعه ی دموکراتیك در 
داخل این احزاب انضباط و اسـتحکام آن را از هم ریزند و راهی برای رخنه نمودن افکار سـرمایه داری 
در داخل این احزاب باز و برای تشکیل و تولید اکثریت و اقلیت و طرق انشعاب و تفرقه ایجاد و ساحه ی 
مراکـز حزبـی را بـه میدان نبرد، تضاد و پرگویی جهت تضعیف وحدت و انضباط این احزاب بدل نمایند. 
رویزیونیست ها در ظاهر زیر ماسك های خطرناك مبارزه ی ضددگماتیسم، اپورتونیسم و سکتاریسم قدعلم 
می کنند که این عمل شـان برای مردم بی تجربه و خوش باور جهان خطر جدی دربر دارد و به گمراهی 
»موقتـی« ایـن عده موجب می شـود. این ها برای تعویض تزهای جهان بینی پیشـرو زیر این لباس ها به 
خیانت تاریخی می پردازند. اما »از آن جایی که تاریخ عرصه ی فرسایش کهنه و زایش نو است، جهان بینی 
پیشرو همواره از نوآوری های زمان بهره می گیرد و برای شناخت پدیده های تازه راه های نوینی درمی یابد 
و بـه پیـش می رود.« رویزیونیسـم هم از این قانون مسـتثنا نبـوده و در فرجام با تزهای منحـرف خود در 

زباله دان تاریخ مدفون می گردد.
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ایدئولوگ های رویزیونیست سعی می نمایند تا تمام تئوری های اساسی علوم مترقی را تجدیدنظرطلبانه 
و سازشکارانه به نفع طبقه ی استثمارگر وفق دهند و به پیمانه ی جهانی برای زیر یوغ نگاه داشتن خلق های 
جهان مخصوصًا »آسیا، آفریقا و آمریکای التین« و استثمار این خلق ها تحت نقشه ها و پالن های استعمار 
نوین با سازشـکاری و شـرکت با امپریالیسـم جهانی سفسطه هایی روی کاغذ طرح و برای گمراهی این 
اقوام به آن ها این طور پیشنهاد می نمایند: مبارزه ی مسالمت آمیز، راه رشد غیرسرمایه داری و حکومت 

دموکراسی ملی و رسیدن به این اهداف از طریق...1

پاسخ کارگران گلبهار به سایر همرزمان ایشان
به دنبال مظاهرات باشـکوه و شـورانگیز کارگران قهرمان حوزه های صنعتی سراسـر کشـور اخیرًا موج 
خروشـان جنبش کارگری گلبهار را نیز فرا گرفت که می توان آن را پاسـخگوی شـعار اساسـی کارگران 
جنگلك یعنی اتحاد و همبستگی این طبقه ی دورانساز خواند. رزمندگان دلیر گلبهار بعد از آن که هیئت 
چهار نفری رؤسای نساجی به منظور درهم شکستن تظاهرات کارگران پلخمری رهسپار آن دیار گردیدند، 
روز چهارشنبه 15 جوزا در صحن فابریکه اجتماع نموده، تصمیم به مظاهره گرفتند. هرچند در همان 
شب والیان پروان و کاپیسا با مشتی ارباب و خان می خواستند جلو این جنبش ارزشمند را بگیرند، ولی 
ساعت 8 فردا این نیروی شکست ناپذیر از صحن فابریکه سر به بیرون زد و با نظم و اخالل کارگری پیاده 
به سوی باغ عمومی گلبهار مارش کردند و بعد از طی 12 کیلومتر راه، میتینگ باشکوهی ترتیب دادند. 
شاگردان قهرمان مکتب های میرمسجدی و جبل السراج این سرسپردگان جنبش پیشرو با هم رزمان 
کارگر خویش پیوسـتند. هرچند در نخسـتین روز مظاهره ارتجاع با دسـایس گوناگون از اشتراك جوانان 
گلبهار جلوگیری کرد، ولی فردای آن بنا بر ابتکار جوانان مکتب میرمسجدی، ایشان نیز سد ارتجاع را 
درهم شکسته با عالقمندی کامل در صف مظاهره کنندگان جا گرفتند. دهقانان و دیگر عناصر مترقی 
گلبهار نیز در حالی که با گرم جوشی استقبال می گردیدند، این جنبش شکوهمند را پذیرا شدند. کارگران 
در حالی که طنین نعره های شورانگیزشان در دل کوهپایه های اطراف می پیچید، به افشای همه جانبه ی 

غارتگری های کارفرمایان پرداختند که نکات اساسی پایان را به صورت مشخص می توان ذکر کرد:
الف. افشای این که پول و مواد خام فابریکه در منازل شخصی به مصرف می رسد.

ب. پرده برداری از سیمای پلید مستریانی که به منافع طبقه ی خویش پشت پا زده وجدان خود را در 
گرو پول کارفرمایان گذاشته اند.

1. نوشته در همین جا قطع می شود.

ج. افشـای این کـه هیئت مدیـره ی نسـاجی بـرای اغـوای کارگـران تأدیـه ی 4.5 میلیـون افغانی را 
از سـرجمع بیالنـس برای کارگران پیش بینی کـرده بود، ولی بعد از آن که کارگران در عقب دسـتگاه ها 
تن فرسایی کردند و آن وقت به اصطالح آب ها از آسیاب افتاد و این مبلغ نیز صرف عیاشی و خوشگذرانی 

کارفرمایان شد.
در محل اجتماع کارگران چند نفر از وکالی هر دو جرگه می خواستند با همان وعده هایی که هرگز 
از قوه به فعل نخواهد آمد، جلو تظاهرات کارگران و سـایر هم زنجیران ایشـان را بگیرند؛ ولی کارگران 
پیشرو و آگاه گلبهار که دیگر احساس کرده اند حصول حق راهی جز مبارزات پیگیر و اتکا به نیروی خود 
ندارد، کرسی نشینان پارلمان را که کاری جز پرده پوشی قیافه ی غارتگران طبقه ی حاکمه ندارند، شدیدًا 
محکوم نموده، فریاد می زدند: شما خود اعتراف می کنید که به هر یك رأی 100 افغانی پرداخته اید. بروید 
و در فکر تالفی پول خود باشید که شما هرگز وکیل ما نیستید. باالخره با وساطت وکیل قره باغ دولت و 
سایر کارفرمایان نساجی تا روز پنجشنبه 23 جوزا مهلت خواسته اند. ولی اعتصاب کارگران همچنان ادامه 

دارد. خواست های این کارگران رزمنده و دلیر قرار آتی است:
- تأسیس اتحادیه ی کارگر برای دفاع از حقوق ایشان.

- تجلیل روز بین المللی کارگر. 
- عزل چهار نفر از رؤسای بیدادگر فابریکه که کاری جز سلب حقوق کارگر ندارند.

- مبارزه با برطرفی های غیرقانونی و کاماًل ظالمانه چنان که تنها در ظرف سال 46، 2500 الی 3000 
کارگر فقط به جرم این که از اوامر بیدادگرانه ی آمران چپاولگر خود به اصطالح اطاعت نکرده اند بی کار 

گردیده اند.
- مبارزه برای حصول 70 روز رخصتی بامعاش.

- تضمین و تأمین مصونیت زندگی فردی و اجتماعی و پرداخت حقوق تقاعد بعد از بازنشستگی. 
- مبارزه به خاطر افزودی معاش؛ زیرا در حالی که هیئت مدیره 20 درصد افزودی را پذیرفته اند، اما 
این افزایش ندرتًا تا 15 درصد می رسد. ولی خواست اساسی کارگران در این قسمت افزایش 50 درصدی 

معاش است.
- مبـارزه در راه حصـول بیمـه ی صحی برای کارگران و خانواده ی ایشـان به صـورت رایگان. یعنی 

همچنان که کارفرمایان از چنین بیمه ها برخوردارند.
- جلوگیری از رشوه ستانی در فرصت استخدام.

- کارفرمایان نسـاجی در برابر قطع یك انگشـت 250 افغانی می پردازند. در حالی که ارزش انگشـت 
پرهنر کارگر را هرچند نمی شود با پول معین کرد، ولی صدها مرتبه بیش از این مبلغ می ارزد. لذا مبارزه در 



شعله ی جاوید  394395  یا سوسیالیسم یا توحش

راه ریشه کن ساختن این بیدادگری آشکارا و وادارساختن کارفرمایان به تأدیه ی کامل و عادالنه ی جبران 
خسارات در هنگامی که کارگر معیوب می شود و جراحت برمی دارد.

- مبارزه با شـرایط دشـوار امتحان که در فرصت ارتقا به درجه ی باشـی و سرباشـی حتی از سـویه ی 
صنف نهم نیز بلندتر است.

- جلوگیری از کشیدن مجرای بیت الخالهای فابریکه به دریای پنجشیر که مردمان این خطه ها را 
مبتال به امراض گوناگون می نماید.

-  مبـارزه در حصـول بورس هـای تعلیمـی بـرای اندوختن معلومات بیشـتر. زیرا در حـال حاضر این 
بورس ها فقط مال تملق پیشگان است.

-  تنظیم و ترتیب درسـت نان چاشـت و شـب به خاطر این که آنچه اکنون به کارگران داده می شـود 
کاماًل فاقد ارزش غذایی است.

- مبارزه در راه ایجاد شرایط بهتر کار و تهیه ی غذا و لباس به کارگرانی که خارج از حوزه ی تولیدی از 
قبیل تعمیرات، ترانسپورت، نجارخانه و غیره مصروف کارند. 

شعله ی جاوید: در حالی که از یکایك خواسته های کارگران مبارز و قهرمان نساجی گلبهار پشتیبانی 
می نماید، درود گرم و آتشـین خود را به کارگران و روشـنفکران هم رزم ایشـان تقدیم نموده و با قاطعیت 
کامل اعالم می دارد کارگران و روشنفکران واقعی کشور برخیزید به خاطر نیل به پیروزی درفش پرافتخار 

مبارزه را برافرازیم و به سوی افق روشن فردا دست دردست همدیگر متحدًا مارش کنیم.

فتنه گری های ارتجاع در صفوف کارگران
اعتصـاب کارگـران قهرمان جنگلك هنوز هـم ادامه دارد. کارفرمایان فاسـد که به خاطر منافع طبقاتی 
خود حاضر به پذیرش خواسته های برحق کارگران نیستند، می خواستند با تطمیع عده]ای[ از کارگران 
اعتصاب شکنی را در صفوف شان راه بیاندازند. ولی نمایندگان راستین کارگران جنگلك فتنه گری های 
ارتجاع را افشا و کارگران را به همبستگی و اتحاد دعوت نموده، خطاب به هم رزمان خود گفتند: هرگاه 
مزدوران ارتجاع را در صفوف خود جا دهیم و یا وجدان خود را در گرو پول ایشان بگذاریم، شکست ما در 

سنگر مبارزات بعدی امری ست حتمی و اجتناب ناپذیر.
شـعله ی جاوید: ما ایمان کامل داریم که فتنه گری های ارتجاع در صفوف کارگران هرگز نمی تواند 
شـعله ی مبارزات این موج پیشـتاز و دورانسـاز را خاموش سـاخته و باز هم به اسـتثمار و بهره کشی خود 

بپردازند.

کارجو
نامه ی کارگران ستمکش کمپنی هوختیف

تقریبًا مدت 8 سـال اسـت که امپریالیسـت های سـتمگر جرمنی در فابریکه ی بزرگ حجاری و نجاری 
جنگلك را به دست دارند و ما کارگران را مورد استثمار و بهره کشی قرار داده اند. کرسی نشینان داخلی و 
آله ی دست امپریالیست های خارجی )ارتجاع داخلی( که در ازای این بهره کشی و استثمار نفع می برند، 
قانون کار و کارگر را به نفع باداران خارجی خودها تنظیم نموده اند و سـاالنه از معاش ناچیز ما کارگران 
مقداری به نام تکس می ربایند و عالوتًا روزهای جمعه و بعدازظهر پنجشنبه، عید، جشن و کریسمس 
نیز به ما معاش داده نمی شود. در صورتی که کارگران دیگر فابریکه ها در این روزهای رخصتی مستحق 
معاش می گردند و از طرف دیگر، از افزودی معاش، بیمه ی صحی، کوپون و رخصتی های قانونی خبری 

نیست و نیز لت وکوب بی رحمانه ی کارگران از طرف جرمن ها در این فابریکه به کثرت دیده می شود.
ما از کارکنان شعله ی جاوید که یگانه جریده ای ست که آمال و آرزوهای طبقه ی رنجبر را منعکس 
می سازد، خواهشمندیم تا این صدای ما را به گوش خوانندگان و رنجبران دیگر برسانند و ما بدین عقیده 
هسـتیم که آرزوهای ما وقتی برآورده می شـود که با تمام طبقات سـتمدیده یکجا شـویم و دسـت به یك 

مبارزه ی مرگ و زندگی با دشمن طبقاتی خود بزنیم.
شـعله ی جاوید: مبارزه در برابر این حرکات فاشیسـتی را وظیفه ی خود دانسـته با ثبات و پایمردی، 

خویشتن را هم رزم کارگران قهرمان هوختیف می داند.
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افغانستان در مسیر تاریخ: تضاد طبقاتی و جنبش اجتماعی

می تـوان غبـار را بـه دلیل اخذ چند رویکرد اسـطوره ای، گذشـته نگر و حتی ناسیونالیسـتی به تاریخ 
سرزنش کرد و او را در ردیف تاریخ نگاران وطن پرست خیالباف بیگانه ستیز قرار داد. اما غبار باز هم 
 در جریان 

ً
هسـت و تمام نمی شـود. درست است که در جریان تاریخ نگاری اشـ  و به گمان من صرفا

 به کمک کهزاد کوشـید1 تا »افغانستان« را در 
ً
تاریخ نگاری اشـ  اشـتباهات فاحشـی انجام داد و مثال

کانون خطه و سرزمینی جا دهد که از لحاظ تاریخی به معنای حقیقی کلمه »سرزمین کشورگشایان« 
بود و از اساس هیچ پیوستار دقیق، معنادار و مهمی »آریایی ها، ویدی ها، خاندان اسپه، تمدن یونانیـ  
باختری، کوشانیان، یفتلیان، ساسانیان، طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان، 
خوارزمشاهیان، تیموریان، ابدالیان هرات، هوتکیان، سدوزاییان و محمدزاییان« را به هم پیوند نمی زد 
و زمین این حکومت با آسمان آن یکی ناآشنا بود، درست است که غبار هم همانند باقی تاریخ نگاران 
افغان و ایرانی و بخشی از مستشرقین به چیزی به نام آریانا و آریایی دامن زد و به اسطوره بافی و دوخت 
واژگانی درغلتید و درست است که علت العلل زوال یک دولت یا نظام و ظهور دولت و نظام دیگر را 
قیام ها و خیزش های مردمی در برابر اسـتبداد قلمداد کرد، با تمام این اوصاف نمی توان از یاد برد که 

1. بــه طــور مثــال رجــوع کنیــد بــه ســالنامه ی نخســت )1311( و مطلــب غبــار دربــاره ی تاریــخ افغانســتان کــه بعدهــا بــا همــان 
ــا  ــام »خراســان« و ی ــه ن ــار ب ــاب دیگــر غب ــن کت ــخ مکاتــب و دانشــگاه های کشــور شــد. همچنی ــن تاری ــاب وارد مضامی آب وت
مقالــه ی بلندباالیــش بــه نــام »احمدشــاه بابــا ابدالــی مؤســس افغانســتان نویــن«. بــا ایــن حــال غبــار در جلــد دوم افغانســتان در 
مســیر تاریــخـ  جلــد از چــاپ بازمانــده ی دوران اختنــاقـ  دســت سانســور حکومتــی را در تمامــی آنچــه کــه پیــش از ایــن کتاب 

ــد.    ــل می دان ــود، دخی نوشــته ب
رک: افغانستان در مسیر تاریخ، غالم محمد غبار، کابل: انتشارات میوند، ج دوم، چ چهارم، 1381

غبار نخستین تاریخ نگار افغانی بود که روایتش از تاریخ را بر این حکم استوار ساخت که »تاریخ تمام 
جوامعی که تاکنون وجود داشته، تاریخ مبارزات طبقاتی بوده است.«1 این حکم نشانی کوبنده و تابناک 
برای هر تاریخ نگاری در هر جای جهان است. غبار با سرخط قراردادن چنین حکمی ست که توانست 
خود را به عنوان نخستین تاریخ نگار مدرن افغانستان معرفی کند.2 پیش از وی تاریخ ما یا تاریخ عمومی 
و یا هم وقایع نگاری درباری بود. وجه مشـترک کلیه ی آثار پیش از افغانسـتان در مسیر تاریخ، روایت 
سرگذشت دربار است. این غبار است که تاریخش را از عوام الناسـ  توده ی غیرسیاسیـ  می آغازد و به 

مردمـ  توده ی سیاسی شدهـ  خاتمه می دهد. 
غبار پس از سرخوردگی از جریان دموکراتیک خلق افغانستان )1344(، در 1346 کتاب افغانستان 
در مسـیر تاریخ را به چاپ می سـپارد.3 روند چاپ کتاب در مطبعه ی دولتی کابل بالفاصله متوقف 
می شـود،؛ اما، همان چند نسـخه ی چاپ و نشر شـده راه را برای دست به دست کردن اثر باز می کند. 
پیش از همه، کتاب افغانستان در مسیر تاریخ چنین آغاز می شود: »اهدای کتاب: به وطن پرستان مبارز 
افغانستان، آنان که شرایط تاریخی و اجتماعی کشور، ایشان را در پیشاپیش سپاه نهضت و جنبش های 
نوین برای تأمین زندگی نوین جامعه قرار داده اسـت.« و این اولین گام غبار برای نشـان دادن تفاوت 
میان »ملی«ـ  گرایی و ناسیونالیسـم دولت محور است. غبار عاشـق مردمش بود؛ افغان ها را دوست 
می داشت، از کوه و دشت و سرد و گرم کشور نیز بدش نمی آمد؛ اما، دست کم در آخرین و مهمترین 
اثرش، هرگز »گرایش به ملت« را با ملی گرایی دولت محور یکی نکرد. این تفکیک در سراسر دو جلد 
چاپ نو و یک جلد چاپ قدیم کتابش هویداست. در جایی می نویسد: »هنگامی که بیماری نشنلیسم 
اروپا در پهلوی سرمایه داری بایستاد، تاریخ سیاسی جهان نیز به شکل گمراه کننده ای درآمد و مؤرخین 
هر کشـوری تمام فضایل را منحصر به کشـور خویش و کلیه ی معایب را به کشـور مقابل خود احاله 
نمودند.«4 در برابر سـتم دولت های داخلی و اسـتعمار دولت های خارجی، از توان و عاملیت خلق 
حمایت می کند: »و اما مردم افغانسـتان که عامل اصلی تکامل تاریخی کشـورند، چنانی که در طی 
یک ونیم هزار سـال با مبارزات و قیام های ضدفئودالی و همچنین ضداستیالگران خارجی از مراحل 
سختی عبور کرده بودند، در قرن نوزدهم نیز با هجوم های استعماری پنجه دادند و با وجود شکست 
خوردن و یا تسـلیم شـدن طبقه ی حاکمه ی کشـور به دشـمن، دشـمن را از وطن جاروب نمودند.«5 

1. مانیفست کمونیست، کارل مارکس و فریدریش انگلس، ترجمه ی مسعود صابری، تهران: طالیه پرسو، 1392، ص 36
2. و ایــن برخــالف دیــدگاه کسانی ســت کــه می کوشــند فیض محمــد کاتــب را بــه عنــوان نخســتین تاریخ نــگار مــدرن کشــور 

بقبوالنند.  
3. بــرای توضیــح دالیــل ســرخوردگی رجــوع کنیــد بــه: درآمــدی بــر حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان، عتیــق ارونــد، نشــر 

انترنتــی: 1397
4. افغانستان در مسیر تاریخ، غالم محمد غبار، تهران: عرفان، ج اول، 1390، ص 27 

5. همان، ص 29
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اشاره اش به سه جنگ افغانـ  انگلیس است که در هر سه، این مردم بودند که در عوض ارتش فرتوت 
و بی مقدار دولت، از کوه و دشت بر سر نیروهای استعماری انگلیسیـ  هندی یورش بردند و باز همین 
فرودسـتان و زحمتکشـان بودند که در دو جنگ تالفی جویانه ی انگلیس از دم تیغ گذشـتند و خانه و 
کاشانه ی شان ویران شد. در هر بار، پس از هر پیروزی یا شکست، مردم طبق خصلت و سنت فئودالی 
باز به ارباب بزرگ رجوع می کردند. تفنگ ها را بر زمین گذاشته و کابل را به میراث خواران سلطنت 
می سـپردند و بر سـر زمین ها و کشت وکارشان باز می گشـتند. غبار برای توصیف این رویه ی مردم از 
یکی از مقاالت انگلس که درباره ی جنگ اول افغانـ  انگلیس و برای نشـریه ی »نیو آمریکن« نوشـته 
شده بود مدد می گیرد. انگلس در این مقاله، پس از تشریح کدهای پشتون ها، خصایص جنگجویی 
و جنگ طلبی شـان را بیـان می کنـد و با توصیف دو قبیله ی بـزرگ درانی و غلجایـی، تاریخ اجمالی 
افغانستان را از ظهور احمدشاه ابدالی )1747( تا تخت نشینی دوست محمدخان )1842( می نگارد. 
در این میان از سرسختی کل افغان ها در جریان جنگ علیه انگلیس و از تلفاتی که نیروهای مردمی چه 
در پایان یک پیروزی و چه پس از شکست های پی درپی می دادند صحبت می کند.1 به بحث استعمار 
و تعریف غبار از امپریالیسم و ماتریالیسم تاریخی بازخواهیم گشت. در اینجا ابتدا می خواهیم نشان 
دهیم که غبار نخستین کسی بود که مردم را در بطن جریان هاو تحوالت تاریخی قرار داد. در جلد اول 
و دوم چاپ جدید وضعیت اجتماعی کشور را در نیمه ی نخست قرن بیست به بررسی گرفت و طبقات 

اجتماعی و جنگ طبقاتی نهفته در آن ها را بسط داد:
 50 جریب تـا 500 جریب و از 500 جریب 

ً
»طبقـه ی مالکین: مالک افغانسـتان باالتر از تقریبا

 به تجارت و مأموریت های دولتی هم مشغول اند. طبق احصائیه ی 
ً
زیاده تر زمین دارند. و این ها قسما

رسمی تعداد این ها معادل 38 هزار خانواده و 6 فیصد مجموع خانوار زارعین کشور است. مطابق به 
یک احصائیه ی متخصصین خارجی، آن ها 70 فیصد زمین های آبی کشور را در دست دارند.«2 

»نفوذ پول در دهات بیشتر شده می رود؛ لهذا، زمین به شکل مال التجاره درآمده و قیمتش بلندتر 
می گردد. پس طبقه ی دهقان کم زمین به تدریج زمین خود را از دست داده و جز دهقانان بی زمین قرار 
می گیرد. این اسـت که حل اساسـی مسئله ی تقسـیم اراضی در برابر افغانستان به شکل یک قضیه ی 

عمده ی اقتصادی، سیاسی و حیاتی قرار دارد.«3 
»طقبه ی کارگر: کارگران افغانستان در فابریکه ها و کارگاه های صنعتی و دیگر شقوق بیش از 60 

1. برگزیــده ای از مقالــه ی افغانســتان، فریدریــش انگلــس )10 اوت 1857(، در کتــاب اســتعمار در آســیا، کارل مارکــس و فریدریــش 
انگلــس، ترجمــه ی حمیــد محــوی، مســکو: پروگــرس، 1977، ص 41

2. افغانستان در مسیر تاریخ، غالم محمد غبار، تهران: عرفان، ج اول، 1390، ص 46
3. همان، ص 47

هزار نفر بوده... این طبقه در صنایع جوان کشور اکنون قلیل و پراکنده است و تا کنون از خود حزب و 
اتحادیه و تشکیالت کارگری ندارد. در سال 1959 معاش ماهوار یک کارگر عادی تا 400 افغانی، از 

کارگر متوسط تا 550 افغانی و از کارگر ماهر تا 800 افغانی بود.«1 
»در قسمت حقوقی احکام شریعت مقدم بر قانون است. همچنین وسعت اختیارات دوایر قضایی 
و پولیسی و ادارات حکومتی بر مواد جامد قانون های مدون می چربد. مرد بر زن رجحان داده می شود 
و زن در میراث نیمه ی مرد حصه می گیرد. در محاکم، شـهادت دو زن معادل شـهادت یک مرد است 

و در فسخ نکاح و تعدد زوجات هم مرد مختار است. به این ترتیب زن تحت قیود زندگی می کند.«2
 بسـیار کم اسـت و در حدودی که قرار دارد به اجاره ی مالک داده می شود. 

ً
»اراضی دولتی نسـبتا

زمین های وقفی از اراضی دولتی هم کمتر اسـت و در اجاره ی زارعین گذاشـته می شـود. زمین های 
اشتراکی قبیلوی که در تصرف قبایل کوچی و نیمه کوچی هاست، روزبه روز تحت مالکیت خصوصی 

درآمده می رود.«3 
»]مالکین بزرگ افغانسـتان[ اراضی خود را به واسطه ی متنفذین و پیسه داران محلی، در اجاره ی 
دهقان های بی زمین یا کم زمین می گذارند. همچنان مالکین متوسط زمین خود را به اجاره می دهند.«4

»پولداران دهات )مالک(، دکاندار، ملک و زمین دار مرفه در وقت احتیاج دهقانان کم بغل، به آن ها 
پول قرضه با ربح ساالنه تا هفتاد فیصد می دهند و از این رهگذر خودشان غنی تر می شوند و دهقانان 
نادارتر می گردند. تقسـیم حاصل زمین بین مالک و دهقان توسط قانون تنظیم نشده است. همچنین 

دهقان و اعضای خانواده ی او در خانه ی مالک نیز کار می کنند.«5 
این رویه در کل اثر دیده می شـود. به طور مثال کافی سـت به فهرست دو جلد چاپ جدید نگاهی 

بیاندازید: 
»فصل سوم: دولت های خارجی و مبارزه ی مردم افغانستان«

زیرعنوان فصل چهارم: »اوضاع اجتماعی افغانستان در زمان دولت یونانوباختری«
»فصل ششـم: اسـتیالی عرب و مبـارزات و قیام هـای مردم افغانسـتان« در ایـن فصل برخالف 
جریان های مسـلط تاریخ نگاری در جهان اسـالم که می کوشند از ظهور اسـالم روایتی بسیار خاص 
و اسـتثنایی و جادویـی و ماورایـی ارائـه دهند و پیامبر و صحابـه اش را از بدنه ی جریـان تاریخ بیرون 
 آشنا 

ً
کشـند، غبار کوشـیده تا آنجا که دسـتگاه سانسـور دولتی و مردمی اجازه می دهد، روایتی کامال

1. همان، ص 47
2. همان، ص 48
3. همان، ص 56
4. همان، ص 57
5. همان، ص 58
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از رقابت فئوداالن، متنفذان، اصحاب قریش و سـایر اقوام و قبایل به دسـت دهد و درباره ی شـخص 
پیامبر به حدود نیم صفحه توضیح اکتفا کند و از تفصیل بگریزد. با این حال در ادامه به هنگامی که در 
عوض »گسترش دین پاک و مبارک اسالم در خراسان« از عبارات »استیالی عرب« و »نفوذ عرب« 
حرف می زند، به کلی قضیه تغییر می کند و باز بحث تفاوت میان طبقات و مالیات و خراج و جزیه و 
سـتم طبقات حاکم بر طبقات زحمتکش دهان باز می کند. سپس از قیام های مردمی در برابر اعراب 
می نویسد، آن هم با اخذ فاصله ای مشخص از کسانی که هم اکنون و در دوره ی ما نفوذ اسالم به ایران 
 مخالف دولت و 

ً
و افغانستان را دلیل مناسبی برای نژادپرستی و نفرت از اعراب می دانند. غبار صرفا

نظام های ارتجاعی ست و این که کدام نژاد یا قوم یا کسانی به نمایندگی از یک نژاد و قوم بر مردم ظلم 
روا می دارند، برایش هیچ اهمیتی ندارد. به همین دلیل از ظلم امویان و عباسیان بر مردم شبه جزیره ی 
عربستان به تفصیل صحبت می کند. روایتش از تاریخ خراسان نیز بر پایه ی همان جدال طبقاتی استوار 

است:
 دولت سامانی که خود از طبقه ی اشراف نشئت کرده بود، اشراف و تاجر و متمول را بیشتر 

ً
»اساسا

از مردم اهمیت می داد و در این روش، نقطه ی مقابل دولت صفاری افغانستان بود.«1
 مشغول رقابت و توطئه بودند. حکومات 

ً
»]در دوره ی سامانیان[ فئودال ها در داخل دربار هم اتصاال

اطراف و سپاه ایالتی متعلق این ها بود؛ اراضی بسیار و اقطاع قیمت داری داشتند و زارع و رعیت ناگزیر 
از قبول تحمیالت شان بودند. این ها خود مثل روحانیون بزرگ و اشراف درباری مالیات نمی پرداختند، 

ولی از مردم مالیات می گرفتند و به بیگارشان وامی داشتند.«2    
»در دوره ی عباسی در والیات شمالی و غربی افغانستان قیام های مردم بیشتر شکل اقتصادی داشت 
 )در دوره ی اموی( این قیام ها بیشتر 

ً
و بر ضد عرب و هم خان های محلی به عمل آمد، در حالی که قبال

جنبه ی سیاسی و استقالل خواهی داشت و در مقابل استیالی عرب عملی می گردید.«3 
»]در دوره ی مغول[ فئودال ها با گریزی که از مرکز داشتند، در تقابل ملت با دولت، جانب دولت 
را التزام می کردند؛ زیرا، در منافع عمومی خود با دولت شریک بودند. دولت قوی گرچه فئودال قوی 
را ازبین می برد، ولی مردم را بی سرکرده نمی گذاشت و فئودال تازه و دست نشانده ی خویش را بر سر 
آنان می گماشت. قشر روحانی نیز که نان بی دردسر می خورد و در سایه ی دولت آرمیده بود و خودش 
را در منافع دولت سهیم می دانست و قدرت مذهبی را در اذهان مردم به نفع دولت به کار می برد.«4    

»همین که در عهد زمان شـاه آتش جنگ های فئودالی در داخل کشـور روشـن گردید، تا انقراض 
1. همان، ص 193
2. همان، ص 194
3. همان، ص 262
4. همان، ص 277

دولت ابدالی دیگر یک قدم جدی در راه انکشاف اقتصادی و فرهنگی افغانستان برداشته نشد. دهقانان 
کشـور که تحت فشـار و اسـتثمار فئودالی رنج می بردند با این جنگ های فئودالی و جنگ ها با دول 

خارجی بیشتر کوفته شدند.«1  
»در داخل افغانستان هم فئودال های استثمارگر از جنگ های خارجی استفاده کرده و بر تحمیالت 
 بنیادخان مالستانی از رعایای متعلقه ی خود ساالنه 4 هزار گوسفند 

ً
خود باالی مردم افزوده بودند. مثال

و باز 660 گوسفند، 110 سیر کابل روغن، 137 خروار کابل گندم و چندین سیر پشم بره ی سرخ موی 
مالیات می گرفت، ولی به دولت فقط 400 گوسفند می پرداخت. نائب یوسف خان یک فئودال دیگر 
در 1885 هفت نفر از دهاقین خود را در عالقه ی هیچه زنده در آتش سـوخت. خان های بلوچ نیز از 
رعایای مالدار خود فی خانه ساالنه یک اشتر و از متوسطین فی خانه یک گوسفند می گرفتند. فشار یک 
فئودال دیگر )محمدحسین خان( در عالقه ی الش آن قدر باالی مردم زیاد بود که 600 خانوار مردم در 

1896 حتی مساکن خود را ترک و فرار کردند.«2  
»در همیـن سـال ]1914[ نگارنـده در خان آبـاد قطغن بودم. یک نفر مسـتأجر گمـرکات قطغن و 
بدخشان به نام جمشیدخان کمری وال، 80 نفر خدمتکار شخصی داشت و سرای جمشیدخان شکل 
سـراهای افسـانوی بغداد به خود گرفته بود، در حالی که در بدخشـان قحط غال، مردم ناتوان آنجا را 
 در نورستان مردم ارزن می خوردند و 

ً
واداشته بود که دختران خود را برابر 10 سیر گندم بفروشند و مثال

در پکتیا غله را می گذاشتند تلخ شود تا کمتر بخورند.«3  
چنین اسـت که یکی از محافظه کارترین کارگزاران دولت ظاهرشـاهی یعنی قاسـم رشتیاـ  که از 
مخالفان همیشگی غبار بودـ  با این که نمی تواند عظمت کارش را نادیده بگیرد اما می نویسد: »سبک 
نـگارش آقـای غبار در کتاب افغانسـتان در مسـیر تاریخ، برخالف دیگر تألیفـات تاریخی متعدد او، 
 جنبه ی چپ گرایی خاص داشته تمام قضایا و جزئیات را از نقطه نظر طبقاتی چنان تحلیل و 

ً
واضحا

ارزیابی نموده است که گویا همواره در افغانستان یک طرف توده ی رنجبر و طرف دیگر قوه ی حاکمه 
قرار داشـته. مثل این که تمام تاریخ کشـور شـرح مبارزات دائمی این دو طبقه را تشکیل داده باشد.«4 
 در این 

ً
بله چون خود ایشـان به احتمال قوی تاریخ افغانسـتان را از دو زاویه ی دیگر می بینند: یا اصال

افغانستان هیچ مبارزه ای میان توده ی رنجبر و قوه ی حاکمه برقرار نبوده و همیشه دست نوازش حاکمان 
و جابران و فئوداالن بر سر زحمتکشان کشیده شده و یا اگر هم در دوره ای چنین مبارزه ای شکل گرفته، 

1. همان، ج دوم، ص 97
2. همان، ج دوم، ص 450
3. همان، ج دوم، ص 544

4. خاطرات سیاسی، سیدقاسم رشتیا، به اهتمام محمدقوی کوشان، پیشاور: مرکز مطبوعات افغانی، 1371، ص 317
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آن قدر ناچیز و بی مقدار بوده که نیازی نیست ایشان مغز یا قلم خود را به آن بیاالیند.1 »ضعف« دیگری 
که وزیر سابق اقتصاد در کار و یا فکر غبار می بیند، چپ روی ست. ما همین »ضعف« را دنبال می کنیم 

تا ببینیم مناسبات غبار با چپ و چپ گرایی چگونه بود. 
نمی توان با صراحت گفت؛ اما، از فحوای کالم غبار به نظر می رسـد که خود وی پس از انقالب 
کبیر اکتوبر )1917( با مارکسیسـم آشـنا شـد. با این که سـال ها پس از آن، همچنان با قدرت پاسـدار 
مشروطه خواهی ماند، ولی مشروطه طلبی را در همان راستای تحقق گام به گام سوسیالیسم می دید. از 
جروبحث هایش با مارکسیستـ  لنینیست های نوظهور وطنی می توان نتیجه گرفت که با حرکت های 
انقالبی، تندروی و اقدام مسـلحانه در جهت اسـتقرار دیکتاتوری پرولتاریا مخالف بوده؛ با این حال 
به گسـترش آگاهی در میان کارگران و دهقانان و سـپس تحریک جنبش های اجتماعی تحت الگوی 
انقالب اکتوبر باور داشـته اسـت. تأثیرپذیری اش از انقالب اکتوبر را می توان در همین اثر نیز ردیابی 
کرد. در جلد دوم چاپ جدید، به انقالب اکتوبر و وضعیت اجتماعی روس ها پیش و پس از انقالب 
اشاره می کند. در جلد دوم چاپ قدیم نیز از ظهور گروه ها و انجمن های گوناگون متمایل به چپ در 
افغانسـتان حرف می زند و در جای جای کتاب واژه ی امپریالیسـم را برای توصیف اسـتعمار غربی به 
کار می بندد.2 غبار شـاید جز اولین کسـانی بود که به درستی و همواره تأکید می ورزید که نقد و فسخ 
 به سرمایه داری منتج نمی شود و بر این اساس چیزی به نام جبر نظام مند تاریخی وجود 

ً
فئودالیسم لزوما

ندارد و می توان با رد فئودالیسم، سرمایه داری و اشکال متنوعش را نیز به باد انتقاد گرفت و در مقابلش 
ایسـتاد. چپ افغانی با این که در گفتار و نوشـتار، همواره کل سـاز وکار جهان را بر پایه ی دیالکتیک 
مائوئی لحاظ می کرد؛ اما، بسیار کم از ماتریالیسم دم می زد و تصورش این بود که این دو با هم پیوند 
چندان معقولی ندارند و در جامعه ی اسالمی بهتر آن است که از چیزهای بی خطر و یا کم خطر حرف 
زد و زیاد به پروبال مارکسیسم نپیچید. این شامل حال غبار نیز می شود. با این که بیشتر جناح های چپ 
درک درسـتی از ماتریالیسـم تاریخی، دیالکتیک و پیوند این دو نداشـتند؛ اما، هر بار از طرف جناح 
راست گرایان دینی متهم به بی دینی، ماده گرایی و جبرانگاری می شدند. در مبحث اکرم یاری به طور 
مفصـل به دیالکتیک خواهیم پرداخت؛ اما، در اینجا می کوشـیم تا درکمـان را از معنای دین در نظر 
مارکسیسـم، مفهوم ماتریالیسم و امپریالیسم گسـترش دهیم تا در آخر دریابیم که غبار چرا و چگونه 
سطرهای فوق را با چشم پوشی از روابط غیراقتصادی، مسائل جزیی فرهنگی، مباحث دینی و بر مبنای 

1. بــرای نقــد همســو بــا آرای غبــار رجــوع کنیــد بــه: نقــدی بــر اثــر افغانســتان در مســیر تاریــخ، نوشــته ی دســتگیر پنجشــیری، به 
کوشــش حبیب پنجشــیری، کابــل: پرنــد، 1396

2. رک: یادداشــت های غبــار در جلــد دوم، صفحــات 194 تــا 199، درباره ی مســائل لنینیســم نوشــته ی اســتالین، سیســتم اســتعماری 
کاپیتالیســم نوشــته ی انگلــس و راجــع بــه تاریــخ هنــد نوشــته ی مارکس.

جنگ طبقاتی صورتبندی کرده و از دل آن افغانستان در مسیر تاریخ را بیرون کشیده است. 
دین:

اولین و شاید آخرین حمله ی دین خویان، مذهبی های معتدل بی غرض، روشنفکران دینی و حتی 
لیبرالـ  پراگماتیست ها و الئیک های خودسکوالرخوانده، به مارکسیست ها از این جمله ی مارکس 
آغاز می شود: دین افیون توده هاست. مذهبی ها که مشخص است از چه زاویه ای حرف می زنند؛ اما، 
لیبرال ها و الئیک ها با فرار رو به جلو اعتراض می کنند که شما مارکسیست ها جوانب مثبت فرهنگی 
ـ هنـری و یـا تاریخی دین های بشـری را نادیده می گیرید و با یکی کـردن دین و دیانت، کلیت دین را 
منسـوخ می کنید. این که چطور از گزاره ی »دین افیون توده هاست« به این نتایج کالن دست یافته اند، 
این که کدام مارکسیسـت دین را با تمام جوانب آن به کلی انکار کرده و یا حتی این که چطور می توان 
سنجید که در زیر و بستر همین زیبایی های فرهنگیـ  هنری، آثار باستانی دینی، معماری های خالقانه 
و نقاشی ها و مجسمه های حیرت آور )که اکثرشان به حکم فرمانروایان و به دست کارگران و هنرمندان 
تهیدسـت صورت بسـته اند( هیچ خواست فردی، هیچ جنگ طبقاتی و هیچ ظلم و ستم اجتماعی و 
 پژوهشگران لیبرال و خبرنگاران گردشگر رسانه های 

ً
عقیدتی نهفته نیست، پرسش هایی ست که اساسا

جهانی قادر به پاسخگویی به آن ها هستند. ما در اینجا به طور مستقیم به هگلیان جوان رجوع می کنیم؛ 
گروهی که سبب شدند تا مارکس گزاره ی معروفش را در جوانی بیان کند. 

هگلیان جوان گروهی از هگل پژوهان بودند که در مقابل خوانش راست کیشـانه و مسیحی محور 
هگلیـان پیـری که دانشـگاه های اروپا را اشـغال کرده بودند، از هگل خوانشـی انقالبـی، غیردینی و 
ماتریالیستی به دست  دادند. البته همان طور که انتظار می رود کالمشان در لفافه و با هزاران ترس ولرز 
از دستگاه حاکم و مرجع دینی و سنت فرخنده سوزی پیچ وتاب می خورد تا سرانجام و پس از سانسور 
دسـتگاه از چـاپ می برآمـد. مهمترین نویسـندگان این گـروه دیوید فریدریش اشـتراوس، آگوسـت 
سیزکفسکی، برونو بائر، آرنولد روگه، ادگار بائر و لودویگ فوئرباخ می باشند. متأسفانه تا کنون یا بیشتر 
آثار این نویسندگان به فارسی ترجمه نشده و یا هم بد ترجمه شده  است. به همین دلیل در ابتدا به کتاب 
مشرح هگلی های جوان ویراسته ی الرنس اسپتلویچ1 رجوع می کنیم تا آرای بخشی از هگلیان جوان 

را بخوانیم. 
اشتراوس با نوشتن کتاب »زندگی عیسی«، بنا را بر آن گذاشت که سرانجام پس از جنبش اصالح 
دینی، باید برای نخسـتین بار زندگی عیسـی پیامبـر را به طور واقعی و بـه دور از تمامی خیالبافی ها و 
اسطوره سازی های بی فایده بر روی کاغذ آورد. به همین دلیل در جایی از اثرش می نویسد: »زمان آن 

1. هگلی های جوان، ویراسته ی الرنس اسپتلویچ، ترجمه ی فریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز، 1373
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رسیده است که شیوه ی نگرش تازه ای به زندگانی عیسی جایگزین دستگاه های عتیقه شده ی طبیعت گرا 
و ابرطبیعت گرا شود.« اشتراوس به این باور است که متون مقدس توان آن را دارند که خود را با شرایط 
واقعی جوامع واقعی تطبیق دهند. منتها در صورتی که ما از تفسـیر طبیعی خودگرا در مقابل تفسـیر 
اسطوره ای تاریخی و تفسیر راست کیش لفظ گرا حفاظت کنیم و بدین ترتیب دست به عقالنی سازی 
امور غیرعقالنی بزنیم. چیزی که به نظر وی در توان متون مقدس برای تطابق با جهان واقعی هست.1 

آگوسـت سیزکفسکی آثار زیادی نوشت؛ اما، به خاطر نوشـتن »پیش درآمدی بر معرفت تاریخ« 
در میان هگلیان جوان جا باز کرد. سیزکفسـکی نیز همانند اشـتراوس خود را یک هگلی سرسـخت 
می دانست و حتی بر این باور بود که چون اشتراوس با شجاعت تمام الهیات مسیحی را به نقد کشیده، 
از خود هگل نیز هگلی تر اسـت.2 از آنجا که اشـتراوس در زندگی عیسـی گفته بود »نخست باید در 
این باره وارسی شود که آیا به راستی، و تا چه میزان، زمینی که در انجیل ها روی آن ایستاده ایم، زمین 
تاریخی ستـ  یعنی واقعی ست« سیزکفسکی نیز در پیش درآمدی بر معرفت تاریخ می نویسد که »اگر 
انسان وارد جامعه می شود به آن سبب است که درون آن زاده شده است.«3 بر این مبنا نه تنها زمینی که بر 
روی آن زندگی می کنیم هیچ معجزه و عمل ماورایی و تاریخ رازآمیز و غیرواقعی ای را برنمی تابد؛ بلکه 
 با انسان های معمولی و تاریخ »واقعی« بشر بافت یافته است. سیزکفسکی در ادامه بر عینیت و 

ً
کامال

این همانی اندیشه و بودن تأکید می ورزد و برخالف تفکر ماقبل هگلی که سرانجام فلسفه را به الهیات 
مسـیحی پیوند می زد، وی ثمره ی فلسـفه را کنش اجتماعی می داند و می نویسـد: »درست همچنان 
که اندیشه و بازتابش، از هنرهای ظریف برگذشته، اکنون کردوکار و کنشگری اجتماعی از فلسفه ی 

راستین برخواهد گذشت.«4 
لودویـگ فوئربـاخ هرچـه از رویه های مسـیحی فلسـفه ی هگل دور می شـود، به همـان میزان به 
ماتریالیسم عرفانی نزدیک می شود. گذر فوئرباخ از هزارتوی هگل، او را به گذشتن از میراث هگلیان 

1. همان، صص 32 ـ 37
2. البته باید این نکته را در نظر داشت که خود هگل میان دین و الهیات تفاوت می گذاشت:

»نــزد هــگل جــوان، نطفــه ی مفهــوم پوزیتیویتــه در یــک تقابــل بســته می شــود؛ تقابــل الهیــات مســیحی عصــر هــگل بــا دیــن 
یونــان. دیــن یونــان نــزد هــگل یعنــی شــیوه ی زیســت، اخــالق، سیاســت و فرهنــگ، اســتقالل و خــودـ  فرمان فرمایــی، یــا همــان 
اتونومــی یونانیــان... از نــگاه هــگل، الهیــات یکــی از علــل ســیطره ی همــان »اخــالق نوشــته بــر کاغــذ« اســت کــه عرصــه را بــر 
دیــن راســتین تنــگ نمــوده اســت... دیــن ابژکتیــو محتــوای جدل هــای کالمــی و فقهــی و آموزه هــای الهیاتــی بی روحــی اســت 
کــه بعضــاً در هیئــت احــکام جزمــی خشــک و ســرد ظاهــر می گردنــد، و مصــداق همــان اخــالق بی جــان نوشــته بــر کاغذنــد. 
از ســوی دیگــر، دیــن ســوبژکتیو ـ یــا همــان دیــن حقیقــی ـ دینــی اســت کــه در »دل« ســوژه جــای گرفتــه، بــا احساســات او 

درهم تنیــده و از ایــن طریــق در نفــس زندگــی او حلــول کــرده اســت«
پژوهشی در مفهوم پوزیتیویته در فلسفه ی دین هگل، حامد صفاریان، تهران: پروبلماتیکا، 1395، صص 53 تا 61 

3. همان، ص 62
4. همان، ص 80

جوان نیز ناگزیر سـاخت. در کتاب »به سـوی نقد فلسـفه ی هگل« بر منطق گفتار سیزکفسـکی پای 
می فشارد و تأکید می کند که حقیقت در رابطه و نسبت میان تفکر و واقعیت عینی شکل می گیرد: »هر 
تعیـن فکـری برابرنهادی، ضدی دارد. حقیقت نه در یگانگی با خـالف خویش، بلکه در رد آن یافت 
می شـود. دیالکتیک، تک گویه ی اندیشه ورزی با خویشتن نیست، بلکه گفت وگوی بین اندیشه ورزی 
و واقعیت مجرب است.«1 با این که در »ذات مسیحیت« می کوشد تصویری وحدت بخش از خدا به 
دسـت دهد: »برای غنی کردن خدا، انسـان باید فقیر شود. برای آن که خدا همه چیز باشد، انسان باید 
هیچ باشد. اما او می طلبد که در خود هیچ باشد، چرا که آنچه او از خود می گیرد گم نمی شود، در خدا 
نگه داشته می شود.«2 اما در »برنهاده های مقدماتی برای بازسازی فلسفه« چنین حکم می کند که »هر 
که نتواند دسـت از فلسـفه ی هگل بردارد، نمی تواند دسـت از یزدان شناسی بردارد... فلسفه ی هگل 

آخرین پناه جای و آخرین پشتوانه ی بخردانه ی یزدان شناسی است.«3 
انگلـس و مارکـس حکـم فوئرباخ را رد و تأیید کردند. از سـویی با گفتن این که دیـن برای توده ها 
افیون و برای نخبگان جدلی بی پایان در سطح اندیشه و برای اندیشه است، از آن دست کشیدند و از 
سوی دیگر با نفی هگل، فلسفه اش را ترفیع4 دادند. مارکس در دست نوشته ها درباره ی فوئرباخ چنین 

می گوید: »دستاوردهای بزرگ فوئرباخ عبارت است از:
1- این برهان که فلسفه چیزی بیش از مذهب نیست که به اندیشه درآمده و در اندیشه گسترش یافته 

و بنابراین به عنوان شکل و شیوه ی دیگری از هستی بیگانه ی ذات آدمی محکوم می گردد؛
2- بنیان نهادن ماتریالیسمی راستین و عملی واقعی. فوئرباخ رابطه ی اجتماعی »آدمی با آدمی« را 

اصل بنیادی نظریه قرار داده است. 
3- ضدیت با نفی در نفی که ادعا می شـود ایجاب مطلق، ایجاب خود ـ پشـتیبان و یا به عبارتی 

ایجاب متکی به خود است.«5

1. همان، ص 113
2. همان، ص 154
3. همان، ص 174

ــان انگلیســی. البتــه برخــی از مترجمــان  ــه زب ــان آلمانــی و Transcendent ب ــه زب 4.پانوشــت حســن مرتضــوی: Aufheben ب
انگلیســی ایــن واژه را بــه Sublate برگردانده انــد. مرحــوم دکتــر حمیــد عنایــت بــرای ایــن واژه کــه هــم بــار منفــی بــه معنــای 
ــه  ــا توجــه ب ــه معنــای نگــه داشــتن دارد، واژه ی »انحــالل« را پیشــنهاد کــرده اســت. امــا ب ــار مثبــت ب ازمیــان برداشــتن، هــم ب
توضیــح ویراســتار انگلیســی کتــاب، مــراد از aufheben عملــی ســلبیـ  ایجابــی اســت کــه بــا آن مقولــه ای منطقــی یــا شــکلی از 
طبیعــت یــا روح، مقولــه ای پایین تــر را نفــی می کنــد. امــا »حقیقــت آن را در وضعیتــی باالتــر بــه انضمــام خــود درمــی آورد« کــه 

در ایــن حالــت واژه ی »انحــالل« وافــی بــه مقصــود نیســت. مــا از واژه هــای فرارفتــن و فــراروی اســتفاده کرده ایــم. 
دست نوشته های اقتصادی و فلسفی )1844(، کارل مارکس، ترجمه ی حسن مرتضوی، تهران: نشر آگه، 1381، ص 231 

و من معادلی را که حسام سالمت گزیده دقیق تر یافته ام: ترفیع
5. همــان، ص 230 البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه بعدهــا مارکــس، فوئربــاخ را بــه همــان دلیلــی کــه در بــاال ذکــر کردیــم ـ 

گرایــش بــه ماتریالیســم عرفانــی ـ بــه کلــی کنــار زد.
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 و یا انگلس می نویسد که »راه تکامل فوئرباخ راه تکامل یک نفر هگلی است به سوی ماتریالیسم 
)راست است که وی هرگز یک هگلی ارتدوکس نبود(. او در مرحله ی معینی از این تکامل، به گسستن 
کامل با سیسـتم ایده آلیسـتی سلف خود دست زد و سرانجام با نیرویی بازنداشتنی بر این نکته وقوف 
حاصل کرد که ازلیت هگلی »ایده ی مطلق« و »تقدم وجود مقوالت منطق« بر پیدایش زمین، چیزی 
جز بقایای پندارآمیز ایمان به خالق ماوراء طبیعت نیسـت و جهان مادی که به وسـیله ی حواس قابل 
درک اسـت و ما خود بدان متعلقیم، یگانه جهان واقعی اسـت و شـعور و تفکر ما، هر قدر هم مافوق 
حواس به نظر آید محصول یک ارگان مادی، جسـمانی یعنی مغز اسـت.«1 این راه تکامل، از مسـیر 
الهیات مسیحی، تحقیر زندگی مادی و زندگی در زندان افکار قرون وسطایی به درک واقعیت عینی، 
درک کنش اجتماعی و عاملیت بشری می گذشت. برای مارکس فوئرباخ، پایان جدال با دین بود. از 
این پس دین دیگر نفی نمی شـد؛ چرا که پیش از آن فسـخ شده بود. در نظر مارکس دین یعنی پدیده، 
 در سطح اندیشه حلول کرده و در همان سطح نیز غروب می کند و هیچ تأثیر 

ً
رویه و یا فرهنگی که صرفا

مثبت، مستقیم، کارساز یا دوامداری بر زندگی مادی بشر ندارد و نه تنها نمی تواند مشکالت مادی بشر 
 از جنس دیگری ست و با هستی بشری بیگانه است. و در نظر انگلس 

ً
را حل وفصل کند؛ بلکه اساسا

دین یعنی جهانی وهم آلود و افسانه ای که با جهان واقعی هیچ سنخیتی ندارد.2 اکنون باید پرسید مگر 
چه می شود که دین در سطح اندیشه ظهور کرده باشد؟ هیچ. اما مارکسیسم به این دلیل به دین بهایی 
نمی دهد که معضالت بشری را در جای دیگری می بیند. مارکسیسم از جنگ طبقاتی در تاریخ حرف 
می زند؛ از اختالف طبقاتی و تأثیر آن بر زندگی مادی بشر؛ مارکسیسم بر این باور است که این زندگی 
 زندگی مادی بشـرـ  اسـت که به همه چیز به شـمول دین، فرم می دهد. مشـکل 

ً
مادی بشـرـ  و صرفا

مارکسیسم با اندیشه نیست؛ مشکل از آن مناسباتی ست که از زیربنای جوامع فوران می کند و به اندیشه 
ـ هر اندیشه ایـ  در سطح شکل می دهد.3

1. لودویــگ فوئربــاخ و پایــان فلســفه ی کالســیک آلمانــی، فریدریــش انگلــس، ترجمــه ی محمــد پورهرمــزان، برلین: حــزب توده ی 
ایــران، 1388، ص 20

2. بــرای دریافــت دیدگاهــی اگــر نــه متضــاد، دســت کم متفــاوت بــا کارکــرد دیــن در نظــر مارکسیســم، بــه اثــر کالســیک ماکــس 
وبــر »اخــالق پروتســتانی و روح ســرمایه داری« رجــوع کنیــد. بــه طــور مثــال مفهــوم معــروف وبــری »Beruf« می توانــد مخالفتــی 

صریــح با دیــدگاه مارکسیســتی باشــد:
ــه  ــی ب ــد کــه تقســیم کاتولیکــی احــکام اخالق »مفهــوم beruf بیانگــر آن جــزم محــوری همــه ی شــاخه های پروتســتانی گردی
ــه  ــل[ ب ــوی ]و توس ــات دنی ــن از اخالقی ــر رفت ــا فرات ــه ب ــندانه ن ــی خداپس ــود. زندگ ــرد می نم ــادات آن را ط ــتورات و ارش دس
ریاضت کشــی زاهدانــه، بلکــه فقــط بــا انجــام وظایــف دنیــوی کــه جایــگاه هــر فــرد در زندگــی بــرای وی مقــرر کــرده اســت 

ــت.  ــف« ]Beruf[ اوس ــان »تکلی ــن هم ــد و ای ــر می باش میس
ــران:  ــری کاشــانی، ته ــم رشــیدیان و پریســا منوچه ــر، ترجمــه ی عبدالکری اخــالق پروتســتانی و روح ســرمایه داری، ماکــس وب

ــی، 1385، ص 80  ــی و فرهنگ ــارات علم ــرکت انتش ش
3. بــرای نقــدی وطنــی از »دیــن افیــون توده هاســت« بــه رســاله ی »دیــن تریــاک نیســت!« اســماعیل مبلــغ رجــوع کنیــد. مبلــغ در 
ــا ایــن گفتــه اش از تاریــخ ادیــان بــه کلــی بی اطــالع بــوده و یــا هــم انحــراف  صفحــه ی 19 ادعــا می کنــد کــه یــا مارکــس ب

ماتریالیسم:
مفهوم دیگری که در شیوه ی تاریخ نگاری غبار به کارش آمد عبارت ماتریالیسم تاریخی بود. غبار 
این مفهوم را در بررسی تاریخ افغانستان به کار انداخت و برای نخستین بار، در عوض مشیت الهی و 
قضا و قدر، خواسـت شـاهانه، شـانس و اقبال و چرخ روزگار و مفاهیم پادرهوایی از این دست، روح 
ماتریالیسـم را به کالبد تاریخ افغانسـتان دمید. در اینجا می خواهیم به یکی از قدیمی ترین متونی که 
ماتریالیسـم و ماتریالیسـم تاریخی را به کارگران و دهقانان آموزش می داد و در اواسـط قرن بیستم به 
فارسی ترجمه شد، اشاره کنیم. به احتمال قوی غبار کتاب »اصول مقدماتی فلسفه« را مطالعه کرده 
بود. این کتاب به زبان بسیار ساده نوشته شده و کل مبحث ایده آلیسم آلمان، سوسیالیسم فرانسه، اقتصاد 
سیاسـی انگلیس، نظریه ی ارزش مارکس و مفاهیمی چون ماتریالیسـم و دیالکتیک را تشـریح کرده 

است. پولیتسر در ابتدای کتاب می نویسد که »احتجاجات ایده آلیستی شامل این موارد است:
- روح خالق ماده است.

- جهانی خارج از فکر ما موجود نیست. 
- تصورات ما خالق اشیاء است.«1 

مشخص است که بزرگترین منبعی که پولیتسر در اختیار داشته و مدام به آن رجوع می کرده، کتاب 
»ماتریالیسـم یا امپریوکریتیسیسـم« لنین بوده اسـت. اما پیش از آن که به آن کتاب مراجعه کنیم، بهتر 
است ببینیم که پولیتسر در مقابل ایده آلیسم برکلی چه ماتریالیسمی را قرار می دهد: »به طور خالصه 

می گوییم که ماتریالیسم در قبال مسئله ی اساسی فلسفه تأیید می کند که:
- ماده موجد روح است و از طریق علمی هرگز روح بی ماده دیده نشده.

- ماده در خارج از ذهن موجود اسـت و احتیاجی به ذهن و روح برای هسـتی خود ندارد و دارای 
وجود خاص خود است و لذا برخالف قول ایده آلیست ها تصورات ما خالق اشیاء نیست، بلکه اشیاء 

موجد تصورات ماست. 
- علم از طریق تجربه، شناخت اشیاء را برای ما ممکن می سازد و تصوری که از ماده و جهان داریم 
بیش از پیش صحت دارد؛ زیرا به کمک علم می توانیم معلومات خود را دقیق سازیم و مجهوالت را 

مســیحیت دوره اش را الگــوی نهایــی تمــام ادیــان دانســته اســت. در صفحــه ی 31 بــه کتــاب »فلســفه ی حــق« هــگل اشــاره می کند 
و می نویســد تصــور هــگل ایــن بــوده کــه خــدا در چارچــوب دولــت ســیر و ســیاحت می کنــد و بــه نوعــی دولــت تعیــن خــدا 
بــر زمیــن اســت. در صفحــه ی 35 نیــز می نویســد: »مارکس گرایــان در عرصــه ی تئــوری خــدا را انــکار کردنــد و در مقــام اثبــات 

رب النــوع افــل فناپذیــری را بــه نــام »رهبــر، زعیــم، صــدر و منشــی حــزب« اطاعــت و پرســتش نمودند.«
دین تریاک نیست، اسماعیل مبلغ، تهران: ارگان نشراتی سیدجمال الدین حسینی، 1363

1. اصول مقدماتی فلسفه، ژرژ پولیتسر، نشر انترنتی: حزب کار ایران )توفان(، 1383، ص 18
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کشف کنیم.«1 
لنین در ماتریالیسـم و امپریوکریتیسیسم، یک ماتریالیست سرسـخت است و آن قدر بر حکمیت 
 امپریوکریتیسیسم 

ً
گزاره های باال تأکید می ورزد که می توان او را ماتریالیستی دگم اندیش لقب داد. مثال

را چنین خالصه می کند: »جهان احساس ماست.«2 اما خود هنگامی که از ماتریالیسم صحبت می کند، 
می کوشـد تا نظام اندیشـگانی را به طور کامل و جامع در نظم و قوانین فیزیک و طبیعت جای دهد و 
این را با آن و آن را با این بخواند. مفهوم »حرکت« نقطه ی اتکا و پیوند قوانین طبیعت و فکر محسوب 
می شود: »در لودویگ فوئرباخ نیز می خوانیم:... قوانین عمومی حرکت خواه در جهان خارجی و خواه 
در اندیشه ی انسانی، در ماهیت امر یکسانند، لیکن از لحاظ بیان خود تا آنجا ذهن انسان می تواند آنان 
 در تاریخ انسان نیز این قوانین 

ً
را آگاهانه به کار بندد متفاوتند. در حالی که در طبیعت و تا کنون اکثرا

خود را به نحوی ناآگاهانه به شکل یک ضرورت خارجی در میان رشته ای از تصادفات ظاهری اظهار 
می کننـد...«3 در ادامـه، بـه دو مفهوم متافیزیکی کانتی یعنی زمان و مکان می تازد و سـعی می کند تا 
نشان دهد که این دو بخشی از واقعیت عینی جهان ما هستند. در پایان کتاب نیز می نویسد که »تمایز 
اساسی بین ماتریالیست و طرفدار فلسفه ی ایده آلیسم در این واقعیت نهفته است که ماتریالیست در 
کل احساس، ادراک، ایده و ذهن انسان را به عنوان تصویری از واقعیت عینی در نظر می گیرد. جهان، 
حرکت این واقعیت عینی اسـت که توسـط شـعور ما منعکس شده اسـت...، مفهوم ماده چیزی جز 
واقعیت عینی را بیان نمی کند که در احساس من به من داده شده است.«4 لنین سال ها بعد و در کتاب 
دفترهای هگل بازهم به تعریف ماده و ماده گرایی بازمی گردد؛ اما این بار نه به عنوان یک ماتریالیست 
سرسخت، بلکه به عنوان کسی که قرار است »قانون حرکت« را در عینیت زندگی مادی به کار اندازد 
و پیوند دقیقی میان ماتریالیسم و دیالکتیک برقرار سازد. بنابراین، برای تعریف ماده از علم منطق هگل 
کمک می گیرد: »... ماده... پایه یا شالوده ی واقعی صورت است. اگر تمامی تعینات و صورت چیزی 
را نادیده بگیریم، ماده ی نامتعین باقی می ماند. ماده انتزاع ناب است. )ماده نمی تواند دیده یا حس شود 
و غیره، آنچه دیده یا حس می شـود، ماده ی متعین اسـت، به بیان دیگر وحدت ماده و صورت...(«5 و 
در جایی نتیجه می گیرد که »مفاهیم عالی ترین محصول مغز هستند، عالی ترین محصول ماده.«6 پس 

1. همــان، ص 28. همچنیــن در صفحــه ی 45 کتــاب می نویســد کــه »آنچــه کــه ماده گرایــان راجــع بــه مــاده تصریــح می کننــد: 
1. مــاده در زمــان و مــکان وجــود دارد. 2. مــاده در حرکــت اســت.« 

ــی  ــه ی مؤسســه ی مطبوعات ــورگ: هیئــت تحریری ــوی، هامب ــی غالم رضــا پرت ــن، بازبین 2. ماتریالیســم و امپریوکریتیسیســم، و.ا. لنی
ــیا، 2010، ص 71 آس

3. همان، ص 123
4. همان، ص 213

5.دفترهــای فلســفی )دفترهــای هــگل(، والدیمیــر ایلیــچ لنیــن، ترجمــه ی حســن مرتضــوی، تهــران: روزبهــان، 1392، صــص 142 
و 143 

6. همان، ص 176

هنگامی که واقعیت جهان عینی ثابت و قوانین حرکت کشف شده، نسبتی در این میان نهفته است که 
می توان و باید با آن هستی بشری را نیز افشا ساخت. همان طور که وجود اضداد سبب تحرک در مواد 
می شـود، این اضدادـ  بنا بر قوانین عام حرکتـ  باید علت تحرک اجتماعی نیز باشـند. آلتوسر برای 

تلخیص نظریه ی ماتریالیستی شناخت، رابطه ی جز به کل را به نفع رابطه ی کل به جز فسخ می کند:
- شـکل های پسـت تر حیات )برای مثال: ذرات فیزیکی( برای تعیین اشـکال برتر قابل اسـتفاده 

 آزادی
ً
نیست؛ مثال

- برعکس شـکل های برتر حیات )برای مثال: وجود بیولوژیک آگاهی( به وسـیله ی ساختارهای 
نگه دارنده  و تقویت کننده ی شان )شرایط فیزیکی و کیمیایی، و اجتماعی و بیولوژیک( پدیده آمده اند. 

به هنگامی که نسـبت میان ماده با ماده، ماده با آگاهی و آگاهی با ماده تعیین می شـود، برآیند این 
ترکیب در زیر سایه ی هگل، باید نسبتش را با تاریخ نیز دریابد. در اینجاست که ماتریالیسم ـ آن هم 
ماتریالیسـم دفترهای هگلـ  با تاریخ یک جا می شـود. چون پیش از این نشـان دادیم که هیچ دسـت 
ماورایی در زندگی بشر دخالت ندارد و چون در اینجا با این گزاره مواجه می شویم که علت و معلول 
همه چیـز، چیزهایی سـت که در درون همیـن جهان ما، همین جهان مادی نهفته  اسـت، بنابراین اگر 
خواسـته باشـیم وضعیت بشر را توضیح دهیم به همان حکم همیشـگی دست خواهیم یافت: عمل 
توده ها متناسب با افکارشان است و این افکار محصول زندگی مادی است و این زندگی مادی طبقاتی 
را می سـازد که توده ها از آن برخاسـته اند و تاریخ شاهد برخورد این طبقات با یکدیگر است. آلتوسر 
معتقد است که مارکس از ماتریالیسم تاریخی به عنوان سالح استفاده کرد و هدفش ایجاد موازنه میان 
ماتریالیسم تاریخی و مفاهیم ایده آلیستی تاریخ بود: »او می خواست علم تاریخ را بیابد و نه »خود ـ 
آگاهی« انسان ها را و یا »هدف های ایده آل و آرمانی تاریخ« ]مانند[ »تحقق آزادی«، همخوان کردن و 
آشتی »ماهیت انسانی« با خودش و غیره؛ بلکه می خواست بر پایه ی دیالکتیک مادی نیروهای تولید 
و روابـط تولیـدی، »موتـور« ]حرکت تاریخ[ را بیابد که در تحلیل نهایـی آن را تکامل تاریخی معین 
می کند.«1 اگر برای غبار نیروهای تولید مهم نبود و هرگز آن ها را در اثرش لحاظ نکرده بود، پس چرا 
در سراسـر کتاب افغانسـتان در مسـیر تاریخ از تضاد طبقاتی میان فئودال ها و مالکین و تجار دالل با 
»قوای بشری« دهقانان، کارگران و کسبه کاران مثال می آورد؟ اگر غبار درک درستی از تکامل تاریخی 
نداشت و نمی دانست که ماتریالیسم تاریخی در عمل چطور تحقق می یابد، چگونه توانست از پس 
تحلیل افسون زدایی شده ی تاریخ افغانستان برآید و نشان دهد که این تاریخ، تاریخ سرکوب کارگران 
و دهقانـان و زنـان و قشـر زحمتکش و محروم جامعه بوده و اگر توده هـا پراتیک نهفته در دل نظریه ی 

1. علم و ایدئولوژی، لویی آلتوسر، ترجمه ی مجید مددی، تهران: نیلوفر، 1396، ص 106
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مارکسیستی را دریابند، می توانند سرنوشت شان را به کف گیرند و پس از این، تاریخ شان را خودشان 
رقـم بزننـد؟ در نظر غبار تاریخ چیزی نیسـت که باید آن را به چرخ روزگار سـپرد. تاریخ گذشـته ای 
مسـدود شـده و سپری شده نبود؛ گذشته ای امتدادیافته به حال و تحقق یافته در آینده بود. تاریخ حتی 
روال غیرقابل درک از رویدادها و رخدادهای پیش بینی ناپذیر، غیرقابل تصور و دور از دسترس نیز نبود. 
تاریخ در نظر غبار آینده ای بود که در دسـتان خلق های امروز قرار دارد. کافی سـت که دستانشان را به 
دست یکدیگر بسپارند و به این تاریخ، به این گذشته ی امتداد یافته تحقق بخشند. و این یعنی وحدت 
نظریه و عملی که لوکاچ آن را چنین خالصه می کند: »وحدت نظریه و عمل، که پیش شـرط کارکرد 

انقالبی نظریه است، فقط هنگامی امکان پذیر می شود که امور زیر تحقق یابند:
- کسـب آگاهی به گام قطعی فرایند تاریخی به سـوی پایان شایسـته ی خود بدل شـود )پایانی که 

ساخته ی اراده ی بشر است اما تابع اختیار یا ابداع ذهن انسان نیست(
- کارکرد تاریخی نظریه امکان عملی برداشتن این گام را فراهم آورد

- وضعیتی تاریخی به وجود آمده باشد که در آن شناخت دقیق جامعه، برای طبقه ای معین، شرط 
فوری اظهار وجود او در مبارزه باشد

- برای این طبقه، شناخت خویشتن در عین حال به معنای شناخت درست تمامی جامعه باشد و 
در نتیجه این طبقه در جریان چنین شـناختی در عین حال به فاعل )سـوژه( و موضوع شناخت )ابژه( 
بدل شود و بدین ترتیب نظریه، احاطه ی بی واسطه و دقیقی بر فرایند انقالب اجتماعی داشته باشد.«1     

امپریالیسم:
نه تنها غبار که اکثر چپ گرایان افغانستان در آثارشان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به امپریالیسم 
اشـاره کرده اند. در نشریه ی خلق این مفهوم چنین تعریف شده است: »عالی ترین و آخرین مرحله ی 
سرمایه داری که از اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم آغاز شد. امپریالیسم سرمایه داری آن مرحله ای ست 
 هوختیف و غیرهـ  جای 

ً
که تسـلط انحصارات و سـرمایه ی مالی برقرار شـده و صدور سـرمایهـ  مثال

مهمی را اشغال می کند.« این تعریف بسیار دقیق و بجاست و نشان می دهد که چپ افغانستان درک 
درستی از تعریف لنینی امپریالیسم در سر داشته است. منتها مشکل اینجاست که تعریف اقتصادی از 
امپریالیسم نه در آثار غبار و نه در نوشته ها و اعالمیه های سایر چپ گرایان هرگز درست به کار نیافتاد و 
از این لحاظ کتاب »چگونگی پیدایش و رشد بورژوازی در افغانستان« نوشته ی سرخا یک استثناست. 
می توان ادعا کرد که غبار با مقاله ی »اقتصاد ما« به تحلیل اقتصادی امپریالیسم نزدیک شده بود. اما، 
در کتاب »افغانستان در مسیر تاریخ« با همان تعریف عامیانه و البته سیاسی امپریالیسم روبه رو هستیم. 

1. تاریخ و آگاهی طبقاتی، جورج لوکاچ، ترجمه ی محمدجعفر پوینده، تهران: تجربه، 1377، ص 92

این تعریف عامیانه چنین صورتی دارد:
- در برابر کشورهای سوسیالیستی کشورهای امپریالیستی قرار دارند.

 غربی اند.
ً
- کشورهای امپریالیستی عموما

-  امپریالیسم یعنی استعمار
- غربی ها با استعمار و غارت شرقی ها توسعه یافتند. 

- استعمار نو یعنی شیوه های تازه ی استعمار و غارت، بدون حمله یا تهدید نظامی و با استفاده از 
ابزارهای فرهنگی و چیزهایی از این دست. 

این برداشت ها از امپریالیسم نادرست نیستند؛ اما، ناکافی و ابترند. ما در اینجا می کوشیم با کتابی 
که در دهه ی پنجاه شمسـی به دسـترس عموم چپ گرایان افغانسـتان قرار گرفت، مبحث امپریالیسم 
را بشـکافیم. لنیـن پس از نـگارش کتاب دفترهای هـگل، در 1916 »امپریالیسـم باالترین مرحله ی 

سرمایه داری«1 را نوشت. تأکید لنین بر فسخ رقابت در بازار آزاد به سود انحصارات بازار است: 
- سـال های 60 و 70 باالتریـن و آخریـن مرحله ی تکامل رقابت آزاد اسـت. انحصارها فقط در 

 نامشهودی هستند. 
ً
حالت جنینی تقریبا

- پس از بحران سـال 1873 دامنه ی تکامل کارتل ها وسـعت می گیرد ولی هنوز در حکم اسـتثنا 
هستند و هنوز استوار نشده و پدیده ی گذرایی را تشکیل می دهند. 

- رونـق پایـان قـرن 19 و بحران سـال های 1900ـ  1903؛ کارتل ها به یکی از ارکان تمام زندگی 
اقتصادی مبدل می شوند. سرمایه داری به امپریالیسم تبدیل می گردد.2 

بنابراین در نظر لنین، تبدیل رقابت آزاد به انحصارات به معنای گذار سرمایه داری کهن به امپریالیسم 
 نام 

ً
است. همان طور که دیده می شود، امپریالیسم برخالف تصور برخی از چپ های افغانستان، صرفا

 باالترین مرحله ی تکوین اقتصاد سرمایه داری ست. چون 
ً
دیگری از اسـتعمار نیست، بلکه مشـخصا

این مسـئله به درسـتی دریافت نشـد و به دقت مورد تحلیل قرار نگرفت، امپریالیسم در میان شماری 
از چپ های ما به عنوان یک دشـنام به طرف مقابلـ  به ویژه و به طور کل خطاب به کشـورهای غربی 
ـ کاربرد پذیرفت. لنین در ادامه شاخصه های عمده ی تفاوت میان سرمایه داری کهن و امپریالیسم را 

چنین برجسته می سازد: 
»خصوصیت سرمایه داری به طور کلی عبارت است از جدایی مالکیت بر سرمایه از سرمایه گذاری 
در تولید، جدایی سرمایه ی پولی از سرمایه ی صنعتی یا تولیدی، جدایی تنزیل بگیر که فقط از محل 
 در اداره ی سرمایه شرکت 

ً
درآمد سرمایه ی پولی زندگی می کند از کارفرما و کلیه ی کسانی که مستقیما

1. امپریالیسم باالترین مرحله ی سرمایه داری، و. ا. لنین، اداره ی نشریات مسکو: 1949
2. همان، ص 6
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دارند. امپریالیسـم یا سـیادت سرمایه ی مالی1 عبارت اسـت از آن مرحله ی عالی سرمایه داری که در 
آن این جدایی دامنه ی عظیمی به خود می گیرد. تفوق سـرمایه ی مالی بر کلیه ی اشـکال دیگر سرمایه 
معنایش موقعیت تسلط آمیز تنزیل بگیران و الیگارشی مالی و نیز به معنای آن است که عده ی قلیلی از 
کشورهای دارای »قدرت« مالی از سایر کشورها متمایز شوند.«2 چطور چنین تغییری شکل می گیرد؟ 
ابتدا تمرکز در تولید و رقابت در بازار سبب تجمع و تمرکز سرمایه به دست چند فرد و بنگاه تجاری 
می شود. این بنگاه ها با همکاری یکدیگر می کوشند انحصارات تولیدات، بازارهای فروش و واردات و 
صادرات را در دست گیرند. به این صورت به مرور زمان چون شرکت های کوچک توان مقابله با آن ها 
را ندارند، بلعیده می شوند.3 بخشی از این روند، به دست بانک های بزرگ تحقق می یابد. بانک های 
زنجیره ای و کالن، ابتدا با اشتراک در سرمایه ی بانک های کوچک، آن ها را تابع خود ساخته و سپس 
با دخالت در بازار و خرید و مبادله ی سهام و تحکیم سامانه ی وام دهی، بر نظام بانک داری، مسکن، 
واردات و صادرات خیمه می زنند. لنین نظام شـراکت میان شـرکت ها و همچنین بانک های کالن را 
فسادآفرین می خواند و می گوید که در این نظام، شرکت مادرـ  که سایر شرکت ها را مغلوب و از دور 
رقابت خارج ساختهـ  با این که همواره به شرکت های دختر وام می دهد و آن ها را تحت قیود خود نگه 
 بی طرف است. »سیستم شراکت 

ً
می دارد؛ اما در قبال تخطی ها، فساد و سقوط شرکت های دختر کامال

نه تنها موجب افزایش عظیم قدرت انحصارطلبان است، بلکه عالوه بر آن به آن ها اجازه می دهد بدون 
 
ً
مجازات به هر عمل مظنون و کثیفی مبادرت ورزند و مردم را بچاپند؛ زیرا، رهبران شرکت مادر رسما

یعنی به موجب قانون در مقابل اعمال شرکت دختر که مستقل محسوب شده و به توسط آن ها می توان 
هر کاری را از پیش برد، هیچ گونه مسئولیتی ندارند.«4 در این میان کارتل ها شرایط فروش و پرداخت 

ــد، تشــکیل انحصارهایــی کــه در  ــارت اســت از: تمرکــز تولی ــی و مضمــون ایــن مفهــوم عب 1. »تاریــخ پیدایــش ســرمایه ی مال
ــت.« ــا صنع ــا ب ــا جــوش خــوردن بانک ه ــن ی ــد؛ درآمیخت ــود می آین ــه وج ــز ب ــن تمرک ــد ای نتیجــه ی رش

همان، ص 15 
2. همان، صص 18 و 19

3. لنیــن می گویــد کــه اتحادیه هــای صاحبــان انحصــارات معمــوالً بــرای انســجام خویــش و بــه حاشــیه رانــدن رقبــا دســت بــه 
ــد:  ــی می زنن ــن اقدامات چنی

محروم ساختن از مواد خام
محــروم ســاختن از بــازوی کارگــری بــه وســیله ی »آلیانس هــا« )یعنــی بــه وســیله ی قراردادهــای ســرمایه داران بــا اتحادیه هــای 

ــاره ی آن کــه ایــن اتحادیه هــا فقــط در بنگاه هــای کارتلــی شــده کار قبــول نماینــد.  کارگــری درب
محروم ساختن از وسایل حمل ونقل

محروم ساختن از بازار فروش
قرارداد با خریدار درباره ی این که خریدار فقط با کارتل ها روابط بازرگانی داشته باشد. 

تنزل از روی نقشه ی قیمت ها
محروم ساختن از اعتبار

اعالم تحریم
4. همان، 16

محصول را با یکدیگر درمیان می گذارند. مناطق عرضه و فروش کاال را میان خود تقسیم می کنند و 
حتی مقدار محصولی که باید تولید شود، بهایی که باید مشتری بابت آن بپردازد و میزان سود حاصل 

از آن را با مشوره ی همدیگر تعیین می کنند. 
امپریالیسـم به طور مسـتقیم و غیرمستقیم بر روی نیروهای تولید و سرمایه داران کهنه کار نیز تأثیر 
 برخالف منطق بازار آزاد، در امپریالیسم کارفرمایان دیگر افرادی پراکنده و خودمختار 

ً
می گذارد. مثال

و بی خبر از جریان بازار نیستند. »سرمایه داری در مرحله ی امپریالیستی خود به جامع ترین وضعی به 
 جنبه ی اجتماعی می دهد و سـرمایه داران را علی رغم اراده و شـعور آنان به یک نوع نظام 

ً
تولید کامال

اجتماعی نوینی می کشاند که عبارت است از مرحله ی انتقال از آزادی کامل رقابت به اجتماعی شدن 
کامل.«1 نیروی آموزش دیده ی کارگری به انحصار شرکت های کالن درمی آید. بهترین مهندسان اجیر 
می شوند. پژوهشگران، سروی کنندگان و صاحب نظران دور هم جمع شده و برای بهره برداری بهینه 
از منابع خام کشـورها با هم مشـورت می کنند. راه ها ساخته می شود. راه آهن به کار می افتد و بهترین 
کشتی ها به دورترین نقاط جهان فرستاده می شوند. امپریالیسم برای ردیابی بازارهای فروش، کل جهان 
را می پیماید. منابع کشورهای ضعیف را سنجش می کند. شرکت ها با کمک دولت های شان این منابع 
را به قهر یا رضایت طرف مقابل تصاحب می کنند. دولت هایی که دارای قدرت نظامی اند، از طریق 
بانک ها به کشـورهای فقیر وام می دهند و در مقابل منابع، نیروی کار ارزان و سـایر امکانات شان را به 
بهایی بسـیار ناچیز به دسـت می گیرند. این وام دهی بخشی از منطق »صدور سرمایه« در امپریالیسم 
اسـت. »صدور کاال صفت مشـخصه ی سـرمایه داری سـابق بود کـه در آن رقابت آزاد تسـلط کامل 
داشـت. صفت مشـخصه ی سـرمایه داری نوین که در آن سـیادت با انحصارهاسـت، صدور سرمایه 
اسـت.«2 سرمایه هیچ مرزی نمی شناسد و به همه جا سـرازیر می شود. کشورهای کم توسعه به دلیل 
نبود زیرساخت ها و برای راه اندازی طرح های توسعه ای، به وام های چشمگیر کشورهای امپریالیستی 
به شـدت وابسته اند. این وابستگی برای صاحبان انحصارها فرصتی طالیی محسوب می شود. آن ها 
»ارتباط« امپریالیسم را جایگزین »رقابت« در بازار آزاد می کنند. به همین دلیل لنین می گوید که در 
جریان عقد قرارداد، کشـور وام دهنده کشـور نیازمند را مجبور می سازد تا پای ماده ای که در آن خرید 
تولیدات کشـور وام دهنده مسـجل شـده نیز امضا بزند. با این حال سیاست استعماری امپریالیسم با 
اسـتعمار کهن تفاوت دارد. نخسـتین مورد در سبقه ی تاریخی این دو می باشد. قدامت استعمارگری 
حتی به روم باستان بازمی گردد. اما سیاست استعماری امپریالیستی از اوایل قرن بیستم آغاز می شود 
و در جنـگ جهانـی اول بـه اوج خود می رسـد. این دو در بنیان و خاسـتگاه نیـز از یکدیگر متفاوتند. 

1. همان، ص 7
2. همان، ص 20
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امپریالیسـم بر پایه ی »سـیادت اتحادیه های انحصاری کارفرمایان بزرگ« شکل گرفته، در حالی که 
 مرامش کشورگشایی، بیگاری و برده گیری، جمع آوری حاصالت و مالیات زمین 

ً
استعمار کهن اساسا

 استعمار امپریالیسم مبنایی قراردادی و ارتباطی دارد؛ 
ً
و کنترل آبراه ها و شاهراه های بزرگ بود. معموال

اما استعمار کهن همواره بر نیروی نظامی و زور و فشار استوار بود. در کل و با درنظرداشت آنچه که در 
باال ذکر شد، لنین مفهوم امپریالیسم را چنین خالصه می کند:

- تمرکـز تولید و سـرمایه که به آن چنان مرحله ی عالی تکامل رسـیده کـه انحصارهایی را که در 
زندگی اقتصادی نقش قاطعی باز می کنند به وجود آورده است؛

- درهـم آمیختـن سـرمایه ی بانکی با سـرمایه ی صنعتی و ایجاد الیگارشـی مالی بر اسـاس این 
»سرمایه ی مالی« 

- صدور سرمایه که از صدور کاال متمایز است اهمیت بسیار جدی کسب می نماید.
- اتحادیه های انحصاری بین المللی سرمایه داری که جهان را تقسیم نموده اند پدید می آید.

- تقسیم ارضی جهان از طرف بزرگترین دول سرمایه داری به پایان می رسد.1 
همان طور که در ابتدا گفتیم، مفهوم امپریالیسـم در میان روشـنفکران ما در عوض آن که تبدیل به 
 به عنوان دشـنامی بر کشورهای 

ً
یک دسـتگاه کارامد برای تحلیل اوضاع داخلی کشـور شـود، صرفا

توسـعه یافته ی غربی به کار رفت. شـاید بتوان با احتیاط، برخی از دست نوشـته های شعله ی جاوید و 
یا مقاالت »استعمار نو« و »بانک جهانی از کشور بینوای ما چه می خواهد؟« میراکبر خیبر را از این 
دسته جدا ساخت. اما آنچه که متأسفانه مورد اغفال قرار گرفت و به عنوان نقد ریشه ای امپریالیسم پی 
گرفته نشد، مقاله ی مفصل غبار یعنی »اقتصاد ما« بود. غبار خود در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ 
به آن مسیر باز نگذاشت، تا آن که شاخه ی انشعاب یافته از سازمان رهایی، یعنی سازمان رهایی بخش 
خلق های افغانستان کتاب »چگونگی پیدایش و رشد بورژوازی در افغانستان« را نوشت. اما مسیر نقد 
امپریالیسـتی وضعیت موجود چه بود؟ چرا برای ما اهمیت داشـت و چرا ما ناگزیر بودیم آنچه را که 
لنین به درسـتی و به طور جامع مطرح کرده بود، از آن خود سـاخته و آن را در بسـتر تاریخ و جامعه ی 

خود به کار ببندیم؟ 
افغانسـتان در 1308 با شـور و هلهله و غوغا مسـیری را که لنین به نقد کشیده بود، آغاز کرد. ابتدا 
عبدالمجیدخان زابلی که درس خوانده ی اقتصاد روسیه بود، شرکت های انحصاری واردات و صادرات 
را در کشور ایجاد کرد. بعد با کمک چند تاجر و بازرگان دیگر بقایای خرده کارخانه های تولیدی دوره ی 
امانیه را بازسـازی و نوسـازی کرد و تولیدات این کارخانه ها را نیز در اختیار شـرکت های انحصاری 

1. همان، ص 30

تجاری قرار داد. سپس برای تحکیم سیاست »تجمع سرمایه« بانک ساخت؛ بانک در پی بانک. دولت 
ظاهرشاهی در هر جا که امکان انباشت سرمایه ی مالی وجود داشت زیر نام های گوناگون بانک ایجاد 
کرد. چنین بود که مفهوم سرمایه ی مالی در افغانستان معنادار شد: درهم آمیختن سرمایه ی بانک ها با 
سرمایه ی اتحادیه های انحصاری کارخانه داران. زابلی برای چرخش درست پول و ارزیابی دقیق میزان 
سرمایه، نظام ارزی را از نو پایه گذاشت و اسکناس را وارد بازار کرد. همچنین برای عرضه و تقاضای 
بهتر، سریع تر و مطمئن تر کاالها و مواد خام، شعبات متعددی را در کشورهای هند، پاکستان، بریتانیا، 
 »

ً
آلمان و فرانسه تأسیس کرد و برای تأسیس چنین شعباتی حتی به آمریکا سفر کرد. بانک های »رسما

دولتی پشتیبان مالی شرکت های تجاری و تولیدی بودند. شرکت های تجاری و تولیدی ارزش ارز را 
کنترل می کردند و یک شرکت انحصاری نیز تبادل ارز داخلی را با ارزهای خارجی در اختیار داشت. 
در این میان، عبدالمجیدخان زابلی هم مؤسس بانک ها بود، هم رئیس شرکت ها بود، هم مشاور چند 
وزارتخانه ی پول ساز بود، هم وزیر اقتصاد بود و حتی برای بررسی احکام و قوانین تجاری ای که شورا 
تصویب می کرد، ناظر چندین کمیته ی شـورا بود. دوسـتانش در مجله ی اقتصاد و روزنامه ی انیس و 
اصالح اشاعه دهنده ی نعمات و محسنات سیاست »تجمع سرمایه« بودند و این ایدئولوژی را به خورد 
جامعه می دادند. در آن زمان ذهن بیدار غبار دست به قلم شد و اقتصاد ما را نوشت. گسترش فشار بر 
سیاست سرمایه ی مالی از یک سو و جنگ جهانی دوم و ورشکستگی تجارت افغانستان از سوی دیگر، 
سـبب شـد تا در 1330 سیاست دولت ظاهرشـاهی تغییر کند و انحصارات را از کنترل شرکت های 
خصوصی و نیمه خصوصی بیرون کشد. البته دولت در این زمینه چندان موفق عمل نکرد؛ زیرا فساد 
و ساخت وباخت با کارخانه داران مانع بزرگی در این تصفیه کاری به شمار می رفت. از جهت دیگر، 
 دولت قدرت مالی چشمگیری برای پاکسـازی بانک ها از نزول خواران و سهام داران نداشت. 

ً
اساسـا

به ویژه در دورانی که پاکستان سـتیزی و پشتونسـتان خواهی به اوج خود رسـیده بود و بخش بزرگی از 
هیجانات و غرور ملی داوودخان صرف خرید تجهیزات و سالح های مدرن غربی ـ حتی تجهیزات 
جنگی به کار رفته در جنگ جهانی دومـ  شده بود. به هر حال و باز هم بر طبق همان نظم امپریالیستی 
سیاست سرمایه ی مالی )1308ـ  1329( به مرحله ی اقتصاد مختلط و رهبری شده )1330ـ  1371( 
کشانده شد. چون افغانستان کشوری درمانده و مفلوک بود، این سیاست پهنایی داخلی داشت و قادر 
 نقشـی را که کشورهای کالن سرمایه داری بازی می کردند در 

ً
نبود شـکل جهانی به خود بگیرد و مثال

 درباره ی آن مقاله 
ً
پیش گیرد. انحصارات دولتی آن قدر چشمگیر و کوبنده بود که شعله ی جاوید مکررا

نوشت و سازمان سرخا به خوبی آن را به باد انتقاد گرفت. ما نیز در این کتاب کوشیده ایم تا این انتقادها 
را در بستر تاریخی آن معنادار سازیم و بافت درونی تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را آشکار 
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سازیم. در ادامه نشان خواهیم داد که چطور نظام مختلط اقتصادی اندک اندک همه چیز را به دولت 
و بخش خصوصی سپرد و دست مردم را بیش از پیش خالی گذاشت. اقتصاد دولتی چطور زمینه را 
برای اخذ قرضه و گرفتن وام های کالن مهیا و افغانستان را به میدان رقابت امپریالیسم جهان خوار بدل 

ساخت. 

1346 ـ 1357 

اقتصاد مختلط و شبح سوسیالیسم افغانی ـ اسالمی



خدا، وطن، شاه

ایـن شـعار حکومـت نوراحمـد اعتمادی بـود.1 او که بر سیاسـت اقتصـاد مختلط و رهبری شـده ی 
 
ً
دوره ی نخسـت وزیری داوودخان پای می فشـرد، مردم را از شـعار حکومتش حذف نکرد بلکه اتفاقا

نشـانه گرفت. به هنگام معرفی بودجه ی سـال 1347، با تشـریح »نظام پالن گذاری« و توضیح پالن 
سوم اقتصادی گفت که بیش از دوسوم بودجه ی توسعه ای از مسیر وام ها و کمک های خارجی تأمین 
می شود. سپس افزود که »یکی از کارهایی که در راه پیشرفت وضع اقتصادی مملکت مؤثر به شمار 
می رود، دریافت و تدارک کمک های خارجی با شرایط مساعد تأدیه می باشد.«2 اما برای کشوری که 
در تولید ناخالص ملی آمار چشمگیری ندارد و صادراتش هرگز نتوانسته بر واردات غلبه کند و همواره 
و به شـدت محتاج کمک های عاجل بین المللی برای مبارزه با قحطی و گرسـنگی عمومی و بیماری 
بوده است، »شرایط مساعد تأدیه« چه می تواند باشد جز بستن ریسمان مالیات بر گردن مردم. آن هم 
در شـرایطی که حکومت برای جلب رضایت سـرمایه گذارها و رونق تجارت هر روز بر امتیازات و 
تسهیالت سرمایه داران و تجار دالل می افزود و نظام مالیاتی فاسد و بی سروته اش را بر گرده ی اکثریت 
زحمتکش و فرودسـت می نشـاند. اعتمادی در بخشـی از سـخنانش با پند و اندرزهای عیسـی وار و 
تشویق مردم به صرفه جویی و نکوهش اسراف و تجمل پرستی، از »پدران و مادران، جوانان، مربیان و 
روشنفکران صالح کشور« می خواهد تا جلو این امر ناشایست را بگیرند؛ زیرا اسراف و تجمل پرستی 

1. رک: خط مشی حکومت نوراحمد اعتمادی؛ سالنامه ی افغانستان، وزارت اطالعات و کلتور، 1346ـ  1347، ص 12
2. همان، ص 425
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خالف »سویه ی زندگانی و عنعنات و اخالق ماست.« این شعارهای کلی به همین جا ختم نمی شود 
و آقای اعتمادی از طرح حکومتش برای اخذ ریاضت اقتصادی برای یک دوره ی نامعلوم دم می زند. 
البته مشخص نمی کند که این ریاضت اقتصادی در کدام ها و چطور عملی خواهد شد. نکته ی قابل 
توجه در این سخنرانی، تأکید اعتمادی بر کنترل و بهبود نظام مالیات مستقیم است؛ یعنی مالیاتی که به 
صورت مستقیم از کیسه ی مردم برداشته می شود. در مقابل آن به نظر می رسد که مالیات غیرمستقیم 
چندان به چشم نخست وزیر نمی آید؛ زیرا تمامی حکومت ها و دولت های افغانستان تعهد خاصی در 
حمایت از تاجران و شرکت های انحصاری وارداتی و صادراتی داشتند و سیاست حمایت از تاجران 
و سرمایه گذاران را به نفع عموم مردم می دانستند. وی نیز در جریان سخنرانی اش این عبارت را تکرار 
می کند که »مردم به خاطر مکلفیت های قانونی و وجایب ملی« باید مالیات شـان را منظم بپردازند. 
مشخص نیست که این مالیات در قبال کدام خدمات اجتماعی باید پرداخت شود. این وجایب ملی 
چیست که از یک دهقان زحمتکش کم زمین یا بی زمین همان را می خواهد که از یک فئودال یا تاجر 

دالل می خواهد. 
امـا برای تأدیه ی بخش بزرگی از وام های گرفته شـده از قدرت های بزرگ نیز حکومت نوراحمد 
اعتمادی همچون حکومت های پیش و پس از خود، کوشید تا با عقد قراردادهای اقتصادی در بخش 
صدور محصوالت کشـاورزی و مواد معدنی، این قدرت ها را راضی نگه دارد. در همین سـخنرانی، 
اعتمادی به قرارداد پنج سـاله میان افغانسـتان و شوروی اشـاره می کند: در عوض »کمک های مالی و 
تخنیکی« شوروی، افغانستان مواد استهالکی مورد نیازش را از این کشور می خرد؛ مشخص است که 
این مواد با استفاده از ارز شوروی به افغانستان فروخته خواهد شد. همچنین شوروی در مقابل وام هایش 
به افغانستان انحصار استخراج، خرید و انتقال گاز شبرغان را نیز در اختیار می گیرد. افغانستان برای 
اسـتقرار توازن میان قدرت های شـرق و غرب، وام های دیگری نیـز از ایالت متحده ی آمریکا گرفت 
که شـامل کریدت برای ساخت بند کجکی، خرید تجهیزات برای دستگاه ساختمانی وادی هلمند، 
مصارف ترانزیت به پاکستان و حتی تهیه ی 90 هزار تن گندم و 6 هزار تن روغن نباتی بود. در میانه ی 
سـال های 47 و 48 حکومت اعتمادی از این که توانسـته بود »اعتماد قدرت های بزرگ و کشـورهای 
همسایه« را جلب کند و از هر کدام شان وام های خرد و کالن بگیرد، بسیار به خود می بالید. در اینجا 

قرضه ها و قراردادهایی که در پی شان می آمدند را خالصه کرده ایم:
- قرارداد توسعه ی تأسیسات ذخایر گازی: افغانستان و شوروی

- قرضه ی 600 هزار روبلی شـوروی: به موجب این موافقتنامه سـامان آالت و مواد سـاختمانی 
منطقه ی استحصالی فابریکه ی کود کیمیایی شهر مزار شریف از حکومت اتحاد شوروی خریداری 

می شود. 
- قرضه ی 200 هزار روبلی شـوروی: برای پروژه ی سـاخت جاده ی پلخمری و حفظ و مراقبت 

شاهراه کشک هرات و کندهار 
- موافقتنامه ی تورید 40 هزار تن گندم از شوروی: بر اساس این قرارداد، افغانستان این 40 هزار 

تن را از شوروی خریداری می کند. 
- قـرارداد تجـاری با چکسـلواکیا: مبادله ی مـواد خام معدنی افغانسـتان با ماشـین آالت و لوازم 

مصنوعی چکسلواکیا
- پروتوکول همکاری اقتصادی و تخنیکی با چین: سروی و آماده سازی 5 هزار هکتار زمین برای 
کشـاورزی در سـاحات سـالنگ، قره باغ پروان و راه اندازی مرکز برق شمال شـرقی چاریکار در برابر 

صادرات مواد خام و همچنین صدور سنگ الجورد به چین
- پروتوکول مبادله ی اموال با لهستان: لهستان در برابر ماشین آالت زراعتی و پرزه ی عراده جات، 

مرمر افغانستان را می گیرد. 
- موافقتنامه ی اقتصادی و تخنیکی با شـوروی: در مقابل کریدت های شوروی، باز هم افغانستان 
مواد استهالکی را وارد کرده و با فروش این مواد در داخل کشور، کمک های شوروی را تأدیه می کند. 
- قرضـه ی 1207100 دالـری آمریـکا به افغانسـتان: بـرای دریافت 10 هزار تـن مواد کیمیایی 
کشاورزی در اقساط ده ساله به مدت چهل سال که افغانستان در ده سال اول از پرداخت قسط اول 
معاف می شـود. اما در عوض در ده سـال اول 2 درصد ربح و در سـی سال بعد هر ده سال 3 درصد 

ربح به آمریکا می دهد.1     
   نوراحمـد اعتمـادی در 1350 از کرسـی نخسـت وزیری اسـتعفا می دهد؛ اما، پیـش از آن که 
خانه نشـین شـود، برای مقابله با بحران خشکسالی و قحطی در کشـور، به دستور مستقیم »پادشاه 
خیرخواه و بشردوسـت کشـور« دست به دامان همسـایگان و قدرت های اقتصادی جهان می شود. 
دولت های گوناگون در سراسر جهان به صورت وام و کمک های بالعوض به افغانستان فالکت زده 
کمک می کنند. اما خشکسـالی دو سـال به درازا کشید و ابعاد بحران گسترده تر از آن بود که پادشاه 
خیرخواه ما تصور می کرد. بسـیاری از زحمتکشـان در والیت های جنوبی دختران شـان را به یک 
کیسـه گندم معاوضه می کردند. در شـمال دیگر فئودال ها حتی به طور قسـطی و پس از برداشـت 
محصول نیز حاضر نبودند کشتمند اجاره کنند. برخی از فئودال های بدخشان به بهانه ی خشکسالی 
و قحطی همان حداقل محصول برداشت شده را نیز از دهان کشتمند زدند و انبار کردند. همین بود 

1. سالنامه ی افغانستان، وزارت اطالعات و کلتور، 1347ـ  1348، ص 307 به بعد
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که خون موالنا باحث به جوش آمد و به گدام دولتی شهر فیض آباد هجوم برد و پس از شکستن در 
انبار، غالت را در میان مردم تقسـیم کرد. اما شـاه خیرخواه کشور در حرکتی نمادین، دیگدان های 
کالن شـهر هرات را بخواسـت و دستور پخت آش خیراتی داد و خود وارد کارزار شد و به مردمان 
کاسه به دسـت آش توزیـع کرد. رذالت و وقاحت دسـتگاه دولتی را در همین نشـریه ی محافظه کار 
سـالنامه نیز می توان ردیابی کرد. در ذیل عنوان »موضوع خشکسـالی و کمک های دول خارجی به 
افغانستان«1 چنین می خوانیم: »رشد سریع جمعیت مملکت و هجرت روزافزون و منطقی ساکنین 
دهات، قراء و روستایی ها به شهرها و قلت مکانیزه بودن زراعت نسبت به تناسب یگانه مواد اولیه ی 
غله جات ناموزون را ناموزون تر کرده و مختصر مسـئله ی کمبود مواد غذایی کشـور را حاد و حادتر 
گردانید. تا این که خشکسـالی های دو سـال اخیر کشـور مزید بر علل سـابقه شد و زنگ خطر را به 
صدا درآورده اولیای امور را به یکبارگی متوجه عواقب وخیم قحطی ساخته، با وسواس و اضطراب 
از عواقب ناگوار دسـت اندکار شـدند. خسارات ناشی از خشکسالی و بی رحمی طبیعت را هرچه 
بلندتـر از ورای رادیـو به سـمع دول خارجی رسـانیده و حـس و نوع پروری ابنای بشـر را تحریک 
]کردند[.« مضحکه ی این متن واضح اسـت و نیازی به شـرح و بسـط ندارد. کافی ست بپرسیم که 
تنظیـم و افزایـش مالیات حکومت اعتمادی بر مردم به چه هدفی بود؟ مالیات جمع آوری شـده ای 
که قانونش به تصویب مجلس نمادین نمایندگان رسید و توسط شاه خیرخواه کشور توشیح شد، در 
کجا به مصرف رسید؟ »هجرت منطقی ساکنین دهات« یعنی چه؟ چرا گروهی مجبور شوند خانه 
و کاشانه ی شان را ترک کنند و بر رنج شهرنشینان بیافزایند؟ مگر در تمام دوره ی نادرشاه و ظاهرشاه 
کمبود مواد غذایی در کشـور »مختصر مسـئله« بوده اسـت؟ چه زیبا دولت شـاهی مان وارد عمل 
شـد و وجدان خفته ی جهانیان را از بروز یک قحطی بزرگ در افغانسـتان خبردار سـاخت. همه ی 
شـهروندان و روشـنفکران به این مکاشفه دست یافتند که دولت در زمان خیر و خوشی و آرامش از 
مـا مالیـات می گیرد و اگر دم زنیم پولیس و ارتش را بر سـرمان آوار می کند؛ و آن هنگام که جان به 
 به 

ً
لب شـدیم و قوت الیموت یافت نشـد، دیگر مسـئول ما، صاحب ما و ارباب ما نیسـت و صرفا

عنوان میانجی و واسط دست به دامان دیگران می شود و »حس و نوع پروری ابنای بشر را تحریک« 
می کند. در اینجا کمک ها و قرضه های دولت های جهان را به طور فشرده ذکر می کنیم. کشورهای 
کمک کننده این قرضه ها را نیز با شروط گوناگون به افغانستان ارائه کردند. دولت برای جلوگیری از 

بروز شورش های مردمی، از هر کمک یا قرضه ای تحت هر شرایطی استقبال می کرد:

1. سالنامه ی افغانستان، وزارت اطالعات و کلتور، 1350، ص 255 به بعد

غرض نوع یا میزان کمک 
خریداری 100 هزار تن گندم )تحت شرایط( 6 میلیون و 100 هزار دالر 

خریداری علوفه برای مواشی 25 هزار دالر 
بالعوض 100 تن گندم 

حمل ونقل گندم تا بندر کراچی 3 میلیون دالر 
ـ 2 هزار تن تخم گندم 
ـ 5 هزار تن علوفه ی مواشی 
ـ 5 هزار تن کنجاره 

باروری زمین کشاورزی 10 هزار تن یوریا 
خریداری واترپمپ و برمه )بالعوض( 200 هزار دالر 

راه اندازی آب های زیرزمینی )قرضه( 2 میلیون دالر 
راه اندازی آب های زیرزمینی )قرضه( 100 هزار پوند  

تهیه ی تجهیزات زراعتی 800 هزار مارک 
جبران خسارات خشکسالی )اعانه( 100 هزار دینار 

ـ 15 هزار تن گندم 
ـ 3 هزار تن جواری 

باروری زمین )قرضه( 15 هزار تن کود کیمیایی 
ـ )قرضه( 56 هزار دالر 

ـ 7 هزار تن گندم 
خریداری کود کیمیایی 20 میلیون ریال 

ـ 25 پایه واترپمپ 
ـ 5 میلیون روپیه 

ـ )بالعوض( 5 هزار تن گندم 
ـ 3 میلیون روپیه 

خریداری واترپمپ 1 میلیون و 500 هزار فارنیتو 
خریداری واترپمپ )بالعوض( 112 هزار و 790 روبل 

ـ )بالعوض( 708 هزار تن گندم 
ـ 20 هزار تن گندم 

رفع تأثیرات ناگوار خشکسالی 20 هزار دالر 
رفع تأثیرات ناگوار خشکسالی 8 هزار پوند 

کشور
اضالع متحده ی آمریکا
اضالع متحده ی آمریکا
اضالع متحده ی آمریکا
اضالع متحده ی آمریکا

شوروی
شوروی
شوروی
شوروی
جاپان
جاپان

انگلستان
جمهوری فدرال آلمان

لیبیا
چین
چین
کویت
عراق
کانادا

دولت شاهنشاهی ایران
هند

پاکستان
ترکیه

اندونیزیا
مجارستان
مجارستان

فرانسه
مؤسسه ی مواد غذایی جهان

ملل متحد
ملل متحد
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محمدموسـی شـفیق بالفاصله پس از آن که بر کرسی نخست وزیری تکیه می زند، پالن اقتصادی 
چهارم را به شاه و شورا پیشکش می کند. هنوز مشخص نبود که ثمره و نتایج پالن سوم چه بود و چه 
شد؛ با این حال، حکومت موسی شفیق به رسم سایر آمارها و داده های دولتی، کوشید تا ابعاد بودجه و 

هزینه های پالن چهارم را باالتر و گسترده تر از پالن سوم نشان دهد:
کل مصارف عادی پالن سوم: 23.2 میلیارد افغانی

کل مصارف عادی پالن چهارم: 33.78 میلیارد افغانی
تأدیه ی قروض خارجی پالن سوم: 4.3 میلیارد افغانی

تأدیه ی قروض خارجی پالن چهارم: 7.6 میلیارد افغانی
سبسایدی و مصارف متفرقه ی پالن سوم: 2.7 میلیارد افغانی

سبسایدی و مصارف متفرقه ی پالن چهارم: 5 میلیارد افغانی1  
قرار بر آن بود که 48 درصد از مصارف بودجه ی توسعه ای این پالن نیز از طریق کمک ها و قروض 
خارجی تأمین شود. اما از یک سو امضای توافقنامه ی رود هیرمند و از سوی دیگر لبریز شدن کاسه ی 
صبر داوودخان، پالن چهارم را در نطفه ازبین برد. با این که توافقنامه ی سـهمیه بندی آب رود هیرمند 
برای ایران، در تاریخ عقد معاهدات خارجی افغانستان بی نظیر بود،2 اما بهانه ی خوبی به دست جناح 
پرچم و سایر حامیان داوودخان داد تا علیه نظام شاهی بشورند.3 به عموم مردم چنین تلقین شد که شاه 
و به ویژه نخست وزیرش، آب افغانستان را به ایران بخشیده اند. در دورانی که خشکسالی کمر مردم را 
خم کرده بود و امید روستانشینان از شعار »خدا، وطن، شاه« به همان وطن و رحم طبیعت و فراوانی 
آب و باران تقلیل یافته بود، خبر بخشش آب رود هیرمند به کشور همسایه، غیرقابل تحمل می نمود. 
دولت ظاهرشاهی که نه ساختار سیاسی اش پاسخگوی تغییرات و تحوالت سیاسی ـ اجتماعی ش 
بود، نه می توانست اقتصاد فالکت زده ی کشور را سمت وسو دهد و نه هم از پس وام ها و قروضی که از 
کشورها و قدرت ها گرفته بود برمی آمد، سرانجام در برابر نظامی متمرکزتر، مقتدرتر و حاکمی مستبدتر 
و بی پرواتر فرو ریخت و برای همیشه به تاریخ پیوست. شاید این تقدیر جهانی ما بود. شاید کودتا هم 
صالحیت این را داشت تا به ما گوشزد کند که نظام شاهی ـ در بهترین حالتش ـ هرزه علفی ست که 

سرانجام باید کنده شده و به دور انداخته شود.

1. سالنامه ی افغانستان، وزارت اطالعات و کلتور، 1351، ص 265
2. رک: فرمــان پادشــاه افغانســتان دربــاره ی معاهــده ی بیــن افغانســتان و ایــران راجــع بــه آب رود هلمنــد، نشــریه ی ارتباطــات عامه 

ــات و کلتور، 1351  وزارت اطالع
3. موســی شــفیق بهــای بســتن پیمــان حقابــه ی ایــران از رود هیرمنــد و بی اعتنایــی بــه مســئله ی پشتونســتان را پرداخــت و پــس از 

کودتــای 7 ثــور بالفاصلــه تیرباران شــد. 

26 سرطان: اصالحات ارضی، ملی سازی بانک ها و حزب انقالب ملی

داوودخان در بیانیه ای که پس از کودتا به نشر سپرد، نظام شاهی افغانستان را ناکارامد خواند و با حمله 
به نخست وزیران بعد از دوره ی نخست وزیری خویش، نوشت که »... امیدهای دیرینه و آن آرزوهای 
نیک به یک دموکراسـی تقلبی که از ابتدا تهداب آن بر عقده ها و منافع شـخصی و طبقاتی، بر تقلب 
و دسـایس، دروغ و ریا و مردم فریبی اسـتوار گردیده بود، تبدیل گردید.«1 داوودخان خود با امیدهای 
فراوان وارد شد. به نظر می رسید که همه چیز را از بنیان تغییر خواهد داد. یک چیز از همان آغاز کودتا 
مشخص بود؛ این که تغییرات انقالبی هیچ دخل و ربطی بر سیاست صلب و سخت و دیکتاتورمآبانه ی 
 هر تغییری در امتداد این سیاست جاری خواهد شد. اما برای مردم فالکت زده 

ً
داوودخان ندارد و اتفاقا

و خسـته از نیم قرن تاخت وتاز شاه و شـاهزاده، چه تفاوتی می کرد که اداره ی »ضبط احواالت« نظام 
شـاهی به اداره ی »مصونیت ملی« نظام جمهوری تغییر یافته اسـت.2 سـال های نخسـت جمهوری 
 مصاحبه ای از داوودخان یافت 

ً
گرایش به چپ بسیار مشهود بود. در سالنامه های 1352 تا 1355 تقریبا

نمی شود که در آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به سوسیالیسم افغانی یا سوسیالیسم اسالمی و به 
تعبیر دقیق تر سوسیالیسم عرفی اشاره نشده باشد. داوودخان حتی در همان صفحه ی دوم بیانیه ی 26 

سرطان در سطر دهم، نخست پاراگراف را این طور نوشته بود: 
»من برای سعادت آینده ی وطن خود جز قائم ساختن یک دموکراسی واقعی و مقبول که اساس آن 

1. بیانیه ی تاریخی 26 سرطان رهبر ملی شاغلی محمدداوود به قلم خودشان، بی تا، بی جا، صص 3 و 4
2. افغانســتان معاصــر؛ تاریــخ مبــارزات و بقــای یــک ملــت، امیــن صیقــل، ترجمــه ی محمدنعیــم مجــددی، کابــل: ســعید، 1394، 

ص 253 
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بر خدمت به خلق و طبقه ی...«
امـا پـس از مدتی تأمـل و دقت بر تندرویی اش، روی دو واژه ی »خلق« و »طبقه« خط می کشـد و 

پاراگراف را تصحیح می کند:
»من برای سعادت آینده ی وطن خود جز قائم ساختن یک دموکراسی واقعی و مقبول که اساس آن 

بر خدمت به اکثریت مردم افغانستان برقرار باشد، راه دیگری سراغ نداشتم و ندارم.«
البته برای دریافت گرایش ابتدایی داوودخان به چپ نیازی نیست پی این نشانه ها را بگیریم. دوستی 
و نزدیکی وی به پرچمی ها از یک سو و تمایلش به الگوهای دولت داری در بلوک شرق از سوی دیگر 
همه چیز را واضح می سـاخت. در ادامه می کوشـیم تا تداوم منطقی اخذ سیاسـت های دولت محور، 
حزب محور و غیردموکراتیک جمهوری داوودخان را در جمهوری دموکراتیک افغانستانـ  ابتدا خلق 
و سـپس پرچمـ  نشـان دهیم. داوودخان پس از استقرار دولت کودتایی، طی نامه ای، با اشاره به تغییر 
و تحوالت اقتصادی دولت شـاهی، از پالن اول و دوم اقتصادی دفاع کرد، اما پالن سـوم اقتصادی را 
پالنی نام نهاد خواند. سـپس با لحنی تند به »سیاسـت درهای باز« نظام شاهی تاخت و این سیاست 
را یکی از عوامل عمده ی بحران اقتصادی در کشـور دانسـت. در بخش راه حل ها و دورنمای دولت 
جمهـوری، از کنتـرل دولت بر بازار سـخن گفـت و اصالحات ارضی را »بـرای منافع اکثریت مردم 
 
ً
افغانستان یکی از اقدامات عمده در پروگرام اصالحات بنیادی خویش« در نظر گرفت. حتی مستقیما

شیوه ی تولید، فراوری و توزیع غالت در اروپای شرقی را به کار بست و اظهار داشت که »کوپراتیف ها 
و شـرکت های تعاونی زراعتی تولید و مصرف به اشـتراک اکثریت زارعین و به نفع آنان، به وسـیله ی 

دولت جمهوری تأسیس خواهد شد.« 
با این حال به نظر می رسید که تعریف داوودخان از سوسیالیسم عرفیـ  که به قول خودش با روح 
اسـالم نیز در تضاد نیسـت1ـ  یک تعریف من درآوردی و پادرهوا بود. در سـال 1353ـ  یعنی دو سـال 
پیش از گردش به راسـتـ  سیاست اقتصادی افغانسـتان را در امتداد سیاست دولت شاهی و اقتصاد 
مختلط و رهبری شده بیان کرد. با این که تصور عموم روشنفکران چپ بر آن بود که جمهوری قانون 
 دستور تعدیل برخی از مواد آن را داد. 

ً
سرمایه گذاری خصوصی را لغو خواهد کرد، داوودخان صرفا

ایـن تعدیـل در مواردی حتی به نفع سـرمایه داران انجامید. داوودخـان در 1354 همان طور که وعده 
داده بود، بانک های کشـور را ملی اعالم کرد: »متکی به اهداف انقالب و سیاسـت اقتصادی دولت 

1. مثــاًل در مصاحبــه بــا آژانــس تانیــوگ )6 حــوت 1354(: »در واقعیــت امــر راه توســل بــه عدالــت اجتماعــی و ازبیــن بــردن 
تفــاوت و تضــاد طبقاتــی بــه شــیوه های مثبــت و مترقــی بــه طــرق مســالمت آمیز اســت؛ بــه ایــن توضیــح کــه سوسیالیســم مــا را 
واقعیت هــای تاریــخ، فرهنــگ ملــی، شــرایط عینــی و ذهنــی جامعــه ی مــا و روحیــه ی حقیقــی و واقعــی اســالم تشــکیل می دهــد.«

سالنامه ی افغانستان، وزارت اطالعات و کلتور، 1354ـ  1355، صص 20 و 21 

جمهوری به سلسـله ی اصالحات بنیادی در وضع اقتصادی و اجتماعی کشـور دولت فیصله نمود تا 
بانک ها و امور بانکداری در افغانسـتان ملی گردد. این فیصله به تأسـی از مشـی دولت جمهوری به 
منظور ایجاد یک اقتصاد سالم در سکتورهای دولتی و خصوصی، استفاده از منابع مالی داخل کشور 
بـه طریق مؤثـر، ازدیاد تولیدات ملی و باالخره نیل به اهداف انقالب دولت جمهوری صورت گرفته 
است.«1 اما در عمل زمینه را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی مهیا ساخت. در سال 1353، 60 
درخواسـت کالن سـرمایه گذاری و در سال 1354، نزدیک به 200 درخواست به وزارت پالن سپرده 
شـد.2 داوودخان ریاسـتی را نیز زیر نام »ریاست انکشاف سرمایه گذاری های خصوصی« در وزارت 
 تدوین شده بود را عملی 

ً
پالن ایجاد کرد. این وزارت در سال 1355 طرح پالن هفت سال های که قبال

سـاخت. باز هم طبق معمول، پیش بینی شـده بود کـه بخش عمده ای از هزینه ها و مصـارف پالن از 
کمک های خارجی تأمین گردد. داوودخان نیز برای عملی کردن پالن و تطبیق بخشی از شعارهایی که 
سر داده بود، به غرب و شرق سفر کرد و کوشید تا میان خواسته های مختلف و حتی متضاد وام دهندگان 

توازن برقرار سازد. 
با این که خاسـتگاه اعتراض داوودخان علیه نظام شـاهی، دروغ و ریا و عوام فریبی سردمداران این 
نظام بود؛ اما، جمهوری خود در این زمینه چیزی کم نگذاشـت و تا آنجا که امکان داشـت، پیرامون 
سیاسـت هایش حرافی و بزرگنمایی کرد. جدا از سـخنرانی ها و مصاحبه های آتشـین و دفاع از حق 
 در سلسله شماره های »معلومات 

ً
مردم و حقوق بشر و دموکراسی و سوسیالیسم عرفی، دولت رسما

احصائیوی افغانسـتان« یا از آمارهای فرضی اسـتفاده می کرد، یا حیاتی ترین ارقام رشـد و توسـعه را 
تخمین می زد و یا هم آن ها را دستکاری می کرد. شاید تصورش این بود که در آینده هرگز کسی پی این 
آمار و ارقام را نخواهد گرفت. مثال های بسیاری را می توان در اینجا ذکر کرد. من به عنوان نمونه آمار 
رسمی قوای بشری را در سال 1354 درج کرده ام. این آمار ابتدا با این جمله آغاز می شود: »از این که 
تا حال سرشماری مکمل نفوس کشور صورت نگرفته، بناًء ارقام و اعداد نیز در این زمینه به صورت 
تخمینی و تقریبی سنجش گردیده است.« و آمار قوای بشری با این جمله نیز خاتمه می یابد: »سنجش 
واقعی قوای بشری در ممالک روبه انکشاف یک عملیه ی مشکل است؛ زیرا به استثنای سکتور عامه و 
صنایع بزرگ خصوصی و ملی در دفاتر و دوایر ثبت می باشد. تثبیت تعداد افراد شامل وظیفه در دیگر 
 صنایع دستی، تجارت، پیشه های آزاد و غیره در شرایط فعلی یک امر بسیار پیچیده 

ً
سکتورها خصوصا
و مشکل است.«3 

1. سالنامه ی افغانستان، وزارت اطالعات و کلتور، 1353ـ  1354، ص 376
2. همان، ص 514

3. معلومــات احصائیــوی افغانســتان )1352ـ  1354(، صــدارت عظمــی، کابــل: اداره ی مرکــز احصائیــه ی افغانســتان، 1355، ص 19 
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صدارت عظمی
اداره ی مرکز احصائیه ی افغانستان

آمریت دیموگرافیـ  سرشماریـ  قوای بشری
تخمین و سنجش توزیع قوای بشری کشور در سال 1354

)نفوس شهری، دهاتی و کوچی(

7209000  نفر اناث و ذکور  )0 الی 15 سال(   اطفال غیرفعال 
8718000 نفر اناث و ذکور  )15 الی 60 سال(  جوانان مستعد به کار 
738000 نفر اناث و ذکور  )60 سال به باال(   کالن ساالن غیرفعال 

100 فیصد 4948000 نفر  مجموع تعداد قوای بشری    
93.1 فیصد 4605000 نفر  مصروفین    

من جمله:
78.6 فیصد 3890000 نفر  الف؛ در سکتور عادی تولیدی   
67.3 فیصد 3330000 نفر  زراعت، مالداری و جنگالت   

7.1 فیصد 350000 نفر  صنایع، معادن و صنایع دستی   
2.6 فیصد 130000 نفر  ساختمان و امور جیولوژی   
1.6 فیصد 80000 نفر  ترانسپورت و مخابرات   

14.5 فیصد 715000 نفر  ب؛ در سکتورهای غیرتولیدی   
1 فیصد 50000 نفر  معارف و صحیه   
4 فیصد 200000 نفر  تجارت   

1.8 فیصد 90000 نفر  مأمورین و اجیران دوایر رسمی   
7.6 فیصد 375000 نفر  سایر خدمات غیرتولیدی   
6.9 فیصد 343000 نفر  ج؛ ذخیره ی قوای بشری   

طنز ماجرا در این بود که همین آمار، همین رقم حیرت آور 6.9 درصدی نرخ بی کاری یا رقم کمتر 
از نیم میلیون شمار دهقانان، دامپروران و دامداران سراسر کشور، با وجود اقرار صریح اداره ی احصائیه 

به بعد 

مبنـی بـر فرضی بـودن و بنابراین غیرعلمی بودنش، نه تنها در آن زمان مورد اسـتفادهـ  و بهتر بگوییم، 
سوء استفاده یـ  دولت و دم ودستگاهش قرار گرفت که حتی وارد بسیاری از کتاب های تاریخی ای شد 
که بعدها نوشته شدند. این آمار اندک اندک همانند هر امر غلوآمیز و غیرواقعی دیگر به درون کتاب های 
مکتب و دانشگاه نیز خزید و جا باز کرد. نکته ی قابل توجه دیگر در این آمار حذف زندانیان از فهرست 
افراد فعال جامعه اسـت. با این که دولت نادرشـاه، ظاهرشـاه و داوودخان شیرازه ی جان محبوسین را 
کشیده بودند؛ اما، در اینجا کل زندانیانـ  که شمارشان هم کم نبودـ  در فهرست کودکان و کالن ساالن 

غیرفعال و بی کاره جا داده شدند. 
عوام فریبی بزرگ در حوزه ی سیاسـت رخ داد. داوودخان در اوج دیکتاتوری و اشـتیاق به اسـتبداد 
و خودرأیی اش، باز هم از دموکراسـی حقیقی و حقوق مردم و کمک به مستضعفان سخن می گفت. 
این عوام فریبی بسیار خطرناک بود و عواقب ناگواری در پی داشت. در واقع حکومت تره کی و امین و 
سپس کارمل و نجیب همین روش را برای سرکوب دگراندیشان، روشنفکران و فریب مردم و جامعه ی 
جهانی به کار بستند. تعریف داوودخان و دارودسته اش از دموکراسی حقیقی مشخص بود. کافی ست 
سـالنامه ی 1355ـ  1356 را ورق بزنیم. در صفحات نخسـت با تشـکیالت تـازه ای زیر نام »حزب 
انقالب ملی« برمی خوریم. اساسنامه ی این حزب پس از انفاذ قانون اساسی جدید، برای تأیید نهایی به 
یک کمیسیون سپرده شد. حزب انقالب ملی مشخصه ی چیزی بود که سال ها در مخیله ی داوودخان 
چرخ می زد: تشـکیل دولت تک حزبی. البته حزب انقالب ملی، می کوشـید ملی باشـد. بنابراین، از 
تمامـی احزاب و جریان هاخواسـت تا با وی یکجا شـده و نماد اراده ی جمعـی و ملی گردند؛ ولی با 
ضمیمه ی این شعار: یا با ما یا علیه ما. داوودخان در بیانیه اش »به مناسبت چهارمین جشن فرخنده ی 
جمهوری«1 با استفاده از نام دهقانان و کارگران و زحمتکشان چنین می گوید: »انکشاف کشور و اعمار 
یک افغانستان نوین فقط در نتیجه ی فعالیت قدرت های اکثریت مردم یعنی دهقانان، کارگران، جوانان 
و منورین در چوکات یک جنبش وسـیع تحت رهنمایی یک حزب مترقی و ملی به وجه بهتر میسـر 
شـده می تواند.« اسـاس این »حزب مترقی و ملی« در قانون اساسـی 1355 گذاشته شد. دموکراسی 
جمهوری نیز همانند سوسیالیسم اش عرفی بود و بنابراین هیچ حدومرز مشخص و هیچ خط فکری 
ثابت و درستی نداشت. در نتیجه هم ضد دموکراسی بود، هم ضد سوسیالیسم. به طور مثال، در فصل 
پنجم، ماده ی چهل وهشتم قانون اساسی دولت جمهوری افغانستان چنین می خوانیم: »ملی جرگه ی 
افغانستان مظهر اراده ی مردم آن است و از قاطبه ی ملت نمایندگی می کند.«2 با این که عبارت »جرگه ی 
ملی« باز و طبق معمول یک واژه ی ترکیبی من درآوردی است که جانشین مجلس نمایندگان یا در کل 

1. سالنامه ی افغانستان، وزارت اطالعات و کلتور، 1355ـ  1356، ص 8 به بعد
2. همان، ص 177
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شورا شده است؛ اما، در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می رسد. این امیدواری بیشتر هم می شود آنگاه 
کـه می شـنویم که قرار بر آن بـود تا 50 درصد اعضای این جرگه از میـان کارگران و دهقانان انتخاب 
شـود. امـا به ناگاه ماده ی بعدی ما را درمی نوردد: »اعضای ملی جرگـه که 50 فیصد آن را دهقانان و 
کارگران تشکیل می دهد، از جانب حزب پیشنهاد و از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم 
مطابق با احکام قانون برای مدت چهار سـال از طرف مردم انتخاب می شـوند.« یعنی با این که مردم 
نمایندگان شـان را انتخاب می کنند؛ اما، ناگزیرند این نمایندگان را از جمع کسانی که حزب انقالب 
ملی برایشـان مشـخص سـاخته گزینش کنند. نباید فراموش کرد که ملی جرگه ربطی به لویه جرگه1 
ندارد. دومی را نیز قانون اساسی دولت جمهوری پیش بینی کرده بود. جزء تکمیل کننده ی دموکراسی 
جمهوری داوودخان فصل هفتم، ماده ی هفتادوششم قانون اساسی ست. آنجا که حکم می کند »رئیس 
جمهـور پس از نامزدشـدن از طـرف حزب، از طریق لویه جرگه به اکثریت دوثلـث آراء اعضاء برای 
مدت شـش سـال انتخاب می گردد.« پس رئیس جمهور از مجرای حزب، یعنی حزب انقالب ملی 
نامزد می شود و جرگه ای که اکثریت مطلقش توسط رئیس جمهور قبلی گزینش شده اند به نامزد کرسی 

ریاست جمهوری رأی می دهد.    
اکنـون به راحتی می توان تشـخیص داد که چقدر کار خلق و پرچم بـرای بنیان گذاری یک دولت 
تک حزبی پس از کودتای 7 ثور سـاده بوده اسـت. سیاسـت جمهوری دموکراتیک افغانسـتان همان 
 چند نام تغییر کرد و میزان سرکوب و فشار در دوره هایی 

ً
سیاست دولت جمهوری افغانستان بود؛ صرفا

زیاد یا کم شد. حزب انقالب ملی به حزب دموکراتیک خلق افغانستان و سپس به حزب نمایشی پدر 
 تأکید بر قوای نظامی شدت یافت. اگر داوودخان 

ً
وطن تغییر نام داد. سوسیالیسم در سطح ماند و اتفاقا

فریب کمک های آمریکا و شاهنشاهی ایران را نخورده بود و فشار را بر جناح خلق و در اواخر بر پرچم 
زیاد نمی کرد، اگر شـوروی را از خود دلسـرد نمی ساخت و اعتماد اقمار شوروی را از دست نمی داد، 
شاید هرگز کودتای 7 ثور رخ نمی داد. زیرا خلق و به ویژه پرچم خود را در دولت جمهوری یافته بودند. 
چپ رادیکالـ  شعله ی جاوید و همراهانشـ  درگیر انشعاب های خود بود و نفوذ چندانی در نیروهای 
پولیس و ارتش نداشـت. داوودخان از تب پشتونسـتان خواهی خارج شـده بود و اگر کمک میلیاردی 
ایران به دستش می رسید، نه تنها پالن هفت ساله را تطبیق می کرد که حتی می توانست نظامش را برای 

دهه ها تضمین کند.  

1. مــاده ی شــصت وپنجم: در افغانســتان لویــه جرگــه عالی تریــن مظهــر قــدرت و اراده ی مــردم آن اســت. لویــه جرگــه مرکــب 
اســت از: اعضــای ملــی جرگــه، اعضــای شــورای مرکــزی حــزب، اعضــای حکومــت و شــورای عالــی قــوای مســلح، اعضــای 
اســتره محکمــه، 5 الــی 8 نفــر نماینــده از هــر والیــت و 30 نفــر ]از[ اعضایــی کــه بــه وســیله ی فرمــان از طــرف رئیــس جمهــور 

ــود.  ــن می ش تعیی

1351 ـ انشعاب سازمان رهایی از شعله ی جاوید



سـازمان رهایی در »تاریخچه ی سازمان رهایی افغانستان«1 دالیل انشعاب از سازمان جوانان مترقی 
)شعله( را چنین خالصه می کند: 

- نبود فضای سالم برای پیشبرد مبارزه ی ایدئولوژیک
- شنیده نشدن انتقادات ما از طرف رهبری س.ج.م

- آشفته فکری درون سازمان جوانان مترقی و جریان شعله ی جاوید
- فقدان مشی تئوریک سیاسی روشن

- عدم وجود نقشه و سیاست برای فعالیت علمی و پیوند با توده ها 
- شکست مشی سازمان جوانان مترقی و جریان تحت رهبری آن2

بیشتر انتقادها به فعالیت ها و موضع گیری های شخص اکرم یاری در قبال مسائل درون سازمانی و 
تحوالت سیاسیـ  اقتصادی کشور بود. اگر اکنون و با این فاصله به انتقادهایی که ابتدا از طرف گروه 
 متوجه 

ً
انقالبی خلق های افغانستان )سازمان رهایی افغانستان( مطرح شده بود نگاهی بیاندازیم، دقیقا

 در آن زمان در 
ً
نخواهیم شد که این انتقادها بر چه اساسی شخص یاری را هدف گرفته بودند و واقعا

درون سازمان جوانان مترقی چه گذشته است. سازمان رهایی به رهبری دکتر فیض احمد با این که تا 
مدت ها تأکید داشت که انشعابش از شعله از سر ناگزیری بوده؛ اما، سرانجام در مقاله ی »چند انتقاد 
بر جزوه ی با طرد اپورتونیسـم در راه انقالب سـرخ به پیش می رویم«3 )1355( به اشتباهات سازمان 

1. تاریخچه ی سازمان رهایی افغانستان، نشر انترنتی: بی تا
2. همان، صص 10 و 11

3. چند انتقاد بر جزوه ی با طرد اپورتونیسم در راه انقالب سرخ به پیش می رویم، نشر انترنتی: 1355
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در بحث انشـعاب از شـعله اشـاره کرد و به صورت ضمنی این انشـعاب را عجوالنه خواند. نکته ی 
مهـم دیگر اعتراف شـخصی دکتر فیض احمد به حمله ی تند و بی مورد بـه اکرم یاری و عبدالرحمان 
محمودی و همانند دانسـتن شـعله با خلق و پرچم اسـت. به هر حال کار از کار گذشته بود و به دلیل 
انشعاب سازمان رهایی و سپس ساما و پس از آن، سازمان رهایی بخش خلق های افغانستان )سرخا( از 
بدنه ی شعله، سازمان جوانان مترقی در سال 1354 به کلی ازهم فروپاشید و مایه ی خوشحالی جناح 
راسـت بروکرات، راست مذهبی و احزاب خلق و پرچم شد. سازمان رهایی در تاریخچه ی سازمان 
به اشتباهات سازمانی  و سازماندهی و بسیج نیروهایش نیز اشاره کرده است. من این موارد را خالصه 

کرده ام: 
- پراکندگی نیروها در پی گسیل شتاب زده و بی برنامه ی شان به روستاها

- عدم گسترش مبارزات سازمانی به سطح جامعه در پی عملی نشدن مشی توده ای
- عدم ارائه ی تحلیلی مشـخص از شـرایط موجود و در پی آن، عدم شناخت خطوط و نقشه های 

سوسیال امپریالیسم )جناح خلق و پرچم(
- نبود تقسیم کار سازمانی

- عدم رعایت اصل پنهان کاری
- بی انضباطی

- پایین بودن معیارهای عضوگیری 
- نبود تجربه ی کار توده ای1    

 با این که بعدها سـازمان رهایی افغانسـتان کوشید تا دوباره همه ی مائوئیسـت ها را دور هم جمع 
کند؛ اما، این عمل نتیجه ی معکوس داد و در سال 1354، گروه »اخگر« از این سازمان انشعاب کرد. 
سـازمان آزادی بخش مردم افغانسـتان )ساما( نیز که تحت رهبری مجید کلکانی از شعله جدا شده و 
در سال 1353 به سازمان رهایی پیوسته بود، در سال 1357 و پس از کودتای ثور از این سازمان برید.  

1. تاریخچه ی سازمان رهایی افغانستان، نشر انترنتی: بی تا، ص 13

با طرد اپورتونیسم در راه انقالب سرخ به پیش رویم

رساله ی حاضر چکیده ی نظرات رفقایی است که بیش از دو سال قبل از جریان شعله ی جاوید بریدند. 
انتشارش به خاطر آن است تا ما اختالفات خویش را با خط مشی »سازمان جوانان مترقی« که جریان 
را رهبـری می کـرد، در سـطح وسـیع تری بـه منظور آگاهی بیشـتر توده های روشـنفکر و خلـق و ایجاد 
پیوندی رزمنده با آنان جهت پیشروی در راه انقالب، مطرح نموده باشیم. متن نوشته شده در روزهای 
پیش از کودتای 26 سرطان تهیه شده بود که چون از نظر ما حادثه ی مذکور یک تغییر پیش پاافتاده ی 
شـکلی می باشـد و مسـائل انقالب کشـور کماکان به حال خود باقی سـت، از این رو تجدیدنظر در برخی 
قسمت های نوشته را ضروری ندانستیم. این نوشته مسلمًا دارای نقایص و کمبودهاست؛ ولی، معتقدیم 
که کمبودها و مرزها را می شود با بحث و اقناع به شیوه ی صحیح کمونیستی و رفیقانه از میان برد. بناًء 
از همه ی مارکسیستـ  لنینیست ها، از همه ی آنانی که عشقی بزرگ نسبت به خلق اسیر ما در دل دارند، 
می خواهیم با این نوشته برخوردی انتقادی و سازنده از موضع خلق نمایند تا بتوان با تبادل نظر و آموزش 
و همکاری متقابل به وحدت رسید و فشرده گام برداشت، امری که در این روزگار باید مقدمتر از هر چیزی 

و با شرافت طالبش باشیم.

پیشگفتار
عصـر مـا عصـر اضمحـالل امپریالیسـم، سوسیال امپریالیسـم و گرایـش خلق ها به انقالب اسـت. 
امپریالیسـم و در رأس آن امپریالیسـم آمریکا و سوسـیال امپریالیسم به سردمداری اتحاد شوروی بر سر 
تقسـیم و بلعیدن جهان، ضمن تبانی با یکدیگر مشـغول رقابت و کشـمکش اند. بحرانات روز افزون و 
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الینحل آن ها در امور سیاسی و اقتصادی و نیروی پرتوان جنگ سرخ توده ای در آسیا، آفریقا و آمریکای 
التین فشارهای سهمگینی است که یقینًا این دو جهان خوار را تا زمان امحای کامل آن ها خواهد فرسود. 
آن ها ضمن ساخت و باخت با یکدیگر مرتکب جنایات نابخشودنی ای علیه خلق ها گردیده اند. خلق ها اگر 
از یک سـو نسـبت به ماهیت امپریالیسـتی و ضد انقالبی حزب و دولت شـوروی شک ندارند از دیگر سو 
حزب و دولت چین را با ماهیت انقالبی و انترناسیونالیستی اش مایه ی امید و پشت گرمی خود دانسته و در 
نبرد های رهایی بخش شان آن  را استوار در کنار و یاور خویش می یابند. در مقیاس کشورهای مختلف سا 
و احزاب مارکسیستـ  لنینستی در مبارزه ای شدید و همه جانبه با رویزیونیسم و انواع اپورتونیسم قویًا رشد 
یافته و با بسیج و تشکیل هر چه بیشتر توده ها آنان را در پیکار قطعی علیه امپریالیسم آمریکا و شوروی 
و ارتجاع رهبری می نمایند. حماسه ی پر جالل خلق ویتنام و پیروزی قریب الوقوع خلق کمبودیا و سایر 
خلق های به پا خاسـته همراه با پشـتیبانی چین توده ای و غیره دول سوسیالیسـتی، الهام عظیمی برای 
خلق ها و پیشاهنگشان در ایمان و ایستادگی روی مبارزه است. برای انقالب کردن باید به اندیشه ی مائو 
تسه دون این قله ی مارکسیسمـ  لنینیسم زمان ما تکیه کرد؛ ولی تسلط یافتن به مارکسیسمـ  لنینیسم ]و[ 
اندیشه مائو تسه دون بدون شناخت و گسترش انتقاد از رویزیونیسم و انواع اپورتونیسم ممکن نیست. فقط 
با مبارزه و طرد همیشگی اپورتونیسم می توان به مواضع صحیح پرولتاریایی دست یافته و از راه راستین 

انقالب انحراف نجست.
در کشـور ما نخسـت رویزیونیسـت ها )احزاب خلق و پرچم( خواسـتند با کاشـتن تخم خیانت و ضد 
انقـالب برجنبـش فرمانـروا بـوده و آن  را به مـذاق اربابان داخلی و روسی شـان برابر سـازند؛ ولی از آنجا 
که به طور هویدا در جبین، داغ وطن فروشـی و خیانت به خلق داشـتند نتوانسـتند توده ها و روشنفکران 
انقالبی را به سوی خود بکشانند. »سازمان جوانان مترقی« )س. ج. م( جریان »شعله ی جاوید« را با نام 
اندیشه ی مائو تسه دون به راه انداخت که به اثر فقدان جنبش مارکسیستـ  لنینیستی در گذشته و نازل 
بودن سطح آگاهی روشنفکران از م. ل. ا در مدت کوتاهی، سیلی از روشنفکران به طرف این جریان به 
اصطالح پیرو اندیشه ی مائو تسه دون، ضد رویزیونیسم و خواستار انقالب قهرآمیز، رو آوردند. اما »س. 
ج. م« بـا خط مشـی ایدئولوژیـک و سیاسـی منحرفش بـا »م.ل.ا« برخورد ضد انقالبی نمـود و صدمات 
جـدی فراوانی بر پیکر انقالب میهن ما وارد سـاخت. ما نیز مشـتاقانه و با حـرارت »جریان دموکراتیک 
نوین« را قبول کرده بودیم. لیکن با گذشت زمان و باال رفتن نسبی درک رفقا از اندیشه مائو تسه دون و 
مطالعه ی تجارب مبارزات کمونیست های کشورهای مختلف توانستیم به ماهیت اپورتونیستی »س. ج. 
م« و جریان به رهبریش پی بریم. رفقا به بررسـی و بحث ها پرداخته و باغنی تر سـاختن شـناخت خویش 
ازشعله ی جاوید در زمینه ی ایدئولوژیک سیاسی و تشکیالتی، در سال 1351 به مبارزه ی رویاروی علیه 

»رهبران« و گردانندگان جریان »شعله ی جاوید« تصمیم گرفتند و علیرغم لجن پاشی ها و سبک برخورد 
ضد کمونیسـتی »رهبران« با رهنما قرار دادن اندیشـه ی مائو تسـه دون موفق شـدند ]از[ اوپورتونیسـم 

»شعله ی جاوید« بریده و بین راه بورژوایی او و راه پرولتاریایی حد فاصل ایجاد نمایند.
ما به این نکته به خوبی آگاهیم که هنوز به علت پایین بودن درک ما از م. ل. ا و نداشتن پیوند عمیق 
با توده های کارگر و دهقان و باالخره چند سال تأثیر مشی منحرف »رهبران«، دارای کمبودها و نواقص 
زیادی هستیم. لیکن معتقدیم که با اساس قرار دادن اندیشه ی مائو تسه دون، تجدید تربیت خویش در 
میان توده  ها، به کار بستن انتقادوانتقاد از خود و مبارزه ی بالوقفه علیه اپورتونیسم در اشکال گوناگون 
خواهیـم توانسـت در یگانـه راه واقعـی و ظفـر بخش انقـالبـ  راه محاصره ی شـهرها از طریق دهاتـ  
گام نهیـم. اگـر چـه راه طوالنی و توفان ها در پیش اسـت؛ امـا، با نیروی عظیم خلق و قطب نمایی چون 
اندیشـه ی مائـو تسـه دون قادریم دریاهـای متالطم را در نوردیده و کشـتی انقالب را به سـاحل پیروزی 
رسانیم. »تجربیات تاریخی« قابل توجه است. درباره ی مشی و نظریه باید پیوسته و مکرر صحبت کرد. 
نباید آن ها را تنها با عده ی قلیلی در میان گذاشت. باید همه ی توده های وسیع انقالبی را از1 آن ها آگاه 
سـاخت. »اصل انتقاد از اشـتباهات گذشـته به منظور اجتناب از اشتباهات آینده و معالجه ی بیماری به 
منظـور نجـات بیمـار را باید اجرا کرد تـا آن که به این هدف دوگانه یعنی تشـخیص دادن حق از ناحق در 

زمینه ی ایدئولوژیک و متحد ساختن رفقا نایل آییم... »مائو تسه دون«

طرح مسئلهـ  دو برخورد متضاد
مارکسیسمـ  لنینیسم اندیشه ی مائو تسه دون علم رهایی پرولتاریاست. مارکسیسم از آوانی که توسط 
مارکس و انگلس پدید آمد و بعد به دسـت لنین، اسـتالین و مائو تسـه دون به سطح لنینیسم و اندیشه ی 
مائو تسه دون ارتقا یافت؛ در دوره های معین، یگانه سالح نیرومند و بی شکست خلق ها برای نجات شان 
از زیر انواع ستم و غلبه بر ارتجاع بوده است. این  را تاریخ گواهی می دهد. هم اکنون پیروزی خلق های 
تفنگ به دست شاهد آن ست که وقتی »م. ل. ا« را گروه ها، سا و احزاب به درستی فراگرفته بر آن تسلط 
یافته و به رهبری خلق برخیزند، چگونه می توانند به نیروی بی مانند آزادکننده و ظفربخش بدل گردند. 
ما هم خواستار از بند رستن خلق پر رنج خویش هستیم و در ]این[ راه جز به »م. ل. ا« نمی توانیم تکیه 
کنیم. ولی، برای ما که دیری نیست ازجریان شعله ی جاوید بریده ایم، ناگزیر اثرات اپورتونیسم آن  را با خود 
داریم، الزم است جهت زدودن کامل آن اثرات ناپاک و پند گرفتن از اشتباهات گذشته به منظور اجتناب 
از بازگشـت آن، ریشـه های انحراف و سربه سـنگ خوردن جریان شعله ی جاوید به رهبری »س. ج. م« 

1. اصل: به
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را بیرون بکشیم. اگر علیه انحرافات و به اصطالح طرز تفکر »شعله ای« قاطعانه و بی امان در تئوری و 
عمل، به مبارزه نرویم، نخواهیم توانست با »م. ل. ا« برخورد پرولتاریایی داشته و راه انقالب میهن خویش 
را در پرتو آن روشن سازیم. واقعًا چرا شعله ی جاوید به رهبری »س. ج. م« با آن همه پرمدعایی زشتش 
نتوانست سودمند به حال جنبش و انقالب خلق واقع شود؟ با »م. ل. ا« همواره دو نوع برخورد ناهمگون 
وجود داشته است: یکی برخورد از موضع طبقاتی پرولتاریایی و دیگری برخورد از موضع خرده بورژوایی 

ضد پرولتاریایی.

برخورد با »م. ل. ا« از موضع پرولتاریایی:
این اصیل ترین و صحیح ترین نوع برخورد با »م. ل. ا« است. با این نوع برخورد قدرت خالقانه  ی1 »م. 
ل. ا« می تواند به طور همه جانبه در جهت دگرگونی جامعه قرار گیرد. این برخورد جزء الینفک ایدئولوژی 
خدمت و اندیشیدن به خلق تا دم مرگ می باشد. نقطه ی حرکت صاحبان یک چنین ایدئولوژی در همه ی 
موارد پیوسته منافع خلق و انقالب بوده و نه منافع فردی یا گروهی. آنان مسئولیت در برابر منافع خلق را 
با مسئولیت در برابر سازمان یا ارگان های رهبری حزب یکی می دانند. تمام عشق و امید آنان در خدمت 
به توده های دهقان و کارگر و بردن اندیشه ی مائو تسه دون در میان آن ها تجلی می یابد. این کمونیست ها 
هرگـز به منافع خصوصی توجه نکرده، از خودخواهی، فخرفروشـی و مسـامحه در کار عـاری بوده و به 
قول رفیق مائو تسه دون اعتقاد عمیق دارند که مالک هر گفتار و کردار یک کمونیست باید عبارت باشد 
از انطباق آن با منافع واالی اکثریت قاطع خلق و پشـتیبانی از آن ها. با این برخورد اسـت که انقالبیون 
»مارکسیسم را نه فقط از البالی کتاب ها بلکه عمدتًا از طریق شرکت در مبارزه ی طبقاتی و کار عملی 
و تماس نزدیک با توده های کارگر و دهقان می آموزند.« آنان همان سـان که رفیق مائو تسـه دون گفته 
تئوری مارکسیستی را به منظور عملی ساختن آن و فقط به منظور کاربردش فرا می گیرند نه برای آن که 
آن را در قفس سینه حبس و درباره ی آن پرحرفی و اظهار معلومات و فاضل نمایی کنند. آنان از شنیدن و 
پذیرفتن هر انتقادی که به سود امر خلق و انقالب باشد، هراسی نداشته و »از ترس معالجه ی مرض خود 
را نمی پوشانند«، بلکه برعکس شرافتمندانه به انتقادوانتقاد از خود پرداخته در راه اصالح و درمان خویش 
می کوشند. خالصه آن افرادی که از موضع پرولتاریایی با »م. ل. ا« برخورد می نمایند، توده ها را به مثابه ی 
قهرمانـان واقعی، سـازندگان تاریخ و موتور اصلی انقالب دانسـته، متواضعانه از آن هـا آموخته، آن ها را 
پشتگاه مطمئن خود قرار داده و با درآمیختن با آن ها و بسیح و تشکیل آن ها نیروی عظیم الیزال شان 
را به سمت نابودی دشمنانی هرچه خونخوارتر و به ظاهر وحشتناک هدایت می کنند. آنان هرچند دچار 

1. اصل: خالقه

اشتباهاتی گردند، هر چند به شکست هایی گذرا مواجه شوند، آخراالمر راهشان را به سوی افق روشن 
پیروزی می گشـایند... و جریان شـعله ی جاوید به رهبری »س. ج. م« با یک چنان برخوردی انقالبی و 

راستین با »م. ل. ا« به کلی بیگانه بوده و با او برخوردی خرده بورژواییـ  ضد پرولتاریایی را برگزیده بود.

1- برخورد خرده بورژواییـ  ضد پرولتاریایی با »م. ل. ا«: 
این گونه برخورد کاماًل در نقطه ی مقابل برخورد پرولتاریایی بوده و هسته ی آن را ایدئولوژی اندیشه به 
خود تشکیل می دهد. منشأ اجتماعی آن را خرده بورژوازی می سازد و به شکل سوبژکتویسم در جلوه های 
مختلفش ظهور می کند. حاملین این چنین ایدئولوژی و برخورد ضد انقالبی، در هر کاری به منافع پست 
شـخصی خود می اندیشـند. آن ها »م. ل. ا« را »نه برای نیازمندی های پراتیک انقالبی بلکه فقط برای 
نفس آموزش نه برای حل مسائل تئوریک و تاکتیک انقالب« بلکه به خاطر تشخص و شهرت حاصل 
کـردن و ارعـاب توده هـا و به دام انداختن روشـنفکران مطالعه می کنند. آنان به مارکسـیم نه به مثابه ی 
رهنمـای عمـل بلکه به مثابـه ی دگم های  بی جانی می نگرند کـه به درد خودنمایی و افاده فروشی شـان 
می خـورد. رفیـق مائو تسـه دون گفـت: »تئوری مارکـسـ  انگلسـ  لنیـن و اسـتالین دارای اعتبار]ی[ 
جهان شمول است. ما باید به این تئوری نه به عنوان یک دگم؛ بلکه چون رهنمای عمل بنگریم. آموزش 
فقط یاد گرفتن عبارات و جمالت مارکسیستیـ  لننیستی نیست، بلکه یاد گرفتن »م. ل. ا«  به مثابه ی 
علـم انقـالب اسـت.« این افراد انقالب نمی خواهند و بناًء هیچگاه هم به جـوش خوردن با توده ها فکر 
نمی کنند. نه این که توده ها را نیروی محرکه و آفرینندگان تاریخ نمی دانند؛ بلکه به تحقیر و توهین توده ها 
برخاسـته خود را جای آن ها می نشـانند. آنان ذهن خود را مقدم بر واقعیات دانسـته و از این جهت قادر 
نیستند، سیاست های منطبق بر شرایط مشخص وضع نمایند و برقراری پیوسته ی پیوند تئوری و عمل 
با مواضع نقاط نظر و اسـالیب مارکسیسـتیـ  لیننیستی پیشاهنگ خلق را سـازمان داده آن را طالیه دار 
جنبش انقالبی گردانند.کمونیسـت ها تنها با برخورد پرولتری با »م. ل. ا«  می توانند به آرمان پرشـکوه 

انقالبی خویش جامه ی عمل بپوشانند.
به نظر ما علت این که چرا »س. ج. م« نتوانست سهمی در راه انقالب میهن ما ادا کند، باید در برخورد 
غلط و خرده بورژوایی آن به »م. ل. ا« جست. اگر چه برخی موارد عمده ی اشکال و نتایج برخورد خرده 
بورژوایـی و صرفـًا کتابـی بـه »م. ل. ا«  را برشـمردیم ولی در وجـود »س. ج. م« به حیث نمونه ی تپیک 
می توانیم مثال های متعددی در زمینه ارائه نمائیم. همه ی انحرافات تئوریک و عملی »س. ج. م« که 
بخشـی از آن هـا را در صفحـات بعـدی از نظـر خواهیم گذراند، محصـول برخـورد خرده بورژواییـ   ضد 
پرولتری »هیئت رهبری« با »م. ل. ا« و اندیشه مائو تسه دون، ناشی از سوبژکتویسم تیره ای ست که سرا 
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پای آن ها را فرا گرفته بود و در ساحات مختلف شیوه ی آموزش، سبک برخورد و فعالیت های علمی به 
اشـکال دگماتیسـم، امپریسم، سکتاریسم و الگوسازی تظاهر می کرد. نزد »رهبران« هر کس مقداری 
کلمات و جمالت مارکسیستی در حافظه داشت و طوطی وار آن ها را بر زبان می آورد، مارکسیست بود. 
مارکسیسم آن ها مارکسیسم دگماتیک و مبتذل بود. به قول رفیق مائو تسه دون »مارکسیسم دگماتیک 
هرگز مارکسیسـم نیسـت، بلکه ضد مارکسیسـم اسـت.« آنان اگر چه رسـاتر از همه از اندیشـه ی مائو 
تسه دون حرف می زدند؛ ولی، طی هشت سال موجودیت خود نتوانستند به اصل اساسی»م. ل. ا«  یعنی 
وحدت تئوری و عمل دست یابند، مسائل انقالب کشور ما را با مواضع، نقاط نظر و اسلوب مارکسیستی 
ـ لنینیستی بررسی و حل نموده و سیاست ها و تاکتیک های متناسب با شرایط معین جامعه، وضع کنند. 
آن ها را واقعًا ایدئولوژی اندیشه ی به خود کور ساخته بود. جز به اصطالح معروف شدن و »رهبر« شدن 
توجه نداشتند، انتقاد را مساوی با برباد رفتن »حیثیت« و بی آبرویی کامل دانسته »خود را مصون از هر 
خطا و بزرگترین شـخصیت این دنیا می پنداشـتند و مانند فرستادگان امپراتور به همه جا می شتافتند.« 
این اندویدوالیسـت های1 مقام پرسـت که خود را مافوق و معلم توده ها فکر می کردند، هرگز نتوانسـتند 
خط مشی ای انقالبی مطابق به قانونمندی عینی تکامل جامعه وضع بر اساس آن سازمانی انقالبی در 

پیوند با توده ها ایجاد کنند.
سـخن کوتـاه کـه رهبـری »س. ج. م« بـا برخـورد ضد پرولتاریایی به مارکسیسـمـ  لنینیسـم جریان 
خرده بورژواییـ  غیر انقالبی »شعله ی جاوید« را زیر نام اندیشه ی مائو تسه دون راه انداختند که لطمات 
جدی بر جنبش انقالبی میهن ما وارد آورد. ما به این امر واقفیم که با بریدن از جریان شعله ی جاوید ناگزیر 
ذهن همه ی ما از ایدئولوژی ارتجاعی »رهبری« متأثر است. ما تحت تأثیر ایدئولوژی و مشی »رهبری« 
در کلیه ی فعالیت های سیاسی و اجتماعی خویش در لجنزار اپورتونیسم دست و پا می زدیم. حاال اگر قرار 
باشد با نثار خون خویش با روحیه ی خدمت به خلق و نهراسیدن از مرگ و قربانی، پرچم کبیر اندیشه ی 
مائو تسـه دون را به اهتزاز در آوریم، باید با افکار رویزیونیسـتی و اپورتونیسـتی نوع شعله ی جاوید تصفیه 
حساب کنیم. باید همانند کسانی باشیم که »با به کار بردن تئوری و اسلوب مارکسیستی ـ لنینستی به 
تحقیق و بررسـی منظم و دقیق واقعات پیرامون خویش می پردازند، درکار فقط به شـور شـوق خویش 
اعتماد نمی کنند بلکه، همان طور که استالین می گوید با تلفیق شور شوق انقالبی با واقع بینی دست به 
عمل می زنند.« باید مارکسیسم را بر عکس »رهبران« نه به خاطر تظاهر و ارعاب و فریفتن توده ها، نه 
به علت آن که در آن رازی نهفته اسـت بلکه مارکسیسـم را بیاموزیم« برای آن که علمی سـت که آرمان 
انقالبی پرولتاریا را به پیروزی می رساند.« این ها میسر نیست مگر آن که خود را در قمر همان پروسه ی 
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تجدید تربیت در میان توده ها بیفگنیم. رفیق مائو تسه دون می گوید: »روشنفکران برای این که بتوانند با 
توده ها درآمیزند، بتوانند به آن ها خدمت کنند، باید از پروسه ای بگذرند که در آن، آن ها و توده ها یکدیگر 
را متقاباًل بشناسند. این پروسه یقینًا بدون رنج و اصطکاک بسیار طی نمی شود ولی اگر شما کاماًل مصمم 

باشید به مقصودخواهید رسید.« 
بگذار این »رنج« را که در برابر عذاب های بیکران و جهنمی خلق ما در حکم هیچ است صادقانه بر 
خود هموار سازیم تا بتوانیم بی تزلزل و با نیروی کاهش ناپذیر در راه پیروزمند انقالب دموکراتیک نوین 
ـ راه محاصره ی شـهرها از طریق دهاتـ  گام برداریم. یک کمونیسـت باید صادق، وفادار و فعال باشـد. 
مصالح انقالب را گران بهاتر از جان خود بداند و منافع شخصی را تابع مصالح انقالب نماید. او باید همیشه 
و در همه جا روی اصول صحیح پا فشاری کند و علیه هر گونه فکر و عمل نادرست به طور خستگی ناپذیر 
مبارزه نماید تا آن که زندگی کلکتیو حزب را مستحکم و رابطه ی حزب را با توده ها استوار گرداند. او باید به 
حزب و توده ها بیشتر از هر شخصی دیگر ارج نهد، باید به دیگران بیشتر از شخص خود توجه کند. تنها 

در چنین صورتی است که او را می توان یک فرد کمونیست نامید. )مائو تسه دون(

پیدایش »سازمان« و انتشار »شعله ی جاوید«
به اثر اسـتبداد سـیاه سـلطنت نادرشـاهی و ظاهرشـاهی و اعمال محیالنه ترین و عوام فریبانه ترین 
سیاسـت های ضد خلقی این دو مزدور دسـت نشـانده و دورماندن میهن و خلق ما از صحنه ی جهانی و 
فشرده شدن زیر پاشنه ی طبقات حاکمه ی وحشی افکار مارکسیستیـ  لیننیستی در سطوح ابتدایی آن 
بسیار... بعدتر از سایر جوامع در کشور ما رسوخ کرد. تنها بر مبنای عوامل داخلی چون مراحل نخستین 
رشـد بـورژوازی ملـی تا سـال های 1330، هم پـای آن به وجود آمدن پرولتاریای صنعتی و ازدیاد نسـبی 
روشنفکران و نیز با نفوذ شدید عوامل خارجی مانند همسایگی کشور شوراها، به ویژه چاپ و پخش آثار 
لنین و استالین و دیگر انتشارات مارکسیستی، و تأثیر نهضت های مترقی ایران بود که عناصر متمایل به 
مارکسیسم به خصوص پس از سال های 35 در کشور نطفه بست و به مرور به شکل هسته ها و گروه ها 
با درجات گوناگون و طیف معینی به فعلیت پرداخته و مشخصًا از 1344 به بعد به طور نسبتًا گسترده و 

متبارز ظاهر گردیدند. 
در همین آوان اشاعه ی رویزیونیسم معاصر در جنبش جهانی کمونیستی که با مرگ استالین بزرگ 
آغاز یافت با غصب رهبری حزب و دولت شوروی توسط مشتی خائنین به سرکردگی خروشچف1 مرتد و 
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دنباله روانش کسب شدت کرد. رهبران حزب و دولت شوروی رویزیونیسم خود را در زمینه های مختلف 
بسط دادند: 

- آنان با انکار مبارزه ی طبقاتی، حزب و دولت پرولتاریا را »عموم خلقی« اعالم نمودند که در تحلیل 
آخر جز حزب و دولت بورژوازی چیزی دیگری نیست.   

- قانون عام »م. ل. ا« انقالب قهرآمیز را نفی و به جای آن پارلمانتاریسم و مبارزه ی مسالمت آمیز را 
قرار داده و تمام خلق های درگیر جنگ آزادی بخش را به تسلیم طلبی و زمین گذاردن اسلحه فرا خواندند.
- به جای مبارزه ی قاطعانه علیه امپریالیسـم آمریکا، سیاسـت زدوبند با آن و تقسـیم جهان را پیش 
گرفتند و به جای انترناسیونالیسم پرولتری، به شیوه ی زورگویی و توطئه بر ضد جنبش های رهایی بخش 

در سراسر گیتی پرداختند.
امـا در قبـال ایـن جریـان ضـد انقالبـی، حـزب پر افتخـار کمونیسـت چین بـه رهبری رفیـق مائو 
تسـه دون و حـزب کار آلبانـی به رهبـری رفیق انورخوجـه، پرچم آموزش های مارکـس، انگلس لنین 
و اسـتالین، پرچم انترناسـیونال سـوم را همچنان برافراشـته نگهداشـته و مبارزه ی عظیمی را علیه 
امپریالیسم و رویزیونیسم آغاز نهادند. انقالب عظیم فرهنگی پرولتری چین پدیده ی بی سابقه ای بود 
کـه دسـتاوردهای آن عصـر نوینـی را در انقـالب جهانـی گشـوده و گنجینـه ی مـ  ل را بیـش از پیش 
غنا بخشـید. مبارزه ی مارکسیسـم و رویزیونیسم در جنبش بین المللی کمونیستی به پیروزی و شیوع 
هرچه وسیعتر اندیشه ی مائو تسه دون و رسوایی و شکست رویزیونیسم و مدافعانش انجامید. انعکاس 
اختالفات جنبش بین المللی کمونیسـتی در تمام کشـورها و من جمله کشـور ما منجر به قطب بندی 
میان گروه ها، سـا و احزاب گردید ]ولی در[ کشـور ما هسـته های روشنفکری قشرهای باال و کسانی 
که سیاسـت برای شـان وسـیله ای جهت تفاخر و کسـب »شـخصیت« بود، آن طور که باید طبیعتًا به 
رویزیونیسم گراییدند و در سال 1343 حزب دموکراتیک خلقـ  حزب عامل رویزیونیسم و فعاًل مجمع 
نوکران سوسـیال امپریالیسـمـ  را ایجاد کردند که دیگر مدت هاست چهره ی کثیف ضد انقالبی شان 
برای خلق آشـکار شـده اسـت. در مقابل عده ای دیگرخود را مخالف آن ها خوانده و به اصطالح علیه 
حـزب کمونیسـت شـوروی و برله حزب کمونیسـت چین موضـع گرفتنـد و در 1344 با انعقاد مجلس 
مؤسسـان »س. ج. م« را بنیان گذاشـتند. اما، آیا این موضع گیری توأم با بینشـی صادقانه و انقالبی 
بود؟ آیا آنان توانسـتند با روحیه ی خدمت ]به[ خلق ]با[ در نظرداشـت ویژگی های ملی ما، سـتاره ی 
سـرخ اندیشـه ی مائو تسه دون را برفراز کشـور بتابانند؟ نه. برای آن ها همان طور که گفتیم اندیشه ی 
مائو تسه دون نقابی بود که با آن به خودنمایی و مردم فریبی پرداخته و جنبش انقالبی ما را به کج راه و 
گمراهی کشیدند. آنان با ایدئولوژی خرده بورژوایی خویش قادر نبودند در سمت اساسی انقالب میهن 

ما گام بردارند و با محتوای اندیشـه ی مائو تسـه دون برخورد]ی[ خرده بورژوایی داشتند. خواهیم دید 
که »س. ج. م« از همان ابتدای وحدت کردن ها و نضج گرفتن سازمان تا انتشار هفته نامه ی »شعله ی 
جاوید« و بعد هم فعالیت های تئوریک و عملی آن، نشان سوبژکتویسم و ایدئولوژی اندیشه به خود را 
داشت. آن ها نسبت به مسائل اساسی انقالب کشور ما، وحدت با عناصر و گروه ها در ترکیب سازمان 
و یـا در سـطح جریـان، مسـئله ی نوسـازی خویش در پیوند با توده ها، مسـائل مهـم تئوریک مرحله ی 
کنونی انقالب، حزب، جبهه ی متحد ملی، ستم ملی، تحلیل طبقات، اشکال مخفی و علنی مبارزه 
و باالخره در مسـئله ی تعیین تاکتیک و اسـتراتیژی در نفوذ به دهات و راه محاصره ی شـهرها از آن 
طریق و قراردادن کلیه ی فعالیت های خود در این جهت، نتوانستند »م. ل. ا« را رهنمای عمل قرار 
دهند و اندیشه ی مائو تسه دون در سطح شعارهای عام باقی ماند. در اینجا نخست به مسئله ی وحدت 

آنان و سپس به تحلیل انتشار »ارگان«شان »شعله ی جاوید« می پردازیم.
وحدت گردانندگان اصلی با تنی چند به منظور وحدت تشکیالتی فقط بر اساس شعارهای عام و 
مالحظـات منفعت طلبانـه ی ضد انقالبی مبتنی بود. یکی از این گونه وحدت ها، وحدت با عده ای بود 
که اعتبار و حیثیت شان را در گرو نام داکتر عبدالرحمان محمودی فقید می دانستند. گردانندگان به 
یگانه خواست این عده که همانا مارکسیستـ  لنینیست خواندن محمودی فقید بود پاسخ مثبت داده 
و به این  صورت »وحدت« انجام پذیرفت! البته گردانندگان حسـاب هایی داشـتند و شاید اسم فامیلی 
محمودی را بهترین وسیله برای تأیید خودشان از طرف مردم تشخیص داده بودند. مگر مزین بودن هر 
شماره ی »شعله ی جاوید« با نام یک یا بیشتر محمودی باالی مقاالت سیاسی و اقتصادی یا حداقل 
شـعری، دالی بر این امر نیسـت؟ از سـوی دیگر محمودی ها جهت مسـجل شـدن رهبر و همه کاره 
بودن نزد عوام الناس و ارضای خواسـته های شـهرت طلبانه ی ضد کمونیسـتی خود زمینه را مساعد 
یافتند. آری، آنان بدون انتقاد و برخورد انتقادی با گذشـته ی جنبش، بیرون کشـیدن نکات مثبت و 
منفی آن، درس گرفتن از آن، روشن کردن وضع کنونی و مسائل به طور مشخص و بالنتیجه تعیین 
خـط مبارزاتـی و رهنمودهای انقالبی برای آینده، با هم »وحـدت« نمودند! این چنین1 وحدت]ها[ با 
سـایر افـراد و گروه هـا در فاصله ی سـال های 44 تـا 47 وحدت هایی غیراصولی و بی پایـه بود]ند[ که 
به وحدت تشـکیالتی نیانجامید و در سـطح به اصطالح وحدت جریانی باقی ماند. این وحدت ها نیز 
کـه عمدتـًا به خاطر نشـر یک جریده صـورت گرفت از لحاظ ایدئولوژیک و سیاسـی نظیر وحدت های 
قبل الذکـر بود. سرچشـمه ی تمام این »وحدت«های سسـت و ظاهری در ایدئولـوژی خرده بورژوایی 
و برخورد ضد مارکسیسـتـ  لنینیسـتی »رهبران« نسـبت به مسـئله نهفته است. نخستین انشعاب و 

1. اصل: همچنین



 انشعاب سازمان رهایی از شعله ی جاوید  444445  یا سوسیالیسم یا توحش

انشعا ب های بعدی درون گردانندگان جریان بیانگر آن است که وحدت های استوار بر1 منافع شخصی 
و گروهی و جدا از ایده ی خدمت به خلق و انقالب، پایه دار نبوده و دیر یا زود محکوم به از هم پاشیدن 
است. ما بر مبنای اندیشه ی مائو تسه دون و با توجه به وحدت های غیراصولی و زیان بخش گذشته ی 
آن ها می توانیم و باید به معیارهای درسـت مارکسیسـتیـ  لنینیسـتی در زمینه ی وحدت دست یابیم. 
مرکزی ترین مسـئله ی وحدت را وحدت در عرصه ی ایدئولوژیک و سیاسـی می سـازد، تنها پس از آن 
می توان نظم تشکیالتی برقرار کرده و سبک کار واحدی داشت. فقط قبول شعارهای عام در زمینه ی 
ایدئولوژیک یا سیاسی کافی نیست. منظور این  است که آیا مصممیم با جان و دل به خلق خدمت کرده 
و در پرتو »م. ل. ا« به مسائل مشخص و مهم مرحله ی کنونی انقالب یعنی وسایل و سالح هایی که 
ما را به هدف می رسـاند، برخورد کرده و برداشـتی مشـترک داشته باشیم2؟ آیا عماًل حاضریم که خود 
را بین توده های کارگر و دهقان تجدید تربیت نمائیم؟ جهت دریافت وجوه اشـتراک و نیل به وحدت 
واقعی باید روی نکات مذکور تأکید ورزیده، وظیفه داریم تا در رابطه به این مسـائل بحث های خالق 
و سازنده را برانگیخته و در جهت وحدت مارکسیست ـ لنینیست ها و تدارک ایدئولوژیک حزب طراز 
نوین طبقه ی کارگر سهم مثبتی ادا کرده باشیم. زیرا، وحدت خلق با حزب پیشاهنگ طبقه ی کارگر 
امـکان دارد و بـس. رفیـق مائـو گفـت: »در دوران کنونی تکامل جامعه، مسـئولیت شـناخت و تغییر 
درسـت جهان بر عهده ی پرولتاریا و حزب آن اسـت »حزبی  که بتواند مسـئله ی مبارزه ی مسـلحانه و 
جبهه ی واحد ملی را درسـت حل کند«؛ ایجاد چنین حزبی وظیفه ی محوری3 کلیه ی مارکسیسـتـ  
لنینیست هاست تا با بینش روشن و موضع »م. ل. ا« از هم اکنون در پی تدارک ایجاد آن باشند. حزبی 

که بتواند »م. ل. ا« را رهنمای عمل مشخص مبارزات انقالبی خود قرار دهد ]باید[:
- پیوند فشرده با توده ها داشته باشد.

- اصل انتقادوانتقاد از خود را به کار برد.
ما به4 حزبی با اصول باال عمیقًا اعتقاد داریم؛ ولی روشـن اسـت که مسـئله ی حزب، مسئله ای ست 
بغرنج و دارای ابعادی وسیع که بحث درباره ی آن و پیاده کردن آن در عمل به تشریک مساعی همه ی 
»م. ل. ا«های انقالبی نیازمند است. و ما باز هم در موقعش به نوبه ی خویش از ادای سهم در مسئله، 

غافل نخواهیم ماند.

1. اصل: به روی
2. اصل: داریم

3. اصل: مرکزی
4. اصل: در مورد

انتشار »شعله ی جاوید«:
»رهبری« متعاقب ایجاد سازمان در پی انتشار جریده ای شد. قرار گفته ی خودشان از سال 1345ـ  
1347 چند بار به وزارت اطالعات و کلتور درخواست جریده را سپردند که گویا بی نتیجه ماند. تا این که 
باالخره مجاهدات به ثمر رسـید و در اوایل سـال 1347 امتیاز جریده ای به اسـم »شـعله ی جاوید« را به 
دست آوردند. هنگامی  که »ارگان« س. ج. م به نشرات آغاز نمود، ستم مزمن دولت همچنان بر دوش 
خلق ما سنگینی داشت. با تشدید خیانت و سیه کاری های سلطنت دست نشانده، رشد تضادهای خلق 
با دشمنان طبقاتی هر روز قوام می گرفت. ظاهرشاه برای عوام فریبی مثل همیشه به مکر و حیله هایی 
توسـل می جسـت که به مشـکل می توانسـت کارگر افتد. از حکومت سـردار اعتمادی با »جهاد ملی« و 
دموکراسی تاج دارش همان تعفنی برمی خاست که سال ها مردم را اذیت کرده بود. خیانت پیشگی حزب 
دموکرات خلق نیز با پارلمان پرستی تأییدهای ضمنی دولت، حساسیت نشان دادن دیوانه وار نسبت به 
انقالب قهرآمیز و دفاع وقیحانه ی بی پرده اش از سیاسـت های سوسـیالـ  امپریالیسـتی اتحاد شوروی 
در کشور و سراسر دنیا کاماًل آشکار بود و خلق ما نمی توانست به آن چشم امید بدوزد. در سطح جهانی 
در کشـورهای مختلف آسـیا، آفریقا و آمریکای التین پیروزی مبارزات مسـلحانه و جنگ های توده ای 
بر اسـاس اندیشـه ی مائو تسـه دون پشت مرتجعان را می لرزاند. آثار مائو تسـه دون به مقیاس وسیع و به 
زبان های مختلف و من جمله به زبان فارسی منتشر شد. به خصوص با پیروزی های »اـ  عـ  فـ  پـ  چ« 

شبح اندیشه ی مائوتسه دون در فضای کره ی زمین به گردش درآمد. 
در چنان شرایطی می شد و باید با اراده ی آهنین خدمت به خلق، برخورد درست به »م. ل. ا« و بردن 
آن میـان توده هـای کارگـر و دهقان، نیروی توفان برانگیز خلق را جهت سـرنگونی دولت سـراپاآلوده به 
خیانت ظاهرشاه بیدار ساخت. ولی »س. ج. م« زیر نام »ناشر اندیشه های دموکراتیک نوین« به آرمان 
انقالبی و اندیشه ی مائو تسه دون خیانت ورزید. او روشنفکران زیادی را که بر تارک »شعله ی جاوید« نامی 
از اندیشـه ی مائو تسـه دون می دیدند و دارای سـطح آگاهی نازلی بودند به سراب کشانید. »س. ج. م« با 
علنی گری ها، فعالیت های ضد انقالبی نوع رویزیونیست ها و انتشار جریده ی علنی خود عماًل به صورت 
آرایش گران »دموکراسـی تاج دار« رژیم، و بسـان دار و دسته های مرتد رویزیونیستی و حتی بدتر از آن ها 
درآمده بود. انتشار »شعله ی جاوید« در واقع سرآغاز رسمی مبارزات ضد پرولتری »س. ج. م« محسوب 
می گـردد. »رهبـری« ]در[ پهلوی توجیه و ارج نهادن به تمام کارهایش برای یازده شـماره ی »شـعله ی 

جاوید«  نیز نقش تاریخی خاصی قایل است. »رهبری« بر آن  است که:
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1- انتشار »شعله ی جاوید« با استفاده از قانون، تاکتیکی بود برای اشاعه ی »م. ل. ا«؛
2- وسیله ی وحدت گروه ها و جلب کننده ی روشنفکران به سوی مشی انقالبی بود؛

3- وسیله ی تعیین کننده در مبارزه و شکست قطعی رویزیونیسم بود.

به بررسی این ادعاها بپردازیم: 
1- تعیین خط اسـتراتیژی در پرتو »م. ل. ا« به مثابه ی مشـی عام سیاسـی مطابق قانومندی رشد 
جامعه، همانا وظیفه کلی ای اسـت که می توان وظایف دیگری را از سـطح موجود در خدمت آن قرار 
داده و کلیه فعالیت های خود را با آن هماهنگ سـاخت. »رهبری« از آغاز به وظایف مقدم و اساسـی 
توجه نکرد. وحدت ها غیراصولی و مکانیکی بودند، به کار مخفی و باالبردن درک افراد جریان، از »م. 
ل. ا« تغییر جهان بینی آنان در رابطه با توده ها و تکیه بر دهقانان اهمیتی قائل نشدند و مآاًل نتوانستند 
سـازمانی مسـتحکم در پیوند با توده ها ایجاد کرده، تاکتیک های انقالبی وضع کرده و سـمت انقالب 

را در پیش گیرند.
تاکتیک زمانی انقالبی ست که از نیاز مبرم جنبش برخیزد و در خدمت آن قرار گیرد ولو آن که اثرش 
آنی نباشد. اما، تاکتیک های مبتنی بر تصورات »رهبران خردمند« ولو ُبرد و سودی گذرا داشته باشند، 
قدمی در خدمت و به سوی استراتیژی انقالبی نمی تواند به شمار رود. انتشار »شعله ی جاوید« به مثابه ی 
استفاده ی تاکتیکی مبتنی بر1 نیاز مبرم جنبش نه، بلکه مبتنی بر2 تصورات »رهبران« به خاطر رقابت 
ناسالم و کودکانه با رویزیونیست ها بود. اگرچه موقتًا »مفید« بود و روشنفکران زیادی را جلب کرد؛ ولی، 
از آنجا که خواست جنبش چنین برآمدی نبود، نتوانست در خدمت مشی انقالبی و سمت نفوذ به روستا 
قرار گیرد. انقالب کشـور به کار تبلیغاتی وسـیع ضرورت دارد. کار تبلیغاتی با بینش پرولتری به بسـیج و 
متشکل شدن توده ها خواهد انجامید. به این ترتیب اساسی ترین مسئله ی کار تبلیغاتی، شرکت در زندگی 
توده هاست. تبلیغات به اشکال گوناگون، روزنامه، نوشته ها و خطابه ها و غیره در جوار شرکت مستقیم 
در زندگی مردم است که می تواند به منظور تعمیق و رشد مشی انقالبی سودمند افتد. »رهبری« در نشر 
جریده و سایر اعمال به عنوان کار تبلیغی از »م. ل. ا« دور بوده و تمام فعالیت هایش جدا از توده ها محدود 
به جریده، پخش شب نامه و خطابه های غرای روشنفکرانه بود. بناًء »رهبری« فاقد یک مشی سیاسی 
انقالبی، با انتشار »شعله ی جاوید« و بیرون ریختن تمام نیروها به عوض اثر انقالبی، در جنبش کشور، 
نقش منفی بازی کرد. حاال بگذریم از این که »شعله ی جاوید« با آن  همه مطالب غلط و گمراه کننده که 

1.اصل: روی 
2. اصل: روی

در بخش های بعد می بینیم، به1 هیچ صورتی نمی توانست به انقالب خدمت نماید.

2- ادعای وحدت گروه ها به وسیله ی جریده، 
امری منتفی ست و نیازی به بحث طوالنی ندارد.

زیـرا »س.ج.م« در 1344 تشـکیل شـد و »شـعله ی جاویـد« من حیث جریـده ی سـازمانی و در واقع 
»ارگان« سازمان در سال 1347 انتشار یافت. وحدت با گروه های دیگر به خاطر انتشار جریده که پیش تر 
ذکرش رفت خدعه ی »رهبران« بود تا از یک طرف کمیت بزرگی را جهت تحقق مشی خویش به طور 
غیر مستقیم تحت رهبری سازمان درآرند و از طرفی بعضی ها را وارد سازمان نموده و در فرصت مناسب 
سازمان شان را حزب اعالم کنند. پس قبل از جریده به اصطالح وحدت میان گروه ها در چارچوب جریان 
تأمیـن شـده بـود و آقایان »رهبـر« گروه ها را رهبری و با آن ها به جلسـات می پرداختند و بناًء »شـعله ی 
جاوید« در این زمینه نمی توانست نقشی ایفا کند. البته چنان که گفتیم، جریده با نام اندیشه ی مائو تسه دون 
عده ی زیادی از روشـنفکران را به سـوی خود کشـانید. روشنفکران جامعه ی ما به مثابه ی روشنفکران 
کشـوری نیمه مسـتعمرهـ  نیمه فئودال به طورکلی خواهان انقالبند. اما، تنها با برقراری پیوند فشـرده با 
کارگران و دهقانان ممکن است نیروی انقالبی آنان تجسم یابد و درآمیختن با توده ها مستلزم داشتن 
مشی ای پرولتری بر اساس قانومندی انقالب جامعه می باشد. حال آن که رهبری »با مشی اپورتونیستی« 
خـود فعالیت روشـنفکران سرشـار از روحیـه ی انقالبی را محـدود به بحث های میان تهـی و مفتضح با 
رویزیونیسـت ها، میتینـگ و مظاهـره، کار پر سـروصدای علنی، شـهری و شـهرت طلبانه سـاخته بود. 
روشنفکران تحت تأثیر مشی ضد مـ  ل رهبران »س. ج. م« از پیوند با توده ها، بیرون ریختن به بازار از 

طریق مظاهرات و سخنرانی با ژست گرفتن ها را می فهمیدند و بس.

3- ببینیم ادعای »رهبری« در این مورد که »شعله ی جاوید« 
نقش درهم شکننده ی رویزیونیسم را در کشور داشته تا چه حد درست است:

زمانی که رهبری حزب کبیر و با اعتبار لنین و استالین توسط دار و دسته ی مرتد خروشچف غصب 
شد، سیل2 پرکثافت رویزیونیزم شان از نخستین کشور سوسیالیستی، سرازیر گردیده و خطر جدی تری 
را متوجه جنبش بین المللی کمونیسـتی نمود. در کشـور ما حزب دموکراتیک خلق با فراکسـیون های 
متعدد آن عامل رویزیونیسم معاصر بوده و با سرسپردگی عجیبی در راه تعمیل سیاست های ضد خلق 
و خائنانه ی رویزیونیسـتی می کوشـد. در حال حاضر همان طور که رفیق مائو تسه دون می گوید »یکی از 

1. اصل: در
2. اصل: سیلی
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وظایف مهم کنونی ما در جبهه ی ایدئولوژیک گسترش انتقاد از رویزیونیسم است.« بدون مبارزه ی قاطع 
و پیگیر علیه رویزیونیسم، مبارزه ی ضد امپریالیستی امر]ی[ پوچ و بیهوده است. با مبارزه ی بی امان علیه 
رویزیونیسم و اپورتونیسم و به کار بردن خالق »م. ل. ا« در رابطه با وضع مشخص کشور است که می توان 
بر خرابه های پارلمانتاریسـم، مبارزه ی مسـالمت آمیز که آن قدر از طرف رویزیونیست های خائن جار زده 
می شود، حقیقت انقالب سرخ توده ها را نشاند. اما، ادعای »رهبری« ]دایر[ بر انجام مبارزه ی قطعی ضد 
رویزیونیسم، گزافه گویی ای بیش نیست. محتوای به اصطالح ضد رویزیونیستی شماره های »شعله ی 
جاوید« منحصر بود به چند مقاله پیرامون تزهای عام رویزیونیستی اقتباس شده از نشریات چاپ پکن و 
مطالبی درباره ی نتایج اعمال سیاست های رویزیونیستی در برما، هند، مصر وغیره. »رهبری« تحلیل های 
مشـخصی از فعالیت های حزب دموکرات خلق و رویزیونیسـت های شـوروی در کشـور به دسـت نداد و 
نتوانست با انتقاد و افشای اصول رویزیونیستی به بیان و دفاع اصول انقالبی »م. ل. ا« و به خط کشیدن 
میان آن دو موفق گردد. واقعیت این  است که »س. ج. م« با همه ی ادعاهایش، نگهدارنده ی همان علم 
تکه پاره ی رویزیونیستی حزب دموکراتیک خلق بود؛ منتها با قبایی دیگر. ]عماًل[ میان جریان شعله ی 
جاوید به رهبری »س.ج.م« و حزب »د.خ« تفاوتی موجود نبود. ایدئولوژی رویزیونیست ها از خودبینی، 
فردگرایی بورژوایی و منافع خلِق فدای منافع خصوصی آب می خورد. رویزیونیست ها به خاطر آن که وجود 
ناپاک شان در آتش انقالب نسوزد از هیچ خیانتی در فرونشاندن انقالب خلق دریغ نمی کنند. به گفته ی 
مرتد خروشـچف سـردمدار رویزیونیسـت های معاصر »اگر من بمیرم انقالب چه به درد می خورد.« این  

است ایدئولوژی رویزیونیست ها!
»س.ج.م« هم هرگز نتوانست بین ایدئولوژی پرولتاریایی و ایدئولوژی ضد انقالبی رویزیونیستی فرق 
قائل شود. »رهبری« و اعضایش به بیماری العالج شهرت طلبی، مقام پرستی و فخرفروشی دچار بودند. 
اگر مبارزات پارلمانی، قانونی، شـهری، علنی و محدود به روشـنفکران مشی سیاسی رویزیونیست ها را 
می سازد، جریان »شعله ی جاوید« نیز عماًل همین راه را می پیمود و طی مدت دراز قادر نشد با شیوه ی 
کار مخفی بی سر و صدا و با صمیمیت انقالبی درصدد درآمیختن با توده های دهقان و کارگر برآمده و 
ایجاد حزب پرولتری و مبارزه ی مسلحانه را تدارک ببیند. از آنجا که بین »س.ج.م« با دار و دسته های 
رویزیونیستی از نظر ایدئولوژیک و سیاسی عماًل اختالف چندانی وجود نداشت، از لحاظ تشکیالتی هم 
نمی توانسـت چیـزی بهتـر از آن ها باشـد. اگر احزاب »پرچم« و »خلق« رسـمًا علنی بودنـد، »س.ج.م« 
نیـز ظاهـرًا »مخفـی«، لیکن به طور مسـخره ای کلیه ی نیروهـا و فعالیت هایش آفتابی بـود. همان قدر 
شهرنشین و بیگانه با توده ها بود که احزاب رویزیونیستی. کمونیست های انقالبی نه تنها از طریق شناخت 
و تخریـب کامـل حزب »خلق« و »پرچم« بلکه به خصوص باید با انتقـاد و طرد »س.ج.م« به معیارهای 

مارکسیستیـ  لنینیستی دست یابند. خالصه مبارزه با رویزیونیسم از یک موضع پرولتری مستلزم مبارزه 
در بخش تئوریک و عملی هر دو می باشد. در بخش تئوریک ضمن انتقاد باید همواره دو طرف را دید: 
یکی آشکار ساختن اشتباهات و نقاط ضعف و تاریک و دیگر به جای آن ها سمت روشن، درست و انقالبی 
را قرار دادن. صرف، انتقادکردن نصف کار هم نیست. در جریان مبارزه علیه رویزیونیسم در زمینه های 
ایدئولوژیک سیاسـی، تشـکیالتی و سـبک کار باید ایدئولوژی، مشـی سیاسـی و سـبک کار پرولتری را 
برجسـته سـاخته بر آن ها تأکید ورزیم. کاری  که »رهبری« از آن فرسـنگ ها به دور بود و به همین علت 
اکثریت پیروان جریان، از مسائل مهم سر راه جنبش انقالبی میهن ما درک و آگاهی درخوری نداشتند1.
در زمینـه ی عملـی: فعالیـت و عمـل انقالبی با تئوری و افـکار پرولتاریایی امکان پذیر اسـت. تئوری 
»س.ج.م« را یک سلسـله دگم ها و محصوالت ذهن خشـکیده ی »رهبران« می سـاخت. از این جهت، 
نتوانست زیر شعاع »م.ل.ا« به طور مشخص فعالیت های عملی رویزیونیسم را شناخته با آن خط فاصل 
ایجاد کند. شـناخت از حرف و شـعار پدید نمی آید. شناخت همیشه بر پراتیک استوار است. مشی ای که 
درباره اش سخن پردازی می شود معتبر نیست؛ مشی ای که مورد اجرا قرار می گیرد، تعیین می کند که در 
صف خلق ایستاده ایم یا خیر. جریان شعله ی جاوید به رهبری »س.ج.م« علیرغم شعارها و لفاظی های 
بـه ظاهـر ضـد رویزیونیسـتی در عمـل چند سـاله اش ثابت سـاخت جز جریانی به کلـی جـدا از توده ها با 

خط مشی ای اپورتونیستی و همرنگ رویزیونسیت ها نبود.

بررسی محتویات »شعله ی جاوید«
کارنامه ی به اصطالح »تئوریک س.ج.م« از آغاز انتشار هفته نامه تا سال قبل، از حدود چند نوشته 
که در صدر آن ها مقاالت منتشره در »شعله ی جاوید« جا دارد فراتر نمی رود و نیز بنا بر اهمیت عظیمی 
که خود »رهبران« و اعوان و انصارشان برای محتویات یازده شماره ی جریده قائلند ما هم بنای بررسی 
خویش را بر عمده ترین مسـائل مندرج در »شـعله ی جاوید« قرار داده و به خاطر به درازا کشـیده نشـدن 
صحبت از ذکر تمامی نکات قابل بحث در آن صرف نظر می کنیم و بررسی و تحلیل برخی نشریات دیگر 

»سازمان« را به فرصت دیگر موکول می سازیم.

1- برخورد »رهبری« با2 گذشته ی جنبش
مارکسیسـت ها برآنند که بدون شـناخت مبدأ و سیر گذشـته، پدیده ی شناخت حال و سیر آتی آن به 

1. اصل: نداشت
2. اصل: به
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طور صحیح امکان ندارد. به خصوص این در مورد یک پدیده ی اجتماعی و سیاسی سزاوار توجه فراوان 
است. مارکسیست ـ لنینیست ها طی مبارزه ی انقالبی خویش به خاطر آن که وضع موجود را شناخته، 
و برای آینده رهنمود وضع کنند، درس های الزم را فراگیرند، دچار تکرار اشتباه نشوند و مهمتر از همه 
قانونمندی رشد و تکامل پدیده ی مطلوب را دریافته و به استراتیژی و تاکتیک منطبق با شرایط مشخص 
کشور دست یابند، نیازمند آنند تا با دید انتقادی و معیارهای مارکسیستـ  لنینیستی به تحقیق و بررسی 
گذشته ی جنبش در میهن بپردازند. این مطلب که جنبش میهن ما در گذشته کوچک بوده، شعاع وسیع 
نداشته و غیره، هرگز از اهمیت موضوع نمی کاهد. مهم درک دیالکتیکی مسئله، پیوند گذشته و حال 
است. جنبش در گذشته با تمام خصوصیات و جهات مثبت و منفی آن می تواند به نحوی از انحا بر جنبش 
فعلی، برکل یا بخشی از آن مایه گذارد. عناصر، گروه ها و سا بنا بر برداشت های متفاوت از جنبش گذشته 
ـ که از مواضع و نقاط نظر میهن صورت می گیردـ  به نسـبت های گوناگون از آن متأثر می شـوند. بسـیار 
اتفاق افتیده که تحلیل های متضاد از گذشته در مسئله ی وحدت مارکسیستـ  لنینیست ها تعیین کننده 
بوده و در همین زمینه ی برخورد به گذشته، مواضع کاماًل ناهمگون دو طرف به خوبی متبارز می گردد. 
خالصه اختالف نظرات در زمینه ی  بررسی گذشته نیز می تواند به مثابه ی خط فاصلی میان مارکسیست 
ـ لنینیست ها و اپورتونیست های متنوع باشد. آیا رهبری که ارگان شان را ناشر اندیشه های دموکراتیک 
نوین می خواند؛ تحلیل و بررسی گذشته را من حیث وظیفه در برابرش نهاده؟! آموزش های آن را بیرون 
کشـیده، بـر نـکات منفی و مـردود آن با صراحت انگشـت گذاشـته و آن را عریان سـاخته1؟ خیر! برای 
»رهبران« با بینشی ضد پرولتاریاییـ  مطالعه ی دقیق و همه جانبه ی گذشته به صورت جدی و من حیث 
وظیفه مطرح نبودـ  و تا آن حد هم که از گذشته در صفحات »شعله ی جاوید« حرف زده اند، فقط به خاطر 
»ایجابات« مصالح گروهی و شخصی شان بود و این ناگزیر تحریف تاریخ و حقایق را پشت  سر داشت. از 
برخورد با گذشته ی جنبش، سال های 1330 و در رأس آن داکتر عبدالرحمان محمودی فقید مورد توجه 
اسـت. ولی »رهبران« این موضوع را نیز برای آن که با منافع خود سـازگار سـازند، غیر از آنچه واقعًا بود، 
جلوه می دهند. ما در زیر تنها به آوردن نقل قول هایی از »شعله ی جاوید« و »ندای خلق« )نشریه ی حزب 
خلق به رهبری داکتر عبدالرحمان محمودی( اکتفا می کنیم تا ببینیم در برابر دروغ هایی که »رهبران« 
در باب ایدئولوژی، مشـی سیاسـی و تشکیالتی »حزب خلق« می بافند، »حزب خلق« خود در آن موارد 

چه می گوید.
از لحاظ ایدئولوژی: »رهبری« در شماره ی سوم و ششم »شعله ی جاوید« نوشت: »محمودی فقید 
در تاریک تریـن فرصتـی بـا ایمان به ایدئولوژی مترقی به مبارزات آتشـین خود ادامه می داد و در سراسـر 

1. اصل: ساخت

زندگی سیاسی خویش در راه گسترش اندیشه های پیشرو متشکل ساختن نیروهای مترقی افغانستان 
تالش کرد؛ اما بر خالف، حزب خلق »تفهیم و تبلیغ دین مبین اسالم را به خلق و اصالح اعمال را بر 
اساس اسالم یگانه عامل کامیابی و پیشرفت خود می داند« )ماده ی سوم مرام حزب خلق شماره ی 28 
ندای خلق( و »تأمین و اطاعت اساسات اولیه ی حقوق بشر را تا به آنجایی که با قوانین دین مبین اسالم 

مخالف نباشند قبول دارد.« ماده ی 11 همانجا                                                            
از لحـاظ سیاسـی: طبعـًا حزبـی ]کـه[ از نـگاه »س.ج.م« دارای چنـان یـک رهبـر مارکسیسـتـ  
لنینیست]باشـد[ نمی تواند مشـی سیاسـی ضد مارکسیستـ  لنینیستی داشته باشـد. ولی ماده ی سوم 
مرامنامه ی حزب خلق مشعر است: »چون حزب خلق یک حزب دموکراسی حقیقی است؛ فلهذا، برای 
تأمین غایه ی حقیقی دموکراسی به معنی حکومت خلق توسط خلق و برای خلق مبارزه می کند.« و در 
شماره ی اول »ندای خلق« می خوانیم »ما طرفدار اغتشاش و خونریزی نیستیم و لذا به خلق نیز آن را 
توصیه نمی نماییم. اغتشاش نظام زندگی را از بین برده هرج ومرج تولید می کند. هستی را محو و مخالف 
نام دموکراسی است. طرز دفاع ما با حمله، اغتشاش و انقالب نه معقول بوده و نه مفید است... فقط طرز 
دفاع با استفاده از قانون و ماورای دموکراسی است »و نیز با پای بندی و عشق به قانون و نظم و دشمنی 
با تشـدد و اغتشـاش و بی نظمی که مخالف مرام و اسـاس دموکراسـی اسـت، می توان شاهد سعادت و 

خوشبختی ]بوده و آن[ را در آغوش کشیده و مظالم و سیاه روزی را بر طرف ساخت.«
از لحاظ تشـکیالتی: کیفیت یک تشـکیالت انقالبی یا غیر آن را ایدئولوژی و مشـی سیاسی حاکم 
در آن می سـازد. حزب خلق با آن وضع ایدئولوژیک و سیاسـی اش نمی توانست از مسئله ی تشکیالت و 
سازمان دهی، باالتر از این چیزی بفهمد که : »هر فرد]ی[ که دارای تابعیت افغانی بوده باشد به شرطی 
که در سوابق آن، مخل اساسات حقوق عامه چیزی نباشد، بدون امتیاز داخل حزب شده می تواند« یعنی 
ورود عالقمندان آزاد اسـت! همچنین »افراد]ی[ که داخل حزب خلق می شـوند به کلمات ذیل قسـم 
یاد میکنند: من به نام خدای پاک و ناموس سوگند یاد می کنم که به تمام مواد اساسنامه ی حزب خلق 
صادق بوده برای پیشبرد امور حزبی از هیچ گونه فداکاری دریغ ننمایم. در صورت خروج از حزب اسرار 
حزب را محفوظ نگهدارم. والله و بالله و تالله. کسانی که آرزوی دخول را در حزب داشته باشند، هر روز 
برای رسـم تحلیف به اداره ی جریده ی ندای خلق از سـاعت 3 الی 7 بعد از ظهر مراجعه فرمایند »ماده 
20 و 24 مرامنامه.« واقعًا آنچه از »ندای خلق« نقل آوردیم بسـیار گویاسـت و به وضوح واقعیت داکتر 
محمودی فقید و حزب خلق را می نمایاند که با هیچ تردسـتی اسـتادانه ای نمی توان آن ها را دگرگون و 
کتمـان کـرد. از نظـر ما جنبش دوره ی هفت شـورا را باید در رابطه با رشـد و فعالیت های بورژوازی ملی 
خصوصًا مطالعه نمود. دسته بندی های سیاسی و مبارزات انتخاباتی بر مبنای مشروطه خواهی به شمول 
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تأسیس »حزب خلق« و انتشار »ندای خلق« محصول همین دوره ی معین بود. برخورد ما با1 حزب خلق 
و محمودی فقید برخورد با2 مارکسیستـ  لنینیست ها نیست. ما آن ها را مشروطه خواهانی می دانیم که 
تا اندازه ای معین به مبارزه برخاسته و یاد برخی از آن ها را نظیر داکتر محمودی که تا آخر ایستادند، گرامی 

داشته و از روحیه ی محکم آنان با فروتنی می آموزیم.
تنهـا سـازمانی بـا ایدئولوژی و مشـی منحـرف و خائن به اندیشـه ی مائو تسـه دون چـون »س.ج.م« 
می تواند خود را بی چون وچرا »ادامه دهنده«ی راه رفرمیستی و مشروطه طلبانه اعالم کند. به راستی هم 
»س.ج.م« ثابت کرد که »ادامه دهنده«ی همان راه اسـت؛ منتها، با شـکل و شمایل دیگر. بد نیست با 
ذکر شیوه ی دیگر اپورتونیستی »رهبران« به این بحث خاتمه بخشیم. »رهبرانی« که دیدیم در »شعله ی 
جاوید« چگونه جنبش گذشته را تقدیس3 می کردند؛ مدتی قبل در نوشته ای زیر نام4 »نکاتی چند پیرامون 
اتحادیه ی صنفی« خیلی به راحتی و خونسردی مثل این که هیچ خبری نشده و از اول نظرشان چنین 
بوده، آن را جنبش بورژوایی خواندند. که این نمونه ای از اعتراف شـان: »پس از جنگ غارتگرانه  ی دوم 
امپریالیستی... رشد بورژوازی ملی تولید تا حدود معینی رونق گرفت. انعکاس ایدئولوژیک و سیاسی این 
شـرایط عینی مبارزات آزادی خواهانه ی دوره ی هفتم و هشـتم شـوری بود که در زمینه ی آن احزاب و 
جراید چندی روی کار آمد. از چهره های درخشـان این نهضت که به جناح انقالبی رادیکال وابسـتگی 

داشت می توان از دوکتور عبدالرحمان محمودی و سرور جویا... یاد کرد.«
 آری، بدون آن که به اشتباه خود اعتراف نموده و به انتقاد از تحلیل های غلط سابق خویش بپردازند، 
شیر غلت زنان خود را در موضع به کلی متضاد قرار دادند. این عمل ضد کمونیستی که از طرف »رهبری« 
فراوان تظاهر یافته خاصه ی اپورتونیست هاست. لنین ]می[ گفت: »اپورتونیست به آسانی هر فرمولی را 
امضا می کند و به آسانی هم عقب نشینی می نماید. زیرا اپورتونیسم همانا عبارت است از فقدان اصول 

متین و ثابت.«

مسئله ی پشتونستان
مسـئله ی پشتونسـتان یکی از آن مسـائلی است که از دیرباز مطرح بوده اسـت. ولی، ]اگر[ از موقف 
معین دولت های افغانستان که نمایانگر ماهیت مزدورانه و فاشیستی اش بوده و هست بگذریم؛ نیروهای 
سیاسی به ظاهر »چپ« و »مترقی« نیز با آن برخورد درست و منطبق با منافع واقعی خلق های دو طرف 
ننموده و حتی برعکس به ابراز نظرهای گمراه کننده و ارتجاعی پرداخته اند که در تحلیل آخر از موقف 

1. اصل: به
2. اصل: به

3. اصل: تقدس
4. اصل: به اسم

همسان شان با دولت حکایت می کند. حساب رویزیونیست های خائن و سایر مرتجعان که معلوم است. 
امـا، ببینیم »رهبران« شـعله ی جاویدی که به اصطالح مبارزه علیه رویزیونیسـم نعـره ی گوش خراش 
همیشه گی شان بود و ـ دیدیم که واقعًا چه قهرمانانی ضد رویزیونیست بودند ـ درباره ی پشتونستان چه 

ُدری از چنته بیرون می دهند. آنان در شماره ی اول »شعله ی جاوید« این حکم را می آورند: 
»روش ایـن جریـده مبتنی بر این اصل اسـت: طبقه ی حاکمه که مردم خود را دربند کشـیده اسـت 
هرگـز نخواهد توانسـت ملت دیگری را از بند رها سـازد« یعنی چه؟ آقایـان با آن همه الفیدن این چنین 
از »ابتدایی«تریـن آموزش هـای »م.ل.ا« به دور می افتند. مگـر »م.ل.ا« نمی آموزد که تنها خلق]های[ 
یک کشور است که می توانند خودشان را آزاد سازند نه نیروی دیگر نه »طبقه ی حاکمه«ی دیگر؛ ولو، 
طبقه ی حاکمه ای که »مزیت« دربند کشیدن مردمش را هم نداشته باشد؟ اپورتونیست ها برای آن که 
به حرف خویش پایه ی تئوریک بدهند مدعی اند که این نقل قول از انگلس اسـت. ولی، چه دروغ رسـوا 
کننده ]ای[! انگلس گویا »شبیه« ]این[ جمله ی ساخت »رهبران« کلماتی دارد که چنین است: خلقی که 
بر خلق های دیگر ستم روا می دارد نمی تواند آزاد باشد« و این سخن انگلس را رفیق استالین در اثر خویش 
»اصول لنینیسم« ضمن توضیح اهمیت پیشتبانی مستقیم و قاطع پرولتاریای کشورهای امپریالیستی از 
جنبش های نجات بخش بر ضد امپریالیسم »میهنی« نقل کرده است. اما، برای اپورتونیست های ما که 
بخواهند به خاطر تثبیت نظر شؤنیسـتی خویش اصول را در خدمت میل ذهنی خود قرار دهند و اصل 
نقش دورانساز را نه به خلق و بلکه مربوط به طبقه ی حاکمه بدانند. این گونه تحریف ها، تحریف های به 
غایت زشت مجاز است. حرف نادرست و مبتذلی را به دانشمند انقالبی کبیری چون انگلس نسبت دادن! 

زهی پست فکری!
»رهبری« موضع شؤنیستی و ضد »م.ل.ا« افغانستان کبیر خود را در جمله ی بعدی، از زبان یک مبارز 
کاذب پشتونستانی بهتر بیان می کند: اگر که له ما ثخه پشتنه وشیـ  چی دپشتونستان د غالمی اساسی 
علت ثه گنی؟ نو به هم دغه ورته ووایم چی د افغانسـتان پسـماندگی زمونژ د غالمی اساسـی تگی دی. 
)شعله ی جاوید شماره ی اول ص1( با توجه به حکم یادشده در باال و این گفته های آخری می توان ]گفت 
با توجه[ به نظر »رهبری« خوبتر ]این[ بود که چون، علت غالمی پشتونسـتان، پسـماندگی افغانستان 
است؛ پس ما با پیشرفت خود و یک نوع طبقه ی حاکمه که »مردمش را دربند نکشد« می توانیم، خلق 
پشتونسـتان را از غالمی رهایی بخشـیم. البته »رهبری« دریغ فرموده، معلوم سـازد که با کدام درجه ی 
»پیشرفتگی« می توانیم »رهایی بخش« خلق پشتونستان باشیم و ماهیت »طبقه ی حاکم« مذکور چه 
باشد. نتیجه این که خلق پشتونستان با پیشاهنگان انقالبیش کاری نمی تواند جز این که دست روی دست 
گذارده و منتظر باشد تا ما »رهبران« به صورت فرستادگان امپراتور پس از برانداختن طبقه ی حاکمه ی 
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خـود، زنجیرهـای غالمی شـان را پاره کنیم! این طرح ضد مارکسیسـتـ  لنینیسـتی و ارتجاعی سـت. 
طرحی سـت توهین آمیز و تحقیرکننده ی خلق مبارز پشتونسـتان. بگذریم از آن که همانند پشتونسـتان 
خواهی های طبقات حاکمه ی مزدور ما بوی الحاق سرزمین مذکور به افغانستان از آن به مشام می رسد.

 آقایان گاهی اظهار می دارند که ما به مسـئله ی پشتونسـتان به مثابه ی یک مسـئله ی ملی برخورد 
نموده ایم. اگر چنین هم باشد، باز برخوردی بوده از یک موضع شؤنیستی افغانستان کبیر، موضع دولت 
افغانستان، نه از موضع مارکسیستـ  لنینیستی.  ما برآنیم که پشتونستان کنونی در دوره ی سیاه سلطنت 
عبدالرحمان طی معاهده ی اسـتعماری »دیورند« در سـال 1893 بر اسـاس تمایالت و خواسـت دولت 
انگلیس به هند تحت سلطه اش ملحق گردید که پس از ایجاد پاکستان و هند جز پاکستان شناخته شد... 
و اینک بیش از سه ربع قرن است که ملت پشتونستان با ملل آن سوی رود سند با هم پیوند یافته. قبل از 
همه موضع گیری مارکسیست و لنینیست های پشتونستان در قبال مسائل مربوط به پشتونستان، می تواند 
برای ما معیار]ی[ معتبر، راهبر و روشنگر باشد. در حال حاضر خلق پشتونستان به رهبری مارکسیستـ  
لنینیست های انقالبیش به خاطر حفظ وحدت پاکستان و نابودی امپریالیسم، فئودالیسم و سرمایه داری 
بروکرات سـرگرم مبازره ی سـخت بوده و موفقیت های زیادی نیز به دنبال داشـته اند. کمونیسـت های 
پشتونستانی و کمونیست های ملیت پنجاب و غیره همه آزادی و شکوفانی سراسر پاکستان را می خواهند. 
برای مارکسیستـ  لنینیست های پشتونستانی موضوعی به نام »کشور مستقل پشتونستان« یا الحاق به 
افغانسـتان مطرح نیسـت. البته، این که با پیروزی انقالب دموکراتیک نوین پاکستان کلیه ی خلق های 
پاکسـتان از اصل »حق تعیین سرنوشـت ملل تا سـرحد جدایی« برخوردار می گردند و آن گاه اگر1 خلق 
پشتونسـتان تصمیم به جدایی داوطلبانه بگیرد، امر دیگری سـت و کاماًل متفاوت با پشتونستان خواهی 
مرتجعان پشتونستان و افغانستان. برخالف فکر »رهبران« که بسان دولت به خلق پشتونستان وعده ی 
سـر خرمـن داده و آزادی آن هـا را در گرو »پیشـرفتگی« و روی کار آوردن »طبقـه ی حاکمه« آن طوری 
در افغانستان می دانند؛ یعنی عامل خارجی را که بنا بر آموزش های مارکسیستـ  لنینیستی رفیق مائو 
تسه دون نقش تعیین کننده نداشته و دارای اهمیت درجه دوم است، در رهایی شان مطلق می سازد. ما 
معتقدیم که آن خلق ها می توانند و باید تنها با اتکا به خود درفش انقالب دموکراتیک نوین را به اهتزاز 
درآورند و کمک افغانستان یا هر کشور دیگری که انقالبش به سرانجام رسیده باشد، فقط می تواند نقش 
درجه دوم داشته باشد. نیل به آزادی و استقالل کار خود خلق هاست. حقایق، دال بر آن  است که سطح 
جنبش انقالبی خلق های پشتونستان، پنجاب و بلوچستان و... با سمت روشن مارکسیستـ  لنینیستی 
)علیرغم کمبودها وضعف هایش( به نسبت کشور ما باالست. ما می توانیم خاضعانه از تجارب مبارزاتی 

1. اصل: از جمله

آنان بیاموزیم. اگر حرف بر سر عامل خارجی مثبت باشد در شرایط کنونی ما می توانیم از تالش و پیکار 
کمونیست های واقعی خلق پشتونستان به عنوان یکی از عوامل مؤثر و سودمند خارجی بر جنبش مترقی 
کشور خویش صحبت کنیم. باری مسئله ی پشتونستان برای مارکسیستـ  لنینیست های افغانستان در 
حد یک مسئله ی سیاسی است. بهترین وسیله ی پشتیبانی خوب از خلق پشتونستان و سایر خلق ها برای 
ما بسیج، تشکل و مسلح کردن خلق های ماست. جهت برافروختن جرقه های انقالب دموکراتیک نوین 

در سرتاسر کشور.

تحلیل طبقات
شناخت درست مناسبات و خصوصیات طبقات کشور پایه ای ست که بر مبنای آن می توان به درک 
درست تضادهای اساسی جامعه دست یافته و روی آن خط استراتیژی انقالبی را به خاطر متحد ساختن 
دوسـتان واقعی و نابود گردانیدن دشـمنان واقعی بنا نهاد. با درک صحیح نیروها و تضادهای جامعه و 
استراتژی انقالب است که می توان روش های درست مبارزه را منطبق به واقعیات اتخاذ کرد. هسته ی 
اساسـی اسـتراتژی انقالبـی همانا راه انقالب اسـت؛ این مسـائل که گـره تضادها در کجاسـت، نیروی 
عمده ی انقالب کدام و عرصه ی آن کجاست. از اینجاست که یک تشکیالت انقالبی فقط با فهم و حل 
این واقعیت ها و مسائل می تواند مرکز ثقل کارش را در جایگاه گره ی تضادها، در میان نیروی عمده ی 
انقالب و در میدانی که این نیرو در آن مجتمع است، قرار داده و بدین گونه آتش انقالب را از نقطه ای که 
باید، فروزان سازد. رفیق مائو تسه دون می آموزد: »اسلوب و مقصود اساسی تحقیق و بررسی ما از وضع 
اجتماعی و اقتصادی می باید عبارت باشد از تشخیص طبقات مختلف اجتماعی درک مناسبات درونی 
آن ها، رسیدن به ارزیابی صحیح از نیروهای طبقاتی و سپس تنظیم تاکتیک های صحیح مبارزه، تعیین 
این که کدام طبقات نیروی عمده را در مبارزه انقالبی تشکیل می دهد، کدام طبقات را به مثابه ی متحدین 

دانست و کدام طبقات سرنگون گردند.«
از آنجـا کـه تحلیـل طبقاتی در واقع برخورد با توده ها و دشـمنان آنان اسـت، مسـئله ی اول را بینش 
تحلیل کننـده )چـه یک گروه باشـدـ  سـازمان و یا حزب( تشـکیل می دهد. از ایـن رو صرفًا با یک بینش 
پرولتری ممکن است از طبقات تحلیلی صحیح و واقعی به عمل آورده راه انقالب را شناخته و دشمنان 
خلق را درهم شکسـت. طراحان مشـی در همان شـماره ی اول »شـعله ی جاوید«شـان به اصطالح به 
تحلیل مناسبات طبقاتی جامعه پرداخته اند که باز هم اگر چه خود می پندارند کار عظیمی انجام داده اند، 
چیـزی جـز بـازی با کلمات مـالک و تاجر، بروکرات و غیر بروکـرات و صدور احکامی واهـی و به دور از 
واقعیت نیست. دلیل و نتیجه ی آن نیز نمی تواند غیر از مخفی نگهداشتن چهره ی اپورتونیستی شان با 
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کلمات و جمالت مارکسیستی و گمراه ساختن خلق باشد. آنان نه این که به درستی دشمنان را به خلق 
نمی شناسانند؛ بلکه با استدالل فریبنده به ظاهر مارکسیستـ  لنینیستی می خواهند آن ها را »معصوم« 
جلوه دهند. آن ها می نویسـند: »بنابراین دو طبقه ی مالک بروکرات و تاجر بروکرات از آنجایی که مانع 
عمده را در راه پیشرفت اقتصادی کشور تشکیل می دهند، دشمنان درجه ی اول خلق کشورند.« بلی، 
از نظر »رهبران« دشـمنان درجه ی اول خلق مساویسـت به بروکرات های مالک و تاجر! اما، نخسـت 
منظور از مالک بروکرات را دشمن درجه ی اول خواندن چیست؟ اگر منظور قدرت و نفوذ دولتی اوست 
این رابطه می گیرد به مناسبات و وابستگی مالکان ارضی با قدرت مرکزی که این مسلم است و دولت 
نماینده ی1 امپریالیسـم، فئودالیسـم و سرمایه داری بروکرات می باشـد. اما، این که تحلیل طبقات نشد. 
مفهوم طبقه، یک مفهوم اقتصادی ست که در رابطه با وسایل تولید مطالعه می شود. اگر مقصود شریر 
بودنشان است که آن ها را به مقام دشمن درجه ی اول قرار می دهد، واضح است که شریر بودن یا نبودن 
را تحلیل عام طبقات، ولو هم از خامه و مغز شما »رهبران« تراویده باشد، نمی توان پیش از پیش حل کرد.2 
تنها در جریان عمل مبارزه می توان »شریرتر«ها را شناخت و با آن ها رفتار معین کرد. باالخره اگر منظور 
از وسعت زمین هایی ست که در اختیار دارند و دهقانان را در چنگال خونین خویش می فشارند. پس آن ها 

»بروکرات تر«ند. چطور آقایان؟
از حکم بدعت آمیز و غلط اپورتونیست ها باز هم نتایج مضحک و شگفت انگیز زیر مترتب می گردد: 

اگر دشـمنان درجه ی اول خلق به اسـاس بروکراتیسم تعیین شـوند و نه امالک و اراضی شان، پس 
مثاًل وکال و سناتوران قبل از آن که پای شان به پارلمان باز شود، در قطار »دشمنان درجه اول« نیستند و 
فقط پس از انتخاب به حیث وکیل یا سناتور است که معجزه به وقوع پیوسته و به »دشمنان درجه ی اول« 
بدل می گردند! اگر مانع عمده ی راه انقالب راـ  از تاجر بروکرات که بگذریمـ  مالکان بروکرات تشکیل 
می دهند؛ بنا]براین[ با از میان برداشتن این مانع دنیا گل وگلزار می شود. اما، این مانع را چگونه می توان 
از بین برد؟ طبعًا چون قدرت آنان در بروکراتیسم شان نهفته است؛ یعنی نیروی دولتی را پشت سر دارند؛ 
لذا، چاره ی آن همانا قیام مسـلحانه در شـهر خواهد بود. چرا که اگر مسـئله بر سـر منشأ قدرت آن ها از 
لحاظ زمین باشـد، آنگاه این کار در دهات عملی سـت. آخراالمر اگر مالکان ارضی بروکرات دشـمنان 
درجه ی اولند که قدرت شان هم در شهرها و مرکز جمع می باشد؛ پس انقالب ارضی چه مفهومی دارد؟ 
در انقالب ارضی، مسئله ی زمین )زمین های مالکان بروکرات و غیر بروکرات( به نفع توده ی دهقانان 
تهیدست و کم زمین حل می شود. اما، به نظر »رهبری« در انقالب ارضی، اگر به فرض چنین انقالبی 
را به رسـمیت بشناسـند، نخست باید جسـتجو و تحقیق به عمل آید که زمین از »دشمن درجه ی اول« 

1. اصل: نمایندگان
2. اصل: کند

یعنی بروکرات ها و بعد اگر »عالقمندی« موجود بود از غیر بروکرات ها که آن هم معلوم نیست چه وقت و 
چگونه گرفته شود. »رهبران« اپورتونیست می توانید پنهان نمایید که آشکارا نقش حامی و مدافع مالکان 

منتها غیر بروکرات را بازی می کنید؟
»رهبران« پیشرفته از یک طبقه ی دیگر یعنی تجار هم قشر بروکراتش1 را دشمن درجه ی اول نامیده 
و بـه کار تشـخیص دشـمنان خلق پایان می دهند )نگاه کنیـد به همان نقل قول از »شـعله ی جاوید«(. 
اپورتونیست ها اینجا هم بی پرده در موضع دفاع از سرمایه داران ـ منتها غیر بروکرات ـ قرار دارند. برای 
آن کـه جامعـه ی ما، جامعه ای سـت نیمه مسـتعمرهـ  نیمه فئـودال؛ دشـمنان خلق ما عبارتنـد ازمالکان 
ارضی، بورژوازی کمپرادور و سـرمایه داری بروکرات. طبقه مالکان ارضی و بورژوازی کمپرادور از خود 
بروکرات هایی دارند که به شمول بروکرات های نظامی در دولت متمرکزند. ولی به صرف این که مالکان 
و کمپرادوران بروکرات در قدرت سیاسی سهیم اند، نمی توان نتیجه گرفت که گویا مالکان و کمپرادوران 
غیر بروکرات در صف دشمنان سوگند خورده ی خلق نیستند. فئودالیسم و امپریالیسم را هرگز نمی توان 
فقط در مالکان بروکرات و کمپرادوران بروکرات خالصه کرد؛ زیرا، فئودالیسم نظام اجتماعی بوده که با 
امپریالیسم ترکیب یافته است. فئودالیسم و امپریالیسم در وجود طبقه مالکین ارضی و طبقه ی بورژوازی 
کمپرادور تظاهر طبقاتی می یابند که این دو طبقه حاکمیت اقتصادی بر جامعه ی ما دارند. ولی »رهبری« 
برخـالف در شـماره ی دوم معتقـد اسـت که »چـرخ نظام اقتصادی موجـوده ی مالک بروکـرات و تاجر 
بروکرات، صرف منافع خودشان را بارآورده و بار سنگین را به دوش طبقات رنجبر و نیمه رنجبر دهقانان 
تحمیل می کند.« در اینجا آنان حتی نظام اقتصادی را وابسته به مالک و تاجر بروکرات می دانند. گویا 
که غیر بروکرات ها در زمینه ی اقتصادی نقشی نداشته و آن دو دسته بروکرات ها دشمنان درجه ی یک 
خلق بوده و با از بین بردن آن هاست که نظام اجتماعی عوض می شود! امحای فئودالیسم با نابودی فقط 
مالکان بروکرات همان قدر نادرست است که کمپرادوران غیر بروکرات را دشمن عمده و درجه ی یک 

قبول نکردن.
نظر »رهبران« را درباره ی طبقاتی که سرنگون کردند دیدیم. اکنون به برخورد نادرست شان نسبت 
بـه بـورژوازی ملـی کـه در انقالب دموکراتیـک نوین تا درجه ی معینـی متحد پرولتاریا و دهقانان اسـت 
می پردازیم. می گویند: »سرمایه ی افغانستان نظر به فشار سیستم امپریالیستی جهانی و مدافعین استعمار 
نوین و طبقه ی مالک داخلی نمی تواند در رشته های صنعتی مستقالنه سهیم شود؛ بناًء، ناگزیر در راه 
تجـارت خارجی سـوی می یابد. از اینجاسـت که طبقـه ی تاجر دالل)کمپـرادور( به وجود آمده اسـت.« 

1. پانوشــت متــن اصلــی: »گویــی در چشــم رهبــری فقــط و فقــط ایــن بروکرات هــا بــه صــورت عفریتــی درآمــده و تنهــا منســوب 
بــودن بــه آن معیاری ســت بــرای شــناخت دشــمنان خلــق و بــس.«
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به عبارت سـاده تر چون، در زمینه ی صنایع برای بورژوازی ملی امکان رشـد نیست، پس بورژوازی ملی 
وجود خارجی نداشته و بنابرآن در تحلیل طبقات نباید آن  را به مثابه ی یک نیرو پذیرفت.

]می تـوان بـه[ بـورژوازی ملی در سـاحه ی تجارت و صنایع اشـاره کـرد1. بورژوازی ملی آن سـت که 
سـرمایه ی آن ملی بوده و به کشـورهای امپریالیسـتی هیچ وابستگی نداشته باشد یا کم وابسته باشد. و 
از کشـورهای مختلـف مال التجـاره وارد می کنـد؛ بدون این که نمایندگی کمپنی خاص از یک کشـور را 
عهده دار باشد. ولی، برای »رهبری« همان تجارت خارجی کافیست که به سرمایه دار ماهیت کمپرادوری 
و ضـد ملـی داده و وجودش را نزد آنان منتفی سـازد. این که هم اکنون در کشـور مـا بورژوازی ملی بدون 
وابستگی کامل به کدام کشور معین امپریالیستی به تجارت خارجی مشغول است یا سرمایه داران که در 
رشـته ی صنایع سـرمایه گذاری نموده و به ایجاد موسسـات تولیدیـ  صنعتی پرداخته و بخش کوچکی 
را تشـکیل می دهند، اگر چه رشـد زیادی نکرده، مورد سـرکوب بوده، از جهات سیاسـی عقب  مانده و 
تظاهراتـی ندارنـد بـاز هم به هیچ وجه به معنای عدم وجود این طبقه نمی باشـد. بـورژوازی ملی تا حدود 
معینی پویای راه انقالب دموکراتیک و ملی است. برخورد با آن ]و[ به »چپ« و یا »راست« لغزیدن ]آن[ 
صدمات فراوانی به جبهه ی انقالب وارد خواهد آورد. )ما در بخش جبهه ی ملی راجع به2 بورژوازی ملی 

و برخورد »رهبری« بیشتر حرف خواهیم زد.(
تحلیل طبقات هم مثل هر مسئله ی دیگر اگر با ایدئولوژی و بینش های متفاوت انجام بگیرد؛ یقینًا 
نتایج متفاوتی را در بر خواهدداشت. تنها با بینش پرولتری و از دید خدمت به خلق و رهنمود قرار دادن 
اندیشه ی مائو تسه دون ممکن ست تحلیل طبقاتی درست با حداقل کمبود و نقص حاصل گردد. ولی، 
با ایدئولوژی »رهبران« اسـت که یک چنان نتیجه ای از کار تحلیل طبقات به دسـت می آید که سمت 
وحدت خلق را تاریک نگهداشـته، راه کبیر محاصره ی شـهرها از طریق دهات را بی اعتبار سـاخته، 
چهره ی دوسـتان و دشـمنان خلق را مغشوش گردانیده و خالصه گمراه کننده می باشد تا روشنگر. با 
برمال کردن آن ]باید از[ قسمتی از اپورتونیسم »رهبری« نیز در راه وحدت خلق و انقالبی کردن افکار 

خویش استفاده جوییم.3

1. اصل: بورژوازی ملی را در ساحه ی تجارت و صنایع می توان اشاره کرد.
2. اصل: روی

3. اصــل: بــا برمــال کــردن آن قســمتی از اپورتونیســم »رهبــری« نیــز بایــد در راه وحــدت خلــق و انقالبــی کــردن افــکار خویــش 
ــتفاده جوئیم. اس

4-  ستم ملی
کشـور ما کشـور چند ملیتی اسـت و پدیده  ی تضاد ملی و سـتم ملت پشـتون بر سـایر ملت ها در آن 
آشکار و قابل لمس می باشد. م.ل .ا طی مبارزه ی طوالنی و انقالبی خویش علیه امپریالیسم، فئودالیسم 
و سـرمایه داری بروکـرات بایـد بـا موضوع ظریف و در ضمن اساسـی وجود سـتم ملی در کشـور برخورد 
آگاهانه ی کمونیستی داشته، آن را بصیرانه حل کرده و نیز هیچگاه از افشا و طرد نظرات شؤنیستی و 
غلط یا مشابه ی آن »و تئوری«هایی که وحدت رزمنده ی خلق های ما را به هم  زده و حتی خصومت های 
ملی را برایشـان مطرح می سـازد، غفلت نورزیم. پخش نظرات ضد مارکسیسـتیـ  لنینیسـتی در مورد، 
نشـانه ی خیانت به امر کبیر وحدت خلق ها و آشـکارا هم آواز و همدست شدن در اعمال نفاق افگنانه ی 

رژیم خونبار می باشد.
برخورد اپورتونیستی »رهبری« را با مسئله ی ستم ملی می توان در سه مرحله مطالعه کرد: نخست 
برخورد ناقص صرفًا تئوریک در شماره ی دوم شعله ی جاوید، دوم سکوت و سوم رد کامل موجودیت ستم 

ملی و به جای آن تبلیغ ستم ملی امپریالیستی.
اول: در شـماره ی دوم شـعله ی جاویـد ارگان »س.ج.م« می خوانیـم: در کشـور ما هم پای اسـتبداد 
طبقاتی و اسـتثمار و غارتگری ددمنشـانه سـتم ملی نیز بیداد می کند و بخش سـزاوار توجهی از مردم  
مملکت حق درس خواندن را به زبان مادری خویش ندارند و در رادیوی دولت کوچکترین مطلبی به زبان 
آنان پخش نمی شود و حتی به قدر یک سطر در روزنامه ها و جراید دولتی نوشته را به زبان مادری خویش 
نمی یایند. »واقعًا« رهبران که جاهالنه خود را ناف زمین و زمان می پندارند، در اینجا تبحر خود را در »ستم 
ملی شناسی« به ثبوت رسانده اند. دقت کنید؛ به نظر »رهبری« چه بیدادی باالتر از این که برای بخش 
سزاوار توجهی از مردم مملکت در رادیوی دولت کوچکترین مطلبی به زبان آنان پخش نمی شود و حتی 

به قدر یک سطر در روزنامه و جراید دولتی نوشته ای به زبان مادری خویش نمی یابند! )تکیه از ماست(
»رهبـران« اینجـا کمی افراطی و سـختگیر شـده اند. قبـل از همه دربـاره ی »حـق درس خواندن به 
زبـان مـادری« بایـد گفت که علی  االصـول مردم این »حـق« را دارند و دولت هـم جایی نگفته که مردم 
»حق درس خواندن به زبان مادری خویش« را ندارند. اساسًا موضوع برسر آن است که دولت به رشد و 
انکشاف زبان اقلیت های ملی التفات نمی کند و آزادی و عدم محدودیتی را که این ملیت ها درین  مورد 
باید دارا باشند از آن ها سلب نموده است و بدین گونه زبان آن ملیت ها )که جزئی از فرهنگ شان است( از 
پیشرفت طبیعی اش باز مانده که زیر سلطه ی رژیم سلطانی باید چنین باشد و از آن رژیم امیدداشتن فقط 
از اپورتونیست های وقیح ساخته است. اما، در قسمت رادیو و روزنامه ها و جراید دولتی، آقایان »رهبری« 
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می پرسـم کـه مثـاًل اگـر رادیو و جرایـد دولتی بـا آن ماهیت مـاورای ارتجاعـی و تهوع آورشـان »مطلب 
کوچک«، و »سطری« را، به زبان اقلیت ها پخش ونشر می کرد یا بکند گپ تمام بود؟ خوب، رادیو که در 
این اواخر نشراتی به زبان ازبکی دارد و نه تنها کوچکترین مطلب »بلکه مطلب بسیار هم بزرگ« به آن1 

زبان پخش می نماید.
که انتشار سطوری به زبان اقلیت ها راـ  صرف نظر از یکی دو جریده ی دیگرـ  که خود نیز در »شعله ی 
جاوید«تـان عملـی نمودیـد، همـان »شـعله ی جاوید« که بـه اجازه ی دولـت و در مطبعـه ی دولت چاپ 
می گردید! پس اقلیت های ملی از این دو موهبت عظیم می توانند ستم و محرومیت حس نکنند و اولین 
)درس خواندن( را هم خدا، مهربان است، دولت آن  را بنا بر ضرورت ضد انقالبی جامه ی عمل خواهد 
پوشانید. پس مسئله ی ستم ملی که کمونیست ها آن قدر به برخورد درست با آن ارج می نهند، به چشم 
»رهبران«  چندان هم مسئله ای نیست و کاری ست که حتی همین دولت های افغانستان قادر به حل 

آنند که تا حدی هم حل! کرده اند.
راسـتی بهتر از این می شـود سـتم ملی را شـناخت. بنا بر عقیده ی »رهبری« سـتم ملی در کشـور، 
محض در زمینه فرهنگ متظاهر اسـت و آن هم فقط وفقط در بخش »زبان مادری«! که دیدیم دولت 
دست نشـانده، مدتی اسـت آن را طبق دلخواه »رهبران« حل و فصل کرده اسـت! اما اسـتالین نوشت: 
»تنگ نظری سوسیالـ  دموکرات های اتریش از قبیل بائوئوورنر در حقیقت درست در این ست که آن ها 
پیوسـتگی جدایی ناپذیر مسـئله ی ملی را با سـاحه ی قدرت نفهمیدند. و سـعی کردند مسئله ی ملی را از 
سیاست جدا کنند و در چارچوب فرهنگی و آموزشی بگنجانند »و نیز« بعضی از رهبران بین الملل دوم 
حتی تا آنجا رفتند که مسئله ی حق حاکمیت ملل بر سرنوشت خود را به حق داشتن استقالل فرهنگی 

بدل کردند.«
سـتم ملی ملیت حاکم امور اقتصادی، سیاسـی، مذهبی و فرهنگی را که زبان جزء آن اسـت، در بر 
می گیرد. ستم ملی ملیت حاکم پشتون بر ملیت های غیرپشتون به طوری که »رهبری« می گوید تنها در 
زمینه ی زبان محدود نیست. اعمال ستم ملی ملیت پشتون بر برخی ملیت ها در کلیه ی این امور مشهود 
بوده و بر برخی ملیت ها در یکی دو مورد برجسـتگی دارد. مثال سـتم ملی شؤنیست های پشتون باالی 
ملیت هزاره تقریبًا همه امور را احتوا می کند )در زمینه های، شرکت در قوه ی سیاسی، سطح اقتصادی 
زندگی، فرهنگ و زبان، مذهب و باالخره در زمینه های اجتماعی مانند تمسخر و تحقیر آنان( و باالی 
ملیت های ازبک و تاجیک در اموری متبارز و در اموری غیر متبارز می باشـد )البته منظور از غیر متبارز 

عدم موجودیت آن نیست(. 

1. اصل: بان

مقصود از سـتم اقتصادی عبارت اسـت از تفاوت تناسـب سـطح زندگی ملیت حاکم در مجموع به 
مثابه ی یک واحد با ملیت های دیگر. در رژیم کنونی شؤنیسم ملیت پشتون به طور فشرده تبلور یافته که 
با استفاده از قدرت سیاسی سایر ملیت ها را تحت ستم اقتصادی قرار می دهد و می بینیم که به طور کلی 
سطح زندگی اقتصادی اقلیت های ملی از ملیت حاکم پایین تر است. قسمت اعظم بودجه ی ساالنه در 
مناطق پشتون نشین کشور به مصرف می رسد. احداث سرک، شفاخانه، کانال ها، بندها، برق، مکاتب، 
کارخانه و ..... یا در مناطق اقلیت های ملی اصاًل وجود ندارد و یا اگر داردـ  که مسلمًا ناگزیر و علل خاصی 

در کار بودهـ  به تناسب مناطق  پشتون نشین ناچیز و غیر قابل مقایسه است.
سـتم ملی سیاسـی در غصب قدرت توسـط پشتون ها )سـهیم بودن افراد وابسته به ملیت های غیر 
پشـتون در قدرت سیاسـی دارای علل تاریخی معینی اسـت و مهمتر این که باید دانست آن افراد با جان 
و دل در موضع سـتمگران پشـتون قرار داشـته، ولی با وصف این باز هم پشـتون ها برتری شان را حفظ 
می کنند( و محرومیت هایی از حقوق مدنی و اجتماعی که اقلیت ها متحمل می شوند قابل درک است. 
زبان پشتو بر همه ی مردم تحمیل می شود. عادات و رسوم و حتی لباس اقلیت های ملی تحت الشعاع 
عادات و رسوم پشتون هاست و از طرف آنان )پشتون ها( مورد استهزاء و تحقیر واقع می گردد. در حالی که 
پشـتون یا افغان بودن افتخار اسـت ولی غیر پشتون مثاًل هزاره بودن حقارت و بدبختی. باالخره مذهب 
سنی که مذهب ملیت حاکم را می سازد، مذهب قانونی مردم اعالم شده و اهل تشیع و صاحبان مذاهب 
دیگـر مـورد تضییقـات و تجرید قـرار می گیرند که همه مظاهری سـت از سـتم ملی. امـا، از کلیه ی این 

ستم های ملی »رهبری« تنها »بیداد« ستم ملی را در زبان می بیند.
مرحله ی دوم در برخورد »رهبری« با مسئله ی ستم ملی را از زمان انتشار »شعله ی جاوید« و عرضه 
کـردن »تـز« فـوق تـا سـال 1349 که انشـعاب اول رخ داد در برمی گیـرد. در این مدت بـرای »رهبری« 
مسئله ای به نام ستم ملی وجود نداشت و هیچ کس نمی توانست فکر مشخص و محکمی در مورد، ابراز 
کند. شایان یادآوری ست که در حقیقت نوشتن آن مطالب غلط و ضد م.ل درباره ی ستم ملی فرهنگی در 
شماره ی دوم »ارگان« به هیچ وجه مشخصًا به خاطر تماس با یک امر مهمی مثل ستم ملی و طرح آن 
نبوده؛ بلکه، صرفًا ضمن بحث روی موضوع دیگری از آن سخن رفته و به اصطالح طی »آمد گپ« به 
رشته ی تحریر آمده است و این در شمار همان نارسایی و بی کفایتی خاص »رهبران« در طرح و تحلیل 

مسائل بغرنج انقالب میهن ما محسوب می گردد.
در مرحله ی سوم »رهبران« با غرور تمام »تز« اساسی خویش را درباره ی مسائل ملی ارائه می دهند. 
زمانی که اختالفات آغاز شد، مخالفان در رساله ای که انتشار دادند از اعمال ستم ملی ملیت حاکم پشتون 

بر سایر ملیت ها سخن رانده بودند.
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  حاال این حرف دیگری بوده و فعاًل جای بحثش نیست که رفقای مخالف در نوشته ی خود به نظر ما 
مسئله ی ستم ملی را با دید درستی مطرح ننموده و به خواننده بیشتر این احساس دست  می دهد که آنان 

به خاطر آن که محملی برای حمله به »رهبران« داشته باشند، موضوع را »مناسب« تشخیص داده اند.
ولی حضرات که همه چیز را از دریچه ی اندیشه به خود و منافع خصوصی می نگرند، وجود ستم ملی 
را در کشور به ضرر خود در واقع مخدومین خود دانسته و نیز شاید به دلیل این که چون مسئله  نخستین بار 
از جانـب مخالفـان مطرح گردیده و مسـئله ای مهم و عمده هم اسـت، الزم بـود به هر نحو و قیمتی به 
رد آن بپردازند. به این ترتیب »رهبران« در نفی کامل ستم ملی فتوا صادر نموده و به جای آن پیرامون 
»ستم ملی امپریالیستی« موعظه سردادند. باری آقایان در رد ستم ملی چنین »استدالل« می کنند: چون 
بورژوازی ملیت پشتون به1 آن حد رشد نکرده تا حاکمیت ملی خود را ایجاد نموده باشد از این رو طبقه ی 
حاکمه ی پشـتون به وسـیله ی نیروهای امپریالیسـتی بر سریر قدرت نشسـته نه به اساس رشد طبیعی 
یعنی با رشد بورژوازیش. لهذا، ستمی  که طبقه ی حاکمه ی پشتون بر اقلیت های ملی روا می دارد، همانا 
ستم امپریالیسم است ]که[ به نام ستم ملی یاد می شود!! و نتیجه هم این که وقتی مبارزه ی طبقاتی که 
تضاد عمده اسـت درسـت حل شـد، تضاد ملی که تابع آن می باشـد خودبه خود حل می گردد. و آقایان به 
خیال این که برای خودشان جای حرفی باقی نگذاشته باشند، ناشیانه به جمالتی از استالین که درباره ی 

رابطه ی رشد بورژوازی ملی با ستم ملی گفته و محققًا حقیقت عصر و زمانش بود، پناه می برند.
اسـتناد بـه کالسـیک های مـ  ل بـه خاطـر انـکار یک واقعیت سرسـخت چـون وجود سـتم ملی در 
کشـور ما، برخورد دگماتیسـتی و ناشـرافتمندانه با مـ  لـ  ا است. رفیق مائو تسه دون گفت: »بسیاری از 
اشخاص هنوز هم فورمول های جداجدای آثار مارکسیسمـ  لنینیسم را همچون اکسیر حاضر و آماده ای 
می دانند که کافیسـت آن را به دسـت آورد تا به آسـانی همه ی بیماری ها را درمان کرد. این اشخاص به 
نادانی کودکانه ای دچارند و بر ماست آن ها را روشن سازیم. همانا این مردمان نادان هستند که به مـ  ل 
به مثابه ی احکام خشک مذهبی می نگرند.« مسئله ی ملی مسئله ای ست که صرف با توجه به واقعیات 

عینی جامعه در پرتو م.ل.ا می توان آن را فهمید و حل کرد نه از البالی کتاب ها.
از »تز« آقایان این طور بر می آید که اساسـًا مسـئله ای  به نام »سـتم ملی« تنها متعلق به دوران رشـد 
بورژوازی بوده و بعد که عصر امپریالیسم فرا می رسد »ستم ملی« و ملت مفهومش را از دست می دهد؛ 
چرا که پیداسـت از این زمان به بعد هیچ بورژوازی را نمی توان سـراغ کرد که مسـتقل، بر اسـاس رشـد 
طبیعی و بدون زدوبند با امپریالیسم به میان آمده باشد )نیروی سرمایه ی بین المللی و ارتباطات جهانی 
بورژوازی پدیدار می گردد( و بنا بر این وجود سـتم ملی در جوامع نیمه مسـتعمره چند ملیتی امر مهملی 

1. اصل: با

بوده و هرچه اسـت »سـتم ملی امپریالیسـم« اسـت. یعنی این که به طور مثال ستمی که طبقه ی حاکم 
ملیت فارس به سرکردگی سگ دیوانه ای چون، محمدرضاشاه بر اقلیت های ملی ایران اعمال می کند، 
سـتم ملی ناشـی از شؤنیسـم وی نه بلکه »ستم ملی امپریالیسم« اسـت. یا دولت افغانستان متشکل از 
پشتون هایی است که اقلیت های ملی را تا حد توان و بنا بر ضرورتش دربند کشیده، بلکه این وضع مولود 

»ستم ملی امپریالیستی« است. 
اما، به نظر ما ستم بردگی و مستعمراتی امپریالیسم با تسلط در کشوری بر خلق های تمام ملیت های 
آن کشـور سـنگینی می کند. این موجب تضاد آنتاگونیسـتی میان خلق های تمام ملیت های آن کشـور 
از یک سـو و امپریالیسـم از سـوی دیگر شـده که بر اسـاس م.ل.ا راه حلش هم جنگ آزادی بخش ملی 

می باشد.
ولی در داخل یک جامعه ی نیمه مسـتعمره کثیرالمله برخورد با مسـئله ی ملی غیر از در نظر گرفتن 
ستم ]است.[ آقایان این موضوع را بیشتر طی سخنرانی ها در مظاهرات و میتنگ هایشان بر زبان آوردند 

که می توان]یم[ آن را یکی از همان »تئوری«هایی بدانیم که شفاهًا به خورد مردم می دادند.
ملی امپریالیسم )چون ستم امپریالیسم شامل کلیه ی ملیت هاست آن را ستم ملی امپریالیسم هم 
گفته اند( عبارت می گردد از مطالعه ی موجودیت ملیت ها و مناسبات بین آن ها که دو روی یک مسئله اند 
و اولی را دیدن و دومی را ندیدن خطا و چشم پوشی از واقعیت است. تحلیل مناسبات میان ملیت ها نیز 
اگر صادق و واقع بین باشـیم؛ ما را به پذیرش پدیده ی سـتم ملی در این جوامع خواهدکشـاند. ستمی که 
از طرف دولت ضد خلقی ملیت حاکم به سایر ملیت ها در زمینه های مختلف اعمال می گردد که ناشی 
از ماهیت شؤنیستی عظمت طلب و برتری خواهانه بوده و غیر از آن ستم همه  گیر امپریالیسم بر کلیه ی 
ملیت ها من جمله ملیت حاکم می باشد. ستم امپریالسم در کشور]ی[ معین که کلیه ی ملیت های آن را 
در بر می گیرد، هرگز نافی وجود ستم ملی، ستم ملیت حاکم بر اقلیت های ملی، در کشور مذکور نیست.
این موضوع را که در میهن ما ملیت حاکم پشتون بر اساس رشد طبیعی بورژوازی مسلط شده یا به 
دسـت امپریالییسـم، دو ارزیابی از مسـئله روشن می سازد: یکی تاریخی، این که چگونه ملیت پشتون به 
صورت ملیت حاکم درآمد و آیا عمل اصلی در این امر رشـد بورژوازی بوده یا امپریالیسـم )البته این کار 
مسـتلزم تحقیق و مطالعه ی گسـترده ای می باشـد.( و دیگر این که آیا هم اکنون مظاهر ستم ملی ملیت 

پشتون باالی سایر ملیت ها به طور علنی و محسوس وجود دارد یا خیر.
حال اگر چنین سـتمی عینًا وجود دارد؛ چه به وسـیله ی رشـد بورژوازی یا حمایت امپریالیسـم از این 
ملیت باشد، ملیت های دیگر اعمالش را از جانب پشتون ها دیده و تضاد بین ملیت پشتون و آن ها را باعث 
می شود. برای کمونیست ها همین واقعیت ها پایه و معیار اساسی در برخورد با مسئله ی ملی محسوب 
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می گردد.
ما هم واقعیت را این طور می بینیم. در افغانسـتان مردمانی با مشـخصات یک ملیت موجودند. مثاًل 
مردم هزاره دارای سرزمین، اقتصاد، زبان، روحیات مشترک و خودآگاهی ملیـ  )به حیث نمونه گفتن 
»قوما« به یکدیگر( می باشد. این ها زیر ستم ملی دولت پشتون به سر برده و دارای حق تعیین سرنوشتند. 
اما »رهبران« با این اسـتدالل که چون بورژوازی ملیت پشـتون آن قدر رشـد نکرده که از دیگران میدان 
رقابت را ببرد و بازار را تصاحب نماید، بلکه با پشتبانی امپریالیسم موقیعت حاکم را یافته است، پس ستم 
ملی پشتون بر سایر ملیت ها »ستم ملی امپریالیستی« است و نه ستم ملی ملیت حاکم پشتون، بر تمام 
واقعیت های عینی کشور ما خط بطالن کشیده و فقط آنچه را در کتاب آمده و در روسیه بوده، صحیح 
می دانند و خارج شـدن از آن حدود را اشـتباه. آنان با این برخورد کتابیـ  سوبژکتویسـتی آب به آسـیاب 

مرتجعان ریخته و در موضع شؤنیستی ملیت حاکم قرار می گیرند.
هکذا، از تز »رهبری« این نتیجه حاصل می گردد که اگر جنگ ضد امپریالیستی به پیروزی می رسد؛ 
مسئله ی ستم ملی خودبه خود حل می گردد. این اعتقاد نیز محصول بی اهمیت شمردن تضاد ملیت ها و 
ستم ملی می باشد. درست است که انقالب دموکراسی با جنگ ضد امپریالیستی امکان می یابد و بس. 
ولی این خود به وحدت ملیت  های مختلف کشور نیاز دارد. ملیت هایی که در طول تاریخ خصومت های 
کم  یا بیش و گاهی هم تا سرحد برخورد مسلحانه داشته اند. واضحًا که یکپارچگی این ملیت ها با شعار 
و خواست ذهنی تأمین نمی گردد؛ مگر با برخورد صحیح و دقیق و مارکسیستیـ  لنینیستی. برخوردی 
متضمـن قبول داشـتن سـتم ملی ملیت حاکـم و مبارزه علیه آن در جهت تحقـق وحدت میان خلق ها. 
برخوردی با هوشیاری و صمیمیت و شکیبایی کمونیستی. این حرف لنین را از یاد نبریم که: »امروزه فقط 
پرولتاریا از آزادی واقعی ملیت ها و وحدت کارگران همه ی ملت ها دفاع می کند. برای این که ملیت های 
مختلف آزاد و آشتی آمیز با هم کنار بیایندـ  یا اگر ترجح بدهندـ  از یکدیگر جدا بشوند و کشورهای مختلف 
به وجود آورند؛ برای این کار دموکراتیسـم کامل آن چنان که از طرف طبقه ی کارگر نمایندگی می شـود 
الزم است. هیچ تمایزی برای هیچ ملتی، برای هیچ زبانی، هیچ محدودیتی، هیچ بی عدالتی برای یک 

اقلیت ملی ]پذیرفته نیست[. اینها اصول دموکراسی کارگری هستند.«
کمونیست های پشتون مکلفند با توجه به آموزش صریح لنین کبیر، با ابراز شور و عالقه واقعی خویش 
به متساوی بودن و آزادی کامل اقلیت های ملی در حق تعیین سرنوشت شان و افشا و کوبیدن بی پروای 
شؤنیسم ملیت حاکم با توده های وابسته به ملیت غیر پشتون در تماس شده و بدین گونه حس دوستی و 
آرزوی آتشین خویش را در مورد رهایی و زنجیرگسستن شان، به آنان ثابت سازند. کمونیست های پشتون 
باید بتوانند اعتماد راستین خلق های اقلیت های ملی را جلب کرده و پیوندی قوام یافته با خون با آن ها به 

وجود آرند.
متقاباًل بر کمونیست های اقلیت های ملیت های محکوم است تا با دید انقالبیـ  طبقاتی، دشمنان 
اصلی بهروزی و رفاه شـان را شناسـانده، دسـایس و نیرنگ های مرتجعان را به خاطر دامن زدن به کین 
و نفـرت ملـی وتفرقه افگنـی کاماًل برمال نموده و آگاهـی آنان را در لزوم و منطقی بـودن وحدت با خلق 
پشتون و سایر ملیت ها ارتقا و عمق بخشند. این دو جهت متضاد یک واحد انقالبی ست. همه ی کوشش 
مارکسیستـ  لنینیست های ملیت های گوناگون می باید به سوی تأمین این واحد انقالبی معطوف باشد. 
سوای تبلیغات دولتی، از طرف بعضی ها نظر انحرافی و مطرود دیگری در حصه ی مسئله ی ملی زمزمه 
می گردد مبنی بر اولویت قائل شـدن به مبارزه ی ملی نسـبت به مبارزه ی طبقاتی. این طرز تفکر جز به 
تضعیف روحیه و اتحاد سلحشـورانه ی خلق ها علیه امپریالیسـم و کارشکنی در این راه خدمت نخواهد 
کرد. الزم است در جریان کار و تالش به منظور استقرار و تحکیم همبستگی میان خلق ها، از مبارزه علیه 

هرگونه افکار و گرایشات انحرافی در تحلیل آخر به سود امپریالیسم و ارتجاع غفلت نورزیم.
بگذار]ید[ در نبرد دشوار خود علیه امپریالیسمـ  فئودالیسم و سرمایه داری بروکرات، این کلمات لنین 
کبیر را پیش چشم داشته باشیم که: »کسانی  که پروپاگند مستقیم انقالبی و جنبش انقالبی توده ای را 
به زمینه ی مبارزه علیه ستم ملی نیز گسترش نمی دهند...، آن سوسیالیست های روسیه که آزادی جدا 
شـدن فنلند، لهسـتان، اوکراین و غیره را درخواست نمی کنند...، این نوع سوسیالیست های به مثابه ی 
شؤنیسـت ها به مثابـه ی نوکـران مونارشـی های امپریالیسـتی خونخوار و بـورژوازی امپریالیسـتی عمل 

می کنند.« 

5- جبهه ی متحد ملی و دموکراتیک
در مرحله ی انقالب ملی و دموکراتیک کشورهای نیمه مستعمرهـ  نیمه فئودال و از جمله کشور ما، 
جبهه ی متحد یکی از آن وسایل و سالح هایی ست که کشتی عظیم انقالب بدون آن به ساحل پیروزی 
رسـیده نخواهد توانسـت. رفیق مائو تسـه دون می گوید: »حزب با انضباطی که با تئوری مارکسیسـمـ  
لنینیسـم مسـلح است و اسـلوب انتقاد از خود را به کار می بندد و با توده های مردم پیوند دارد، ارتشی که 
توسط چنین حزبی رهبری می شود، جبهه ی واحد مرکب از تمام طبقات و گروه های انقالبی به رهبری 
چنین حزبی، این ست سه سالح عمده که بدان وسیله، دشمن را مغلوب ساخته ایم. رفیق مائو تسه دون 
طی رهبری انقالب کبیر چین و به خصوص دوران مقاومت ضد جاپان مسائل اساسی مربوط به جبهه ی 

متحد را به روشنی حل و جهت توضیح اهمیت فوق العاده آن بسیار تأکید ورزیده است.«
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بر گروه ها، سا و احزاب مارکسیستـ  لنینیست است که به این یکی از سه سالح عمده انقالب توجه 
درخور آن مبذول داشته و با بینش درستی با آن برخورد نمایند. دیده شده که در مراحل معینی از انقالب 
برخـورد و دیـد صحیح یا غلط به مسـئله ی جبهه ی متحد در پیروزی انقالب نقش تعیین کننده داشـته 
است. سا و احزاب مارکسیستـ  لنینیست چنان که گفته شد با بلند نگهداشتن اندیشه ی مائو تسه دون 
در برابر جبهه ی متحد همانند زمینه های دیگر عالی ترین و تکامل یافته ترین تئوری ها را در اختیار دارند. 
و اما، فقط با ایدئولوژی و موضع واقعًا انقالبی ست که خواهند توانست آن تئوری را در عمل پیاده نموده، 

ارابه  ی انقالب را به پیش رانند.
دانستیم که ایدئولوژی »رهبری« شعله ی جاوید از چه قماشی بود. و حاال تبلور آن ایدئولوژی منحط 
و ضـد پرولتـری آن هـا را راجـع به جبهه ی متحد که به صـورت تئوری بافی های غریـب و بندبازی های 

مضحکی با آن درآمده مشاهده خواهیم کرد.
»رهبری« در مقاله ای تحت عنوانی فریبنده »باز هم نقض وحدت در پرده ی فریادهای وحدت طلبی« 
)شـماره ی 11 شـعله ی جاوید( نخست درباره ی این که اساس اتحاد در جبهه ی متحد چگونه است، به 
صراحت می گوید: »اسـاس اتحاد وحدت ایدئولوژیک اسـت« و بعد سـؤال داده جواب عرضه می کند: 
گر اتحادی که بین عناصر مختلف مرکب از رنجبران، دهقانان، نیمه رنجبران و طبقه ی متوسط برای 
پی ریـزی و سـاختمان جبهه ی متحد ملی دموکراتیک ضد فئودالی و ضد بـورژوازی کمپرادور به عمل 
می آید چون طبقات متمایز از هم در آن اشتراک دارند که هر یک دارای طرز تفکر طبقاتی مخصوص 
خود است، چطور پابرجا می ماند؟ نباید فراموش کرد که در این اتحاد هرکس حق ندارد، ایدئولوژی خود 
را بر حسب دلخواه و به صورت کلی و عمده تبلیغ نموده و سکان کشتی این جبهه را به میل و مرام خود 
به هر سمتی که مایل باشد براند؛ بلکه تا وقتی و تا آنجا جبهه  متحد و ملی است که همه ی طبقات آن 
از ایدئولوژی و روش رنجبرترین طبقات یعنی کارگر پیروی و پشتیبانی کنند و رهبری به دست او باشد. 

صرف کارگر است که می تواند سکاندار باشد و بس.«
خیلی خوب این درست که در جبهه ی متحد، »طبقات متمایز از هم اشتراک دارند که هر یک دارای 
طرز تفکر طبقاتی مخصوص خود است »اما آقایان اهمیت جبهه ی متحد در آن است که حزب طبقه ی 
کارگر با ابتکار و دور اندیشی، به خاطر پیروزی انقالب، جبهه ی متحد وسیعی مرکب از طبقات و اقشار 
غیر پرولتری، ضد امپریالیسم و فئودالیسم ایجاد می نماید و با تحکیم وحدت خود با دهقانان و با کاربرد 
سیاسـت وحدت و مبارزه و شـیوه های ویژه ی یک حزب کمونیسـت آن را استوار و رزمنده نگه می دارد. 
یعنی این که حزب کمونیست کامال آگاه است که سایر طبقات، ایدئولوژی او را ندارند؛ ولی به نسبت های 
گوناگون با امپریالیسم و فئودالیسم و حتی یکی از این ها به شکلی از اشکال ولو به طور گذرا و ناپایدار در 

تضادند و می توانند در کنار حزب کمونیست تا حد معین علیه آن ها بجنگند. یعنی این که حزب طبقه ی 
کارگر وجوه مشترک خصلتًا سیاسی خود را با آن طبقات و اقشار دریافته و اتحادش را با آن ها بر همان 
بنا قرار می دهد. بنابراین »اساس اتحاد« در جبهه ی متحد را وحدت سیاسی تشکیل می دهد نه »وحدت 
ایدئولوژیـک«. اگـر قرار باشـد کلیه ی نیروی های شـامل در ترکیب جبهه ی متحد ملـی و دموکراتیک 

مارکسیتـ  لنینیست باشند، آن گاه تفاوت این »جبهه« با حزب کمونیست چه خواهد بود؟
در زیـر بـه کلماتـی از رفیق مائو تسـه دون در رابطه با مسـئله ی اسـتقالل در جبهه ی متحد اسـتناد 
می کنیم که افشاگر نقاط نظر غلط و تهی مغزانه ی »رهبری« بوده و ما هم بیشتر چیزی نمی گوییم. رفیق 
مائو تسـه دون نوشـت: »تنها با حفظ جبهه ی متحد ملی اسـت که می توان مشـکالت را برطرف نمود، 
دشمن را در هم شکست و چین نوین بنا نهاد. درین موضوع هیچ گونه تردیدی نیست. ولی در عین حال 
اسـتقالل ایدئولوژیک سیاسـی و تشـکیالتی هر حزب و گروه در جبهه ی متحد باید محفوظ بماند. این 
در مورد گومیندان حزب کمونیسـت و یا هر حزب و گروه دیگری صادق اسـت. »و« اسـتقالل احزاب و 
گروه ها و طبقات باید تضمین شود و استقالل و عدم وابستگی آن ها در جبهه ی متحد باید حفظ گردد؛ و 
به هیچ وجه نباید حقوق مسلم احزاب و گروه ها و طبقات را فدای همکاری و وحدت نمود؛ بلکه بر عکس 
باید تا حدود معینی از این حقوق دفاع کرد. فقط از این طریق است که می توان همکاری را تقویه و عماًل 

در چنین صورتی است که می توان از همکاری سخن گفت.
تز دیگری که در همان مقاله ی »رهبران« آمده عبارت است از این که: »هرگاه هر یک از آنان )منظور 
همه ی آن هایی که در جبهه ی متحدند( بخواهد از اصول کارگری سر باز زند خاصیت ملی بودن خود را 
از دست می دهد و خصیصه ی ضد ملی و ارتجاعی اختیار می کند که هیچ گاه با وی نمی توان همدست 
شد؛ بلکه او آشکارا در صف دشمن قرار می گیرد. فرضًا بورژوازی ملی تالش های مذبوحانه به کار می 
بندد تا قدرت را به کف گرفته و خود را به صف طبقه ی حاکمه ی سیاسی باال برد. در اینجا دیگر او ملی 
نیست و نباید یک قدم متحدًا با وی برداشت، بلکه باید لبه ی تیز مبارزه را هم چنان که به جانب دشمنان 

خارج جبهه است به سمت او نیز متوجه ساخت.«
در مورد قسمت اول پیش تر حرف زدیم که تمام نیروهای ضد امپریالیستی با حفظ اصول خودشان 
در جبهه ی متحد ملی شرکت می کنند. و آن ها با »سرباز زدن« از »اصول کارگری )بهتر است گفته شود 
اصـول خـاص س.ج.م(« خاصیـت ملی بودن خود را از دسـت نمی دهند. اما، در مورد قسـمت دوم که 
»رهبری« بر بورژوازی ملی عصبانی شده و او را شدیدًا از تالش برای کسب قدرت برحذر می دارد باید 
گفت که در اینجا برخورد غلط و ماورای چپ آن ها با1 مسئله خودنمایی می کند. بورژوازی ملی آن ست 

1. اصل: به
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که سرمایه اش از امپریالیسم نبوده وابستگی آن کم یا هیچ باشد. به همین دلیل وقتی سرمایه های ملی 
زیر ضربه ی رقابت سـرمایه های امپریالیسـتی قرار می گیرند منافع صاحبان آن )صاحبان سـرمایه های 
غیر امپریالیستی( با منافع امپریالیسم متضاد واقع شده، آنان را به مبارزه علیه امپریالیسم وامی دارد و از 

همین جاست که سرمایه داران مذکور تا حدود معینی صبغه ی ملی و ضد امپریالیستی اختیار می کنند.
چون مارکسیسـتـ  لنینیسـت ها مؤظفند در مبارزه علیه امپریالیسـم و فئودالیسـم حداکثر خلق را 
متشکل سازند، بناًء با توجه به خصلت ضد امپریالیستی بورژوازی ملی با او وحدت می نمایند.  بورژوازی 
تا وقتی ملی و مترقی است که در جبهه ی متحد شرکت جسته و ضد امپریالیسم باشد. او مثل دیگران 
»اصـول« خـودش را دارد و نـه تنها با »سـرباز زدن از اصول کارگری، خصیصه ی ضد ملی و ارتجاعی« 
کسب نمی کند، بلکه به خاطر تالش هایش جهت به کف گرفتن قدرت نیز بر عکس اخطار »رهبران«، 
»خاصیت ملی« خود را نمی بازد. بورژوازی ملی قبل از تأسیس جبهه ی متحد به دست حزب کمونیست 
و چه  بسا در داخل جبهه ی متحد بسیار می کوشد »خود را به صف طبقه ی حاکمه ی سیاسی باال برد«. 
تنها هنگامی که حزب کمونیست قادر گردید با بینشی مارکسیستـ  لنینیستی پیوند عمیق با کارگران 
و دهقانان برقرار ساخته آنان را تحت رهبری خود درآورد و بدین سان استخوان بندی جبهه را بر اساس 
اتحاد مسـتحکم کارگران و دهقانان پی ریزی نماید، آنگاه بورژوازی تالش های خود را عبث دانسـته به 
رهبری حزب پرولتاریا تن می دهد. طبعًا مارکسیستـ  لنینیست ها در درون جبهه ی متحد همواره سعی 
می ورزند با برخورد مناسـب با جبهه های متضاد بورژوازی ملی از طریق سیاسـت وحدت و مبارزه او را 

متحد خود نگهدارند.
پـس بـورژوازی ملی به علت تالش برای به قدرت رسـیدن، گناهی ندارد. باید حزب کمونیسـت آن 
شایستگی را داشته باشد که میلیون ها دهقان را به دنبال خود کشیده و مجدانه سیاست ها و سبک کار 
ویژه ی جبهه ی متحد را به کار برد تا ضمن دستاوردهای دیگر فعالیت های هژمونی طلبانه ی بورژوازی 

ملی را عقیم گذارد.
»رهبران« چنان که گویی تب شدید، آن ها را درهم پیچیده، به هذیان گویی ادامه داده می گویند: »باید 
لبه ی تیز مبارزه را همچنان که به جانب دشمنان خارج جبهه است به سمت او )بورژوازی ملی( نیز متوجه 
ساخت. »آقایان«، »رهبران« اجازه می دهند بگوییم که اگر شما هم »دید وسیعی« می داشتید، از اصول 

»بویی« برده بودید و در »واپسین تحلیل و تعمق« مرتجع نمی بودید، چنین حرف هایی می زدید؟ 
ماهیت تضاد و طبعًا حل و طرز برخورد با آن در درون و خارج جبهه ی متحد متفاوت است و نمی شود 
هـر دو را یکـی گرفـت. تضـاد درون جبهه ی متحـد را باید از نوع تضـاد درون خلق انگاشـت و منظور از 
تضاد بیرون جبهه ی متحد تضاد با دشـمنان سرسـخت خلق اسـت، که حل آن بدون مبارزه ی قهری 

و خونین ممکن نیست، ولی با بورژوازی ـ درون  جبهه برعکس. رفیق مائو تسه دون می آموزد: »حزب 
کمونیست چین در جریان وحدت و مبارزه با بورژوازی رشد یافته و آبدیده گشته است. این یکی از اجزای 
مهم ساختمان حزب کمونیست چین است. از مفهوم وحدت در اینجا جبهه ی متحد با بورژوازی مستفاد 
می شود. و مقصود از مبارزه در اینجا مبارزه »مسالمت آمیز« و »بدون خونریزی« ایدئولوژیک، سیاسی و 

سازمانی است که تا زمانی که با بورژوازی در وحدتیم ادامه خواهد داشت.«
حاال می توان ده ها نقل قول دیگر از رفیق مائو تسه دون آورد حاکی از تأکید و پافشاری وی به روحیه ی 
مشـورت، همکاری، وحدت و بردباری داشـتن کمونیسـت ها در جبهه ی متحد در مقابل سایر احزاب و 
گروه ها. اما، یک جا هم در آثار رفیق مائو تسـه دون از »لبه ی تیز مبارزه را علیه نیروهای درون جبهه ی 
متحد متوجه ساختن« صحبت نرفته است. واقعًا وقتی ایدئولوژی خرده بورژوازی چشم و ذهن انسان را 
مختل کند؛ آن چنان مثل »رهبری« با دشمن خیالی به شوالیه گری پرداخته و به تصور خودش »داغ« و 

»نشان بر دل« حریف می گذارد البته، بر روی کاغذ!
در پایان باید این نکته را یاد نمود که وقتی »رهبران« از انتقاد راجع به فرمایشات شان درباره ی جبهه ی 
متحد مطلع شدند، کوشیدند آن را به اصطالح زیر زده و یا با لفاظی های »تئوریک« رویش را بپوشانند 
و چـون ایـن شـیوه ها کارگر نیفتاد تصمیم گرفتند بگویندکه: مـا در یکی از تظاهـرات از آن مقاله انتقاد 

نموده ایم!
اما آقایان از یاد می برند که مطالب مذکور در یکی از شماره های »ارگان« با طول و تفصیل درج است، 
می توان در یک نطق هر قدر هم غرا و توأم با آن حرکات و افاده های مخصوص آن را شست و گریبان 
خود را خالص کرد؟ دیگر این که در کدام یک مظاهره؟ شما قهرمانان مظاهره و میتینگ که عمرتان 
به این نوع فعالیت ها گذشت؟ نه آقایان این خیلی ساده دروغگویی است و کسی آن را جدی نمی گیرد. 
با بررسی نظر منحرف »رهبری« درباره ی جبهه ی متحد به بخش اول پایان می دهیم و اینک تجسم 
مشـی ضد پرولتری »س.ج.م« را در فعالیت های عملی شـان می بینیم. »باید دانسـت که کمونیست ها 
فقط بخشی کوچکی از ملت را تشکیل می دهند و در خارج از حزب تعداد زیادی از افراد مترقی و فعال 
وجود دارند که ما باید با آن ها همکاری کنیم. کاماًل اشتباه است اگر تصور شود که این فقط ما هستیم که 
خوبیم، دیگران پشیزی نمی ارزند. کمونیست ها نباید به افرادی که از نظر سیاسی عقب مانده اند، کم بها 
دهند و یا آن ها را تحقیر کنند، بلکه باید به آن ها نزدیک شوند، با آن ها متحد گردند، آن ها را قانع سازند و 

به پیشروی تشجیع کنند.« )مائو تسه دون( 
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بخش دوم
فعالیت های عملی »سازمان جوانان مترقی«

(1
تـا اینجـا دیدیـم که چگونه پای »رهبران« با تمام غره بودن شـان در مسـائل تئوریک انقالب کشـور 
ما می لنگد و سـر از اپورتونیسـمی آشـکارا بدر می کنند. طبعًا »رهبری«ای که به مارکسیسمـ  لنینیسم 
اندیشـه ی مائو تسـه دون از یک موضع ضد پرولتری نگریسـته به آن صرفًا برخورد کتابی، سـودجویانه و 
اپورتونیسـتی داشـته باشـد، م.ل.ا  برایش به   مثابه ی چراغ و سـالح سـرخ در کور راه انقالب کشور تلقی 
نگردیده و نمی تواند مشکالت عملی و تئوریک مبارزه را حل نماید. به همین علت رهبری »س.ج.م« 
با آن  همه لغزش های فاحش تئوریک نمی توانسـت در زمینه ی فعالیت های عملی درسـت و منطبق با 

اندیشه مائو تسه دون و راه انقالب میهن ما حرکت کند.
در زیر از به اصطالح مبارزات علنی »س.ج.م«، برخورد آن با اعتصابات کارگری و غیره و دید آن از 
مبارزه ی مخفی و علنی، بررسی فشرده ای انجام می دهیم و خواهیم دید واقعًا آنچه رهنمای »س.ج.م« 
در امـر فعالیت هـای عملیـش بود، اندیشـه ی مائو تسـه دون نه، بلکه معجونـی از افـکار خرده بورژوایی، 

اپورتونیستی و چپروانه کذایی بود.
اسـاس فعالیت های »س.ج.م« زیر نام جریان »شـعله ی جاوید« از سـال 1347 تا روزهای پریشـانی 
و زوال مشـی علنی شـهری و روشـنفکرانه بود. برای »رهبری« که عالقه  ی سـوزانی به مبارزات علنی 
)مظاهره و میتنگ(حس می کرد؛ پیدا کردن زمینه و تمسـک برای این کار اشـکالی نداشـت. از تجلیل 
روزهای تاریخی، پشتیبانی از جنبش های کشورهای مختلف، پشتیبانی از حرکت کارگران و کارمندان 
برخی مؤسسـات گرفته تا اعتراض علیه اخراج معلمان و متعلمان، همه می توانسـتند بهانه ای باشـند 
جهت یک مظاهره یا کم از کم میتنگی در صحن پوهنتون و یا یکی از مکاتب. »رهبری« از همان آغاز 
برآمد علنی عماًل تهداب بدترین اشـکال علنی گری را گذاشـت و هنوز چند هفته ای از انتشـار جریده ی 
فعالیت های علنی سـپری نشـده بود که حادثه ی 25 جوزا 47 پیش آمد. در آن روز که »رهبری« طبق 
معمول مظاهره ای گویا به پیشتبانی از کارگران داشت پلیس سد راه مظاهره کنندگان گردید. ولی با آن که 
راه های دیگر به روی آنان باز بود، »رهبران« به خاطر تبارز روحیه ی قهرمانی و قهرآمیز! خود، دسـتور 
دادند که صف پلیس شکستانده شود که در نتیجه برخی از اعضای »رهبری« و پیروان جریان زندانی و 
جریده ی »شعله  ی جاوید« هم توقیف شد. این امر برای »س.ج.م« می توانست درس خوبی باشد، لیکن 
نه. پس از حادثه ی 25 جوزا »رهبری« به جای آن که فعالیت های گذشته اش را جمع بندی نموده از آن 

درس های الزم جهت اجتناب از اشتباهات در آینده بگیرد، خود را سرسختانه تر در همان مسیر قرار داد 
و روز 25 جوزا را از افتخارات خویش شمرد. بعد از آن روز تظاهرات و میتنگ های »شعله ی جاوید« بیشتر 
دامنه گرفت. به کمیت جریان نیز افزوده گشت؛ چون، همان طور که گفته ایم غیر از آن که روشنفکران 
خواسـت انقالبی خویش را در وجود جریان که نام »ناشـر اندیشـه های دموکراتیک نوین« بر خود نهاده 
بود، می دیدند، زندانی  شدن عده ای نیز عاملی در جلب آنان بود. ولی »رهبری« همه ی این روشنفکران 
عالقمند به اندیشه ی مائو تسه دون و سرشار از نیروی رزمندگی را تام و تمام به مبارزات علنی و شهری 

غیر انقالبی کشاند و نخواست از شور و شوق انقالبی آنان استفاده انقالبی ببرد.
مظاهـرات، میتنگ ها، شـرکت در مؤسسـات ارتجاعـی و به طور کلی هر نوع مبـارزه ی علنی اگر با 
رعایت اصول م.ل.ا و در خدمت کار مخفی و متشکل ساختن نیروها نباشد به هیاهوی بی ارزشی بدل 
می گردد. فکر هدایت کننده ی »رهبری« را در میتنگ ها و مظاهرات که گاهی هفته ها ادامه می یافت 
)مسئله ی طرد الیحه ی پوهنتون( خدمت صادقانه به خلق و گامی به سوی انقالب نمی ساخت، بلکه، 
احساسات و اندیشه های شان همان احساسات و افکار خرده بورژوائی و اپورتونیستی بود با یک چنان خط 
مشی سیاسی جدا از توده ها، محدود به روشنفکران، ]متناسب با اسلوب[ شهری و علنی آنان.1 مشی ای 
که ایجاب می کرد با رخداد هر حادثه ی کوچکی در کشور یا جهان، باید تظاهر یا میتنگی زیر شعار بزرگ 
»شعله ی جاوید« و با شرکت اعضای »رهبری« و پیروان جریان راه افتاده و کلیه ی نیروهای ممکن را 
در خدمت آن فرا خواند. این شیوه ای بود که نه تنها در مرکز بلکه در والیات و هر جایی که هواخواهان 

جریان وجود داشتند باید عملی می گردید.
برای جریان تحت رهبری »س.ج.م« دیگر به منزله ی ایفای وظیفه ی عظیمی درآمده بود که شعار 
چند متری »شـعله ی جاوید« را به عنوان تاج افتخار پیشـاپیش همه بلندکرده و سـاعت ها را در داخل 
پوهنتون یا چند خیابان معین شهر بدون توجه به سطح مخاطبین و خواست های خلق به سخنرانی های 
بیهـوده بگذراننـد. نطق ها و سـخنرانی هایی که فقط می توانسـت در خدمت ارضـای امیال ارتجاعی به 

معروفیت رسیدن و زبانزد شدن خود نطاقان باشد.
محتوای این سخنرانی ها هر چه سنگین، روشنفکرانه تر و شامل مسائل و مطالب تئوریک می بود، 
رضایت »رهبران« را بیشتر فراهم می ساخت و با چاشنی قیافه گرفتن و به اصطالح زیادتر تئوری و نقل 
قول تحویل دادن، سـخنران می توانسـت نزد »رهبران« تقرب حاصل کرده و در ردیف »نخبگان« قرار 

گیرد.
برای »رهبری« میتنگ و مظاهره چیزی به مفهوم انقالب کردن محسوب می شد و چنان شیفته ی 

1. اصل: محدود به روشنفکران، شهری و علنی آنان تناسب داشت.
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مظاهـره بـود کـه زمانـی کـه مـردم از فرط قحطی و گرسـنگی دسته دسـته جـان می سـپردند و بحران 
شدیدی دامن گیر کشور بود این »شعله افروزان« مثل آن که باید مردم بسیار منت شان را هم بکشند، باز 
می خواستند با انجام فقط مظاهره ای نسبت به آن وضع به اصطالح موضع گیری نمایند! برای آقایان 
مخفی کاری و مبارزه ی مخفی در حکم شـوخی و مسـئله ای مطرح ناشـده بود و به یک کالم همه چیز 
در تظاهرات و میتنگ ها و شرکت بالقیدوشرط تمام رفقا در آ ن ها، خالصه گردیده بود. معیار شناخت 
یک انقالبی واضحًا عبارت بود از شـرکت فعال او هر طوری شـده در میتنگ ها و تظاهرات و درجه ی 

هیاهوگری و سر و صدایش.
معیارهای شناخت از ایدئولوژی پرولتری یک چیز و از لحاظ ایدئولوژی بورژوازی چیز دیگری ست. 
رفیق مائو تسـه دون درباره ی معیار انقالبی بودن یک روشـنفکر می آموزد: »چگونه باید سنجید که یک 
جوان انقالبی سـت؟ با کدام معیار باید آن را اندازه گرفت؟ تنها یک معیار می تواند وجود داشـته باشـد و 
آن این سـت که آیا این جوان مایل اسـت با توده های وسـیع کارگران و دهقانان درآمیزد و آیا بدان عمل 
می کنـد یـا نـه. چنانچه او مایل به درآمیختـن با توده های وسـیع کارگران و دهقانان باشـد و بدان عمل 
کنـد، فـرد انقالبی سـت و اال فـرد غیـر انقالبـی یا ضد انقالبی اسـت.« مارکسیسـتـ  لنینیسـت ها این 
معیار را تعیین کننده دانسـته به آن ایمان دارند. ولی معیار »رهبری« شـرکت در تظاهرات، میتنگ ها و 
سـخنرانی های پر طمطراق... معیار مبتذلی اسـت که بر اسـاس آن هر فرد بورژوا و لیبرال و دموکرات 
می تواند انقالبی باشد. همچنین »رهبری« بر اساس آن معیار رویزیونیستی خویش می خواست کادرها 
و کمونیسـت های زبده ی انقالبی را در جلسـات، میتنگ ها و تظاهرات روشنفکری شهری و چارچوب 
کتابخانه ها بسازد. در حالی که رفیق مائو تسه دون گفت: »ادامه دهندگان امر انقالب پرولتری در جریان 
مبارزه توده ای پا به عرصه ی هستی می گذارند و در توفان های انقالب رشد نموده و آبدیده می شوند.« »ما 
کمونیست ها باید با جهان روبه رو شویم خود را در میان توفان ها بیفگنیم، این جهان کبیر مبارزه توده ای 
اسـت، این توفان عظیم مبارزه ی توده ای اسـت.« اما، بدیهی سـت »رهبران« خائن به خلق و اندیشه ی 
مائو تسه دون با آن ایدئولوژی نفرت از توده ها و خط مشی سکتاریستی جز آن معیار دیگری نمی توانستند 
داشته باشند و باید هم بنا بر میل جوشان خود و نه ضرورت و اقتضای شرایط، آن قدر میتنگ و مظاهره 

سامان می دادند تا طی آن کادرهای انقالبی پرورش یافته بیرون آید!!
رفیق مائو تسه دون کیفیت کادرهای شایسته و ادامه دهندگان انقالب را چنین برمی شمارد: »آن ها 
باید مارکسیسـتـ  لنینیسـت های واقعی باشـند، نه این که رویزیونیست هایی چون خروشچف که قبای 
»مارکسیسـمـ  لنینیسـم« بر تن کرده اند. آن ها باید انقالبیونی باشـند که یک  دل و یک  جان به اکثریت 
قاطـع خلـق چین و خلق های سراسـر جهان خدمت کنند، نه افرادی چون خروشـف که در کشـور خود 

به منافع مشـتی عناصر بورژوازی که قشـر ممتاز را تشـکیل می دهند، و در مقیاس بین المللی به منافع 
امپریالیسـت ها و مرتجعین خدمت می کنند. آن ها باید سیاسـت مداران پرولتاریایی باشـند که بتوانند با 
اکثریت قاطع مردم وحدت بیابند و کار کنند. آن ها نه تنها باید با کسانی که با آن ها هم عقیده اند، متحد 
شوند، بلکه باید بتوانند با کسانی  که با آن ها اختالف عقیده دارند، حتی با کسانی که در گذشته مخالف 
آن هـا بوده انـد، ولی پراتیک خطاهای آنان را ثابت کرده اسـت، نیز وحدت یابنـد. ولی آن ها در برخورد با 
مقام پرستان و دسیسه بازان نظیر خروشچف باید به ویژه هوشیار باشند و از غصب رهبری درجات مختلف 
سازمان های حزبی و دولتی از طرف چنین عناصر مضری جلوگیری کنند. آن ها باید در عملی ساختن 
مرکزیت دموکراتیک در حزب سرمشق باشند، شیوه ی رهبری مبنی بر اصل »از توده هاـ  به توده ها« را 
فراگیرند، سـبک کار دموکراتیک را به وجود آورند و بتوانند به ندای توده ها گوش فرا دهند. آن ها نباید 
مثل خروشچف مرکزیت دموکراتیک را در حزب نقض کنند، خودمختاری کنند، به طور ناگهانی و بدون 
دلیل به رفقا حمله ور شوند و بر آن ها ظلم و دیکتاتوری نمایند. آن ها باید فروتن و مآل اندیش باشند و از 
خودپسندی و تندخویی بپرهیزند، سرشار از روحیه ی انتقاد از خود باشند و جسارت داشته باشند نواقص 
و اشتباهات کار خود را تصحیح کنند. آن ها به هیچ وجه نباید مثل خروشچف خطاهای خود را روپوشی 

کنند و تمام خدمات را به خود نسبت دهند و همه ی اشتباهات را به گردن دیگران بیندازند.«
خط مشی اپورتونیستی خائنانه ی شهری و علنی »س.ج.م« صدمات جدی بر جنبش انقالبی میهن 
ما وارد آورده است و قتل سیدال در ماه جوزای 1350 که نقطه ی عطفی در آگاهی یافتن بیشتر رفقا از 
اپورتونیسم »رهبری« به شمار می رود، نیز نتیجه ی مستقیم اعمال آن مشی است. تالش »رهبری« در 
کتمان حقیقت مسئله و این که شهادت رفیق سیدال به دست عناصری ناپاک چون باند سیاه اخوان این 
مزدوران کثیف امپریالیسم در کشور را امری تصادفی و اشتباهی ساده وانمود سازد به جایی نرسید، بر 

همگان معلوم گردید که سیدال قربانی مشی اپورتونیستی و ضد انقالبی »س.ج.م« شد.
اکنـون ببینیـم جریان شـعله ی جاویـد تحت »رهبـری« »س.ج.م« بـا آن علنی گرایی و اپورتونیسـم 
خاصش نسبت به جنبش های کارگری کشور چه برخوردی داشت و در پایان به مبارزه مخفی و علنی آن 
می پردازیم. در اوایل انتشار جریده بود که کارگران فابریکه ی جنگلک، به خاطر یک سلسله خواست های 
خود مثل ازدیاد دستمزد، وسیله ی نقلیه، غذا، لباس کار و کاهش ساعات کار دست به اعتصاب زدند. 
بـا موجودیـت چندین کارگر »شـعله ای« در کارخانه، جریان »شـعله ی جاوید« مـورد تائید قریب اکثریت 
کارگران بود. »رهبری« با محول کردن نقش سـخنرانان همه ی آنان را دربسـت علنی گردانید. به این 
هم اکتفا نشده و در حالی که اعتصاب در داخل کارخانه به شکل میتنگ ها ادامه داشت، »رهبران« تمام 
پیروان جریان را از پوهنتون و مکاتب جمع نموده به شکل مظاهره به سوی کارخانه گسیل کرد. به دستور 
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آنان رفقای کارگر وابسـته به جریان، سـایر کارگران کارخانه را نیز برای مظاهره با »شـعله ای«ها بیرون 
کشید و بدین ترتیب تحت هدایت »رهبران« جریان همراه با کارگران جنگلک زیر عنوان پیوندیافتن با 

توده ی کارگر! چندین روز به مظاهرات و سخنرانی ها پرداختند.
بدین صورت »رهبری« مهر جریان مشخص »شعله ی جاوید« را بر اعتصاب گذاشت. با آن که برخی از 
خواست های صنفی کارگران پذیرفته شد؛ ولی، گویی با تن دادن و اکتفا به آن خواست ها، غرور »رهبری« 
پامال می شـد. این بود که با افزودن خواسـت هایی مانند اتحادیه ی کارگران، قانونی ساختن اعتصاب و 
تجلیل رسمی اول ماه می، بدون در نظر داشت آگاهی، آمادگی و مرحله ی مبارزاتی کارگران اعتصاب 
را از حـال طبیعـی صنفی و اقتصادی خارج و به اعتصاب سیاسـی بدل کـرد. در جریان اعتصاب تقریبًا 
تمام کارگران »شعله ای« که نقش سخنرانی را داشتند شناخته شدند. طرح آن خواست های سیاسی، 
شرکت مستقیم و علنی »شعله ی جاوید« و برخورد ماجراجویانه وسیله ای شد که دولت اعتصاب مذکور 
را سرکوب کند. در نتیجه ی عده ی زیادی از کارگران فعال به زندان افتیده و اعتصاب مواجه با شکست 
دوامدار گردید. جریان شـعله ی جاوید تا پایان دیگر قادر نشـد نقش و نفوذی در کارخانه داشـته باشد. در 
اعتصاب 1351 رویزیونیست ها به راحتی توانستند کارگران جنگلک را جهت برآوردن خواست هایشان 
به طرف شوری ببرند. این شیوه ی برخورد »رهبری« منحصر به اعتصاب کارگران کارخانه ی جنگلک 
نیست. شیوه ی عمل آن ها در سایر جنبش های کارگری مانند تظاهرات و اعتصابات کارگران کارخانه ی 
بوت آهو، مطبعه ی دولتی، ریاست هوایی ملکی، سیلوی مرکز نیز همان طور ماجراجویانه، سکتاریستی و 
فرصت طلبانه بوده و به جای ایجاد پیوند فشرده با کارگران، بین روشنفکران و کارگران شگاف انداخته، 
باعث یأس و سـرخوردگی کارگران و مهیا سـاختن زمینه برای سـوء اسـتفاده رویزیونیست ها و کندی و 

شکست حرکت کارگران گردیده است. 
مشی ای که »رهبری« در برخورد با جنبش های کارگری در پیش گرفته بود، از بیخ وبن با اندیشه ی 
مائو تسـه دون و تجارب گران بهای مبارزات مارکسیسـتـ  لنینیسـت های دیگر کشـورها متفاوت بود. 
برخورد آنان با جنبش های کارگری با دیده ی انقالبی، خدمت به خلق نه بلکه با ایده ی شـهرت طلبی، 
چند صباحی سـروصدا راه انداختن و گوی سـبقت را از حریفان رویزیونیسـت بردن صورت می گرفت و 
بدین جهت نتوانست دستاوردهای ارزشمند و دیرپا داشته باشد. ما در حد درک خویش از اندیشه ی مائو 
تسه دون درباره ی برخورد با جنبش های کارگری معتقدیم که: تفاوت ماهوی کشورها و شناخت خصلت 
یک کشـور در واقع تعیین کننده ی نیروهای انقالبی، سـمت مبارزه و سـاحه ی مبارزه است. کارگران در 
کشورهای سرمایه داری بنا بر خصلت آن کشورها نیروی عمده و هدایت کننده ی انقالبند. در کشورهای 
نیمه فئودالی و نیمه مستعمره نیروی عمده ی دهقانان و کارگران نیروی هدایت کننده می باشند. از این رو 

سمت و شیوه ی مبارزه ی انقالبی، برخورد و طرز کار در میان کارگران در این نوع جوامع فرق می کند. 
به طور کلی در کشورهای سرمایه داری پرولتاریا از مبارزات اقتصادی به سیاسی و از مبارزات سیاسی به 
اعتصابات همگانی وسـیع و باالخره قیام مسـلحانه. به خاطر تصرف قدرت سیاسـی مبادرت می ورزند. 
در کشـورهای نیمه فئودالی و نیمه مسـتعمره بر خالف تضاد اساسی به وسیله ی دهقانان تحت رهبری 
پرولتاریـا و حزبـش حل می گردد. نقش پرولتاریا در این کشـورها در اعتصابات صنفی، اقتصادی عالوه 
بر تشکل شـان در متحد شـدن آن ها با دهقانان نیز کسـب اهمیت می کند. یک تشـکل مارکسیسـتـ  
لنینیسـتی بـه خاطر پیوند دادن جنبش کارگری با جنبش دهقانان عمدتـًا در جریان مبارزات اعتصابی 
کارگران با فعاالن آن ها آشـنا شـده و در جهت آگاهی اصولی و عمیق ترشـان می کوشند، و از این طریق 
در یک سطح عالی، در روستاها با دهقانان درآمیخته و به1 مسیر انقالب رهسپار می گردند. ولی همه ی 
این پیش شرط ها و مقدمات مستقیمًا وابسته است به پیروزی مبارزات اقتصادی و صنفی در محل های 
کار. به عباره ی دیگر با برخوردهای دقیق و سنجیده به جنبش های کارگری و رهبری درست آن مسلمًا 
می توان به تحمیل خواست هایی از آن بر دولت، موفقیت هایی به دست آورده، سطح مبارزه را باال برده و 

کارگران آگاه و مصمم را به سوی عرصه ی اصلی انقالب رهنمون شد.
برخورد اصولی و صحیح با یک اعتصاب کارگری چگونه است؟ 

اندیشه ی مائو تسه دون راه گشاست. رفیق مائو تسه دون سه اصل عمده را در مبارزات قانونی و علنی 
در مناطق زیر استیالی دشمن به2 ما می آموزد که در مبارزات قانونی با در نظرداشت و به کاربستن جدی 
آن ها پیروزی امر حتمی ست. این سه اصل عبارتند از: »حقانیت«، »اندازه نگهداشتن«، و »سود بردن«. 

روی هر یک از این سه اصل دقیق می شویم.
- در اعتصابات صنفی، باید خواست هایی که انگیزه ی آن ها را می سازد و شعارهایی که برای تحقق 
آن ها وضع می گردد، از پشتیبانی اکثریت توده های محلی برخوردار بوده و همگی بدان مطلع و خواستار 
جدی برآوردن آن باشند. این حقانیت در مبارزه است که خود نتیجه منطقی تحقیق و بررسی مارکسیست 
ـ لنینیسـت ها در محل کار می باشـد. تحقیق هم در زمینه موضوعاتی از قبیل سـطح کارگران، تعیین 
مسـائل دارای اهمیـت درجـه ی اول، میزان پشـتیبانی و تمایل توده ها و هم در زمینـه ی نیرو و واکنش 
دشمن و غیره انجام می پذیرد. پس از تحقیق، شعارهایی که وضع می گردد، اقتصادی باشد یا سیاسی، 
یقینًا حقانیت می داشته باشد؛ زیرا ذهنیات با واقعیت مشخص انطباق داشته و می تواند رهنمای عمل ما 
گردد. کمونیست ها یک حرکت در سطح دموکراتیک و دربرگیرنده ی توده های کثیری را با مشی صحیح 
مـ  ل خویش و بدون آن که مهر و نشـان جریان یا سـازمان مشـخصی را بر پیشانی آن بکوبند، می توانند 

1. اصل: در
2. اصل: برای
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مسئله ی حقانیت را در مورد تأمین نموده و آن را قریب پیروزی سازند. »رهبری« که در مورد خواست های 
اعتصابات همیشه زیاده روی کرده و مصرانه مهر جریان شعله ی جاوید را بر پیشانی اعتصابات می زد، در 

آخر جز آن که ناکامی و افسردگی را نصیب اعتصابات سازد، کاری از خود باقی نمی گذاشت.
- در مبارزه، پیشروی و عقب نشینی وجود دارد، زمانی که نمی توان جلو رفت باید عقب نشست تا برای 
پیشروی های بعدی تدارک دید. در مبارزات اعتصابی خواسته ای که اکثریت جهت تحقق آن ایستاده اند، 
اگر اقتصادی ست نباید به آن بدون توجه به سطح، روحیه و مرحله ی مبارزاتی صبغه ی سیاسی بخشید و 
اگر بخشی از آن مورد پذیرش واقع می شود و امکان پیشروی بیشتر نیست باید همان را از کف نداد. پس 
از یک پیروزی نباید بالفاصله تقاضای های دیگری را به میان کشید. زیرا این، امکانات را برای پیروزی 
بیشتر محدود ساخته، جنبش ضربه دیده و یأس و ناامیدی مدتی چیره می گردد. این در مبارزات قانونی 
به مفهوم اندازه نگهداشتن است. »رهبری« در مورد بسیاری اعتصابات زمانی که چند خواست اقتصادی 

و صنفی کارگران قبول می شد، ناگهان ده ها گام آن سوتر جهیده و سر جنبش را به سنگ می زد.
- هـر جنبـش اعتصابـی به منظـور برآورده شـدن خواسـت های معین اقتصادی و سیاسـی اسـت. 
شعارهایی که تعیین می گردند آن طور است که پیروزی را در چارچوب آن خواسته ها حتمی ساخته، بین 
توده ها دلگرمی ایجاد نموده و زمینه برای سودبردن انقالبی مساعد می شود. این ست مسئله ی »سود 

بردن«. 
چنان کـه گفتیم کسـب پیـروزی در مبـارزات علنی تـوده ای حایز اهمیـت زیادی سـت: از یک طرف 
آگاهی توده ها ارتقا یافته مبارزه در سطوح عالیتری می تواند مطرح گردد و از طرف دیگر مارکسیست ـ 
لنینیست ها امکان می یایند به سازماندهی پرداخته، افراد فعال را با ایدئولوژی پرولتری آشنا ساخته و آنان 

را به طور متشکل جهت پیکار سرسخت انقالبی منطبق با خط استراتژی قرار دهند.
این بود طرز برخورد پرولتری با جنبش های کارگری که می توان از رفیق مائو تسـه دون آموخت که 
درست نقطه ی مقابل روش »س.ج.م« است. اکنون با اشاراتی به مبارزه ی علنی و مخفی این بحث را 

به پایان می رسانیم.
1- مبـارزه ی علنـی: مبـارزات علنـی بخش و شـکلی از مبارزات مارکسیسـتـ  لنینیست هاسـت و 
مارکسیسـتـ  لنینیسـت ها نمی توانند در برخورد با آن دقیق نباشـند. اما، الزمه ی برخورد صحیح با آن 
داشتن ایدئولوژی پرولتری است که »رهبری« فاقدش بود. »رهبری« منحط تعداد کثیری از روشنفکران 
با روحیه ی انقالبی را در خط منحرفی نگهداشته و لطمات فراوانی بر جنبش انقالبی میهن ما وارد آورده 
اسـت. ضرورت دارد این دو شـکل مبارزه را با دقت مورد بررسـی قرار داده به خصوص خطاهای جبران 
ناشدنی دار و دسته »رهبری« شعله ی جاوید را بشناسیم تا از آن ها پند گرفته و در آینده، خود دچار اشتباه 

نشویم.
با مبارزه علنی دو نوع برخورد وجود دارد. یکی برخورد غلط و ضد انقالبی بسان »رهبری« که همان 
علنی گرایی اسـت: یک گروه، سـازمان یا حزب با تمام اعضا و زیر نام مشخص شـان جریان تظاهرات، 
میتنگ ها و انواع گوناگون فعالیت های علنی را جدا از توده ها و بی توجه به آن ها راه انداخته، بدین ترتیب 
یک یک افرادش را به دشـمن طبقاتی سـاطور به دست شناسـانده و او را در قلع و قمع بی دریغ انقالبیون 
یـاری می رسـاند. تمام فعالیت های علنی »شـعله ی جاوید« )پیش تر نمونه هایی از آن هـا آوردیم( در این 

جهت سیر می کرد و مساعدت بزرگی به ارتجاع بود.
برخـورد دیگـر با مبـارزه ی علنی از دید پرولتریایی ]این[ اسـت: مارکسیسـتـ  لنینیسـت ها کلیه ی 
اشـکال مبارزات علنی و شـهری مثل مظاهرات، میتنگ ها، شـرکت در اتحادیه های صنفی، قانونی و 
غیـره را در صورتـی کـه در تحلیـل نهایی همـه ی آن ها در خدمت مبـارزات انقالبی توده ها و کار بسـیج 
مخفی و مبارزه در ساحه ی اصلی یعنی روستا باشد، قبول داشته و از آن به عنوان وسیله ای در خدمت 
به اهداف مذکور استفاده می برند؛ زیرا، در مبارزه ی علنی در حدود وسیعی می توان با توده ها پیوند یافت. 
اگر تظاهراتی با خواست توده ها برپا گردد، شرکت افراد از یک گروه یا سازمان مارکسیستـ  لنینیستی در 
آن به خاطر نظم و دادن سمت صحیح، آگاه ساختن توده ها و در مرحله ی بسیج آن ها می باشد. شرکت 
و رهبری مارکسیسـتـ  لنینیسـت ها در این مبارزات به تربیت و تجربه یافتن توده ها، باال رفتن شناخت 
آن ها از دشـمنان و چگونگی مبارزه و آمادگی شـان برای نبردهای آتی عالی تر، می انجامد. قربانی دادن 
مارکسیستـ  لنینیست ها در جریان آن قربانی الزمی شمرده می شود؛ زیرا، در جهت تقویه ی روحیه ی 
رزمنده ی توده ها و تشـجیع و الهام بخشـی آنان می باشد. مارکسیستـ  لنینیست ها مبارزات علنی را در 
شکل دموکراتیک آن به پیش می برند تا حداکثر ممکن توده ها را در برگرفته و خالصه با تکیه بر همان 
سـه اصـل رفیق مائو تسـه دون که قبـال ذکر یافت، پیروزی آن را محرز سـازند. چیزی کـه »رهبران« با 
آن بیگانه بوده و کاماًل برعکس عمل می کردند. عمر شـعله ی جاوید از سـال 47 تا سـال 51 که جرئت 
خودنمایی داشت به مبارزه ی علنی جدا از توده ها و کتله ی بزرگ روشنفکران گذشت و فقط محدود به 
اعضای »س.ج.م« و پیروان جریان بود. اگر چه آن حرکات غیر انقالبی و گاهی مفتضح جریان »شعله ی 
جاوید« برای »رهبران« بسـیار دل خوش کن و پر از افتخار بود؛ اما، برای جنبش نوخاسـته ی میهن ما 

نهایت مضر و گران تمام شد.
2 -  مبارزه ی مخفی: در شرایط دیکتاتوری های فاشیستی و تسلط دشمن مبارزه ی مخفی عالی ترین 
و اساسی ترین شیوه ی کار انقالبی به شمار می رود. در کشورهای نیمه مستعمره و نیمه فئودالی که غالبًا 
امکانات مبارزه ی علنی و قانونی کمتر وجود دارد، این شـکل مبارزه دارای اهمیت درجه ی اول بوده و 
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اشـکال علنی مبارزه تابع آن قرار می گیرد. رفیق مائو تسـه دون گفت: »ویژگی های چین در این اسـت 
که کشـور مسـتقل و دموکراتیک نیسـت، بلکه نیمه مسـتعمره و نیمه فئودالی اسـت، در داخل آن رژیم 
دموکراتیک مستقر نیست، بلکه ستم فئودالی حکم رواست، کشوریست که در مناسبات خارجی خویش 
از استقالل ملی برخوردار نیست؛ بلکه، زیر یوغ امپریالیسم قرار دارد. از این جهت در چین، پارلمانی که 
بتواند مورد استفاده قرار بگیرد، نیست و حق قانونی تشکیل اعتصابات کارگری هم وجود ندارد. در اینجا 
وظیفه حزب کمونیسـت علی االصول این نیسـت که مبارزه قانونی طویل المدتی را از سـر بگذراند تا به 
قیام و جنگ برسد، و یا نخست شهرها را تصرف کند و سپس دهات را بلکه درست عکس این است.« 
در کشور ما نیز با کار بی سروصدای مخفی ست که مارکسیستـ  لنینیست ها می توانند تشکل یافته، به 
کارخانه ها و دهات نفوذ نموده و به آگاهی، بسیج و مسلح ساختن توده های دهقانی بپردازند. کار مخفی 

حتی با ایجاد منطقه آزاد پایگاهی هم اختتام نیافته و به اشکال گوناگون پیش می رود.
نسـبت بـه مبـارزه ی مخفـی هم، برداشـت عامیانه و نادرسـت وجـود دارد، دایـر بر این کـه گروه ها و 
سـازمان های متمرکز در شـهر صرف با مقداری دید و بازدیدهای شـبانه و گذاردن عالماتی بین هم و 
پخش اوراق و نشریات مخفی و کارهایی از این قبیل را اوج مبارزه ی مخفی می دانند. این امر مبین دید 
اپورتونیستی از مخفی کاری بوده، محصول ایدئولوژی غیر پرولتری ست. البته فهم »رهبران« شعله ی 
جاوید از مخفی کاری با همین برداشـت عامیانه نیز سـازگار نبود. چنان که آنان قبل از انتشـار »ارگان« 
سـازمان مقاله ای با اسـم یکی از »برجستگان«شان پخش نمودند )اشـاره به مقاله ی »راه سوم« است( 
و بعد هم نام چندین تن از »رهبران« و »کادرها« را در باالی مقاالت »شعله ی جاوید« به خاطر اطالع 

عموم چاپ کردند.
اما از دید پرولتری، مخفی کاری اساسًا مسئله ی ایدئولوژیک بوده، مستقیمًا رابطه می گیرد با توده های 
خلق مارکسیسـتـ  لنینیسـت های واقعی که آماده ی پیکار مرگ و زندگی با دشـمنان خلق باشـند ]و[ 
تنهـا زمانـی می توانند با پنهـان کاری برخورد انقالبی نمایند کـه در میان توده ها بوده و از حمایت وسـیع 
آن هـا برخوردار باشـند. توده ها نهانگاه بزرگ و امن کمونیست هاسـت و بـدون آن ها پنهان کاری به امر 
بی معنا و تصنعی بدل می شود. برای »رهبری« این چیزها مطرح نبود. همان طوری  که دیدیم آن ها با 
علنی گری های خویش تقریبًا همه ی افراد »سازمان« و جریان را به دولت شناسانده و امر مخفی کاری 
به خاطر تدارک در روسـتاها را به اسـتهزا می گرفتند. در مقابل تمام عقل و کفایت شـان را در »مخفی« 
نگهداشتن »س.ج.م« گذارده بودند. لیکن در این مورد هم مال نصرالدین وار عمل می کردند. از یک سو 
خود و اکثریت به اصطالح کادرها و اعضا را با مظاهره و میتنگ در کوچه و بازار بیرون می ریختند که هر 
کسی به آسانی می توانست بیشتر رابطه ها را بفهمد، ولی از سوی دیگر به شدت مخفی کاری! می کردند 

که مبادا کسی از موجودیت و نام سازمان باخبر شود. اما، به عقیده ی ما عدم اثبات موجودیت یک سازمان 
و شناخته نشدن نام و نشان آن به مفهوم پنهان کاری نیست. یک سازمان انقالبی زبده اگر در میان خلق 
است و کمر به خدمت خلق بسته می تواند و باید توسط مردم شناخته شده، آنان وجودش را حس کنند و 
اما، مخفی کاری باید در جهت علنی نشدن رهبری، کادرها و اعضا و اطرافیان و حفظ کامل مناسبات 

تشکیالتی در برابر دشمنان انجام گیرد.
بـد نیسـت در آخـر به مسـئله ای در رابطه با مخفی کاری اشـاره کنیـم و آن این که برخـی از عناصر و 
گروه هایـی کـه اپورتونیسـم شـعله ی جاوید را شـناخته و مدعـی طردنمـودن و مبارزه علیه آن هسـتند، 
برداشـت غلط و بسـیار زیان بخشـی از مبارزه ی مخفی و پنهان کاری دارند. آن ها توسـل به هر وسـیله 
را بـه خاطـر بـه اصطالح »علنی نشـدن« جایز شـمرده و حتی توجه بـه منافع خصوصـی و رو آوردن به 
امیال پست لذت طلبانه ی خود را زیر پرده ی مخفی کاری می پوشانند. این همان مخفی گرایی ای است 
که رویزیونیسـت ها و پادوان شـان در کشـورهای مختلف از موضع راسـت تبلیغ می کنند تا پوزیتیویته1 و 
محافظه کاری را در جنبش ایجاد کنند. این برای یک کمونیست فداکار غیر قابل پذیریش و واقعًا ننگین 
است. کمونیست ها در هر شرایط هر قدر هم مختنق و دشوار با مسئله ی مخفی کاری نیز همانند سایر 
مسائل به طرز انقالبی و رزمنده برخورد نموده، آن را به2 ابتذال نمی کشند. آنان به هیچ عنوانی دست به 

عملی نخواهند زد که با عقاید و اخالق کمونیستی شان منافات داشته باشد.
رفقا هرگز نباید فرق مخفی کاری از یک جانب و لیبرالیسم و تسلیم طلبی از جانب دیگر را از یاد ببرند. 
باید در برخورد با هر امری به منافع خلق و انقالب اندیشید. باید علیه نظر ضد کمونیستی »علنی نشدن 

به هر قیمتی« مبارزه کرد تا به انقالب صادق بمانیم.

»رهبران« و اتحادیه
در آغاز سال 1350 ریاست پوهنتون با اطالعیه ای تشکیل اتحادیه را اعالم و طی آن معرفی نمایندگان 
محصالن را خواستار شد. »رهبری« به ادامه ی همان فعالیت های علمی اپورتونیستی ضد انقالبی خود 
سر از پا نشناخته به استقبال اتحادیه شتافت. اکنون ببینیم آنان از کدام موضع با اتحادیه برخورد کرده، 
چگونـه شـرکت جسـته و چه طرح تئوریکـی از خود به جـا ماندند؟ بر خلق ما که کوه های امپریالیسـمـ  
سوسـیال، امپریالیسـمـ  فئودالیسم و سرمایه داری بروکراتیک سایه ی شـوم افگنده، در سال های 48، 
49 و 50 دچار خشکسالی بی سابقه ای گردید که هنوز عذاب زندگی جهنمی شان را ده چندان ساخت. 

1. اصل: پاسیویته
2. اصل: به به
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خریدوفروش دختر و پسـر در ازای پول ناچیزی به امر عادی بدل شـده و صدها هم میهن سـتمدیده ی 
ما از فرط گرسنگی جان می سپردند. به اضافه  نکات مثبت دیگری از لحاظ جنبش انقالبی کشور، این 
شـرایط عینی مسـاعدی بود. ولی، با این شـرایط انقالبیون و مرتجعان دو نوع برخورد به کلی متفاوت 
دارنـد: طبقـات حاکـم با هزار رذالت و خیانت کاری می کوشـند از پیشـرفت اوضاع علیه خود جلوگیری 
کنند و برعکس انقالبیون به آگاهی، بسـیج و انگیزش خلق می پردازند تا آنان توفان انتقام جویانه علیه 
ستمگران پلید را بر پا نمایند. در آن روزها دولت افغانستان جهت فریب خلق و فرونشاندن خشم آن ها که 
داشت پامی گرفت و طغیانی می شد، گناه همه ی مصائب  کشنده ی دامنگیر مردم ما را به گردن طبیعت 
انداخت، به تکدی های خفت آور دست زد و با قیافه ای حق به جانب و خیرخواهانه به وسائل و شیوه های 
مختلفی تشبث ورزید. یکی از آن حیله های گمراه کننده به پیش کشیدن اتحادیه ی محصالن بود. دولت 
مزدور، دچار اشتباه نبود، بلکه از این کار منظور خاص داشت و منافع ضد انقالبیش ایجاب می کرد. دولت 
ظاهرشـاه این دسـایس شیطنت آمیز را از مربیان انگلیسی و آمریکایی و روسی اش آموخته، از همگنان 

گذشته اش تزارها به ارث برده.
زمانی که جنبش در روسیه قبل از انقالب اکتبر به اوج نرسیده بود، تزار مانع وجود بلشویک ها در دوما 
بود. ولی، سال های نزدیک اکتوبر تزار عقب می رود و درهای دومایش به روی بلشویک ها باز است. اما، 
بلشـویک ها به رهبری لنین بر اسـاس رهنمود، تحلیل مشـخص از اوضاع مشـخص و نیازمندی های 
جنبش حرکت می نمودند نه تصامیم تزار. آن ها یک زمان که تزار نمی خواست به دوما رفتند و آنگاه که 

تزار آرزومند شرکت بلشویک ها در دوما بود، آنان طرح قیام مسلحانه را می ریختند.
در آن هنگام گرم و مساعد برای آگاه ساختن و بسیج توده های به جان آمده ، دولت افغانستان به خاطر 
آن که حداقل در یک کانون محصلی، فکر کار انقالبی، مخفی و پیوند با توده ها را از میان برده و ذهن 
روشـنفکران مبارز را به مسـائل درجه ی دوم، سـرگرم نگهداشـته و آن ها را به فعالیت های پر قیل وقال 
علنـی و خیابانـی معطـوف سـازد، ناگهان بـه اتحادیه بـازی روی آورد. صرف نظر از افراد و سـازمان های 
ضد انقالبی که خود نقش هایی در انجام این نیرنگ دولت بر عهده داشـتند، »س.ج.م« با فرماندهان 
باالنشـین و ارباب منش نیز در دام این تزویر افتاد. »رهبران« مثل همیشـه در این مورد هم بدون آن که 
منظور دولت را دریابند، بدون تحلیلی همه جانبه از چگونگی شرایط شرکت در اتحادیه، با شیوه ی تفکر 
ذهنی که این بار در قالب دگماتیسم تمام عیار تظاهر می یابد، در برابر اتحادیه با تأیید آن موضع گیری نمود. 
نوشته ای از لنین »ناردنیک ها و انحالل طلبان« را به عنوان سند بی چون وچرای اصولی بودن مبارزه ی 
اتحادیه ای شـان پخـش کردنـد. آقایـان »رهبر« اجـازه بدهید این چند موضـوع زیر را که بسـیار »اولیه« 

می نماید، ولی اعتراف تان به نفهمیدن آن باعث تنزل شان و حیثیت شماست ذکر کنیم.

زمانی که لنین آن اثر را نوشـت روسـیه ی  تزاری جامعه ای بود سـرمایه دار با نیروی عمده ی انقالب 
طبقه ی کارگر، و راه انقالب به تحلیل مارکسیستی لنین بزرگ قیام مسلحانه در شهر بود. لذا، تشکیل 
سـندیکاهای کارگـری و با نفوذ در آن ها تحت آن شـرایط وسـیله ی مهمی در ایجـاد رابطه بین حزب و 
طبقه ی کارگر به شمار می رفت و رسوخ حزب در اتحادیه های کارگری در واقع مستقیمًا فعالیتی بود در 
جهت بسیج و تشکل نیروی انقالب. پس مسائل و اصول مربوط اتحادیه در یک چنان کشور و عصری 

چگونه می تواند در افغانستان نیمه فئودالی و نیمه مستعمراتی هوبه هو مطرح باشد؟؟
»رهبران« نه تنها در آغاز به اصطالح مبارزات اتحادیه ای شان با حرف های لنین خود را می پوشاندند، 
بلکه بعدًا و به خصوص ضمن نوشته ای در پایان فتوحات خویش در اتحادیه ای به نام »نکاتی چند« نیز 
کوشیده اند با نقل قول هایی از لنین برای اثبات »رهبر« و »قهرمان« بودن شان در هر حرکتی و من جمله 
مبارزه ی اتحادیه ای شاهد بیاورند که خواهیم دید این طریقه پرده ی آقایان را نمی کند و بر عکس رسواگر 

ماهیت اپورتونیستی آن هاست.
آری، لنین با مطالعه و در نظرگرفتن دقیق آن اوضاع و احوال مشخص مارکسیسم را به کار می بست 
و خالقانـه رهنمـود وضـع می کرد. بگذار بارها تکرار کنیم که کمونیسـت ها قبـل از همه و فقط با نمونه 
قرار دادن شیوه ی کار و بررسی لنین و محکم در دست گرفتن اصل داهیانه1 وی که رفیق مائوتسه دون 
آن قدر بر آن تأکید ورزیده یعنی »تحلیل مشخص از اوضاع مشخص«، ممکن است شاگرد خوب مکتب 
او باشند. توسل به لنین و آثارش به طور اسکوالستیک و جزمی به خاطر توجیه و مستدل ساختن فکر و 

عمل غلط برخورد غیر شرافتمندانه به مـ  لـ  ا است. 
وقتی کـه »س.ج.م« آن چنـان چهارنعل و غرق در شـادی و هیجان کودکانـه راه اتحادیه را در پیش 
گرفـت، از جوانـب گوناگون مورد سـؤال واقع شـد که سـه اسـتدالل برجسـته از طرف آنان شـکفت. ما 
می خواهیم اول روی این استدالالت شان مکث نموده و سپس به سراغ شیوه های عملی آنان در رابطه 

با اتحادیه برویم.
گویی »رهبران« از حالت بهت زدگی مردم نسبت به شرکت اینان در یک اتحادیه ی پیشنهادی دولت 
دست پاچه شدند که ناگهان سخنگوی »س.ج.م« مصاحبه ای با روزنامه ی کاروان ترتیب داده و در آن 
راجع به تفاوت میان پارلمان و اتحادیه و »پایه ی مادی« این هر دو )که در آن روزها این »پایه ی مادی« 
سـخت ورد زبان شـعله ای ها شده بود( بدین گونه سخن راند: »...پارلمانی هم که با ایجاد این بورژوازی 
کمپرادور پدید آید؛ چون، با جنبش بورژوازی ملی به وجود نیامده، برای مردم بیگانه است و اگر موقفی 
هـم در مـورد آن باید گرفت، همان سـان موضع گیـری در برابر دولت های این کشـورها خواهد بود. اما، 

1. عاقالنه؛ زیرکانه؛ هوشمندانه
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در مـورد اتحادیـه ی محصـالن اوضاع دگرگونه اسـت. توده ی کثیر محصالن کـه از نظر وضع طبقاتی 
خود به طور عمده به طبقات ستمکش مربوطند در پوهنتون مجتمع گردیده اند و پایه ی مادی اتحادیه ی 
محصـالن را می سـازند... اتحادیـه ی محصالن از پایین در اثر پیکار محصـالن و با جنبش آن ها ایجاد 

گردیده است...« )روزنامه ی کاروان 50/5/24( 
این واقعًا کمال برخوردی مکانیکی، سطحی و غلط با اتحادیه و پارلمان است. »رهبران«، اتحادیه 
را بـه ایـن دلیـل کـه »پایه ی مـادی« داشـته و از »پایین« بنا یافته و بنـاًء »ارتجاعی« و »کاذب« نیسـت، 
الیق شـرکت خود دانسـتند. بسیار خوب آقایان! کاش اپورتونیسـم تان آن قدر حاد نمی بود و مدتی روی 
این حرف تان می ایستادید. اما، به مقتضای عوام فریبی و به اصطالح برگرداندن آبرو و حیثیت برباد رفته 
در مقاله ی »نکاتی چند...« ناگهان به آوردن نقل قول هایی از لنین دست زده اید که نشان دهید شرکت 
در ارتجاعی ترین اتحادیه ها و پارلمان ها توصیه ی اکید لنینی اسـت و نیز با بی شـرمی وقیحانه ای علیه 
روندهای چپ و راسـت و درباره ی این که به گرایشـات مذکور اجازه نفوذ در جریان »پیشـتاز« و »شـعله 
افروز« نمی دهید، به سخن سرایی پرداخته و در خالل این رجزخوانی ها آن هایی را که بر شما انتقاد دارند، 
به باد دشنام هایی که فقط سزاوار خود شما است گرفته اید. ولی خاک به چشم خلق و انقالبیون پاشیدن 

این طور ناشیانه؟
درست است که لنین کبیر به کمونیست ها می آموزد که در ارتجاعی ترین اتحادیه ها و پارلمان ها و حتی 
آن اتحادیه و پارلمان هایی که از »پایین« تشکیل شده که سهل است از خیلی باالها هم به وجود آمده باید 
شرکت جست و مبارزه ی خودش و حزب بلشویک نیز نمونه ی مشعشع یک چنان فعالیت های انقالبی 
اسـت. اما، شـما کجا و آموزش های لنین کجا. لنین از شـرکت در ارتجاعی ترین پارلمان ها و اتحادیه ها 
حرف زده، حاال برخورد شما را با پارلمان به صورت تحریم یکسره ی آن همه بدانند؛ اما، موقف شما در 
برابر اتحادیه هم عکس آن است چرا؟ برای این که شما اپورتونیست ها اول اتحادیه را اتحادیه ی مترقی، 
توده ای و با »پایه ی مادی« و غیره نامیده، بعد تصمیم به شرکت فعال در آن گرفتید. یعنی این که مثاًل 
اتحادیه از دید شما مترقی نه بلکه ارتجاعی و چیزی همانند پارلمان می بود، برخالف آموزش های لنین 
هرگز در آن شرکت نکرده و برعکس آن را مثل پارلمان تحریم می نمودید. پس شرکت شما به معنای کار 
در یک اتحادیه ی ارتجاعی و استفاده ی انقالبی از آن چنان که لنین آموزش داده، نبود. شما از آن هایی 
که جهت استفاده ی انقالبی در مؤسسات ارتجاعی شرکت می جویند نیستید؛ لذا، آوردن نقل قو ل های 
لنین جز این که همچون سیلی های سختی روی خود شما را سرختر بگرداند چه سودی می تواند داشته 
باشد؟ لنین از شرکت و نفوذ در ارتجاعی ترین اتحادیه ها صحبت می کند و شما خائنین صرفًا از رفتن به 

اتحادیه ی مترقی و »سرخ« !

در مسـئله ی شـرکت در اتحادیه یا پارلمان، برای کمونیسـت ها موضوع استفاده از یک رفرم و منفذ 
قانونی مطرح بوده و فالن وبهمان »پایه ی مادی« آن ها برای شان معیار شرکت نمی تواند محسوب گردد. 

لنین زمانی که از شرکت یا تحریم دوما حرف می زد، به  هیچ وجه به آن گونه معیارها توجه نداشت.
»رهبران« در توجیه شرکت در اتحادیه، استدالل دیگری دارند مبنی بر این که اتحادیه ی محصالن 
مترقی است؛ زیرا دموکراتیک، ملی و توده ایست! البته همچنان که آن ها چون رویزیونیست ها اتحادیه 
را محصول مبارزات روشـنفکران از سـال 1344 به بعد می دانند، این سـه کلمه را نیز نتیجه چونه زدن 

نماینده ی خود با رئیس پوهنتون پیرامون مواد اساسنامه می شمارند.
ایجـاد اتحادیه بر اسـاس خواسـت دولت، توسـط ابالغیه ی پوهنتـون در آن اوضاع خـاص که قباًل 
ذکـرش رفـت، مبتنـی بـود. رفرمی بـود از باال و به منظوری معیـن. چگونه باید با رفرم برخـورد کرد؟ ما 
معتقیدیم که استفاده ی انقالبی از رفرم مانند اتحادیه و قوانین و غیره برای مارکسیست ـ لنینیست ها 
مجاز و به طریق اولی ضروریسـت. ولی، این را هم فراموش نمی کنیم که پیش شـرط حتمی استفاده  از 
رفرم، افشای مقاصد و نتایج آن است تا خلق با آگاهی کامل و هوشیارانه، استفاده ی انقالبی از رفرم و 

کاربرد1 آن را در خدمت مشی پرولتری شناخته و به گمراهی و تصورات واهی دچار نگردد.
برعکس برخورد اپورتونیست های گوناگون به رفرم زاییده ی بینش بورژوازی ضد پرولتری آن هاست. 
آنان در پی تکمیل رفرم اند،... به آن رنگ و روغن مالیده، آن را مترقی و توده ای و هر چه دلشان خواست 
جـا می زننـد و بـه ایـن ترتیب اگر چه خـود را »بی خبر« و »ناآگاه« وانمود سـازند، نقش بهترین دسـتیار و 

خدمتگزار دولت مرتجع را ایفا می نمایند.
»رهبـری« حیـن سـروصدای اتحادیه بازی به جای برمال سـاختن نیت دولت از این رفـرم )انحراف 
جنبـش انقالبـی از پیونـد با خلق( عجوالنـه آن را دموکراتیک، توده ای، ملی و... خواند.2 و با شـرکت از 

خودبی خودانه در آن، خالصانه کوشید به اتحادیه اعتبار ببخشد. 
این وجه تشابهی با موضع گیری انقالبی مـ  ل ها در برابر رفرم ندارد. این به معنی رنگ زدن به رفرم 
اسـت. رفرم اساسـًا زرد بوده و سـرخ گفتن آن جز خیانت چیزی نیست. استفاده ی انقالبی از هر رفرم و 
منفذ در جهت انقالبی، مستلزم داشتن مشی سیاسی پرولتری است. اگر مشی ما مطابق واقعیت عینی 
جامعه نبوده و بر سوبژکتویسم استوار باشد، آنگاه ولو هم در زمینه های مشخص تاکتیکی، که در واقع 

1. اصل: بکاربرد
2.»ایــن کلمــات و نظایــرش بیشــتر در اساســنامه ی اتحادیــه دیــده می شــود. بــه نظــر »رهبــران« بــا آوردن چنــد کلمــه از ایــن قبیــل 
و شــعار هایی در اساســاًنامه می تــوان اتحادیــه ای ســاخت کــه خاصیــت تــوده ای و انقالبــی و امثــال آن را دارا باشــد و یکــی از 
افتخــارات »رهبــران« را هــم گنجانیــدن یک چنــان کلمــات در اساســنامه تشــکیل می دهــد. ولــی این کــه اتحادیــه قــادر نشــد و 
نبایــد هــم می شــد کــه وظایــف اساســی و حتــی درجــه ی دومــش را عملــی نمایــد برایشــان مهــم نیســت و تنهــا آوردن آن کلمات 

در شــمار عظیم تریــن دســتاورد اتحادیــه می باشــد.« پ: ســازمان رهایــی
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گذرا اسـت، بردی داشـته باشـیم، حایز ارزش عالی نبوده و در مجموع روبه رو شـدن با شکست در آینده 
حتمی خواهد بود. از آنجا که »رهبران« صاحب مشی ضد پرولتری و غرق در فکر شهرت طلبی بودند در 
پی موفقیت های آنی تاکتیکی برآمده و هیچگاه استفاده ی انقالبی از یک رفرم دولت ارتجاعی و دیدن 
همه چیز را از دریچه ی منافع انقالب نفهمیدند. این مشی سیاسی پرولتری است که به خدمت گماردن 
هر وسـیله و رفرمی )در اینجا مشـخصًا رفرم اتحادیه( را در راه انقالب به طور صحیح و اصولی ممکن 

می سازد.
اسـتدالل دیگر »رهبران« در جریده ی مسـاوات مورخ 25 اسـد 1350 و باز هم در »نکاتی چند...« 

انعکاس یافته که سند رسوایی ماهیت اپورتونیستی آن ها می باشد.
آنان به جای پاسخ اصولی به انتقادات رفقا در مورد شرکت آنان در اتحادیه، در جریده ی مساوات زیر 
نام پشـتیبانی اتحادیه ی اسـتادان پوهنتون از اتحادیه ی معلمان هرات با کلمات »جاسـوس« و »عمال 
امپریالیسم« و »وطن فروش« و غیره، تندخویی و خشم دیوانه واری را نسبت به رفقا تبارز دادند. ما مکررًا 
خاطرنشان می سازیم که به زبان فحاش اینان وقعی نگذاشته و نمی توانیم با همان وسایل درصدد پاسخ 
براییم؛ بلکه سعی خواهیم کرد ماهیت ضد انقالبی مشی ایدئولوژیک و سیاسی آنان را برمال سازیم. به 
هر حال در »قطعنامه ی« مذکور بعد از آن که »رهبران« از آن طبقاتی که در شـمار خلق می آیند سـخن 
می گویند، پا را فراتر نهاده با بزرگواری وظیفه ی اتحاد آن ها را در برابر خود قرار می دهند. تمام طبقات، 
قشرها، گروه ها و افراد، به طور خالصه زیر ستم فئودالیسم و امپریالیسم، توده های افغانستان را تشکیل 
می دهند که باید با هوشمندی سعی و بردباری تمام آنان را متحد ساخت و به سمت درستی هدایت نمود.

اینجا »رهبران« به کلی گویی و اظهار]ات[ نامشخص می پردازند که خاصه ی اپورتونیست هاست تا 
اگر زمانی الزم افتد از آن تعبیر فراخور اوضاع نمایند. از کلی گویی آنان برمی آید که ایشـان به مسـئله ی 
جبهه ی متحد سرتاسـری کشـور عطف توجه کرده اند. این عوام فریبی و نشـانه ی عدم درک تئوریک از 

جبهه ی متحد است.
در شرایط مبارزات روشنفکری، آن هم روشنفکران آلوده به ایدئولوژی »شعله ی جاویدی« که از پیوند 
با توده ها حتی االمکان به دور نگهداشته شده اند، در شرایط فقدان حزب کمونیست و تأمین اتحاد کارگر 
و دهقان شعار جبهه ی متحد را بلندکردن تنها از »رهبران« عوام فریب ساخته است. برای آنان تحقق 
چیزی مثل وحدت تمام خلق در یک جبهه ی متحد مسئله ای نیست و با درکی که آقایان از جبهه ی متحد 
دارند و آن را قباًل دیدیم ایجادش هم اشکالی نخواهد داشت. این طور که مثاًل امروز »س.ج.م«اند، فردا 
می توانند »حزب جوانان مترقی« )یا شاید به اثر گذشت زمان خود را »حزب سالخوردگان مترقی« بنامند( 

باشند و پس فردا هم به1 وقتش خود را »جبهه ی واحد ملی و دموکراتیک« اعالم کنند!
البته که انجام این گونه عملیات از آنان بعید نیست. اما، منظور آنان در مقاله ی »نکاتی چند...« رساتر 
و با »هوشمندی« بیان یافته است که: »این واقعیت ها به ما آمرانه حکم می کند که به توده ها بپیوندیم، 
تبلیغ کنیم، ترویج نماییم و آن ها را سازمان دهیم. حاال این چه توده ی روشنفکر باشد، چه توده ی کارگر 
و چه توده ی دهقان. هدف، استفاده از نیرومندی همه ی طبقات مستعد پیکار در زیر رهبری پیشاهنگ 
طبقه ی کارگر برای پیروزی جامعه ی دموکراتیک نوین است« یعنی شرکت در اتحادیه ی روشنفکری 

همانا متحدساختن توده هاست.
و حاال که عرق ریزان و با قبول هزاران رنج و مرارت در اتحادیه شرکت می کنیم، در واقع همین هدف 
را داریم، چرا که وقتی مطلوب، توده هاسـت دیگر فرق نمی کند که آنان روشـنفکران باشند یا توده های 
کارگر، دهقان و یا بورژوازی متوسـط، زیرا همه ی این ها زیر سـتم امپریالیسـم و نظام ارباب رعیتی اند!! 
یعنـی بـرای »رهبـران«، کار میان روشـنفکران با کار میـان توده های مثاًل دهقانی حایز ارزش یکسـان 
بـوده و یکـی بـر دیگری ارجحیـت و اولویتی ندارد، به خصوص که اکنون خـدا موهبت بزرگ کار حاضر 
و آماده میان محصالن را از طریق شـرکت در اتحادیه برایشـان ارزانی داشـته، پس چه فرصتی بهتر از 
این، جهت متحدکردن و بسیج توده ها! بدین ترتیب »رهبری« با بی اعتنایی به نقش توده ها و به درجه ی 
اول دهقانان و در یک سطح قراردادن روشنفکران با آن ها نقاب »ناشر اندیشه های دموکراتیک نوین« 
خود را خود می درد. ما بر طبق اندیشه ی پیروزمند مائو تسه دون برآنیم که: انقالب کشور نیمه مستعمره 
ـ نیمه فئودالی ما در مرحله ی دموکراتیک نوین قرار دارد و راهش محاصره ی شـهرها از طریق دهات 
و مضمـون عمـده ی آن انقـالب ارضی اسـت که نیروی اصلی و تعیین کننده ی آن را دهقانان تشـکیل 
می دهند. ماهیت مبارزه ی مسلحانه در کشور ما همانا جنگ دهقانی می باشد. رابطه با دهقانان همان 
رابطـه بـا مبارزه ی مسـلحانه انقالبی اسـت. هر گونـه دوری از دهقان به هر عنوانـی به معنی اجتناب و 
پشـت کردن به جنگ انقالبی توده ای می باشـد. مسـئله ی دهقانان کلیدی سـت که حل تقریبًا کلیه ی 
مسائل انقالب دموکراتیک نوین به شمول حزب، ارتش و جبهه ی متحد به نحوی به آن وابسته است. 
تحت رهبری حزب پرولتریا فقط توده های دهقانی قادرند که آتش انقالب را تا کسـب پیروزی فروزان 
نگهدارند. بدون برخوردی انقالبی و منطبق بر اندیشه ی مائو تسه دون نسبت به دهقانان نمی توانیم گامی 
مؤثر در راه انقالب بنهیم. روشنفکران آگاه تنها با درآمیختن با کارگران و دهقانان است که می توانند به 

انقالبیونی صدیق بدل شوند.
ولی »رهبری« با پربهادادن به کار اتحادیه ای روشنفکران و صریحًا نقش دورا نساز دهقانان و کارگران 

1. اصل: در
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را برای آنان )روشنفکران( قائل شدن، بینش ضد انقالبی خود را در برابر توده های خلق می نمایاند.
ببینیـم ایدئولـوژی »رهبـران« مبنـی بـر جدایی و ناامیـدی از توده ها و تحقیر و سـرزنش آنـان با چه 
وضاحتی در این جمالت پیداسـت: »در سـلول های مغز مردم ما سـال ها اندیشـه های فاسـدکننده ی 
فئودالی و امپریالیسـتی رسـوخ داده شـده تا به اسـتخوان آن ها را سـیاه ساخته اسـت، توده های کارگر، 
دهقان و خرده بورژوازی هر کدام به درجات گوناگون زیر نفوذ این اندیشه ها قرار گرفته اند، روشنفکران که 
تا حدود معینی با کتاب و مدرسه آشنایی یافته در مجموع به جز اندیشه به خود و مهیا ساختن زندگی بهتر 
شخصی گرایش فکری دیگری در مخیله شان رسوب نکرده است« )نکاتی چند...(. نتیجه ی حرف های 
باال این است که توده ها انقالبی نبوده و فاسد و بی دانش و سیاهند. آیا برخوردی خائنانه و ضد انقالبی تر 

از این نسبت به خلق وجود دارد؟
نقطه ی حرکت اصلی شناخت از فعالیت تولیدی آغاز می گردد. چرخ تولید را توده های خلق به پیش 
می راند. مبارزه ی طبقاتی توده ها علیه صاحبان وسـایل تولید قدم دیگریسـت که شـناخت توده ها را به 
سـطح باالتری می برد. توده ها با این موضع طبقاتی خاص، دارای موضع ایدئولوژیک خاص خودند. از 
ایـن موضـع توده ها همـواره برخورد واقع بینانه ای با پدیده ها دارند. زیرا با نقشـی کـه در تولید و مبارزه ی 
طبقاتی دارا می باشند، صاحب معلومات و معیارهای صحیحند. رفیق مائو تسه دون می گوید: »معلومات 
واقعی از تجربه ی مسـتقیم سرچشـمه می گیرد.« توده ها درک بهتری از تضادهای جامعه، سـتمگری 
هیئت حاکمه و انقالب دارند. اگر شما روشنفکران از ظلم و ستم بر توده ها گاه گاهی با تفاخر از برج عاج 
خویش حرف می زنید؛ توده ها آن ظلم و اجحاف چند الیه را با گوشت و پوست خود حس کرده و به همین 
لحاظ عماًل حاضرند انقالب کنند. در حالی که شما خوش دارید فقط با کلمه ی انقالب خود را سرگرم 
سازید. توده های مردم »تا مغز استخوان سیاه« نیستند. باید کسی چون شما »رهبران« منحط واقعًا تا 
مغز استخوان سیاه و تیره وجدان باشد که این را بگوید یا قبول نماید. رسوخ اندیشه های فاسد کننده ی 
فئودالی و امپریالیستی »و همچنین افکار ضد انقالبی شما، نمی تواند توده ها را تا مغز استخوان سیاه« 
سازد. کوره ی عملی تولید و مبارزه ی سخت طبقاتی توده ها، معیار اعتبار و حقیقت هرگونه اندیشه هاست. 
توده ها درسـتی و نادرسـتی تئوری های مختلف را در پراتیک خویش می آزمایند. به همین جهت اسـت 
که تاریخ پیوسته شاهد نبرد خلق ها علیه اندیشه های فاسدکننده ی فئودالی و امپریالیستی می باشد نه 
»رسـوخ« دائمی آن ها در »سـلول های مغز«شـان. و باز به همین خاطر اسـت که وقتی مـ  لـ  ا در میان 
توده ها برده  شـود به زودی توسـط آنان جذب گردیده و به نیروی مادی عظیمی بدل می شـود که یارای 

نابودی تمام دشمنان خلق را دارا می باشد.
بر خالف عقیده ی »رهبری« ما به این ایمان داریم که توده ها »تا مغز استخوان« سرخ اند و انقالبی. 

چنان که گفتیم روشنفکران آگاه صرف با جوش خوردن و یکی شدن با توده ها، با رنگ گرفتن از سرخی 
آن ها و صرف با اول، شاگرد و سپس معلم آن ها بودن است که خواهند توانست تجدید تربیت شده، افکار 
و نظرات ضد پرولتری خود را زدوده و خود را وقف خدمت به خلق و انقالب سازند. اپورتونیست های نوع 
»رهبری« که نقش دورانسـاز توده ها را نفی می کنند و نمی توانند بفهمند که فقط با آمیزش با توده ها و 
کار در میان توده ها می شود به نیروی پرتوان آن ها پی برد، طبعًا آنان از توده ها و توده ها از آنان دور بوده 
و شگفت آور نیست که آشکارا نظر ناامیدانه و توهین آمیزشان را نسبت به توده ها اظهار داشته و در مقابل 

خود را با عده ای روشنفکر مرکز زمین و زمان پندارند.
مـا توده هـا را پشـتگاه اصلـی و شکسـت ناپذیر خـود می دانیم. مطمئنیم کـه اگر فروتنانـه و با تحمل 
مشکالت به شاگردی آن ها رفته و متقاباًل به آن ها آموخته و به سمت انقالب هدایت شان نماییم، خشم 
بر حق شان علیه دشمنان، بهمن آسا متجلی خواهد گشت. خلق ها ثابت کرده اند و روزی فرا رسیدنی ست 
که خلق ما نیز با حریق سرکش شورش خود بر افسانه ی »تا مغز استخوان سیاهی« ساخته و پرداخته ی 

»رهبران« خط بطالن کشند.
»رهبـری« اگـر از یک سـو »دالیلی« مبنی بر عقب ماندگی و »تا مغز اسـتخوان سـیاه« بودن توده ها 
می تراشـد از سـوی دیگر باز بر اسـاس ایدئولوژی ضد انقالبی خود در تحلیل آخر علیه اندیشـه ی مائو 
تسه دون قرار گرفته و به دفاع از فکر مطرود »تاریخ را قهرمانان می سازند« به جای حکم مارکسیستیـ  
لنینیستی »توده ها سازنده ی تاریخند« برمی خیزند. نقش روشنفکران را بزرگ کردن و مشتی روشنفکر 
بـا اخالقیـات و ایدئولوژی خرده بورژوائی و بورژوائی را در جایگاه توده های کارگر و دهقان نشـاندن، این 
است کنه نظرات ضد مارکسیستـ  لنینیستی آنان. دید »رهبری« نسبت به همان روشنفکران نیز نهایت 
زشت و آزاردهنده است. به نظر ایشان »از توده های تا مغز استخوان سیاه« که کاری بر نمی آید، باید به 
روشنفکران روی آورد که »تا حدود معینی با کتاب و مدرسه آشنایی یافته و در مجموع به جز اندیشه به 
خود و مهیا سـاختن زندگی بهتر شـخصی گرایش فکری دیگری در مخیله شـان رسوب نکرده است.« 

)نکاتی چند...( واقعًا که چه تعفنی از این کلمات سخیف باالست.
برای این بورژواهای خائن که تمام ذهن شان را روشنفکران و تکیه روی آن ها پر نموده، خصوصیت 
»اندیشه به خود و مهیا ساختن زندگی بهتر شخصی« روشنفکران هیچ اهمیتی ندارد. مهم این است که 
در »مخیله ی« این روشـنفکران به نظر »رهبری« قهرمانان و گل  سرسـبدها، افکار دیگری »رسـوب« 
نکرده اسـت. آفرین بر این همه بی شـرمی و جرئت! آقایان پس چه چیزی ناهنجار و منفی تر از اندیشـه  
به خـود و »مهیـا سـاختن زندگی بهتر شـخصی«؟ چه مشـخصه ای منفـور و کثیف تر از توجـه به منافع 
خصوصی می تواند در »مخیله ی« یک روشـنفکر »رسـوب« کند؟ برای ما خط مرزی برجسـته بین یک 
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کمونیسـت انقالبی و یک ضد انقالبی از همین نقطه کشـیده می شـود. یک کمونیسـت در هر لحظه 
به منافع واالی خلق اندیشیده و بر منافع خصوصی کاماًل پا می نهد. اما، یک ضد انقالبی و ضد کمونیست 
با هزارویک رشته با منافع پست شخصی پیوندداشته و منافع خلق را هیچ می انگارد. استواری و پاکباز 
بودن کمونیسـت های واقعی و تزلزل و تسـلیم طلبی اپورتونیسـت ها در همین نکته نهفته اسـت. ما در 
همان اول گفتیم که »س.ج.م« که با ایدئولوژی خدمت به خلق نه بلکه با ایدئولوژی ضد انقالبی اندیشه 
به خود با مسائل برخورد می کند صاحب نظرات و مجری اعمال انحرافی و خیانت آمیز است. در واقع آن 
»گرایش فکری اندیشه به خود و مهیا ساختن زندگی بهتر شخصی« بیشتر از همه در »مخیله«های خود 

»رهبری« و ثناگویانش »رسوب« کرده، آن هم »رسوبی« که متحجر گشته و زدودن آن ممکن نیست.
»رهبری« که همه ی استدالالت را به خاطر اثبات جهالت توده ها و نقش تعیین کننده روشنفکران در 
انقالب آورده، ضمنًا مدعی ست که بنا بر ضرورت روشنفکران برای انقالب، باید سیلی از روشنفکران به 
قول آن ها »آشنا با فرهنگ« را از طریق سا و اتحادیه ها متشکل ساخت و بعد می توان سمت دهات را در 
پیش گرفته و به آگاهی ]دادن[ و بسیج توده ها پرداخت. اما، روشنفکران کشور ما از لحاظ منشأ طبقاتی، 
موقعیت اجتماعی و موضع سیاسی بخشی از خرده بورژوازی را می سازند. روشنفکران بدان علت که زیر 
تسلط امپریالیسم و فئودالیسم رنج می برند و هم به این سبب که قبل از همه به مـ  لـ  ا آشنایی حاصل 
می کنند، نیروی معنوی و فعال جنبش را تشـکیل می دهند. اما، آن روشـنفکران که بتوان تصور کرد 
بدون آن ها انقالب به پیروزی نمی رسد، از درون مبارزات علنی و شهری غیر انقالبی و مجامع فرهنگی 
چون اتحادیه ها و امثالهم به وجود نمی آیند. سیاهی لشکری از روشنفکران هم بدون پیوند با توده های 
کارگر و دهقان به درد انقالب نمی خورد. »تنها ارتش جوانان روشـنفکر و دانشـجوی سراسر کشور باید 
با توده های وسیع کارگر و دهقانان متحد شده و با آن ها یکی شده و فقط آنگاه است که ارتش قدرتمند 

می تواند تشکیل شود.« )مائو تسه دون(
روشـنفکران آگاه تنها زمانی می توانند به انقالبی و کمونیسـت خوب بدل شـوند که با جان ودل خود 
را در پروسـه  ی دردناک نوسـازی در میان توده ها و یکی شـدن با آن ها افگنند. کمیت روشنفکران را باید 
در چوکات کیفیتی خوب موافق با معیارهای مارکسیستیـ  لنینیستی اعتبار داد. زمانی که روشنفکران 
مارکسیستـ  لنینیست در صف واحدی با وحدت ایدئولوژیک و سیاسی، مشی سیاسی انقالبی خود را که 
محور آن پیوند با مردم است، در عمل پیاده نمودند و صاحب تجربیات غنی کار توده ای شدند می توانند به 
جلب روشنفکران بیشتری از مجامع فرهنگی و آگاه ساختن آنان در خدمت و زیر سایه ی سمت اساسی 
مشی سیاسی همت گمارده و موفقیت هایی کسب کنند. تالش برای به اصطالح متحدساختن و جلب 
کمیت بزرگی از روشـنفکران بدون کیفیت عالی انقالبی فعالیتی اسـت در چارچوب مشی سیاسی ضد 

توده ای »س.ج.م«. اما در این مورد که »رهبری« با کمال وقاحت می گوید که بدون به اصطالح کمیت 
کافی از روشنفکران قادر به ایجاد پیوند توده ای نیستیم، می توان از آن ها پرسید که شما خائنین در ظرف 
بیش از پنج سال با آن تعداد از روشنفکران که به خاطر پایین بودن درک شان از مـ  لـ  ا و مسائل انقالب 
صادقانـه بـه دنبال شـما روان بودند چه کردید؟ در فضای جریان »شـعله« جروبحث های گرم و پرشـور 
دریافتن طرق و وسایل نفوذ در دهات و درآمیختن با کارگران و دهقانان و موضوعاتی از این قبیل بود یا 
بهانه یابی برای میتنگ و مظاهره ای »پرشکوه«؟ بر اساس رهبری ضد انقالبی شما تقریبًا همه سمت 
اصلی خود را شهرها می دانستند یا دهات؟ چه نشانی از کار میان توده ها موجود بود؟ پاسخ این سؤاالت 
برای تمام کسانی که بر اپورتونیسم شما واقفند، روشن است. می توان گفت که افتادن تعدادی از آن هم 
بیشتر روشنفکران در چنگ شما، جهت نیل به خواست به اصطالح »کمیت کافی روشنفکران« به زبان 
ساده، به مفهوم به کج راه کشانیده شدن و ضد انقالبی بارآمدن قشر وسیع تری از روشنفکران بود و بس.

نظری کوتاه به شیوه های علمی فعالیت »س.ج.م« در اتحادیه:
پس از انتشار اطالعیه ی پوهنتون »رهبری« به موازات پخش مقاله ی لنین بی تابانه شرکتش را در 
اتحادیه اعالم داشت. بنا بر دستور و تبلیغات »رهبری« همه ی »شعله ای«ها را تب اتحادیه فراگرفت و 
باالخره با علنی گری و شیوه های مضحکی که از ذکر جزئیاتش می گذریم، بیش از بیست نفر »شعله ای« 
انتخـاب گردیـد و بـه این ترتیـب آرزوی »رهبری«  در زدن مهر شـعله ی جاوید بر اتحادیه جامه ی عمل 
پوشید. آنان چنان در رفتن به اتحادیه علنی گری گریبان پاره می  کردند که در روزهای انتخابات اتحادیه ی 
اسـتادان لیسـت اسم های تمام استادان »شـعله ی جاویدی« یا هواخواهان آن را ترتیب و وسیعًا پخش 

نمودند.
ما از سیر پیشرفت و چگونگی جریانات و رخدادهای بعد از ایجاد اتحادیه به تفصیل سخن نمی گوییم 
که گپ به درازا خواهد کشید. اینجا قصد این  است که به نکات مهم و برجسته تر اشاره نماییم. »رهبران« 
با شرکت در اتحادیه ها از نقطه نظر خودشان می خواستند کار سازمانی خود را جای کار دموکراتیک در 
اتحادیه قرار دهند. اظهار می دارند: »چنان که مشی صحیح یعنی مشی کمونیستی در اتحادیه ها اعمال 
گردد، می توان با شـعار نمایندگان معدود نیز اکثریت را به سـوی این مشـی کشـاند و هدایت کرد در این 
صورت ممکن می گردد که با مشـی اپورتونیسـتی »چپ« و راسـت در درون اتحادیه ها مبارزه ی علنی و 
نظری سرسخت و اصولی صورت گیرد و خیانت پیشگی اپورتونیست ها با شدت و دامنه هرچه وسیعتر 
افشـا و منکوب شـود. )نکاتی چند...( مبارزات علنی و اتحادیه ای اصواًل دموکراتیک و به منظور جلب 
حداکثر محصالن در واحد اتحادیه اسـت. سیاسـت درست معمول در اتحادیه نمی تواند غیر از سیاست 
وحدت و مبارزه باشد. در اتحادیه جلب هر چه بیشتر محصالن مطرح است. درین صورت کار در اتحادیه 
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می باید با شکیبایی و ظرافت توأم باشد و این هوشیاری را کمونیست ها حایزند. سیاست کمونیست ها در 
مورد جبهه ی متحد با روشی که در اتحادیه باید دنبال کرد، همگونی دارد. اما دید »رهبران« نسبت به 
جبهه ی متحد که عبارت از تسـلط بی قیدوبند ایدئولوژی حزب طبقه ی کارگر بود، در مورد اتحادیه نیز 
به صورت »اعمال مشـی کمونیسـتی« منعکس گردید. از گفتار آنان به خوبی اسـتنباط می شود که آنان 
تفاوتی بین یک سازمان سیاسی و یک سازمان صنفی قائل نیستند. از بینش بورژوائی جز این نمی زاید. 
آنان با همان شناختی ضد پرولتری که از سازمان سیاسی دارند و با همان معیارها و اصول ضد مـ  ل که 
»س.ج.م« را درست کرده اند، به اتحادیه نیز نگریسته و می خواستند از روی مدل »سازمان«شان چیزی 
بیافرینند. ولی در این قسمت به آن ها ایرادی وارد نیست؛ زیرا، به راستی که عماًل بین »س.ج.م« و یک 
اتحادیـه فرقـی وجـود نداشـت. »س.ج.م« از روز پیدایش بـه دور از توده های کارگـر و دهقان در خدمت 
مشتی روشنفکر، متمرکز در شهر، در بست علنی و بدون کاراکتر سازمان سیاسی با ضوابط معین مـ  ل 
بود... و اتحادیه همچنان به نظر »رهبران« چنان که پیش تر هم دیدیم، اگر در اتحادیه مشی کمونیستی 
مسلط باشد، اتحادیه »بی طرف« نیست و در غیر آن »بی طرف« می باشد و »بی طرفی« مفهمومی ندارد و 
اتحادیه همواره باید در خدمت سازمان مشخص سیاسی قرار داشته باشد، این دلیل پیش  پاافتاده ای بیش 
نیست: »به کار بستن سیاست کمونیستی مطابق چوکات و ساحه ی کار اتحادیه، فرستادن تعداد قلیلی 
از نمایندگان در اتحادیه و بالنتیجه سپردن رهبری اتحادیه به دست اپورتونیست ها و گروه های مظنون 
نیمه دولتی و دولتی، به بهانه ی این که »بی طرفان از ما می رمند«، در حقیقت اعمال سیاست و ایدئولوژی 
ضد پرولتری منشویکی و اعمال سیاست و ایدئولوژی سوسیالیستـ  رولوسیونرهای1 روسی زمان تزاری 
در اتحادیه هاست. چنین سیاستی در حقیقت تالش در راه ایجاد »اتحادیه های بی طرف« می باشد، که 
بیش از نیم قرن است از طرف بلشویک ها و جنبش بین المللی کمونیستی در ساحه ی اتحادیه ها منسوخ 
قرارگرفته و یک سیاست ارتجاعی بورژوایی شناخته شده است. چنانچه مشی صحیح و انقالبی یعنی 
یک مشی کمونیستی در اتحادیه ها اعمال گردد، می توان با شعار نمایندگان معدود نیز اکثریت را به سوی 
این مشی کشاند و هدایت کرد. )نکاتی چند...( البته اتحادیه تا آن حدود و تا آن زمانی که دموکراتیک و 
ضد ارتجاع است و در قطب مخالف خواست های طبقات حاکم به فعالیت می پردازد، بی طرف نیست و 
نمی تواند باشد. بی طرف نبودن اتحادیه منوط به سبک کار صحیح مارکسیستـ  لنینیست ها و عناصر 
مترقی ست. مارکسیستـ  لنینیست ها با شیوه  ی دموکراتیک کار و در نظرداشت شرایط و سطح توده ی 
روشـنفکر، اتحادیه را گام به گام به توده ی روشـنفکر نزدیکتر می سـازند. شـرکت در اتحادیه زیر نام یک 
جریـان معین و انعکاس دادن نظرات سـازمان خـود در آنجا، عالمت نقض کار دموکراتیک اتحادیه ای 

1. اصل: ریولوسیونرها

می باشـد. اما »رهبری« و دنباله روانش همه چیز را از دریچه ی تسـلط خود دیده و برآنند که اگر رهبری 
در دست آنان نباشد در آن  صورت اتحادیه بی طرف می ماند. نظرات مالیخولیایی آن ها راجع به جبهه ی 

متحد چه بود که درباره ی اتحادیه نباشد.
تالش »س.ج.م« به خاطر احراز اکثریت در هیئت اجرائیه ی اتحادیه ی محصالن و استادان عملی 
بـود بروکراتیـک کـه مسـائل را از بـاال می خواسـت حل کنـد. اگر هدف از شـرکت در یـک مجمع علنی 
به مثابه ی بخش دموکراتیک مبارزه و عامل مؤثر جهت ایجاد پیوند منطقی و اصولی با جنبش انقالبی 
خلق است، این خواست از طریق هیئت اجرائیه ی اتحادیه صورت پذیر نیست که اتحادیه را با دستور از 
باال بگرداند؛ بلکه این امر اساسًا به وسیله ی توده ی روشنفکر که در رأس نیست انجام می گیرد. توده ی 
روشنفکر در شاخه های پایین پیکر اتحادیه قرار دارد. برای آگاهی آن ها باید در پایین بود و شرکت جست. 
ولی آقایان »رهبر« و پادوان شـان چنین خواسـتی نداشـتند، آن ها در پی یک مسـئله بودند، یعنی ایجاد 
قدرتی که اهرمش به دسـت توانای خودشان قرار داشته باشـد. در ایدئولوژی خرده بورژوائی »س.ج.م« 
جایی برای بینش توده ای نبود و فعالیت آن در اتحادیه محدود می شد در هیئت اجرائیه ی محصالن و 
استادان. بعضی ها مدعی اند که در اتحادیه ی معلمان هرات سبک درستی به کار بسته اند. ]به صورت[ 
شـناخته نشـده ]در آن[ شـرکت کرده و با وصف امکانات گرفتن ریاسـت اتحادیه از آن امتناع و کسی را 
به حیث بی طرف انتخاب نموده اند. نتیجه این که چون سبک درست بوده پس شرکت شان در اتحادیه ی 

معلمان صحیح و به جا بوده است.
این دوسـتان برخورد سـطحی با مسـئله دارنـد. آنان اختالفـات را در حل تاکتیک، نگریسـته و فکر 
می کنند که گویا تاکتیک درسـت می تواند بین موضع آنان و موضع ضد پرولتری »رهبری« حد فاصل 
باشـد. آنـان اختالفـات تاکتیکـی را در چارچوب قبول مشـی ایدئولوژیـک و سیاسـی »س.ج.م« مطرح 
می نمایند. اشتباه در همین نقطه است. بدون بریدن عمیق از اپورتونیسم »شعله ی جاوید« تعیین تاکتیکی 
به فرض درسـت، ارزشـمند نمی تواند باشـد. دسـتاورد مثبت تاکتیکی روی خط منحرف سـودی ندارد، 
صرف با داشتن خط مشی سیاسی مارکسیست ـ لنینیستی می توان دستاورد مفید انقالبی داشته و آن 
را تقویت نمود. قبل از آن که در پی تاکتیک صحیح شرکت در اتحادیه برآییم الزم است و باید مسئله ی 

ایدئولوژیک و سیاسی را حل کنیم.
طبیعی ست منظور ما از بررسی شرکت نادرست »س.ج.م« در اتحادیه به مفهوم صرف انتقاد آن در 
یک مقطع کوچک و تاکتیکی نبود بلکه خواستیم فاکت های دیگری از نتایج اجتناب ناپذیر اعمال مشی 

اپورتونیستی »سازمان« و »رهبری« ضد انقالبیش به دست داده باشیم. 
به طور خالصه: ما معتقدیم شرکت در مؤسسات علنی تحت شرایط معین و بر اساس تلفیق انقالبی 
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مبارزه ی علنی و مخفی و کار در شـهر و ده، از وظایف مارکسیسـت ـ لنینیسـت ها بوده و امر مردودی 
نیست.

- اتحادیه رفرمی بود که در شـرایط بحرانی میهن ما به منظور و بهره برداری و اغفال خلق از طرف 
دولت به پیش کشیده شد. 

- »رهبری« خائن بدون برخورد همه جانبه ی انقالبی با اتحادیه و افشای دسیسه ی دولت با تمام نیرو 
به سوی آن رفت و هم افراد جریان را بدتر از پیش به کار در شهر و علنی گری فراخواند و بدین ترتیب به 

آرایش فریبنده ی اتحادیه پرداخت.
- اشتراک در اتحادیه که بر اساس مشی ایدئولوژیکی و سیاسی ضدانقالبی و با شیوه های بروکراتیک 
و فرصت طلبانه ناشی از آن مشی صورت می گرفت، نمی توانست مهدوف به  نزدیک شدن با خلق و بسیج 

روشنفکران باشد. 
- »رهبری« با بینش و سبک کار ضدپرولتری در اتحادیه ی محصالن و استادان، اتحادیه ی کارگری 
و یا انجمن های متعلمین، قبل از هر چیز سعیش بر آن بود که سازمان های مذکور مارک و نشان شعله ی 
جاوید را بر جبین داشـته باشـند. اشـتراک مشـتاقانه در اتحادیه ها فرصت و زمینه ی دیگری بود برای 
»س.ج.م« و رهبران خائنش در معروف کردن خودشـان، منحرف سـاختن و کاماًل شـناختاندن رفقای 
سرشار از روحیه ی انقالبی به دولت، و به طور کلی همداستان شدن با دولت در تضعیف و درهم شکستن 

جنبش خلق. و این کار از عناصری با ایدئولوژی ضدکمونیستی جای شگفتی ندارد.

بخش سوم
جلوه ی اپورتونیسم »رهبری« 

در مسئله ی برخورد با انشعاب ها و اختالفات درونی و برونی
اختالفات درونی سـا و احزاب، انعکاسی سـت از وجود تضادهای طبقاتی یک جامعه. سـازمان های 
مارکسیسـتـ  لنینیسـتی اساسـًا مبتنی بر وحدت ایدئولوژیک، سیاسی و تشـکیالتی اعضای آن ایجاد 
شده و استحکام می یابند و هر سازمان واقعًا انقالبی مارکسیستیـ  لنینیستی مسلمًا این وجه مشخصه 
را داراسـت و در حفظ و اسـتحکام اصولی آن می کوشـد. وحدت در زمینه های ایدئولوژیک، سیاسـی و 
تشکیالتی سه جزء مهم و عمیقًا به هم وابسته را می سازد که وجود و استواری سازمان را تضمین می کند. 
هرگاه وحدت در زمینه ی ایدئولوژیک یا سیاسـی محکم نباشـد و یا سسـت گردد و سـپس تشـدید یابد 
یکپارچگی تشکیالتی نیز بر هم  خورده، انشعاب به میان می آید. اما برخورد و مبارزه ی صحیح سازمانی 
با نظرات نادرست و عاملین آن ها و انشعاب اگر با دید واقعًا انقالبی و سالح مـ  لـ  ا صورت بگیرد، یقینًا 

باعث رشد و قوام سازمان گردیده و خود محکی به شمار می رود که با آن می توان سیمای سازمان مذکور 
را شناخت.

در زندگی »س.ج.م« و جریان شعله ی جاوید که دارای ایدئولوژی ضد پرولتری بود نیز اختالفات و 
انشعاب هایی پدید آمد که بررسی ای از آن بار دیگر ماهیت ضد انقالبی »رهبری« را آشکار می سازد. ما به 
ترتیب وقوع اختالفات در جریان و برخورد »رهبری« نسبت به آن ها سخن خواهیم گفت: تقریبا دو سال 
پس از آن که گروهی از »رهبران« و نویسـندگان جریده ی »شـعله ی جاوید« زندانی شـدند، سروصدای 
اختالفـات و ناسـازگاری جمعـی از زندانیان با »رهبری« باال گرفـت. به ادعای مخالفان گویا اختالفات 
پیش تـر از سـال 1349 وجود داشـته اسـت. »رهبـری« آن روزها به وسـیله ی جریـان در اوج ترکتازی با 
تظاهرات و میتینگ های به قول خودشـان »شـکوهمند« قرار داشـته و خود را پاک و عاری از هر گونه 
اشـتباه و خطا می دانسـتند و به اصطالح بر خر مراد خود سـوار بودند و به شـدت از انتقاد و کسـی که به 
اشتباه آنان انگشت می گذاشت کینه گرفته و این کار واقعًا به رگ بسیار حساسشان برمی خورد. آنان به 
انتقاد کننده بالفاصله بر چسب های  »جاسوس«، »پلیس«، »مشکوک« و غیره می زدند. ما در این باره 
بیشتر نمی گوییم؛ چون، می دانیم که این نوع برخورد »رهبران« برای اکثریت رفقا آشناست و کم نیستند 
رفقایی که در دام »س.ج.م« نبودند، از آن برچسب ها در امان نمانده اند. اول »رهبران« غدارانه کوشیدند 
بر سر مسائل مورد اختالف و انتقادات مخالفان با توطئه ی سکوت سرپوش گذارده و اصاًل زمینه و مجال 
پرشس راجع به مسائل مطروحه ی مخالفان را از میان بردارند. ولی وقتی ملتفت شدند که رفقای زیادی 
در برابر نداهای زندان بی تفاوت نایستاده و از سر کنجکاوی انقالبی در پی کسب اطالعاتند و همچنین 
نوشته  هایی از مخالفان پخش شده و خالصه اختالفات بر روی میدان افتاد، الزم بود »رهبری« به خاطر 
لطمه نخوردن »مقام« و »حیثیت« خود به شیوه های دیگر متوسل گردد. آری، آنان بدون آن که کمترین 
توجـه بـه حداقـل توضیح موارد و چگونگی اختالفات نمایند و آن طور که شایسـته اسـت همه  ی رفقا و 
خلق را در جریان گذارند، طبق عادت به دروغگویی، تحقیر و کوچک شمردن با کلماتی چون »یک تار 
موی که با نبودن آن سر طاس نمی شود«، »توفانی در پیاله«، »به توپ بستن بال مگس« و... پناه بردند. 
دستور داده بودند که هر »شعله ای صدیق«! هم با آن رفقای مخالف جز با رگبار اتهام و نسبت پلیس و 
دولت  دادن مقابل نشـوند. »رهبران« که دیدیم »عقل« و »خرد« و »دانش« خودشـان در چه حد است؛ 
برای آن که گریبان خود را به کلی از برخورد اصولی با مخالفان و پاسـخگویی به رفقای جریان خالص 
کرده باشند، آن ها را »دیوانه« و »بی سواد« و... نامیدند. خالصه »رهبری« حتی المقدور کوشید آن ها را 
به همین شکل از سر راه خویش بردارد. مدت ها حتی در مظاهرات و میتینگ های شبانه روزی از آن ها 
یادی نمی کردند تا سیاسـت به هیچ گرفتن مخالفان بهتر اعمال شـده باشد. به این ترتیب »س.ج.م«  با 
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حیل گوناگون توانسته بود رفقا را فریب داده، گمراه شان نگهداشته و در عوض متکبرانه1 و با تفرعن به 
نمایشـات پرداختـه و »اکثریـت« خـود را به رخ کند. ولی این وضع دیری نپایید. »شـعله ای«ها و مردم از 
قضیه خبر شدند. توطئه ی سکوت و بعد به هیچ شمردن نمی توانست کارگر باشد به خصوص که بسیاری 
از رفقا در شـگفت بودند که چرا به مخالفان جواب داده نمی شـود. »رهبری« درمانده شـده بود. حاال که 
قرار اسـت گسـترده و علنًا علیه مخالفان برآمد شـود این کار چگونه باید صورت بگیرد؟ بر کدام یک از 
نکات مورد اختالف چسـپید و بر بنای آن مخالفان را کوبید. آخر مخالفان، مسـائلی از قبیل وابسـتگی 
»رهبـر« مـا ]و[ »رهبـران« را به دربار و کم ازکم چند سـال عضویـت در جرگه ی خواجگان ذات ملوکانه 
مطرح نموده اند، می توان از آن انکار ورزید؟ نه. این حقیقت آفتابی است و انکارش ساده لوحی خواهد بود. 
همچنین مخالفان مدعی اند ما سازمان داریم و سازمان چندین ساله، آیا می توان جرئت نموده یکسره به 

تردید آن برخاست؟ نه. این  هم احمقانه است، و نمی شود همیشه این دروغ را گفت.
پس در مبارزه علیه مخالفان برای »رهبران« الزم بود موضوع وابستگی به دربار و سازمان »زیر« زده 
شود. بناًء »رهبری« تصمیم گرفت مخالفان را در وجود یک مشی انحرافی به باد حمله گیرد تا از یک طرف 
از طرح مسائلی که جز »اسرار« رسوا سازنده بود طفره روند و از جانب دیگر به اصطالح مبارزه ی خود را 
»اصولی« جا زنند. اینجا بود که آوانتاریسم را به خدمت طلبیده و جهت بی اعتبار ساختن مخالفان به این 
عنوان که آوانتاریست هستند؛ از هیچ کوشش فروگذار نکردند2. دیگر طبق فرمان »رهبری« حمالت 
افسارگسیخته ای علیه آوانتاریست ها، دشمنانی که هرگز به صورت جدی وجود نداشتند، آغازیدن گرفت. 
حتی »رهبری« اپورتونیست ـ آوانتوریست ساختگی اش را »دشمن عمده« اعالم و مبارزه بر ضد آن را 
رسـالت بزرگ! هر »شـعله ای« خواند. با چه قیافه گرفتن ها و فاضل مآبی هایی که علیه آوانتاریسـم، داد 
سـخن نمی دادند. ماهیت اپورتونیسـت ها چنین اسـت وقتی پای منطق و استدالل شـان لنگ شد تنها 
بـه سـب و لعـن و دروغ و اتهـام دسـت می زنند. واقعیت این بود که در نوشـته های مخالفان )بـا آن که از 
نظر ما حاوی مطالب نادرسـت و قابل بحث می باشـد( اثری از اندیشـه های ماجراجویانه وجود نداشـت 
ولی »رهبران« به همان سـبب که گفتیم باالجبار باید مخالفان را به گرایشـی انحرافی مثاًل آوانتاریسـم 
منسوب می دانستند تا بعد بتوانند با فراغ خاطر بر سر آنان بشورند. لیکن چون حقیقت با »رهبران« نبود 
»ظفر« آنان بر مخالفان هم مدت درازی دوام نیاورد. در آن هنگام می شد مخالفان با مبارزه ای اصولی 
پیگیر ماهیت اپورتونیستی دارودسته ی »رهبری« را برمال سازند؛ ولی به عقیده ی ما عللی که مخالفان 
نتواستند، ضمن عقیم گذاردن تبلیغات گمراه کننده ی »رهبری« عده ی قابل توجه رفقا را آگاه ساخته و 
به سوی مشی ای درست کشانند، خالصه می شود به ]این که[ رفقای مخالف مبارزات خویش را علیه 

1. اصل: تکبرانه
2. اصل: کردن

»رهبری« در بخش ایدئولوژیک و سیاسی فرو گذارده و به مسائل فردی و تشکیالتی تقدم قایل شدند. 
مشی ایدئولوژیک و سیاسی »س.ج.م« هیچ وقت برایشان مطرح نبوده و حمالت روی اشخاص معین با 

نام »واالحضرت« و »درباریان« و غیره تمرکز یافته بود.
ما برآنیم که جهت شناخت کمبودها، نقایص و انحراف مشی طرف مقابل باید ریشه های ایدئولوژیک 
و سیاسی آن را بیرون کشید تا برای خلق نیز آگاهی بخش و درس های آاآموزنده باشد. اختالفات سازمانی 
و فردی انعکاسـی از اختالفات ایدئولوژیک و سیاسـی است. برای ما خیانت اشخاص به خلق، انقالب 
و اندیشـه مائو تسـه دون در تعیین شـخصیت آن ها مهم و اساسـی اسـت نه فقط »واالحضرت« بودن و 
وابستگی آن ها به دربار و کثافاتی نظیر آن. رفقا در مورد گذشته ی جریان یعنی در واقع گذشته خودشان 
)وحدت هایشان، انتشار »شعله ی جاوید«، فعالیت های عملی، حوادث جنگلک و 25 جوزا و غیره( حرفی 
نمی زنند. از دید ما کل جریان شعله ی جاوید با »رهبری« و یکایک فعالیت هایش از ابتدا تا این روزهای 
ورشکستگی آن باید مورد ارزیابی، انتقاد و طرد قرار گیرد. هرگونه مالحظه ای در استثناکردن مرحله ای 
و مسائل مربوط به آن مردود و عملی غیر صادقانه است. شیوه  ی برخورد رفقای مخالف و رفقای جریان 
که اکثریت شـان با روحیه  ی پر شـور به انقالب می اندیشـیدند، درسـت نبوده آن ها همگی را وابسـته به 
»س.ج.م« فکر کرده و با همان چوبی که »رهبری« را می زدند بر سـر همه ی رفقا می کوبیدند. رفقای 
مخالف در برخورد با جریان دید وحدت]گرایانه ای[ نداشـته، بلکه شـیوه سکتاریسـتی و توجه به منافع 
گروهی را برگزیدند. بناًء همه ی این لغزش ها منتج به آن گشت که انشعاب به امر خوب و ثمربخش بدل 
نشده و رفقای مخالف نتوانند در جریان یک مبارزه ی ایدئولوژیک و سیاسی سازنده، درفش مـ  لـ  ا را 
با صالبت برافرازند. ما در اینجا قصد نداریم موارد اختالف نظرهای خود را با رفقای مخالف بشـماریم 
)کاری که باید کرد و در این باره حرف بسـیار اسـت(، بلکه منظور آن بود تا روشـن سازیم که در گذشته از 
یک سـو دچار اشـتباه بودیم و از سـوی دیگر بنا بر پاره ای از مسائل که ذکرش رفت نمی توانستیم هم، با 
رفقای مخالف دربسـت موافق باشـیم. البته ما حاضریم روی اختالفات خویش با این رفقا با احترام به 
اصل انتقاد، وحدت و انتقادوانتقاد از خود در رفع آن ها کوشیده و به مواضع درست و انقالبی دست یابیم.
باری برخورد اپورتونیستی »رهبران« را با عده ای مخالفان که باالخره هم »جریان انشعاب ناپذیر«شان 
را انشعاب پذیر ساخت، دیدیم. اینک برای آن که باز به نحوه ی برخورد اپورتونیستی »رهبران« با مخالفان 
پی ببریم به بررسی مورد مشخص دیگر )حادثه ی هرات( و نوشته ای در رابطه با آن به اسم »انقالبی گری 

خرده بورژوائی را به دور افگنیم« می پردازیم.
نخسـت برخورد فرصت طلبانه ی آن ها با حادثه ی هرات قابل توجه اسـت: در 1351 یاد بود »سـوم 
عقـرب« در هـرات طبـق معمول و بـه هدایت »رهبری« از طـرفـ  »شـعله ای«های آن والیت که گویا 



 انشعاب سازمان رهایی از شعله ی جاوید  496497  یا سوسیالیسم یا توحش

از مدتی قبل با »رهبری« اختالف پیدا کرده بودند ـ1 به شـکل مظاهره برگذار گردید. در جریان تصادم 
»شعله ای«ها با افراد دارودسته ی رویزیونیستی »خلق«، شخصی وابسته به این دارودسته به قتل رسید. 
»رهبری« که مترصد چنین فرصتهایی بود، آن طور که خواست اپورتونیست ها است با شتاب زدگی به 

ترتیب میتینگ و متعاقبًا انتشار مقاله ی »انقالبی گری...« اقدام کرد تا:
1- مسئولیت حادثه را یکی و تمام بردوش مخالفان انداخته و خود را به کلی منزه و جدا از آن ها نشان 

دهد و
2- بتواند به این وسیله حمالت و اتهامات بی پایه اش را علیه مخالفان توجیه کند.

 »رهبری« کسی را نمی تواند فریب دهد. بر همگان معلوم است که »شعله ای«های هرات بر اساس 
همـان خط مشـی »س.ج.م« حرکـت داشـتند. همان خط مشـی منحرفی که ضربـات جدی بر جنبش 
انقالبـی کشـور وارد آورده و حادثـه ی هـرات هم محصول آن اسـت. تالش »رهبری« در خط کشـیدن 
میان خود و »شعله ای« های هرات و خود را مبرا دانستن از آنچه به آن ها نسبت می دهد، جاروجنجال 

مسخره ای بیش نیست.
اکنون بهتر اسـت به مقاله ی »انقالبی گری...« برگردیم که در خدمت به آن منظورهای یاد شـده ی 
»رهبران« به رشته ی تحریر درآمده است و سندی از نقاط نظر اپورتونیستی آنان در برخورد با مخالفان 
و چنـد مسـئله ی معیـن دیگر می باشـد. در این مقاله که نمونه ی جالبی از یک مقالـه ی پر از کلی بافی و 
ضدونقیض گویی است، گفته می شود: »همین اکنون گیاهان سمی اندیشه های تروریستی، آوانتاریستی 
و اوانگاردیستی از حواشی جریان شعله ی جاوید در حال جوانه زدن است که باید به پیکار آن ها شتافت.« 
آیا واقعیت همین است؟ آیا واقعًا این نوع »گیاهان سمی« در جنبش کشور ما »در حال جوانه زدن« است؟
به نظر ما، انقالبیون جهت پاکیزه نگهداشـتن جنبش از روندهای غلط، وظیفه دارند با مسـئولیت 
کامـل و به طـور بسـیار دقیق با آن برخورد نمایند. باید به تشـخیص انحراف عمـده در جنبش پرداخته و 
لبه ی تیز مبارزه را متوجه آن سازند، نه این که مبارزه بر ضد خط عمده ی منحرف را تحت شعاع مبارزه 
علیه مشی یا مشی های منحرف غیر عمده و درجه ی دوم قرار داده و درباره ی آن پرگویی کرد. مثاًل در 
جنبش کارگری ما رویزیونیسم واضحًاً در وجود باندهای ضد کمونیستی »پرچم« و »خلق« عمده ترین 
انحراف ضد انقالبی را می سازد که بدون مبارزه ی قاطع مارکسیستـ  لنینیست ها با آن، مبارزه با ارتجاع 

و امپریالیسم بیهوده خواهد بود.
همین طور مثاًل در برخی از کشـورها و به خصوص شـماری از کشورهای آمریکای التین به اشکال 
1. پانوشــت متــن اصلــی: »بایــد گفــت کــه مــا از چگونگــی ایــن اختالفــات دقیقــاً خبــر نبــوده و هیــچ ســندی دایــر بــر مبــارزه ی 
آن هــا علیــه »رهبــری« از یــک موضــع ضــد اپورتونیســتی در دســت نیســت. طبیعــی اســت که بــا قبــول و تعقیــب مشــی »س.ج.م« 

تنهــا ادعــای مخالفــت بــا »رهبــری« اهمیتــی نمی توانــد داشــته باشــد.«

مختلف آوانتاریسم خط انحرافی جدی به شمار می رود که مارکسیستـ  لنینیست های آن کشورها نیز 
خود را مؤظف به مبارزه ی قاطع با آن می دانند. ولی آقایان شما به چه اساس از »جوانه زدن گیاهان سمی« 
حـرف زده و همـه را به اصطالح »به پیکار شـتافتن علیه آن جوانه هـا« دعوت می کنید؟ چه  نمونه های 
تئوریـک و عملی آن را می توانید نشـان دهید؟ مسـلمًا از حادثه ی هرات که مقالـه ی »انقالبی گری...« 
را پیرامونـش نوشـته اید بـه عنـوان یک مثال خیلی برجسـته نـام خواهید برد. لیکن قتـل تصادفی یک 
رویزیونیست را به عده ای مخالفان نسبت دادن، آن را آوانتاریسم خواندن و بعد همه را به مبارزه علیه به 
اصطالح آوانتاریست ها طلبیدن، مبین سفاهت و درک واقعًا کودکانه شما از آوانتاریسم و آوانتاریست ها 
اسـت. اگـر حادثـه ی هـرات را به مثابه ی یکی از عالیم آوانتاریسـم بپذیریـم آنـگاه زدوخوردهای متعدد 
شعله ای ها با ُپلیس، رویزیونیست ها و اخوانی ها )که به شهادت بی ثمر رفیق سیدال انجامید( حادثه ی 
25 جوزا و غیره چه می شـود؟ پس همه این ها آوانتاریسـم اسـت و جریان شـعله ی جاوید از ابتدا جریان 

آوانتاریستی بوده؟
چنان کـه گفتیـم »رهبـری« با قطارنمـودن کلمـات آوانتاریسـمـ  آوانگاردیسـم و تروریسـم و غیره و 
قلم فرسـایی درباره ی آن ها جز تئوریسـین مآبی )که بسـیار ناشـیانه هم به نظر می خورد( متهم سـاختن 
مخالفان برای کوبیدن شـان و باالخره فریفتن و کشـاندن تعدادی رفقای در سـطح پایین به سوی خود 
چیزی نمی تواند باشد و البته تمام این خصایص ناشی از »ایدئولوژی معینی« است که عبارت می شود از 
همان ایدئولوژی ضد پرولتری که نه فقط »حواشی« جریان بلکه کل جریان پیشتاز با »رهبری«اش را 

پیچانیده بود.
»رهبری« پس از آن که با طمطراق مـ  لـ  ا را به انقالبیون می شناساند، جهت حمله ضد کمونیستی 
و ناحق خود را این چنین متوجه مبارزان سائر کشور ها می نماید: »امروز ریزه خواران خوان تروتسکیسم 
در چند کشور معین با گردان های پیشاهنگ و انقالبی طبقه ی کارگر به دشمنی برخاسته و از تروریسم 
بهره برداری از لمپن های فاقد ایدئولوژیک به حیث مواد سوخت ماشین انقالب از نفع کار و تبلیغ سیاسی 
در میان توده ها از رسالت اراده ی پیشاهنگ شان سخن می زنند و این سخن ها در کشور ما نیز بی انعکاس 
نمی ماند... همان گونه که نمی توان از ورود کاالهای تجارتی و انواع گوناگون کاالها از کشورهای دیگر 
جلوگیری به عمل آورد، به همان نوع نمی توان از ورود کاالهای فکری زیان آور و اندیشه های زهرآگین 

ضد انقالبی جلو گرفت.«
»رهبران« خائن این »ریزه خواران خوان تروتسکیسم« که »لمپن های فاقد ایدئولوژیک اند« کیانند؟ 
ایـن کشـور هـای معین کدام هاانـد؟ البته می دانیم که در کشـورهایی مثل ایران، ترکیه، چندین کشـور 
آمریکای التین و در جنبش انقالبی خلق عرب تا حدی گرایش های به دور از اندیشـه ی مائو تسـه دون 
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وجود داشته و گروه هایی با خط مشی های نادرست در پیکارند که موجبات آن را عوامل خاصی تشکیل 
می دهد که فعاًل جای بحثش نیست؛ ولی، سخن اینجاست که به نظر ما مبارزان مذکور در مجموع ضد 
امپریالیسـم و سیاسـت های سازش کارانه بوده و سـمبول تابناک رزم جویی و از پا ننشستن خلق خویش 
هستند. چه بسیار دیده شده که این مبارزان دلیر در جریان نبرد با دشمنان به مواقع و نقاط نظر صحیح 
مارکسیستیـ  لنینیستی دست یافته و راه شان را با پیروزی های وسیعتری می پیمایند. بر این رزمندگان 
به سادگی بر چسپ »ریزه خواران خوان تروتسکیسم« و »تروریست« و غیره را زدن تنها از وجدان تیره ی 
شما »رهبران« برمی آید. ممکن است انقالبیون و مارکسیستـ  لنینیست ها حق داشته باشند با مبارزه ی 
آنان برخورد انتقادی با صمیمیتی رفیقانه نمایند که به طور حتم نتیجه اش هم سودمند خواهد بود؛ اما چند 
تن اپورتونیست، خائن به انقالب با آن گذشته و روحیه ی معلوم الحال از شما »رهبران« را به این مسئله 
چه کار؟ بین شما »رهبران« بورژوا و آن افراد فاصله ای بسیار موجود است. اگر به فرض زمینه ی »ورود 
کاالهای« آن مبارزان در کشور ما مهیا هم باشد، شما »رهبران« و تمامی دنباله روان تان حتی ظرفیت 

»خرید« آن »کاالها« را هم ندارید.
در جایی از مقاله طبع ادیبانه ی نویسنده شکفته و همان کسانی که در یک صفحه پیش تر با کلمات 
»تروریسـت«، »آوانگاردیسـت«، »رفرمیسـت« و غیره زیر حمالت خشـن واقع شـده بودند، این چنین 
مورد دلجویی و مالطفت رهبروار قرار گرفته اند: »روشنفکران پیشتاز هرات این تجلی گاه سنن گرامی 
انقالبـی، در فـروزان نگهداشـتن شـعله ی پیکارجویـی و رزمندگی همواره نقش برجسـته و درخشـانی 
داشـته و راهپیمایان راه شـعله، آنان را همیشـه هم رزمان فداکار و صمیمی و راسـتین خویش دانسـته، 
نبایـد خاطـره ی پر فروغ نبردهایی را که دوش به دوش هم انجام داده ایم به دسـت فراموشـی بسـپاریم. 
روشـنفکران پیشـتاز هرات...« نمی دانیم جواب مخاطبین اصلی به این رشـوه های لفظی طفالنه چه 
خواهد بود؟ اما ما به نوبه ی خود الزمست بگوییم: این فروزان نگهداشتن های »شعله ی پیکارجویی و 
رزمندگی راهپیمایی های راه شعله« و غیره عملیات پهلوانانه ارزانی شما »رهبران« و سلسله جنبانان تان 
باد! درباره ی »نبرد«های شـما چیزی نمی گوییم. رفقا و خوانندگان قضاوت می توانند که آن »نبرد«ها 
چه سـهمگین بوده و چقدر »فروغ« داشـته اسـت. ولی راجع به خاطره ی روزهای »همدوش« بودن با 
شـما باید گفت که از نظر ما نزد هر رفیق انقالبی و آگاه، خاطرات دوران به اصطالح »شـعله ای« بودن 
خاطره هایی ست منفی، غیر انقالبی و عبرت انگیز و به هر حال چیزی نیست که به آن بالید و ناز کرد و 
به رخ کشید؛ کاری که »رهبران« می کنند. باید از آن خاطره ها به مثابه ی درس های منفی آموزنده پند 
گرفت و با پرکردن جایشان یادبودهای انقالبی رضایت بخش خاطره های مذکور را »به دست فراموشی 
سپرد.« این بود اشاره ای به برخورد اپورتونیستی ناشی از ایدئولوژی ضد پرولتری »رهبران« به دو گروه 

از مخالفان. ولی زمانی که اختالف نظرهای ما با »جریان دموکراتیک نوین یعنی شعله ی جاوید« مطرح 
گردید؛ ابتدا فکر می کردیم با افراد صادق و عادی ای روبه رو هستیم، اما به تدریج و به خصوص هنگامی 
که »رهبران« با دستپاچگی اسنادی از »سازمان ج.م« را در اختیار ما گذاشتند و نیز مطالبه ی عضویت 
را در آن پیش کشیدند دریافتیم که ما با »سازمانی« که چند تنی معروف »رهبر« و سایرین هم »کادر«ها 
و اعضایش هستند، سروکار داریم که ننگی باالتر از شنیدن و پذیرفتن انتقاد برایشان وجود ندارد و اگر 
مواقعی هم نرمش به خرج می دهند به خاطر سوءنیت و تزویر است. بناًء با توجه به این که جروبحث زیادتر 
با آن ها سادگی و اتالف وقت است، تصمیم گرفتیم طی افشا و طرد اپورتونیسم »شعله ی جاوید« هر چه 
زودتر مرز میان خود و آن را دقیق روشـن سـازیم. چهره ی منافقانه  ی »رهبری« در برخورد با مخالفان 
برای ما عیان تر گشت. آنان به جای هر گونه شیوه ی اصولی، به دروغ پردازی و دشنام های رکیک نسبت 
بـه مـا روی آوردنـد. لیکن این امر برای ما که ماهیت ایدئولوژی ضد پرولتری »رهبری« را می دانسـتیم 
نـه غیرمنتظـره بـود و نه تعجب آور. نظر به خیانتـی که »س.ج.م« به امر انقالب میهن ما مرتکب شـده 
این گونه برخوردهای ناشرافت مندانه شان با ما و دیگران در حکم هیچ است. مدتی که از مبارزه ی ما با 
آنان گذشـت، از افراد زیادی و بعضًا وابسـته به این »سـازمان« بی تکیه گاه، شنیدیم که صدای مخالفت 
با »رهبری« را سر داده اند. ما به سهم خویش از این امر خوشحال خواهیم بود؛ اگر بدانیم که مخالفت 
آنان با »رهبری« از موضع ضد اپورتونیستی می باشد. ما دست هر رفیق و گروهی را که در مجموع آن 
را انقالبی تشـخیص دهیم می فشـاریم. در مبارزه ی نابودکننده، علیه رویزیونیسـم و زدودن آثار خیانت 
»رهبری« شعله ی جاوید، باید بر ضد هرگونه روحیه ی سستی و بی اعتمادی و بدبینی و یأس که موجب 
تضعیف جنبش و عماًل به سـود ارتجاع اسـت، برخاسـت و آن ها را از میان برداشت. اکنون شعار بزرگ 
وحدت مارکسیستـ  لنینیست ها در دستور روز است. اما نیل به یک وحدت اصولی و آهنین که نیازمند 
آنیم بدون یک مبارزه ی ایدئولوژیک و سیاسی و از میان بردن کوچکترین مرزها در این دو ساحه، ممکن 
نیست. مبارزه ی ایدئولوژیک نمی تواند و نباید به تضعیف روحیه منجر گردد. زیرا تا طبقات مختلف وجود 

دارند، اختالفات درون مارکسیستـ  لنینیست ها ناگزیر موجود می باشد.
ما طرفدار جدی مبارزه ی ایدئولوژیک و سیاسی مثبت و اصولی در درون نیروهای جنبش کارگری 
جهت رفع کمبودها و نواقص کار و ایجاد وحدت محکم و اصولی مارکسیسـتـ  لنینیسـت ها هسـتیم. 
انگلس گفت: »وحدت و یکپارچگی تا زمانی که امکان پذیر باشد، امر بسیار نیکویی است؛ ولی چیزهای 
دیگری نیز مافوق وحدت و یکپارچگی وجود دارد. سبک مبارزه ی ایدئولوژیک ما باید مبتنی باشد بر رشد 
آگاهی توده ها، تربیت شـان و ایجاد زمینه برای داوری شـان در تشـخیص درست و نادرست موضوعات 
مورد بحث و مشی ها. بحث ها باید در رابطه با مسائل جنبش و وظایف عملی انقالب کنونی میهن ما بوده 
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و نباید به صورت بحث های صرفًا روشنفکرانه و رقابت ناسالم به مفهوم غلبه بر حریف و توأم با روحیه ی 
گروه پرستی درآید.«

بگذارید در این مقطع مشـخص مبارزه تمام کمونیست های انقالبی کشـور، »س.ج.م« را از جهات 
ایدئولوژیک، سیاسی و تشکیالتی و سبک کار مورد بررسی و دقت قرار داده و با شور و حرارت به نوسازی 
خویـش بپردازنـد تـا با انجام همه ی این هـا به مثابه ی آن »چیزهای دیگر مافوق وحدت« قادر باشـند به 
وحدت انقالبی پرتوانی رسـیده، در راه سـرنگونی امپریالیسـمـ  سوسیالیسـم، امپریالیسمـ  فئودالیسم و 

سرمایه داری بروکراتیک، پیشاهنگ شایسته ی خلق زیر ستم خود گردند.

نتیجه
مبارزه ی اصولی ایدئولوژیک و سیاسـی کمونیسـت ها علیه تمام افکار ضد مارکسیسـتـ  لنینیستی 
هیچـگاه اهمیـت و مبـرم بودنش را از دسـت نداده و بالعکس ضامن پیشـرفت و پیروزی در کار اسـت. 
مارکسیسـتـ  لنینیسـت های کشـور مـا در مبـارزه ی انقالبـی خویش علیه امپریالیسـم، فئودالیسـم و 
رویزیونیسم حزب »خلق« و »پرچم« نباید نسبت به اپورتونیسم »شعله ی جاوید«، اپورتونیسمی پنهان، زیر 
پرده ی اندیشه ی مائو تسه دون نیز بی تفاوت باشند. ما در این رساله کوشیدیم در حد درک خویش از مـ  ل 
ـ ا خط انحرافی »س.ج.م« و جریان »شعله ی جاوید« به رهبری آن را مورد بررسی قرار داده، و برداشت 

خود را از مسئله به عنوان وسیله ای جهت تفاهم و کمک متقابل در اختیار سایر رفقا بگذاریم.
نتایج بررسی را می توان ذیاًل خالصه کرد: 

1- در زمینه ی ایدئولوژیکی: سراپای رهبری »شعله ی جاوید« را ایدئولوژی خرده بورژوایی و بورژوایی 
می سـازد. به جای اندیشـه به خلق و رهنما قراردادن مـ  لـ  ا، اندیشـه به خود و روحیه ی قهرمان بازی و 
سوبژکتویسم بر آن ها مسلط بود که بر تمام فعالیت هایشان در زمینه های تئوریک و عملی سایه افگنده 

بود.
2- در زمینـه ی سیاسـی: با داشـتن ایدئولوژی خرده بورژوایی عمر »شـعله ی جاویـد« را برخوردها و 
سیاست های گاهی »چپ« و زمانی راست می ساخت؛ اما، در مجموع دارای مشی راست علنی، شهری 

و باقی ماندن در چارچوب روشنفکران بود.
3- در زمینـه ی سـبک کار: سکتاریسـم در برخوردهـای درونی و برونی، سوبژکتویسـم در زمینه ی 
برخورد با تئوری مارکسیسمـ  لنینیسمـ  اندیشه ی مائوتسه دون و الگو سازی در زمینه ی نویسندگی سبک 

کار سازمان را تشکیل می داد.
4- در زمینه ی تشـکیالتی: مشـی ایدئولوژیک و سیاسـی، خصلت یک سـازمان را تعیین می کند. 

»س.ج.م« با مشی ایدئولوژیکی و سیاسی ضد پرولتری خود از روز تأسیس در مجموع یک سازمان غیر 
پرولتریایی باقی ماند. قادر نشد م ـ ل ـ ا را در هر عمل مشخص خود به مثابه ی چراغ راهنما قرار دهد. 
قادر نشد پیوند فشرده با توده ها برقرار سازد و برعکس تا پایان در محدوده  ی روشنفکران باقی ماند. قادر 

نشد اصل انتقاد و انتقاد از خود را با وجود اشتباهات عدیده ی غیر قابل انکار به کار بندد.
مارکسیستـ  لنینیست های انقالبی بدون داشتن مشی صاف و مبرا از هرگونه انحراف و نشانی به دور 
از اندیشه ی مائو تسه دون، نخواهند توانست، موانع بر سر راه انقالب را برداشته و خلق را در نابودکردن 
دشمنانی مثل امپریالیسمـ  سوسیالیسم، امپریالیسمـ  فئودالیسم و سرمایه داری بروکرات رهبری نمایند.
با طرد اپورتونیسم در راه انقالب سرخ به پیش رویم!
گروه انقالبی خلق های افغانستان
بهار 1352
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چند انتقاد بر جزوه ی
»با طرد اپورتونیسم در راه انقالب سرخ به پیش رویم»

مـا بـه منظور انقالب کردن با خلق خویش پیمان بسـته ایم و دریـن راه خدمت به خلق و انقالب هرگز از 
انتقادوانتقاد از خود، هراسی به دل نخواهیم داشت. این را رفیق مائو تسه دون مکرر در مکرر آموزش داده 
است. لنین کبیر می گفت: »برخورد یک حزب سیاسی با خطاهای خود یکی از مهمترین و مطمئن ترین 
معیارها برای جدی بودن یک حزب و انجام واقعی وظایف آن نسـبت به طبقه و توده های زحمتکش، 
اعتراف آشـکار به خطا، فاش کردن علل آن، تجزیه و تحلیل شـرایطی که موجب آن شـده اند و بررسـی 
دقیق وسـایل رفع آن ها. این اسـت نشـانه ی مشـخص یک حزب جدی. این به معنای انجام وظیفه آن  

است به معنای پرورش و تربیت طبقه و سپس توده ها.«
طی کمتر از دو سـالی که از انتشـار جزوه ی »با طرد اپورتونیسـم در راه انقالب سـرخ به پیش رویم« 
می گذرد، خوشـبختانه عده ای از رفقا با مطالعه ی عمیق و نقادانه ی آن نکاتی را قابل انتقاد تشـخیص 
دادند که اینک با وقوف به این امر که هنوز جمالت و کلمات نادقیق دیگری هم در آن نوشته ی ما وجود 
دارد، بخش برجسته تر انتقادات مذکور را منتشر می سازیم و امیدواریم در آینده در پرتو م . ل . ا و توجه 
رزمنده ی رفقا بیش ازپیش کمبودها و اشتباهات را شناخته به انتقاد از خود در زمینه ی نشریات و سایر 

فعالیت ها موفق گردیم.
 :1

در صفحه ی 28 جزوه آمده : »تنها هنگامی که حزب کمونیست قادر گردید با بینشی مارکسیستیـ  

لنینیستی پیوندی عمیق با کارگران و دهقانان برقرار ساخته آنان را تحت رهبری خود درآورده و بدین سان 
استخوان بندی جبهه را بر اساس اتحاد مستحکم کارگران و دهقانان پی ریزی نماید، آن گاه بورژوازی 

تالش های خود را عبث دانسته به رهبری حزب پرولتریا تن می دهد.«
از جمله ی فوق این طور برمی آید همین که اسـتخوان بندی جبهه تأمین شـد، بورژوازی تالش های 
خود را عبث دانسـته به رهبری حزب کمونیسـت تن می دهد. این فکر درسـت نیسـت. زمانی که حزب 
کمونیست به مرحله ای از مبارزه رسید که ایجاد جبهه ای وسیع از خلق های کشور مخصوصًا بورژوازی 
ملی در دستور کارش قرار گرفت، بورژوازی ملی بر اساس منافع خاصش با استقالل ایدئولوژیک، سیاسی 
و تشکیالتی خود در جبهه شرکت می کند. ولی از همان زمان شرکت تا هنگام به قدرت رسیدن پرولتریا 
و از آن پس تا موجودیت طبقه و عناصر بورژوازی در پی عملی ساختن منظورشـ  تصرف قدرت سیاسی 
ـ می باشد. یعنی تا تأسیس دولت پرولتاریا بورژوازی می خواهد جنبش را تحت رهبری خود بکشد. بعد از 
آن در جامعه ی سوسیالیستی کوشیده و به بند و بست با عناصر ارتجاعی داخلی و خارجی به خاطر احیای 

سرمایه داری و نیل به »بهشت از دست رفته« می پردازد.
بدین ترتیب بورژوازی چه در درون جبهه ی متحد و چه پس از آن تا زمان موجودیتش بنا بر خصلتش 
که ناشی از موقعیت آن در تولید است از تالش های خود به درجات گوناگون و در شرایط مختلف دست 

کشیده و واقعًا به رهبری حزب پرولتاریا تن نمی دهد. 
به گفته ی رفیق مائو تسـه دون دوران سوسیالیسـتی، دوران تاریخی طوالنی اسـت که هنوز معلوم 
نیسـت کی بر کی پیروز می شـود. اما، شـیوه های علمی مبارزه علیه بقایای بورژوازی و ادامه ی انقالب 

تحت دیکتاتوری پرولتاریا آینده ی نوید بخش خلق را تضمین خواهد کرد.
2

در بخـش دوم جـزوه کـه در واقـع جمع بنـدی برخورد شـعله ی جاوید با جنبش های کارگری کشـور 
ماست، مطلب طوری بیان شده که در مجموع به خواننده به درستی این استنباط دست می دهد که ما 
در برخورد با جنبش کارگری معتقد به مراحل مبارزه ی طبقه ی کارگر هستیم؛ یعنی این که گویا نخست 
باید مرحله  اقتصادی باشد و سپس سیاسی و مرحله مبارزه ی اقتصادی الزم است در همان حدود باقی 
ماند و نباید صبغه ی سیاسی به خود بگیرد. در مبارزات اعتصابی، خواسته ای که اکثریت جهت تحقق آن 
ایستاده اند اگر اقتصادیست نباید به آن بدون توجه به سطح، روحیه و مرحله ی مبارزاتی صبغه ی سیاسی 
بخشید. »ولی همه ی این پیش شرط ها و مقدمات مستقیمًا وابسته است به پیروزی مبارزات اقتصادی و 
صنفی در محل های کار.« )صفحات 34 و 35 جزوه( این درک نادرست به مثابه ی سیاستی مشخص 
که می تواند رهنمودی برای آینده باشد جلوه می کند. داشتن سیاست صحیح نسبت به جنبش کارگری 
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ضامن درستی سیاست های ما در قبال مسائل جنبش های توده ای، تبلیغ و ترویج، افشاگری های رژیم، 
ایجاد حزب، مسائل سازمانی و غیره خواهد بود. می کوشیم در فرصت های بعدی نظر خود را درباره ی 
مسائل مختلف و من جمله مبارزات کارگری حتی االمکان مفصل ارائه نماییم. در اینجا با توجه به نکات 

اشتباه آمیز فوق نظر خود را تصحیح می کنیم:
گروه های مارکسیستیـ  لنینیستی پس از حل یک رشته وظایف ایدئولوژیک، سیاسی و تشکیالتی 
به خاطر تأمین یک استحکام نسبی درونی باید پیوند با توده های خلق )به خصوص کارگران و دهقانان( و 
شرکت در مبارزات آن ها را به عنوان وظیفه ی اساسی در دستور کار خویش قرار دهند. مشخصًا در رابطه 
با کار در میان کارگران طبقاتی برآنیم که مارکسیسـتـ  لنینیسـت ها باید به محالت و مجامع کارگری 
رفته به سیاسـی سـاختن و ارتقای سـطح آگاهی آنان و ایجاد هسـته ای از آگاه ترین و پر شورترین شـان 
همت گمارند. چنان که درین جریان زمینه ای برای جنبشی )هر انگیزه ای که داشته باشد( فراهم آید، 
آن گاه مارکسیسـتـ  لنینیسـت ها مؤظف به دامن زدن ]و[ وسعت دادن جنبش اند. یعنی آن انگیزه ها را 
برجسـته و عیان تر سـاخته بخشهای وسیعتری از توده ی کارگر را جلب نموده با فراتر رفتن از چارچوب 
انگیزه ها و خواست های خودبه خودی دست به افشاگری های اقتصادی زده به تشریح علل اساسی فقر و 
مظالم و وحشیگری اقلیت حاکم پرداخته، راه واقعی نجات خلق را نمایانده و بدین ترتیب جنبش را سمت 
انقالبی دهند. مبارزه ی اقتصادی اهمیت معین خودش را دارد؛ اما، این هنوز مبارزه ای در محدوده ی 
روابط کارگران با کارفرمایان است نه آن چنان مبارزه ای که مارکسیستـ  لنینیست ها به حیث عنصر آگاه 
خواهانند. مارکسیستـ  لنینیست هاست که این مبارزه را از حدود مسائل داخل فابریکه ی )اقتصادی و 
صنفی( به درک طبقه ی کارگر از مسائل اصلی انقالب و جنبش کمونیستی باال برند و خالصه جنبش 
را از سطح اقتصادی و صنفی آن به سطح سیاسی و انقالبی بکشانند. محدودماندن در همان مبارزه ی 
صنفی و اقتصادی در آخرین تحلیل به مفهوم هنوز اسارت پرولتاریا به وسیله ی  ایدئولوژی بورژوازیست. 
زیرا جنبش خودبه خودی طبقه ی کارگر بدون نقش عنصرآگاه جز به دستاوردهای بی ارزش اقتصادی و 
سندیکالیسم نمی انجامد. لیکن مارکسیستـ  لنینیست ها به عنوان عنصر آگاه آن، آگاهی را به کارگران 
انتقال می دهند که در نتیجه به دگرگونی ریشه ای جامعه بیندیشند. لنین گفت: »مختصر کالم این که، 
سوسیالـ  دموکراسی انقالبی مبارزه برای اصالحات را مانند جزیی در مقابل کل، تابع مبارزه ی انقالبی 

در راه آزادی و سوسیالیزم می نماید.« 
البته دوام و پیشـرفت آن فعالیت های معین در مجامع کارگری ارتباط می گیرد به برخورد سـنجیده 
و رعایت شدید مخفی کاری تا کار تبلیغی و ترویجی و تشکیالتی به درستی ادامه یافته و کارگران جلب 
شده در صفوف تشکیالت مارکسیستیـ  لنینیستی طی انجام سایر وظایف انقالبی بر اساس مشی عام 

انقالب دموکراتیک نوین تحت امکانات مساعد، جهت پیوندیابی با دهقانان در روستا گسیل شوند و به 
این صورت در آگاه و بسیج  کردن نیروی عمده ی انقالب میهن و تدارک و شروع مبارزه ی مسلحانه به 

رهبری حزب کمونیست سهم خود را ادا نمایند.
بد نیسـت همین جا توضیح دهیم که انتقاد از خود، درین مسـئله نمی تواند دلیلی بر درسـتی برخورد 
»شعله ی جاوید« با جنبش های کارگری و من جمله اعتصاب کارگران جنگلک تلقی گردد. زیرا جریان 
مذکور همچنان که بررسـی شـده، اساسـًا دارای مشی و دید غیر مارکسیستیـ  لنینیستی بود و بنابراین 

برخوردش با جنبش های کارگری هم نمی توانست در خدمت راه انقالب کشور ما باشد.
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مسائل اکرم یاری

اکرم یاری در تاریخ چپ افغانستان یک استثنا بود. با این حکم شاید همه ی چپ های افغانستانـ  البته 
به استثنای هواداران خلق و پرچم و به ویژه آن ها که میراکبر خیبر را یک استثنا می دانندـ  موافق باشند. 
یاری آن نقطه ی اتکایی سـت که در تاریخ به دنبالش می گردیم. نه به این دلیل که بنیان گذار سـازمان 
 به این دلیل که خط عبدالرحمان محمودی را پی گرفت، در مبارزه اش علیه 

ً
جوانان مترقی بود، نه صرفا

طبقه ی حاکم و به نفع محرومان و زحمتکشان از هیچ اقدامی دریغ نورزید، حتی نه تنها به این خاطر 
که زندگی پردرد و مشقت و بیماری جان فرسایش را همواره به هیچ می گرفت و در آخر نیز در زندان 
جنون حفیظ الله امین تیرباران شد )1358(، بلکه به خاطر میراث فکری و آنچه که از لحاظ نظری از 
خود برجای گذاشت برای من و به باور من یک نقطه ی اتکاست. کافی ست به دست نوشته های ناقص 
و نهایی ناشده ی وی نگاهی بیاندازید تا به تکینگی او در میان کلیه ی چپ گرایان افغانستان پی ببرید. در 
دورانی که کلیاتی چون انقالب، امپریالیسم، سوسیالیسم علمی، فئودالیسم، کاپیتالیسم و حزب ورد 
زبان همگان بود، این یاری بود که از مفهوم عشق، دیالکتیک و مرگ دم می زد و در نظرش مارکسیسم 

فراتر از جنگ درون حزبی و مبحث ساده سازی شده ی اختالف طبقاتی بود. 
 زیر تأثیر آثار هگل قرار 

ً
در برخورد اولیه با این دست نوشته ها تصور می شود که نویسنده  مستقیما

داشـته اسـت. تا این که اندک اندک و با اصرار خود یاری، به این نتیجه می رسیم که او هگل را از زبان 
مائو پی گرفتهـ  حتی بدون این که نامی از هگل بیاورد. دست کم از لحاظ تنوع و پیوستار موضوعی و 
نتایجی که از روش کارش به دسـت می آید، می توان ادعا کرد که یاری مائو را خوب خوانده و خوب 
شناخته بودـ  آن هم مائوی »درباره ی تضاد« و »نمونه هایی از دیالکتیک«. ما در اینجا می کوشیم یاری 

را هم با مائو و هم با هگل بخوانیم و این خوانش را نیز از البه الی آثار سایر مارکسیست ها عبور دهیم. 
کل نوشته های تا کنون موجود یاری را می توان به دو بخش تقسیم کرد و البته این تقسیم بندی را زیاد 
جدی نگرفت: بخش نخست نوشته های حزبی یاری ست که به نظر به مزاج هم حزبی هایش چندان 
بد نمی خورده است. بخش دوم کوته نوشته هایی است که من آن ها را »تأمالت دیالکتیکی غیرحزبی« 
می نامم. تصورم این است که »انقالب و مسئله ی ملی«، »مبارزه ی آشتی ناپذیر با اپورتونیست ها« و 
»دشـمن عمده، تضاد عمده در جامعه اسـت« مربوط به بخش نخست و »غرض«، »عشق نوعی از 
احساس است، ولی چگونه؟«، »مرگ«، »سکون نسبی ست و حرکت مطلق« و »مشی به ظاهر چپ 
و به باطن راست« متعلق به بخش دوم فعالیت های فکری یاری ست. نقاط پیوند میان آثار یک نویسنده 
ـ هر مؤلفیـ  بسیار زیاد است؛ اما اگر قرار باشد نقطه ی تفارق این دو بخش را دریابیم، شاید نکته ای 
پررنگ تر از کاربرد )تطبیق( روش وحدت و مبارزه ی اضداد هگلی به چشم نخورد: غرض پرولتاریا در 

برابر غرض بورژوا، مرگ در برابر زندگی، سکون در برابر حرکت، نمود در برابر وجود. 
ابتدا باید این نکته را روشن ساخت که لنینـ  بدون ارجاع مشخص به متنی از هگلـ  ادعا می کند 
که هگل با استفاده ی ابزاری و فرمیک از دیالکتیک به شدت مخالف بود و این مخالفت به نظر من، 
شـامل بخشـی از دست نوشـته های یاری و حتی برخـی از آثار مائو نیز می شـود. با این حـال باز هم 
دست نوشته های یاری بسیار ارزشمندند و می توان از آن ها به عنوان نقطه ی شروع بازگشت به ایده آلیسم 
آلمانی به ویژه هگل و از مسیر آن به شناخت مارکس و مارکسیسم بهره برد. میراث مارکسیسمـ  لنینیسم 
 گفتار لنینیسم بوده و مباحثی پیرامون امپریالیسم، حزب، دولت، طبقه ی 

ً
در افغانستان متأسفانه صرفا

 با مارکس و دست کم با مارکسیسم کسانی چون 
ً
پیشتاز کارگری و چیزهایی از این دست. ما اصوال

انگلس، لوکزامبورگ، لنین، تروتسکی، لوکاچ و گرامشی آشنا نشده ایم. به همین دلیل مارکسیسم را 
باید از لنینیسمـ  به ویژه لنین حزبیـ  جدا کرد. زیرا مارکسیسم به شدت با ایده آلیسم آلمانی گره خورده، 
با این که اقتصاد سیاسی انگلیس و سوسیالیسم فرانسوی را نیز در دل خود پرورانده است. در اینجا به 

دو نتیجه ی اساسی نزدیک می شویم: 
- تأکید چپ های افغانسـتان بر لنینیسـم به واسـطه ی نزدیکی شـان به لنین حزبی و دوری شان از 

مارکسیسم است. 
-برای نزدیکی به مارکسیسم و شخص مارکس باید به ایده آلیسم آلمانی و به هگل رجوع کرد. 

و یاری می تواند برای آیندگان نقطه ی آغاز اخذ این راهبرد باشد. در قطعه ای از این دست نوشته ها 
می نویسد که »دیالکتیک ماتریالیستی بر آن است که ما در شناخت پدیده ها و طبیعت از دو پروسه ی 
به هم پیوسته و متضاد می گذریم: از نمود به وجود و از وجود دوباره به نمود.« این حکم با این که چندان 
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دقیق نیست، اما به شدت هگلی ست. دستگاه سه گانه ی هگلی چنین شکلی دارد: 
1- منطق: 1. دکترین مفهوم، 2. دکترین ذات و 3. دکترین اصلی. 

2- طبیعت: 1. ارگانیک/کیمیا، 2. فیزیک و 3. مکانیک. 
3- فلسفه ی روح: 1. روح ذهنی، 2. روح عینی و 3. روح مطلق

که هر کدام از فصول روح نیز خود به سه گانه های ذیل تجزیه می شوند:
روح ذهنی: پدیدارشناسی، روانشناسی و انسان شناسی.

Ethical Life روح عینی: حق، اخالق و
روح مطلق: هنر، دین و فلسفه.1

 در کجای فلسفه ی هگل قرار می گیرد 
ً
می خواهیم بدانیم که یاری با استفاده از بیان مائوئیستی، دقیقا

و از کجا با ما سخن می زند. هگل برای تبیین قلمرو امر منطقی آن را طبق معمول به سه بخش تقسیم 
می کند: وجه انتزاعی )فاهمه(، وجه دیالکتیکی )عقالنی سلبی( و وجه نظرورزانه )اثباتیـ  ایجابی(. 

وجه انتزاعی: برای شناسایی وجه انتزاعی قلمرو امر منطقی باید به فیلسوف ایده آلیست دیگر یعنی 
کانت مراجعه کنیم. کانت در نقد عقل محض می نویسـد که »برای شناختن یک ابژه ضروری است 
که بتوان امکان آن را اثبات کرد )چه بر پایه ی شواهد تجربه درباره ی فعلیت آن، چه به نحو پیشینی از 
طریق عقل(.«2 به باور کانت »تجربه اولین محصولی ست که فاهمه تولید می کند، به این ترتیب که 
فاهمه بر روی ماده ی خام ادراکات کار می کند.«3 پس ما دریافت های حسی4 خود را به قوه ی ادراک 
خویـش می سـپاریم و نیـروی فاهمه ی ما بر روی مـاده ی خام ادراکات کار می کنـد و پس از ترتیب و 
بازسازی این دریافت ها برای آن ها حکم صادر می کند و ما بر اساس این حکم عمل می کنیم. آن دسته 
 از طریق تجربه گرفته می شوند، شناخت های پسینی )ماتأخر یا 

ً
از شـناخت های بشـری که منحصرا

تجربی( نامیده می شوند. کانت بر این باور است که از لحاظ زمانی، هیچ شناختی در ما بر تجربه مقدم 
 با تجربه آغاز می شود، اما این بدان 

ً
نیست و هر شناختی با تجربه آغاز می شود. »هرچند شناخت ما کال

 ممکن است که حتی شناخت تجربی 
ً
 از تجربه برآمده باشد. زیرا کامال

ً
معنا نیست که شناخت ما کال

ما ترکیبی باشد از آنچه ما به وسیله ی تأثرات دریافت می کنیم، و آنچه قوه ی شناخت خاص خود ما 

1. رک: سلسله درسگفتارهای حسام سالمت زیر نام »هگل خوانی«
2. نقد عقل محض، ایمانوئل کانت، ترجمه ی بهروز نظری، تهران: ققنوس، 1394، ص 54

3. همان، ص 69
4. اثــر یــک ابــژه بــر توانایــی بازنمایــی مــا، تــا جایــی کــه تحــت تأثیــر آن قــرار می گیریــم، احســاس اســت. آن شــهودی کــه از 
طریــق حــس بــا ابــژه مرتبــط می شــود، ]شــهود[ تجربــی ]حســی[ نــام دارد. ابــژه ی تعین نیافتــه ی یــک شــهود تجربــی ]حســی[ 

ــده می شــود. ــود نامی نم
همان، صص 101 و 102 

 تحریک شده است( از خود ایجاد می کند.«1 در اینجا کانت تأکید 
ً
)که به وسیله ی تأثرات حسی صرفا

دارد که بر پایه ی دو شرط اساسی ست که می توان از ابژه ها شناخت حاصل کرد: »یکی شهود است که 
از آن طریق ابژهـ  البته فقط در مقام نمودـ  داده می شود. دوم مفهوم است که از آن طریق تصور می شود 
که یک ابژه با این شهود مطابقت دارد.«2  کانت معتقد است که حساسیت تنها نوع ممکن شهود نیست. 
 از طریق فاهمه ی 

ً
اگر به یک شی نه به عنوان ابژه ی حواس بلکه به عنوان »شی فی نفسه« که منحصرا

محض تصور شده، بیاندیشیم، به چیزی به نام ذات معقول آن شی می رسیم. پس می توان نتایج عظیم 
شناخت شناسی کانت راـ  البته با سهل انگاریـ  چنین خالصه کرد: کانت جهان را دو وجهی می بیند؛ 
یکی آن طور که ما می شناسـیم و دیگری آن طور که به واقع هسـت. ما هیچ شناختی از واقعیت اصیل 
بیرونی کسب نخواهیم کرد و کلیه ی درک و دریافت ما به واسطه ی ساختار ذهن خود ماست و در واقع 
ذهن ما واسطی میان ما و جهان بیرون ذهنی است. از همین رو میان چیز چونان که هست و چیز چونان 
 با جهان نمودها و چیزها چونان که خود را 

ً
که خود را می نمایاند گسست بزرگی وجود دارد و بشر صرفا

می نمایانند سروکار دارد. پس به نظر کانت، شناخت در مرحله ی فاهمه توقف می کند؛ زیرا کار فاهمه 
شناخت است. در فلسفه ی کانت میان Reason و Understanding شکاف وجود دارد. این هگل 

است که Understanding را تا سطح Reason باال کشیده و در آن ادغام می کند. 
وجه دیالکتیکی: هگل که ایده آلیسـم خود )ایده آلیسـم مطلق( را از ایده آلیسـم کانت )ایده آلیسم 
سوبژکتیو( جدا می کند، بر این باور است که این جدایی در مرحله ی دوم یعنی وجه دیالکتیکی کامل 
می شـود: »مرحله ی اول، یعنی فاهمه، توسـط قوه ی تفکری مشـخص شـده اسـت که با مفاهیمش 
همچون اموری آشـکارا منفصل و )به تعبیر هگلی اش( »متناهی« رفتار می کند. بنابراین، فاهمه »به 
تعینات ثابت، و تمایز تعینی از تعین دیگر می چسـبد: و هر انتزاع محدودی از این دسـت را همچون 
امـری واجـد نوعی جوهر و وجـودی از آن خویش در نظر می گیـرد«... در مرحله ی دوم تفکر، یعنی 
مرحله ی دیالکتیکی است که فاهمه از این اشتباه باخبر می شود. این مرحله »رفع خود ذاتی این تعینات 
متناهی و گذارشان به متضادهای شان است...«3 بنابراین هگل بر این باور است که فاهمه قادر نیست 
بـر تضـاد درونی میان مقوالتـ  که به تبع نفی ذات انـگاری را در پی دارندـ  فائق آید. این ناکامی چه 
بسا شامل تمامی دوگانه انگاری های گسسته و مطلقی ست که تا زمانه ی خود هگل تداوم یافته بودند 
و به راه ها و شیوه های گوناگون توجیه می شدند: »انتزاعی و انضمامی، ایده آل و واقعی، واحد و کثیر، 

1. همان، ص 79
2. همان، ص 180

3. هــگل و پدیدارشناســی روح، رابــرت اســترن، ترجمــه ی محمدمهــدی اردبیلــی و ســیدمحمدجواد ســیدی، تهــران: ققنــوس، چ 
ســوم، 1396، صــص 73 و 74
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ضـرورت و آزادی، دولت و شـهروند، قانون اخالقی و منافع فـردی، اراده ی عمومی و اراده ی جزئی، 
عقل و سـنت، خدا و انسـان. هگل بر این باور اسـت که تقسـیم میـان کلی و فـردی در پس تمام این 

دوگانگی ها نهفته است.«1  
اگر از تشریح وجه نظرورزانه بگذریم و دوباره به حکم اکرم یاری بازگردیم، تأکید بسیار دقیق وی را 
می توانیم بیابیم؛ آنجا که می گوید: »... در شناخت پدیده ها و طبیعت از دو پروسه ی به هم پیوسته و 
متضاد می گذریم...« آنچه که هگل رد می کرد تمایز و تضاد مطلق و آنچه که تأیید می کرد، پیوستگی 
ضـروری در عین تضاد و تمایز درون ماندگار در عین پیوسـتگی ضـروری بود. به همین دلیل لنین در 
دفترهای هگل پیرامون منطق پیشـاهگلی می نویسد که »در منطق قدیم، هیچ گذار و تکامل )مفهوم 
و اندیشـه( وجود ندارد، هیچ »پیوسـتگی درونی و ضروری« تمامی اجزا و »گذار« از برخی اجزا به 

اجزای دیگر وجود ندارد. هگل دو شرط پایه ای را مطرح می کند: 
1- ضرورت پیوستگی )به تعبیر لنین: پیوستگی عینی تمامی جنبه ها، نیروها، گرایش ها و غیره ی 

سپهر معین پدیدارها.(
2- ظهور درون ماندگار تمایزات )به تعبیر لنین: منطق عینی و درونی تحول و تمایزات، قطبیت.(«2 
با این حکم دیالکتیک در نظر لنین مساوی سـت با »درک تضاد در وحدت خویش«. با اشـارات 

پی هم به لنین می کوشیم دیالکتیک هگلی را مشخص تر سازیم. 
»چه چیزی دیالکتیک را می سازد؟ 

وابستگی متقابل مفاهیم  
وابستگی همه ی مفاهیم بدون استثناء  

گذارهای مفهوم از یکی به دیگری  
گذارهای همه ی مفاهیم از یکی به دیگری بدون استثناء  

نسبیت تضاد بین مفاهیم...  
همانندی اضداد بین مفاهیم.«3  

»دیالکتیک به طور کلی عبارت است از نفی نخستین گزاره، و جایگزینی با دومین گزاره )در گذار 
نخستین به دومین و در اثبات پیوند نخستین با دومین و غیره(. دومین ]گزاره[ می تواند محمول نخستین 
 کرانمندی بی کران است، یگانه کثیر است، فردی کلی است.«4 »تقسیم شدن 

ً
گزاره قرار بگیردـ  مثال

1. همان، ص 79
2. دفترهای فلسفی )دفترهای هگل(، والدیمیر ایلیچ لنین، ترجمه ی حسن مرتضوی، تهران: روزبهان، 1392، ص 78

3. همان، ص 207
4. همان، ص 233

یک کل واحد و شـناخت از بخش های متضاد آن... ذات دیالکتیک اسـت.«1 این تقسیم کل واحد به 
بخش های متضاد همان فرمول معروف مائویی تقسیم »یک به دو« است و آن طور که مائو در گفت وگو 
درباره ی مسائل فلسفه توضیح می دهد، برآیند اجتماعی چنین تقسیمی مبارزه ی دائمی  طبقاتی ست. 
حتی در شرایطی که تضادهای معینی حل گردند، این مبارزه باید از نو پدیدار شود.«2 زیرا »وحدت 
اضـداد مشـروط، موقتـی، گذرا و از این رو نسـبی اسـت، در حالی کـه مبارزه ی اضداد مطلق اسـت 
همان گونه که تکامل و حرکت مطلق است. بنابراین تعادل موقتی است و می تواند به هم بخورد و این 
مسئولیت ماست که با گذشت هر روز تعادل استوارتری را به دست آوریم.«3 اکنون می توانیم پاره هایی 
از گزاره های اکرم یاری را به ویژه از بخش دوم فعالیت فکری اش یعنی »تأمالت دیالکتیکی غیرحزبی« 

کنار هم بگذاریم تا نسبت شان با دستگاه فلسفی هگل مشخص تر شود: 
- غرض سیاسی خود یک تضاد است. 

- غرض طبقه ی پرولتاریا درست ضد غرض بورژواست. 
- ماهیت غرض پرولتاریا، نفی هرگونه غرض است. 

- خود پرولتاریا نفی خود را در بر دارد. 
- مفهوم خدا عالی ترین غرض شخصی تجرید شده ی بورژوازی است. 

- ولی تجرید پرولتری سیاسـت، تجریدی بامحتواسـت. تجریدی سـت که خود، هـر آن با خود 
برمی خورد و از هر برخورد، بهتر خود را می شناسد. 

- تا هنگامی که مالکیت خصوصی وجود دارد، هر خود جز خود دیگر است. یعنی انسان از خود 
بیگانه اسـت. با انسـان دیگر تضاد دارد. بنابرآن وحدت انسانیت به صورت تجرید و به شکل تجرید 

ازخودبیگانه یعنی تجرید خود مستقل و غیروابستهـ  خداـ  ظهور می کند. 
- سکون نسبی است و حرکت مطلق. 

- دیالکتیک ماتریالیستی بر آن است که ما در شناخت پدیده ها و طبیعت از دو پروسه ی به هم پیوسته 
و متضاد می گذریم: از نمود به وجود و از وجود دوباره به نمود.  

چنان که دیده می شـود، این گزاره ها برجسـتگی هایی اند که از فلسـفه ی روح هگل بیرون زده اند. 
بخشی به انسان شناسی و اخالق و بخشی دیگر به دین و فلسفه مرتبط اند. اما مشخصه ی بارز تمام شان 
دیالکتیک است. چه در مبحث غرض و چه در قطعه ی عشق، یاری رویکرد کل به جز مائوئی و افشای 
تضاد میان اجزاء متمایز را اخذ کرده است. با این حال همان طور که در ابتدا گفتیم، پرواضح است که 

1. درباره ی دیالکتیک، والدیمیر ایلیچ لنین، ترجمه ی حسن مرتضوی، تهران: روزبهان، 1392، ص 325
2. رک: گفت وگو درباره ی مسائل فلسفه )1964(، مائو زدون، ترجمه ی شهاب آتشکار، نشر انترنتی: میر، 1394 

3. نمونه هایی از دیالکتیک )تفسیرهای مجرد(، مائو زدون، نشر انترنتی، بی نا، بی تا
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نگاه یاری به هیچ کدام این هاـ  خدا، دیالکتیک ماتریالیستی، حرکت، انتزاع و انضمام و وجود و نمود 
ـ دقیق و مشرح نیست و این عدم دقت و نبود پیوستار حساب شده و گام به گام میان مقوالت و مفاهیم 
طرح شـده، اکثر قریب به اتفاق روشـنفکران راست و چپ افغانستان را دربر می گیرد. به همین دلیل 
است که باز باید به هگل و ایده آلیسم آلمانی رجوع کنیم تا سرانجام یکی از ما و یا آیندگان ما، به این 
پیوستار مفهومی و این بستر بزرگ هگلیـ  مارکسی دست یافته و آن را ازآن خود سازد و به کار بندد. این 
کار را لنین غیرحزبی، بسیار پیش از لوکاچ و دیگران انجام داد و با پشت کردن به کتاب »ماتریالیسم 
و امپریوکریتیسیسم« نوشت که »درک کامل سرمایه ی مارکس، به ویژه فصل اول آن، بدون مطالعه و 
فهم کل منطق هگل غیرممکن است. در نتیجه، هیچ کدام از مارکسیست های نیم قرن گذشته مارکس 

را درک نکرده اند.«1 
از آنجا که یاری معتقد است »صداقت انطباق تفکر ذهنی با حقایق عینی جامعه است«، ما نیز به 
طور خالصه سنجشی از فعالیت های یاری در عرصه ی پراتیک )مواجهه نظرورزانه با حقایق عینی( به 
دست می دهیم تا صداقت و همزمان آینده نگری وی را به اثبات برسانیم. در اینجا باید به بخش نخست 
دست نوشته هایش یعنی مقاالت »انقالب و مسئله ی ملی«، »مبارزه ی آشتی ناپذیر با اپورتونیست ها« 
و »دشمن عمده، تضاد عمده در جامعه است« رجوع کنیم. البته تأکید اساسی بر مقاله ی بسیار مهم 
»انقالب و مسئله ی ملی« است. یاری پس از نقد کمابیش دقیق تاریخ معاصر افغانستان، به وضعیت 
اجتماعی و تضاد طبقاتی در نیمه ی دوم قرن بیستم می پردازد و با استفاده از تاکتیک مائوئیستی »انتقاد 
از خود« چنین می نویسد: »علت اساسی ازهم پاشیدن جریان شعله، جای بازنکردن آن در دهات بود.« 
یاری مائوئیسـت همانند مائو بر این باور اسـت که »مرکز فعالیت های انقالبی در دهات است.« این 
فعالیت ها می تواند به شیوه ی »مخفی کاری« و سازمان دادن دهقانان در انواع »اتحادیه ها« و »تشکل 
نامرئی نیروی مسلح« در میان ایشان باشد؛ »زیرا دولت مسلح را فقط می توان با خلق مسلح پاسخ 
گفت.« اما نکته ی بارز و بدیع سخن یاری در انگشت گذاشتن بر روی مهمترین نیروی انقالب یعنی 
کارگران است: »کارگران افغانی از لحاظ اجتماعی به علت رشد نیافتن سرمایه ی صنعتی و به علت 
این که تولید صنعتی در تولید عمومی کشـور نقش الزمی و قاطعی را کسـب نکرده اسـت، به نیروی 
واقعی طبقاتی مهم بدل نشده اند.« و این چیزی ست که همین اکنون نیز من و اسماعیل سراب به آن 
باورمندیم و بارها با رفقای دیگر هم در موردش حرف زده ایم که دست کم در افغانستان نمی توان واژه ی 
کارگر را به پرولتاریای صنعتی تقلیل داد و بنا بر آنچه که یاری می گوید، ناگزیریم در شرایط کنونیـ  
دسـت کم در کوتاه مدتـ  به همان واژه ی توده )خیل عظیمی از مردم و اقشـار گوناگون خرده بورژوا، 

1. دفترهای فلسفی، )دفترهای هگل(، والدیمیر ایلیچ لنین، ترجمه ی حسن مرتضوی، تهران: روزبهان، 1392، ص 190

کارگران صنعتی، دهقانان کم زمین، کشتمندان، دامپروران و حتی دستفروشان( اکتفا کنیم. بنابراین، 
دیگـر نه می تـوان همانند مارکس به لمپن پرولتاریا بدگمان بود و نه همچون لنین، دهقانان را مشـتی 
کشاورز وابسته به زمین دانست که خوی سنتی و ارتجاعی شان به عنوان اهرمی بازدارنده در برابر شیوع 

انقالب عمل می کند.1 
پیشـگویی دیگـر یاری کـه در حال حاضر مصادیـق اش را در جامعه ی نولیبـرال کنونی به وضوح 
می بینیم، این است که »خواست روشنفکرانه بدون پشتوانه ی توده ای، نیروی واقعی نیست.« من این 
حکم را گسترده تر می کنم: خواست روشنفکران های که در پس پشتش، سخن از حقیقت، مسئله ی 
 تبدیل به نیرو نمی شود و ادعایی پوچ، توخالی 

ً
 و اساسا

ً
اختالف طبقاتی و اراده ی توده نهفته نباشد، اصال

و نمایشی سـت. این نمایش را در آثار نویسـندگان و روشـنفکرانی که آگاهانه یا ناآگاهانه آفت بنیادین 
جامعه ی طبقاتی و زیست غیراخالقی در نظام سرمایه داری را به معضالتی چون تبعیض قومی، زبانی، 
بنیادگرایی دینی و چیزهایی از این دست تقلیل می دهند می توان به راحتی شناسایی کرد. به همین دلیل 
است که با این که اکرم یاری از لحاظ بینش مائوئیستی رجوع به روستا، بسیار به طاهر بدخشی نزدیک 
می شـودـ  البته بدون آن که از وی نامی ببردـ  اما در کل رویکرد سـتم ملی را پادرهوا می داند. زیرا این 
رویکرد سیاسـی، به بهانه ی واقع بینی و حتی بومی سـازی نظریه ی مارکسیسـتی، اختالف قومی را به 
جای اختالف طبقاتی می نشاند. یاری می نویسد: »روشن است که شعار ستم ملی هیچ وجه مشترکی 
با مارکسیسم ندارد.« چرا که »مارکسیسم حکم می کند که در اساس هر مسئله ی ملی، ستم طبقاتی 
نهفته است.« یاری معتقد است که اساس رویکرد ستم ملی بر پایه ی رویزیونیسم چپی گذاشته شده 
است و این رویزیونیسم به باور من، کاریکاتوری از اسالم و مارکسیسم و تاریخ افغانستان به دست داده 
که نمود آن را در دفاعیه ی طاهر بدخشـی و بیش از آن در سلسله شـماره های نشـریه ی »میهنـ  ارگان 
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برنامه ی عمومی انقالب دموکراتیک توده ای را چنین خالصه کرد:
- زمین از آن دهقانانی که روی آن کار می کنند. 

- تشکیل حکومت دموکراتیک توده ای به رهبری طبقه ی کارگر و اتحاد با دهقانان. 
این برنامه در آن دوران پاسخی همه جانبه و دقیق محسوب می شد. هم ردیه ای بود بر جریان ستم 
ملی، هم به طرح اصالحات ارضی خلق و پرچم شانه می زد و هم به بیانی مائوئیستی، دهقانان را در 
طراز کارگران قرار می داد. نکته ی جالب توجه گسسـت میان گفتار خلق و پرچم با قلم یاری سـت. 
برخالف تأکید اکید خلق و پرچم بر تشکیل حزب، قدرت حزب و دولت حزب، یاری محتاطانه از 
 به 

ً
 و قطعا

ً
حزب دم می زند و لزومی نمی بیند که مسیر تشکیل »حکومت دموکراتیک توده ای« را حتما

اکرم	یاری1»حزب« زیر هر نامی پیوند بزند.

غرض

خدمـت	بـه	خلق	در	هر	امر	کوچـک	زندگی	در	یک	جامعه	ی	طبقاتـی،	نمی	تواند	هدف	اصلی	یعنی	
آزادی	2	انسان	را	برآورد.	چون	در	یک	جامعه	ی	طبقاتی،	هر	نیکی]ای[	روی	یک	غرض	شخصی	)سود	
شخصی(	و	هر	بدی]ای[	بر	اثر	یک	غرض	شخصی	)مفاد	شخصی(	تحریک	می	شود.	بنابرآن،	فقط	امر	
خدمت	به	خلق	در	هر	کار	کوچک،	فی	نفسه	نمی	تواند	ممثل	و	نمودی	از	کوشش	در	راه	آزادی	انسان	
به	حساب	رود؛	یعنی	محض،	صفای	ایدئولوژیک	نمی	تواند	کاری	از	پیش	ببرد.	پس	عمده	ترین	کار	در	
امر	کوشش	در	راه	آزادی	انسان	در	یک	جامعه	ی	طبقاتی	چه	شکلی	دارد؟	آن	شکلی	از	کار	که	می	تواند	
	منافع	 واقعاً	در	راه	آزادی	انسـان	مثمر	ثمر	شـود،	کار	سیاسـت	انقالبی	است.	یعنی	سیاست	انقالبیـ	
	می	تواند	با	پیشرفت	خود،	زنجیرهای	اسارت	انسان	را	پاره	کند	و	انسان	را	به	سوی	آزادی	 کل	طبقهـ	
رهنمون	شـود.	از	این	اسـت	که	سیاست	مقدم	بر	هر	چیز	است.	یعنی	کمک	سیاسی،	بی	غرض	ترین	
کمک	است	که	یک	فرد	به	افراد	دیگر	می	کند.	ولی	چون	در	یک	جامعه	ی	طبقاتی	هیچ	چیز	بی	غرض	

وجود	ندارد،	پس	سیاست	نیز	نمی	تواند	غرض	نداشته	باشد.	
ولی	غرض	سیاسـی	چیسـت؟	غرض	سیاسی	خود	یک	تضاد	است:	از	یک	جانب	غرض	سیاسی،	
تمام	اغراض	شـخصی	و	هر	یکی	از	آن	ها	را	دربر	می	گیرد،	شـامل	می	شـود	و	در	احتوا	دارد	و	از	سوی	
دیگر،	غرض	سیاسـی	یک	ذره		غرض	شـخصی	را	تجلی	نمی	دهد.	غرض	سیاسی	یک	تصور	است،	
یک	تجرید	اسـت	و	اجزای	بی	شـمار	اغراض	شـخصی	را	دربر	دارد	و	در	عین	حال	غرض	شـخصی	

1. بازتایپ، ویرایش و بازتکثیر از هواداران حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان در اروپا، 1392 
2. اصل: آزادی ای
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هیچ	فرد]ی[	را	نشان	نمی	دهد	و	برنمی	آورد.	سیاست	انقالبی	پرولتری	در	عین	حال	که	نفی	اغراض	
شخصی	هر	فرد]ی[	از	طبقه	است،	در	عین	حال،	شکل	تجریدی	و	مجموع	اغراض	کل	افراد	طبقه	
است.	ولی	آیا	سیاست	نمی	تواند	شکل	غرض	شخصی	بگیرد؟	می	تواند،	ولی	در	آن	صورت	سیاست،	
سیاست	انقالبی	پرولتری	نیست،	بلکه	سیاست	بورژوایی	است.	سیاست	هنگامی	که	به	صورت	غرض	
شخصی	تجلی	کند،	جاه	طلبی	و	مقام	پرستی	می	شود.	به	صورت	تصوری	از	مالکیت	خصوصی	درمی	آید،	

یعنی	تصور	غرض	آلود.	
ولی	آیا	سیاست	پرولتری	هیچ	گونه	غرض	شخصی	ندارد؟	جواب	است:	هم	آری	و	هم	نه.	آری:	زیرا	
در	یک	جامعه	ی	طبقاتی	غرض	طبقه	ی	پرولتاریا	درست	ضد	غرض	بورژوازی	است.	بنابرآن،	سیاست	
انقالبی	پرولتری	دارای	»غرض«	است،	ولی	باید	دید	که	»غرض«	پرولتاریا	چیست؟	ماهیت	غرض	
پرولتاریا،	نفی	هرگونه	غرض	است	و	نفی	هر	نوع	غرض،	آزادی	کامل	تمام	بشریت	است.	بدین	ترتیب	

غرض	پرولتاریا	فی	نفسه	نفی	غرض	است،	بنابرآن	غرض	نیست.	
غرض	بورژوازی،	عالی	ترین	شـکل	غرض	شـخصی		اسـت.	به	عبـارت	دیگر	مالکیت	خصوصی	
سـرمایه	داری،	عالی	ترین	شـکل	مالکیت	خصوصی	به	طور	اعم	اسـت.	بنابرآن	غرضی	که	مالکیت	
خصوصی	بورژوایی	را	به	طور	کامل	نفی	کند،	در	حقیقت	امر	نافی	و	ازمیان	برنده	ی	هر	گونه	مالکیت	
خصوصی	است.	بنابرآن،	این	غرض	بالذات	بی	غرضی	است.	یعنی	مالکیت	کمونیستی	بر	وسایل	تولید	

در	حقیقت	»عدم	مالکیت«	است.
بنابرآن،	پرولتاریا	در	امر	کوشش	به	راه	آزادی	نمی	تواند	تا	همه	ی	بشریت	را	آزاد	نکند،	خود	را	آزاد	
نماید.	از	این	رو	»خود«	پرولتاریا،	تنها	»خود«	به	مفهوم	»مالکیت	خود«	نیست،	بلکه	این	خود	بالذات،	
نفی	خود	را	دربر	دارد.	»خود«	پرولتاریا	در	این	مفهوم،	بورژوازی	و	تمام	طبقات	استثمارگر	را	نیز	دربر	
می	گیرد.	از	این	رو،	وجه	ممیزه	ی	سیاسـت	انقالبی	پرولتری	از	سیاسـت	بورژوایی	این	اسـت:	سیاست	
پرولتری	عاری	از	هر	گونه	غرض	شخصی	ست.	در	حالی	که	سیاست	بورژوایی	ولو	در	عالی	ترین	شکل	
آن	که	به	ظاهر	بی	غرض	باشد،	غرض	مالکیت	های	خصوصی	را	در	ساحه	ی	روبنا	تجلی	می	دهد؛	یعنی	
مقام،	جاه،	قدرت،	شهرت،	محبوبیت	و	امثال	آن	که	همه	نمودهایی	از	مالکیت	خصوصی	در	ساحه	ی	
روبناست.	ولی	سیاست	پرولتری،	نمی	تواند	با	مفاهیم	باال	سروکار	داشته	باشد.	نه	می	تواند	برای	آن	کار	
کند	و	نه	می	تواند	هدف	آن	قدرت	طلبی،	شهرت	جویی	و	امثال	آن	باشد.	این	که	گفتیم،	عالی	ترین	شکل	
سیاست	بورژوایی	است.	ولی	سیاست	بورژوایی	به	صورت	ساده	و	معمولی	هرگز	از	»غرض«	مالکیت	

خصوصی	یعنی	غرض	شخصی	جدا	نیست.
	با	سیاسـت	 	یعنی	خدمت	به	خلق	در	هر	امر	کوچکـ	 پـس	در	ایـن	صـورت	رابطه	ی	ایدئولوژیـ	

انقالبی	پرولتاریایی1	در	چیست؟	ماهیت	سیاست	پرولتری	نفی	»خود«	است.	ولی	این	نفی	خود	چون	
به	شکل	نمود	درآید،	به	»هر	خودی«	بدل	می	شود؛	هر	خودی	که	با	هر	خودی	دیگری	یکی	است،	
برابر	است،	وابسته	است.	یگانگی	و	وابستگی	هر	خودی	با	خودی	دیگری،	هرگونه	جزء	خودی	را	ازبین	
می	برد؛	بناًء	نفی	خود	است.	پس	سیاست	پرولتری	چون	به	عمل	درآید،	در	هر	امر	کوچک	شکل	خدمت	
به	خلق	را	به	خود	می	گیرد.	ولی	از	سوی	دیگر،	اگر	در	کار	خدمت	به	خلق	این	یگانگی	و	وابستگی	هر	
خود	با	خود	دیگر،	در	نتیجه	خوِد	محض	با	نفی	خود	درک	نگردد،	در	آن	صورت	خدمت	به	خلق	فقط	
شکل	خدمت	به	خودهای	مستقل	یعنی	خودی	را	که	با	خود	دیگر	فرق	دارد	و	نسبت	به	آن	مستقل	
است	و	در	تضاد	می	باشد	اختیار	می	کند	که	در	آن	صورت	از	ساحه	ی	غرض	بورژوایی	بیرون	نمی	رود	و	

در	عالی	ترین	شکل	خود	به	تصوف	و	صوفی	گری	مذهبی	می	انجامد.
چنین	است	وابستگی	ایدئولوژی	با	سیاست	پرولتری!	و	چنین	است	وابستگی	ایدئولوژی	با	سیاست	

بورژوایی!
ایدئولوژی	پرولتری	هنگامی	که	به	شـکل	عالی	خود	درآید،	هنگامی	که	تکامل	کند،	به	سیاسـت	
پرولتری	می	انجامد.	یعنی	امر	آزادی	انسـان،	یعنی	امر	آزادی	تمام	بشـریت	و	یعنی	تکامل	انسـان	از	
مرحله	ی	کودکی	به	مرحله	ی	بلوغ	و	پختگی.	ولی	ایدئولوژی	بورژوایی	چون	تکامل	یابد،	باز	از	ساحه	ی	
	انسان	 غرض	شخصی	جدایی	ناپذیر	است.	منتها	عالی	ترین	شکل	غرض	شخصی	یعنی	رضای	خداـ	
	را	به	خود	می	گیرد.	رضای	خدا	برای	چه؟	محض	به	خاطر	رضای	خدا؟	خدا	چیست؟	فقط	 ناشناختهـ	
می	تواند	در	آخرین	تحلیل،	تصور	گنگ	و	تیره	و	مرموز	از	وحدت	انسـانیت	باشـد.	ولی	هرگز	انسانیت	
نیست،	زیرا	تجرید	بی	پایه	و	یک	جانبه	از	عالم	وجوِد	مادی	است	و	بنابرآن	با	آن	در	تضاد	است؛	زیرا	در	
هر	حال	خدا	جز	خود	انسان	است.	بنابرآن	رضای	خدا	رضای	خوِد	دیگر	بوده	و	ماهیتاً	غرض	شخصی	
است.	عالی	ترین	تجرید	غرض	شخصی	خداست.	رضای	خدا،	رضای	خود؛	خودی	که	همواره	استقالل	
خود	را	نگه	داشته	است	و	بنابرآن	این	گونه	تجرید،	تجرید	یک	جانبه،	خشک،	عزلت	جویانه	و	میان	تهی	
است.	همواره	در	صدد	ارضای	خود	است،	چون	در	جهان	پیوسته	جز	خود	نمی	بیند،2	هرگز	نمی	تواند	
خود	را	ارضاء	کند.	وسیله	ای	نیست	که	ارضای	کامل	وی	را	فراهم	سازد.	همه	ی	وسایل	سری	بی	پایان،	
ارضای	خود	وی	است.	همه		وسایلی	برای	ارضای	وی	است.	بنابرآن	هرگز	به	خود	نمی	رسد.	خوِد	خدا	

از	وی	است	که	وی	هر	قدر	می	کوشد	به	آِن	خود	دست	نمی	یابد.
ولی	تجرید	پرولتری	سیاست،	تجرید	بامحتواست.	تجریدی	ست	که	خود،	هر	آن	با	خود	برمی	خورد	
و	از	هر	برخورد،	بهتر	خود	را	می	شناسـد.	یعنی	شناسـایی	عمیق	تر]ی[	درباره	ی	خود	کسـب	می	کند.	

1. اصل: پرولتی
2. اصل: می بیند
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بنابرآن	خود	را	غناء	می	بخشـد.	]این	خود	پرولتری[	پرثمر	و	بارور	اسـت.	زنده	و	باروح	اسـت	و	همواره	
تضادهای	جزء	خود	را	در	خود	حل	می	کند	و	غنی	تر	می	گردد.

1356

عشق نوعی از احساس است، ولی چگونه؟
آن	نوع	از	احسـاس	میان	یک	مرد	و	یک	زن	اسـت	که	در	آن	هر	زن	دیگری،	و	تمام	زنان	دیگر،	
برای	مرد	خاص	نفی	می	شـود.1	به	عبارت	دیگر،	آن	زن	خاص	به	صورت	تمام	زنان	دیگر	و	هر	زن	
دیگر،	برای	مرد	خاص	تجسم	می	یابد	و	همچنان	تمام	مردان	و	هر	مرد	دیگری	برای	زن	خاص	نفی	
می	گـردد	و	یـا	به	عبارت	دیگر،	آن	مرد	خاص	به	صـورت	تمام	مردان	دیگر	و	هر	مرد	دیگر	برای	زن	
خـاص	تجسـم	می	یابد.	مـرد	برای	زن،	همه	ی	مردان	و	یا	نفی	همه	ی	مـردان	دیگر	و	زن	برای	مرد،	
همه	ی	زنان	و	یا	نفی	همه	ی	زنان	دیگر	می	شود.	چنین	است	عشق.	این	گونه	احساس	نمونه	ی	تیپیک	
احساس	کمونیستی	در	جامعه	ی	کمونیستی	است،	زیرا	فقط	آن	گاهی	که	فرد	کل	باشد	و	کل	در	فرد	
تجسم	یابد،	انسان	به	صورت	تئوریک	از	خود	آگاهی	می	یابد	و	هنگامی	که	همه	ی	انسان	ها	به	صورت	
تئوریک	از	همه	ی	انسانیت	آگاه	شوند،	جامعه	ی	کمونیستی	کامل	ظهور	می	کند	و	فقط	در	آن	صورت	
است	که	ازدواج	انسانی	می	گردد.	بنابرآن،	عشق	انسانی	ترین	احساس	های	انسان	است.	از	این	رو	فقط	

در	جامعه	ی	کمونیستی	ست	که	ازدواج	می	تواند	واقعاً	انسانی	گردد.
تا	هنگامی	که	مالکیت	خصوصی	وجود	دارد،	هر	خود	جزء	خود	دیگر	اسـت.	یعنی	انسـان	از	خود،	
بیگانه	اسـت.	با	انسـان	دیگر	تضاد	دارد.	بنابرآن	وحدت	انسانیت	به	صورت	تجرید	و	به	شکل	تجرید	
	ظهور	می	کند.	بناًء،	هنگامی	که	مالکیت	 	خداـ	 ازخودبیگانه	یعنی	تجریِد	خودمسـتقل	و	غیروابسـتهـ	
خصوصی	چه	در	سـاحه	ی	زیربنا	و	چه	در	سـاحه	ی	روبنا	به	کلی	از	میان	برود	و	در	زمانی	که	با	آن	از	
میان	رفتن	مالکیت	خصوصی،	تضادهای	طبقاتی	نیز	کاماًل	رخت	بربندد،	در	آن	هنگام،	سیاست	و	هم	
دولت	و	هم	خدا	لغو	می	شود،	یعنی	نفی	نمی	گردد،	بلکه	لغو	می	گردد.	حتی	ضرورت	نفی	آن	نیز	حس	

نمی	شود،	بلکه	محض	لغو	است.
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1. عشــق جنــس نمی شناســد. عشــق منطــق دو اســت؛ امــا ایــن منطــق می توانــد میــان هــر دویــی برقــرار شــود: زن بــا مــرد، زن 
بــا زن و یــا مــرد بــا مــرد. 

مشی به ظاهر چپ و به باطن راست1
اپورتونیسـم	راسـت	و	»چپ«	با	آن	که	ظاهراً	کاماًل	در	تضاد	]باهم[	به	نظر	می	رسـند،	ولی	هر	دو	
دارای	ویژگی	مشـترکند.	اواًل	هر	دو	جدایی	ذهن	از	عین	می	باشـند	)این	ماهیت	مسـئله	است(	و	ثانیًا	
شیوه	ی	برخورد	و	اشکال	بروز	آن	ها	در	بسی	موارد	منطبق	می	باشد؛	آنارشیسم،	پوچیسم	)پوچ	گرایی	یا	
نهیلیسم(،	لیبرالیسم	در	هر	دوی	آن	ها	یافت	می	شود.	بدین	جهت	است	که	بسیاری	اوقات	راست	های	
واقعی	به	صورت	»چپ«	آتشـین	برآمد	می	کنند	و	مفهوم	»مشـی	به	ظاهر	چپ	به	باطن	راسـت«	در	
همین	رده	جا	می	گیرد.	از	جانب	دیگر	قافیه	بافی	»چپ«	یعنی	»نمای	چپی«	خود	پرده	ی	استتاری	ست	

برای	پنهان	داشتن	راست	روی	حقیقی.
ما	در	کشـور	خود	در	میان	روشـنفکران	به	هر	دوی	این	گروه	برمی	خوریم.	پس	چگونه	می	توان	
صدف	را	از	چشـم	ماهی	تمیز	داد؟	دیالکتیک	ماتریالیسـتی	به	آن	اسـت	که	ما	در	شناخت	پدیده	ها	و	
طبیعت	از	دو	پروسـه	ی	به	هم	پیوسـته	و	متضاد	می	گذریم:	از	نمود	به	وجود	و	از	وجود	واپس	به	نمود.	
هنگامی	که	در	مرحله	ی	اول	شـناخت	باشـیم،	نمود	را	با	آن	که	می	بینیم،	می	فهمیم،	حس	می	کنیم،	
ولی	درک	نمی	توانیم.	فقط	در	مرحله	ی	دوم	که	وجود	درک	شـد،	واقعاً	و	عمیقاً	به	نمود،	سـیر	رشـد	و	
جهت	پیشرفت	آن	پی	می	بریم.	بنابرآن	هنگام	برخورد	با	اشکال	و	پدیده	های	آنارشیستی،	لیبرالیستی	و	
پوچیسم	)پوچ	گرایی	یا	نهیلیسم(	با	دید	ظاهری	نمی	توان	تمیز	داد	که	دارندگان	این	صفات،	اپورتونیست	
راست	اند	و	یا	چپ.	بلکه	شناخت	ماهیت	ایشان	فقط	و	تنها	از	مطالعه	ی	تاریخ	مبارزه	و	از	روی	مشی	
سیاسی	صحیح	که	در	آن	دوره	مشخص،	منعکس	سازنده	ی	حقیقی	در	وضع	عینی	جنبش	باشد	میسر	

می	گردد.

سکون نسبی ست و حرکت مطلق
اصل	اساسـی	زندگی	یک	فرد	ظاهراً	حفظ	بقای	مادی	تا	دم	مرگ	پنداشـته	می	شـود.	ولی	وضع	
زندگی	یعنی	»اجتماعی	بودن«	آن	حفظ	بقای	مادی	فردی	را	به	صورت	یک	تضاد	درمی	آورد:	از	یک	
سـو	بقای	مادی	اسـاس	زنده	بودن	اسـت؛	ولی	از	سـوی	دیگر	خودگذری	در	برابر	منافع	طبقه،	ایجاد	
ضرورت	رشد	فردی	و	نموی	تکامل	جامعه	ی	انسانی	ست.	بقای	فرد،	عامل	سکون	و	پاسیف	)غیرفعال(	

است.	خودگذری	در	برابر	طبقه	عامل	متحرک	و	اکتیف	)فعال(	است.

1. عناوین شماری از قطعات را از البه الی متون بیرون کشیده ام.
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بـرای	این	کـه	فرد	بهتر	زیسـت	نماید،	باید	از	خـود	بگذرد؛	زیرا	فقط	در	پرتـو	ازخودگذری	در	برابر	
منافع	طبقه	است	که	اساساً	فرد	بهتر	می	تواند	بقای	خود	را	حفظ	نماید،	خود	را	سر	از	نو	بازسازی	کند،	
رشـد	دهد	و	جهان	را	دگرگون	سـازد.	سـکون	نسبی	ست	و	حرکت	مطلق.	هرگاه	سکون	مطلق	شود،	
معنی	مرگ	را	در	زندگی	اجتماعی	یک	فرد	تجلی	می	دهد.	سکون	باید	در	زندگی	اجتماعی	به	معنی	

استراحت،	تجدید	نیرو	و	آمادگی	برای	حرکت	آینده	درک	گردد.

انقالب و مسئله ی ملی
دولت	افغانستان	بر	پایه	ی	نیرومندکردن	قدرت	مرکزی	و	شؤنیسم	پشتون	استوار	است.	تضاد	میان	
درانی	ها	و	غلزایی	ها،	تضاد	باالیِی	طبقه	ی	حاکمه	ی	پشـتون	اسـت	و	همواره	از	زمان	عبدالرحمان	تا	
کنون	این	تضاد	سبب	ایجاد	کشمکش	های	درونی	میان	این	دو	قبیله	ی	بزرگ	پشتون	بوده	است.	چون	
دولت	افغانستان	توسط	پشتون	های	درانی	که	اکثریت	تمام	ایشان	در	افغانستان	امروزی	مقیم	اند،	ایجاد	
شده	و	سایر	قبایل	پشتون	و	غلزایی	ها	اکثراً	در	پاکستان	قرار	دارند،	بناًء	مسئله	ی	پشتونستان	در	حقیقت	

از	یک	لحاظ،	جلوه	ی	مدرن	تضاد	میان	درانی	ها	و	غلزایی	هاست.
]شـمار[	قبایل	پشـتون	پاکستان	کمتر	از	تعداد	پشتون	های	افغانی	نیست	و	غلزایی	های	افغانی	به	
صـورت	عمـده	در	نتیجه	ی	کوچی	بودن	خود،	حلقه	ی	اتصال	میان	درانی	های	افغانی	و	پشـتون	های	
پاکسـتانی	اند	و	از	سویی،	چون	پشـتون	های	پاکستانی	صنعتی	ترند،	غلزایی	های	کوچی	که	عالوه	بر	
مالداری	به	تجارت	نیز	می	پردازند،	از	لحاظ	اقتصادی	بیشتر	وابسته	ی	پاکستانند	تا	افغانستان،	و	گذشته	
از	آن،	قبایل	مهمند1	و	صافی	و	شـینوار	]از	لحاظ	جمعیتی[	میان	افغانسـتان	و	پاکسـتان	تقریباً	نصف	
]شـده[اند.	به	این	صورت	اسـت	که	پشتون	های	پاکستان	و	غلزایی	ها	در	واقع	امر	با	درانی	های	بر	سر	
اقتدار	افغانی،	برای	تسلط	بر	کل	پشتون]ها[	)که	در	حقیقت	تسلط	بر	افغانستان	است(	رقابت	می	کنند.
خان	ولی	به	تحریک	شوروی	می	خواهد	]رهبر[	پشتونستان	آزاد	و	یا	رهبر	کل	پاکستان	شود.	آنگاه	
اگر	شوروی	نتواند	در	افغانستان	کاماًل	بر	اوضاع	مسلط	شود،	نقشه	می	کشد	تا	به	نام	وحدت	پشتون	ها،	
حداقل	پشـتون	های	افغانسـتان	را	جزء	خاک	پاکسـتان	سازد.	یعنی	نقشه	ی	تجزیه	ی	افغانستان	را	در	
سر	می	پروراند.	چنانچه	این	نظر	درست	آید،	آن	گاه	یقیناً	ایران	)بخوان	آمریکا(2	آرام	نخواهد	نشست	و	
مناطق	غربی	و	جنوب	غربی	افغانستان	را	خواهد	بلعید.	در	آن	صورت	مسلماً	شمال	هندوکش	را	خود	

1. اصل: مهمن
2. منظــور دولــت رضاشــاه پهلوی ســت کــه هماننــد عربســتان و کشــورهای حاشــیه ی خلیــج فــارس، نوکــر تحت االمــر آمریــکا 

در منطقــه بــود.

جناب	تزارهای	روس1	آناً	فروخواهند	برد.
بناًء	قشر	باالیی	طبقه	ی	حاکمه	ی	پشتون	در	افغانستان	به	دو	شعاری	که	در	حقیقت	دو	رنگ	یک	
پرچم	اند	چسـپیده	اند.	آن	هایی	که	از	قشـر	خرده	بورژوازی	مرفه	برخاسـته2	و	کمی	رنگ	منیت	خواهی	
آن	ها	تیره	تر	است،	به	شعار	»افغانستان	کبیر«3	چسپیده	اند.	اینان	نه	ایران	را	به	رسمیت	می	شناسند	و	نه	
پاکستان	را	و	خواهان	احیای	امپراتوری	احمدشاه	درانی	اند.	مسلم	است	که	در	دنیای	امروزی،	این	کار	
جز	خیال	ابلهانه	ای	بیش	نیست	و	از	اینجاست	که	چلوصاف	شان	آب	نمی	گیرد	و	جز	بلندکردن	شعار	
دیگر	در	فکر	پرکردن	کیسه	و	باالبردن	پیک	اند.	زیرا	یک	آرزوی	خیالی	در	عمل،	همیشه	به	باالبردن	
پیک	می	انجامد.	دسته	ی	دوم	که	عمل	گراترند4	و	قدرت	را	به	دست	دارند،	شعار	خودارادیت	پشتونستان	

و	به	رسمیت		نشناختن	خط	دیورند	و	ضمیمه	کردن	پشتونستان	را	به	افغانستان	پیش	می	کشند.	
منشاء	این	شعار	درست	از	زمانی	پیش	آمد	که	در	اوایل	سال	های	سی	یعنی	وقتی	که	امپریالیسم	
آمریکا،	پیمان	بغداد	را	به	شـمول	ایران،	ترکیه،	عراق	و	پاکسـتان	ایجاد	و	پایگاه	های	اتمی	اش	را	در	
پیشاور	تأسیس	کرد.5پشتون	های	بر	سر	اقتدار	افغانستان،	از	آنجایی	که	واسال	قدیمی		ایشان	)انگلیس(	
در	موقعیتی	نبود	تا	آن	ها	را	]برای[	بر	سر	قدرت	نگه	داشتن	شان	یاری	دهد	و	آمریکا	نیز	برای	به	دست	
گرفتن	ایران	)نفت(	حاضر	نشد	پروژه	ی	وادی	هلمند	را	در	افغانستان	پیش	ببرد	و	لزوماً	افغانستان	را	
de facto	)دوفاکتو(	تجزیه	شـده	دانسـت	)غرب	و	جنوب	غرب	آن	از	ایران،	جنوب	و	جنوب	شـرق	و	

شمال	شرق6	آن	از	پاکستان(	و	از	آن	دست	برداشت.
در	نتیجه	ی	تمامی	این	عوامل،	تمام	پشتون	های	بر	سر	اقتدار	افغانستان	مجبوراً	برای	حفظ	خود	
)حفظ	سـلطه	ی	خود(	شـعار	به	رسـمیت	نشـناختن	خط	دیورند	را	به	کمک	رویزیونیست	های	روس	
پیش	کشیدند.	پشتون	های	بر	سر	اقتدار	در	آن	زمان	می	اندیشیدند:	خط	دیورند	را	واسال	مان	انگلیس	

ــتباهاتی  ــتالین »اش ــه اس ــا این ک ــتان ب ــت های افغانس ــر مائوئیس ــچف. در نظ ــت خروش ــت رویزیونیس ــه دول ــت ب 1. کنایه ای س
داشــت«، امــا دولت هــای پــس از وی، بــه کلــی بــه اهــداف بلشــویکی خیانــت کردنــد و از خــط مارکسیســمـ  لنینیســم گذشــتند. 
امــا اصــل اختــالف میــان چیــن و شــوروی بــه بیســتمین کنگــره ی حــزب کمونیســت اتحــاد شــوروی )1956( برمی گــردد. حــزب 
کمونیســت چیــن پــس از تشــدید اختالفــات میــان ایــن دو کشــور، بــا نشــر »مجموعــه ی 9 تفســیر« چنیــن نوشــت: »مــا همــواره 
معتقــد بــوده و هســتیم کــه بســیاری از نظــرات دربــاره ی مبــارزه ی کنونــی بین المللــی و جنبــش بین المللــی کمونیســتی کــه در 
بیســتمین کنگــره ی حــزب کمونیســت اتحــاد شــوروی مطــرح شــده بــود، غلــط بــوده و بــا مارکسیســم ـ لنینیســم مغایــر اســت. 
به ویــژه ایــن دو مســئله یعنــی تمامــاً نفــی کــردن اســتالین بــه بهانــه ی بــه اصطــالح »مبــارزه علیــه کیــش شــخصیت« و دیگــر 
ــد.«  ــر می باش ــاده جدی ت ــی فوق الع ــتباهات اصول ــی« ]از[ اش ــالح »راه پارلمان ــه اصط ــم از ب ــه سوسیالیس ــالمت آمیز ب ــذر مس گ

مجموعه ی 9 تفسیر، حزب کمونیست چین، تکثیر حزب مائوئیست کمونیست افغانستان، بی تا، ص 59
2. اصل: مرفع برخواسته

3. لوی افغانستان
4. اصل: عملی ترند

5. اصل: یافت
6. اصل: جنوب شرق
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بین	ما	و	هندبریتانوی	مرز	قرار	داده،	حال	که	»پاکستان	آمریکایی«	و	»ایران	آمریکایی«	پدید	آمده،	
ایجادکننده	ی	خط	دیورند	خود	»عقیم«	است	و	کاری	از	دستش	برنمی	آید.	ما	خود	را	مستقیماً	در	آغوش	
مخالف	آمریکا	یعنی	شوروی	می	اندازیم	تا	اگر	آمریکا	بخواهد	جنوب	هندوکش	را	جزء	پاکستان	سازد،	

ما	بتوانیم	به	کمک	شوروی،	پشتونستان	را	جزء	افغانستان	بسازیم.
تاریخ	نشان	می	دهد	که	قدرت	حکومت	مرکزی	در	افغانستان	همواره	در	نتیجه	ی	سرکوبی	قوه	ی	
آزادی	طلبانه	ی	قبایل	داخلی	افغانستان	استحکام	یافته	است.	در	دورانی	که	این	قوه	ی	مرکزی	ناتوان	
شده	)مانند	دوران	امان	اهلل(،	شورش	های	قبیلوی	توانسته	بازیچه	ی	نیروهای	امپریالیستی	قرار	گیرد.	
در	مـورد	رشـد	سـرمایه	داری	ایـن	موضوع	نیز	از	طرف	طایفه	ی	حاکمه	سرمشـق	قـرار	گرفته.	آن	ها	
نمی	خواهند	سرمایه	داری	به	صورت	لیبرال	رشد	نماید	)به	استثنای	دوران	اولیه	ی	ده	سال	اول	سلطنت	
نادرشاه	و	ظاهرشاه(؛	زیرا	رشد	لیبرال	سرمایه	داری	مرکزی،	قدرت	جدیدی	را	به	غیر	از	دولت	در	جامعه	
ایجاد	می	کند.	شیوه	ی	رشد	سرمایه	داری	که	در	افغانستان	انتخاب	شده	و	به	کار	می	رود،	رشد	متمرکز	
سرمایه	داری	بروکراتیک	یعنی	سرمایه	داری	دولتی	است.	به	صورت	مشخص	از	سال	های	سی	تا	کنون	
ادامه	دارد.	این	طرز	رشد	سرمایه	داری،	قدرت	اقتصادی	را	نیز	عالوه	بر	قدرت	سیاسی	در	دست	دولت	
متمرکز	می	سازد.	ولی	خود	این	عامل،	ابتکار	سیاسی	دولت	را	به	صفر	تنزل	می	دهد.	یعنی	به	همان	
تناسب	که	در	ساحه	ی	اقتصادی	دولت	کنترل	عام	وتام	را	در	اختیار	می	گیرد،	در	ساحه	ی	سیاسی،	رشد	
نیروهای	سیاسی	از	دولت	دورتر	می	شود	و	مخالفین	سیاسی	بیشتر	می	گردد.	در	این	شرایط	یگانه	راه	
کنترل	دولت	بر	نیروهای	سیاسی،	تقویت	نیروی	پولیس	یعنی	فاشیستی	کردن	سراسر	دستگاه	دولت	از	
یک	طرف	و	پرورش	اجنت	های	سیاسی	نقابدار	و	رخنه	کردن	آن	ها	در	جریانات	سیاسی	اپوزسیون	]و[	

به	وسیله	ی	ایشان،	کنترل	و	یا	منحرف	و	یا	سرکوبی	این	نیروها	می	باشد.
بدین	سـان	دولت	مرکزی	با	تقویت	نیروهای	نظامی	خود	از	یک	سـو	و	متمرکزسـاختن	و	رشـد	
اقتصادی	کشـور	در	کف	خویشـتن	از	سـوی	دیگر،	هم	تمایل	]به[	خودسـری	را	از	نگاه	سیاسـی	از	
جانب	قبایل	مختلف	درهم	می	کوبد	و	هم	با	پیشرفت	حلزون	وار	اقتصاد	سرمایه	داری	به	تدریج	بقایای	
	 اقتصاد	فئودالی	و	طایفوی	را	متزلزل	می	سازد.	به	عبارت	دیگر،	افغانستان	به	عرصه	ی	نیمه	فئودالیـ	
نیمه	اسـتعماری	در	شرایط	نیمه	ی	دوم	قرن	بیسـت	کاماًل	وارد	شده	است.	دولت	مرکزی	دو	تکیه	گاه	

عمده	دارد:	
اول: ارتش 

دوم: بروکراسی 
در	ترکیب	این	دو	تکیه	گاه،	عناصر	فئودالی	و	سـرمایه	ی	بزرگ	بروکراتیک	شـامل	اند.	ولی	عناصر	

فئودالی	این	دولت،	فئودال	هااند	که	تا	حدی	از	مناسبات	قبیلوی	خود	را	آزاد	کرده	اند	)مالکین	بروکرات(	
و	همچنان	سرمایه	ی	بروکراتیک	که	منبع	عمده	ی	آن	کمک	های	خارجی	است،	توانسته	است	افرادی	
را	از	میان	اقشار	گوناگون	طبقات	اجتماعی	به	خود	جذب	نماید.	رفرم	)اصالحات(	ارضی	که	به	منظور	
تقویت	بروکراسی	و	درهم	شکستن	باز	هم	بیشتر	قدرت	سران	قبایل	و	طوایف	به	میان	کشیده	شده،	
ناراضیان	جدید]ی[	در	میان	سـران	قبایل	در	دهات	ایجاد	کرده	اسـت.	در	عین	حال	باالرفتن	مالیات	
ارضی	به	شیوه	ی	مالیات	مترقی	اراضی،	بر	این	نارضایی	باز	هم	بیشتر	افزوده	است.	ولی	با	تقویت	ارتش	
و	پولیس،	دولت	مرکزی	قوه	ی	متقابل	این	نارضایی	را	استحکام	بخشیده	است.	ولی	این	نارضایی	که	
در	فرم	سیاسـی	خود	به	شـکل	استقالل	طلبی	قبیلوی	و	در	نتیجه	تجزیه	طلبی	درمی	آید،	یک	نیروی	
بالقوه	اسـت	که	می	تواند	در	صورت	اسـتعمال	شـدن	از	طرف	نیروهای	امپریالیسـتی	اوج	گیرد.	رفرم	
ارضی	و	مالیات	مترقی	ارضی	به	رشـد	روابط	پولی	در	دهات	سـرعت	بخشیده	و	به	بورژوازی	تجاری	
رشد	سریع	تر	می	بخشد.	ولی	از	باال	سرمایه	داری	بزرگ	بروکراتیک	جلو	صنعتی	شدن	این	بورژوازی	
را	بـه	طور	عمده	سـد	می	کند.	چون	بـورژوازی	بروکراتیک	در	اثر	سـوء	اداره	و	عدم	قدرت	کافی	خود،	
نمی	تواند	در	امر	صنعتی	شدن	کشور	نقشی	ایفاء	نماید.	لهذا،	از	رشد	بورژوازی	تجاری	نمی	تواند	کاماًل	
و	صددرصد	جلوگیری	نماید.	ولی	در	همه	حال،	رشد	آن1	را	می	تواند	تا	آنجایی	مانع	گردد	که	به	قوه	ی	
رقیـب	اقتصادی	آن	بدل	شـده	نتواند.	بناًء	اپوزسـیون	دوم	دولت،	بورژوازی	تجـاری	و	خرده	بورژوازی	
مرفه2	است	که	سیاست	تحدید	و	کج	دار	و	مریز	دولت،	آن	ها3	را	ناراحت	ساخته	و	از	نمود	کامل	آن	ها	

جلوگیری	می	کند.
قشـر	وسـیع	خرده	بورژوازی	شـهری	و	دهاتی	از	دکانداران	متوسـط	و	کوچک	گرفته	تا	صاحبان	
سرویس	های	انفرادی	و	اهل	کسبه	و	مأمورین	پایین	رتبه	ی	دولت	و	صاحبان	مشاغل	آزاد،	ناراضیان	
آتشـینی	اند	که	در	معرض	سوء	اسـتفاده	و	ارتشـای	بروکراسـی	قرار	دارند	و	هم	مورد	هتک	حیثیت	و	
بی	احترامـی	مقامات	عالی	و	پایانی	پولیس	و	بروکراسـی	واقع	می	شـوند.	بـی	کاری،	بلندرفتن	نرخ	ها،	
پیدایش	احتیاجات	جدیدتر	زندگی	معاصر	و	در	عین	حال،	آگاهی	بیشتر	بر	وضع	زندگی	طبقات	باالیی	
و	فهم	نسبتاً	عمیق	تر	مسائل	زندگی،	این	قشر	را	که	روشنفکران	90	فیصد	از	میان	اینان	برمی	خیزند،	
قشری	مهم	در	اجتماع	قرار	می	دهد.	در	شرایط	فعلی	اکثریت	مطلق	گروه	های	سیاسی	مختلف	از	میان	
این	قشـر	تولید	می	شـود.	با	تناسـب	افزایش	احساسـات	انقالبی	گری	در	میان	این	قشر،	عماًل	امکان	
پیشرفت	یک	جریان	واقعاً	انقالبی	در	درون	خود	این	قشر	کاهش	می	یابد؛	زیرا	از	یک	سو،	ناهمگونی	
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و	تنوع	بی	حدوحصر	منافع	گروه	های	گوناگون	سـبب	ایجاد	انواع	گروه	های	سیاسـی	در	میان	ایشـان	
می	شود	و	از	سوی	دیگر،	کنترل	بیشتر	پولیس	که	در	میان	ایشان	سهل	تر	عملی	می	گردد،	رشد	هرگونه	
روند	سیاسی	پایدار	و	مطمئن	را	در	آنجا	نامطمئن	می	سازد.	با	وجود	آن،	این	قشر	نقشی	مهم	در	اوایل	

انقالب	ایفاء	می	نماید.
در	عیـن	حـال،	کارگـران	و	دهقانان	یعنـی	توده	های	اصلی	مولد	کشـور،	اکثریت	قاطع	85	فیصد	
جمعیت	کشور	را	تشکیل	می	دهند.	دهقانانی	که	اکثراً	دهقانان	بی	زمین	و	کم	زمین	کشورند،	در	دهات	
پراکنده	می	باشـند	و	تحت	شـرایط	گوناگون	فئودالی	و	نیمه	مستعمراتی	قرار	می	گیرند.	اینان	تا	کنون	
شعور	سیاسی	کسب	نکرده	اند	و	اکثراً	دارای	احساسات	مذهبی	و	قبیلوی	اند.	به	تناسب	تقویت	قدرت	
نظامی	و	بروکراسـی،	نیروهای	قبیلوی	در	افغانسـتان	تضعیف	می	یابند.	ولی	عنعنات	و	روحیات	مردم	
در	دهات	به	علت	آن	که	شیوه	ی	تولید	اساساً	تغییرناخورده	باقی	می	ماند،	تا	مدت	طوالنی	به	شیوه	ی	
کهن	در	چارچوب	مراودات	قبیلوی	حفظ	می	شود.	این	امر	از	یک	طرف	سیاست	قبیلوی	را	به	صورت	
ناب	و	خالص	آن،	آن	چنان	که	در	اوایل	قرن	بیسـت	و	یا	اواخر	قرن	نوزده	وجود	داشـت،	ورشکسـت	
می	کند	و	شیوه	ی	جدید	یعنی	کمابیش	دید	سیاسی	و	طبقاتی	را	به	میان	می	کشد.	ولی	از	سوی	دیگر،	
دید	سیاسی	و	طبقاتی،	خواه	ناخواه	به	شکل	به	اصطالح	ملی	بروز	می	کند	که	محتوای	این	ملیت	جز	
احساسـات	قبیلوی	چیز	دیگری	بوده	نمی	تواند.	بنابرآن	همان	طوری	که	در	اوایل	قرن	بیسـتم	سـران	
قبایل	در	تشکیل	سیاست	افغانستان	نقش	مهمی	ایفاء	می	کردند،	حاال	گروه	های	سیاسی	روشنفکران	

با	ایدئولوژی	های	جدید	نقش	مهم	را	دارا	می	باشند.
چون	عمده	ترین	دشمن	طبقاتی	کارگران	و	دهقانان،	بروکراسی	نظامی	است،	بناًء	عمده	ترین	نیروی	
	اندیشه	ی	مائو،	دهقانان	می	باشند.	از	اینجا	 	لنینیسـتیـ	 انقالب	به	رهبری	ایدئولوژی	مارکسیسـتیـ	
برمی	آید	که	مرکز	فعالیت	های	انقالبی	در	دهات	است.	ولی	از	سوی	دیگر،	پایین	بودن	شعور	سیاسی	
دهقانان	تا	مدت	نسـبتاً	درازی	سـبب	آن	می	شود	که	جریان	سیاسی	واقعی	انقالبی	نتواند	برآمد	مهم	
و	آشکاری	داشته	باشد.	چون	بروکراسی	نظامی	بر	سازمان	جاسوسی	مخفی	و	پولیس	نیرومند	متکی	
است؛	لذا،	شکل	عمده	ی	فعالیت	سیاسی	فقط	می	تواند	شیوه	ی	مخفی	کاری	و	سازمان	دادن	دهقانان	در	
انواع	اتحادیه	ها	و	تشکل	نامرئی	نیروی	مسلح	در	میان	ایشان	باشد؛	زیرا	دولت	مسلح	را	فقط	می	توان	
با	خلق	مسلح	پاسخ	گفت.	از	این	رو،	دهات	و	شیوه	ی	مخفی	کاری	و	مسلح	کردن	توده	های	دهقانی،	
اساس	فعالیت	حزب	کمونیست	است.	ولی	درباره	ی	فعالیت	در	شهرها	نیز	بایستی	در	میان	کارگران	
و	روشنفکران	به	تشکیل	دسته	های	کوچکی	که	دارای	شعور	سیاسی	عالی	باشند،	اهمیت	درجه	اول	
قائل	شد؛	زیرا	تشکیل	حزب	کمونیست	در	ابتدای	وهله	فقط	می	تواند	از	این	راه	صورت	گیرد.	سیاست	

جبهه	ی	متحد	بایسـتی	فعاالنه	پیش	برده	شـود.	زیرا	فسـاِد	بروکراسی	و	اجحافات	نامحدود	آن،	یک	
جنبش	وسیع	واقعاً	توده	ای	به	وجود	می	آورد	و	حزب	کمونیست،	بدون	شرکت	و	لزوماً	رهبری	مؤثر	این	

جنبش	توده	ای	نمی	تواند	به	رشد	خود	ادامه	دهد.
درک	صحیح	اندیشـه	ی	مائو	تسـه	دون	حلقه	ی	کلیدی	سـت	که	بدون	آن	هرگز	نمی	توان	نه	به	
تشـکیل	هسـته	ی	روشنفکری	حزب	و	نه	به	ایجاد	مناطق	پایگاهی	نیروهای	مسلح	خلق	و	نه	ایجاد	
جبهه	ی	متحد	با	سایر	طبقات	و	اقشار	جامعه	دست	یافت.	چون	قشر	نسبتاً	گسترده	ی	خرده	بورژوازی	
شـهری	و	دهاتی	و	همچنان	لمپن	پرولتریا	به	انقالبی	گری	سـطحی	مجهز	می	شـود،	انواع	گوناگون	
اپورتونیسم	مارکسیستی	می	تواند	پدید	آید.	این	عامل	باز	هم	بیشتر	به	اهمیت	مبارزه	به	خاطر	صفای	

	اندیشه	ی	مائو	تسه	دون	می	افزاید. 	لنینیسمـ	 مارکسیسمـ	
خلق	و	پرچم	که	برنامه	ی	ایشـان	با	اعالمیه	ی	»خطاب	به	مردم«	از	طرف	خود	جمهوری	بر	سـر	
اقتدار	قاپیده	شده	است	و	در	عین	حال	جمهوری،	آن	را	به	میل	خود	اعمال	می	کند،	چه	رسالتی	برایش	
باقی	مانده؟	به	صورت	عموم	یگانه	رسالت	آن	ایفای	نقش	سرویس	جاسوسی	وسیع	برای	جمهوری	
است.	ادعای	اپوزیسیون	خلق	و	پرچم	در	برابر	جمهوری	به	نظر	من	عوام	فریبانه	است.	زیرا	بدون	یک	
کودتای	رویزیونیستی،	این	جمهوری	قادر	است	به	صورت	آهسته	تمام	خواسته	های	خلق	و	پرچم	را	
برآورد	و	خلق	و	پرچم	جز	کودتای	ضدجمهوری	که	آن	هم	به	گمان	من	از	دستش	ساخته	نیست.	غیر	

از	همیاری	باطنی	و	آپوزیشن	ماندن	ظاهری،	کار	دیگری	نمی	توانند	انجام	دهند.
علت	اساسی	ازهم	پاشیدن	جریان	شعله،	جای	باز	نکردن	آن	در	دهات	بود.	کارگران	افغانی	از	لحاظ	
اجتماعی	به	علت	رشد	نیافتن	سرمایه	ی	صنعتی	و	به	علت	این	که	تولید	صنعتی	در	تولید	عمومی	کشور	
نقش	الزمی	و	قاطعی	را	کسب	نکرده	است،	به	نیروی	واقعی	طبقاتی	مهم	بدل	نشده	اند.	گذشته	از	آن،	
از	لحاظ	ذهنی	به	علت	ضعف	تبلیغات	کمونیستی	واقعی	و	به	علت	پایین	بودن	درجه	ی	سواد	و	آموزش	
این	کارگران،	ایشان	آگاهی	کافی	برای	ادامه	ی	آگاهانه	ی	یک	جنبش	حتی	صنفی	به	دست	نیاورده	اند.	
بنابرآن،	ضعف	طبقه	ی	کارگر	نوجوان	که	خود	از	لحاظ	ذهنی	و	اقتصادی	تا	حدودی	خرده	بورژواست	و	
ذهنیت	قبیلوی	و	لمپنی	بیشتر	در	میانشان	رایج	است،	جنبش	شعله	را	مجبوراً	در	چارچوب	روشنفکران	
محدود	می	سـاخت.	چون	خواسـت	های	روشنفکرانه	بدون	پشـتوانه	ی	توده	ای،	نیروی	واقعی	نیست.	
خاصه	ی	آن	که	اپورتونیسـم	ظهور	نماید؛	حتی	بیشـتر	یکی	از	علل	رشد	اپورتونیسم	در	جریان	شعله،	
همین	منحصرماندن	آن	در	قشر	روشنفکران	بود.	ولی	اگر	کارگران	بنا	به	علل	فوق	به	نیروی	مهم	در	
تولید	تبدیل	نشده	اند،	معکوساً	دهقانان،	بالفعل	نیروی	مهم	تولیدی	کشورند.	اساس	اقتصاد	جامعه	ی	
افغانی	زراعت	و	مالداری	اسـت.	ولی	در	میان	دهقانان،	سـنن	مذهبی	و	عنعنات	پوسـیده	ی	قبیلوی	و	
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پاتریارکال	)پدرساالرانه(	و	عدم	سواد	ابتدایی،	وجه	ممیزه	است.	باید	در	این	دیوار	به	اصطالح	عظیم	
کهن	رخنه	کرد	و	جای	پای	باز	نمود.	بدون	این	کار،	سرنوشت	هر	جریان	سیاسی	ولو	هر	قدر	انقالبی	

باشد،	پوچی	است.
در	موقعیت	جغرافیایی	افغانستان	و	همسایگی	2522	کیلومتری	آن	با	سوسیال	امپریالیسم	شوروی،	
خاصه	آن	که	مردمان	ازبک،	تاجیک	و	ترکمن	ما	در	همسـایگی	با	جمهوریت	های	هم	قوم	و	هم	نام	
در	داخل	امپراتوری	تزارهای	نوین	قرار	گرفته	اند؛	هرگونه	به	اصطالح	برنامه	ی	استقالل	طلبانه	ی	ملی	
در	داخل	کشور،	هم	از	لحاظ	مسائل	داخلی	و	هم	از	لحاظ	شرایط	خارجی	ارتجاعی	است.	مارکسیسم	
مبتنی	اسـت	که	مسـئله	ی	ملی	را	باید	از	لحاظ	وضع	مشـخص	طبقاتی	چه	از	لحاظ	داخلی	و	چه	از	
لحـاظ	بین	المللـی	مورد	بررسـی	قرار	داد،	نه	بـر	روی	فرمول	های	عمومی	و	مجرد.	چنان	چه	شـعار	و	
برنامه	ی	استقالل	طلبانه	در	مورد	هر	ملت	افغانستان	پیش	کشیده	شود،	آن	گاه	این	امر	خواه	ناخواه	به	
صورت	جبری	به	تجزیه	ی	کامل	کشـور	افغانسـتان	کنونی	می	انجامد	که	این	امر	به	سود	هیچ	یک	از	
ملت	های	موجود	در	افغانستان	بوده	نمی	تواند.	وضع	قبیلوی	داخلی	افغانستان،	این	نکته	را	در	برنامه	ی	
استقالل	طلبانه	ی	ملی	به	صورت	ناگزیر	داخل	می	سازد	تا	تمایزات	روبه	زوال	رونده	ی	قبیلوی	باز	هم	احیا	
گردد؛	تعصبات	لسانی	و	مذهبی	و	نژادی	شدت	یابد	و	خلق	های	زحمتکش	هر	ملیت	در	قطب	متضاد	
و	آشتی	ناپذیر	خلق	های	زحمتکش	ملیت	های	دیگر	قرار	گیرد.	این	وضع	خواه	ناخواه	روحانیون	مرتجع	و	
سران	قبایل	مرتجع	را	در	رأس	این	جنبش	های	استقالل	طلبانه	قرار	خواهد	داد	و	از	پخش	اندیشه	های	
انقالبـی	و	مارکسیسـتی	در	میان	زحمتکشـان	هر	ملیت	جلوگیری	به	عمل	خواهـد	آورد	و	این	نکته	
به	نوبه	ی	خود،	امکان	رهبری	این	جنبش	های	استقالل	طلبانه	ی	ملی	را	توسط	ایدئولوژی	مارکسیستی	
	بروکراتیک	نظامی	 	اندیشه	ی	مائو	ضعیف	تر	می	سازد.	درست	است	که	سیستم	فئودالیـ	 ـ	لنینیستیـ	
فعلی،	خود	عامل	ستم	های	ملی	و	قبیلوی	و	اجحافات	گوناگون	لسانی	و	مذهبی	در	میان	ملل	افغانستان	
به	شمار	می	رود؛	درست	است	که	خود	موجودیت	این	سیستم	می	تواند	در	شرایط	بحرانی	به	تجزیه	ی	
افغانستان	در	شرایطی	که	نیروهای	داخلی	بسیج	ناشده	باشند،	منجر	گردد،	ولی	آیا	رشد	جنبش	هایی	
که	خود	به	شرایط	تجزیه	ی	افغانستان	کمک	کند،	یعنی	تفرقه	های	لسانی	و	مذهبی	و	قبیلوی	را	شدت	
بخشد،	خود	در	حقیقت	کمک	به	این	رژیم	به	حساب	نمی	آید؟	مگر	ناسیونالیسم	تنگ	نظرانه	ی	ملیت	
تحت	ستم،	خود	در	نطفه	ی	خویش	حاوی	ریشه	های	همان	ایده	های	سیاسی	استثمارگرانه	و	ظالمانه	
نیسـت	که	در	شؤنیسـم	ملت	ستمگر	موجود	می	باشـد؟	مگر	اندیشه	ی	جنبش	های	به	اصطالح	ملی	
استقالل	طلبانه،	خود	ایجاب	تجزیه	ی	جنبش	کمونیستی	کشور	را	بر	اساس	ممیزات	مذهبی،	لسانی	و	
قبیلوی	و	تشکیل	احزاب	جداگانه	و	ضعیف	و	در	عین	حال	متخاصم	با	یکدیگر	کمونیستی	و	در	نتیجه،	

ناتوانی	کلی	ایشان	در	برابر	سیستم	فئودالی	بروکراتیک	نظامی	فعلی	را	نمی	نماید؟	و	در	صورت	تجزیه	
شدن	و	متخاصم	قرارگرفتن	به	اصطالح	»احزاب	کمونیستی	ملی«	این	خود	همان	ادامه	ی	سیاست	
قبیلوی	قرن	نوزده	در	شرایط	جدیِد	نیمه	ی	دوم	قرن	بیست	نمی	شود	که	خود	منجر	به	تشکیل	حکومت	
مرکزی	قوی	و	بروکراتیک	در	نظام	فعلی	شـده	اسـت؟	و	باالخره	تحت	سیسـتم	فئودالی	بروکراتیک	
نظـام	متمرکـز	فعلـی،	آیا	این	امکان	واقعاً	وجود	دارد	تا	جنبش	مارکسیسـتی	حقیقی	در	میان	یکی	از	
ملیت	های	کشور	بتواند	چنان	سریعاً	رشد	یابد	تا	جدایی	و	استقالل	آن	از	بقیه	ی	کشور	و	تأسیس	یک	
	لنینیستی	حقیقی	اش،	کمکی	جهت	تسریع	جنبش	مارکسیستی	برای	سایر	ملل	 دولت	مارکسیستیـ	

باقی	مانده	در	افغانستان	به	حساب	رود؟
بنابرآن	مارکسیسم	حکم	می	کند	که	مسئله	ی	ملی	نه	یک	امر	مستقل	بلکه	جزئی	از	برنامه	ی	کلی	
انقالب	دموکراتیک	نوین	به	حسـاب	می	رود.	مسـئله	ی	ملی	باید	در	پرتو	منافع	کلی	انقالب	توده	ای	
دموکراتیـک	مـورد	بررسـی	قرار	گرفته	و	در	چارچوب	آن	حل	وفصل	شـود،	نه	آن	کـه	اهداف	انقالب	
دموکراتیک	نوین	را	تحت	شعاع	خود	قرار	داده	و	یا	آن	را	در	درجه	ی	دوم	اهمیت	قرار	دهد.	برنامه	ی	
عمومی	انقالب	دموکراتیک	توده	ای	یعنی	زمین	از	آِن	دهقانانی	که	روی	آن	کار	می	کنند	و	تشـکیل	
حکومـت	دموکراتیک	توده	ای	به	رهبری	طبقه	ی	کارگر	و	بر	اسـاس	اتحـاد	کارگران	و	دهقانان	و	به	
شمول	تمام	طبقات	و	اقشار	ضدفئودالی	و	ضدامپریالیستی	و	واقعاً	ملی	به	خودی	خود،	حل	مسئله	ی	
ستم	های	قبیلوی	و	ملی	را	احتوا	می	کند؛	زیرا	با	حل	مسئله	ی	زمین	و	از	میان	برداشتن	کامل	و	انقالبی	
طبقه	ی	فئودال	و	درهم	شکستن	ماشین	بروکراتیک	نظامی	مالکان	و	بروکرات	ها	و	ایجاد	دموکراسی	

واقعی	توده	ای،	زمینه	ی	هرگونه	امتیازجویی	و	تسلط	خواهی	قبیلوی	و	ملی	از	میان	برمی	خیزد.
بنابرآن،	برای	آن	که	بتوان	تمام	زحمتکشـان	همه	ی	ملیت	های	تحت	سـتم	و	ملیت	حاکمه	را	در	
	نظامی	 	بروکراتیکـ	 یک	اردوگاه	واحد،	جهت	یورش	مؤفقانه	بر	پایگاه	ارتجاع	یعنی	سیستم	فئودالیـ	
مرکزی	متحد	ساخت،	برای	آن	که	بتوان	از	همه	ی	انواع	اجحافات،	ستمگری	ها	و	فسادهای	سیستم	
فئودال	ـ	بروکراتیک	ـ	نظامی،	سـیلی	واحد	را	به	جریان	انداخت	و	برای	آن	که	بتوان	انواع	گوناگون	
نارضایی	های	خردوبزرگ	را	در	یک	مسیر	واحد	جهت	پیروزی	انقالب	دموکراتیک	توده	ای	متحد	نمود،	
برای	همه	ی	این	ها	الزمی	ست	ستاد	فرماندهی	واحد	انقالبی،	باانضباط	و	دانشمند	در	وجود	حزب	واحد	

کمونیست	سرتاسری	افغانستان	را	تأسیس	نمود.
از	لحاظ	شرایط	خارجی،	افغانستان	دروازه	ی	منطقه	ی	جنوب	آسیاست.	هرگونه	تضعیف	افغانستان	
کـه	حـد	اعالی	آن	تجزیه	اش	می	باشـد،	به	مثابه	ی	تسـهیل	در	راه	برآوردن	اهداف	توسـعه	طلبانه	ی	
امپریالیستی	تزارهای	نوین،	جهت	تسلط	بر	ممالک	جنوب	آسیا	و	راه	یافتن	بر	بحر	هند	است.	سیاست	
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همیشگی	تزارهای	قدیم	و	جدید،	آرزوی	شیرین	و	دیرین	آنان،	همانا	تسلط	بر	جنوب	آسیا	و	بحر	هند	
بوده	و	می	باشد.	بنابرآن	تزارهای	سوسیال	امپریالیست	نه	تنها	از	تجزیه	ی	افغانستان	استقبال	می	کنند،	
بلکه	خودشان	در	این	راه	چنان	چه	امکان	کوچک	آن	نیز	وجود	داشته	باشد،	از	هیچ	گونه	کوششی	دریغ	
نمی	ورزند.	چنان	چه	این	آرزوی	سوسیال	امپریالیسـت	ها	جامه	ی	عمل	بپوشـد،	نه	تنها	افغانستان	بلکه	
سایر	ملل	جنوب	آسیا،	پاکستان،	هند،	بنگله	دش،	نیپال،	سریالنکا	و	احیاناً	ممالک	جنوب	شرق	آسیا	و	
خاورمیانه	مورد	تاخت	وتاز	و	استثمار	و	استعمار	وحشیانه	ی	سوسیال	امپریالیست	ها	قرار	خواهند	گرفت	و	
این	امری	است	مبنی	بر	خیانت	به	جنبش	آزادی	خواهی	و	دموکراتیک	و	انقالب	توده	ای	در	سراسر	آسیا.
حال	باید	دید	چرا	به	اصطالح	شعار	»ستم	ملی«	از	مناطق	شمال	کشور	پیش	کشیده	شده	است؟	
تا	صد	سـال	پیش،	خان	نشـین	های	والیات	شمالی	کنونی	کشـور،	هر	یک	در	مرحله	ی	فئودالی	قرار	
داشته	و	استقالل	داشتند	و	در	عین	حال	تا	حدی	به	امیر	بخارا	در	آسیای	مرکزی	وابسته	بودند.	فقط	
با	روی	کار	آمدن	عبدالرحمان	در	1880	م	همه	ی	این	مناطق	در	داخل	مرز	کنونی	شـمال	کشـور	در	
تحت	حاکمیت	دولت	مرکزی	عبدالرحمان	قرار	گرفت.	عبدالرحمان	به	سلسـله	سرکوبی	تمام	قبایل	
اعم	از	پشتون	و	غیرپشتون،	برای	خنثی	کردن	مقاومت	و	شورش	های	قبایل	غلزایی،	یک	عده	طوایف	
غلزایی	را	از	مناطق	پشتون	نشـین	جنوبی	کشـور	به	مناطق	شـمال	هندوکش	انتقال	داد	و	زمین	های	
حاصل	خیز	نوع	اعلی	را	که	در	اثر	سرکوبی	قبایل	تاجیک،	ازبک	و	ترکمن	از	خوانین	آن	ها	به	زور	ضبط	
شده	بود	و	همچنان	زمین	های	زراعتی	و	چراگاه	هایی	را	که	دهقانان	تاجیک	و	ازبک	و	ترکمن	در	اثر	
ستم	عبدالرحمان	به	جا	گذاشته	و	خود	فرار	کرده	بودند،	در	میان	این	قبایل	پشتون	توزیع	نمود.	عالوه	
بر	آن	قسمت	های	اعظم	زمین	های	دولتی	که	به	شیوه	ی	باال	از	مردمان	طبقات	باالیی	و	پایینی	ازبک،	
تاجیک	و	ترکمن	ضبط	و	مال	دولت	اعالن	شده	بود،	در	دوره	های	بعد	از	عبدالرحمان	تا	این	اواخر	به	
شیوه	ی	فوق	الذکر،	میان	ناقلین	جدید	قبایل	پشتون	توزیع	شده	است.	قبایل	پشتون	صفحات	شمال	در	
هنگامی	که	در	دوره	های	نادرخان	و	ظاهرشاه	مالیات	اراضی	بر	مردمان	غیرپشتون	افزایش	یافت،	از	این	
فزونی	مالیات	مصون	مانده	و	عالوه	بر	آن،	در	دستگاه	بروکراسی	دولت	نیز	صاحب	امتیازاتی	شدند	که	
مردمان	غیرپشتون	از	آن	بی	نصیب	ماندند.	عبدالرحمان	برای	آن	که	از	یک	سو،	این	سران	قبایل	غلزایی	
را	به	طرف	خود	متمایل	سازد	و	از	سوی	دیگر	به	وسیله	ی	ایشان	سلطه	ی	حاکمیت	و	دیکتاتوری	خود	
را	بر	مردمان	غیرپشـتون	و	تازه	تحت	حاکمیت	درآورده	ی	خود	مسـتحکم	سازد،	از	هرگونه	اجحافات	
و	خودسری	های	پشتون	های	شمال	بر	مردمان	غیرپشتون	آنجا	حمایت	می	کرد.	بدین	سان	ریشه	های	
خصومت	عمیق	میان	پشتون	ها	و	سایر	مردمان	غیرپشتون	جان	گرفته	و	توسط	سیاست	های	دولت	

مرکزی	مبنی	بر	»تفرقه	بیانداز	و	حکومت	کن«	بیشتر	پرورش	می	یافت.	

در	سال	های	قبل	از	جنگ	جهانی	دوم،	سرمایه	داران	ملِی	زابلی،	لندنی	به	سرمایه	گذاری	در	رشته	ی	
زراعـت	نباتـات	صنعتـی	پنبه	و	چغندر	و	ایجاد	فابریکات	نسـاجی	و	قندسـازی	در	پلخمـری،	قندز	و	
بغالن	و	گلبهار	به	توسعه	ی	مناسبات	پولی	در	آن	مناطق	دست	زدند	و	قشر	مالکین	تجار	و	دهقانان	
تجارت	پیشه	را	ایجاد	کردند	و	بدین	سان	رشد	طبقه	ی	نوظهور	مالکین	لیبرال	چه	در	میان	پشتون	ها	
به	نمایندگی	شیرخان	خروتی	و	چه	در	میان	ازبک	ها	و	ترکمن	ها	و	تاجیک	ها	به	ستم	قبیلوی	سابق،	
شکل	جدید	ملی	بخشید.	تمرکز	نسبی	کارگران	صنعتی	در	مؤسسات	کارگری	کوچک	از	یک	سو	و	
ایجاد	مالکین	لیبرال	و	تجارت	پیشـه	و	توسـعه	ی	دادوسـتد	پولی	میان	مردمان	این	مناطق	و	باالخره	
پیدایش	قشر	روشنفکران	جدید	که	پیوسته	بر	تعدادشان	افزایش	به	عمل	می	آید،	همه	ی	این	ها	سبب	
ظهور	اندیشـه	ی	»سـتم	ملی«	از	آن	مناطق	است.	ولی	همان	طوری	که	دیدیم،	ریشه	ی	این	ستم	بر	
محور	مالکیت	زمین	یعنی	مسئله	ی	دهقانی	چرخ	می	خورد؛	زیرا	تولیدات	الیاف	صنعتی	خود	بر	قوه	ی	
تولیدی	زمین	استوار	بوده	و	سیستم	مالکیت	فئودالی	زمین،	حلقه	ی	کلیدی	این	مسئله	ی	به	اصطالح	
بـورژوازی	اسـت.	بنابراین،	فقط	با	پیش	کشـیدن	شـعار	»دهقانانی	مالک	زمین	اند	کـه	روی	آن	کار	
می	کنند«	می	توان	به	حل	واقعی	و	از	میان	بردن	ریشه	ی	این	ستم	پیروز	شد.	دهقانان	ازبک	و	تاجیک	
و	ترکمن	مورد	استثمار	دوگانه	قرار	دارند؛	از	یک	سو	به	وسیله	ی	فئودال	های	پشتون	و	از	سوی	دیگر	از	
طرف	فئودال	های	خودی	مورد	بهره	کشی	قرار	می	گیرند.	عالوه	بر	آن،	سرازیرشدن	قبایل	کوچی	در	
فصل	های	بهار	و	تابستان	در	مناطق	جوزجان	و	میمنه	و	قسمت	های	جنوب	والیت	بلخ،	مالداران	ازبک	
و	ترکمن	را	از	قسمت	وسیع	چراگاه	های	اعلی	در	مناطق	ایشان	محروم	می	سازد.	این	عوامل	بر	شدت	
مبارزه	ی	طبقاتی	در	آن	مناطق	باز	هم	بیشتر	می	افزاید.	ولی	نظر	به	پایان	بودن	و	حتی	پدیدار	نگشتن	
شعور	سیاسی	طبقاتی	در	میان	توده	های	دهقانی	و	کارگران	صنعتی،	این	مبارزه	به	صورت	»ملی«	یعنی	

خصومت	میان	مردمان	پشتون	با	مردمان	غیرپشتون	تجلی	می	یابد.	
ولی	چنان	که1	قباًل	به	آن	اشاره	شد	و	چنان	که	مارکسیسم	حکم	می	کند	که	در	اساس	هر	مسئله	ی	
ملی،	ستم	طبقاتی	نهفته	است.	ستم	به	اصطالح	ملی]ای[	که	در	مناطق	فوق	الذکر	وجود	دارد،	دارای	
دو	وجه	اصلی	اسـت:	اساسـاً	مسـئله	استثمار	و	سـتم	طبقاتی	اسـت	که	زیربنای	تمام	انواع	گوناگون	
خودسری	ها	و	ستمگری	های	اجتماعی	در	آنجا	می	باشد.	ثانیاً	بنا	به	علل	تاریخی	ذکرشده	در	پیش	این	
سـتم	طبقاتی	به	شـکل	قبیلوی	خود	یعنی	شؤنیسم	پشتون	در	مناطق	مذکور	برای	حفظ	و	توسعه	ی	
قدرت	دولت	مرکزی	ایجاد	شده	است.	بدین	سان	مادر	این	ستم	قدرت	دولت	مرکزی	است	و	در	عین	
حـال	دولت	مرکزی	در	توسـعه	و	موجودیت	این	سـتم	نقش	اساسـی	دارد.	در	حـال	حاضر	چهار	قلم	

1. اصل: چنانچه
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عمده	ی	صادراتی	کشـور،	قرقل،	قالین،	پنبه	و	پشـم	که	به	صورت	کلی	از	صفحات	شـمال	به	دست	
می	آید،	رکن	اساسی	اقتصاد	دولت	را	چه	از	لحاظ	به	دست	آوردن	اسعار	خارجی	و	چه	از	لحاظ	تأمین	
مالیات	گمرکی	تشکیل	می	دهد.	بنابرآن	حفظ	موجودیت	نیمه	فئودالی	و	نیمه	استعماری	اقتصادی	کشور	
و	از	جمله	صفحات	شمال،	برای	تأمین	قدرت	اقتصادی	دولت	اهمیت	حیاتی	و	مماتی	دارد.	از	جانب	
دیگر	تقویت	و	رشد	اقتصاد	دولتی	بروکراتیک	و	کنترل	روزافزون	دولت	بر	تمام	رشته	های	اقتصادی	و	
از	جمله	تجارت	خارجی	و	ارز	و	تحدید	اقتصاد	لیبرالی	تجار	اپوزیسیون	جدید	به	شیوه	ی	بورژوازی	به	
صورت	نیرومندتر	از	هر	منطقه	ی	دیگر	در	مناطق	شمال	ایجاد	کرده	است.	این	تجار	لیبرال	که	از	یک	
طرف	با	مالکین	فئودال	و	دهقانان	منفرد	از	لحاظ	تولید	مواد	صادراتی	اشتراک	منفعت	دارند	و	از	سوی	
دیگر،	منافع	خود	را	از	جانب	سرمایه	ی	بروکراتیک	دولتی	مورد	تهدید	و	فشار	می	بینند،	به	سوی	شعار	

اتحاد	تمام	طبقات	و	اقشار	تحت	شعار	ستم	ملی	روی	می	آورند.	
این	است	ماهیت	اصلی	شعار	ستم	ملی	که	ستم	طبقاتی	را	انکار	نموده	و	یا	آن	را	تحت	الشعاع	ستم	

ملی	قرار	می	دهد.	در	اینجا	به	دو	نکته	بایستی	توجه	نمود:	
الف.	اواًل	روشـن	اسـت	که	شـعار	سـتم	ملی	هیچ	وجه	مشترکی	با	مارکسیسـم	ندارد	و	چنان	چه	
موعظه	کنندگان	آن،	خود	را	به	قبای	مارکسیسـم	ملبس	سـازند،	جز	رویزیونیسم	معاصر	چیز	دیگری	
را	نمایش	نمی	دهند.	شـعار	سـتم	ملی	با	دکترین	رویزیونیسـت	های	معاصر	کاماًل	جور	درمی	آید؛	زیرا	
رویزیونیست	های	معاصر	مدعی	اند	که	در	جنبش	دموکراتیک	ملی،	هر	قشر	و	یا	طبقه	ی	دموکرات	و	
ضدفئودال	می	تواند	رهبری	انقالب	دموکراتیک	را	به	عهده	بگیرد.	بناًء	این	دکترین	که	تم	اصلی	آن	
نفی	رهبری	طبقه	ی	کارگر	و	یا	احیاناً	اغماز	آن	در	جنبش	دموکراتیک	انقالبی	اسـت،	کاماًل	با	شـعار	
ستم	ملی	که	وی	نیز	هژمونی	طبقه	ی	کارگر	را	سخت	مورد	حمله	قرار	داده	و	خواست	های	بورژوامآبانه	
را	در	ردیـف	اول	اهمیـت	قرار	می	دهد،	کاماًل	انطباق	می	یابد.	بنابرآن	رویزیونیسـت	های	معاصر	و	در	
مرکز	آن	سوسیال	امپریالیسـم	شـوروی	به	نام	ستم	ملی،	نه	تنها	جریان	اپوزیسیون	صفحات	شمال	را	
بلکه	اپوزیسـیون	توده	ی	تمام	ملیت	های	دیگر	افغانسـتان	را	نیز	می	خواهند	به	دور	حلقه	ای	واحد	گرد	
آورند	و	جنبش	به	اصطالح	»مارکسیسـتی«	و	در	حقیقت	رویزیونیسـتی	را	در	کشـور	پیشرفت	دهند.	
)ایجاد	گروپ	محتاط	و	فعالیت	های	»انقالبی«	آن	مؤید	این	نکته	اسـت.(	این	جریان	رویزیونیسـتی	
خائن	به	مارکسیسم	در	شرایط	بین	المللی	فعلی	در	کشور	نیمه	فئودالی	و	نیمه	استعماری	افغانستان،	جز	
آلت	اجرای	مقاصد	سوسیال	امپریالیسم	شوروی	و	تجزیه	طلبی،	هدف	دیگر	را	نمی	تواند	در	پیش	داشته	
باشـد.	در	هنگامی	که	اوضاع	بین	المللی	از	ثبات	نسـبی	برخوردار	باشد،	این	جریان	به	مثابه	ی	نیروی	
ستون	پنجم	شوروی	در	افغانستان	برای	پیشرفت،	گسترش	و	نفوذ	آن،	برای	وارد	آوردن	فشار	بر	دولت	

افغانستان	به	کار	می	رود.	ولی	چنان	چه	اوضاع	اضطراری	و	بحران	های	شدید	در	منطقه	و	جهان	پیش	
آید،	این	جنبش	قصد	تجزیه	ی	افغانستان	را	به	کمک	سوسیال	امپریالیست	های	شوروی	علناً	و	عماًل	
	 پیش	خواهند	کشید.	در	شرایطی	که	شعور	سیاسی	و	فهم	مارکسیستی	مسائل	اجتماعی	افغانستانـ	
	در	میان	مردم	ما	پایان	باشد،	این	جریان	به	ظاهر	مارکسیستی	و	 چنان	که	اکنون	نیز	همان	طور	استـ	
در	حقیقت	ضدمارکسیستی،	می	تواند	در	میان	قشر	خرده	بورژوازی	و	روشنفکران	مربوط	به	آن	جاذبه	ی	
بیشـتر	کسـب	نموده	و	رشد	سریع	تری	داشـته	باشد.	خاصه	آن	که	سیاسـت	دیکتاتوری	و	اجحاف	و	
سـتمگری	دولت	مرکزی	نیز	با	شـدت	خود	در	کشور	به	آتش	این	انقالبی	گری	خرده	بورژوازی	روغن	
می	پاشد.	بنابرآن	پایه	ی	رویزیونیسم	در	کشور،	عناصر	لمپن	پرولتریا،	فئودال	های	ورشکست	خورده	ی	
بورژوازی	دربه	در	و	روشـنفکران	سرگشـته	است	که	در	محیط	نامصون	و	اختناق	آور	و	نارضایی	آفرین	
حاکمیت	دولت	متمرکز	بروکراتیک	نظامی	نیمه	فئودالی	و	نیمه	استعماری،	پیوسته	ایجاد	گشته	و	وول	
می	خورند.	ضعف	تئوریک،	بی	هدفی	آشکار	و	فساد	اخالقی	ای	که	رویزیونیست	ها	نمایشگر	آنند،	ناشی	
از	این	وضعیت	اجتماعی	و	حیثیت	نوکرصفت	ایشان	در	برابر	باداران	سوسیال	امپریالیستی	شان	می	باشد.	
ب.	مالکین	لیبرال	و	بورژوازی	تجاری	ازبک،	ترکمن	و	تاجیک	که	با	مارکسیسم	سروکاری	ندارند،	
شعار	ستم	ملی	را	به	نحو	بورژوایی	آن	مطرح	می	کنند؛	یعنی	این	شعار	خواست	رشد	اقتصادی	لیبرال	به	
آن	هاست.	بورژوازی	تجاری	و	خاصه	آن	بخش	کوچک	ایشان	که	به	تأسیس	کارخانجات	کوچک	و	
متوسط	دست	زده	اند،	برای	در	اختیارداشتن	بازار	و	پیداوار	داخلی	کشور	از	استقالل	و	تجارت	افغانستان	
حمایت	دارند.	این	ها	در	عین	حالی	که	مخالف	در	دسـتور	قراردادن	شـعار	»مبارزه	ی	طبقاتی«	اند،	از	
اسـتقالل	کشـور	دفاع	می	کنند،	زیرا	تسلط	سوسیال	امپریالیسم	شـوروی	نمی	تواند	پاسخگوی	منافع	
ایشان	باشد	و	از	طرف	دیگر،	چون	سرمایه	ی	بروکراتیک	قادر	نیست	چه	از	لحاظ	مالی	و	چه	از	لحاظ	
صنعتی	سرمایه	داری	را	به	تنهایی	در	کشور	رشد	دهد،	لهذا	نظر	به	اوضاع	بین	المللی،	سیاست	تحدید	
و	کنترل	و	یا	توسـعه	را	در	برابر	این	بخش	بورژوازی	در	پیش	می	گیرد.	بناًء	این	بورژوازی	در	اوضاع	
کنونی	جهان	تا	حدی	عنصر	مثبت	را	داراست	و	در	شرایطی	که	خطر	توسعه	جویی	امپریالیسم	شوروی	
کمتر	باشـد	و	سیاسـت	لیبرال	در	پیش	گرفته	شـود،	این	بورژوازی	برای	حفظ	اسـتقالل	کشور	مفید	
اسـت.	ولی	این	بورژوازی	در	اوضاع	بین	المللی	پرآشـوب	کنونی،	آینده	ندارد.	زیرا	نه	توده	های	مردم	
واقعاً	پشتیبان	آن	ها	اند	و	نه	امپریالیسم	بین	المللی.	ولی	چنان	چه	سیاست	توسعه	طلبی	و	جنگ	افروزی	
سوسیال	امپریالیسـم	شـدت	یابد،	این	بورژوازی	خواه	ناخواه	در	صف	خلق	قرار	خواهد	گرفت.	نکته	ی	
اولی	محتوای	این	مطلب	است	که	این	طبقه	با	وجود	پیش	کشیدن	شعار	ستم	ملی،	نمی	تواند	در	رأس	
جنبش	دموکراتیک	توده	ای	قرار	گیرد	و	نکته	ی	دوم	این	مطلب	را	تشـریح	می	کند	که	در	برابر	نفوذ	
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و	توسعه	طلبی	سوسیال	امپریالیسم،	خلق	و	در	رأس	آن	حزب	کمونیست	می	تواند	در	شرایط	بسیج	و	
سازمان	دادن	نیروهای	انقالبی	با	این	بورژوازی	جبهه	ی	متحد	ضدامپریالیستی	را	ایجاد	کند.

دولت	مرکزی	در	قرن	بیستم،	زمانی	که	برای	نخستین	بار	نادرخان	به	تخت	نشست،	چون	خزانه	ی	
مرکزی	تهی	و	نیروی	ارتش	نابه	سـامان	بود،	مسـتقیماً	بر	سیاست	قبیلوی	اتکاء	]و[	به	سران	مذهبی	
برای	حفظ	موقعیت	خود	تکیه	نمود.	شورش	و	بغاوت	یک	قبیله	توسط	برانگیختن	قبیله	ی	دیگری	بر	
ضدش	سرکوب	می	شد	و	قدرت	روحانیون،	نیروی	ایدئولوژیکی،	جهت	حفظ	قدرت	ناشی	از	خداوند،	
پادشاه	به	شمار	می	رفت.	در	عین	حال	به	رشد	سرمایه	ی	مالی	تجاری	نیز	موقع	داده	شد	تا	از	این	راه	
بتوان	خزانه	ی	خالی	را	از	مدرک	عایدات	گمرکی	و	مالیات	غیرمستقیم	تا	جایی	پر	نمود.	این	سیاست	
تا	جنگ	جهانی	دوم	دوام	داشت.	بعد	از	جنگ	جهانی	دوم	در	اثر	گسترش	سیاست	کره	ی	ارضی،	نفوذ	
و	کنترل	امپریالیسم	آمریکا	و	تقریباً	نقش	صفر	ممالک	اروپای	باختری	و	جاپان	در	رشد	اقتصادی	ملل	
نیمه	مسـتعمره	و	ایجاد	دول	مسـلح	عصری	ایران	و	پاکستان	که	افغانستان	به	هر	دو،	کشمکش	های	
سـرحدی	از	گذشـته	به	ارث	گرفته	بود،	و	همچنان	در	اثر	آن	که	گروپ	های	قومی	که	از	لحاظ	نژادی	
یکی	بوده	و	میان	این	سـه	کشـور	در	مرزهای	واحدی	پراگنده	اند،	دولت	افغانسـتان	را	واداشـت	تا	به	
تقویت	نیروی	نظامی	خود	بپردازد.	در	نتیجه	از	نگاه	داخلی،	عدم	رشـد	کافی	سـرمایه	ی	ملی	و	بازار	
داخلی	ملیت	های	گوناگون	داخل	کشور	با	هم	آمیختگی	و	وحدت	الزم	برای	تشکیل	یک	ملت	واحد	
افغانستان	که	بتواند	در	برابر	نفوذ	خارجی	و	سیاست	های	تجزیه	طلبانه	ی	امپریالیستی	مقاومت	درونی	
داشته	باشد،	ایجاد	نشده	بود.	به	عبارت	دیگر،	ملت	افغانستان	هنوز	هم	در	مرحله	ی	فئودالی،	متشکل	از	
گروپ	های	قومی	و	نژادی	مختلف	بود	که	به	وسیله	ی	حکومت	مرکزی	در	داخل	مرزهای	کنونی	اش	
به	صورت	مکانیکی	یعنی	بر	اثر	قوه	یک	جا	نگهداشته	شده	بود.	در	زیر	این	شرایط،	فئودال	های	پشتون	
که	قدرت	مرکزی	را	در	اختیار	داشتند،	برای	حفظ	سلطه	ی	خویش،	سلطه	ای	که	از	زمان	عبدالرحمان	
به	بعد	در	اثر	حفظ	ساختمان	قبیلوی	جامعه	و	تقویت	دولت	مرکزی	فئودالی	برای	سرکوب	شورش	های	
قبیلوی	به	میان	آمده	بود.	سـرمایه	داری	بروکراتیک	را	که	سـرمایه	داری	از	»باال«	توسط	دولت	است،	
از	جهت	این	که	برای	مقابله	با	شورش	های	قبیلوی	مناسب	تر	از	سرمایه	داری	آزاد	است	برگزیدند.	در	
ضمن	چون	رشـد	سـرمایه	داری	از	پایان	یک	نیروی	جبری	ست،	تقویت	سرمایه	داری	از	باال	به	ایشان	
کمک	می	کرد	تا	توسـط	آن	از	یک	طرف	رشـد	آزادانه	اقتصادی	سـرمایه	ی	آزاد	را	در	آن	رشـته	هایی	
که	واقعاً	سرمایه	ی	مذکور	را	به	قدرت	بدل	می	سازد،	مانع	گردد	و	از	سوی	دیگر	خواست	های	سیاسی	
ناشی	از	رشد	لیبرالی	سرمایه	ی	آزاد	را	که	خود	در	زمینه	ی	قوی	وضع	قبیلوی	جامعه	می	تواند	چلنجی	
)چالش(	برای	حکومت	مرکزی	باشد،	مهار	نماید.	یعنی	در	واقع	امر،	سرمایه	داری	بروکراتیک	نزدیکتر	

است	به	سیاست	فئودال	مآبانه،	در	حالی	که	سرمایه	داری		آزاد	با	سرعت	بیشتری	ساختمان	درونی	جامعه	
را	دیگرگون	می	سازد.	بدین	سان	سرمایه	ی	بروکراتیک	و	سرمایه	ی	آزاد،	این	دو	نقش	متناوب	را	نظر	به	
اوضاع	بین	المللی	در	پروسه	ی	رشد	خود	در	داخل	طی	می	نماید.	در	ایامی	که	تشنج	اوضاع	بین	المللی	
افزایش	می	یابد	و	خطر	تجزیه	طلبی	تقویت	می	گردد،	طبقه	ی	حاکمه	کنترل	شدیدتری	بر	شریان	های	
اقتصادی	تعمیل	می	کند	و	زمانی	که	اوضاع	جهانی	آرامتر	است،	به	سرمایه	ی	آزاد	امکانات	وسیع	تری	
برای	نموی	آن	میسر	می	گردد.	به	عبارت	دیگر،	رشد	سرمایه	داری	در	این	کشور	تابع	مقتضیات	قبیلوی	
اسـت	که	در	اسـاس،	سـاختمان	جامعه	روی	آن	بنا	شده	است	تا	بدین	سـان	بعد	از	طی	مدتی	هر	چه	
طوالنی	تر،	سرمایه	داری	خواه	به	شکل	اولی	و	خواه	به	شکل	دومی	آنچنان	رشد	یافته	باشد	تا	فئودالیسم	

و	ساختمان	قبیلوی	جامعه	را	به	عنصر	درجه	دوم	مبدل	سازد.	
بنابرآن	دیده	می	شود	که	ما	چنان	که	زمانی	لنین	در	مورد	روسیه	می	گفت:	»پیش	از	آن	که	از	رشد	
سرمایه	داری	رنج	بریم،	از	عدم	رشد	کافی	آن	در	عذاب	می	باشیم.«	ولی	سؤال	پیش	می	آید	که	رشد	
سرمایه	داری	به	این	شکل	مسخ	شده	که	ناشی	از	اوضاع	امپریالیستی	جهانی	است،	واقعاً	می	تواند	بر	
فئودالیسم	به	طور	نهایی	و	کامل	پیروزی	یابد؟	و	آیا	امپریالیسم	قادر	است	نطفه	ی	خود	)سرمایه	داری(	
را	به	این	شکل	در	این	کشور	برویاند؟	و	از	نگاه	سیاسی	در	شرایطی	که	جنبش	بین	المللی	کمونیستی	
به	پیروزی	های	عظیم	اقتصادی	و	سیاسـی	در	جهان	دسـت	یافته	اسـت،	قادر	اسـت	این	کشور	را	به	
طور	نهایی	در	مدار	سیاسـت	و	اقتصاد	سـرمایه	داری	امپریالیستی	جهانی	حفظ	نماید؟	جواب	هر	دوی	
این	پرسش	ها	از	نظر	ما	مطلقاً	منفی	است.	اواًل	رشد	و	نموی	سرمایه	داری	آزاد	که	نقش	ثانوی	را	ایفا	
می	نماید،	عماًل	در	اوضاع	بین	المللی	سرمایه	داری	جهانی	امپریالیستی	محکوم	به	شکست	است.	این	
خود	تمایالت	آزمندانه،	توسـعه	طلبی	و	اسـتیالجویی	امپریالیسم	جهانی	و	خاصه	سوسیال	امپریالیسم	
اسـت	که	مانع	اصلی	تکامل	این	طبقه	سـرمایه	دار	داخلی	به	شـمار	می	رود.	ثانیاً	اسـتحکام	و	رشـد	و	
نموی	سـرمایه	داری	بروکراتیک	که	آمیخته	با	سـتمگری	ها،	نابه	سـامانی	ها	و	تبعیض	های	فئودالی	و	
آلوده	با	فساد	و	امتیازطلبی	ها	و	در	عین	حال	دیکتاتوری	فاشیستی	ضمیمه	ی	جدایی	ناپذیر	آن	است	
و	یگانه	شکلی	است	که	تقریباً	در	تمام	کشورهای	تحت	سلطه	ی	سیستم	سرمایه	داری	ظهور	نموده	
است.	نه	آن	که	سرمایه	داری	را	واقعاً	در	این	کشورها	رشد	می	دهد،	بلکه	خود	وسیله	ای	است	که	اساسًا	
فئودالیسم	را	در	این	کشورها	تا	سرحد	ممکن	حفظ	می	نماید	تا	بدین	شیوه	بازار	امپریالیستی	جهانی	پا	
برجا	ماند.	بناًء	آنچه	را	که	جهان	امپریالیسم	در	این	کشور	به	نام	سرمایه	داری	به	ارمغان	می	آورد	و	آن	
را	»مدرنیزیسیون«	می	نامد،	شکل	دم	بریده	ی	سرمایه	داری	است	که	بیش	از	آنچه	مترقی	باشد	گندیده	

و	فاسد	است	و	بیشتر	از	آنچه	نو	باشد	بر	کهنه	اتکاء	دارد.
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مسـئله	ی	رهبری	طبقه	ی	کارگر	در	انقالب	دموکراتیک	توده	ای	که	همواره	اختالف	بر	سـر	آن،	
مبارزه	ی	شـدید	و	آشـتی	ناپذیر	میان	مارکسیسـت	ها	از	یک	سـو	و	رویزیونیسـت	ها	از	سوی	دیگر	در	
جنبش	بین	المللی	کمونیستی	ایجاد	می	کرده	است،	خودش	مرز	میان	مارکسیست	ها	و	رویزیونیست	ها	
بوده	است.	در	اوضاع	بین	المللی	فعلی	در	کشور	ما	و	همچنان	در	تمام	کشورهای	تحت	سلطه،	عالوه	
بـر	اهمیت	کالسـیک	آن،	برای	پیـروزی	واقعی	انقـالب	دموکراتیک	توده	ای	اهمیـت	ویژه	ی	نوین	
کسـب	می	کند.	چنان	که	دیدیم	نفی	و	یا	اغماض	)که	در	عمل	خود	به	نفی	منجر	می	شـود(	هژمونی	
	لنینیستی	در	این	انقالب،	مسلماً	منجر	به	تضعیف	وحدت	 طبقه	ی	کارگر	و	ایدئولوژی	مارکسیستیـ	
جنبش	ملی	گردیده	و	در	حقیقت	خود	به	دنباله	روی	سیاست	توسعه	طلبی	امپریالیسم	جهانی	و	به	ویژه	
سوسیال	امپریالیسم	شوروی	می	انجامد.	نفی	هژمونی	طبقه	ی	کارگر	در	واقع	امر،	انقالب	دموکراتیک	
توده	ای	را	در	یک	کشور	نیمه	مستعمره	و	نیمه	فئودالی	به	زاییده	ی	امپریالیسم	]یا[	سوسیال	امپریالیستی	
بدل	ساخته	و	از	لحاظ	بین	المللی	به	سیاست	استعماری	سوسیال	امپریالیسم	خدمت	می	کند،	استقالل	
کشـورها	را	به	خطر	می	اندازد	و	بدین	صورت	نه	تنها	به	اصطالح	ملی	نیسـت	که	خیر	عماًل	ضد	ملی	
و	صددرصد	خیانت	به	منافع	ملی	کشورهاسـت.	سوسیال	امپریالیسـت	ها	که	خود	خائنین	سرسخت	و	
	لنینیسم	اند	و	مدت	هاسـت	منافع	طبقه	ی	کارگر	خود	و	اهداف	واالی	 سـوگندخورده	ی	مارکسیسـمـ	
کمونیستی	را	لگدمال	کرده	اند،	برای	پیشرفت	توسعه	طلبی	خود	و	استعمار	کشورهای	تحت	سلطه	و	
سیادت	به	تمام	جهان	از	خائنین	به	مارکسیسم	و	منافع	طبقه	ی	کارگر	و	از	ناکامی	انقالب	دموکراتیک	
توده	ای	در	کشورهای	تحت	سلطه	پشتیبانی	می	کنند.	آن	ها	با	پیش	کشیدن	تئوری	های	رویزیونیستی	
که	محور	آن	نفی	هژمونی	طبقه	ی	کارگر	اسـت،	جنبش	های	کارگری	و	توده	ای	را	در	این	کشـورها	
می	خواهند	به	اراده	ی	سیاست	استعماری	و	توسعه	طلبی	خود	مسکوت	سازند1	و	بدین	سان	این	کشورها	
را	به	مستعمرات	و	مناطق	نفوذ	خود	مبدل	گردانیده	و	از	راه	استعمار	و	استثمار	ایشان	و	همچنان	ایجاد	
پایگاه	های	استراتژیک	نظامی	در	سراسر	کشورهای	تحت	سلطه	در	سیاست	مقابله	با	ابرقدرت	دیگر	

به	کامیابی	هایی	دست	یابند.
چرا	نفی	هژمونی	طبقه	ی	کارگر	به	مثابه	ی	تضعیف	جنبش	ملی	محسـوب	می	گردد؟	اواًل	از	نگاه	
جنبش	کارگری	و	کمونیستی	در	افغانستان	متشکل	از	ملیت	های	گوناگون،	چنان	که	شعار	ستم	ملی	به	
نحو	رویزیونیستی	آن	در	جنبش	انقالبی	کارگران	و	دهقانان	همه	ی	ملیت	ها	پیش	کشیده	شود،	این	به	
ذات	خود	به	معنی	تجزیه	ی	جنبش	واحد	انقالبی	مارکسیستی	به	گروپ	های	رویزیونیستی	ملیت	های	
گوناگون	که	در	رأس	هر	کدام	آن	نه	ایدئولوژی	مارکسیستی	بلکه	ایدئولوژی	رویزیونیستی،	نه	طبقه	ی	

1. اصل: ببندند

کارگر	بلکه	انواع	گوناگون	خرده	بورژوازی،	مالکین	ورشکسـت	و	لمپن	پرولتاریا	قرار	می	گیرند	اسـت.	
چنانچـه	این	امـر	به	واقعیت	مبدل	گردد،	نیروی	توده	ای	انقـالب	تضعیف	یافته	و	نیروی	ضدانقالب	
نیرومند	می	گردد.	ثانیاً	چنان	چه	این	امر	پیش	کشـیده	شـود	که	رویزیونیسم	می	تواند	جنبش	متشکل	
از	ناراضیان	تمام	ملیت	های	افغانسـتان	را	در	روند	یگانه	ای	متشـکل	بسـازد،	این	امر	از	نگاه	تئوریک	
پوچ	و	از	لحاظ	عملی	دشـوار	اسـت.	تضادهای	قبیلوی،	لسانی	و	مذهبی	چنان	که	در	شرایط	حکومت	
فئودال	بروکراتیـک	نظامی	کشـور،	میان	ملیت	های	گوناگون	ریشـه	گرفته	که	امـکان	اتحاد	همه	ی	
ناراضیان	تمام	ملیت	ها	را	در	جنبش	واحد	رویزیونیستی	عماًل	ناممکن	می	سازد؛	چنان	که	انشعاب	گروپ	
خلق	به	پرچم	و	ستم	ملی	خود	بیانگر	این	مطلب	است.	ولی	از	لحاظ	تئوریک،	هنگامی	که	اقتصاد	ملی	
واحد	و	نیرومند	پدید	نیامده	باشد،	چگونه	می	توان	بر	زمینه	ی	اقتصاد	فئودالی	و	نیمه	استعماری،	نیروهای	
انقالبی	ملیت	های	گوناگون	را	بر	اساس	تئوری	بورژوایی	رویزیونیستی	متحد	ساخت؟	آیا	عماًل	درست،	
خود	این	آقایان	رویزیونیست	نیستند	که	از	شؤنیسم	پشتون	و	وحدت	لسانی	و	قوه	ی	بروکراسی	برای	
به	اصطالح	»جلب	وجذب«	حزبی	خویش	اسـتفاده	می	نمایند؟	آیا	خود	این	آقایان	رویزیونیسـت	تیپ	
سـتم	ملی	نیسـتند	که	از	ناسیونالیسم	تنگ	نظرانه	ی	منطقوی	و	نژادی	و	لسانی	خود	برای	گردآوردن	

روشنفکران	صفحات	شمال	به	دور	خویشتن	استفاده	می	کنند؟
در	اینجا	باید	از	نکته	ی	دیگری	نیز	یاد	شود.	گروپ	اخوان	که	دسته	ی	ضربتی	ارتجاع	تیپ	غربی	
روحانیون	مرتجع	و	فئودال	های	بزرگ	است	نیز	از	نگاه	اجتماعی	و	سیاسی،	سرشت	همسان	با	روند	
رویزیونیستی	داشته	و	اهداف	همه	گونی	دارند.	ولی	تشدید	فعالیت	ایشان	انعکاس	از	پیشرفت	سرطان	وار	
روند	رویزیونیستی	در	کشور	است؛	زیرا	در	کشور	ما	خطر	عمده	از	لحاظ	خارجی،	سوسیال	امپریالیسم	
محسـوب	می	گـردد	نه	ابرقـدرت	دیگر.	از	ایـن	رو،	جنبش	انقالبی	کارگـران	و	دهقانان	یعنی	جنبش	
کمونیستی	کشور	که	در	صف	مقدم	مبارزه	ی	ضدرویزیونیستی	قرار	دارد	و	در	راه	تحقق	وحدت	تمام	
خلـق	زحمتکش	و	تحت	سـتم	میهن،	تحـت	رهبری	طبقه	ی	کارگر	نوجوان	و	بر	اسـاس	ایدئولوژی	
مارکسیستی	ـ	لنینیستی	مبارزه	می	کند،	بنا	به	ماهیت	خویش	سرشت	ملی	داشته	و	در	عین	حال	در	
صف	نخسـتین	مبارزین	امر	اسـتقالل	کشـور	جا	می	گیرد.	این	جنبش	نه	بر	اساس	لسان	و	مذهب	و	
قومیت	و	نه	بر	اساس	امتیازجویی	در	بروکراسی	دولتی	استوار	است.	این	جنبش	بر	اساس	کار	و	زحمت	
و	بر	اساس	استقالل	کشور	افغانستان	یعنی	بر	اساس	همبستگی	انقالبی	برادرانه	ی	تمام	ملیت	های	
جدانشـدنی	داخل	کشـور	مبتنی	است؛	یعنی	بر	اساس	آن	ممیزات	که	در	همه	ی	ملیت	های	گوناگون	
کشور	عماًل	وجود	دارد.	این	جنبش	که	بر	اساس	هژمونی	طبقه	ی	کارگر	در	انقالب	دموکراتیک	نوین	
استوار	است،	به	صورت	ارگانیک	بر	یگانه	پایه	ی	استوار	و	پوالدین	می	تواند	تمام	زحمتکشان	گوناگون	
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کشور	را	از	قید	هرگونه	ستم	ها	و	اجحافات	ملی،	قبیلوی،	مذهبی	و	لسانی	به	راستی	رهایی	بخشیده	و	
واقعاً	یک	افغانستان	یکپارچه،	مستقل	و	نیرومند	را	بنا	نهد.

ثانیاً	از	نگاه	جنبش	ملی،	سـرمایه	ی	بروکراتیک	و	دولت	بروکراتیک	نظامی	از	تکامل	سـرمایه	ی	
ملی	جلو	می	گیرد	و	رشـد	آن	را	بطی	می	سـازد.	بناًء	تضاد	میان	این	نوع	سـرمایه	و	سـرمایه	ی	بزرگ	
بروکراتیک	پدید	آمده	است.	این	سرمایه	آرمان	های	لیبرال	و	ملی	را	پیش	می	کشد،	ولی	نظر	به	این	که	
نقش	آن	در	اقتصاد	کلی	کشور	ضعیف	است،	نمی	تواند	جنبش	ملی	تمام	ملیت	ها	را	در	روند	واحدی،	
متحد	سازد.	عالوه	بر	آن،	وابستگی	این	سرمایه	با	تولید	زراعت	مالداران	و	زمینداران	در	اوضاع	جهانی	
فعلی	که	کمونیسـم	به	عامل	قاطع	سیاسـی	و	اقتصادی	جهان	بدل	شده	است،	اهداف	عالی	این	نوع	
روند	سیاسی	را	در	درجه	ی	دوم	اهمیت	قرار	می	دهد.	از	جانب	دیگر	تکیه	ی	این	سرمایه	در	اوضاعی	که	
مبارزه	ی	طبقاتی	زحمتکشان	اوج	گیرد	بر	بروکراسی،	امری	ست	اجتناب	ناپذیر.	این	است	وجه	وحدت	
این	سرمایه	با	بروکراسی	و	سرمایه	ی	بروکراتیک.	مارکس	گفت:	»...خرده	بورژوازی	زمانی	می	تواند	در	
برابر	بورژوازی	یک	موضع	انقالبی	داشته	باشد	که	پرولتاریا	در	عقب	آن	قرار	گیرد.«	)مارکس	مبارزه	ی	
	1850(.	همچنان	می	توان	گفت	که	این	سرمایه	ی	ملی	زمانی	می	تواند	در	 طبقاتی	در	فرانسه	1848ـ	
برابر	امپریالیسم	و	بروکراسی	موقف	واقعاً	ملی	داشته	باشد	که	زحمتکشان	در	عقب	آن	قرار	داشته	باشند.	
گذشته	از	آن	در	اوضاع	بین	المللی	فعلی	اکثریت	جنبش	های	ملی	با	امپریالیسم	بین	المللی	وابستگی	
می	گیرد.	نظر	به	این	علل	دیده	می	شود	که	جنبش	ملی	بورژوازی	لیبرال	کم	رشد	و	ناتوان	در	کشور	ما	
واقعاً	تنها	در	شرایطی	ملی	است	که	بر	جنبش	پرتوان	زحمتکشان	کشور	و	در	رأس	آن	طبقه	ی	کارگر	

تکیه	نموده	و	با	آن	جبهه	ی	متحد	واحدی	را	ایجاد	کند.
بدیـن	ترتیـب	جنبش	کارگـران	و	دهقانان	و	خلق	های	زحمتکش	سراسـر	افغانسـتان	به	رهبری	
	لنینیسـتی،	چـه	از	نقطه	نظر	جنبش	توده	ای	و	چـه	از	لحاظ	جنبش	ملی،	 ایدئولوژی	مارکسیسـتیـ	
یگانه	نیروی	واقعاً	ملی	اسـت	که	در	صف	مقدم	مبارزه	به	خاطر	اسـتقالل	کشـور	قرار	داشـته	و	هم	
در	جبهه	ی	مبارزه	به	خاطر	آزادی	های	دموکراتیک	در	میهن	و	هم	در	پیکار	انقالبی	نهایی	به	خاطر	
تحقق	سوسیالیسم	و	کمونیسم	نقش	قاطع	و	اساسی	را	ایفاء	می	نماید.	مبارزه	علیه	اشکال	گوناگون	
	اندیشه	ی	مائو	تسه	دون	که	در	نفس	سوسیالیسم	 	لنینیسمـ	 رویزیونیسم	و	به	خاطر	صفای	مارکسیسمـ	
علمـی	جـا	دارد،	در	اوضـاع	بین	المللی	کنونی	که	خط	عمده	را	برای	اسـتقالل	کشـورهای	منطقه	ی	
جنوب	آسیا،	سوسیال	امپریالیسم	شوروی	پرچمدار	رویزیونیسم	معاصر	تشکیل	می	دهد،	اهمیت	قاطع	
برای	حفظ	و	استحکام	استقالل	کشور	کسب	می	کند.	به	ویژه	آن	که	شیوه	ی	نفوذ	و	گسترش	سیاست	
توسعه	طلبانه	ی	شوروی،	خیلی	محیالنه	تر	و	جاذب	تر	از	شیوه	ی	امپریالیسم	آمریکا	بوده	و	با	پیرایش	

ظاهری	با	جمالت	مارکسیستی	و	استفاده	ی	ناجایز	از	نام	لنین	کبیر	می	تواند	به	مقیاس	وسیع	تر	در	میان	
اقشار	ناراضی	جامعه	جا	باز	نماید	و	عالوه	بر	آن	جز	جنبش	کارگری	و	دهقانی	به	رهبری	مارکسیسم	
ـ	لنینیسم	هیچ	طبقه	ی	دیگر	قادر	نیست	در	امر	جلوگیری	و	خنثی	ساختن	این	روند	ضد	مارکسیستی	
و	ضد	ملی	به	نحوی	قاطع	و	پیگیرانه	و	همه	جانبه،	مبارزه	ی	سیاسـی	و	ایدئولوژیک	را	از	پیش	ببرد.	
بدین	صورت	دیده	می	شود	که	جنبش	مارکسیستی	در	اوضاع	کنونی	جهانی	نه	تنها	محض	یک	جنبش	
طبقاتی	به	معنی	اخص	کلمه	است،	بلکه	در	عین	حال	جنبشی	است	ملی	که	علیه	هرگونه	و	به	ویژه	
خطرناکترین،	جدیدترین	نوع	اسارت	ملی	و	انقیاد	کشور	توسط	یکی	از	نیرومندترین	قدرت	های	عصر	
حاضر	]می	رزمد.[	این	جنبش	در	عین	حال	که	از	صفای	علم	مارکسیسم	ـ	لنینیسم	ـ	اندیشه	ی	مائو	
تسه	دون	با	سرسختی	تمام	دفاع	می	کند،	جز	بر	طبقه	ی	کارگر	و	زحمتکشان	کشور	خود	بر	هیچ	نیروی	
خارجی	اتکاء	نداشته،	در	عین	حال	از	همبستگی	کارگران	و	زحمتکشان	سراسر	جهان	دفاع	نموده	و	از	

آن]ها[	الهام	گرفته	و	خود	را	جزو	جدایی	ناپذیر	آن]ها[	می	شمارد.

مرگ
هر	مبارز	انقالبی	باید	تصور	و	موقف	روشـنی	درباره	ی	زندگی	و	مرگ	داشـته	باشـد.	بدون	درک	
صحیح	این	مسـئله	ممکن	نیسـت	روحیه	ی	سرکش	یک	انقالبی	توده	ای	را	دارا	باشد.	ممکن	نیست	

صفات	انسانی	واقعی	یک	مبارز	را	کسب	کرد.
-	پایان	هر	زندگی	مرگ	است.	زنده	بودن	خود	به	معنی	ایجاد	و	تکوین	مرگ	می	باشد.	

-	شکنجه	ی	جسمی	با	آن	که	دردآور	است،	گذرا	می	باشد.
-	آن		کسـی	کـه	دربـاره	ی	حقایـق	عینی	جامعه	روش	منطقی	داشـته	باشـد،	نمی	توانـد	در	برابر	
شکنجه	ی	جسمی	خالف	آنچه	که	می	بیند	و	می	شناسد،	درهم	شکند	و	دروغ	بگوید.	عظمت	روحیه	و	
تسلیم	ناپذیری	شخصیت	قهرمان	یک	انقالبی	واقعی	ناشی	از	درک	عینی	حقایق	عینی	جامعه	می	باشد.	
اگر	شکنجه	و	زور	ولو	هر	قدر	بزرگ	باشد،	نمی	تواند	حقایق	را	از	میان	بردارد،	پس	هرگز	نیز	نخواهد	
توانسـت	اراده	ی	پوالدین	یک	انقالبی	توده	ای	را	که	بر	سـخره	ی	حقایق	عینی	جامعه	بنا	شده	درهم	
شکند.	آن	کسی	که	حقایق	عینی	جامعه	را	درنمی	یابد،	متزلزل	خواهد	بود.	آن	کسی	که	حقایق	عینی	
جامعه	را	به	خطا	درک	می	کند،	درهم	خواهد	شکست.	آن	کسی	که	حقایق	عینی	جامعه	را	صحیحًا	

درمی	یابد،	شکست	ناپذیر	خواهد	بود.
بنابرآن،	هسـته	ی	روحیه	ی	پوالدین	یک	انقالبی	در	راسـتی	و	صداقت	وی	نهفته	است.	راستی	و	
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صداقت	چیست؟	صداقت	انطباق	تفکر	ذهنی	با	حقایق	عینی	جامعه	است.	اگر	نتوانیم	در	زندگی	عادی	
و	روزانه	ی	خود	را	به	واهیات	و	ابتذال	فریب	دهیم،	اگر	نتوانیم	از	حقایق	بگذریم،	پس	آن	گاه	باید	راه	
شناسایی	حقایق	را	در	پیش	گیریم.	اگر	شناسایی	حقایق	و	به	دورافگندن	واهیات	و	سرگرمی	های	پوچ،	
ما	را	با	مرگ	روبه	رو	سازد،	در	آن	صورت	مرگ	نیز	یک	حقیقت	عینی	ست.	پذیرش	مرگ	پذیرش	یک	
حقیقت	عینی	خواهد	بود.	نگذشتن	از	حقیقت	و	نادیده	نگرفتن	حقایق،	هسته	ی	مبارزه	با	روحیه	ی	ترس	
از	مرگ	اسـت.	خودفریبی	سـرآغاز	پرورش	روحیه	ی	جبن	و	ترس	از	مرگ	اسـت.	هر	چند	در	کردار	و	
	چه	 همچنان	در	تفکر	از	حقایق	عینی	نگریزیم،	هر	چند	در	کردار	و	همچنان	در	تفکر	به	حقایق	عینیـ	
	پیگیری	نشان	دهیم،	همان	قدر	در	پوالدین	ساختن	اراده	ی	رزمنده	ی	خود	در	 خرد	و	چه	بزرگ	باشندـ	

وسعت	و	پهنای	روحیه	ی	عالی	انقالبی	خویش	دستاوردهای	بزرگتری	کسب	خواهیم	کرد.
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مبارزه ی آشتی ناپذیر با اپورتونیست ها
تجربه	ی	چهارم	جوزا	نشـان	داد	که	اتخاذ	موقف	اصولی	و	نرمش	ناپذیر	در	برابر	اپورتونیسـت	های	
»خلقی«	صددرصد	صحیح	بود.	فقط	آن	گاهی	که	مرز	عملی	میان	ما	و	اپورتونیست	ها	کاماًل	آشکار	
و	آشتی	ناپذیر	باشد،	می	توان	به	بسیج	هرچه	بیشتر	و	وسیعتر	توده	ها	نائل	آمد.	سطح	درک	آن	ها	را	از	

تئوری	باال	برد	و	شعور	سیاسی	آن	ها	را	بیدار	نموده	و	پرورش	داد.	
مبارزه	ی	آشتی	ناپذیر	عملی	در	تاکتیک؛	این	است	راه	صحیح	بسیج	توده	ها.
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دشمن عمده، تضاد عمده در جامعه است
یک	فرد	در	جوالن	تفکر	هر	قدر	بزرگ	باشد،	باز	هم	در	عمل	من	حیث	یک	شخص،	با	احتیاجات،	
خواهشـات	و	احساسـات،	چون	اشخاص	دیگر	زیست	می	کند.	از	این	است	که	ریشه	ی	اصول	زندگی	
ساده	]از[	فروتنی،	دوراندیشی،	پشتکار	و	راستی	آب	می	خورد.	پهنای	گسترده	ی	تفکر	هرچند	گسترده	
باشـد،	محدودیـت	غرایـض	و	عوامل	مـادی	زندگی	فردی،	صاحـب	آن	را	از	بین	نمی	بـرد.	به	عالوه	
گستردگی	و	عمق	تفکر	یک	فرد	را،	افراد	جامعه	به	اندازه	های	یکسان	و	تا	آخر	نمی	توانند	درک	کنند.	
آنچه	آن	ها	پی	می	برند	در	گام	اول	شیوه	ی	زیست	فردی	آن	شخص	است	و	آن	را	به	معیارهای	موجود	

و	پذیرفته	شده	ی	اجتماع	موجود	ارزیابی	می	کنند.
اول،	بایست	بدانیم	دشمن	کیست	و	نیروی	اساسی	ما	کدام	است.	دوم،	متفقین	خود	را	بشناسیم	و	
درجه	ی	نزدیکی	هر	یک	از	آن	ها	را	به	خود	بدانیم.	سوم،	چگونگی	بسیج	نیروهای	اساسی	خود	را	از	

لحاظ	مکان،	شکل	و	مسئله	ی	اساسی	نفع	طبقاتی	دریابیم.	
دشمن	مسئله	ای	ست	که	در	هر	دوره	ی	انقالب،	نظر	به	پیشامد	شرایط	به	خصوص	می	تواند	تغییر	
یابد.	چگونگی	بسـیج	نیروهای	اساسـی،	اساساً	بدون	درنظرداشت	تغییرات	جزئی	تا	ختم	یک	دوره	ی	
کامل	انقالب	تغییر	کلی	نمی	یابد.	آیا	نیروی	اساسی	انقالب	می	تواند	انقالب	را	به	پیروزی	برساند؟	نه،	
هرگز!	یک	انقالب	واقعاً	حقیقی	نمی	تواند	بدون	شمول	تمام	اقشار	و	طبقات	اجتماع	)بدون	دشمن	ـ	
از	لحاظ	حتی	به	شمول	دشمن(	به	پیروزی	برسد؛	زیرا	یک	انقالب	اجتماعی	به	معنی	دگرگونی	تمام	
جامعه،	رشد	و	پیشرفت	تمام	جامعه	به	مرحله	ی	مترقی	تر	است	و	بدون	سهمگیری	تمام	طبقات	و	اقشار	
اجتماعی	ناممکن	است	یک	طبقه	به	تنهایی	به	درجه	ی1	مترقی	تر	در	یک	جامعه	ی	اساساً	عقب	مانده	
نائل	آید.	از	اینجاست	که	سیاست	جبهه	ی	متحد	ناشی	می	گردد.	سیاست	جبهه	ی	متحد	اساساً	رابطه	ی	

نیروی	اساسی	با	سایر	طبقات	و	اقشاری	ست	که	در	گروپ	متفقین	قرار	می	گیرند.
ولی	متفقین	کیستند؟	متفق	کسی	ست	که	بر	اساس	همسویی	نسبی	و	منافع	گذرا	برای	مرحله	ی	
خاص	و	در	مدتی	معین	با	ما	همگام	می	شود.	بنابرآن	متفق	اساساً	همسانی	منفعت	با	ما	ندارد.	بلکه	فقط	
در	مرحله	ی	خاص	و	در	مدت	معین،	منافع	اش	با	منفعت	ما	همسویی	می	یابد.	به	زبان	دیگر	در	مرحله	ی	
به	خصوص	و	مدت	معین،	منافع	وی	با	منفعت	نیروی	اساسی	انطباق	می	یابد،	نه	آن	که	همسان	می	شود.	
این	انطباق	و	ناهمسـانی،	این	گذرایی	و	نه	دائمی	بودن،	سیاسـت	اتحاد	و	مبارزه	را	در	درون	جبهه	ی	
متحد	ایجاد	می	کند.	»اتحاد«	به	خاطر	انطباق	منافع	گذرا،	همسویی	منافع	و	مبارزه	به	خاطر	ناهمسانی	
یعنی	تضاد	منافع	و	دائمی	نبودن	انطباق	منافع،	ضرورت	دارد.	اتحاد	و	مبارزه	خود	ضرورت	استقالل	را	
برای	نیروی	اساسی	در	جبهه	ی	متحد	به	وجود	می	آورد.	استقالل،	ائتالف	را	ایجاد	می	کند	که	ائتالف	

دربرگیرنده	ی	اتحاد	و	مبارزه	در	درون	جبهه	ی	متحد	است.	
اکنون	باید	دید	که	اسـتقالل	چیسـت؟	عنصر	نخستین	اسـتقالل	و	هسته	ی	آن،	شناخت	اساسی	
کل	جامعه،	مرحله	ی	فعلی	تکامل	آن،	نیروی	اساسـی	پیش	رونده	ی	آن	و	مرحله	ی	بعدی	تکامل	آن	
جامعه	می	باشـد.	این	شـناخت	خود	از	لحاظ	عملی،	نشان	دهنده	ی	یک	طبقه	است	و	در	عصر	حاضر،	
	 	لنینیسمـ	 این	طبقه	جز	پرولتاریا،	طبقه	ی	دیگر	بوده	نمی	تواند؛	زیرا	این	شناخت	جز	علم	مارکسیسمـ	
اندیشه	ی	مائو	تسه	دون	علم	دیگری	بوده	نمی	تواند.	این	علم	بیان	موجز،	جامع	و	صحیح	وضع	زندگی،	

1. اصل: درج
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جهت	پیشـرفت	آتی	زندگی	طبقه	ی	پرولتاریا	یعنی	پیشـاهنگ	تمام	بشریت	به	سوی	آینده	ی	جهان	
است.	این	علم	بیانگر	آن	است	تا	پرولتاریا	تمام	بشریت	را	آزاد	نسازد،	نمی	تواند	خود	را	آزاد	سازد.	این	
علم	نشـان	می	دهد	که	پرولتاریا	در	جریان	دگرگون	سـاختن	جامعه	و	جهان،	نه	این	که	در	عین	حال	
خود	را	نیز	دگرگون	می	سازد،	بلکه	باید	دگرگون	بسازد.	پس	عنصر	الزمی	و	اولی	استقالل	آن	است	
که	استقالل،	برای	آن	که	استقالل	واقعی	باشد،	اواًل	باید	کلیت	داشته	باشد؛	یعنی	تمام	اقشار	و	طبقات	
جامعه	و	منافع	به	خصوص	هر	یکی	از	آن	ها	را	بشناسد	و	تشخیص	دهد	که	کدام	طبقه	در	آن	دوره	ی	
پیشرفت	جامعه،	نیروی	اساسی	انقالب	بوده	می	تواند.	یعنی	منفعت	نیروی	اساسی	انقالب،	منفعت	کلی	
تمام	جامعه	می	باشد،	یعنی	منفعت	نیروی	اساسی	انقالب	رافعه	پیش	راندن	انقالب	و	جامعه	به	دوره	ی	
بعدی،	متکامل	تر	جامعه	و	انقالب	است	و	باید	محکم	در	دست	گرفته	شود	و	هرگز	تحت	هیچ	شرایطی	
به	منظور	درجه	ی	دوم	شناختن	اهمیت	آن	در	کشاکش	منافع	طبقات	گوناگون	و	احیاناً	نفی	کلی	آن	
معامله	گیری	نشود.	این	یک	جهت	استقالل	و	جهت	اساسی	آن	است.	ولی	می	دانیم	که	منفعت	نیروی	
اساسـی	انقالب	به	تنهایی	و	به	صورت	منفرد،	مجزا	از	منافع	سـایر	متفقین	نمی	تواند	پیشـرفت	کند.	
بنابراین	برای	آن	که	متفقین	را	نیز	جهت	پیشبرد	منفعت	نیروی	اساسی	انقالب	در	اردوگاه	انقالبی	ِگرد	
آوریم،	در	مرحله	ی	معین	از	انقالب	و	در	زیر	شرایط	خاص	و	برای	مدت	گذرایی	برای	تأمین	منفعت	
متفقین	)که	اساساً	با	منفعت	اساسی	نیروی	انقالب	متضادند(	گذشت	هایی	می	نماییم.	این	گذشت	ها	
اساساً	چه	سرشتی	دارند؟	اصوالت	گذشت	در	جبهه	ی	متحد،	روی	متمرکزساختن	ضربه	ی	اساسی	در	

زمان	مشخص	بر	دشمن	عمده	استوار	است.
دشـمن	عمده	کسیسـت؟	دشـمن	عمده	در	مراحل	مختلف	و	همچنان	در	ادوار	مختلف	انقالب	و	
جامعه	فرق	می	کند.	ولی	اساساً	طبقه	و	یا	قشری	از	طبقه	که	نیروی	سدسازنده	ی	پیشرفت	کلی	جامعه	و	
یا	طبقه	و	یا	قشری	از	طبقه	که	منافع	وی	شرط	اساسی	موجودیت	منافع	تمام	متفقین	و	کلیه	ی	طبقات	
اسـتثمارگر	باشـد،	دشمن	عمده	به	حسـاب	می	رود.	به	عبارت	ساده	تر،	دشـمن	عمده،	تضاد	عمده	در	
جامعه	است.	بناًء	متمرکزساختن	ضربه	ی	عمده	بر	دشمن	عمده	و	گذشت	های	منفرد	در	برابر	متفقین،	
دو	جانب	استقالل	و	ائتالف	است	که	در	نتیجه	ی	این	ائتالف،	استقالل	تقویت	می	یابد.	زیرا	تضعیف	
دشـمن	عمده	به	معنی	تقویت	نیروی	اساسـی	است.	گذشت	های	اقتصادی	در	برابر	متفقین	برای	به	
دست	آوردن	نفع	سیاسی	اساسی	یعنی	تضعیف	دشمن	عمده	است.	از	این	رو	فداساختن	منافع	اساسی	
نیروی	اساسی	انقالب	به	نام	گذشت	تسلیم	طلبی		است.	خاتمه	بخشیدن	به	استقالل	است.	پس	گذشت	
در	جبهه	ی	متحد	محض	سرشت	سیاسی	دارد	و	برای	تقویت	استقالل	است	نه	برای	محو	و	تضعیف	
آن.	این	جنبه	ی	دوم	استقالل	است	که	»ائتالف«	را	تشکیل	می	دهد.	تضعیف	دشمن	عمده	به	معنی	

منفردساختن	آن	تا	سرحد	امکان	است.	هنگامی	که	دشمن	عمده	از	داشتن	هر	نوع	متحد	محروم	گردد،	
زمانی	که	نیروی	اساسـی	انقالب،	متفقین	تا	آنجایی	که	امکان	دارد	به	دسـت	آورد،	می	تواند	ضربات	
کشـنده]ای[	بر	دشـمن	عمده	وارد	آورد	و	الغیر.	این	جنبه	ی	خارجی	اسـتقالل	بود.	ولی	برای	این	که	
استقالل	بتواند	جنبه	ی	خارجی	صحیح	داشته	باشد،	باید	بر	پایه	ای	صحیح	استوار	بوده	و	ماهیتاً	صحیح	
باشد.	یعنی	نیروی	رهنمون	انقالب	و	نیروی	اساسی	آن	به	طور	صحیح	بیدار،	آگاه	و	سازمان	یافته	و	

روش	صحیح	مبارزه	را	دریافته	باشد.
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همه می دانیم که امروزه به مجرد آن که از کمونیسـم، سوسیالیسم، سوسیال دموکراسی و در کل چپ 
حرف می زنیم، در ذهن اکثر مخاطبان مان نام خلق و پرچم نقش می بندد. تصور اکثرمان این است که 
کمونیسم یعنی آنچه که خلق و پرچم در پی اش بودند و بدان دست یافتند و آن را تطبیق کردند. مشتی 
خودفروخته که مردم را کوفتند و بستند و کشتند و سرانجام با قیام مردمی و جهاد اسالمی مواجه شدند. 
افغانستان این »باتالق امپراتوری های جهان«، »نوکران روس« را به همراه »ارتش سرخ« به »زباله دان 

تاریخ« سپرد. گمان می کنیم که کمونیسم پایان یافت چون:
- افغانستان آمادگی پذیرش چنین بینش »الحادی« و »حیوان صفتانه«ای را نداشت؛

- کمونیست هاـ  که همان خلقی/پرچمی ها باشندـ  خونریز و ددمنش بودند؛
- نوکر روس بودند و روسیه نیز نماینده ی اصلی و همیشگی کمونیسم در جهان بود؛
- مردم افغانستان هم به خلق و پرچم و هم به روسیهـ  و از این راه به چپـ  نه گفتند.

- پس با شکسـت روسـیه در افغانسـتان، در کل بلوک شـرق در برابر بلوک غرب، کمونیسم در برابر 
کاپیتالیسم و با نگاهی خودمانی تر کمونیسم در برابر اسالم شکست سختی خورد و دیوار برلین فرو 

ریخت. 
آن قدر در رد و تأیید گزاره های فوق مطلب و کتاب نوشته شده که ما سعی کرده ایم تا آنجا که امکان 
دارد از بازنویسی جنگ غرب و شرق و رابطه ی شوروی و آمریکا و چیزهایی از این دست دوری جوییم 
و این سطح بحث را به موافقان و مخالفان سوسیالیست های متمایل به شوروی بسپاریم. همچنین چون 
در مورد چگونگی وقوع کودتای 7 ثور نوشته های فراوانی در دسترس است، ما صحبت از این وقایع 
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را تکـرار مکـررات می دانیم و از آن می گذریم. درباره ی تشـکیالت حزب پیش و پس از کودتا نیز در 
جای دیگری به تفصیل نوشته ایم و در اینجا ذکر این جزئیات را زاید می دانیم.1 کوشش ما این است که 
جریان خلق و پرچم را در امتداد جریان های چپ بخوانیم و به خصوص با سنجش پراتیک این جریان، 

نقاط ضعف و قوت آن را برجسته سازیم. 

1. رک: درآمدی بر حزب دموکراتیک خلق افغانستان، عتیق اروند، نشر انترنتی: 1397

کشف تره کی
  

در شامگاه 7 ثور 1357 مکاشفه ی ذهنی تره کی در عمل تحقق یافت و »شورای انقالبی قوای مسلح 
افغانستان« اعالمیه ی ذیل را صادر کرد:

»کاخ قدرت آخرین جالد دودمان نادرشـاه برای همیشـه فروریخت. نخستین اعالمیه ی رادیویی 
شورای انقالبی قوای مسلح افغانستان؛

هموطنان گرامی! برای اولین بار در تاریخ افغانستان، آخرین بقایای سلطنت ظلم، استبداد و قدرت 
فامیل خاندان نادرخان سفاک خاتمه یافت و تمام قدرت دولت به دست خلق افغانستان قرار گرفت. 

قدرت دولت به اختیار عام وتام شورای انقالبی عسکری ست. 
هموطنان عزیز! دولت ولسی شما که در دست شورای انقالبی قرار دارد به اطالع می رساند که هر 
عنصر ضدانقالبی که بخواهد از هدایت و مقررات شورای انقالبی سرپیچد، به زودترین فرصت به 

مراکز نظامی انقالبی سپرده خواهد شد.«1 
بله، تره کی پس از سال ها مبارزه ی دوامدار، به این نتیجه رسید که بهترین و کوتاه ترین راه »تحقق 
سوسیالیسم علمی« کودتای نظامی ست: »خالقیت عمده ی رفیق تره کی در این هم بود که در شرایط 
افغانستان دریافت که بهترین مأمن پیروزی خلق در کار وسیع و همه جانبه ی تئوری دورانساز طبقه ی 
کارگر در قوای مسلح افغانستان بود. چه در مبارزات کالسیک قوای مسلح همیشه به حیث وسیله ی 
ستم و استثمار طبقه ی حاکم تصور می شد که محض با تشدید مبارزات طبقاتی بین استثمارگران و 
استثمارشوندگان، تکامل کافی نیروهای تولیدی صورت گیرد، تضاد طبقاتی منجر به برخورد طبقاتی 

1. سالنامه ی افغانستان، کابل: ریاست نشرات وزارت اطالعات و کلتور، 1357، ص 5
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شـود و نیروهای تولیدی روبناهای جدیدی را ایجاب نماید تا قدرت دولتی به دسـت طبقه ی کارگر 
برسـد، ماشـین قوای مسـلح باید برهم  زده شـود و قوای مسـلح خلق و انقالب به وجود آید. با تأیید 
ایـن اصل عمده ی کالسـیک، رفیـق تره کی درک کرد که بانفوذ عمیق حزب در قوای مسـلح، مجهز 
ساختن افسران آن با ایدئولوژی انقالبی طبقه ی کارگر و تنظیم نمودن افسرانی که فرزندان خلقند در 
سـازمان های حزبی، بر اسـاس اصول حزب طراز نوین طبقه ی کارگر، در حالی که حزب بین توده ها 
حیثیت محبوب دارد، می توان دولت ستمگران و استثمارگران را سرنگون ساخت.«1 این نشریه ی قوای 
مسلح نکته را خوب دریافته بود؛ می دانست که این »انقالب« یک »کودتا«ست و مشروعیت توده ای 
ندارد. می دانسـت با این که مردم با هر تغییری برای گریز از مرکز نظام قرون وسـطایی محمدزایی ها 
همدل اند، اما این کودتا در نتیجه ی یک جنگ مسلحانه ی چریکی توده های وسیع مردمیـ  یا دست کم 
با کسب اجازه از آن هاـ  به ثمر ننشسته و این »خالقیت رفیق تره کی« یک برنامه ریزی قبلی برای نجات 
جان سـران و اعضای حزب بوده اسـت. سـران حزب از همان آوان چرخش داوودخان به راست، به 
بی غرضی وی شـک کرده بودند و ترور میراکبر خیبر، دیگر هیچ جای شـکی باقی نگذاشت.2 بعدها 
 از انقالب ثور و پشـتیبانی توده های 

ً
جناح پرچم هیچ سـخنی از کشـف تره کی به میان نیاورد و صرفا

مـردم از حرکت حزب و ارتش انقالبی دم زد. سـرور یورش که مترجـم دوران حکومت داری پرچم 
بود، اثری را از یک مارکسیسـت روسـی به نام ایگور اندریوف ترجمه کرد. با این که کتاب »راه رشـد 
غیرسرمایه داری« در حمایت از سیاست حزب و حتی به پاسداشت از مرامنامه ی دهه ی چهل ترجمه 
 از مراحل ماقبل 

ً
شـده بود، اما اشـاره ی مسـتقیمی به »راه کوتاه« داشـت: »مفهوم راه کوتاه، مستقیما

سرمایه داری به سوسیالیسم نه تنها بر اساس قدرت نمونه و سرمشق سوسیالیسم پیروزمند، بلکه بر مبنای 
شرایط گوناگون اجتماعی، اقتصادی، طبقاتی و سیاسی نیز پی ریزی شده است. مالکیت اشتراکی بر 
زمین مقدمات عمده ی طفره رفتن از سـرمایه داری محسوب می شود.«3 این گزاره ی آخر بسیار مهم 
است. راه کوتاه با اشتراکی سازی مالکیت بر زمین در ارتباط است و نه با کودتای نیروهای نظامی.4 اما 

1. درباره ی انقالب ثور، کابل: نشرات ریاست امور سیاسی قوای مسلح خلق افغانستان، 1357، صص 4 و 5
2. حتــی چــپ غربــی نیــز در برابــر اتفاقــات افغانســتان بالتکلیــف مانــده بــود. فــرد هالیــدی پــس از تشــریح رویدادهــای پیــش از 
وقــوع کودتــای ثــور می نویســد کــه »مســئله ی اساســی سوسیالیســت ها ایــن اســت کــه آیــا در افغانســتان اساســاً انقالبــی روی 

داده اســت یــا خیــر! 
انقالب در افغانستان، فرد هالیدی، ترجمه ی ع. اسعد، تهران: نشر نیاز، 1359، ص 75

3. راه رشد غیرسرمایه داری، ایگور اندریوف، ترجمه ی سرور یورش، کابل: انتشارات بیهقی، 1360، ص 10
4. بــا ایــن حــال هــر دو جنــاح، خلــق و پرچــم، مصرانــه از کودتــای 7 ثــور بــه عنــوان انقــالب حــزب طــراز نویــن »بــا همــکاری 
و همیــاری ارتــش و توده هــای مــردم« یــاد می کردنــد. اشاره ی شــان نیــز بــه خوانــش اســتالینی از لنیــن بــود. ایــن خوانــش در 
شــوروی و تــا مدتــی پــس از مــرگ اســتالین نیــز رســمیت داشــت. مثــاًل کمیســیون مرکــزی حــزب کمونیســت )بلشــویک اتحــاد 
شــوروی( دربــاره ی لــزوم قیــام مســلحانه چنیــن می نویســد: »مهم تریــن وســیله ی ســرنگون ســاختن تزاریســم و بــه دســت آوردن 
جمهــوری دموکراســی بــه عقیــده ی لنیــن قیــام مســلح ظفربخــش تــوده بــود. برخــالف منشــویک ها لنیــن بــر آن بــود کــه »جنبــش 

در دوران آشوب و هرج ومرج، هیچ کس به ندای گرامشی گوش نسپرد: »انقالب کمونیستی با کودتا 
انجام شدنی نیست. حتی اگر اقلیتی انقالبی بتواند قدرت را با اعمال خشونت به دست گیرد، روز بعد 
با ضد کودتایی از سوی نیروهای مزدور سرمایه داری سرنگون خواهد شد. زیرا اکثریت خاموش اجازه 

خواهد داد تا بهترین افراد نیروهای انقالبی از دم تیغ بگذرند.«1
سیاست جناح خلق از همان ابتدا مشخص بود: حذف جناح پرچم. خلق به بدگویی از پرچمی ها 
کمتر از پرگویی پیرامون اوصاف تره کی اهمیت نمی داد. پرچم و به ویژه ببرک کارمل به سازشکاری با 
نظام سلطنتی، بی ایمانی به انقالب، رویزیونیسم، انشعاب گرایی، همدستی با داوودخان، امتیازطلبی 
و... متهم می شـد.2 دسـتگاه تبلیغاتی خلق، با زحمات بی دریغ حفیظ الله امین، در کنار رد و طرد و 
توبیخ و تقبیح پرچم، مصروف اسطوره سازی از تره کی بود؛ زیرا به گمان همه ی دست اندرکاران ـ و 
شاید کل سوسیالیست های متمایل به شورویـ  هر انقالبی نیاز به یک رهبر کاریزماتیک و فراتر از آن 
یک اسطوره داشت. سیاست اسطوره سازی آن قدر بدنام و مفتضح شد که بعدها کسانی چون امان الله 
شفایی با ترکیب گفتارهای بی پایه و سطحی تره کی با القابش، از »مارکسیسمـ  لنینیسم« طنز تأسفباری 
سـاختند تا به جوانان بفهمانند که آنچه امروز به دنبالش می گردند سرانجامش همین طنز مسخره به 
همراه بروکراسـی حزبی و دشمن تراشی ها و انشـعاب بازی های بی معنی و آرزوهای دست نایافتنی و 
آرمانشهرخواهی و ایدئولوژی گرایی است.3 به هر حال این رهبر کاریزماتیک و دانا پیش از همه، باید از 
جنس خود مردم می بود تا توسط مردم مورد تأیید قرار می گرفت. به همین دلیل حفیظ الله امین دستور 
داد تا تصویری پرولتری از رهبر انقالب ارائه دهند. جدا از انبوهی از شعارهای نوشته شده بر درودیوار، 
بنرها و پارچه های نصب شده در فضای شهری و به کار رفته در تجمعات مردمی و توصیفات گنجانده 
شده در مجالت و روزنامه ها، به صورت مشخص در این مورد، رساله ای زیر نام »موزیم منزل رهبر 
کبیر خلق«4 چاپ و دست به دسـت شد. این رساله مجموعه عکس هایی است که از زوایای گوناگون 
خانه و اسـباب واثاثیه ی منزل تره کی گرفته شـده است. خانه و کاشانه ای محقر و تنگ و تاریک، اما با 
 به کار اقدام کارگری می خورند؛ چیزهایی همچون میز کوچک 

ً
جذبه ای انقالبی و اشـیایی که صرفا

جلسات و یا میز خطابه و قلم و دفتر و کاغذ:

انقالب دموکراسی عمومی هم، اکنون منجر به لزوم قیام مسلح شده است.«
تاریــخ حــزب کمونیســت اتحــاد جماهیــر شــوروی، تحــت نظــر هیئــت تحریــر کمیســیون مرکــزی حــزب، نشــر انترنتــی: حــزب 

کار ایــران )توفــان(، ج اول، 1387، ص 90
1. ستمبران و ستمگران و ده مقاله ی دیگر، آنتونیو گرامشی، ترجمه ی وارتان میکائیلیان، تهران: 1360، ص 21

2. رک: سالنامه ی افغانستان، کابل: ریاست نشرات وزارت اطالعات و کلتور، 1357، ص 15 به بعد
ــاد  ــل: بنی ــفایی، کاب ــان اهلل ش ــته ی ام ــم، نوش ــم ـ لنینیس ــروان مارکسیس ــه ی پی ــل کارنام ــتان؛ تحلی ــی در افغانس 3. رک: چپ گرای

ــه، 1396 اندیش
4. موزیم منزل رهبر کبیر خلق، کابل: وزارت اطالعات و کلتور، 1358
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»خانه ی پرافتخار پیشـوای زحمتکشان افغانستان و مرکز فرماندهی و رهبری حزب دموکراتیک 
خلق افغانستان که 21 سال تمام محل اقامت »نورمحمد تره کی« منشی عمومی کمیته ی مرکزی حزب 
بوده است، امروز در دیدگاه خلق به مثابه ی خانه ی آمالی است که از درون آن سرنوشت خلق محروم و 
ستمدیده ی افغانستان تعیین شده است و اندیشه ی پی ریزی انقالب سترگ ثور نضج گرفته است. این 
خانه که در سال 1330 ساخته شده است، ساحه ی 4 بسوه را احتوا کرده است و مواد و مصالح آن را 
خشـت خام و چوب می سـازد. منزل رهبر بزرگ خلق دارای چهار اتاق اساسی و یک تحویل خانه ی 
کوچک است. آموزگار بزرگ و توانای خلق تا سال 1335 در خانه ی محقری در نهر درسن می زیستند 
و در همان خانه بود که در سال 1328 بنیاد حزب ویش زلمیان را گذاشتند. ولی با فروش آن، این خانه 
را خریدند و در اول حمل 1336 در اینجا اقامت اختیار کردند و تا مدتی پس از پیروزی انقالب ثور 
هم در همین خانه می زیستند... بگذار گردونه ی تاریخ همچنان بچرخد و این خانه ی آزادی و خانه ی 

پرشکوه آرمان های خلق، محل دیدار نسل های آینده و خلقی های گوناگون جهان باشد.«
در بخشی از »موزیم کارته ی چهار« تصویر رهبر سلحشور انقالب ثور در کنار تصاویر سایر رهبران 
جنبش های کارگری دیده می شـود. البته در این رسـاله تصاویر واضح نیستند؛ اما، به نظر می رسد که 
عکس هایی از مارکس و انگلس و لنین و استالین در کنار تصویر رهبر قرار گرفته اند. چه این عکس ها 
 و به هنگام عکاسـی از منزل رهبر کنار هم قرار داده باشـند و چه آن ها را رهبر معظم خود به 

ً
را قصدا

درودیوار خانه اش آویزان کرده باشـد، به هر صورت نشان از هیجانات گروهی از دوستداران شوروی 
دارد کـه از لحاظ فکری هنوز در مرحله ی نوزادی قرار داشـتند. کسـانی که بـه مرز مرحله ی آیینه ای 

نرسیده اند و کماکان هستی خود را در دیگری بازمی یابند. 
همان طور که در نشریات خلق و پرچم دیدیم، هر دو جناح همواره سعی کرده اند به هر درجه ای 
که خود را به شوروی نزدیک می کنند، به همان درجه خود را از مفاهیم مارکسیستی چون کمونیسم، 
سوسیالیسم و لنینیسم دور نگه دارند. از سوی دیگر به شیوه های گوناگون و به صورت انضمامی نشان 
داده اند که پیروی از خط شوروی یعنی سوسیالیسم حزبی و دولتی بهترین مسیر و حتی تنهاترین مسیر 
پیش روی کشـوری چون افغانسـتان اسـت. شـعار خلق و پرچم در هر حال این بود: ما حزب طراز 
نوین طبقه ی کارگر و کل زحمتکشان افغانستان هستیم و این به شما مربوط است که بر حزبی که از 
کارگران و زحمتکشان نمایندگی می کند چه نامی می نهید. تره کی 9 روز پس از کودتای 7 ثور در جمع 

خبرنگاران به پرسش ها پیرامون حزب و رابطه اش با مارکسیسم چنین پاسخ داد:
س: ولی یک رژیم ماتریالیست و یا مارکسیست همچو مخالف دارد؟

ج: آنچه ما در نظر داریم و در پروگرام ما که سیزده سال قبل طرح گردیده و متأسفانه آن را با خود 

نیاورده ام و هنوز آن را تعقیب می کنیم، مارکسیسم و لنینیسم مطرح نیست. ولی با این هم یک پروگرام 
خیلی مترقی و ملی دموکراتیک است. 

س: گفتید در این پروگرام مارکسیسم مطرح نیست؟
ج: در این پروگرام چیزی از مارکسیسم و لنینیسم نگنجانیده ایم.

س: آیا حزب تان را یک حزب مارکسیستی یا غیرمارکسیستی تلقی می کنید؟
ج: شما می توانید پروگرام ما را مطالعه کنید و دریابید که حزب ما چگونه حزبی است. ما حزب 
کارگران، دهقانان، روشـنفکران، پیشـه وران و بورژوازی کوچک و متوسط می باشد و اسم رسمی آن 

حزب دموکراتیک خلق افغانستان است. اکنون اگر شما توجیه دیگری می کنید مربوط به شما است. 
س: راجع به توجیه حزب تان چه گفتید؟

ج: حزب ما حزب دموکراتیک خلق افغانستان است. مگر پروپاگندهای کشور شما آن را به حیث 
یک حزب کمونیست معرفی می کند. 

س: آیا این یک حزب کمونیست نیست؟
ج: نخیر! ما در افغانسـتان حزب کمونیسـت و به نام حزب کمونیست نداریم. ما چنین چیزی در 

افغانستان نداریم. نام ما حزب دموکراتیک خلق افغانستان است. 
س: ولـی مـا دموکراتیک خلق را به حیث یک حزب مارکسیسـتی تلقی می کنیم. آیا شـما با این 

موضوع مخالفت دارید؟
ج: دوسـتان مـا به آنچه می گوییم گوش فرا دهنـد. ما می گوییم که نام حزب ما حزب دموکراتیک 

خلق افغانستان است. 
سفسـطه و مسـخره بازی و عصبانیت و فرافکنی تره کی در این مصاحبه واضح اسـت و نیازی به 
تشریح ندارد. اما این تمام ماجرا نبود. به مجرد آن که کودتا تحقق یافت، تره کی کتاب »زندگی نوین«1 
را چاپ و منتشر کرد. این کتاب آن طور که در شناسه اش آمده، ابتدا در میزان 1341 نشر شده که گمان 
نمی کنم حقیقت داشته باشد. به هر حال کتاب زندگی نوین در جریان سال 1357 دو بار چاپ و نشر 
شد. این کتاب برخالف سخنرانی ها و ادعاهای تره کی و امین، متنی سراسر سوسیالیستی است و از 
انقالب اکتوبر و آینده ی کمونیسم جهانی و دنیای بی طبقه صحبت می کند. کتاب با رنگ سرخ و خط 
درشـت به »لنین کبیر دوسـت و رهنمای تمام کارگران و زحمتکشان جهان« اهدا شده است. تره کی 
با نام مسـتعار نظرزاده کتاب زندگی نوین را ترجمه کرده اسـت. اما در میان جمع بزرگی از چپ پیر 
چنین وانمود شـده که این کتاب تألیف شـخص تره کی سـت. خود تره کی نیز انگار از این تصاحب و 

1. زندگی نوین، نظرزاده، بی جا، 1357 
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تملک چندان بدش نمی آمده است. بر روی جلد نوشته شده: تألیف نظرزاده و در آخر کتاب نیز چنین 
درج شـده اسـت: کابل، کارته ی چهار، 30 میزان 1340. جدا از آن که سـطح این ترجمه بسیار نازل 
است و دقت کافی را در واژه هایی که برای تعریف یک مفهوم در نظر گرفته ندارد، از لحاظ محتوا نیز 
نویسنده ی روسی اش بیشتر متکی به آثار دوره ی نخست زندگی لنین بوده است. به ویژه آنجا که برای 

دفاع از ماتریالیسم به ایدئالیسم می تازد.1 
خط مشـی ج.د.ا و ح.د.خ.ا از سـال 1357 تا 1365 در همه حال تأکید بر انسجام حزب و قدرت 
ارتش بود. در واقع کودتاچیان توده های مردم را ذراتی می شمردند که جذب دو قطب حزب و ارتش 
شـده و در آن حل شـده اند. الگوی ح.د.خ.ا افغانسـتان حزب مرکزی جماهیر شـوروی بود و ترکیب 
و سلسـله مراتب نظامی نیز از نسـخه ی ارتش سـرخ گرته برداری شـده بود. رهبران خلق و پرچم نیز 
از قیاس حزب و ارتش و حتی کودتای شـان با حزب و ارتش و انقالب شـوروی اسـتقبال می کردند و 
 حفیظ الله امین در مراسم تجلیل از انقالب ثور ادعا می کند که 

ً
آن را مایه ی افتخار می دانستند. مثال

»همان گونه که انقالب کبیر اکتوبر برای خلق های کشورهای امپریالیستی سرمشق الهام آزادی بخش 
بود، انقالب بزرگ ثور ما نیز به کشورهای روبه انکشاف سرمشق و منبع الهام نجات بخش می باشد و 
این انقالب مبارزه ی طبقاتی را در سراسر جهان تشدید نموده است.«2 با وجود این، در هر جا که دقت 
در بحث بیشـتر می شـد، بالفاصله رهبران خلق و پرچم پای »مدل افغانی انقالب کارگری« را پیش 
می کشیدند؛ همان سوسیالیسم افغانی ای که در ذهن و زبان داوودخان جاری بود. در این مدل افغانی، 
 همه چیز بود. بی دلیل نبود که حفیظ اللهـ  که دهان گشـادی برای غلوکردن و 

ً
دولت تک حزبی تقریبا

گزافه گویی داشتـ  مدام تکرار می کرد که »حزب و تره کی جسم و روح اند« و یا »اردو نیروی حزب و 
حزب قدرت اردو است«. امین از لحاظ تاریخی یک بیانیه ی بسیار مهم نیز دارد که تصور می کنم پیوند 
درستی میان حزب، ارتش، رهبر کاریزماتیک، دولت تک حزبی و بروکراسی می زند.3 من در اینجا این 

بیانیه را تلخیص کرده و گزینه وار درج کرده ام:
- حزب دموکراتیک خلق افغانسـتان در جهان اولین حزب کارگری اسـت که در کمترین مدت 

موجودیت خود، انقالب خلقی انقالب کبیر ثور را به پیروزی رسانیده است.

1. در همــان دوران، کتــاب دیگــری بــه نــام سوسیالیســم علمــی نوشــته ی افاناســیف از انگلیســی بــه فارســی ترجمــه و چاپ شــد. 
ســرور یــورش مترجــم ایــن کتــاب، در ابتــدای کتــاب ادعــا می کنــد کــه او نیــز ایــن اثــر را در ســال 1349 )دهــه ی بیش فعالیــت 
چپی هــا در افغانســتان و شــاید کل جهــان( ترجمــه کــرده بــود و بــه دلیــل سانســور قــادر بــه چــاپ اثــر نشــد. بــا ایــن حــال از 
لحــاظ محتوایــی، کتــاب سوسیالیســم علمــی بــه مراتــب بهتــر از کتــاب زندگــی نویــن اســت. جــدا از آن کــه ترجمــه ی یــورش 

ــر از ترجمــه ی تره کی ســت.  ــز بســیار بهت نی
رک: سوسیالیسم علمی، افاناسیف، ترجمه ی سرور یورش، کابل: مؤسسه ی نشراتی ح.د.خ.ا، 1361

2. سالنامه ی افغانستان، کابل: ریاست نشرات وزارت اطالعات و کلتور، 1357، ص 594
3. همان، ص 750 به بعد

- امروز نیز با توجه به بعضی از پرنسـیپ ها و افکار فلسـفی مبارزه ی طبقاتی با بعضی از وجوه و 
خصلت های مبارزات طبقاتی در افغانستان نقش حزب دموکراتیک خلق افغانستان و تأثیرات تیزس 
رفیـق نورمحمـد تره کی در مورد پیروزی انقالب ثور تماس می گیرم و توجه دانشـمندان به خصوص 
علمای عالقمندی علوم سیاسی داخلی و خارجی را به آن معطوف می خواهم که با معیارهای علمی 
و واقعیت هـای عملـی آن را ارزیابی نمایند و مورد بحث قرار دهند تا در تکامل تئوری علمی طبقه ی 

کارگر سهم مناسبی گرفته شده باشد.
- در این مورد می خواهم نکات روبه رو را مورد بحث قرار دهم: سیاست، دولت، حزب و انقالب.

- سیاست: سیاست مبارزه ی طبقاتی را منعکس می سازد و با تقسیم جامعه به طبقات متضاد به 
وجود می آید. 

- دولت: دولت محصول تکامل داخلی جامعه اسـت که در اثر تغییرات در تولید مادی به وجود 
می آیـد. همیـن که جای یک طـرز تولید را طرز تولید دیگر می گیرد، سیسـتم دولتی تغییر می یابد... 
دولت که محصول جامعه ی طبقاتی است، با نابودی طبقات زوال می یابد که آن هم تنها در عالی ترین 

جامعه ی بدون طبقات صورت می پذیرد.
- حزب: حزب یک جزء، یک بخش یا سازمان یک طبقه ی خاص جامعه است که تمام طبقه را 
با هم متحد می سازد؛ اما، محض فعال ترین عناصر طبقه را با هم متحد می سازد که مبارزه ی طبقه ی 

خود را رهنمایی و از منافع آن دفاع می کند.
- انقالب: انقالب تحول کیفی و بنیادی در زندگی جامعه است. 

- مـن تمام شـما رفقا و دوسـتان مبـارز و دلیر را به این امر متوجه می سـازم که در تمـام مبارزات 
انقالبی کارگری به صراحت معلوم است که حزب کارگری نهضت انقالبی خلق را رهبری می کند 
تا به پیروزی برسد. حزب انقالب نمی کند بلکه انقالب خلق را رهبری می کند. اما، رفیق کبیر ما به 
درک این اصل انقالبی معتقد نبود که آن قدر انتظار باید کشـید تا جنبش خودبه خودی خلق به حدی 
رشد کند که حزب آن را به طرف پیروزی رهبری کند. بلکه حزب باید حمایت بالقوه و بالفعل خلق 
را به خود کمایی کند تا هنگامی که حزب خود انقالب را آغاز می کند، مورد اعتماد خلق واقع شود که 
در آن صورت حزب انقالب می کند و مورد حمایت و پشتیبانی خلق واقع می شود. این عقیده ی رهبر 
 مطمئن برای پیروزی خلق های سایر 

ً
کبیر ما در انقالب کبیر ثور به خوبی تحقق یافت و مصداق کامال

کشورها با پیروزی از این اصل دیالکتیکی گردید.
امین با همین نتیجه گیری بود که از همان 7 ثور دست به پاکسازی دستگاه دولت، حزب و ارتش 
زد و همزمان حکومت ترس و وحشت استالینی را در کشور حاکم ساخت تا به قول خودش بتواند از 
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دیکتاتوری پرولتاریا در برابر نیروهای ضدانقالب داخلی و خارجی حفاظت کند. پس از کشت وخون 
جنون آمیـز طـرح مضحک »مصونیـت، قانونیت و عدالت« را پیش کشـید. از خبرنـگاران خارجی 
خواست تا سراسر کشور را آزادانه بگردند و با چشم سر ببینند که چه حکومت گل و بلبلی را به تنهایی 
و با دستان خویش ساخته و چرا آن ها که وی را با استالین و عبدالرحمان خان مقایسه می کنند مشتی 
وطن فروش ضدانقالبی اند. پس از خفه کردن تره کیـ  این رهبر کبیر انقالب ثورـ  کوشـید تا همانند 
رفقای روسـی که پس از مرگ اسـتالین کل مصائب روزگار را به وی نسـبت می دادند، فجایعی را که 
کودتا و شـخص خودش به بار آورده به رفیق و رهبر بزرگ انقالب نسـبت دهد. محمدکاظم کشتیار 
معاون اتحادیه ی کارگران پوهنتون کابل در پاسـخ به پرسش خبرنگار مجله ی ژوندون پیرامون شعار 
امین چنین می گوید: »این یک حقیقت است که شعار »مصونیت، قانونیت و عدالت« صرف جنبه ی 
نظری نداشته و روی عمل و واقعیت استوار است. به یقین باید گفت که این شعار حیثیت پلی را دارد که 
خلق زحمتکش و بالکشیده ی افغانستان عزیز را از پسمانی ها و سیه روزی نجات می دهد. بعد از این 
 
ً
خلق شریف ما را بی موجب و به گفته ی این و آن آزاری نخواهد رسید و زندگی همه ی کسانی که واقعا

در اعمار افغانستان عزیز می کوشند مصون می باشد. عملی کردن همین شعار است که همه را به یک 
آینده ی مسعود و درخشان رهنمایی کرده و زمینه ی اعمار طبقات متخاصم و فارغ از هر گونه استثمار 
را مساعد ساخته است.«1 صرف نظر از این که »اعمار طبقات متخاصم« چه مضحکه ای ست، قصد 
آقای کشتیار این است تا ثابت سازد که تره کی خفه شده و به جزای اعمالش رسیده و دیگر هیچ کسی 
خلق را بی موجب آزار نخواهد داد و با جاسوسی و خبرچینی این و آن، دیگر هیچ کسی محبوس یا 

زنده به گور نخواهد شد. چون از این پس ما »مصونیت، قانونیت و عدالت« داریم. 
با این وجود برخی از طرح های حزب دموکراتیک خلق افغانسـتان که سـابقه ی طوالنی داشت و 
به دهه ی چهل شمسـی باز می گشـت، دست کم در سطح صدور احکام و قوانینـ  و البته نه در سطح 
 سه فرمان مشهور حزب، هنوز 

ً
پراتیکـ  بسیار نوآورانه و مدرن و حساب شده به نظر می رسیدند. مثال

هم رنگ و بوی انقالبی و روشنفکرانه دارند. اما، همان طور که الیور روآ اشاره کرده، مشکل این فرامین 
بیش از آن که از خصلت انقالبی، نوآورانه و ضدسنتی شـان باشـد، به نحوه ی اجرای شـان به ویژه در 
 سیاست اصالحات ارضی ربط 

ً
اطراف و روسـتاها برمی گردد. در اوایل کتاب اشاره کردیم که اساسا

چندانی به چپ و سوسیالیسم ندارد و بسیاری از کشورها که به کلی با سوسیالیسم سر عناد دارند، در 
دوره هایی سیاست اصالحات ارضی را روی دست گرفته و آن را موفقانه به اتمام رساندند. همچنین 
بـه این موضوع نیز اشـاره کردیم که تطبیق اصالحات ارضـی در دوره ی خلق و پرچم با اعمال زور و 

1. مجله ی ژوندون، کابل: ریاست اطالعات و کلتور، سال 31، شماره ی 33، 1358، ص 14

فشار بر دهقانان میانه حال و حتی مدارا با زمین داران بزرگ همراه بود. در ادامه دالیل شکست تطبیق 
سیاست اصالحات ارضی را در دوره ی خلق و پرچم به بررسی خواهیم گرفت. در اینجا اما دو فرمان 

اصالحات ارضی و فرمان شرایط عقد و ازدواج را می خوانیم. 
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فرمان شماره ی ششم شورای انقالبی
جمهوری دموکراتیک افغانستان

انقالب پیروزمند ثور که به اراده ی خلق ستم دیده کشور به رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان به 
حاکمیت سیاسی طبقات استثمارگر خاتمه داد، بنیاد شکوهمند جامعه ی نوین و دموکراتیک افغانستان 
را پی ریزی کرد. دولت جمهوری افغانستان که تأمین رفاه و سعادت خلق کشور را وظیفه ی اساسی خود 
می داند، به تأسی از خطوط اساسی وظایف انقالبی خویش تأمین رفاه و آسایش دهقانان و رهایی آنان را 
از بار سنگین گروی و سود کمرشکن مالکان و سودخواران در دستور روز قرار داده است. شورای انقالبی 
جمهـوری دموکراتیـک افغانسـتان در جهت رهایی میلیون هـا دهقان زحمتکش از یوغ اسـتثمارگران 

ستمگر فرمان ذیل را صادر نمود:

ماده ی اول: شخصی که قبل از سال 1353 زمین زراعتی کسی را که مالک ده جریب زمین درجه ی 
اول یا معادل آن و یا کمتر از آن است به گرو گرفته باشد، بعد از برداشت حاصل ایستاده ی زمین مذکور 

را بدون تحصیل پول گروی به مالک اصلی آن مسترد نماید. 

ماده ی دوم: شخصی که زمین زراعتی کسی را که مالک ده جریب زمین درجه ی اول یا معادل آن یا 
کمتر از آن است در سال 1353 یا بعد از آن به گرو گرفته باشد بعد از برداشت حاصل ایستاده فورًا زمین 

را به مالک اصلی آن مسترد و بعد پول گروی را از نزد مالک زمین قرار آتی اخذ نماید:

- هر گاه زمین در سـال 1353 به گرو گرفته شـده باشـد، صرف بیسـت فیصد پول گروی آن بعد از 
یک سال در جریان سال دوم قابل تأدیه است. 

- هـر گاه زمیـن در سـال 1354 به گرو گرفته شـده باشـد، صرف چهل فیصد پول گـروی آن بعد از 
یک سال در مدت دو سال قابل تأدیه است. 

- هر گاه زمین در سـال 1355 به گرو گرفته شـده باشـد، صرف شـصت فیصد پول گروی آن بعد از 
یک سال قابل تأدیه است.

- هر گاه زمین در سـال 1356 به گرو گرفته شـده باشـد، صرف هشـتاد فیصد پول گروی آن بعد از 
یک سال در مدت چهار سال قابل تأدیه است. 

- هر گاه زمین در سال 1357 به گرو گرفته شده باشد صرف نود فیصد پول گروی آن بعد از یک سال 
در مدت پنج سال قابل تأدیه است. 

ماده ی سـوم: اشـخاص بی زمینی که باالی زمین مالک به حیث دهقان و یا مزدور کار می کنند، از 
تأدیه قروض مالکین و سودخواران و پرداخت سود معافند.

مـاده ی چهـارم: دهقانان بی زمین و کسـانی که مالک ده جریب زمین درجـه ی اول و یا معادل آن و 
یا کمتر از آن هسـتند هر گاه قبل از تاریخ 1353 از یک یا چند شـخص بر اسـاس سـود و سـلم و گروی 

مقروض باشند، از تأدیه قروض و سود معاف شناخته می شوند. 

ماده ی پنجم: دهقانانی که مالک ده جریب زمین درجه ی اول و یا معادل آن و یا کمتر از آن هستند، 
هرگاه در سال 1353 و یا بعد از آن از یک یا چند شخص بر اساس سود و سلم و گروی مقروض باشند، 
اصل پول قرضه را بدون پرداخت سود بعد از یک سال به شخص یا اشخاص قرضه دهنده در صورتی که 

سند قانونی موجود باشد، قرار ذیل مسترد نمایند:
- هرگاه سند قرضه مربوط به سال 1353 باشد، صرف بیست فیصد تمام قرضه بعد از یک سال در 

جریان سال دوم قابل تأدیه است. 
- هرگاه سـند قرضه مربوط به سـال 1354 باشـد، صرف چهل فیصد تمام قرضه بعد از یک سال در 

ظرف دو سال قابل تأدیه است. 
- هرگاه سند قرضه مربوط به سال 1355 باشد، صرف شصت فیصد تمام قرضه بعد از یک سال در 

ظرف سه سال قابل تأدیه است. 
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- هرگاه سند قرضه مربوط به سال 1356 باشد، صرف هشتاد فیصد تمام قرضه بعد از یک سال در 
ظرف چهار سال قابل تأدیه است. 

-  هرگاه سند قرضه مربوط به سال 1357 باشد، صرف نود فیصد تمام قرضه بعد از یک سال در ظرف 
پنج سال قابل تأدیه است. 

ماده ی ششـم: اسـناد گروی و قروض با تحقق احکام ماده ی اول، دوم، سـوم، چهارم و پنجم این 
فرمان باطل شناخته می شود. 

ماده ی هفتم: این فرمان بعد از نشر در جریده رسمی نافذ می گردد. 
 ضمیمه ی شماره ی یک فرمان شماره ی ششم شورای انقالبی

جمهوری دموکراتیک افغانستان

با صدور فرمان شماره ی )6( دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان در جهت تأمین رفاه و سعادت خلق 
کشـور به خصوص دهقانان زحمتکش و شـرافتمند وظیفه ی سـنگینی بر دوش مقامات اداری محلی 
قرار گرفت. شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان به خاطر رفع مشکالت دهقانان به منظور 
تطبیق سالم فرمان شمار ی )6(، این ضمیمه را به مقصد ایجاد کمیته ی حل مشکالت دهقانی و تثبیت 

وظایف این کمیته صادر می نماید. 
فصل اول

کمیته ی حل مشکالت دهقانی، ولسوالی:
ماده ی اول: کمیته ی حل مشکالت دهقانی در هر ولسوالی تشکیل می شود.

ماده ی دوم: کمیته ی حل مشکالت دهقانی ولسوالی می تواند کمیته های حل مشکالت دهقانی 
فرعی را در مناطق مربوط خود ایجاد و از آن استفاده ی مشورتی نماید.

ماده ی سوم: کمیته ی حل مشکالت دهقانی ولسوالی می تواند به منظوری کمیته ی حل مشکالت 
دهقانی والیت، مناطقی را که از ساحه ی کارش دور باشد به کمیته ی حل مشکالت دهقانی ولسوالی 

مجاور بسپارد.
ماده ی چهارم: کمیته ی حل مشـکالت دهقانی ولسـوالی در نزد کمیته ی حل مشـکالت دهقانی 

والیت مسئول می باشد و تحت نظر آن ایفای وظیفه می کند. 
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ماده ی پنجم: کمیته ی حل مشکالت دهقانی ولسوالی متشکل است از: 
- ولسوال به حیث رئیس؛ 

- مأمور امالک به حیث عضو؛
- نماینده ی ثارنوالی به حیث عضو؛

- نمایندگان دهقانان به حیث عضو )دو نفر(؛
- نماینده ی تعلیم و تربیه به حیث عضو؛ 

- نماینده ی زراعت به حیث عضو؛
فصل دوم

وظایف کمیته ی حل مشکالت دهقانی ولسوالی
ماده ی ششم: کمیته ی حل مشکالت دهقانی ولسوالی وظایف ذیل را انجام می دهد:

- حل عادالنه ی منازعات مالکان و دهقانان و فیصله ی استرداد زمین گرو شده ی مورد منازعه.
- تثبیت ساحه ی مالکیت زمین به اساس دفتر ساحه ی مالکیت زمین، به اساس دفتر ثبت مالیه ی 
مترقی و اسناد مدار حکم و در صورت لزوم، تعیین ساحه ی زمین داری از طرف کمیته ی حل مشکالت 

دهقانی ولسوالی.
- تثبیت حاصل ایستاده و فیصله ی استرداد زمین به مالک آن طبق ماده ی )1 و 2( فرمان شماره ی 

 .)6(
- مطالعه ی اسناد گروی و سود و تثبیت تاریخ و صحت آن ها.

- تشخیص دهقانان بی زمین و مزدور بی زمین.
- مطالعه ی اسناد قروض و تفکیک قروض حسنه از قروض بر اساس گروی و سود و اصدار حکم.

ماده ی هفتم: هر گاه فیصله ی کمیته ی حل مشکالت دهقانی ولسوالی در مورد منازعات دهقانان 
با مالکان و نیز در مورد منازعات دهاقین میان خودشان از طرف جانبین و یا از طرف یک جانب دعوا غیر 

عادالنه دانسته شود به کمیته ی حل مشکالت والیت رجعت داده می شود.
ماده ی هشـتم: کمیته ی حل مشـکالت دهقانی ولسوالی، سـا و اشخاص مستحق اخذ قروض از 
بانک انکشاف زراعتی را جهت خرید کود کیمیاوی، تخم اصالح شده، مواد کیمیاوی ضد آفات نباتی و 

حیوانی، ماشین آالت و اصالح زمین و سایر خدمات زراعتی تثبیت و تشخیص می کند. 
فصل سوم

ماده ی نهم: کمیته ی حل مشکالت دهقانی والیت متشکل است از:
- والی به حیث رئیس؛

- مستوفی به حیث عضو؛
- مدیر عمومی امالک به حیث عضو؛
- مدیر عمومی زراعت به حیث عضو؛

- نماینده ی ثارنوالی به حیث عضو؛
- مدیر تعلیم و تربیه به حیث عضو؛

- نمایندگان دهقانان به حیث عضو )سه نفر(.
ماده ی دهم: کمیته ی حل مشکالت دهقانی والیت، آن عده از فیصله های کمیته ی حل مشکالت 
دهقانی ولسوالی را که طرف قناعت یکی از جانبین نباشد، مورد غور و تجدید نظر قرار می دهد و صالحیت 

دارد هر فیصله را مورد تأیید و یا تردید قرار دهد و در مورد، فیصله ی عادالنه صادر نماید. 
مـاده ی یازدهـم: هرگاه کمیته ی حل مشـکالت دهقانی ولسـوالی موضوعی را حـل و فصل کرده 
نتواند، آن را به کمیته ی حل مشکالت دهقانی والیت رجعت داده و کمیته ی والیت، در مورد فیصله ی 

عادالنه صادر می کند. 
ماده ی دوازدهم: در ساحه ی مرکز والیت برای حل منازعات دهقانی کمیته ی فرعی به صالحیت 
کمیته ی حل مشـکالت دهقانی ولسـوالی توسط کمیته ی حل مشکالت دهقانی والیت تشکیل شده 

می تواند. 
ماده ی سیزدهم: فیصله ی کمیته ی حل مشکالت دهقانی والیت قطعی و نهایی می باشد.

ماده ی چهاردهم: این ضمیمه بعد از نشر در جریده ی رسمی نافذ می گردد. 
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فرمان شماره ی هفتم درباره ی مهر و مصارف عروسی

این فرمان به منظور تطبیق ماده ی )12( خطوط اساسی وظایف انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان 
در جهت تأمین تساوی حقوق زن با مرد در زمینه ی حقوق مدنی و از بین بردن مناسبات غیر عادالنه ی 
پدرساالریـ  فئودالی بین زن و شوهر و به خاطر استحکام هرچه بیشتر روابط حسنه ی خانوادگی صادر 

می گردد. 
ماده ی اول:

- هیچ شخص نمی تواند دختری را در بدل پول نقد و یا جنس به نامزدی و نکاح کسی بدهد. 
- هیچ شخص نمی تواند به هنگام عروسی داماد را به پرداخت پول نقد یا جنس به نام طویانه، ولور یا 

مصارف دیگر مجبور نماید. 
مـاده ی دوم: هیـچ شـخص نمی توانـد به نام عیدی، نـوروزی، براتی و امثال آن داماد یـا ولی او را به 

تهیه ی لباس و هدایا برای دختر و فامیل او مجبور نماید. 
مـاده ی سـوم: دختـر یـا ولی او نمی تواند پول نقـد یا جنس را به نام مهر بیش از ده درهم شـرعی که 

مطابق نرخ نقره در بانک از سه صد افغانی تجاوز نمی کند اخذ نماید. 
ماده ی چهارم: نامزدی و ازدواج به رضایت کامل طرفین صورت می گیرد بنابراین:

- هیچ شخص نمی تواند به ازدواج اجباری اقدام نماید.
- هیچ شخص نمی توند به علت قرابت یا رابطه ی قبیلوی مانع ازدواج آزادانه ی بیوه گردد یا او را جبرًا 

نکاح کند.
- هیچ شخص نمی تواند به سبب نامزدی تحمل مصارف نامزدی و یا با استفاده از جبر و اکراه مانع 

ازدواج قانونی شخص دیگر شود.
ماده ی پنجم: نامزدی و ازدواج برای زن قبل از تکمیل سـن )16( و برای مرد قبل از تکمیل سـن 

)18( جواز ندارد. 
ماده ی ششم:

- متخلف از احکام این فرمان حسب احوال به حبس از شش ماه الی سه سال محکوم می گردد.
- پول نقد یا جنسی که خالف احکام این فرمان اخذ شده مصادره می گردد.

ماده ی هفتم: این فرمان بعد از نشر در جریده ی رسمی نافذ می گردد. 
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 فرمان شماره ی هشتم شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک
افغانستان درباره ی زمین

فصل اول
ماده ی اول: این فرمان به تأسی از مرام حزب دموکراتیک خلق افغانستان و اهداف واالی انقالب 
کبیر ثور، به خاطر تحقق بخشیدن به احکام مواد اول و دوم خطوط اساسی وظایف انقالبی جمهوری 

دموکراتیک افغانستان و برآورده شدن مقاصد ذیل صادر می گردد:
- امحای مناسبات فئودالی و ماقبل فئودالی از نظام اجتماعی، اقتصادی کشور؛

- تعمیم، تحکیم و تعمیق اتحاد طبقه ی کارگر و طبقه ی دهقان به منظور نیرومندی هر چه بیشتر 
وحدت خلق افغانسـتان در جهت اعمار جامعه ی بدون طبقات متخاصم و فارغ از هر نوع اسـتثمار فرد 

از فرد؛
- بلند بردن حجم تولیدات زراعتی به منظور تهیه ی غذای کافی و متنوع به خلق، تهیه ی مواد خام 

برای صادرات زراعتی و صنایع رشدیابنده ی کشور. 
ماده ی دوم: اصطالحات آتی در این فرمان معانی ذیل را دارد:

- خانوار: مشـتمل اسـت بر شـوهر، زن و فرزندانی که سـن هجده سالگی را تکمیل نکرده و تحت 
تکفل یا والیت مسـتقیم رئیس خانوار قرار داشـته و در یک خانه بودوباش داشـته باشـند. شـخصی که 
ازدواج نکرده و سن هجده سالگی را تکمیل نموده باشد به منظور توزیع زمین، خانوار جداگانه محسوب 

می گردد.

- دهقان بی زمین: کسی ست که از خود زمین نداشته به اساس موافقه ی قبلی قانونی یا عرف محل 
مستقیمًا به کشت وکار زمین شخص دیگری می پردازد. 

- دهقان کم زمین: شخصی است که مستقیمًا به کشت وکار زراعتی پرداخته و مالک کمتر از پنج 
جریب زمین درجه ی اول یا معادل آن باشد.

- کارگر زراعتی: شخصی است که مالک زمین نبود و کارهای زراعتی یا کارهای معین دیگری را 
روی زمین مالک به اساس موافقه ی قانونی یا عرف محل در مقابل مزد نقد یا جنس معین انجام می دهد. 
- مالک: شخصی است که به اساس اسناد معتبر قانونی در زمین خویش تصرف مالکانه داشته باشد. 

- کوچی بی بضاعت: کوچی ای است که جز مزدوری یا چوبانی منبع عاید دیگری نداشته باشد. 
- قطعه: زمینی است که در تصرف یا ملکیت یک شخص یا اشخاص به طور مشترک قرار داشته 
طوری که آن را ملکیت اشخاص دیگر یا دولت، دریا، جوی، راه عام، کوه، تپه و اراضی بایر احاطه کرده 
باشد. زمین باغی و یا تاکی ولو که جزء یک قطعه زمین مالک باشد، به شکل قطعه علی حده و قسمت 

غیرتاکی و یا غیر باغی آن قطعه ی علی حده شمرده می شود. 
- ساحه ی زمین داری: مشتمل بر یک یا چند قطعه زمینی است که قسمًا یا کاًل در تصرف مالکانه ی 
یک شـخص قرار داشـته به شـکل یک قطعه و یا چند قطعه در یک یا چند قریه یا چند ولسـوالی یا چند 

والیت واقع می باشد. 
- اضافه جریبی: قسمتی از ساحه ی زمین داری شخص است که به رؤیت اسناد مدار حکم، اضافه 

از استحقاق وی تثبیت می گردد.
ماده ی سـوم: هیچ خانوار نمی تواند بیش از سـی جریب زمین درجه ی اول یا معادل آن را در تصرف 

خود داشته باشد. 
ماده ی چهارم: هیچ شخص نمی تواند زمین مازاد نصاب )بیش از سی جریب زمین درجه ی اول یا 
معادل آن( زمین اضافه جریبی و زمینی را که طبق احکام این فرمان توزیع می گردد، به گروی و اجاره 

بدهد و یا به فروش برساند.

فصل دوم
تنظیم آبیاری

ماده ی پنجم: به مقصد استفاده ی مؤثر و اعظمی از منافع آبیاری در زراعت، توزیع آب طور عادالنه 
صورت می گیرد. 

ماده ی ششم: ظرفیت جریان عادی ساالنه آب جوی یا منبع دیگر آبیاری از طرف وزارت آب و برق 
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و وزارت زراعت و اصالحات ارضی تثبیت و مطابق آن حقابه ی ساالنه هر جریب زمین، عادالنه تعیین 
و توزیع می گردد. 

ماده ی هفتم: اصالح و ترمیم دهنه ها و سایر تأسیسات سیستم آبیاری به اساس عقد پروتوکل بین 
مؤسسه ی اصالح سیستم آبیاری منطقه ی مربوطه و دهقانان یا کوپراتیف صورت می گیرد.

مصارف اصالحات و ترمیمات از طرق قرضه ی بانک انکشاف زراعتی به اساس درخواست دهقانان 
یا کوپراتیف در1 شرایط مساعد پرداخته می شود. 

فصل سوم
توزیع زمین

ماده ی هشتم: زمینی که طبق فرمان این احکام به مستحقین توزیع می گردد، قرار ذیل است:
- زمین مازاد نصاب و اضافه جریبی؛
- زمینی که به دولت اهدا می گردد؛

- زمیـن آل یحـی و خاندان سـلطنتی، زمین های دولتـی و پروژه های آبیاری که برای تأسـیس فارم 
دولتی مساعد نباشد.

مـاده ی نهـم: زمین اضافه جریبـی و مازاد نصاب بـدون پرداخت قیمت از طـرف اداره ی اصالحات 
ارضی تصرف می گردد.

ماده ی دهم: زمین به سه کتگوری و هفت درجه تقسیم گردیده به منظور تعدیل آن به درجه ی اول 
ضریب های ذیل رعایت می گردد: 

کتگوری اول: )باغی تاکی و دو فصله آبی(
زمین درجه ی اول )باغی و تاکی آبی ضریب 1.00(

زمین درجه ی دوم )دو فصله آبی( ضریب 0.85
کتگوری دوم: )یک فصله آبی(.

زمین درجه ی سـوم )یک فصله آبی که پنجاه فیصد و بیش از آن سـاالنه کشـت یا آبیاری می شود.( 
ضریب 0.67

زمین درجه ی چهارم )یک فصله آبی که کمتر از پنجاه فیصد آن سـاالنه کشـت یا آبیای می شـود.( 
ضریب 0.40

کتگوری سوم للمی:

1. اصل: به

زمین درجه ی پنجم )زمین للمی یک بوره ای که سال درمیان کشت می شود.( ضریب 0.20
زمین درجه ی ششم )زمین للمی دو بوره ای که دو سال در میان کشت می شود.( ضریب 0.10

ماده ی یازدهم: واحد مقیاس زمین جریب است که معادل )2000( مترمربع یا پنجم حصه ی یک 
هکتار می باشـد. در سـنجش یک سـاحه ی زمین داری نیم جریب و کمتر از آن محاسبه نمی شود، ولی 

بیشتر از نیم جریب یک جریب دانسته می شود. 
ماده ی دوازدهم: به هر نفر مستحق و خانوارش در یکی از درجات به اندازه ی ذیل به حیث یک نمره 

زمین به طور رایگان توزیع می گردد:
- باغی و تاکی درجه ی اول )5( جریب؛
- دو فصله آبی درجه ی دوم )6( جریب؛

- یک فصله آبی درجه ی سوم )8( جریب؛
- یک فصله آبی درجه ی چهارم )12( جریب؛

- للمی درجه ی پنجم )25( جریب؛
- للمی درجه ی ششم )33( جریب؛ 
- للمی درجه ی هفتم )50( جریب. 

بـه دهقـان کم زمین به اندازه ای زمیـن توزیع می گردد که سـاحه ی زمین داریش از پنج جریب زمین 
درجه ی اول یا معادل آن تجاوز نکند.

ماده ی سـیزدهم: یک نمره زمینی که مشـتمل بر دو درجه زمین یا بیشـتر باشـد به اسـاس ضریب 
درجه ی مربوطه به پنج جریب زمین درجه ی اول تعدیل و به مستحقین توزیع می گردد. 

مـاده ی چهاردهم: به مسـتحق درجـه ی اول بدون حکم قرعه زمین توزیع می شـود. هرگاه نمرات 
زمینی که مستحقین باالی آن کار می کنند کافی نباشد در همان قریه یا ولسوالی نخست برای مستحقین 

درجه ی اول بر اساس قرعه زمین توزیع و تسلیم داده می شود. 
ماده ی پانزدهم:

- با در نظرداشـت حق تقدم نخسـت برای مستحقین درجه ی دوم سپس در حالی که نمرات زمین 
باقی بماند به مسـتحقیق درجه ی سـوم بعدًا به مسـتحقین درجه ی چهارم و در حال موجودیت نمرات 
قابل توزیع به مستحقین درجه ی پنجم و سپس به مستحقین درجه ی ششم به اساس حکم قرعه توزیع 

می شود. 
- حق قدامت توزیع زمین در بین دهقانان کم زمین نظر به کوچکی ساحه ی زمین داری شان با پلوان 

شریک بودن شان با زمین قابل توزیع تثبیت می گردد.
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ماده ی شـانزدهم: قرعه کشـی در محضر عام در حالی که اکثریت مستحقین حاضر باشند از طرف 
هیئت مؤظف صورت می گیرد. 

نمره زمینی که به اسم مستحق اصابت می کند مطابق به طرزالعمل معین به وی توزیع می گردد.
مـاده ی هفدهم: تأسیسـات و تجهیـزات مربوط به زمینی که مطابق احکام ایـن فرمان تصرف و به 
مسـتحق یـا کوپراتیف های زراعتی یـا فارم های دولتی توزیع می گردد، از طریق بانک انکشـاف زراعتی 
به قیمت عادالنه به اقساط ده ساله خریداری و به مستحقین کوپراتیف ها و فارم های دولتی به فروش 

می رسد. 
بانک مذکور پول تأدیه شده را از مستحق یا کوپراتیف یا فارم دولتی در طول ده سال با شرایط مساعد 

دریافت می دارد. 
ماده ی هجدهم: زمین فارم ها و مؤسسات دولتی تابع نصاب این فرمان نمی باشد. 

ماده ی نوزدهم: هر خانوار یا هر عضو کوپراتیف می تواند الی سی جریب زمین معادل زمین درجه ی 
اول، زمین بایر را به موافقه ی اداره ی اصالحات ارضی جدیدًا آباد و صالح الزراعه سازد و مطابق نصاب 

در تصرف خود داشته باشد.
ماده ی بیستم: قطعات پراکنده یک ساحه ی زمین داری یا تجزیه شدن آن به قطعات کوچک که از 
موثریت کشت وکار دهقانان می کاهد، توسط مقررات جداگانه اصالح کنترل، جلوگیری و تنظیم می شود. 
مـاده ی بیسـت ویکم: حکومت مناطق اختصاصـی انواع مختلف محصوالت زراعتـی، چراگاه  ها و 

جنگالت را با در نظرداشت مؤثریت اقتصادی و شرایط محیطی طبق مقررات تثبیت می نماید. 
ماده ی بیست ودوم: تاریخ توزیع زمین به مستحقین در مناطق مختلف کشور توسط فرامین جداگانه 

رئیس شورای انقالبی از طریق رادیوـ  تلویزیون و مطبوعات به اطالع خلق کشور رسانیده می شود.

فصل چهارم 
مستحق و وجایبش

ماده ی بیست وسوم: شخصی که واجد شرایط ذیل باشد مستحق زمین شناخته می شود:
- تابعیت افغانستان را داشته باشد؛

- سن )هجده( سالگی را تکمیل نموده باشد؛
- دهقان بی زمین و کم زمین، کارگر زراعتی یا کوچی بی بضاعت باشد؛

- عاید دیگر غیر از عاید دهقانی و مزدوری نداشته باشد؛ 
- تعهد نماید که خود یا با اعضای خانوارش به کشـت وکار و آبادی زمین توزیع شـده پرداخته و از آن 

مواظبت نماید؛
- وارث زمین کدام شخص متوفی نبوده یا از آن کتبًا صرف نظر نماید. 

ماده ی بیسـت وچهارم: شـخصی که دارای شـرایط مندرج ماده ی )بیست وسـوم( این فرمان باشـد 
درجه ی قدامت به ترتیب ذیل تثبیت می گردد. 

مستحق درجه ی اول:
- دهقان بی زمینی که باالی زمین قابل توزیع مصروف کشت وکار باشد.

- دهقـان بی زمیـن و کم زمینـی که زمین تحت کشـت وکارش به منظور منافع عامـه از طرف دولت 
تصرف شده باشد.

مستحق درجه ی دوم:
دهقان بی زمین و کارگر زراعتی قریه ای که زمین قابل توزیع در آن موجود باشد.

مستحق درجه ی سوم: دهقان کم زمین قریه ای که زمین مازاد قابل توزیع بعد از توزیع به مستحقین 
درجه ی اول و دوم در آن باقی مانده  باشد.

مسـتحق درجه ی چهارم: دهقان بی زمین ولسـوالی و کوچی ای که معمواًل یک قسـمت سال را در 
ولسوالی ای که زمین قابل توزیع در آن موجود است، بودوباش داشته باشد. 

مستحق درجه ی پنجم: دهقان بی زمین و کارگر زراعتی والیتی که زمین قابل توزیع در آن والیت 
موجود باشد. 

مستحق درجه ی ششم: دهقان بی زمین یا کوچی سایر والیات، در هر منطقه ای که زمین قابل توزیع 
موجود باشد. 

ماده ی بیست وپنجم: مستحق دارای وجایب ذیل می باشد:
- در ظرف سـه  ماه از تاریخ صدور فرمان توزیع زمین در والیت مربوطه فورمه ی اسـتحقاق زمین را 

خانه پری نموده و به هیئت مؤظف تسلیم نماید.
- مشـخصات زمینـی را کـه بـاالی آن دهقانـی می نماید با شـهرت مکمل مالک بـه هیئت مؤظف 

معلومات دهد. 
- بـه مجـرد توزیـع زمیـن، مسـتحق مکلف اسـت زمین خـود را تصرف نمایـد و در ظرف سـه ماه به 

کشت وکار آن اقدام کند. 
- بـا اداره ی مؤظـف اصالحـات ارضی و کمیته ی حل مشـکالت دهقانی ولسـوالی مربوطه تماس 

مستقیم داشته باشد. 
- در بالک بندی و نمره بندی زمین قابل توزیع منطقه ی مربوطه عماًل سهم فعاالنه بگیرد.
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- قرضه ی بانک انکشاف زراعتی را مطابق به مقررات بانک در وقت و زمانش بپردازد. 
- مالیات زمین را در وقت معین بپردازد. 

فصل پنجم
تشکیالت

ماده ی بیست وششم: به منظور حل وفصل منازعات ناشی از تطبیق احکام این فرمان کمیته های 
خلقی اختصاصی به سویه ی ولسوالی ها و کمیته های خلقی اختصاصی نهایی به سویه ی والیات تأسیس 

می گردد. 
فیصله ی کمیته های خلقی اختصاصی والیات مطابق احکام این فرمان و مقررات موضوعه نهایی 

و قطعی می باشد. 
مـاده ی بیسـت وهفتم: تشـکیالت، وظایـف، صالحیت هـا و مسـؤولیت های کمیته هـای خلقـی 

اختصاصی در تطبیق پروگرام اصالحات ارضی به اساس مقررات تنظیم می گردد. 

فصل ششم
تقسیم زمین موروثی

ماده ی بیست وهشتم: هرگاه متصرف فوت نماید اعضای خانوار او مکلفند زمین تحت تصرف وی را 
مطابق مقررات تحت زرع و بهره برداری قرار دهند.

- هرگاه اعضای خانوار صغار یا اناث باشند طوری که زمین را کشت وزرع کرده نتوانند، الی زمان قادر 
شدن یکی از اعضای خانوار به کشت وزرع می توانند زمین مربوط را به دهقانی یا اجاره بدهند. 

ماده ی بیست ونهم:
- سـاحه ی بیش از سـی جریب زمین درجه ی اول یا معادل آن که در ملکیت شـخص متوفی باشد، 
مازاد نصاب شناخته باشد مجاز نیست درین صورت زمین مذکور را یکی از ورثه که مستقیمًا کشت وکار 

می نماید تسلیم می گردد. 
- ورثه می توانند زمین داخل نصاب زمین موروثی را طوری که سهم هر یک از ورثه کمتر از پنج جریب 

زمین درجه ی اول یا معادل آن نگردد بین خود تقسیم نمایند.
- تقسیم زمین موروثی که پنج جریب زمین درجه ی اول یا معادل آن یا کمتر از آن باشد مجاز نیست 

درین صورت زمین مذکور به یکی از ورثه که مستقیمًا کشت وکار می نماید تسلیم می گردد. 
- هرگاه به یک یا چند نفر از ورثه به موجب حکم این ماده زمین نرسد در صورت استحقاق مطابق 

احکام این فرمان زمین توزیع می گردد. 
ماده ی سی ام: ورثه نمی توانند مازاد نصاب و اضافه جریبی زمین موروثی را بین خود تقسیم نمایند.1 

1. برای بررسی سیاست استالین در مسئله ی اصالحات ارضی و اشتراکی سازی زمین کشاورزی رجوع کنید به:
درباره ی مسائل سیاست ارضی در اتحاد شوروی، ی استالین، نشر انترنتی: انتشارات حزب کار ایران )توفان(، 1389

مسائل لنینیسمـ  فصل مسئله ی دهقانان، ی استالین، مسکو: اداره ی نشرات به زبان های خارجی، 1949
گــزارش سیاســی کمیتــه ی مرکــزی بــه کنگــره ی پانزدهــمـ  نواخــت تکامــل کشــاورزی مــا، ی اســتالین، نشــر انترنتــی: انتشــارات 

حــزب کار ایــران )توفــان(، 1387
لنین و مسئله ی سازش با دهقانان میانه حال، ی استالین، نشر انترنتی: انتشارات حزب کار ایران )توفان(، 1387

گــزارش سیاســی کمیتــه ی مرکــزی بــه کنگــره ی چهاردهــم ـ ســه شــعار لنیــن دربــاره ی دهقانــان، ی اســتالین، نشــر انترنتــی: 
ــان(، 1387 ــران )توف انتشــارات حــزب کار ای
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چگونگی پیدایش و رشد بورژوازی در افغانستان1

پـس از 7 ثـور، بـه ویـژه پس از آن کـه این کودتـای خونین به ثمر نشسـت، عطش کودتـا به جان 
مائوئیست ها نیز افتاد. البته عده ای چون اکرم یاری مخالف کودتای نظامی بودند و آن را خالف اراده ی 
توده های مردم می دانستند. اما بسیاری از جمله انجینر عثمان، مجید کلکانی و حفیظ آهنگرپور )البته 
از درون زندان( و دکتر فیض احمد، در آن مقطع جنگ مسلحانه و کودتا را آخرین و قاطع ترین حرکت 
در برابر رژیم کودتایی می دیدند. البته مائوئیسـت ها تجربه ی مبارزه ی مسـلحانه را پیش از 7 ثور نیز 
داشتند. حفیظ آهنگرپورـ  که خود یک نظامی بودـ  ماه ها در مقابل لشکر داوودخان در کوه های پامیر 
جنگید و سـال ها در زندان جمهوری به سـر برد تا این که به دسـت حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
تیرباران شـد. همچنین سازمان رهایی بخش خلق های افغانسـتان )سرخا( پس از انشعاب از بدنه ی 
شعله، در کودتای سیدمیر احمدشاه علیه داوودخان مشارکت کرد. اما، این کودتا نیز با ناکامی روبه رو 
گشت. الجرم گروه سرخا راهش را از سایر گروه ها جدا کرد و پس از چند سال حاشیه نشینی و البته 
نوشـتن یکی از مهمترین آثار تاریخیـ  تحلیلی حوزه ی اندیشـه و سیاسـت و اقتصاد کشـور، تمامی 

اعضایش را به جوخه ی اعدام حفیظ الله امین سپرد و نیست و نابود شد. 
کتاب چگونگی پیدایش و رشد بورژوازی در افغانستان در نوع خودش یگانه و بی نظیر است. من 
علی رغم میل باطنی ام نتوانستم کتاب را در اینجا بگنجانم. اما می کوشم به اجمال مهمترین بخش ها 
و بحث های آن را ذکر کنم تا باشد آن بدخواهانی که با دهانی گشاده و لبخندی تمسخرآمیز به میراث 

ــی:  ــای افغانســتان )ســرخا(، نشــر انترنت ــورژوازی در افغانســتان، ســازمان رهایی بخــش خلق ه ــش و رشــد ب 1. چگونگــی پیدای
انتشــارات محســن، 1391

چپ افغانی از باال نظر می اندازند انگشت به دهان بمانند. 
نسخه ی انترنتی کتاب 8 صفحه کم دارد و در کل 228 صفحه است. متأسفانه من به نسخه ی چاپی 
یا قدیمی کتاب که به صورت زیرزمینی در کابل و والیات توزیع شده بود، دسترسی نداشتم. فهرست 

کتاب قرار ذیل است:
- پیش درآمد

فصل اول:
- مقدمه ی ظهور بورژوازی ملی

- پان اسالمیسم و تأثیر آن در افغانستان
فصل دوم

- دموکراسی امانی و پیدایش »طبقه« بورژوازی
- سقوط دموکراسی

- افغانستان نیمه مستعمره، نیمه فئودالـ  )بوژوازی کمپرادور(
- چگونگی حاکمیت قوم پشتون و مسئله ی پشتونستان 

- روند اقتصادی تبدیل افغانستان به کشوری نیمه مستعمره، نیمه فئودال
الف: سرمایه های ربائی و تجارتی

ب: قروض خارجی و سکتور دولتی
ج: معادن و صنایع

- سرانجام
پیش درآمد با افشای سازوکار امپریالیسم، استعمار پیدا و پنهان کشورهای به اصطالح جهان سوم 
به دست کشورهای سرمایه داری و غارت و بی چیزکردن کشورهای بی دفاع آغاز می شود. نکته ی قابل 
 عمیق گروه سرخا از معنا و گستردگی مفهوم امپریالیسم در قرن بیستم است. سرخا 

ً
توجه درک نسبتا

در ادامه می کوشد تا وضعیت دارایی های طبیعی، اقتصادی، استراتژیک و سیاسی افغانستان را تشریح 
کند تا خواننده بهتر بتواند رابطه و نسـبت امپریالیسـم جهان خوار را با کشـوری که در نظر بسیاری از 
باشندگانش هیچ چیز برای غارت ندارد، درک کند. نکته ی درخور دیگرـ  که در کتاب یا سوسیالیسم 
یا توحش مفقود اسـتـ  سـنجش نسـبت میان ناامنی، جنگ و جدال های قومی با قبض و بسط بازار 
 مشخص نیست 

ً
و گسـترش سرمایه داری و تضعیف فئودالیسم در کشـور است. در قطعاتی که دقیقا

 در جایی می نویسد که »تاریخ معاصر 
ً
که سـرخا در پی چه بوده، تناقض هایی نیز دیده می شـود. مثال
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افغانسـتان را در حقیقت می توان تاریخ سـرکوب بورژوازی ملی دانسـت.«1 همچنین از »فئودالیسم 
ملی« نیز به طور ضمنی حمایت کرده و آن را همدوش و هم طراز خرده بورژوازی دانسـته اسـت. به 
نظر می رسد که نقد سازمان رهایی بر سرخا به طور کل وارد است. سازمان رهایی این گروه را متهم 
به همگرایی محافظه کارانه می کرد و بر این باور بود که نیت سرخا این است که تضاد و جنگ طبقاتی 
را بـه همگرایی کلیه ی طبقـاتـ  البته در صورت امکانـ  در جهت حذف مسـالمت آمیز و تدریجی 

سرمایه داری قرار دهد. 
کتاب چگونگی پیدایش و رشـد سـرمایه داری در افغانسـتان پس از افغانسـتان در مسـیر تاریخ، 
تحلیل برازنده ای از اختالف طبقاتی در جامعه ی افغانی به دست داده است و چه بسا از لحاظ تحلیل 
 امیر شیرعلی خان را روشنفکر 

ً
ماتریالیستی از تاریخ، بر اثر غبار نیز ارجحیت داشته باشد. با این که مثال

می خواند، از سیدجمال الدین افغانی و سیاست ها و اندیشه های متناقض و حتی متضادش دفاع می کند 
و امان الله شـاه را به جایگاه فیلسوف شـاه می کشـاند، اما هنگامی که نگاهی ریزبینانه تر به نیمه ی اول 
قرن بیسـتم می اندازد، آمارهای گوناگون را کنار هم می گذارد تا نشـان دهد که سیاسـت شرکت های 
انحصـاری، بانک هـای حامـی، اقتصاد مختلط و قرض و سـود و فسـاد دولت ها چطور مـردم را در 

سراشیبی بیچارگی و گمراهی قرار داد. این کلیت مبحث فصل دوم کتاب سرخا را تشکیل می دهد. 
نکته ی پایانی، تأکید سرخا بر منابع و مآخد بر تدوین چنین کتابی ست. سرخا در جای جای کتاب 
عالوه بر آن که به منابعی که آمارها و استدالالتش را از آن ها اخذ کرده  اشاره می کند، هر بار پافشاری 
دارد که برخی از این آمارها دولتی و رسمی ستـ  و بنابراین زیاد قابل اتکا نیستـ  و همچنین این که 
هنوز هم این آمارها و داده ها نیاز به گسترش و بازبینی دارد. در پایان کتاب نیز کل مآخذ کتابش را ذکر 
می کند. در دوره ای که بخشی از ادبیات چپ افغانستان حول اعالمیه های بی سروته، مقاالت بی نام و 
نشان، دست نوشته های بی منبع و رها در باد و هزاران هزار دشنام نامه می چرخید، چنین کتابی با چنین 

اسلوبی کم نظیر بود.   

1. همان، ص 6

همان طور که پیش از این گفتیم، سازمان آزادی بخش مردم افغانستان )ساما( به همراه سازمان رهایی 
از شعله انشعاب کرد. گفته می شود که ایده و تشکیالت ابتدایی ساما را توریالی طرح ریزی کرده بود. 
بعدها گروه دیگری به نام سـازمان انقالبی وطن پرسـتان واقعی )ساوو( از ساما انشعاب کرد. ساوو با 
چند گروه مارکسیستی دیگر پیوست و نام این سازمان به اتحاد مارکسیستـ  لنینیست های افغانستان 
)امال( تبدیل شـد. آن ها برای مدتی نشـریه ای مارکسیستی به نام جرقه نیز داشتند. مجید کلکانی که 
فروریزی گروهش را مشاهده کرد، چندی بعد با محفل انجینر عثمان که آن هم از بدنه ی شعله جدا 
شده بود، یکجا شد. از درون محفل انجینر عثمان نیز گروهی به رهبری میرویس و عزیز طغیان انشعاب 
کرد. مجید کلکانی که از این آشفتگی ناراضی بود، کم کم خود را از محفل شمالی نیز دور گرفت و 
سرانجام با افرادش به سازمان رهایی به رهبری دکتر فیض احمد پیوست. بعد از یکجا شدن ساما با 
سازمان رهایی، گروهی با عنوان بخش غرجستان ساما، از ساما انشعاب کردند. باید تذکر داد که در 
حال حاضر نیز دو گروه انشعابی از سامای کهنه در اروپا اعالن حضور کرده اند: ساما ادامه دهندگان و 

مرکزیت ساما. 
برخی بر آنند که دلیل عمده ی انشـعاب بازی ها در تاریخ احزاب و سـازمان های چپ مائوئیستی، 
ریشه ای بودن تفکر سوسیالیستی در بنیان این سازمان ها و پشتوانه و اختالف نظری تک تک آن هاست و 
این تفاوت بارز آن ها از جریان های انحرافی خلق و پرچم است که بالفاصله پس از سقوط نجیب، به 
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 نبود پشتوانه ی فکری و 
ً
کلی از صحنه ی سیاست و اجتماع افغانستان محو شدند. نخست این که اتفاقا

نظری، بیشتر احزاب و سازمان های مائوئیستی را به انحطاط کشانده بود و اگر قرار باشد در این خط در 
جست وجوی تفکری پویا و بالنده باشیم باز هم باید سراغ اکرم یاری را بگیریم. آگاهی سایر شعله ای ها 
حتی آن هایی که انشعاب نکردند، در حد یک کمونیست راست کیش حزبی بود/هست، نه کمونیستی 
کـه مـدام می اندیشـد و نظریـه را از دل وضعیت بیرون کشـیده و آن را با اصول مارکسیسـم هم خوان 
 از سر 

ً
می کند. دوم  آن که مسـئله ی انشـعاب ها مکررتر و جنون آمیزتر از آنی بوده که بشـود آن را صرفا

سؤتفاهم، اختالف رأی، ناآگاهی یا تعهد و حفظ اصالت رفقا دانست. اغلب چپ های مائوئیست و 
اکثر چپ های متمایل به شوروی تصور می کردند که به محض ورود به یک سازمان کمونیستی همان دم 
از انسان محروم و ناآگاه و عقب مانده ی جامعه ی افغانی، به یکی از پیروان مترقی مارکس و لنین بدل 
خواهند شد. اما رفتار و گفتار و آثار شماری از آن ها خالف این را ثابت می سازد. اگر در کنار انشعاب 
کردن ها، به سبک و سیاق و جنس گفتار و روش استدالل این گروه ها نظر اندازیم و به نتایج اعمال شان 
نگاه کنیم، به این نکته پی خواهیم برد که مشکل فراتر از ناآگاهی و سؤتفاهم و اختالف بر سر تفسیر 

درست از مارکسیسم بوده است:
- عصبیت، زورگویی، گله وارگی، رهبرپرستی، خردگریزی و امتناع از تفکر در فعالین چپ افغانی 
شـباهت های فراوانی با همین خلقیات در میان نیروهای جهادی دارد. رگه ها یا شـاید ریشه های این 

ویژگی ها را بتوان در اصول نهفته در تربیت حزبی شناسایی کرد.
- حوزه ی نفوذ محدود و دعوا بر سر آنچه باقی مانده همانند شهرت و مشروعیت طلبی درون گروهی، 
این جریان ها را به ورطه ی دشنام ها، انتقام جویی ها و کین توزی های سرگردان و بی پایان کشاند. گفتار 
و رفتار نفرت برانگیز جریان های انشعابی نشان می دهد که در صورت به قدرت رسیدن، هیچ ضمانتی 

وجود نداشت/ندارد که چیزی همانند حکومت خلق و پرچم را شاهد نباشیم. 
- ارائه ی تفسیری یک جانبه و صلب و سخت از مارکسیسم که در مقابل هر بازخوانی و نوشدگی ای 
 بر آن مهر رویزیونیسم، واپس گرایی و یا امپریالیستی می زند. این تفسیر هرگز 

ً
موضع می گیرد و سریعا

 قادر نیسـت از نویسـندگان بـورژوا یا غیرچپی برای 
ً
بـه خوانش های نو از چپ مجال نمی دهد و مثال

تحلیل سـازوکار سرمایه داری سـود جوید و یا به نقدهای فمینیستی، همجنس خواهانه، روانکاوانه و 
محیط زیستی اجازه ی حضور و فعالیت را در فضای اندیشه ی چپ بدهد.

مجید کلکانی
حماسه است یا فاجعه؟1

آتشی را که فروزان شده خاموش مکن گور خونین شهیدان به تو آواز دهد   
از پانزده سال به این سو، ماه عقرب سرآغاز حماسه ی خونین رستاخیز مردم آزاده ی ما را در برابر سلطه ی 
ننگین ارتجاع ـ استعمار در خاطره ها بیدار می کند تا درفش پیکاری را که با خون شهدای سوم عقرب 
گلگون شـده بود، در پیشـاپیش پویندگان راه آزادی و دموکراسـی برافراشـته نگه دارد. از آن پس پیکار 
نجات بخش مردم قهرمان ما، با پیمودن فرازونشیب های پی هم در اوج شورانگیزی قرار گرفت. موازی 
با آن تالش تبهکارانه ی ارتجاعـ  استعمار، برای پاسداری نظام کهن و سرکوب رستاخیز شکست ناپذیر 
مردم مرز شناخته شده را پشت سر نهاد. اینک باز هم ماه عقرب با افشای شهادت هزاران هزار فرزند 
پاکباز این سرزمین، ترازنامه ی دردناک و در عین حال غرورانگیز تعارض خونین مردم دلیر ما را با ارتجاع 

ـ استعمار که این بار در نقاب سرخ خزیده است، با خود به سینه ی تاریخ می سپارد.
دو ماه پیش زندانبان و شـکنجه گر و جالد خلق، به شـکرانه ی جانشـینی اسـتاد جنایتکار خود شعار 
»مصونیت، قانونیت و عدالت« را سـر داد. بازخواسـت روزافزون و فشـار انفجارآمیز مردم باعث شـد که 
هیئتی به منظور بررسی احوال محبوسین تعیین گردد. بررسی احوال محبوسینی که در فراموشخانه ی 
اسـتبداد و نیرنـگ رژیـم جـالد دفن شـده بودنـد، تا کجا می توانسـت صادقانه باشـد و نتایـج آن چگونه 
می توانسـت اعالم گردد؟ زیرا هیئت بررسـی احوال محبوسـین منطقًا چیز دیگری جز بررسـی جنایات 
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زندانبان، شـکنجه گر و جالد خلق نمی توانسـت باشد. سـرانجام انتظار تردیدآمیز به پایان رسید. وزارت 
»شـکنجه و کشـتار« به ناچار طومار بی پایان قربانیان خود را باز کرد. داغدیدگانی که ماه ها در دهانه ی 
النه ی کفتار سراغ گمشدگان خود را می جستند، ثمره ی مزه ی مصونیت، قانونیت و عدالت را چشیدند. 
هیئت موظف »مصونیت« محبوسین را برای همیشه از رنج زندگی در سایه ی رژیم جالد اعالم نمود، اما 

از »قانونیت و عدالتی« که این مصونیت را توجیه کند حرفی در میان نبود. 
چنان که1 می دانیم، از نخستین شام منحوس فاجعه ی ثور تاکنون آدم ربایی جالدان روسی بی وقفه 
ادامه داشته و هجوم روس های رهزن و مزدوران خودفروخته ی آن کسی را بی داغ نگذاشته است. وقتی 
زندان پلچرخی از سیری ناپذیری آفریدگار خود می ترکید و قربانیان استعمار روس به کام سیه چال های 
نامعلوم سـپرده می شـد]ند[، سـیلی از جویندگانـ  مرد و زن و پیر و کودکـ  از صبح تا شـام، در گرمای 
سوزان و سرمای کشنده، با دل خونین و چشمان ملتمس در پشت دروازه ی زندان ها، مراکز جاسوسی 
و شکنجه گاه ها انتظار می کشیدند، با برچه تهدید می شدند، ناسزا می شنیدند و توشه ی فقیرانه ی خود را 
نذر گردن کشان چپاولگر رژیم می کردند تا نشانی از گمشدگان خود بیابند. پاسدار2 وحشی رژیم، سینه ی 
مادران، خواهران و همسران زندانیان را با برچه می شگافت و زندان ها را به تاالب خون زندانیان بی دفاع 
مبـدل می نمـود. در عین حال رژیم در برابر خبرنگاران خارجی ابلیـس وار ادعا می کرد که از هزار و چند 

زندانی جنایی که آن هم در وضع خوب به سر می برند، بیش در اسارت ندارند. 
اینک هیئت بررسـی با اعالم لسـت شـهدا نشـان داد که زندانیان هزار نی بلکه هزارها و ده ها هزار 
بودند. زندانیان جانی نی بلکه قربانی جنایت شده اند. زندانیان در وضع خوب نه بلکه درکوره ی جانگداز 
وحشـیانه ترین شـکنجه ها جان سـپرده اند. هیئت بررسـی صرفًا شـهادت کسـانی را اعالم می کند که 
اقارب شان با پافشاری تهدیدآمیز خواستار روشن شدن سرنوشت آن ها بود. ولی هیئت بررسی نمی گوید 
که این همه شـهید بر مبنای کدام قانون، در کدام محکمه و به کیفر کدام جرم اعدام شـده اند؟ هیئت 
بررسی نمی گوید که دست نابکار رژیمی که سنگ خلق را به سینه می کوبد؛ چرا، به خون این همه کارگر، 
دهقان، متعلم، محصل، معلم، دکتر، انجنیر، دستفروش، پادو، عسکر... آغشته است؟ هیئت بررسی 
نمی گوید که دام گسـتر و شـکارچی و زندانبان و شـکنجه گر و قاتل و گورکن و قاضی و مفتی و ثارنوال و 
باالخره مسـئول نهایی این همه شـهید کیست و اجساد سـوخته و مشبک و استخوان های شکسته ی 
آن ها اکنون در کجاست؟ نی نمی تواند بگوید، تا جنایات بی کران مشتی جالد میهن فروش پوشیده بماند. 
تا نقاب »قوماندان فاجعه ی ثور« پاره نگردد. تا پوزه ی خون آلود کفتار سوسیال امپریالیسم از پشت پرده 

آشکار نشود. تا آفتاب در نمد پنهان بماند! 
1. اصل: چنانچه

2. اصل: پاسداران

به جای این همه هیئت بررسی، انگشت حسرت به دندان را می گزد که کار کار تره کی و اسد اگسا1 
بـود. کیـش شـخصیت بیـداد می کرد. خردوانی بـود و تجاوز بر جـان و مال و ناموس مـردم. و باز ناگفته 
می ماند که اگر »آموزگار کبیر«، »نابغه ی شرق«، »پدر روحانی«، »بنیانگذار حزب« و »روح حزب« چنین 
جانی سفاک بود، جسد مردار این روح پلید یعنی شاگردان و قبل از همه »شاگرد وفادار« او در مکتب غدر 
و جنایت و میهن فروشی چه چیزی را آموخته اند و آن آموخته ها را یک شبه چگونه می توانند از ذهن خود 
بشویند. »شاگرد وفاداری« که تیغ و خلعت جالد را از دست تبهکار آموزگار ملت کش خود دریافت نموده 
و در نزاع بین چوچه سگان حزبی همیشه در سایه ی حمایت او خزیده بود، چگونه می تواند حساب خود را 
از حساب پیشوای سبکسر خود جدا کند؟ آن غرش های سبعانه ی »بزنید، دست بیاندازید و فیر کنید« را 

که بر کتیبه ی خارائین تاریخ ثبت شده است، چگونه می تواند از لوح روزگار محو کند؟ 
این درست است که چوچه سگان گرسنه چشم حزب کاری جز چریدن بر اجساد قربانیان ارباب خود 
نداشته اند و ندارند. این فرومایگان هیچگاه نقشی جز دم جنباندن در برابر سوسیال امپریالیسم جهانخوار و 
هارترین سگ زنجیری او نخواهند داشت. جرم برده ی زبان بریده، همان بردگی و مباهات بر بردگی ست. 
ولی برده ی بی وجدان و گسـتاخی که بارها و بارها مسـئولیت تمام جنایات رژیم را برعهده گرفته اسـت، 
چگونـه می توانـد پـس از شاشـیدن بر روح پلیـد آموزگار خود اکنون خـود را تبرئه کنـد؟ در آن هنگام که 
در پولیگون پلچرخی، در زندان ها، در اتاق های شـکنجه و در شـفاخانه ها تناب های دار تاب می خورد، 
مسلسـل ها می خروشـید، ابزارهای شکنجه ی برقی و مسـموم کننده به کار می افتاد و غریو دادخواهی 
ستمدیدگان دل سنگ را آب می کرد، آیا »قوماندان فاجعه ی ثور« بر میخ و زنجیر لومری وزارت به خواب 

رفته بود و فقط آن گاه بیدار شد که توطئه ی قتل خود او به دست شرکای جرمش در دست اجرا بود؟ 
نی جالد دلیر سوسیال امپریالیسم! تو نمی توانی نولت را به خاک بمالی و به چشم خلق خاک بپاشی. 
نام ننگین تو در تاریخ کشور ما به حیث سفاک ترین زندانبان خلق، شکنجه گر خلق و جالد خلق ثبت شده 
است. امروز اگر تو بار سنگین جنایات را به دوش آن بت سرگینی سرنگون شده بار می کنی، فردا که ارباب 
سیه کارت دام شقاوت خود را در زیر ضربات خصم افگن مردم قهرمان ما از سرزمین آزاده ی ما برچیند، 
کوه واره فجایع خود را بر نعش مردار تو انبار می کند. هم اکنون ارباب غدارت به بهانه ی این که تو امکانات 
وسـیع او را با شایسـتگی به کار نگرفته ای با تعهد کندن گور تو، طمع خام بردگان سـفله ی دیگر خود را 
آب می دهد. با این حال تهدید سبکسرانه ی تو برای احضار سه دوره ی مکلفیت عسکری به زیر پرچم 
منحوس برادرکشی و اعالم دروغین انصراف داوطلبانه ی عساکر از اخذ ترخیصـ  در غزنه، بدخشان و 
نهرینـ  به دست وپازدن های فرعون در غرقاب تباهی شباهت دارد. تو به دستور ارباب جنایت پیشه ات، به 
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نام طبقه ی کارگر، به نام مردم قهرمان ما و به نام آرمان گرامی زحمتکشان سراسر جهان وجدان بشریت 
را جریحه دار ساخته ای. مردم قهرمان افغانستان میهن فروشی تو را که به اندازه ی تبهکاری های اربابت 
بیکران اسـت، بی کیفر نخواهند ماند. مردمی که این ظرفیت شـگفت انگیز قربانی را دارند، مردمی که 
با پرداختن آگاهانه و داوطلبانه ی گرانترین خون بهای آزادی معراج خیره کننده ی اراده ی رزمجویانه ی 
انقالبی را تمثیل می کنند، مردمی که مرگ خونین در میدان نبرد را بر یوغ بردگی اجنبی و تن دهی به 
اراذل میهن فروش شرافتمندانه تلقی می کنند، هیچ نیروی اهریمنی قادر به درهم شکستن آنان نیست. 
درود بی پایـان بـر شـهدای راه آزادی! سـپاس بی کـران از مادرانی که چنین فرزنـدان قهرمانی را در 
دامن شیرپرور خود پرورده اند. مادری به هنگام اعالم لیست شهدا در خالل نفرین و سنگباران دژخیمان 
رژیم، قهرمانانه ندای راستین مردم را شعار داد که انتقام شهدا را از جالدان بگیرید! مادر! به دامان پاک 
قهرمان پرور تو، به سینه های گلگون فرزندان شهید تو، به سنگرهای سرخ شهرها و روستاهای پامال 
شده ی تو و به فریاد خشم انتقام جوی تو سوگند یاد می کنیم که تا دامان میهن گرامی ما را از لوث استعمار 

و نجاست رژیم مزدوران پاک نسازیم، سالح رزم خود را بر زمین ننهیم. 
پیروزباد اراده ی شکست ناپذیر مردم افغانستان!

یا مرگ یا آزادی!
مرگ بر سوسیال امپریالیسم جنایتکار روس!

مرگ بر رژیم میهن فروش و جالد کودتا!
سازمان آزادی بخش مردم افغانستان )ساما(

اعالمیه ی گروه انقالبی خلق های افغانستان
مجید مبارز جاودانه شد

شام یکشنبه همانند هر شام سوگوار در کشور ما و روزش همانند هر روزی که در آن توده های بپاخاسته ی 
ما در روستاها و شهرها و روشنفکران دختر و پسر ما در شهرها جان عزیزشان را زیر رگبار مسلسل های 
لشکر متجاوز روسی و مشتی از اوباشان وطن فروش »پرچمی« و »خلقی« از دست می دادند و شامش 
چتر سـیاهی از سـوگ بر میهن ما پهن می شـد، فضای آرام و سـکوت کوچه های خلوت و اندوه بارش 
خانه های ماتم زده ای که از شـهدای عزیزشـان، از جوانان برومندشان، از دختران قهرمان و دالورشان 
یاد می کنند و اشک می ریزند و اعضای هر خانواده ای شامگاهان در تفکر عمیق فرو می روند تا روزنه ی 

روشنی برای خشم، انتقام و پیکار تا به آخر خود بیابند. 
باری شامی که صدای منحوس »کابل رادیو« این صدای مسکو، لیستی از 11 اعدام شده را از »دادگاه 
برژنیـف« صـادر کرد. جالب این که 10 تن آن جانیان وطن فروش »خلقی« یعنی کادرهای مهم »حزب 
دموکراتیک خلق« اند. حزبی که مؤسـس اش جالدان تره کی و امین و جالد پراشـت ها و سیری ناپذیر، 
ببرک پلید هسـتند. حزبی که ارمغانش کودتای ننگین و شـوم هفت ثور با تمام جنایاتش و تجاوز لشـکر 
150 هزار نفری روس به کشور ما می باشد. اعدام این 10 تن به خاطر آن بود که دیگر نمی توانستند مورد 
استفاده ی روس ها قرار گیرند. چون روس ها به وسیله ی آن ها به قدر کافی آدم کشتند و روس ها اکنون 
از سگان تازه نفسش استفاده می بردند و سگان کهنه اش را در مسلخ غالمانش ترور می کنند. حساب این 

10 تن جداست و مناسبات یک باند آدم کش پلید با باند رسوای آدم کش دیگری ست. 
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اما اعدام شده ی یازدهم آزادی خواه رزمنده ای بود و ضد باندهای »پرچم« و »خلق«. آوردن نام شهید 
مجید در صف جنایتکاران پلید باند »خلق« توطئه ای سـت که همیشـه ارتجاع هر رزمنده ای را زیر نام 
»جنایتکار«، »آشوبگر« و »وابسته« نابود کرده است. بارک الله، جنایتکاران معاصر دنیا که روی هیتلر را 
سفید کرده اند. جنایتکارانی که از 7 ثور تا هم اکنون بیش از یک میلیون نفر از ملت ما را زیر بمباران نابود 
سـاخته، بیش از 100 هزار زندانی سیاسـی را به جرم وطن دوسـتی شامگاهان در پولیگون پلچرخی به 
جوخه ی تیرباران بستند و حدود 1.5 میلیون نفر از هم میهنان ما را در کشورهای همسایه آواره ساختند 
و هزاران وطن خواه دیگر را به روسیه انتقال دادند و زمانی که در لب پرتگاه نیستی قرار گرفتند، لشکر 
بیش از 100 هزار نفری روس کشور ما را اشغال نظامی نمود و جالد جدیدی را بر تخت جالدی نشاند. 
لشکر متجاوز روس و جالد ببرک آغاز کردند به سرکوب حیوانی و قتل عام مردم کنر و نورستان، غرنی 
و جاغـوری، تمـام قصبات جالل آباد، هرات و قندهار، ارزگان و بامیان، تخار و بدخشـان... به سـرکوب 
مسلحانه ی هوایی و زمینی تظاهرات کابل در سوم حوت، به کشتار علنی و بی شرمانه ی محصالن در 
پوهنتون و متعلمان مکاتب پرداختند. ده ها تن دختر و پسر نورس این سرزمین را فجیعانه به قتل رساندند. 
بیش از 100 نفر محصالن و متعلمان را به شهادت رساندند. 250 ]تن[ دیگر را زخمی و به تعداد 4 هزار 

نفرشان را زندانی نمودند که هم اکنون زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرار دارند. 
ببرک این مسـئول قتل و قتال علنی، این اوباش و جالد زمان، این حقیرتر از شـاه شـجاع، »دادگاه 
انقالبـی« ایجـاد کـرده و مردم ما را به نام »جنایتکار« و »آشـوبگر« اعدام می کند. این پلید بی شـرم، این 
سگ بی اراده و حکومت دار بی اختیار و دراکوالی زمان، همراه با اسدالله این جالد خبیث تره کی و امین 
ترازوی »عدالت« را به دسـت گرفته اند. ملت ما چهره های پلید ببرک، اسـدالله و تمامی »پرچمی ها« و 
»خلقی ها« را می شناسد و می فهمد که نوکران بی اختیار در صورت عدم وجود لشکر روس متجاوز، دو 
ساعت تحمل شان را ندارد. بناًء ملت ما با روس ها دست وپنجه نرم می کند و طی این نبرد سگان حقیرش 

را می روبد. 
گروه انقالبی خلق های افغانسـتان، سـازمان رزمنده ی راه اسـتقالل و دموکراسـی واقعی، از شهید 
مجیـد رهبـر یکـی از گروه های ضد رژیم که به دسـت جالدان کثیف »پرچمی« و »خلقی« به شـهادت 
رسـیده اسـت، دفاع قاطع می نماید و چهره ی جنایتکاران واقعی را هرچه بیشـتر افشاء می کند. ملت ما 
زنده است و هیچ قدرتی ملت ما را نابود نمی تواند. برعکس ملت ما نیروهای متجاوز را حتمًا نابود می کند. 

مبارزات کمتر از دو سال ملت ما این درس را به روس ها و نوکرانش داده است. 
نبـرد ملـت ما علی رغم عظمتش هنـوز کمبودها و نیازهایی دارد که باید رفع گـردد. رفقا! ملت ما به 
تشـکل و سـازماندهی سیاسـی و نظامی مبارزات مسلحانه جاری شـان نیاز دارد که پیش شرط موفقیت 

در تشـکل، بسـیج و سـازمان دادن مبارزات داغ ملت قهرمان ما، داشـتن مشی علمی منطبق با اوضاع 
است. مشی ای که نتیجه ی شناخت علمی از تاریخ، فرهنگ، سنن و خصوصیات مبارزات کنونی ملت ما 
باشد. مشی ای که توانایی سازمان دادن مبارزات مردم را داشته، مشی ای که برای یک لحظه روشنفکر 
انقالبی را از توده ها جدا نسازد، مشی ای که راه خود را از هرگونه افکار واهی نسبت به نیروهای ذخیره ی 
روس منـزه نگـه دارد و آگاهـی توده ها را از ماهیت و نقشـه ی روس ها در مـورد آن ها باال ببرد. کاری که 
هم اکنون از اکثریت نیروهای سیاسی موجود ساخته نیست و نمی تواند ساخته باشد. این رسالت فقط به 
دوش حزب ستمکش ترین طبقه است که دارای مشی صحیح منطبق با اوضاع و خصوصیات جامعه و 
مردم باشد. فقط این حزب و چنین مشی ای قادر است که در این اوضاع بغرنج که سوسیال امپریالیسم 
شوروی در تالش است با سازمان دادن نیروهای جدید مزدورش و با... دیپلوماتیک مسیر اصلی انقالب 
کشور ما را تغییر دهد، راه درست را تا به پیروزی قطعی، استقالل و دموکراسی واقعی به طرز روشن باز 
کند. افغانستان عزیز را زنده نگه دارد، رزمنده نگه دارد و از نفوذ ابرقدرت ها در امانش نگه دارد. بناًء نیاز 
مبرم اسـت که حول مشـی سیاسی صحیح متحد شویم. مرکزیت هدایت کننده ی انقالب افغانستان را 
ایجاد کنیم و از مبارزات مسلحانه ی جاری توده ها اردوی توده ای ایجاد نموده، وسیع ترین جبهه ی متحد 
پی ریزی کرده و قدم به قدم جنگ توده ای طوالنی را علیه سوسیال امپریالیسم جهان خوار روسیه به پیش 

بریم. 
مبارزه ی ما زودفرجام نیست، عرصه اش شهرها نیست و جنگ روشنفکر انقالبی به طرز رویارویی 
در شـهر بـا دشـمن، مـا را از وظایف اصلی باز می دارد. ولونتاریسـم به نبرد کبیر ملت مـا صدمه می زند. 
سنگرهای توده های بپا شده به روشنفکر انقالبی هدایتگر و سازمانده، استراتژ و تاکتیکسین نیاز دارد. 
در روستاها سنگرها را تحکیم ببخشیم و کمبود آن را از روشنفکر انقالبی برسازیم. در شهرها توده های 
مختلف را متشکل سازیم. از روستاها به طرف شهرها به جنگ درازمدت بپردازیم که طی آن به فرسایش 

دشمن و نابودی قدم به قدم آن منتج گردد. 
رفقـا! رفیـق مجیـد همانند سـایر انقالبیون رزمنده به دسـت جالدان پرچمی و خلقی جاودانه شـد، 
حماسه شد. رفیق مجید به مقاومت گران حماسه آفرین ما پیوست. مقاومت و ایستادگی او در برابر دژخیم 
به درس های مقاومت گران روشنفکر انقالبی ما صفحه ی جدید دیگری ورق زد. رفقا! راه ریشه ای انتقام 
شـهدای مـا، قهرمانان بی شـمار ما در ترور چند عنصر پلید پرچمی و خلقی که منفـرد از کتله ی توده ها 
صورت بگیرد نیست. اکنون ملت ما از هر دره و دشتی به ترور جمعی این عناصر پلید پرداخته اند. سیالب 
خشم ملت ما هیچ عنصر وطن فروش را بی کیفر نمی گذارد و اما این سیالب را باید هدایت کرد. جویبارها 
را با آن یکی ساخت و باریکه ها را به آن راه داد و این نیروی بنیان کن هستی سوسیال امپریالیسم متجاوز 
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و عروسـکان رنگارنگش می باشـد. و این راه مطلق پیروزی اسـت. به خاطر ایجاد مرکز هدایت کننده ی 
انقالب کشور ماحول مشی راستین علمی توده ای متحد شویم. 

درود بر روان پاک شهید مجید
شهید قلب تاریخ است

جوزای 59
بیانیه ی آناهیتا راتب زاد

حفیظ اهلل امین میر غضب سفاک

حفیظ  الله امین این میر غضب سفاک و جنایتکار آدمکش که ترور و اختناق و سرکوب هرگونه نیروی 
مخالفی را به اسـلوب اساسـی حکومت داری مبدل کرده بود هر روز به تبهکاری تازه  به تازه ای دسـت 
می زد، دسته دسـته مخالفان رژیم خونین خود را به شـکنجه گاه ها، زندان ها و کشـتارگاه ها می فرستاد، 
امین خون آشام و رژیم خفقان و اختناقش ده ها هزار انسان متشکل از مبارزان انقالبی، بهترین فرزندان 
حزب ما، فرزندان رنج و زحمت  کارگران، دهقانان، روشنفکران و روحانیون شریف و مورد احترام مردم 
افغانستان را به شهادت رساند، این روح شیطانی حیله باز و دستگاه خونین وی علی الرغم انکارهای مکرر 
به بی رحمانه ترین شیوه های فاشیستی و با تکیه به وحشیانه ترین وسایل، هزارها انسان بی گناه را به گور 

خونین خواباند، به چوبه ی اعدام سپرد و سر به نیست کرد. 
شـواهدی در دسـت اسـت که شادروان میراکبر خیبر عضو کمیته ی مرکزی حزب ما نیز در تبانی با 
ارتجاع به وسـیله ی باند آدمکش و تروریسـت های وحشـی وی به شهادت رسـیده است. ولی سرانجام 
این فرزند وفادار »سـیا« که شـیوه های ترور فاشیستی و آدمکشی پیگردها، تبهکاری ها، بیدادگری ها، 
غارت گری ها، هجوم های وحشیانه  به مال، جان، ناموس و شرف مردم رنج دیده و نجیب افغانستان را 
برای برپا داشتن تحت ستمگری خود الزم می شمرد در برابر نیروی اتحاد و عزم انقالبی فرزندان دلیر 
این کشور که در دامان حزب پرافتخار ما پرورش یافته بودند، زبون و درمانده شد و به کیفر اعمال خود 

رسید. آری عصر ما دیگر دوران آن که بیدادگری ها و غارت  گری ها بی کیفر بماند گذشته است. 
چهارشنبه، 12 جدی 1358
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بحران مشروعیت

ببـرک کارمـل روزگار پـس از 6 جـدی 1358 را »مرحله ی نویـن انقالب ثور« و تجاوز شـوروی به 
افغانسـتان را »همـکاری بـرادر بزرگ با برادر کوچک« و »ورود قوای معدود نظامی کشـور دوسـت 
برای مساعدت به انقالب ثور« نام نهاد. او تره کی را رفیق انقالبی خواند و امین را جاسوس سی.آی.

ای بـرای نفوذ به افغانسـتان و اضمحالل نیروی انقالبی معرفی کـرد.1 در بیانیه اش در همان 6 جدی 
اظهار داشت: »در حالی که وظیفه ی مستقیم ما در شرایط کنونی معمول داشتن سوسیالیسم نیست، 
دولت جدید جمهوری دموکراتیک افغانستان وظیفه ی تاریخیـ  ملی خود می داند که پایه های مترقی 
اجتماعی و سیاسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، این دستاورد بزرگ انقالب ثور را بسط و توسعه 
و استحکام بخشد، انقالب ملی و دموکراتیک ضدفئودالی و ضدامپریالیستی و ضدکمپرادوری را به 
پیروزی نهایی برساند...«2 از همان ابتدا هم مشخص بود که نه تره کی، نه امین و نه هم کارمل هیچ 

1. »امیــن در طــول 4 ســال تحصیــل در کالــج معلمــان دانشــگاه کلمبیــا در 1963، رئیــس انجمــن محصــالن افغانســتان شــد. بعدها 
و در پــی انتشــار مقالــه ای در نشــریه ی »رامپارتــس« آشــکار شــد کــه انجمــن از ســال 1340/1961، کمک هــای مالــی از »دوســتان 
آمریکایــی خاورمیانــه« تحــت حمایــت ســیا دریافــت داشــته اســت. بدیــن ترتیــب، امیــن در معــرض اتهــام داشــتن رابطــه با ســیا 
قــرار گرفــت. امیــن بــا مراجعــت بــه افغانســتان در 1965 رئیــس دارالمعلمیــن مرکــزی شــد کــه ســرمایه های اصلــی خــود را از 
یــک پــروژه ی کمک رســانی ایــاالت متحــده بــه سرپرســتی کالــج معلمــان دریافــت می کــرد. لویــس دوپــری کارشــناس متأخــر 
ــا  ــروژه ی کمک رســانی دانشــگاه کلمبی ــل زندگــی می کــرد، خاطرنشــان ســاخت کــه پ ــان در کاب ــی کــه در همــان زم آمریکای
پوششــی بــرای فعالیــت چندیــن عامــل ســیا بــه وجــود مــی آورد. وی گفــت: »امیــن آن هــا را بــه خوبــی می شــناخت. او پــول 
آمریکایــی را بــرای مؤسســه اش دریافــت کــرد. آنــگاه در پشــت صحنــه، زبده تریــن معلمــان را بــرای حــزب کمونیســت برگزیــد. 

امــا شــما می توانیــد تصــور کنیــد کــه روس هــا چگونــه بــه قضیــه نــگاه می کردنــد.« 
پشت پرده ی افغانستان، دیه گو کوردووز و سلیگ اس هاریسون، ترجمه ی اسداهلل شفایی، تهران: الهدی، 1379، ص 20

2. مجله ی ژوندون، کابل: ریاست اطالعات و کلتور، سال 31، شماره ی 39 تا 46، 1358، ص 2

کدام »در شرایط کنونی وظیفه ی شان معمول داشتن سوسیالیسم« نیست. تالش برای نزدیکی به برادر 
بزرگتر، سوسیالیسم را بر سر خلق و پرچم بار کرده بود و همان طور که کشتمند در کتابش بارها اعتراف 
کرده، سوسیالیسـم به آن ها برچسـب خورده بود؛ بی آن که آن ها قبولش داشته باشند.1 آن ها تا آنجا که 
متهم به کمونیست بودن نشده باشند، از مفاهیم، روابط، مناسبات و علوم مرتبط با مارکسیسمـ  لنینیسم 
بهره می برند. سطح و بستر مفاهیم، هم نشینی و جانشینی واژه ها را تغییر می دهند تا آنچه را که جامعه 
 در عوض این که گفته شود مارکسیسم نظریه ای علمی ست، کارمل 

ً
دوست دارد بشنود، بگویند. مثال

در کتاب »به سـوی جامعه ی نوین« ادعا می کند که »انقالب ثور به صورت خودبه خودی نه بلکه بر 
مبنـای تئوری علمـیـ  انقالبی و مطابق به قانونمندی های عام انقالبات اجتماعی و تلفیق خالقانه ی 
این قانونمندی ها با خصوصیات جامعه ی ما به وسیله ی حزب دموکراتیک خلق افغانستان به پیروزی 
رسید.«2 یا پوهنمل دکتر میرعبدالقادر ابهر در مقاله ای به نام »اکتوبر و ثور« که برای نشریه ی علمی 
دانشگاه کابل نوشته بود، کوشید تا سرانجام از لحاظ علمی انقالب توده ای اکتوبر را به کودتای 7 ثور 
وصله زند.3 و یا سلیمان الیق که چندی بعد با رساله ای درخشان کوشید به طور ضمنی، پیوند میان 
آنچه که در چپ به عنوان »کمون« شناخته می شود با آنچه که در فرهنگ قبیله ای به عنوان تیره و طایفه 
شناخته می شود، آشکار سازد.4 این کار سخت و حتی غیرممکن می نمود؛ با این حال الیق در دورانی 
می زیست که تباریابی برای ایدئولوژی حاکم و ازآن خودسازی آن یک امر روشنفکرانه و حتمی به نظر 
می رسید؛ به ویژه آن گاه که وزیر اقوام و قبایل دولت وقت باشی و قرار باشد که در سمپوزیم کمیسیون 

مشترک تاریخ دانان افغانـ  شوروی سخنرانی کنی.  
به هر حال کارمل پس از رسیدن به قدرت دستور داد تا چهره ی شهر را تغییر دهند و رنگ سرخ را 
از درودیوار پاک کنند.5 شورای انقالبی نیز طی جلسه ای در 25 حمل 1359 مسوده ی قانون اساسی 

1. غوربنــدی نیــز کــه دشــمن سرســخت پرچــم و مدافــع خلــق بــود، در کتابــش چنیــن می نویســد: »قســمت بــزرگ اعضــای 
کنگــره بــه آمــوزش کمونیســتی آشــنایی نداشــتند و کســانی کــه تــازه بــه حــزب جــذب می شــدند، آن هایــی نبودنــد کــه بنــا بــر 
عقیــده و پیونــد فکــری بــه طــور آگاهانــه شــامل صفــوف حــزب گردنــد و مبــارزه ی متشــکل را وســیله ی مؤثــر تطبیــق اهــداف 
خــود بداننــد بلکــه آن هایــی بودنــد کــه توســط افــراد، بنــا بــر داشــتن اشــتراک قومــی، زبانــی، ســمتی و محلــی جلــب گردیــده 
ــد... گذشــته از آن، از  ــدا می کردن ــک پی ــج وابســتگی ایدئولوژی ــه تدری ــه و ب ــرا گرفت ــی سوسیالیســم را ف و در کورس هــای حزب
ــود و در آنجــا کمونیســت را مــرادف بی دینــی می پنداشــتند،  آنجایــی کــه افغانســتان یــک جامعــه ی ســنتی و عمیقــاً مذهبــی ب
کوشــش می شــد تــا حــزب و اعضــای آن بــه ایــن نــام شــناخته نشــوند و چــه بســا کــه اکثــر اعضــای برجســته ی حــزب واقعــًا 

کمونیســت نبودند.«
نگاهی به تاریخ حزب دموکراتیک خلق افغانستان، عبدالقدوس غوربندی، نشر انترنتی: 1379، صص 47 و 48 

2. به سوی جامعه ی نوین، ببرک کارمل، کابل: مؤسسه ی نشراتی ح.د.خ.ا، 1363، ص 17
3. رک: نشریه ی علم در خدمت مردم، کابل: نشر پوهنتون کابل، 1361، صص 15 و 16

4. رک: مختصری درباره ی قبایل پشتون، سلیمان الیق، کابل: آکادمی علوم جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان، 1365
5. مجله ی ژوندون، کابل: ریاست اطالعات و کلتور، سال 32، شماره ی 6 و 7، 1359، ص 11
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حکومتـ  که به نام »اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان«1 یاد می شدـ  را تصویب و تأیید 
کرد. بر اسـاس این قانون، رنگ و نشـان پرچم تغییر خورد و در ماده ی دوم فصل اول، دولت به طور 
واضح تشریح شد و هیچ حرفی از دیکتاتوری پرولتاریا و یا چیزهایی از این دست به میان نیامد: »دولت 
برای رفاه و سـعادت مردم خدمت نموده، زندگی صلح آمیز، مصون و آرام، رشـد همه جانبه ی افراد، 
حفظ حقوق، ملکیت، حیثیت، رسوم و عنعنات ملی ایشان را تأمین می کند. در جمهوری دموکراتیک 
 دولتی و محلی 

ً
افغانستان قدرت دولتی متعلق به زحمتکشان شهر و ده می باشد و توسط ارگان های کامال

که از طریق دموکراتیک تأسیس می شود عملی می گردد.«2 در ماده ی سوم فصل اول، تشکیل جبهه ی 
ملی پدر وطن را پیش بینی می شود: »قدرت زحمتکشان در جمهوری دموکراتیک افغانستان متکی به 
جبهه ی وسیع ملی پدر وطن است که کلیه ی کارگران، دهقانان، کسبه کاران، کوچیان، روشنفکران، 
زنان، جوانان و نمایندگان تمام ملیت ها و اقوام، کلیه ی نیروهای مترقی، دموکراتیک و وطن پرست و 
سـازمان های اجتماعی و سیاسی کشور را تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان به اساس 
برنامه ی عمومی اعمار جامعه ی نوین، آزاد و دموکراتیک متحد می سازد.« در ماده ی چهارم فصل اول 
تعریف حزب دموکراتیک خلق افغانستان گنجانده می شود: »حزب دموکراتیک خلق افغانستان حزب 
طبقه ی کارگر و تمام زحمتکشـان کشـور، نیروی رهبری کننده و سوق دهنده ی جامعه و دولت بوده، 
بیانگر اراده و منافع کارگران، دهقانان، روشـنفکران، تمام زحمتکشـان، نیروهای ملی و دموکراتیک 
و مدافع ثابت قدم منافع واقعی تمام خلق های سـاکن وطن واحد افغانستان می باشد.« در ماده ی نهم 
فصل اول از ریش سـفیدان تمجید می کند: »دولت نقش وطن پرسـتانه ی سران و ریش سفیدان و تمام 
اعضای قبایل کشـور را که در نواحی خود صلح، برادری و آرامی را تأمین و از سـرحدات جمهوری 
دموکراتیک افغانستان دفاع می کنند، پشتیبانی به عمل می آورد و در تعمیل مؤثر این فعالیت نجیبانه 
مسـاعدت همه جانبه را به آنان مبذول می دارد.« در ماده ی یازدهم فصل اول همکاری با شـوروی را 
یک امر حتمی می داند: »جمهوری دموکراتیک افغانسـتان دوسـتی و همکاری همه جانبه ی عنعنوی 

1. اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، کابل: مطبعه ی دولتی، 1359، نمبر مسلسل 450
2. همیــن اصــل بــرای برانگیختــن تناقض هــای فکــری آن عــده از خلقــی یــا پرچمی هایــی کــه خــود را وفــادار بــه کیــش لنیــن 
و به ویــژه لنینیســم می دانســتند، کافــی بــود. لنیــن در کتــاب »دولــت و انقــالب« دربــاره ی دولــت چنیــن می گویــد: »هــر دولتــی 
نیــروی خــاص بــرای ســرکوب طبقــه ی ســتمکش اســت. لــذا هیــچ دولتــی نــه آزاد اســت و نــه خلقــی« و »پرولتاریــا دولــت الزم 
ــد  ــان می دهن ــد و اطمین ــرار می کنن ــت ها تک ــت ها و کائوتسکیس ــت ها، سوسیال شؤنیس ــه ی اپورتونیس ــات را هم ــن کلم دارد. ای
کــه آمــوزش مارکــس چنیــن اســت، ولــی فرامــوش می کننــد ایــن نکتــه را اضافــه نماینــد کــه اوالً، بنــا بــه گفتــه ی مارکــس، 
پرولتاریــا فقــط دولتــی الزم دارد کــه زوال یابنــده باشــد... و ثانیــاً زحمتکشــان بــه دولــت یعنــی پرولتاریایــی کــه بــه صــورت 

طبقــه ی حاکمــه متشــکل شــده اســت نیازمندنــد.«
دولــت و انقــالب؛ آمــوزش مارکسیســم دربــاره ی دولــت و وظایــف پرولتاریــا در انقــالب، و.ا لنیــن، ترجمــه ی محمــد پورهرمــزان، 

بازنشــر کتابخانــه ی گرایــش مارکســی، 1974، صــص 23 و 29

خود را با اتحاد شوروی و همکاری و مناسبات دوستی را با سایر ممالک اتحاد سوسیالیستی بر اصل 
همبستگی انترناسیونالیستی توسعه و استحکام می بخشد.« در ماده ی هفدهم فصل اول همزمان از 
ملکیت عامه و خصوصی دفاع می کند: »در جمهوری دموکراتیک افغانستان ملکیت به اشکال دولتی 
)ملکیت عامه ی مردم(، کوپراتیفی، خصوصی و ملکیت شـخصی وجود دارد. دولت تمام اشـکال 
ملکیـت قانونـی را حفظ و دفاع می کند.« باز به طور مشـخص در ماده ی نوزدهم از ملکیت دهقانان 
حمایت می کند: »دولت ملکیت دهقانان و سایر زمین داران را بر زمین مطابق به احکام قانون محترم 
شمرده و تضمین می کند.« و در ماده ی بیست ودوم فصل اول به طور مشخص از ملکیت خصوصی 
حمایـت می کنـد: »دولت ملکیت خصوصی را مطابق به قانون حفظ و حمایت می کند. اسـتفاده از 
ملکیت خصوصی علیه منافع جامعه و مردم مجاز نیست. دولت ملکیت شخصی اتباع را که از طریق 
مجاز به دست آمده تضمین می کند. قانون حق وراثت ملکیت خصوصی و شخصی را تعیین و تضمین 
می کند. استمالک ملکیت خصوصی در بدل تأدیه ی قیمت مطابق به عدالت اجتماعی و قانون مجاز 
اسـت.« در ماده ی بیست وششـم فصل اول حفاظت از نهاد خانواده را یک اصل می داند: »خانواده، 
مـادر و طفـل تحـت حمایت خاص دولت قرار می گیـرد. دولت در مورد صحت مـادر و طفل توجه 
خاصی مبذول می دارد و جهت ایجاد شـرایط وسـیع برای زن در تحصیل، کسـب مسـلک و تدارک 
کار، تدابیر الزم اتخاذ می نماید. ارگان های دولتی، سازمان های اجتماعی و مکاتب مؤظفند در تربیه ی 
اطفال خانواده ها کمک کنند.« و سـرانجام در ماده ی سـی وپنجم فصل سـوم، لویه جرگه را به عنوان 
عالی تریـن ارگان قدرت دولتی معرفی می کند: »لویه جرگه )شـورای عالی( عالی ترین ارگان قدرت 
 دموکراتیک 

ً
دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان می باشد. ترکیب لویه جرگه، طرز و ترتیب کامال

انتخاب نمایندگان خلق های افغانستان و همچنین تشکیل، صالحیت و ترتیب فعالیت آن توسط قانون 
تنظیم می گردد.« 

بدین ترتیب کشور و دولت صاحب قانون اساسی شد. اما این کافی نبود. دو نهاد حزب و ارتش به 
اندازه ی قانون اساسی مهم و پایه ای بودند. دولت بسیار کوشید تا این دو نهاد را به هم نزدیک سازد؛ 
تا آنجا که حتی دسـتگاه دولت به نوعی در این دو نهاد تجزیه و منحل شـد. دو نهاد رابط یعنی خاد و 
ثارندوی نیز همزمان هم وجهه ی امنیتی و هم وجهه ی سیاسـی ـ حزبی داشـته و در همه جا حضور 
 همه ی اعضای دولت عضو حزب بوده و با یکی 

ً
داشتند. به استثنای کارمندان دون پایه ی دولتی، تقریبا

 جدا از رابطه ی عمیق و تنگاتنگ سازمان های 
ً
از این نهادهای امنیتی در ارتباط بودند. این ارتباط کامال

اجتماعی، گروه های فرهنگی و دانش آموزان، دانشـجویان و اسـتادان دانشگاه با نیروی ثارندوی بود. 
بی جهت نبود که کارمل در جمع فعاالن حزبی قوای مسـلح می گوید که »خاد و ثارندوی در مبارزه 
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علیه عناصر ضد انقالب نقش بزرگی ایفا نموده و فعالیت آن ها هدفمندتر گردیده است. کارکنان خاد و 
پرسونل ثارندوی روز به روز محالت عناصر ضد انقالب را کشف نموده، مردانگی، شهامت و صداقت 
به امر حزب و انقالب از خود نشـان می دهند.«1 این تشـکیالت منسـجم و مخوف از حزب حاکم و 
ک.گ.ب سازمان امنیتی ـ جاسوسی شوروی الگو گرفته بود. حزب شعبات زیادی داشت و خاد در 
ریز ترین شـاخه های حزب در روسـتاها و محالت روستایی که با ملیشه های بومی در ارتباط بودند و 
همزمان در بزرگترین حلقه یعنی شورای مرکزی حزب نفوذ داشت. اکنون زمان آن رسیده که با اساس 
ساختار حزب و بدنه و شاخه هایش آشنا شویم تا بتوانیم تصویر روشنی از سازوکار دولت تک حزبی 
خلق و پرچم کسـب کنیم. به این منظور اساسـنامه ی ح.د.خ.ا را مطالعه می کنیم. این اساسنامه یک 
بار در 24 حمل 1359 تصویب شد و چندین بار در سال های 1360 و 1361 به صورت جزئی مورد 
بازبینی قرار گرفت تا این که برای آخرین بار در سال 1366 و در زمان حکومت دکتر نجیب الله در آن 
تغییراتی وارد شـد. ما آخرین نسـخه ی اساسـنامه ی حزب )1366( را در اینجا گنجانده ایم؛ بنابراین 
بحـث داغ 1365 بـه بعد، یعنی طرح مصالحه ی ملی در این اساسـنامه داخل گردیده، موردی که در 

نسخه های قدیمی تر اساسنامه وجود نداشت. 

1. سالنامه ی افغانستان، کابل: کمیته ی دولتی طبع و نشر، 1360، ص 10 

 اساسنامه ی حزب دموکراتیک خلق افغانستان1

مصوب دومین کنفرانس سراسری ح.د.خ.ا
مورخ 26ـ 28 میزان 1366

حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بخش پیشرو و آگاه طبقه ی کارگر، دهقانان، روشنفکران، منسوبین 
قوای مسلح، پیشه وران، تاجران، کوچیان، و دیگر اقشار مردم را به طور داوطلبانه در صفوف خود متحد 
می سازد. ح.د.خ.ا، به مثابه ی حزب اندیشه و عمل انقالبی در عرصه ی سیاسی افغانستان، راه دشوار و 
بغرنج مبارزه را پیموده، آزمایشات سخت را سپری نموده، از آن ها آموخت و به حزب مردمی، پیشاهنگ 
آبدیده و سـازمان یافته ی سیاسـی زحمتکشان و تمام مردم افغانسـتان مبدل گردیده، ح.د.خ.ا از اصول 
تئوری علمی انقالبی پیروی نموده و این اصول را مطابق شرایط مشخص تاریخی افغانستان در فعالیت 

سیاسی ایدئولوژیکی و سازمانی خویش تحقق و تکامل می بخشد.
مطابق به ماهیت دموکراتیک ملی وطن پرستانه و جهان بینی انقالبی خویش، منافع واقعی، آرزوها و 

خواست های مردم افغانستان را منعکس و دفاع می نماید. شعار اساسی حزب: 
صلح، عدالت، ترقی و خوشبختی برای مردم شریف و وطن دوست داشتنی ما است.

ح.د.خ.ا در مبارزه به خاطر آرمان ها و اهداف خویش، پیگیرانه می کوشد تا به  مثابه ی نیروی عمده ی 
ملی و وطن پرست عمل کند. حزب وطن پرستان و انقالبیون پرشور افغانستان را بسیج و تربیه نموده است. 
حزب اعتراضات اجتماعیـ  سیاسی توده های وسیع مردم علیه نظام غیر عادالنه و استثماری فئودالی را 

1. اساسنامه ی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، کابل: مطبعه ی آریانا، 1366
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به مبارزه ی علنی سوق داده، که به پیروزی انقالب ملیـ  دموکراتیک ثور انجامید. با در نظرداشت منافع 
و جلب نیروهای وسیع ملی، حزب برنامه ی دگرگونی های مترقی و دموکراتیک در تمام ساحات زندگی 
جامعه ی افغانی را طرح و پیگیرانه، آن را در عمل پیاده می کند. حزب، دفاع از دستاوردهای انقالب ثور 
را سازمان می دهد. سیاست مصالحه ی ملی ابتکار وطن پرستانه ی ح.د.خ.ا است که راه ها و وسایل قطع 
جنگ و برادرکشی، استقرار صلح پایدار در افغانستان را معین و مشخص می سازد. مصالحه ی ملی هدف 

بزرگی است که تفکر، عمل و زندگی هر عضو حزب باید وقف نیل به آن گردد.
پروسه ی مصالحه ی ملی تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی جامعه ی افغانی را به تحرک می آورد. 
فضای نوین سیاسی در کشور ایجاد می شود. حزب بر اساس ارزیابی همه جانبه و عینی حکم می کند که 
مصالحه ی ملی مرحله ی چرخشی در زندگی کشور و تکامل انقالب ملیـ  دموکراتیک است. این مرحله 
طوالنی و بغرنج می باشد. شرایط زندگی و فعالیت ح.د.خ.ا  تغییر می خورد، وظایف نوین در برابر آن قرار 
می گیرد، حزب به مثابه ی نیروی بسیج کننده، سازمان دهنده و متحدکننده ی جنبش همگانی مردمی، 
به خاطر مصالحه ی ملی، مسئولیت تاریخی را به عهده گرفته است. حزب درک می کند که نقش و مقام 
آن در جامعه و اعتبار آن در بین مردم به طور مستقیم مربوط به چگونگی تحقق این مسئولیت است. به 
همین جهت حزب، کار ایدئولوژیکـ  تئوریکی، سیاسیـ  تربیتی و سازمانی حزبی خود را قاطعانه بازسازی 
نموده، محتوا، اشـکال و متودهای آن را در مطابقت با شـرایط و نیازمندی های نوین اجتماعی تنظیم 

می کند. حزب و تمام سازمان های آن مطابق به قانون اساسی افغانستان فعالیت می نماید. 
وحدت ایدئولوژیک، سیاسی، و سازمانی، یکپارچگی رزم جویانه، دسیپلین آگاهانه و مستحکم و فعال 
بودن همه ی اعضای حزب، قانون زندگی و فعالیت ح.د.خ.ا می باشد. این امر زمانی تحقق پذیر است که 
اصول مرکزیت دموکراتیک و کار جمعی در تمام سطوح بالانحراف رعایت گردد. انتقاد و انتقاد از خود 
بسط و توسعه یابد. تمام اعضای ح.د.خ.ا در برابر اساسنامه یکسانند. اعضای حزب حقوق بدون وظایف 
و وظایف بدون حقوق ندارند. حزب از طرز زندگی و عمل هر عضو حزب مسئولیت دارد. هر عضو حزب 
به خاطر اعتبار حزب مسـئولیت دارد و منافع حزب را باالتر از منافع شـخصی خویش قرار دهد. هر نوع 
مظاهر فرکسیونیسم، گروه بازی و قوم پرستی با حزبیت و با بودن در حزب سازگار نیست. پیوند مستحکم 
با توده های مردم، توسعه و تعمیق همیشگی آن، اساس فعالیت حزب و هر حلقه ی آن را تشکیل می 
دهد. ح.د.خ.ا در ساختار و فعالیت خویش وحدت خدشه ناپذیر وطن پرستی و انترناسیونالیسم را تجسم 
می بخشد و اعضای خود را با این روحیه تربیه می نماید. حزب به خاطر افغانستان آزاد، واحد تجزیه ناپذیر، 

مستقل، بی طرف و غیر منسلک مبارزه می نماید.
حزب ما از خلق ها به خاطر تعیین سرنوشت و انتخاب راه رشد مستقالنه، به وسیله ی آن ها قاطعانه 

دفاع می نماید. ح.د.خ.ا از همکاری عنعنوی و همه جانبه ی افغانستان با اتحاد شوروی و دیگر کشورهای 
سوسیالیستی پیوسته مواظبت نموده و آن را تحکیم و تعمیق می بخشد. حزب برای تأمین روابط متقاباًل 
مفید در منطقه و مناسبات دو جانبه و چندین جانبه با تمام کشورهای جهان، مساعی به خرج می دهد. 
حزب از جنبش عدم انسـالک پشـتیبانی نموده و مناسـبات خویش را با احزاب و سـازمان های انقالبی 
ـ دموکراتیک و مترقی تمام کشـورها انکشـاف و اسـتحکام می بخشـد. حزب از خلق ها و نیروهایی که 
علیه امپریالیسم و جنگ به خاطر صلح، دموکراسی، استقالل ملی و ترقی اجتماعی می رزمند، حمایت 

می کنند.

فصل اول
اعضای حزب، وظایف و حقوق ها

مـاده ی 1: هـر تبعه ی افغانسـتان که برنامه ی عمل و اساسـنامه ی حـزب را بپذیرد، به خاطر صلح، 
عدالت اجتماعی و ترقی در کشـور فعاالنه مبارزه کند، در کار یکی از سـازمان های حزبی شـرکت ورزد، 
فیصله های حزب را اجرا نماید، از وحدت حزب دفاع کند و حق العضویت بپردازد، می تواند عضو ح.د.خ.ا 

باشد.
ماده ی 2: پذیرش عضویت حزب از طریق سازمان های اولیه  ی حزبی، فقط به طور انفرادی صورت 
می گیرد. کسانی که به سن 18 سالگی رسیده باشند، بدون در نظرداشت تعلقات اجتماعی، ملیـ  قبیلوی 

به حزب پذیرفته می شوند.
طرح پذیرش عضویت حزب قرار ذیل است:

1- داوطلب عضویت حزب تقاضانامه ی کتبی خود را به سازمان اولیه ی حزبی مربوطه تقدیم نموده و 
باید از طرف دو عضو حزب که حداقل دوسال سابقه ی حزبی داشته باشند، کتبی معرفی گردد. کارگران، 
دهقانان، و همچنان سربازانی که قبل از شمولیت در قوای مسلح کارگر و یا دهقانان بوده باشند، از طرف 

دو نفر عضو حزب که حداقل یک سال سابقه ی حزبی داشته باشند، معرفی می شوند. 
2- پذیرش به حزب در جلسـه ی عمومی سـازمان اولیه ی حزبی بررسـی و حل می گردد. فیصله ی 
جلسه ی عمومی سازمان اولیه ی حزبی در صورتی اتخاذ می گردد که بیش از نصف شاملین جلسه رأی 

مثبت داده باشند. پذیرش به حزب می تواند در جلسات باز حزبی صورت پذیرد.
نوت اول: کارگران، دهقانان و نظامیانی که در کار به خاطر مصالحه ی ملی و مبارزه با دشمنان آن 
از خود شایستگی خاص نشان داده اند، می توانند تقاضانامه های دسته جمعی خود را مبنی بر پذیرش به 

عضویت حزب تقدیم دارند. درباره ی هر داوطلب به طور انفرادی فیصله اتخاد می گردد.
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3-  فیصله ی سـازمان اولیه ی حزبی در زمینه ی پذیرش به حزب در جریان یک ماه توسـط آن عده 
کمیته های حزبی عالقه داری، ولسوالی، ناحیوی، شهری لوی ولسوالی، والیتی و ارگان های حزبی که 

کمیته ی مرکزی ح.د.خ.ا برایشان این صالحیت را داده باشد، منظور می گردد.
نوت دوم: اعضای اصلی و علی البدل کمیته ی مرکزی ح.د.خ.ا از معرفی داوطلبان عضویت حزب 

خودداری نمایند.
نوت سوم: معرفی و تضمین اعضای سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان برای حصول عضویت 
ح.د.خ.ا بایـد از طـرف کمیتـه ی عالقـه داری، ولسـوالی، ناحیـوی، شـهری، لـوی ولسـوالی و والیتـی 
س.د.ج.ا، و یا ارگان دیگر ذیصالح س.د.ج.ا در زمینه ی معرفی و تضمین که با معرفی و تضمین یک 
عضو حزب مسـاوی اسـت، صورت گیرد. جوانان تا سن 20 سـالگی صرف از طریق س.د.ج.ا به حزب 

پذیرفته شده می توانند.
نـوت چهـارم: کسـانی کـه قباًل از حزب اخـراج گردیده انـد، می توانند بر بنیاد اساسـات عام به حزب 

پذیرفته شوند.
4- افرادی که با سـایر احزاب، سـازمان ها و گروپ های سیاسـی قطع رابطه می کنند، می توانند در 
صورتی که سه تن از اعضای ح.د.خ.ا که سه سال سابقه ی حزبی داشته باشند، آن ها را معرفی نمایند، 
به عضویت ح.د.خ.ا پذیرفته شوند. داوطلبان باید وفاداری به خط مشی های ح.د.خ.ا، پختگی سیاسی و 
اخالقی خویش را ثابت سازند. همچنان معلومات ضروری را که به فعالیت گذشته ی سیاسی آن ها ارتباط 
می گیرد، ارائه نمایند. پذیرش شان بر اساس توافق و فیصله ی نهایی کمیته ی مرکزی و یا از ارگانی که 

کمیته ی مرکزی ح.د.خ.ا به آن این صالحیت را داده باشند، منظور می گردد.
5-  معرفی کنندگان باید معرفی شـونده را بر اسـاس کار مشترک، خدمت نظامی، تحصیل، عملی 
نمودن وظایف اجتماعی و یا محل زیست، بشناسند. آگاهی سیاسی موضع گیری فعال در تحقق سیاست 

مصالحه ی ملی، صداقت و صفات اخالقی وی را ضمانت کنند.
6-  سابقه ی عضویت از تاریخ فیصله ی جلسه ی عمومی سازمان اولیه ی حزبی در زمینه ی پذیرش 

داوطلب به عضویت حزب حساب می شود.
مـاده ی 3: به خاطـر جلب و جـذب افراد غیـر حزبی که به آرمان هـای حزب اعتقاد دارنـد، و در عمل 
از حـزب پشـتیبانی می کننـد ولـی هنوز آمادگی کافـی را برای پذیـرش عضویت حزب ندارنـد، در جنب 

سازمان های اولیه ی حزب گروه های عالقمندان حزب تشکیل شده می توانند.
پذیرش به گروپ عالقمندان به اساس فیصله ی سازمان های اولیه ی حزبی درباره ی تقاضانامه های 

داوطلبانه و معرفی نامه یکی از سازمان های اجتماعی و یا یکی از اعضای حزب صورت می پذیرد.

در جنـب یـک سـازمان اولیـه ی حزبی چندین گـروپ عالقمندان حزب تشـکیل شـده می تواند که 
تعداد اعضای هر یکی از آن ها نباید متجاوز از 15 نفر باشـد. سـازمان اولیه ی حزبی در رأس گروه های 

عالقمندان حزب، عضو حزب را تعیین می نمایند.
عالقمندان حزب باید از سیاست حزب پشتیبانی نمایند و دائمًا سطح آگاهی ایدئولوژیک و سیاسی 

خود را باال برند، کارهای اجتماعی انجام دهند.
بـه گروه هـای عالقمنـدان حق داده می شـود تا به طور دسـته جمعی آمادگی رفقای خویـش را برای 

عضویت حزب بررسی نمایند.
مـاده ی 4: خانه پـری و توزیـع کارت عضویـت حـزب در جریـان دو ماه بعـد از منظوری فیصله مبنی 
پذیـرش بـه حزب توسـط آن عـده کمیته های حزبـی، عالقه داری، ولسـوالی، ناحیوی، شـهری،  لوی 
ولسوالی، والیتی و ارگان های حزبی که کمیته ی مرکزی ح.د.خ.ا برایشان این صالحیت را داده باشد، 

صورت می گیرد.
ماده ی 5: هر عضو حزب موظف است که: 

1- در راه تحقق مشی مصالحه ی ملی، انکشاف اجتماعیـ  اقتصادی کشور، آزادی و سعادت مردم، 
اعمار جامعه ی عادالنه در افغانستان مبارزه کند.

2- در زندگـی اجتماعـی و سیاسـی کشـور فعاالنه  سـهم گیـرد. در امـر رعایت مکلفیت هـای اتباع 
افغانستان مندرج در قانون اساسی، نمونه ی مثال باشد. در یکی از سازمان های جبهه ی ملی ج.د.ا در 

محل زیست کار کند، و در استحکام و ارتقای آن در امور جامعه کمک مبذول دارد.
3- از آزادی و استقالل وطن دوست داشتنی ما افغانستان، با از خودگذری دفاع کند. دستاوردهای 

انقالب ثور را از توطئه های ارتجاع و امپریالیسم، حراست کند.
4- اساسـنامه ی حزب را بداند و آن را بدون تزلزل رعایت نماید. برنامه ی عمل ح.د.خ.ا و سیاسـت 

حزب را مطالعه، تبلیغ و در راه تحقق آن ها مبارزه کند.
5- وحدت ایدئولوژیکی و سازمانی حزب را استحکام بخشد. دسپلین حزبی را جدا رعایت نماید. در هر 
حالت هشیار باشد. قاطعانه علیه انشعاب گران و فرکسیون بازان مبارزه کند. حزب را از نفوذ عناصر بیگانه 

محافظت و راز حزبی را نگهداری کند.
6- بـه طـور منظـم در کار سـازمان حزبی سـهم گیرد. فیصله ها و دسـاتیر حزبـی را صادقانه و بدون 
انحراف عملی کند. از خود ابتکار و فعالیت نشـان دهد. مناسـبات خویش را با رفقای حزبی بر اسـاس 
اصولیت، مسئولیت پذیری، احترام متقابل، صداقت و کار دسته جمعی برقرار سازد. در تربیه و آبدیدگی 

سیاسی اعضای جوان حزب کمک همه جانبه رساند.
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7- در تعییـن کادرهـا و انتخـاب ارگان هـای رهبری حزبـی، خصوصیات شـخصی کاندیدان یعنی 
پختگـی سیاسـی، وفـاداری به حزب و آرمان های انقالب، کارایی، صالحیت، اسـتعداد، سـازماندهی، 

پاکیزگی اخالقی و اتوریته ی آن ها را در نظر گیرد.
8- انتقادوانتقاد از خود را بسط و توسعه بخشد، آن را به درستی درک نماید و در برابر آن عکس العمل 
درسـت و بـه موقع نشـان دهـد. اعمال و فعالیت های خویـش را با روحیه ی انتقاد از خـود ارزیابی نماید. 
اشتباهات و نارسایی ها را با جرئت آشکار و رفع کند. با تمام مظاهر عدم تحمل در برابر انتقاد، بروکراتیسم، 
مقام پرستی، غرور و خودپسندی مبارزه کند. به خاطر وحدت حرف و عمل، تصامیم و اجرای آن به طور 

بالانحراف عمل کند.
9- سـطح آگاهی سیاسـی، ایدئولوژیک و تئوریک خویش را دائمًا باال ببرد. تئوری عملی انقالبی و 

متودهای آن را فراگیرد.
10- در تربیه، آموزش و تنویر سیاسی مردم فعاالنه سهم گیرد. سطح درک علمی و فرهنگی خویش 
را ارتقـا داده و دانـش را بـه مردم انتقال دهد، و در جنبش سـوادآموزی فعاالنه شـرکت جوید. علیه تمام 

خرابکاری های ایدئولوژیک، افواه 1 و اتهامات بر ح.د.خ.ا و حاکمیت مردمی مبارزه ی تعرضی کند.
11- برای تأمین صلح، عدالت و تفاهم متقابل در مناسـبات بین مردم کار کند. مطابق به عنعنات 
و رسوم نیکوکاری مردم زندگی کند. برای تأمین اعتبار شخصی خویش در بین مردم با تقوا، متواضع، 

صادق، زحمتکش و در زندگی شخصی و اجتماعی صمیمی باشد.
12- مکلفیت هـای تولیـدی، وظیفوی خویش را صادقانه انجام دهد. تخصص مسـلکی خویش را 
ارتقا بخشد. سطح مولدیت کار را باال برد، ثروت های ملی را حفظ و ازدیاد بخشد. با اسراف، اختالس، 
رشوه ستانی، احتکار و اعتیاد به مشروبات الکلی و استعمال مواد مخدره و سایر جنایات، قاطعانه مبارزه 

کند.
13- عنعنات و رسوم پسندیده ی مردم را نگهداری و غنا بخشد. عقاید مذهبی مردم را احترام کند، 

به انجام مراسم مذهبی کمک رساند.
14- خواست های مردم را تشخیص و به موقع به سازمان های حزبی گزارش بدهد. و برای برآورده 
شدن آن ها کمک کند. برای گسترش نفوذ و اعتبار حزب در بین مردم سعی نماید پیوندهای حزب را به 

طور مداوم با اقشار مختلف اجتماعی مردم توسعه و استحکام بخشد.
15- وظیفه ی وطن پرستانه و انترناسیونالیستی خویش را به طور پیگیر انجام دهد. دوستی و وحدت 
خلق های برادر ساکن در خانه مشترکمان افغانستان را تحکیم بخشیده، و در راه تساوی کامل حقوق 

1. اصل: افواهات

تمام قبایل، اقوام و ملیت های افغانستان در حل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، معنوی و ملی و 
دفاعی کشور، تحکیم و تکامل دوستی عنعنوی و آزموده شده ی افغانـ  شوروی، ح.د.خ.ا و ح.ک.ش.ا 
بسط و تحکیم مناسبات دوستانه با جامعه ی کشورهای سوسیالیستی کشورهای در حال رشد، با احزاب 

و زحمتکشان آن ها و انقالبیون تمام جهان مبارزه کند.
16- فرهنـگ کار سیاسـی را در شـرایط سیسـتم چنـد حزبی جـدًا فراگیـرد. در راه تفاهـم متقابل و 
همکاری با اعضای سایر احزاب و سازمان های سیاسی به نفع کار مشترک بر بنیاد موضع گیری اصولی 

ح.د.خ.ا بکوشد.
ماده ی 7: هر عضو حزب دارای حقوق آتی است:

1- انتخاب شدن و انتخاب کردن به ارگان های رهبری حزبی.
2- اشـتراک فعاالنـه در بحـث و حل مسـائل سیاسـت و فعالیت عملی حـزب، دفاع از نظـر خود در 
جلسات، کنفرانس ها، کنگره ها و مطبوعات حزبی تا زمانی که درباره ی مسائل مورد نظر از طرف سازمان 

و یا کمیته های مربوط حزبی فیصله اتخاذ نگردیده و یا توضیح الزم ارائه نشده باشد.
3- پیشنهادات، انتقادات و سؤاالت خویش را به هر ارگان حزبی تا کمیته ی مرکزی ح.د.خ.ا ارائه و 

جواب درخواست خود را طلب کند.
4- در جلسات، کنفرانس ها و کنگره های حزبی کار هر ارگان حزبی و هر حزبی را بدون در نظرداشت 

مقام آن ها، مورد انتقاد اصولی قرار دهد.
5- در جلسـاتی که کار و عمل وی بررسـی می گردد، شـخصًا اشتراک کند. در صورت عدم توافق با 
فیصله ی سازمان حزبی و کمیته ی حزبی عضو حزب می تواند شکایت خویش را به مقامات باالتر حزبی 

تا کنگره ی ح.د.خ.ا بسپارد.
ماده ی 8: اعضای حزب در اثر عدم اجرای مکلفیت های اساسنامه و تصامیم سازمان ها و مقامات 
حزبـی، بی انضباطـی و عـدم اجرای وظایف حزبـی مورد مجازات حزبی ذیل از طرف جلسـه ی عمومی 

سازمان اولیه و کمیته های حزبی قرار گرفته می توانند:
-توصیه
-اخطار

- اخطار با درج در کارت ثبتـ  اخطار جدی با درج در کارت ثبت
- اخراج از حزب

مـاده ی 9: در صورتـی کـه عضو حزب بدون کدام عذر معقول سـه ماه پی هـم حق العضویت خود را 
نپرداخته باشد و یا سه مرتبه پی هم در جلسات حزبی اشتراک نورزد، سازمان اولیه ی حزبی باید رفتار وی 
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را در جلسه ی خود مورد بحث قرار داده، تصمیم الزم الی اخراج وی از حزب اتخاذ نماید.
مـاده ی 10: تصویـب مجـازات اخطارهـا بـا درج در کارت ثبـت و اخـراج از حـزب از صالحیـت آن 
عده کمیته های حزبی عالقه داری، ولسـوالی، ناحیوی، شـهری، لوی ولسوالی، والیتی، و ارگان های 

حزبی ای که کمیته ی مرکزی ح.د.خ.ا در این زمینه برایشان صالحیت داده باشد، است.
ماده ی 11: برای مجازات یک عضو حزب، سازمان مربوطه ی حزبی مؤظف است موارد مشخص 
اتهامات وی را ارائه نماید. در صورتی که عضو مجازات شده، حزب مجازات را عادالنه نداند، حق دارد 
که شکایت خود را در این مورد در ظرف دو ماه به مقام باالتر حزبی الی کمیته ی کنترل حزبی کمیته ی 

مرکزی ح.د.خ.ا تقدیم نماید. 
مـاده ی 12: اخراج از حزب توسـط جلسـه ی عمومی سـازمان اولیه فیصلـه می گردد. فیصله مبنی 
بـر اخراج از حزب با رأی اضافه تر از نصف شـاملین جلسـه ی حزبی اتخـاذ می گردد. الی تصویب نهایی 
کمیته های عالقه داری، ولسوالی، ناحیوی، شهری، لوی ولسوالی، والیتی و یا دیگر ارگان های ذیصالح 
مبنی بر اخراج عضو حزب از صفوف ح.د.خ.ا کارت عضویت حزبی نزد عضو باقی می ماند. و عضو حزب 

حق دارد در جلسات حزبی اشتراک ورزد.
ماده ی 13: اخراج از حزب نهایی ترین و شـدیدترین مجازات حزبی می باشـد. کلیه ی سـازمان ها و 
مقامات حزبی هنگام اتخاذ تصمیم مبنی بر اخراج از حزب باید حداکثر دقت و رعایت رفیقانه ی حزبی 
را در نظر گیرند. شواهد و اسناد مربوطه را دقیقًا مطالعه و تحقیق نمایند. و از تمایالت ذهنی و اغراض 

شخصی جدًا خودداری ورزند.
مـاده ی 14: مجـازات حزبـی اعضـای کمیته هـا و کمیسـیون های تفتیـش سـازمان های حزبـی 
عالقه داری، ولسوالی، ناحیوی، شهری، لوی ولسوالی و والیتی توسط کمیته ی مربوطه به اکثریت آراء 

فیصله می گردد. ولی فیصله در زمینه ی اخراج از حزب به اکثریت دو ثلث آراء اتخاذ می گردد.
ماده ی 15: هرگاه یک عضو حزب بنابر معاذیری از عضویت حزب استعفا دهد، باید استعفانامه ی 
خود را تحریری به سـازمان اولیه ی حزبی  مربوطه بسـپارد. و کارت عضویت خود را به منشـی سـازمان 
اولیه ی حزبی تسلیم نماید. اگر چنین عضو حزب مرتکب تخلف صریح از اساسنامه، انضباط و یا دیگر 
اشـتباهات قابل مجازات حزبی شـده باشـد، در این صورت سـازمان و یا ارگان حزبی مربوطه می تواند 

استعفای او را رد و فیصله ی اخراج وی را از حزب اتخاذ نماید.
فیصلـه ی جلسـه ی سـازمان اولیـه ی حزبی مبنـی بر تأیید اسـتعفای عضو حـزب از طـرف آن عده 
کمیته هـای عالقـه داری، ولسـوالی، ناحیوی، شـهری، لـوی ولسـوالی و والیتـی و ارگان حزبی ای که 

کمیته ی مرکزی ح.د.خ.ا در این زمینه برایشان صالحیت داده باشد، تصویب می گردد.

فصل دوم 
ساختار تشکیالتی حزب

ماده ی 16: ساختار تشکیالتی ح.د.خ.ا بر اساس اصل مرکزیت دموکراتیک استوار است. که اصول 
آن قرار آتی است:

1- انتخابی بودن مقامات رهبری حزب از پایین تا باال.
2- ارائه ی گزارش نوبتی از جانب مقامات حزبی به سازمان های مربوط به مقامات باالتر حزبی.

3- تابعیـت اقلیـت از اکثریـت، اجرای حتمی تصامیمی که توسـط اکثریت اتخـاذ گردیده به مثابه ی 
تصمیم خودی، رعایت جدی انضباط حزبی توسط همه اعضای حزب در هر مقامی که باشند.

4- تابعیـت بـدون قید و شـرط مقامـات مادون از تصامیم مقامـات مافوق ح.د.خ.ا که در سـاختمان 
و فعالیت خویش از اصل مرکزیت دموکراتیک پیروی می نمایند، همیشـه به تناسـب معقول مرکزیت و 
دموکراسی توجه می کند. منافع حزب به مثابه ی سیستم واحد سازمان های حزبی، توازن مرکزیت را که 

در پیوند ناگسستتنی با دموکراسی درون حزبی عمل می کند، می طلبد.
مـاده ی 17: واحدهـای سـازمانی حـزب عبـارت از سـازمان های والیتی، لوی ولسـوالی، شـهری، 

ناحیوی، ولسوالی، عالقه داری و اولیه می باشند:
سـازمان های حزبی والیتی بنا بر فیصله ی کمیته ی مرکزی ح.د.خ.ا تأسـیس می گردند. تأسـیس 
سازمان های حزبی لوی ولسوالی، شهری، ناحیوی، ولسوالی، عالقه داری و سازمان های ضروری دیگر 

به پیشنهاد کمیته های حزبی والیتی توسط کمیته ی مرکزی ح.د.خ.ا تصویب می گردد.
ماده ی 18: تقسیمات سازمانی حزب نظر به اصل تقسیمات ملکی کشور و محل کار ایجاد می شود. 
بدیـن معنـی که سـازمان های اولیه ی حزبی مطابق اصل محـل کار اعضای حزب )بـرای آنانی که کار 
نمی کنند به اساس محیط زیست( تشکیل می شود. و این سازمان های اولیه ی حزبی به نوبه ی خود نظر 
به تقسیمات اداری کشور در سازمان های حزبی عالقه داری، ولسوالی، ناحیوی، شهری، لوی ولسوالی 
و والیتی شامل می باشند. سازمان حزبی یک واحد ملکی بزرگتر نسبت به سازمان هایی که در اجزای آن 

موجودند، سازمان باالتر می باشد. 
ماده ی 19: همه ی سـازمان های حزبی در مسـائل مربوط سـاحه ی فعالیت خود می توانند تصامیم 

اتخاذ نمایند، مشروط بر این که تصامیم شان با سیاست حزب مغایرت نداشته باشد.
ماده ی 20: اصل عالی رهبری حزبی عبارت از رهبری جمعی است، که شرط اساسی فعالیت مؤثر 
سازمان های حزبی، تربیه ی سالم کادرها و رشد تکامل، جدیت و فعالیت ی مبتکرانه ی اعضای حزب 
می باشد. این اصل در کلیه ی مقامات و سازمان های حزبی رعایت می گردد. این اصل دسته جمعی بودن 
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را در کار تمام سازمان ها و ارگان های رهبری حزبی و مسئولیت فردی هر عضو حزب را در قبال اجرای 
وظایف و دساتیر حزبی مسجل می سازد.

 فصل سوم
 عالی ترین مقامات حزبی

ماده ی 21: عالی ترین مقام حزب دموکراتیک خلق افغانستان کنگره ی ح.د.خ.ا است که متشکل 
از نمایندگان انتخابی کنفرانس های حزبی والیتی و سازمان های حزبی معادل آن می باشد. در شرایط 
عادی کنگره ی حزب هر سه سال یک بار دایر می گردد. تدویر کنگره در صورت لزوم بر اساس تصمیم 

کمیته ی مرکزی زودتر و یا بعدتر از موعد معینه ی آن صورت گرفته می تواند.
کنگـره ی فوق العـاده ی حـزب از طرف کمیته ی مرکـزی و یا در اثر پیشـنهاد دو ثلث اعضای حزب 
دعوت می گردد. کنگره وقتی رسمًا و باصالحیت دایر شده می تواند که اکثریت اعضای منتخب که بیش 

از نصب حزب را نمایندگی کنند و در جلسات آن حاضر باشند.
تعداد نمایندگان کنگره ی حزب و ُنرم نمایندگان سـازمان های والیتی و معادل آن در کنگره توسـط 

کمیته ی مرکزی ح.د.خ.ا تعیین می گردد.
ماده ی 22: صالحیت های کنگره ی حزب عبارتند از:

1- اسـتماع گزارش کمیته ی مرکزی و کمیسـیون تفتیش مرکزی، بحث و ارزیابی فعالیت آن ها و 
اتخاذ تصامیم الزم.

2- تجدید نظر، تعدیل، تغییر و تصویب برنامه و اساسنامه ی حزب
3- تعیین مشی حزب در عرصه ی سیاست داخلی و خارجی

4- تعیین تعداد اعضای کمیته ی مرکزی و اعضای کمیسیون تفتیش مرکزی
5- اعضای اصلی و علی البدل کمیته ی مرکزی و کمیسیون تفتیش مرکزی با اکثریت آراء با رأی 

علنی انتخاب می شوند.
مـاده ی 23: کمیتـه ی مرکزی تمام فعالیت سیاسـی، ایدئولوژیک و تشـکیالتی حـزب و ارگان ها و 
سازمان های محلی آن را رهبری می کند، کادرهای رهبری را تشخیص و تعیین می نماید، با ارگان های 
مرکزی دولتی و سازمان های اجتماعی همکاری می کند، سیاست حزب را از طریق اعضای حزب که در 
این سازمان کار می کنند، پیاده می کند، مقامات و مؤسسات مختلف حزبی را تأسیس و رهبری می نماید، 
مدیران مسئول روزنامه ها، جراید و مجالت حزبی مرکزی را تعیین و امور مالی حزب را تنظیم و کنترل 

می نماید.
کمیتـه ی مرکـزی نمایندگـی حـزب دموکراتیـک خلق افغانسـتان را در مناسـبات با سـایر احزاب و 

سازمان های سیاسی بر عهده دارد. و سیاست همکاری را در روابط با احزاب طرح و عملی می سازد. 
مـاده ی 24: کمیتـه ی مرکزی می تواند در صورت ضرورت تعداد الزم اعضای علی البدل خود را به 
حیث اعضای اصلی کمیته ی مرکزی و همچنان اعضای جدید را از شایسته ترین اعضای حزب به حیث 

عضو اصلی یا علی البدل کمیته ی مرکزی با دو ثلث آراء در نتیجه رأی گیری علنی انتخاب نماید.
ماده ی 27: داراالنشـای کمیته ی مرکزی امور جاری حزب را رهبری و تنظیم می کند. از انتخاب 
و تشـخیص پرسـونل و کادرهای رهبری مراقبت می نماید، اشـکال و طرق اجرای تصامیم عالی ترین 

مقامات حزبی را تعیین و از اجرای آن کنترل می نماید و در برابر پیروی سیاسی مسئول می  باشد.
مـاده ی 29: پلینـوم کمیتـه ی مرکـزی حداقل سـالی دو بار اجـالس می نماید. اعضـای علی البدل 

کمیته ی مرکزی در پلینوم کمیته ی مرکزی اشتراک می وزند و حق رأی مشورتی دارند.
ماده ی 30: کمیته ی مرکزی برای تنظیم و تحقق تصامیم حزب و کنترل بر اجرای آن ها، شعبات 
و کمیسـیون های الزمه ی کمیته ی مرکزی را ایجاد می نماید. مسـئولین این شعبات و کمیسیون های 

کمیته ی مرکزی در پلینوم کمیته ی مرکزی تأیید می گردد.
مـاده ی 31: کمیتـه ی مرکزی ح.د.خ.ا، کمیته ی کنترل حزبی را ایجاد می کند. این کمیته وظایف 

ذیل را انجام می دهد:
1- کنترل بر رعایت وحدت حزب توسط اعضای حزب و مجازات اعضای حزب که از برنامه ی عمل 

و اساسنامه ی حزب، انضباط حزبی و اخالق حزبی تخلف می ورزند.
2- رسـیدگی بر شـکایات آن اعضای حزب که از هر طرف کمیته های والیتی و معادل آن از حزب 

اخراج و یا مجازات حزبی دیده اند.
ماده ی 32: کمیته ی مرکزی ح.د.خ.ا می تواند طرح های اسناد حزبی و مسائل جداگانه ی سیاست 
و زندگی حزبی را به بحث عمومی حزب بگذارد. هر بحث باید زمینه ی ارائه ی آزادنه ی نظریات اعضای 

حزب را فراهم آورده، امکان لطمه زدن به وحدت حزب را غیر ممکن سازد.
مـاده ی 33: کمیتـه ی مرکـزی ح.د.خ.ا می تواند در فاصله ی بیـن کنگره های حزب به خاطر بحث 
پیرامون مسائل مبرم سیاست حزب، کنفرانس های سراسری حزب را دعوت نماید. طرز تدوین چنین 

کنفرانس ها از طرف کمیته ی  مرکزی ح.د.خ.ا تعیین می گردد.
ماده ی 34: اخراج عضو اصلی کمیته ی مرکزی و یا علی البدل کمیته ی مرکزی و عضو کمیته های 
والیتی، لوی ولسوالی، شهری، ناحیوی، ولسوالی و عالقه داری از ترکیب آن ها، در پلینوم کمیته های 
مربوطـه فیصلـه می گردد. فیصله ی مربـوط از طریق رأی گیری های علنی با حداقـل دو ثلث آراء اتخاذ 

می شود.
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ماده ی 35: کمیسیون تفتیش مرکزی ح.د.خ.ا وظایف ذیل را اجرا می نماید:
1- کنتـرل بـر رسـیدگی درسـت و به موقـع مکاتیب، عرایض و شـکایات مراجعین از طرف شـعبات 

کمیته ی مرکزی و سازماندهی پذیرش اهالی.
2- درست بودن اجرای بودجه ی حزبی و همچنان فعالیت مالی و اداری مؤسسات و ادارات کمیته ی 

مرکزی ح.د.خ.ا را کنترل می کند.
مـاده ی 36: موضـوع اخـراج عضو کمیسـیون تفتیش مرکـزی ح.د.خ.ا و کمیسـیون های تفتیش 
سازمان های حزبی محلی از عضویت این کمیسیون ها در جلسه ی خود کمیسیون ها مطابق طرزالعمل 

معینه برای اعضای اصلی و علی البدل کمیته های حزبی حل وفصل می گردد.
فصل چهارم 

سازمان های والیتی، لوی ولسوالی، شهری، ناحیوی، ولسوالی و عالقه داری 
ماده ی 37: سـازمان های حزبی والیتی، لوی ولسـوالی، شهری، ناحیوی، ولسوالی و عالقه داری، 
فعالیت هـای خـود را مطابق برنامه ی عمل و اساسـانامه ی حزب پیش می برند، سیاسـت حـزب را اجرا 
و تبلیـغ می کننـد و اجرای تصامیم و دسـتورالعمل های کمیته ی مرکزی و مقامات رهبـری حزب را در 

والیت، لوی ولسوالی، شهر، ناحیه، ولسوالی و عالقه داری تنظیم و تأمین می نمایند.
مـاده ی 38: وظایـف اساسـی سـازمان های والیتی، لوی ولسـوالی، شـهری، ناحیوی، ولسـوالی و 

عالقه داری قرار آتی اند:
1- کار سـازمانی و سیاسـی بین توده های مردم و بسـیج و سوق زحمتکشـان در راه تحقق سیاست 
مصالحه ی ملی و تعمیل دگرگونی های مترقی اجتماعیـ  اقتصادی به خاطر رشد هرچه بیشتر اقتصاد، 

سطح زندگی مادی و فرهنگی مردم.
2-  انتخـاب و جا به جـا سـاختن کادرهـای رهبری و تربیـت آن ها بر مبنای افـکار و اخالق مترقی، 

اصولیت، شرافت و راستی، احساس وفاداری، کارایی و مسئولیت در برابر وطن، مردم و حزب.
3- همـکاری در ایجـاد، اسـتحکام و تکامل کار ارگان های محلی، قدرت دولتی و اشـکال ائتالفی 

اداره در محالت.
4- سـازماندهی دفـاع از اهالـی ای کـه به خاطر پشـتیبانی از مشـی مصالحـه ی ملی در برابـر ترور و 

توطئه های ضد انقالب قرار دارند، بذل کمک به همه ی آنانی که به زندگی صلح آمیز بر می گردند.
5- تنظیم کار تبلیغی و ترویجی، توضیح اهداف سیاست حزب و حقایق پیرامون مشی مصالحه ی 

ملی، پخش نشرات من جمله به زبان های محلی.
6- تشکیل و استحکام سازمان های اولیه ی حزبی، رهبری کار آن ها و کمک همه جانبه به آن ها.

مقامات رهبری سازمان های حزبی والیتی، لوی ولسوالی، شهری، ناحیوی، ولسوالی و عالقه داری
ماده ی 39: مقام عالی سـازمان های حزبی والیتی، لوی ولسـوالی، شـهری، ناحیوی، ولسـوالی و 

عالقه داری کنفرانس های آن هاست که از طرف کمیته ی حزبی مربوط دعوت می گردد.
در شـرایط عـادی، کنفرانس هـای سـازمان های حزبـی والیتـی و معـادل آن در دو سـال یک بـار و 
کنفرانس هـا و یـا جلسـات عمومـی سـازمان های حزبی لوی ولسـوالی، شـهری، ناحیوی، ولسـوالی و 

عالقه داری در سال یک بار دعوت می شوند.
کنفرانس فوق العاده بنا بر تصمیم کمیته های مافوق یا در اثر درخواسـت اکثریت اعضای سـازمان 

مربوطه تشکیل شده می تواند.
مـاده ی 40: نماینـدگان کنفرانس هـای والیتی، حزبی والیتی، لوی ولسـوالی، شـهری، ناحیوی، 
ولسوالی و عالقه داری از طرف سازمان های پایینی مربوطه ی آن ها انتخاب می گردند، نصاب نمایندگی 

توسط کمیته ی حزبی دعوت کننده ی کنفرانس تعیین می گردد.
 ماده ی 41: صالحیت ها و وظایف کنفرانس های حزبی والیتی، لوی ولسوالی، شهری، ناحیوی، 

ولسوالی و عالقه داری عبارتند از: 
1- استماع، بحث و تصویب گزارش کمیته ی حزبی و کمیسیون تفتیش مربوطه و ارزیابی فعالیت 

آن ها؛
2-  اتخاذ تصامیم درباره ی مسائل و امور سازمان مربوطه و فعالیت آینده آن؛

3- انتحال اعضای کمیته ی حزبی و کمیسیون تفتیش حزبی، انتخاب نمایندگان برای کنفرانس 
سازمان مافوق.

ماده ی 42: کمیته های والیتی و معادل آن، لوی ولسوالی، شهری، ناحیوی، ولسوالی و عالقه داری 
در فاصله ی بین دو کنفرانس مقام عالی سازمان های مربوطه می باشند.

ماده ی 43: کمیته های والیتی و معادل آن، لوی ولسوالی، شهری، ناحیوی، ولسوالی و عالقه داری، 
بیروی اجرائیه، منشی، و معاونین را از بین اعضای خود انتخاب می کنند.

منشی و معاونین منشی کمیته های والیتی و معادل آن باید حداقل دارای سابقه ی حزبی سه سال 
و منشی و معاونین منشی کمیته های شهری، ناحیوی، لوی ولسوالی، ولسوالی و عالقه داری، حداقل 

دارای سابقه ی حزبی دو سال باشند.
ماده ی 44: کمیته های والیتی و معادل آن، لوی ولسوالی، شهری، ناحیوی، ولسوالی و عالقه داری 
بنـا بـر اجـازه ی کمیته ی مرکـزی ح.د.خ.ا شـعبات کمیته هـا و کمیسـیون های کنترل حزبـی را ایجاد 
می نمایند. مسـئوالن این شـعبات و مسئوالن کمیسـیون های کنترل حزبی در پلینوم های کمیته های 
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حزبی تعیین می گردند.
ماده ی 45: کمیته های والیتی و معادل آن، لوی ولسوالی، شهری، ناحیوی، ولسوالی و عالقه داری 
فعالیت های سازمان های حزبی مادون خود را رهبری و کنترل می نمایند. اجرای تصامیم، کنفرانس های 
مربوطه، رهنمودها و دستورالعمل های مقامات مافوق را تعمیل می نمایند. ابتکار و فعالیت سازمان های 

حزبی را در کار توده ها ارتقا می بخشند.
ماده ی 46: کمیته های والیتی و معادل آن، لوی ولسوالی، شهری، ناحیوی، ولسوالی و عالقه داری 
به مقامات مافوق حزبی به طور منظم از امور خود اطالع داده و در مدت معینه به آن ها گزارش می دهند. 
و به سازمان های اولیه ی حزبی پیرامون امور روزمره و اجراآت درباره ی انتقادات و پیشنهادات اعضای 

حزب معلومات به موقع ارائه می دارند.
ماده ی 47: کمیته های والیتی و معادل آن، لوی ولسوالی، شهری، ناحیوی، ولسوالی و عالقه داری 

حداقل دو سال دو بار جلسه می نمایند.
مـاده ی 48: بیروی اجرائیه، منشـی و معاون منشـی پیشـبرد امور جاری کمیتـه ی اجرای تصامیم 
کمیتـه ی مربـوط و تصامیـم کمیته های مافـوق را رهبری و از تطبیق درسـت این تصامیم کنترل و کار 
دسـته جمعی اعضای کمیته را تأمین می نمایند. بیروی اجرائیه، منشـی و معاونان منشی، مسئول امور 

کمیته بوده، به آن گزارش می دهند.
مـاده  ی 49: مقامـات حزبـی از باال به پایین باید شـیوه های کار خویش را پیوسـته بهبود بخشـند، از 
بروکراتیسم و ذهنی گرایی در کار احتراز ورزند. شرایط مساعد جهت بسط انتقادوانتقاد از خود را فراهم 
سازند، افرادی که به تعقیب به خاطر انتقاد مبادرت ورزند، به بازپرس جدی حزبی تا سرحد اخراج از حزب 
کشانیده شوند. در اجرای وظایف ابتکار، خالقیت و احساس مسئولیت را در بین اعضای حزب پرورش 

دهند. فعاالنه به خاطر تأمین وحدت صفوف حزب مبارزه کنند.
از ظهور کیش شـخصیت، انشـعاب گری، گروه بازی و دیگر جریان های ضد حزبی به هر شکلی که 

آن ها در حزب نفوذ نمایند، جلوگیری کنند.
ماده ی 50: در انتخاب و جا به جا ساختن کادرهای رهبری و دیگر کادرهای کمیته های حزبی نکات 

ذیل رعایت گردد:
1- صفات سیاسـی،کارایی و اخالقی، تجربه ی کار، اسـتعداد سـازماندهی، توانایی انجام دادن کار 
دسـته جمعی، فعالیت مثمر و کشـانیدن توده ها به عقب خود در شـرایط سیسـتم چند حزبی و اشـکال 

حکومت ائتالفی در افغانستان؛
2- درنظـر گرفتـن پیشـنهادات و نظریـات اعضای حزب و سـازمان های اولیـه ی حزبی هنگام باال 

کشیدن کادرها در مقامات مختلف؛
3- کنترل و مراقبت از کار کادرها، بذل کمک الزم به آن ها، جلب به موقع توجه ی آن ها به اشتباهات 
و نقایص در کار، اتخاذ تدابیر جزایی به شمول اخراج از وظیفه در برابر آن کارکنانی که از عهده ی وظایف 

خود برنیامده و اشتباهات خود را اصالح نمی کنند.
ماده ی 51: کمیسیون های تفتیش در چوکات سازمان ها و کمیته های خود عین وظایف کمیسیون 

تفتیش مرکزی ح.د.خ.ا را اجراء می نمایند.
فصل پنجم

سازمان های اولیه ی حزبی
ماده ی 52: سازمان های اولیه ی حزبی اساس حزب به شمار می روند و بر اساس محل کار و یا محل 
زیسـت در شـهرها و همچنین در قرا ایجاد می شـوند. تعداد حداقل اعضای سـازمان اولیه ی حزبی سه 

عضو حزب است.
تمام اعضای حزب که در کارخانه، فابریکه، پروژه ی ساختمانی، وزارتخانه، اداره، مؤسسه ی علمی، 
تعلیمی و تحصیلی در فارم دولتی، در قطعه ی عسـکری و غیره کار می کنند. در یک سـازمان اولیه ی 
حزبی تنظیم می شـوند، سـازمان های اولیه ی حزبی که بر اسـاس محیط زیسـت ایجاد می شـوند آن 
اعضای حزب را متحد می سازند که در یک قصبه، گذر، کوچه، کارته و غیره سکونت دارند؛ عضو سازمان 

اولیه ی حزبی کدام مؤسسه ی دولتی، تولیدی یا تعلیمی و غیره نیستند.
ایجـاد سـازمان های اولیـه ی حزبـی از طرف کمیته ی لوی ولسـوالی، شـهری، ناحیوی، ولسـوالی 

وعالقه داری و در صورت لزوم از طرف کمیته ی والیتی ح.د.خ.ا و معادل آن تصویب می گردد.
نوت اول: زنانی که اعضای حزب هستند و بر اساس محل زیست در ثبت شمار حزبی تنظیم هستند، 

می توانند سازمان های اولیه ی حزبی مستقل ایجاد نمایند.
نوت دوم: سازمان های اولیه ی حزبی در اردو، جزوتام های وزارت امور داخله و وزارت امنیت دولتی 

توسط ارگان های سیاسی مربوطه ی شان ایجاد می شوند.
مـاده ی 53: سـازمان  های اولیـه ی حزبی که کمتر از 50 عضو داشـته باشـند می توانند با فیصله ی 
نمایندگان به گروه های حزبی تقسـیم شـوند، گروه های حزبی در شـاپ ها، شـعبات، ریاست ها، صنوف 

تعلیمی و امثال آن تأسیس می گردند. تعداد حداقل اعضای گروپ حزبی سه عضو حزب است. 
مـاده ی 54: سـازمان های اولیـه ی حزبی که دارای بیش از 50 عضو حزب باشـند، بعد از پیشـنهاد 
به کمیته ی مربوط شـهری، ناحیوی، ولسـوالی، عالقه داری و فیصله ی آن می توانند به سـازمان های 
حزبی شعبوی تقسیم شوند، سازمان های شعبوی در شاپ ها، شعبات، ریاست ها، صنف های تعلیمی و 
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تحصیلی و امثال آن تأسیس می گردند. سازمان های شعبوی به گروه های حزبی تقسیم شده می توانند.
مـاده ی 55: بـه سـازمان های شـعبوی سـازمان های اولیـه ی حزبی کـه دارای بیـش از 100 عضو 
حزب باشند، صالحیت های سازمان های اولیه ی حزبی داده شده می تواند، پیشنهاد کمیته های حزبی 
عالقه داری، ولسوالی، ناحیوی، شهری، لوی ولسوالی و به طور نهایی از طرف کمیته ی والیتی و معادل 

آن تصویب می گردد.
ماده ی 56: عالی ترین مقام سـازمان اولیه ی حزبی عبارت از جلسـه ی عمومی اعضای آن اسـت. 
جلسـات عمومـی سـازمان های اولیه ی حزبی، شـعبوی، و گروه هـای حزبی حداقل ماهـی یک بار دایر 

می گردند.
جلسـات عمومی سـازمان های اولیه ی حزبی که دارای بیش از 100 عضو باشـند، توسـط کمیته ی 

سازمان اولیه ی حزبی حداقل در سه ماه یک بار دعوت می شوند.
ماده ی 57: به خاطر تنظیم امور جاری در گروه های حزبی، منشی گروه، و در سازمان  های شعبوی 
و اولیه ی حزبی که دارای کمتر از 15 عضو حزب باشـند، منشـی و معاون، و در سـازمان های شعبوی و 
اولیه ی حزبی ای که دارای بیش از 15 عضو حزب باشند، کمیته ی حزبی انتخاب می گردد. منشی ها و 

معاونین منشی های سازمان های اولیه ی حزبی باید اقاًل دارای سابقه ی حزبی یک ساله باشند.
ماده ی 58: سازمان اولیه ی حزبی در ساحه ی فعالیت خود مطابق برنامه و اساسنامه ی حزب عمل 
می کند. تصامیم و دستورالعمل های مقامات حزبی مافوق را اجراء می نمایند. سازمان های اولیه ی حزبی 

حلقه ی اتصال مقامات رهبری حزبی با اعضای حزب و حزب با توده های مردم می باشند.
سازمان های اولیه ی حزبی وظایف ذیل را اجراء می نماید:

1- پذیرش اعضای جدید در حزب؛
2- پیاده ساختن سیاست حزب در زندگی و سازمان دادن اجرای تصامیم حزبی؛

3- تربیه ی اعضای حزب به مثابه ی سپاهیان معتقد، فعال و سرسپرده به آرمان های حزب؛
4- سازماندهی آموزش سیاسی اعضای حزب؛

5- پیشـبرد کار تربیتـی در جهـت آبدیدگـی ایدئولوژیـک سیاسـی اعضای جوان حـزب، طبق پالن 
عالقمندان حزب را به کار خود جلب و آن ها را تربیه و آماد ی عضویت در صفوف حزب می سازند؛

6- توظیف و سپردن وظایف به اعضای حزب در بخش های پرمسئولیت کار با درنظرداشت استعداد، 
خصلت، تجربه و آمادگی مسلکی هر عضو حزب؛

7- تحکیم وحدت عضو حزب و انضباط حزبی، تأمین کنترل از کار اعضای حزب وتطبیق اساسنامه 
از طـرف تمـام اعضـای حزب، اجرای تصامیم و دسـاتیر حزب و اسـتماع منظم گـزارش اعضای حزب 

پیرامون مسائل فوق؛
8- فراهم نمودن امکانات اشـتراک مسـتقیم در بحث و تدوین مشـی سیاسـی حزب و تحقق آن در 
زندگـی بـرای هر عضو حزب، تصریح و تعمیم نظریات، انتقادات و پیشـنهادات اعضای حزب پیرامون 

مسائل زندگی و فعالیت حزب و ارائه ی گزارش به موقع آن به مقامات مافوق حزبی؛
9- انجام کار تعرضی تبلیغاتی در بین توده ها، تشـریح اهداف، شـعارها، سیاسـت و تصامیم حزب، 

افشای افوا ه  و تبلیغ دشمنان، توزیع مطبوعات حزبی و سایر نشرات حزب؛
10- مطالعه ی نظریات مردم پیرامون سیاست حزب، خواست و نیازمندی های مردم و درنظرگرفتن 

آن ها در کار عملی، بسیج و سازماندهی افراد غیر حزبی به دور خویش؛
11- تحقـق مصالحـه ی ملی و بسـیج توده ها به خاطر تسـریع این پروسـه، حـل وظایف اجتماعی، 

اقتصادی و سازماندهی دفاع اهالی صلح جو از حمالت دشمنان؛
12- همکاری همه جانبه با کمیته های حزبی عالقه داری، ولسـوالی، ناحیوی و شـهری، و ارائه ی 

منظم گزارش و معلومات از فعالیت خود به آنان؛
13- جمع آوری حق العضویت وحق الشمول از اعضای حزب و پذیرش اعانه ها.

فصل ششم
ح.د.خ.ا و جبهه ملی ج.ا

مـاده ی 59: ح.د.خ.ا، زمینـه ی اتحاد داوطلبانه و بسـیج سـازمان های سیاسـی و اجتماعـی و افراد 
جداگانه را در جبهه ی ملی به مثابه ی سازمان مستقل، وطن پرست، اجتماعی و سیاسی افغانستان که به 

روی تمام نیروهای مترقی و دموکراتیک و نمایندگان مردم باز است، فراهم می سازد.
هدف اساسـی اشـتراک ح.دخ.ا و تمام سـازمان های آن در جبهه ی ملی عبارت از توسـعه و تحکیم 
صفوف آن، ارتقای نقش و تأثیر آن در سیستم سیاسی جامعه ی افغانی در سازماندهی و رهبری جنبش 

همگانی مردمی، به خاطر تسریع تحقق مشی مصالحه ی ملی و استقرار صلح در کشور می باشد.
ح.د.خ.ا ابتـکارات و گام هـای عملـی ارگان های جبهه ی ملی را که متوجه توحید و تمرکز تالش ها 
و تأمین همکاری تمام نیروهای وطن پرست سیاسی، اجتماعی و ارگان های دولتی جهت دستیابی به 

مصالحه ی ملی و ایجاد اشکال ائتالفی اداره ی امور جامعه است، همکاری و پشتیبانی می نماید.
ماده ی60: ح.د.خ.ا در سیاست همکاری که در سطح بین الحزبی وجود دارد، از موضع گیری هایی 
که مشـترکًا طرح گردیده اسـت، دفاع و حمایه می کند. و به خاطر همین اهداف آماده ی تشـکیل جبهه 
و ایجاد سیسـتم چند حزبی و اشـکال ائتالفی اداره در ارگان های مرکزی و محلی قدرت دولتی اسـت. 
ح.د.خ.ا با شامل شـدن در اتحاد، برنامه ی عمل، اساسـنامه، چهره و سـمت گیری سیاسی، استقالل و 
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آزادی تشکیالتی و تعیین سیاست مستقالنه ی خویش را حفظ می کند. حزب درباره ی موضع گیری های 
خویش از این که چه می کند و چه می خواهد، مردم را مطلع می سازد.

مـاده ی 61: ح.د.خ.ا از تحکیـم جنبـش اتحادیه هـای صنفـی افغانسـتان، جنبـش زنـان و جنبش 
کوپراتیفـی مواظبت می کند. و در راه فعال سـاختن، بسـط و توسـعه ی تأثیر آن هـا در زندگی اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی و معنوی کشور می کوشد.
مناسـبات حزب با سازمان های اتحادیه های صنفی افغانسـتان، شورای سراسری زنان افغانستان، 
کوپراتیف های دهقانی و سـایر سـازمان های اجتماعی ج.ا بر اسـاس اصول تفاهم، همکاری و اعتماد 

متقابل، استوار می باشد.
مـاده ی 62: در کنگره ها، کنفرانس ها، جرگه ها و سـایر جلسـات مهمی کـه از طرف جبهه ی ملی، 
اتحادیه های صنفی، کوپراتیف های دهقانی، سازمان دموکراتیک جوانان افغاستان، شورای سراسری 
زنان افغانستان و دیگر سازمان های اجتماعی و سیاسی در صورت موجودیت حداقل سه عضو حزب، 
گروه هـای حزبـی ایجاد می گردند. وظیفه ی این گروه ها تقویه ی همه جانبه ی تأثیر و نفوذ حزب در بین 
غیر حزبی ها، و تطبیق سیاست حزب در بین آن ها می باشد. گروه های حزبی متذکره، تابع مقامات حزبی 
مربوطـه، یعنـی کمیته ی مرکـزی ح.د.خ.ا و کمیته های والیتی و معادل آن، لوی ولسـوالی، شـهری، 

ناحیوی، ولسوالی و عالقه داری می باشند.
گروه های حزبی در سازمان های غیر حزبی مؤظفند تا تمام فعالیت ]های[ خود را مطابق تصامیم و 

دساتیر مقامات رهبری حزب پیش ببرند.
 فصل هفتم

 حزب و سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان
ماده ی 63: س.د.ج.ا تحت رهبری ح.د.خ.ا و در تماس نزدیک با ارگان های حزبی فعالیت می کند. 
س.د.ج.ا سـازمان مسـتقل اجتماعی و سیاسی، کمک کننده ی فعال، نیروی ذخیره و مجری تصامیم 
حـزب اسـت. و جوانـان را بـا روحیه ی وفـاداری با آرمان های انقالب ثور، عشـق به ترقی کشـور، رفاه و 

سعادت مردم و انترناسیونالیسم تربیت می نماید.
حـزب، س.د.ج.ا را در جلـب جوانـان بـه مبـارزه ی فعـال به خاطر تحقـق مصالحه ی ملـی، دفاع از 
دستاوردهای انقالب و زندگی صلح آمیز، اشتراک آن ها در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور 
و به خصـوص در مبارزه علیه بی سـوادی، انکشـاف تعلیم وتربیه، ارتقای سـطح فرهنـگ و زندگی مردم 

افغانستان و تربیه ی کودکان، مؤظف می سازد.
مـاده ی 64: کمیته هـای والیتـی، لـوی ولسـوالی، شـهری، ناحیـوی، ولسـوالی، عالقـه داری و 

سازمان های اولیه ی ح.د.خ.ا، و ارگان های سیاسی قوای مسلح ج.ا کار ارگان ها و سازمان های مربوط 
سازمان دموکراتیک جوانان را رهبری و کنترل نموده، برای آن ها کمک همه جانبه مبذول می دارد.

ماده ی 65: سـازمان های س.د.ج.ا، حق ابتکارات وسـیع را در بحث و طرح تمام وسـایل، پیرامون 
تحقق سیاسـت مصالحه ی ملی، زندگی اقتصادی، اجتماعی وسیاسـیـ  تربیتی دارند. و در حل آن ها 
اشتراک می نمایند. به خصوص زمانی که مسائل مذکور به شرایط کار و خدمت در قوای مسلح، معیشت، 

تحصیل و تربیه ی جوانان ارتباط می گیرد.
مـاده ی 66: اعضـای س.د.ج.ا، کـه عضویت ح.د.خ.ا را کسـب نموده اند و مقام هـای رهبری را در 

سازمان جوانان احراز نمی نمایند. عضویت س.د.ج.ا خارج می گردند.
نوت: اعضای ج.د.خ.ا که مقامات رهبری را در س.د.ج.ا احراز می نمایند، حق العضویت خویش را 

در حزب می پردازند. 
فصل هشتم 

سازمان های حزبی در قوای مسلح
ماده ی 67: سـازمان های حزبی در قوای مسـلح بر اسـاس برنامه ی عمل و اساسـنامه ی ح.د.خ.ا و 

دستورالعمل های کمیته ی مرکزی ح.د.خ.ا فعالیت می نمایند.
سازمان های حزبی در قوای مسلح تحقق سیاست حزب را در اردو، جزوتام های وزارت امور داخله و 
وزارت امنیت دولتی تأمین نموده، سربازان، خردضابطان و صاحب منصبان را با مورال عالی و روحیه ی 
وفـاداری بی پایـان بـه وطـن، حزب، مـردم و به آرمان هـای واالی انقـالب ثور و انترناسیونالیسـم تربیه 
می کنند. آن ها اشتراک فعاالنه ی منسوبان نظامی را در تسریع تحقق مشی مصالحه ی ملی و دفاع از 

زندگی صلح آمیز مردم تأمین می کنند.
سازمان های حزبی، وحدت قوای مسلح و مردم و دسپلین منسوبان نظامی را استحکام بخشیده و 

ارتقای احضارات محاربوی، قدرت رزمندگی و هشیاری سیاسی آن ها مواظبت می کنند.
امـور حزبـی در اردو، جزوتام هـای وزارت امـور داخلـه و قطعات نظامی وزارت امنیت دولتی، توسـط 
کمیتـه ی مرکـزی حـزب، از طریـق ریاسـت عمومی امور سیاسـی اردو کـه از صالحیت های شـعبه ی 
کمیته ی مرکزی برخوردار می باشد، و همچنان از طریق ریاست های امور سیاسی وزارت امور داخله و 

وزارت امنیت دولتی رهبری می شود.
فصل نهم 

امور مالی حزب
ماده ی 68: عواید حزب از طریق حق العضویت حق الشمول، درآمد مؤسسات حزبی، فروش نشرات، 
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اعانه های اعضای حزب و مردم تأمین می گردد.
اندازه ی حق العضویت و حق الشمول توسط دستورالعمل کمیته  ی مرکزی تعیین می شود.

کمیته های حزبی تخصیص مالی خود را که از طرف کمیته ی مرکزی ح.د.خ.ا به آن ها داده می شود، 
مطابق به بودجه ی خود و رهنمودها به مصرف می رسانند.

ایـن چنیـن تشـکیالتی در تاریخ افغانسـتان بی نظیر بود. خـوی نظامی گـری به همراه بروکراسـی و 
سلسـله مراتب تودرتو در زیر پوشـش یک ایدئولوژی رهایی بخش دولتی، از حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان چیزی ساخت که لرزه به اندام دشمنان داخلی و خارجی اش می انداخت و تحسین حزب 
حاکم شوروی را برمی انگیخت. به همین دلیل ابتدا همه ی اعضا، خلق و پرچم، با وجود قیام نیروهای 
جهادی در این سـو و آن سـو، به آینده ی حزب و دولت و ارتش خوشـبین بودند. کافی سـت نگاهی به 
کتاب »افغانسـتان: انقالب ادامه دارد«1 بیاندازیم. کتاب توسـط رفقای روسـی تدویـن یافته بود؛ اما 
پیامش واضح بود: افغانستان می گوید که انقالب ادامه دارد. شور و هلهله در چهره ی جوانان سرخوش 
انقالبی، ارتش منظم و پولیس متشـخص؛ چهره ی مردمانی که به سـخنرانی کارمل خیره مانده اند و 
چشـمان تک تک شان از تابش نور انقالب می درخشد؛ بازسـازی و نوسازی و فعالیت زنان در کوچه 
و بازار و شـفاخانه و کارخانه؛ کودکانی که غرق در نظام آموزشـی منسـجم و مترقی اند؛2 کارگران و 
دهقانان، دست در دست قوای مسلح انقالب و ارتش سرخ برادر بزرگ مان اتحاد جماهیر شوروی؛ 
دیگر هیچ خبری از تصویر کهنه و فرسوده و فقر و فالکت دوره ی نادری نیست. دولت برای تحکیم 
انضباط حزبی، پس از تدوین اساسـنامه، از سـال 1360 کوشـید تا با چاپ و نشـر رسـاله ها و کتب 

1. رک: افغانستان: انقالب ادامه دارد، مسکو: اداره ی نشراتی پالنتا، 1984
2. دســتگاه ایدئولوژیــک و تبلیغاتــی دولــت بــر ایــن بــاور بــود کــه »بایــد از گذشــته خوانشــی انقالبــی کــرد« بــه طــور مثــال 

رجــوع کنیــد بــه مقالــه ی:
فرهنــگ اصیــل خلــق، ضــد اســتبداد، ارتجــاع و اســتعمار، نوشــته ی حبیــب اهلل فرهمنــد، مجلــه ی فرهنــگ خلــق، کابــل: وزارت 

ــور، شــماره ی 3 و 4، 1358، ص 56 اطالعــات و کلت
و ایــن خوانــش انقالبــی بایــد وارد کتــب مکاتــب و دانشــگاه های کشــور بشــود. دولــت حتــی در دانشــکده ی علــوم اجتماعــی 
بخشــی را زیــر نــام »دیپارتمنــت تاریــخ نویــن« ایجــاد کــرد. کتــاب »تاریــخ نویــن افغانســتان« از دســتاوردهای ایــن دیپارتمنــت 

اســت: تاریــخ نویــن افغانســتان، کابــل: منتشــره در جریــده ی حقیقــت انقــالب ثــور، 1361
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آموزشی، این انضباط را به اعضای جدیدالشمول حزبی، ثارندوی ها و نیروهای ارتش و پولیس انتقال 
دهد. در دهه ی شـصت، جزوه ای به نام »درس های اساسـنامه ح.د.خ.ا«1 از سـوی کمیته ی مرکزی 
نشـر شـد و پس از تشـریح بند بند اساسـنامه بازهم ادعا کرد که »حزب ما عالی ترین شـکل سازمان 
سیاسـی« تا کنون موجود تاریخ افغانسـتان اسـت. همچنین نجم الدین کاویانی در گزارش ساالنه ای 
که از وضعیت حزب ارائه می کرد و می کوشـید تا حزب را گسـترده تر و سراسری تر از سال قبل نشان 
دهد، کتابی با عنوان »اساسـات سـاختار حزب«2 نوشـت و با دقت و جزئی نگری کم سابقه ساختار، 
شاخه ها، مرام و اهداف حزب را در سه بخش جداگانه تشریح کرد. در ابتدای کتاب چنین می خوانیم: 
»کتاب اساسات ساختار حزب دموکراتیک خلق افغانستان متشکل از سه بخش می باشد. در بخش 
اول مهم ترین مسائل تئوریک و پراتیک امور تشکیالتی ح.د.خ.ا شامل اند و بخش دوم دربرگیرنده ی 
مسـائل اساسـی ایدئولوژیک ح.د.خ.ا می باشـد و بخش سـوم مقام و نقش حزب دموکراتیک خلق 
افغانسـتان را در سیسـتم سیاسی جامعه ی افغانسـتان بیان می دارد. نگارنده ی این سطور سعی نموده 
است که تعالیم لنین را درباره ی احزاب طراز نوین انقالبی با درنظرداشت شرایط ویژه ی کشور ما، بر 
پایه ی اسناد معتبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان ارائه نماید. نقش زوال ناپذیر شالوده ریزی تئوریک 
سـازمان گری حزب طراز نوین انقالبی به لنین تعلق دارد. او ضمن تکامل اندیشـه های مارکسیسم و 
انطباق خالقانه ی آن ها بر دوران امپریالیسم و انقالب های پرولتری آموزش چنین حزب را بنیاد نهاد.« 
و این حکم درست است؛ دست کم در مورد لنین حزبی این حکم صدق می کند. در حقیقت باید با 
کاویانی هم نظر بود که »نقش زوال ناپذیر شالوده ریزی تئوریک سازمان گری حزب طراز نوین انقالبی 
به لنین تعلق دارد.« همچنین می توان با این نظر کوین آندرسون نیز همدلی داشت که می گوید: »مایلم 

در ابتدا بگویم که چند ضعف جدی در اندیشه ی لنین می بینم:
- حمایت وی از نقش رهبری کننده ی حزب پیشاهنگـ  مفهومی که نزد مارکس نمی توان یافتـ  

الگویی ضعیف را از سازمان انقالبی برای مدت های طوالنی بر دوش ما گذاشته است. 
- بسـیاری از اقدامات لنین پس از 1917، به ویژه اسـتقرار دولت تک حزبی و تضعیف شوراهای 

کارگری به هیچ وجه مدل دموکراسی انقالبی نیست. 
- با این که لنین سـهم چشـم گیری در اندیشـه ورزی دیالکتیکی دارد، کار او درباره ی این موضوع 
ناموزون است؛ چنان که در اثر خام و مکانیکی وی یعنی ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم می توان دید.«3  

1. رک: درس های اساسنامه ی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، کابل: شعبه ی تشکیالت کمیته ی مرکزی، 1361
2. رک: اساسات ساختار حزب، نجم الدین کاویانی، بی جا، 1361

3. دفترهــای فلســفی؛ بازیابــی و پایــداری دیالکتیــک در فلســفه و سیاســت های جهانــی، نوشــته ی کویــن آندرســون، ترجمــه ی 
حســن مرتضــوی، تهــران: روزبهــان، 1392، ص 18

 
ً
اما با این حال و همان طور که بارها گفتیم، نمی توان لنین را به لنین حزبی محدود ساخت. اساسا
»بخشـی از« لنین حزبی سـاخته وپرداخته ی دستگاه تبلیغاتی و ایدئولوژیک استالینی ست و از طریق 
دولت تک حزبی شوروی به سایر کشورهای متمایل به شوروی انتقال یافته است. مرام این دستگاه را 

هال دریپر چنین خالصه می کند:
 متشـکل از »روشنفکران« می داند. بر اساس این تئوری که کارگران نمی توانند 

ً
- حزب را اساسـا

خودشـان به آگاهی سوسیالیسـتی دست یابند، بلکه ایده ی سوسیالیستی همیشه و به شکلی غیرقابل 
اجتناب به وسیله ی روشنفکران بورژوا به درون جنبش وارد می گردد. 

 دسته ای از »انقالبیون حرفه ای« متمایز از حزب طبقه ی کارگر فراگیر است. 
ً
- حزب صرفا

- هر عنصر خودبه خودی یا جنبش خودانگیخته را به نفع یک انقالب مهندسی شده رد می کند. 
- مستلزم آن است که حزب نه به شکل دموکراتیک بلکه به صورت یک سلسله مراتب بوروکراتیک 

یا نیمه نظامی سازمان یابد.1  
به نظر می رسید که حزب دموکراتیک خلق افغانستان در این مسیر قرار گرفته و راه بازگشتی ندارد. 
از آنجا که اقتدار حزب از میان توده ها برنخاسته بود، دولت ناگزیر بود که دست به دامان ارتش شود. 
اما کودتای 7 ثور پس از چند کودتای ناکام علیه داوودخان به ثمر نشسـته بود و اعضای کنگره برای 
کنترل ارتش گریزی از شست وشوی مغزی نیروهای مسلح نداشتند. به همین دلیل از همان اوایل روی 
کار آمدن کارمل، تبلیغات زیادی به راه افتاد که »ماهیت اردوی افغانستان تغییر کرده است« و این اردو 
دیگر ارتشی بی مالحظه و مزدور دست سرمایه داران و درباریان نیست و با ایدئولوژی حزب طراز نوین 
کارگری آموزش و پرورش یافته است. این موضوع به طور واضح در کتاب »لکچرهای دروس سیاسی 
افسـران قوای مسـلح ج.د.ا«2 ذکر شده است. کارمل که خطر اقدام خودجوش قوای نظامی در برابر 
مصادره ی کودتای 7 ثور به دست حزب را درک کرده بود، طی یک سخنرانی در میان نیروهای ارتش 
می گوید که »شعور عالی انقالبی و وفاداری به آرمان های انقالب باید به مشخصه ی خصلت سربازان 
و افسـران بدل گردد.«3 البته این خطر دسـت کم در اوایل چندان جدی نبود؛ همچنان که اکنون و در 
دوره ی تجاوز ناتو به کشور نیز خطر کودتای نظامی چندان جدی نیست؛ زیرا فردای پس از کودتا، نه 
نیروی مزدور شوروی و نه نیروی مزدور ناتو، هیچ کدام نمی توانستند/نمی توانند حتی هزینه های یک 
روز خـود را تأمیـن کننـد. اما، به هر حال با این که حزب در میان نیروهای ارتش بسـیار محبوب بود، 
تبلیغات ایدئولوژیک برای رام  نگه داشتن ارتش تا هنگام سقوط دولت داکتر نجیب ادامه یافت. کتاب 

1. مسئله ی حزب از نظر لنین، جمعی از نویسندگان، ترجمه ی جمعی از مترجمان، نشر انترنتی: بیدار، بی تا، ص 5
2. قوای مسلح در دفاع از میهن و انقالب، کابل: ریاست نشرات وزارت دفاع ملی، 1359

3. تحکیم حزب و پیوند آن با خلق، ببرک کارمل، کابل: مؤسسه ی نشراتی ح.د.خ.ا، 1360ـ  1361، ص 330
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دو جلدی »پاسداران میهن و انقالب«1 درسنامه ی سیاسی سربازان و خردضابطان قوای مسلح بود. 
در این کتاب کار سیاسی میان نیروهای اردو یک ضرورت تلقی شده بود. از سوی دیگر در جای جای 
کتـاب ح.د.خ.ا بـه عنوان صدر و سـازمانده انقالب کبیر ثور معرفی شـده بود. بنابراین هیچ بحثی از 

هم طرازسازی ارتش با حزب در دوره ی کارمل و ارتش با دولت در دوره ی نجیب نبود. 
 کاستی ها همیشه بر شعارهای 

ً
اما پرواضح بود که همه چیز بر وفق مراد دولت و حزب نبود و اتفاقا

پرآب وتـاب غلبـه می کردنـد. ابتـدا از انتهای همین بحث شـروع می کنیم. کشـتمند کـه در دوره ای 
نخست وزیر دولت بود، بر این نکته اعتراف دارد که »حزب به صراحت درک می کرد که با آن کمیت 
محدود خویش به مقیاس جمعیت کشـور، با آن سـطح پایین آگاهی سیاسی و طبقاتی زحمتکشان و 
پراکندگی آن و به مالحظه ی عوامل نامساعد دیگر نمی توانست صرف به اتکا جنبش توده ای مقاصد 
ضدملی رژیم را نقش بر آب کند.«2 بنابراین پیش از کودتای ثور به »سازمان انقالبی دموکراتیک اردو« 
که به صورت مخفیانه در میان ارتش فعال بود، وابسـته بود و پس از کودتا نیز قوای مسـلح و خدمات 
اداره ی دولتی )خاد( نیروهای وابسـته به ارتجاع و امپریالیسـم را سـرکوب می کردند. درباره ی میزان 
محبوبیت حزب در میان توده های مردم، پیش از رجوع به آمار مفصل آنتونیو گیوستوزی باید گفت که 
 
ً
نظر به آمار کمیته ی مرکزی حزب، در همان دوران شور و هلهله ی »مرحله ی نوین انقالب ثور« صرفا

25 درصد اعضای حزب را کارگران و دهقانان تشکیل می دادند.3 اما آمارهای گیوستوزی که اکثرشان 
از منابع روسی گرفته شده ، از این نیز ناامیدکننده ترند: 

آمار رده ی سـنی حزب البته از سـال 1983 نشـان می دهد که بیشتر اعضای حزب از میان جوانان 
21 تا 30 بودند:

12.4 درصد تا 20 سال   
51.4 درصد 21 تا 30 سال  
27.1 درصد 31 تا 40 سال  

9 درصد 41 تا 60 سال  
0.1 درصد4 60 سال به باال  

حـزب بـرای جلب و جذب نیـرو در میان دانش آمـوزان و آموزگاران مکاتب و آموزشـکده ها کار 

ــن:  ــی اردوی ج.د.ا، ج اول، 1361، ص 141 و همچنی ــور سیاس ــی ام ــت عموم ــل: ریاس ــالب، کاب ــن و انق ــداران میه 1. رک: پاس
ــی اردوی ج.د.ا، ج دوم، 1365، ص 29 ــور سیاس ــی ام ــت عموم ــل: ریاس ــالب، کاب ــن و انق ــداران میه پاس

2. یادداشت های سیاسی و رویدادهای تاریخی، سلطان علی کشتمند، قم: نشر احسان، 2002، ص 318
3. اسناد کمیته ی مرکزی ح.د.خ.ا در مورد مسائل تشکیالتی حزبی، کابل: مطبعه ی دولتی، 1363، ص 53

4. افغانستان؛ جنگ، سیاست و جامعه، آنتونیو گیوستوزی، ترجمه ی اسداهلل شفایی، تهران: نشر عرفان، 1386، ص 317 

می کرد. آمار کسـانی که در دوره های آموزشـی حزب اشـتراک می کردند، نشان می دهد که بیشترین 
شمار اشتراک کنندگان به میانه ی سال های 60 و 61 برمی گردد:

معلمان دانش آموزان    سال   
17540     347714 1358 ـ 59  
13750     550000 1359 ـ 60  
15812     632500 1360 ـ 61   
14686     306628 1361 ـ 62   
12485     376106 1362 ـ 63  
12491     317071 1363 ـ 64  

127311     325300 1364 ـ 65  

آمار ناقص عضویت در حزب نیز نشان می دهد که با آغاز طرح مصالحه ی ملی )1366(، جلب 
و جذب افراد در حزب به باالترین سـطحش رسـیده اسـت. اما در اینجا دو نکته وجود دارد. نخست 
 مشخص نیست که میزان جلب وجذب حزب در میانه ی سال های 

ً
این که این آمار بسیار ناقصند و مثال

1366 تا 1369 به چه میزانی بوده اسـت. نکته ی دیگر این اسـت که بارها نجم الدین کاویانی و حتی 
شـخص کارمل اعتراف کرده اند که کمیت جای کیفیت را در سیاسـت جلب و جذب افراد گرفته و 
باید با این مسئله مقابله کرد. همان طور که می دانیم پس از طرح مصالحه ی ملی، شاخه های والیتی 
 همین برخورد 

ً
حزب، بسیاری از ملیشه ها و تفنگ داران غیرمسئول را به نام خود ضرب می زدند و دقیقا

را گروه های مجاهدین با این افراد داشتند. 
جمع کل نامزد عضویت  عضو کامل   سال  
18000    -    - پاییز 1357  
22068   -    - پاییز 1358  
41000   -   - اسد 1359  
50599   22904   27695 پاییز 1359  
66599   31003   35874 حوت 1360 
89671   40772   48899 حوت 1361 
111581   46166   65415 حوت 1362 

122000   -   - قوس 1363 

1. همان، ص 319
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133628   48389   84689 حوت 1363 
554853   50404   104449 حوت 1364 
176699   51534   125165 حوت 1365 
205000   -   - حوت 1366 
173600   -   - جوزای 1369 

1550001   -   -   1370

ترکیب قومی حزب نشـان از آن دارد که در دوره هایی میزان تاجیک های عضو حزب از پشـتون ها 
بیشتر بوده است. اما شاید این ترکیب دوباره در دوره ی نجیب به نفع پشتون ها تغییر خورده باشد. 

1366  1365  1364  1363  1362  1360 قومیت  
37.7  39.2  38.8  40.3  42.7  47.6 پشتون  
47.1  46  47  45.6  44.6  41.9 تاجیک  

8.1  7.5  7.6  7.3  6.9  5.1 ازبک  
4  4.1  3.8  3.5  3.1  2.8 هزاره  

2-  1.4  1.4  1.4  1.1  0.8 ترکمن  

ترکیب اجتماعی حزب نیز نشان از همان حکمی دارد که هال دریپر ذکر کرده بود؛ یعنی این که یکی 
 از »روشنفکران بورژوایی«  

ً
از نشـانه های حزب لنینی در خوانش اسـتالینی این است که حزب اساسا

تشـکیل شـده که ایده ی سوسیالیسـتی را به درون جنبش وارد کرده اند. در اینجا نیز به وضوح تفاوت 
درصد »تحصیل کردگان« با سایر طبقات دیده می شود:

1365  1364  1363  1362  1361  1360  1359 طبقه  
14.1  14.1  13.7  12.7  11.2  11.2  - کارگران  
18.5  17.9  18.3  17.2  17.1  16.7  - دهقانان  

2.1  1.6  1.2  0.1  0.1  0.7  - پیشه وران  
  54.4  55.8  57  58.9  62  60.7  - تحصیل کردگان 

-  0.1  0.1  0.1  2  0.3  - زمین داران کوچک 
8.93  9.5  0.9  9.6  8.2  9.7  - دانشجویان  

1. همان، ص 320
2. همان، ص 326
3. همان، ص 328

و در آخر در اینجا میزان کمک های شوروی به حکومت کابل را گنجانده ایم. این آمار نشان می دهد 
 پس از بروز بحران 

ً
که شوروی تا هنگام ترک افغانستان به کمک هایش به این کشور ادامه داد و صرفا

اقتصادی در روسیه، کمک به دولت نجیب توقف یافت1:

سـه محور اصلی سیاسـت حزب دموکراتیک خلق افغانسـتان همان طور که الیور روآ بیان کرده، 
اصالحات ارضی، مبارزه با بی سوادی و تحکیم دستگاه دولتی است.2 در اینجا می کوشیم تصویری 
از نتایج تجاوز شـوروی، سیاسـت اصالحات ارضی، اسـالم و ایدئولوژی دستگاه حاکمه ارائه دهیم 
تا سـرانجام بتوانیم بحران مشـروعیت را از دل آن بیرون کشیم. در دوره ی جنگ افغانستان با شوروی 
صحبت از هر نوع پیشرفت یا تحول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید به شدت محتاطانه و همه جانبه 
باشد. در ثانی چون هر تحولی در این دوره با پشتیبانی مطلق برادر بزرگتر همراه بود، چندان نمی توان آن 
را به درایت و آینده نگری دستگاه حاکمه نسبت داد. از سوی دیگر بسیاری از بازسازی ها و نوسازی های 
 
ً
دوره ی جنگ، در شهرها متمرکز شده بود و روستاهای کشور به دلیل حضور و فعالیت مجاهدین عمال

از توسـعه به دور مانده بودند. گرچه مجاهدین در جای جای کشـور ضربات سنگینی به راه ها، پل ها، 
تأسیسـات و زیربناها وارد کردند و کوشـیدند تا چهره ی شـهر را نیز به یک روستا بدل سازند. پس از 
6 جدی 1358 مشخص بود که دولت پالن دقیقی برای اقتصاد کشور ندارد. پالن های کالن 5 یا 7 
ساله، به دلیل جنگ به پالن های یک ساله تقلیل یافته بودند. ببرک کارمل طی یک سخنرانی در سال 
1359 اظهار داشـت که حزب معتقد اسـت که »راه درست اجرای وظایف اقتصادی مرحله ی نوین 
انقالب ثور عبارت اسـت از رشـد دولتی مختلط، کوپراتیفی و خصوصی اقتصاد ملی که یکدیگر را 
تکمیل کنند.«3 بنابراین سیاست اقتصادی دست کم به طور موقت و در شرایط جنگی، پیشبرد سیاست 
اقتصادی دوره ی راست گرایی داوودخان بود: رشد همزمان اقتصاد دولتی، حمایت از بخش خصوصی 
و بها دادن به سیستم کوپراتیفی. البته دولت باز هم از طرح یک پالن پنج ساله برای سال های 1359 تا 
1364 صحبت کرد. اما این پالن همچون حمایت از سیستم کوپراتیفی بیشتر در سطح شعار ماند و 
هرگز و به طور دقیق و برنامه ریزی شده تطبیق نشد. بر اساس همان اطالعاتی که کارمل در اختیارمان 
قـرار می دهد، برای پالن 1359 پیش بینی شـده بود که 70 درصـد هزینه های این پالن از کمک های 

1. همان، ص 351
2. افغانســتان، اســالم و نوگرایــی، الیــور روآ، ترجمــه ی ابوالحســن ســرومقدم، مشــهد: معاونــت فرهنگــی آســتان قــدس، 1369، ص 

131
3. سالنامه ی افغانستان، کابل: وزارت اطالعات و کلتور، 1358ـ  1359، ص 69

1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980

2200  3972  1629  1063.4  579.1  516.3  326.3  221.4  277.9  231.5  267.6
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خارجی تأمین شود. در این میان، شوروی به تنهایی 65 درصد هزینه ها را متقبل می شد. قرار بر آن بود 
که حجم تولیدات ناخالص ملی در سـال 1359 نسـبت به سال 1358، 9 میلیارد افغانی یعنی 6.5 
درصد افزایش یابد. می دانیم که این اتفاق نیافتاد. طبق گزارش سلطان علی کشتمند پیرامون اجرائات و 
فعالیت های حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان به شورای انقالبی، »عاید ملی استفاده شده در 
سال 1359 به اندازه ی 4 فیصد ]افزایش یافته[ است.«1 تمامی این ارقام یک پیش شرط دارند، این که آیا 
به آمار دولتی اعتماد می کنیم یا خیر. در سال 1360 کمیته ی دولتی پالن گذاری جمهوری دموکراتیک 
افغانستان طی گزارش ساالنه اش نوشت که »عاید ملی تولید شده و محصول ناخالص داخلی سال 
1360 در مقایسـه بـا رقم حقیقی سـال 1359 ازدیـاد 2.2 میلیارد افغانی را نشـان می دهد.«2 ارقام 
پیش بینی شده هرگز با ارزیابی های پس از تطبیق پالن همخوان نبودند. البته این مسئله طبیعی ست؛ 
اما آنچه که وضعیت جنگی به وجود می آورد پسرفتی بود که در تحلیل ارقام حاصله بعد از تطبیق پالن 
 در جدول ذیل می توان این پسـرفت را در قیاس آمار سـال 1359 و آمار حاصله از 

ً
دیده می شـد. مثال

تطبیق پالن 1360 دریافت: 
)ارقام به میلیارد افغانی(

سال 1360 ارزیابی سال 1360 پالن  سال 1359 حقیقی  نوع   

  154.3   174.6   155.4 محصول ناخالص ملی استفاده شده 

136.7   145.7   134.7 محصول ناخالص داخلی )تولید شده( 

86.2   86.5   83.6 زراعت و مالداری  

27.6   32.6   28.8 صنایع   

22.9   26.6   22.3 سایر رشته ها   

48   55.3   47.9   )+( 
ً
واردات مجموعا

23.1   19   20 صادرات )-(  

7.3   7.4   7.2 جبران ضایعات )-(  

در مقابل این آمار ناامیدکننده، کمک های هنگفت شوروی و تحریک آمریکا و جنگ مجاهدین با به 
گفته ی خودشان دولت کمونیستی کابل، خبر جالب توجه، ورود اولین دستگاه کمپیوتر به کشور است. 
این کمپیوتر که به احتمال توسط کشورهای اروپای شرقی خریداری شده بود، در سال 1360 وارد کابل 
شد و دولت بالفاصله برای راه اندازی و مدیریت آن، شعبه ای را زیر نام »ریاست کمپیوتر«3 تأسیس کرد 

1. سالنامه ی افغانستان، کابل: کمیته ی دولتی طبع و نشر، 1360، ص 109
2. همان، ص 417
3. همان، ص 612

و چندین نفر را برای کار با این دستگاه عظیم و پیچیده استخدام کرد. دولت از سال 1360 به بعد، کل 
آمار ریاسـت احصائیه را توسـط این دستگاه و دوـ  سه دستگاهی که در سال های بعد خریداری کرد، 
مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. با این حال جنگ سـبب شـد تا دولت در وضعیت اضطرار قرار گیرد 
و نتواند آمار دقیق یا دست کم تخمینی و منطقی ای از وضعیت کاروبار و تجارت ارائه دهد. به همین 
دلیل آمار ما در اینجا نیز از پیوستار درستی برخوردار نیست. در سال 1361 وزارت تجارت گزارش 
ساالنه اش را نشر کرد.1 جدولی که در این گزارش گنجانده شده تصویر روشنی از سیاست دولت در 

قبال اقتصاد دولتی، کوپراتیفی و خصوصی به دست می دهد. 
         صادرات          واردات 

تطبیق پالن  تطبیق   پالن   سکتور  

380.5  355   299  355.1 دولتی  

8  44.2   9  28.3 مختلط  

272.8  275.3   369.2  307 خصوصی  

واضح است که بخش خصوصی در درون حکومتی که ادای سوسیالیسم را درمی آورد تا چه میزان 
فعال و سرمایه اش در چرخش بوده است. بخش دولتی با کسری صادرات در قبال واردات مواجه بود 
 درمانده بود و نتوانست کاری از پیش ببرد. بخش 

ً
و بخش مختلط با اعتراف وزیر تجارت وقت، کامال

 چنین حال و روزی داشت. اعظم سیستانی برای توجیه ضرورت اصالحات ارضی 
ً
زراعت نیز تقریبا

آماری از مالکان، دهقانان متوسط، دهقانان خرده پا و کشتمندان ارائه می کند.  
»بنا بر آخرین احصائیه های رسمی وزارت زراعت و اصالحات ارضی، مالکان بزرگ که اراضی 
وسیعی بیشتر از هزار جریب یعنی 200 هکتار زمین در اختیار داشتند، در سطح کل کشور تعداد آن ها 
بـه یک هزار خانوار می رسـید و صرف 0.1 فیصد از مجموع 1 میلیـون و 200 هزار خانوار زمیندار 
کشـور را تشکیل می دادند که سـاحه ای به بزرگی 243 هزار هکتار )1115000 جریب زمین( یعنی 
5.4 فیصد زمین های زراعتی را در اختیار داشتند... مجموع زمین دارانی که بیشتر از 6 هکتار )30 
جریـب زمین( داشـتند، اندکی بیـش از 3 فیصد خانوار زمین دار بود. امـا 28.9 فیصد تمام زمین یا 
 یک ثلث زمین تحت زراعت کشور را مالک بودند و زمین داران خرده پا که الی 6 هکتار زمین 

ً
تقریبا

درجه اول داشتند، 97 فیصد کل خانوار زمین دار را تشکیل نموده و به اندازه ی 71.4 فیصد ساحه ی 
زمین داری را در ملکیت خود داشتند.«2 برای درک بهتر وضعیت باشندگان در روستاها و اصالحات 

1. سالنامه ی افغانستان، کابل: کمیته ی دولتی طبع و نشر، 1361، ص 801
2. مناســبات ارضــی و شــیوه ی برخــورد بــه مســئله ی زمیــن و آب در افغانســتان، محمداعظــم سیســتانی، کابــل: آکادمــی علــوم، 
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دولت در زمینه ی کشاورزی، آمار نفوس کشور را در سال 1358 مورد بازبینی قرار می دهیم: 
تعداد به هزار خانوار تعداد به هزار نفر   فیصدی   تقسیم بندی 

1845    11072   71.20 نفوس دهات 
329    191.6   12.70 نفوس شهری 
417    2550   16.20 نفوس کوچی 

 25911    15598   100 مجموع  

نظـر به چنین جمعیت بزرگ روستانشـینی که به نان شـب خویـش درمانده بـود، دولت چاره ای 
جز تقسـیم اراضی شـخصی و توزیع اراضی دولتی در میان روستانشینان نداشت. بنا بر آماری که در 
 نیمی از جمعیت کشور مالک 

ً
فصل های گذشـته ارائه کردیم، بخش عمده و شـاید بتوان گفت تقریبا

هیچ زمینی برای کشت و زرع و امرار معیشت نبود. از همان تعداد مالکان زمین نیز آن طور که در باال 
 71 درصدشان مالک وسعتی کمتر از 30 جریب زمین قابل زرع بودند. این در حالی ست 

ً
دیدیم، تقریبا

که نزدیک به 87 درصد جمعیت کشور روستانشین یا کوچی بوده است. اما تطبیق اصالحات ارضی 
 بر میزان نارضایتی ها و انتقادها 

ً
نه تنها این جمع عظیم مردم را خوشحال و راضی نساخت، که اتفاقا

از دولت و حزب کارگری افزود. اصالحات ارضی به باور دولت کارمل دو مرحله داشت: مرحله ی 
نخسـت )که از دوره ی تره کی و امین شـروع شـد و تا سـال 59 ادامه یافت( و مرحله ی دوم )دوره ی 
کارمل(. دکتر عبدالغفار لکنوال نویسنده ی کتاب »اصالحات دموکراتیک ارضی و آب در ح.د.خ.ا« و 
معین اصالحات ارضی دولت اشباهات دوره ی نخست تطبیق اصالحات ارضی را چنین بیان می کند: 
»1. باید پیش از آغاز کار اصالحات ارضی، جنبش های دهقانی با تأسیس و حمایت اتحادیه ها، 
صندوق ها و کمیته های دهقانی شروع می شد تا تقسیم عادالنه ی زمین با اشتراک خود دهقانان و بدون 
اعمال زور و قوه عملی شـده می توانسـت و تمام اقشـار و گروه های وسـیع مردم به صورت شعوری و 
آگاهانه در مقام دفاع آن می برآمدند که چنین نشد. 2. در جریان تطبیق مرحله ی اول اصالحات ارضی 
بـه رسـوم و عـادات و رواج های عنعنوی و حتـی اعتقادات مذهبی مردم وقعی نهاده نشـد. 3. در این 
مرحله ی تطبیق خالف مقرره ی اول فرمان شماره هشتم دولت نسبت به حقوق بسیاری از هموطنان ما 
بی توجهی هایی صورت گرفت که موجب حق تلفی های فراوان گردید. 4. در جریان تطبیق رفرم برای 
تعداد بی شمار دهقانانی که زمین داده شد، هیچ گونه کمک کوپراتیفی تخنیکی وقتی صورت نگرفت 
که به این دلیل سطح تولید پایین آمد و دهقان نتوانست از زمین زیر کشت خود بهره ی کافی بردارد. 

1367، صص 11 تا 13
1. همان، ص 17

5. جنبش کوپراتیفی نه تنها تقویت نشد، بلکه با نحوه ی عملی که صورت گرفت، ضعیف نیز ساخته 
 جلوگیری 

ً
 تنظیم شده به منظور تزئید حاصالت زراعتی عمال

ً
شد. 6. از طرح عملیاتی یک پالن علما

شـد. 7. با لغو اداره ی اصالحات ارضی کوشـش به عمل آمد که از تطبیق مراحل بعدی اصالحات 
ارضی در افغانسـتان جلوگیری شـود. 8. با ختم دوره ی اول اصالحات ارضی که باید ختم مرحله ی 
نخست اعالم می گردید، پایان تطبیق اصالحات ارضی در کشور اعالم گردید.«1 شاید در سال 1359 
لکنـوال آن قدرها بدبین نبود و تصور نمی کرد که بسـیاری از این مـوارد و معضالت در مرحله ی دوم 
تطبیق اصالحات ارضی و تا آنجا که به دست نجیب به کلی منحل اعالن می شود نیز ادامه می یابد. 
برای بررسی ظهور و زوال سیاست اصالحات ارضی و مسئله ی تقسیم آب اثر مهم دیگری در اختیار 
داریم: »زمین و آب به دهقانان«2 این کتاب شامل مجموعه ای از سخنرانی ها و بیانیه های ببرک کارمل، 
سلطان علی کشتمند و صالح محمد زیری پیرامون سیاست اصالحات ارضی و مسئله ی تقسیم آب 
است. در ابتدا به تاریخ 7 حوت 1358 کارمل طی سخنرانی ای با عنوان »جنبش واقعی زراعتی به نفع 
دهقانان کشور ایجاد می گردد« سرانجام به جنجال خریدوفروش امالک شخصی و دولتی )پیش و پس 
از تطبیق اصالحات ارضی( نقطه ی پایان گذاشت و گفت که »برای این که زمین داران محترم به اساس 
خطابه ی 10 دلو این جانب در خرید و فروش، تملک، ترکه و سـایر انتقاالت و اجاره ی زمین دسـت 
آزاد داشـته باشـند، هدایت داده شده اسـت تا از طرف اداره ی اصالحات ارضی در زمینه، تسهیالت 
الزم فراهـم گـردد. زمین دارانـی که کمتر از 10 جریب زمیـن درجه اول و معـادل آن دارند می توانند 
چند جریب زمین دیگر را نیز به رایگان به دست آرند، تا ساحه ی زمین داری شان به 10 جریب زمین 
درجـه اول برسـد. آن عـده زمین دارانی که بیشـتر از 10 جریب زمیـن درجه اول و یا معـادل آن دارند 
می توانند اضافه جریبی خود را تا اندازه ای که سـاحه ی زمین داری شان بیشتر از 30 جریب درجه اول 
یا معادل آن نرسد، به نرخ فی جریب زمین درجه اول یا معادل آن عادالنه خریداری کنند.«3 اما سال 
بعد در جلسه ی مسئوالن وزارتخانه ها و ارگان های محلی حزبی می گوید، با وجود تمامی اصالحاتی 
که در قوانین مرتبط با اصالحات ارضی وارد شده؛ اما، هنوز هم بسیاری از کمیته های حزبی کلیت 
اصالحات ارضی را دسـت کم می گیرند.4 دفاعیه ی کمیته های حزبی در والیات این بود که سیاست 
اصالحـات ارضی به کلی با سـنت و عرف و سلسـله مراتب اجتماعی حاکـم در برخی از محالت و 
سـاحات ناهمخوان و در نتیجه غیرقابل تطبیق اسـت. کارمل سرانجام در سـال 1362 و در سیمینار 
تطبیق اصالحات ارضی و آب اعتراف می کند که »مسئله این نیست که چرا علیه مالکین بزرگ فئودال 

1. مجله ی ژوندون، کابل: وزارت اطالعات و کلتور، سال 32، شماره ی 9، 1359، ص 14
2. زمین و آب به دهقانان، کابل: مطبعه ی دولتی چاپ و نشر، 1363

3. همان، صص 13 و 14
4. همان، ص 38
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ما به تشدد انقالبی دست زده ایم، بلکه نقطه ضعف، کمبودی و اشتباه ما در این بود که من حیث مجموع 
برخورد درست با توده های عظیم دهقانی خود نکردیم... ما رسوم دهاقین خود را درست درک نکردیم 
و بـه ایـن جهـت مالکین فئودال و ارتجاع موفق شـدند علیرغم این که ما به دهقانـان زمین می دادیم، 
عده ی قابل مالحظه ی دهقانان را علیه انقالب برانگیزند و آن ها را در ضدیت با انقالب قرار دهند.«1 
اما سلطان علی کشتمند با ریزبینی بیشتری به آسیب های سیاست اصالحات ارضی نگاه می کرد. در 
 دهقانان برای ثبت 

ً
بیانیه ی »انقالب ما از منافع دهقانان دفاع می نماید« می گوید که »قرار معلوم بعضا

زمین خویش و اخذ سند مالکیت باید پول هنگفتی را به تناسب امکانات و عواید خویش بپردازند.«2 
یعنی آن عده از دهقانان خرده پایی که از ترس تصاحب زمین و مایملک خود، به ریاست های زراعت 
و اصالحات ارضی رجوع کرده و خواهان ثبت زمین هایشان بودند، ناگزیر از پرداخت هزینه ای بسیار 
باالتر از 100 افغانی ]مجبور[ شده بودند. در صفحات بعد از این که دهقانان باالجبار به کوپراتیف های 
دهقانی کشانده می شوند انتقاد می کند. در بیانیه ای دیگر به گزارش هیئت وزارت زراعت و اصالحات 
ارضـی از نارضایتی مردم اشـاره می کند و می گویـد که »وضع اصالحات ارضی در 40 ولسـوالی و 
عالقه داری 28 والیت ارزیابی گردید... 77818 خانواده دهقانی 66.7 هزار هکتار یا 333.5 هزار 
جریب زمین در مرحله ی اول اصالحات ارضی به دست آوردند. یعنی هر خانواده کمتر از 5 جریب 
زمین دریافت داشـته اند... دهقانان والیات بدخشـان، نیمروز، بلخ، هلمند و غیره اظهار داشـتند که 
بخشی از زمین های محدود آنان که بیش از 8 تا 10 جریب نبوده است گرفته شده و به دهقانان بی زمین 
توزیع گردیده است.«3 در جای دیگری از کتاب ادعا می کند که فئوداالن به هیئت اصالحات ارضی 
در والیات رشوه می دهند تا زمین هایشان را از تصرف محفوظ بدارند.4 این شرایط پس از توصیه ها و 
فرامین حزبی نیز ادامه یافت و هیچ کس صدای دهقانان و به ویژه کشتمندان را نشنید. تا این که در آخر 
کل بحث اصالحات ارضی در زیر سیطره و هیاهوی جنگ لگدمال شد و از میان رفت. با این حال و 
به باور بسیاری از مجاهدین کودتای 7 ثور و سیاست اصالحات ارضی ریشه ی فئودالیسم را خشکاند. 
باور ما این است که فئودالیسم از همان ابتدای 1308 در معرض انقراض قرار داشت و کودتای 7 ثور 

آخرین ضربات را بر این پیکر پیر انسان کش وارد کرد.  
همه ی این آسـیب ها و کاسـتی ها به اضافه ی این تصور که دولت هسـت خدا را نیسـت می کند و 
بـا ارعـاب و زور و فشـار می خواهد آنچـه را که خداوند برای بنده اش مقدر کرده، یعنی سـهم االرث 
و مایملـک را از وی بگیـرد و در میان دیگران تقسـیم کند. حتی به زنان ما نیـز کار دارد و می گوید که 

1. همان، ص 59
2. همان، ص 124
3. همان، ص 138
4. همان، ص 139

ازدواج اسـالمی و عرفی خصلت مرتجعین اسـت و باید آن را انسـانی و مترقی ساخت. گروهی نیز 
همانند آن ها که قیام 24 حوت هرات را جرقه زدند، بر این باور بودند که دولت می خواهد با فرستادن 
اجباری دخترانشان به مکاتب، آن ها را کمونیست و سپس بی صورت سازد. باور عموم البته بیشتر به 
اصالحات اجباری ارضی معطوف بود. روستانشـینان، چه مالک، چه دهقان خرده پا و چه کشـتمند 
و برزگر معتقد بودند که خداوند از حکمت خود فقرا و کشـتمندان و برزگران و مزدوران را چنان که 
هستند خلق کرده است. تصور عموم مردم در آن زمانـ  و شاید در این زمانـ  این باور ساده و معمول 
بود که طبقات اجتماعی زاده ی اختالف و استثمار و تصاحب ثروت و چرخش سرمایه به دست اقلیتی 
سودخوار و حریص نیست؛ بلکه خداوند خود چنین اختالف طبقاتی ای را به وجود آورده و خودش 
نیز آن را مدیریت می کند و ما هم از درک و فهم نیت و حکمت االهی عاجز و ناتوانیم. این باور عامه ی 
مردم بود و هست. اما قلم به دستان جناح راست مذهبی چنین باور ساده ای نداشتند و آن ها نیز تأکید 
می کردند که نظام ارباب/رعیتی ناصواب، ناپسند، غیرعادالنه و حتی غیرانسانی و غیراسالمی ست و 
سرمایه داری نیز سبب گسترش اختالف میان اقلیت ثروتمندان و اکثریت فقرا شده است. به باور آن ها 
 قابل تغییر و دستکاری ست. 

ً
شکل و نوعیت و نظام اجتماعی هیچ جنبه ی االهی و ازلی ندارد و کامال

اما اسالم خود بهترین الگوی نظام اقتصادیـ  اجتماعی را به بشر ارزانی داشته و نیازی نیست که برای 
برسـاخت چنین نظامی به غرب یا شـرق رجوع کنیم. به ویژه آن گاه که برای برسـاختش از یک نظام 
الحادی و کمونیستی بخواهیم که به کشورمان تجاوز کند و هست وبودمان را به باد دهد و جوانان مان 
را از راه اسالم بدر کند و شست وشوی مغزی دهد. مجاهدین در آن زمان و اکثریت مردم عام در این 
زمان، بر این باور بودند/هسـتند که اسـالم هم در برابر کمونیسـم و هم در برابر کاپیتالیسم آلترنتیوی 
بزرگ، پایدار و جاودانه به شمار می رود. ابتدا و پیش از همه باید استراتژی مشخصی در برابر کمونیسم 
اتخاذ کرد. همانند جنگ مسلحانه، ما در جنگی فرهنگی در برابر شوروی قرار داریم. پس باید با کمک 
دوستان غربی مان بکوشیم تا ماهیت کمونیسم را افشا سازیم و به تمامی مسلمانان افغانستان نشان دهیم 
 
ً
 نه به این دلیل که شوروی متجاوز از آن نمایندگی می کند، بلکه به این دلیل که ماهیتا

ً
که این نظام صرفا

غیراسالمی و از لحاظ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تباه کننده است، باید ازبین برود. 
در ابتداـ  و آن طور که پدر نویسنده شهادت می دهدـ  کتاب ها و رسائل گزینش شده ای از نویسندگان 
و مبارزان اخوان المسلمین در میان مجاهدین و مردم توزیع شد. برخی از این آثار را مترجمان وابسته 
به جمهوری اسالمی ایران ترجمه کردند و برخی نیز که با خط مذهب تشیع زیاد همخوان نبودند، در 
داخل کشور و توسط مترجمان حزب جمعیت و حزب اسالمی و جبهه ی نیازی به فارسی و پشتو ترجمه 
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شدند. یکی از این آثار کتاب »استراتژی و تاکتیک در اسالم«1 است. با این که نویسنده از مفاهیم لنینی 
برای نام گذاری کتاب بهره برده، ولی در داخل اثر خبری از ارائه ی استراتژی یا تاکتیک مدون، منطقی و 
عقالنی نیست و تصور می کنیم که مالصدرا به قرن بیستم پا گذاشته و فلسفه ی اشراقی با پان اسالمیسم 
پیوند خورده است. به همین دلیل در جایی پیرامون اسباب اعتالی ملل، با پنج مفهوم »بیداری، علم، 
ساختمان اجتماعی، جهاد و قتال« مواجه می شویم. یکجا کردن چند واژه با گستره  و شبکه ای پیچاپیچ 
در طرحی ساده و علت العللی کودکانه: اسباب اعتالی ملل. کتاب دیگری که در همان دوران بحران 
مشـروعیت دولت کارمل در میان مجاهدین و مردم دست به دسـت می شـد، »تکافل مستضعفین در 
جهان اسـالم«2 اسـت. نویسـنده ی این رساله یک مجاهد افغانی سـت و به احتمال با شاخه ی حزب 
مستضعفین جناح چپ اسالمی در ارتباط بوده است. فاطمی در این اثر ابتدا تالش کرده تا تناقض های 
کمونیسم را افشا سازد. به همین دلیل به مسئله ی دیالکتیک و جبر تاریخی و تضاد میان عدالت برای 
فرد و عدالت برای جمع انگشـت گذاشـته اسـت. این نقدهای سـاده و سطحی هم اکنون نیز در میان 
گروهی از روشـنفکران راسـت گرا هواخواه دارد. سپس سراغ کاپیتالیسم رفته تا محدودیت های این 
نظام را برجسته سازد. در آخر نیز از اسالم به عنوان کامل ترین و بهترین نظام اجتماعیـ  اقتصادی برای 
تدوین طرح »تکافل مستضعفین« سود جسته است. اگر از تشکیالت مؤسسه ی تکافل مستضعفین 
که در آخر رسـاله ذکر شـده و بیشتر شبیه سـاختار یک مؤسسه ی خیریه است بگذریم، پیشنهاد کلی 
کتاب این است که مسلمانان سراسر جهان به طور کل و مسلمانان افغانستان به طور اخص می توانند 
با »برنامه ریزی و پالن گذاری، مسئولیت پذیری و استفاده از حاکمیت و عدالت امام امت« بر معضل 
وجود مسـتضعفین در جامعه ی اسـالمی فائق آیند. این پیشـنهادهای اخالقی نیازی به نقد و بررسی 
ندارند و حتی خود نویسنده ی کتاب نیز با سنجش تطبیق پذیری این طرح در پایان کتاب توصیه می کند 
که مجاهدین ابتدا این طرح را در کمپ های مهاجرین در کشـورهای ایران و پاکسـتان تطبیق کنند، 
چون عملی و قابل قبول است. رساله ی بعدی سعی کرده با تعاریفی که علوم سیاسی از مفاهیمی چون 
دولت، ملت، شهروند، حق، آزادی، فردیت و... ارائه می کند، نشان دهد که ح.د.خ.ا و ج.د.ا نه دولتی 
قانونی و نه نظامی استوار بر علوم مدرن است. جدا از آن که چنین قیاس هاییـ  آن هم از درون علمی که 
خود متکی بر اصل مالکیت فردی، قرارداد اجتماعی و سازه ی دولت/ملت استـ  تا چه میزان درست 
و نقادانه است، کتاب »از رژیم پوشالی تا دولت قانونی«3 به باور من به درستی توانسته نشان دهد که این 
رژیم پوشالی ست؛ زیرا از خاکستر یک کودتای خونین به پا خاسته و این دولت غیرقانونی ست؛ زیرا بر 

1. استراتژی و تاکتیک در اسالم، احمد نار، ترجمه ی ع. ابوطارق، ناشر: انجینر احمدشاه احمدزی، 1362 
2. تکافل مستضعفین در جهان اسالم، سیدمصطفی فاطمی، پیشاور: بی جا، 1363

3.از رژیم پوشالی تا دولت قانونی، سیدمحمد خیرخواه، ناشر: دفتر جمعیت اسالمی افغانستان، 1366

آنچه ادعا می کند استوار نیست. تهمت ها و شایعات رایج در آن زمانـ  همانند این که دولت زمین ها را 
از مردم گرفته و در میان طرفدارانش تقسیم می کندـ  در این کتاب نیز یافت می شوند. حزب اسالمی 
دو کتاب دیگر را علیه کمونیسم به پشتو و فارسی ترجمه کرد. کتاب نخست ترجمه ی پشتوی مزرعه ی 
حیوانات نوشته ی جرج ارول بود. رسول امین برای این کتاب زیرعنوان »د روسی کمونیسم هنداره«1 را 
انتخاب کرد. داستان هم که طبق معمول قرار است ما را با نظام استالینی و چرخه ی اعتبار و بی اعتباری 
رهبر انقالبی روبه رو سـازد. اثر دیگر ترجمه ی فارسـی کتاب »طبقه ی نوین؛ یک تحلیلی از سیسـتم 
کمونیستی«2 نوشته ی میلوان جیالس است. این کتاب سراسر نقد استالینیسم است و توانسته جوانب 
و نقایص نظام توتالیتری و دولت تک حزبی را به خوبی به نقد بکشد. اما نقدش از لنینیسم و شخص 
لنین و همچنین نگاهش به مارکسیسم به شدت سطحی و شعارزده است و مشخص است که نویسنده 
با مارکسیسم چندان آشنایی نداشته است. از تهییج کننده ترین رساله هایی که در میان مجاهدین مدام 
پخش و نشر می شد، کتاب »فلسفه ی جهاد در اسالم«3 بود. این کتاب راه بسیاری از مسلمانان را در 
کشـتار مسلمانان و غیرمسـلمانان هموار می ساخت و برای هر اقدام مسلمانی، هر حرکت جهادی، 
ارشـاد و تبلیغ و کار غیرمسـلحانه توجیحات دینی فراهم می سـاخت. نکته ی قابل توجه، استفاده از 
ادبیات انقالبی و حتی چپی برای تهییج جوانان جهت جهاد در راه خدا بود. من چند قطعه ی مشخص 
را در اینجا درج کرده ام تا هم آوایی و اشـتراک سـه انقالبی اسـالم گرا، یعنی سـیدقطب، حسن البنا و 

مودودی در تبیین چیزی به نام اسالم سیاسی و جهان گستر واضح تر شود:
موالنا ابواالعلی مودودی: »بنابراین واژه ی »مسـلمان« تعریفی است برای کسی که عضو حزب 
جهانی است. حزبی که اسالم طراح آن و سازمان دهنده ی جبهه ی انقالبیون آن است. این انقالبیون 
باید وسـیله ی پیاده کردن برنامه ی سـازنده ای باشند که اسالم آن را برای تجدید بنای جهان و ساختن 
جامعه ی توحیدی آورده است و جهاد عبارت است از مبارزه ی انقالبی با عوامل ضدانقالب که برای 

رسیدن به آن نتیجه ی عالی و غایت مطلوب وضع شده است.« ص 23
حسن البناء: »جهاد در لغت به معنی صرف آنچه در توانایی هست برای گفتار و عمل، و در شریعت 
اسالم با کفار و مشرکین مبارزه کردن است به صورت های گوناگون از قبیل زدن و کشتن آن ها، غارت 

کردن اموال شان، ویران ساختن معابدشان و شکستن بت های شان.« ص 109

ــندگان  ــه ی نویس ــاور: اتحادی ــن، پیش ــول امی ــه ی ع. رس ــارج ارول، ترجم ــداره، ج ــم هن ــی کمونیس ــارم؛ د روس ــاورو ف 1. د حن
افغانســتان آزاد، بی تــا

2. طبقــه ی نویــن؛ یــک تحلیلی از سیســتم کمونیســتی، میلــوان جیــالس، ترجمــه ی ج.ح ابراهیمــی، پیشــاور: اتحادیه ی نویســندگان 
آزاد، 1366 افغانستان 

ــه  3. فلســفه ی جهــاد در اســالم، ســیدقطب، حســن البنا و مــودودی، ترجمــه ی ســیدمحمود خضــری، الســالمیه: مطبعــه االصحاب
االســالمیه، 1984
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حسن البناء: »در حالی که چنین جهادی ـ که قید دفاعی ندارد ـ از طرف مسلمین آغاز می گردد. 
به شرط این که دعوت به کفار رسیده باشد، اگرچه آن ها با مسلمانان سر پیکار نداشته باشند. بر مقام 
رهبری اسالمی، در هر عصری از اعصار الزم است که هر سال یا دو سال یک بار گروه هایی را برای 
جهاد به »دارالحرب« بفرستند و بر امت اسالمی نیز الزم است خواست پیشوای خود را پاسخ مثبت 

گفته و از هر لحاظ خود را آماده ی پیکار نمایند.« ص 110
سـیدقطب: »اگر اسـالم قدرت های مخالف خود را در مجبور ساختن مردم به بندگی غیرخدا در 
مناطق مختلف جهان آزاد گذارده و اعالن آزادی بخش خود را به گوش آنان نرساند، آن ها هم با اسالم 
کاری نخواهند داشـت یا الاقل گاهی برای آن ها وضعی پیش می آید که بر اسـالم نتازند. ولی اسالم 
هرگـز زیـر بار این مطلب نرفته و می خواهد حتی در صورت گرفتن جزیه نیز مخالفین را تحت نفوذ 

خود درآورد.« ص 183
دولت کارمل و دوسـتان روسـی اش برای مقابله با این تحریکات که به ویژه در میان روستانشـینان 
هواخواهان بسیاری داشت، جدا از جنگ مسلحانه در برابر به قول خودشان »ارتجاع سیاه و امپریالیسم 
خونخوار«، تغییراتی نیز در مشی ح.د.خ.ا و ح.د.ا وارد کردند. کارمل خوب می دانست که مجاهدین از 
کجا تمویل می شوند، چطور مردم را به خود جذب می کنند و چرا حکومتش نزد اکثر مردم مشروعیت 
ندارد: »تذکر این نکته مهم است که انقالب ثور در کشوری رشد می یابد که اکثریت مردم آن را پیروان 
دین مقدس اسـالم تشـکیل می دهند. ارتجاع در داخل افغانسـتان و خارج از مرزهای آن هر کاری از 
دستش برمی آید کرده و می کند تا نفرت مسلمانان متدین را نسبت به انقالب و حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان برانگیزد. بنابراین، حزب مساعی جدیدی را به کار خواهد برد تا آرمان ها و اهداف عالی و 
شریفانه ی خود را به مسلمانان متدین و به درجه ی اول به زحمتکشان به درستی و به طور عمیق تفهیم 
نماید.«1 مساعی جدید شامل این موارد بود: »در سال 1981 قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن 
دولت از سفرهای زیارتی به مکه و کربال حمایت می کرد... به عالوه ، دروس مذهبی به مدت مجموع 
3 ساعت در هفته، جز برنامه ی درسی مکاتب و نیز برنامه ی دوره های مبارزه با بی سوادی قرار گرفت. 
تلویزیون نیز شـروع به پخش برنامه های مذهبی، به مدت یک سـاعت طی عصر کرد... اسـالم دین 
رسمی اعالن شد. در برخی مناطق که به داشتن نیروهای محافظه کار بیشتری شهرت داشت، اقدامات 
بیشتر در این جهت صورت گرفت و به عنوان مثال در هرات مشروبات الکلی ممنوع شد.«2 همچنین 
در سال 1362 جمعی از علمای دینی با تدویر یک سمینار به اصطالح »علمی« و مذهبی در پایتخت، 

1. اسناد و مدارک کنفرانس سرتاسری ح.د.خ.ا، ببرک کارمل، کابل: کمیته ی مرکزی حزب، 1360، ص 12
2. افغانســتان؛ جنــگ، سیاســت و جامعــه، آنتونیــو گیوســتوزی، ترجمــه ی اســداهلل شــفایی، تهــران: نشــر عرفــان، 1386، صــص 71 

و 72

دفاعیه ای را علیه مجاهدین ترتیب دادند. کتاب »حقیقت اسـالم در افغانستان«1 حاصل این سمینار 
است و در آن به شدت از اهداف و مرام های حزب دموکراتیک خلق افغانستان دفاع شده و در بخشی 
نیز به تشکیل »ریاست عمومی شئون اسالمی« اشاره شده است. سال بعد و با تشدید و گسترش جنگ 
مجاهدین، دولت رساله ی دیگری را زیر عنوان »تئوری علمی انقالبی پیرامون مسئله ی جنگ و صلح؛ 
پیشنهادات و ابتکارات اتحاد شوروی«2 به نشر سپرد. این رساله نیز همچون آثار دیگر دولت کارمل، 
بر حقانیت راه حزب و دوستی خدشه ناپذیر و بی پایان با شوروی پای می فشرد. پیشنهادات و ابتکارات 
شوروی نیز در این مبحث خالصه می شد که نه تنها تفاوت سوسیالیسم با امپریالیسم در این است که 
سوسیالیسم انسانی و عدالت محور است و امپریالیسم بازارمحور و غیرانسانی، که حتی تاریخ روابط 
شوروی با کشورهای گوناگون جهان نشان داده که این کشور، سرزمینی صلح جو و جنگ ستیز است 
و در مقابل، تاریخ معاصر روابط آمریکا با کشورهای جهان نشان از آن دارد که اقتصاد و سیاست این 
کشور بر اساس جنگ افروزی در جای جای جهان بنا یافته است. آخرین تالش کارمل برای مقابله با به 
گفته ی وی »اشرار و مرتجعین« برگزاری لویه جرگه ی جمهوری دموکراتیک افغانستان بود.3 در این 
لویه جرگه 1796 نفر از سراسر کشور به هدف مشورت با ج.د.ا درباره ی »راه مبارزه با اشرار« شرکت 
جستند. اسناد و بیانیه های جرگه نشان از همان روال معمول سنت برگزاری جرگه در افغانستان دارد: 
شعار به نفع حکومت مرکزی، حمله به مخالفان حکومت، دفاع از ارزش های نظام و نامه به این سفیر 
و آن دولـت و در آخـر سـازمان ملل متحد. بدین ترتیب کارمل هرگـز در برابر مجاهدین از مالیمت 
کار نگرفت و با کمک اقتدار حزب و قدرت ارتش، از جایگاه رهبر یک حکومت مشروع، مردمی و 

سازش ناپذیر صحبت کرد.

1. حقیقــت اســالم در افغانســتان، مجموعــه ی اســناد جرگــه و دومیــن کنفرانــس علمــا و روحانیــون ح.د.خ.ا، کابل: مطبعــه ی دولتی، 
1362

2. تئوری علمی پیرامون مسئله ی جنگ و صلح، کابل: شعبه ی تبلیغ، ترویج و آموزش کمیته ی مرکزی، 1363
3. لویه جرگه ی جمهوری دموکراتیک افغانستان، کابل: مطبعه ی دولتی، 1364



 حزب و ارتش  629

خدا، وطن، وظیفه

نجیب با این شعار کارش را آغاز کرد. ابتدا همانند کارمل مجاهدین را اشرار لقب می داد، از حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان به عنوان حزب طراز نوین کارگری یاد می کرد، ارتش را بزرگترین حافظ 
انقالب و میهن می دانسـت و بر دوسـتی ابدی افغانستان با شوروی تأکید می کرد: »مقدس ترین چیز 
یعنی دوسـتی با اتحاد شـوروی را تحریـف می نماییم در حالی که می دانیم بـدون آن زندگی برای ما 
ناممکن است. آیا معقول است که شاخه ای را که باالی آن نشسته ایم اره نماییم؟«1 اما سال بعد یعنی 
1366 پیشـرفت مجاهدین در جبهات جنگ و زمزمه ی خروج نیروهای شـوروی از افغانستان سبب 
شد تا لحن و موضع و استراتژی نجیب تغییر کند. در دومین کنفرانس سراسری ح.د.خ.ا چیزی را بیان 
می کند که پیش از آن کمتر کسی جرأت بیانش را داشت: »انقالب ما انقالب پرولتری و سوسیالیستی 
نیسـت و صرف نظر از آنچه که مخالفین می گویند، حزب ما حزب کمونیسـتی نیست.«2 مدتی پس 
از تجدیدنظر در اساسـنامه ی حزب و گنجاندن طرح مصالحه ی ملی در آن، در کنفرانس سراسـری 
متشبثین خصوصی، از تغییرات اساسی در نظام اقتصادی کشور صحبت می کند و می گوید که »بلی 
اگـر اسـتراتژی اقتصادی ما را در نظر می گیرید پس نقش عمده در رشـد عرصه هـای بنیادی اقتصاد 
ملی مانند عرضه ی انرژی، اسـتخراج معادن و غیره به سـکتور دولتی تعلق می گیرد، فعالیت سکتور 
دولتی ما دارای خصلت انحصاری نبوده و متوجه محدود ساختن سکتور خصوصی و سایر سکتورها 
نمی باشد.«3 در ادامه تأکید می کند که برداشتن کلیه ی موانع از پیش روی سکتور خصوصی، هدف 

1. وظایف تأخیرناپذیر حزب و قدرت دولتی، دکتر نجیب اهلل، کابل: مطبعه ی دولتی، 1365، ص 35
2. سالنامه ی افغانستان، کابل: مطبعه ی دولتی، 1366، ص 56

3. همان، ص 152

اصلی سیاست اقتصادی دولت است. سپس با فرارسیدن عید فطر، پیام عیدی اش را با عنوان »صلح 
برای هر خانه، صلح برای افغانسـتان« به مردم می رسـاند. اما در ضمن پیام، به تغییرات در سیاسـت 
اصالحـات ارضی اشـاره می کند و می گویـد که این تغییرات با درنظرداشـت »اصـول و ارزش های 
اسـالمی« و »حقـوق زمین داران و دهقانان بی زمین« رخ داده اسـت: »من چند مـاده ای از این فرمان 
را قرائـت می نمایم: زمینی که در سـال های انقالب در جریان اصالحـات ارضی و آب برای دهقانان 
بی زمین و کم زمین توزیع گردیده و امروز در آن کار می نمایند تا آخر در اختیار آن ها می ماند. اندازه ی 
مالکیـت زمیـن در ج.د.ا تـا 100 جریب زمین درجه اول یا معادل آن تعیین گردیده، با درنظرداشـت 
اسـتثنائات که در فرمان جداگانه ذکر گردیده اسـت، به خاطر ازدیاد محصوالت زراعتی و به مقصد 
 تحت آبیاری قرار می گیرند و به دولت 

ً
ازدیاد ثمرات کار در زمین های سـابق و زمین هایی که جدیدا

یا مالک خصوصی ارتباط می گیرند، بدون محدود کردن مساحت آن به ایجاد فارم های خصوصی و 
مختلط مکانیزه توسعه داده می شود. این فارم ها حق دارند که زمین به اجاره گیرند و کارگران زراعتی 
را استخدام نمایند؛ به شرطی که آن ها محصول اضافی خویش را بر اساس قرارداد به دولت بفرشند... 
به کلیه ی قشرهای دارای زمین به استثنای آنانی که در جریان اصالحات ارضی و آب از دولت زمین 
به دسـت آورده اند، با درنظرداشـت شرایط در چوکات قانون، حق فروش، خریدن، بخشش، اجاره و 
گروی داده می شـود.«1 به این ترتیب داسـتان پرپیچ وخم اصالحات ارضی به پایان می رسـد. دولت 
بی آن که این داستان را پایان یافته بداند، »وزارت زراعت و اصالحات ارضی« را به »وزارت زراعت« 
تبدیل می کند. اما تغییر و عقب نشینی کالن تر در جایی ست که به این نتیجه می رسیم که نجیب کل 
اعضای کنگره، شـورای مرکزی و کمیته های والیتی حزب دموکراتیک خلق افغانسـتان را بازیچه ی 
خود قرار داده است. چند ماه پس از تصویب بازبینی برنامه ی عمل حزب،2 در لویه جرگه ی 8 قوس 
1366ـ  که به هدف تصویب »قانون اساسی دموکراسی و مصالحه ی ملی« تدویر یافته بودـ  می گوید: 
»طوری که بارها اینجانب تذکر داده ام، اعالن سیسـتم چندحزبی در کشـور به مفهوم این اسـت که 
حزب دموکراتیک خلق افغانستان از اصول برنامه ی عمل خود که آن را در کنفرانس سراسری به اتفاق 
آرا تصویـب کرد، انصـراف می جوید.«3 بالفاصله در جمله ی بعدی می گوید که نباید گمان کنید که 

1. همان، ص 167
2. برنامه ی عمل 1366 خود به اندازه ی کافی ارتجاعی بود: 

سیستم نوین سیاسی سرشت ائتالفی دارد. ص 11
جبهه ی ملی و سیستم چندحزبی ایجاد می شود... حزب از انحصار قدرت صرف نظر می کند. ص 12

همکاری با تاجران. ص 23
عدم دخالت در نورم های خانوادگی. ص 30

برنامه ی عمل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، کابل: مطبعه ی دولتی، 1366
3. همان، ص 273
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سـازش ما به معنی تسـلیم شدن ماست. مشخص نیست که این سـازش چه نام دیگری می توانست 
داشته باشد. دولت مزدور ناتو نیز امروز به ما هشدار می دهد که مبادا تصور کنید سازش ما با طالبان به 
معنای تسلیم شدن ما به توحش و واپس گرایی ست. لویه جرگه و قانون اساسی 1366 نیز تمامی آنچه 
را که خواست نجیب بود، تک تک و ماده وار تدوین و تصویب کرد؛ از جمله به رسمیت شناختن حق 

مالکیت خصوصی، تجارت آزاد و پیش بینی ایجاد نظام دموکراسی پارلمانی.1 
پیرامون مصالحه ی ملی زیاد می دانیم و مطلب نیز زیاد نوشـته شـده اسـت. به طور مختصر باید 
گفت که این طرح در سال 1365 و پس از استعفای اجباری کارمل از کرسی منشی شورای مرکزی، 
به این شـورا عرضه شد. سـال بعد »کنفرانس سراسـری حزب دموکراتیک خلق افغانستان درباره ی 
مصالحه ی ملی«2 برگزار شـد. مهمترین موارد این کنفرانس عبارت بود از تعدیل در برنامه ی عمل 
ح.د.خ.ا، تحکیم وحدت میان گروه ها، تغییر و تعدیل در اساسـنامه ی ح.د.خ.ا، نظرسـنجی پیرامون 
طرح قانون اساسـی جدید و خوانش پیام هایی از احزاب سـازا و سـزا. همزمان حمید روغ کتابی زیر 
عنوان »مقدماتی بر: مسائل مصالحه ی ملی«3 نوشت و سازوکار این برنامه را مشخص تر ساخت و 
برای نخستین بار خطوط دولت را در برابر کسانی که حاضر است با آن ها مصالحه کند و آن هایی که 
به هیچ وجه با آن ها صلح نخواهد کرد، ترسیم کرد. این کتاب نشان می دهد که طرح مصالحه ی ملی 
 آن هایی را که دست از حمایت از امپریالیسم 

ً
ابتدا برای تمامی طرف های درگیر در جنگ نبوده و مثال

برندارند دربر نمی گرفته است. بسیاری همچون نجیب، مذاکرات ژنو را ادامه ی منطقی و ثمربخش 
برنامه ی مصالحه ی ملی می دانسـتند. از نتیجه ی مذاکرات ژنو هم دولت نجیب، هم سازمان ملل و 
هم دولت شوروی محتاطانه استقبال کردند. اما یکی از مهمترین مواد این مذاکرات که عدم مداخله و 
حمایت نظامی کشورهای آمریکا، شوروی، پاکستان و ایران بود،4 آن قدر نقض شد تا سرانجام به کلی 

و در عمل معاهده ی ژنو را از اعتبار ساقط کرد.  
 حفظ قدرت، این دولت 

ً
با تمام واپس گرایی های امانی دولت نجیب در جهت حفظ قدرت و صرفا

نتوانست جناح مقابل را راضی کند تا از جنگ دست بردارد و با وی وارد معامله شود. ذهنیت عموم 
مجاهدین چیزی بود که محمدهاشـم المجددی به »مناسـبت تقبیح تجاوز کمونیسـم در افغانستان 

1. تاریخ شورا در افغانستان، عبداهلل مهربان، کابل: مجلس سنای شورای ملی جمهوری افغانستان، 1368، ص 71
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اسـالمی« بیان داشـت: »]روس ها[ بعد از داوود، تره کی، حفیظ و ببرک که واضح و آشـکارا اعالن 
الحاد و اعتقاد کمونیسـتی را می کردند، ازبین بردند و امروز عروسـک دیگری را سـر ستیج آوردند تا 
رول حکمران را بازی کند و آنچه برایش تلقین می شود، آن را بازگو کند.«1 درباره ی مصالحه ی ملی 
و مذاکرات ژنو چنین نظری داشـتند: »روس ها سـعی ورزیده اند تا شکسـت نظامی خود را از طریق 
سیاست جبران کنند و قدرت های جهادی را از صحنه به دور کشانند و فیصله ی مجلس خودساخته ی 
جینوا را به نفع خود و حکومت دست نشانده ی خود در کابل انجام دهند و حق تعیین سرنوشت را از 
دست ما بازگیرند.«2 سپس با نزدیک شدن به موعد خروج نیروهای شوروی از افغانستان، مجاهدین 
بی پـروا بـه آنچه نجیب در کابـل پیش می برد، تصمیم گرفتند تا خودشـان حکومت تشـکیل دهند. 

حکومتی که به صورت ذیل سهمیه بندی شده بود: 
- سهم مجاهدین: 70 درصد
- سهم مهاجرین: 20 درصد

- سهم گروه های داخل افغانستان: 10 درصد3
سـرانجام به تاریخ 19 جون 1988 میالدی حکومت عبوری مجاهدین اعالن شـد. اما بالفاصله 
اختالف ها بر سر تشکیالت و سهمیه بندی وزارتخانه ها و ریاست های حکومت عبوری مجاهدین آغاز 
شد: »وقتی دیده می شود که این حکومت از طرف تنظیم های جهادی تمویل نگردیده و هر تنظیم امور 
تنظیم خود را به دست داشته و حتی در مجالس حکومتی اشتراک نمی ورزیدند، ثابت می گرداند که 
اشخاص دورو در کمین آن بوده اند تا این حکومت را از طریق بدنامی با سقوط روبه رو گردانند که خود 
برای استحکام آن تعهد بسته بودند.«4 اگر نگاهی به تعدد احزاب اسالمی مجاهدین بیاندازیم دالیل 

اختالف واضح خواهد شد: 
احزاب مستقر در پیشاور:

1- احزاب عنعنه گرا:
- محاذ ملی: پیر سیداحمد گیالنی
- نجات ملی: صبغت الله مجددی

- حرکت انقالب اسالمی: مولوی محمدنبی محمدی
2- احزاب اسالمی بنیادگرا:

- جمعیت اسالمی: برهان الدین ربانی
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2. اولین حکومت اسالمی افغانستان، مجموعه ی بیانیه ها و مصاحبه ها، پیشاور: 1368، ص 4
3. همان، ص 20
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- حزب اسالمی )خالص(: محمدیونس خالص
- حزب اسالمی )حکمتیار(: گلبدین حکمتیار

- اتحاد اسالمی: عبد رب الرسول سیاف
احزاب مستقر در ایران )احزاب تحت حمایت ایران(:

3- احزاب عمده:
- حرکت اسالمی: آیت الله محسنی

- سازمان نصر: شیخ عبدالکریم خلیلی
- پاسداران جهاد اسالمی: اکبری از ورس، شیخ قربان مشفق از تروغمن و زیدی از غزنی

4- احزاب کوچک:
- نهضت اسالمی افغانستان: رهبران جاغوری

- نیروی اسالمی افغانستان: سیدظاهر محقق از بهسود و هاشمی از سنگچارک
- دعوت اتحاد اسالمی افغانستان: از انگوره ی غزنی

- حزب اسالمی رعد افغانستان: قاری احمد مشهور به قاری یکدست
- جبهه ی متحد: متشکل از 4 گروه: روحانیت جوانان افغانستان با اسالم، اسالم مکتب توحید، 

اتحاد علما و جنبش مستضعفین اسالمی افغانستان
احزاب شیعه  )که از طرف ایران حمایت نمی شوند(:

1- شورای انقالبی اتفاق اسالمی: سیدبهشتی
2- سازمان مجاهدین مستضعفین افغانستان: سیدحسین جلریزی1

کمتر از یک ماه پس از خروج نیروهای شوروی )26 دلو 1367( مجاهدین در جنگ جالل آباد )16 
حوت 1367( شکست سختی خوردند و این شکست حتی سبب پیوستن برخی از جناح ها و گروه های 
مجاهدین به دولت مرکزی شد و شوروی را در کمک به دولت نجیب مصمم تر ساخت. اما سال بعد 
باز هم وضع دولت مرکزی خراب شد و نجیب در تنگنا قرار گرفت. در قوس 1368 شماری از افسران 
ارتش با کمک حزب اسالمی حکمتیار دست به کودتا زدند؛ اما این کودتای نظامی ناکام ماند. در 16 
و 17 حوت 1368 نیز شهنواز تنی از مقام های نظامی مورد اعتماد نجیب با همیاری حزب اسالمی 
دست به کودتا زد. نجیب این کودتا را نیز از سر گذشتاند و توانست پایه های حکومتش را ثابت نگه 
دارد. اما از سال 1369 دیگر بر وی مسلم شده بود که نمی تواند مجاهدین را در جنگ شکست دهد. 
وضع کابل و شهرهای بزرگ کشور به دلیل محاصره ی نظامی و بستن راه های مواصالتی وخیم بود و 

1. افغانستان در مطبوعات، رابرت کنفیلد، سال چهارم، شماره ی 11، 1368، صص 36 تا 39

شوروی ناتوان تر از آن بود که بتواند بیش از این از دولت نجیب پشتیبانی نظامی یا مالی کند. به نظر من 
سالنامه ی 1369 بدترین و ناامیدکننده ترین گزارش ها را درباره ی حزب دموکراتیک خلق افغانستان در 
دل دارد. نجیب در بیانیه ای با زیرعنوان »ح.د.خ.ا و مسئله ی قدرت دولتی« اظهاراتی را بیان می کند 
که شـاید امروز برای اکثر اعضای حزب مایه ی تأسـف باشـد: »در 7 ثور 1357 قیام افسران اردو، به 
پشتیبانی بالقوه و قاطبه ی مردم افغانستان به پیروزی رسید و در نتیجه ی آن قدرت سیاسی به ح.د.خ.ا 
انتقال یافت. تحول ثور به مثابه ی  سرآغاز دگرگونی های بنیادیـ  اقتصادیـ  اجتماعی، مورد پشتیبانی 
و استقبال اکثریت مردم قرار گرفت و آن ها را برای آینده ی بهتر امیدوار ساخت... از جانب دیگر بنا بر 
یک سلسله علل و عوامل، از جمله عقب ماندگی عمومی جامعه، سطح نازل پختگی سیاسی، درک 
 در 

ً
ناقص از جامعه و اوضاع بین المللی، حزب نتوانست واقعیت های عینی و تاریخی کشور را دقیقا

نظر گیرد. عدم طرح و تحقق سیاسـت متوازن خارجی، عدم طرح درسـت و معقول مسـئله ی نقش 
سیاسـی حزب و رابطه ی آن با خواسـت های جامعه و همچنان پیشـبرد یک سلسـله اصالحات توأم 
با عجله و شـتاب و جهش های مصنوعی از مراحل نرمال و ضروری انکشـاف اجتماعی، اقتصادی و 
 اتکا بر سیستم یک حزبی باعث شد تا حوادث در سمت نامطلوب انکشاف یابد.«1 همان طور 

ً
عالوتا

کـه دیده می شـود، نجیب به طور واضح دیگر 7 ثور را »انقالب« نمی دانـد و از »تحول ثور« و »قیام 
نیروهای نظامی« حرف می زند. همچنین به تطبیق اصالحات انقالبی با دید شک می نگرد و می گوید 
تاریخ حاکمیت حزب نشـان داده که این اصالحات عجوالنه و شـعارزده بوده اند. در ادامه درباره ی 
تجاوز شوروی به افغانستان چنین می گوید: »صرف نظر از چگونگی اتخاذ تصمیم درباره ی ورود قوای 
شوروی به افغانستان که تاریخ درباره ی آن قضاوت خواهد کرد، حقایق و انکشافات 12 سال گذشته 
به طور قانع کننده نشان داد که این امر با منافع ملی افغانستان مطابقت نداشت. با وصف آن که در ابتدا 
هدف ورود قطعات نظامی اتحاد شوروی دفع و طرد تجاوز خارجی اعالم شده بود، قوای شوروی به 

 وارد صحنه ی جنگ گردید.«2 
ً
تدریج عمال

1. سالنامه ی افغانستان، کابل: وزارت اطالعات و کلتور، 1369، صص 38 تا 40
2. همان، صص 41 و 41
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برنامـه و اساسـنامه ی حزب کمونیسـت )مائوئیسـت( 

افغانستان



پـس از تجـاوز ناتو به افغانسـتان یک انشـعاب بزرگ و سـازمان جدیـد دیگر از بدنـه ی احزاب و 
سـازمان های مائوئیسـتی افغانستان بیرون جهید. ابتدا حزب کمونیسـت )مائوئیست( افغانستان با 
ادعای بازگشـت به مرام شـعله ی جاوید و مبارزه در راه آرا و افکار اکرم یاری وارد میدان شـد. اما 
این میدان جایی بیرون از افغانسـتان و بیشـتر در اروپا قرار داشـت. یعنی بی آن که کسی در داخل به 
ویژه از میان مردم معمولیـ  آن هم در عصر رسـانه و ارتباطاتـ  آگاه شـود، گروهی در قاره ی اروپا 
و آمریـکا اعـالن وجود می کنند و این اعالن وجود را یک تحول تاریخی می دانند. انشـعاب بزرگ 
نیز جدایی سازمان انقالبی افغانستان از سازمان رهایی بود. سازمان انقالبی با این ادعا پا به میدان 
گذاشت که دیگر خط اپورتونیستی سازمان رهایی را دنبال نخواهد کرد و به مارکسیسم ـ لنینیسم 
ـ مائوئیسم وفادار خواهد ماند. بزرگترین نقد سازمان انقالبی بر سازمان رهایی، ان.جی.یو سازی 
سازمان رهایی برای کسب درآمد از منابع مالی کشورهای سرمایه داری، به ویژه کمک های آمریکا 
به افغانستان بود. پس از ظهور این دو حزب و سازمان برخی از احزاب و سازمان های خرد دیگر نیز 
سر بلند کردند؛ ادعای همه پاسداری از خط مارکسیسمـ  لنینیسمـ  مائوئیسم و دوری از اپورتونیسم 
اسـت. نکته ی قابل توجه این اسـت که این گروه ها برخالف شـخص اکرم یاری، دسـتاورد نظری 
 در نشریه ی شعله ی 

ً
 چیزهایی را بازگویی می کنند که عموما

ً
فلسفی یا جامعه شناختی ندارند و صرفا

 با جامعه ی خود درگیر نیستند و نمی توانند به طور 
ً
جاوید به نوعی تدوین شده بود. از آنجا که عمال

مستقیم با جوانان، طبقه ی متوسط یا کارگران و دهقانان در ارتباط باشند و روح زمانه و دغدغه ها، 
آسیب ها، پرسش ها و چالش های افغانستان کنونی را درک کنند و یا دست کم وجود این معضالت 
و سـؤاالت را به رسـمیت بشناسـند، هر روز بیـش از دیروز در مرداب درگیری هـای درون حزبی و 
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درون سازمانی فرو می روند.  
به هر حال در اینجا بدون تفصیل بیشتر برنامه و اساسنامه ی هر دو حزب و سازمان را تلخیص کرده 

و گنجانده ام تا مخاطب خود با مرام و تاکتیک و استراتژی این گروه ها آشنا شود. 

برنامه و اساسنامه ی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

برنامه و اساسـنامه ی حزب کمونیسـت )مائوئیسـت( افغانسـتان محصولی از مبارزات طوالنی جنبش 
کمونیسـتی بین المللی و ثمره ی بزرگ مبارزات جنبش کمونیسـتی کشـور و دسـتاورد جانفشـانی های 
شـهدای این جنبش اسـت. در شـرایطی که امپریالیسـت ها گردباد شـوم تهاجم و تجاوز علیه خلق ها و 
پرولتاریای جهان به راه انداخته و افغانستان را به یکی از مراکز این گردباد تبدیل کرده اند، آغاز و پیشرفت 
پروسه ی وحدت جنبش کمونیستیـ  مارکسیستیـ  لنینیستیـ  مائوئیستی افغانستان، تدویر کنگره ی 
وحدت و تأمین وحدت این جنبش در یك حزب کمونیست واحد، که برنامه و اساسنامه ی حزب کمونیست 
)مائوئیست( افغانستان تبلور برجسته ی آن است، یك ضد حمله کمونیستی اصولی شجاعانه و مناسب 

به شمار می رود. 
 اینك به روشنی پیدا است که شعله ی بر افروخته شده توسط پیشروان ما و در پیشاپیش آن ها رفیق 
شـهید اکرم یاری، نه تنها در زیر »خاکسـتر جاوید« مدفون نگردیده اسـت، بلکه با گذار از پیچ و خم های 
فراوان، علیرغم تحمل بزدلی ها، انحرافات، خیانت ها و ارتداد بسیاری از رفقای نیمه راه و دشمن شاد و 
وارد آمدن صدمات و ضربات بی شماری بر پیکر آن، فروزان تر از پیش برافروخته و مشتعل است و می رود 

تا بر خرمن هستی دشمنان آتش افگند، آتش بزرگ، آتش عظیم. 
 برنامه و اساسنامه ی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان، درفش مستقل پرولتاریای جهانی 
در سـنگر مبـارزات ملـی و طبقاتـی کشـور در خـون خفتـه ی مـا و یگانـه درفش تـا به آخـر انقالبی در 
افغانستان است کمونیست های انقالبی در کشور فقط و فقط با رزمیدن زیر این درفش سترگ است 
کـه می تواننـد وظایـف و مسئولیت های شـان را در قبـال انقالب جهانـی و انقالب افغانسـتان به نحو 
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اصولی و شایسته ادا نمایند. 

برنامه ی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان
 حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان، حزب سیاسی پرولتاریا و پیشاهنگ پرولتاریا در کشور است. 
برنامه ی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان که بیان مرام های پرولتاریایی بین المللی و مرام های 
پرولتاریایی افغانسـتان به مثابه ی بخشی از پرولتاریای جهانی اسـت و اساس موجودیت و پایه ی وحدت 
حزب را می سازد، ایدیولوژی راهنمای اندیشه و عمل، برنامه ی سیاسی و مشی استراتژیك مبارزاتی آن 

را در بر می گیرد.
 ایدیولوژی راهنمای اندیشه و عمل حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان، مارکسیسمـ  لنینیسم 
ـ مائوئیسـم اسـت کـه ایدیولوژی و علم انقـالب پرولتاریای جهانی و یگانه ایدیولـوژی انقالبی، علمی و 
رهایی بخش در جهان می باشد. مارکسیزمـ  لنینیسمـ  مائوئیسم اساس ایدیولوژیك برنامه ی سیاسی و 

مشی استراتژیك مبارزاتی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان را می سازد. 
 برنامه ی حد اقل و حداکثر حزب کمونیسـت )مائوئیسـت( افغانسـتان عبارت است از انجام انقالب 
دموکراتیك نوین و استقرار دیکتاتوری دموکراتیك خلق، گذار به انقالب سوسیالیستی در کشور و ادامه ی 
انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا از طریق برپایی و پیشبرد انقالبات فرهنگی متعدد و پیش روی به سوی 

ایجاد جامعه ی کمونیستی جهانی.
 در شـرایط فعلی دفع تجاوز امپریالیسـتی به سرکردگی امپریالیست های آمریکایی و سرنگونی رژیم 

دست نشانده وظیفه ی عمده ی انقالب دموکراتیك نوین را تشکیل می دهد.
 مشی استراتژیك مبارزاتی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان برای دفع تجاوز و قطع سلطه ی 
امپریالیسـت ها از کشـور و سـرنگونی دولت ارتجاعی، برپایی و پیشـبرد جنگ خلق اسـت. جنگ خلق، 
جنگ توده های مردم، عمدتًا دهقانان تحت رهبری طبقه ی کارگر از طریق حزب پیشاهنگ پرولتری 
است. جنگ خلق، جنگ طوالنی و متکی بر ایجاد، تحکیم و گسترش مناطق پایگاهی انقالبی است. 
این جنگ از راه محاصره ی شهرها از طریق دهات و تصرف شهرها، به طرف پیروزی سرتاسری پیش 

می رود.
 در شرایط کنونی، برپایی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی انقالبی و مردمی، شکل مشخص برپایی و 

پیشبرد جنگ خلق را می سازد.

انقالب افغانستان
جامعه ی مستعمرهـ  نیمه فئودال و تضادهای طبقاتی و اجتماعی آن

جامعه ی افغانسـتان یك جامعه ی مسـتعمرهـ  نیمه فئودال اسـت. مناسـبات تولیدی مسـتعمراتیـ  
نیمه فئودالی، مناسبات تولیدی حاکم برین جامعه است. تضاد اساسی درین جامعه، تضاد میان نیروهای 
مولده و مناسبات تولیدی حاکم مستعمراتیـ  نیمه فئودالی است. این تضاد اساسی در تضادهای بزرگی 
مستقیمًا انعکاس یافته و متبلور می گردد که هر یکی می تواند در مراحل مختلف تکامل جامعه به حیث 

تضاد عمده ی جامعه تبارز نماید. این تضادهای بزرگ عبارتند از:
1- تضاد ملی خلق ها و ملیت ها با قدرت های امپریالیستی:

 در شرایط فعلی افغانستان، که کشور تحت اشغال قوت های اشغالگر آمریکایی و متحدین شان قرار 
دارد، تضـاد ملـی بـا قدرت های امپریالیسـتی به صورت تضاد ملی تمامی خلق ها و ملیت های کشـور با 
اشـغالگران امپریالیسـت و خائنین ملی دست نشانده ی شـان، تضاد عمده ی جامعه محسوب می گردد. 
تضاد ملی با قدرت های امپریالیستی ای که مستقیمًا در اشغال افغانستان دست ندارند، علیرغم این که 
فعاًل تمامی امپریالیست ها در مورد افغانستان عمدتًا با هم تبانی دارند، نسبت به تضاد ملی با قدرت های 

اشغالگر ضعیف بوده و از نقش عمده ای برخوردار نمی باشند:
2- تضاد میان توده های مردمان کشور و طبقات حاکم فئودال و بورژواکمپرادور:

 آن بخش از فئودال ها و بورژواکمپرادورها که در خدمت اشغالگران قرار داشته و جزء خائنین ملی 
محسوب می گردند، در سمت امپریالیست های اشغالگر قرار داشته و به تبعیت از آن ها در یك جهت تضاد 
عمده قرار دارند. اما تضاد میان توده های مردمان کشور و آن بخش از فئودال ها و بورژواکمپرادورهایی 

که در خدمت اشغالگران قرار ندارند، از عمدگی برخوردار نبوده و نقش تابع و درجه دوم دارند.
3- ضـاد میـان دسـته بندی های ارتجاعـیـ  عمدتـًا بـه شـکل دو دسـته بندی ارتجاعـی مربـوط به 

امپریالیست های آمریکایی و روسی:
 این تضاد انعکاس دهنده ی منافع متضاد بخش های مختلف طبقات فئودال و بورژواکمپرادور و در 
عین حال انعکاس دهنده ی تضاد میان قدرت های مختلف امپریالیسـتی در افغانسـتان اسـت. در حال 
حاضر با وجودی که تبانی به جنبه ی عمده مناسـبات میان این دو دسـته بندی ارتجاعی مبدل گردیده 
است؛ اما، تضاد میان آن ها به عنوان یکی از تضادهای بزرگ جامعه همچنان وجود دارد و از عملکرد 
شدیدی برخوردار است. تا زمانی که نیمه فئودالیسم و بورژوازی کمپرادور بر حیات اقتصادی و سیاسی 
جامعه مسلط باشد، رقابت تبهکارانه و کشمکش سبعانه بر سر چپاول و غارت توده ها میان بخش های 
مختلـف آن هـا ادامـه خواهـد داشـت. تضـاد میـان دسـته بندی های ارتجاعی صرفـًا به تضاد میـان دو 
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دسته بندی ارتجاعی مربوط به امپریالیست  های آمریکایی و روسی محدود نمی گردد. در واقع تضادهای 
مهمی نیز میان بخش های مختلف دو دسته بندی متذکره وجود دارد.

 دو تضاد اجتماعی مهمی که به تضاد های بزرگ فوق مرتبط بوده، از آن ها منشأ گرفته و در نهایت 
توسط آن ها معین می گردند و به نوبه ی خود بر آن ها تأثیرات جدی می گذارند عبارتند از:

تضاد میان زنان و شؤنیزم مردساالر:
 این تضاد با وجودی که با تضادهای ملی و طبقاتی فرق داشته و اسلوب حل آن نیز متفاوت است؛ 
اما، در هر حال موجودیت آن یك مسئله ی مهم در جامعه ی مستعمرهـ  نیمه فئودال افغانستان شمرده 
می شـود. مسـئله ی سـتم بر زنان نباید به مثابه ی یك قضیـه ی غیر مهم و فرعی تلقی گـردد، زیرا که از 
یك جانـب بـه محرومیـت نصف نفوس جامعـه از حقوق اجتماعی و فردی مربوط اسـت و از جانب دیگر 
مناسبات غیر انسانی مرتبط با آن، جامعه را به نحو بسیار عمیق وگسترده از خانوادهـ  که کوچکترین سلول 
ثر می نماید و به مثابه ی یك عامل مهم در 

ُ
جامعه است تا گستره های وسیع اجتماعیـ  به صورت منفی متأ

حفظ و استحکام مناسبات مستعمراتیـ  نیمه فئودالی نقش بازی می کند.
1- تضاد میان ملیت های تحت ستم و شؤنیزم طبقات حاکمه ی ملیت پشتون:

 گرچـه در شـرایط فعلـی افغانسـتان که تضاد ملی با اشـغالگران امپریالیسـت تضاد عمـده ی جامعه 
محسوب می گردد، تضاد میان ملیت های تحت ستم و شؤنیزم طبقات حاکمه ی ملیت پشتون نمی تواند 
بسـیار شـدید و حاد باشـد. اما، در اثر سیاسـت های فریبکارانه ی امپریالیسـت های اشـغالگر که در عین 
تکیه ی عمده روی شؤنیزم پشتون، مرتجعین سایر ملیت ها را نیز مورد نوازش قرار می دهند، از یك جانب 
و خودفروشی های شؤنیست های پشتون و مرتجعین غیر پشتون که هر یکی از طریق خوش خدمتی به 
امپریالیست ها برای دستیابی به امتیازات بیشتر می کوشند از جانب دیگر، مسئله ی ملیت ها در افغانستان 

کماکان حاد است و تأثیرات مهمی بر اوضاع کشور می گذارد.
مضمون و وظایف انقالب

خصلت مستعمرهـ  نیمه فئودال جامعه، مناسبات تولیدی مستعمراتیـ  نیمه فئودالی حاکم بر جامعه و 
تضادهای طبقاتی و اجتماعی ناشی ازین مناسبات و خصلت، مضمون و وظایف مرحله ی فعلی انقالب 
افغانسـتان را معین می نماید. انقالب افغانسـتان به مثابه ی یك تحول سیاسـی، اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی بنیادی، در مرحله ی فعلی باید نظام مسـتعمراتی ـ نیمه فئودالی را سـرنگون نماید و خصلت 

جامعه را در جهت کسب استقالل و آزادی حقیقی و تأمین منافع خلق های کشور از اساس تغییر دهد.
 وظیفـه ی عمـده ی ایـن انقالب در شـرایط فعلی، دفع و طرد اشـغالگران امپریالیسـت، سـرنگونی 
رژیم دست نشـانده و کسـب اسـتقالل و آزادی حقیقی برای کشور و مردمان کشور است. وظایف بزرگ 

سه گانه ی این انقالب در مرحله ی فعلی عبارتند از: قطع سلطه ی امپریالیسم، سرنگونی نیمه فئودالیسم 
و مصـادره ی سـرمایه ی کمپـرادور. مرتبط با این وظایـف بزرگ، دو وظیفه ی مهـم اجتماعی دیگر این 
انقالب، یکی سرنگونی شؤنیسم ملی و ستمگری ملی و تأمین حق تعیین سرنوشت برای تمامی ملیت ها 
اسـت و دیگری سـرنگونی شؤنیسم مردساالر نیمه فئودالی در راسـتای رفع کامل ستم بر زنان و تأمین 
تساوی کامل میان زنان و مردان. بدین صورت انقالب افغانستان در مرحله ی فعلی دارای مضمون ضد 

امپریالیستیـ  ضد ارتجاعی بوده و انقالبی است ملیـ  دموکراتیک.
 ملی به خاطری که کسب استقالل و آزادی ملی از دست امپریالیسم یکی از وظایف بزرگ آن است. 
ملی به خاطری که مصادره ی سرمایه ی کمپرادور یعنی سرمایه ی انحصاری وابسته به امپریالیسم یکی 
از وظایف بزرگ آن است. ملی به خاطری که سرنگونی شؤنیسم طبقه ی حاکمه ی ملیت پشتون و تأمین 
حق تعیین سرنوشت برای تمامی ملیت های کشور یکی از وظایف مهم اجتماعی آن محسوب می گردد. 
دموکراتیـك به خاطـری کـه سـرنگونی نیمه فئودالیسـم یکـی از وظایف بـزرگ آن محسـوب می گردد. 
دموکراتیك به خاطری که سرنگونی شؤنیسم مردساالر نیمه فئودالی، یکی از وظایف اجتماعی مهم آن 

است.
 جهت گیری انقالب 

با وجودی که انقالب افغانستان در مرحله ی کنونی یك انقالب بورژواـ  دموکراتیك است، اما با انقالب 
بـورژواـ  دموکراتیـك طرازکهـن دو فرق کیفی دارد: یکی این که در این انقالب مبارزه علیه امپریالیسـم 
برای حصول استقالل و آزادی ملی بر وظایف انقالب بورژواـ  دموکراتیك افزوده شده و یکی از وظایف 
بزرگـ  و در مرحله ی فعلی عمده یـ  انقالب را تشکیل می دهد. دیگر این که سرنگونی نیمه فئودالیسم و 
ریشه کن کردن اساسی آن با مبارزه ضد امپریالیستی و از میان بردن بورژوازی کمپرادور قویًا در پیوند قرار 
گرفته است. بورژوازی ملی ناتوان تر از آن است که مسئولیت پیشبرد و به فرجام رساندن این انقالب را بر 
عهده گیرد. بورژوازی کمپرادور، که نابودی اش یکی از وظایف بزرگ انقالب است، به خاطر پیوندها و 
وابستگی هایش به امپریالیسم و نیمه فئودالیسم، نه خواست پیشبرد انقالب را دارد و نه توانش را و مهمتر 
از همه، این که خودش دشمن انقالب محسوب می گردد. بنا به این دالیل است که این انقالب، مانند 

انقالبات بورژواـ  دموکراتیك طرازکهن، نمی تواند دارای جهت گیری سرمایه دارانه باشد. 
 اصواًل در عصر حاضر که سیستم امپریالیستی برتمام جهان مسلط است و نظام سرمایه داری خود 
آماج انقالب جهانی اسـت، انقالب ملیـ  دموکراتیك در کشـور تحت سلطه ی مستعمرهـ  نیمه فئودالی 
مثل افغانستان باید در جوهر خود یك انقالب ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی تا به آخر باشد. چنان چه 
تحوالت ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی توسط انقالب تا به آخر دنبال نگردد، حتی یك انقالب پیروزمند 
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در فرجام فقط وفقط تغییراتی در درون سیستم به وجود می آورد و سلطه ی امپریالیسم و ارتجاع در اساس 
پا برجا می ماند. 

 انقالب ملیـ  دموکراتیك افغانستان زمانی می تواند یك انقالب ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی تا به 
آخر محسوب گردد که جزء جدایی ناپذیری از انقالب جهانی ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی پرولتاریا و 
خلق های جهان باشد. چنین انقالبی نه تنها مستلزم برچیدن سلطه ی امپریالیسم و ارتجاع از افغانستان 
است، بلکه دارای جهت گیری علیه کل سیستم مسلط جهانی نیز باید باشد. بدین جهت نیز انقالب ملی 
ـ دموکراتیك افغانستان نمی تواند دارای جهتگیری سرمایه دارانه باشد. در واقع در عصر حاضر و تحت 
شـرایط بین المللی حاکم و مسـلط موجود، زمینه ای برای رشد مستقل سـرمایه داری در کشوری تحت 

سلطه، مستعمرهـ  نیمه فئودال مثل افغانستان وجود ندارد.
 با وجودی که نمی توان انقالب افغانستان را در مرحله ی کنونی یك انقالب سوسیالیستی محسوب 
کرد؛ اما باید راه را برای انقالب سوسیالیستی هموار ساخت1. چنین انقالبی نه یك انقالب دموکراتیك 

تیپ کهن، بلکه یك انقالب دموکراتیك تیپ جدید، یعنی انقالب دموکراتیك نوین است. 
 انقالب دموکراتیك نوین افغانسـتان حلقه ای از حلقات انقالبات ضد امپریالیسـتی و ضد ارتجاعی 
خلق های تحت سلطه و بخشی از انقالب جهانی پرولتاریایی است و در خدمت آن قرار دارد. این انقالب با 
وجودی که ملیـ  دموکراتیك است، اما دارای جهت گیری انترناسیونالیستیـ   سوسیالیستیـ  کمونیستی 
می باشد، آن چنان که نادیده گرفتن این جهت گیری در واقع جز انکار خود انقالب چیز دیگری نمی تواند 

به حساب آید. 
 جهت گیری سوسیالیستی انقالب دموکراتیك نوین اساسًا به این معنی است که این انقالب مرحله ی 
اول یك انقالب دو مرحله ای است، که بعد از به فرجام رسیدن، بالفاصله به مرحله ی دوم یعنی انقالب 
سوسیالیسـتی گذر می نماید. در عین حال، جهت گیری سوسیالیسـتی انقالب دموکراتیك نوین به این 
معنی نیز هسـت که این انقالب از همان ابتدا عناصر و گرایشـات سوسیالیسـتی را در خود نهفته دارد و 

هر قدر پیش برود این عناصر و گرایشات تقویت و گسترش می یابند. این عناصر و گرایشات عبارتند از:
- رهبری طبقه ی کارگر بر انقالب و تقویت و گسترش این رهبری در جریان پیشرفت انقالب؛

- تشـویق و سـازماندهی توده هـا بـرای پیشـبرد فعالیت های اقتصادی دسـته جمعی و ایجاد سـای 
اقتصادی دسته جمعی در عرصه ی تولید و توزیع؛

-  مبارزه برای نابودی بورژوازی کمپرادور به مفهوم بورژوازی بزرگ؛
- انقالب دموکراتیك نوین دارای خصلت متضاد و گذرا است. این انقالب از یك جانب انقالب بورژوا 

1. اصل: سازد

دموکراتیك است و از جانب دیگر باید راه را برای انقالب سوسیالیستی باز نماید.
 انقـالب ارضـی کـه مالکیت ارضی نیمه فئودالـی را از میان می برد، یك انقالب بورژوایی اسـت و در 
چـوکات مالکیـت فردی و خصوصی انجام می یابد. این انقالب زمینه ی رشـد سـرمایه داری را مسـاعد 
می سـازد. امـا، از آنجایـی که این انقالب تحت رهبری پرولتاریا صـورت می گیرد، اتحاد محکمی میان 
پرولتاریـا و دهقانـانـ  بـه ویـژه دهقانان فقیـر و میانه حالـ  به وجـود می آورد و این امر زمینه های بسـیار 
مسـاعدی بـرای ایجـاد تحوالت سوسیالیسـتی در دهـات به وجود مـی آورد و انقالب ارضـی را گرایش 

سوسیالیستی می بخشد. 
 انقالب دموکراتیك نوین از همان مراحل اولیه ی ایجاد پایگاه های انقالبی در روستاها، فعالیت های 
اقتصادی کلکتیو و ایجاد سـای اقتصادی کلکتیو زحمتکشـان را تشـویق نموده و به صورت داوطلبانه 
سازماندهی می نماید. بدین ترتیب عناصر اقتصاد سوسیالیستی در متن اقتصاد دموکراتیك نوین، در مقابل 

شکل های فردی و خصوصی تولید و توزیع، ایجاد گردیده و پرورش می یابد. 
 انقالب دموکراتیك نوین سرمایه داری را در کل از میان نمی برد و برای سرمایه  داران ملی )متوسط( 
اجازه ی فعالیت داده و تا حدودی و برای مدت معینی به آن ها اجازه رشـد نیز می دهد. اما، این انقالب 
بورژوازی کمپرادور را سرنگون کرده و سرمایه ی کمپرادوری را مصادره می نماید. این اقدام از یك جانب 
به معنی مبارزه علیه سرمایه ی وابسته به امپریالیسم است و خصلت دموکراتیك دارد و از جانب دیگر به 

معنی مبارزه علیه سرمایه ی بزرگ است و خصلت سوسیالیستی دارد. 
 هدف غایی و دورنمای عالی انقالب، رسیدن به جامعه ی جهانی بی طبقه ی کمونیستی است. برای 
پیشروی درین مسیر انقالبی، تنها سرنگونی نیمه فیودالیسم و بورژوازی کمپرادور و از میان بردن مالکیت 
خصوصی فئودالی و مالکیت بورژواکمپرادوری کافی نیست، بلکه به دنبال آن، سرنگونی بورژوازی و از 
میان بردن مالکیت خصوصی سرمایه داری در کل از طریق انقالب سوسیالیستی نیز الزم است. برای 
گذار به برنامه ی حداکثر یعنی انقالب سوسیالیستی و حرکت به سوی کمونیسم جهانی، عبور از مرحله ی 
اول انقالب یعنی انقالب دموکراتیك نوین، در شرایط یك کشور مستعمرهـ  نیمه فئودال مثل افغانستان 
ضروری اسـت. اما پس از آن که این انقالب به سـرانجام رسـید و پرولتاریا و متحدینش قدرت سیاسـی 

سرتاسری را کسب کردند، گذار به انقالب سوسیالیستی آغاز می گردد.
 رهبری طبقه ی کارگر بر انقالب دموکراتیك نوین، پذیرش این رهبری توسط سایر طبقات مردمی 
و تثبیت آن در جریان پیشـرفت انقالب در سـطح کل جامعه، دولت انقالبی نوین را به مثابه ی شـکلی از 
دیکتاتوری پرولتاریا قادر می سـازد که اهرم های کلیدی سیاسـت، اقتصاد، فرهنگ و امور اجتماعی را 
به دست گیرد و جامعه را به طرف انقالب سوسیالیستی رهنمون گردد. از آن پس وظایف باقیمانده ی ملی 
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و دموکراتیك انقالب در چوکات عمومی انقالب سوسیالیستی حل وفصل می گردد.
نیروهای محرکه انقالب

توده های وسیع خلق های کشور یعنی کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی )متوسط(، 
مجموعًا نیروهای محرکه ی بزرگ انقالب دموکراتیك نوین افغانسـتان را تشـکیل می دهند. کارگران، 
دهقانان فقیر و میانه حال و اقشار پایینی و متوسط خرده بورژوازی که مورد استثمار شدید قرار گرفته و در 
فقر فوق العاده و محرومیت شـدید از حقوق سیاسـی، فرهنگی و اجتماعی به سر می برند و مورد تعدی، 
اجحاف و سـتم شـدید قرار می گیرند، نیروهای محرکه ی اسـتوار انقالب دموکراتیك نوین می باشـند. 
دهقانـان مرفه، قشـر باالیی خرده بـورژوازی و بورژوازی ملی نیز نیروهای محرکه ی انقالب محسـوب 
می گردند، ولی با نااستواری و تزلزل مختص به خودشان در پیشبرد امر انقالب. این طبقات و اقشار هر 
کدام از دید منافع و بر اسـاس وضعیت خاص خودشـان در پیشـبرد این انقالب ذینفع اند و از پیروزی آن 

سود می برند.
 موقعیت این اقشـار و طبقات در رابطه با انقالب یکسـان نیسـت. دهقانان نیروی عمده ی انقالب 
هسـتند، در حالـی که طبقـه ی کارگر نقش رهبری درانقـالب را برعهده دارد. در جامعه ی مسـتعمرهـ  
نیمه فئودال افغانستان که تولید نیمه فئودالی بر جامعه مسلط است، طبقه ی دهقان، طبقه ی مولد عمده 
محسوب می گردد و بخش عمده ی نفوس کشور را تشکیل می دهد. انقالب دموکراتیك نوین نه تنها از 
لحاظ این که یك انقالب ضد فئودالی است، بلکه از لحاظ این که یك انقالب ضد امپریالیستی و همچنان 
به تبعیت از خصایل بزرگ انقالب، یك انقالب ضد شؤنیستی است، نیز یك انقالب دهقانی محسوب 

می گردد، زیرا که در آخرین تحلیل مسئله ی ملی یك مسئله ی دهقانی است.
 انقـالب ارضـی کـه محور اصلی انقالب دموکراتیك نوین در کل اسـت، قبل از همه انقالبی اسـت 
در جهـت تأمیـن منافـع علیای توده هـای دهقانی. بدین جهـت، دهقانان مقدم بر هر طبقه و قشـری از 
پیشروی و پیروزی انقالب دموکراتیك نوین بهره مند می شوند. در جنگ مقاومت انقالبی و مردمی علیه 
امپریالیسـت های اشغالگر و رژیم دست نشانده شـان، به مثابه ی یك جنگ توده ای، دهقانان باید نیروی 
عمـده ی رزمنـده را تشـکیل دهند. بـدون تحقق این امر، جنـگ مقاومت مردمـی و انقالبی یك جنگ 
توده ای نخواهد بود و امکان پیروزی نخواهد داشت. بناًء به همین دالیل دهقانان نیروی عمده انقالب 

دموکراتیك نوین بوده و پیشبرد انقالب عمدتًا برعهده ی آنان قرار دارد.
 انقالب دموکراتیك نوین در جوهر خود یك انقالب ضد امپریالیسـتی و ضد ارتجاعی پیگیر اسـت. 
دهقانـان بـا وجـودی که نیـروی عمده ایـن انقالب محسـوب می گردند، بنـاًء با خصایـل ذاتی طبقاتی 
خـود نمی تواننـد رهبـری چنین انقالبی را برعهـده بگیرند. همچنان واضح اسـت که بـورژوازی ملی و 

خرده بورژوازی هرگز قادر نخواهند بود، انقالب را به صورت درست و اصولی آَغاز نمایند و تا به آخر پیش 
ببرند، زیرا که در نهایت بندهای مشترك قوی و یا ضعیفی با مالکیت خصوصی سرمایه دارانه یعنی عنصر 
عمده  ی مناسـبات تولیدی امپریالیسـتی حاکم بر جهان دارند و قادر نیسـتند علیه کل سیسـتم جهانی 
موجود جهت گیری نمایند. این طبقات قادر نیستند از مرزهای سیستم مسلط سرمایه داری امپریالیستی 

جهانی فراتر روند.
 مرتبط با نیروهای محرکه ی طبقاتی و بزرگ انقالب، دو نیروی محرکه ی اجتماعی و مهم انقالب 
که از نیروهای محرکه ی طبقاتی انقالب منشاء گرفته و در نهایت توسط آن ها معین می گردند، عبارتند 
از: مبارزات زنان برای کسب رهایی از ستم جنسی شؤنیسم مردساالر و مبارزات ملل تحت ستم برای 

رهایی ملی از ستم ملی شؤنیستی. 
 آن زنان معدودی که جزء رژیم دست نشانده بوده و در خدمت امپریالیست های اشغالگر قرار دارند و 
برنامه های آن ها را پیش می برند، از لحاظ سیاسی موقعیت خائنین ملی بورژواکمپرادور را دارند. همچنان 
آن نیروها و شـخصیت های مربوط به ملیت های تحت سـتم که بخشی از رژیم دست نشانده را تشکیل 
می دهند و در جرگه ی خائنین ملی خادم و خدمتگزار امپریالیست های اشغالگر و اجراکنندگان برنامه های 
آن ها شاملند، از لحاظ سیاسی طبقات فئودال و بورژواکمپرادور را نمایندگی می نمایند. اما، زنان مربوط 
به اقشار و طبقات مردمی و همچنان توده های مردمان ملیت های تحت ستم، عالوه از محرکات ملی و 
طبقاتی مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع، دارای محرکات اجتماعی جنسی و ملیتی مبارزه علیه شؤنیسم 
جنسی و شؤنیسم ملی برای رهایی ازستم شؤنیستی مردساالر و ستم ملی شؤنیستی هستند، محرکات 
اجتماعی جنسی و ملیتی ای که، عوامل مهمی در خدمت به تقویت صف بندی نیروهای محرکه ی ملی 

و طبقاتی انقالب و به پیش سوق دادن کل پروسه ی انقالب محسوب می گردند. 
 سه سالح انقالب:

 انقـالب عملیـه ای اسـت آگاهانه. بدون سـازماندهی و رهبری توده های مـردم و در یك کالم بدون 
در دسـت داشـتن سـالح های مورد نیاز انقالب، برپایی، پیشـبرد و به فرجام رسـاندنش ممکن نیسـت. 

سالح های مورد نیاز برای انقالب دموکراتیك نوین افغانستان عبارتند از:
1- حزب کمونیست؛

2- ارتش توده ای؛
3- جبهه ی متحد ملی.
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1- حزب کمونیسـت: حزب کمونیسـت، حزب سیاسی پرولتاریا و پیشاهنگ پرولتاریا در افغانستان 
است. رهبری طبقه ی کارگر بر انقالب دموکراتیك نوین افغانستان به طور مجموعی و بر مقاومت ملی 
مردمی و انقالبی در مرحله ی کنونی، از طریق رهبری حزب کمونیست بر این انقالب و مقاومت تأمین 
می گردد. حزب کمونیست اساسی ترین سالح مبارزاتی انقالب دموکراتیك نوین محسوب می شود. در 
واقع همین حزب اسـت که باید ارتش توده ای )دومین سـالح مبارزاتی انقالب دموکراتیك نوین( را به 
وجود آورده و رهبری و هدایت نماید و همچنان جبهه ی متحد ملی )سـومین سـالح مبارزاتی انقالب 
دموکراتیك نوین( را سازماندهی و رهبری کند. بدون حزب کمونیست، نه ارتش توده ای می تواند به وجود 
آید و نه جبهه ی متحدی که تبلوری از اتحاد اقشـار و طبقات مختلف خلق های کشـور در مبارزه علیه 

امپریالیسم و ارتجاع، در مقطع کنونی عمدتًا علیه اشغالگران امپریالیست و دست نشاندگان شان، باشد. 
2- ارتش توده ای: لزوم بکاربرد قهر انقالبی، اصلی عام در انقالبات تمامی کشورهای جهان است 
و اسـتراتژی مبارزاتـی جنگ خلق، اسـتراتژی جهان شـمول بـرای تمامی انقالبـات دموکراتیك نوین و 
انقالبات سوسیالیسـتی محسـوب می گردد. در شرایط کنونی افغانستان، جنگ خلق، شکل مشخص 
جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی علیه اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشانده ی آنان را به خود 
می گیـرد. بـرای این کـه بتوان چنین جنگـی را آغاز نموده و به طرف پیروزی هدایت نمـود، وجود نیروی 
نظامی انقالبی و مردمی حتمی است. این نیروی نظامی عبارت است از ارتش انقالبی توده ای که توسط 
حزب کمونیسـت به وجود آمده و سـازماندهی و رهبری می گردد. جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی 
جنگی است که نیروی انقالبی نظامی توده ای آغازگر آن بوده و بر بستر آن رشد و تکامل نموده و به یك 

ارتش انقالبی توده ای عمدتًا دهقانی مبدل می گردد.
3- جبهـه ی متحـد ملی: در انقـالب دموکراتیك نوین، عالوه بر حزب کمونیسـت و ارتش انقالبی 
توده ای، موجودیت یك جبهه ی متحد ملی وسیع که تمامی اقشار و طبقات خلق های کشور را در مبارزات 
ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی، در مقطع کنونی به صورت عمده در مبارزات ضد اشغالگران امپریالیست 
و دست نشاندگان شان، دربرگرفته و متحد گرداند، نیز ضروری است. این جبهه فقط در صورتی می تواند 
سـالح کارآمـدی بـرای انقـالب دموکراتیك نوین افغانسـتان و در مقطع کنونی مقاومـت ملی مردمی و 
انقالبی محسـوب گردد که تحت رهبری طبقه ی کارگر از طریق رهبری حزب کمونیسـت قرار داشته 

باشد.
 پایـه ی اصلـی جبهـه ی متحـد ملـی را اتحاد کارگـران و دهقانان تشـکیل می دهد. از ایـن رو حزب 
کمونیسـت نه تنها به خاطر تدارك، برپایی و پیشـبرد جنگ خلقـ  در مقطع کنونی در شـکل مشـخص 
جنـگ مقاومـت ملـی مردمی و انقالبیـ  بلکه به خاطر ایجاد سـتون فقرات جبهه ی متحد ملی نیز باید 

میان دهقانان رفته، عمیقًا در میان توده های دهقانی نفوذ کرده و با آن ها متحد شود. فقط پس از آن که 
مبـارزات مسـلحانه ی حزب کمونیسـت و توده های دهقانی تحت رهبری اش رشـد نمایـد و پایگاه های 
انقالبـی بـه وجود آید، زمینه واقعی و اسـتوار برای پیوسـتن نیروهـای خرده بورژوایـی وبورژوایی ملی به 
جبهـه ی متحـد تحت رهبری حزب کمونیسـت به وجـود می آید. هرقدر جنگ مقاومـت ملی مردمی و 
انقالبی )شـکل مشـخص کنونی جنگ خلق( سـیر رو به رشد داشته باشد و هر قدر پایگاه های انقالبی 
استحکام و گسترش بیشتری حاصل نمایند، امکانات بیشتری برای تقویت و گسترش جبهه ی متحد 

ملی فراهم می گردد. 
 معهذا، حزب کمونیست مکلف است حتی قبل از برپایی جنگ خلق )جنگ مقاومت ملی مردمی و 
انقالبی در شکل مشخص کنونی ( و برقراری پایگاه های انقالبی، از هر امکان اصولی و انقالبی برای 
همکاری های جبهه ای و فعالیت های مبارزاتی ائتالفی مشـترك با نیروهای خرده بورژوایی و بورژوایی 
ملی در خدمت به فعالیت های تدارکی برای برپایی جنگ خلق )جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی در 
شکل مشخص کنونی( فعاالنه استفاده نموده و در پیشاپیش مبارزات مشترك ضد امپریالیستی و ضد 
ارتجاعی )مبارزات مشترك ضد اشغالگران و دست نشاندگان شان در شکل مشخص کنونی( قرار داشته 
باشد. این همکاری های جبهه ای و فعالیت های مبارزاتی مشترك ائتالفی باید بر دو پایه ی اصلی استوار 

باشد:
1-  مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاعـ  مبارزه علیه اشغالگران امپریالیست و دست نشاندگان شان در 

شکل مشخص کنونی؛
2-  قبـول موجودیـت حـزب کمونیسـت و بـه رسـمیت شـناختن اسـتقالل ایدیولوژیكـ  سیاسـی و 

تشکیالتی آن.
 محور عمده ی جبهه ی متحد در شرایط کنونی که مبارزه علیه اشغالگران امپریالیست و خائنین ملی 
دست نشانده شان ]بوده[ و وظیفه ی عمده مبارزاتی محسوب می گردد، مقاومت ملی علیه اشغالگران 
و رژیم دست نشـانده اسـت. درین چارچوب حزب کمونیسـت مکلف اسـت برای همسویی و هماهنگی 
مبارزاتی میان تمامی نیروها و شـخصیت های ضد اشـغالگران و رژیم دست نشانده در چوکات مقاومت 
عمومی سعی و تالش پیگیر به عمل آورد. چگونگی این تالش و مبارزه به صورت مشخص در جریان 

عمل و طبق اوضاع و شرایط خاص روشن می گردد، ولی ضرورت پیشبرد آن انصراف ناپذیر است.
 مقاومت ملی مردمی و انقالبی:

 از آنجایی که افغانسـتان تحت اشـغال قوت های نظامی امپریالیست های آمریکایی و متحدین شان 
قرار دارد و اشـغالگران یك رژیم دست نشـانده ی متشـکل از خائنین ملی را شـکل داده اند؛ از آنجایی که 
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تضاد ملی خلق ها و ملیت های کشور با اشغالگران امپریالیست و خائنین ملی دست نشانده ی شان، تضاد 
عمده ی جامعه را تشکیل می دهند و از آنجایی که وظیفه ی عمده ی انقالب در شرایط فعلی دفع و طرد 
اشـغالگران امپریالیسـت و سـرنگونی رژیم دست نشانده و کسب اسـتقالل و آزادی حقیقی برای کشور 
و مردمان کشـور اسـت، شکل مشخص کنونی انقالب دموکراتیك نوین عبارت است از: مقاومت ملی 

مردمی و انقالبی، علیه اشغالگران و رژیم دست نشانده ی آنان. 
 در مقاومت ملی مردمی و انقالبی علیه اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشانده ی آنان، تمامی 
وظایف مبارزاتی دموکراتیك و ملی دیگر تابع مبارزه ی ملی ضد اشغالگران و خائنین ملی می گردد. در 
ایـن چارچـوب مبارزه ی طبقاتی شـکل مبـارزه ی ملی به خـود می گیرد و نیازمندی هـای مبارزه ی ملی 
ضد اشغالگران و خائنین ملی، مبدأ حرکت کلیه ی خواست های مبارزه ی طبقاتی می گردد. به عبارت 
دیگـر مبـارزه ی طبقاتـی علیه طبقات فئـودال و بـورژوا کمپرادور تابع مبـارزه ی ملی ضد اشـغالگران و 
دست نشاندگان شـان می گـردد. همچنـان مبـارزه ی ملی علیه امپریالیسـت های غیر اشـغالگر نیز تابع 
مبارزه ی ملی علیه اشـغالگران امپریالیسـت و خائنین ملی دست نشانده ی شـان اسـت. مسلم است که 
مبارزه علیه شؤنیسم مردساالر و همچنان مبارزه علیه شؤنیسم ملیت حاکم نیز تابع مبارزه ی مذکور بوده 

و باید در خدمت پیشبرد آن قرار داشته باشد.
 امـا تابعیـت مبـارزات بـزرگ و مهـم دیگـر از مبـارزه علیـه اشـغالگران امپریالیسـت و خائنیـن ملی 
دست نشانده ی شـان به این مفهوم نیسـت که آن مبارزات کاًل نادیده گرفته شـده و به فراموشـی سپرده 
شـوند. علیرغم این که در شـرایط مشـخص کنونی مبارزه علیه اشـغالگران امپریالیسـت و خائنین ملی 
دست نشانده ی شان عمده است، اما عرصه های مبارزاتی بزرگ و مهم دیگر نیز کماکان به موجودیت 
خـود ادامـه داده و بزرگـی و اهمیت شـان را حفـظ می کننـد. مبـارزه در این عرصه ها نیز پیـش می رود و 
به نوبـه ی خـود و در حد خـود روی عرصه ی عمده ی مبارزه تأثیر می گذارد. لـذا، مبارزه در این عرصه ها 

نمی تواند تعطیل بردار شود.
 رابطـه میـان مقاومت علیه ی اشـغالگران امپریالیسـت و خائنین ملی دست نشانده ی شـان و سـایر 
عرصه هـای بـزرگ و مهـم مبـارزات دموکراتیـك و ملـی، توسـط هر دو جنبـه ی متذکـره ی فوق معین 
می گردد. به طور مشخص، انقالب ارضی که محور اصلی انقالب دموکراتیك نوین در کل است و بدون 
آن سخنی هم نمی توان از سرنگونی نیمه فئودالیسم و پیروزی انقالب دموکراتیك نوین به میان آورد، در 
شرایط مشخص کنونی و هر شرایط دیگری نمی تواند به طور کلی تعطیل شده و به فراموشی سپرده شود. 
این انقالب را می توانـ  و بایدـ  در شرایط مشخص کنونی نیز پیش برد؛ اما، در تابعیت از مقاومت علیه 
اشغالگران و خائنین ملی دست نشانده ی شان. زمین های مالکین ارضی مرتبط به رژیم دست نشانده و 

خدمتگزار امپریالیست های اشغالگر باید بی مهابا و با قاطعیت مصادره شده و میان دهقانان بی زمین و 
کم زمین تقسیم گردد. این اقدام به مفهوم تابعیت مبارزه برای انقالب ارضی از مقاومت علیه اشغالگران 
و خائنیـن ملی دست نشانده ی شـان اسـت. اما، در مـورد مالکان ارضی ای کـه در صفوف مقاومت علیه 
اشغالگران و رژیم دست نشانده  قرار داشته باشند، می توان به تقلیل بهره ی مالکانه و تقلیل سود و سایر 
اصالحات دموکراتیك در دهات دست زد و در شرایط فعلی علی العجاله به مصادره ی اراضی آنان اقدام 
ننمود. این نیز به مفهوم تابعیت مبارزه دموکراتیك از مبارزه ملی ضد اشغالگران و رژیم دست نشانده است. 
اما، نمی توان به هیچ صورتی از اجرای این اقدامات دموکراتیك صرف نظر نمود؛ زیرا، که این امر به مفهوم 
تعطیل مبارزه ی دموکراتیك به طور کلی و دست نخورده باقی ماندن تام و تمام مناسبات مسلط موجود 

میان مالکان ارضی و دهقانان است. همچنین است سایر عرصه های مبارزاتی.
 به این ترتیب مبارزات دموکراتیك در متن مقاومت ملی مردمی و انقالبی علیه اشغالگران و خائنین 
ملی دست نشانده ی شان پیش می رود. انقالب دموکراتیك نوین را نمی توان به دو مرحله کاماًل مجزا از 
هم، یکی مرحله ی ملی و دیگری مرحله ی دموکراتیك، تقسیم کرد و در شرایط فعلی صرفًا مبارزه علیه 
اشـغالگران و دست نشاندگان شـان را در دسـتور کار قرار داد. صرف نظر کردن از مبارزات دموکراتیك و 
صرفًا مبارزه علیه اشغالگران امپریالیست و دست نشاندگان شان را مد نظر قرار دادن در واقع به این مفهوم 
است که کلیت مقاومت ملی در چارچوب مناسبات نیمه فئودالی مسلط پیش برود و نه به مثابه ی مرحله ای 
از انقالب دموکراتیك نوین. اگر مقاومت ملی به مثابه ی مرحله ای از انقالب دموکراتیك نوین درنیاید که در 
آن مبارزه ی ملی علیه اشغالگران و خائنین ملی عمده و رهبری کننده است، ولی مبارزه ی دموکراتیك و 
مبارزه ی ملی علیه سایر امپریالیست ها و مبارزه ی ملی علیه شؤنیست ها نیز در آن وجود دارد و پیش برده 
می شود، ولی به تابعیت از مقاومت ملی و در خدمت آن، فرجامش فقط می تواند یك فاجعه ی ملی باشد.

 تجربه ی جنگ مقاومت ضد سوسـیا ل امپریالیسـم شـوروی در این مورد یك نمونه ی گویا و روشـن 
تاریخی است. تثبیت و تسجیل رهبری ارتجاعی فئودالـ  کمپرادوری بر آن مقاومت، سرانجام آن چنان 
به فاجعه ی ملی منجر شد که پای امپریالیست های آمریکایی و متحدین شان را به کشور کشاند و بار دیگر 
افغانستان به یك کشور تحت اشغال مبدل گردید. از اینجاست که ضرورت برپایی مقاومت ملی مردمی 
و انقالبی علیه اشغالگران و خائنین ملی دست نشانده ی شان به میان می آید. برپایی و پیشبرد مقاومت 
ملی مردمی و انقالبی به مفهوم پیشبرد سیاست درهای بسته در مقاومت ملی ضد اشغالگران و خائنین 
ملی دست نشانده ی شان نیست، بلکه به مفهوم رد تسلیم طلبی طبقاتی در جریان این مقاومت از سوی 
نیرو های انقالبی اسـت و مقدم بر آن به مفهوم تکیه روی عوامل پیش رونده و تکامل یابنده ی مقاومت 

ملی است.
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 واقعیت این اسـت که مقاومت علیه اشـغالگران و دست نشاندگان شـان با توسل به عوامل ارتجاعی 
و کهنه شـده و به مفهوم دفاع از مناسـبات اجتماعی و فرهنگی ارتجاعی نمی تواند به هیچ جایی برسـد. 
این چنین مقاومتی حتی نمی تواند گسـترش و عمق یابد؛ چه رسـد به این که به فرجام پیروزمند برسـد. 
این چنین مقاومتی فقط می تواند در صورت حمایت وسیع توسط قدرت های امپریالیستی رقیب امپریالیسم 
امریکا، چانس گسترش، تعمیق و احیانًا پیروزی نسبی، مثل مقاومت ضد سوسیال امپریالیسم شوروی، 
داشـته باشـد. در شـرایط حاضر چنین حمایتی وجود ندارد و احتمال به وجود آمدن آن نیز شدیدًا ضعیف 

است.
 از لحاظ داخلی، این چنین مقاومتی فقط می تواند در صورت حمایت وسیع طبقات ارتجاعی فئودال 
و بورژواکمپـرادور چانـس گسـترش و تعمیـق داشـته باشـد، آن هـم در صورتـی که این طبقـات بتوانند 
توده های مردم را به دنبال خود بکشانند. اما، طبقات فئودال و بورژواکمپرادور عمدتًا به امپریالیست های 
اشغالگر پیوسته اند و جرگه ی خائنین ملی را تشکیل داده اند. توده های مردم طی چند دهه ی گذشته، 
سیاست های ارتجاعی و عواقب آن را با گوشت و پوست خود لمس کرده اند و حاضر نیستند تحت پرچم 

این سیاست ها بسیج شوند.
مقاومت ملی مردمی و انقالبی، مقاومت ملی ای است که هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ بین المللی 
عوامل مساعدی برای گسترش، تعمیق، پیشروی و به فرجام پیروزمند رسیدن آن وجود دارد. این عوامل 

مساعد عبارتند از:
1- پایه ی مبارزاتی وسیع در میان توده های مردم؛

2- اعتالی نهضت انقالبی خلق های آمریکا و سایر کشورهای امپریالیستی و کمك آن ها به مقاومت 
ملی در افغانستان؛

3- اعتالی مقاومت و مبارزه علیه امپریالیزم آمریکا و متحدینش در سـایر کشـورهای مسـتعمره و 
نیمه مستعمره. 

 این عوامل به صورت بالقوه و بالفعل وجود دارند. بالفعل ساختن و فعال ساختن بیشتر و بیشتر آن ها 
خود یك موضوع مبارزاتی است، موضوعی که متحقق ساختن آن هم ممکن است و هم ضروری.

 امـا علیرغـم این مسـایل، برپایی و پیشـبرد مقاومـت مردمی و انقالبی به مفهوم جـواز جنگ داخلی 
نیسـت. همسـویی و هماهنگی مبارزاتی میان تمامی نیرو های مقاومت کننده علیه اشـغالگران و رژیم 
دست نشانده، امری است مطلوب و ضروری و حزب کمونیست شدیدًا برای تحقق آن مبارزه می نماید. 
این که این همسویی و هماهنگی مبارزاتی چه شکلی در آینده خواهد گرفت و چه مشکالتی بر سر راه 
تحقق آن وجود خواهد داشـت، بسـته به شرایط و اوضاع مشخص اسـت و صرفًا اراده و خواست حزب 

کمونیست نمی تواند آن را متحقق سازد. اما خواست حزب کمونیست برای پیشبرد این مبارزه هرگز به 
مفهوم تسلیم طلبی طبقاتی نیست. این مبارزه اساسًا مبتنی بر استقالل ایدیولوژیكـ  سیاسی، تشکیالتی 
و نظامی حزب کمونیسـت در یك چوکات عمومی مقاومت هماهنگ و همسـو علیه اشـغالگران و رژیم 

دست نشانده است.
 ضرورت بر پایی و پیشبرد مقاومت ملی مردمی و انقالبی به این معنی است که حزب کمونیست در 
مقاومت ملی علیه اشغالگران و خائنین ملی با درفش و شعارهای مستقل خود شرکت می نماید و در این 
چوکات توده های تحت رهبری خود را سـازماندهی کرده و در اتحاد فشـرده با نیرو های متحد نزدیك، 

مبارزه می نماید.
 مقاومت ملی مردمی و انقالبی باید یك مبارزه ی همه جانبه و دارای اشکال گوناگون باشد. از آنجایی 
که کشـور تحت اشـغال نیروهای نظامی امپریالیسـت های آمریکایی و متحدین شـان قرار دارد، شـکل 
مسـلحانه ی این مقاومت عمده اسـت و سـایر اشـکال این مبارزه تابع آن اسـت. به عبارت دیگر جنگ 
مقاومت ملی مردمی و انقالبی، شکل عمده ی این مقاومت است و اشکال مبارزاتی غیر جنگی، علیرغم 

این که غیر قابل انصرافند، نقش تابع و فرعی دارند.
 یقینًا مقاومت ملی علیه اشغالگران امپریالیست آمریکایی و متحدین شان و خائنین ملی، یك مقاومت 
سخت، طوالنی و مشکل خواهد بود. این یك مبارزه ی نابرابر میان خلق ها و ملیت های یك کشور ضعیف، 
ناتوان و عقب نگهداشته  شده و ویران از یك طرف و یك ابرقدرت جهانی یکه تاز و متحدین امپریالیست آن 
و خائنین ملی دست نشانده ی شـان از طرف دیگر اسـت. این حالت می تواند پایه و زمینه ای برای تئوری 
انقیاد ملی به وجود آورد. بناًء پیشبرد مبارزه ی نظری و عملی علیه تئوری انقیاد ملی از ضرورت جدی 

برخوردار است. 
 تئوری انقیاد ملی شامل دو موضوع است: یکی این که گویا انقیاد ملی به نفع مردمان کشور است و 
دیگر این که مردمان ما توان بیرون راندن اشغالگران امپریالیست و سرنگونی رژیم دست نشانده ی آنان 

را ندارند.
 امپریالیست های اشغالگر ادعا دارند که به خاطر نابودی تروریسم و بازسازی افغانستان به این کشور 
آمده اند و نه تنها مردمان افغانستان را از شر طالبان و القاعده آزاد کرده اند، بلکه این کشور ویرانه را آباد نیز 
می نمایند . این دروغ بزرگ باید افشا گردد. آن ها تحت این بهانه کشور ما را اشغال و استقالل و آزادی 

مردمان ما را پایمال کرده اند.
 آن ها چنین می نمایانند که قدرت جهانند و در جهان امروزی هر چه اراده نمایند، انجام می دهند و 
مردمان افغانستان بسی ناتوان تر از آنند که بتوانند علیه آن ها بایستند و مقاومت کنند و آن ها را از افغانستان 
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بیرون برانند. کل تاریخ نسل بشر و به ویژه کل تاریخ معاصر جهان و افغانستان بطالن این زورنمایی را 
ثابت می سـازد. امپراتوری برتانیه ی کبیر که آفتاب در قلمرو آن غروب نمی کرد، سـرانجام افول کرد و 
افول آن از همین افغانستان عقب مانده و ضعیف آغاز گردید. امپراتوری سوسیال امپریالیسم شوروی که 
بر نصف جهان حاکم بود، سرانجام فروپاشید و فروپاشیدن آن از همین افغانستان عقب نگهداشته شده 

و ضعیف آغاز گردید.
 امپریالیسـم آمریکا سیاسـت اسـتعمارگرانه ی خود را در قرن بیست ویك از اشغال همین افغانستان 
عقب نگهداشـته شـده و ضعیـف و ویرانـه آغاز کرده اسـت و اولیـن گلوله های مقاومـت علیه قوت های 
اشغالگر آن از همین جا شلیك شده است. آیا بعید است که افول و فروپاشی امپراتوری امریکا نیز همانند 

امپراتوری های انگلیس و تزاران نوین، از همین افغانستان ناتوان و ضعیف و ویرانه آغاز گردد؟ 
اهداف انقالب دموکراتیك نوین:

 تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انقالب دموکراتیك نوین به یکبارگی و فقط پس از کسب 
قدرت سیاسی سرتاسری توسط پرولتاریا و متحدینش صورت نمی پذیرد. دستیابی به این اهداف از همان 
اولین روزهای جنگ خلق، فعاًل در شکل جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی، ایجاد پایگاه های انقالبی 
و شکل گیری قدرت سیاسی انقالبی مدنظر قرار می گیرد. هر قدر جنگ خلق، در شرایط کنونی در شکل 
جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی، گسترش پیدا نماید و هر قدر استحکام و وسعت قدرت سیاسی 
انقالبی بیشتر گردد، زمینه های تحقق اهداف انقالب دموکراتیك نوین در ابعاد مختلف افزایش می یابد. 
پروسه ی طوالنی جنگ خلق، من جمله در شکل کنونی آن، پروسه ی تطبیق و اجرای اهداف انقالب 
دموکراتیك نوین در ابعاد مختلف است. پس از کسب قدرت سیاسی سراسری توسط حزب کمونیست 
و توده های تحت رهبری و متحدین سیاسی اش که گذار به انقالب سوسیالیستی آغاز می گردد، اهداف 

باقیمانده ی انقالب دموکراتیك نوین در چوکات عمومی انقالب سوسیالیستی تحقق می یابد.
 برآورده شدن اهداف انقالب دموکراتیك نوین در ابعاد مختلف، تحایف تقدیمی حزب کمونیست و 
یا سازمان سیاسی دیگری نیست که به توده ها پیشکش گردد، بلکه ثمره ی مبارزات سخت، طوالنی و 
خونین خود آن ها علیه امپریالیست ها و مرتجعین داخلی است که تحت رهبری حزب کمونیست پیش 
برده می شـود. پیروزی در این مبارزات بهای گرانی را از توده ها، حزب کمونیسـت و نیرو های سیاسـی 
متحـدش طلب می نمایـد. بدون آمادگی برای پرداخت چنین بهایی، پیـروزی انقالب دموکراتیك نوین 

ممکن نخواهد بود.
 انقالب دموکراتیك نوین یك انقالب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. این انقالب با دفع تجاوز 
و اشـغالگری امپریالیسـتی و سرنگونی رژیم دست نشانده و با قطع سلطه ی امپریالیسم و نابودی قدرت 

سیاسی ارتجاعی به طور کلی، استقالل و آزادی حقیقی کشور و مردمان کشور را تأمین نموده و حاکمیت 
سیاسـی انقالبـی توده ها را برقـرار می نماید. این انقالب با نابودی اقتصاد مسـتعمراتیـ  نیمه فئودالی و 
نیمه فئودالیـ  نیمه مستعمراتی، اقتصاد دموکراسی نوین را به وجود می آورد و با زدودن فرهنگ ارتجاعی 

مسلط، فرهنگ ملی، علمی، توده ای و انقالبی را پرورش می دهد.
 

اهداف سیاسی 
الفـ  طرد و اخراج نیروهای متجاوز و اشغالگر امپریالیستی از کشور و سرنگونی رژیم دست نشانده

 در شرایط کنونی که کشور تحت اشغال نیروهای اشغالگر امپریالیست های آمریکایی و متحدین شان 
قـرار دارد، طـرد و اخـراج این نیروهای اشـغالگر از کشـور و سـرنگونی رژیم دست نشـانده، اولین گام در 
راسـتای کسـب اسـتقالل و آزادی حقیقی برای کشـور و مردمان کشور اسـت و هدف عمده ی انقالب 
محسوب می گردد. برآورده شدن همزمان هر دو جزء این هدف، یعنی اخراج قوای اشغالگر و سرنگونی 
رژیم دست نشانده، میتواندـ  و بایدـ  مطلوب و مرجح باشد. ولی این امکان نیز وجود دارد که پس از دفع 
و طرد قوای اشغالگر از کشور، رژیم دست نشانده، با حمایت های بی دریغ اربابان امپریالیستی اش بتواند 
همچنان به حیات ننگین خود ادامه داده و مرحله ی دیگری از مبارزه، یعنی مبارزه علیه رژیم بازمانده از 

دوران اشغال کشور، بر مردمان ما تحمیل گردد.
 بـ   سرنگونی حاکمیت ارتجاعی طبقات فئودال و بورژواکمپرادور

 اگر حزب کمونیست، توده های تحت رهبری حزب و متحدین سیاسی نزدیکش بتوانند مقاومت ملی 
مردمی و انقالبی علیه اشغالگران امپریالیست و خائنین ملی دست نشانده ی شان را به نحو استوار و جدی 
پیش ببرند و رهبری انقالبی بر کلیت مقاومت به قسمی تثبیت گردد که بعد از اخراج قوای اشغالگر از 
کشـور و سـرنگونی رژیم دست نشانده، قدرت سیاسی سرتاسری به دسـت توده های مردم بیفتد، هدف 
سرنگونی کلی حاکمیت ارتجاعی طبقات فئودال و بورژواکمپرادور نیز در جریان مقاومت و مبارزه علیه 
اشـغالگران و رژیم دست نشـانده حاصل خواهد شـد. ولی ممکن است بنا به یك سلسله عوامل داخلی و 
خارجی، جریان تحوالت به قسم دیگری پیش برود و حتی بعد از اخراج قوای اشغالگر و سرنگونی رژیم 
دست نشانده، هدف سرنگونی کلی حاکمیت ارتجاعی فئودالـ  کمپرادور برآورده ناشده باقی بماند. در آن 
صورت مرحله ای از مبارزه و جنگ داخلی علیه ارتجاع حاکم، در مقابل حزب کمونیست، توده های تحت 

رهبری و متحدین سیاسی اش قرار خواهد داشت.
 بر آورده شدن تمامی اهداف سیاسی ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی انقالب دموکراتیك نوین، در 
مرحله ی مقاومت و مبارزه علیه اشـغالگران و رژیم دست نشـانده، کمال مطلوب و مورد خواسـت جدی 
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خواهد بود و باید برای تحقق آن سعی و تالش پیگیر به عمل آورد. ولی توجه به این امر ضروری است که 
در مرحله ی کنونی تحقق این خواست محور مبارزاتی و هدف عمده نیست، بلکه اخراج قوای اشغالگر 
امپریالیسـتی و سـرنگونی رژیـم دست نشـانده، هدف عمده محسـوب می گـردد و تمامی اهـداف دیگر، 
من جمله هدف کوتاه نمودن هر چه بیشتر مراحل مختلف انقالب دموکراتیك نوین، تابع این هدف عمده 

خواهد بود.
جـ  برقراری حاکمیت سیاسی توده ها یعنی برقراری دیکتاتوری دموکراتیك خلق

 حاکمیت سیاسـی توده ها یا دیکتاتوری دموکراتیك خلق، شـکلی از دیکتاتوری پرولتاریا و مبتنی بر 
سیستم شوراهای نمایندگان توده های وسیع خلق ها است. این شوراها که بر اساس یك سیستم انتخاباتی 
همگانی توده های وسیع خلق ها، بدون در نظر گرفتن تمایزات جنسی، ملیتی، اعتقادی، آموزشی و غیره 
میان آن ها و سلب حقوق انتخاباتی از دشمنان آن ها، در دهات، نواحی، ولسوالی ها، شهرها، ایاالت و 
نهایتًا در سراسر کشور تحت رهبری پرولتاریا به وجود می آیند، ارگان های محوری قدرت انقالبی محسوب 
می گردند. این شوراها عالوه از وضع قوانین نوینی که انعکاس دهنده ی منافع کارگران، دهقانان و سایر 
توده های خلق ها اسـت، ارگان های قدرت اجرایی و قضایی تحت رهبری پرولتاریا درتمامی سـطوح و 
در بخش های مختلف را انتخاب نموده و نظارت دایمی بر آن ها اعمال می کنند. شـوراهای کارگران، 
شـوراهای دهقانان و شـوراهای سـربازان از اهمیت اساسـی برخوردار بوده و موجودیت و فعالیت آن ها 

اساس نظام شورایی را تشکیل می دهد.
 نمایندگان شـوراها در سـطوح مختلف، برای دوره های معین انتخاب می شـوند. اما در صورتی که 
توده ها بخواهند می توانند نماینده ی منتخب شان را قبل از موعد معینه خلع نموده و نماینده ی جدیدی 

انتخاب کنند. 
سیسـتم قدرت در حاکمیت توده ای مبتنی بر سانترالیسـم دموکراتیك اسـت. این سیسـتم اراده ی 
جمعی توده های انقالبی تحت رهبری پرولتاریا را به طور محکمی در خود متبلور می سازد و کلیت توان و 

قوت مبارزاتی توده ها علیه دشمنان انقالب را در خود جمع می نماید. 
 چگونگی تشکیل و همچنان ترکیب شوراهای توده ای نظر به اوضاع مشخص هر دوره از مبارزه ی 
 انقالبی مشـخص و معین می گردد. در دوره ای که هنوز پایگاه های انقالبی توده ای در مراحل ابتدایی 
شکل گیری خود قرار دارند و هنوز مخفی و یا نیمه مخفی هستند، شوراهای توده ای نیز شکل مخفی و 
نیمه مخفی خواهند داشت. ولی پس از آن که این پایگاه ها وضع تثبیت شده ای پیدا کردند، متناسب با این 
وضع، حالت مخفی و نیمه مخفی شوراهای توده ای نیز تغییر خواهد کرد. ترکیب این شوراها در دوره ی 
مقاومت و مبارزه علیه اشغالگران و رژیم دست نشانده ی مبتنی بر شرکت نمایندگان توده های شامل در 

مقاومت ملی مردمی و انقالبی و در دوره های جنگ داخلی مبتنی بر شرکت نمایندگان توده های رزمنده 
علیـه ارتجـاع حاکم خواهد بود. در دوره ی مقاومت علیه اشـغالگران و رژیم دست نشـانده، خائنین ملی 
و تسـلیم طلبان از شـرکت در این شـوراها محروم خواهند بود؛ در حالی که در دوره  های جنگ داخلی، 
طبقات فئودال و بورژواکمپرادور به طور کلی و همچنان عناصر ضد انقالبی در مجموع حق شرکت در 

این شوراها را نخواهند داشت.
 دـ  تأمین حقوق و آزادی های دموکراتیك سیاسی و مدنی افراد

 این حقوق، شامل حق آزادی عقیده و بیان، مطبوعات، اجتماعات، مسافرت، کار، انتخاب شغل، 
تحصیل، تشکیل احزاب سیاسی، تشکیل اتحادیه های صنفی، مصونیت مسکن، مکاتبه و مخابره بوده و 
مبنای آن مبارزات قاطع و سازش ناپذیر علیه امپریالیسم، نیمه فئودالیسم و بورژوازی کمپرادور و همچنان 
مبارزه علیه شؤنیسم جنسی و شؤنیسم ملی است. قدرت انقالبی، عقاید مخالف را مورد سرکوب قرار 
نمی دهد. البته فعالیت سـازمان یافته برای ضربه زدن به قدرت انقالبی و یا سـرنگونی کلی آن در جهت 

احیای نظم ارتجاعی تحمل نخواهد شد.
 هـ  تأمین آزادی ملیت های تحت ستم از سلطه ی شؤنیسم طبقات  حاکمه ی ملیت پشتون 

الغای وحدت اجباری و تحمیلی فعلی ملیت های مختلف کشور و تأمین وحدت انقالبی و داوطلبانه 
میان آن ها، بر اساس قبول حق تعیین سرنوشت برای تمامی ملیت ها و مبارزات پیگیر و متحدانه علیه 

امپریالیسم و ارتجاع در شرایط کنونی عمدتًا علیه اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشانده.
 وحدت ملیت های مختلف افغانستان در داخل یك کشور باید داوطلبانه باشد. چنین وحدتی تأمین 
نخواهد شد، مگر این که هر یك از ملیت های کشور حق داشته باشند که بر مبنای حق تعیین سرنوشت، 
در صورت عدم تمایل به حفظ اتحاد کشوری با سایر ملیت ها، کشور جداگانه ای برای خود تشکیل دهند. 
این مسئله نباید با آن مطلب که آیا جدایی به نفع این یا آن ملیت هست یا نه؟ اشتباه شده و یکی گرفته 
شود. به همین جهت از آنجایی که در شرایط فعلی، جدایی به نفع هیچ یك از ملیت ها و به نفع انقالب 
نیست، هدف انقالب دموکراتیك نوین، علیرغم به رسمیت شناختن حق ملیت ها در تعیین سرنوشت شان 
تا حد جدایی، تأمین وحدت انقالبی داوطلبانه ی آن ها در داخل یك کشور است و نه بیرون رفتن شان ازین 
محدوده. البته در شرایط دیگری چنان که بیرون رفتن ملیت خاصی از محدوده وحدت کشوری به نفع 
انقالب بوده و به منافع انقالبی همان ملیت خدمت نماید، نه تنها جلوگیری از چنین جدایی و مخالفت با 
آن نادرست و غیر اصولی خواهد بود، بلکه تشویق و حمایت فعال از آن نیز امر الزمی محسوب خواهد 

شد.
 تقسیمات رسمی اداری کشور یکی از نشانه های اصلی اعمال ستم ملی بر ملیت های غیر پشتون 
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بـر پایـه ی انـکار موجودیت آن ها به مثابه ی ملیت های جداگانه اسـت. از میان برداشـتن این تقسـیمات 
اداری و ایجاد ایاالتی که مرزهای آن ها بر مبنای ترکیب ملیتی جمعیت در مناطق مختلف کشور تعیین 
شده باشد، ضرورت اجتناب ناپذیر دارد. هر یك از ایاالت کشور به مثابه ی محدوده ی مورد سکونت یك 
ملیـت مشـخص بایـد دارای شـورای نماینـدگان خلق و حکومت مختص بـه خود بوده و بـه عنوان یك 
واحد ملی دارای حق حاکمیت باشند. این ایاالت در امور داخلی شان خود مختاری های وسیع داشته و 
اجرای پالیسی های عمومی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دموکراتیك نوین را طبق مقتضیات و شرایط 
ویژه ی شان پیش خواهند برد. حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اقلیت های ملی ساکن در این ایاالت 

باید محفوظ باشد.
 در شـرایط فعلـی کـه وحـدت تمامی ملیت های کشـور در مقاومت علیه اشـغالگران امپریالیسـت و 
خائنین ملی دست نشانده ی شان بی نهایت ضروری و حتمی است، مسئله ی ملیت ها از حساسیت زیادی 
برخوردار است. قبول حق تعیین سرنوشت برای تمامی ملیت ها می تواندـ  و بایدـ  به مثابه ی یك محرك 
نیرومند و پرتوان در خدمت تأمین این وحدت قرار گرفته و همچون سـالح مؤثری علیه اشـغالگران و 

خائنین ملی به کار برده شود.
 وـ  برقراری تساوی میان زنان و مردان از لحاظ سیاسی

 مسائل اصلی ای که اجرای آن ها می تواند این هدف را بر آورده سازد عبارتند از:
1- برخـورداری زنـان از حقوق مسـاوی با مردان در فعالیت های سیاسـی، فراهـم آوری زمینه های 
شرکت فعال زنان در مقاومت ملی مردمی و انقالبی، من جمله در فعالیت های جنگی، در شرایط فعلی از 

نقش عمده ای برخوردار است؛
2- برخـورداری زنـان از حـق رأی، حق انتخاب کردن و حق انتخاب شـدن در انتخابات شـوراهای 

توده ای و تعیین مقامات اجرایی و قضایی دولت انقالبی به طور یکسان با مردان؛
3- اجبار یکسان برای زنان و مردان در داشتن سند تابعیت؛

4- ترویج آموزش نظامی در میان زنان و تشویق آن ها برای پیوستن به دسته های نظامی.
زـ  جدایـی دیـن از دولـت، لغو دین رسـمی، تأمین آزادی اعتقاد به ادیـان و مذاهب گوناگون و تأمین 

آزادی عدم اعتقاد به دین و مذهب
 اسـتفاده از دین اسـالم به مثابه ی حربه ی ایدئولوژیكـ  سیاسـی در جهت توجیه حاکمیت سیاسـی 
ارتجاعیـ  فئودالی و فئودالـ  کمپرادوری در افغانسـتان، دارای تاریخ طوالنی اسـت. اسـالم به عنوان 
یـك ایدئولـوژی سیاسـی تاریخـًا بـه نیروهـای فئودالی تعلق داشـته اسـت. در دوره های اخیـر نیروهای 
بورژواکمپـرادور، بـورژوا ناسیونالیسـت و خرده بورژوایـیـ  البته به دنباله روی از نیروهـای فئودالی و یا در 

اتحاد با آن هاـ  نیز از آن استفاده می  نمایند. اسالمی بودن وجه مهمی از حاکمیت دست نشانده کنونی را 
تشکیل می دهد.

 انقالب دموکراتیك نوین حاکمیت سیاسی مذهب و جنبه ی مذهبی دولت را از میان می برد. دولت 
دموکراتیك نوین یك دولت غیر مذهبی است که از دین و مذهب جدا بوده و هیچ دینی را به عنوان دین 

رسمی کشور به رسمیت نمی شناسد.
 در جامعه ی دموکراتیك نوین دین به امر خصوصی افراد مبدل می گردد. از این جهت افراد از آزادی 

اعتقاد به هر دین و مذهبی و همچنان از آزادی عدم اعتقاد به دین و مذهب برخوردار می  گردند.
 انقـالب دموکراتیـك نوین امتیازات سیاسـی و اجتماعی ویژه روحانیون و امتیـازات نژادیـ  مذهبی 
ویژ ه ی سـادات را از میان می برد و نمایشـات دسـته جمعی خرافاتی را که به عقاید خالص مذهبی ربطی 
ندارند و در واقع نمایشات سیاسی و اجتماعی اند، منسوخ اعالم می نماید و تمامی ادارات مذهبی دولتی 

را برمی چیند.
حـ  ایجاد یك سیستم اداری خدمتگزار مردم و منزه از فساد و کاغذبازی 

 کاغذبـازی، اختالس، رشوه سـتانی، واسـطه بازی و اقرباپروری، امـراض عمومی موجود در تمامی 
ادارات دولتی کنونی اسـت. روشـن اسـت که این ادارات هرگز نمی توانند از امراض متذکره پاك و منزه 
باشـند، زیرا که آن ها در اسـاس بر پایه ی خدمت به توده ها بنا نشـده اند، بلکه به عنوان وسـیله ای برای 
اعمال حاکمیت نیمه فئودالیسـم و بورژوازی کمپرادور و دسـتگاهی برای خدمتگزاری به امپریالیسـم 
به میان آمده اند. بناًء حتمی و الزمی است که ادارات دولتی کنونی توسط انقالب از بیخ وبن کنده شوند تا 
بتوان به جای آن ها یك سیستم اداری خدمتگزار مردم و منزه از فساد و کاغذبازی به وجود آورد. در چنین 
سیستمی نه تنها کنترل دقیق اداری از باال، بلکه نظارت و تفتیش توسط شوراهای نمایندگان توده ها نیز 

وجود دارد و شوراها نهادهای ویژه ای برای اجرای این مسئولیت ایجاد می نمایند.
 طـ  مساعدساختن شرایط سیاسی مناسب برای عودت آبرومندانه ی آَوارگان به کشور

 این صرفًا تحقق اهداف سیاسی انقالب دموکراتیك نوین، در شرایط فعلی به طور عمده طرد و اخراج 
قوای اشغالگر امپریالیستی از کشور و سرنگونی رژیم دست نشانده است که شرایط مساعد سیاسی برای 
عودت آبرومندانه ی آوارگان به کشور را به طور اساسی به وجود می آورد، هر چند که ممکن است تشدید 
تصادمات نظامی در جریان جنگ مقاومت ملی و پروسه ی جنگ خلق به طور کلی، باعث آوارگی عده ای 
از توده ها گردد. علیرغم این مطالب ضروری اسـت که از یك جانب با برنامه ی ارتجاعی و امپریالیسـتی 
عودت آوارگان به نحو جدی مبارزه شود و از جانب دیگر اجرای پالیسی های انقالبی معین و مشخص در 

مواقع الزمه روی دست گرفته شود.
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یـ  انقالب دموکراتیك نوین افغانستان بخشی از انقالب جهانی است
 افغانسـتان انقالبـی باید به مثابه ی پایگاهی بـرای انقالب جهانی تلقی گردد کـه فعاالنه در خدمت 
مبارزات پرولتاریا و خلق های تحت ستم جهان قرار داشته و در این راه از هیچ گونه فداکاری دریغ ننماید. 
برپایی، پیشروی، موفقیت سرتاسری و تکامل انقالب دموکراتیك نوین افعانستان، من جمله در شکل 
مقاومت ملی مردمی و انقالبی کنونی آن، از یك جانب به رشد و اعتالی انقالب جهانی خدمت می نماید 

و از جانب دیگر خود در گرو رشد و اعتالی آن قرار دارد.
 کـ  اتخاذ سیاسـت خارجی مسـتقالنه ی انقالبی برای قطع کامل سـلطه ی امپریالیسم بر کشور و 

جلوگیری از برقراری مجدد آن
 طرد و اخراج قوت های اشغالگر امپریالیستی از کشور و سرنگونی رژیم دست نشانده، گام عمده در 
راستای قطع سلطه ی امپریالیسم بر کشور محسوب می گردد. برای قطع کامل این سلطه و جلوگیری از 
برقراری مجدد آن الزم است که قدرت انقالبی، سیاست خارجی مستقالنه انقالبی ضد ارتجاعی و ضد 

امپریالیستی را اتخاذ نموده و قاطعانه تعقیب نماید. اجزای مهم این سیاست خارجی عبارتند از:
1- الغـای تمامـی قراردادهـای خائنانه ای که توسـط دولت های ارتجاعی افغانسـتان با قدرت های 

امپریالیستی و دول ارتجاعی منطقه منعقد شده و منافع خلق ها و حاکمیت ملی ما را پایمال می نمایند.
2- خاتمه دادن قطعی به نفوذ و سـلطه مستشـاران نظامی قدرت های امپریالیستی و دول ارتجاعی 
منطقه بر نیروهای نظامی کشور و مسدودکردن کامل راه های برگشت مجدد آنان. این خواسته در اساس 

از طریق نابودی نیروهای نظامی ارتجاعی و ساختمان نیروی نظامی انقالبی حاصل می گردد.
3- تنظیم روابط خارجی حسنه و همکاری های نزدیك با سایر کشورها، بر اساس مبارزات مشترك 

ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی به ویژه در مسایل مهم ذیل:
 الفـ  مبارزه علیه استعمار کهن و نوین؛

 بـ  مبـارزه علیـه جنگ افروزی ها، توسـعه جویی ها، مداخـالت، تجاوزات، تهدیـدات و توطئه های 
امپریالیستی و ارتجاعی؛

 جـ  مبارزه علیه نژادپرستی، صهیونیسم، پان اسالمیسم و سایر اشکال فاشیسم نژادی و مذهبی.
اهداف اقتصادی 

پایه های اساسی اقتصاد دموکراسی نوین عبارتند از:
1- انقالب ارضی به منظور ریشه کن کردن مناسبات فرتوت نیمه فئودالی و ایجاد اقتصاد دهقانی آزاد؛
2- مصـادره ی تمـام سـرمایه های امپریالیسـتی و سـرمایه های کمپرادور در کشـور به منظـور ایجاد 

سکتورعامه ی راستین )سکتور دولتی دموکراتیك نوین(.

 برای ایجاد و تقویت این پایه ی های اساسـی اقتصادی، اجرا و پیشـبرد اقدامات ذیل در عرصه های 
مختلف اقتصادی روی دست گرفته می شود:

الفـ  بخش زراعت
 زراعت شالوده ی اقتصاد دموکراسی نوین را تشکیل می دهد. خواست اساسی انقالب دموکراتیك 
نوین در این بخش عبارت اسـت از ریشـه کن کردن اسـتثمار فئودالی و مناسبات فرتوت نیمه فئودالی و 
ایجـاد اقتصـاد دهقانـی آزاد از مظالم اسـتثمارگرانه ی فئودالی و تکامل پیگیر زراعـت به مثابه ی پایه ی 

اقتصاد ملی کشور. بدین منظور، انقالب اجرای مسایل مهم ذیل را در دستور کار خود قرار می دهد:
1- مصـادره ی زمین هـای مالکین و توزیع آن ها در میـان دهقانان بی زمین و کم زمین، طبق اصل 

»زمین از آن کشت کار«
 زمین های توزیع شده باید به صورت سرانه به زنان و مردان دهقان تعلق گرفته و سند مالکیت برایشان 

داده شود.
 ایـن دهقانـان بایـد به صـورت داوطلبانه و بر اسـاس مالکیت شـخصی دهقانان بر زمیـن، تیم های 
دسته جمعی کار، تعاونی ها و کوپراتیف های زراعتی را به وجود آورده و از کمك های دولتی بهره مند شوند.
 باید توجه داشـت که اصل »زمین از آن کشـت کار« نباید به صورت یك اصل اکونومیسـتی فهمیده 
شود، زیرا که تطبیق این اصل بدون مبارزات مسلحانه ی دهقانان علیه نیمه فئودالیسم، بدون رهبری 
دلیرانه ی این مبارزات توسط حزب کمونیست، بدون ساختن نیروی نظامی انقالبی و ایجاد پایگاه های 
انقالبی و در یك کالم بدون سرنگونی حاکمیت سیاسی امپریالیسم و ارتجاع و برقراری حاکمیت سیاسی 
انقالبی ممکن و میسـر نمی گردد. این به خاطری اسـت که در کشـور ما طبقه ی زمین دار فئودال پایگاه 
اجتماعی استثمار امپریالیستی و سرمایه ی کمپرادور است، در حالی که دهقانان نیروی عمده ی انقالبند. 
ازین سـبب باید دهقانان بی زمین و کم زمین از لحاظ آگاهی سیاسـی به خوبی رشـد نمایند و به روشـنی 
دریابند که مبارزه برای گرفتن زمین بدون پیشبرد مبارزه ی فعال و جدی برای کسب قدرت سیاسی به 

جایی نخواهد رسید.
 از آنجایی که در شرایط فعلی تضاد ملی میان خلق ها و ملیت های کشور از یك طرف و امپریالیست های 
اشـغالگر آمریکایـی و متحدین شـان و رژیم دست نشـانده ی آنـان از طرف دیگر تضاد عمـده ی جامعه را 
تشـکیل می دهـد، مصـادره ی زمین های مالکین و توزیـع آن ها در میان دهقانـان بی زمین و کم زمین، 
علیرغم اهمیت بنیادی آن برای کل پروسه ی انقالب دموکراتیك نوین تابع خواست ها و منافع مقاومت 
ملی مردمی و انقالبی می گردد. ازین جهت در شرایط کنونی زمین های آن مالکان ارضی ای که در صف 
مقاومت علیه اشغالگران امپریالیست و خائنین ملی می ایستند، مورد مصادره قرار نمی گیرد. در چنین 
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مواردی، اصالحات دموکراتیکی از قبیل تقلیل بهره ی مالکانه ، تقلیل نرخ سود و غیره به عمل می آید. 
اما زمین های آن مالکان ارضی ای که در صف اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشانده می ایستند، 

قاطعانه مصادره شده و میان دهقانان بی زمین و کم زمین توزیع می گردد.
2- دهقانان متوسـط الحال مورد حمایت قرار گرفته و به پیوسـتن به تعاونی ها و کوپراتیف ها تشویق 

می گردند.
3- انقالب دموکراتیك نوین به اقتصاد دهقانان مرفه پایان نمی بخشد؛ اما، مالکیت بر زمین را مورد 
تحدید قرار می دهد. انقالب از دهقانان مرفه در مقابل فئودال ها پشتیبانی به عمل می آورد، اما آنان را در 

جهت رشد اقتصادشان مورد حمایت قرار نمی دهد.
4-  اعمار بندها، نهرها و کاریزهای جدید و آباد سازی اراضی بایر به منظور تهیه ی آب و زمین برای 

دهاقین ملیت های کم زمین، کوچی ها و دهقانانی که نتوانند از زمین های مصادره ای بهره مند شوند.
 کار اعمار بندها، نهرها، کاریزها و آبادسازی اراضی بایر نه بر اساس سرمایه گذاری های بزرگ و ایجاد 
پروژه های عظیم، بلکه باید بر اساس بسیج نیروی کار توده ای و ایجاد پروژه های کوچك و متوسط پیش 

برده شود.
 تشویق کوچی ها به زندگی ده نشینی و اسکان باید از پایه ی مادی برخوردار باشد. توزیع زمین به آن ها 
و کمك به ایشان جهت خوگرفتن به زندگی و کار در یك محل، یگانه راه مطمئن پایان دادن به فالکت و 

بدبختی اجتماعی آنان است.
5-  اتـکا بـه منابـع داخلـی و حرکت پا به پا با رشـد صنایع داخلی در اجرای پالیسـی ماشـینی کردن و 

عصری ساختن زراعت
 وسایل و مواد قابل استفاده در زراعت افغانستان فوق العاده عقب مانده و دارای بهره دهی و وسعت 
استفاده ی ناچیز است. ماشینی کردن و عصری ساختن زراعت کشور یك ضرورت بسیار جدی به شمار 
می رود. اما، این کاری اسـت که نباید با اتکا به وسـایل ماشـینی و مواد عصری وارداتی پیش برده شـود، 
زیرا که این گونه حرکت باعث ماشینی کردن و عصری ساختن حقیقی زراعت افغانستان نمی شود، بلکه 
یك تولید زراعتی وابسته به وجود می آورد و کل اقتصاد کشور را به طرف وابستگی بیشتر و نه به طرف 

استقالل و خودکفایی سوق می دهد.
6-  بهبود مالداری و سازماندهی سالم آن از طریق استفاده ی علمی و معقول از چراگاه ها و توجه به 

حفاظت و توسعه ی آن ها، اصالح نسل حیوانات، انکشاف وترنری و ایجاد تعاونی های مالداران.
 مالداری سه نقش اقتصادی مهم برعهده دارد:

 الـفـ  حیوانـات قلبـه ای و بارکـش و کـود حیوانی فراهم می سـازد که در حال حاضـر تولید زراعتی 

افغانستان به آن ها وابستگی اساسی دارد.
 بـ  بخش مهمی از مواد غذایی مورد ضرورت جامعه را تولید می نماید.

جـ  برای رشته های مهمی از صنایع دستی و بعضی از شاخه های صنعتی دیگر کشور مواد خام تهیه 
می نماید.

 تا زمان ماشینی کردن و عصری ساختن وسیع زراعت افغانستان راه درازی در پیش است. از این رو در 
شرایط فعلی رشد و انکشاف مالداری مستقیمًا به رشد و انکشاف زراعت خدمت می نماید.

 دسترسی به خودکفایی غذایی و ارتقای سطح زندگی مردم از لحاظ خوراك، مستلزم رشد و انکشاف 
روزافزون تولید مواد غذایی حیوانیـ  در پهلوی رشد و انکشاف تولید مواد غذایی نباتیـ  می باشد.

 توسـعه و انکشـاف قالین بافی، گلیم بافی، دباغی یا چرم گری، ابریشـم بافی، صنایع پشـمینه بافی و 
رشته های معینی از صنایع مواد غذایی، مستقیمًا مستلزم رشد و انکشاف مالداری به خاطر تهیه ی مواد 

خام برای این رشته های صنعتی است.
7-  بازسازی، حفاظت و توسعه ی جنگالت و بهره برداری علمی از آن

 جنگالت افغانستان که در طول سال های جنگ تجاوزکارانه و اشغالگرانه ی سوسیال امپریالیستی، 
جنگ های ارتجاعی داخلی و جنگ تجاوزکارانه و اشغالگرانه ی امپریالیستی جاری و همچنان به علت 
اسـتفاده ی غیر علمی دوام دار از آن، صدمات زیادی دیده اسـت، فعاًل وسـعت چندانی ندارد. اما شرایط 
طبیعی و اقلیمی افغانستان برای توسعه ی آن بسیار مساعد است. توسعه ی جنگالت از طریق افزایش 
تولید مواد خام برای صنایع ساختمانی، نجاری، کاغذسازی، گوگردسازی، افزایش تولید مواد سوختی و 
افزایش تولید مغزیات جنگلی، نقش مهمی در بهبود سطح زندگی توده ها و در مجموع تقویت اقتصادی 

جامعه بازی می نماید.
 بـ  بخش صنایع و معادن

 صنایع و معادن فاکتور رهبری کننده ی اقتصاد دموکراسـی نوین اسـت. اقدامات مهمی که در این 
بخش روی دست گرفته می شوند؛ عبارتند از:

1- ایجاد صنایع وسـایل تولیدی با تکیه ی اساسـی به بسـیج و بهره برداری از منابع سرشار انسانی و 
طبیعی کشور، از طریق به راه انداختن پروژه های کوچك و متوسط و سعی در توسعه  ی بعدی آن ها.

 ایجاد صنایع وسایل تولیدی از طریق ساختمان پروژه های بزرگ باعث می گردد که روی کمك های 
خارجی تکیه ی اساسی صورت بگیرد. روشن است که چنین وضعیتی عالوه از این که پایه های اساسی 
صنعتی شدن کشور را فراهم نمی سازد، نتیجه ای جز تعمیق وابستگی اقتصادی کشور به نظم اقتصادی 
جهانی امپریالیسـتی نخواهد داشـت. جاذبه ی فریبنده ی پروژه های بزرگ صنایع تولیدی را که زنجیر 
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وابسـتگی اقتصادی به امپریالیسـت ها را با خود همراه دارد، در کوتاه مدت باید به دور انداخت. البته در 
درازمدت پس از رشـد و انکشـاف مطلوب اقتصادی کشـور، می توانـ  و بایدـ  برنامه ی ایجاد پروژه های 

بزرگ در این عرصه را روی  دست گرفت.
 ایجاد صنایع تولیدی از طریق به راه انداختن پروژه های کوچك و متوسط که می تواند با تکیه ی اساسی 
به بسیج و بهره برداری از منابع سرشار انسانی و طبیعی کشور ممکن باشد، از این مزیت عالی و فوق العاده 
برخوردار اسـت که برای صنعتی شـدن کشور پایه  ی های اساسی بسیار محکمی به وجود می آورد. البته 
ممکن اسـت بهره وری چنین شـیوه ای به خصوص در اوایل کار چندان عالی نباشـد؛ اما، این نقیصه ای 
است که می توان آن را با سعی و تالش انقالبی و برانگیختن ابتکارات توده های کارگر و ماهرین داخلی 

به تدریج رفع کرده و به سوی توسعه ی بعدی این رشته ی کلیدی صنعتی گام برداشت.
2-  توجه اساسی به تولید وسایل و مواد مورد ضرورت بخش زراعت

 چون زراعت اساس اقتصاد کشور را تشکیل می دهد، هرگونه پیشرفت و ترقی اقتصادی افغانستان 
در اساس به رشد و توسعه ی تولیدات زراعتی مربوط است. لذا، تولیدات صنعتی کشور باید از اساس در 

خدمت رشد و انکشاف بخش زراعت و در خدمت ماشینی کردن و عصری ساختن آن قرار داشته باشد.
3-  توسـعه ی بهره برداری از معادن با توجه اساسـی به رفع نیازمندی های داخلی کشور و با تکیه بر 

بسیج امکانات خودی
 افغانسـتان دارای ذخایـر معدنـی سرشـار و متنـوع اسـت کـه اکثـرًا تا حال غیـر قابل اسـتفاده باقی 
مانـده اسـت. آن مقـدار کمـی از این ذخایر که تا حال مورد بهره برداری قرار گرفته اسـت، عمدتًا توسـط 

سوسیال امپریالیست ها در گذشته به غارت برده می شد.
 توسـعه ی بهره برداری از معادن نقش بسـیار با اهمیتی در رشـد سـالم اقتصاد ملی بازی می نماید، 
به شـرط آن که این کار اواًل با تکیه بر بسـیج امکانات خودی و نه امکانات خارجی صورت بگیرد و ثانیًا 
تولیدات آن در اسـاس نه راه تجارت به بازارهای بین المللی تحت کنترل امپریالیسـت ها، بلکه راه رفع 

نیازمندی های صنعتی و غیر صنعتی داخلی را در پیش گیرد.
4-   ایجاد و توسعه ی صنایع نظامی

 مردمان کشور ما امکانات بسیار محدودی برای ایجاد و توسعه صنایع نظامی در اختیار دارند. اما از 
آنجایی که رفع وابستگی نظامی به امپریالیست ها و دول مرتجع منطقه یکی از شروط اصلی تأمین آزادی 
ملی و استقالل حقیقی مردمان و کشور ما است، باید همین امکانات محدود را نیز با تمام قوا به کار گرفت 

و با سعی و تالش جدی و پیگیر در راه انکشاف و توسعه ی آن کوشید.
5- رهنمایی سرمایه های خصوصی ملی در مجاری صنعتی

 سرمایه های خصوصی ملی بیشتر به طرف تجارت گرایش داشته اند تا به طرف صنایع. این گرایش 
زیان بار اقتصادی باید از طریق رهنمایی سرمایه های خصوصی ملی به مجاری صنعتی مورد تحدید قرار 
بگیرد. سرمایه های خصوصی می توانند به صورت مستقلـ  البته تحت رهنمایی و نظارت دولتـ  و یا در 
مؤسسـات مختلط با دولت در توسـعه و تنوع صنایع سـبك و استهالکی نقش  بازی نموده و به پیشرفت 

صنعتی کشور خدمت نمایند.
6- پشتیبانی از صنایع دستی و پیشه وری از طریق ایجاد تعاونی های صنعت کاران دستی و پیشه وران 

و فراهم آوری مساعدت های مالی و تخنیکی و تجارتی برای1 آن ها.
 صنایع دستی و پیشه وری به خصوص در دوران جنگ خلق، من جمله در دوران جنگ مقاومت علیه 
اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشانده، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، زیرا که در پهلوی امور 

زراعتی یك راه اصلی و کم خطر تقویت اقتصاد مناطق پایگاهی انقالبی محسوب می گردد.
 صنایع دسـتی و پیشـه وری با زراعت و مالداری رابطه ی تنگاتنگ و متقابل داشـته و بخش مهمی 
از اقتصادیات روستایی کشور را تشکیل می دهد. همچنان این رشته از صنایع در شهرها نیز از اهمیت 

برخوردار است و درآمد عده ای از مردم و مقدار زیادی از وسایل مورد ضرورت اهالی را فراهم می نماید.
 جـ  بخش زراعت و مالیه

1-  تنظیم تجارت خارجی در جهت پیشـرفت و ترقی سـالم اقتصاد کشـور بر مبنای سیاسـت های 
اقتصادی دموکراتیك نوین و ملی ساختن کامل آن

 تجـارت خارجـی مجـرای نفـوذ و سـلطه ی اقتصـادی کلونیالیسـتی و نیوکلونیالیسـتی قدرت های 
امپریالیسـتی برکشـور اسـت و حتی زمینه های نفوذ اقتصادی کشور های پاکسـتان، ایران و تا حدودی 
هندوستان را بر افغانستان مساعد ساخته است. در افغانستان انقالبی نقش تجارت خارجی باید از ریشه 
تغییـر یابـد و به مجرایی در جهت پیشـرفت و ترقی سـالم اقتصاد کشـور مبدل گـردد. از این جهت الزم 
است که تجارت خارجی کاماًل بر پایه ی سیاست های اقتصادی دموکراتیك نوین تنظیم گردد که یکی از 

ملزمات چنین سازماندهی ای، ملی ساختن کامل آن می باشد.
2- تنظیم تجارت داخلی و نظارت بر آن به نفع پیشرفت و ترقی اقتصاد دموکراتیك نوین

 در حال حاضر تجارت داخلی کشور به مقدار زیادی به پرچون فروشی تجارت خارجی و خدمتگزار آن 
مبدل گردیده است و نقشی را که از این جهت برعهده دارد عبارت است از انتقال وابستگی اقتصادی به 
دورترین نقاط کشور. علیرغم این که این نقش با ایجاد تغییر ریشه ای در تجارت خارجی دگرگون خواهد 
شد، اما به  هر حال الزم است که تجارت داخلی عمدتًا به عرصه ی دادوستد تولیدات داخلی مبدل گردد. 

1. اصل: به



 برنامه و اساسنامه ی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان  666667  یا سوسیالیسم یا توحش

تحقق این هدف از یك جانب از طریق تنظیم تجارت داخلی و نظارت بر آن و از جانب دیگر از طریق رشد 
و افزایش عمومی تولیدات داخلی یعنی ترقی و پیشرفت مجموع اقتصاد جامعه ممکن می گردد.

3-  تطبیق اصل مالیه ی مترقی و مستقیم به صورت یکسان و منسجم
 سیسـتم مالیاتی افغانسـتان یك سیسـتم نامنسجم و نامتوازن اسـت و بار آن در اساس بر شانه های 
زحمتکشان و اقشار میانی جامعه سنگینی می نماید. برای این که مالیات به منبع مطمئنی برای درآمد 
دولت و به مجرایی در جهت تعدیل ثروت در جامعه بدل گردد، سیسـتم مالیاتی باید شـکل منسـجم و 

متوارنی به خود گرفته و به صورت مالیه ی مترقی و مستقیم تطبیق گردد.
 دـ  عمومیات

1-  مصادره ی تمام سرمایه های امپریالیستی و مؤسسات خارجی
 قسـمت اصلی این سـرمایه ها در بخش سـرمایه گذاری بروکراتیك )سکتور دولتی( به کار برده شده 
بود که قسمت اعظم آن به صورت قرضه های با بهره، سال ها ثروت ملی ما را به یغما برده است. عالوتًا 
بخش دیگر این سـرمایه ها در مؤسسـات تجارتی و فابریکات غیر دولتی و یا در بنگاه های خصوصی و 
دولتی به صورت مختلط سرمایه گذاری شده بود. قسمت اعظم این سرمایه گذاری ها در جریان جنگ های 
تحمیلـی یـك ربـع قرن گذشـته از میان رفته انـد و غیر قابل پرداختنـد. دولت دموکراتیـك نوین به خاطر 
تأمین استقالل اقتصادی افغانستان نه تنها سرمایه های امپریالیستی باقیمانده از گذشته و سرمایه های 
امپریالیستی تازه  وارد شده را مصادره می نماید، بلکه راه هرگونه سرمایه گذاری های امپریالیستی در کشور 

را نیز مسدود خواهد ساخت.
2-  تبدیل سکتور دولتی کنونیـ  که یکی از اهرم های نفوذ و سلطه ی اقتصادی امپریالیسم بر کشور 

استـ  به سکتور دولتی دموکراتیك نوین )سکتور راستین عامه( 
 اقتصاد دولتی در جمهوری دموکراتیك نوین دارای مضمون و خصلت سوسیالیستی بوده و نیروی 

رهبری کننده ی کل اقتصاد کشور را تشکیل می دهد.
3- ملی ساختن تمام مؤسسات خصوصی ای که دامنه ی فعالیت آن ها از محدوده ی ظرفیت اداره ی 

خصوصی بیرون باشد
 دولـت دموکراتیك نوین به سـرمایه داران خصوصی ملی اجازه ی فعالیت اقتصـادی می دهد. اما، از 
یك جانب آن ها را رهبری نموده و تحت نظارت قرار می دهد و از جانب دیگر به آن ها اجازه نمی دهد که 
وسایل زندگی خلق ها را تحت کنترل شان درآورند. بدین سبب سرمایه های خصوصی مورد تحدید قرار 

گرفته و به آن ها اجازه ی رشد نامحدود داده نمی شود.
1- گسترش و تعمیق پالن گذاری دولتی به خاطر تأمین رشد و شگوفایی اقتصاد ملی در جهت رهایی 

از وابستگی به امپریالیسم
 پالن گذاری دولتی در جمهوری دموکراتیك نوین مجرای اصلی رفع اعوجاج1 اقتصادی کلونیالیستی 
و نیوکلونیالیسـتی و تنظیم کننـده ی متـوازن رشـد اقتصـادی جامعه بوده و جهت گیری سوسیالیسـتی 

انکشاف آن را تقویت می نماید.
2-  پیشـبرد سـاختمان اقتصادی هر یك از ایاالت کشـور در داخل چوکات سیاست های اقتصادی 
عمومی دموکراتیك نوین در سراسر کشور به شمول حق تقدم در استفاده از منابع طبیعی ]در[ محدوده ی 
ملیتـی به قسـمی کـه ملیت ها از حق تعیین سرنوشـت به دسـت خودشـان از پایه ی مـادیـ  اقتصادی 

برخوردار باشند.
3-  مساعد ساختن زیربنای مادی تأمین تساوی حقوق میان زنان و مردان. غرض تحقق این هدف 

اقدامات حداقل ذیل می تواند روی دست گرفته شود:
 الفـ  توزیع زمین برای زنان و مردان دهقان به طور یکسان و اعطای سند ملکیت به نام خودشان؛

 بـ  پرداخت مزد مساوی در برابر کار مساوی به مردان و زنان به طور یکسان؛
 جـ  فراهم ساختن زمینه های مساعد برای فعالیت های اقتصادی زنان در بیرون از خانه و مهیاساختن 

خدمات مورد ضرورت آن؛
 دـ  اعطای کمك های ویژه به زنان صنعت کار و تشویق آن ها به تشکیل تعاونی های خاص خودشان؛
هـ  لغو قانون مذهبی تقسیم غیر عادالنه  ی اموال موروثی میان زنان و مردان و تأمین حقوق مساویانه 

میان آن ها.
4- مساعد ساختن زمینه های اقتصادی ویژه غرض عودت آبرومندانه ی آوارگان به کشور

 تحقق اهداف اقتصادی انقالب دموکراتیك نوین در اساس زمینه های اقتصادی الزم غرض عودت 
آبرومندانه ی آوارگان به میهن را مسـاعد می سـازد. ولی عالوه برین، اقدامات اقتصادی ویژه نیز باید در 

این مورد مد نظر قرار داده شود.
5-  تخصیص کمك های ویژه برای معیوبین جنگ آزادی بخش و خانواده های شهدا.

6- لغو امتیازات اقتصادی اماکن مذهبی، روحانیون و سادات و جلوگیری از انتقال وجوهات دینی به 
خارج ازکشور. اموال منقول و غیر منقول وقفی توسط دولت دموکراتیك نوین مصادره شده و در اختیار 

مستحقین قرار داده می شود و یا به صورت اموال دولتی درمی آید. 
7- سـپردن اداره ی کارخانجـات بـزرگ و معـادن، به مثابه ی بخشـی ازسـکتوردولتی به شـوراهای 
کارگری، نظارت شـوراهای کارگری بر فعالیت های سـرمایه داران متوسـط و کوچکی که هنوز فعالیت 

1. پیچیدگی؛ کجی؛ نادرستی؛ ناراستی
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خصوصی دارند، تدوین قانون کار جدید توسـط دولت با مشـوره ی شوراهای کارگری، بهبود شرایط کار 
به شمول تعیین هشت ساعت کار در روز، بهبود وضعیت اقتصادی کارگران به شمول تعیین حداقل مزد 
ماهانه ی مناسب که پاسخگوی یك زندگی متوسط الحال باشد، ممنوعیت کار اطفال و اعطای امتیازات 
ویژه به زنان کارگر، حداقل اقدامات انقالب دموکراتیك نوین در عرصه ی اقتصادی برای کارگران است. 
این اقدامات نه تنها رهبری طبقه ی کارگر برجامعه را تقویت کرده و اتحاد و همبستگی میان کارگران را 
عمق و گسترش می دهد و در نتیجه بر توان مبارزاتی آن ها می افزاید، بلکه در پرتو بسیج وسیع کارگران 
در مبارزات سیاسی، امکان توجه بیشتر به افزایش تولید، بهبود شرایط کار و افزایش سطح زندگی توده ها 

نیز به وجود می آید.
 اهداف فرهنگی 

الفـ  فرهنگ دموکراتیك نوین، فرهنگ توده ای اسـت و باید در خدمت کارگران و دهقانان فقیر و 
تهیدست و سایر اقشار انقالبی باشد که بیش از نود فیصد نفوس کشور را تشکیل می دهند.

 فرهنگ انقالبی برای توده های انقالبی سالح نیرومند انقالب است. فرهنگ انقالبی قبل از آن که 
شـیپور انقـالب نواخته شـود، انقـالب را از لحاظ ایدیولوژیـك تدارك می بینـد و در جریان انقالب بخش 
ضـروری و مهم جبهه ی عمومی انقالب اسـت. کارکنان فرهنگی انقـالب در حقیقت رهبران درجات 
مختلـف این جبهه ی فرهنگی می باشـند. »بدون تئوری انقالبی هیچ جنبـش انقالبی نمی تواند وجود 
داشـته باشـد.« این می رسـاند کـه جنبش فرهنگی انقالبی تا چـه پیمانه ای برای انقـالب حایز اهمیت 

می باشد.
 بـ  زدودن بینش های خرافی و فقر علمی و آراسته شدن توده های مردم به زیور علم و دانش

 فرهنگ ارتجاعی موجود در جامعه ی ما بر پایه ی های جهل و بینش های خرافی و عدم آگاهی از علم 
و دانش استوار است. به عنوان یك واقعیت باید پذیرفت که توده های مردمان ماـ  این پایه ی های اساسی 
انقالب کشورـ  به خرافات مذهبی و سموم بینش های ضد علمی آغشته هستند. رفع این حالت خفت بار 
مسـتلزم پیشـبرد مبارزات دلیرانه ، جسـورانه و در عین حال پیگیرانه فرهنگی و فکری است. دلیرانه و 
جسورانه بدین خاطر که در جریان این مبارزه خواهی نخواهی با حساسیت هایی از سوی توده ها مواجهه 
صورت خواهد گرفت، و پیگیرانه بدین خاطر که این مبارزه سخت و طوالنی است و چسپیدن توده ها به 

خرافات و بینش های ضد علمی نباید به سرخوردگی در این مبارزه منجر گردد.
 جـ  رشد و تقویت آگاهی ملی انقالبی تمامی ملیت های کشور علیه شؤنیسم ملی و ستم ملی

 مبارزه به خاطر کسـب آزادی ملی و دفاع از آن، مسـتلزم رشـد و تقویت آَگاهی ملی انقالبی تمامی 
ملیت های کشور است. در شرایط جامعه ی چند ملیتی افغانستان این آگاهی ملی انقالبی صرفًا نمی تواند 

آگاهـی ای علیه امپریالیسـم باشـد، بلکـه در عین حـال و در تابعیت از آن باید ضدیت با شؤنیسـم ملی و 
ستم ملی را نیز احتوا نماید. به این صورت رشد و تقویت آگاهی ملی انقالبی پشتون ها مستلزم ضدیت و 
مبارزه ی آن ها علیه شؤنیسم ملی خودشان است، در حالی که رشد و تقویت آگاهی ملی انقالبی ملیت های 
غیر پشتون با پیشبرد مبارزات شان علیه ی ستم ملی به تبعیت از مبارزه ی ملی علیه امپریالیسم حاصل 

می گردد.
 دـ  از میان بردن امراض مهلك بی سوادی و فقر فرهنگی 

فیصدی بی سـوادی در میان مردمان ما در حد بسـیار باالیی قرار دارد. این حالت تأسـف بار در طول 
دوران اشغال کشور توسط سوسیال امپریالیست ها و حاکمیت مزدوران شان، در اثر پالیسی های تباه کن 
آن ها از یك جانب و عملکردهای شدیدًا ارتجاعی نیروهای فئودالیـ  مذهبی وابسته به امپریالیست های 
غربی از جانب دیگر، بیشتر از پیش تقویت گردید. در دوره ی تقریبًا ده ساله ی جنگ های ارتجاعی داخلی 
این وضعیت منفی باز هم تقویت و گسترش یافت. امپریالیست های اشغالگر آمریکایی و متحدین شان و 
خائنین ملی دست نشانده ی شان ادعا دارند که به این وضعیت پایان خواهند داد، اما تجربه ی اشغالگری 
و حاکمیـت آن هـا تا کنون نشـان داده اسـت که درین عرصه نیزـ  همانند تمامـی عرصه های دیگرـ  کار 
اساسی ای نه می خواهند و نه می توانند انجام دهند. جهالت و فقر فرهنگی ناشی از این وضعیت نکبت بار 
که دامنگیر مردمان ما است، نشانه ی فضاحت باری از سلطه ی فرهنگ امپریالیستیـ  ارتجاعی باالی 

خلق های تحت ستم به شمار می رود.
 برای از میان بردن این حالت اسفبار اجرای اقدامات ذیل ضروری است:

1-  اجباری ساختن تحصیالت متوسطه در سراسر کشور؛
2-  مسلکی کردن تحصیالت ثانوی و دانشگاهی و درآمیختن آن با پروسه ی تولید؛

3- مهیاساختن زمینه ی تحصیالت عالی و تخصصی برای فرزندان زحمتکشان به خرج دولت؛
4-  ایجاد شرایط مساعد ادامه ی تحصیل بعد از وقت رسمی برای کسانی که بنا بر عللی نتوانسته اند 

تحصیالت شان را تکمیل نمایند.
5-  ایجاد کورس های سوادآموزی در سطح وسیع برای کالنساالن. مبارزه علیه بی سوادی باید بر 

بنیادهای اضطراری و با بسیج تمامی امکانات به صورت یك کارزار وسیع و پردامنه پیش برده شود.
6- تأمین استقالل فرهنگی برای تمامی ملیت های کشور در جهت احیا و شگوفایی فرهنگ های 

اصیل ملی آن ها و تکامل هماهنگ شان.
 سرکوبی فرهنگی ملیت های تحت ستم در راستای نفی موجودیت و هویت ملی آن ها بخش مهمی 
از کارکرد شؤنیسم طبقات حاکمه ی ملیت پشتون است که صدمات شدیدی به رشد و تکامل ملیت های 
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تحت ستم و در نتیجه ی رشد و تکامل جامعه ی افغانستان در مجموع وارد آورده است.
 رشد و تکامل انقالبی فرهنگ های تمامی ملیت های کشور مستلزم از میان برداشتن ستم فرهنگی و 
تأمین استقالل فرهنگی برای تمامی ملیت ها است. در این مورد دو مسئله از اهمیت درجه اول برخوردار 

می باشد:
 یک: رسمیت زبان ملی تمامی ملیت های کشور در ادارات دولتی، مؤسسات آموزشی و رسانه های 

گروهی ایاالت مربوطه ی شان؛
 دو: فراهم ساختن زمینه ی استفاده ی عادالنه ی تمامی ایاالت کشور از امکانات آموزشی و پرورشی 

سرتاسری؛
 و: رفع تبعیض و برقراری تساوی در زمینه های تحصیلی و آموزشی و پرورشی میان زنان و مردان. 
محرومیت کتله های وسیع زنان از حق انسانی تحصیل و فراگیری علم و دانش یکی از عالیم خفت بار 
سلطه ی فرهنگ ارتجاعی مردساالرانه بر مردمان ما است که به نوبه ی خود به مثابه ی یك عامل مهم 
عقب ماندگی کل جامعه عمل می نماید. لذا، رفع تبعیض و برقراری تساوی در تحصیالت میان زنان و 
مردان از ضرورت جدی و با اهمیتی برخوردار است. باید با تالش پیگیر تمامی موانعی را که باعث عدم 

تحقق این مأمول شریفانه ی انقالبی است از میان برداشت؛
 زـ  زدودن ناآگاهی و جهل سیاسی و رشد و تقویت آگاهی سیاسی انقالبی توده های مردم؛

 ناآگاهی و جهل سیاسی در میان توده های مردم وسیع است. به همین جهت است که آن ها توسط 
نیروهـای سیاسـی ارتجاعـی و وابسـته به امپریالیسـم جهانـی مورد تحمیق قـرار می گیرنـد و در جهت 
تأمین منافع آن ها به خدمت گرفته می شوند. از میان بردن این حالت تأسف بار مستلزم پیشبرد مبارزات 
ایدئولوژیك شجاعانه و پیگیر در میان توده های مردم است، زیرا که توده های فاقد آگاهی سیاسی انقالبی 
نمی توانند مبارزات انقالبی را به پیش برند، آن را به پیروزی رسانند و از موجودیت و تکامل بعدی آن دفاع 

نمایند.
 برای حزب کمونیست )مائوئیست( پیشبرد مبارزات ایدئولوژیك مارکسیستیـ  لنینیسمـ  مائوئیستی 
نقـش کلیـدی و رهبری کننده بازی می نماید. بـدون درك عمیق این نکته و توجه عمیق در عمل به آن 
نمی توان وظایف ایدئولوژیك در قبال انقالب کشور را انجام داد و به هدف رشد و تقویت آگاهی سیاسی 
انقالبی توده های مردم دست یافت. این هدف همانند تمامی اهداف انقالب صعب الحصول است، اما 
دستیابی به آن ضرورت اجتناب ناپذیر و غیر قابل انصراف دارد و مبارزه ی پیگیر در راه آن نشانه ی عمق 

باور به مارکسیسمـ  لنینیسمـ  مائوئیسم است.
 حـ  پرورش هنر انقالبی و مبارزه علیه هنر ارتجاعی؛

 هنر ارتجاعی موجود در جامعه، بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ ارتجاعی مستعمراتیـ  نیمه فئودالی 
مسلط بوده و در خدمت حفظ و استحکام نظام ارتجاعی قرار دارد. هنر ارتجاعی در تمامی شاخه ها سالح 

نیرومندی در دست امپریالیسم و ارتجاع برای تخدیر1 توده ها و جلب احساسات و عواطف آن ها است.
 هنر انقالبی که از درون مبارزات انقالبی ملی و طبقاتی توده ها متولد می شود و در جریان پیشبرد آن 
رشد می نماید نه تنها به مثابه ی سالحی برای مبارزه علیه هنر ارتجاعی به کار می آید، بلکه همچون عامل 

قدرتمندی برای بسیج توده ها خدمت می نماید.
 هنر انقالبی بخشی از جبهه عمومی ایدیولوژیك انقالب است. بدون پروراندن آن نمی توان وظایف 
جبهه ی ایدیولوژیك انقالب را تمام و کمال به انجام رسـاند، تأثیرات مسـموم کننده ی هنر ارتجاعی بر 

احساسات و عواطف توده ها را از میان برد و شور و اشتیاق انقالبی توده ها را برانگیخت.
 اهداف اجتماعی 

انقالب دموکراتیك نوین دارای اهداف اجتماعی متعددی اسـت که از آن جمله چهار مسـئله ی ذیل 
قابل تأکید ویژه است:

1- برقراری تساوی میان زنان و مردان از لحاظ اجتماعی. غرض برآورده شدن این خواسته، اقدامات 
حداقل ذیل می توانند روی  دست گرفته شوند:

الفـ  لغو ازدواج اجباری، ممنوعیت پرداخت و دریافت شـیربها، غیر قانونی سـاختن تعدد زوجات و 
برقراری تساوی حقوقی میان زنان و مردان در تمامی امور مربوط به ازدواج و خانواده؛

 بـ  تأمین آزادی برای زنان در فعالیت های اجتماعی بیرون از منزل و لغو حجاب اجباری؛
 جـ  ثبت نام والدین به صورت توأم جهت مشخص شدن نسبت خانوادگی فرزندان، در تمامی اسناد 

رسمی و سعی در ترویج آن در سطح کل جامعه؛
 دـ  برقراری تساوی میان زنان و مردان در قضاوت، شهادت و سایر امور مربوط به محاکم عدلی.

2-  ایجاد یك سیسـتم خدمات صحی علمی و متوازن در سراسـر کشـور با تکیه بر منابع و امکانات 
داخلی

 نظام موجود صحی در افغانستان به اندازه ی2 زیادی یك نظام غیر علمی و مبتنی بر شیوه های بدوی 
است. ولی از آنجایی که تا حدودی بر اساسات علمی استوار است نیز شدیدًا دارای دو خصلت منفی می 
باشد: یکی این که غیر متوازن است و دیگر این که از لحاظ پرسونل و نیز ادویه و وسایط وابسته به خارج 

است.
 نظام صحی نوین فقط با از میان بردن سیستم موجود می تواند به وجود آمده استحکام و گسترش پیدا 

1. بی حس کردن؛ سست کردن
2. اصل: مقداری
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نماید. غرض تحقق این هدف الزم است روی سیاست اتکا به خود، هم از لحاظ تربیت پرسونل طبی و 
هم از لحاظ تولید ادویه جات و وسایل طبی تکیه ی اساسی صورت بگیرد.

1-  مبارزه علیه انحرافات و مفاسد اخالقی و اجتماعی
2-  فراهم ساختن امکانات تفریحی و سرگرمی های سالم و فعالیت های ورزشی برای توده ها.

 
جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی

) شکل مشخص کنونی جنگ خلق ( 
»قدرت سیاسی از لوله ی تفنگ بیرون می آَید«

 »کمونیست ها عار دارند که مقاصد و نظریات شان را پنهان دارند. آن ها آشکارا اعالم می نمایند که 
فقط از طریق توسـل به قهر، از طریق سـرنگونی جبری نظام اجتماعی موجود، نیل به هدف های شـان 

میسر است.« )مانیفیست حزب کمونیست(
 »با گذر از جنگ های طوالنی داخلی و بین المللی اسـت که طبقه ی کارگر نه فقط شـرایط موجود 

را دگرگون می کند بلکه خود نیز متحول گشته، برای اعمال قدرت سیاسی آماده می شود.« )مارکس( 
»وظیفه ی مرکزی و عالی ترین شـکل انقالب، کسـب قدرت به وسیله ی نیروهای مسلح یعنی حل 

مسئله از طریق جنگ است. این اصل مارکسیستی در همه جا... صادق است.« )مائو تسه دون( 
مردمان هیچ کشـور اشـغال شـده ای توسـط قوت های متجاوز و مهاجم امپریالیسـتی، بدون توسل 
به مقاومت ملی مسـلحانه و جنگ آَزادی بخش، نمی توانند به اسـتقالل و آزادی حقیقی برسـند و هیچ 
طبقـه ای بـدون به کار بردن نیروی قهر و اسـتفاده از نیروهای مسـلح خویش به قدرت سیاسـی دسـت 
نمی یابد. این یك حکم قانونمندانه عمومی در مورد مبارزات ملی و طبقاتی است و در طول تاریخ در تمامی 
جوامع طبقاتی کاماًل به اثبات رسـیده اسـت. دلیل این امر کاماًل روشـن است. در امر سلطه و حاکمیت 
بر یك کشور و در ساختمان دولت، نیرو های مسلح در مرکز تمامی نهادهای دیگر قرار دارد و به دست 
آوردن سلطه و حاکمیت بر یك کشور و سرنگونی یك دولت، بدون درهم شکستن این نهاد مرکزی که 
الزمه اش توسل به جنگ می باشد، ممکن نیست. بدین جهت است که مائو تسه دون با قدرت و صالبت 

اعالم می نماید:
 »قدرت سیاسی از لوله ی تفنگ بیرون می آید.«

 وقتی به تاریخ مبارزات طبقاتی و ملی معاصر جامعه ی افغانستان نظر اندازیم به درستی می بینیم که 
حکم فوق نه تنها در مورد آن از مصداق های روشـنی برخوردار اسـت، بلکه هرگونه تبدیلی در حاکمیت 
سیاسـی در این کشـور از طریق توسـل به جنگ به عمل آمده اسـت. طرد سلطه ی استعماری انگلیس 

از طریق مبارزات مسـلحانه ای ممکن گردید که در یك دوره ی طوالنی باربار در نقاط مختلف کشـور با 
درجات مختلفی از حدت و شدت و دارای دامنه و وسعتی گوناگون به راه انداخته شد. سقوط دولت امانی، 
روی  کار آمدن و بعدًا سـرنگونی سـقوی ها و اسـتقرار حاکمیت خاندان طالیی تمامًا با استفاده از نیروی 
قهر و به کاربرد نیروهای مسـلح و توسـل به جنگ صورت گرفت. به عمر نظام سـلطنتی در افغانسـتان 
توسط کودتای 26 سرطان سال 1352 خاتمه داده شد و حاکمیت کودتایی داوود توسط کودتای هفت 
ثور 1357 از میان رفت. پس از کودتای هفت ثور 1357، اوضاع در جامعه افغانستان برای مدت بیشتر از 
یك دهه با مبارزات مسلحانه پر دامنه خودبه خودی توده ها و مبارزات نیروهای سیاسی مخالف رژیم کودتا 
و سرکوب مسلحانه ی این مبارزات، تجاوز مسلحانه ی قوای سوسیال امپریالیستی و مقاومت گسترده و 
وسیع در مقابل آن مشخص می گردد. در مورد خروج قوای متجاوز سوسیال امپریالیستی از افغانستان 
نیز نقش مرکزی مقاومت مسـلحانه در کشـور کاماًل روشـن و بی نیاز از اسـتدالل اسـت. فروپاشی رژیم 
بازمانده از دوران اشـغال کشـور توسـط قوای متجاوز سوسیال امپریالیستی یعنی رژیم نجیب نیز توسط 
فروپاشـی نیروهـای مسـلح این رژیم رقم خورد. انتقـال قدرت به باندهای ارتجاعی اسـالمی جهادی و 
خانه جنگی های ارتجاعی میان آن ها نیز توسط نقش مرکزی جنگ و نیروهای مسلح معین و مشخص 
گردید. در ظهور طالبان و پیشروی های آن ها و مسلط شدن شان بر بخش اعظم قلمرو کشور، به شمول 
کابل، نقش مرکزی جنگ و نیروهای مسلح کاماًل مشخص و روشن بود. سرانجام، اشغال کشور توسط 
قوای متجاوز و مهاجم امپریالیست های آمریکایی و متحدین شان و روی کار آمدن رژیم دست نشانده، از 
طریق تحمیل یك جنگ فوق العاده شدید و خونین امپریالیستی باالی افغانستان و مردمان آن متحقق 
گردیده است. و باالخره ضعف کمونیست ها در لحظه ی فعلی در جامعه ای مشخصًا با ضعف نظامی و 

فقدان نیروهای مسلح متعلق به خودشان هویدا می گردد.
 توجه به حقایق فوق نشـان می دهد که حصول اسـتقالل و آزادی کشـور و مردمان کشـور و تصرف 
قدرت سیاسی، از لحاظ استراتژیك فقط و فقط یك راه دارد وآن عبارت است از به کاربرد نیروهای مسلح 
و توسل به جنگ. برای پرولتاریا و حزب کمونیست )مائوئیست( استفاده تاکتیکی از مبارزات غیر جنگی 

باید بر محور این راه استراتژیك مد نظر قرارگرفته و به آن خدمت نماید.
 حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان نمی تواند مبارزه در راه به دست آوردن استفاده از »مزایای« 
پارلمانتاریسم را مد نظر قرار دهد، زیرا در جامعه ی مستعمرهـ  نیمه فئودال افغانستان نه تا حال سیستم 
بـورژوا دموکراتیـك به وجـود آمده اسـت و نـه در آینده به وجـود خواهد آمد. حتی به فـرض به وجود آمدن 
چنین سیستمی، حزب کمونیست )مائوئیست( می باید انتخابات پارلمانی را قویًا، هم از لحاظ استراتژیك 
و هم از لحاظ تاکتیکی، تحریم نماید؛ زیرا که فقط وفقط همچون پرده ی نازکی چهره ی کریه استبداد 



 برنامه و اساسنامه ی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان  674675  یا سوسیالیسم یا توحش

امپریالیستی و ارتجاعی حاکم بر جامعه را خواهد پوشاند و نظام سر و دم بریده ای بیش نخواهد بود. 
 حزب کمونیست )مائوئیست( برای حصول استقالل و آزادی کشور و مردمان کشور، تصرف قدرت 
سیاسی و تحقق اهدافش هیچ راه استراتژیك دیگری جز توسل به قهر انقالبی و به کاربرد نیروهای مسلح 
انقالبی و در یك کالم جنگ انقالبی نمی تواند سـراغ نماید. اهداف انقالب دموکراتیك نوین، من جمله 
هدف عمده ی فعلی یعنی طرد و اخراج قوای اشغالگر امپریالیستی از کشور و سرنگونی رژیم دست نشانده 
و حصـول اسـتقالل و آزادی حقیقی، فقط با پیـروزی پرولتاریا و متحدانش در میدان جنگ می تواند به 

کف آید. 

 قیام شهری و کودتا، دو بیراهه 
در افغانستان مستعمرهـ  نیمه فئودال که شیوه ی تولید مستعمراتیـ  نیمه فئودالی بر آن مسلط است و 
تحت اشغال نیروهای متجاوز امپریالیستی قرار دارد، زمینه ای برای برپایی و موفقیت قیام های شهری 

به مثابه ی استراتژی نظامی مقاومت ملی مردمی و انقالبی وجود ندارد. دالیل این امر روشن است:
 نیروهای نظامی اشغالگر امپریالیستی و نیرو های نظامی خائنین ملی دست نشانده در شهرها متمرکز 
و قوی اند و امکان درهم کوبیدن آن ها با تکیه بر توده های شهری میسر نیست، بلکه برعکس نیروهای 
برتر دشـمن هرگونه قیامی را به خاك وخون خواهند کشـید. البته در آخرین مراحل جنگ مقاومت ملی 
مردمی و انقالبی یعنی مرحله ی تعرض استراتژیك که در واقع محاصره ی شهرها از طریق دهات تکمیل 
می گردد، سازماندهی نوعی قیام از درون شهرها در همسویی با یورش نیروهای مقاومت ملی مردمی 
و انقالبی هم ضروری است و هم ممکن. گرچه در این مرحله ی سازماندهی قیام های شهری اهمیت 
زیادی می یابند؛ اما، در هرحال در خدمت راه محاصره ی شهرها از طریق دهات قرار دارند و نمی توانند 

اهمیت استراتژیك مستقل پیدا نمایند. 
 نفوس شهرها بخش کوچکی از مجموع نفوس کشور را در برمی گیرد. بدین جهت قیام شهری در 
صورت برپا شـدن نیز جنگ توده های وسـیع خلق های کشـور نخواهد بود و دامنه ی تأثیر آن از لحاظ 
سیاسی روی توده ها محدود باقی خواهد ماند. استراتژی قیام شهری باعث می شودکه خرده بورژوازی 
شـهری و بـورژوازی ملـی به مثابـه ی نیروهـای عمده ی جنگ مقاومـت ملی مردمـی و انقالبی در نظر 
گرفته شوند و نقش نیروی عمده ی واقعی جنگ مقاومت ملی و انقالب دموکراتیك نوین یعنی دهقانان 

به صورت فرعی و جانبی باقی بماند و حتی این نیرو به تماشاچی صرف مبدل گردد.
 تولید در شهرها وابسته به خارج است. از این سبب قیام شهری حتی در صورت موفقیتـ  که در واقع 
ناممکن استـ  از همان ابتدا یك رژیم متکی به تولید وابسته به امپریالیسم جهانی را به وجود خواهد آورد، 

رژیمی که نه قادر به درهم کوبیدن بورژوازی کمپرادور خواهد بود و نه قادر به از میان بردن نیمه فئودالیسم 
و به طریق اولی نه قادر به سرنگونی سلطه امپریالیسم بر کشور.

 وقتی امکان برپایی و دورنمای موفقیت قیام شهری چنین تیره وتار باشد، واضح است که کودتا یعنی 
توسل به آن استراتژی جنگی ای که حتی توده های شهری نیز در آن درگیر نمی باشند و صرفًا با تکیه بر 
مشتی از افسران و سربازان تعلیم دیده و سازمان یافته در ارتش ارتجاعی به راه می افتد، همان طوری که  
تجارب کودتاها در افغانستان و سایر کشورها نشان داده است، کوچکترین نتیجه ی مثبتی به بار نخواهد 
آورد. در شـرایط ویژه ی کنونی که کشـور تحت اشغال نیروهای اشغالگر امپریالیسـتی قرار دارد در واقع 
امکان پیروزی کودتا در هیچ شکلی اصاًل وجود ندارد و اگر برپا نیز گردد، به شدت به خاك وخون کشیده 

خواهد شد.
 اما، علیرغم این موضوعات، بالفرض اگر کودتا به راه بیفتد و موفق نیز گردد؛ فقط چند مهره ی هیئت 
حاکمه ی دست نشانده را تعویض می نماید، ولی تمام ساختار اصلی دولت ارتجاعی را اساسًا دست نخورده 
باقی می گذارد. بدین جهت رژیم کودتایی نه بر ماشین دولتی نوین و نیروی نظامی انقالبی، بلکه بر همان 
ماشین دولتی کهن و نیروی نظامی ارتجاعی تکیه می نماید. البته سازماندهی خیزش های مسلحانه در 
درون قوت های مربوط به دولت دست نشـانده در خدمت به راه محاصره ی شـهرها از طریق دهات، در 
هر مرحله از جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی ضروری و الزمی است. در مرحله ی دفاع استرتژیك 
این خیزش ها با ضربه زدن به نیروهای نظامی دولت دست نشانده می توانند راهی برای تسلیح توده های 
شهری و روستایی و پیوستن نیروهای قیام کننده به جبهات روستایی و احتمااًل گروه های چریکی شهری 
باشـند. در مرحلـه ی تعادل اسـتراتژیك، ایـن خیزش ها می توانند بخشـی از قیام های درون شـهرها در 
هماهنگـی بـا یورش قوت های رزمی ملی انقالبی از بیرون شـهرها باشـند و یا جهت تسـلیح توده های 
شـهری و روسـتایی و تقویت جبهات روسـتایی به کار گرفته شـوند. در مرحله ی تعرض اسـتراتژیك، این 
خیزش ها اساسًا می توانند به مثابه ی بخشی از قیام های درون شهرها در هماهنگی با یورش نیروهای 

ملی انقالبی از بیرون شهرها به حساب آیند. 
 بر اسـاس این حقایق روشـن و انکارناپذیر اسـت که حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان غرض 
کسـب اسـتقالل و آزادی کشـور و مردمان کشور، تصاحب قدرت سیاسـی و به پیروزی رساندن انقالب 
دموکراتیك نوین، هرگز به بیراهه های قیام شهری و کودتا به مثابه ی استراتژی جنگی اش نخواهد رفت و 
این بیراهه ها را کاماًل غیر اصولی، مردود و فاقد دورنمای روشن می داند. اما در عین حال از خیزش های 
توده ای درون شـهرها و خیزش های درون نیروهای مربوط به رژیم دست نشـانده در خدمت به تقویت و 

گسترش راه محاصره ی شهرها از طریق دهات در مواقع الزمه استفاده خواهد کرد.



 برنامه و اساسنامه ی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان  676677  یا سوسیالیسم یا توحش

جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی
جنگ توده ای عمدتًا دهقانی تحت رهبری پرولتاریا

اسـتراتژی مبارزاتی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان برای کسب استقالل و آزادی حقیقی 
کشور و مردمان کشور، تصاحب قدرت سیاسی و به پیروزی رساندن انقالب دموکراتیك نوین در کشور، 
در شـرایط فعلی، جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی به مثابه ی شـکل مشـخص کنونی جنگ خلق 
می باشد، جنگی که دهقانان نیروی عمده ی آن و پرولتاریا از طریق حزب پیشاهنگ خود رهبر آن است.

 جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی به مثابه ی شکل مشخص کنونی جنگ خلق، متکی بر این 
واقعیت است که بیش از هفتادوپنج درصد کل نفوس افغانستان را دهاتیان و بیشتر از نود درصد قلمرو 
کشور را دهات تشکیل می دهند. نه تنها اکثریت عظیم نفوس ساکن در دهات )در حدود هفتاد فیصد 
کل نفوس کشور( به درجات گوناگون موقعیت دهقانی دارند، بلکه اکثریت قابل مالحظه ی آوارگان خارج 
از کشور و آوارگان داخلی نیز دارای تعلقات و روحیات دهقانی اند، عالوتًا بخش بسیار مهمی از طبقه ی 
کارگر جوان افغانستان هنوز دارای ارتباطاتی با دهات بوده و برخی خصوصیات دهقانی اش را حفظ کرده 
است. دهقانان طبقه ی مولد عمده ی کشورند. بار استثمار نیمه فئودالی که شکل مسلط استثمار در جامعه 
است بر شانه های آن هاـ  به ویژه دهقانان بی زمین و فقیرـ  حمل می گردد. فقط با بیدارساختن، بسیج و 
تکیه ی عمده بر این طبقه در جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی است که امکان طرد و اخراج قوای 
اشغالگر امپریالیستی و سرنگونی خائنین ملی دست نشانده ی آن ها و در نهایت امکان سرنگونی انقالبی 
طبقه ی زمیندار فئودال که پایه ی اجتماعی عمده ی نظام ارتجاعی مستعمراتیـ  نیمه فئودالی حاکم بر 

کشور است و امکان پیروزی انقالب دموکراتیك نوین در کل، میسر می گردد.
 بـدون پیشـبرد امـر انقالب ارضـی و مصادره ی زمین های مالکین توسـط دهقانان بی زمین و فقیر 
نمی توان سـرنگونی عمیق و ریشه ای نیمه فئودالیسـم را به پایان رساند. طرح انقالب ارضی و واگذاری 
زمین های مصادره شـده به دهقانان فقیر و بی زمین، یا عدم طرح و قبول این مسـئله در آخرین تحلیل 
مفهومی جز قبول سرنگونی نیمه فئودالیسم و یا عدم قبول آن نخواهد داشت. بدین جهت برافراشتن 
درفش انقالب ارضی با شـعار »زمین از آن کشـت کار« به مثابه ی درفش مبارزه ی طبقاتی ضد فئودالی 
برای برانگیختن و بسیج دهقانان در جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی دارای اهمیت زیادی است. 
اما، توجه به این مسـئله ضروری اسـت که در شـرایط اشغال کشـور توسط قوای متجاوز امپریالیستی و 
حاکمیت رژیم دست نشانده، تضاد ملی خلق ها و ملیت ها با اشغالگران و خائنین ملی تضاد عمده ی جامعه 
محسوب می گردد، تضادی که مجموع تضادهای دیگر جامعهـ  من جمله تضاد میان دهقانان و فئوداالن 
ـ را رهبری می نماید. از این جهت امر بسیار مهم و بنیادی انقالب ارضی نیز درآخرین تحلیل نمی تواند تابع 

مبارزه علیه اشغالگران و خائنین ملی نباشد. در چنین شرایطی مصادره ی انقالبی زمین های فئوداالن، 
روی زمین های خائنین ملی متمرکز می گردد و زمین های آن فئودال هایی که در جبهه ی مقاومت ملی 
قرار می گیرند و معمواًل مالکین کوچك و احیانًا مالکین متوسط خواهند بود، می تواند مورد مصادره قرار 

نگیرد و در این گونه موارد علی العجاله یك سلسله اقدامات اصالحی دموکراتیك انجام یابد.
 عالوتًا روشن است که شعار »زمین از آن کشت کار« نمی تواندـ  و نبایدـ  به صورت یك شعار رفرمیستی 
در چـوکات نظـام مسـلط موجود مطرح گردد. تحقـق انقالب ارضی بدون طرد و اخراج قوای اشـغالگر 
امپریالیستی و سرنگونی قدرت سیاسی ارتجاعی خائنین ملی و تأمین استقالل و آزادی حقیقی کشور 
و مردمان کشـور و برقراری حاکمیت سیاسـی انقالبی در بخش هایی از کشـور و در سـطح کل کشـور، 
ممکن نیست. بدون درك این مضمون سیاسیـ  طبقاتی انقالب ارضی و شعار »زمین از آن کشت کار« 
تکیه ی اساسی روی آن، مبارزات دهقانان برای به دست آوردن زمین ولو با شجاعت، تهور و برخوردهای 
مسلحانه همراه باشد، در بهترین حالت از محدوده ی رفرمیسم تجاوز نخواهد نمود و عاقبت به جایی نیز 

نخواهد رسید. 
 محاصره ی شهرها از طریق دهات

 جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی به مثابه ی شـکل مشـخص کنونی جنگ خلق، جنگی است 
که ابتدا در مناطق روستایی به راه می افتد و تنها پس از آن که از استحکام و گسترش الزم و مناسبی در 
دهات برخوردار گردید، به محاصره ی شهرها و سپس تصرف آن ها گذر می نماید. این که جنگ مقاومت 
ملی مردمی و انقالبی به مثابه ی شکل مشخص کنونی جنگ خلق چنین مسیری را می پیمایدـ  و باید 
بپیمایدـ  قبل از همه بدین جهت است که دهقانان به مثابه ی نیروی عمده ی انقالب دموکراتیك نوین و 

پایه ی اصلی جنگ در مناطق روستایی به سر می برند.
 در شرایط فعلی افغانستان با وجودی که نمی توان گفت نیروهای نظامی امپریالیست های اشغالگر و 
رژیم پوشالی صرفًا در شهرها متمرکزند و دهات از نیروهای نظامی دشمنان خالی است، اما این نیروها 
در بسـیاری از مناطق روسـتایی نسـبتًا ضعیفند و یا پراکنده، متفرق، غیر منظم و نهایتًا ضربه پذیرتر از 
نیروهای نظامی مستقر در شهرها و اطراف شهرها می باشند. از این سبب از لحاظ نظامی نیز ضرور است 
که جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی به مثابه ی شکل مشخص کنونی جنگ خلق به عنوان جنگی 

که اساسًا ابتدا در دهات به راه می افتد و به تکامل می رسد، در نظر گرفته شود.
 این که تقریبًا در سراسر مناطق روستایی افغانستان نیروهای نظامی دشمنان وجود دارند، نمی تواند 
مشکالتی بر سر راه برپایی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی ایجاد ننماید. اما از آنجایی که 
این مشـکالت در نهایت صرفًا می تواند مشـکالت تاکتیکی محسـوب گردد و نه مشکالت استراتژیك، 
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قابل حل وفصل اسـت. برای یك نیروی نظامی انقالبی که به طور شایسـته سـازماندهی شـده باشـد و 
تحت رهبری حزب پیشـاهنگ پرولتری نبردهایش را اسـتوارانه مطابق به اسـتراتژی جنگ خلق، در 
شـکل مشـخص کنونی جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی، پیش ببرد، موجودیت نیروهای نظامی 
ارتجاعی پراکنده و بی نظم و غالبًا فاقد وفاداری عمیق به نیروهای سیاسی مربوطه  ی شان در حاکمیت 

دست نشانده، می تواند به منبع قابل دسترسی برای تأمین اسلحه و مهمات مبدل گردد.
 ضـرورت تأمیـن اقتصـادی جنگ و قدرت سیاسـی نوین نیز تکیـه روی دهات را در پیشـبرد جنگ 
مقاومـت ملـی مردمـی و انقالبـی الزام آور می سـازد. برعکس شـهرها، دهات تـا حدود زیـادی از لحاظ 
اقتصادی خودکفا است. با سرنگونی مناسبات کهن و برقراری مناسبات نوین اقتصادی، بسیج آگاهانه 
و شکوفاساختن ابتکارات توده ها و به کارگیری تمام و کمال و سازمان یافته ی امکانات موجود اقتصادی 
در دهات، می توان خودکفایی اقتصادی مناطق پایگاهی انقالبی روسـتایی را آن چنان تقویت نمود که 
محاصره ی اقتصادی این مناطق از سوی دشمنان امپریالیستی و ارتجاعی که یقینًا درجریان جنگ پیش 

خواهد آمد، کارآیی چندانی نداشته باشد و یا کارآیی آن بسیارکم باشد.
 تکیـه ی اساسـی روی دهـات در جنـگ مقاومت ملی مردمـی و انقالبی هرگز به این معنی نیسـت 
که حزب کمونیسـت )مائوئیسـت( به فعالیت های مبارزاتی و من جمله فعالیت های نظامی در شـهرها 
نمی پردازد. برعکس کاماًل الزم اسـت که اشـکال مختلف فعالیت های مبارزاتی به شمول فعالیت های 
نظامی در شهرها سازماندهی شده و به پیش برده شود. اما، تمامی این نوع فعالیت ها باید بر محور تقویت 
و گسترش جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی در روستاها و در خدمت آن قرار داشته باشد. فقط در این 
صورت است که مبارزات کارگران و سایر توده های شهری می تواند واقعًا سیاسی شده و با طرد و اخراج 
قوای اشـغالگر امپریالیسـتی از کشور و سرنگونی حاکمیت ارتجاعی دست نشـانده گره بخورد. مبارزات 
کارگران و سایر توده های شهری تحت رهبری حزب کمونیست )مائوئیست( می تواند در اشکال گوناگون 
و متنوعی در خدمت جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی به راه افتد. توده های مبارز شهری می توانند 
مستقیمًا به جبهات جنگی روستایی بپیوندند و یا اشکال متنوع مبارزاتی، من جمله فعالیت های نظامی در 
شهرها را در خدمت به جنگ پیش ببرند. مجموع این فعالیت ها از یك جانب باعث تقویت جریان جنگ 
مقاومت ملی مردمی و انقالبی می گردد و از جانب دیگر برای مراحل بعدی جنگ، شرایط درونی شهرها 
را برای تصرف آن ها مساعد می سازد تا توده های شهری هم زمان با یورش نیروهای ارتش انقالبی دست 
به قیام بزنند و با وارد آوردن ضربات همه جانبه به نیروهای دشـمن، شـهرها از تسـلط امپریالیسـت ها و 

مرتجعین دست نشانده ی شان آزاد گردد.
 جنگ طوالنی 

جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی، جنگی است طوالنی و درازمدت که از زمان برپایی تا موفقیت 
نهایـی و سرتاسـری سـالیان متمـادی دوام می نمایـد. طرد و اخراج قوت های اشـغالگر امپریالیسـتی و 
سرنگونی حاکمیت خائنین ملی دست نشانده، امری نیست که به یك باره و در فرصت کوتاهی متحقق 

گردد، بلکه فقط می تواند در یك پروسه ی طوالنی به وقوع بپیوندد. 
 جنگ تجاوزکارانه و اشـغالگرانه ای را که امپریالیسـت های آمریکایی و متحدین شـان بر مردمان ما 
تحمیل کرده اند، جنگ یك ائتالف بین المللی امپریالیسـتی پرقدرت علیه مردمان یك کشـور ضعیف، 
عقب مانده و ویرانه ای است که بیشتر از دو دهه قربانی جنگ های تجاوزکارانه ی سوسیال امپریالیستی 
و جنگ های خانه خراب کن و خانمان برانداز ارتجاعی داخلی بوده است. این جنگ بخشی از یك کارزار 
بین المللی امپریالیسـتی اسـت که به رهبری امپریالیست های آمریکایی علیه خلق ها و ملل تحت ستم 
جهان به راه افتاده است. امپریالیسم امریکا در حال حاضر یگانه ابرقدرت موجود در جهان است و از قدرت 
نظامی، اقتصادی و سیاسی عظیمی در جهان برخوردار است. لذا جنگ مقاومت ملی علیه اشغالگران 
امپریالیست آمریکایی و متحدین شان و حاکمیت دست نشانده ی شان در افغانستان یك جنگ کوتاه مدت 

و زود فرجام نخواهد بود، بلکه جنگی خواهد بود سخت، طوالنی و مملو از فراز و نشیب و پر پیچ وخم.
 کارزار جهانی تجاوزکارانه و اشغالگرانه ی امپریالیستی ای که تحت رهبری امپریالیست های امریکایی 
علیه خلق ها و ملل تحت سـتم جهان به راه افتاده اسـت، ناشـی از الزامات تاکتیکی امپریالیسـت های 
امریکایی و متحدین شان نیست، بلکه ناشی از یك سلسله الزامات استراتژیك و ضرورت های ساختاری 
امپریالیستی بعد از فروپاشی سوسیال امپریالیسم شوروی و بلوك تحت رهبری اش است. از این جهت 
آن هـا بـه زودی از پیشـبرد این کارزار جنایت کارانه ی شـان دسـت نخواهند کشـید و بـه زودی از مناطق 
اشغالی شان، من جمله افغانستان، عقب نخواهند کشید، بلکه مناطق و کشور های دیگری را نیز آماج 
تجاوزگری ها و اشغالگری های شـان قرار خواهند داد. بناًء جنگ مقاومت ملی در افغانسـتان بخشی از 
یك مقاومت جهانی خلق ها و ملل تحت ستم علیه امپریالیست های متجاوز و اشغالگر است و سرنوشت 
آن اساسًا در سطح جهانی معین و مشخص می گردد و البته به نوبه ی خود شدیدًا بر این مقاومت جهانی 
ضد امپریالیستی تأثیرات مثبت و یا منفی بر جای میگذارد. این مقاومت جهانی ضد کارزار امپریالیستی 
تحت رهبری امپریالیست های آمریکایی، علیرغم وسعت و دامنه ی خود که توده های وسیع خلق ها و 
ملل تحت ستم و توده های خلق های کشورهای امپریالیستی را در بر می گیرد، تازه در مراحل اولیه ی 
شکل گیری خود است و تا زمانی که به یك مقاومت منسجم و متکامل تبدیل گردد و از رهبری آگاهانه ی 
انقالبی برخوردار گردد راه درازی در پیش دارد. از این جا است که جنگ مقاومت ملی ضد اشغالگران 

امپریالیست در افغانستان نیز نمی تواند از خصلت طوالنی برخوردار نباشد.
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 خلـق هـا و ملیـت های مختلف افغانسـتان در طـول تقریبًا یك دهـه خانه جنگی هـای ارتجاعی از 
یك جانب شـدیدًا دچار تفرقه و نفاق گردیده اند و از جانب دیگر از جنگ خسـته شـده اند. رفع این نفاق و 
تفرقه و بی حالی و بازگرداندن اتحاد مقاومت جویانه و سرزندگی زرمجویانه ی توده های کشور، خود امری 
است که باید در جریان نبرد علیه اشغالگران امپریالیست و خائنین ملی دست نشانده شان متحقق گردد. 
حالـت موجـود باعث می گردد کـه یورش های اولیه ی جنگ مقاومت ملی نتواند دارای دامنه و وسـعت 
توده ای گسترده باشد، بلکه فقط پس از آن که این جنگ به سوی تحکیم و گستردگی بیشتر پیش برود، 
اتحاد مقاومت جویانه و سرزندگی رزمجویانه ی توده ها به تدریج احیاء خواهد شد و هم پا با پیشرفت جنگ 
مقاومت به سـوی شـگوفایی و رونق بیشـتر پیش خواهد رفت. امر مسـلم اسـت که این پروسه  طوالنی 

خواهد بود و باعث طوالنی شدن جنگ مقاومت خواهد شد.
 اما مادامی که مسئله بر سر جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی یعنی بر سر جنگ مقاومت ملی 
به مثابه ی شکلی از جنگ خلق و به مثابه ی بخشی از استراتژی مبارزاتی برای پیروزی انقالب دموکراتیك 
نوین باشد، موضوع جنگ بازهم پیچیده تر و بغرنج تر می گردد و بیشتر از پیش به یك امر طوالنی مدت 

تبدیل می گردد. واقعیت هایی که این امر را بدین گونه شکل می دهند عبارتند از:
1- در جامعه ی مستعمرهـ  نیمه فئودال افغانستان که اشغالگری امپریالیستی دست دردست استبداد 
خشن و اختناق قرون وسطایی نیمه فئودالی بر آن حاکمیت دارد، بردن آگاهی انقالبی در میان توده های 
مردم از راه ها و طرق آرام و مسـالمت آمیز آن چنان مشـکل اسـت که عمدتًا باید آن را ناممکن دانسـت. 
البته ظلم و ستمی که باالی توده ها اعمال می گردد به صورت بالقوه پتانسیل انقالبی عظیمی را در آن ها 
به وجود می آورد. اما تبدیل شدن این پتانسیل انقالبی عظیم از حالت بالقوه به حالت بالفعل عمدتًا نه از 
راه های نرم و مالیم، بلکه از راه های قهری می تواند ممکن گردد. به همین جهت است که بردن سیاست 
انقالبی و طرح مسئله ی قدرت سیاسی انقالبی در میان توده های دهقانی و سایر توده های تحت ستم، 
عالی ترین شـکل مبارزه ی ملی و طبقاتی یعنی جنگ را طلب می نماید. حزب کمونیسـت )مائوئیسـت( 
مجبور اسـت از همان ابتدای فعالیت های مبارزاتی اش روی اسـتراتژی مبارزاتی جنگی انقالبی ملی و 
طبقاتی به مثابه ی ظرف استراتژیك مورد نیاز برای بردن آگاهی سیاسی انقالبی در میان توده ها اتکا نماید. 
تا زمانی که جنگ انقالبی ملی و طبقاتی برپا نگردیده اسـت، تالش های تدارکی برای برپایی آن و بعد 
از آن که برپا گردید، پیشبرد آن محور عمده ی فعالیت های مبارزاتی حزب در میان توده ها است. واضح 
است که حزب کمونیست )مائوئیست( به خاطر ضعف و ناتوانی ابتدایی اش نمی تواند این کار را به یك باره 
در مقیاس وسـیع سراسـری آغاز نماید، بلکه ابتدا در مقیاس های کوچك می تواند آن را انجام دهد و به 
تدریج با کسب توانمندی های بیشتر خواهد توانست محدوده های فعالیتش را گسترش داده و توده های 

بیشـتر و بیشـتری را به آگاهی سیاسـی انقالبی مجهز نماید. فقط در پروسه ی یك جنگ طوالنی مدت 
است که توده های دهقانی و سایر توده های تحت استثمار و ستم قادر به کسب آگاهی انقالبی در سطح 
وسیع و سراسری خواهند شد. از جانب دیگر آمادگی های بالقوه و بالفعل مبارزاتی توده ها نیز ناموزون 
و متفاوت از هم می باشـند. حزب کمونیسـت )مائوئیست( ناگزیر در ابتدای کار صرفًا در میان توده های 
پیشـرو می تواند به بردن آگاهی سیاسـی انقالبی اقدام نماید. دامنه ی آمادگی توده ها فقط در پروسـه ی 
طوالنی جنگ انقالبی ملی و طبقاتی است که به تدریج گسترش یافته و به طرف سرتاسری شدن پیش 
می رود. البته این موضوع را نباید با طرح کمیت گرایانه یکی گرفت. کسب آگاهی انقالبی توسط توده های 
مردم جهش وار و موج وار پیش می رود و نه صاف و هموار. هر جهشی در جنگ انقالبی ملی و طبقاتی، 
باعـث ایجـاد جهش هایی در کسـب آگاهی انقالبی توده های مردم می گردد و آن ها را وسـیعًا به سـوی 
میدان کارزار جلب می کند. بناًء ولو این که مجموع پروسـه، مدت زمان طوالنی را در بر می گیرد، اما با 

جهش ها و گسست های خرد و بزرگی همراه است.
2-  توده های دهقانی ذاتًا پراکنده، متفرق و سازمان نیافته اند. تبدیل این پراگندگی، تفرقه و سازمان 
نیافتگی، به انضباط، تشـکل و سـازمان یابی انقالبی فقط در یك جریان طوالنی پیشـبرد مبارزات حاد و 
قهری انقالبی یعنی جنگ ممکن می گردد و کاری نیست که از طرق و راه های آرام و مالیم و در مدت 
کوتاهی عملی گردد. بدین جهت ضرورت سازمان یابی و متشکل شدن انقالبی توده های دهقانی که یك 
امر انصراف ناپذیر برای پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی و موفقیت نهایی آن و پیروزی کل 
انقالب دموکراتیك نوین محسوب می گردد و فقط در یك پروسه ی طوالنی و متناسب با آگاهی سیاسی 
انقالبی ای که میان آن ها برده شده است حاصل می گردد، جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی و کل 

پروسه ی جنگ خلق را به صورت یك جنگ طوالنی مدت در می آورد.
3-  شـرایط سیاسـی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در یك جامعه ی مستعمرهـ  نیمه فئودال مثل 
جامعه ی افغانسـتان شـدیدًا ناموزون اسـت. از این سـبب شـرایط برای تدارك، برپایی و پیشـبرد جنگ 
مقاومت ملی مردمی و انقالبی در مناطق مختلف یکسان نبوده و وسیعًا متفاوت است. مناطقی وجود 
دارند که روی همرفته شرایط برای تدارك، برپایی و پیشبرد جنگ در آن ها مساعد است، ولی در پهلوی 
آن مناطق، به صورت نسبتًا وسیعی مناطق عقبمانده و مناطق دارای وضعیت متوسط موجودند. بدیهی 
اسـت کـه امـر تدارك، برپایی و پیشـبرد جنگ مقاومت ملی مردمـی و انقالبی را ابتدا صرفـًا می توان در 
مناطق مساعد روی دست گرفت و در جریان پیشبرد جنگ با مبدل شدن مناطق دارای شرایط متوسط 
و عقبمانده به مناطق مساعد، میدان جنگ و محدوده ی قدرت سیاسی نوین ملی و انقالبی را گسترش 

داده و در جریان یك پروسه ی طوالنی سرتاسری اش ساخت.
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4- اتحـاد کارگـران و دهقانان نه تنهـا برای پیروزی جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی و پیروزی 
انقـالب دموکراتیـك نویـن در کلیـت آن یـك امـر الزمی، اساسـی و غیر قابـل انصراف اسـت؛ بلکه این 
اتحاد و استحکام هرچه عمیق تر آن یك شرط ضروری و پایه ی سیاسیـ  طبقاتی برای گذار از انقالب 
دموکراتیك نوین به انقالب سوسیالیستی نیز محسوب می گردد. کاماًل واضح است که این امر متناسب 
با رشد آگاهی سیاسی انقالبی توده ها، تشکل پذیری آن ها و استحکام و گسترش دایره ی جنگ مقاومت 
ملی مردمی و انقالبی و کل پروسه ی جنگ خلق که همگی پروسه های طوالنی و درازمدتند، می تواند 
متحقق گردد. فقط در جریان درازمدت جنگ است که اتحاد میان کارگران و دهقانان شکل می گیرد و 
به طور روز افزونی، موج وار و با پیچ و خم های فراوان، موازی با جذر و مدهای جنگ استحکام، گسترش 

و ارتقا می یابد.
5- حزب کمونیست )مائوئیست( نمی تواند به یکبارگی آن چنان نیروی نظامی قدرتمندی گرد آورد که 
قادر باشد در یك جنگ زودفرجام کار نیروهای نظامی امپریالیستی اشغالگر و نیروهای نظامی حاکمیت 
دست نشانده را یکسره کرده و جنگ را با موفقیت به انجام رساند. حزب در ابتدا صرفًا می تواند نیروهای 
نظامی نسـبتًا کوچك و ضعیفی را سـازمان داده و فعالیت های نظامی اش را در مناطق مسـاعد شـروع 
نماید. ضعف نیروی نظامی انقالبی در ابتدا و توانمندی نیروهای نظامی امپریالیستی اشغالگر و ارتجاعی 
پوشالی و این امر که نیروی نظامی انقالبی برای کسب موفقیت نهایی و برای این که بتواند دشمنان را 
در میدان جنگ شکست دهد، باید از ضعیف به قوی و از کوچك به بزرگ مبدل گردد. جنگ مقاومت 
ملی مردمی و انقالبی و کل پروسـه ی جنگ خلق را از خصلت طوالنی و درازمدت برخوردار می سـازد. 
در جریـان جنـگ اسـت که که نیروی نظامی انقالبی با اسـتفاده از عوامل مسـاعد و با تکیـه بر توده ها، 
ضعف های تاکتیکی اش را به تدریج از میان برده و رشـد می نماید، در حالی که توانمندی های تاکتیکی 
نیروهای امپریالیسـتی اشـغالگر و نیروهای نظامی ارتجاعی پوشـالی کمتر و کمتر شـده و ناتوانی های 

استراتژیك شان به طور روزافزون در ضعف های تاکتیکی متبلور می گردد.
 راهی که نیروی نظامی انقالبی ضعیف و ناتوان را قادر می سازد که نه تنها خود را حفظ نماید، بلکه 
بتوانـد نیروهـای نظامیـ  امپریالیسـتی اشـغالگر و نیروهای نظامی خائنین ملی را یکایـك ضربت زده و 
به تدریج خود را قوی سازد، عبارت است از به کاربرد دقیق، جدی و جرئت مندانه ی قوانین جنگ انقالبی 
ملی و طبقاتی افغانسـتان. این قوانین در اسـاس و از لحاظ خطوط عام اسـتراتژیك نمی توانند با قوانین 
جنگ انقالبی در سایر کشورهای تحت سلطه  ی امپریالیسم، که جنگ انقالبی چین نمونه ی پیروزمند 
آن در گذشته و جنگ انقالبی نپال یك نمونه ی زنده و موجود فعلی آن می باشد، فرق داشته باشد. ولی در 
عین حال از جهات معینی دارای ویژگی ها و خصوصیات مختص به خود نیز خواهد بود. این ویژگی ها تا 

حدودی می تواند از طریق مطالعه ی جنگ هایی که تا حال در کشور صورت گرفته است، مورد شناسایی 
قرار گیرد، ولی شناخت تمامی این ویژگی ها در جریان پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی وکل 

پروسه ی جنگ خلق ممکن خواهد بود.
 جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی از زمان برپایی در یك یا چند منطقه ی مساعد تا موقعی که به 
موفقیت نهایی و سرتاسری می رسد، راه پرپیچ وخم و پرفراز و نشیبی را می پیماید که اشکال مختلف و 

متنوع پیشروی و عقب نشینی، تعرض و دفاع و تمرکز و پخش را در برمی گیرد.
 مجموع مسیری را که این جنگ می پیماید، عمومًا سه مرحله ی دفاع استراتژیك، تعادل استراتژیك 
و تعرض اسـتراتژیك را شـامل می شـود. هر یك از مراحل سه گانه ی جنگ، مدت زمان معینی را نظر به 

وضعیت و شرایط مشخص در برمی گیرد که روی هم رفته یك دوره ی طوالنی می باشد.
 در مرحله ی اول جنگ که نیروهای مقاومت ملی مردمی و انقالبی ضعیف هسـتند، مجبورند که 
مرحله ی دفاع استراتژیك را از سر بگذرانند. در این مرحله دشمن سعی می نماید که نیروهای ضعیف و 
کم توان مقاومت ملی مردمی و انقالبی را اجازه ی رشد ندهد و از میان ببرد، بناًء نیروهای مقاومت ملی 
مردمی و انقالبی عمومًا در حالت دفاع اسـتراتژیك قرار دارند، در حالی که نیروهای دشـمن عمومًا در 
حال تعرض استراتژیك هستند. البته قرارداشتن نیروهای مقاومت ملی مردمی و انقالبی در حالت دفاع 
استراتژیك به این مفهوم نیست که آن ها اصاًل دست به تعرض نمی زنند. در واقع بهترین دفاع، دفاع فعال 

است و دفاع فعال به شکل تعرض متبلور می شود. 
حمـالت تعرضـی نیروهـای مقاومت ملی مردمی و انقالبـی در این مرحله ی جنـگ، از نوع تعرض 
در خطوط خارجی دشـمن در جریان دفاع اسـتراتژیك از خطوط داخلی خودی اسـت و به طور عموم یك 
نوع دفاع فعال اسـت. این مرحله سـخت ترین مرحله ی جنگ است و قویًا احتمال داردکه طوالنی ترین 

مرحله ی آن نیز باشد. 
 در مرحله ی دوم جنگ که نیروهای مقاومت ملی مردمی و انقالبی به صورت نسـبی رشـد کرده و 
نیروهای دشـمن ضربات سـختی را متحمل گردیده اسـت، نوعی تعادل میان قوت های هر دو طرف 
جنـگ به وجـود می آیـد که معمواًل زیـاد طوالنی نخواهد بود و هردو طرف جنگ سـعی خواهند کرد که 
هر چه زودتر این حالت را به نفع خود به  هم بزنند. منظور از تعادل استراتژیك این نیست که هر دو طرف 
جنگ از لحاظ تسلیحات و تجهیزات و تعداد نفرات با هم برابر خواهند شد. در واقع اصاًل ممکن نیست 
که نیروهای مقاومت ملی مردمی و انقالبی بتوانند به خصوص از لحاظ تسلیحات و تجهیزات با نیروهای 
فوق العاده مجهز و مدرن قوای اشغالگر امپریالیستی برابری نمایند. منظور از تعادل استراتژیك در جنگ 
این است که نیروهای هر دو طرف جنگ در میدان های نبرد به طور کلی با هم متعادل گردند، به قسمی 
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که بدون برهم خوردن آن حالت، هیچ یك از دو طرف جنگ نتوانند علیه طرف مقابل به طور کلی دست 
به تعرض همه جانبه بزنند. تعادل استراتژیك به این معنی نیز نیست که در میدان های جنگ هیچ گونه 
عملیـات تعرضـی و یـا دفاعی در کار نخواهد بود. این گونه عملیات وجود خواهند داشـت، ولی مجموعًا 
حالت تعادل در جنگ را به طور کلی برهم نخواهند زد. بناًء تعادل استرتژیك به این معنی نیست که در 
سراسر میدان های نبرد حالت یکسانی حکمفرما خواهد بود، بلکه در ساحات معینی ممکن است یکی از 

دو طرف جنگ حالت تعرضی و یا حالت دفاعی داشته باشند. 
 در مرحله ی سوم جنگ نیروهای مقاومت ملی مردمی و انقالبی در حالت تعرض متقابل استراتژیك 
قرار می گیرند و نیروهای دشمن در حال دفاع استراتژیك. در این مرحله نیروهای مقاومت ملی مردمی 
و انقالبی به پیشـروی می پردازد و نیروهای دشـمن به عقب نشـینی. این مرحله ممکن اسـت مرحله ی 
چندان طوالنی نباشد و یا کم وبیش به طول انجامد. برخالف مرحله ی اول و دوم جنگ که میدان نبرد 
نیروهای مقاومت ملی مردمی و انقالبی را به صورت عمده عرصه ی دهات تشکیل می دهد، در مرحله 
سوم، جنگ روی شهرها و تصرف آن ها متمرکز می گردد و جنگ خصلتًا به جنگ منظم تبدیل می گردد. 
ولـی ایـن جنگ منظم نوع خاصی ازجنگ منظم خواهد بود، یعنی جنگ منظمی که خطوط جبهه ای 
کاماًل منظم و جنگ های موضعی وسیعًا با جنگ متحرك درهم خواهد آمیخت و جنگ های پارتیزانی 
روستایی، جنگ های چریکی شهری، قیام های توده ای شهری و خیزش های درونی قوت های مربوط 

به رژیم دست نشانده نیز به آن مدد خواهد رساند. 
 مراحل مختلف جنگ می تواند کاماًل بی برگشت نباشد. در اثر عوامل مختلف، من جمله اشتباهات 
جنگی عظیم از سوی نیروهای مقاومت ملی مردمی و انقالبی، می تواند جنگ از حالت تعادل استراتژیك 
به حالت دفاع استراتژیك و یا از حالت تعرض استراتژیك به حالت تعادل استراتژیك برگردد و یا برعکس 
در اثـر عوامـل مختلف دیگر، من جمله اشـتباهات جنگی عظیم نیروهای دشـمن، در مراحل مختلف 
جنگ،گشایش های عظیم و جهش های بزرگی به نفع نیروهای مقاومت ملی مردمی و انقالبی به وجود 

بیاید و جنگ سریعًا به مراحل باالتر تکامل یابد. 
 یکـی دیگـر ازعوامـل مؤثر در پیروزی جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی، شکسته شـدن ائتالف 
بین المللی امپریالیسـتی ای اسـت که در مورد افغانسـتان میان امپریالیسـت ها وجود دارد. شکسـت این 
ائتالف می تواند در اثر تشدید بیشتر از پیش تضاد میان قوت های مختلف امپریالیستی به وقوع بپیوندد. 
مقاومت ملی مردمان افغانستان و مقاومت ها و مبارزات ضد امپریالیستی سایر کشورهای تحت اشغال و 
تحت سلطه ی امپریالیست ها و همچنان مبارزات خلق های خود کشورهای امپریالیستی، نقش مؤثر و 
مهمی در تشدید تضاد میان امپریالیست ها و شکسته شدن ائتالف بین المللی آن ها بازی می نماید. پس 

از تهاجم امپریالیست های آمریکایی و انگلیسی بر عراق، ائتالف بین المللی میان امپریالیست ها درزهای 
شدیدی برداشت و تضاد میان آن ها بیشتر از پیش تشدید گردید. اما، تشدید تضاد میان امپریالیست های 
آمریکایی و متحدین نزدیك شان از یك طرف و رقبای امپریالیستی شان از طرف دیگر، هنوز در آن سطحی 
نیست که ائتالف آن ها در مورد افغانستان را از میان ببرد. تحقق این امر به صورت بسیار برجسته و روشن، 

به زمان نیاز دارد و این باعث طوالنی شدن جنگ در افغانستان می شود. 
 مناطق پایگاهی انقالبی 

ایجاد مناطق پایگاهی انقالبی برای پیشبرد و موفقیت نهایی جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی 
به طور خاص و کل پروسه ی جنگ خلق به طور عام ار اهمیت اساسی و تعیین کننده ای برخوردار است. 
بدون ایجاد، استحکام و گسترش مناطق پایگاهی انقالبی نه تنها جنگ، از لحاظ کسب استقالل و آزادی 
کشـور و قدرت سیاسـی، فاقد دورنمای سیاسـی روشن می گردد، بلکه در عین حال شکل فعالیت های 

مسلحانه ی دسته های شورشی سرگردان و فاقد پشت جبهه استراتژیك را به خود می گیرد. 
 مناطـق پایگاهـی انقالبـی از طریـق پاکسـازی نیروهای نظامی امپریالیسـتی اشـغالگر و نیروهای 
پوشالی ارتجاعی از مناطق مساعد، سرنگونی قدرت سیاسی دست نشانده، برقراری قدرت سیاسی نوین 
و سازماندهی انقالبی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی توده ها در این مناطق به وجود 
می آیـد. حـزب کمونیسـت )مائوئیسـت( و توده های تحت رهبری اش یك جا با سـایر نیروهای سیاسـی 
متحدشـان در مناطق پایگاهی انقالبی به تمرین و اعمال قدرت سیاسـی می پردازند. ایجاد و گسـترش 
مناطـق پایگاهـی انقالبـی نمونه های واقعی از مناسـبات انقالبی را که حزب کمونیسـت )مائوئیسـت( 
می خواهد در آینده در سراسـر کشـور برقرار سازد، به نمایش می گذارد و زمینه های واقعی مقایسه میان 
اهداف حزب و اهداف نیروهای امپریالیسـتی اشـغالگر و نیروهای ارتجاعی پوشـالی را برای توده های 
وسیع در سراسر کشور به وجود می آورد. این امر به یقین آگاهی سیاسی ملی و انقالبی توده ها را موج وار 
ارتقا و گسترش می دهد و به صورت وسیعی شرایط مساعدی برای افزایش دامنه ی جنگ مقاومت ملی 

مردمی و انقالبی فراهم می گردد. 
 با تکیه بر مناطق پایگاهی انقالبی به مثابه ی عقب گاه اسـتراتژیك جنگ اسـت که جنگ مقاومت 
ملی مردمی و انقالبی در مناطق مورد تنازع )مناطق پارتیزانی( و مناطق تحت کنترل نیروهای اشغالگر 

امپریالیستی و نیروهای ارتجاعی پوشالی به راه افتاده و گسترش می یابد. 
 جنگی که بدون اتکا بر مناطق پایگاهی انقالبی در داخل کشور پیش برده شود، ناگزیر است مناطق 
خارج از سرحدات کشور و قلمرو کشورهای همسایه را به عنوان عقب گاه استراتژیك خود انتخاب نماید. 
کاماًل واضح است که اتکا بر عقب گاه استراتژیك در قلمرو کشورهای همسایه به صورت حتمی جنگ را 
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از سیاست اتکا به خود و اتکا به توده های کشور محروم نموده و تابع سیاست ها و پالیسی های دولت های 
حاکم برکشورهای همسایه و در نهایت تابع سیاست ها و اهداف باداران امپریالیستی این دولت ها خواهد 
سـاخت. حزب کمونیسـت )مائوئیسـت( باید در این مورد هشـیاری اش را کاماًل حفظ نماید و در تکیه ی 
اسـتراتژیك بـر مناطـق پایگاهی داخل کشـور در جریان برپایی و پیشـبرد جنگ مقاومـت ملی مردمی و 
انقالبی استوار، مقاوم و خلل ناپذیر باشد، تا جنگ خلق در افغانستان از یك جنگ مقاومت ملی مردمی و 
انقالبی متکی بر مناطق پایگاهی انقالبی داخل کشور به صورت یك جنگ وابسته به مناطق تحت کنترل 
دولت های ارتجاعی کشـورهای همسـایه درنیاید. در هر حال امکان دستیابی به چنین عقب گاهایی در 
شرایط کنونی متصور نیز نمی باشد، زیرا که دولت های کشورهای همسایه مجموعًا به درجات و سطوح 

مختلف در خدمت به اشغالگران آمریکایی و متحدین شان قرار دارند.
 اما همبستگی و اتحاد، در مبارزه علیه امپریالیست های متجاوز و دست نشاندگان شان، با نیروهای 
سیاسی و توده های ضد امپریالیسم و ارتجاع در کشورهای همسایه به طورخاص و در سراسر جهان به طور 
عام، یك ضرورت اجتناب ناپذیر است. این اتحاد می تواند حداقل به صورت مخفی ساحات عقب نشینی، 
استراحت، تمرینات و ارتباطات برای کل نیروهای مقاومت ملی مردمی و انقالبی منطقه در کشورهای 
همسایه به وجود آورد و همبستگی ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی خلق های منطقه را شکل مشخص 

نظامی بدهد.
 شکل دهی به مناطق پایگاهی انقالبی آینده، به صورت ابتدایی و مخفی در واقع قبل از برپایی جنگ 
مقاومـت ملـی مردمـی و انقالبـی، در دوره ی تـدارك، آغاز می گردد. مناطق مسـاعدی که فعالیت های 
تدارکی حزبی و توده ای و نظامی در آن ها متمرکز می گردد، در واقع از همان ابتدا به حیث مناطق پایگاهی 
انقالبـی آینـده در نظر گرفته می شـوند. پـس از آغاز جنگ مقاومت ملی مردمـی و انقالبی، این مناطق 
می توانند عماًل به مناطق پایگاهی انقالبی مبدل شوند و با پیشرفت جنگ بیشتر از پیش تحکیم یابند. 
اما این تحکیم نسـبی اسـت و در طول دوره ی دفاع اسـتراتژیك کماکان این مناطق پایگاهی می توانند 
مـورد ضربـت نیرو های دشـمن قرار بگیرند و تحت اشـغال آن ها در آیند. فقط پـس از آن که جنگ وارد 
مرحله ی تعادل استراتژیك گردد، مناطق پایگاهی انقالبی موقعیت نسبتًا استواری می یابند؛ اما، کماکان 
ایـن موقعیت اسـتوار، مطلق نیسـت و با توجه به برتـری فوق العاده ی نظامی دشـمن، حداقل بعضی از 
آن ها می تواند مورد ضربت و اشـغال قرار بگیرد، ولو این که این ضربت و اشـغال موقتی و گذرا باشـد. از 
جانب دیگر با پیشرفت جنگ، مناطق مساعد بیشتری به وجود می آیند و زمینه های گسترش مناطق 
پایگاهی انقالبی بیشتر و بیشتر می گردد. مادامی که شبکه ای از مناطق پایگاهی انقالبی مناطق وسیعی 
از کشـور را در بر گرفت و این مناطق تحکیم نسـبی حاصل نمود، قدرت ملی انقالبی در مقابل قدرت 

امپریالیسـت های اشـغالگر و مزدوران دست نشانده ی شـان قد بر می افرازد. تا رسـیدن به آنجا راه دراز، 
مشـکل و طاقت فرسـایی در پیش اسـت، اما حتمًا باید رسـید. بدون رسـیدن به این مرحله و عبور از آن 
نمی توان به حصول اسـتقالل و آزادی کل کشـور و پیروزی سرتاسـری انقالب دموکراتیك نوین دسـت 

یافت.
 ارتش انقالبی خلق 

ارتش انقالبی خلق، دومین سـالح مورد نیاز انقالب، بعد از حزب کمونیسـت است که توسط حزب 
به وجود می آید و رهبری می گردد. این ارتش در کشور مستعمرهـ  نیمه فئودالی مثل افغانستان که شکل 
عمده ی مبارزه از همان ابتدا مبارزه ی مسـلحانه اسـت و شـکل عمده ی سـازماندهی ارتش مهمترین 
تشـکیالت توده ای محسـوب می گردد. خلقی که ارتش انقالبی اش را نداشـته باشـد، در واقع هیچ چیز 
نخواهد داشـت. کشـور ما نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت. آن ها برای این که بتوانند از قید اشغالگری 
و سلطه ی امپریالیست ها، مستقل و آزاد زندگی نمایند و از هر نوع ستم و استثمار رهایی یابند، ناگزیرند 

ارتش انقالبی شان را به وجود بیاورند و تحکیم و تقویه نمایند. 
 ارتش انقالبی که وظیفه ی پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی، دفاع از کارگران، دهقانان 
و سایر زحمتکشان توده های مسکون در مناطق پایگاهی انقالبی و دستاوردهای مقاومت ملی و انقالب 
در تمـام مراحـل جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی و کل پروسـه ی جنگ خلـق را برعهده دارد، بعد 
از پیـروزی جنـگ مقاومـت ملـی مردمـی و انقالبـی و بعـد از پیروزی انقـالب نیز حراسـت از جمهوری 
دموکراتیك نوین و جمهوری سوسیالیستی، حفظ حق حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت کشور و دفاع از 
میهن در مقابل عملیات خراب کارانه و تجاوزگرانه امپریالیست ها و نوکران آن ها را برعهده دارد، ارتش 
انقالبی در جریان جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی به وجود می آید و استحکام و گسترش می یابد. 
ایـن ارتـش از همـان زمانـی که گروه هـای چریکی اولیه، جنگ مقاومـت ملی مردمی و انقالبـی را آغاز 
می نمایند، پایه گذاری می گردد. این گروه های چریکی اولیه، در جریان پیشـرفت جنگ از لحاظ کیفی 
و کمـی ارتقـا و گسـترش می یابند و منظم تر می گردند و به تدریج به صـورت یك ارتش منظم در می آیند. 
اما این منظم بودن هنوز به مفهوم یك ارتش منظم کالسـیك نیسـت. ارتش انقالبی، ارتشـی اسـت که 
اساسًا جنگ های متحرك را پیش می برد و در جنگ های پارتیزانی وسیعًا سهیم می گردد و در عین حال 
وظیفه ی رهبری آن را برعهده دارد. از جانب دیگر در پهلوی نیروهای منظم ارتش انقالبی چریک های 
توده ای و گروه های مسـلح دفاع از خود توده ای نیز باید موجود باشـند، تا از یك طرف در سـطوح محلی 
و منطقوی در پهلوی ارتش انقالبی علیه نیروهای دشمن به جنگ های نامنظم و پارتیزانی بپردازند و 
از جانب دیگر عرصه ای برای گسترش بیشتر صفوف ارتش انقالبی به وجود آورند. ارتش انقالبی فقط 
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در مرحله ی نهایی جنگ، یعنی مرحله ی تعرض اسـتراتژیك می تواند در سـطح نسـبتًا باالیی به صورت 
منظم عمل نماید، به جنگ موضعی بپردازد و خطوط جبهه ی نسبتًا منظم داشته باشد. اما، چریك های 
توده ای نه تنها در این مرحله ی جنگ، بلکه حتی بعد از پیروزی نیز به موجودیت شان ادامه خواهند داد 
و در پهلوی ارتش انقالبی وظایف و مسئولیت های شان را برعهده خواهند داشت و نمودی از خلق های 

مسلح خواهند بود.
 ارتـش انقالبـی، چریك هـای تـوده ای و گروه های دفـاع از خود توده ای، نیروهای مسـلح متعلق به 
کارگران، دهقانان و سـایر زحمتکشـان ملیت های مختلف با هم برابر و متساوی الحقوق این سرزمین 
هستند. این نیرو ها توسط حزب کمونیست )مائوئیست( ایجاد و رهبری می گردند و با درك آگاهانه ی این 
مسئله که سیاست انقالبی باید بر تفنگ حاکم باشد، نه این که تفنگ، نیروهای مسلح را رهبری نماید، از 

منافع کشور، خلق ها و پرولتاریا پاسداری می نمایند. 
 ارتش انقالبی مبتنی بر اصل وحدت سربازان و افسران و وحدت ارتش و خلق ها بوده به جای پیروی 
از مناسـبات پوسـیده ی نظام کهنه ارتشـی )اسـتبداد فردی، اطاعت کورکورانه، تمایزات طبقاتی و...( 

انضباط آگاهانه و مناسبات انقالبی فاقد تمایزات طبقاتی را برقرار می نماید. 
 ارتش انقالبی عمدتًا ابزار رزم است، اما وظایف تبلیغی و تولیدی نیز برعهده دارد. دسته های مسلح 
دفاع از خود توده ای در اساس وظایف تولیدی دارند؛ اما در فعالیت های تبلیغی و جنگی، حزب و ارتش 
انقالبی را مدد می رسانند. چریك های توده ای وظایف جنگی، تبلیغی و تولیدی را برعهده دارند و بسته به 

شرایط و اوضاع یکی از این وظایف آن ها حالت عمده گی پیدا می نماید. 
 ارتش انقالبی از لحاظ تسلیحاتی بجای اتکا به کمك های خارجی به توده ها تکیه دارد و خود جنگ 
منبع اصلی تأمین کننده ی تسلیحات و مهمات آن می باشد. فقط ارتشی با این چنین خصوصیات و پایه ی 
اجتماعـی تـوده ای می توانـد ارتش حقیقی خلق ها بوده و تحت رهبری حزب کمونیسـت از منافع آن ها 

حراست و پاسداری نماید. 
 تدارك برای برپایی جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی

شکل مشخص جنگ کنونی خلق
 جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی جنگی است نقش مندانه که توسط نیروهای نظامی ضعیف و 
کم توان ملی و انقالبی علیه نیروهای نظامی پرقدرت و وسیع اشغالگران امپریالیست و خائنین ملی مرتجع 
و دست نشانده ی شان به راه می افتد. این جنگ نمی تواند به صورت خودبه خودی آغاز شود، بلکه برپایی و 
پیشبرد آن مستلزم تهیه و تطبیق نقشه ها و پالن های معین و مشخصی است که حزب و توده های تحت 
رهبری اش را قادر می سازد، عماًل جنگ را آغاز نمایند. فقط با پیشبرد موفقانه فعالیت های تدارکی است 

که جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی می تواند برپا گردیده و به پیش برده شود. قبل از شروع جنگ، 
تدارك برای برپایی آن و پس از آن که برپا گردید پیشـبرد اصولی و موفقیت آَمیز آن باید به مثابه ی محور 
تمامی اشکال فعالیت های مبارزاتی حزب و توده ها محسوب گردد. عدم توجه به این امر در نهایت به هیچ 
چیز دیگری جز بی توجهی به امر کبیر جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی و استقالل و آزادی کشور و 

مردمان کشور و کاًل انقالب دموکراتیك نوین تمام نخواهد شد. 
 اولین و مهمترین عرصه ی تدارك برای برپایی و آغاز جنگ، تدارك ایدیولوژیکـ  سیاسی و تشکیالتی 

خود حزب کمونیست )مائوئیست( است؛ زیرا که حزب آغازکننده و رهبری کننده ی جنگ است. 
 تدارك ایدئولوژیک ـ سیاسی تشکیالتی خود حزب برای برپایی جنگ به معنی آمادگی حزب برای 

آغاز جنگ از لحاظ ایدئولوژیکـ  سیاسی و تشکیالتی است.
 آمادگی ایدئولوژیکـ  سیاسی حزب برای آغاز جنگ در قدم اول به خط ایدئولوژیكـ  سیاسی و خط 
نظامی حزب مربوط است. خط ایدئولوژیكـ  سیاسی و نظامی حزب باید یك خط اصولی صحیح و روشن 
مارکسیسـتیـ  لنینیسـتیـ  مائوئیسـتی باشـد. این آمادگی در قدم دوم عبارت اسـت از آمادگی استوار و 
محکم حزب برای تقبل مسئولیت آغاز جنگ و ایستادگی روی اصول جنگ انقالبی از لحاظ ایدئولوژیك 

ـ سیاسی و نظامی. 
 آمادگی تشکیالتی حزب برای آغاز جنگ عمدتًا به استحکام تشکیالتی حزب مربوط است. استحکام 
تشکیالتی حزب قبل از همه توسط سیاست تشکیالتی حزب در مورد ساختمان تشکیالتی حزب معین 
می گردد. تشـکیالت حزب باید قسـمی ساخته شود که برای آغاز و پیشبرد موفقیت آمیز جنگ انقالبی 
ملی و طبقاتی مناسـب و موزون باشـد. اگر این مناسـبت و موزونیت میان سـاختمان عملی تشـکیالت 
حزب و خط ایدئولوژیكـ  سیاسی و نظامی تدوین شده و رسمًا پذیرفته شده حزب وجود نداشته باشد، خط 
ایدئولوژیكـ  سیاسی و نظامی حزب در واقع فاقد پایه ی تشکیالتی الزمه بوده و به یك سلسله ی ادعاهای 

صرف تئوریك و تبلیغاتی مبدل می گردد. 
 اما آمادگی تشکیالتی حزب برای آغاز جنگ صرفًا به استحکام تشکیالتی حزب خالصه نمی گردد، 
بلکه درجه ی معینی از گسترش تشکیالتی حزب را نیز در بر می گیرد. حد بسیار معین و مشخصی برای 
گسترش تشکیالتی حزب نمی توان در نظر گرفت. ولی اواًل توسط یك حزب چند نفره نمی توان جنگ 
را آغاز نمود و ثانیًا در شرایط استبدادی جامعه افغانستان، گسترش وسیع صفوف حزب در شرایط قبل از 
آغاز جنگ نمی تواند ممکن و میسر باشد. از این جهت راه مؤثر برای گسترش وسیع صفوف حزب، برپایی 

و پیشبرد جنگ است. 
 دومین عرصه ی تدارك برای آغاز جنگ، تدارك توده ای است. جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی 
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جنگ توده ها است و بدون آگاهی، خالقیت و سازمان یابی آنان نمی تواند آغاز گردد و پیش برده شود. اما 
در مورد تدارك توده ای برای آغاز جنگ باید به صورت جدی توجه داشت که توده ها از لحاظ آمادگی شان 
برای شرکت در عملیات آغازین جنگ و پیشبرد بعدی آن، در یك سطح قرار ندارند، بلکه به بخش های 
پیشرو، میانه و عقب مانده تقسیم می گردند. فعالیت های تدارکی توده ای برای آغاز جنگ، عمدتًا در میان 
توده های پیشرو متمرکز می گردد. در واقع پس از آغاز جنگ و پیشبرد کم وبیش موفقیت آمیز آن است 
که می توان توده های میانی را به سوی جنگ جلب کرد و توده های عقبمانده را ارتقا داد و یا الاقل خنثی 

نمود. 
 یك موضوع مهم دیگر در تدارك برای آغاز جنگ، شناسایی مناطق مساعد برای آغاز جنگ و تمرکز 
فعالیت هـای تدارکـی در آن مناطق اسـت. از لحـاظ آغاز جنگ، مناطق مختلف کشـوردارای وضعیت 
یکسان نیستند و مناطق مساعد، نامساعد و شدیدًا نامساعد را در برمی گیرند. فعالیت های تدارکی برای 
آغاز جنگ باید در مناطق مسـاعد متمرکر گردد. در واقع آغاز و پیشـرفت موفقیت آمیز جنگ اسـت که 
می تواند نامساعدت ها رادر مناطق نامساعد از میان برده و این مناطق را به مناطق مساعد مبدل سازد و 

همچنان نا مساعدت های مناطق شدیدًا نامساعد را کم وبیش تخفیف دهد. 
 یقینـًا در پهلـوی تمامی فعالیت های تدارکی دیگر برای آغاز جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی، 
تدارك لوجیستیکی را نیز نمی توان نادیده گرفت. تدارکات لوجیستیکی، فراهم آوری و سازماندهی حداقل 
امکانات تسلیحاتی و غیر تسلیحاتی الزمه برای آَغاز جنگ را در برمی گیرد. حد کاماًل معین و مشخصی 
برای تدارکات لوجیستیکی نمی توان در نظر گرفت. از یك جانب جنگ را نمی توان با دستان خالی و بدون 
حداقل امکانات نظامی و غیر نظامی مورد ضرورت آغاز کرد و تهیه ی این امکانات هم الزم است و هم 
ممکن. ولی از جانب دیگر، در شـرایط قبل از آغاز جنگ، در واقع غیر ممکن اسـت که بتوان امکانات 
نظامی و غیر نظامی گسترده ای فراهم آورد. در واقع جریان جنگ، خود مهمترین عرصه ی فراهم آوری 

امکانات وسیع نظامی و غیر نظامی محسوب می شود. 

اساسنامه ی حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان
اساسـنامه ی حزب کمونیسـت )مائوئیسـت( افغانسـتان دربرگیرنده ی برنامه عمومی و آیین نامه ی 
تشـکیالتی حزب است. برنامه عمومی که فشرده ی برنامه ی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان 
اسـت، نـکات اساسـی خصلت طبقاتـی حزب، ایدئولـوژی رهنمای حـزب، انترناسیونالیسـم پرولتری، 
برنامه ی سیاسـی حزب، مهمترین اهداف انقالب دموکراتیك نوین و اسـتراتژی مبارزاتی حزب را بیان 
می نماید. آیین نامه تشکیالتی، اصول تشکیالتی، ساختمان تشکیالت، ارگان مرکزی و نشریه ی درونی 

مرکزی، درفش، مسایل مربوط به عضویت و اقدامات انضباطی حزب را معرفی و توضیح می کند. 
 

فصل اول
برنامه ی عمومی

1- خصلت طبقاتی حزب:
حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان، حزب سیاسی پرولتاریا و پیشاهنگ پرولتاریا در افغانستان 

است. 
 حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان دارای ایدئولوژی پرولتری است. موجودیت حزب، حاصل 
کاربست ایدئولوژی پرولتری در جنبش انقالبی افغانستان است. حزب، بیان کننده ی و نماینده ی منافع 
اساسـی پرولتاریا در افغانسـتان است. حزب، بیان فشـرده خصوصیات و کیفیات پرولتاریا در افغانستان 
است. پایگاه طبقاتی اصلی حزب، صفوف پرولتاریا و سایر زحمتکشان است و حزب مکلفیت دارد، مداومًا 

برای تحکیم و گسترش خود در میان آن ها بکوشد. 
 این خصوصیات معرف پرولتری بودن حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان است. 

 حزب کمونیسـت )مائوئیسـت( افغانسـتان از لحاظ ائدیولوژیكـ  سیاسی، تشکیالتی و فعالیت های 
مبارزاتی در صف مقدم پرولتاریا در افغانستان قرار دارد. حزب، متشکل از پیشروان داخل صفوف پرولتاریا 
است. حزب، پیشروان انقالبی از میان سایر اقشار و طبقات خلق ها را نیز در خود جای داده است. این 
پیشروان انقالبی، جهان بینی شان را آگاهانه تغییر داده و با پذیرش ایدئولوژی پرولتاریا و شرکت عملی 
در فعالیت هـای مبارزاتـی پرولتری، موقعیت های طبقاتی پیشین شـان را از لحاظ ایدئولوژیك و تعلقات 
سیاسـی رها سـاخته و به پرولتاریا پیوسته اند. حزب کمونیسـت )مائوئیست( افغانستان، جزء الیتجزای 

جنبش بین المللی کمونیستی است، از آن مایه گرفته و به آن خدمت می نماید. 
 این خصوصیات معرف حزب کمونیسـت )مائوئیسـت( افغانسـتان به مثابه ی پیشاهنگ پرولتاریا در 

افغانستان است. 
 خصلت پرولتری حزب چیزی نیست که یك باره و برای همیشه تثبیت گردد. مبارزات دو خطی بر 
سـر حفظ و تکامل خصلت پرولتری حزب از یك جانب و قلب ماهیت نمودن و از بین بردن آن از جانب 
دیگر، دایمًا در حزب بروز می نماید. این مبارزات، انعکاس مبارزات طبقاتی جامعه در درون حزب است 
و به صورت اجتناب ناپذیری بروز می نماید. پیشـبرد و به فرجام رسـاندن مسـتمر مبارزات دو خطی علیه 
خطوط رویزیونیستی و اپورتونیستی ای که از درون حزب دایمًا سر بلند می نمایند و انقالبی ساختن مداوم 

حزب، نقش اساسی ای در حفظ خصلت پرولتری حزب و تکامل مداوم این خصلت بازی می نماید. 
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 حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان میراث دار و تکامل دهنده ی خط مائوئیستی ای است که در 
اواسط دهه ی چهل شمسی موجد و پایه گذار جنبش کمونیستی )مارکسیستیـ  لنینیستیـ  مائوئیستی( 
افغانستان گردید. این جنبش با تأثیرپذیری و الهام از مواضع ضد رویزیونیستی حزب کمونیست چین، با 
رویزیونیسم شوروی خط فاصل روشنی ترسیم نمود و مبارزات نسبتًا وسیع دموکراتیك نوین کارگران و 

روشنفکران علیه امپریالیسم، سوسیال امپریالیسم و ارتجاع را پیش برد. 
 حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان با جمع بندی از تجارب منفی نحوه ی شرکت جنبش چپ 

افغانستان در جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی، پی ریزی گردیده است.
 این حزب با تأثیرپذیری و الهام از مواضع جنبش انقالبی انترناسیونالیستی، در جذب روشن و اصولی 
تجارب انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین و در موضع گیری و مبارزه ی قاطع علیه رویزیونیسم چینی 
و خوجه ای شالوده گذاری گردید، شالوده گذاری ای که متضمن مرزبندی صریح و مبارزه ی جدی علیه 
کلیت انحرافات مسـلط بر جنبش چپ افغانسـتان، در طول دهه ی پنجاه و نیمه ی اول دهه ی شصت 
شمسی بوده است. تکامل این حزب با حضور در صفوف جنبش کمونیستی بین المللی و سهم گیری در 

مبارزات جهانی پرولتاریا گره خورده است. 
 حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان حاصل سال ها مبارزه علیه امپریالیسم، ارتجاع، رویزیونیسم 

و اپورتونیسم است. 
 حزب کمونیسـت )مائوئیست( افغانستان محصول مستقیم پیشـرفت و به فرجام  رسیدن پروسه ی 
وحدت جنبش کمونیسـتی )م.ل.م( افغانسـتان اسـت و درفش این حزب، درفش وحدت دهنده تمامی 
مائوئیست های کشور است. آن ها فقط وفقط در زیر این درفش است که می توانند وظایف و مسئولیت های 
مبارزاتی دموکراتیك نوین و کمونیستی شـان و به طور اخص وظایف و مسـئولیت های کنونی شـان را در 

قبال مقاومت ملی مردمی و انقالبی علیه اشغالگران و خائنین ملی به نحو اصولی و شایسته ادا نمایند. 
2- ایدئولوژی رهنمای حزب

حزب کمونیسـت )مائوئیسـت( افغانستان مارکسیسمـ  لنینیسمـ  مائوئیسـم را به مثابه ی ایدئولوژی 
رهنمـای اندیشـه و عمـل خودپذیرفتـه و به کار می بندد. مارکسیسـمـ  لنینیسـمـ  مائوئیسـم، ایدئولوژی 
پرولتاریایی بین المللی است و خصلت جهان شمول دارد و به همین جهت در شرایط مشخص هر کشور، 
من جمله افغانستان، قابل تطبیق است. ایدئولوژی پرولتاریایی بین المللی از زمان پیدایش خود تا حال سه 

مرحله ی تکاملی را طی نموده است:
 مرحله ی اول: ایجاد و انسجام اولیه یا مارکسیسم؛

 مرحله ی دوم: تکامل یا مارکسیسمـ  لنینیسم؛

 مرحله ی سوم: تکامل یا مارکسیسمـ  لنینیسمـ  مائوئیسم. 
 این مراحل تکامل، به هم پیوسته است و هر سه جزء فلسفه، اقتصادسیاسی و تئوری های سیاسی 

را دربرمی گیرد.
1- مارکسیسم

پیدایش طبقه ی کارگر پایه ی عینی ایجاد مارکسیسـم را فراهم نمود. مارکسیسـم در متن مبارزات 
کارگـران اروپـا در اواسـط قرن 19 به وجـود آمد و در ارتباط نزدیك با مبارزات پرولتاریایی بین المللی و در 

خدمت به آن پرورانده شد. سه جزء مارکسیسم: 
 1- فلسـفه ی مارکسـیم: سیسـتم فلسـفی فراگیر ماتریالیسـم دیالیکتیك و ماتریالیسـم تاریخی یا 

به کاربست ماتریالیسم دیالیکتیك در مورد تاریخ جامعه ی بشری و تکامل آن، فلسفه مارکسیسم است. 
1- اقتصاد سیاسی مارکسیسم

 اقتصاد سیاسی مارکسیستی، نقد همه جانبه و بنیادی از اقتصاد سرمایه داری است که از راز استثمار 
پرولتاریا توسط بورژوازی، انباشت سرمایه، انارشی و تضادهای ذاتی سرمایه داری پرده برمی دارد. 

2- تئوری سیاسی مارکسیسم
 تئـوری کسـب قـدرت سیاسـی از طریـق انقـالب قهـری و تئـوری دیکتاتـوری پرولتاریـا، اسـاس 
تئوری سیاسـی مارکسیسـم را تشـکیل می دهد. جمع بنـدی از درس های کمون پاریـس و مبارزه علیه 
فرصت طلبان درون جنبش کارگری در تدوین این تئوری دارای اهمیت جدی بوده است. پایه گذاری و 
پرورش مرحله ی اول ایدئولوژی پرولتری با نام مارکس گره خورد و مارکسیسم نامیده شد. مبارزه برای 
این که جنبش بین المللی کمونیستی مارکسیسم را به رسمیت بشناسد، بعد از بدرود حیات مارکس، توسط 

انگلس رهبری گردید. 
3- لنینیسم 

تکامل سـرمایه داری به سـرمایه داری انحصاری و پیدایش عصر امپریالیسـم، پایه ی عینی پیدایش 
لنینیسم و تکامل مارکسیسم به مارکسیسمـ  لنینیسم را به وجود آورد. لنینیسم در جریان رهبری جنبش 
انقالبی پرولتری در روسیه و مبارزه علیه رویزیونیسم درون جنبش بین المللی و به طور مشخص در جریان 

رهبری انقالب اکتوبر، به وجود آمد. 
تکالمالت لنینیستی:

1- در فلسفه:
تکامـل فلسـفه ی مارکسیسـتی در مبـارزه فلسـفی علیـه امپریوکریتیسیسـت ها که تالش داشـتند 
ماتریالیسم و ائدیالیسم را با هم آشتی دهند. تکامل دیالیکتیك مارکسیستی با مشخص ساختن قانون 
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تضاد به عنوان جوهر دیالکتیک.
2- در اقتصاد سیاسی:

 تدوین تئوری امپریالیسـم و توضیح خصوصیات سـرمایه داری امپریالیسـتی به عنوان سـرمایه داری 
گندیده، در حال احتضار و آخرین مرحله ی سرمایه داری. 

1-  در تئوری های سیاسی:
 مشخص کردن عصر به عنوان عصر امپریالیسم و انقالبات پرولتری، تدوین تئوری حزب سیاسی 
طراز نوین )حزب پیشاهنگ پرولتری( یا حزب کمونیست و بنیان گذاری و ساختمان چینی حزبی برای 
رهبری پرولتاریا و توده های انقالبی برای کسب قدرت سیاسی، تکامل تئوری و پراتیك انقالب پرولتری 
در جریان رهبری انقالب اکتوبر و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا در شوروی، اشاعه ی هر چه بیشتر جنبش 
کمونیستی در سراسر جهان، تأمین اتحاد میان مبارزات انقالبی پرولتاریا و مبارزات خلق های ستمدیده 

در جهان، مبارزه علیه رویزیونیسم انترناسیونال دوم و ایجاد انترناسیونال کمونیستی)کمینترن(.
 مرحله ی دوم تکامل ایدئولوژی پرولتاریا با نام لنین گره خورد و لنینیسم نامیده شد. بعد از درگذشت 
لنین، مبارزه برای این که جنبش بین المللی کمونیستی، مارکسیسمـ  لنینیسم را به عنوان دومین مرحله ی 

تکامل ایدئولوژی پرولتری به رسمیت بشناسد، توسط استالین رهبری گردید. 
2- مائوئیسم:

 سـرنگونی انقالب پیروزمند پرولتری و احیای سـرمایه داری در شـوروی توأم با تغییرات و تحوالت 
جدید در نظام سرمایه داری امپریالیستی، پایه ی عینی پیدایش مائوئیسم و تکامل مارکسیسمـ  لنینیسم به 
مارکسیسمـ  لنینیسمـ  مائوئیسم را به وجود آورد. مائوئیسم طی رهبری طوالنی انقالب چین، به خصوص 

انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی و رهبری مبارزه ی جهانی علیه رویزیونیسم مدرن، ایجاد گردید. 
 تکامالت مائوئیستی:

1- در فلسفه:
 مطرح کـردن قانـون تضـاد به عنوان قانون اساسـی حاکم بر طبیعت و جامعه و تفکر انسـانی، طرح 
مفهوم تضاد عمده و تفکیك آن از تضاد اساسـی، به کارگیری اسـتادانه ی فلسـفه در سیاست و مبارزات 
سیاسـی، تکامل تئوری شـناخت در پرتو بررسـی عمیق جهش از پراتیك به تئوری و سـپس از تئوری به 
پراتیك با تکیه بر عمده بودن پراتیك، بردن فلسـفه در میان توده های مردم، تحلیل دیالیکتیکی رابطه 
میان زیربنا و روبنا یا نفی برداشت متافزیکی رابطه ی یك جانبه میان آن ها و رد تئوری رویزیونیستی رشد 

نیروهای مولده. 
2- در اقتصاد سیاسی:

 تکامل اقتصاد سیاسی سوسیالیستی با انتقاد از ضعف های سیاست اقتصادی شوروی در ساختمان 
سوسیالیسم و تدوین سیاست اقتصادی ساختمان سوسیالیسم به صورت متکامل تر، تعیین دیالیکتیکی 
رابطـه میـان انقـالب و توسـعه ی اقتصادی با طرح شـعار »انقـالب را دریابید، تولیـد را افزایش دهید«، 
تدوین سیاسـت اقتصادی دموکراسـی نوین و طرح مفهوم سرمایه داری بروکراتیك به مثابه ی شکلی از 

سرمایه داری کمپرادور در کشورهای تحت سلطه که توسط امپریالیسم به وجود می آید. 
3- در تئوری های سیاسی:

 تدوین تئوری انقالب دموکراتیك نوین به مثابه ی انقالب تحت رهبری پرولتاریا در کشورهای تحت 
سلطه ی امپریالیسم در مرحله ی اول انقالب جهت زمینه سازی برای انقالب سوسیالیستی و گذار به آن، 
تکامل همه جانبه دانش نظامی پرولتری یا تدوین تئوری جنگ خلق، تکامل عمیق درك از نقش تاریخ ساز 
توده ها با تدوین مشی توده ای، ارائه ی درك متکامل تر از چگونگی حفظ و تکامل خصلت انقالبی پرولتری 
حزب پیشـاهنگ از طریق پیشـبرد مبارزه دو خط در درون حزب علیه اشـکال گوناگون رویزیونیسـم و 
اپورتونیسم، مبارزه علیه رویزیونیسم مدرن و باالتر از همه تدوین تئوری ادامه ی انقالب تحت دیکتاتوری 
پرولتاریا در جریان انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی و مبارزه برای سرنگونی مقر فرماندهی بورژوازی در 

درون حزب. 
 مائوئیسم، تکامل همه جانبه ی مارکسیسمـ  لنینیسم در فلسفه، اقتصاد سیاسی و تئوری های سیاسی 
را احتـوا می نمایـد. در شـرایط امروزی بدون مائوئیسـم، مارکسیسـمـ  لنینیسـم رأیی وجود نـدارد و نفی 
مائوئیسم یقینًا نفی مارکسیسمـ  لنینیسم است. مبارزه برای به رسمیت شناختن مارکسیسمـ  لنینیسم 
ـ مائوئیسـم در جنبش بین المللی کمونیسـتی، به عنوان سـومین مرحله در تکامل ایدئولوژی پرولتری، 
مسیر طوالنی ای را طی نموده است. این مبارزه در جریان نبرد علیه رویزیونیسم مدرن خصلت جهانی 
یافت و در جریان انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی و به ویژه در کنگره ی نهم حزب کمونیست چین به 
فرجام رسید. اما، سال ها عبارت »مارکسیسمـ  لنینیسمـ  اندیشه ی مائو تسه دون« در جنبش بین المللی 

کمونیستی به کار برده می شد. 
 رسمیت بین المللی مائوئیسم به جای اندیشه ی مائو تسه دون، خدمتی است که به جنبش انقالبی 
انترناسیونالیستی تعلق دارد. مارکسیسمـ  لنینیسمـ  مائوئیسم رهنمای اندیشه و عمل است و در عمل 
مبارزاتی انقالبی به کار بسته می شود. این، به مفهوم جهش از تئوری به پراتیك، به مفهوم تلفیق تئوری با 
پراتیك و به مفهوم تطبیق حقایق عام مارکسیسمـ  لنینیسمـ  مائوئیسم با شرایط خاص مبارزات انقالبی 

پرولتری در افغانستان است. 
 مارکسیسمـ  لنینیسمـ  مائوئیسم، شریعت جامد نیست؛ بلکه یك ایدئولوژی قابل تکامل است و مسیر 
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تکامل آن در آینده نیز ادامه خواهد یافت. 
4- انترناسسونالیم پرولتری

 انترناسیونالیسـم پرولتری یك اصل اساسـی حزب کمونیسـت )مائوئیسـت( افغانسـتان اسـت. این 
حزب، سپاه رزمنده ی اردوی بین المللی پرولتاریا در افغانستان است و مبارزات انقالبی در افغانستان را 
به مثابه ی سهم گیری در مبارزات انقالبی بین المللی پرولتاریای جهانی به پیش می برد. حزب مبارزات 
انقالبی در افغانستان را در خدمت به انقالب جهانی گسترش می دهد و پرولتاریا و خلق های افغانستان 
را طبق اساسات انترناسیونالیسم پرولتری پرورش می نماید تا جامعه ی مستقل، آَزاد و انقالبی آینده بتواند 

به عنوان پایگاه مطمئنی در خدمت به انقالب جهانی قرار داشته باشد. 
 حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان به عنوان عضو جنبش انقالبی انترناسیونالیستی، شمولیت 
در مبارزات این جنبش را وظیفه و مسئولیت تخطی ناپذیر خود محسوب می نماید. حزب در اتحاد با سایر 
اعضای جنبش، در مبارزات ایدئولوژیكـ  سیاسی روی مسایل عام و خاص در سطح بین المللی فعاالنه 
سهم می گیرد. در راه تدوین مشی عمومی سیاسی جنبش بین المللی کمونیستی با جدیت مبارزه می کند 

و تالش پیگیر برای تشکیل انترناسیونال نوین کمونیستی به عمل می آورد. 
 حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان با آن احزاب و سای مارکسیستـ  لنینیستـ  مائوئیست سایر 
کشورها که بیرون از جنبش انقالبی انترناسیونالیستی قرار دارند، روابط نزدیك برقرار می نماید و تالش 
به عمل می آورد که سطح این روابط مطابق به معیارهای اصولی مارکسیستیـ  لنینیستیـ  مائوئیستی 

به طور روز افزون ارتقا و گسترش یابد. 
 حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان از مبارزات و مقاومت های ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی 
خلق های جهان حمایت و پشتیبانی می نماید. حزب سعی می کند که با آن نیروهای غیر مارکسیستـ  
لنینیستـ  مائوئیست سایر کشورها که علیه امپریالیسم و ارتجاع مبارزه می نمایند، روابط متقاباًل نزدیك 

اصولی و مفید ایجاد نماید. 
 در کشور چند ملیتی افغانستان که شؤنیسم طبقات حاکمه ی پشتون بر آن حاکم است و بر ملیت های 
غیر پشتون ستم ملی اعمال می گردد، مبارزه علیه این ستم و به رسمیت شناختن حق ملیت ها در تعیین 
سرنوشت شان تا حد جدایی، یکی از اصول مهم انترناسیونالیستی حزب کمونیست )مائویست( محسوب 

می گردد. 
5- برنامه ی سیاسی حزب

 برنامه ی سیاسی حداقل و حداکثر حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان، انجام انقالب دموکراتیك 
نوین، گذار سریع به انقالب سوسیالیستی، ادامه ی انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا از طریق انقالبات 

فرهنگی و پیشروی به سوی جامعه ی جهانی بی طبقه کمونیستی در متن انقالب جهانی پرولتری است. 
 افغانسـتان یك کشـور نیمه فئودالی تحت سـلطه ی امپریالیسـم است. سـلطه ی امپریالیستی برین 
کشـور گاهـی حالـت نیمه مسـتعمراتی دارد و گاهی حالت مسـتعمراتی. تضاد میان توده هـای خلق هاـ  
ـ نیمه فئودالی یا نیمه فئودالی  به مثابه ی بخش تعیین کننده ی نیروهای مولدهـ  و مناسبات مستعمراتیـ 
ـ نیمه مستعمراتی، تضاد اساسی جامعه ی افغانستان را تشکیل می دهد. در حالت مستعمراتی، مبارزه 
علیه قدرت یا قدرت های امپریالیستی مهاجم و اشغالگر و خائنین ملی دست نشانده ی شان و در حالت 
نیمه مستعمراتی مبارزه علیه ارتجاع داخلی حاکم وظیفه عمده ی انقالب محسوب می گردد. در شرایط 
فعلی که کشور تحت اشغال قوت های مهاجم و متجاوز آمریکایی و متحدین شان قرار دارد؛ مبارزه علیه 

اشغالگران و رژیم دست نشانده ی آنان وظیفه عمده ی انقالب محسوب می گردد. 
 طبقـات فئـودال و بورژواکمپـرادور، مرتبط با هم و در پیوند با امپریالیسـم جهانی، طبقات ارتجاعی 
حاکم و مدافعین اصلی مناسبات نیمه فئودالیـ  نیمه مستعمراتی یا مستعمراتیـ  نیمه فئودالی هستند. 
قطع سلطه ی امپریالیستی و سرنگونی این طبقات ارتجاعی، وظایف اصلی انقالب محسوب می گردند. 
کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی، نیروهای محرکه ی بزرگ انقالب هستند. طبقه ی 
کارگر نیروی رهبری کننده ی انقالب و دهقانان نیروی عمده ی انقالب را تشـکیل می دهند. دهقانان 
فقیر و میانه حال، متحد استوار طبقه ی کارگر در انقالب هستند و قشر پایینی و میانه حال خرده بورژوازی 
متحد نزدیك آن. دهقانان مرفه و قشر باالیی خرده بورژوازی متحدین متزلزل طبقه ی کارگر در انقالب 
محسوب می گردند. بورژوازی متوسط یا بورژوازی ملی نیروی ضعیف، متزلزل و نوسانی است، ولی با 
آن هـم بر مبنای تضادهایی که با امپریالیسـت ها، فئودال ها و بورژواکمپرادورهـا دارد، روی هم رفته در 

صف انقالب قرار می گیرد. 
 تضاد میان شؤنیسم طبقات حاکمه ی ملیت پشتون و ملل تحت ستم و تضاد میان شؤنیسم مردساالر 
و زنان، دو تضاد اجتماعی مهم در افغاستان هستند. این تضادها مرزبندی های طبقاتی را عبور می کنند 
و صف بندی های ویژه ی اجتماعی را تشکیل می دهند. این تضادها در پیوند با تضادهای طبقاتی و ستم 
امپریالیستی قرار دارند، ولی از قانون مندی ها و محرکات خاص خود نیز برخوردارند. مبارزه ی ملیت های 
تحت سـتم برای کسـب رهایی ملی از شؤنیسـم ملیت حاکم و مبارزه ی زنان برای نجات از شؤنیسـم 
مردساالر و حصول آزادی و برابری، نیروهای محرکه ی مهم انقالب محسوب می گردند. رهایی ملی 
ملیت های تحت سـتم از شؤنیسـم ملیت حاکم و نجات زنان از شؤنیسـم مردسـاالر و حصول آزادی و 

برابری برای زنان فقط و فقط در پرتو انقالب پرولتری ممکن و میسر می گردد. 
 ضرورت به سرانجام رساندن وظایف ملی و دموکراتیك انقالب در افغانستان مستعمرهـ  نیمه فئودال 
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یـا نیمه فئودالـ  نیمه مسـتعمره، مرحلـه ی انقالب دموکراتیك نویـن را قبل از برپایی و پیشـبرد انقالب 
سوسیالیستی به وجود می آورد و انقالب را دو مرحله ای می سازد. این دو مرحله یعنی انقالب دموکراتیك 
نوین و انقالب سوسیالیسـتی، اجزای به هم پیوسـته ی یك انقالب واحد است و توسط طبقه ی کارگر و 

ایدئولوژی کمونیستی )م.ل.م( از طریق حزب کمونیست )مائوئیست( رهبری می گردد. 
 برنامه ی انقالب دموکراتیك نوین، برنامه ی حد اقل انقالب پرولتری اسـت. این انقالب سـلطه ی 
امپریالیسم بر کشور را قطع می کند و مناسبات نیمه فئودالی را بر محور پیشبرد انقالب ارضی و تطبیق 
شعارمحوری »زمین از آن کشت کار« ریشه کن می سازد و بورژوازی کمپرادور را سلب مالکیت می نماید. 
انقالب دموکراتیك نوین، اسـتقالل و آزادی کشـور و مردمان کشـور از سـلطه ی امپریالیسـم و حقوق 
دموکراتیك پایه ای کارگران، دهقانان و توده های وسیع خلق ها را تأمین می نماید. این انقالب، شؤنیسم 
ملیت حاکم را سـرنگون می سـازد، حق ملل در تعیین سرنوشـت خویش تا سـرحد جدایی را به رسـمیت 
می شناسد و در مسیر تأمین همه جانبه ی تساوی میان ملیت های مختلف کشور می رزمد. این انقالب 
شؤنیسم مردساالر فئودالی و مرتبط با سلطه ی امپریالیستی را برمی اندازد و در راه تأمین برابری میان 

زنان و مردان در همه ی عرصه ها و تمامی سطوح گام برمی دارد. 
 از آن جایـی کـه در شـرایط فعلی کشـور تحت اشـغال نیروهـای مهاجم و متجاوز امپریالیسـت های 
امریکایی و متحدین شان قرار دارد و آن ها رژیم دست نشانده ی شان را در کشور به وجود آورده اند. اولین 
وظیفه  و مسئولیت عمده ی انقالب، مبارزه علیه اشغالگران و دست نشاندگان شان است. سایر وظایف 
بزرگ و مهم انقالب با وجودی که به موجودیت و بزرگی و اهمیت شان ادامه می دهند؛ اما در شرایط فعلی 
همگی تابع مبارزه علیه اشغالگران و خائنین ملی دست نشانده ی شان می باشند. این مبارزه که عبارت 
اسـت از مقاومت ملی مردمی و انقالبی علیه اشـغالگران امپریالیسـت و خائنین ملی، شـکل مشخص 
کنونی انقالب دموکراتیك نوین محسوب می گردد. طرد و اخراج قوای اشغالگر امپریالیستی از کشور و 

سرنگونی رژیم دست نشانده، هدف عمده ی فعلی انقالب دموکراتیك نوین را تشکیل می دهد. 
 انقالب دموکراتیك نوین در فرجام، دیکتاتوری دموکراتیك خلق را به مثابه ی شـکلی از دیکتاتوری 
پرولتاریا جایگزین سلطه ی امپریالیسم بر کشور و دیکتاتوری طبقات ارتجاعی سرنگون شده می سازد. 
دیکتاتوری دموکراتیك خلق، دیکتاتوری مشترك اقشار و طبقات انقالبی تحت رهبری طبقه ی کارگر 

است که محور آن را اتحاد کارگران و دهقانان تشکیل می دهد. 
 انقـالب دموکراتیـك نوین دارای خصلت متضاد وگذرا اسـت. این انقـالب گرچه عمدتًا یك انقالب 
بورژواـ  دموکراتیك اسـت، اما دارای جوانب مهم سوسیالیسـتی نیز می باشد. این انقالب تحت رهبری 
پرولتاریا قرار دارد، بورژوازی بزرگ را سرنگون می سازد، سرمایه داری بین المللی امپریالیستی را ضربه 

می زند، بخشـی از انقالب جهانی پرولتری محسـوب می گردد و از همان آغاز دارای جهت گیری های 
سوسیالیسـتی اسـت. مجموعـه ی ایـن عوامـل زمینه هـای پیشـروی ایـن انقـالب را به سـوی انقالب 

سوسیالیستی فراهم می نماید. 
 پیروزی سرتاسری انقالب دموکراتیك نوین، پس از طی دوره ی طوالنی، پرفراز و نشیب و مملو از 
پیچ وخم جنگ خلق، من جمله در شکل کنونی جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی، سرآغاز انقالب 
سوسیالیسـتی محسـوب می گـردد. دولـت انقالبی تحـت رهبری پرولتاریـا اهرم های اصلی سیاسـت، 
اقتصاد و فرهنگ را به دست می گیرد و شکل دهی سیاست، اقتصاد و فرهنگ سوسیالیستی به صورت 

سرتاسری آغاز می گردد.
 دولت دموکراتیك خلق شـکلی از دیکتاتوری پرولتاریا اسـت. تأمین حاکمیت سرتاسـری این دولت 
به معنی شکلی از تأمین حاکمیت سرتاسری پرولتاریا و سرآغاز انقالب سوسیالیستی از لحاظ سیاسی 
است. توسعه و تحکیم دیکتاتوری پرولتاریا با مضمون و شکل هر دم نوینی، به مفهوم پیشروی انقالب 

سوسیالیستی از لحاظ سیاسی است. 
 بخش دولتی اقتصاد که بعد از پیروزی سرتاسری انقالب قویًا توسعه می یابد و نقش رهبری کننده 
بر کل اقتصاد کشـور بازی می کند، تحت رهبری دولت انقالبی به بخش سوسیالیسـتی اقتصاد مبدل 
می گردد. جنبش های وسـیع توده ای برانگیخته شـده، سازماندهی و رهبری می گردند تا زحمتکشان، 
عمدتًا دهقانان، داوطلبانه سـای کلکتیو اقتصادی شـان را که بخش دیگری از اقتصاد سوسیالیسـتی 
محسوب می گردد، ایجاد نمایند. تحکیم و توسعه ی هردو بخش سوسیالیستی اقتصاد، در مسیر نابودی 
کل مالکیت بورژوایی و اقتصاد خصوصی دهقانی پیش می رود. در اقتصاد سوسیالیسـتی سـود از مقام 
فرماندهی می افتد. نیروی کار و وسایل تولید بزرگ حیثیت کاالیی خود را از دست می دهند و عملکرد 

قانون ارزش و حق بورژوایی به صورت روزافزون مورد کنترل و تحدید قرار می گیرند. 
 فرهنگ سوسیالیستی که از لحاظ ایدئولوژیك انقالب سیالیستی را تدارك می بیند، در پیوند با اقتصاد 
و سیاست سوسیالیستی بیشتر از پیش رشد می نماید. انقالب سوسیالیستی دوره ی گذار از سرمایه داری 
به کمونیسم است. حل نهایی مسایلی از قبیل قانون ارزش، حق بورژوایی، تضاد میان کار فکری و کار 
جسـمی، کارگـر و دهقـان، شـهر و ده، زن و مـرد و فرهنگ و باورهـا و عادات به ارث مانده از گذشـته و 
مجموع مسایل مربوط به انقالب جهانی، دارای خصلت طوالنی مدت است. از این جهت دوره ی گذار 
سوسیالیستی، یك دوره ی تاریخی بس طوالنی است. در سراسر این دوره ی تاریخی طوالنی، طبقات و 
تضادهای طبقاتی وجود دارد. مبارزه بین راه سوسیالیستی و راه سرمایه داری جریان می یابد. خطر احیای 
سرمایه داری موجود است و خطر تخریب، تجاوز و براندازی از جانب قدرت های امپریالیستی و ارتجاعی 
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خارجـی، انقـالب را تهدیـد می نماید. این تضادها را تنها با اتکا بر پراتیك مبتنی بر »تئوری ادامه انقالب 
تحت دیکتاتوری پرولتاریا« یعنی از طریق برپایی و پیشبرد انقالبات فرهنگی متعدد می توان به صورت 

نهایی حل و فصل کرد. 
 هدف نهایی و دورنمای غایی حزب کمونیست افغانستان، محو طبقات و تحقق کمونیسم است. این 
هدف تنها از طریق اتحاد انترناسیونالیستی پرولتاریای تمامی کشورهای جهان و پیروزی جهانی انقالب 
پرولتری، به کف خواهد آمد. کمونیسـم فقط با سـرنگونی و نابودی قطعی بورژوازی و کلیه ی طبقات 
استثمارگر دیگر و از میان رفتن نهایی تمامی تمایزات و استثمارگری های طبقاتی و سایر اشکال ستم در 

سطح جهان، می تواند متحقق گردد. »یا همه به کمونیسم خواهیم رسید یا هیچ کس«
6-  مهم ترین اهداف انقالب دموکراتیك نوین:

1-  طرد و اخراج نیروهای متجاوز و اشغالگر امپریالیستی از کشور و سرنگونی رژیم دست نشاده؛
2- سرنگونی حاکمیت ارتجاعی طبقات فئودال و بورژواکمپردادور؛

3-  برقراری حاکمیت سیاسی توده ها تحت رهبری پرولتاریا، یعنی برقراری دیکتاتوری دموکراتیك 
خلق، مبتنی بر سیسـتم شـوراهای نمایندگان توده های وسـیع خلق ها، به مثابه ی شکلی از دیکتاتوری 

پرولتاریا؛
4-  تأمیـن حقـوق و آزادی های سیاسـی و مدنـی افراد، مثل حق آزادی عقیـده و بیان، مطبوعات، 
اجتماعات، مسـافرت، کار، انتخاب شـغل، تحصیل، تشـکیل احزاب سیاسـی، تشـکیل اتحادیه های 
صنفی، مصونیت مسکن و مکاتبه و مخابره و ... بر مبنای مبارزات قاطع و سازش ناپذیر علیه امپریالیسم، 
نیمه فئودالیسم و بورژوازی کمپرادور و همچنان علیه شؤنیسم جنسی و شؤنیسم ملی، در شرایط کنونی 

عمدتًا علیه امپریالیست های اشغالگر و رژیم دست نشانده؛
5-  سـرنگونی شؤنیسـم طبقـات حاکمه ی ملیت پشـتون، الغـای وحدت اجبـاری و تحمیلی فعلی 
ملیت های مختلف کشـور و تأمین وحدت انقالبی و داوطلبانه میان آن ها، بر اسـاس قبول حق تعیین 
سرنوشت برای تمامی ملیت ها و مبارزات پیگیر و متحدانه علیه امپریالیسم و ارتجاع در شرایط کنونی 

عمدتًا علیه اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشانده؛
6-  سـرنگونی شؤنیسـم جنسـی مردسـاالر فئودالی در جهت تأمین تسـاوی سیاسـی، اقتصادی، 

فرهنگی و اجتماعی میان زنان و مردان؛
7-  جدایی دین از دولت، لغو دین رسـمی، تأمین آزادی اعتقاد به ادیان و مذاهب گوناگون و تأمین 

آزادی عدم اعتقاد به دین و مذهب؛
8-  مبدل ساختن افغانستان از یك پایگاه امپریالیسم و ارتجاع به پایگاهی برای انقالب جهانی و درین 

راستا اتخاذ سیاست خارجی مستقالنه ی انقالبی مبتنی بر انترناسیونالیسم پرولتری؛
9- پیشبرد انقالب ارضی بر مبنای شعار »زمین از آن کشت کار« به منظور ریشه کن کردن مناسبات 

فرتوت نیمه فئودالی و ایجاد اقتصاد دهقانی آزاد؛
10-  مصادره ی تمام سـرمایه های امپریالیسـتی و سـرمایه های کمپرادور در کشـور به منظور ایجاد 

سکتور عامه ی راستین )سکتور دولتی دموکراتیك نوین(؛
11-  تنظیم تجارت خارجی و ملی ساختن کامل آن و تنظیم تجارت داخلی و نظارت بر آن در جهت 

پیشرفت و ترقی سالم اقتصاد کشور بر مبنای سیاست های اقتصادی دموکراتیك نوین؛
12-  تطبیق اصل مالیه ی مترقی و مستقیم به صورت یکسان و منسجم؛

13-  ایجاد اقتصاد برنامه ریزی شـده برای تأمین رشـد و شـکوفایی انقالبی اقتصاد ملی و رهایی از 
وابستگی به امپریالیسم؛

14-  ایجـاد شـوراهای کارگری بـرای اداره ی کارخانجات و معادن بـزرگ و نظارت بر فعالیت های 
سـرمایه داران متوسـط و کوچك، تدوین قانون کار جدید به مشـوره ی این شوراها، تعیین حداقل هشت 

ساعت کار روزانه و تعیین حداقل مزد ماهانه ی مناسب برای کارگران؛
15-  زدودن بینش های خرافی و فقر علمی و آراسته شدن توده های مردم به زیور علم و دانش؛

16-  از میان بردن امراض مهلك بی سوادی و فقر فرهنگی؛
17-  زدودن ناآگاهی و جهل سیاسی و رشد و تقویت آگاهی سیاسی انقالبی توده های مردم؛

18-  ایجاد و پرورش فرهنگ ملی، توده ای، علمی و انقالبی دموکراتیك نوین؛
19-  مساعد ساختن زمینه های گوناگون عودت آبرومندانه ی آوارگان به کشور.

7- استراتژی مبارزاتی حزب
 اسـتراتژی مبارزاتی حزب کمونیسـت )مائوئیسـت( افغانسـتان برای طرد و اخراج قوای اشـغالگر 
امپریالیسـتی از کشـور و سـرنگونی رژیم دست نشـانده، عبارت اسـت از: جنگ مقاومت ملی مردمی و 

انقالبی. جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی، شکل مشخص کنونی جنگ خلق در کشور است. 
 جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی، جنگ توده های مردم علیه امپریالیست های اشغالگر و خائنین 
ملی دست نشانده ی آنان است. نیروی عمده ی این جنگ را دهقانان تشکیل می دهند و طبقه ی کارگر 

از طریق حزب پیشاهنگ خود این جنگ را رهبری می نماید. 
 محور اصلی سوق الجیشی حرکت جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی را جنگ در مناطق روستایی 
و محاصره ی شهرها از طریق دهات تشکیل می دهد. ولی در عین حال پیشبرد جنگ چریکی شهری 
علیه اشغالگران و خائنین ملی نیز جزء ضروری از این جنگ است که می تواند به نیروهای دشمن ضربه 
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وارد نماید، تعداد زیادی از آن ها را در شهرها میخکوب نماید، توده های شهرها و حومه های شهرها را در 
جنگ مقاومت فعال نگه دارد، زمینه ی را برای تصرف شهرها از درون مساعد سازد و به این صورت به 

نحو مؤثری جنگ در مناطق روستایی را مدد رساند. 
 جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی یك جنگ طوالنی و درازمدت است و از زمان برپایی تا موفقیت 
سرتاسـری سـالیان متمادی دوام می نماید. در جریان این پروسـه ی طوالنی جنگ اسـت که نیروهای 
ضعیف و ناتوان مقاومت ملی مردمی و انقالبی پیوسـته رشـد می نمایند و به نیروهای قوی و گسـترده 
تبدیل می شوند. این جنگ طوالنی از سه مرحله ی دفاع استراتژیك، تعادل استراتژیك و تعرض متقابل 

استراتژیك عبور نمی نماید. 
 در مرحله ی اول جنگ که نیروهای مقاومت ملی مردمی و انقالبی ضعیفند، مجبورند که مرحله ی 
دفاع استراتژیك را از سر بگذرانند. این مرحله سخت ترین مرحله ی جنگ است و قویًا احتمال دارد که 
طوالنی تریـن مرحله آن نیز باشـد. در مرحلـه ی دوم جنگ که نیروهای مقاومت ملی مردمی و انقالبی 
به صورت نسبی رشد کرده و نیروهای دشمن ضربات سختی را متحمل گردیده است، نوعی تعادل میان 
قوت هـای هـر دو طـرف جنگ به وجود می آید که معمواًل زیاد طوالنی نخواهد بود و هر دو طرف جنگ 

سعی خواهند کرد که هرچه زودتر این حالت را به نفع خود برهم زنند. 
 در مرحله ی سوم جنگ نیروهای مقاومت ملی مردمی و انقالبی در حالت تعرض متقابل استراتژیك 
قرار می گیرند و نیروهای دشمن در حال دفاع استراتژیك و عقب نشینی. این مرحله ممکن است مرحله ی 

چندان طوالنی نباشد و یا کم وبیش طول بکشد.
 جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی متکی بر مناطق پایگاهی انقالبی روستایی است. این مناطق 
پایگاهی انقالبی حیثیت عقب گاه های اسـتراتژیك جنگ را دارا می باشـند و از اهمیت اساسـی و تعیین 
کننده ای برخوردارند. با تکیه برین عقبگاه های استراتژیك است که جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی 
می توانـد در مناطـق مـورد تنازع )مناطـق پارتیزانی( و مناطق تحت کنترل مؤثر دشـمن بـه راه افتاده و 
گسترش یابد. این مناطق پایگاهی انقالبی می توانند حالت مخفی، نیمه علنی و یا علنی داشته باشند، 
ولی مبارزه برای ایجاد و استحکام آن ها ضرورت اجتناب ناپذیر دارد. زیرا که بدون آن ها جنگ از لحاظ 
کسب پیروزی سرتاسری و کسب قدرت سیاسی فاقد دورنمای سیاسی روشن می گردد. حزب کمونیست 
)مائوئیسـت(، توده هـای تحت رهبری اش و نیروهای سیاسـی متحـدش، در مناطق پایگاهی انقالبی 
نمونه هایی از آن مناسـبات اجتماعی و قدرت سیاسـی ای را که می خواهند جانشـین سـلطه و حاکمیت 
اشـغالگران امپریالیسـت و خائنین ملی بسازند، به وجود می آورند. این امر به یقین آگاهی ملی و انقالبی 
توده ها را ارتقا و گسترش می دهد و شرایط مساعد برای افزایش دامنه ی مقاومت ملی فراهم می سازد. 

 حـزب کمونیسـت افغانسـتان برای پیشـبرد موفقیت آمیـز جنگ مقاومـت ملی مردمـی و انقالبی، 
توده های وسیع خلق های ملیت های مختلف کشور، اعم از زنان و مردان را در مسیر جنگ بسیج و متحد 
می نماید و با تربیت و سازماندهی بهترین جنگندگان از میان آنان، ارتش خلق را به وجود می آورد. ارتش 
خلق دومین سـالح مورد نیاز انقالب بعد از حزب کمونیسـت )مائوئیسـت( است و مهمترین تشکیالت 
توده ای محسوب می گردد. تشکیل ارتش خلق و تقویت روزافزون آَن خود یك پروسه ی طوالنی است. 
ضـرورت گسـترش توده ای هرچه بیشـتر جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبـی ایجاب می نماید که در 
پهلوی ارتش خلق، دسـته های چریك توده ای و گروه های مسـلح دفاع از خود توده ای نیز سـازماندهی 

گردیده و دوش به دوش رزمندگان ارتش خلق در جنگ سهم بگیرند.
 جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی جنگی است نقشه مندانه و آگاهانه که برای برپایی و پیشبرد آن 
باید فعالیت های مبارزاتی تدارکی الزم و معینی را سازماندهی کرده و به پیش برد. اولین وظیفه ی تدارکی 
برای برپایی و پیشـبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی، تدارك ایدئولوژیكـ  سیاسـی و تشـکیالتی 
خود حزب کمونیست )مائوئیست( برای آماده شدن در برپایی و پیشبرد این جنگ است. دومین وظیفه ی 
تدارکی برای برپایی و پیشبرد جنگ، تدارك توده ای است؛ یعنی پیشبرد کار توده ای و سازماندهی توده ها 
در آن حداقـل حـدودی کـه بتوان با تکیه بر آن ها جنـگ را آغاز کرده و به پیش برد. وظیفه ی مهم دیگر 
در تدارك برای برپایی و پیشـبرد جنگ، شناسـایی مناطق مساعد و متمرکز ساختن فعالیت های حزبی 
و توده ای در آن مناطق اسـت. یکی از فعالیت های تدارکی ضروری دیگر برای برپایی و پیشـبرد جنگ 
مقاومـت ملـی مردمی و انقالبی، تدارك لوجیسـتیکی یعنی فراهـم آوری حداقل وسـایل و تجهیزات و 

امکانات نظامی و غیر نظامی ضروری برای شروع جنگ است.  
حزب کمونیسـت )مائوئیسـت( افغانسـتان برای پیشـبرد مقاومت ملی مردمی و انقالبی و پیشـبرد 
مبـارزات انقالبـی در مجموع، جبهه ی متحد تحت رهبری خود را به مثابه ی سـومین سـالح مورد نیاز 
انقـالب ایجاد می نماید. پایه ی اصلی جبهه ی متحد، به صورت اسـتراتژیك، اتحـاد کارگران و دهقانان 
است که از طریق بسیج و سازماندهی توده های دهقانی توسط حزب کمونیست )مائوئیست( در مناطق 

پایگاهی انقالبی روستایی به وجود می آید. 
 حزب کمونیسـت )مائوئیسـت( افغانسـتان با در نظرداشـت ضرورت های مبارزاتی، به ائتالف های 
طبقاتی گوناگون مبادرت می ورزد، اما در هر حالتی با پی گیری و استواری برای حفظ استقالل ایدئولوژیك 
ـ سیاسی تشکیالتی و نظامی خود و تقویت مواضع انقالبی و تأمین منافع پرولتاریا، مبارزه می نماید. فقط 
بـه ایـن صورت، مبادرت به ائتالف های طبقاتی گوناگون می تواند در خدمت اسـتراتژی مبارزاتی حزب 

قرار بگیرد. 
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 مشی توده ای یکی از جوانب مهم استراتژی مبارزاتی حزب است. توده ها سازندگان تاریخند. پیروزی 
مقاومت ملی مردمی و انقالبی و پیروزی انقالب در کل، بدون بسیج، سازماندهی و رهبری آنان ممکن 
نیست. این مسئولیتی است که بر عهده حزب انقالبی پرولتاریا قرار دارد. انجام این مسئولیت بدون پیوند 

با توده ها و اجرای وظایف توده ای مبارزاتی، ممکن و میسر نمی گردد. 
 بردن آگاهی انقالبی در میان توده ها یکی از وظایف توده ای مهم حزب است؛ زیرا، که آگاهی انقالبی 
پرولتـری خودبه خـود در میان توده ها به وجود نمی آید. اجرای این وظیفه شـکل مهمی از پیوند حزب با 

توده ها است. 
 آموختن از توده ها وظیفه ی توده ای مهم دیگر حزب است. این آموزش با تکیه بر علم انقالب پرولتری 
صورت می گیرد. حزب نظرات پراکنده ی توده ها را گرد می آورد، با استفاده از علم انقالب پرولتری آن ها 
را تجزیه و تحلیل کرده و فشرده می سازد و به میان توده ها می برد تا توده ها این ایده های فشرده شده از 
لحاظ علمی را از خود دانسته و خوب جذب نمایند. پذیرش نظارت توده ها بر حزب، یکی از موارد مهم 
آموختن حزب از توده ها محسـوب می گردد. حزب مکلف اسـت به نظرات توده ها در مورد خود به دقت 
گوش داده و این گفته ها را مطابق معیارهای مارکسیستیـ  لنینیستیـ  مائوئیستی تجزیه و تحلیل نماید و 
نتیجه گیری های علمی آن را به کار ببندد. اجرای این وظیفه، شکل مهم دیگری از پیوند حزب با توده ها 

است. 
 بسـیج و سـازماندهی توده هـا و رهبـری مبارزات آن هـا، وظیفه توده ای مهم دیگر حزب محسـوب 
می گـردد. حزب با بسـیج توده ها و سـازماندهی و رهبری مبـارزات و مقاومت های آنـان، این مبارزات و 
مقاومت هـا را منظـم و آگاهانه می سـازد و به سـوی فتح و پیروزی سـوق می دهد. بـدون رهبری حزب 
انقالبـی مجهـز به علم انقالب پرولتری و قادر به درك فراز و نشـیب های مسـیر مقاومت هـا و مبارزات 
انقالبی و عبور از آن ها، توده ها شکست می خورند. اجرای این وظیفه نیز یکی از اشکال مهم پیوند حزب 

با توده ها است.
 وظایف و پیوندهای توده ای حزب، مرتبط و همبسـته با هم هسـتند و متقاباًل باالی همدیگر تأثیر 
می گذارند. بدون اجرا و ایجاد آن ها، یا حزب به فرقه ای فرورفته در خود مبدل می گردد و یا به دنباله روی 
از توده ها می پردازد. فقط با اجرا و ایجاد این وظایف و پیوندها، سـاختمان، تحکیم و گسـترش حزب در 

میان توده ها موفقانه و به طور مستمر پیش می رود. 
 مشی توده ای به مفهوم برخورد یکسان با تمامی بخش های توده ها نیست. توده ها به طور کلی از سه 
قسمت تشکیل می شوند: بخش پیشرو، بخش میانه و بخش عقب مانده. حزب، بخش پیشرو را تحت 
رهبری خود متحد می سازد، با تکیه بر این بخش، سطح آگاهی بخش میانه را باال می برد و به سوی خود 

جلب می نماید و سعی می کند که بخش عقب مانده  را به دنبال خود بکشاند و یا الاقل خنثی سازد. 
 رهبـران بایـد بـا مهـارت عناصر قلیل فعال را به گرد رهبری متحد گردانند و با تکیه بر آن ها سـطح 

آگاهی سیاسی عناصر میانه رو را باال برند و عناصر عقبمانده را به سوی خود جلب نمایند. 
 

فصل دوم
آیین نامه ی تشکیالتی
1- اصول تشکیالتی 

ماده ی اول: سانترالیسم دموکراتیک
 اصل اساسی تشکیالتی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان سانترالیسم دموکراتیك است که در 

آن سانترالیسم عمده است. این اصل شامل موازین ذیل می باشد:
 الف: تمام فعالیت های حزب کمونیست افغانستان درکلیه ی سطوح، طبق الزامات مورد نیاز برای 
تدارك، برپایی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی که شکل مشخص کنونی جنگ خلق در 

افغانستان است، تحت رهبری متمرکز حزبی صورت می گیرد.
 ب: هیئت های رهبری حزب در کلیه ی سطوح از طرق دموکراتیك و برای دوره های معین انتخاب 

می شوند. 
 ج: کل حزب باید اصول انضباطی واحدی را رعایت نمایند که عبارتند از: تبعیت فرد از تشکیالت، 

تبعیت اقلیت از اکثریت، تبعیت سطوح پایین تر از سطوح باالتر و تبعیت کل حزب از کمیته مرکزی. 
 د: رهبری جمعی و مسئولیت فردی در تمامی سطوح هیئت های رهبری و بدنه ی تشکیالتی حزب. 
 ه: هیئت های رهبری حزب در تمامی سطوح باید گزارشات کارشان را به کنگره ها یا جلسات عمومی 

اعضا ارائه نمایند. 
 و: هیئت هـای رهبـری حزب در تمامی سـطوح باید به نظرات اعضـای حزب و داوطلبان عضویت 

گوش دهند و نظارت آن ها را قبول نمایند. 
 ماده ی دوم: انتقاد و انتقاد از خود:

 اجرای جدی و پیگیر اصل انتقاد و انتقاد از خود در کل بدنه ی تشکیالتی و در تمامی سطوح رهبری 
حزب جهت شناسایی کمبودها و اشتباهات اعضا و سازمان های حزب و رفع آن ها یك امر حیاتی است. 
اصل انتقاد و انتقاد از خود مبین انتقاد از خود و انتقاد از دیگران اسـت. غرض تطبیق این اصل، حزب 

مقررات ذیل را در مناسبات تشکیالتی خود پذیرفته است:
 الف: اعضای حزب و داوطلبان عضویت می توانند داوطلبان عضویت، اعضا، واحدهای تشکیالتی 
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و هیئت های رهبری حزب در تمامی سطوح را مورد انتقاد قرار دهند و پیشنهادات شان را در مورد آن ها 
ارائه نمایند. 

 ب: جلوگیری از طرح انتقاد به هیچ وجه مجاز نمی باشد.
 ج: برخورد انتقام جویانه در مقابل انتقاد به هیچ صورتی جایز شمرده نمی شود.

 د: انتقـاد بایـد از مجـاری تشـکیالتی و در وقـت الزمـه مطرح گردد و در جلسـات تشـکیالتی مورد 
رسیدگی قرار بگیرد. 

 ه:  انتقـاد بایـد به خاطـر تصحیح مطرح شـود و نباید به مثابـه ی حربه ای جهـت لکه دارکردن طرف 
انتقاد شونده، مورد استفاده قرار بگیرد. 

 و:  انتقاداتی که مورد رسیدگی قرار گرفته باشند، الزم نیست مجددًا مطرح گردند. 
 ز: داوطلبان عضویت، اعضا، واحدهای تشـکیالتی و هیئت های رهبری در کلیه ی سـطوح، باید 
کمبودها و اشتباهات شان را پیوسته نشانی نموده و مورد انتقاد قرار بدهند و در جهت رفع آن ها بکوشند. 
 ح:  داوطلبان عضویت، اعضا، واحدهای تشـکیالتی و هیئت های رهبری در تمامی سـطوح باید 

انتقادات درست برخود را با شجاعت بپذیرند و در جهت رفع آن ها تالش نمایند. 
 ماده ی سوم: مجاز نبودن فراکسیونیسم:

 حزب کمونیسـت )مائوئیسـت( افغانسـتان ممثل وحدت اراده و وحدت عمل پرولتاریا در افغانستان 
است؛ لذا، تعدد مراکز و فراکسیونیسم در آن به هیچ صورتی مجاز نمی باشد.  

ماده ی چهارم: مبارزه ی دو خط در درون حزب 
داوطلبان عضویت، اعضا، واحدهای تشکیالتی و هیئت های رهبری حزبی در کلیه ی سطوح حق و 
وظیفه دارند که فعاالنه به مبارزه دو خط دست بزنند. غرض اجرای این سیاست، حزب وظایف و حقوق 
ذیل را برای هیئت های رهبری در کلیه ی سطوح، واحدهای تشکیالتی، اعضا و داوطلبان عضویت در 

نظر گرفته است:
 الف: داوطلبان عضویت، اعضا، واحدهای تشکیالتی و هیئت های رهبری حزبی در کلیه ی سطوح، 
وظیفه دارند علیه نظرات، مشی ها و پالن های ضد پرولتری ای که در درون حزب تبارز نمایند، مبارزات 

فعال ایدئولوژیكـ  سیاسی و تشکیالتی را پیش ببرند.
 ب: اقلیت در هر سازمان حزبی حق دارد نظراتش را به نهاد حزبی عالی تر به صورت شفاهی یا کتبی 
انتقال دهد. نهاد حزبی عالی تر باید سند را مطالعه نموده به جواب آن بپردازد و در صورت لزوم می تواند آن 
را مع تقریظ نامه ی خود میان اعضای واحد مربوطه توزیع نماید و یا غرض نشر به نشریه درونی مرکزی 

بسپارد. 

 ج: اگر حلقه ی حزبی با کمیته ی محلی، کمیته ی محلی با کمیته ی منطقوی یا کمیته ی منطقوی با 
کمیته ی مرکزی در مورد راه حل مشکالت موجود و چشم انداز عمومی آن ها اختالف پیدانماید، می تواند 
با برگذاری جلسات بحث کاملی را با هیئت رهبری باالتر برای حل اختالفات تقاضا نماید. در صورتی که 
مسایل مورد اختالف حل وفصل نگردد، نهاد حزبی مربوطه حق دارد، نظراتش را به هیئت رهبری باالتر 

بعدی حزب انتقال دهد. 
2- ساختمان تشکیالت 

کنگره
 مـاده ی پنجـم: کنگـره ی سراسـری حزب کمونیسـت )مائوئیسـت( افغانسـتان عالی تریـن مرجع 

تشکیالتی حزب است که در هر پنج سال یك بار به دعوت کمیته ی مرکزی برگذار می گردد. 
 کنگره ی سراسری می تواند در اثر پیشنهاد دو ثلث مجموع اعضای حزب و یا تصمیم دو ثلث اعضای 

کمیته ی مرکزی دیرتر از موقع معینه برگذار گردد.
 ماده ی ششم: صالحیت ها و وظایف کنگره ی سراسری حزب قرار ذیل اند:

الف: گزارش سیاسی کمیته ی مرکزی را استماع نموده و آن را مورد بررسی قرار می دهد؛
 ب: اساسنامه ی حزب و برنامه ی حزب و ضمایم آن را تصویب و یا اصالح می نماید؛

 ج: رهنمودهای اساسی مربوط به خط مشی سیاسی حزب را معین می نماید؛ 
 د: اعضای اصلی و علی البدل کمیته ی مرکزی را انتخاب می نماید. 

 ماده ی هفتم: شرکت کنندگان درکنگره ی سراسری حزب عبارتند از:
 الف: اعضای اصلی و علی البدل کمیته ی مرکزی؛

 ب: نمایندگان منتخب واحدهای تشکیالتی؛
 ج: در صورت لزوم عضو یا اعضایی از حزب با رأی مشورتی؛

 د: نماینده ی کمیته ی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی یا نماینده ی کمیته ی رهبری انترناسیونال 
کمونیستی و در صورت لزوم نماینده یا نمایندگانی از احزاب و سای عضو جنبش انقالبی انترناسیونالیستی 
یا عضو انترناسـیونال کمونیسـتی. چگونگی شرکت این نمایندگان در کنگره نظر به شرایط مشخص و 

وقت معین می گردد.
 ماده ی هشـتم: ضوابط انتخاب و نسـبت نمایندگان برای کنگره سراسری حزب قبل از هر کنگره 
توسط کمیته ی مرکزی تعیین و به مراجع مربوطه ابالغ می گردد. همچنان کمیته ی مرکزی کمیسیون 

ویژه ی کنگره را به وجود می آورد. 
 ماده ی نهم: کنگره ی سراسـری در صورتی می تواند دائر گردد که اکثریت شـرکت کنندگان دارای 
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رأی در جلسه ی کنگره حضور داشته باشند.
 ماده ی دهم : کنگره ی فوق العاده در اثر تقاضای دو ثلث مجموع اعضای حزب و یا تصمیم دو ثلث 

اعضای کمیته ی مرکزی می تواند دائر گردد. 
 کمیته ی مرکزی

 ماده ی یازدهم: کمیته ی مرکزی در فاصله بین دو کنگره ی سراسری عالی ترین مرجع تشکیالتی 
حـزب اسـت، مسـئولیت رهبـری فعالیت های حـزب را در همـه ی عرصه ها بـر عهـده دارد و در مقابل 

کنگره ی سراسری حزب مسئول می باشد. 
 ماده ی دوازدهم: مهمترین صالحیت ها و وظایف کمیته ی مرکزی:

  الف: مسئول اجرا و پیشبرد مصوبات کنگره است؛
 ب: سای مختلف حزبی را رهبری، تنظیم و هماهنگ می نماید و همچنان سای جدید حزبی به وجود 

می آورد؛
 ج: حزب را در رابطه با احزاب و نیروهای سیاسی دیگر افغانستان نمایندگی می کند؛

 د: مسئولیت انتشار ارگان مرکزی، نشریه ی درونی مرکزی و سایر نشریات مرکزی حزب را برعهده 
دارد؛

 ه: فعالیت های نظامی و فعالیت های تدارکی نظامی حزب را رهبری می کند؛
 و: مسایل مالی حزب را تنظیم، رهبری و کنترل می نماید؛

 ز: برای هدایت و رهبری مسـتمر حزب نهادهای الزم من جمله کمیته ی نظامی حزب را به وجود 
می آورد و اعضای آن را تعیین می کند؛

 ح: مسئولیت حفظ وحدت حزب را برعهده دارد. در صورتی که فعالیت های هیئت رهبری محلی و یا 
منطقوی معین حزبی شکل فراکسیونی اختیار نماید و مبارزات ایدئولوژیكـ  سیاسی علیه آن نتیجه مثبت 
ندهد، کمیته ی مرکزی می تواند هیئت رهبری مذکور را منحل نموده و تشکیالت محلی یا منطقوی را 

بازسازی نماید؛
 ط: می تواند عضویت دسته جمعی محافل و گروه ها را در حزب بپذیرد و آن ها را در تشکیالت حزب 

ادغام نماید؛
 ی: مسئولیت پیشبرد روابط حزب با کمیته ی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی یا کمیته ی رهبری 
انترناسـیونال کمونیسـتی و احزاب و سـای عضو »جا« یا عضو انترناسـیونال را برعهده دارد و چگونگی 
شرکت حزب در کارزارهای بین المللی و سایر فعالیت های مبارزاتی بین المللی حزب را تنظیم و رهبری 

می نماید؛ 

 ك: گزارش کار خود را به کنگره ی سراسری حزب ارائه می نماید و اقدامات مربوط به تشکیل کنگره 
را تنظیم و رهبری می کند؛

 ل: مسئولیت دامن زدن به مبارزات دو خطی و رهبری این مبارزات را برعهده دارد؛
 م: در صـورت ضـرورت می توانـد عضو یا اعضای علی البدل جدیدی برای کمیته ی مرکزی تعیین 
نماید. در صورت ضرورت جدی و اضطراری می تواند عضو یا اعضای جدیدی برای کمیته ی مرکزی از 

میان کادرهای حزب تعیین نماید. 
ماده ی سیزدهم: اولین پلینوم کمیته ی مرکزی بعد از کنگره، اعضای دفترسیاسی و همچنان صدر 
هـم کمیتـه مرکـزی و معاون یا معاونین صدر کمیته مرکـزی را از میان اعضای دفتر سیاسـی انتخاب 
می نماید. سـایر پلینوم های کمیته ی مرکزی سـالی یك بارتوسـط دفتر سیاسی کمیته ی مرکزی دعوت 

می شود.
 ماده ی چهاردهم: پولینوم های فوق العاده کمیته ی مرکزی می توانند بنا به دعوت دفتر سیاسی دایر 

گردند. 
 ماده ی پانزدهم: در فاصله ی بین دو پلینوم کمیته ی مرکزی، دفتر سیاسی کمیته ی مرکزی حزب 
به عنوان هسته ی رهبری کننده ی دایمًا فعال حزبی، وظایف کمیته ی مرکزیـ  به استثنای تعیین اعضا 
یا اعضای علی البدل جدیدی برای کمیته ی مرکزی از میان کادرهای حزبـ  را برعهده داشته و قدرت 

آن را اعمال می نمایند. 
 اقدامات و اجرائات دفتر سیاسی کمیته ی مرکزی باید تأیید پلینوم بعدی کمیته ی مرکزی را حاصل 

نمایند...
 واحدهای تشکیالتی منطقوی:

 مـاده شـانزدهم : واحدهای تشـکیالتی منطقوی حـزب، نظر به ضرورت هـای مبارزاتی و ایجابات 
کار تشـکیالتی حزبی، در مناطق مختلف تشـکیل می گردند. هر واحد تشـکیالتی منطقوی تعدادی از 

واحدهای تشکیالتی پایه ای حزبی را در برمی گیرد.
 ماده ی هفدهم: جلسه ی عمومی منطقوی بعد از کنگره ی سراسری فراخوانده می شود تا منطبق با 

فیصله ها و رهنمودهای کنگره:
 الـف: رهنمودهـای مهم جهت رهبری فعالیت های حزب در منطقه و محالت مربوطه را تعیین و 

تصویب نماید؛
 ب: کمیته ی منطقوی را انتخاب کند. این کمیته در میان دو جلسه عمومی منطقوی، فعالیت های 
حزب در منطقه را تحت رهبری کمیته ی مرکزی، هدایت می نماید. منشـی کمیته ی منطقوی توسـط 
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کمیته منطقوی تعیین می گردد؛
 ج: فیصله ها و رهنمودهای جلسه ی عمومی منطقوی بعد از تأیید کمیته ی مرکزی رسمیت می یابد. 

 واحدهای تشکیالتی پایه ای:
 مـاده ی هجدهـم: واحدهای تشـکیالتی پایـه ای حزب، نظر بـه ضرورت های مبارزاتـی و ایجابات 
کار تشـکیالتی حزب، در محالت مختلف تشـکیل می گردند. هر واحد تشـکیالتی پایه ای، تعدادی از 

هسته های حزبی را در برمی گیرد. 
 ماده ی نوزدهم: جلسه ی عمومی واحد پایه ای، بعد از کنگره ی سراسری و جلسه ی عمومی منطقوی 

مربوطه فراخوانده می شود تا منطبق با فیصله ها و رهنمودهای کنگره و جلسه ی عمومی منطقوی:
 الف: رهنمودهای مهم جهت رهبری فعالیت های حزبی واحد پایه ای را تعیین و تصویب نماید؛

 ب: کمیته ی واحد پایه ای را انتخاب نماید. کمیته ی واحد پایه ای در فاصله میان دو جلسه عمومی 
واحـد پایـه ای، تحـت رهبری کمیته ی منطقوی و کمیتـه ی مرکزی رهبری فعالیت هـای حزبی واحد 

پایه ای را برعهده دارد. منشی کمیته ی واحد پایه ای توسط کمیته ی مربوطه انتخاب می شود؛
 ج: فیصله ها و رهنمودهای جلسه ی عمومی واحد پایه ای بعد از تصویب توسط کمیته ی منطقوی 

رسمیت می یابد. 
 ماده ی بیسـتم : هسـته ی حزبی کوچکترین، واحد تشکیالتی حزب محسوب می گردد که حداقل 
سـه عضو حزب را در بر می گیرد و در دهات، کارخانجات، معادن، بنگاه ها، دفاتر، مؤسسـات آموزشـی 
و پرورشـی، مغازه ها و سـایر جاهای مختلف داخل کشـور و در میان پناهندگان خارج از کشور به شمول 

کمپ های پناهندگان، تشکیل می گردد. 
 ماده ی بیست ویکم: داوطلبان عضویت و هواداران حزب در نقاط مربوطه باید تحت نظر هسته ی 
حزبی فعالیت نمایند. هر هسته ی حزبی باید منشی خود را تعیین نماید. منشی هسته ، نماینده ی هسته 

در جلسه عمومی واحد پایه ای می باشد. 
3- ارگان مرکزی حزب، نشریه ی درونی مرکزی و سایر نشریه ها 

ماده ی بیسـت ودوم: جریده ی »شـعله ی جاوید«  ارگان مرکزی کمیته ی مرکزی حزب کمونیست 
)مائوئیست( افغانستان است که عمدتًا در خدمت تدارك، برپایی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و 

انقالبی )شکل مشخص کنونی جنگ خلق قرار دارد.(
- کمیته ی مرکزی نشریه ی درونی »کمونیست« را غرض پیشبرد مباحثات ایدئولوژیكـ  سیاسی در 
درون حزب، پیشبرد مبارزه دو خط و تقویت و تکامل ایدئولوژیكـ  سیاسی اعضای حزب، منتشر می نماید.

- کمیته ی مرکزی در صورت ضرورت می تواند انتشار نشریه یا نشریه های دیگر و همچنان جزوات 

و رساالت را روی دست بگیرد. 
- تمامی نشریه ها باید جهت تبلیغ و ترویج و پیشبرد خط ایدئولوژیكـ  سیاسی حزب و مشخصًا خط 

اساسنامه و برنامه ی حزب کار نمایند. 
- ارگان مرکزی، نشریه ی درونی مرکزی و نشریه های دیگر، مخفی می باشند.

4- درفش
ماده ی بیست وسـوم: درفش حزب کمونیسـت افغانسـتان، درفش سرخی است با طول و عرض به 

تناسب دو در سه که ستاره ی طالیی ای در قسمت یك چهارم سمت چپ طرف باالی آن قرار دارد. 
5- عضویت

اعضای حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان باید زندگی شان را وقف مبارزه برای نیل به کمونیسم 
نموده و ثابت قدم باشند، از قربانی نهراسند و با هر مشکلی در راه کسب پیروزی فایق آیند. 

 مـاده ی بیسـت وچهارم: هـر کارگـر، دهقـان بی زمیـن، دهقان فقیر یـا هر عنصر انقالبـی دیگر که 
اساسنامه ی حزب را بپذیرد، به یکی از سای حزب بپیوندد و در آن فعاالنه کار نماید، تصمیمات حزبی 
را اجـرا نمایـد، انضباط حزبی را رعایت کند، در جلسـات حزبی منظمًا شـرکت نمایـد و به صورت منظم 

حق العضویت بپردازد، می تواند به عضویت حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان درآید. 
 حزب به عضوگیری از میان زنان و مردان طبقات زحمتکش تأکید ویژه می گذارد. 	 

 ماده ی بیست وپنجم: داوطلبان عضویت در حزب باید شخصًا مراحل پذیرش عضویت را طی نمایند. 
داوطلب عضویت باید توسط دو عضو حزب معرفی شود. سازمان حزبی مربوطه می تواند درخواست را در 
صورت تصویب آن توسط کمیته ی منطقوی بپذیرد و فرد درخواست دهنده را به صورت داوطلب عضویت 

در حزب قبول کند و او را برای فعالیت به یکی از حلقه های حزبی راهنمایی و معرفی نماید.
 ماده ی بیست وششـم: دوره ی داوطلبی عضویت عمومًا مدت شـش ماه می باشد. برای افرادی که 
دارای منشأ طبقاتی غیر از طبقات کارگر، دهقان بی زمین و دهقان فقیر می باشند، این دوره باید تا حدی 
که توسط کمیته ی منطقوی تعیین می گردد، تمدید یابد. در این دوره داوطلب عضویت باید جهت اجرای 
مسئولیت های ویژه گماشته شود و مورد آزمایشات متعددـ  در صورت لزوم و امکان آزمایشات نظامیـ  
قرار بگیرد. موقعی که این دوره با موفقیت به پایان رسید، داوطلب عضویت می تواند توسط واحد پایه ای 
حزبی مربوطه با موافقه ی کمیته ی منطقوی به عضویت کامل حزب درآید. داوطلبان عضویت حقوق و 
وظایفی مانند اعضای اصلی حزب دارند، اما حق رأی دهی و انتخاب شدن و انتخاب کردن درهیئت های 

رهبری را نداشته و از حق ضمانت برای معرفی داوطلبان عضویت بهره مند نمی باشند. 
- افراد متعلق به طبقات استثمارگر )فئودال ها و بورژواها( فقط در صورتی می توانند داوطلب عضویت 
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به حزب شـوند که از موقعیت طبقاتی شـان گسسـت کامل نمایند و تمام دارایی شان را به حزب بسپارند. 
تنها پس از مشاهدات دقیق پیشرفت آن ها در کارها و فعالیت های مبارزاتی و موافقت کمیته ی مرکزی، 

این گونه افراد می توانند به عضویت کامل حزب ارتقا نمایند. 
 ماده ی بیست وهفتم: اعضای حزب شامل اعضای تمام وقت و نیمه وقت می باشند. تمامی اعضای 

نیمه وقت حزب باید حق العضویتی را که توسط کمیته ی حزبی مربوطه تعیین می گردد بپردازند. 
 ماده ی بیست وهشـتم: هر عضو حزب باید آماده باشـد که در صورت دعوت حزب از وی به صورت 

انقالبی حرفوی درآید.
 ماده ی بیست و نهم: اعضای حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان باید:

 الف: با جدیت مطالعه نمایند. مارکسیسـمـ  لنینیسـمـ  مائوئیسـم را به کار بندند و از آن دفاع نمایند، 
آگاهی کمونیستی خود را مداومًا ارتقا بخشند و در مقابل فراز و نشیب راه انقالب استوار و مقاوم باشند.

 ب: علیه اشکال مختلف رویزیونیسم، دگماتیسم، امپریالسم، اپورتونیسم، شؤنیسم و تسلیم طلبی 
طبقاتی و ملی مبارزه نمایند. 

 ج: جرئت مندانه و باثبات قدم ]برای[ زحمتکشان کشور و جهان خدمت نمایند، باخستگی ناپذیری 
غرض متشکل ساختن آن ها به دور مرام انقالب کار نمایند و همیشه در پیشاپیش مبارزات مردم قرار 

داشته باشند. 
 د: نظرات شان را با صراحت مطرح نمایند و شیوه ی انتقاد از خود و انتقاد از دیگران را به خاطر رشد 

و استحکام کیفیت خودشان، رفقای شان و مجموع حزب دلیرانه به کار بندند. 
 ه: کیفیـت تئوریـك و عملـی خالق خط حزب را از طریق افزایش پیوسـته سـطح آگاهی و ابتکارات 
سیاسی شـان انکشـاف دهند و آگاهانه علیه سبك کار مکانیکی و فاقد شـور و شوق که اعضای حزب را 

خودبه خود فاسد می سازد، مبارزه نمایند.
 و: منافع شخصی شان را تابع مقتضیات امر انقالب سازند. 

 ز: اسرار حزب را تحت هرگونه شرایطی حفظ نمایند. 
 ح: در حفظ اسناد و اموال حزب پیوسته تالش کنند.

 ط: قادر باشند با اکثریت رفقای شان حتی موقعی که آنان به غلط مواضع مخالف شان را داشته باشند 
متحد شوند، ولی خالصانه و صادقانه درصدد اصالح اشتباهات آنان باشند. لیکن الزم است هشیاری 
خاص علیه کر ریست ها، دسیسه بازان و دو رویان داشته باشند، تا از نفوذ همچو عناصر نابکار در داخل 

حزب و غصب رهبری در سطوح مختلف توسط آن ها جلوگیری به عمل آورند. 
 ی: آماده باشند که در صورت دستور حزب در مبارزات مسلحانه و فعالیت های نظامی ای که از طرف 

حزب روی دسـت گرفته شـود، شـرکت نمایند. آن ها باید از هر جهت در جنگ مقاومت ملی مردمی و 
انقالبی نمونه باشند و در خطوط مقدم مقاومت قرار داشته باشند. 

 ك: دفاع از حیثیت رهبری حزب در مقابله با دشـمنان را جدًا در نظرداشـته باشـند و حرمت درفش 
حزب را پاسداری کنند. 

 ل: گزارش فعالیت های شان را به صورت منظم از مجراهای تشکیالتی به حزب ارائه نمایند. 
 ماده ی سی ام: تمام اعضای حزب و متقاضیان عضویت از حقوق ذیل برخوردارند:

 الف: شـرکت در مذاکرات مربوط به تمامی موضوعاتی که در حزب مطرح می شـود، تصریح نقطه 
نظرات و ارائه ی پیشنهادات، انتقادات و طرحات در مورد هر موضوعی در جلسه واحد حزبی مربوطه. 

 ب: شـرکت در هـر مذاکـره ای کـه در آن راجـع بـه چگونگی رفتار و حرکات شـان فیصلـه ای صادر 
می نماید، به استثنای حاالتی که دالیل معینی مبتنی بر مشکوکیت در موردشان مطرح باشد. 

 ج: اعالم اعتراض علیه اقدامات انضباطی ای که علیه شان اتخاذ می گردد، به هیئت رهبری باالتر 
تا سطح کمیته ی مرکزی. 

 مـاده ی سـی ویکم: عوامـل دشـمن، مرتدیـن اصالح ناپذیـر، عناصر منحـط، افـراد دارای روحیه و 
اخالقیات سست و ضعیف، اشخاص مطلقًا غیر قابل اصالح و عوامل طبقاتی بیگانه نباید اجازه یابند به 
حزب داخل گردند. در صورتی که چنین عناصری در حزب رخنه نموده باشند، باید از حزب تصفیه گردند. 

6-  اقدامات انضباطی 
ماده ی سـی ودوم: در صورتی که اعضای حزب اساسـنامه ی حزب را نقض نمایند یا منافع حزب را 
به مخاطره بیندازند و یا وظایف شان را اجرا نکنند و مبارزات ایدئولوژیكـ  سیاسی در موردشان بی نتیجه 
بمانـد، اقدامـات انضباطی ذیل در موردشـان اعمال می گـردد: اخطار، اخطار جدی، تنزیل مسـئولیت 

حزبی، تعلیق و اخراج از حزب. 
 ماده ی سی وسوم: اخطار، اخطار جدی و تنزیل مسئولیت حزبی عضو تشکیالت پایه ای، از صالحیت 

کمیته ی پایه ای مربوطه است. 
ماده ی سی وچهارم: اعمال اقدامات انضباطی تا سرحد تعلیق و اخراج عضو بدنه تشکیالتی منطقوی 

از صالحیت های کمیته ی منطقوی مربوطه است. 
-  اخراج عضو کمیته ی منطقوی از حزب باید به تصویب دفتر سیاسی برسد. 

 ماده ی سی وپنجم: در مورد اخراج دسته جمعی افراد از حزب، تصمیم نهایی بر عهده پلینوم کمیته ی 
مرکزی است. 

 مـاده ی سی وششـم: تنزیل مسـئولیت های حزبی اعضای کمیته ی مرکـزی و اعضای علی البدل 
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کمیتـه ی مرکزی تا سـرحد تعلیق عضویت شـان از کمیتـه ی مرکزی، از صالحیت های دفتر سیاسـی 
اسـت. اخراج اعضای کمیته ی مرکزی و اعضای علی البدل کمیته ی مرکزی از کمیته ی مرکزی، از 

صالحیت های پلینوم کمیته ی مرکزی است. 
 مـاده ی  سـی وهفتم: تعلیق و اخراج عضو کمیتـه ی مرکزی و عضو علی البدل کمیته ی مرکزی از 

حزب از صالحیت های پلینوم کمیته ی مرکزی است. 
 ماده ی سی و هشتم: دوره ای که عضو حزب در حالت تعلیق قرار داده می شود، نباید بیشتر از یك سال 
باشـد. بـر اسـاس برخوردهـای عضو تعلیقی دریـن دوره، وی یا موقعیتـش را مجددًا در حزب به دسـت 
مـی آورد و یـا از حـزب اخراج می گردد. کمیته ی ویژه در دوره ی تعلیق، وی را به اجرای مسـئولیت های 

خاص می گمارد و برایش فرصت شرکت در فعالیت های حزبی و فرصت تصحیح خودش را می دهد. 
 ماده ی سـی ونهم: عضوی که روحیه ی انقالبی اش را از دسـت داده باشد و علیرغم کوشش حزب 

برای تجدید تربیتش، بی روحیگی اش را حفظ نماید، باید به خروج از حزب ترغیب گردد. 
 ماده ی چهلم: وقتی که عضو حزب از عضویت حزب اسـتعفا می دهد، هیئت رهبری واحد حزبی 
مربوطه می تواند تقاضای استعفا را بپذیرد و مکلف است گزارش آن را فورًا به هیئت رهبری عالیتر حزبی 

ارائه نماید. 
 فرد مستعفی مکلف است که:

 الف: تمامی اسناد و اموال حزب و روابط حزبی اش را به واحد حزبی مربوطه تسلیم نماید؛ 
ب: تعهد بسپارد که اسرار حزب را افشا نخواهد کرد. 

 ماده ی چهل و یکم: کمیته ی مرکزی باید یك کمیسیون مرکزی غرض رسیدگی به شکایات علیه 
مقررات انضباطی اتخاذ شده در مورد اعضای حزب، تعیین نماید. 

 ماده ی چهل ودوم: در مورد خائنین و جواسـیس تثبیت شـده، اقدامات باالتر از اخراج نیز می تواند 
مورد اجرا قرار بگیرد. 

1387 ـ برنامه و اساسنامه ی 

سازمان انقالبی افغانستان



ما چرا انشعاب کردیم؟

تا زمانی که زحمتکشـان دنیای پر از بهره کشـی، وحشت و استثمار را سرنگون نسازند، شکوه مبارزه ی 
طبقاتی در پرتو علم مارکسیسم بی مکث و وقفه ادامه دارد. تالش امپریالیست ها برای نابودی این مبارزه 
و جاودانه کردن اقتدارشان نه تنها به جایی نخواهد رسید، که باالخره انتقام این همه ستم از آنان گرفته 
خواهد شد؛ انتقامی که سردمداران امپریالیستی و مزدوران قالده بندشان را در کشورهای سرمایه داری و 
نیمه سرمایه داری بر دار رسای تاریخ حلق آویز خواهدکرد و این قانون فناناپذیر تاریخ است که سرمایه داری 
را از آن گریزی نیست. پیشاهنگان طبقه ی کارگر برای به سر رساندن رسالت و اصالت شان بر خار این 
راه این مبارزه، جهت ایجاد جامعه ی انسـانی بی طبقه و اشـتراکی نمودن وسـایل تولید که حال اژدهای 
سرمایه بر آن ها شکم انداخته و با بلعیدن تمام نعمات مادی از خون و استخوان زحمتکشان برای شان 
بهشتی بر روی زمین ساخته ، با اهدای خون شان قدم می گذارند. این حکم محتوم تاریخ بشریت است 
که سرمایه داری و پرولتاریا را از آن چاره ای نیست. به ثمر رساندن این حکم بزرگ بدون ایجاد تشکالت 

پوالدین پرولتری که یگانه سالح زحمتکشان است، به سر نمی رسد.
تشـکالت پیشـاهنگ زحمتکشـان در تمام کشورها که نخست با طیف وسـیع روشنفکران انقالبی 
شـکل می گیـرد، آرام آرام از یک سـو بـا تغییـر ایدئولوژیکـی این اعضـا و بریدن شـان از موقعیت طبقاتی 
خرده بورژوازی و از سـوی دیگر با ورورد آگاه ترین افراد پرولتری به صفوف آن ها ترکیب طبقاتی خود را 
تغییر داده، ساختار توده ای به خود می گیرد که با ترکیب جدید از انحرافات بسیاری رهایی می یابد؛ اما تا 
رسیدن به چنین موقعیتی امکان بروز اشتباهات و انحرافات گوناگونی چون اندیویدوالیسم، لیبرالیسم، 
اپورتونیسـم، پوچیسـم، تروریسـم، سـکتاریزم و غیـره در آن هـا منصـور بوده و بـه این خاطـر جدایی ها، 
انشعاب ها و گسیختگی هایی در میان آن ها دیده می شود. این روند هم در جنبش جهانی مارکسیستی، 
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هم در تشکالت مارکسیستی تمامی کشورها و هم در جنبش چپ انقالبی افغانستان وجود داشته که 
نمی توان به زودی و آسانی بر آن مهر پایان گذاشت.

سازمان رهایی افغانستان یکی ازین تشکالت است که در مبارزه با اشتباهات سازمان جوانان مترقی 
)اولین سازمان مارکسیستی افغانستان( زیر نام گروه انقالبی خلق های افغانستان دست به انشعاب زد 
و بعد خود آن در سـال های 1354 و 1357 با دو انشـعاب اخگر و سـاما روبه رو گشـت )این انشـعاب ها را 
در پیش شـماره ی اول ارگان سیاسـیـ  تئوریک خود به بحث گرفته ایم(. گروه انقالبی که در 1358 نام 
خود را به سازمان رهایی تغییر داد، بر اصول مارکسیسم، کار توده ای و تشکیل پیشاهنگ پرولتری تأکید 
داشـت و تا دهه ی 1360 با تمام اشـتباهاتی که دامنگیرش شـد )این اشـتباهات در پیش شـماره ی اول 
ارزیابی شده است(، قادر به ادای نقش مهمی درین راستا گردید. اما با تغییر مکانیکی رهبری سازمان 
رهایی بعد از شهادت رفیق داکتر فیض احمد و تشکیل رهبری جدید موقت مادام العمر، انحرافات زننده 
و گسترده ای تاروپودش را تسخیر کرد و به این ترتیب بسیاری از آنچه در دوران قبل با خون حدود 300 
انقالبی کمونیست به دست آمده بود، بسیاری آن ها یک باره از دست رفت و سازمان نتوانست بر صراط 

مارکسیسمـ  لنینیسمـ  اندیشه ی مائو همچنان گام بگذارد و در انحرافات عمیقی فرو نرود.
وضعیـت جدیـد سـازمان رهایی نتوانسـت خواسـت روشـنفکران انقالبی در دسترسـی بـه نیازهای 
فکری شـان را پاسـخ گوید؛ خالف آنچه در لفظ گفته می شـد، عمل می گشـت و این اشـتباهات زننده 
راهی جز این که ده ها انقالبی از رهبری تا صفوف به این سـازمان پشـت کنند، باقی نگذاشـت. فضای 
حاکم فاشیسم فردی بر سازمان زمینه ی هر نوع بحث ایدئولوژیک را نه تنها بر اعضا، که بر رهبری نیز 
بست و حاکمیتی که با فحش، دشنام، تحکم و جبن تعریف می گشت بر سازمان مستولی گشت؛ لذا، 
به زودی پریدن های فردی، خانوادگی و کتلوی در سازمان آغاز شد. این اساسنامه فقط در محضر یک 
نفر به تصویب رسیده بود، در حالی که در همین اساسنامه نوشته شده است که برنامه و اساسنامه زمانی 
رسمیت می یابد که در کنگره به تصویب برسد. در]اساسنامه ی[ سازمان رهایی درج شده است که هر 
فردی داوطلبانه جذب سازمان می گردد داوطلبانه می تواند از سازمان ببرد و حتی حق مبارزه در تشکالت 
مخالف سازمان رهایی را دارد!! اما بعد از آن که موج رفتن ها بندبند سازمان را به لرزه انداخت و فاشیسم 
فردی چنگال هایش را در تار و پود سـازمان خالند، به خاطر ترسـاندن افرادی که دیگر آن ]ماندن[ در 
چنین منجالبی را ننگ انقالبی می دانسـتند و بی وقفه به آن لگد حواله می کردند، نوشـت که هر کس 
به هر عنوان و بهانه ای که از سـازمان می رود، قبل از همه شـرف و وجدانش را به دشـمن می فروشـد. 
به این صورت خود به اساسنامه ی خود لگد زد و چون انحصارطلبان بر گلوی دموکراسی مارکسیستی 
پا گذاشـت. این اساسـنامه که در کنجی افتاده و خود رهبران سـازمان نیز نه به آن باوری داشـتند و نه 

لحظه ای به تطبیق آن می اندیشیدند، به زودی محتوای آن را از یاد بردند. چهار تن ازین رهبران فقط 
جزای تعلیق را دانسـته، اما از چگونگی تعلیق آن بویی نمی بردند و وقتی رفیقی، نادانی این رهبران را 
دریـن مـورد توضیح داد، عرق سـردی آنـان را فرا گرفت. همچنان دو تن از رهبران سـازمان در یکی از 
والیات این ادعای چند عضو را قبول نمی کردند که می گفتند: »]اگر[ در اساسنامه گفته شده که تمام 
ارگان های سازمان انتخابی اند؛ چرا در این 20 سال یک بار هم در هیچ جایی عملی نشده است. و چنین 
اتهامی را به اساسنامه نسبت می دادند1« و بعد از آن که اساسنامه را از کنجی پیدا کرده و این ماده را به 

آن دو رهبر نشان دادند، مثل چهارتای دیگر، آنان هم غرق عرق گشتند.
عالوتًا رهبری سازمان، جداشدگان را در موجی از تبلیغات چنان می پیچیدند که بسیاری از رفتگان با 
این که انتقادات واردی داشتند، خود را در برابر این موج ضعیف احساس کرده، خاموش می شدند. بعد از 
آن که رفقای سازمان انقالبی انشعاب کردند و هنوز چند روزی از آن نمی گذشت و در گروه پیش گام تبارز 
نکرده بود که سازمان رهایی در جلسه ی 12 نوامبر در بیرون از کشور به اتهامات پست و رذیالنه ای مبنی 
بر این که جداشـدگان )رفقای سـازمان انقالبی در خدمت به کرزی کمر بسـته و با مرتدان بدنام جنبش 
کمونیستی افغانستان اتحاد بسته اند!! شرکت کنندگان در جلسه که از عزم، دانش و سابقه ی این رفقا 
آگاهی کامل داشتند، یک باره به اعتراض برخاستند و این فرستاد  ه ی بی مایه، فردا صبح وقت گریخته و 
حاضر نشد که به پرسش های شرکت کنندگان در جلسه  پاسخ گوید. ایشان که دیدند تبلیغات شان این بار 
اثری نمی گذارد، به  حربه ی تهدید پناه بردند و نوشتند که دهن شان را باروت پر کرده، منفجر می سازیم و 
بعد در جلسه ی به اصطالح 12 نوامبر امسال اعالن کردند که اینان بعد از خان محمد بزرگترین خیانت 
را به سازمان رهایی کرده اند تا از یک طرف به گمان خام شان ما را بترسانند و از سوی دیگر در دل طیف 

وسیعی از جوانان خود که گرایش قوی به سازمان انقالبی پیدا کرده اند، هراس بیافکنند.
اما رفقایی که بعد از یک ونیم سال پیگیری و تالش با تدویر کنگره ی مؤسس قادر به تشکیل سازمان 
انقالبی افغانسـتان شـدند، از مدت ها انحرافات زننده ی سـازمان را درک کرده و باالخره بعد از عنوان 

نمودن این انتقادها در عقرب 1385 از سازمان رهایی انشعاب ]کردند[.
انشـعاب ها عمومًا در کنگره ها صورت می گیرد؛ اما از جایی که سـازمان رهایی از بدو تأسـیس خود 
تا امروز کنگره ای نداشـته اسـت، لذا این انشـعاب منطقه ای نمی توانست به شکل رسمی اعالن گردد، 
و جهت تدارک کنگره، کمیته ای به نام گروه پیش گام افغانسـتان را تشـکیل و مرز اختالفات خود را با 
سازمان رهایی در چهار اختالف اساسی فرموله نمودند و در این رابطه با رفقای دیگر بحث و به وحدت 
نظر رسیدند. بعد از تدویر کنگره و ایجاد سازمان انقالبی افغانستان، روابطی که سازمان در داخل و خارج 

1. اصل: چنین ادعایی را اتهام به اساسنامه وانمود می کردند
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با افراد و تشکل های انقالبی افغانستان و سایر کشورها پیدا کرد و نوشته های سازمان یک باره جنبش 
انقالبـی داخـل را تکان داد، بسـیاری از سـازمان های انقالبی به صورت مسـتقیم و طـی ایمیل هایی از 
سازمان انقالبی خواستند تا علل اصلی انشعاب خود را از سازمان رهایی توضیح دهد. اینک بر طبق این 
خواسته، چهار نکته ی اساسی اختالف خود با سازمان رهایی را توضیح می دهیم. اما قبل از آن باید تذکر 

داد که در هیچ سازمانی یک باره انشعاب به وجود نمی آید.
چـون انحـراف نیز یک باره تار و پود این سـازمان را احتوا نمی کند، سـازمان رهایـی تا قبل از رهبری 
مؤقت دچار اشتباهاتی بود که اگر رفیق داکتر زنده می ماند، تصمیم داشت که این اشتباهات را در مشعل 
شماره ی دوم جمع بندی کند؛ اما انحراف و عدول آن از مارکسیسم و جان و جگر شدن با امپریالیست ها 
با تشکیل رهبری جدید آرام آرام آغاز گردید. در موارد خاصی نه تنها رفقای سازمان انقالبی و رفقای دیگر 
که حال یا مبارزه می کنند و یا نمی کنند نیز بحث هایی داشتند و جوابی نشنیدند. بعد از آن که به عمق این 
انحراف ها پی برند و با توجه به فاشیسم فردی حاکم که حتی برای اعضای رهبری زیر دست خود مجال 
دم زن نمی داد، راهی جز این که انشعاب نمایند باقی نماند. این را تجارب تاریخی نیز نشان داده که هیچ 
انشعابی یک شبه به میان نیامده است. لنین پیشوای پرولتاریایی جهان نیز یک شبه از دسته ی آزادی )    ( 
نبرید؛ انشعاب میان بلشویک ها و منشویک ها نیز یک شبه حادث نشد. حاکم شدن دوباره ی مشی های 
چپ و راسـت بر حزب کمونیسـت چین نیز به صورت مکانیکی پیدا و نابود نشـد. رفیق داکتر فیض نیز 
حداقل هشت سال در سازمان جوانان مترقی کار و پیکار کرد و بعد راهی جز جدایی برایش نماند. این را 
ده ها نمونه ای که در سطح جهان و کشور ما تجربه شده است، نشان می دهد. عده ای که حرفی برای 
گفتن ندارند و رفقای سازمان انقالبی را از این منظر زیر سؤال می برند؛ این توضیح کوتاه می تواند پاسخی 
برای نفهمی های آنان باشد. برای مبارزه با انحرافات سازمان های چپ، شهامت و اخالق پرولتری الزم 
است. این انحراف ها را دیدن ولی به حرف های اخالقی و گاه لمپن نانه چون امردی و نامردی پناه بردن 
و در برابر انحراف ها سـکوت کردن و به دنبال راه واقعی مارکسیسـم نگشـتن و ]به[ سـرخم ]کردن[، 
ادامه دادن که خود انحرافی جدی تر را به نمایش می گذارد. چیزی که رفقای انقالبی به آن سر خم نکردند 
و قادر شـدند که راه شـان را از این انحراف ها جدا سـازند. رفتار سازمان انقالبی افغانستان قبل از همه با 
درنظرداشت عمق انحرافات سازمان رهایی این دلهره را به وجود آورد1که نکند توده های این سازمان که 
باور به کمونیسم دارند، با گسترده شدن روزتاروز این انحرافات، مخصوصًا در مغازله با دونرها، ان.جی. 
یو2 بازی ها، مدال گیری و پراتیک و پول معیاری آرام آرام احساسـات طبقاتی شـان را از دسـت دهند و به 
آدم های عاری از احساسات طبقاتی مبدل گردند. لذا، عاجل تر دست به چنین انشعابی زدند که اگر زودتر 

1. اصل: به این دلهره رسیده بود
2. اصل: انجو

از این به چنین اقدامی دست می زدند، مطمئنًا عده ی بیشتری نجات می یافتند که ازین َدَرک این رفقا 
خود را مالمت می دانند؛ ولی به قول مردم هر وقتی جلوی تاوان گرفته شود، امری نیک است. اما چهار 

نکته ی اساسی:
1. حرکت موهوم

کمیته ی مرکزی موقت سـازمان رهایی افغانسـتان در اسـد 1367 برنامه و اساسـنامه اش را منتشر 
کـرد و طـوری کـه گفتیم چون از کنگره ای نگذشـت، هرگز نزد اعضا رسـمیتی نیافتـه، چند ماه بعد به 
ورق پاره ای بی ارزش مبدل شد. این برنامه که بعد از مشعل رهایی بی هیچ جمع بندی و در شرایط تسلط 
روس ها بر افغانسـتان و مبارزه ی مسـلحانه نوشـته شـده بود، نه تنها مشکل مشی سـازمان را حل نکرد 
کـه بـه زودی بـا تغییرات در جنبش کمونیسـتی بین المللـی، هم در جنبـش توده ها و هـم در فرو رفتن 
چنگال های امپریالیست های غربی به جان بیمار افغانستان تغییرات جدی رو نما شد. لذا، ارزیابی های 
این برنامه بعد از مدت کوتاهی با اوضاع کاماًل بیگانه شد و اکنون که بیست سال از آن می گذرد به چیز 
مسـخره ای مبدل شـده است. هر آدمی که اندک درکی از تئوری علم مارکسیسم داشته باشد، می داند 
که سـازمان رهایی فاقد برنامه، اساسـنامه و مشی می باشـد )هر سه در کنگره به تصویب می رسد(. بعد 
از برنامه و اساسـنامه و چند جزوه ی دیگر که شـامل جمع بندی سـطحی و چند یادنامه ی شـهدا بود و 
هرگز نمی توانسـت پاسـخگوی نیازهای فکری اعضای سازمان به حسـاب آید. رهبری سازمان رهایی 
از 1373 به بعد سطری در ارزیابی حوادث خونینی که تا امروز جریان دارد ننوشت. در حالی که حوادث 
مهمی چون خروج شوروی از افغانستان، سقوط دولت مزدور نجیب، حکومت خون ریز تنظیمی، تسلط 
اهریمن های طالب، یازده سپتامبر و سقوط طالبان، کنفرانس بن، اشغال کشور توسط امپریالیست های 
غربی، دولت های مزدور موقت، انتقالی و انتخابی قانون اساسـی، ظهور دوباره ی طالبان و آغاز جنگ 
دوبـاره، حضـور 32 هزار نیروی ناتو جهت کمک به این اشـغال و مسـائل جهانی چون فروپاشـی اتحاد 
شوروی، سقوط چین سوسیالیستی به دامان سرمایه ی تک قطبی و تضادهای امپریالیستی، موقعیت 
جنبش چپ در سطح جهانی، افغانستان و ده ها مورد دیگر اتفاق افتاد، اما سازمان رهایی از نظر تئوریک 
و موضع گیری های عملی در بالتکلیفی عجیبی قرار گرفت. سازمانی که ادعای پیشاهنگی داشته، اما 
در قبال رویدادهای خونینی که چون رگبار یکی پی دیگری می آید، کوچکترین موضعی نداشته باشد و 
قادر به پاسخگویی نیازهای فکری جنبش نگردد، گردان رهنمای توده ها نبوده، نام پیشاهنگ گذاشتن 
بر خود، و دیگران را بی تنبان نامیدن جز مسخره کردن زحمتکشان چیز دیگری بوده می تواند؟ در حالی 
که پیشاهنگ پرولتری باید در هر دوره با تحلیل از نیروها میان دوست ودشمن خط بکشد. استراتیژی 
مرحله ای و دراز مدت داشته باشد. سیاست های روزمره اش را دقیقه ای تدوین نماید. جلب وجذب داشته 
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باشد. طرح هایش یک شبه و چون باد سبک و بی ماهیت نباشد که هر لحظه در جهتی سیر کند و اعضا و 
کادرهایش باید بدانند که در کار تبلیغی و ترویجی پیرو کدام سیاست اند. سازمان رهایی منطقًا نمی توانست 
با چنین سـردرگمی حرکت متین و پیشـرونده ای داشـته باشد و به اشتباهات چپ و راست نغلتد. گاهی 
مارش جابه جایی در داخل، چندی بعد دستور تمرکز در بیرون، زمانی عمده شدن کار دموکراتیک و انتشار 
ده ها نشـریه، حزب و جبهه سـازی و بعد یک شـبه در واژه ی حزب و نشـرات تخته شده، عمده شدن کار 
زیرزمینی و تربیت تئوریک و آغاز کار از صفر، گاهی اشـتباه ارزیابی شـدن کار دموکراتیک و چندی بعد 
به دنبال افراد حرفوی سـرگردان شـدن، زمانی شـعار جوانان مسـئولیت بگیرند و به  زودی آن را اشـتباه 
دانسـتن و بـا همیـن رهبـری و امکانـات خاصه ی سـازمان مطرح شـدن و به زودی تصمیـم گرفتن به 
تحویلی؟ این امکانات و در آخرین تحلیل خود رهبران، کادرها و اعضا به طلسم کار سازمان پی نبردن، 
در حرف نسـبت به آستان بوسـان و قالده بندان امپریالیسـت ها و خلقیـ  پرچمی بسـیار تند و تیز بودن، 
اما در عمل برای کرزی اعالمیه دادن، در انتخابات زیر اشـغال با تمام قوا کار و تالش نمودن، با خلقی 
ـ پرچمی ها جبهه ی ملی دموکرات سـاختن و از منفورترین اکادمیسـین های پرچمی در برابر انقالبیون 
شعله ای طلب حمایت کردن و غیره همه وهمه از بی مشی ای، نامشخص بودن این که سازمان به کجا 

می رود و یک نفر به جای همه اندیشیدن حکایت دارد.
اتخاذ این سیاسـت های لحظه ای و بی اسـاس که زاییده ی تفکرات فردی اسـت )فردی که چندین 
دهه نه در افغانسـتان زیسـته، نه وضعیت داخل کشور را می داند و نه به صحبت دیگران پشیزی ارزش 
قائل است(، بر وضعیت عمومی سازمان چنان اثر گذاشته که تمامی اعضای مرکزی و کادرهای آن به 
خرده کاری مصروف بوده و برای این که کارشـان بزرگ جلوه داده شـود، همیشـه از زیادی کار شـکایت 
دارند و نق می زنند. کورس های آموزشی اکثرًا فعال نبوده، کسی اصاًل عالقمند مطالعه و حاضر شدن در 
این کورس ها نیست. ارزیابی  برنامه ای نامنطبق آموزشی و آموزش صرف کتابی، بدون ارائه ی تحلیل از 
وضعیت خاص کشور ضرورت به بحث جداگانه ای دارد. اعضا می خواهند از سردرگمی برآیند و وضعیت 
را بدانند. ولی مسئوالن و رهبران خود، چنان از تشریح و درک اوضاع عاجز و بیگانه اند که معلوم نیست 

به دیگران چه ارشادی بفرمایند.
شکایت اعضا مبنی بر این که سازمان در هیچ کاری سیاستی ندارد، دایمًا بی پاسخ می ماند. کسی از 
دایرنشدن کورس ها انتقادی ندارد، چون می فهمد که فقط وقتش ضایع می گردد. اعضا هیچ عالقه ای 
به تأدیه ی حق العضویت و گزارش دهی ندارند و به بهانه های مختلف از گرفتن مسئولیت طفره می روند. 
آنارشـی و پرگویی بر جلسـات رهبری چنان حاکم اسـت که گاهی تا چهار ماه هم طول می کشـد. بعد از 
ختم جلسه از تصامیم و سیاست های جدید خیری ]حاصل[ نمی شود. لذا، اعضا کوچکترین اعتمادی 

به فرایند جلسات آنان ندارند. از این رو این همه مشکل که پهلوهای سازمان را به شدت می ساید و آن را 
از نفس انداخته، جبرًا بی کیفیتی در کارها، عدم استفاده از ظرفیت هایی که نزد بسیاری از روشنفکران 
خارج از سـازمان وجود دارد، در خودفرورفتگی، ترس از ظاهر شـدن در انظار عمومی، عدم اسـتفاده از 
شرایط علنی، ناتوانی در ایجاد تشکالت صنفی، خودخوری و از دست دادن بهترین رزمندگانش، تحمیل 
سـلیقه های فردی، برخوردهای متفاوت نسـبت به اعضا، پشت سـرگویی، بی ابتکاری، سیاست راندن 
و محـدود کـردن، انتقـاد ناپذیـری، به نام انتقاد به تحقیـر دیگران پرداختن، پر بهـادادن به خود و بی بها 
پنداشـتن دیگران، تحکم پذیری و غیره سـازمان رهایی را به بن بسـت و بحران مواجه ساخته و با چنین 
وضعیتی، مخصوصًا که در نشسـتی با حضور عده ای از اعضا و هواداران سـازمان اعالم شـد که بروید 
کنگر ه منگره ای درکار نیست. مثل این که پادشاه رعیتش را جواب داده باشد و از آن جا عده ای که تا آن 
زمان به باور تسلط فاشیسم فردی بر سازمان ترسیده بودند، به این نتیجه رسیده و بیشتر به فکر انتخاب 
راه نوینی افتادند و روزتاروز عده ای از اعضای دیگر که تا هنوز خود را کاذبانه قناعت می دادند که ادامه ی 
مبارزه جز در سـازمان رهایی ممکن نیسـت، در دیدارهایی با »رفقای سازمان انقالبی اذعان نمودند که 
مشکل اساسی سازمان رهایی تسلط فاشیسم فردی بر آن است که حال به شکل شرم آوری الیگارشی 
خانوادگـی را به وجـود آورده و نارضایتـی نه تنهـا میان اعضا و هـواداران، که میان اعضای رهبری نیز به 
شـکل گاه آشـکار دیده می شـود و تا این مشـکل در بین سـازمان پرافتخار و باسابقه حل نگردد، به هیچ 
عنوان نمی توان در آن جلوی این همه انحراف و عدول از اصول مارکسیسم را گرفت«. رفقای سازمان 
انقالبی منطقًا با چنین روندی حاکم بر سـازمان، نمی توانسـتند ناظر باشـند و به ]همکاری با[ آن ادامه 

دهند.
 سانترالیسم استبدادی

سانترالیسم و دموکراسی از اساسی ترین اصول تشکیالتی در هر سازمان انقالبی است که سانترالیسم، 
دموکراسی و دموکراسی سانترالیسم را تقویت می نماید. فراموش نمودن یکی از این دو اصل، پا گذاردن 
بر اصول انقالبی و بی اعتقادی نسبت به دیالکتیک مارکسیستی است. در سازمانی که سانترالیسم رعایت 
نشود، انارشی و هرج ومرج بر آن حاکم می گردد و برعکس با فراموشی دموکراسی، فاشیسم و استبداد بر 

آن چیره می شود و چنین سازمانی به هیچ عنوان نمی تواند ادعای دموکراسی کند.
داکتر فیض احمد رهبر فقید سازمان رهایی با وجود شرایط دشوار مبارزه ی مسلحانه، حاکمیت رژیم 
استبدادی وابسته به سوسیال امپریالیسم و توطئه های فاشیست های بنیادگرا علیه سازمان، تصمیم به 
برگذاری کنگره داشت تا به این نیاز اساسی سازمان پاسخ گوید، که بادرد و دریغ شهادت او این برگذاری 
را از سازمان گرفت. در آن وقت از محل های مختلف کار سازمان در داخل و بیرون جمع بندی صورت 
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گرفـت و خـودش کار مرکزیـت را ارزیابی نمود )این نوشـته ها و دسـتنویس مشـعل شـماره ی دوم بعد از 
شـهادت نابه هنـگام او چنـان گم شـد که تـا امروز حرفی از آن هـا به میان نیامده تا ایـن جمع بندی ها در 
کنگره به سؤاالت اشتراک کنندگان پاسخ گوید. اما مرکزیت جدید بعد از شهادت او نه تنها برگذاری کنگره 
را منسـوخ اعـالم کرد، که در نوشـته ای تالش نمود نشـان دهد که این مـرض مهلک نه تنها دامن گیر 
سازمان رهایی است، که گریبان سازمان های دیگری را هم در دنیا گرفته است تا به این صورت پذیرش 
کمیته ی موقت مادام العمر را در ذهنیت صفوف القا نماید. در حالی که تمامی شـرایط برگذاری کنگره 
مسـاعد بود؛ 20 سـال آزگار بدون این که اعضا بدانند در آن باال چه می گذرد، همان چند نفر به کاهش 
و افزایش اعضای کمیته ی مرکزی پرداخته، بدون داشـتن برنامه، اساسـنامه، مشـی مشخص و هیچ 
طرح و استراتیژی در جهت نامشخصی حرکت نمودند. اعضای مرکزیت موقت که اکثرشان از عنصر 
آگاهی و مطالعه بیزارند )بعضی شان چنان در افکار فئودالی غرقند که از داشتن نه یا ده طفل هم خجالت 
نمی کشـند و جالب اسـت که چنین رهبرانی به آموزش مارکسیسـم در سازمان مقرر شده که خود به آن 
بـاور ندارنـد؛ برابـری زن و مـرد از اعتقادات اولیه ی این علم می باشـد و گاهی هم می گوینـد نباید زن را 
ماشین جوجه کشی ساخت!!( و با این اعتقاد که اگر ما در مرکزیت نباشیم کی باشد؟ به مهمترین اصل 

مارکسیستی پشت کرده، یکسره راه انتخاب شدن و انتخاب کردن را در سازمان بستند.
با چنین جو حاکم بر سازمان نه تنها مرکزیت پاسخگوی حداقل نیاز های دموکراتیک اعضای سازمان 
نشد، که بر فرق آن استبداد فردی چنان حاکم گردید که حتی اعضای مرکزیت از بیان نظرات شان ابا 
می ورزند؛ چون همیشـه با عصبیت، تحقیر و دشـنام از سـوی نفر اول روبه رو می شوند و به قول معروف 
همگی را پی آب و آبرو می سـازد. لذا، اعضای مرکزیت به افراد تحکم پذیر مبدل شـده و احترام به مقام 
رهبر را مذهبی وار پذیرفته، در برابر طرح های او فقط وظیفه ی قیام و قعود را اختیار کرده اند. اعضایی که 
به طور مستمر با ترش رویی، ناآرام خوابی و عصبیت با کلماتی که در استعمال آن ها برای دوست ودشمن 
مرزی وجود ندارد، روبه رو می شوند. این کیش شاخ دار شخصیتی، تشکیالت را پیرامون فرد چنان تنیده 
که در موارد بسیاری چند دختر و پسر خاصی در تیررس دید و گزارش قرار گرفته، به عنوان چشم وگوش 
عمل می کنند و آنانی که سـال ها بار سـازمان را به شـانه کشیده به هیچ انگاشته می شوند و چون مجال 
دم زدن از همه گرفته شده نه تنها اعضای سازمان، که بسیاری از کادرهایش زیر فشار روانی قرار دارند و 

کمتر کسی دیده می شود که ناراضی نباشد و گپ نداشته باشد.
سانترالیسـم زورگـرا در سـازمان رهایـی میـان خـود و اعضایش دیوار بلندی کشـیده، تمـام راه های 
دموکراتیـک را بـر اعضـا بسـته، لـذا، اکثریت اعضـا و هواداران، سـازمان را از خـود و خود را از سـازمان 
ندانسته، با صراحت می گویند که تشکیالت از چند نفر معدود است. با این که انتقادات گسترده ای که بر 

کارکرد رهبری از سوی اعضا صورت می گیرد و اکثر آن ها وارد می باشد، رهبری حتی یک بار حاضر به 
پذیرفتن اشتباهاتش نشده، فقط انگشت انتقاد به سوی اعضا و هوادارانش دراز کرده، با این تمسک که 
مبارزه مشکل شده، تمایل به پول و مقام عده ای را بی ایمان ساخته، پذیرش مارکسیسم دشوار گردیده 
و غیره. خود را به گمان خود برائت داده و وجدان خود را راحت می سـازد. این که اینان چه کار مشـکلی 
را با این همه امکانات، پول، موتر وغیره )گاهی که از سـوی فردی از اعضای سـازمان انقالبی تنبلی یا 
نارسایی در کار دیده می شود، رفقا با این انتقاد که چرا از سازمان رهایی برآمد، یا ]با[ این نارسایی جای تو 
همان جا بود، مورد انتقاد قرار می گیرند( انجام می دهند و این همه مصارف را از کجا می آورند، برای همه 
سؤال است. بگذریم این که عده ای از جداشدگان به زندگی شخصی رو آورده اند که در اینجا هرگز بحث 
ما در مورد آنان نیست. اکثریت اعضایی که تا حال از سازمان بریده، به این نتیجه رسیده اند که سازمان 
به ترکستان می رود. رهبری عوض این که به عیب های زننده ی خود توجه کند، آن را نوعی شادی فرا 
گرفته، با این جمله معمول که گوزوکی گریخته خود را از شنیدن اعتراض و انتقاد بی غم می سازد. این 
شـیو ه ی برخورد عمومًا رسـم آنانی اسـت که چیزی ندارند و به این صورت به اصطالح بزرگی خود را در 

کوچکی دیگران می یابند، چون در نهاد خالی می باشند.
رفقای سازمان انقالبی با چنین وضعیت حاکم بر سازمان بهترین راه را انشعاب دانستند تا بتوانند در 
تشـکل جدیدی با پافشـاری بر دموکراسی تشکیالتی و رعایت اصول مارکسیسمـ  لنینیسمـ  اندیشه ی 
مائـو خـون تـازه ای به تشـکالت مارکسیسـتی ببخشـند و افتخار دارنـد که با برگـذاری کنگـره و رأی و 
انتخـاب، ایـن دموکراسـی را در عمل پیـاده کننند. با این که رفقـا فراموش نکرده اند که بـدون مبارزه ی 
ایدئولوژیک هرگز قادر به ایجاد حزب پیشـاهنگ نخواهند شـد. اما یک بار هم کلمات بی ادبانه ی مغایر 
اخالق مارکسیستی و عصبیت های فاشیستی میان شان دیده نشده است؛ زیرا وقتی خودخواهی های 
خرده بورژوایی و قدرت طلبی های ضد مارکسیستی میان یک تشکل مارکسیستی کشته شود، دیگر جایی 
برای این حرکت ها باقی نمی ماند. رهبر یا رهبران یک سازمان زمانی با انتقاد یک جانبه، کلمات کوچه ای 
و اخالق ضد پرولتری با رفقای شان برخورد می کنند که چیزی در چنته نداشته تا تنبلی ها، کم سوادی ها، 
بیچارگی ها و الجوابی های خود را این گونه بپوشانند. سازمان انقالبی با این درس گیری در اساسنامه ی 
مصوب کنگره ی مؤسس برای مسئول اجرایی1 شرایطی را به تصویب رساند که قبل از برگذاری کنگره ی 
بعدی در نیمه ی میان دو کنگره( اعضای مرکزیت یا پنج تن از کادرهایی که عضویت کنگره را داشـته 
باشـند، کار این مسـئول را در کمیته ی مرکزی با دقت ارزیابی نمایند که اگر به طور عمده در کارهایش 
موفق نبوده و یا رگه های هر چند کوچک از انحصارطلبی، دگماتیسم و فاشیسم در برخوردهای او دیده 

1. اصل: اجراییوی
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شده باشد، با رأی دوسوم باید سلب مسئولیت گردد، حتی اگر این مسئول در کنگره با اکثریت قریب به 
مطلق به چنین موقعیتی رسیده باشد. زیرا اگر چنین قیدهایی مطرح نگردد، امکان تسلط »اندیویدوالیسم 
تنظیمی، به وجود می آید. لنین به درستی گفته که پرولتاریا برای رهایی، ابزاری جز سازمان ندارد، که اگر 
این سازمان هم در دست فرد مریضی به نام رهبر قرار گیرد و دیگران چون رعایای بی زبان او عمل کنند، 
چنین سازمانی با آنچه لنین تعریف نموده فرسنگ ها فاصله دارد و هرگز قادر به رساندن کشتی انقالب 

به ساحل نجات نخواهد شد.«
3 . ان.جی.یوگرایی

مشکل دیگری که سازمان رهایی را به بحران و انحراف کشاند، سیاست پول معیاری بود که هر حرکت 
و طرحـی بر اسـاس آن شـکل می گرفت. زمانی داکتر فیض احمد بـا صراحت گفته بود که محک زدن 
کارهای انقالبی با معیار کمایی کردن پول، پس لگدهایی بر سازمان حواله می کند که ایدئولوژی آن را 
تسخیر کرده، هست وبودش را به باد فنا می دهد. اما بعد از شهادت داکتر، رهبری مادام العمر جدید به 
اولین چیزی که پشـت کرد، نصایح و هشـدارهای او بود و بی مهابا سـازمان را از طرق مختلفی به ابزار 
پول آوری مبدل ساخت که به زودی در زندگی سازمانی عده ای دگرگونی فوق العاده  رونما گشت و تمام 
سـازمان را چون اعضای یک کمپنی در این راسـتا مصروف سـاخت. کورس های سـوادآموزی، مکتب 
سازی، پرورشگاه و یتیم خانه، کلینیک، توزیع مواد امدادی، تظاهرات، محافل، جو کاری، حتی اعمار 
قبور و ده ها پروژه ی گوناگون دیگر فقط در خدمت کسب پول قرار داده شد که بعدًا به این هم اکتفا نشد 
و چند ان.جی.یو ایجاد گشت. انتشار نشریه، حزب سازی، جبهه ی ملی، دموکرات سازی، برپایی جلسات 
و تظاهرات تمامًا با سیاست کسب پول تأسیس و برگذار شد که در هیچ کدام هدف، گسترش سازمان در 
میان توده ها نه، که پول چاپیدن مطرح بود. سازمان رهایی هرگز ادعا کرده نمی تواند که از این طرق حتی 

یک نفر را به صفوف سازمان جلب کرده باشد.
دارایی هـای منقـول و غیر منقول سـازمان، رهبری و کادرهایش را چنان به خـود مصروف کرد و در 
وسواس فرو برد که توان کار توده ای، سیاسی و تئوریک را به شدت کاهش داد. رهبری در زیر بار سنگین 
سرپرسـتی این دارایی ها، لیسـت و لیست گیری ها و ارزیابی های مالی چنان جان کند که به مصروفیت 
اساسـی اش مبدل شـد. با چنین سیاستی احساسـات طبقاتی در میان آنان به شـکل زننده ای مرده، به 
افرادی شکاک، عبوس و در خود فرو رفته مبدل شدند که فکر می کنند هر سالمی از سوی هرکسی به 

خاطر کندن پول از سازمان می باشد.
سرازیر شدن پول و گاه مصرف های افسانوی نه تنها در سازمان بگو مگوها، نارضایتی ها، مقایسه ها و 
همچشمی هایی را به وجود آورد، که راه انحطاط در لیست دادن ها و دستبرد زدن از کنج وکنارهایی را در 

سازمان باز کرد و نه  تنها صفوف به آن مصاب گردید، که شکاکیت نسبت به مصارف باالی مرکزیتی ها 
در ذهن اکثریت اعضا و هواداران خل زد. این ذهنیت حاکم اعتراضاتی را مبنی بر امتیاز طلبی رهبری 
برانگیخته، زیرا تمایل شان به زندگی در خانه های لوکس، موتر های فیشنی و مصارف باال به روشنی دیده 
می شد و خانواده های شان از امکانات زندگی و تحصیلی باالیی در داخل وخارج برخوردار شدند. کرایه ی 
بلند خانه ها، تیل موتر، مصرف مهمانخانه ها، تکت های طیاره در داخل وخارج می توانست ده ها نشریه را 
بچرخاند. شکایتی که به صورت تصنعی صورت می گرفت که چون پرابلم مالی داریم، لذا دروازه ی جراید 
را می بندیم، چیزی که هیچ عضوی آن را در دل نپذیرفت. این سیاسـت در کنار این که فسـاد را در این 
سـازمان گسـترش داد، اختالفات و بدبینی های فراوانی را در میان خانواده ها دامن زد و به این خاطر با 
صراحت می توان ادعا کرد که سازمان رهایی در جهان یگانه سازمانی ست که بعد از تسلط رهبری موقت 
بیشترین جدایی ها و رفتن هایش بر اساس اختالف های پولی بوده است. در حالی که قبل از تسلط این 
رهبری، دو انشعابی که در سازمان صورت گرفت )اخگر و ساما( به مسئله ی پولی کوچکترین ارتباطی 
نداشـت. رفقای سـازمان انقالبی که در انشعاب شـان مرز روشـنی داشـتند، در چنین موردی که پول یا 
امکانات را بزنند، چون خود همچو انتقادی داشتند، منطقًا چنین ننگی حتی در ذهن شان خطور نمی کرد 
و چنان است که امروز سرافرازانه با بازوان و توان خود، هم کار می کنند و مصارف سازمان پرشکوه شان 
را بـرآورده می سـازند و هـم زندگـی شـخصی خود را تأمین کـرده و از زانو زدن و ریختانـدن آبرو و غیرت 

کمونیستی شان در برابر هر جاسوس و سیر جاسوسی ننگ می کنند.
سیاست حاکم ان.جی.یوگرایی، سازمان را نه تنها در ذهنیت صفوف، که وابستگان اعضای سازمان 
به لقمه ی چربی مبدل کرده و به این صورت روابط پولی بر تمام روابط دیگر چیره گشته و اکثر رهبران و 
کادرهای سازمان را به آدم های تنبل، بی طرح و بیکاره ای مبدل ساخته که با مثال زیر می توان ماهیت 

کاری شان را به روشنی بررسی کرد.
زمانی چهار تن از اعضای رهبری با یکی دو رفیق دیگر کار دموکراتیک سازمان را ارزیابی می کردند. 
یکی از این چهار تن که بی هیچ آمادگی و یادداشتی به جلسه آمده بود در حالی که غیر از این کار دیگری 
نداشـت، همیـن رهبر در جلسـه ی دیگـری وقتی مورد انتقاد جـدی قرار گرفت که چـرا کار نمی کنی و 
شـب وروز چای خورده و می خوابی، با عصبانیت رفیقی را که انتقاد کرده بود، مخاطب قرار داد و گفت 
که من کارهای دیگری دارم که تو خبر نداری. این در حالی ست که کار هیچ یک از اعضای این کمیته 
از یکدیگر پنهان نبود. به این ترتیب بعضی از اینان برای رهایی یقه ی شان از چنگال انتقاد به دروغ هم 
توسل می جستند، کار دموکراتیک بیش از یک سال را در پنج دقیقه ارزیابی و آن را صددرصد ناکام نامیدند 
و سه تن دیگر هم خموشانه سر به زیر، چنین ارزیابی کودکانه ای را با بی ثباتی و تکان سر پذیرفتند. اما 
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رفیـق پنجـم بـا اعتراض اعالم نمود که هر چهار شـما صددرصد ناکام، ولی من این ارزیابـی را در مورد 
خود قبول ندارم. او بعد چلنج بررسی کار یکایک را داد و اظهار داشت که این بررسی می تواند یک ساله، 
یک ماهـه یـا یک هفتـه ای باشـد؛ اما چون هیـچ یک از این چهار رهبـر که اول کاری نکـرده بودند و بعد 
یادداشـتی نداشـتند، بیشـتر سـر خم شدند و ششمی که مسـئول جلسـه بود با دیدن سکوت و بیکارگی 
عزیزانش کمی عرق کرد و رو به رفیقی که چلنج داده بود، گفت: این رسالت تاریخی توست که اینان را 

به کار بیاندازی. معلوم نبود که اینان چگونه بدون دانستن رسالت تاریخی شان رهبر شده بودند!!
4. سازمان های پایه ای یا استفاده جویانه؟

هر سـازمان انقالبی برای دسـتیابی به افراد پیشـرو اقشـار و طبقات مختلف، سـازمان های پایه ای 
گوناگونی ایجاد کرده، راه ورود هرچه بیشـتر توده ها را به سـازمان مادر مسـاعد می سازد. این سازمان ها 
در کنـار این که توسـط سـازمان مادر هدایت و رهبری می گردند، سیاسـی بوده فاقـد ایدئولوژی خاصی 
می باشـند و بـه صـورت واقعـی از خود تشـکیالت، رهبـری، برنامه، اساسـنامه و کنگره دارنـد. رهبری 
آن ها تمام فعالیت های شان را زیر نظر دارد و به هدایت شان می پردازد. ترکیب کمیته های آن ها عمومًا 
یک و سـه می باشـد که یک نفر از اعضای سـازمان مادر و دو نفر دیگر با تفکر و ایدئولوژی مختلفی در 
کمیته ی رهبری آن ها شرکت می کنند. وظیفه ی اصلی افراد سازمان ما در این است که با کار مشترک، 
فعالیت هـای خسـتگی ناپذیر، از خودگـذری، سـواد و دانـش، روحیـه ی خدمت به خلق و نهراسـیدن از 
مشـکالت، پیشـروترین افراد دیگر را به خود جلب نمایند و از این طریق صفوف سـازمان را گسـترده تر 
سازند. چون اکثر افراد جامعه یک باره جذب سازمان نشده، با گذر از این پله ها به سازمان جلب می شوند. 
اما، اگر سازمان مادر نتواند همچو ترکیبی را در این سازمان ایجاد کند و سازمان های پایه ای را از ترکیب 
اعضای خود سـازمان بسـازد؟ مزورانه و کاسـب کارانه از آن ها برای به دسـت آوردن پول، مدال و بورس 
استفاده ننماید، خیانتی عظیم هم به سازمان و هم به قشر یا نیروی اجتماعی کرده که چنین استفاده ی 
ابزاری از آن ها می نماید. اگر این سا مربوط به محصالن، زنان، اهل کسبه یا هر نیروی اجتماعی دیگری 
باشد، مخصوصًا زنان، خیانت بزرگی نسبت به نیمی از پیکر اجتماع ماست، زیرا زن در افغانستان بدتر از 
هر جای دنیا ستمکش می باشد. آزادی زن در چنین سازمان هایی با این برخوردهای کثیف و رذیالنه 
بدتر از تنظیم های جهادی، مسـخره کردن زن می باشـد. وقتی زن و دختری ظاهرًا ادعای پیشاهنگی 
بکند، ولی نه از تصمیم گیری بر سرنوشت تشکیالت و نه از آنچه چند مرد اندیویدوالیست و انحصارطلب 
به نام آنان می نویسد خبر باشد؛ جز به بازی گرفتن شرف و وجدان آنان چیزی بوده نمی تواند. سازمان های 
کمونیستی حق دارد که بورژوازی را خر بسازد و استفاده های معینی از آن بنماید، اما اگر این خرسازی 
در مورد بخشی از نیروی اجتماعی توده ها یا بدتر از آن برخی از اعضای خود سازمان مربوط به طیفی از 

نیروی اجتماعی درون سازمانی صورت بگیرد، چیزی جز برخورد خائینانه و ضد مارکسیستی نسبت به 
این اعضا بوده نمی تواند.

سـازمان رهایـی در این زمینه نمونه ی بارزی از یک سـازمان منحرف نسـبت بـه ایدئولوژی طبقه ی 
کارگر می باشـد. در حالی که از موجودیت چنین تشـکالتی در میان آن کوچکترین خبری نیسـت. اما، 
در هوا زیر چنین نام هایی کمایی های فوق العاده ای می کند و جز حرف در عمل چیزی وجود ندارد. این 
را آن عـده از اعضایـی کـه به نام شـان تجارت می شـود، در درون این سـازمان به درسـتی می دانند؛ ولی 
نمی توانند نارضایتی های شان را بروز دهند. سازمان رهایی نمی تواند فردی را نشان دهد که از این طریق 
جلب سازمان شده باشد، به این خاطر نمی توان آن را به عنوان یک طرح مارکسیستی قبول کرد. در این 
اواخر یکی از اعضای سازمان رهایی از مسئول خود در کورس آموزشی پرسیده بود که باالخره سازمان 

و تشکیالت پایه ای ما در کجاست؟
برخورد مزورانه با این مسئله یکی دیگر از علل انشعاب رفقای سازمان انقالبی بود که نمی توانستند 
بـا چنین شـیادی هایی همگامی داشـته باشـند و سـازمان پایـه ای را ابـزار ان.جی.یویـی، مدال گیری و 
بورس آوری در غرب ببینند. ابزاری که تا قبل از تسلط رهبری موقت به گونه ی دیگری عمل می کرد و به 

وظایفش آن طوری که اصول ایجاب می کرد عمل می نمود. 
موارد باال، اساسی ترین علل انشعاب رفقای انقالبی را از سازمان رهایی می سازد. ما با این مرزکشی 
میان خود و رهبری سازمان رهایی و درس گیری از اشتباهات فوق تالش خواهیم کرد آن ها را در عمل، 
محل کار خود قرار دهیم و با قرارگرفتن در شرایط و وضعیت جدید با تعهد به رهایی بی چیزترین طبقات 
کشـور، راه انقالب را به سـوی عدل و برابری هموار سـازیم و این ممکن نیست تا پیگیرانه در بلند بردن 
عنصر آگاهی، تدوین سیاست ها و استراتیژی دقیق، انضباط آگاهانه، کار توده ای و از خودگذری تالشی 

بی دریغ ننماییم.
مرگ بر امپریالیسم در راه سوسیالیسم به پیش

سازمان انقالبی افغانستان
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برنامه و اساسنامه ی سازمان انقالبی افغانستان

 مقدمه 
سـازمان انقالبی افغانسـتان که بخشی از جنبش چپ افغانستان به حساب می آید، دومین کنگره ی 
خـود را در شـرایطی برگـذار نمود که 11سـال از اشـغال کشـور ما توسـط امپریالیسـت های خونخوار به 
سردمداری ایالت متحده ی امریکا می گذرد؛ استعمارگران درصدد ایجاد پایگاه های دایمی در کشور ما 
هسـتند؛ کشـورهای همسایه نقش مداخله گرانه یشـان را تقویت نموده و توده های تهیدست ما در قتل، 
کشتار، شکنجه، اسارت، فقر و گرسنگی، بیماری، بی کاری، توهین و تحقیر، فساد و اختطاف و تفاوت 

عمیق طبقاتی، شدت استعمار را بیش از پیش احساس می کنند. 
 ما دومین کنگره ی خود را در حالی برگذار نمودیم که رفیق پاغر رهبر و مؤسس سازمان در میان ما 
نیست. زنده یاد پاغر که با تالش خستگی ناپذیر از ایجاد گروه پیش گام افغانستان تا آخرین روزهای حیاتش 
بی وقفه برای استحکام سازمان کار کرد، مسئولیت رهبری را در حالی به دست گرفت که جنبش ما در 
تشتت و سردرگمی مزمن و سرخوردگی و کسالت به سر می برد. او با کار تئوریک و سیاسی جنبش ما را 
تکان مجدد داد، زیرا اینک می بینیم که سازمان ها، گروه ها و حتی افراد به نحوی از انحا دوباره به توفان 

مبارزه پهلو می زنند و چپ ما مجددًا در آستانه ی تحرک نسبی قرار گرفته است. 
 رهبـری سـازمان انقالبـی افغانسـتان بعد از درگذشـت رفیق پاغر، نشسـت اضطـراری مرکزیت را 
فراخواند تا کشـتی سـازمان را که او ناخدایش بود، در میان امواج توفان به   سـوی سـاحل نجات هدایت 
کنـد. تمـام اعضای سـازمان بی هیـچ تردیدی با تعهد مجـدد به کار و پیـکار ادامه دادنـد و ارثیه ی رفیق 
پاغر را چون مردمک چشـم از دسـایس و توطئه های مختلف اپورتونیست ها حفظ نمودند. این نمونه ی 
عالی سـازماندهی رفیق پاغر و باور او را به تشـکیالت مسـتحکم نشان می دهد، زیرا ما در تاریخ جنبش 

چپ شـاهد بوده ایم که با از دسـت دادن مسـئول اجرایوی، سـازمان ها دچار انشعابات، بریدن ها، یأس و 
نومیدی ها شده، کلیت کار تشکیالتی زیر سایه ی ابهامات قرار گرفته و انحراف زننده حتی سا را تا مرز 

تسلیم طلبی و ورشکستگی کشانده است.  
جنبش چپ افغانستان از آوان ایجادش در 1411 هجری خورشیدی تا سال 1431 مسیر پر پیچ وخمی 
را پیمود و دچار انشعابات و تحوالتی گردید. این جنبش بعد از کودتای هفت ثور، جنگ مسلحانه و بعد 
هجوم فاشیسـم مذهبی به کشـور، ضربات سنگینی را بر پیکرش متحمل گشت و شهدای بسیاری را 
تقدیـم راه پرافتخار آزادی نمود. اشـغال افغانسـتان در اواخر دهه ی هفتاد میـالدی زیر نام به اصطالح 
سوسیالیسم و کمونیسم، ضربه ای دردناک بر بدنه ی اندیشه ی چپ وارد نمود و این باعث شد تا توده ها 
را هرچـه بیشـتر از ایـن از جنبـش فاصله دهد. توده هایی که فقط این اندیشـه می تواند آنـان را از زیر یوغ 
استثمار، استعمار، فقر، تجاوز و بدبختی نجات دهد. جبران این خیانت به طبقه ی کارگر و کمونیسم، 
سال های طوالنی را خواهد طلبید. از سوی دیگر صدها مبارز پاک باز و انقالبی توسط سوسیال امپریالیسم 
شوروی و عمال دست نشانده اش یا در سیاه چال ها جاودانه شدند و یا در سنگرهای داغ مبارزه، جان های 
عزیزشان را فدا کردند و خون ده ها انقالبی دیگر به دست قصابان مذهبی در کشورهای همسایه ریخته 
شد. خون های ریخته شده ی این عزیزان، بذر انقالب را آبیاری و آتش افروخته شده از آن چون مشعل 
فروزانی راه رهایی زحمتکشـان را روشـن نموده و آنان را به ادامه ی راه این جان باختگان فرا می خواند. 
تکه وپاره شدن افغانستان توسط فاشیست های مذهبی، جهادی و طالبی بعد از خروج روس ها، عرصه را 
بر فعالیت جنبش چپ تنگ تر نمود، صدها شعله ای به غرب پناهنده شدند و از کار و پیکار دست کشیدند، 
سـازمان های فعال به عمل گرایی «دموکراتیک« رو آوردد. اعتماد و باور بر یکدیگر تا حدی صدمه دید 
و در مجمـوع چـپ در مـرز کسـالت قرار گرفت. عواملی که مبارزه برای ایجـاد حزب طبقه ی کارگر را با 

دشواری های بیشتری همراه کرد.
 یازدهم سـپتامبر 2001 نقطه ی عطف تجاوز امریکا به کشـور ما بود؛ خواب دیرینه ای که از سال ها 
آن را می دید و برای عملی کردنش لحظه شماری می کرد. افغانستان در حال حاضر یکی از نقاط بسیار 
مهم اسـتراتیژیک در سیاسـت های ایالت متحده ی آمریکا و متحدانش به شـمار می رود. هرکدام از این 
کشورها می خواهند به نحوی در افغانستان دخیل و از نمد آن کالهی برای خود بسازند که درین میان 
نقش امپریالیسم آمریکا تعیین کننده می باشد. حضور نزدیک به 80 هزار سرباز ایالت متحده ی آمریکا و 
بیش از 40 هزار سرباز ناتو به خودی خود گواه مهم بودن افغانستان برای دولت آمریکا و متحدانش است. 
هرچند بسیاری از این کشورها بدون اجازه ی آمریکا به طور مستقالنه در قضایای افغانستان عمل کرده 
نمی توانند، اما تالش می نمایند که جواسیس و استخباراتچی های خود را به خاطر تأمین هرچه بیشتر 
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منافع خاص شان، دست وپا کنند. 
 تدویر کنفرانس های اسـتعماری، لویه جرگه های خائنانه ی وطن فروشـی، تصویب قانون اساسـی، 
انتخابات هـای نمایشـی ریاسـت جمهوری، پارلمانـی و مفاهیمـی چـون حقـوق بشـر، عدالـت انتقالی، 
دموکراسی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، برابری حقوق زن و مرد، ایجاد ده ها حزب و نهاد مدنی، بازار 
آزاد، ساختن شورای علما، ایجاد شورای عالی صلح و غیره در پناه هزاران سرباز آمریکایی و ناتو و در میان 
قتل و کشتار خلق ما، از مفاهیم و پدیده هایی اند که جز خدمت به منافع آمریکا و کشورهای امپریالیستی 
دیگـر، کاری انجـام نمی دهند. امپریالیسـت ها در حالی این مفاهیم را بـا فندهای ملیون دالری تطبیق 
می کنند که »چپ«ها نه تنها ذوق زده ی آن شده اند، بلکه با فرِق سر به درگاه امپریالیست ها می دوند تا در 

این رقابت از خائنان عقب نمانده و پیشی بگیرند. 
 همان طوری که پیش بینی کرده بودیم، اشغال افغانستان به وسیله ی آمریکا و متحدان ناتویی آن، به 
تشدید رقابت میان امپریالیست ها خواهد انجامید و این کشور ما خواهد بود که بار دیگر قربانی رقابت های 
امپریالیستی خواهد شد. اینک به وضوح می بینیم که امپریالیست های روسی و چینی نسبت به گذشته 
بیشتر به افغانستان عالقمند شده، پای کشور ما را به سازمان شانگ های نیز کشانده اند. روسیه با ایجاد 
هر نوع پایگاه آمریکا در افغانستان مخالف است، به همین خاطر کارش را بر طرح منطقوی حل قضیه ی 

افغانستان آغاز نموده، و چین نیز وارد رقابت قاپیدن منابع زیرزمینی افغانستان شده است.
 در شرایطی که کشور ما توسط نیروهای ایالت متحده ی آمریکا و هم پیمانان متحدش اشغال شده 
اسـت، سـازمان انقالبی افغانسـتان راهی جز مبارزه با آن نداشته و این مبارزه که از معبر مبارزه ی ملیـ  
دموکراتیک باید به سوسیالیسم راه بزند، ممکن نیست تا تشکیالت قوی، مستحکم و استوار بر ایدئولوژی 
مارکسیستی نداشته باشد. لذا، ضمن ایجاد چنین تشکیالتی که در پروسه ی دوام دار پراتیک انقالبی به 
وجود خواهد آمد، در متشـکل نمودن افراد پراکنده در جنبش، سـازماندهی توده ها و وحدت اصولی با 
سازمان ها و گروه های چپ انقالبی لحظه ای درنگ نمی کنیم. با وجودی که می دانیم مبارزه در شرایط 
کنونی دشـوارتر از هر زمان دیگر اسـت؛ زیرا، از یک طرف حضور امپریالیسـم آمریکا و بیش از 10 کشور 
جهان در افغانستان با شعارهای »دموکراسی« و »حقوق بشر« و با هزاران جاسوس و استخباراتچی و 
ایدئولوگ و کارشناس، که در صورت احساس خطر به شکار انقالبیون خواهند پرداخت و از سوی دیگر 
حاکم بودن نیروهای مذهبی در هر گوشـه وکنار کشـور که اولین دشمنان شـان را نیروها و افراد وابسته 
به جنبش چپ انقالبی می دانند و به حق می گویند که شـعله ای ها از همه خطرناکترند، بر دشـواری کار 
و مبارزه ی ما می افزاید. در همین حال تسـلیم طلبی »چپ«های »انقالبی« تهمت زدن، خیال پردازی، 
شـکوه و گالیه از امپریالیسـت ها، ان.جی.یو بازی، پول محوری، مخدوش سـاختن عمل انقالبی و غیر 

انقالبی، رفرمیسـم، یأس و نومیدی تعدادی از شـعله ای ها و تشـتت تئوریک و سیاسـی، کار و مبارزه ی 
سازمان ما را دشوار می سازد. 

 سازمان انقالبی افغانستان با مطالعه ی دقیق و تحلیل مشخص از اوضاع کنونی، در کنار مبارزه ی 
مخفی و زیرزمینی تا حد امکان از شرایط علنی برای گسترش شبکه های سازمانی و تشکیالتی اش و 
پیوند ارگانیک با توده ها سود خواهدبرد. سازمان انقالبی افغانستان تالش خواهد ورزید تا در کنار توده های 
محروم و تهیدست برای ایجاد جامعه ی دموکراتیک نوین و سوسیالیسم به پیش گام بردارد و در این راه 

از اهدای خون اعضایش به پای نهال انقالب دریغ نورزد. ما باور راسخ داریم که پیروزی از آن ماست.
 در شرایطی که امپریالیست ها در جشن و پایکوبی »مرگ« کمونیسم، قهقهه ی شادی سر می دهند، 
در شرایطی که به گمان خود آخرین میخ را بر تابوت کمونیسم کوبیده و ایدئولوگ های آن »پایان تاریخ« را 
اعالم می دارند؛ پیکار و مبارزه ی انقالبیون در سراسر جهان برای نجات از استعمار، استثمار و نا برابری، 

این قهقهه را در حلقوم شان می خشکاند.  
 سازمان انقالبی افغانستان با تصویب تعدیالت این برنامه و اساسنامه در دومین کنگره، معتقد است 
که این اسناد عاری از اشتباه و کمبود نخواهد بود و نقاط ضعف آن ها زمانی برطرف شده می تواند که در 
عمل با انتقادات سالم و پیشنهادات ارزنده ی اعضا و هوادارانش روبه رو شود. انگشت گذاشتن از سوی 
اعضا و هواداران بر اشتباهات و کمبودهای این برنامه و اساسنامه از سوی سازمان انقالبی افغانستان 

مورد استقبال قرار خواهد گرفت و در اسرع وقت به تصحیح آن ها خواهد پرداخت.
مرگ بر امپریالیسم

در راه سوسیالیزم به پیش!
25 عقرب 1391
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برنامه ی سازمان انقالبی افغانستان

ماده ی اول: سازمان انقالبی افغانستان معتقد به م.ل.ا بوده که با تحلیل مشخصی از اوضاع برای 
تحقق کمونیسم، در افغانستان فعالیت نموده و با دفاع از منافع زحمتکشان تهیدست در راه کسب قدرت 
سیاسـی، ایجاد جامعه ی دموکراتیک نوین و گذار به سوسیالیسـم و کمونیسـم تالش می ورزد و در این 
راه کوچکترین تبانی با دشمنان طبقاتی پرولتاریا را خیانت به ایدیولوژی طبقه ی کارگر می داند، زیرا ما 
پیشـاهنگ سیاسـی طبقه ی کارگر هسـتیم و صیانت از منافع طبقاتـی آن، ُاس1 و بنیاد مبـارزه ی ما را 

می سازد.
 ماده ی دوم: سـازمان انقالبی افغانسـتان معتقد است که افغانستان کشور مستعمرهـ  نیمه فئودالی 
است. از یک طرف بعد از 11 سپتامبر نیروهای امپریالیستی به رهبری ایاالت متحده ی آمریکا به خاک 
ما تجاوز کرد و کشور ما اشغال و مستعمره شد، از سوی دیگر با زندگی حدود هفتاد درصد مردم در دهات 
با تولید زراعی، ابزار تولید غیر ماشینی و بهره ی مالکانه، بخش عمده ی تولید ما فئودالی بوده، در دهات 
رابطه ی ارباب رعیتی حاکم می باشـد. به این صورت دو تولید بورژوایی و فئودالی شـاخص های اصلی 

سیمای جامعه ی ما می باشند. 
از جایی که تولید اصلی بورژوایی در چنگ سرمایه داران دالل و وابسته به امپریالیسم قرار دارد؛ لذا، با 

این دو مشخصه افغانستان کشور مستعمرهـ  نیمه فئودالی می باشد. 
 ماده ی سـوم: مرحله ی انقالب ما، انقالب ملیـ  دموکراتیک اسـت که با دو وظیفه ی ملی )بیرون 
رانـدن اشـغالگران( و دموکراتیک )سـرنگونی فئودالیسـم( تکمیل می گـردد. این دو وظیفـه )با این که 
جنبه ی ملی آن ارجحیت دارد( جدایی ناپذیر بوده، در یک مرحله به اجرا درمی آید. در کشورهای مستعمره 

1. اساس؛ شالوده

ـ نیمه فئودالـی مثـل افغانسـتان، انقـالب دموکراتیک نوین یگانه راه رسـیدن به سوسیالیسـم و گذار به 
کمونیسم می باشد که در شرایط کنونی وظیفه ی اصلی سازمان ما را می سازد. 

 ماده ی چهارم: در انقالب دموکراتیک نوین، پرولتاریا نیروی رهبری کننده است که با متشکل نمودن 
دهقانـان )بـه عنـوان نیروی عمده( و ُخرده بورژوازی، با گسـترش نیروی خودی، جلب نیروی بینابینی 

)بورژوازی ملی( و تجرید دشمن به اعلی درجه، راه پیروزی انقالب را هموار می سازد. 
 ماده ی پنجم: طبقه ی کارگر در کشور ما بیش از یک صد سال قبل نطفه بست که با تولید اکثرًا دولتی 
در شرایط ناگواری استثمار می شد. این طبقه که در بخش کارخانه های تولیدی، معادن، صنایع دستی 
و بخـش تجـاری مصـروف کار بـود، در )     ( مختلـف دسـت بـه اعتراضـات و تظاهرات زده، نشـان داد 
که طبقه ی پیشرو می باشد. این طبقه در جریان تجاوز شوروی و درگیری های تنظیمی و طالبی تلفات 
بسـیاری متحمل گشـت. در حال حاضر بسـیاری از افراد این طبقه در ایران و پاکستان با بدترین شکل 
اسـتثمار می شـوند. در داخل کشور حدود 100 هزار کارگر به کار مصروف بوده، دولت پوشالی و حامیان 
امپریالیستی آن کوچکترین برنامه ای برای بهبود زندگی طبقه ی کارگر ندارند؛ زیرا، سرشت سرمایه داری 
با استثمار کارگران عجین شده است. با سرمایه گذاری های امپریالیستی در کشور ما و توسعه ی تولید و 
تجارت و خدمات، این طبقه روزتاروز از کمیت و آگاهی بیشتری برخوردار خواهد گردید و باالخره نقشش 
را به عنوان رهبر انقالب ادامه خواهد داد. زیرا این طبقه در انقالب جز زنجیرهای دستش چیزی از دست 
نمی دهد. طبقه ی کارگر شامل اقشار صنعتی، زراعی، خدماتی، اریستوکرات و لمپن پرولتاریا می باشد. 
لمپن پرولتاریا به علت بیکاری مفرط، قشـر وسـیعی را در کشـور ما می سـازد. بقایای بیکاران جنگ 41 
سـاله که اکنون با طرق غیر مشـروع زندگی دارند، جزء این قشـر بوده، آماده ی هر نوع خدمتگزاری به 
امپریالیست ها می باشند. سازمان ما در رابطه با این قشر باید دقیق و هشیار باشد و افراد آن را بعد از تجدید 

تربیت کامل به صفوفش بپذیرد. 
 ماده ی ششم: افغانستان کشور زراعی است که اکثر باشندگان آن را دهقانان تشکیل می دهند. این 
دهقانان قرن ها تحت ستم فئوداالن و مالکان ارضی قرار داشته، در زندگی گاهی طعم خوشبختی را 
نچشیده اند. این طبقه در بیش از سه دهه ی گذشته )اشغال شوروی سابق، حاکمیت جهادیان و طالبان 
و اشغال کنونی( بیشترین قربانی را متحمل گردیده است. دهقانان متحدین اصلی پرولتاریا در انقالب 
دموکراتیک نوین بوده، بدون اتحاد پرولتاریا با دهقانان، پیروزی بر دشـمنان انقالب ناممکن می باشـد. 
لذا، بسیج و آگاهی دادن به دهقانان از وظایف اصلی سازمان ما است. پرولتاریا با به سررساندن انقالب 
دموکراتیک نوین و انجام انقالب ارضی و تأمین رفاه دهقانان، به ستم های تاریخی بر این طبقه خاتمه 

می بخشد. 



 برنامه و اساسنامه ی سازمان انقالبی افغانستان  736737  یا سوسیالیسم یا توحش

 ماده ی هفتم: در کنار دهقانان، ُخرده بورژوازی که شـامل روشـنفکران، هنرمندان، نویسـندگان، 
داکتران، اهل کسبه، مأمورین پایین رتبه، دکانداران، پیشه وران و افرادی با شغل های آزاد می باشند، در 
انقالب دموکراتیک نوین متحد پرولتاریا بوده، اقشار میانه و تهیدست آن بیشتر و زودتر در انقالب سهم 
می گیرند و از متحدان نزدیک پرولتاریا محسـوب می شـوند. در شـرایط کنونی دانشمندان، مهندسین، 
تخنیک کاران، استادان، معلمان، نویسندگان، هنرمندان، داکتران، مأمورین و خبرنگاران با درنظرداشت 
این که نیروی خود را به فروش می رسـانند یا نه، در قطار پرولتاریا یا خرده بورژوازی به حسـاب می روند. 
روشـنفکران در برابـر حوادث سیاسـی حسـاس بـوده، اما با ضعف هـای زیادی که دارند، بار مشـکالت 
انقالب را تحمل نکرده، بسیاری از آنان تا زمانی که در تئوری و پراتیک انقالبی آبدیده نشوند و اخالقیات 
پرولتـری را در عمل کسـب نکنند، در نیمـه ی راه، انقالب را ترک خواهند کرد. احزاب و سـازمان های 
کمونیستی در ابتدای تشکیل، صفوف خود را از روشنفکران پر می سازند؛ اما، در جریان پراتیک انقالبی 
از یک طرف با بریدن روشنفکران از افکار خرده بورژوایی و از سوی دیگر با واردکردن پیشروان طبقه ی 

کارگر، صفوف حزب از روشنفکران خرده بورژوا منزه می گردد.
 مـاده ی هشـتم: بـورژوازی ملی در شـرایط کنونـی فوق العاده ضعیـف بوده، با هجـوم کمپنی های 
امپریالیستی و بورژوازی کمپرادور در وضعیت ناهنجاری قرار دارد و هرروز خبر ورشکستگی کارخانه های 
این طبقه، از شهرک های صنعتی هرات، کابل و جالل آباد به گوش می رسد. این طبقه تا حال چندین 
اتحادیه ی صنعتی را تأسیس نموده که ظاهرًا از حقوق شان در برابر سرمایه های خارجی دفاع می کنند. 
تولیـد کوچـک کـه برای کمپنی های سـرمایه داری قرین به صرفه نیسـت، به این طبقه واگـذار گردیده 
است که از این طریق مصروف استثمار کارگران می باشد. بورژوازی ملی طبقه بینابینی است و آماده ی 
همکاری با امپریالیسم می باشد. اما وقتی به علت ضعف سرمایه مورد توجه و الطاف این کمپنی ها قرار 
نمی گیرد و در مرز ورشکسـتگی قرار می گیرد، با نیروهای ضد امپریالیسـتی متحد می گردد. این طبقه 
در جریان انقالب نیز می تواند با سـرمایه داری دالل تبانی کند و به انقالب پشـت نماید؛ لذا، انقالبیون 
باید در اتحاد با این طبقه هشـیار و حسـاس باشـند، رهبری را هرگز به آن نسـپارند و سیاسـت وحدتـ  
مبارزه را با آن جدًا رعایت کنند. پرولتاریا جهت استفاده از تضاد بین بورژوازی ملی و امپریالیسم و تجرید 
دشمن به اعلی درجه با بورژوازی ملی متحد می شود، اما فعالیت های انقالبیون و به راه انداختن انقالب 

دموکراتیک نوین به هیچ وجه موکول به ساختن چنین اتحاد و جبهه ای نمی گردد. 
 ماده ی نهم: مالکان ارضی که از طریق کسب بهره ی مالکانه دهقانان را استثمار می کنند، پایگاه 
امپریالیسـم را در دهـات می سـازند.  پیـروزی انقـالب دموکراتیک نوین بـا انقالب ارضـی و مصادره ی 
امالک مالکان تکمیل می گردد. با این که در جریان بیش از سه دهه جنگ، مالکان ارضی ضربه خورده، 

موقعیـت گذشته ی شـان را ندارنـد، امـا مالکان تـازه به دوران رسـیده که از درون جریانات تنظیمی سـر 
برآورده اند، با گروه های مسلح و بعضًا حزب و سازمان به بدترین وجهی دهقانان را استثمار کرده، مورد 
بهره برداری هـای سیاسـی قرار می دهند. این طبقه صاحب زمین و ابزار تولیـد بوده، آماده ی خدمت به 

امپریالیست ها می باشد؛ لذا، در انقالب دموکراتیک نوین یک جا با امپریالیسم سرنگون می شود. 
 ماده ی دهم: بورژوازی کمپرادور پایگاه اصلی امپریالیسـم در کشـور ماسـت. این طبقه در خدمت 
کمپنی های امپریالیسـتی قرار دارد، لذا امپریالیسـت های آمریکایی و اروپایی با تمام قوا تالش دارند تا 
این طبقه را تقویت نمایند و از طریق آن نه تنها سرمایه های شان را به کار بیاندازند بلکه در آینده آن را به 
گرداننده ی اصلی قدرت سیاسی در کشور مبدل گردانند. این طبقه همین حال در بخش های بسیاری 
سرمایه های امپریالیستی را به کار انداخته است، مخصوصًا در بخش های مخابراتی، معادن، بانک داری، 
صنایع، سـاختمانی و تجارت چون سـگ پاسـبان منافع امپریالیسـم عمل می کند. این طبقه در انقالب 

دموکراتیک نوین یک جا با امپریالیسم سرنگون می گردد و تمام دارایی های آن ملی اعالم می شود.
 ماده ی یازدهم: سـازمان ما با اعتقاد به م. ل. ا دو برنامه )حداقل و حداکثر( دارد. برنامه ی حداقل 
آن به سررساندن انقالب دموکراتیک نوین و برنامه ی حداکثر آن را انجام انقالب سوسیالیستی، استقرار 

سوسیالیسم و گذار به کمونیسم تشکیل می دهد.
 ماده ی دوازدهم: سازمان ما معتقد است که جهت به فرجام رساندن انقالب دموکراتیک نوین به سه 
سالح انقالب ضرورت است. تشکیل حزب، ارتش و جبهه ی متحد ملی ابزارهایی اند که جهت براندازی 
امپریالیسـم و دولت دست نشـانده ی آن ضروری بوده، بدون چنین ابزارهایی ممکن نیسـت سازمان ما 
نبرد مسلحانه و راه محاصره ی شهرها از طریق دهات و سرنگونی امپریالیسم و دولت پوشالی آن را به 

فرجام برساند. 
 ماده ی سـیزدهم: تالش در جهت تأسـیس حزب واقعی طبقه ی کارگر از وظایف اصلی و مرکزی 
سـازمان ماسـت. زیرا بدون سـاختن چنین حزبی، هیچ سـازمانی قادر به رهبری پرولتاریا و زحمتکشان 
تا رسیدن به جامعه ی سوسیالیستی نمی شود. به این خاطر، لنین پیشوای کبیر پرولتاریای جهان گفته 
است: »پرولتاریا در پیکار برای احراز قدرت سالحی جز سازمان ندارد.« حزب طبقه ی کارگر افغانستان 
در جریـان کار عملـی و مبـارزه ی ایدئولوژیک در داخل کشـور و از وحدت مارکسیسـتـ  لنینیسـت های 
اندیشه ی مائو تسه دون به میان می آید که سازمان انقالبی افغانستان نخستین گام های عملی را در این 

زمینه برداشته و در این مسیر به پیش خواهد رفت.
 سازمان ما دست هر نهاد، حزب و فردی را که برای مارکسیسمـ  لنینیسمـ  اندیشه ی مائو تسه دون 
کار می کنـد بـه گرمـی فشـرده، معتقد بـه وحدت اصولـی بـوده، در راه تحقـق آن می کوشـد و درین راه 
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اصو ل فروشـی نمی کند. سـازمان ما نیندیشـیدن به وحدت اصولی را خیانت به مارکسیسـمـ  لنینیسمـ  
اندیشه ی مائو تسه دون می داند، اما سازش و انعطاف انقالبی را به هیچ وجه رد نمی کند. 

 مـاده ی چهاردهم: تشـکیل جبهه  ی متحد ملی یکـی از ابزارهای دیگر انقـالب دموکراتیک نوین 
اسـت. تشـکیل این جبهه چیزی جز اتحاد پرولتاریا با بورژوازی ملی نیسـت. این جبهه که شـکل و ُفرم 
خاصـی نـدارد، عبـارت از یک نوع همسـویی میـان پرولتاریا و بـورژوازی ملی جهت برانداختن دشـمن 
مشـترک می باشـد. پرولتاریا در این جبهه با بورژوازی ملی سیاسـت وحدتـ  مبارزه را در پیش می گیرد، 

چون نقش دوگانه ی آن را می داند. 
 مـاده ی پانزدهـم: سـازمان مـا شـرکت در انتخابات هایـی را که در زیر سـایه ی اشـغالگران صورت 
می گیرد، جز تثبیت موقعیت اشـغالگران و دولت پوشـالی چیزی ندانسـته، آن را مردود و ضد انقالبی 
می داند. انتخابات های نمایشی ریاست جمهوری و پارلمانی یک دهه ی گذشته نشان داد که امپریالیسم 
چگونه راه را برای ورود جنایت کاران و دشمنان طبقاتی زحمتکشان به کرسی های قدرت هموار می سازد 

و از »خوکدانی« چگونه برای تثبیت استعمار سود می برد.
 ماده ی شـانزدهم: سـازمان با این که پنهان کاری را اصل اساسـی سـازمانی می داند و فعالیت های 
علنی را مجرایی برای پیوند با توده ها و سرپوشـی برای کار مخفی به حسـاب می آورد، به این باور اسـت 
که مقوالتی چون جامعه ی مدنی، پلورالیسم، ان.جی.یو و دموکراسی لیبرالی در زیر چکمه های اشغال، 
کاربردی جز خدمت به امپریالیسم، ادامه ی استثمار و تفاوت های عمیق طبقاتی، اشاعه ی فقر، بیکاری، 
اعتیاد و تن فروشی نداشته، تئوریسین های بورژوایی با این تبلیغ که گویا ترقی و تعالی جامعه در پرتو این 
مقوالت میسـر اسـت، عمر اشـغال و حاکمیت جنایت کاران جهادی و غیرجهادی را افزایش می دهند. 
در حالی که توده های ما زمانی به خوشبختی و تعالی می رسند که اشغال کشور ما به پایان برسد و رخت 

استثمار برچیده شود. 
 مـاده ی هفدهـم: دولت پوشـالی که متشـکل از مالکان ارضـی و بورژوازی وابسـته به کمپنی های 
امپریالیستی است و تا مغز استخوان وابسته به امپریالیست ها، مخصوصًا امپریالیسم آمریکا می باشد، در 

انقالب دموکراتیک نوین یک جا با امپریالیسم سرنگون می گردد.
 مـاده ی هجدهـم: طالبـان کـه دیـدگاه ایدئولوژیـک فئودالـی دارنـد و متشـکل از مالـکان ارضـی، 
ُخرده بـورژوازی دهـات و دهقانـان فریب خورده اند، جاهل ترین نیرویی سـت که وابسـته به اسـتخبارات 
کشورهای مختلف مخصوصًا پاکستان می باشد. این نیرو که مخالف هر نوع ترقی و پیشرفت است، در 
خدمت امپریالیسم و مافیای مواد مخدر قرار دارد. طالبان گرچه در ظاهر علیه اشغالگران می جنگند، 
اما با سیاست های ماورای فاشیستی و ضد مردمی شان عماًل عمر اشغال را درازتر می سازند و به صورت 

غیر مسـتقیم در خدمت اسـتراتیژی های امپریالیسـتی در کشور ما قرار دارند. سـازمان ما ضمن این که 
دشمن اصلی و عمده را هرگز فراموش نمی کند، اتحاد با این نیرو را ضد انقالبی دانسته، آن را دشمن 

خلق می شمارد. 
 ماده ی نوزدهم: حزب اسـالمی گلبدین که از نیروهای ماورای فاشیسـتی به شـمار می رود و ُدم آن 
زیر پای استخبارات پاکستان قرار دارد، نیرویی به شدت ضد انقالبی بوده، شعله ای ها را اولین دشمنش 
می داند. این حزب همواره در سـازش با امپریالیسـت ها قرار داشته، با جنگیدن خود باج ستانی می کند. 
نیم این حزب )بخش سیاسـی آن( در دولت پوشـالی سـهیم و نیم دیگر )بخش نظامی آن( ظاهرًا علیه 
امریکایی هـا و دولـت پوشـالی می جنگنـد. مـا این نیرو را از دشـمنان خلـق و اتحاد بـا آن را ضد انقالبی 

می دانیم.
 ماده ی بیسـتم: اپوزیسـیون پوشـالی که بخش عمده ی آن را جنایت کاران جهادی و غیر جهادی 
می سـازد، جریـان ضـد مردمـی اسـت کـه تـا فرق در وابسـتگی غـرق بـوده، جـاده صاف کـن نیروهای 
امپریالیستی در کشور ما به حساب می آید. این اپوزیسیون آماده ی هر نوع وطن فروشی بوده، با این که خود 
را اپوزیسیون دولت می نامد، اما بخشی از رأس تا بدنه ی دولت را می سازد. این نیرو که در آن بورژواهای 
وابسته، مالکان ارضی نو به دوران رسیده و بخشی از ُخرده بورژوازی مرفه شامل است، در شمار دشمنان 

خلق محسوب شده، اتحاد با آن همگامی با دشمنان خلق به حساب می آید.
 مـاده ی بیسـت ویکم: بقایـای رهبـری »حزب دموکراتیک خلق افغانسـتان« که در حـال حاضر در 
خدمت امپریالیست های آمریکایی و ناتویی قرار دارند و با شرکت در دولت پوشالی و احزاب رسمی، مدافع 
اشغالگران هستند و از جاسوسی و مزدوری به سوسیال امپریالیسم شوروی به امپریالیست های آمریکایی 
و ناتویی استحاله نموده اند، از دشمنان خلق ما به شمار می روند، سازمان ما اتحاد با آنان را ضد انقالبی 

می داند. 
 ماده بیست ودوم: زنان که نیمی از پیکر جامعه ی ما را می سازند و زیر ستم چند الیه زندگی دارند، تا 
زمانی که به آگاهی طبقاتی نرسند، ممکن نیست از این همه ستم )ملی، طبقاتی و جنسیتی( رهایی یابند. 
این خود زنان هسـتند که با آگاهی از وضعیت اجتماعی شـان زیر رهبری تشکل مارکسیستی می توانند 
به رهایی واقعی دسـت یابند. سـازمان ما کار میان زنان را از وظایف اصلی خود به حسـاب آورده، هر نوع 
برخورد ابزاری، برخورد فئودالی و ارتجاعی نسـبت به زن را ضد مارکسیسـتی دانسـته، معتقد است که 
بدون شرکت زنان هیچ انقالبی به پیروزی نمی رسد. استفاده ی کاسب کارانه از نام، نشرات و تشکالت 

زن را به شدت خائنانه و ضد انقالبی می داند.
 ماده ی بیست وسوم: سازمان انقالبی افغانستان علیه هر نوع سنن عقب مانده، باورهای جاهالنه، 
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عقب ماندگی هـای فرهنگـی، مناسـبات قبیلـوی، قراردادهـای فئودالـی، اختالفـات سـمتی، زبانی و 
مخصوصًا باورهای زن سـتیزانه با قاطعیت مبارزه می کند. حل این باورها و سـنت ها را در درازمدت نه 
با برخورد مکانیکی بلکه علمی دینامیکی می داند. سـازمان ما معتقد به جدایی دین از سیاسـت بوده، از 
سکوالریسـم دفاع می کند، دین را امر خصوصی دانسـته، با این پدیده برخورد علمی داشـته و از هر نوع 

برخورد راست روانه و چپ روانه در این مورد ابا می ورزد. 
 ماده ی بیسـت و چهارم: افغانسـتان کشور چند ملیتی است. مسئله ی ملیتی که یکی از ظریف ترین 
مسائل اجتماعی کشور ماست با دو برخورد شؤنیسم عظمت طلبانه ی طبقات حاکمه ی ملیت پشتون 
و ناسیونالیسـم تنگ نظرانه ی طبقات حاکمه ی سـایر ملیت ها خود را می نمایاند. سـازمان ما وظیفه ی 
خود می داند که در کنار طبقات زحمتکش تمام ملیت ها علیه شؤنیسـم عظمت طلبانه و ناسیونالیسـم 
تنگ نظرانه به مبارزه ی قاطع بپردازد. سازمان انقالبی افغانستان معتقد به خو د ارادیت ملیت ها تا سرحد 
جدایی می باشـد؛ اما، نه زیر نظر امپریالیسـت ها و دولت های پوشـالی و دشمنان خلق. حل اساسی این 

مسئله فقط با از میان رفتن طبقات، نابودی استثمار و برابری تمام انسان ها میسر می باشد. 
 ماده ی بیست وپنجم: سازمان انقالبی افغانستان دفاع از تمامی جنبش های آزادی بخش کمونیستی، 
ملیـ  مترقی و ضد امپریالیستی را وظیفه ی خود دانسته، تا حد توان به آن ها یاری می رساند و متقاباًل  از 
آن ها چنین انتظاری دارد. سازمان در برخورد با تشکالت مارکسیستی با برابری و احترام متقابل برخورد 
کرده، هرگونه مداخله ی دیگران در امور داخلی خود را خالف اصل انترناسیونالیسـم پرولتری دانسـته، 

خود را نیز ملزم به رعایت چنین اصلی می داند.

اساسنامه ی سازمان انقالبی افغانستان
فصل اول

اصول تشکیالتی
 ماده ی اول: ساختار تشکیالتی سازمان انقالبی افغانستان بر اصل سانترالیسم دموکراتیک به شکل 

ذیل استوار است:  
تمام سازمان از انضباط واحدی پیروی می کند.

ـ  فرد از تشکیالت 
ـ اقلیت از اکثریت 

ـ ارگان های پایین از ارگان های باال 
ـ تمام سازمان از کمیته ی مرکزی 

ـ مسئول اجرایوی از بیروی سیاسی و بیروی سیاسی از کمیته ی مرکزی 
ـ کمیته ی مرکزی از کنگره ی سازمان 

ماده ی دوم: رهبری جمعی و مسئولیت فردی در تمام بخش های سازمان رعایت می شود
 ماده ی سوم: اصل انتخابی بودن

ـ  مسئول اجرایوی، بیروی سیاسی، اعضای اصلی و علی البدل کمیته ی مرکزی سازمان انتخابی 
ولی سایر ارگان های سازمانی با درنظرداشت شرایط کنونی کشور ما و رعایت اصل پنهان کاری، انتخابی 

بوده نمی توانند و باید اصل لنینی اعتماد درون تشکیالتی را در مورد سایر ارگان ها رعایت کنیم.
ـ تصامیـم ارگان هـای بالینی بر ارگان های پایینی مرعی االجرا می باشـد و الی کـه ارگان های پایین 
تصمیمـی را موافـق حـال خـود نبینند، در آن صورت تصمیـم را با توضیحاتی رد کرده و یـا در آن تعدیل 
به وجود می آورند و دوباره به ارگان بالینی می فرستند. اگر ارگان بالینی با تغییر و تعدیل موافق نباشد، در 

آن صورت تصمیم با توضیحاتی، همان گونه باید اجرا شود. 
ـ مرعی االجرا بودن دساتیر کمیته ی مرکزی در حالت اضطراری

 ماده ی چهارم: اصل گزارش دهی
ـ  ارگان های پایینی سازمان از طریق کمیته ها گزارش خود را به ارگان های باالترمی دهند.

ـ مسـئول اجرایوی که مسـئولیت بیروی سیاسی سـازمان را نیز به عهده دارد، گزارش کار خود را به 
بیروی سیاسی می دهد. 

ـ  بیروی سیاسی گزارش کار خود را به کمیته ی مرکزی می دهد.
ـ  کمیته ی مرکزی گزارش کار خود را به کنگره و نشست های همگانی ارائه می دارد.  

فصــل دوم
عـضویت

ماده ی پنجم: هر هم وطن ما که حداقل هفده سـاله باشـد و برنامه و اساسـنامه ی سازمان را بپذیرد 
و در یکی از حوزه های سـازمانی فعالیت کند، تصامیم سـازمانی را به اجرا درآورد، پنهان کاری را رعایت 
نماید، دساتیر سازمان را آگاهانه بپذیرد و حق العضویت بپردازد، عضو سازمان انقالبی افغانستان محسوب 

می شود. 
 ماده ی ششم: وظایف عضو سازمان انقالبی افغانستان قرار ذیل است: 

ـ عضو سازمان باید زندگی اش را وقف انقالب پرولتری نماید، در راه منافع توده ها مبارزه کند و وظایف 
سازمانی را فعاالنه انجام دهد.
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ـ مارکسیسمـ  لنینیسمـ  اندیشه ی مائو تسه دون را با جدیت و فعاالنه مطالعه کرده و به کار بندد.
ـ  از برنامه، اساسنامه، مصوبات و قرارهای تشکیالتی تبعیت کرده، انضباط سازمانی را رعایت نماید.

ـ  حق العضویت خود را به طور منظم ماهانه بپردازد. 
 نوعیت حق العضویت ها قرار ذیل است:

ـ متعلم و محصل: 20 افغانی 
ـ اعضایی که درآمدشان بین 3500 افغانی تا 6000 افغانی باشد، 50 افغانی 

ـ اعضایی که درآمدشان بین 6500 افغانی تا 10500 افغانی باشد، 100 افغانی 
ـ اعضایی که درآمدشان بین 11000 تا 20000 افغانی باشد، 200 افغانی 
ـ اعضایی که درآمدشان بین 21000 تا 30000 افغانی باشد، 350 افغانی 
ـ اعضایی که درآمدشان بین 31000 تا 40000 افغانی باشد، 550 افغانی 

ـ اعضایی که درآمدشان باالتر از 41000 افغانی باشد، 1000 افغانی 
مـاده ی هفتـم: عضو سـازمان انقالبی افغانسـتان باید در کار و زندگی سـازمانی سرمشـق، صادق، 
درستکار و قاطع باشد؛ در برابر دشمن جسور باشد، در فکر مقام آسوده و کسب شهرت نباشد، از سرکوب 
و ارعاب نهراسد، منافع شخصی را تابع منافع سازمانی نماید، اسرار و اطالعات درونی سازمان را در هر 
شرایطی حفظ کند، در انتقادوانتقاد از خود جسارت داشته باشد، انضباط سازمان را قاطعانه رعایت نماید، 
اخالق پرولتری داشـته باشـد، از توهین و تحقیر زحمتکشـان بپرهیزد، از اعتیاد دوری جوید، در حفظ 
اموال سازمان تالش ورزد، شجاعانه کمبودها و انحرافات را نشان دهد و در راه رفع آن ها کوشش کند. 
عضو سازمان باید با خودنمایی، تکبر، خودپرستی و ظاهرسازی مبارزه نماید؛ قاطعانه علیه هرگونه نقض 
دموکراسی درون تشکیالت و آزاداندیشی و جلوگیری از انتقاد به مبارزه برخیزد؛ در جلب وجذب اعضای 
جدید تالش نماید؛ اهداف برنامه و سیاست های سازمان را تبلیغ و ترویج نماید، نسبت به مسئله ی زن 
برخورد مارکسیستی داشته باشد و همواره از اصل »سه آری و سه نه« پیروی کند، یعنی مارکسیسم را به 

کار ببندد، نه رویزیونیسم را؛ وحدت ایجاد کند، نه تفرقه؛ ُرک و صریح باشد، نه توطئه گر و دسیسه چین.
 ماده ی هشتم: هر عضو سازمان حق دارد:

ـ با درنظرداشت مفاد ماده ی سوم در انتخاب ارگان های مشخصی که به انتخاب گذاشته می شوند 
شرکت کرده از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار می باشد.

 ـ در بـاره ی مسـائل، سیاسـت ها، برنامـه و فعالیت هـای سـازمان در کنگـره، کنفرانس هـا و سـایر 
گردهمایی ها آزادانه بحث کند و نظر خود را آشکارا بیان نماید، از آن دفاع کند و پیشنهاد دهد.  

ـ ]با[ تصامیمی که پیرامون زندگی سازمانی و فعالیت هایش اتخاد می گردد، اقناع شود، به سؤاالتش 

پاسخ داده شود و به پیشنهادهایش رسیدگی صورت بگیرد. 
ـ  از طریق مسئول حوزه از ارگان های باالتر گزارش منظم پیرامون تصامیم و سیاست های سازمان 

بخواهد و تا جایی که به پنهان کاری لطمه نزند، مسئول باید گزارش دهد.
 ماده ی نهم: پذیرش اعضا در سازمان انقالبی افغانستان بر اساس ذیل است:

ـ اعضای جدید از میان کاندیدهای عضویت که دوره ی تعیین شده ی آزمایشی را گذرانده باشند، به 
عضویت پذیرفته می شوند )به استثنای انقالبیونی که فعالیت های کمونیستی آنان برای حداقل دو نفر از 

اعضای سازمان از لحاظ زمانی معین و مشخص باشد.(
ـ پذیرش عضویت سازمان از صالحیت های کمیته های محلی است که باید به تأیید بیروی سیاسی 

برسد.
ـ  متقاضیان عضویت باید توسط یک تن از اعضای سازمان معرفی شوند.

 ماده ی دهم: مراحل پذیرش عضویت در سازمان بر اساس ذیل می باشد:
ـ برای پذیرش عضویت در سازمان انقالبی افغانستان، کاندیداتوری عضویت از مرحله ی هوادار آغاز 

می شود.
 ـ هوادار، عضو حوزه ی تشکیالتی نیست. هوادار برای دو ماه حداقل با یکی از اعضای سازمان در 

تماس می باشد و پس از ارزیابی وارد حوزه ی سازمانی می شود و عضو آزمایشی به حساب می آید. 
ـ  عضو آزمایشی از تمامی حقوق عضو جز انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار است.

ـ  عضو آزمایشی پس از سپری نمودن چهار ماه دوره ی آزمایشی عضویت سازمان انقالبی افغانستان 
را به دست آورده می تواند. در صورتی که عضو آزمایشی در این چهار ماه قناعت کمیته  ی مربوطه را فراهم 

نسازد، عضویت آزمایشی اش برای یک بار دو ماه تمدید می گردد.
ـ  عضو آزمایشی در مدت چهار ماه باید حداقل در هشت حوزه ی سازمانی حاضر باشد.

ـ  عضو آزمایشی نصف حق العضویت را می پردازد.
ـ  پس از آن که عضو آزمایشی عضو رسمی شد، عضویت او برایش ابالغ می گردد، و این تعهد را در 
حوزه ی خود ابراز می دارد: »من به مثابه ی عضو صادق سـازمان انقالبی افغانسـتان تعهد می نمایم که 
برای رهایی کشور از استعمار و نجات توده های تهیدست و زحمتکش از استثمار مبارزه کنم، جانم را در 
راه پر شکوه انقالب و زحمتکشان فدا نمایم، اسرار سازمان را چون مردمک چشم عزیز داشته، سازمان 

را حمایت نموده و تمام توانایی مادی و معنوی ام را در خدمت سازمان و انقالب قرار دهم.«
 ماده ی یازدهم: عضویت و کناره گیری از سـازمان داوطلبانه اسـت. هر عضو بعد از کناره گیری باید 

کلیه ی مسئولیت ها، اسناد و دارایی سازمان را به حوزه اش تحویل دهد و اسرار سازمان را حفظ نماید.
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 ماده ی دوازدهم: اقدامات انضباطی
ـ  عضوی که سه ماه بدون عذر موجه حق العضویت خود را پرداخت نکرده و در این مدت عماًل تماس 
خود را با سازمان قطع نموده باشد، حوزه ی مربوطه در مورد عضویتش تصمیم می گیرد و تصمیم خود را 

به ارگان باالتر اعالم می کند. 
ـ  در صورت انجام ندادن وظایف مطروحه در اساسنامه و نقض انضباط، اقدامات زیر با دوسوم آرای 

اعضای حوزه ی مربوطه انجام می گیرد:
ـ  اخطار، از سوی مسئول حوزه ی مربوطه داده می شود؛

ـ  سلب مسئولیت، با رأی دوسوم اعضای حوزه ی مربوطه رسمیت می یابد؛
ـ  تعلیق عضویت، توسط کمیته ی مرکزی ابالغ می گردد. مدت تعلیق حداکثر چهار ماه برای یک بار 
می باشـد کـه در ایـن مـدت عضو حق انتخاب کردن و انتخاب شـدن را نـدارد، ولی از سـایر حقوق اعضا 

برخوردار است؛
ـ  اخراج، از اشد مجازات سازمان و از صالحیت های کمیته ی مرکزی است؛

ـ  در مـورد خطاهـای جزئی، وسـایل تربیت و تأثیرگذاری به صورت انتقادوانتقـاد از خود و تذکر به کار 
گرفته می شود؛

ـ  هر عضوی که مورد اقدامات انضباطی قرار می گیرد، از زمان ابالغ به مدت سه ماه حق بازخواست 
از کمیته ی خود تا کمیته ی مرکزی را دارد. 

 
فصل سوم

ارگان های مرکزی
ماده ی سیزدهم: عالی ترین و باالترین ارگان سازمان انقالبی افغانستان، کنگره است که هر چهار 

سال یک بار با شرکت دوسوم نمایندگان رسمیت می یابد.
ـ  کنگره ی فوق العاده توسـط دوسـوم آرای کمیته ی مرکزی فراخوانده می شود و پس از تصویب آن 
حداکثر ظرف دو ماه تشکیل می گردد و زمانی رسمیت می یابد که حداقل بیش از نصف اعضای سازمان 

در آن نماینده داشته باشند.
 ماده ی چهاردهم: وظایف اساسی کنگره قرار ذیل است:

ـ  تصویب و تعدیل برنامه، اساسنامه و مشی سازمان؛ 
ـ انتخاب مسئول اجرایوی سازمان؛ 

ـ تعیین تعداد و انتخاب اعضای کمیته ی مرکزی و تعیین تعداد و انتخاب اعضای علی البدل کمیته ی 

مرکزی سازمان.
 ماده ی پانزدهم: در فاصله میان دو کنگره، کمیته ی مرکزی باالترین مرجع سازمان است که در برابر 

کنگره ی بعدی مسئول می باشد.
ـ  کمیته ی مرکزی از طرف مسئول اجرایوی سازمان رهبری می شود.

ـ  مسـئول اجرایوی سـازمان هر دو سـال یک بار در وسـط دو کنگره در جلسـه ی کمیته ی مرکزی 
که اعضای علی البدل نیز حضور می داشته باشند )من حیث ناظر( به منظور جلوگیری از استبداد درون 
تشکیالتی به رأی گذاشته می شود. در صورتی که دوسوم اعضای کمیته ی مرکزی کار مسئول اجرایوی 
را ناقص و مملو از کمبودها ارزیابی کنند، می توانند یک تن از اعضای دیگر کمیته ی مرکزی را به حیث 
مسـئول اجرایـوی سـازمان تا زمان برگـذاری کنگره انتخاب نمایند. مسـئول اجرایـوی، کماکان عضو 
کمیته ی مرکزی باقی می ماند، مگر این که کار او به اندازه ای ناقص و مملو از کمبودها باشد که شایستگی 
در مرکزیت سازمان را از دست داده باشد. در این جلسه حداعظمی هفت تن از کادرهایی که در کنگره 

شرکت کرده باشند به حیث ناظر می توانند شرکت کنند.
ـ  در فاصله میان دو جلسه ی کمیته ی مرکزی، بیروی سیاسی بلندترین مرجع تشکیالتی سازمان 

است که امور روزمره ی سازمان را زیر نظارت دارد و جلسه ی کمیته مرکزی را دعوت می نماید.
ـ  بیروی سیاسی در مناسبات با احزاب و سازمان های دیگر، سازمان را نمایندگی می کند.

 ـ نشست های کمیته ی مرکزی هرشش ماه یک بار دایر می گردد، در صورت لزوم و به پیشنهاد دو 
سوم اعضا، می تواند قبل از موعود معینه دعوت شود. 

ـ  کمیته ی مرکزی با آرای دوسوم می تواند عضو جدید )از میان اعضای علی البدل کمیته ی مرکزی( 
را به جای عضو قبلی که بنابر دالیل مختلف از کمیته ی مرکزی کناره گیری کرده و یا دیگر حضور ندارد، 

تعیین نماید. 
ـ کمیته ی مرکزی با آرای دوسوم می تواند یکی از شرکت کنندگان کنگره را به جای یکی از اعضای 
علی البـدل کمیتـه ی مرکزی که بنا بر دالیلـی از مقامش کناره گیری می کند، به حیث عضو علی البدل 

کمیته ی مرکزی تعیین نماید. 
ـ  دوسـوم اعضای کمیته ی مرکزی می توانند عضو کمیته ی مرکزی را بنا بر دالیلی اخراج نمایند. 
عضو اخراج شـده حق دارد به تصمیم کمیته ی مرکزی در حضور پنج تن از کادرهای سـازمان )سـه تن 

را کمیته ی مرکزی و دو تن را عضو اخراج شده انتخاب می نمایند( اعتراض کند و از خود دفاع نماید. 
 ماده ی شانزدهم: کمیته ی مرکزی به خاطر پیشبرد کارها باید کمیته های ذیل را ایجاد نماید:

ـ  کمیته ی تشکیالت 
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ـ کمیته ی آموزش 
ـ کمیته ی مالی 

ـ کمیته ی فرهنگی و نشراتی 
کمیته ی مرکزی بنا بر ضرورت می تواند زیر ]نظر[ رهبری خود کمیته های دیگری را نیز ایجاد کند و 

وظایف مشخصی را به بیروی سیاسی بسپارد.
عقرب 1391

چه باید کرد؟

به سوی سوسیالیسم عملی
کتاب »متن هایی درباره ی اجتماعی سـازی« کارل کرش را می توان در واقع پاسـخی به پرسش لنینی 
»چه باید کرد؟« دانست. ما از توضیح و تلخیص قطعات »اجتماعی سازی چیست؟ برنامه ای برای 
سوسیالیسم عملی«1 آغاز می کنیم تا در نهایت ابزارهای تطبیق سوسیالیسم در افغانستان به دستمان 
 شهرانی یاد کرده: »تغییر از پایین به باال«، حراست کنیم. کرش در ابتدای 

ً
آید و بتوانیم از آنچه مکررا

کار، واژگان مورد نیازش را بازتعریف می کند. من این مفاهیم را به طور گزینه وار، مسلسل و خالصه 
چینش کرده ام:

تولید: کرش معتقد است که هدف اجتماعی سازی به تولید مربوط می شود. اما تولید در این بستر 
به معنای فرایند فنی ساختن محصوالت مفید و مناسبات بین موجودات انسانی و مواد خام )طبیعی یا 
 به معنای مناسبات اجتماعی بین افراد بسیاری است که در ارتباط با هرگونه 

ً
مصنوع( نیست، بلکه صرفا

تولید فنی قرار دارند، یعنی مناسبات اجتماعی تولید. 
تولیـد در نظـم اقتصاد سـرمایه داری: در نظر سـرمایه داری فراینـد اجتماعی تولید به عنـوان امور 
شـخصی هر فرد تلقی می شـود. در این نظام، کار »اجتماعی« مطرح نیسـت و هر دهقان، کارگر یا 
کارمند، مؤظف به انجام وظیفه ی محوله است و رابطه اش با کاالی تولید شده و مناسبات اجتماعی اش 

در داخل قطعه ی زمین، کارخانه و یا اداره برای این نظام اهمیتی ندارد.  

1. اجتماعی ســازی چیســت؟ برنامــه ای بــرای سوسیالیســم عملــی، کارل ُکــرش، ترجمــه ی دلشــاد عبــادی، نشــر انترنتــی: بازنشــر 
کتابخانــه ی گرایــش مارکســی
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وسـایل تولید: چون گام نخسـت فرایند اجتماعی سازی، لغو مالکیت خصوصی سرمایه دارانه بر 
وسـایل تولید اسـت، باید وسایل تولید را شناسایی کنیم. وسایل تولید تمامی آن اشیاء یا محصوالت 
مادی اند که به منظور تولید اسـتفاده می شوند: زمین، معادن فلزات و سنگ ها، مواد خام، ابزارآالت، 
ماشین ها و وسایل حمل ونقل. اما نکته ی اساسی اینجاست که آنچه شیئی را به وسایل تولید بدل می کند، 
نه خصلت درونی آن بلکه استفاده ی آن با هدف تولید است. کرش می گوید که یک شیء زمانی برای 
تولید مفید می شـود که با اسـتفاده ی آن به »بازدهی مولد« برسـیم. وسایل تولید دو جهت بازدهی را 
شامل می شوند: آن دسته اشیایی که در »فعالیت ها« یا »خدمات« به کار می روند )پیانو، تاکسی، قطار( 

و یا اشیایی که به منظور »تولید کاالهای مصرفی« استفاده می شوند )مواد خام، ماشین آالت(
کار: آن دسـته از فعالیت های انسـانی که با استفاده از وسایل تولید به خلق نوعی بازده مولد منجر 
می شـود کار ]Labor[ نامیده می شـوند. بنابراین کار شـرط »عام« و »ضروری« اسـتفاده ی مولد از 

وسایل تولید در فعالیت ها، خدمات و تولید کاالهای مصرفی است.1 
تقسـیم کار: در دوران کنونـی کـه دیگر چندان خبـری از خصلت فردی و حتـی خانوادگی تولید 
نیسـت، استفاده از وسـایل تولید در جهت فراهم آوردن بازدهی مولد، نمی تواند در نتیجه ی فعالیت 
فردی اشـخاص که هر یک به شـکلی مسـتقل در پی ارضای نیازهای خود از طریق کارشان هستند، 
پیش برده شـود. پس تولید از طریق تقسـیم کار میان افراد پیش می رود. اما مسـئله اینجاسـت که در 
نظام سرمایه داری، وسایل تولید واقعی ای که در چنین تولید مشترکی به کار می روند، تحت مالکیت 
 زیر مالکیت خصوصی شـخص یا 

ً
مشـترک اجتماع تولیدکننده و مصرف کننده قرار ندارند و صرفا

اشخاصی قرار دارند که حتی ممکن است در فرایند کار مولد هیچ دخالت و مشارکتی نداشته باشند.
سرمایه: مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، از طریق ورود و افزایش کار مزدی در آن، به سرمایه 
بـدل می شـود. در جامعه ای که وسـایل تولید ضـروری برای تولید در مالکیت خصوصی بخشـی از 
جامعه قرار داشـته باشـد و بخش دیگر از در اختیار داشتن این وسایل تولید محروم، و تنها چیزی که 
در اختیار دارد نیروی کارش باشـد، مالک این وسـایل تولیدی )سرمایه دار(، قدرت تسلط و اقتدار بر 
فرایند اجتماعی تولید و تصرف کل عایدی تولید را به دست می آورد، یعنی سهمی که پس از کسر مبلغ 
صرف شده برای خرید نیروی کار ضروری برای تولید، مبلغی که برای خرید بازده کار تولیدکنندگان 
فاقد مالکیت )کارگر پرولتر مزدبگیر( و به تبعیت از فرایند تولید، تعیین شده است. سرمایه بیانگر شکل 

خاصی از مناسبات اجتماعی تولید است، نه شکل مادی به خصوصی از وسایل تولید. 

1. همچنیــن رجــوع کنیــد بــه: رســاله ی مــزد، بهــا و ســود، کارل مارکــس، ترجمــه ی احمــد قاســمی، نشــر انترنتــی: انتشــارات 
ــه بعــد حــزب کار ایــران )توفــان(، 1383، ص 30 ب

ما در واقع در چنین مناسـبات غیر اخالقی و غیر انسـانی ای بسر می بریم. سرمایه داری ما را وادار 
بـه انتظـام می کند؛ اما نظمـی که برای انبوه خلق در سراسـر جهان بردگی به بـار آورده و برای اقلیت 
ناچیزی جالل و جبروت مگر می تواند اخالقی و انسانی باشد؟ کرش بدین باور است که تنهاترین و 
قاطع ترین راه درهم شکستن این نظم، لغو مالکیت خصوصی و صورتبندی و نهادینه سازی مالکیت 
اجتماعی بر وسایل تولید است. بنابراین اجتماعی سازی وسایل تولید، به همان اندازه که معادل ازبین 
بردن تقابل بین سـرمایه و کارمزدی سـت، به همان اندازه معادل ازبین بردن تقسیم بندی های طبقاتی 
اجتماعی، سلطه ی طبقاتی و مبارزه ی طبقاتی ای است که برخاسته از تقابل بین سرمایه و کار است. 
مالکیت خصوصی سرمایه داری، آنچنان که در تقابل بین سرمایه و کارمزدی نمایان می شود، شکلی 
 معتبر در محدوده ی 

ً
از تولید اجتماعی نیست که اعتباری ابدی داشته باشد، بلکه شکلی است صرفا

زمانی خاص. این حکم را در بررسی »خاستگاه سرمایه داری از دیدگاه سینزوود« تبیین کردیم. کرش 
می گوید که قدرت سرمایه دار برخوردار از مالکیت خصوصی برای کنترل تولید اجتماعی و تصاحب 
سود حاصل از آن، همچون قدرتی جلوه می کند که مبنای »اقتصادی« دارد، در تقابل با مناسبات قدرتی 
که مبنای »سیاسی« دارد، یعنی حق دولت برای حکمرانی و مالیات ستانی از شهروندان. اما همان طور 
که دیدیم، هر دو شکل سلطه اشکالی از مناسبات اجتماعی فرد با فرد هستند. کرش با اشاره به تقسیم 
حقوق به حقوق خصوصی و حقوق عمومی می نویسد که در این تقسیم بندی، حق عمومی معطوف 
اسـت به رفاه کلیت اجتماع سیاسـی و حق خصوصی در خدمت منافع اشخاص منفرد قرار دارد. در 
اینجا تبانی و همکاری دو حوزه ی به ظاهر مجزا از علوم را برای سلطه بر بدن هایی که برای زنده ماندن 
ناگزیر از فروش توان شـان هسـتند به راحتی می توان دریافت. به نقد کرش بر پیشنهادهای برنشتاین، 
کائوتسـکی و دیگران برای حفظ یا جابه جایی حق مالکیت خصوصی بر وسایل تولید نمی پردازیم. 
 برای افغانستان لغو تدریجی مالکیت 

ً
البته با درنظرداشت این نکته که برخی از این پیشنهادهاـ  مثال

خصوصی بر اراضی از طریق اصالحات ارضی، دسـت کم اشـتراکی کردن محدودـ  هنوز هم قابل 
تأمل اند. به همین دلیل کرش نیز این »حفظ و جابه جایی و تعویض حق مالکیت از فرد به جمعی از 

افراد« را دست کم به عنوان یک »گام مقطعی« می پذیرد.
کرش می گوید که حتی پس از استقرار نظام سوسیالیستی نیز باید برای برخی از مسائل راه حل های 
 این که چه افرادی می توانند و باید از وسـایل تولید موجود برای تولید اسـتفاده کنند 

ً
عملی یافت. مثال

)کدام کارگران یا دهقانان؟ در چه بخشی از صنعت یا کشاورزی؟(، تولید تحت چه شرایط کاری ای 
باید پیش رود و محصوالت تولیدی به چه صورت باید در میان کلیت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
توزیع شـود. به همین دلیل کرش معتقد اسـت که در اقتصاد اشـتراکی سوسیالیسـتی نیز شـکلی از 
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تنظیم مناسبات اجتماعی تولید، یعنی نظمی از مالکیت وجود دارد و هدف اجتماعی سازی استقرار 
این نظم اسـت. با این حال و پیش از تنظیم این مناسـبات به نظر می رسـد که تضادی میان خواسـت 
تولیدکننـدگان و مصرف کننـدگان در اقتصـاد سوسیالیسـتی وجود داد. ملی سـازی، اشـتراکی کردن 
و پیونـد دادن کارخانه هـای تولیـدی با انجمن های مصرف شـکل هایی از اجتماعی سـازی اند که در 
معرض خطر »سرمایه داری مصرف کنندگان« قرار دارند. اما بالعکس، جنبش انجمن تعاونی تولید 
کارگران و سندیکایی سـازی مدرنـ  معدن به دسـت معدن چیان و راه آهن به دسـت کارگران راه آهن 
ـ به »سـرمایه داری تولیدکنندگان« دامن می زند. پرسش اینجاست که چطور می توان پس از انقالب 
و اسـتقرار نظم سوسیالیسـتی، میان مطالبـات تولیدکننـدگان و مصرف کنندگان توازن برقـرار کرد. 
خصلت مشترک دو نوع متفاوت اجتماعی سازی از این قرار است: هر دو نوع اجتماعی سازی، همواره 

سرمایه دار خصوصی را از میان برمی دارند، سرمایه داری که: 
- نماینده ی منافع مصرف کنندگان در مقابل کارگران، و 

- نماینده ی منافع کارگران در مقام تولیدکننده، در مقابل مصرف کنندگان
 قدرت اجتماعی و درآمد خود را از سـودهای 

ً
اسـت، امـا در واقـع بدون انجام هیچ کاری، صرفـا

حاصل از تولید اجتماعی تضمین می کرد، آن هم از طریق کاهش دادن سهم کارگران و همچنین کلیت 
مصرف کننـدگان. پس از ازمیان برداشـتن این انگل، مصرف کننـدگان و تولیدکنندگان باید بتوانند با 
یکدیگر به توافق برسند. کرش این توافق را در »خودمختاری صنعتی«1 می بیند. خودمختاری صنعتی 
زمانـی پدیـد می آید که در هر صنعت، نمایندگان کارگران مشـارکت کننده در تولید به عنوان عناصر 
اجرایی، به جای مالک خصوصی پیشین یا مدیر گماشته ی او، به صحنه بیایند و فرایند تولید را کنترل 
کنند. در عین حال محدودیت هایی که پیشتر هم از طریق »سیاست رفاه اجتماعی« دولتی به مالکیت 
خصوصی سرمایه دارانه ی وسایل تولید تحمیل شده بود، بیشتر گسترش می یابند تا به شکل مؤثری از 

چیرگی مالکیت کل جامعه بدل شوند. خودمختاری می تواند در اشکال متعددی وجود داشته باشد: 
- سندیکایی شامل تمامی کارخانه های موجود در شاخه ی صنعت مورد بحث، می تواند در مقابل 
 توسط مالحظات ضروری مربوط به منافع مصرف کنندگان محدود شده 

ً
دولت مرکزی ملی، که صرفا

است، از خودمختاری برخوردار باشد؛
- کارخانه های منفرد در مقایسه با سندیکایی که شامل کارخانه های مختلف می شود و تا اندازه ای به 

1. همان طــور کــه کــرش خــود تذکــر داده، صنعــت در اینجــا در معنــای گســترده اش بــه کار رفتــه و شــامل تمامــی فعالیت هــای 
ــد کشــاورزی.  ــزی شــده می شــود؛ همانن اقتصــادی برنامه ری

ــادی، نشــر انترنتــی: بازنشــر  ــرای سوسیالیســم عملــی، کارل ُکــرش، ترجمــه ی دلشــاد عب اجتماعی ســازی چیســت؟ برنامــه ای ب
ــه ی گرایــش مارکســی، ص 14 کتابخان

وسیله ی ابزارهای ]تصمیم گیری[ مرکزی، مدیریت آن ها را تعیین می کند، از خودمختاری محدودتری 
برخوردار است؛ 

- سـطوح مختلف دیگر تولیدکنندگان )کارکنان و کارگران در معنایی محدود( می توانند جدا از 
مدیریت فرادسـت، از فضـای خودمختار محدودی در زمینه ی حقوق برخوردار باشـند، حقی برای 

سامان بخشی مستقل آن دست مسائلی که برای آن ها از اهمیت ویژه برخوردار است.  
در اینجا هدف مشـترک اقتصادی عبارت اسـت از همکاری میان سـازمان های مصرف )دولت، 
اجتمـاع، انجمن هـای مصـرف و به ویژه اتحادیه هـای اجرایی ای که به منظوری خـاص بنیان گذاری 
شـده اند( در تعیین دقیق و تضمین شـده ی نوع و حجم نیازهای عمومی برای سـندیکاها و بنگاه های 
تولیدی منفرد؛ و جایگزین ساختن تولید برای نیازها به جای تولید برای بازار در اقتصادی مبادله ای. 
البته در این مرحله هنوز تولید در جهت منطق بازار است اما با کنترل و نظارت شدید مصرف کنندگان. 
از همیـن روسـت کـه کـرش معتقد اسـت کـه باید بـا مشـارکت عمومی سـازمان های مصـرف در 
قیمت گـذاری، و تضمیـن قانونـی این مشـارکت، از این مسـئله اجتناب شـود که گروهـی خاص از 
تولیدکنندگان که تشکیل دهنده ی یک بنگاه تولیدی خودمختار منفرد یا سندیکایی خودمختار هستند، 
بخواهند هزینه ی بیشـتری را از اجتماع مصرف کنندگان دریافت کنند. شـکل دیگری از مشـارکت 
مصرف کننده در مدیریت تولید که خودمختاری گروه های تولیدکننده را محدود می کند، برآمده از این 
اصل است: تقسیم کل عایدی هر کارخانه )هر شاخه از صنعت( به دو بخش، به گونه ای که تنها یک 
بخش از آن در اختیار مشـارکت کنندگان کارگری در تولید قرار گیرد و بخش دیگر آن، برای مثال در 
شکل مالیات، برای اهداف عمومی اجتماع مصرف کنندگان، از این واحدها اخذ شود. بدین ترتیب 
با الگوی اجتماعی سازی کرش می توان به بخش عمده ای از پرسش چگونگی تکوین نظام اقتصادی 
سوسیالیستی پاسخ داد. البته این تنها الگو نیست و شیوه های دیگری نیز توسط متفکران و روشنفکران 
چپ ارائه شده که می توان به طور جداگانه به آن ها پرداخت. این الگو همان طور که کرش هم معتقد 
بود، بی عیب و نقص نیز نیست و قابلیت گسترش و حتی در برخی موارد قابلیت تجدیدنظر را دارد.1 
به هر روی راهی برایمان می گشـاید؛ راهی از میان اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد دولتی به سـوی اقتصاد 

 سوسیالیستی.    
ً
تماما

1. لنیــن حتــی دربــاره ی مارکسیســم نیــز بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــن اندیشــه جزمــی، بی جــان و دکتریــن کامــل و حاضــر و 
تغییرناپذیــری نیســت، بلکــه راهنمــای عمــل اســت. بدیــن معنــا کــه قابلیــت تغییــر و تبدیــل و تطابــق را داراســت؛ البتــه بــا ایــن 
ــدل نگشــته و اصــول اساســی اش همــواره  ــا خــالف خــود ب ــزی ضــد ی ــه چی پیش شــرط کــه در جهش هــا و اســتحاله هایش ب

حفــظ گــردد. 
رک: مقدمه ای بر مارکس و انگلس، و.ا لنین، ترجمه ی فروزان گنجی زاده، تهران: نشر چشمه، 1396، ص 55
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اداره ی شورایی

شـوراهاـ  دسـت کم به صورت تشـکل های سیاسـی زیرزمینیـ  باید پیش از انقالب تشـکیل شوند. 
آن ها نه تنها دلیلی بر انتظام درون گروهی محسـوب می شـوند که برای انسجام جنبش های خیابانی و 
راه اندازی اعتصاب های همگانی نیز الزامی اند. در واقع در حال حاضر و در افغانستان تنها نهادهایی 
که مانع فروکش کردن جوش وخروش و فروخوردن خشم اجتماعی می شوند، شوراها هستند. شوراها 
کتله های متنوع و متفاوت اجتماعی را با یکدیگر پیوند می زنند. در جنبشـی که توده های مردم به راه 
می اندازند، ممکن است گونه های مختلفی از طبقات حضور داشته باشند: بخشی از طبقه ی متوسط 
شـهری، خرده بورژواها، جمعیت های مازاد فعال، کارگران صنعتی، دهقانان کم زمین، کشـتمندان و 
دامپروران. شوراها تشکل هایی اند که در داخل هر طبقه، هر قشر، هر صنف و حتی هر محله می توانند 
فعاالنه کار کنند تا این که انقالب توده ای به ثمر نشیند و شورای انقالبی کارگریـ  دهقانی قدرت را به 

دست گیرد و راه را برای ایجاد حکومت شورایی باز کند.1 

ــه  ــود. او می دانســت ک ــرده ب ــی ک ــالب را پیش بین ــس از انق ــش و پ ــای پی ــا و جهش ه 1. مارکــس بیشــتر انســدادها و حرکت ه
ــه الی گروه هــا،  ــد راه هــای عملــی و منطقــی تحــرک اجتماعــی را در الب ــه یــک جنبــش نمی شــود و بای هــر حرکتــی تبدیــل ب
ــارزات  ــه ی »مب ــر، در مقال ــه ی کارگ ــازمان نایافتگی طبق ــاًل در مســئله ی س ــرد. مث ــای مشــخص جســت وجو ک قشــرها و کمون ه

ــد:  ــن می گوی ــارزات سیاســی« چنی اقتصــادی و مب
»در آنجایــی کــه هنــوز طبقــه ی کارگــر بــه درجــه ی کافــی ســازمانی دســت نیافتــه تــا بتوانــد علیــه قهــر دســته جمعی، یعنــی 
اقتــدار سیاســی طبقــات حاکــم بــه مبــارزه ای قاطــع بپــردازد، در هــر حــال بایــد بــا کار تهییجــی پیاپــی علیــه شــیوه ی برخــورد 
سیاســی دشــمنانه ی طبقــات حاکــم نســبت بــه مــا، ایــن طبقــه را بــه آن درجــه ی ســازمانی ارتقــا دهــد. در غیــر ایــن صــورت، 

طبقــه ی کارگــر بــه صــورت آلــت دســت طبقــات حاکــم باقــی خواهــد مانــد.« ص 5
ــان  ــا دهقان ــه ی کارگــران و ی ــارزات و حق خواهــی جنبش هــای اعتراضــی، ریزشــی در بدن ــان مب همچنیــن احتمــال دارد در جری
ــود  ــا کاهــش زمــان کار ب ــاًل افزایــش دســتمزدها و ی ــاً مث رخ دهــد. احتمــال دارد گروهــی ادعــا کننــد کــه خواســت مــا صرف

در حال حاضر به صورت سـمبولیک اتحادیه هایی در سراسـر کشـور وجود دارنـد. اتحادیه های 
 وظیفه ی شان تنظیم نرخ کاالی تولیدی داخلی در برابر کاالی وارداتی است. از 

ً
غیرسیاسی ای که صرفا

اتحادیه ها که بگذریم، شماری از والیات، شورای اصناف نیز دارند. اما این شوراها خود تبدیل به آفتی 
برای جامعه شده اند. آن ها به کلی از فعالیت های چپ روانه خود را دور نگه می دارند اما در عوض، به 
طور مداوم از این و آن مقام دولتی، نامزد مجلس و یا نامزد کرسی ریاست جمهوری حمایت می کنند. 
از سـوی دیگر در سـاختار سیاسی و تشکیالت اداری کشور شـورای قریه، شورای ولسوالی، شورای 
گذر و شورای والیتی پیش بینی شده است. این شوراها نیز در شرایط کنونی یا به کلی بی کاره اند و یا 
هم بالی جان مردم شده اند. من در جای دیگری کوشیدم تا وضعیت اسفبار کنونی و فاجعه ای را که 
نظام نولیبرال با مساعدت ناتو در کشور به بار آورده توضیح دهم.1 به همین دلیل اینجا در مورد این که 
چرا باید بپاخاسـت و اعتصاب، تظاهرات، قیام و انقالب کرد صحبت نمی کنم. الگوهای شورش و 
قیام نیز متفاوت و متنوع اند و امیدوارم در آینده بتوان صورتبندی درستی از راهکارهای مبارزه علیه این 
نظام ارائه کرد. گرچه آن طور که به نظر می رسد این نظام از درون در حال فروریزی ست و حتی مشتاقان 
و سرسـپردگانش نیز امید چندانی به بقای آن ندارند. اما آنچه که ما را می هراسـاند مرگ آنی پس از 
ختم دوره ی کماست. در نبود آلترنتیو چپ، در اوج بی ایمانی روشنفکران به چپ و اندیشه ی انقالبی 
و انتقادی، هر چیزی ممکن است. به ویژه در کشوری که ارتجاع خیز است، راه های ممکن همواره در 
رجوع به گذشته و سنت محدود می ماند. از آنجایی که هوش و فکر روشنفکر ما در عوض پرداختن به 
مصائب کنونی، مجهز شدن به گفتمان انتقادیـ  انقالبی و یافتن راه ها و اشکال گوناگون مبارزه با نظام 
سرمایه داری، معطوف به نتایج دور از دسترس است، ما نیز سعی کردیم با پیشنهادهای کرش در تکوین 
سوسیالیسم عملی و برپایی اقتصاد سوسیالیستی، مسیر را برای توضیح ساختار و کارکرد شوراها در 
نظام آینده باز کنیم. با درنظرداشت این نکته که تمامی این طرح و حتی آنچه کرش تدوین کرده، در حال 
حاضر برای همه ی ما، در سطح یک پنداشت و طرحی از یک آینده ی پساانقالبی باقی می ماند. اما باور 
ما این است که تخیلی که در پس پشتش چنین تاریخ پرفرازونشیبی داشته باشد و نظریه های پردامنه 

ــه همیــن دلیــل میــان خواســت اقتصــادی  ــر نظــام. مارکــس ذهــن ایــن گروه هــا را خوانــده بــود. ب ــه قیــام و انقــالب در براب ن
ــد خواســت اقتصــادی را  ــاً بای ــه ســندیکاها اتفاق ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــود و ب ــل نب ــرزی قائ و خواســت سیاســی ســندیکاها م
بهانــه ای بــرای جنبش هــا و حرکت هــای بنیادیــن قــرار دهنــد. پــس هرگــز نمی تواننــد در برابــر جنبش هــای اعتراضــی بیــرون از 
کارخانــه بی طــرف بماننــد. دربــاره ی بی طرفــی کمیته هــای دهقانــی، ســندیکاها و اصنــاف شــهری، در اســناد چهارمیــن کنگــره ی 
انترناســیونال کمونیســت )1922( بــا حکــم بســیار دقیقــی مواجــه می شــویم: »بی طرفــی همیشــه نظریــه ای کامــاًل بورژوایــی بــوده 

کــه مارکسیســم انقالبــی علیــه آن بــه مبــارزه تــا پــای جــان می پــردازد.« ص 51
ــران،  ــس و دیگ ــری، مارک ــای کارگ ــی و تعاونی ه ــه ی کارگاه ــندیکا، کمیت ــورا، س ــری: ش ــازمان های کارگ ــاره ی س رک: درب

ــدر، 1359  ــی: تن ــی، نشــر انترنت ــه ی م. مان ترجم
1. رک: شهرکشی؛ پالیدن مرگ و زندگی در کابل، عتیق اروند، کابل: نشر واژه، 1397
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و نبوغ آمیز مارکسیستی پشتوانه اش باشد، نه تنها وهم آلود و آرمان شهری نیست که حتی برای دستگاه 
حاکم و حامیانش پرخطر و تهدیدآمیز و برای مردم امیددهنده و نویدبخش است. »درست همان طور 
که منع و تکفیر همواره راه دسترسی به محصول ممنوع و مسموم را گشوده است، در بندکردن تخیل 
نظری نیز راه را برای جنون و توهم سیاسی هموار کرده است.«1 ما این تخیل را از بند رها ساخته  و با 

چنین تصویری آن را بارور ساخته ایم.
آنچه ما از تشـکیل شـورا در نظر داریم چنین ترتیبی دارد: شورای قریه، شورای ولسوالی، شورای 
گذر، شـورای والیتی، شـوراهای مرکزی و شورای کل. این شـوراهاـ  که هم اکنون نیز با کارکردها و 
بایدها و نبایدهای شماری از آن ها آشنایی داریمـ  در واقع تنظیم کننده و هماهنگ کننده ی امور بخش ها، 
تعاونی های دهقانی، حوزه ها، سندیکاها، اصناف و امور قضایی و مدنی و اجرایی هستند. البته حدود 
اختیارات شـان در قانون اساسی حکومت شورایی افغانسـتان مشخص شده است. این قانون شرایط 
عضویت، وظایف، مدت انجام وظیفه و مسـائلی از این دسـت را معین کرده است. اما همان طور که 
از لحاظ اقتصادی و برای گذار به سوسیالیسـم میزانی از خودمختاری به تولیدکنندگان کارخانه های 
کوچـک، کشـت کاران محـدوده ی خاص یا نـوع خاصی از محصوالت کشـاورزی و یا سـندیکاها 
و بنگاه هـای منفرد اعطا می شـود و این خودمختاری زیر نظارت شـدید مصرف کنندگان قـرار دارد و 
نرخ ها با همکاری و هماهنگی شوراهای تولیدکنندگان و شوراهای مصرف کنندگان تنظیم می شود، به 
همان ترتیب میزانی از خودمختاری نیز به کوچکترین شورا )شورای قریه( تا بزرگترین شورا )شورای 
 در مسائل فرهنگی، امنیتی، تعیینات 

ً
کل( اعطا می شودـ  البته بازهم تحت نظارت شدید مردم. مثال

و تقرری ها، اختصاص بخشی از بودجه ی والیتی به امور مشخص، سیاست های توسعه ی شهری و 
محیط زیستی، توسعه ی روستاها و مکانیزه ساختن کشاورزی و سایر مواردی که در یک سطح معین 
نیاز به صرف بودجه ی مشخص و محدود دارد، صالحیت هایی را که قانون اساسی پیش بینی کرده به 
والیات داده می شـود. بر این اسـاس، هر یک از والیات کشـور، در سطح بودجه ای که قانون اساسی 
سقفش را تعیین کرده، دست به توسعه ی شهری و روستایی می زنند. و در حوزه ی اداری، هر مسئول 
و مقامی را که برای کرسـی یا بخشـی در نظر گرفته اند بدون هماهنگی با مرکز مقرر کرده و دیگری 
را از کار برکنار یا تبدیل می کنند. در سـطح هر والیت شـوراهای عدلی و قضایی تشـکیل می شوند. 
اعضای این شوراها نظر به قانون از جمع مشخص و البته پرشماری از مردم معمولی و حقوقدانان و 
سایر گروه ها و اقشار گزینش می شوند. تغییر و تبدیلی در این شوراها باید به طور منظم و در دوره های 

1. دیالکتیــک روشــنگری، تئــودور آدورنــو و ماکــس هورکهایمــر، ترجمــه ی مــراد فرهادپــور و امیــد مهــرگان، تهــران: گام نــو، 
1383، ص 20

کوتاه مـدت انجام پذیرد و تعداد و تنوع اعضای شـوراهای رسـیدگی به پرونده هـای مدنی، امنیتی و 
 غیرممکن شود. هیچ شورایی به 

ً
غیره باید به میزانی باشـد که امکان رشـوه دهی و رشوه سـتانی تقریبا

صورت موازی کار نمی کند. تمامی شـوراها به نوعی به خط شـورای قریه، شورای ولسوالی، شورای 
گـذر و در آخـر شـورای والیتی متصلند و در این خط نمایندگان تمامی شـوراها حضور فعال دارند. 
اما قانون اساسـی مکلفیت هایی را نیز برای هر والیت تعیین کرده اسـت. شورای هماهنگی والیات 
در واقع میزان مخارج و عواید هر والیت را سـنجیده و بخشـی از عواید والیاتی که در نظام کنونی به 
عنوان والیت درجه اول و درجه دوم شناخته می شوند را به توسعه ی سایر والیات اختصاص می دهد. 
همچنین این شـورای هماهنگی نظر به درخواست شـورای والیتی یک والیت برخی از بده بستان ها 
و قراردادهای میان والیتی را با سایر والیات تنظیم می کند. اما در مرکز، اجالس ساالنه ی شوراهای 
مرکزی که اعضایش از میان شوراهای والیات گزینش شده اند برگزار می شود. رئیس شورای کل در 
این اجالس و به صورت ساالنه مقرر و یا رئیس اسبق در کرسی اش ابقا می شود. چون بسیاری از امور 
وزارتخانه های کنونی در سطح والیات انجام می شود، بخشی از این وزارتخانه ها در حکومت شورایی 
افغانستان منحل می شوند. اما برای رسیدگی به مسائل ملی و کشوری، افراد قابلی از طرف نمایندگان 
شوراهای مرکزی برای همکاری با رئیس شورای کل در بخش های مشخص مؤظف می شوند. رئیس 
 در عزل و نصب 

ً
 پیش برنده ی اموری سـت که به وی محول شـده، پس او شـخصا

ً
شـورای کل صرفا

اعضای شورای کل صاحب صالحیت نیست. شورای کل در موارد اضطراری همچون مسائل حاد 
امنیتی یا نظامی می تواند در جریان سال درخواست تشکیل اجالس شوراهای مرکزی را بدهد. موارد 
دیگری چون نوعیت و میزان کاالهای وارداتی و صادراتی، مسـائل دفاعی، روابط بین المللی و سـایر 
مسائل کالن ملی در هماهنگی با شوراهای مرکزی و تحت فرمان شورای کل مدیریت خواهند شد. 

اداره ی شـورایی سـطح دسـتمزدها و حقوق ها را توسـط خود توده ها و نظر به عواید کشور تعیین 
می کند. البته سـقف درآمدهای فردی و معاشـات مأموران و مقام های حکومتی توسط قانون اساسی 
مشـخص می شـود تا هیچ کسـی در هیچ بخش یـا مقامی نتوانـد ثروت اندوزی کند. نظام شـورایی 
دموکراسی مستقیم را تحقق می بخشد. سرمایه داری را ریشه کن می کند. به قوم گرایی و سمت گرایی 
نقطه ی پایان می گذارد. به بخشـی از حساسـیت های سـنتی و عرفی و ملی کاری ندارد، اما از کلیت 
ارزش های بشری حفاظت می کند؛ این ارزش ها شامل حقوق زنان، اقلیت های جنسی، آزادی مذهب 
و عقیده و بیان و مواردی از این دست می باشد. درست است که این نظام تکوین تمام و کمال کمونیسم 
نیست؛ اما راهی ست به همان سو. باید برای تحقق چنین اندیشه ای باهم یکجا شویم. اندیشه و مسیر 
مشخص است و همه چیز به انگیزه ها و تدارکات ما مربوط است. بی جهت نیست که کمال خسروی 
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چنین می گوید: »این پرسش که آیا اندیشه ی انسان با حقیقت عینی همخوان است یا نه، پرسشی در 
حوزه ی نظریه نیست، بلکه پرسشی پراتیکی است. در پراتیک )پراکسیس( است که انسان باید حقیقت 
را، واقعیت و قدرت را، این جهانی بودن اندیشه اش را ثابت کند.«1 سوسیالیسم امید را معنادار می کند. 
در سرزمینی که نمی جنگی مگر در راه دفاع از ارزش های سوسیالیستی و بشردوستانه، نمی کوشی مگر 
برای ارتقای زیست جمعی و نمی هراسی مگر از خشم توده های مردم، چرا به آینده امید نداشته باشی 
و تن به پراکسـیس ندهی؟ پس از تحقق سوسیالیسـم و آن گاه که مردم به شـیوه ی زیست در آن عادت 
کردند و آن را با جان و دل پذیرفتند، از گزاره ی »از هر کس به اندازه ی توانش« به گزاره ی »به هر کس 

به اندازه ی نیازش« گذر خواهیم کرد.   

1. دربــاره ی نقــد مارکســی و ماتریالیســم پراتیکــی، گفت وگــوی پروبلماتیــکا بــا کمــال خســروی، نشــر انترنتــی: بازنشــر کتابخانه ی 
ــی، ص 21 گرایش مارکس

نمایه
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- اسناد کمیته ی مرکزی ح.د.خ.ا در مورد مسائل تشکیالتی حزبی، کابل: مطبعه ی دولتی، 1363

- اسناد و مدارک کنفرانس سرتاسری ح.د.خ.ا، ببرک کارمل، کابل: کمیته ی مرکزی حزب، 1360

- اصالح، شماره ی دوم، 1308

- اصالح، شماره ی ششم، 1308

- اصالح، شماره ی شصت ودوم، 1309

- اصالح، شماره ی نهم، 1308

- اصالح، شماره ی هفدهم، 1308

- اصالح، شماره ی یازدهم، 1308

- اصالح، شماره ی یکم، 1308 

- اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، کابل: مطبعه ی دولتی، 1359، نمبر مسلسل 450

- اصولنامه ی کار و کارگران، مؤسسات صناعتی ملی افغانستان، کابل: مطبعه ی عمومی، 1324 

- افاناسیف، سوسیالیسم علمی، ترجمه ی سرور یورش، کابل: مؤسسه ی نشراتی ح.د.خ.ا، 1361

- افغانستان در پنجاه سال اخیر، کابل: مؤسسه ی طبع کتاب، 1347

- افغانستان: انقالب ادامه دارد، مسکو: اداره ی نشراتی پالنتا، 1984

- امان الله شاه، به ملت عزیزم، کابل: طبع آزاد، 1928

- امین، عبدالرسول و تنیوال، حکیم، ساختار اجتماعیـ  اقتصادی پشتون ها تا انقالب ثور، نشر انترنتی 

- اندریوف، ایگور، راه رشد غیرسرمایه داری، ترجمه ی سرور یورش، کابل: انتشارات بیهقی، 1360

- انکشاف امور صحی در افغانستان در نیم قرن اخیر، وزارت صحیه، کابل: مؤسسه ی طبع کتاب، 1347

- انگلس، فریدریش، اتحادیه های کارگری و سه مقاله ی دیگر، نشر انترنتی: تاریخ و ادبیات مارکسیستی، بی تا

- انگلس، فریدریش، افغانسـتان )10 اوت 1857(، در کتاب اسـتعمار در آسـیا، ترجمه ی حمید محوی، مسـکو: 

پروگرس، 1977

- انگلس، فریدریش، لودویگ فوئرباخ و پایان فلسفه ی کالسیک آلمانی، ترجمه ی محمد پورهرمزان، برلین: حزب 

توده ی ایران، 1388

- انیس، محی الدین، بحران و نجات، کابل: مطبعه ی انیس، 1308  

- اولین حکومت اسالمی افغانستان، مجموعه ی بیانیه ها و مصاحبه ها، پیشاور: 1368

- آرزو، عبدالغفور، سیاه و سپید اندرون، تهران: انتشارات ترانه، 1380 

- آلتوسر، لویی، علم و ایدئولوژی، ترجمه ی مجید مددی، تهران: نیلوفر، 1396

- بدیو، آلن، فرضیه ی کمونیسم، ترجمه ی مراد فرهادپور و صالح نجفی، تهران: مرکز، 1396

- برنامه ی عمل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، کابل: مطبعه ی دولتی، 1366

- بالستر، آنتونی آر، لیبرالیسم غرب؛ ظهور و سقوط، ترجمه ی عباس مخبر، تهران: مرکز، 1377

- بلوخ، مارک، جامعه ی فئودالی، ترجمه ی بهزاد باشی، تهران: آگاه، ج اول، 1363

- بیانیه ی تاریخی 26 سرطان رهبر ملی شاغلی محمدداوود به قلم خودشان، بی تا، بی جا

- بیانیه ی جناب محترم حضرت محمدهاشم المجددی، الهور: بی جا، 1366

- بارکزایی، سلطان محمدخان، تاریخ سلطانی، تصحیح و تحشیه ی عتیق اروند، کابل: انتشارات امیری، 1396
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- پاسداران میهن و انقالب، کابل: ریاست عمومی امور سیاسی اردوی ج.د.ا، ج اول، 1361

- پاسداران میهن و انقالب، کابل: ریاست عمومی امور سیاسی اردوی ج.د.ا، ج دوم، 1365

- پنجشیری، دستگیر، نقدی بر اثر افغانستان در مسیر تاریخ، به کوشش حبیب پنجشیری، کابل: پرند، 1396

- پولیتسر، ژرژ، اصول مقدماتی فلسفه، نشر انترنتی: حزب کار ایران )توفان(، 1383، 

- تاریخ حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، تحت نظر هیئت تحریر کمیسیون مرکزی حزب، نشر انترنتی: 

حزب کار ایران )توفان(، ج اول، 1387

- تاریخ نوین افغانستان، کابل: منتشره در جریده ی حقیقت انقالب ثور، 1361

- تاریخچه ی سازمان رهایی افغانستان، نشر انترنتی: بی تا

- تروتسکی، لئون، انقالبی که به آن خیانت شد، ترجمه ی مسعود صابری، تهران: طالیه پرسو، 1391

- تئوری علمی پیرامون مسئله ی جنگ و صلح، کابل: شعبه ی تبلیغ، ترویج و آموزش کمیته ی مرکزی، 1363

- جمعی از نویسندگان، مسئله ی حزب از نظر لنین، ترجمه ی جمعی از مترجمان، نشر انترنتی: بیدار، بی تا

- جیالس، میالن، طبقه ی نوین؛ یک تحلیلی از سیسـتم کمونیسـتی، ترجمه ی ج.ح ابراهیمی، پیشاور: اتحادیه ی 

نویسندگان افغانستان آزاد، 1366

- چند انتقاد بر جزوه ی با طرد اپورتونیسم در راه انقالب سرخ به پیش می رویم، نشر انترنتی: 1355

- حقیقت اسالم در افغانستان، مجموعه ی اسناد جرگه و دومین کنفرانس علما و روحانیون ح.د.خ.ا، کابل: مطبعه ی 

دولتی، 1362

- خیرخواه، سیدمحمد، از رژیم پوشالی تا دولت قانونی، ناشر: دفتر جمعیت اسالمی افغانستان، 1366

- د اساسی قانون د شورا کالنی، کابل: مطبعه ی دولتی، 1369

- درباره ی انقالب ثور، کابل: نشرات ریاست امور سیاسی قوای مسلح خلق افغانستان، 1357

- درس های اساسنامه ی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، کابل: شعبه ی تشکیالت کمیته ی مرکزی، 1361

- دکتر نجیب الله، وظایف تأخیرناپذیر حزب و قدرت دولتی، کابل: مطبعه ی دولتی، 1365

- رانسیر، ژاک، مفهوم نقد و نقد اقتصاد سیاسی، ترجمه ی امیر شیخان، تهران: خرد سرخ، 1396

- رشتیا، سیدقاسم، خاطرات سیاسی، به اهتمام محمدقوی کوشان، پیشاور: مرکز مطبوعات افغانی، 1371

- رنجبر، کبیر، بحث پیرامون شیوه ی تولید آسیایی و امکانات موجودیت آن در قبایل پشتون و نورستان، نشر انترنتی: 

بی تا، بی جا

- روآ، الیور، افغانسـتان، اسـالم و نوگرایی، ترجمه ی ابوالحسن سرومقدم، مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس، 

1369

- روغ، حمید، مقدماتی بر مسائل مصالحه ی ملی، کابل: مطبعه ی حزبی، 1367

- زدون، مائو، درباره ی دیکتاتوری دموکراتیک خلق، نشر انترنتی: حزب کمونیست چین، 1949

- زدون، مائو، گفت وگو درباره ی مسائل فلسفه )1964(، ترجمه ی شهاب آتشکار، نشر انترنتی: میر، 1394 

- زدون، مائو، نمونه هایی از دیالکتیک )تفسیرهای مجرد( نشر انترنتی، بی نا، بی تا

- زمین و آب به دهقانان، کابل: مطبعه ی دولتی چاپ و نشر، 1363

- سازمان رهایی بخش خلق های افغانستان )سرخا(، چگونگی پیدایش و رشد بورژوازی در افغانستان، نشر انترنتی: 

انتشارات محسن، 1391

- سالنامه ی کابل، انجمن ادبی، 1311

- سالنامه ی کابل، انجمن ادبی، 1312

- سالنامه ی کابل، انجمن ادبی، 1313

- سالنامه ی کابل، انجمن ادبی، 1314

- سالنامه ی کابل، انجمن ادبی، 1315

- سالنامه ی کابل، انجمن ادبی، 1316

- سالنامه ی کابل، انجمن ادبی، 1317

- سالنامه ی کابل، انجمن ادبی، 1318

- سالنامه ی کابل، پشتو تولنه، 1319

- سالنامه ی کابل، پشتو تولنه، 1320

- سالنامه ی کابل، پشتو تولنه، 1321

- سالنامه ی کابل، پشتو تولنه، 1322

- سالنامه ی کابل، پشتو تولنه، 1323

- سالنامه ی کابل، پشتو تولنه، 1324

- سالنامه ی کابل، پشتو تولنه، 1325

- سالنامه ی کابل، ریاست مستقل مطبوعات، 1329

- سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1331

- سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1332

- سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1333

- سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1334

- سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1335

- سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1336ـ  1337

- سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1337ـ  1338

- سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1338ـ  1339

- سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1340ـ  1341

- سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1341ـ  1342

- سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1342ـ  1343 

- سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1343ـ  1344

- سالنامه ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1344ـ  1345

- سالنامه ی افغانستان، وزارت اطالعات و کلتور، 1346ـ  1347
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- سالنامه ی افغانستان، وزارت اطالعات و کلتور، 1347ـ  1348

- سالنامه ی افغانستان، وزارت اطالعات و کلتور، 1350

- سالنامه ی افغانستان، وزارت اطالعات و کلتور، 1351

- سالنامه ی افغانستان، وزارت اطالعات و کلتور، 1353ـ  1354

- سالنامه ی افغانستان، وزارت اطالعات و کلتور، 1354ـ  1355 

- سالنامه ی افغانستان، وزارت اطالعات و کلتور، 1355ـ  1356

- سالنامه ی افغانستان، کابل: ریاست نشرات وزارت اطالعات و کلتور، 1357

- سالنامه ی افغانستان، کابل: وزارت اطالعات و کلتور، 1358ـ  1359

- سالنامه ی افغانستان، کابل: کمیته ی دولتی طبع و نشر، 1360 

- سالنامه ی افغانستان، کابل: کمیته ی دولتی طبع و نشر، 1361

- سالنامه ی افغانستان، کابل: مطبعه ی دولتی، 1366

- سالنامه ی افغانستان، کابل: وزارت اطالعات و کلتور، 1369

- سالمت، حسام، سلسله درسگفتارها، زیر نام »هگل خوانی«، نسخه ی صوتی

- سـیدقطب و دیگـران، فلسـفه ی جهاد در اسـالم، ترجمه ی سـیدمحمود خضری، السـالمیه: مطبعـه االصحابه 

االسالمیه، 1984

- سیسـتانی، محمداعظم، مناسـبات ارضی و شیوه ی برخورد به مسـئله ی زمین و آب در افغانستان، کابل: آکادمی 

علوم، 1367

- سـینزوود، الن مک، خاستگاه سرمایه داری از چشـم اندازی گسترده تر، ترجمه ی حسن مرتضوی، تهران: ثالث، 

1395

- شـفایی، امان الله، چپ گرایی در افغانسـتان؛ تحلیل کارنامه ی پیروان مارکسیسـمـ  لنینیسم، کابل: بنیاد اندیشه، 

1396

- شنسپ، امیرالدین، خاطرات هشتاد سال زندگی یک افغان، پیشاور: غازی کمپوزنگ، چ دوم 1380  

- شولتز، تئودور، گذار از کشاورزی سنتی، ترجمه ی سیدمحمدسعید نوری نائینی، تهران: نی، 1386

- صفاریان، حامد، پژوهشی در مفهوم پوزیتیویته در فلسفه ی دین هگل، تهران: پروبلماتیکا، 1395 

- صیقل، امین، افغانستان معاصر؛ تاریخ مبارزات و بقای یک ملت، ترجمه ی محمدنعیم مجددی، کابل: سعید، 

 1394

- عبدالرازق، علی، اسالم و مبانی قدرت، دیباچه ی فیاللی 

- عطایی، محمدابراهیم، خیل و تقسـیم: یک تحقیق اتولوژیکی پیرامون سـازمان قبیلوی خیل و سیستم اقتصادی 

تقسیم، نشر انترنتی

- عطایی، محمدابراهیم، قاموس اصطالحات حقوقی و جزایی تعاملی قبایل پشتون، نشر انترنتی

- غبار، غالم محمد، افغانستان در مسیر تاریخ، تهران: عرفان، ج اول، 1390 

- غبار، غالم محمد، افغانستان در مسیر تاریخ، تهران: عرفان، ج دوم، 1390 

- غبار، غالم محمد، افغانستان در مسیر تاریخ، کابل: انتشارات میوند، ج دوم، چ چهارم، 1381

- غوربندی، عبدالقدوس، نگاهی به تاریخ حزب دموکراتیک خلق افغانستان، نشر انترنتی: 1379 

- فاطمی، سیدمصطفی، تکافل مستضعفین در جهان اسالم، پیشاور: بی جا، 1363

- فرمان پادشاه افغانستان درباره ی معاهده ی بین افغانستان و ایران راجع به آب رود هلمند، نشریه ی ارتباطات عامه 

وزارت اطالعات و کلتور، 1351 

- فرمان  شماره 5542 عمومی 1348 ق

- فرمان شماره 5543 عمومی 1348 ق 

- فرمان شماره 5544 عمومی 1348 ق

- فرمان شماره 5547 عمومی 1348 ق

- فرمان شماره 5553 عمومی 1348 ق

- فروید، زیگموند، پیش درآمدی بر خودشیفتگی، ترجمه ی حسین پاینده، بی جا، بی تا

- فروید، زیگموند، تمدن و ماللت های آن، ترجمه ی محمد مبشری، تهران: نشر ماهی، 1382

- فرویـد، زیگمونـد، خاطـرات پنهانگر و خاطرات کودکـی، ترجمه ی بهزاد برکت، ترجمـه ی فصل پنجم کتاب 

روانکاوی زندگی روزمره، بی تا، بی جا  

- فروید، زیگموند، رئوس نظریه ی روانکاوی، ترجمه ی حسین پاینده، تهران: مجله ی ارغنون، 22، 1382

- فروید، زیگموند، شرحی کوتاه درباره ی روانکاوی، ترجمه ی حسین پاینده، تهران: مجله ی ارغنون، 21، 1382  

- فروید، زیگموند، ضمیر ناخودآگاه، ترجمه ی شهریار وقفی پور، بی تا، بی جا

- فروید، زیگموند، کارکرد رؤیا، ترجمه ی یحیی امامی، تهران: مجله ی ارغنون، 21، 1382 

- فروید، زیگموند، ماتم و ماخولیا، ترجمه ی مراد فرهادپور، تهران: مجله ی ارغنون، 21، 1382  

- فروید، زیگموند، مجموعه ی سخنرانی ها: اشتباهات لپی، ترجمه ی حسین آرومندی، تهران: بهجت، 1383  

- فرهمند، حبیب الله، فرهنگ اصیل خلق، ضد استبداد، ارتجاع و استعمار، مجله ی فرهنگ خلق، کابل: وزارت 

اطالعات و کلتور، شماره ی 3 و 4، 1358

- فرهنگ، محمدصدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، تهران: مؤسسه ی انتشارات عرفان، 1385 

- فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه، ترجمه ی نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی  

- قوای مسلح در دفاع از میهن و انقالب، کابل: ریاست نشرات وزارت دفاع ملی، 1359

- کارمل، ببرک، به سوی جامعه ی نوین، کابل: مؤسسه ی نشراتی ح.د.خ.ا، 1363

- کارمل، ببرک، تحکیم حزب و پیوند آن با خلق، کابل: مؤسسه ی نشراتی ح.د.خ.ا، 1360ـ  1361

- کانت، ایمانوئل، نقد عقل محض، ترجمه ی بهروز نظری، تهران: ققنوس، 1394

- کاویانی، نجم الدین، اساسات ساختار حزب، بی جا، 1361

- کرش، کارل، اجتماعی سازی چیست؟ برنامه ای برای سوسیالیسم عملی، ترجمه ی دلشاد عبادی، نشر انترنتی: 

بازنشر کتابخانه ی گرایش مارکسی

- کشتمند، سلطان علی، یادداشت های سیاسی و رویدادهای تاریخی، قم: نشر احسان، 2002



یا سوسیالیسم یا توحش  772773  یا سوسیالیسم یا توحش

- کنفیلد، رابرت، افغانستان در مطبوعات، سال چهارم، شماره ی 11، 1368

- کوردووز و دیه گو و هاریسون، سلیگ اس، پشت پرده ی افغانستان، ترجمه ی اسدالله شفایی، تهران: الهدی، 1379

- گرامشی، آنتونیو، ستمبران و ستمگران و ده مقاله ی دیگر، ترجمه ی وارتان میکائیلیان، تهران: 1360

- گفت وگوی پروبلماتیکا با کمال خسـروی، درباره ی نقد مارکسـی و ماتریالیسـم پراتیکی، نشـر انترنتی: بازنشر 

کتابخانه ی گرایش مارکسی

- گیوستوزی، آنتونیو، افغانستان؛ جنگ، سیاست و جامعه، ترجمه ی اسدالله شفایی، تهران: نشر عرفان، 1386 

- الیق، سلیمان، مختصری درباره ی قبایل پشتون، کابل: آکادمی علوم جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان، 1365

- لمتون، آن کاترین سواین فورد، مالک و زارع در ایران، ، ترجمه ی منوچهر امیری، تهران: شرکت انتشارات علمی 

و فرهنگی، چ پنجم 1393

- لنین، و. ا، امپریالیسم باالترین مرحله ی سرمایه داری، اداره ی نشریات مسکو: 1949

- لنین، و. ا، درباره ی دیالکتیک، ترجمه ی حسن مرتضوی، تهران: روزبهان، 1392

- لنین، و. ا، دفترهای فلسفی )دفترهای هگل(، ترجمه ی حسن مرتضوی، تهران: روزبهان، 1392

- لنین، و. ا، دولت و انقالب؛ آموزش مارکسیسم درباره ی دولت و وظایف پرولتاریا در انقالب، ترجمه ی محمد 

پورهرمزان، بازنشر کتابخانه ی گرایش مارکسی، 1974

- لنیـن، و. ا، ماتریالیسـم و امپریوکریتیسیسـم، بازبینـی غالم رضا پرتوی، هامبورگ: هیئت تحریریه ی مؤسسـه ی 

مطبوعاتی آسیا، 2010

- لنین، و. ا، مقدمه ای بر مارکس و انگلس، ترجمه ی فروزان گنجی زاده، تهران: نشر چشمه، 1396

- لوکاچ، جورج، تاریخ و آگاهی طبقاتی، ترجمه ی محمدجعفر پاینده، تهران: نشر تجربه، 1377

- لویه جرگه ی جمهوری دموکراتیک افغانستان، کابل: مطبعه ی دولتی، 1364

- مارکس و دیگران، درباره ی سـازمان های کارگری: شـورا، سـندیکا، کمیته ی کارگاهـی و تعاونی های کارگری، 

ترجمه ی م. مانی، نشر انترنتی: تندر، 1359 

- مارکس، کارل و انگلس، فریدریش، ایدئولوژی آلمانی، ترجمه ی تیرداد نیکی، تهران: شرکت پژوهشی پیام پیروز، 

1377

- مارکس، کارل و انگلس، فریدریش، مانیفست کمونیست، ترجمه ی مسعود صابری، تهران: طالیه پرسو، 1392

- مارکس، کارل، اسناد انترناسیونال اول، ترجمه ی بیژن، نشر انترنتی: اتحادیه ی کمونیست ها، 1380

- مارکس، کارل، دست نوشته های اقتصادی و فلسفی )1844(، ترجمه ی حسن مرتضوی، تهران: نشر آگه، 1381 

- مارکس، کارل، سرمایه، ترجمه ی حسن مرتضوی، تهران: الهیتا، 1394، ج نخست

- مارکس، کارل، صورتبندی اقتصادی پیشاسرمایه داری، ترجمه ی خ. پارسا، نشر انترنتی: بی تا

- مارکس، کارل، فقر فلسفه، بازنویسی یاشار آذری، نشر انترنتی: نشر کارگری سوسیالیستی، 1384

- مارکس، کارل، مزد، بها و سود، ترجمه ی احمد قاسمی، نشر انترنتی: انتشارات حزب کار ایران )توفان(، 1383

- مارکس، کارل، نظری کلی بر کتاب دولت گرایی و آنارشی باکونین، ترجمه ی سهراب شباهنگ، نشر انترنتی: بی تا

- مبلغ، اسماعیل، دین تریاک نیست، تهران: ارگان نشراتی سیدجمال الدین حسینی، 1363

- مجله ی اقتصاد، شماره ی دوم، 1310

- مجله ی ژوندون، کابل: ریاست اطالعات و کلتور، سال 31، شماره ی 33، 1358

- مجله ی ژوندون، کابل: ریاست اطالعات و کلتور، سال 31، شماره ی 39 تا 46، 1358

- مجله ی ژوندون، کابل: ریاست اطالعات و کلتور، سال 32، شماره ی 6 و 7، 1359

- مجله ی ژوندون، کابل: وزارت اطالعات و کلتور، سال 32، شماره ی 9، 1359

- مجله ی کابل، کابل: مطبعه ی پشتو تولنه، شماره های 368 )1333( و 440 )1336(.

- مجله ی کابل، کابل: مطبعه ی پشتو تولنه، شماره ی263 و 264، 1329

- مجموعه ی 9 تفسیر، حزب کمونیست چین، تکثیر حزب مائوئیست کمونیست افغانستان، بی تا

- محمدزایی، گل محمد، رسـال های در باب اخالق حمیده ی ارباب دین و دولت، تحفه الملوک، کابل: مطبعه ی 

دارالسلطنه، 1312 ق

- محمدزایی، گل محمد، رسـال های در باب قواعد مسـلمانی و دینداری و حقوق شناسی، رساله ی موعظه، کابل: 

مطبعه ی دارالسلطنه، 1310 ق

- مرامنامه و صورت تدویر مجلس جمعیت العلمای افغانستان، کابل: مطبعه ی عمومی سرکاری، 1308 

- معلومات احصائیوی افغانسـتان )1352ـ  1354(، صدارت عظمی، کابل: اداره ی مرکز احصائیه ی افغانسـتان، 

 1355

- مواد و اسناد کنفرانس سراسری ح.د.خ.ا درباره ی مصالحه ی ملی، کابل: مطبعه ی دولتی، 1366

- موزیم منزل رهبر کبیر خلق، کابل: وزارت اطالعات و کلتور، 1358

- موالیی، جنرال میراحمد، خاطرات و تاریخ، تهران: هوای رضا، 1381

- موللی، کرامت، مبانی روانکاوی فرویدـ  لکان، تهران: نی، 1390

- مهربان، عبدالله، تاریخ شورا در افغانستان، کابل: مجلس سنای شورای ملی جمهوری افغانستان، 1368

- میرباقر، رسال های در باب ترغیب به جهاد، کلمات امیرالبالد فی الترغیب الی الجهاد، کابل: مطبعه ی دارالسلطنه، 

1304 ق

- میهنـ  ارگان نشراتی سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان )سازا(، شماره ی 1، سال اول، 1367

- میهنـ  ارگان نشراتی سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان )سازا(، شماره ی 8، سال دوم، 1368

- میهنـ  ارگان نشراتی سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان )سازا(، شماره ی 2، سال اول، 1367

- میهنـ  ارگان نشراتی سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان )سازا(، شماره ی 4، سال اول، 1367

- میهنـ  ارگان نشراتی سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان )سازا(، شماره ی 11، سال دوم، 1368

- میهنـ  ارگان نشراتی سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان )سازا(، شماره ی 32، سال چهارم، 1370

- نار، احمد، استراتژی و تاکتیک در اسالم، ترجمه ی ع. ابوطارق، ناشر: انجینر احمدشاه احمدزی، 1362 

- نشریه ی علم در خدمت مردم، کابل: نشر پوهنتون کابل، 1361

- نشریه ی وطن، سال اول، شماره ی 1، 8 حمل 1330

- نشریه ی وطن، سال اول، شماره ی 24، 6 سنبله 1330
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- نشریه ی وطن، سال اول، شماره ی 42، 12 جدی 1330

- نشریه ی وطن، سال اول، شماره ی 47، 18 دلو 1330

- نشریه ی وطن، سال اول، شماره ی 5، 29 حمل 1330

- نشریه ی وطن، سال اول، شماره ی 3، 15 حمل 1330 

- نظرزاده، زندگی نوین، بی جا، 1357 

- وبر، ماکس، اخالق پروتسـتانی و روح سـرمایه داری، ترجمه ی عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، 

تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1385 

- وزیر، وارث محمد، قبایل مرز شرقی و سرنوشت افغانستان، ترجمه ی غرزی الیق، کابل: انتشارات خیام، 1392

- وودراف، نخستین دموکراسی؛ چالش اندیشه ای از دوران باستان، ترجمه ی بهزاد قادری و سمانه فرهادی، تهران: 

بیدگل، 1398   

- هالیدی، فرد، انقالب در افغانستان، ترجمه ی ع. اسعد، تهران: نشر نیاز، 1359

- هلر، شارون، دانشنامه ی فروید، ترجمه ی مجتبی پردل، تهران: ترانه، 1389

- یک درک پایه ای از حزب کمونیست چین، نشر انترنتی: اتحادیه ی کمونیست های ایران، 1369   
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