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صد سال از انقالب سوسیالیستی اکتبر، به عنوان 

ترین وقایع قرن  یکی از مهمترین و برجسته

نقالب اکتبر از منظر طبقۀ رد. اگذ بیستم می

کارگر و پیشروان سوسیالیست آن و همۀ 

خواه همچنان سمبل مبارزه برای  بشریت آزادی

آزادی، برابری و برپایی جامعۀ سوسیالیستی و 

 !ری، حکومت کارگریبآزادی، برا

نماد و تجلی آرمان رهایی انسان از مناسبات 

-سدۀ بیستم و همدر داری  استثمارگرانۀ سرمایه

ی به پیشواز امروز در حال .چنین امروز است

- صدمین سال پیروزی انقالب کارگری اکتبر می

 حیات وداری برای تداوم  رویم که نظام سرمایه

نابرابری و جنگ و  ،فقر، محنت شسلطۀ خونبار

 سخن سردبير:
 

 

 در این شماره:
 

با فهیم  "سوسیالیسم کارگری"مصاحبه 

 آزاد
 

انقالب کارگری اکتوبر بخشی از تاریخ 

گذشته نیست، بلکه به آینده ربط دارد 

 

 

 به مناسبت صد ساله گى انقالب اکتبر

 

در بزرگداشت از صدمین سال انقالب 

 اکتبر

به مناسبت بیست و پنجم نوامبر روز 

جهانی منع خشونت بر علیۀ زنان 

الیت حزبِ وطنِ جبار مکثى بر اعالمِ فع

 قهرمان !

 کارگری های سوسیالیست سازمان یۀمالعا

 سالروز صدمین مناسبت به افغانستان

 کتبرا سوسیالیستی انقالب
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 .فریندآ فاجعه می

ن و ادر صدمین سالگرد انقالب اکتبر مدافع

و وسیعی  مخالفان این انقالب به طور گسترده

نموده و این سلسله  راجع به آن ابراز نظر

همچنان ادامه دارد. در افغانستان نیز در مورد 

آن از مدافعان راستین  اتاثرانقالب اکتبر و 

های انقالب سوسیالیستی اکتبر تا رسانه آرمان

 – های دست راستی و چپ بورژوا

ابراز  یدر اشکال متضاد و متنوع ناسیونالیست

یست ناسیونال -های بورژوانظر نموده اند؛ چپ

های این ربطی به آرمان دنیای واقعیکه در 

در گذشته و با وجودی که انقالب نداشته 

شان را منبعث از  هایآرمانها و سیاست

می شمردند و آن های آرمان و انقالب اکتبر

وبیدند، ک را به سینه می اش گی سنگ نماینده

مت و بر ذدر م ،نادمین فِامروزه در صَ

ه زانوی ارتجاع شمردن مضرات آن زانو ب

. خالصه کنند می دادخواهیاسالمی نشسته و 

همه مشغول بررسی تأثیرات عظیم و تاریخی 

داری و  سرمایه .این انقالب هستند

ها و مفسرینش سه دهه قبل با ایدئولوگ

زعم شان  هفروپاشی سوسیالیسم بورژوائی ب

به تابوت آرمانخواهی  را آخرین میخ

ن تاریخ را جار و پایا هسوسیالیستی کوبید

 زدند. 

داری در  بحران ساختاری و العالج سرمایه

ضمن گستردن دامن فقر و محنت مزمن و 

تباهی و فالکت اقتصادی، میلیتاریسم و بحران 

به فزایندۀ اکولوژیک که دارد حیات بشر را 

، هیوالی مذهب و می کندقطع تهدید  طور

ناسیونایسم را نیز به جان بشریت رها کرده 

در شرایط مشخص سرمایه داری . است

 های آنانقالب کارگری اکتبر و آرمان ،معاصر

بیشتر از هر زمان دیگری نوید بخش رهایی کامل 

سرمایه  طبقاتی نظام بربریت و انسان از مصائب

های است. مدعیان، کارگزاران و ایدئولوگداری 

پسا "دادند که در فردای نظام کاپیتالیستی نوید می

داری  بالمنازع سرمایهبه اعتبار سلطۀ و  "کمونیسم

که  چنان ،بازار آزاد، بهشت موعود فرا خواهد رسید

، نظام سرمایه داری رفتمی د و انتظارشمعلوم 

 ظرفیت ضدانسانی اش در ویرانگری و توحش را به

-و اکنون دیده می ،صورت بشریت استفراغ نمود

چه به  "تهدید کمونیسم"جهان در فقدان شود که 

وصف ناپذیری نسبت به گذشته  بربریت و توحشِ

 .ه استدچار گشت

در افغانستان مردم زحمتکش بیشتر از چهار دهه 

ند. می شواست که در اشکال متنوعی سالخی 

اری دولتی سرمایه داری بازار در رقابت با سرمایه د

بلوک شرق، بلوکی که بر بستر شکست انقالب 

خودش را کارگری اکتبر شکل گرفت و به ناحق 

دانست، چهل سال  انقالب می آنهای وارث آرمان

آزگار جنگ و ارتجاع زایید و مدنیت و انسانیت را 

در این جغرافیا به نیستی و تباهی کشاند. این غایله 

امروز پانزده سال و اندی پس از اشغال در اشکال و 

تری از طبقۀ کارگر و از مردم قربانی  ابعاد وحشیانه

ترین ر امروز خوش خیالترین و متوهمیرد. دیگگ یم

اشخاص هم چشم امیدی به اصالح و بهبود وضع 

را اری حاکم سرمایه دارچوب نظام هموجود در چ

ندارند. واقعیت انکار ناپذیر شکست پروژه های 

امپریالیستی در شکل دادن به یک نظام متعارف در 

پردازی های سران و کارگزاران افغانستان، خیال

وشالی و حامیان جهانی شان را به سراب حاکمیت پ

این خود امید و تصور یک آیندۀ  ،مبدل نموده است

روشن و عاری از خشونت و جنگ را در 

 چهارچوب مناسبات حاکم در مردم کشته است.

آن خوش بینی ساده انگارانه یی که در دهۀ نود 

پس از فروپاشی بلوک شرق در جهان شکل 

سلطۀ جز  ،انستانگرفت، حاصلش برای مردم افغ

باورهای عصر با غایت جنایت پیشه  هنیروهای ب

جنبش اسالم سیاسی و ناسیونالیسم ) حجری

اری سرمایه داین یاران و متحدان  (تباری -قومی

بود. با فروپاشی نجنگ سرد  دورانِ بازار آزاد در

بلوک شرق و سپس زانو زدن و تسلیمی حاکمیت 

تان در یک حزب دموکراتیک خلق، جامعۀ افغانس

شکل دهشتناکی به عصر حجر رجعت داده شد؛ 

برقراری سلطۀ بالمنازع اقتصاد بازار و دموکراسی 

و فردگرایی در بقیۀ جهان هرچند وسوسه بر انگیز 

 زد که شده بود و به این توهم در اذهان دامن می

ی با سعادت و آسایش و رفاه گ هزند گویا

ممکن و  همگانی در پرتو مناسبات کاپیتالیستی

های میسر است، اما دیری نگذشت که واقعیت

ی کاپیتالیسم و گ هپوسید ،سرسخت و عریان

ظرفیت ویرانگر اش در به نیستی کشاندن بشریت 

اری در سرمایه دان بر مال ساخت. گ را به همه

 خویشظرفیت و پتانسیل زمینه ها  وهمۀ اشکال 

ار بست تا خودش را حد نهایی پیشرفت و ک هرا ب

ترین مدل جا بزند، اما کامل و بهترین و مطلوبت

نظام سرمایه ذات پر تناقض و بی افقی مطلق 

امر فراتر رفتن از آن را به عنوان یک افق و  داری،

امکان مطلوب در مقابل جامعه قرار داده است. 

این افق و این امکان مطلوب چیزی نیست جز افق 

کتبر و آرمان سوسیالیسم که با انقالب کارگری ا

 د. می شوتداعی 

اری در سرمایه دهای نظام تناقضات و بن بست

 جامعۀ افغانستان که در آن نیروهای سیاه و

۳ادامه در صفحه    

 



 

  

         

 
ارتجاعی به یمن حمایت بیدریغ کاپیتالیسم  

ها بر حیات و جهانی و حضور میلیتاریستی آن

سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم 

-مسلط اند چنان عیان است که همزمان می

 بست ینۀ تمام نمای تنقاضات و بنیتواند آ

اری سرمایه دی سیستم در کل باشد. نظام ها

رد کننده یی در چنان تناقضات الینحل و خُ

جز تشدید فقر،  هگرفتار است که راه حلی ب

تباهی و تداوم جنگ ندارد. راه بیرون رفت از 

ا، ه وضعیت کنونی و حل همۀ این ناهنجاری

طریق نفی وضعیت فقر و محنت تنها از 

 و اقتصادی نظام موجود و برچیدن کلیت این

 نظام و پوشالی رژیم. بس و است میسر سیاسی

 و اشغالگر نیروهای نیزۀ سر به اتکا با حاکم

 در همچنین و هاآن مالی و مادی حمایت

گی سیاسی و تشکیالتی  آماده غیاب

کارگران و سایر طبقات و اقشار زحمتکش 

ت است. تداوم وضعیت قادر به ادامۀ حیا

کنونی یعنی تداوم فقر، فالکت، بی حقوقی، 

ناامنی، جنگ و جوالن هرچه بیشتر نیروهای 

ارتجاعی و سلطۀ عقائد و آرأ و افکار قرون 

 وسطائی و ضدزن.

صد سال پس از پیروزی انقالب اکتبر، جهان 

همچنان به اکتبر دیگری و برای تحقق 

ارد. انقالب های سوسیالیستی آن، نیاز دآرمان

تاریخ  هایترین رویداداکتبر یکی از درخشان

است. صدمین سالروز انقالب کارگری  بشر

داریم و به سهم خود برای  اکتبر را گرامی می

بخش  های رهائیبه حقیقت پیوستن آرمان

و تحقق آن را  می نما ییمآن تالش و مبارزه 

سازمانیابی و سرانجام به  ،فقط از طریق تحزب

ن آمدن طبقۀ کارگر در جدال بر سر میدا

تعیین تکلیف قطعی قدرت سیاسی ممکن و میسر 

های از این منظر انقالب اکتبر و آرمان دانیم. می

 .بخش آن همچنان زنده و نوید دهنده است رهایی

ساخت که خود در درازمدت زمینه ساز 

 فردى دیکتاتورى بالخره به دیکتاتورى حزبى و

 دهه سه از بیش به استالین بالمنازع قدرت و

 ضد تحوالت این محصول. منجرگردید

 اخراج خونین، هاى سرکوب اوجِ مارکسیستى

 رهبران و ها کمونیست نفری هزار هزار هاى

 کارِ هاى واردوگاه ها تبعید حزب، از کارگرى

یشمار و این همه ام هاى بوإعد شکنجه اجبارى،

و  لنینیسم-، انقالب، مارکسیسمزیر نام کمونیسم

صورت گرفت. سانترالیسم حزبى  ،منافع کارگران

 و حزب داخل در غازآ در خفقان فضاى غازگرِآ

 و بسته جامعهٌ حیثه ب شوروى ۀجامع در بعداً

 گونههر و سیاسى هاى زادىآ تمام محروم از

 اهداف تمام ترتیب بدین. گشت انتقاد و اعتراض

همین  انسانى انقالب به فراموشى سپرده شد و

پیاده ساختنِ چنین کمونیسمى در  رهبرى و ۀشیو

شار حزب کمونیستِ استالینیستى سراسر جهان با ف

ک روش و رویکرد به یک مُد سیاسى و ی

  تفسیر و اشاعه داده شد.  مارکسیستى تعبیر،

 

 

 

 سرمایه داریشده از استثمار  رهاطبقۀکارگر بحیث 

، سرمایه داری جدید دولتىبا جانشین شدن نوعى از 

بمیان نیامد وچرخهٌ ستم استثمارى در وجود  ریتغی

 طبقۀنام خود به اصطالح کارگری و تحت دولتِ 

 ۀلأمس بدین ترتیب کرار شد. وکارگر دوباره ت

 لغو از عبارت که سوسیالیستى انقالب اساسى

 دیگرى هاى قشر نتیجتاً و نشد حل  است کارمزدى

 طبقۀ، جاى رهبرى هاو تکنوکرات ها حزبى نامه ب

کارگر را پُر کردند که زمینه ساز دوامِ سناریوى 

 نامه ب اما شوروى سرمایه داری دولتىحکومت 

 متمادى سال ها ده براى کارگر قۀطب و کمونیسم

 .گردید

سقوط قدرت شوراهاى کارگرى عروج قدرت  

سیاسى حزب کمونیست در شوروى را فراهم 



 

  

       

 

 

 رفقا ، دوستان !

قبل از همه تشریف آوری شما را در برنامۀ 

تجلیل از یکصدمین سالگرد انقالب کارگری 

اکتوبر ، که یکی از بزرگترین و 

تأثیرگذارترین پدیده های اجتماعی قرن 

گویم.  یستم هست، صمیمانه خیر مقدم میب

این برمانه جهت تجلیل از انقالب کارگری 

 اکتوبر تهیه دیده شده است.

بی تردید نظرات متفاوتی در رابطه با انقالب 

اکتوبر، پیروزی، سیر تکامل، دالیل شکست 

و عدم موفقیت آن در پیاده کردن اهداف 

پرولتاریای انقالبی، یعنی ایجاد جامعه 

یالیستی که در آن بهره کشی انسان از سوس

انسان و انباشت سرمایه در دست مشتی از 

سرمایه داران میسر نباشد، وجود دارد. اهمیت 

این اختالف دیدگاه ها عمدتاً بر سر گذشتۀ 

انقالب نیست. آنچه که واکنش هیستریک 

حاکمان کشور های سرمایه داری را علیه 

آنها از  انقالب اکتوبر بر می انگیزد، ترس

است  وقوع مجدد انقالب دیگری

موجودیت بالقوۀ آن در تمام گسترۀ  که

قدرت آنها بالفعل وجود داشته و در فریاد 

خشم هر ستم دیده یی که قربانی و محصول 

این نظام هست، منعکس می گردد. ترس 

ها از وقوع انقالب اکتوبر دیگری است  آن

 که با وجود تأکید برشکست آن، میدانند که

تواند آرمانهای سوسیالیستی آن یک بار  می

 دیگر تحقق یابد.

چون آنها از میکانیزم عمل سرمایه داری و  

پارادوکس های نهفته در میکانیسم سیستم اقتصادی 

حاکم به خوبی آگاه هستند و می دانند که حرص 

کسب سود بیشتر همزمان با پایین آوردن قدرت 

زاست و می  خرید کارگر، به صورت بالقوه بحران

را ایجاد نماید که در اکتوبر  تواند همان شرایطی

موجب انقالب کارگری در روسیه گردید.  ١٩١٧

این هم روشن است که انقالب نه ناشی از ارادۀ 

فردی و محصول فکر این یا آن رهبر بلکه حاصل 

جدال واقعی طبقات متخاصم اجتماعی و شرایطی 

اعمال اراده  است که در آن طبقات حاکم ناتوان از

و قدرت و طبقات محروم هم حاضر به تمکین و 

تحمل وضعیتی که بر آنها تحمیل می گردد، نیستند. 

این زنده گی نکبت بار انسانها و نا برابری عظیم میان 

افراد در جوامع طبقاتی است که انقالب را می 

آن شرایط انقالبی نقش  رهبران در تشخیص طلبد.

و حزب بلشویک به درستی  دارند. آنگونه که لنین

تشخیص دادند که عامل عمدۀ فقر و نکبت در 

جامعه روسیه آن زمان نه نفس جنگ، که آن نیز 

حاصل جدال بورژوازی جهانی برای تقسیم جهان و 

بسط حوزۀ نفوذ شان بود، بلکه بحران کاپیتالیسم 

جهانی و سیستم سیاسی امپریالیستی بود، که با به زیر 

 می توانست پاسخ بگیرد. کشیدن آن سیستم

همین ترس موجب می شود که سرمایه داری با 

استفاده از همۀ امکانات تبلیغی، از رادیو، تلویزیون، 

سینما، بلند گو های مساجد و کلیسا ها، همواره 

تالش می کند خشونت، سرکوبگری، استفاده از 

جبر، ایجاد جامعه توتالیتر و خاکستری از آن نوعی 

تحت سیطرۀ استالین و خلف او بود که در شوروی 

را به عنوان اهداف و نتایج انقالب سوسیالیستی جا 

بزنند. رهبران بورژوازی در حالی از کاربرد 

خشونت در انقالب اکتوبر انتقاد می کنند، که 

خود با ماشین عظیم جنگی شان، زنده گی هزاران 

هزار انسان را در سراسر زمین به یغما برده و در 

قابت های سیاسی شان، با تکیه بر صحنۀ ر

تمام باشنده گان کوریای  امکانات رزمی شان

 شمالی را به نابودی تهدید می کنند.

سراسر تاریخ سرمایه داری بر وارونه نشان دادن 

واقعیت ها استوار است. آنجا که از آزادی می 

گویند، آزادی عمل خود شان، آزادی کسب 

آنهاست. به  ثروت بیشتر و کسب منفعت مد نظر

کارگر را در فروش نیروی  "آزادی"عنوان نمونه 

کارش در مناسبات سرمایه داری در نظر بگیریم. 

در هیچ قانون دولت های سرمایه داری این حق 

آزادی نفی نشده است. اما در عمل زمانی که 

یک کارگر از سر ناگزیری و برای کسب حد اقل 

می  امکانات معیشت پای قرار داد کار امضاء

گذارد، با پذیرش شرایط کار و تعیین مقدار 

حقوق، عمآل در انقیاد بودنش را می پذیرد. 

کارگر آزاد است کار نکند، اما شرایط حاکم در 

جامعه به گونه یی است که برای او حق انتخاب 

دیگری را نمی دهد. روشن است یک کارگر به 

میل خودش حاضر نیست بابت فقط کسری از 

ا که به فروش رسانیده مزد بگیرد. نیروی کارش ر

ولی امضای قرار داد کار، آزادی کارگر برای 

دریافت حقوق بخشی از نیروی کارش را که 

ارزش اضافه خلق می کند از او می گیرد. زیرا 

قانونی که سخن از آزادی حق انتخاب کارگر می 

گوید، ملکیت صاحب کار را به ثروت تولید شده 

متن سخنرانی آتیال مهربان در مراسم بزرگداشت از انقالب کارگری اکتبر

 ١۲ادامه در صفحه 



 

 

 

       

 

 :سوسیالیسم کارگری

کارِ "در مطلبی زیر عنوانِ  "سازمان انقالبى"

از جمله به  "انقالبى وغیرِ انقالبى دموکراتیکِ

هاى کارگرى اشاراتى نموده سازمان سوسیالیست

لطفاً اول واضح بسازید که این سازمان در . است

صف چپ افغانستان چه جایگاهى دارد و دوم 

اتهاماتیکه بر موضع کارِ دموکراتیک سازمان 

هاى کارگرى حواله کرده است ریشه سوسیالیست

مثال در مطلب یاد شده آمده . ارددر چه تبیینى د

... دیدگاه مارکسیزم علنی و در عین "است که 

زمان تنزل کار دموکراتیک تا سطح کار و فعالیت 

این دیدگاه  (١).و مطالبات جامعۀ مدنی است

های سازمان سوسیالیست" گردد بهبر می عمدتاً

فعالین " و افرادی به نام "کارگری افغانستان

متأسفانه هر دو به بیماری بد که  "سوسیالیست

 ."پدانتیزم دچار هستند

 :فهیم آزاد

بهتر است در آغاز تذکر بدهم که اینجا و در این 

ظرفیت قرار نیست به مسائل متعددی که در این 

مطلب و مطالب دیگری از جانب این جریان و 

 -چپ بورژوا ۀهای دیگری از این نهلجریان

و مواضع نظری  ناسیونالیست، نسبت به سازمان ما

و سیاسی اش پرداخته شده است، بپردازیم. 

نخست اینکه ما سالها پیش مبانی تئوریک و 

دستگاه اعتقادی مسلط بر این چپ را با تمام 

ظرایف آن از زاویه تبیین و درک سوسیالیسم 

کارگری به کنکاش گرفته و نقد کرده ایم. نشریه 

عصرجدید قبل از ایجاد و اعالم موجودیت 

های کارگری سی سازمان سوسیالیستسیا

افغانستان این مأمول را با دقت تمام انجام داده 

است. بناءً نقد ما به هر دو نهله چپ پوپولیست 

مکتوب و قابل دسترس است، مهمتر از آن 

پراتیک سیاسی و جایگاهی که این نیروها در متن 

مبارزات سیاسی طی بیشتر از چهار دهه احراز کرده اند و 

ربط بودن ها، خود گواه روشنی بر بیل آن سیاستحاص

این جریان ها به امر مبارزه و جدال طبقات زحمتکش و 

 در رأس آن طبقۀ کارگر است. 

که بر  نمایماما در مورد بخش نخست پرسش باید عرض 

اساس نشرات منتشر شده و اطالعیه های صادر شده از 

یکی  "انسازمان انقالبی افغانست"جانب این تشکیالت، 

-می "سازمان رهایی افغانستان"از شاخه های منشعب از

به فعالیت  "گروه پیشگام"باشد که در آغاز تحت عنوان 

اعالم  "سازمان انقالبی"به نام ١۳٨٧پرداخته و سال 

گونه که در آغاز اشاره موجودیت نموده است. همان

متعلق به یکی از نهله های  "سازمان انقالبی افغانستان"شد

سیالیسم خلقی و بورژوایی در افغانستان است که از سو

بر مبنای آنچه که در  (سازمان رهایی)سازمان مادر

به مناسبت اولین سالگرد  ١۳٨٨اعالمیه یی در سال 

... در مقابله با انحرافات سازمان "شده،  تأسیس آن نوشته

داری جهانی و پشت کردن  در مغازله با سرمایهرهایی که 

انقالب پرولتاریایی با پا گذاشتن بر  رهبران آن به

و گور رهبران شهید آن که وجدان سازمان را  ایدئولوژی

حرکت موهوم، )آزردند، با چهار اختالف اساسی

جویی از سازمان  سانترالیزم استبدادی، انجوایزم و استفاده

، انفصال و اعالم موجودیت نموده است. البته "(ای پایه

طلبد غ و فهم فوق العاده تیزی میباید اذعان نمایم که نبو

که پس از بیشتر از چهار دهه فعالیت و جان فشانی برای 

برپایی جمهوری تحقق سیاست های راست و ارتجاعی، 

پشت "و  "داری جهانی مغازله با سرمایه"و اسالمی

کردن ... به انقالب پرولتاریایی با پا گذاشتن بر 

رسیده اند. باید  ، به این درک و جایگاه"... ایدئولوژی

های این جریان احسنت گفت و "تئوریسین"به رهبران و 

 به درایت شان رشک برد.

این سازمان همانطور که گفته شد از مشتقات چپ 

ناسیونالیست است که  -پوپولیست و یک جریان بورژوا

به لحاظ نظری به جنبش مائوئیستی تعلق دارد. با وجود 

کیشان دیگرش، مانند همادعای بلند باال، این سازمان 

یک جریان حاشیه یی و بی افق است که در خلسۀ 

و مقبول خاطر قرار گرفتن از  "جنگ خلق"برپایی 

به عنوان متحد طبیعی، روز  "بورژوازی ملی"جانب 

که همۀ فعاالن سیاسی  نهوگنماید. همان شماری می

سازمان رهایی ) رچپ اطالع دارند سازمان ماد

نظری و پذیرش  -لیل مواضع سیاسیبه د (افغانستان

تئوری سه جهان، حتی در جمع بقایای بازمانده از 

ها( نیز خودی جریان دموکراتیک نوین )شعله یی

 "ریویزیونیست"شد و آن را یک جریان  پنداشته نمی

 "سازمان انقالبی"خواندند. در عین حال که  می

گسست اش را از سازمان مادر بر مبنای چهار اختالف 

اساسی، که از نظر ما بلحاظ جنبشی و سنت فکری و 

طبقاتی هیچ اختالف پایه  -مهمتر از آن تعلق اجتماعی

دارد به رهبران و  یی با هم دیگر ندارند، اعالم می

تئوریسین های پیشین و سیاست های ارتجاعی، که 

محصول تفکر و پراتیک آنها بودند، هنوز هم اعالم 

کالم این سازمان در  نماید. خالصه وفاداری می

استراتژی سیاسی و تعلق طبقاتی مانند اسالفش یک 

جریان پوپولیست و متعلق به جرگۀ چپ بورژوایی 

 است.

جا دارد که متذکر شوم که سازمان ما به دلیل مواضع 

ناپذیرش در دفاع از ارتدکسی  رادیکال و تخفیف

آن و همچنین به دلیل نقد  مبانیمارکسیسم و حقانیت 

ح مبانی نظری و پراتیک سیاسی چپ پوپولیست صری

و سوسیالیست های بورژوایی بارها مورد هجوم و 

یف های متنوعی از این جنبش قرار طگری هوچی

های زیادی شنیده است. داشته و ناسزاها و دشنام

سازمان انقالبی سرقافلۀ این هجمه و فحاشی و هتاکی 

انتهای این سازمان در  در مورد سازمان ما نیست، این

 است. پیشتر از این "تازه وارد"صف قرار دارد و 
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که این آقایون تا  (سازمان مادر) سازمان رهایی 

- شمار می هچندان دور فعال و کادر آن ب هروزگار ن

های مائوئیست و رفتند، با همراهی سایر جریان

تر به مصاف هیستریکتر و فحاش "عمدتاً مائوئیست"

ا سازمان ما از مشارکت در ماراتون با ما آمده اند. ام

فحاشی و تهمت و افترا زنی این جریان ها که فکر 

کنند جدل و نقد نظری همین است، تبری جسته می

است؛ سنت جنبش ما این نبوده و نیست، ما مواضع 

های تئوریک این جریان ها را مستند سیاسی و دیگاه

اضع و و متین نقد کرده ایم و از چنین نقدی نیز بر مو

 هیم. اما این جریان ها بکن نظرات مان استقبال می

جای تحلیل تاریخی و مستند مواضع سیاسی و مبانی 

های ساده انگارانه، نظری سازمان ما، مشغول قضاوت

کنند که  یی و دور از واقعیت هستند. فکر می کلیشه

گویی توانند در مقام پاسخ با حربۀ جعل و تزویر می

ام شده از جانب ما برآیند. سازمان به نقدهای انج

های کارگری از ارزیابی واقع بینانه، سوسیالیست

مستدل ، مستند و تاریخی مواضع اش هیچ هراسی 

 نداشته و ندارد. 

ها فوق به آن در افقی که یی و بی حاشیه یهاجریان

های سازمان سوسیالیست با اشاره شد در مخالفت

 نظر اظهار آن اسىسی - تئوریک و مواضع کارگری

که تنها شامل سازمان انقالبی و سازمان  اند نموده

شوند، بل مدتی است که شاخه های  رهایی نمی

متعددی از چپ بورژوایی و پوپولیست در مقام 

از آنجا که اختالف و تمایز  از ما برآمده اند. "نقد"

ما با سوسیالیسم غیرکارگری، فئودالی و بورژوایی 

ز مبانی تئوریک نیست، بلکه تعلق فقط بر سر تمای

طبقاتی و سنت فکری و جنبشی متفاوت  -اجتماعی

سیاسی  ۀما را به عنوان دو جنبش و دو سنت در مبارز

 ۀدهد؛ ما واژ در دو صف متعارض و متضاد قرار می

سوسیالیسم بورژوایی و ارتجاعی در مورد این جریان 

 نمی ها را به عنوان یک فحش سیاسی به کار نبرده و

بریم، بلکه در زمین واقعیت و در جدال طبقاتی این 

- نیروها در صف ارتجاع بورژوایی قرار گرفته و می

چپ  حمالت خصمانۀ این به گیرند. بناءً پاسخگویى

یف گسترده طناسیونالیست که -پوپولیست و بورژوا

 به ها،این اثباتى نظرات نقد یی را تشکیل می دهد، و

برای ما نداشته و  یرو درخو خاص جایگاه من نظر

ها ناالزم باشد، نه به ندارد؛ نه این که پرداختن به این

ها را انکار نمائیم، این دلیل که موجودیت سیاسی این

بلکه اجتماعاً این نیروها به عنوان یک نیروی سیاسی 

صاحب مکان و با نفوذ در جامعۀ افغانستان به شمار 

ناسیونالیست در -روند و در نهایت چپ بورژوانمی

های سیاسی بالفعل مسلط پراتیک عمله و فعله جنبش

لیبرال در جامعه هستند، که طبقۀ کارگر -بورژوا

افغانستان و سایر اقشار زحمتکش بالفعل و بالقوه با 

ها طرف اند. اما این روشن است که در شرایط آن

کارگران و  سوسیالیسم ،کنونیآشفته و بحرانی 

یشروی در نبرد جاری و در همۀ سازمان ما برای پ

ند تا هرچه بیشتر نها باید و ناگزیر تالش ک عرصه

شناخت ابژکتیوی از وضعیت سیاسی، از ماهیت و 

های اجتماعی غیرکارگری، از ماهیت ظرفیت جنبش

سیاسی غیرسوسیالیستی و جریان  یو نقش جریان ها

گانه با کار و مبارزه طبقۀ چپ بورژوایی و بی یها

 ر، از آن میان این نیروها داشته باشد. کارگ

 مائوئیست دیگر، براى یهاسازمان انقالبی و جریان

نظراتی که خود  و مواضع دلبخواه شان ادعاى اثبات

مواضع و نظرات  شوند، ها با آن تداعی شده و میآن

 به را و ضد علمی و بیگانه با طبقۀ کارگر پوپولیستى

 خود که یى وشالىپ حریف با و دهند یم نسبت ما

 هبا این شیوه و با ب پردازند و یم جدل به اند ساخته

کسب مشروعیت برای  کار برد این شگرد، در صدد

مواضع و نیات سیاسی پوپولیستی خود هستند. این 

حقیقت و جعل مواضع ما، نه  ئۀعمل و شیوه، تخط

کشیدن بحث و جدل  ابتذال سیاسی، بلکه به ۀمبارز

سازمان  که است مدعى انقالبی سازمان نظری است.

دیدگاه مارکسیزم "دچار های کارگریسوسیالیست

کار دموکراتیک ]را[ تا سطح کار و "است و  "علنی

و به  "دهدفعالیت و مطالبات جامعۀ مدنی تنزل می

 ادعاى این است. نویسنده "بیماری بد پدانتیزم دچار"

 بلکه ما، ها و مواضع رسمی  نوشته از نقل با نه را خود

 دادن جلوه مفروض با ونموده  ذهن خود ابداع از

 خواهد به خواننده القا کند. تا می ادعا این صحت

در بیان  این جریان "سیاسى امانتدارى" شاهد جاهمین

-مواضع سیاسی ما، که همه خالف سنت همۀ جریان

های سوسیالیسم بورژایی در افغانستان مکتوب و با 

 هابل دسترس است، هستیم. نگان آن ق هویت نویسنده

تنها این بلکه قیچی کردن و نقل نکاتی از یک متن و 

توان در مورد هر متن و  مبحث مشخص، که می

های آموزگاران  مبحثی، حتی در مورد نوشته

ها را از محتوا و کار برد و آن همارکسیسم، نیز ب

درونمایۀ اصلی شان خالی ساخت، را در مورد ما 

؛  "نقد"سم آن را هم گذاشته اندبکار برده و ا

مقوالت و مفاهیم تئوریک تنها در متن بحثی که به 

روند محتوای واقعی و روشنی دارند. کار می

استخراج و استنتاج دلبخواهی از مفاهیم تئوریک و 

جداکردن شان از متن تحلیلی مشخص، کاری که 

ها در مورد برنامۀ سازمان ما انجام داده اند، به این

 ی تهی کردن این مفاهیم از بار مضمونی ومعن

 

 

 
های سازمان سوسیالیست

کارگری برای آزادی، 

برابری و سوسیالیــسم 

مبارزه می کند، برای 

تقویــت صف آزادی 
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 محتوایی شان و در نتیجه مبتذل ساختن جدال  

این شیوۀ میرزا بنویسی و تئوریک و نظری است. 

و  مخالفیندهد که ما با چه افترا زنی نشان می

به دیگران  که کسانیکه. هستیم روبرو منتقدین

های دهند و بنجل می "کمونیستی"درس اخالق 

که در زمین  یی را رو رفته و خاک گرفته رنگ و

 ، ورشکستهاشواقعیت و پراتیک صاحبان اصلی 

عیان است به عنوان بحث تئوریک ناب  هاآنگی 

از گاوصندوق اعصار بیرون آورده اند تا به عنوان 

 بورژواى محقق یک در حد متاع نو عرضه بدارند،

- یم که نظراتى درست نقل نیز در بگیر مواجب

 . نیستند دار امانت نمایند، "نقد" دخواهن

 هر نقد مستند، مستدل و سیاسى، توان به یکمی

 به اما پرداخت، باشد، تند آن لحن که هم قدر

 گذشته عزم کرده است در که روشنفکرى هذیان

دست به تحریف  کند، گى و اوهام خودش زنده

که در  یی بزند و بر روال سنت فکری و جنبشی

ه و تربیت یافته است دست به آن به بلوغ رسید

 ۀدر مای یی انبان اتهام ببرد و چیزهای

 "فراری"و  "تروتیسکیست و نیمه تروتیسکیست"

کند و یا به ما وغیره را بارمان  "انجوئیست"و 

های آن پرت اتهام این که از جامعه و واقعیت

 "سخاوت"هستیم و شناخت عینی نداریم را با 

 سیاسى ۀبرای خود سرمایزنند، تا از آن  تمام می

دانم با چه پرنسیپی با جریان های از  بسازند، نمی

نظری  ۀاین دست و با این محتوی وارد مجادل

های کارگری طبق سازمان سوسیالیست شد؟؛

سنت پسندیدۀ سوسیالیسم مارکس، سوسیالیسم 

کارگری، برای پای فشردن بر آرمان طبقاتی 

شیوه و سنت خویش نیاز نداشته و ندارد که به 

ناسیونالیست، که سازمان انقالبی و -چپ بورژوا

یف نمود بارز آن در میان نیروها و طبقیۀ این 

جریان ها سیاسی و اجتماعی افغانستان اند، دست 

به شانتاژ و اتهام به مخالفان سیاسی خود بزند. این 

را از پیشروان جنبش سوسیالیستی طبقۀ کارگر 

طبقۀ کارگر تنها با آموخته ایم که راه پیشروی 

حقیقت جویی و حقیقت گویی و رزم طبقاتی در 

شود، نه  های مبارزه هموار می همۀ عرصه

ما این قدر و در حد  ،تحریف حقایق و جعل آنها

 نیستیم. روان نژندها این میرزا بنویس

بر مبنای مبانی نظری مائوئیسم و  که مطالبیدر 

ه همین شکل سوسیالیسم خلقی، سازمان انقالبی و ب

سازمان کارگران افغانستان طی آن به ما پرداخته اند، به ما 

 "مستعمره و نیمه فئودالی"گیرند که جامعۀ  خرده می

خوانیم و خیلی هم حق به  افغانستان را سرمایه داری می

جانب ما را مورد شماتت و سرزنش قرار داده مدعی اند 

ارد بناءً که چون در این جامعه صنایع سنگین وجود ند

کارگری و بر همین اساس بورژوایی هم، البته به استثناء 

و البد  "بورژوازی کمپرادور نوکر امپریالسم غدار"

، این ملکۀ ذهن چپ "بورژوازی ملی"موجودی بنام 

بر اساس این حکم  پوپولیست، وجود عینی ندارد.

، "اکونومیست"گویا ما یک جریان پا در هوا  "عالمانه"

و  "بیماری بد پدانتیزم"به و دچار  "علنیمارکسیست "

 در نهایت در خدمت نیروهای اشغالگر هستیم. این

یی وقیحانه طرز هتصویرپردازی کاذب از سازمان ما، ب

 سطح و سیاسى بلوغ عدم و گی نظرى، درمانده کوته

های سوسیالیست سیاسی با سازمان ۀشان در مبارز نازل

 ۀمتدیک، رهگشا و ارائ نقد سازد.ی م برمال راکارگری 

- ها در همۀ عرصهالترناتیو اثباتی شیوۀ فعالیت کمونیست

های نظری و عملی است و ما بر اساس این سنت از چنین 

نقدی که به جنبش سوسیالیستی طبقۀ کارگر و تقویت 

کنیم بل آن را تنها استقبال میه مبارزۀ آن کمک برساند ن

 دانیم.  می همضروری و الزم 

تناقض در گفتار و کردار این جریان ها یکی دو تا اما 

یی که یک مقدار با تاریخ، پراتیک و  نیستند، هر خواننده

سنت فکری و جنبشی این نیروها آشنا و از لحاظ سیاسی 

ها در مورد ما  آدم منصفی باشد، به مطالبی که این فرقه

- گی متوجه این تناقض انشاء کرده اند نگاه کند به ساده

و بر همین مبنا  "سازمان انقالبی"خواهد شد.  ها ییوگ

گیرند که  به ما خرده می "سازمان کارگران افغانستان"

تحلیل درستی از مناسبات حاکم در افغانستان نداریم به 

همین دلیل به نادرست از جدال طبقۀ کارگر و بورژوازی 

جداول "کنیم، در حالی که بر مبنای  صحبت می

سوسیالیسم دهقانی و پوپولیستی سنت  "تضادهای

 ۀمائوئیسم، و بر اساس تحلیل ساختاری این سنت، جامع

تضاد "است و  "مستعمره و نیمه فئودالی"افغانستان 

تضاد خلق با امپریالیسم است و بناءً این تضاد  "عمده

تضاد "مهمترین تضاد را می سازد؛ و در کنار آن یک 

ادها مکان وجود دارد که در ردیف جدول تض "اصلی

 "تضاد عمده"کند که باید تا رفع و حل ثانوی کسب می

 ما آنچه که است ان گذاشته شود. واضحیبه طاق نس

مکتب  در. است عریان دترمینسیم یک مواجهیم آن با

فتالیستی این جریان ها، شما با جامعه و دینامیسم 

بلکه درک  درونی و عینی آن سر و کار ندارید،

مکتب  "جداول" و "قوانین" از تایدئولوژیک و تبعی

تحلیل اجتماعی و "و فرقه اصل هستند. بر اساس 

جریان های از این دست، در جامعه افغانستان  "طبقاتی

کارگر و بر همین اساس بورژوا موجودیت اجتماعی 

ندارد، چون از صنایع سنگین خبری نیست. با انکار 

موجودیت اجتماعی و عینی طبقۀ کارگر آنچه که 

ماند و نیروی مادی و حامل سوسیالیسم خلقی  ی میباق

مالکین و خرده  دهد دهقانان، خردهرا تشکیل می

بورژوازی شهری است. این نیروها جز نیروی خلق و 

برای  "انقالب ملی و دموکراتیک"گردان پیشتاز 

از استعمار امپریالیسم اشغالگر و نوکران  "رهایی ملی"

صف متحد تحت رهبری سازد که در  بومی اش را می

رزمند. طُرفه این که چپ می "بورژوازی ملی"داهیانۀ 

ناسیونالست در حالی که  -پوپولیست و بورژوا

موجودیت اجتماعی طبقۀ کارگر و مکان محوری او 

کند خود را  در مبارزات طبقاتی جاری را انکار می

های عقیدتی شان را و فرقه و سکت "پیش قراول"

نامند و برای تحقق  ، می"سازمان کارگران"

، که چیزی نیست جز سوسیالیسم  "سوسیالیسم"

ارتجاعی، فئودالی و در نهایت بورژوائی که مارکس 

در مانیفست کمونیست به تفصیل به آنها پرداخته و 

ها را برشمرده است، سوسیالیسم ماهیت طبقاتی آن

 نمایند. مبارزه می

 ممارکس در مانیفست دقیقا از سوسیالیس

کارگری، سوسیالیسم بورژوائی و سوسیالیسم 

 ها بحث میهای اجتماعی آنفئودالی و از تفاوت

شمارد. به هر  کند و تعلق طبقاتی هریک را بر می

حال اولین بحث سوسیالیسم کارگری همین تعلق 

سوسیالیسم . طبقاتی وتفاوت اجتماعی است

کارگری جنبش اعتراضی طبقۀ کارگر است که 

اجتماع و تضادهای اجتماعی دارد،  ریشه در

- اندیشه ۀبنابراین سوسیالیسم کارگری نه در بار

های مختلف بلکه جنبش های اجتماعی مختلف 

زند و تضاد منافع طبقۀ کارگر با طبقۀ  حرف می

- گی می بورژوا و جامعۀ سرمایه داری را نماینده

٨ ادامه در صفحه  

 



 

  

 

                    

ه اما برای سوسیالیسم بورژوایی که ب. کند

ها و ر وجود این جریانلحاظ سیاسی د

شود از انکار  گی می ها نمایندهسازمان

موجودیت اجتماعی کارگر و تضاد منافع آن 

های اجتماعی دیگر آغاز با طبقات و جنبش

کند. آنجا هم که به خودشان چپ و  می

گویند، مثل گذشته، اهداف  می "کمونیست"

. کنند اجتماعی و طبقاتی دیگری را دنبال می

ها و نهادهای ذات جنبشه خصلت قایم باین 

ناسیونالیست در  -غیرکارگری و چپ بورژوا

 .افغانستان است

 عنوان به دارى سرمایه از صراحت به مارکس

 مفاهیم و مقوالت تمام ى کهی یتولیدۀ شیو

-یم نو محتواى آن به و دگرگون را پیشین

 هاىشیوه بقاى از مارکس. کندیم یاد بخشد،

 نوین تولیدى شیوۀ کنار در تولیدى کهنۀ

 فراتعین اما گوید،یم سخن کاپیتالیستى

 که معناست این به دقیقاً او براى کاپیتالیسم

 این کامل امحاء و الغاء از قبل دارى سرمایه

 کنترل کسب از قبل و تولیدىۀ کهن اشکال

به  آنها، در کار فیزیکى پروسۀ بر کامل

. دکنیم دگرگون را هاآن محتواى هرحال

- در افغانستان کنونی نیز پس از ایلغار سرمایه

داری جهانی به رهبری امپریالسم امریکا، با 

 وجود انارشی و جنگ، آنچه مسلط است

 اشکال که داری است سرمایه تولید شیوۀ

 نهایتاً تا کندیم ادغام خود در را تولیدۀ کهن

اما چپ بورژوائی با این . بردارد میان از

ن مارکسیستی بیگانه است. ادراکات و تبیی

سوسیالیسم کارگری وجود عینی طبقۀ کارگر 

و کشمکش گریزناپذیر طبقاتی در جامعۀ 

سرمایه داری را به سان مارکس به منزلۀ عامل 

تحقق سوسیالیسم می شمارد. هماگونه که 

سال پیش بیان داشت  ١٥٠مارکس بیش از 

احکام تئوریک کمونیست ها ابداً بر »که: 

اصولی تکیه ندارد که توسط این یا افکار و 

آن مصلح جهان اختراع و یا کشف شده اند. 

آنان فقط بیان عمومی اوضاع و احوال واقعی یک 

طبقاتی موجود، یک جنبش تاریخی جاری مبارزۀ 

عامل تحقق سوسیالیسم .« در برابر چشمان مان هستند

در خود واقعیت جامعۀ سرمایه داری به طور عینی 

ها، مثل هر فعالیت وظیفۀ سوسیالیستموجود است، 

عملی دیگر، مطالعۀ ساختار و دینامیسم این واقعیت 

کالم و فهم  اطالۀ)برای جلوگیری از  عینی است.

بهتر مواضع و تحلیل سازمان ما از ساختار و مناسبات 

گان گرامی را به حاکم کنونی در افغانستان خواننده

کارگری شمارۀ بیست و هفتم نشریۀ سوسیالیسم 

 م(.یدهارجاع می

که سازمان انقالبی  "مارکسیسم علنی"در مورد 

گفته باشد و آن را به  "بکری"تالش کرده تا چیز 

سازمان ما الصاق نماید، باید عرض شود که این 

عنوانی بود که برای تعریف یک گرایش بورژوایی 

کار  هب ١٩نیمه مارکسیستی در روسیه اواخر قرن 

در آن دوران در بیشتر کشورهای  رفته و این گرایش

ها به اعتبار اروپای غربی که فعالیت مارکسیست

قدرت اجتماعی این جنبش به بورژوازی تحمیل 

خصوصیت  "علنیت"شده بود، فعال بود، اما عنصر

تزاری  ۀویژۀ این گرایش در روسیه بود. در روسی

شد، تنها گرایش که دژ ارتجاع خوانده می

توانست حالت علنی داشته ی میرفرمیستی و بورژوای

به تفصیل به این  "چه باید کرد"باشد. لنین در کتاب

جریان و نقشی که در اشاعۀ مارکسیسم در آن 

دوران ادأ نمود، پرداخته است. اما سازمان انقالبی نه 

 از واقعیت عینی جامعۀ معین افغانستان، بلکه از الگو

های لبرداری ذهنی و قیاس آن با شرایط روسیه سا

حرکت نموده و به ما این اتهام را روا  ١٩آخر قرن 

دارد. دلیل آن روشن است، این جریان های می

گی خودشان  عملی و روزمرهپوپولیست جبن و بی

های کنند. سازمان سوسیالیست را دارند توجیه می

کارگری افغانستان از بدو ایجادش تا امروز با 

سیاسی و نقد صراحت و قاطعیت کمونیستی مواضع 

رادیکالش در قبال وضعیت جاری و نیروها و 

امپریالیستی  -باورهایی که در کمپ ارتجاع بورژوا

قرار دارد و مسبب اصلی و واقعی فالکت و نکبت 

کنونی است را با شفافیت تمام بیان داشته است. 

بیان این مواضع مارکسیستی، شفاف و صریح و 

نظر این چپ نقد عقاید و باورهای ارتجاعی از م

 تلقی می "مارکسیسم علنی"افق،  پوپولیست و بی

که رهبر فقید شان در شود. فراموش کرده اند 

پول انجوهای "همین دوران و البد از 

داد و در مدیای روزنامه بیرون می "امپریالیستی

دموکراتیزاسیون "حامی رژیم پوشالی و پروژۀ 

 به عنوان کارشناس و تحلیلگر "امپریالیستی

 شد. سیاسی ظاهر می

های کارگری افغانستان باور سازمان سوسیالیست

دارد که کار و فعالیت سیاسی در شرایط عادی و 

علنی به نفع تمام نیروهای سیاسی از جمله طبقۀ 

کارگر است. طبقۀ کارگر و پیشروان سوسیالیست 

آن در این شرایط )شرایط باز و علنی( بهتر و 

ع گسترش آگاهی طبقاتی، توانند به نفمؤثرتر می

تشکل و سازمانیابی، تدارک شرایط انقالب 

اجتماعی کار و پیکار نمایند. ما اعتقاد داریم که 

کار و فعالیت مخفی و غیرعلنی حاصل عملکرد 

های استبدادی برای تأمین منافع طبقات حاکمیت

حاکم است، یعنی کار مخفی و غیرعلنی انتخاب 

خصوص ارجح نیروهای سیاسی فعال ب

ها در هر شرایط و احوالی نیست، بلکه کمونیست

های کمونیستی با نیروهای سیاسی از جمله سازمان

نمایند اقدامات روزمره و همیشگی شان تالش می

های استبدادی را با تکیه به قدرت تا حاکمیت

اجتماعی طبقۀ کارگر گام به گام وادار به عقب 

عالیت علنی نشینی نموده و شرایط را برای کار و ف

آزاد آماده گردانند. ما اعتقاد داریم همانقدر که 

خصوص سیاست سوسیالیستی علم ه سیاست ب

است، هنر هم است. هنر تشخیص تناسب قوای 

مخفی و  -اسی، هنر انتخاب اشکال مبارزه علنییس

یا تلفیق هر دو، هنر مبارزه مسالمت آمیز و بکار 

ی، هنر عقب نشین -بردن قهرانقالبی، هنر پیشروی

دفاع و سرانجام هنر انتخاب لحظه و زمان  -تعرض

مناسب، آنجا که قدرت سیاسی تعیین تکلیف 

  شود.می
٩ادامه در صفحه   



 

                    

 

جریان نسبت به مطالبات و وظائف دموکراتیک در 

های کارگری اشاراتی برنامۀ سازمان سوسیالیست

دانم بندی از برنامۀ سازمان ضروری میداشته باشم، 

سوسیالیسم "در این زمینه را مستقیماً نقل نمایم: 

داری و برپائی جامعۀ  کارگری نابودی سرمایه

سوسیالیستی را فقط از طریق انقالب ممکن و میسر 

دست طبقۀ کارگر و با  هداند. انقالبی که ب می

 حمایت همۀ اقشار اجتماعی دیگر که راه نجات و

بهروزی را در برچیدن نظام مبتنی بر استثمار و 

دانند، به راه خواهد  داری می نابرابری نظام سرمایه

افتاد. انقالب سوسیالیستی همچون یک ضرورت 

اجتماعی و اقتصادی از لحاظ سیاسی در شرایطی به 

داری درگیر  وقوع می پیوندد که نظام سرمایه

ارگران و اقشار بحرانی گردد که در اثر آن نه فقط ک

انقالبی توان و ارادۀ براندازی آنرا بیابند، بلکه طبقۀ 

حاکم بورژوازی نیز از ادامۀ حاکمیت خود ناتوان 

گردد. توان و ارادۀ انقالبی طبقۀ کارگر قبل از همه 

کارگر که از  به موجودیت یک حزب انقالبی طبقۀ

حمایت گسترده یی در میان کارگران برخوردار 

جهت آگاهی طبقاتی و سازماندهی طبقه باشد و در 

شود.  طور مستمر فعالیت نماید، ناشی می هب

سوسیالیسم کارگری اما در غیاب شرایط انقالبی از 

مطالباتی که در بهبود شرایط اقتصادی، سیاسی و 

اجتماعی کارگران و سایر اقشار پایین جامعه مفید 

- باشد، دفاع نموده و در جهت تأمین آن مبارزه می

تحمیل هرچه بیشتر رفرم به نفع بهبود وضعیت  کند.

داران نه فقط مانع  طبقۀ کارگر بر دولت و سرمایه

اعتالی شرایط انقالبی نبوده، بلکه درست در 

خدمت آنست. وقوع انقالب کارگری در یک 

جامعه نه در نتیجۀ فقر و بیحقوقی مفرط و از سر 

ی کارگر، بلکه محصول قدرت، آگاه استیصال طبقۀ

و تشکل آنست. طبقۀ کارگر از طریق مبارزات 

گی  طوالنی در جهت بهبود شرایط کار و زنده

، قدرت ، آگاهی و تشکل الزم در رویارویی خود

نهائی و قهری به منظور برچیدن کل نظام استثمارگر 

 سرمایه داری را کسب خواهد کرد.

تحمیل هرگونه رفرم و محدود شدن مبارزۀ 

جهت اصالحات در چوکات  طبقاتی کارگران در

 هداری، به موقعیت طبقۀ کارگر ب نظام سرمایه

مثابۀ یک طبقۀ استثمار شده و فرودست تغییری 

داران در هر فرصتی که  سازد. سرمایه وارد نمی

دست آمده را لغو  هامکان یابند، رفرمهای ب

خواهند کرد. عدم وجود موانع بازدارنده در 

جهان، نیز به حرکت و انتقال سرمایه در 

بورژوازی امکان بیکارسازی کارگران و انتقال 

سرمایه های شان به مناطق دیگر را می دهد. 

تجارب مبارزاتی طبقۀ کارگر این را نشان داده 

های داران در برابر خواست است که غالبأ سرمایه

گی  کارگران در جهت بهبود شرایط کار و زنده

زنند.  می شان با تمام قدرت دست به مقاومت

سوسیالیسم کارگری نه خواهان ایجاد یک 

سرمایه داری اصالح شده، بلکه در پی تحقق 

 "جامعۀ فارغ از استثمار و کارمزدی است.

شود آرمان نهایی و گونه که مشاهده میهمان 

استراتژی و افق سازمان ما که در برنامۀ آن نیز تجلی 

کارگری و یافته است، مبتنی و متکی بر انجام انقالب 

برقراری یک نظام سوسیالیستی به منظور پایان دادن به 

مشقات و مصائبی است که بانی آن مناسبات حاکم 

داری در عرصۀ جهانی است. با تأسف این  سرمایه

یک واقعیت است و باید تصریح گردد که کارگران 

در افغانستان، به دالیل خیلی روشنی که باید آن را با 

نوز از داشتن حزب سوسیالیستی دقت بررسی کرد، ه

کارگری خودشان محروم استند و بر همین مبنا از 

جدال بر سر تعین تکلیف قطعی قدرت سیاسی و به 

سرانجام رساندن انقالب سوسیالیستی فاصله دارند؛ از 

های کارگری منظر طبقۀ کارگر و سازمان سوسیالیست

در وضعیت جاری، اشغال افغانستان، که مورد ارجاع 

ناسیونالیست است و به آن -گی چپ بورژوا همیشه

ورزد ، مبارزه با امپریالیسم و بیرون راندن  استناد می

آن بدون مبارزه با مناسبات حاکم بورژوائی و مظاهر 

رود و آن  روبنایی آن که چپ خلقی از آن طفره می

کند،  های خوش و رویایی محول می را به آینده

 داری، الغای دی نظام سرمایهامکان پذیر نیست. نابو
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در زیر مختصراً یک نمونه از موضع غیرسوسیالیستی 

و بورژوایی این جریان که از گذشتۀ سواری دادن 

مجانی به ارتجاع چیز زیادی نیاموخته است و 

- جهت جوالن می همچنان اسب مرادش را بر همان

دهد که رهبران و همرهان دیروزی در هم رکابی 

با ارتجاع اسالمی و در خدمت بورژوازی جهانی 

طی طریق نموده بودند را مشت نمونۀ خروار می 

آوریم تا دیده شود که این نیرو در متن مبارزات 

سیاسی جاری چه چیزی را در جامعۀ افغانستان 

نقالبی با این مواضع کند. سازمان ا گی می نماینده

-پیش"و  "گی نماینده"ابتر و بی سر و ته ادعای 

 "سوسیالیسم"از طبقۀ کارگر را دارد و از  "آهنگی

سازمان انقالبی افغانستان افتخار دارد که "الفد: می

]؟![ و مدافع پیشاهنگ طبقۀ کارگرمنحیث سازمان 

زحمتکشان ستمدیده، ... تعهد و باور ما به رهایی 

 استثمار و استعمار یوغ زیر از ستمدیده های توده

 تمامی از هراس بی ما سازمان خاطر این به ،...

 مذهبی های فاشیست اختناق تهدیدها، ها، دشواری

 برای استقالل و آزادی اشغالگران حاکمیت و

دژخیمان و  علیه مبارزه از ای لحظه و رزمد می

رزۀ ...  تأکید بر مبا .نشیند عقب نمی طلبان تسلیم

 ایادی و ها امپریالیست علیه پیگیرتر و تر جدی

 مدرن اسلحۀ آزمایش با اشغالگران...   آن مقدار بی

 در ما کشور به بیشتر جواسیس و سربازان اعزام و

 را روستاها بمباردمان گذشته، سال چهار از بیش

 ساخته، بیشتر را زحمتکشان کشتار بخشیده، شدت

ه و کشور ما را بیش روا داشت به عقاید مردم توهین

 "از پیش به اسارت خود درآورده اند.

 

  :سوسیالیسم کارگری

-همچنان این نوشته در برنامۀ سازمان سوسیالیست

های کارگری افغانستان بر مطالبات و وظائف 

دموکراتیک مندرج در آن تاخته و این مطالبات 

افغانستان  "جامعه مدنى"وخواست ها را با مطالباتِ 

-ینوشته با پول أمپریالیست ها فعالیت م که به قول

کمى درمورد ماهیت این . داندیکنند، یک سان م

  .اتهام معلومات دهید

 

 :فهیم آزاد

قبل از اینکه به روایت نادرست و میان تهی این 



  

               

 

کارمزدی و اشتراکی ساختن حیات اقتصادی  

جامعه تنها از طریق سازماندهی انقالب اجتماعی 

طبقۀ کارگر ممکن و میسر است؛ اینکه ما در 

ها و مطالباتی برای بهبود برنامۀ سازمان ما خواست

شرایط کار و زنده گی مردم که هر روز به شکل 

- مورد اجحاف و ستم قرار میفجیع و هولناکی 

گیرند را مطرح کرده ایم و از جانب چپ خلقی با 

-با پول امپریالیست"که  "جامعه مدنی"مطالبات 

شود جای  شوند، یکی پنداشته میتمویل می "ها

تعجب و شگفتی ندارد. چون چپ پوپولیست 

مبارزۀ سوسیالیستی را نه از سر آگاهی طبقاتی 

حرومیت و بینوایی مفرط بلکه از سر استیصال، م

های  پنداشته و آن را ضامن به پا خواستن توده

و  "مبارزه با اشغالگران"زحمتکش عاصی برای 

بیند. به همین  می "مام میهن"در نهایت رهائی 

ها و دلیل هم است که مبارزه برای خواست

کنند به  مطالبات رفاهی مردم را موکول می

ا آزاد شده است نه تنه "مام میهن"دورانی که 

آن را به شاهراه  "بورژوازی ملی و مترقی"بلکه 

ترقی و پیشرفت صنعتی نیز هدایت کرده است. 

زحمتکش برای به حقیقت پیوستن  ۀکارگر و تود

ناسیونالیست -های چپ پوپولیست و بورژواآرمان

تنها که حاضر به جانفشانی و قربانی باشد، بلکه  هن

ست رفع نیاز های نباید تحقق آن را با درخوا

فوری و ضروری، بهبود وضعیت معیشت، برای 

بیمه و افزایش حقوق و حق درمان و مصونیت و 

را  "خلق"نماید و صف  "سبوتاژ"امنیت و ... 

متشتت سازد. زنان نباید زبان به اعتراض بگشایند 

و مطالبات شان را به عنوان یک انسان و علیه 

اسالمی و  اپارتاید جنسیتی و قوانین عصر حجر

های فرتوت محصول دوران توحش بشر بیان سنت

بدارند و تا آن دم باید به فقر و محنت، به نابرابری 

ی و به ی و اپارتاید جنسیتی اسالمی و عشیره

تبعیض تمکین کنند و تن در دهند که چپ 

در  "سازمان انقالبی"ناسیونالیست چون -بورژوا

تا شاید  خلسۀ اوهام اورادشان را چنان بخوانند

روزی و روزگاری ستارۀ اقبال شان بدرخشد و 

ها در کورسوهای مدینۀ فاضلۀ مورد ادعای این

افق نمایان گردد؛ اگر جرئت کنند و خالف 

فتوای چپ پوپولیست همچنان و همین امروز برای بهبود 

گی شان تالش نمایند، بعید نخواهد بود که نیروی  زنده

زن و مرد، نیز از جانب ملیونی اردوی کار و زحمت از 

های مرتاض و نیمه مذهبی مورد سرزنش قرار  این فرقه

حکم ارتدادشان  "بیماری بد پدانتیزم"گرفته به اتهام 

 صادر گردد.

ها هیچ تناقضی بین مبارزه برای از نظر ما سوسیالیست

رفاه و اصالحات از یکجانب و انقالب و تغییرات بنیادین 

جود ندارد. از مننظر اجتماعی از جانب دیگر و

سوسیالیسم کارگری و مبانی نظری مارکسیستی مبارزه 

گی مردم بخش جدایی  برای اصالحات و بهبود زنده

ناپذیری از یک استراتژی سوسیالیستی و انقالبی است. 

گی واقعی در چنگال ستم، فقر،  مردمی که در زنده

گی، بیکاری و ارتجاع و جنگ گرفتار  هنداری، گرسن

این چپ پا در هوا  "سفارشات"توانند منتظر  ند نمیهست

بمانند و ناگزیرند که همین امروز برای زنده ماندن شان 

- تالش و مبارزه نمایند و گامی در راه بهبود فوری زنده

 گی و معیشت خود بردارند. 

صدالبته که تحقق این مطالبات در گرو سازمانیابی، 

سایر اقشار  تشکل و قدرت اجتماعی طبقۀ کارگر و

خواه است و ما نیز این  زحمتکش و مردم آزادی

از همین زاویه مطرح و تحقق شان را در این  را مطالبات

یی از مبارزه  ها درک وارونه بینیم. این فرقه ظرفیت می

مردم  ۀبرای اصالحات و طرح تحقق مطالبات تود

ها با پرداختن  کنند که توده زحمتکش دارند و فکر می

از مبارزه به بیماری مزمن رفرمیسم مبتال  هاین عرصبه 

و مشارکت در  "نجات میهن"شده و از مبارزه برای 

دهند. بدین لحاظ چپ  انصراف می "جنگ کبیر میهنی"

پوپولیست مبارزه برای تحقق مطالبات دموکراتیک طرح 

کند تا خودش را  شده در برنامۀ سازمان ما را تخطئه می

بزند. همانگونه که طی این چندسال پس سوپر انقالبی جا 

از اشغال افغانستان شاهد بودیم و همچنان هستیم، جریان 

مبارزه برای تحقق  ۀها چپ سنتی و پوپولیست عرص

ها و در جامعه را به نیولیبرال نمطالبات رفاهی و تأمین آ

که از  "جامعۀ مدنی"های متشکل در انجوها و رفرمیست

واگذار کرده  ندشو مایت میجانب بورژوازی جهانی ح

است، این در حالی است که بخش وسیعی از این چپ 

پوپولیست و سنتی در حواشی نهادهای دولت پوشالی و 

داری جهانی  انجوهای ساخته و پرداخته شدۀ سرمایه

شوند، و ما  ها تغذیه میزنند و از آن پرسه می

های کارگری که با شفافیت تمام مواضع سوسیالیست

خواهیم از پایین و با اتکا به  ان را بیان داشته ایم و میم

ها و ئی مردم زحمتکش این خواست قدرت توده

های مطالبات محقق شوند و به دولت پوشالی و قدرت

امپریالیستی حامی آن تحمیل گردند، این چنین مورد 

گیریم.  غضب و قهر این انقالبی های کذائی قرار می

بش آگاه و دخالتگر طبقۀ سوسیالیسم کارگری جن

داری است و در  کارگر در دل مناسبات حاکم سرمایه

های این مبارزه و جدال حضور دارد و از  همۀ عرصه

گیرد. جنبش سوسیالیستی  آن توان و مایه می

از جدال تواند در این عرصه  کارگران نباید و نمی

طبقات و اقشار محروم غیرفعال و غیرجانبدار باشد. 

ترین  دانیم که حتی برای تحقق ابتدائی را همه می این

ها و مطالبات رفاهی، طبقۀ کارگر ناگزیر خواست

است که به مصاف بورژوازی و اقتدار سیاسی اش 

برود. بناءً این عرصه نیز بخشی از میدان رزم انقالبیون 

-کمونیست است و باید تالش نمایند که نقش هدایت

برای به سرانجام  گر و رهبری کنندۀ خویش را

 ها ایفا نماید. رساندن و به پیروزی رساندن آن

-حقیقت اینست که ما بر خالف چپ بورژوا

که فقر و استیصال  مند به آن نیستیمباورناسیونالیست 

عامل تحقق انقالب اجتماعی کارگران و برپایی 

سوسیالیسم است و همچنین به این نیز قائل نیستیم که 

توان به کارمزدی و نابرابری و  می با رفرم و اصالحات

ستم طبقاتی پایان داد. سازماندهی انقالب اجتماعی 

طبقۀ کارگر امر فوری سوسیالیسم کارگری است، 

مناسبات مبتنی  اشئی ترین وجه  انقالبی که در ریشه

اندازد و به  داری را بر می بر نابرابری و استثمار سرمایه

دهد. و  ظام خاتمه میمصائب و مشقات ناشی از این ن

کند که  اجتماعی یی را برقراری می -نظام اقتصادی

در آن از مالکیت خصوصی بورژوائی و از استثمار 

. جامعه یی که در آن انسان بوسیلۀ انسان خبری نباشد

قانونِ از هر کس به اندازۀ توانش و به هر کس به 

 آید. و این کار سوسیالیسماندازۀ نیازش، به اجرا در 

کارگرى و هدف انقالب کمونیستى طبقۀ کارگر 

اما تحقق این امر انسانی و شریف، با ارادۀ  .است

های کارگری و یا هر سازمان و سازمان سوسیالیست

پیوندد. این یک حرکت  نهاد دیگری به وقوع نمی
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وسیع طبقاتی و اجتماعی است که باید در ابعاد و 

ناگون اشکال مختلف سازمان بیابد و موانع گو

موجود باید از سر راه برداشته شوند. یکی از این 

ها ایجاد حزب ترین آنموانع و مهمترین و مبرم

سوسیالیستی کارگران است که یکی از مشغله 

های کارگری را های فوری سازمان سوسیالیست

 دهد.تشکیل می

های چپ بناءً برخالف تبیین انواع متنوعی از

ت رفاهی در برنامۀ پوپولیست از رفرم و مطالبا

های کارگری از سازمان ما، سازمان سوسیالیست

نظر سیاسی، تالش برای تحمیل اصالحات هرچه 

تر به نفع مردم زحمتکش و بهبود وضعیت وسیع

طبقۀ کارگر را در تناقض با امر سازماندهی 

بیند، بلکه در  انقالب علیه مناسبات حاکم نمی

به بربریتی که یک هیئت عمومی، به ویژه با توجه 

در افغانستان جاری است، حضور در هر دو جبهۀ 

مبارزه را شرط حیاتی پیروزی نهایی طبقۀ کارگر 

داری و بربریت  مادامی که نظام سرمایهداند.  می

و مصائب آن، جنگ، فقر، ستم و استثمار، ارتجاع 

و اپارتاید جنسی همچنان پا برجاست، سازمان 

ترین و  ی گستردههای کارگری براسوسیالیست

ترین اصالحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  عمیق

کند و مردم زحمتکش و  و فرهنگی مبارزه می

آزادیخواه از زن و مرد در پیشاپیش آن طبقۀ 

ها و مطالبات شان کارگر را برای تحقق خواست

آورد تا در نهایت بساط استثمار و  به میدان می

تی حاکم را نابرابری نظام و مناسبات طبقا

 براندازند.

جا دارد که یک بار دیگر بر اساس آنچه که از 

برنامه نقل شد تأکید گردد که وجهی تمایز 

سوسیالیسم کارگری در مبارزه برای اصالحات از 

جریان ها و جنبش های رفرمیست، چه در وجود 

انجوها و نهادهای جامعۀ مدنی و چه در قد و 

های پوپولیست، در این است که قامت چپ

ی تحقق آزادی و برابری کامل سوسیالیسم کارگر

از طریق اصالحات در مناسبات حاکم را میسر 

داند و معتقد است که حتی با عمیق ترین و نمی

ترین اصالحات اقتصادی و سیاسی در  یی ریشه

آن  های اساسی پایهمناسبات کاپیتالیستی موجود، 

از مالکیت خصوصی، تقسیم طبقاتی  تندکه عبار

 ظام کار مزدی دست نخورده باقی میجامعه، استثمار و ن

های . به همین دلیل روشن سازمان سوسیالیستنندما

کارگری، در عین حال که برای تحقق مطالبات رفاهی و 

اصالحی به نفع طبقۀ کارگر و اقشار زحمتکش مبارزه 

نماید همچنان بر ضرورت انقالب اجتماعی به عنوان  می

هایی بخش کارگری یگانه آلترناتیو واقعا کارساز و ر

سوسیالیسم کارگری نه خواهان ایجاد کند.  تاکید می

داری اصالح شده، بلکه در پی تحقق جامعۀ  یک سرمایه

 فارغ از استثمار و کارمزدی است.

 

گذاشت و اتفاقاً تمام اهمیت انقالب اکتبر در 

همین نکته نهفته است که ممکن بودن انقالب 

داری را نظام سرمایه سوسیالیستی و نفی حاکمیت

 به بارزترین شکلی نشان داد.

انقالب اکتبر پس از تفوق و دست باال پیدا کردن 

داری دولتی  ناسیونالیسم بورژوائی بر بستر سرمایه

از بورژوازی شکست خورد و با تحکیم 

اقتصادیات کاپیتالیستی، پیروزی سیاسی طبقۀ 

کارگر نیز پس گرفته شد. بعد از آن یک 

 هاسی بورژوائی بر مسند قدرت تکیه زد و ببروکر

های انقالب اکتبر بر نام طبقۀ کارگر و آرمان

جامعۀ شوروی حاکم شد، اولین قربانیانش را 

انقالبیون و مبارزین سوسیالیست، مجریان و 

ان انقالب کارگری اکتبر تشکیل گ سازماندهنده

داری پس از شکست  داد. و نظام سرمایه می

وش طبقۀ کارگر ولی تحت نام انقالب را بد

 حکومت کارگری ساختند.

- بورژوازی چه در قامت و قیافۀ بلوک سرمایه

داری بازار  داری دولتی و چه در هیئت سرمایه

لرغم به شکست کشاندن انقالب اکتبر ا آزاد علی

آزادیخواهی و  قادر نخواهند بود که آرمان

د را شوبرابری طلبی که با انقالب اکتبر تداعی می

زیرا روح این انقالب در هر انسان "نابود سازد. 

-دردمند زنده است و در هر فغانی که او سر می

کند. صف انقالب اکتبر، صف دهد، عروج می

قهرمانان و رهبران نیست. صف مخیرین و 

و  ها همصلحین اجتماعی نیست. صف نابغ

خردمندان بشر نیست. صف میلیاردها کارگر و 

حروم این جهان است. این است مردم دردمند و م

یی فرا  که خاطرۀ انقالب اکتبر، همچون پدیده

ها زنده است. خاطرۀ انقالب ادوار، مرزها و ملیت

اکتبر، امید زنده نگه داشته شدۀ بشریت، امید 

امثال من و شما برای خالصی از این توحش و 
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لحاظ تاریخی توازن قوا به نفع بورژواها  هحاضر و ب

ست، زیرا که بورژوازی به عنوان طبقۀ حاکم بوده ا

تمام ثروت و امکانات جامعه را تحت کنترول 

خودش دارد و به اعتبار کنترول ثروت جامعه، 

قدرت سیاسی و بالتبع ابزارهای سرکوب طبقاتی 

اعم از ارتش، پولیس و دستگاه تخدیر و تبلیغ را در 

ب بردن به قدرت از جاناختیار دارد. انقالب و دست

لحاظ تاریخی هم چیزی جز تغییر و  هطبقۀ کارگر ب

 برهم زدن این توازن قوای نابرابر نبوده و نیست.

جنبش جهانی طبقۀ کارگر جهت تغییر و دست بردن 

به پارامترهای قدرت و نفی حاکمیت طبقات حاکم 

گی طبقاتی و توان چیزی جز قدرت تشکل، همبسته

ثروت جامعه  و نیروی خود ندارد. طبقه یی که خالق

و خود محروم از آن است و نظام نابرابر سرمایه به 

چرخد، در عین حال گورکن این نظام دوش آن می

نیز است. هرچند که طبقۀ کارگر محروم از داشتن 

های مجهز ابزار سرکوب قدرت طبقۀ حاکم، ارتش

ترین و تا دندان مسلح است، ولی با این وجود بزرگ

سازد، قعی جهان را میترین قدرت واو نیرومند

قدرتی که با تشکل و کسب آگاهی توان تحول و 

دیگرگونی عمیق تاریخی جوامع از آن ساخته است. 

انقالب اکتبر این قدرت و کاراکتر را به نمایش 



 

                   

... انقالب کارگری اکتوبر بخشی از 

مسجل می سازد.  نیروی کار کارگر توسط

این نمونۀ کوچکی از آزادی مد نظر سیستم 

سرمایه داری است که پارادوکس ذات 

سرمایه داری و دلیل بحران هایی را که 

 دامنگیر او می گردد، نشان میدهد.

در برابر تبلیغ شکست انقالب اکتوبر مکث 

کوتاهی به دست آورد های سرمایه داری 

صه هایی بنماییم. سرمایه داری در همۀ عر

که سبب افزایش نسبت سرمایۀ ثابت بر 

سرمایه متغییر می گردد، سود زیادی کسب 

کرده است. میکانیزه کردن وسایل تولید و 

رشد کمیت تولیدات به بلندترین سطح ارتقا 

یافته است. تولید مواد خوراکی می تواند در 

آن حدی باشد که هیچ یکی از ساکنان کرۀ 

کوچکی از هزینه  زمین گرسنه نمانند. کسر

های سرسام آوری که در امور نظامی هزینه 

می گردد، می تواند این امکان را فراهم کند 

که دیگر کسی در جهان از گرسنه گی 

امکانات بهداشتی در دسترس همه  نمیرد،

قرار گیرد، همه انسانها از امکانات مسکن و 

آموزش بهره مند گردند. ولی علی الرغم 

، ثروتی که به دست نیاز مبرم به غذا

کارگران ایجاد شده است، در زراد خانه ها 

سرمایه گذاری می شود. همه امکانات در 

اختیار یک اقلیت قدرتمند قرار دارد. و 

بخش عظیم انسانها با گذشت هر روز بی 

و آواره تر می  حقوق تر، سر خورده تر

گردند. در قلب قدرتمندترین کشور ها 

سان آسمان است. سقف باالی سر هزاران ان

انسانها گرسنه و بی سر پناه در خیابان ها در 

امریکا، در انگلستان، در فرانسه و جرمنی سر 

خورده پرسه می زنند. ماشین عظیم جنگی 

روزانه هزاران پیر، جوان، زن و مرد را به 

خاک و خون می کشاند. صد ها هزار انسان 

را به آواره گی می کشاند، شرایط و 

اقل زنده گی را از انسانها می گیرد.  امکانات حد

موجی از نفرت و بیگانه ستیزی را گسترش می دهد. 

ضد انسانی ترین حکومت ها و دیدگاه هایی را که 

مشروعیت شانرا از عصر حجر می گیرند، بر مردم 

تحمیل می کنند. تخریب محیط زیست با استفادۀ بی 

رویۀ استخراج و مصرف سوخت فوسیلی، ریکارد 

ی تازه یی قایم می کند. کوچ اجباری و فرار از های

مناطق جنگی که نقش کشور های رقیب سرمایه 

به صورت آشکار در آنها پیداست،  ریکارد  داری 

تازه یی در مهاجرت قایم کرده است. نیروی 

تخریبی سالح های مرگبار و گسترش استفاده از 

آنها و نیز تمرکز سرمایه به دست افراد انگشت 

در جهان، و ایجاد فاصلۀ عظیم طبقاتی  شماری

ریکارد تازه قایم کرده است. این ها ارمغان و ثمرۀ 

موجودیت چندین صد سالۀ نظام سرمایه داری 

و ماجراجویی انقالب  است. با آن هم از توحش

گلو پاره کرده و انسانها را از تحقق اهداف 

    سوسیالیسم بر حذر می دارند. 

لکیت خصوصی بر وسایل لغو کارمزدی و لغو ما

تولید از اهداف انقالب اکتوبر بود، که متأسفانه به 

تحقق نپیوست. سوسیالیسم پیاده نشد. ولی با آن هم 

تأثیرات مثبت و عمیقی را در زنده گی انسانها در 

سراسر جهان باقی گذاشته است. بدون انقالب 

اکتوبر حق شهروندی مساوی برای زن و مرد ممکن 

ق رأی برای زنان ممکن نبود. بدون نبود، کسب ح

انقالب اکتوبر تقلیل ساعات کار کارگران، حق 

ایجاد تشکل و اتحادیه های کارگری، حق بیمۀ 

کار، قانونی شدن حق اعتصاب و اعتراض، حقوق 

بازنشسته گی و رفاه اجتماعی را نمی توانستیم داشته 

باشیم. تأمین این حقوق به سطح ثروت در یک 

نیست. این امکانات با کسب آگاهی از  جامعه مرتبط

رابطۀ کار با ثروت و متناسب با آن با بلند رفتن 

برای تأمین  انتظارات کارگران و آحاد یک جامعه

 حقوق شان ممکن می گردد.

به دست آوردن این امتیازات در متن نظام سرمایه 

داری توسط کارگران امر مثبتی است، اما برای 

نی به هیچ وجهی کافی تأمین یک زنده گی انسا

نیست. زیرا این امتیازات در ازای حفظ مناسبات 

حاکم سرمایه داری کسب شده و حدود و طول 

مدت زمان آن بسته گی به توان نیروهای دو طرف 

دارد. هر زمان سرمایه داران فرصت را مناسب 

ببینند، دو باره دست به تعرض زده و امتیازات داده 

ی که در همه کشور شده را پس می گیرد. عمل

 های سرمایه داری بار ها تجربه شده است.

یکی دیگر از تجربیات بسیار غنی انقالب 

اینست که نشان داد اگر کارگران حزب  اکتوبر

انقالبی شانرا داشته باشند و متشکل عمل کنند، 

توان به زانو در آوردن بزرگترین قدرت های 

الب سرمایه داری را دارند. بعد از پیروزی انق

اکتوبر، و در جریان جنگ داخلی شوروی، بیشتر 

قدرت بزرگ سرمایه داری، عملن با دولت  ١٤از 

شورا ها در جنگ بودند. اما همۀ آنها در برابر 

کارگران انقالبی به زانو در آمده و ناگزیر شدند با 

را به  قبول شکست موجودیت حکومت کارگران

در حال حاضر علی الرغم  رسمیت بشناسند.

موجودیت همه معظالت اجتماعی که می تواند به 

آغازگر انقالب دیگری باشد، نبود  صورت بالقوه

سازمانیابی، تحزب و همبسته گی نیروی اصلی 

انقالب، یعنی کارگران، ادامۀ حیات نکبت بار 

 سرمایه داری را ممکن ساخته است.

سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان بر این 

فقیت انقالب سوسیالیستی و باور است که مو

برپایی جامعۀ آزاد و تحقق شعار هر کسی را به 

میزان توانش کار و باندازه نیازش معاش ممکن و 

در دسترس است. همچنان می بینیم که هر آنچه 

بر  نشانی از مدنیت و انسانیت دارد، از سوسیالیسم 

می خیزد. کسانی که تحقق اهداف سوسیالیسم را 

دانند یا منافع شان به سرمایه داری یک اتیوپی می 

بسته است و یا به این دلیل است که آنها قواعد 

 بازی در سیستم حاکم را مفروض می دارند.

 زنده باد سوسیالیسم!

 پیروز باد اهداف انقالب سوسیالیستی اکتوبر!

تحقق اهداف انقالب کارگری اکتوبر بدون تردید 

 میسر و ممکن است.

 



  

 

                   

 بزرگداشت و اکتبر انقالب سالروز صدمین

تا در ابعاد متعدد وعمیق  دمی دار وا را ما اش

تاریخى بپردازیم. تصور من به  ۀبه این پدید

 رابطه در که تاینس عنوان یک سوسیالیست

 اکتبر، انقالبىِ مسیر سقوط و انحراف به

گوناگون و  هاى استدالل دیدگاه ها و

 از تجلیل بهترین نظرم به. دارد وجود متنوعی

 گاه ها ومین سالروز انقالب نفس این دیدصد

 همه از تر ومهم چگونگى پرداختنِ به آنها

 گىمادهآو شکست این سهاى در از موزشآ

. می باشد جهان در دیگر اکتبر یک براى

فرهنگِ چپ شرقى متاسفانه در  سنت و

شخصیت  تجلیل از رویداد هاى تاریخى و

متداول از حُسن  به صورت ن همیشه وآهاى 

تکرار  و باچنین رویدادى وخوبى هاى 

که  در حالی می کند، استفاده مکررات

بزرگداشتِ حوادث تاریخى  بهترین تجلیل و

ن، روشن ساختن ضمن برجسته ساختن محاس

عیب ها وعوامل ناکامى هاى چنین رویداد 

هاى عظیم است تا باشد که براى مبارزان 

موزنده آهای کنونی و آینده راه گشا و نسل

  باشد.

بر کتا انقالب ضرورت و ظهور آنچه 

 ایجاد از بود عبارت ساخت، ناپذیر اجتناب را

 شگرف ریتغی یک براى ذهنى و عینى شرایط

. آنزمان روسیهِ ۀجامع در ادىاقتص و سیاسى

 به اقتصادى لحاظ از زحمتکشان اکثریت

 ۀطبق ند،بود رسیده تحمل خطِ آخرین

 در همیشه تزارى سیستم با مخالفت در روسیه کارگر

 روسیه واعتصاب بسر میبُرد، ض واعترا نارضایتى

 شکست دچار پیوسته اول جهانى جنگ در درگیر

 فرماندهان از یهروس ارتش سربازان ،بود فاحش هاى

 توسط روسیه دهقانان ند،بود بیزار خود جنگى

 مى بسر زندگى وضیعت بدترین در مالکى سیستم

 پلیسى هاى العمل عکس با تزارى استبداد ، بُردند

دها عامل  ه هاى خونین گردید، ویکشنب موجب اش

له گذاشت. أدیگر را میتوان کنار وضعیت عینى مس

-میانقالب اکتوبر رابطه به ملزومات ذهنى  آنچهاما 

فت ، شم سیاسى وآگاهى طبقات محروم جامعه گر

، کارگر وحزب بلشویک ۀطبق آنهادر پیشاپیش  و

تزارى وکسب قدرت سیاسى براى بزیرکشیدن رژیم 

. باشدمیودهقانى  کارگریهاى توسط شورا

 تیورى ، کارگر طبقۀ رهایی علمۀ مثابه مارکسیسم ب

 را کارگرى انقالبو کرد پیشکش را رهایى این

ه ب لنین اما دانست رهایی این براى ىیزمینه پیش

ۀ مداخل این عملى هاى راه بلشویکها رهبر حیث

 و کرد ارزیابى دید، تدارک  را کارگر طبقۀ مستقیم

تاریخى پرولتاریاى ۀ رساندن این وظیف سره اى ببر

 ریزى پی نراآ أسلوب خود متنوع آثار در روسیه

 اکتوبر در تاریخى دگرگونى یا البانق بناءً .نمود

. داشت را خود عینى هاى ضرورت عمال ١٩١٧

 آگاه نقش و آوریل هاى تز بدون لنین، بدون شاید

ن و نیز سربازا و دهقانان و کارگران با همراه حزب

لنین که این ضرورت ها بدون دخالت گرى مستقیم 

 .افتاد نمى اتفاق اکتبر انقالب را درک میکرد ،

موزد که روند تکامل آما مىه دى تاریخى بدرک ما

دگرگونى هاى عظیم  جامعه همیشه با خیزش ها و

گان ههمراه بوده است. اینکه اسپارتاکوس قیام برد

نزمان آعظیم ترین نبرد تاریخى  را سازمان داد و

شاید اولین گامِ  ،را علیه نظام برده گى سبب شد

عدالتى م بنام برده علیه بیبشریتِ محکو

 به نه ناکام. شد ناکام بالخره قیام این ولى باشد،

 بدان بلکه ،نبود درست قیام نآ نفس اینکه معنى

 بود قدرتمند گى برده سیستم یکسو از که جهت

ستراتیژى اداراى  گان کننده قیام جانبى از و

نظم برده گى  ۀا خاتمی ى سقوط وخاص برا

ن خیزش تاریخى امروزه نیز آنبودند. اما اثرات 

 .می کندسوژه ومضمون سیاسى شگرفى را بیان 

 ٧٠رات قیام پاریس یا حکومت همچنین است اث

 وجود شکست و کارگرى در فرانسه که با ۀروز

توسط بورژوازى فرانسه، راه در خون خفتن اش 

ویژه ه ب بیدارى ملیونها انسان عصر خود و و رهایى

درسهاى کمون پاریس و کارگر را باز کرد. طبقۀ

، تکامل جنبش کارگرى را ست آنحتى شک

کارگر بدون  طبقۀنشان داد که  باعث شد و

حساب قطعى با بورژوازى  ۀبدون تصفی حزبش و

  خر خط پیروزى نزدیک شود.آتواند به نمی

صفِ چنین نبرد هاى  انقالب اکتوبر نیز أساسا در

 و نامه ب بیستم قرن خصوصه ب و سهمگین تاریخ

قم خورد. این کمونیسم ر کارگر و طبقۀ هویت

بیست از درون  هۀکه در همان د با اینانقالب 

ه تمام تحوالت مُهر خود را ب ،شکست خورد خود

 . دنیاى معاصر کوبید
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براى  یی این انقالب کارگرى علت اساسى

تحول مثبت جهان در مسیر بیدارى، 

 ،روشنگرى و خیزش طبقاتى بشریت محکوم

ى . این انقالب باعث شد تا به یکه تازشد

. دهد پایان اش قرون وحشت و سرمایه داری

 مداخله انسانِ قدرت که داد نشان انقالب این

 و محرک به چگونه انقالبى تحوالت در گر

می نتیجه  د ومی شوتاریخ معنى  ۀبرند پیش

  . دهد

 یم که بحثمی شد ورآباید یاد  قبال البته 

، اجع به عوامل شکست انقالب اکتوبرر

نام  اد این شکست زیراستالینیسم و امتد

از همه مهمتر ربط  سوسیالیسم و کمونیسم و

نرا لینینیسم نام نهادن وغیره در آ و لنینن به آ

گاهى تمام تاریخ چپ سنتى افغانستان هیچ

 نرا یک تابو میآمطرح نشده وحتى طرح 

و هنوز هم روی همان مواضع خویش  دانستند

قرار سیاسى تمام انواع چپ  فشارند.پا می

خط گذشته بود  فغانى رفتن به همان مسیر وا

لبتر جا که عمال امتحانش را نیز پس داد. و

بحث  و اینکه هرکه به عوامل این شکست ها

ک مار پردازد، عناوین و نچنانى میآهاى 

، هاى تاریخ گذشته چون تروتسکیست

 ۀدد. نتیجمی گر نصیب ریزیونیست وغیره را 

 برخورد که یک نوع مذهب ۀچنین شیو

-یالوژیک را انعکاس مییدآتقدس  گرایی و

فضاى بسته وغیردموکراتیک  برآیند داد و

ن شد تا اکثریت مطلق آچپ قبلى بود، 

جریانات چپ از تاریخ واقعى ن آاعضاى 

-هاى بعد از پیروزى انقالب اکتبر بیرخداد

همه دور یک خط واحد که  خبر بمانند و

 مائویی خروسچفى و همان قرائت استالینى و

، بسنده کنند وهر بحث از انقالب اکتبر باشد

  ن را برچسپ منفى زنند.آمغایر با  سوم و

 کارگرى سوسیالیستهاى مبنا، همین بر و دقیقا 

 و سنتى چپ تاریخ تمام نقد بنیاد بر افغانستان

 گذشته ایام طى را ه ییعدید هاى بحث اردوگاهى

 این از یکى که اند راه انداختهه ناگون بگو ابعاد در

 اکتوبر انقالب شکست عوامل بررسى شامل یناوعن

 شد جهانى بعدا روسى کمونیسم نامه ب که آنچه و

 خود به استالینیسم وعروج استالین نقش .می باشد

بستر هاى معین اش اینکه گویا یا  می شد مربوط وى

 نکاتى برگیرندۀ در عنوان این هم شده بود؟اقبال فر

 و پردازند مى دانب واقعى کمونیستهاى که است

 اکثریت در استالین به پرداختنِ زیرا. دارند عالقه

 است انحرافى دیدگاه یک بیان سنتى، چپ تاریخ

 افغانستان، منجمله و جهان شرقى چپِ تمام زیرا

 مارکسیسم حتى و لنین راه طبیعى دوام را استالین

روج استالین ع و خیزش هاىزمینه دانند. درحالیکهمی

 و جریان این مسیر، محمل هایش قبال در بعدا دوام و

  .شد کاشته انقالب پیروزى از بعد

 اینکه بلشویکها نتوانستد قدرت دیکتاتورى پرولتاریا

و یا  مارکسیستی راجع به آن در مطابقت با تبیین

ستالین اولى  بیانات واضح و صریح لنین بر پا نمایند.

 بانقال  اینکه نرا دیکتاتورى پرولتاریا خواند.آ

 را موقت دولت و تزار بورژوازى قدرت توانست

ش حکومت جای نتوانست به ولى کند سرکوب

ت واقعى کارگران قدر ۀواقعى کارگرى را که نمون

، به دلیل و اسباباید. به همین برقرارنم روسیه باشد

 دوامبلکه تخشیده نشد پایان بنه تنها که کارمزدى 

ه ب مونیستک حزب اینکه. شد قانونى دوباره یافت و

 کارگرى هاى شوراى و روسیه کارگران جاى

 قدرت هنتیجدر  و زدمی را وآخر اول حرف

 دولت ماهیت و رفت اضمحالل به رو کارگران

 پراتیک بود شده گفته تیورى در آنچه کارگرى

 بورکراسى از نوعى  سبب همین به اینکه. نگردید

امور حاکم  وژیک برالییدآ و حزبى وانجامِ سر بى

جامعه درک کرد که عضویت در حزب  و شد

را در بردارد وغیره وغیره  ۀنوعى از امتیازات عدید

ن آى بود که محصول یخود زمینه هاى سیاسى 

 در ین وآهسته آهسته قرائت استالینىعروج استال

 نیروهاى با برخورد و بیان زادىآ ،اقتصاد ،سیاست

   ى کرد. ساز زمینه را جامعه سیاسى

که داشت و  یین با کاراکتر فردى اینکه استالی

میگذاشت  اینکه چقدر بر پروسه هاى سیاسى اثر

 به رسیدن همان که را خود منفعت شخصى و

 نام زیر بود، گرفتن قرار سأر در و رهبرى مقام

 در سوسیالیسم و کارگر طبقۀ و حزب منافع تامین

 تمام در وى پراتیک بعدهازد؛ جا می ،روسیه

زمان  که خود حتى در لنین عرصه ها نشان داد.

حیاتش که شدیدا بیمار بود نیز به سیر انحرافى 

نقش استالین در رهبرى حزب پى  انقالب اکتبر و

اشت هاى مشخص اش توصیه دبرده بود قرار یاد

س أنیز نموده بود تا از جاگزینى استالین در ر

 یک توسط باید حزب و شود جلوگیرى رهبرى

 ه صورتب، از سران حزب کوچک گروه

 ، رهبرى گردد.جمعى مشترک و

سم نزد مارکسیستها ، أساسا به نوعى یأستالین ۀواژ

د که بر بستر می شواز کمونیسم بورژوایی إطالق 

عروج کرد  ۲٠ ۀشکست انقالب اکتبر از همان ده

البته به  ،سرایت داده شد به تمام جهان پخش و و

سم ی. أستالینسمنینیبا مارک ل کارگر وطبقۀنام 

پراتیک با تهى ساختن مفاهیم  ساسا در عمل وأ

مارکسیستىِ وظایف دیکتاتورى پرولتاریا، قدرت 

وسایل  شوراهاى کارگرى، مالکیت جمعى بر

و انسانى ترین  تولید، لغو کارمزدى، وسیع ترین

یاسى ، بحیث یک سیستم سدموکراسى پرولترى

جهان ده  ، در شوروى والبته با پرچم انقالب اکتبر

 تلقى همین بنیاد بر بالخره و وردآ دوام  ها سال

  .شد مواجه محتوم ناکامى به ، مارکسیسم از غلط

حیث یک روش کمونیستى  بهاستالینیسم 

بورژوازى با مقابله علیه ارزش هاى راستینِ 

 قدرت  لیدرشیپى استالین و کمونیستى با رهبرى و

گیرى وى در حزب کمونیست شوروى حتى 

حیات داشت ولى تأثیر گذار  لنینکه هنوز  زمانی

 با قتل وکشتارِ  غاز به قوت گیرى کرد وآ، نبود

 ، بهترین رهبرانِبهترین کمونیستان ۀرویبى
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 وب دفاع از کمونیسم وچارچ در ینیسمستالا علیه

    .انقالب اکتبر برجسته مى شود حقیقت

 در اکتوبر انقالب پیروزى از مان اساسى درسهاى

به  تاریخى رویداد هر پایان در چیزیکه چیست؟

تا  می کندطبیعى مبارزانِ انقالبى را ترغیب  صورت

موزه هاى تاریخى آ، درسها وبنگرند نآیج به نتا

 ا درک پس منظر ولذالت تاریخیست. چنین تحو

 مثابۀ به  قالب اکتبرهاى بعدى انزمینه

 بیستم قرن بشرِ زنده گی در املع تاثیرگذارترین

  .رود مى بشمار

ب اکتبر موزه هاى پیروزمند انقالآیکى از اولین 

ه ب اجتماعى انقالب ست که بدونا عبارت از این

 اش جهشى بشکل  نهمآ تاریخ حرکت موتور مثابۀ

. است نامکمن  اصال ایجاد تحول بنیادی در جامعه 

 کارگر طبقاتىِ جدال پایان که داد نشان انقالب این

می  آغاز کارگرى انقالبِ پیروزى با بورژوازى و

دد و استثمارشونده گان با هرنوع ریفرم سیاسى از گر

 نمى نائل خود اهداف به ستم طبقاتى رهایی نیافته و 

 اکتبر انقالب که بود ىنچنی این ممفهو درک با. أیند

شونده گان،  سائر استثمار وکارگر  طبقۀ قهرِ با

 را سیاسى قدرت و ساقط را بورژوازى حاکمیت

 انقالب بدون که کرد باید اضافه و نمود تصرف

 چیزیکه از وحشتناکتر ما کنونى جهان شاید اکتبر

 مى بما انقالب درس دومین .بود مى است امروز

 نامکمن پیروزى رگکار طبقۀ حزب دونب که موزدآ

وقایع است که مسلم این یک امر واضح و زیرا  است

خصوص تحوالت اجتماعى به نفع ه ب تاریخى و

سازماندهى این تعرض  زحمتکشان و کارگر و ۀطبق

که  از انجائی نسق عالى ناممکن است. بدون نظم و

نظم  با دولت و طبقۀ کارگر، در این نبرد تاریخى

تنها با لشکر  ءًبورژوازى روبروست، بناهنین آ

، پیروزى در این نبرد یک جنگ نامنظم ساختن و

کارگر در  طبقۀدد. حزب می گرطبقاتى تضمین ن

 جنگ یک چنین براى کامیابى  ۀحقیقت تامین کنند

 کارگر طبقۀ سالح کارگر طبقۀ حزب. است طبقاتى

 یاد قابل کهچیزی سومین .است کارگرى انقالب در

 شوراهاى قدرت بدون که نستآ ستگیری

کارگرى امکان  انقالب تثبیت کارگرى

 شوراهاى برپایی با اکتبر انقالب ندارد.

 که نمود ثابت حقیقت در دهقانى و کارگرى

 بلکه خود دیکتاتورى پى در نه بلشویکها

 گان استثمارشونده تمام و کارگران هژمونى

 اولین براى کارگرى هاىشورا قدرت. هستند

 مردمى واقعى حاکمیت از نوعى ،تاریخ در بار

به  ١٩١٧در روسیه در ه گان را استثمارشوند

چرا این  . اینکه چگونه ونمایش گذاشت

 قدرت ن اشاره مى شود.آقدرت ادامه نیافت به 

 انسانى و ترین وسیع یعنى کارگرى شوراهاى

 اول سالهاى از که است دیموکراسى نوع ترین

 و انسانى تبعات اکنون الى اکتبر انقالب

   . می باشد ناپذیر إنکار اش آزادیخواهانه

 و اشتباهات از اندوزی درس نتیجه گیرى و

 چونیی  تاریخى رویداد تاریخى خطأهاى

 مبارزان عمیق بسیار دقت نیازمند اکتبر انقالب

 آنچه. است نآ عوامل دریافت براى انقالبى

 ساز سبب خطاهاى از موزشآترین برجسته

تواند چنین می می سا زد را انقالب این شکست

  خالصه شود.

 اکثریت نیروى حیثه ب پرولتاریا قدرت مینأت

 با انقالب ۀمحرک موتور همان و محکوم

 پیروزى فردای در اش کارگرى شوراهاى

ۀ روسی در که یی اصلى عوامل از یکى. انقالب

 شکست بعدا و انقالب تضعیف به منجر انقالبى

 دوام فقدانِ و رهبرى معد همین شد اش قطعى

حاکمیت  کارگر و طبقۀ دستان در قدرت

جایی ه ب مستقیم شوراهاى کارگرى بود. جا

گان هنمایند قدرت کارگرى توسط حزب و

حزب کمونیست به معنى خاتمه بخشیدن به 

حکومت کارگرى شد. از همین جهت با طرد 

مالکیت جمعى نیز به  ۀلأقدرت شورا ها مس

  ۀپیدا کرد و در حیات طبق مالکیت دولتى تنزل
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انقالب اکتبر، بهترین رهبران کارگرى ، با سلب 

زادى هاى وسیع وعده داده شده چه براى آ

چه در درون حزب  کارگران و مردم و

رین رهبران بهت إخراج  ، با تبعید وکمونیست

وکادر هاى کمونیست به اردوگاه هاى کارِ 

لیسم مسخ تمامى هویت انسانى سوسیا اجبارى و

مین، گسترش أ، تو اتکا بر ناسیونالیسم روسى

 مردم پیروزى با استالینیسم، .یافت سیطره و

 فاشیسم علیه جهانى دوم جنگ در شوروى

 کمونیست حزب تاریخ تدوین با هیتلرى

، به ریف تاریخ انقالب اکتبرى و تحاتحادشورو

خصوص در کشور هاى ه تمام احزاب چپى ب

 رى ساخت که بیعقب مانده ، بنیادهاى فکرى 

 سیاسى هاى جنبش و احزاب این ن،آ اساس

 به ها کشور ازعده یی  در حتى و گرفتند شکل

 گرفته شرقى اروپاى از ءًبنا. رسیدندهم  پیروزى

تمام  ،نالتی امریکایی تا و افغانستان و چین تا

تفسیر  بر بستر تأویل و این جنبش ها

 هاى مدت سوسیالیسم و کمونیسم استالینىِ

 و نمودند فعالیت سوسیالیست و چپ نامه ب معین

 نآ فروپاشى و سقوط و استالین مرگ با بالخره

 خط به نیز آنها ۀهم سوسیالیستى، کاذب سیستم

 که شد باید متذکر البته. ) رسیدند اضمحالل

چنان در وصف استالین هم ییهعد هم زهنو

 زنده برایش و بیانیه میسرایند ، شعر وواستالینیسم

  .گویند( می باد

می فروپاشى البته بر بدترین تبعات این سقوط و

 و سرمایه داریبلوک  ۀدد به تالش همه جانبگر

فروپاشى  که این سقوط و ایشایدیالوگ ه

 نیسم،کمو تاریخ پایان و کمونیسم سقوط به را،

 آنچهکه  ربط میدهند. در حالی ون نیزاکن حتى

سایر جاها سقوط  بلوک شرق و در شوروى و

 نظام  از نوعى خود نچه در باال بیان شدانمود چن

 با را شخود که بود دولتى سرمایه داری

از  .کردمی تداعى اکتبر انقالب و کمونیسم

 انتقادى بحث ،همین موضع نزد سوسیالیستها



  

 

                   

 مطابق تقویم جدید( نوامبر ٧ )١٩١٧در اکتبر 

انقالب سوسیالیستی کارگری به رهبری طبقۀ 

ها به پیروزی رسید. کارگر روسیه و بلشویک

ورد انقالب اکتبر از همان آوان پیروزی م

دشمنی آشکار بورژوازی جهانی قرار گرفت، 

های دیگر در دل از وحشت گشترش اکتبر

اری، بورژوازی سر مایه دکشورهای معظم 

جهانی از هیچ توطئه و تهدیدی برای به 

شکست کشاندن این انقالب خودداری نکرد. 

بورژوازی از همان آغاز وقوع و به پیروزی 

روغ گفته و رسیدن انقالب اکتبر در بارۀ آن د

تالش نمود تا مشروعیت آن را تحت عنوان 

کودتا زیر سوال ببرد، انقالب که به همت و 

مشارکت میلیونی کارگران و زحمتکشان 

سراسر سرزمین پهناور روسیه به پیروزی رسید 

های بورژوازی جهانی را محافل و ایدئولوگ

این چنین تخطیه کردند. انقالب اکتبر 

و پُرشور طبقۀ  محصول مبارزات خونین

کارگر روسیه به رهبری انقالبیون بلشویک 

بود که سینه در سینۀ بورژوازی ایستادند و 

 حاکمیت و اقتدارش را نفی کردند.

داری  انقالب اکتبر ناقوس مرگ نظام سرمایه

پذیر بودن تحول را به صدا در آورد و امکان

اجتماعی و دست بردن به تغییرات عمیق در 

ها کارگر و اقشار به میلیون سطح جامعه را

زحمتکش در سطح جهان نوید داد. انقالب 

اکتبر انقالب کارگران برای ایجاد جامعۀ آزاد 

و شگوفا انسانی، جامعۀ عاری از ستم و 

ها بود. اما این نابرابری به رهبری بلشویک

اقتصادی، نظامی دول  ۀانقالب در اثر محاصر

انده از حاکمیت گی بازم هامپریالیستی، فقر و گرسن

های تزاری، جنگ داخلی از یک جانب و سیاست

حزب کمونیست روسیه، یعنی با تحکیم گام به گام 

سوسیالیسم بورژوائی تحت لوای سوسیالیسم و با 

تثبیت اقتصاد کاالئی و خلع ید سوسیالیسم کارگری 

از جانب دیگر، از اهداف اصلی اش که همانا برپائی 

ر مزدی باشد، دور شد و حکومت کارگری و لغو کا

در عوض حاکمیت بروکراسی حزبی را به جای 

حاکمیت طبقه برقرار نمود. برای بررسی هر حرکت 

ا و تأثیرات ه اجتماعی الزم است تا اشارۀ به زمینه

آن صورت گیرد، تا بتوان اهمیت و جایگاه آن 

حرکت اجتماعی را به روشنی مورد بررسی قرار 

عظیم اجتماعی تاریخ  داد. انقالب اکتبر حرکت

لیونها انسان از آن متأثر ممعاصر است که سرنوشت 

گشت. موافقین و مخالفین هر حرکتی ممکن است 

در بارۀ علل و اهمیت آن با هم به جدل بپردازند، 

ی وقوع گ هاین مسأله در مورد انقالب اکتبر، چگون

 و سرانجام آن نیز صادق است.

دیدی مورد بررسی  بسیاری انقالب اکتبر را از چنین

دهند. رهبران این انقالب،  و قضاوت قرار داده و می

های آن مورد ارزیابی و ها و سرانجام آرمانارزش

ها و جریانات متعددی قرار گرفته ارزشیابی جنبش

است. و نتیجتاً این بررسی و ارزیابی، بسته به این که 

از جانب چه کسی و از چه جایگاه و موضع و 

های پذیرد، به سرانجام ت پذیرفته و میمنظری صور

 رسد. متفاوت و متضادی رسیده و می

در بارۀ رویدادهای انقالب اکتبر نه فقط مخالفین 

ی این انقالب در کمپ ارتجاع سرمایه، گ ههمیش

دیروزی آن، آنهائی که  "پیروان"بلکه موافقین و 

تا همین دو دهه پیش قبل از شکست اردوگاه 

ژوائی خود و پراتیک شان را با سوسیالیسم بور

ردند و سنگ افتخار ک های آن تعریف میآرمان

وبیدند، مشروعیت و ک تعلق به آن را به سینه می

 های شان را از آن میحقانیت استراتژی و سیاست

سازمان دادن انقالبی با آن محتوا  عیۀرفتند و داگ

در محیط و جوامع که در آن فعال بودند را 

ز نظر کرده اند. بخش وسیعی از آنان داشتند، ابرا

امروز اما دیگر انقالب اکتبر و به یک تعبییر امر 

انقالب و دگرگونی انقالبی جوامع را امری متعلق 

 دانند. به گذشته، کهنه و تاریخی می

همپا با تحریف تاریخی انقالب اکتبر از جانب 

بورژوازی، روشنفکران چپ قدیم که دیگر حاال 

داری بازار  زی دموکراسی و سرمایهاز برکت پیرو

- آزاد و شکست قبلۀ آمال شان در بلوک سرمایه

داری شرق یک شبه نور معرفت بر قلوب شان 

تابیده و سر عقل آمده و به بلوغ فکری رسیده اند 

تنها دست به نفی لزوم انقالب به عنوان ابزاری  هن

برای تحول تاریخ واقعی جامعۀ بشری زده اند 

زه به شکل تهوع آوری مجیزگوی و بلکه امرو

داری و بازار شده اند. موقعیت  مبلغ نظام سرمایه

کنونی این تازه اندیشان بیش از آن که بیانگر 

تحوالت و دگرگونی های اساسی در جهان 

معاصر به نفع بهروزی و تکامل بشر باشد، نشانگر 

نفوذ آرأ، ایدالها و ایدئولوژی بورژوازی جهان 

ارترین مدافعان نظم موجود هنوز با معاصر است. ه

توانند مدعی شوند که جهان  صراحت نمی

معاصر، جهان ایدال و مطلوبی است. ولی بسیاری 

١٧ ادامه در صفحه  

بود، با تغییراتی به مناسبت بزرگداشت از صدمین سال انقالب اکتبر های کارگری افغانستان منتشر شده ها قبل در نشرات سازمان سوسیالیستاین مقاله سال

 شودمجددا بدست نشر سپرده می

 فهیم آزاد



  

 

                   

از آنهائی که امروز دموکراسی و بازار را در 

تقابل با اعتقادات دیروزی شان مرجع و 

مطلوب یافته اند، انقالب و دگرگونی 

زم و مناسبات کنونی را امر مضر و غیرال

پندارند و در این زمینه گوی  عقبگرایانه می

ان گ ها و سازماندهندهسبقت را از ایدئولوگ

 نظم موجود ربوده اند.

فعالین چپ قدیم، به ویژه نوع افغانی آن، در 

مسابقۀ لعن و نفرین به گذشته و اظهار ندامت، 

از همتایان دیگر شان در عرصۀ جهان جلوتر 

چپ، کسانی که  لۀ از اینحافتاده اند، ن

چندان دور، آنگاهی که بر اریکۀ  هروزگار ن

قدرت لمیده بودند، داد از برابری و 

زدند،  می "انسان زحمتکش"خوشبختی 

حاکمیت استبدادی، متوحش و بورژوائی شان 

را در بازار تحمیق و تزویر ممثل ارادۀ 

زحمتکشان و ناشی از عمل انقالبی آنان جا 

س از سقوط حاکمیت زدند، اما امروز پ می

رقابت "، "دموکراسی"م لَپوشالی شان عَ

را به دوش گرفته و صدها بار  "بازار"و  "آزاد

مدعی تر از ارباب در وصف و ثنای کشفیات 

 "پایان تاریخ"شند و ک جدید شان عربده می

دارند. وقتی حرفی از ترقی و  را اعالم می

آورند مردم و زحمتکشان  تحول به زبان می

نند و ک ز دست بردن به انقالب نهی میرا ا

انقالب را معادل هرج و مرج، انقطاب و 

دانند، و هشدار گونه  خونریزی و کشتار می

مردم را به فاجعه و سرنوشتی حواله و ارجاع 

دهند که خود و اربابان دیروزی و جدید  می

شان مسبب و مهندسین اصلی آن بودند و 

 ش میهمچنان هستند. این حضرات فرامو

داری است که  نند که این نظام سرمایهک

عامل خون ریختن و به نیستی کشاندن روزانۀ 

ها چشمان شان را به جامعۀ بشری است، این

روی حقایق آشکار تاریخی و عینی بسته اند، 

آنهائی که دیروز در بستر دیگری مشغول 

دلربایی و هم آغوشی بودند و ارزان خودفروشی 

ر سیاق کساد بازار و نبود خریدار، کردند، امروز بمی

 ی افتاده اند.گ وزهیاین چنین به در

تنها بربریت کنونی در  ههای جاری جهان، نواقعیت

افغانستان، عراق، سوریه، لیبی، سومالی و یمن، بلکه 

فقی و ا های خانمانسوز و بیاساساً وجود فقر، جنگ

آمد تاریخی و محصول نظام رزشی انسان، پیا بی

- ها انسانی که از فقر میداری است. میلیون ایهسرم

نوائی میرند و دوران کودکی و شباب شان را در بی

 یذرانند و مورد استثمار قرار مگ و تنگدستی می

ترین یرند، به دلیل عدم دسترسی به ابتدائیگ

میرند، دست  شوند و می امکانات درمانی پرپر می

اتی چون مذهب و زنند و قربانی خراف به فحشا می

شوند همه نتیجۀ بالفصل نظام  ناسیونالیسم می

 وحشی و خونخوار سرمایه است.

سال  ۲۶صدسال پس از انقالب کارگری اکتبر، و 

بعد از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم بورژوائی و 

داری بازار آزاد، مردم دنیای معاصر  پیروزی سرمایه

قرار  از جمله مردم در کشورهای بلوک شرق، که

بود به سعادت و بهروزی دست یابند، نتنها که هنوز 

ترین حقوق شان محروم اند بلکه  از ابتدائی و طبیعی

آنچه را که داشتند نیز از دست دادند. میلیاردها 

لرغم ثروت و امکانات ا اانسان در سراسر گیتی علی

های عظیم و خیره کنندۀ علمی و موجود و پیشرفت

مین یک وعده غذای کافی، تکنیکی قادر به تأ

داشتن سرپناه، دارو و درمان و آسایش شان نیستند. 

اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان در ناامنی، ترس، 

 ی روزانۀ شان را سپری میگ وحشت و ناامیدی زنده

نند. بخش وسیعی از ساکنین این جهان قربانی ک

داری اند. استثمار وحشیانه و بربریت نظام سرمای

ی براه افتاده به وسیلۀ این نظام وحشی و هاجنگ

پادوان و مجریان اش در اقصاء نقاط جهان جهت 

غارت ثروت و انباشت سرمایه، ناسیونالیسم 

 عونژادپرستی افسار گسیخته، قدر قدرتی ارتجا 

 مذهبی و سلطۀ باورهای عصر حجری و مشاطه

ری ژورنالیسم مزدور، همه و همه از مردمان جهان گ

ای ه یرد. در جهان معاصر تودهگ قربانی می

میلیونی کارگر که جز فروش نیروی کار شان 

چیز دیگری در بساط ندارند، مغلوب و معذوب و 

تر از هر زمانی دیگر شاهد قدرتمند شدن فقأ بی

حد و حصر اقلیت مفتخواری اند که هر روز بی

شود. بر مکنت و ثروت و اختیار شان افزوده می

از یک نظر بیانگر رجعت وضعیت جهان کنونی 

 داری است. به دوران بربریت نظام برده

کسانی که امروز مدعی اند که یگانه راه و 

داری است و تمام ترین نظام، نظام سرمایهمطلوب

آورد های کنونی بشر را سخاوتمندانه به دست

حساب اقتصاد بازار، دموکراسی و پارلمانتاریسم 

هم پذیرفته باشند و یا گذارند، بدوا باید این را می

بپذیرند که بخش عمدۀ محرومیت، مصائب و 

- فالکت بشر معاصر محصول تجربۀ نظام سرمایه

داری و مظاهر آن از جمله اقتصاد بازار و 

دموکراسی در غرب است. تجربۀ انقالب اکتبر و 

کرد آمدهای آن به هیچ صورت نافی عملپی

ه داری غرب نیست. کسانی ک اقتصاد سرمایه

امروز لجام گسیخته در تالش اند تا تاریخ و 

حافظۀ تاریخی مردم جهان را دست کاری کنند و 

حرکت یک نسل از بشر جهت دست یافتن و 

ایجاد جامعۀ آزاد، برابر، در خور وشایستۀ انسان 

داری  را به سخره بگیرند و در وصف نظام سرمایه

و توجیه آن مدیحه سرائی کنند، باید کارنامۀ سه 

داری را نیز به عنوان نتیجۀ  صد سالۀ نظام سرمایه

ها با تخطئۀ انقالب اکتبر و آن یاد آور شوند. این

الزاماً هر انقالبی تحت این عنوان که آن را با 

توجه به قدر قدرتی بورژوازی جهانی و قدرت 

- عظیم سرکوب آن غیرممکن و ماجراجوئی می

دارند و خواهند نظم موجود را مصون ب دانند، می

 آن را ابدی و ازلی جلوه دهند.

ها اما در پی کتمان یک حقیقت تارخی هستند آن

و توازن قوا در مبارزات اجتماعی را یک سویه و 

 . این درست است که در شرایطگیرند میثابت 

١١ صفحهادامه در   



 

                   

هرچند که تاریخ خشونت بر علیه زنان 

-های ماقبل سرمایهطوالنی دارد و میراث نظام

ت حاکم داری است اما امروز در مناسبا

ها در قاره آندر نتیجۀ عملکرد داری و سرمایه

و نمودهای اشکال  درمختلف  کشورهای و

ریشۀ خشونت علیه  شود.میاعمال گوناگون 

زنان را باید در مناسباتی دید که زنان را بنا به 

میشمارد. زنان  مادونفرودست و  شانجنسیت 

با انواع همه جا خیابان و  ،در خانه، محل کار

شوند و جسم و روان شان میونت روبرو خش

نتنها که  . خشونت علیه زنانمصون نیست

تر و کاهش نیافته است بلکه در ابعاد شنیع

میزان خشونت  تری رو به ازدیاد است.قبیح

کشورهای علیه زنان و شدت و حدت آن در 

تواند متفاوت باشد. در کشورها و میمختلف، 

سلطۀ مناطقی که فرهنگ طبقات حاکم و 

ها و ادیان اقتدار شان متکی و منبعث از سنت

 و مذاهب اند خشونت علیه زنان در اشکال

فزیکی، روحی و روانی، خانه گی، اقتصادی، 

-تبارز میحقوقی و کالمی  ،جنسی، ناموسی

یابد و شکل خشین و وحشیانه یی به خود 

در این جوامع در کنار ستم مضاعف  گیرد.می

شود ستم و رین شکل اعمال میتطبقاتی که به عریان

گیرد، می یقربانخشونت جنسیتی هر روزه از زنان 

نمونه های بارز آن در شکل نقص عضو، ختنه، 

، های ناموسیسوزانده شدن، ازدواج اجباری و قتل

هر روزه و در ابعاد تحقیر  و ضرب و شتمسنگسار، 

افتد. در سایر کشورها وضعیت گسترده یی اتفاق می

آوردهایی که با مناطق و وجود دستزنان با 

کشورهای عقبمانده اصال قابل مقایسه نیست، نیز 

 "من هم"نیست. کمپاین  چندان رضایت بخش

(Me too  که آزار و اذیت جنسی زنان در )

ترین کشورهایی که زنان در آنها به درجاتی پیشرفته

های جنبشزیادی، آنهم در اثر مبارزات طوالنی 

ق و موقعیت بهتری نسبت به سایر از حقو اجتماعی

دهد، بیانگر این جهان برخوردار اند را نشان می

داری هنجارهای مرد حقیقت است که نظام سرمایه

ها ساالر را در خودش نهادینه کرده و از آن

 نماید. پاسداری می

ه ریش کهخشونت علیه زنان پدیده یی است جهانی 

الکیت بر زن م حاکم دارد، مناسباتی که در مناسبات

هر روز تولید  ورا تقدیس ستم و خشونت جنسی و 

مذهب  د. در بسیاری از کشورها کنو باز تولید می 

و فرهنگ مرد  و سنتهای عقب ماندۀ ارتجاعی 

فقر و درمانده گی و گر  توجیه  ساالرانه

و  باورهای زن ستیزانه مشروعیت دهندۀ 

ی کشورهای اسالماست. در   مردساالرانه افکار

عراق، عربستان،  ،مانند افغانستان، پاکستان

 در سیاسی اسالم که … ایران و ،سوریهسومالی، 

با افکار  واپسگرا و مرتجع نیروهای و است قدرت

و قوانین دست باال دارند و آرای قرون وسطائی 

های عهد عتیق به اجرا شرع اسالمی در کنار سنت

آیند زنان در معرض ضدانسانی ترین در می

گیرند و در بیحقوقی کاملی به سر فتارها قرار میر

در کنار تجاوز و قتل های ناموسی و بی برند. می

اولین قربانیان خشونت و جنگ حقوقی اجتماعی 

جهان اکثریت زنان  دهند.را زنان تشکیل می

دارند.  راه واددر خانتجربۀ تحقیر و خشونت 

گی ریشه در نابرابری و رابطۀ  خانهخشونت 

توسط به گونه یی  دارد کهبین زن و مرد ت قدر

سرمایه داری حاکم مردساالر سیستم هنجارهای 

 نوانیقو در همۀ زمینه ها از سازماندهی شده است 

 

 افسانه خاشع
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برنامه های اقتصادی، سیاسی،  گرفته تا 

 .عمال می شوداجتماعی و فرهنگی ا

بارترین جوامع و خشونت که یکی از در افغانستان 

رواج و به علت رود، شمار می اسارتگاه زنان به

اعمال بیش از حد خشونت بر علیه زنان در 

گی که دیگر تحمل زندهبرخی از زنان خانواده ها،

در فضای خشونت بار و تحقیرآمیز را ندارند 

کنند، غافل ناگزیر قفس شکسته و هوای پرواز می

-از آن که صیادها هر کجا برای شان دام پهن می

قفسی دیگری به حبس محکوم کنند و از قفسی به 

جامعۀ مردساالر با اتکا به قوانین  شوند.می

از  یانفرارمردساالرانه و شرع و سنت این 

های شکستن ارزشجرم  ستم را بهخشونت و 

روانۀ زندان و کند مردساالر حاکم مجازات می

سازد. هستند زنان و دخترانی که بجرم عشق و می

ها و ارباب گی توسط اعضای خانوادهدلداده

فجیعی به قتل می عمایم به شکل دهشتناک و 

به اتهام فساد صدها زن و دختر  امروزرسند. همین 

که جرمی انجام دستگیر و با فرزندان شان اخالقی 

هستند در زندان ها به سر میبرند. نداده اند 

کودکانی که در زندان چشم به دنیا گشوده و در 

 شوند. زندان بزرگ می

 

 

 

 

 

 

 قدرتهای امپریالیستی و "ولت وحدت ملید"

با وجود ادعاهای دروغین نخواستند و ، حامی آن

نتوانستند کاری در زمینۀ رفع خشونت بر علیۀ زنان 

و  برندی کامل بسر میبیحقوقکه در افغانستان 

اشغال  آغازاز  از پیش ببرند.جنس دوم تلقی می گردند 

تا امروز که و مریکایی و ناتاافغانستان توسط نیروهای 

را  ارتجاعیو باورهای تسلط هرچه بیشتر نیروهای خود 

از گذشته وضعیت زنان افغان هر روز دارد  در پی داشت

آمار و ارقام ارائه شده از جانب مدیا و بدتر می شود. 

المللی که گوشه مراجع حکومتی و همچنان نهادهای بین

غانستان گی تلخ و هولناک زنان در افیی از واقعیت زنده

دهند خود گواهی بر بدتر شدن اوضاع و را نشان می

رویۀ خشونت و اپارتاید جنسیتی بر علیۀ زنان تشدید بی

بیست وپنجم نوامبر هرچند که یک روز سمبولیک  است.

در تقویم است و آن را روز منع خشونت بر علیۀ زنان 

نامیده اند ولی مبارزه برای رفع ستم و خشونت از زنان 

جنبش سوسیالیستی امری است دائمی و تعطیل برای 

ناپذیر. این مبارزه جزئی از مبارزه طبقۀ کارگر برای نفی 

 .و رفع هر نوع ستم و نابرابری است

 اکتوبر کبیر!

 نام تو با لنین بزرگ است همردیف

آن آدم سترگ ، سکان دار صادق و 

 هوشیار انقالب

 بگذار دشمنان شما ژاژ خور شوند

 گویند هرزه از دل تنگ و سیاهشان

 نظم سیاه سود و زیان را 

 منزلگه نهایی تاریخ جازنند

 بگذار بار بارچنان یاوه سردهند

 مانه به گفتار بسته نیستپویایی ز

پیکار سود و کار، پویایی زمانه بود 

 اندرین جهان

 ما با درفش ورایت اکتوبر جوان

 این رزم بی امان

 تا آخرین عرصه ومیدان آزمون

 تا آخرین نقطۀ پایان امتحان

 به سر انجام  می بریم

 اکتوبر جوان !

 صد ساله یاد روز تورا

 با ابهت و شکوه

 تجلیل می کنیم

 !دت گرامی باد یا

**** 

 ر. پیکارجو

 ۲٠١٧پنجم اکتوبر 

 

 ای شورش سترگ و زمین لرزکارگران

سرتاسر جهان   

 خیل ستم کشان 

 انبوه کارگران

 صد ساله یاد گار ترا ارج می نهند

 اکتوبر کبیر!

 هرچند  زور گوی زمان در جوانی ات

 سوی دیگری تو بیراهه راند تو سن

 اما تو با همان نماد زمان  جوانی ات

 شدی کشان لگوی محنتچشم امید و ا

 



  

                

 

تشکیل حزب   چندی قبل عبدالحبار مشهور به قهرمان

دهندۀ راه حزب وطنِ   جدیدوطن را به حیث ادامه

بقایا   داکترنجیب اعالم کرد. این حزب که ازبخشى از

وبازمانده گان حزب سابقِ دموکراتیک خلق و 

ایجاد شده است اساسا چه پیامى را تحویل جامعه   وطن

ضرورت ها وایجابات چنین تشکل می دهد؟ 

هاچیست؟ و أیا واقعا ایجاد چنین احزاب در تغییر 

معادالت سیاسى آیندۀ افغانستان نقش آفرین خواهند 

بود؟ أیا این حزب براى چپ جامعه کدام بارِ معنایی 

 هم به همراه دارد! ؟

اول: ضرورت ها و ایجابات چنین تشکل هایی در 

  ! خلفِ سیاسیى ضعیف تر چیست؟

چیزیکه بیش از همه روشن و انکار ناپذیر است اینکه 

حزب دموکراتیک خلق تحت همین نام و حزب وطن 

سال در صحنۀ سیاسى افغانستان به حیث  ١٤حدودا 

قدرت یکه تاز حضور داشت که با فروپاشى اتحاد 

شوروى و پایان وابسته گى اش به شوروى، به 

حزب  مجاهدین مسلمان تسلیم شد. تصوریکه این

درآماده گى اش هنگام تحویل دهى قدرت به مخالفین 

داشت سیماى حکومتى با سناریوى بورژوا دموکراتیک 

وانمود می شد، که گویا با کمک غربى ها وت 

کنوکرات هاى افغانى، نیروهاى اسالمى میانه رو وشاه 

سابق خوبترین الترناتیف را تحویل جامعه خواهند کرد 

کمیت رژیم هاى خلق و پرچم که به هیچ لحاظى با حا

و وضعیت وحشتناک اقتصادى، سیاسى واجتماعى 

مردم افغانستان زیر سلطۀ آن حزب قابل مقایسه نخواهد 

بود. فضاى تنفس جدید، آزادی هاى وسیع، تجمع 

تحصیل یافته گان افغانى در مقیاس عظیم، پایان فاز 

جامعۀ میلیتاریستى، باز شدن تمام منفذ هاى زنده گى، 

افغانهاى بیرون رفته دوباره به کشور، ملیونى رود و

شگوفایی اقتصاد وخالصه فضاى بازسیاسى جدید، 

روان و روبناى تازه یی را خواهد ساخت که در 

هرشکل و ابعادش منتقد جدی برنامه ها و پراتیک 

حزب خلق و پرچم بوده وتمام آن پراتیک ویکه تازى 

 زش هرروزهاى گذشته را مایه و تاریخ عبرت وآمو

افغانها و نسل جدید خواهد ساخت. اما همچنانیکه پیش 

بینى قطعى مراحل عبور جامعه و تحوالتش 

نیست و گاه گاهی ثابت شده است که کامال   ممکن

برعکس و وارنه اتفاق افتاده، در بعد از سقوط 

حاکمیت حزب و نجیب اهلل نیز با تسلط انارشى 

ى انقالب اسالمى استخوان سوزِ مجاهدین و افتضاح ها

فاز جدید کش مکشِ قدرتِ سرانِ   افغانستان در

به جهنمی بدتر از گذشته   احزاب اسالمى، افغانستان

 "یعنى حاکمیت کلى حزب و دولتِ خلق و پرچم "

مبدل شد و این جهنم تازه به دنبال ظهور وعروج گروه 

طالبان وإمارات اسالمى آنها و جنایات این دو دوره 

ها و آروزمندى هایی را که مردم در سر آخرین نفس 

  مى پروراندند به خاک یکسان ساخت. 

در چنین یک اوضاع و با چنین یک پراتیکىِ است که 

وقتى عده یی از مردم افغانستان حرف مقایسۀ حال با 

گذشته را مى زنند، به ناچار حتى همان دورۀ بدِ قبلى 

ن برزخی به تحسین می گیرند و بازهم دقیقا در چنی  را

است که جریان فروپاشیدۀ خلق وپرچم دوباره غرور 

کاذب کسب می کند و به جاى پاسخ دادن از 

مسوولیت هاى تاریخى خود و جواب گویی به مردم 

، دوباره جرأت  افغانستان در محکمۀ عادالنۀ تاریخ

  ایستادن مى نماید و وعده و وعید سیاسى می دهد.

اهدین و طالبان و این سفید رویی در برابرسلطۀ مج

بالخره حکومت غنى و عبداهلل است که مکان را در 

حوزه سیاست براى پریدن باز مى نماید. زیرا این بقایا 

به هرصورت اش پوتنسیال خود را با چنین یک مقایسه 

هاى دوره یى بهتر تشخیص می دهند و برهمین مبنا 

گذشته ها و حتى جنایات آن دوره برایش مقدس و 

داد می شوند، کنش و واکنش قبلى عقالنی الزم قلم

جلوه میکند و خالصه دوباره روان سیاسى براى خزیدن 

  به قدرت، انرژى کاذب می گیرد.

  اتکا  بر ملى گرایی و کیش شخیصت:

فرهنگ عقب افتادۀ چپِ شرقى در بنیاد شبه مذهبى، 

تقدس گرا و سنتى است. در چنین فرهنگى لیدران و 

 مذهبى نیستند کمتر از آنها دیسینرهبران حزبى اگر ق

نیز شمرده نمی شوند. فقدان دموکراسى حزبى و 

استبداد هاى درونى یکى از محصوالتش فرار از إراده 

هاى جمعى و خالصه ساختن تمام کارنامه ها در وجود 

رهبرانِ سیاسى تعریف می شود. در افغانستان به 

ر و خلفاى ناکاره، فاسد و بیما  خصوص در فضایی که

بیسواد از لحاظ سیاسى با زور و زر و یا وابسته گى به 

غرب و استخبارات منطقه به اریکۀ قدرت رسیده اند، 

اهلل نزد بقایاى آن حزب نیز به سرمایه گذارى بر نجیب

بخشى بى بدیل براى استفادۀ سیاسى مبدل گردیده 

  است. 

نجیب اهلل در گذشتۀ حاکمیتِ آن حزب در کنار ببرک 

یکى از وارثین تاج وتخت، البته بعد از مرگِ  کارمل

کارمل پنداشته می شد یعنى همان سانی که در فرهنگ 

چپ شرقى رهبران احزاب به خصوص در قدرت الى 

مرگ شان غیرقابلِ تعویض و حتى غیرِ قابل انتقاد 

بودند. بناءاً وقتى نجیب اهلل به دیکتاتِ شوروى 

اد شقاق وگرباچف لیدر می گردد در پهلوى ایج

درحزب زمینه هاى تحقق رویکرد هاى جدید در 

ساختار همان حزب و حاکمیت نیز آغاز می شود. 

نجیب با تدویرکنگرۀ دوم حزب تمام بساط قبلى 

حزب را  بر مى چیند و امکانات تأمین توافق  "چپى"

با احزاب اسالمى را آغاز می نماید.   تیوریک و سیاسى

ال مذهبى و ناسیونالیستى این برنامۀ جدید که هویت کام

به جریان نجیب می دهد مستلزم خروج نظامیان 

شوروى با هدایت شوروى، تأمین بیشتر هویت اسالمى 

به ساختار وآماده گى براى تقسیم قدرت با مجاهدین 

می گردد. بِنَاءاً تصفیه حساب با آخرین بقایاى فکرى 

چپ گرایانه در حزب ودولت، و خود را بابِ قبول 

ن براى نیروهاى راستِ پرو غربى و مجاهدین، ساخت

نجیب را به فیگور تواب از گذشته هاى حزب و 

کاراکترِ سازش گر براى بقاى رهبرى دولتى اش مبدل 

مى سازد. وى براى تحقق این امر وسیعا پاسدارى سنت 

الم پناهى مُد سیاست هاى پوسیدۀ افغانى را همراه با اس

 ع ماهوى و میکانیکى، که در مجموع جمخود مى سازد

 

 ح. بریالی
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در صدمین سالروز بزرگداشت از انقالب 

سوسیالیستی اکتبر بربریت سرمایه همچنان از 

د. جنگ، فقر، ستم، رگیطبقۀ کارگر قربانی می

مذهب و مردساالری بر  ،ارتجاع  ،ملیتاریسم 

خواه مسلط  و سرنوشت بشریت آزادی گی هزند

است. جهان بیشتر از هر زمان دیگری به انقالب 

اکتبر و رهبران جسور و با درایتی چون رهبران 

 آن و به حزب سوسیالیستی و انقالبی کارگری

ی برپائی های طبقۀ کارگر براکه آرمان یی

  مند، نیاز بخشد  تحققجامعۀ سوسیالیستی را 

 . است

های سوسیالیستی پیروز و مستدام باد آرمان

 انقالب اکتبر!

فرخنده باد صدمین سالروز انقالب کارگری 

 اکتبر!

 هاى کارگرى افغانستانسازمان سوسیالیست

 ١۳٩۶عقرب  ١٥؛  ۲٠١٧نوامبر  ۶

 

سازش گرِ نجیب اهلل در سیاست را زنده سازد. زیرا 

اوال تمام فراخوانِ سیاسى و مرامی این حزب را همان 

اتکا بر کیش نجیب اهلل و برنامۀ مصالحۀ ملى اش که 

ته تاریخ آن حتى در همان زمان خودش نیز منسوخ گش

بود، تشکیل می دهد و در ثانى به حیث حمایت گرِ 

قاطع از پروسۀ سیاسى کنونىِ جناح اشرف غنى 

هیچگاه در تغییر روند سیاسى اوضاع افغانستان نقش 

  مثبتى نخواهد داشت. 

سوم: آیا ایجاد این حزب براى چپ جامعه کدام بارِ 

 معنایی دارد ؟

د همه بنیاد همانطوریکه در فوق به این مسأله اشاره ش

هاى چنین تشکیالت ها را دفاع از حاکمیت امریکایی 

میسازد و پى ریزى مشى سیاسى حزب وطن را امتداد 

راه رفتۀ نجیب اهلل به حیث سمبول و نیز واقعیت سیاسى 

یک حزبِ شکست خورده و نادم از مسیر چپِ سازش 

روسى و افتادنِ تمام وکمال در زنده ساختن روایات 

ى مبارزه و شراکت در خوان نعمت پهن ناسیونالیست

کردۀ امپریالیستى تشکیل می دهد، بِنَاءاً نه تنها که ممد 

و اثرگذار براى ایجاد صف جانبدارِ دفاع از منافع 

طبقات زحمتکش در افغانستان محسوب نمی شود، 

بلکه وجود چنین جریانهایی با استفاده از پوپولیسم 

و ایجاد توهم در راستگرایانه سبب افتراق و جدایی 

صفوف زحمتکشان می گردد. این مسأله و برداشت از 

آن، آنقدر آشکار است که حتى عده یی از بقایاى 

دیگرِ آن حزبِ دیروزه را مجبور به محکوم سازى آن 

نموده است. جامعۀ سیاسى افغانستان نیاز به صف 

روشن، شفاف و جانبدار زحمتمکشان علیه سیستم 

وازى کنونىِ دارد تا در آینده سیاسى مافیایی بورژ

بتواند به حیث یک نیروى طبقاتى مستقل مرکز تجمع 

 و بسیج خواسته هاى ملیونى زحمتکشان شود.

سازى مناسبت هاى ستایشگر و قهرمان  برگزارى

فرهنگ   مضحک براى جذب نیرو و توسعۀ اگاهانۀ

هاى ناشیانه، استفاده می فرتوت شهید و قهرمان پرورى 

  کنند.

دوم : آیا ایجاد چنین احزابی در تغییر معادالت سیاسى 

  آیندۀ افغانستان واقعا نقش آفرین خواهد بود؟

لیست طوالنى یی از چنان که همه ما شاهدیم صف یا 

احزاب رسمى ثبت حکومت شده اند که با تعویض یک 

نماینده گانِ   کلمه در لوحۀ عنوان شان تقریبا همۀ آنها

منافعِ مشخص، قرارداد هاى یکسان و اپوزیسون هاى 

مسخرۀ شریک در سفرۀ حکومت هاى امریکایی 

عبداهلل بوده اند. اینها به صورت  -ارتجاعى کرزى و غنى

ام فصلنامه هاى مشترک و آئین هاى نواستعمارىِ کل تم

حاکمیتِ برامده از لشکر کشى ناتو وأمریکا برافغانستان 

سپتامبر وجلسۀ بُنِ اول را پذیرفته و حتى با جان  ١١بعد از 

ودل برایش جانفشانى کرده اند که براى نمونه می توان به 

حزب متحد ملى افغانستان به رهبرى جنرال چهارستاره 

اره کرد که خود را یک بال سیاسى جناح پرچم و اش

ببرک کارمل می دانست و می داند و با شراکت اش در 

دولت کرزی و دفاع همه جانبه از شوراى نظار و 

داکترعبداهلل در انتخاباتِ نام نهادِ ریاست جمهورى، به 

مقام معظم !وزارت داخله رسید وعضو جبهۀ جهادى 

  گردید.

تاه در باال می توان خالصه ساخت با همین یادآورى کو

که ساختار جدید و تشکیالتی که به نام حزب وطن به 

قهرمان قوماندان سابق ملیشه هاى هلمند و  رهبرى جبار

بعد از سقوط نجیب اهلل موتلف حزب اسالمى حکمتیار ، 

در کابل به فعالیت آغاز نموده است، بسیار بدتر و مبتذل 

ى در رکاب دولت غنى و تر از آن زمان و به صورت علن

دوباره می خواهد روحِ  دفاع همه جانبه از آن اساساً

کرزى یا نجیب اهلل یک حامد  این تغییرات از

  اشرف غنى امروزین ترکیب مى نماید.

وى با بیانات وسخنرانى هاى پوپولیستى اش و... و 

بالخره کشته شدن فجیع اش توسط طالبان، فرهنگِ 

شدیدا مضحک شهید پرورى و قهرمان سازى استفاده 

ه نه تنها مأمورین این از آن را میدان دار می شود ک

حزب جدید وطن بلکه حتى آن عده از گروه ها و 

کادرهاى حزب دموکراتیک خلق که سنگِ نقد 

نسبى به گذشته و نگاه نو به آینده را نیز به سینه مى 

زنند و به نوعى خود را وفادار به راه ورسم مبارزۀ 

سوسیالیستى نشان می دهند نیز از آن هر از گاهى با 
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Workers of the world unite! 

 گیرى قدرت یعنى خواهى انسانىترین آزادیعمیق

 پیگیرترین. یافت تحقق آن شوراهاى و کارگر طبقۀ

به توان خواه به اتکا  آزادی و طلب برابری نیروی

قطع "،  "نان، صلح، زمین"خودشان و با شعارهای

،  "ها به سمت دولت خودیتمام تفنگ"،  "جنگ

تمام قدرت به "و  "کنترول تولید توسط کارگران"

داری را به های سرمایهبزرگترین قدرت "شوراها

را برای ایجاد یک  امورتمکین واداشت و ادارۀ 

چون  ییهادستاورد جامعۀ انسانی به دست گرفت.

 ، ( شوراها )  شکل جدیدی از قدرت سیاسی

، حل مسألۀ زمین، هاکنترول کارگری در کارخانه

حق برابر زن و مرد در کار و ازدواج، حق طالق، 

 همجنس، پذیرش حقوق  حضانتحمایت از حق 

(، آزادی از امروز هم در یک قرن پیش ایان )آنگر

جدایی دین از دولت و آموزش، حق  ، عقاید

که خارج  کودکانیحصیل رایگان، حق برابر برای ت

مدند با دیگر آ ازدواج به دنیا می محدودۀاز

جنین نمونه   های سقط رفع محدودیت و فرزندان

بود که تا آن یی از گام هاى تاریخى و انسانى  ییها

  زمان جهان به خود ندیده بود.
 / انقالب اکتبر با تأسف در اثر محاصرۀ اقتصادی

گی بازمانده  گرسنهول امپریالیستی، فقر و نظامی د

از حاکمیت تزاری، جنگ داخلی از یک جانب و 

 در راستای های حزب کمونیست روسیهسیاست

تحکیم گام به گام سوسیالیسم بورژوائی و  تثبیت 

اقتصاد کاالئی و خلع ید سوسیالیسم کارگری از 

 ییاش که همانا برپاجانب دیگر، از اهداف اصلی

لغو کار مزدی باشد، دور شد و  و کارگریحکومت 

ها به انحراف و شکست کشیده در همان اولین سال

 شد.

و  هادفاع از انقالب اکتبر و انتقاد نسبت به ضعف

ها، خطاهای آن و مهمتر از آن درس آموزی از آن

های هاى اصلى سوسیالیستبخشى از سیاست

از دهد. ما  کارگری در دوران حاضر را تشکیل می

کنیم زیرا  هایش دفاع میانقالب اکتبر و آرمان

ظهورش برجسته ترین حادثۀ تاریخ طبقۀ کارگر و 

اکتبر به  زحمتکشان وستمدیده گان است. دفاع از

معنى دفاع از آرزوهاى بزرگ انسانى و انقالبى براى 

ریزی، ساختن و ایجاد جهان آزاد و برابر پی

شی از تاریخ سوسیالیستی است. انقالب اکتبر بخ

افتخار آمیز طبقۀ کارگر و جنبش سوسیالیستی 
از خطاها وانحرافات و آنچه که انتقاد کارگری است، بناءً 

 تحت و آنهم  و انحراف مسیر انقالبپس از شکست 

بردوش کاگران بر پا گردید،  ولوای سوسیالیسم  

های واال و انسانی اکتبر هیچگاه به معنى نفى آرمان

هاى انقالب اکتبر هم هنگام پیروزى رسباشد. د نمی

دست  بههنگام شکستش  همشکوهمندش و 

و  بورژوازی براى طبقۀ کارگر، پیشروان سوسیالیست

 همۀ مبارزان انقالبى همیشه آموزنده است.

  

هاى کارگرى افغانستان سازمان سوسیالیست

سوسیالیستى اکتبر این  صدمین سالروز انقالب

که همچنان  را بزرگترین رویداد قرن بیستم

خواه برای رهایی و  الهام بخش بشریت آزادی

- آزادی از قید و بند مناسبات کاپیتالیستی می

باشد به تمام کارگران و زحمتکشان جهان 

ید. انقالب اکتبر به رهبری حزب گوتبریک می

بلشویک حرکت آگاهانۀ کارگران و 

تکشان برای شکل دادن به یک جامعۀ زحم

آزاد، برابر و عاری از ستم و استبداد بود که 

بارقۀ امید برای خالصی و رهایی از بربریت 

ها انسان زحمتکش در سرمایه را در دل میلیون

انقالب اکتبر  پیروزیسراسر گیتی بر افروخت. 

داری خالف نشان داد که نظام و سیستم سرمایه

ان و ایدئولوگ هایش جاودانه دارباور سرمایه

نیست و إرادۀ اکثریت کارگران و زحمتکشان 

می تواند عامل تغییر مسیر تاریخ باشد، و این 

امر یکی از مهم ترین و بارزترین پیامهای 

تاریخی انقالب اکتبر برای بشریت است. دقیقا 

همین تغییر مسیر تاریخ بود که تصور تغییر 

ا نقش برآب ناپذیری نظام سرمایه داری ر

 ساخت.
در  با پیروزى انقالب اکتبر براى نخستین بار

بشریت ناقوس برابرى خواهى  یخِتار

۲١ادامه در صفحه سوسیالیستی به صدا در آمد ودر پرتو آن   

 


