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 ملی هایجنبش و مائو تا مارکس
 

مارکس و انگلس به عنوان رهبران جهانی پرولتاریا مخالف مداخله استعماری کشوری بر کشور دیگر 
مین منافع خود و نه هرگز مردم مورد اگران فقط به خاطر تگر بوده و مداخلهویرانبودند زیرا مداخله 

زیستند، معیار تایید اندیشند. برای مارکس و انگلس که در دوران مترقی بودن بورژوازی میهجوم، می
د ساختن داری و مساعاین و آن جنبش ملی این بود که آیا نقش مثبتی در نابودی فیودالیزم، رشد سرمایه

کند و آیا در مقابل استبداد تزاری )که در آن زمان دژ ارتجاع شرایط انقالب سوسیالیستی کارگران ایفا می
ایتالیا -های سوسیالیستی بلکه دموکراسی بورژوایی، لیبرالیزم و وحدت ملی اروپا و دشمن نه تنها جنبش

اری آنان از حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم ین جاست طرفدا ایستد؟ ازرفت( میبه شمار می -و آلمان
ها، و آلمان و لهستان و مجارستان با وصف سلطه اشراف بر رهبری آن طلبانههای استقاللو جنبش

داری مسلط ها طبقات پیش سرمایههای جنوبی که بر آنواکی و اسالوهای چکسلمخالفت شان با جنبش
 انگلس و مارکس شدند. هکذااستبداد روسی به کار گرفته میبوده و توسط تزاریزم برای تقویت و توسعه 

 که ایقبیله سرداران و حکام خیزش هر از دفاع به را خود استعماری، استثمار و غارت ضدیت با ضمن
 «شان» دهقانان بر تسلط برای بومی مستبدان یا فیوداالن تالش بلکه نه بورژوایی انقالبی جنبش نماینده

 1.دانستندنمی ملزم بود،می

                                                            

کنم ما به خوبی فکر می» نویسد:ای به برنشتین در باره قیام احمد اعرابی پاشا علیه بریتانیا میانگلس در نامه -1
ها باید فریب قانان قرنجاری آنان )ده توانیم در کنار دهقانان ستمدیده عرب قرار گیریم بدون توافق با توهممی

داری از مخاصمان نظامی آنان در ها بایستیم بدون جانبانگلیس بخورند تا از تجربه بیاموزند(، و در مقابل قساوت
 «لحظه کنونی.

اندک  نک متن نهایی آن باشد که ای پخشسایت سازمان  از طریق ۱۳۹۲این پیوست در سرطان 
 .یابدانتشار میتغییراتی 
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های ملی بورژوا دموکراتیک غافل نبودند. در عین حال مارکس و انگلس از تقبیح شوونیزم برخی جنبش
اسالوهای جنوب را برانگیخت، سرکوب  1۸4۸زمانی که شوونیزم جنبش بورژوا دموکراتیک مجارستان در 

م پشتیبانی جنبش آلمان از ها علیه اتریش و فیوداالن چکی توسط اتریش و عدقیام دموکراتیک چک
ها و سایر ملل ستمدیده را محکوم کرده و برخورد خصمانه اتریش و آلمان را عامل لغزیدن آزادی چک

دانستند. عالوتا آنان مخالف ادعای بورژوازی آلمان بر قسمتی از خاک ها به دامان ارتجاع تزاری میچک
 ۲لهستان بودند.

 های ملیلنین و جنبش

گری بر مردم رغم ستمها با این ادعا که چون طالبان و القاعده علیها و چپترتسکیستبرخی از 
ی لنین در اد به گفتهبرند، دفاع از آنان را با استنافغانستان، جنگی ضدامپریالیزم امریکا را پیش می

 دانند که:موجه می« سوسیالیزم و جنگ»

یران یا چین به ن جنگ دهد، هندوستان به انگلستان، ابرای مثال اگر فردا مراکش به فرانسه اعال»
بادرت به آغاز مکدام کشور  این کهنظر از هایی صرفگونه، چنین جنگ ها از اینروسیه، و سایر نمونه

ستمدیده،  شوند و هر سوسیالیستی خواهان پیروزی طرفمحسوب می "دفاعی"و  "عادالنه"جنگ کرده؛ 
 « های غارتگر خواهد بود."قدرت"دار و گر، بردهوابسته و نابرابر با ستم

خود « آغازکننده حمله»سیاست نهفته در پشت جنگ مطرح نیست زیرا  این جاگیرند که در و نتیجه می
دهد که چرا جنگ برپا شده است و همین کافیست دریابیم که یک کشور کوچک مستعمره بوده نشان می

های کشورهای تحت ستم مذکور توجه نمود تا باید به رژیما و کشور دیگر قدرتی امپریالیستی و عالوت

                                                            

ایل آن خیلی به خاطر درک و تحلیل مسایل امروز، منطقی نیست همیشه به زمان مارکس و انگلس که مس -۲
های معین جهت نبشجهای مخالفت یا همنوایی مارکس و انگلس با ا امروز است، رجوع نمود. ذکر نمونهمتفاوت ب

اسات بشردوستانه های ملی، نه بر اساس عدالت ناب و احسآنان به جنبش برخورد تاکید روی این نکته است که
انقالب  و منافع پرولتاریاو موضع  ازتحلیل مشخص هر جنبش و  نسبت به ملل تحت ستم بلکه بر اساس

 مبتنی بود. در مبارزه طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی سوسیالیستی
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 ای آنها.هوضعیت جنبش توده

آموزش لنین است. لنین سنجش جنگ بدون در نظرداشت پایه سیاسی  ه ازـواژگون یو درک ریفـاین تح
ورزید و نه ت. او بر بنیاد طبقاتی جنگ تاکید میـدانسن نمیـآن و نقش طبقات مختلف در آن را ممک

ا ـانـهم یـعنیت، ـاس "انضمام" استیه سـجنگ، ادام نیا»تقلیل دهد: « آغازکننده»آن را صرفا به  این که
هم  نـیدر جنگ. ا رـیر دو گروه درگـه یوـاز س یستیالـتیکاپ یدزد استـیس ر،یفتح و تسخ استـیس
« آغازگر» ۳«.ما ندارد یبرا یچندان تیاهم ده،یاقو را کشـچ یرـگیل از دـدو دزد قب نیاز ا کی دامـه کـک

 4طرف دیگر باشد.« ستمدیدگی»تواند دال بر بودن یک طرف جنگ نمی

افزاید: آورده می« هرجنگ ادامه سیاست است با وسایل دیگر یعنی ق» را کهلنین جمله معروف کالوز ویتز 
اتریش  و ایتالیا و ها و طبقات حاکم انگلستان و فرانسه و آلمانها و قریب طی نیم قرن، دولتطی دهه»

ه کارگر را گری بر ملل دیگر و سرکوب جنبش طبقو روسیه سیاستی مبتنی بر غارت مستعمرات، ستم
سیاست ا وصاند. این و فقط این سیاست است که در جنگ جاری ادامه یافته است. مخصدنبال کرده

ه آزاد کردن و ن اتریش و روسیه چه در هنگام صلح و چه در هنگام جنگ عبارتست از سیاست برده کردن
 ملل.

ها و یزش دههای گذشته شاهد خبرعکس، در چین، ایران، هند و سایر کشورهای وابسته، ما طی دهه
ایم. بوده "بزرگ"های ارتجاعی ها میلیون مردم در سطح حیات ملی آنان برای رهایی از ستم قدرتصد

هم جنگ بورژوایی  تواند حتی امروزجنگی که با یک چنان شالوده تاریخی به راه انداخته شده باشد می
 «مترقی و آزادیبخش ملی باشد.

                                                            

 «و جنگ سوسیالیزم» -۳

یافتند، اند و اگر آن را نمیای بودهها قبل از شروع هر جنگ پشت بهانهتاریخ حاکی از آن است که امپریالیست -4
 .و غیره کیوبا ویتنام، ان،جاپ به حمله برای امریکا هایبهانه و جهانی اول جنگ بهانه به شود کردند. توجهایجاد می

« آغازگر»تواند با تکیه روی ای نیز در جنگ با هم نمیهای ارتجاعی منطقهها، سیاست قدرتغیر از امپریالیست
نوشیدن »یانش را پا خواند و« موهبت الهی»بودن، روشن گردد. عراق بر ایران حمله کرد اما خمینی آن جنگ را 

 «.جام زهر
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ور شدنی در سیاست ی شعلهمسئله»چه است که وی خیلی قبل از این در  این دیدگاه در واقع ادامه آن
 :اظهار داشته بودراجع به تغییر خصلت جنبش  )1۹۰۸(« جهان

های اخیر خودش را بروز نیرویی خاص در ماهدر چین هم جنبش انقالبی بر ضد نظام قرون وسطایی با »
 «قا خواهد کرد.ی دموکراتیک ارتهای تراز کهن چینی به ناگزیر به جنبش آگاهانهداده است... شورش

چهار صد میلیون آسیایی »نماید: ها نفر اشاره می( بار دیگر به بیداری میلیون1۹1۲« )چین نو خاسته»در 
جمعیت دنیا گویا از حالت  یک چهارماند. به حیات سیاسی آگاهی یافتهمانده به آزادی رسیده و عقب

گری، جنبش و پیکار برخاسته است... آزادی چین با اتحاد دهقانان دموکرات و بورژوازی رخوت به روشن
 علیهآیا دهقانان فاقد حزبی پرولتری، خواهند توانست مواضع دموکراتیک شان  این کهلیبرال کسب شد. 

ای مترصد فرصت غلتیدن به راست را حفظ کنند یا خیر، چیزی است که آینده نزدیک نشان هلیبرال
 هایسال هایو خیزش آسیا در لیونیمی هایتوده هم بیداری «جنگ و سوسیالیزم» لنین در« خواهد داد.

 .بود داشته اعالم آنها از را حمایتش و مکث آنها طبقاتی مناسبات بر که دارد مدنظر را قبل

منشا طبقاتی جنبش بورژوا دموکراتیک نو پا را در  )1۹1۲« )دموکراسی و نارودنیزم در چین»ی ر مقالهد
 نماید:آسیا به طور کلی و در چین به طور اخص تشریح می

ت. اما ـر اسـاریا درگیـانش پرولتـون با گورکنـه هم اکنـورژوازی است کـاسد شده، بـه در غرب فـآنچ»
تواند از دموکراسی راستین، رزمنده و پیگیر به دفاع برخاسته ای وجود دارد که میبورژوازی هنوزدر آسیا 

 و راهروان شایسته مردان کبیر عصر روشنگری فرانسه و رهبران کبیر اواخر قرن هجدهم باشند. 

 مترقی، اتاریخ امری از پشتیبانی مستعد هنوز آسیایی بورژوازی این عمده اجتماعی پایگاه یا نماینده
 هر از قبل کایشییوان نظیر لیدرانش که دارد وجود لیبرالی بورژوازی آن کنار در و. دهقانان از عبارتست

انداختند؛ سپس با دیدن دیروز آنان از امپراتور ترسیده و خود را به پایش می :اند خیانت به مستعد چیز
ای با یک نیروی دموکراسی انقالبی و احساس پیروزی آن، به امپراتور خیانت کردند؛ و فردا طی معامله

 ها خیانت خواهند کرد.، به دموکرات"مشروطه خواه"امپراتور قدیم یا جدید 

های ی دموکراتیک که تودهاز بردگی دیرینه بدون شور و شوق بزرگ و صادقانهرهایی واقعی خلق چین 
یاتسن پیداست، بخشد و این در هر سطر پالتفرم سونزحمتکش را برانگیخته و آنان را توان اعجاز می

 «میسر نخواهد بود.
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 دارد: تصریح می« مانده و آسیای پیشرواروپای عقب»( در 1۹1۳و همین موضوع را سال بعد )

بورژوازى، که هنوز در قید حیات است،  آن کهپرولتاریاست. و حال  پیشروتنها طبقه  "پیشرو"در اروپاى »
 گرى، درندگى و جنایت آماده است.داری، براى هر اندازه وحشیبه منظور حفظ بردگی محتضر سرمایه

مثالى بارزتر از این آورد که این رود براى نشان دادن درجه فساد تمام بورژوازى اروپا بتوان تصور نمی
داران شیاد در آسیا از ارتجاع پشتیبانى بورژوازى بخاطر پیشبرد مقاصد آزمندانه کارگردانان مالى و سرمایه

 کند....می

کند و به دشمنان دموکراسى، به دشمنان آزادى در کند؟ چین را چپاول میچه می "پیشرفته"و اروپاى 
 رساند! چین کمک می

تمام فرمانروایان اروپا، تمام بورژوازى اروپا با تمام نیروهاى ارتجاعی و قرون وسطایى در چین متحد 
  «است.

( با حرکت از موضع طبقاتی به مبارزه 1۹14) «در باره حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»و در 
 شود:ضدامپریالیستی و نقش نیروهای دموکراتیک در آن، یادآور می

ما همیشه و در هر موردی و  تا آنجاکند، گر مبارزه میبورژوازی ملت ستمکش با ملت ستم که تا آنجا»
گری هستیم. در آنجا ترین و پیگیرترین دشمنان ستموی هستیم، زیرا ما شجاع طرفدارتر از همه راسخ

 « نماید ما مخالف وی هستیم.که بورژوازی ملت ستمکش از ناسیونالیزم بورژوازی خود طرفداری می

 :هم وضاحت دارد( 1۹16« )انقالب سوسیالیستی و حق تعیین سرنوشت ملل»تاکید لنین به مسئله، در 

-دون غرامت آزادی مستعمرات باشند ها نه تنها باید خواستار بدون چون و چرا و فوری و بسوسیالیست»

بلکه به صورتی  -اش چیزی کمتر از شناسایی حق تعیین سرنوشت نیستو این خواست در مفهوم سیاسی
های بورژوا دموکراتیک برای رهایی ملی در این کشورها پشتیبانی تر در جنبشمصممانه از عناصر انقالبی

دارند، های امپریالیستی که بر آنان ستم روا میلیه قدرتشان عو در صورت لزوم به شورش و جنگ انقالبی
 « یاری رسانند.

های گوناگون طبقاتی در پافشاری لنین بر ضرورت مبارزه انقالبیون کمونیست علیه انواع ارتجاع و جریان
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امپریالیستی در کشورهای ستمکش و تفاوت های ضدوابسته، پشتیبانی از جنبشکشورهای مستعمراتی و 
طرح اولیه تزهای »ها، در اثر بزرگش ها و کشمکش طبقات ارتجاعی با امپریالیستردن بین آن جنبشگذا

 ( چنین بیان یافته است:1۹۲۰« )مربوط به مسئله ملی و مستعمراتی

انده صاحب مو قرون وسطایی که در کشورهای عقبلزوم مبارزه علیه روحانیون و سایر عناصر مرتجع »
بخش کوشند جنبش رهاییزوم مبارزه علیه پان اسالمیزم و جریانات نظیر آن که میل»و « نفوذ هستند.

 «م سازند.اها و مالکین و آخوندها وغیره توضدامپریالیزم اروپا و امریکا را با تحکیم موفقیت خان

ار و یک داند که دیگر قادر به رهبری نیست و با هزداری میو تنها راه حل مسئله ملی را غلبه بر سرمایه
 رشته با امپریالیزم وصل است:

رها ـدن پرولتـک شـد نزدیــایـراتی بـله ملی و مستعمـورد مسئـرن در مـام سیاست کمینتـدر راس تم»
الکین ـاختن مـهای زحمتکش همه ملل و کشورها برای مبارزه انقالبی مشترک در راه سرنگون سو توده

دون ـداری را که بهـر سرمایـروزی بـدن است که پیـن نزدیک شط ایـو بورژوازی قرار داده شود. زیرا فق
 )همانجا( « نماید.گری ملی و عدم تساوی حقوق ممکن نیست، تضمین میآن محو ستم

بخش ملی، با درنظرداشت های رهاییهای کمونیستی با جنبشرغم طرفداری از اتحاد جنبشاو علی
 دارد:های ملی بر حذر میل شدن در جنبشها را از حپایگاه طبقاتی آنها، کمونیست

بخش بورژوا دموکراتیک در کشورهای های رهاییکوشد به جریانلزوم مبارزه قطعی علیه تمایلی که می»
مانده رنگ کمونیزم بزند؛ انترناسیونال کمونیستی باید از جنبش ملی بورژوا دموکراتیک در کشورهای عقب

شرط پشتیبانی کند که عناصر احزاب پرولتری آینده که کمونیست  مانده فقط بدانمستعمراتی و عقب
مانده متحد گردند و با روح درک وظایف خاص خود بودن آنها فقط عنوان نباشد در کلیه کشورهای عقب

های بورژوا دموکراتیک در داخل ملت خود، تربیت شوند؛ یعنی وظایف مربوط به مبارزه علیه جنبش
مانده در اتحاد موقت باید با دموکراسی بورژوایی مستعمرات و کشورهای عقب انترناسیونال کمونیستی

چون و ترین شکل آن بیایباشد ولی خود را با آنها نیامیزد و استقالل جنبش پرولتری را، حتی در نطفه
 )همانجا(« چرا محفوظ دارد.

 کند: های ستمدیده گوشزد میعالوتا لنین خطر بورژوازی ملی را هم برای توده

بین بورژوازی کشورهای استعمارگر و مستعمره تعلقات خاصی وجود دارد و بنا بر این بورژوازی کشورهای »
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در عین طرفداری از جنبش ملی، با بورژوازی امپریالیستی توافق  -اغلب و احتماال-ستمدیده گاهگاهی 
گزارش به « )»ایستد.انقالبی می های انقالبی و طبقاتکامل دارد یعنی در وحدت با آن علیه تمام جنبش

 (1۹۲۰، جوالی«کنگره دوم انترناسیونال کمونیستی

ن ـبه دومی« عمراتیگزارش در باره کمسیون مسایل ملی و مست»نهایی  باید یادآور شد که لنین در نسخه
جنبش ملی » را به« جنبش ملی دموکراتیک»بندی حمایت از کنگره انترناسیونال کمونیستی، فرمول

ط ـد فقـتوانیمالبی ـش ملی انقـدارد که جنبمانده تعدیل و ابراز میبـای عقـدر کشوره« البیـانق
 فرق قایل شد. های بورژوا دموکراتیکجنبش بورژوا دموکراتیک باشد اما الزم است بین انواع جنبش

 و چکیده دیدگاه لنین در این هشدارباش او بازتاب دارد:

ی ما، بورژوازی شورش بر ضد دشمن عمدههر از  بایدخواهیم به سوسیالیزم خیانت کنیم، اگر نمی»
« ای ارتجاعی نباشد.شورش از آن طبقه این کههای بزرگ به پشتیبانی برخیزیم مشروط بر دولت

  (1۹16، «جمعبندی مباحثات درباره تعیین سرنوشت)»

آید که او به طبقات و مناسبات راوان اند، بر میـن فـآثار لنی فوق که نظیر آنها درهای از تمام گفته
 اتـدر حی رـنف هاونـلیمی ورش از برپاییـی اهمیت بسزایی قایل بود و منظـای ملـهاتی در جنبشـطبق

 کرد. لنین را درک« سوسیالیزم و جنگ»است. بر این محمل است که باید  مذکور هایجنبش سیاسی،
بستر  شدن نقالبیا مایه که ها راتوده نقش و طبقاتی مناسبات ملی، بیداری اتیک،دموکر بورژوا سرشت
 . نگیرد نظر در توانستنمی «جنگ و سوسیالیزم» نوشتن در هنگام است، ملی آزادیبخش هایجنبش

 های ملیاستالین و جنبش

خواهند دفاع از می 5«لنینیزمراجع به اصول »قول مشهوری از اثر استالین ها با اتکا به نقلای از چپعده

                                                            

های ملی همان انقالبی بودن حتمی اکثریت هنگفت جنبش»نویسد: می« راجع به اصول لنینیزم»استالین در  -5
های جداگانه ملی نسبی و قدر نسبی و دارای اشکال مخصوصی است که احتمال ارتجاعی بودن برخی از جنبش

وجه آن  ی انقالبی نهضت ملی در شرایط فشار امپریالیزم به هیچبهباشد. الزمه جنهای مخصوصی میدارای شکل
خواهانه و یا متکی نیست که عناصر پرولتاریایی در نهضت وجود داشته و نهضت دارای برنامه انقالبی و جمهوری
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 طالبان را توجیه نمایند که به دالیل ذیل مردود است:

ملی، در  مسئله وریسینتی تریندهنده و مدافع راه لنین، معرف لنینیزم و مبرز( استالین به مثابه ادامه1
اعتنا ها بیشنبجبخش و ضد امپریالیستی، همسان لنین به مسئله ماهیت آن های رهاییبرخورد به جنبش

این ل ستمدیده، وسطایی و حتی بورژوازی ملی در مبارزات ملنبوده است. خطر عناصر ارتجاعی و قرون
های باط حیاتی جنبشمبارزه ضد امپریالیستی به معنی تعطیل مبارزه طبقاتی در مستعمرات نیست، ارت که

در  های ملی،شو سایر مسایل جنبها ضد امپریالیستی با جنبش پرولتاریای جهانی، معیار سنجش جنگ
 ده است:های لنین صحه نهاده و در عمل به آنها پابند بوواقع با جمله زیر بر تمام آموزه

انقالبی ممالک  ىای انقالبی که در بطون نهضت آزادیخواهانههمسئله بدین قرار است که آیا امکان»
اساسی وجود دارد که  وست آیا امید ا نرسیدهمظلوم نهفته است، اکنون به انتها رسیده است یا نه و اگر 

ى ل و مستعمره را از ذخیرهبرای انقالب پرولتاریا استفاده نمود و کشورهای غیر مستقها بتوان از این امکان
م به این سئوال زنینیل؟ پرولتاریای انقالبی و به متفق وی تبدیل نمودى بورژوازی امپریالیستی به ذخیره

نه معتقد بوده و ای انقالبی در بطون نهضت ملی آزادیخواهاهعنی به وجود امکاندهد، یجواب مثبت می
 «.داندم ممکن میزاستفاده از آنها را برای محو دشمن عمومی و سرنگونی امپریالی

ولو هم رهبری را در دست های آزادیخواهانه ـدر جنبش« قالبیهای انامکان»یعنی استالین به وجود 
بلکه  خواهانهیو آزاد یملبود نه می« های انقالبیامکان»جنبشی را که فاقد  بود؛ یعنیمعتقد  ـداشتندنمی

و  «یانقالب یهاامکان»با  یستیالیضدامپرا واقع یهاجنبش نیبدید؛ یعنی از بیخ و بن ارتجاعی می
مبارزه و  یمبارزه طبقات نیب وندیپ؛ یعنی به بود لیفرق قا یارتجاع «یستیالیضدامپر» یهاجنبش

                                                            

انصارش  طلبی او و اعوان ول افغانستان با وجود نظریه سلطنتبر دموکراسی باشد مبارزه امیر افغان برای استقال
ی انقالبی است زیرا این مبارزه امپریالیزم را ضعیف و قوایش را تجزیه کرده و آن را از ریشه از نظر عینی مبارزه

ی بازرگانان و روشنفکران بورژوازی مصر برای استقالل نظر به همین جهات از نظر عینی سازد.... مبارزهمتزلزل می
ی بورژوازی و دارای عنوان بورژوازی لیدرهای نهضت ملی مصر از طبقهی انقالبی است با وجود این که مبارزه

های ملی سایر کشورهای غیرمستقل و مستعمراتی بوده و مخالف سوسیالیزم هستند،... من دیگر راجع به نهضت
کنم که هر قدم آنان در راه خالصی، اگر هم منافی تقاضاهای تر از قبیل هندوستان و چین صحبت نمیبزرگ

شک قدم انقالبی محسوب ی چکش نجار بر مغز امپریالیزم بوده و بیباشد، معذلک مثل ضربه وکراسی رسمیدم
 «شود.می
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 ی باور داشت.ستیالیضدامپر

ترین عنصر حامل چکوجود دارد؟ آیا طالبان وجود کو« هاامکان»ای از این ذره« تحریک طالبان»آیا در 
 لبان را ممد آن شمرد؟توانند؟ آیا در دنیا جنبشی انقالبی هست که طاای تحمل میآگاهی انقالبی را لحظه

سئله ملی از دید مدهد که طرح و حل نشان می( 1۹۲1) «یمسئله مل راجع به طرح»مقاله ( استالین در ۲
ینیستی مسئله ملی وری لنم است و به چهار عنصر اساسی در تیلنینیزم متفاوت از دید انترناسیونال دو

  تصار عبارتند از:های اول و دوم به اختهنماید که نکاشاره می

ستعمرات به طور کلی بخشی از مسئله عمومی رهایی منخستین نکته امتزاج مسئله ملی به عنوان »
مختص ا در دوران انترناسیونال دوم تحدید مسئله ملی به یک دایره کوچک مسایل منحصرباشد.... می

ترین و ها و صدها میلیون انسان در آسیا و افریقا که به سخت، امری عادی بود.... ده"متمدن"به ملل 
وجود نداشتند و  "هاسوسیالیست"در میدان دید ا بردند، قاعدتملی رنج میترین شکل از ستم رحمانهبی

های مستعمرات در آسیا و افریقا از ستم توانستند دریابند که محو ستم ملی در اروپا بدون آزادی خلقنمی
پیوند  ها بودند که نخستین بارو با هم پیوندی ارگانیک دارند. این کمونیست امپریالیستی قابل فهم نیست

های انقالبی ی فعالیتبین مسئله ملی و مستعمرات را آشکار و آن را از لحاظ تیوریک ثابت نموده و پایه
 خود قرار دادند....

نمودن پیوند ارگانیک بین مسئله ملی و مستعمراتی با مسئله سلطه سرمایه، مسئله  نکته سوم برمال
شد یایی است... در دوران انترناسیونال دوم... تصور میداری و مسئله دیکتاتوری پرولتارواژگونی سرمایه

که انقالب پرولتری بدون حل رادیکال مسئله ملی و حل مسئله ملی هم بدون واژگونی سرمایه، و بدون 
 و قبل از پیروزی انقالب پرولتری انجام پذیرفتنی است....

تواند که پرولتاریا قادر باشد پیکار پیروزی انقالب پرولتاریایی جهانی فقط در صورتی تضمین شده می
های رنجبر ملل نابرابر و مستعمرات علیه سلطه امپریالیستی و بخش تودهاش را با جنبش رهاییانقالبی

 «برای دیکتاتوری پرولتاریا، عجین سازد.

  آیا پرولتاریایی انقالبی در جهان هست که بخواهد یا بتواند پیکارش را با طلبه کرام عجین سازد؟

های انقالبی در بطون نهضت ملی آزادیخواهانه معتقد به وجود امکان»دارد: لنینیزم ( استالین اظهار می۳
ست این جاداند... از ها را برای محو دشمن عمومی و سرنگونی امپریالیزم ممکن میبوده و استفاده از آن
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های آزادیخواهانه ملل مظلوم ضتبه نه "ملل راقیه"لزوم کمک، آن هم کمک قطعی و جدی پرولتاریای 
 «و غیر مستقل.

استالین( قسم نهضت  )تاکید از هرمعنای این آن نیست که پرولتاریا باید به »افزاید: ولی بالفاصله می
ر باب مساعدت د این جاملی یعنی در همه جا و همیشه و در تمام موارد بخصوص کمک نماید. سخن ما 

ستحکام و اباعث ضعف و سرنگونی امپریالیزم شود نه آن که سبب های ملی است که به چنان نهضت
ی آنها و از مههو نه از  یمل یهاجنبش «هنگفت تیاکثر»هکذا او از انقالبی بودن « ابقای آن گردد.

های ملی بشزند و به ارتجاعی خواندن برخی جنحرف می« هااحتمال ارتجاعی بودن برخی از جنبش»
 نماید. سوی مارکس و انگلس اشاره میهای جنوبی از اسالو

های ها و شوونیستنگرند. تنها بخشی از ترتسکیستبه دید مثبت نمی« با هر قسم نهضت ملی»انقالبیون 
بنیادگرایان « ضدامپریالیستی»ها یا رفتار سالوسانه های کاذب اند که از لفاظی«ضدامپریالیست»و « چپ»

 6آیند.به وجد می

در  یانقالب یهاامکان»بیانگاریم، آیا جستجوی « نهضت ملی»فرضا طالبان و سایر باندهای بنیادگرا را 

                                                            

که مبادا انقالب راهش را  آورند که طالبان زاییده کجاست؛ که امپریالیزم امریکا از اینروی خود نمیه ـ اینان ب6
 ،یارتش شاهنشاهی و دارهیحفظ نظام سرماـشرط  هگوادلوپ ببه سوی سوسیالیزم باز کند، با مشورت متحدانش در 

 ونیمیل 15۰آورد و  ارک یروخمینی را  ـنفت انیادامه جر نیتضمو  ون،یها و انقالبستیکمون یمحابایب قلع و قمع
 والریسکی و اودهتبرضد سازمان  1۹۸۷؛ حماس را اسراییل و عربستان در شد زیدر فرانسه وار شدالر به حساب

بود برای « سیا»های الدن از استخدامیبنهای چپ فلسطینی به وجود آورد؛ اسامهآزادیبخش فلسطین و نیرو
اب بنیادگرای و دیگر احز« جماعت اسالمی»های گسیل دستجات مزدور عرب در جنگ ضدروسی افغانستان؛ رشته

زد د و خالص نربانی، مسعو را مثل گلبدین، سیاف،بودن جانیانی بنیادگ پاکستان با امریکا رازی است آشکار؛ عزیزتر
اند. سف تصدیق نمودهمحمد یو دگروالاز « دام خرس»های پاکستانی آنان هم منجمله در کتاب خواندهرا پدر« سیا»

ها مطرح باشد ن رازهایش مخصوصا که پوشانداین دردانه در زیر بال کردن سر« سیا»البته به هنگام صوابدید، 
نان فاش نگردند؛ در رنگ نخواهد کرد چنانچه اسامه و صدام و قذافی را صحرایی کشت تا رازهایش با آای دلحظه
مستند شده است؛  «سیا»و مآخذ دیگر داستان ایجاد و پرورش بنیادگرایی اسالمی توسط « بازی شیطانی»کتاب 

مند اند؛ هیچ بهره« سادمو»و « سیا» اسد و بنیادگرایان حاکم در لیبیا از مرحمت هم اکنون بنیادگرایان ضد بشار
 ته نباشد.امپریالیزم امریکا بس تشکیالت اسالمی بنیادگرا نیست که مقدراتش به ایران، عربستان و
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توسط این مزدوران، به قول استالین مرغ زیر پلو را به خنده  «زمیالیامپر یسرنگون»آنها و امکان  «بطون
 آرد؟ نمی

های وظایف سیاسی دانشگاه خلق»زی ملی در ( استالین با توجه به جناح سازشکار و جناح انقالبی بورژوا4
ترسد و بیشتر نگران بورژوازی ملی سازشکار که از انقالب بیشتر از امپریالیزم می»( گفت: 1۹۲5« )خاور

های پولش است تا منافع کشورش، این ثروتمندترین و متنفذترین بخش بورژوازی به طور کامل کیسه
ای با امپریالیزم علیه کارگران و دهقانان کشور ب غلتیده و جبههناپذیر انقالبه طرف کمپ دشمنان آشتی

کمپ مذکور درهم شکسته شود. اما  این کهکند. پیروزی انقالب ممکن نیست مگر خودش ایجاد می
های برای درهم شکستن آن اول باید بر بورژوازی ملی سازشکار تمرکز داد. خیانت آن را افشا نمود، توده

مین سرکردگی سیستماتیک پرولتاریا فراهم کرد. ار نفوذ آن بدر آورد و شرایط الزم برای ترنجبر را از زی
ی نظیر هند، مسئله عبارتست از آماده کردن پرولتاریا جهت ایفای نقش یهابه سخن دیگر در مستعمره

. رهبری در جنبش آزادیبخش و پایین کشیدن قدم به قدم بورژوازی و سخنگویانش از این مقام واال
چنان  باشد.... در یکای ضدامپریالیستی و تضمین سرکردگی پرولتاریا در آن میوظیفه ایجاد جبهه

کشورهایی استقالل حزب کمونیست باید شعار اصلی عناصر کمونیست پیشرو باشد چون سرکردگی 
ید بورژوازی تواند. اما حزب کمونیست پس از تجرپرولتاریا تنها به وسیله حزب کمونیست تامین شده می

بورژوایی در مبارزه های وسیع شهری و روستایی خردهتواند و باید به منظور رهبری تودهملی سازشکار می
 «ای علنی با بخش انقالبی بورژوازی گردد.علیه امپریالیزم، وارد جبهه

شیدمان، رنودل های اروپا )کالینس، اهلل خان در برابر سوسیال شوونیست( استالین با قرار دادن امان5
کوشیدند، نامیدن خود، برای تقویت و پیروزی امپریالیزم می« سوسیالیست»و « انقالبی»رغم و...( که علی

 تر از آن سوسیالنماید. آیا طالبان، پیشرفتهکشی میخطـ مترقی و ارتجاعیـ دو نوع جنبش در حقیقت بین
 ها اند؟شوونیست

پرستی اندیشه سیاسی جوزف استالین: بررسی میهن»استالین در کتاب دای ضنویسنده« ریواناریک( »6
به  1۹۲۰استالین به انقالب، تلگرافی از او در  آخر ضمن اذعان به وفاداری تا« انقالبی در قرن بیستم
در ایران تنها امکان انقالبی بورژوایی متکی بر طبقات میانی وجود دارد که »آرد: کمیته مرکزی را می

ها از ایران و تشکیل یک جمهوری واحد ایران باشد.... مجلس موسسان انعقاد باید راندن انگلیس شعارش
حتی »کند: و از استالین نقل می« ها با مرزهای گمرکی باید از بین بروند.نشینیافته و چند پارچگی و خان

این که صادقانه ضداستعمار از دشمنان دموکراسی نظیر امیر افغانستان پشتیبانی به عمل آید مشروط به 
 «باشند.
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 داند؟می« صادقانه ضداستعمار»بنیادگرایان، کی طالبان را « چپ»جز مدافعان 

ضمن رد نظرات امپریالیستی اسپرنگر و بائوئر یادآور « در باره طرح مسئله ملی» ی( استالین در نوشته۷
ملل و مستعمرات »؛ «ناپذیر اندمایه جداییمسایل ملی و مستعمراتی از مسئله آزادی از یوغ سر»شود: می

پیروزی پرولتاریا بدون رهایی ملل و »؛ «توانند آزاد گردندنابرابر بدون بر انداختن یوغ سرمایه نمی
 «تواند پایدار بماند.مستعمرات نابرابر از یوغ امپریالیزم نمی

دست یافت بلکه همچنین باید جهت موفقیت در یک جنگ الزم است تا نه تنها در جبهه به پیروزی »و 
اش را انقالبی نمود. پیروزی انقالب جهانی پرولتری تنها زمانی تحقق پشت جبهه دشمن، نیروهای ذخیره

های زحمتکش اش با جنبش آزادیبخش تودهتواند که پرولتاریا قادر به درآمیختن پیکار انقالبییافته می
 «لیستی و برای دیکتاتوری پرولتاریا باشد.ملل و مستعمرات نابرابر علیه حاکمیت امپریا

بود، موجوداتی مثل طالبان نیز استالین نداشت ولی انگاشت که اگر او زنده میتوان هیستری ضدآیا می
مخلوق و « جنبش»توانست به بودند؟ استالین نمیمد نظرش می« ایجنبش آزادیبخش توده»به عنوان 

وجود  1۹۲۰های قایل باشد. اگر جریانی نظیر طالبان در سال« قالبیان»و « ملی»چاکر امپریالیزم ارزش 
نگریست اسالمیزم میدست و دام امپریالیزم برای پیشبرد پان به مثابه به آنداشت استالین بدون تردید می
 .است نموده افشا را آن لنین که

امارت »اسالمی و برقراری  ( طالبان خواستار فتح و اسالمی کردن کشورهای دیگر و اتحاد کشورهای۸
اسالمیزم. استالین ممکن نبود نیرویی مثل طالبان را ملی و اند یعنی همان پان« امیرالمومنین

های جوان شوروی با چه بر ملت افغانستان روا داشته، به جمهوری ضدامپریالیست بانگارد که غیر از آن
 را صادر کند.« شریعت غرای محمدی»جمعیت مسلمان 

یاتسن را. زیرا مبارزه اتاترک یا حتی سون آورد و نه مثالاهلل را مثال میدفی نیست که استالین امان( تصا۹
توانست برای وی جایگاه نمیداری در کشوری بردههایش اهلل با امپریالیزم انگلیس و نیز رفرمامان
 ی نداشته باشد:تررفیع

های دوستی و عدم مداخله نامهری هشت روزه موافقتبا روسیه انقالبی مناسبات برقرار کرد و طی سف -
 را به امضا رسانید؛

 بردگی را ملغا اعالم کرد؛ -
 مبارزان را از زندان رها و به مقامات کلیدی دولتی منصوب نمود؛ -
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 متهم به کشتن پدر وابسته به انگلیس، فاسد و مستبد خود بود؛ -
 برای بنای معارف جدا از دین گام نهاد؛ -
 ؛کاست ز قدرت و صالحیت روحانیونا -
 برای رفع حجاب همسرش را پیشقدم نمود؛ -

 ؛ممنوع کردرا  چند همسری برای کارمندان دولت -
 ؛دش یاجبارتحصیل برای علمای دینی  -
 بر درآمد زمین مالیه وضع کرد؛ -
 کرد؛ اولین قانون اساسی در افغانستان، قانون نظام مالیاتی و قوانین دیگر را نافذ -
 یی را پیشنهاد کرد.وجود آورد و شماری از اصالحات سیاسی، اجتماعی، حقوقی و قضاه شورای ملی را ب -
 مدآدر دوباره منبع بعدی هایدر رژیم که داد قرار گرانکشت اختیار در را )سلطانی( موقوفه اراضی او -

 .گردیدند روحانیون

پروراند، به وسطایی به افغانستان قرن بیستمی در سر می آنچه امان اهلل خان برای تبدیل افغانستان قرون
ین مقایسه او با مالعمر، مقایسه یک ا بر بخواند. بنا« انقالبی»داد که مبارزه او را استالین حق می

گونه  حجری، دشمن خونی تمدن و فرهنگ و هر خواه ضدامپریالیست با موجودی عصرتجددطلب و ترقی
اهلل به استقالل افغانستان مبارزه امان ۷دار و فیودال شدن.و آزادی سرمایه زنان بر ستم آزادی منهای آزادی

اهلل )بچه سقو( با همیاری مالیان و رهزن شان حبیب امیها و گماشته انجامید و اگر توسط انگلیس
کند مین خیانت و جنایت خارجی و داخلی جانی شد، امروز افغانستان، در وحشتکدهساقط نمیای کرایه

  خفت.نمی و از آن وقت تا کنون انقالب بورژوا دموکراتیک در آن

برنامه »و « رولتاریاییعناصر پ»نامید که با وصف نداشتن استالین جنبشی را ملی، آزادیبخش و انقالبی می
از  ا تجزیه و آن رارضعیف، قوایش »امپریالیزم را « خواهانه و یا متکی به دموکراسیانقالبی و جمهوری
 «ریشه متزلزل بسازد.

                                                            

مختلف امریکا را  ها به شهرهایو پروژه یونوکال و مسافرت رشوت دالر هابا امریکا و میلیون« کار»طالبان،  -۷
 یهاپلماتیافحه با دکه معروفست پس از مصداشت نفرت قدر  آن سیانگل زمیالیامپراهلل از امانولی  ؛پذیرفتند

 شست.را می شیهادستبرای القای ذهنیت ضداستعمار انگلیس  ،یسیانگل
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از اش بود. اما عالوه بر حمایت« خواهانهبرنامه جمهوری»و « عناصر پرولتاریایی»اهلل فاقد مبارزه امان
ی افغانستان، ی به طور وحشتناک ظلمانی و بستهجنبش آزادیخواهانه هندوستان، با توجه به جامعه

اش ی دموکراتیک بود. باور او به سکیوالریزم و مبارزههاای حاوی ارزشاش، تا اندازهی اصالحیبرنامه
اهلل خان علیه اجداد طالبان در آن زمان و امان ۸یافت.هایش بازتاب میعلیه ارتجاع مذهبی حتی در نطق

جنگید و به همین سبب هم بود که عصرش می« طالبان»مالکان انگلیسی آنان کمر بسته بود. او با 
 نامید.« انقالبی» اش رااستالین مبارزه

 دون و جنبش ملیمائوتسه

ه چانکایشک در دون و حزب کمونیست چین بها در دفاع شان از طالبان، برخورد مائوتسهچپای از عده
 .سازندمی مطرحرا « حادثه سیان»

 بینند.مین را شخص چانکایشک و ندانیو گوم 1۹۳6موقعیت خاص حزب کمونیست چین در سال اینان 

ند، چانکایشک خواستند از منچوریا به طرف جنوب چین پیشروی کنکه تجاوزکاران جاپان می 1۹۳6در 
 خواسترجی، میتجاوزکاران خااز ترسید تا ها بیشتر میضدملی و خاین از کمونیست حاکممثل هر که 

« مسایل داخلی»د به یبه قول خودش اول با .ها، حزب کمونیست را نابود کندتا به جای جنگیدن با جاپانی
نکایشک را در در آن موقع که جنراالن طرفدار جنگ با جاپان، چا«. مسایل خارجی»رسید و بعد به 

اداشت تا از ورا  ، اواش را به حزب کمونیست سپردند، حزب به جای اعدامدستگیر و سرنوشت« سیان»
 را؟و با تجاوزکاران جاپان بجنگد. چ دست گرفتهجنگ علیه حزب کمونیست 

اش را طی ها هزار رزمندهده ،مردمبین  واال وجههمناطق آزادشده و  ،حزب با وصف داشتن ارتش -
راهپیمایی طوالنی  خواست ازتازه می ونداشت هزار عضو  ۲۰بیش از ، راهپیمایی طوالنی از دست داده

مقاومت ضدجاپان و ایجاد جبهه متحد  رشعاحزب بود که  موقع مساعدترین« حادثه سیان». قد راست کند

                                                            

سانی را که در مقابل کمن یک شاه انقالبی هستم و »از او نقل شده که در جمعی از ماموران دولت گفته بود:  -۸
شیده بود( سر خواهم ککه شمشیرش را از نیام  فاه ملت قد علم کنند با این شمشیر )در حالیاصالحات من برای ر

 «زد.
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ترتیب به  بدینو تحریکات چانکایشک را خنثی  ،تری را جلبهای وسیعتوده مقدم انگاشته، ایرا وظیفه
حزب کمونیست از کار بین دهقانان و آمادگی  حال در عیند. گردها موفق عرصهبسط و تحکیم در تمام 

  خیانت گومیندان غافل نبود. صورتدر 

اسارت دانست که با گومیندان قابل مقایسه نبود ولی حزب می اآن که قدرت حزب کمونیست ب با -
آگاه بود که شود و نه ضعف. حزب از موضعی قدرت تلقی می گومیندانچانکایشک، ایجاد جبهه متحد با 

یر از چانکایشک با دستگیر شدنش در واقع مرده است و بناءً نکشتن او برای حزب مفیدتر است تا غ
های ها در درون گومیندان شده و بخشها، موجب تشدید تضادی حزب بین تودهافزایش حیثیت و پایه

دیگری از آن را به طرفداری از سیاست جبهه متحد خواهد کشانید. شرایطی که بر اساس آنها چانکایشک 
 ۹ها شد، متضمن سودهای مهمی برای مبارزه آزادیبخش حزب بود.ر

توانست هه متحد نمیداشت، اصرار در ایجاد جبه اگر حزب چین ارتشی جنگاور و آبدیده نمیباید دانست ک
 برایش مطرح باشد. 

 1۰ها گذاشت.توان در ردیف مالعمرها هزار کمونیست راهم نمیحتی چانکایشک، جالد ده

پان بود. همسویی آن با حزب کمونیست و جنگیدن علیه جا عاملناسیونالیزم گومیندان هم تا حدی 
پرستی و ناسیونالیزم مترقی بوده و وجود عنصر متمایل به طالبان و سایر باندهای بنیادگرا، دشمن میهن

که برای حزب کمونیست چین عضوگیری  توانند. در حالیناسیونالیزم و دموکراسی را بین خود تحمل نمی
و وجود « در درون گومیندانرشد نیروهای چپ »دون از از درون گومیندان هم مطرح بود؛ مائوتسه

طرف در جنگ با حزب کمونیست( در حزب و ارتش های بینابینی )غیر فعال یا بیها و گروهشخصیت

                                                            

 دون.، جلد اول منتخب آثار مائوتسه«اعالمیه در باره اعالمیه چانکایشک»رجوع شود به  -۹

خواند؛ همراه می« یبراللدموکراسی »او که از بوداییزم به مسیحیت گرایید، بنیادگرا نبود و خود را طرفدار  -1۰
و به اصالحاتی در  را به منظور مدرنیزه کردن چینِ متحد و مستقل راه انداخت« جنبش زندگانی نوین»همسرش، 

حی، مخابرات و... دست ها و بهبود وضع معارف، صها، شاهراهنظام حقوقی و جزایی، بانکی و پولی، ساختن راه آهن
 زد.
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 گوید.چانکایشک سخن می

اریخ درخشان حزب برای پشتیبانی از طالبان، جز سوءاستفاده از یک تجربه ت« حادثه سیان»اشاره به 
 کمونیست چین نیست.

دالالن ـتجعان داخلی رزه برای رهایی از سلطه تجاوزکاران خارجی را از مبارزه علیه مردون مبامائوتسه
نقل قول او پیرامون  فقط سه این جاداند. در جدا نکرده و وظیفه انقالب را سرنگونی هر دو می ـخارجیان

های ا اهداف و سیاستبآوریم تا با مقایسه آنها ناپذیر ملی و دموکراتیک انقالب را میدو وظیفه انفکاک
 وظیفه تحقق مانع که جنس هر از بنیادگرایان با مبارزه بدون امریکا امپریالیزم با طالبان دریابیم که مبارزه

 مضمون که به کسی ارزش بوده؛ واست، بی ضدامپریالیستی آزادیبخش جنگ پیروزی و دموکراتیک
 رود: می شمار به و ارتجاعی قالبی ضدامپریالیستی دهد،کم بها می ملی جنبش دموکراتیک

از آنجا که وظیفه انقالب ملی در چین اکنون در درجه اول عبارت است از مبارزه علیه امپریالیزم جاپان »
که به چین تجاوز کرده است و وظیفه انقالب دموکراتیک هم باید انجام یابد تا پیروزی در جنگ بتواند 

اند. اشتباه است اگر تصور شود که انقالب ملی و هم وابسته شدهه حاصل گردد، لذا دو وظیفه انقالب ب
 11«انقالب دموکراتیک دو مرحله کامال متمایز انقالب هستند.

جنگ مقاومت، وحدت ملی و ترقی سه اصل بزرگ است که حزب کمونیست... به پیش کشید. این سه »
توان صرفنظر کرد. چنانچه تکیه فقط دهد و از هیچ یک از آنها نمیاصل مجموعه واحدی را تشکیل می

نه استوار خواهد  "جنگ مقاومت"بر روی جنگ مقاومت نه بر روی وحدت و ترقی گذاشته شود، چنین 
 1۲«انجامد.گراید و یا به شکست میطلبی میبود نه پایدار... )و( به تسلیم

معنی ه با دموکراسی برای مقاومت در برابر جاپان عنصر اصلی است؛ و مبارزه بخاطر دموکراسی عین»
مقاومت  طور که شرط یکدگرند، درست همان مبارزه بخاطر مقاومت است. مقاومت و دموکراسی متقابال

و صلح داخلی یا دموکراسی و صلح داخلی شرط یک دیگر اند. دموکراسی ضامن مقاومت است و مقاومت 

                                                            

 4۷۰ص ،۲جلد آثار، منتخب -11

 6۰۷ص ،۲ جلد آثار، خبمنت -1۲
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 مرحله این در که تواند برای رشد جنبش بخاطر دموکراسی شرایط مساعدی ایجاد نماید. امیدواریممی
 این. داشت خواهیم نیز امطمئن و باشیم داشته جاپان علیه متعددی غیرمستقیم یا مستقیم مبارزات جدید

 اما. نمایدمی زیاد کمک دموکراسی بخاطر به مبارزه و رانندمی پیش را ضدجاپانی مقاومت مبارزات جنگ
 1۳«.است دموکراسی بخاطر مبارزه گذارده، ما عهده بر تاریخ ای کهانقالبی وظیفه ماهیت و هسته

 

 

 امپریالیستی نیست؟بخش و ضدآزادی« تحریک طالبان»را چ

( یک جنبش ملی قبل از هر چیز مدافع حفظ تمامیت ارضی کشور، وحدت ملی مردم و ترجمان 1
طلبی ملی که برتری باشد و نه از یک قوم یا مذهب. در حالیهای اقوام مختلف کل ملت میآرمان

 بازی( و مذهبی )مذهب تسنن( مشخصه طالبان است. اقوام و مذاهب دیگر افغانستان نه این که)پشتون
اند. این امر، مانند های قومی آنان مواجه بودهدر صفوف طالبان جایی قابل توجه ندارند بلکه با تصفیه

پارچگی افغانستان را تهدید کرده که خواست امپریالیزم و ارتجاع منطقه ، یک«ائتالف شمال»قومپرستی 
ات فاشیستی بر ضد هموطنان های طالبان در یکاولنگ و پروان و بلخ و... و اقدامکشیاست. تنها نسل

 نه ایتوده جنگ طالبان سازد. جنگنجیب هندو و سیک ما، ضد ملی بودن و شکست آنان را مسجل می
. است ضدروسی مقاومت مقابل نقطه و ایضدتوده جنگی ،«آیاسآی» نفع به و وکالت به جنگی بلکه

  (.شود دیده« جنگ مقاومت ضدروسی» پیوست)

انجامد های مردم در آن شرکت ندارند قطعا به شکست میتوده»جنگ مقاومتی که دون گفته مائوتسه
رود، زیرا که جنگ مذکور جنگ شمار نمیه زیرا که جنگ مذکور جنگ انقالبی به معنای کامل آن ب

 بسیج خلق قاطبه آن در که جنگی هستیم، آن کامل به معنای ملی انقالبی جنگ هوادار ها نیست. ماتوده
 جنگ مقاومتی چنین فقط که زیرا. هستیم همگانی مقاومت طرفدار ما دیگر به عبارت یا اشد،ب شده
.. مقاومت قسمی ناگزیر جنگ را به .ساخت خواهد ممکن را هنمی از دفاع مینات و بود خواهدها توده

                                                            

 44۰ص ،1 جلد آثار، منتخب -1۳

http://a-l-o.maoism.ru/payvast_jang_moqawomat_zed_rosi_may_2018_afghanistan_liberation_org.pdf
http://a-l-o.maoism.ru/payvast_jang_moqawomat_zed_rosi_may_2018_afghanistan_liberation_org.pdf
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 14«مین دفاع از میهن قادر نخواهد بود.اشکست خواهد کشانید و هرگز به ت

 نحو متبارزترین به که گیرندمی تحقیر به فطرتیبا پست چنان را کشور نفوس نیم این زنان ( طالبان،۲
 بر سیاهی داغ یتنهای به و هم اثبات را امریکا با طالبان دعوای در «مردمهای توده نداشتن شرکت»

 .کندمی کمایی را افغانستان زنان نفرین و نشانده طالبان مدافعان پیشانی

رشاه را تکان دادند دیدند که در اول بیرق ظاهپا میجایبی خود را بین ملت مردود و( طالبان به حدی ۳
 سازند.« پاک»را  خواهند جامعهخواهند بلکه میو نیز همچون خمینی ریاکارانه جار زدند که قدرت نمی

م مپریالیز( دلیل وجودی و هدف و نقش تاریخی یک جنبش ملی کسب استقالل و رهایی از سلطه ا4
ائتالف »ز سفاکان اتنظیم و تسلیح شدند تا شاید کارآمدتر « آیاسآی»و « سیا»است. اما طالبان توسط 

یی مردمی و امپریالیزم و عواملش به نیروی باشند. در تاریخ دیده نشده که گروهی زاده« شمال
ه باشد، موقتی فتاش هم قرار گرضدامپریالیستی متحول شده باشد؛ اگر چنین گروهی در مقابل خالقان

صطالح ارتش آزادیبخش ابوده، طناب وابستگی را دور نینداخته و دیر یا زود به اصل خود برگشته است. به 
اییل به که به کمک اسر« حماس»علم شد؛ « سیا»( که برای تجزیه یوگوسالوی توسط KLMکوسوو )

 . اندههایی زندوجود آمد؛ و باندهای جهادی وطنی مثال

یگر و به قهقرا آزادیبخش ملی به مفهوم شکستن یک زنجیر ولی بستن ملت به زنجیر اسارت د( جنبش 5
اند، هر گاهی  حجر رعص به تاریخ، دانزباله به افغانستان پرتاب خواستار بردن جامعه نیست. طالبان که

افغانستان آماده  را به مستقیم امپریالیزم و ارتجاع منطقهباشند، زمینه تجاوز مستقیم و غیرکه در قدرت 
ت مذهبی، تا مغز شده و گروگان مشتی فاشیسسواد، گورستانیدارند. اشغال یک سرزمین فقیر، بینگه می

 یبرا دنینگو ج سیاهاستبداد باشد. ای آسان برای هر متجاوزی میستیز و جاهل، طعمهاستخوان زن
بودن را  «یمل»و  «شبخیآزاد» نشان نیترچک، کوزمیفیودالو  زمیالیمنافع پاکستان، ارتجاع منطقه، امپر

 .کندسلب می طالباناز 

خواهند مانع شده ( آنانی که معتقد اند امریکا در تالش کنترول یافتن بر نفت و گاز است ولی طالبان می6

                                                            

 ۸6ص ،۲ جلد آثار، منتخب -14
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کنند که طالبان کل معادن افغانستان را هرگز نه برای و خود بر آنها کنترول داشته باشند، فراموش می
سوادی که مکاتب را م بلکه برای پدران پاکستانی و عرب خود تقدیم خواهند داشت. مالیان بیمرد

ریزی برای بهبود وضع اجتماعی، اقتصادی سوزانده، صدای پای زنان را حرام دانسته و چیزی به نام برنامه
 های خود، چه کار گیرند؟شناسند، از منابع سوای پر کردن کیسهو فرهنگی نمی

های . جنبشامپریالیستی بودن آن نیستیالیزم ضرورتا به معنای ضدتالف یک جنبش با امپر( اخ۷
ا قرار گرفته بودند که در مقابل امپریالیزم امریکا و اروپ 1۹۲۰های ترکیستی سالاسالمیستی و پانپان

دهد ولی کا میریتر از هر کس شعار ضدامخراشرفتند. رژیم ایران گوشارتجاعی به شمار میا همه شدید
باشد )ایران گیت( بلکه زیر این و دمش اسراییل مشغول می« شیطان بزرگ»نه تنها در خفا به معامله با 

 کند.ها، به امپریالیزم خدمت میترین آزادیشعار کاذب و با سرکوب فاشیستی ابتدایی

های بیکران مردم رنجنخواهی نویدبخش خوشبختی و پایان ( یک جنبش ملی و ضدامپریالیستی، خواهی۸
ا پاکستان یک ترین افراد هم تصور به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان یدلاست. ولی برای ساده

زنده است.  هارهخاط کابوس است. زیرا غیر از نمونه رژیم ایران، پنج سال تاریخ خون و خیانت آنان در
نی نظیر لومومبا، امریکای التین یا رهبرا بخش در آسیا، افریقا وهای رهاییمقایسه طالبان با جنبش

 سوکارنو، ناصر، مصدق و... انزجارآور است. 

 به مایل طالبان تسلط دید و درآغاز( امریکا در وجود طالبان وفادارترین دوست و متحد خود را می۹
 نرسیدند، توافق ظاهرا به اسامه دادن تحویل مسئله روی که آن از بعد فقط ولی بود آنان با همکاری

زمانی که کابل به دست آنان افتاد سخنگوی وزارت خارجه امریکا گلین . گرفت خشم نوکران بر ارباب
ابل اعتراض ی قهیچ نکته»دیویس اظهار داشت که امریکا در استراتیژی طالبان برای انفاذ قوانین اسالمی 

امریکا نزد طالبان نماینده »عنوان  زیر 1۹۹6رویترز در اول اکتوبر « غرب نیستند.یابد و طالبان ضدنمی
به سیاست امریکا جهت منزوی ساختن ایران به ایجاد  واضحارسد طالبان به نظر می»نوشت: « فرستدمی

هایی که انحصار الینهای تجارتی و پایپمین امنیت راهایک سپر محکم سنی مذهب در مرز ایران و ت
معاون وزیر  رافیلرابن « کنند.ی را در هم بشکند، خدمت میهای تجارتی جنوب آسیای مرکزایران بر راه

و با ورود طالبان به کابل، امریکا فورا شروع «. با طالبان کار کرد»خارجه وقت امریکا اعالم داشت که باید 
ها دالر کمک ارزانی داشت؛ یونوکال پروژه احداث لوله گاز ترکمنستان از با آنان کرده، میلیون« کار»به 
اش گفت که با تسخیر کابل، کار احداث ق افغانستان به پاکستان و هند را روی دست گرفت و رییسطری
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که پیروزی طالبان در افغانستان کار « آیاسآی»منطبق بود با هدف  و این کامال 15.آسان شده است و...
یع خواهد کرد. یونوکال را آسان ساخته و به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان توسط امریکا را تسر

یک ها پیش از آمدن طالبان به کابل اعالم کرده بود که در صورتی که جنگساالران یونوکال هفتها اساس
« کمک بشردوستانه»شورای متحد را برای نظارت بر لوله گاز یونوکال تشکیل دهند، حاضر است به آنان 

امپریالیزم شیفته  .افتادند تالش و تپ به طالبان از حمایت در امریکا کنگره . اعضایبدهد« پاداش»و 
  شود که دشمنش پندارد. نیرویی نمی

انه باشد، هر چیز ( جنبشی که از یک جانب ادعای ملی بودن کند اما از جانبی تابع استخبارات بیگ1۰
است که « آیاسآی»خواهد بود غیر از آزادیبخش و ملی. عنان طالبان چنان محکم و عمیق در کف 

ن به خاطر حفظ ظاهر ، طالبا«بدون پاکستان حل مسئله افغانستان میسر نخواهد بود»دارد م میوقتی اعال
در « آیاسآی»ه بآرند. طالبان به علت وابستگی با تمام تار و پود هم خالف آن، چیزی بر زبان نمی

 ها در تاریخ افغانستان ثبت خواهند شد. ترین نیروزمره ضدملی

است که از  نییهرو و اکیو تجارت تر دی، منوط به تولیاز وابستگ ریبان غطال یو بقا یهست (11
و  «بخشیآزاد» یانیرود. جرو ملت افغانستان به شمار می تیآنان به بشر یهاتیجنا نیترینابخشودن

 اگر مرگ باشد.دسو تواندیهرگز نم «ستیالیضد امپر»

اش را از کوشد قربانیهای تاریخ یک ملت است در برابر امپریالیزم که می( جنبشی ملی مدافع ارزش1۲
بهای تاریخی ما بدترین خیانت های بامیان و نابودی آثار گرانتاریخ و فرهنگش محروم سازد. انهدام بت

 د. ای بوهای منطقهبه تاریخ کشور و بهترین غالمی برای امپریالیزم و قدرت

های شان نخواهند بود. ( طالبان بدون ارتجاع پاکستان و عرب یک هفته هم قادر به پیشبرد فعالیت1۳
یکن اگر بسان اش از منابعی مختلف کمک بگیرد؛ لحفظ استقاللملی مجاز است به شرط ا جنبشی واقع

 طالبان وابسته و بنده باشد، دیگر هر چیز خواهد بود غیر از ملی.

                                                            

اله رحمت سید اندارو مهم نیویارک در طالبان سخنگوی«( سیا» اسبق رییس هلمز جسی برادرزاده)هلمز  لیلی -15
 یهاوکال و مصاحبهیون و خارجه ، وزارت«سیا» مقامات با هامالقات که بود طالبی وزیر و چند ساله ۲4 شمیها

 .بود بامیان هایتتوپ پراندن ب خیانت به از بعد این و. کرد تنظیم را امریکا نفوذ با یهارسانه با آنان
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های بیرون راندن امپریالیست»جاپانی عبارتست از وزش مائو که هدف جنگ مقاومت ضدآم( بنابر 14
 ساف و... و،یساریپولها، ، ویتکنگ«فرما باشدجاپان و ایجاد چینی نوین که در آن آزادی و برابری حکم

ی، های دموکراتیک، اصالحات ارضی، تعمیم فرهنگ مترقمین آزادیاید امپریالیزم و نوکرانش، تخلع
بخش آزادیخواهان در سراسر دنیا بودند. و مرد و زن و... را در برنامه خود داشتند و الهامها تیملبرابری 

اما طالبان به علت مزدوری و توحش شان مورد نفرت جهانیان اند. اقرار دولت امریکا از زبان جو بایدن 
اش را عیان نمود. اخته و پرداختهمذهبی س« تحریک»، ماهیت واقعی «طالبان دشمن امریکا نیستند»که 

 سازد. ها، ملی بودن آنان را باد هوا میخصومت طالبان با دموکراسی و دموکرات

نزاع طالبان با امریکا به هیچ معنایی نه ملی است و نه آزادیبخش و نه نهایتا ضدامپریالیستی، امری 
که در گرفتن قدرت  یمذهب یروین هرگیری از صاحبان امپریالیست شان. گذراست برای امتیاز و حق

مکررا  داشته است.نمایندگانش و  زمیالیمعامله با امپر یبرا ینرم یشانه شیحفظ بقا جهت، ناکام مانده
که آفریدگار امپریالیستی  ارتجاعی، ضدزن، فاشیستی و خون آشام نیروی و موکدا باید دانست که هیچ

شاخ به شاخ  ای،منطقه زورگوی با آن یا یک قدرت فرضه شود و بدارند، نخست ضدامپریالیست نمی
 یگانه را دموکراسی دموکراتیک به حساب رود. مائو تواند صرفا به این خاطر نیرویینمیهیچ گاه گردد، 

دوباره به صحنه آورده شوند،  طالبانفردا اگر  .داندمی جاپان برابر در مقاومت و داخلی صلح تحکیم راه
های جهادی بازوی امریکا در سرکوب جنبش آزادیخواهانه مردم ما و کشورهای همجوار همچون باند

های در دوران جنگ ضدروسی به باند« ایآیسی»خواهند بود و همان نقشی را ایفا خواهند کرد که 
 . محول کرده بود -که خونخورتر بودند-گلبدین، سیاف و مسعود 

 «ضد امپریالیزم»دفاع از طالبان زیر نام 

مجرد مالحظه  بها ظاهر بنیادگرایان، طرفدار های«ضدامپریالیست»های ترتسکیستی و بعضی از گروه
 واقعی، وضعیت و تاریخ ،پیشینه به اعتنابی و غیره، القاعده حسین، صدام ایران، طالبان، با امریکا تخاصم
از  این کهاست و طرفه  افتاده راه به ارتجاع رهبری تحت ایتوده مبارزه که گیرندمی نتیجه آلودهیجان

را  «ملت»مفهوم  انیادگرایبندانند که اینان نمی خواهند به بنیادگرایان بپیوندند!نیروهای مترقی هم می
 ،«امت» دینی است رد کرده و در عوض به مفهوم یی معینایمتعلق به جغرافا صرف این کهبه عنوان 

ها، ؛ که طالبان مانند جهادیدارند ایمان جماعتی خیالی که هیچ گاه در واقعیت وجود نداشته است،
شناسند؛ که اگر کسب استقالل و دموکراسی و دموکرات را هدف مقدم خود می ستیو مارکس زمیمارکس

، و ارتجاع پاکستان کایامر زمیالیو چاکر امپر زاییدهملی یک وظیفه بورژوا دموکراتیک است، پس نیرویی 
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وسطایی و دشمن هر نشانی مانندی ضدزن، جاهل، قرونداری، به طرز بیمتعلق به مناسبات پیش سرمایه
و  زمیالیفقط امپرخواهد این وظیفه را انجام دهد؛ که نباید تواند و نه میاز تمدن و معارف بشری، نه می

محروم افغانستان است که از ستم  یهادفاع از توده ستیمارکس یانقالب کی فهیوظ و دیدطالبان را 
بر  ،مختلف و بدون مزج شدن با طالبان طرقو به  برندرنج می اشیو جهاد یو مزدوران طالب زمیالیامپر
  .به نحوی در مقاومت اند اشغالضد

ابند، چرا خود را به طالبان زده به کمک آنان بشت« ملی»خواهند بر چسب مدافعان ارتجاع که به زور می
 16دانند؟وظف نمیم افغانستانهرچند ناتوان و پراکنده را به کمک انترناسیونالیستی به انقالبیون 

نباشند،  ارتجاع و مامپریالیز و عامل مشکوک خبر،غیره اگر بی و طالبان ایران، مالیان «چپ»طرفداران 
ویت سیاسی خود مسئله نید بالمواجه و با هت کگوییم: جرئیبدون تردید به غایت احمق اند. ما به آنان م

ان را با آنان مطرح عدم حمله بر نیروهای دموکرات و ضرورت تمرکز بر دشمن خارجی در ایران و افغانست
تان را نزنند، عمال برخورد سر و...سازید که اگر شانس آورده به نام کافر و ملحد و محارب با خدا 

 ها را تجربه کنید.«ضدامپریالیست»

های رو در کشوررد و شمار زیادی از احزاب دنبالهزمانی که دولت شوروی به افغانستان لشکرکشی ک
های مردم ، نزد تودهاقمارش به دفاع از آن پرداختند، سیمای مارکسیزم و سوسیالیزم و هر مفهوم مربوط

دومین « امپریالیستیضد مبارزه»در سراسر جهان به شدت مکدر شد. و امروز دفاع از بنیادگرایی زیر نام 
اب فعالیت یا های مسلمان را که بیشتر از همه عذهای مخصوصا کشورپاشی به شمار رفته و تودهلجن

 دارد.ا میاند، به استهزای سوسیالیزم و احزاب انقالبی وسیادت بنیادگرایان را تجربه کرده

                                                            

 نیروهای به چپ هایسازمان از ایپاره کمک مورد در ضدروسی جنگ دوران از تلخی خاطرات خود نوبه به ما -16
 را آنان کار بودن ستنادر ما. داریم جنگ، درگیر انقالبی هایگروه سایر یا ما به کمک از رفتن طفره و اسالمی
 چند. بودند اضیر بنیادگرا و اسالمی «کالن» و «مشهور» احزاب به کمک به فقط و نشنیده که دادیممی توضیح

 هواخواه یها«چپ» ایدش هم فردا. کردندمی پشیمانی اظهار اسالمی مرتجعان ها از کمک بهبعدها سازمان آن از تا
 .ارزشی نخواهد داشت که کنند «انتقاد»خود  از طالبان،




