
 مبارزه براي دموكراسي

  ترين رسالت كنوني ماست عمده

  ع ١٩۶٨جون  ٢۴ - هـ ١٣۴٧ –سرطان  ٣شماره (شانزدهم) دوشنبه ، »پرچم«جريده 

  

 از ع . ق . فضـلی تايپ کامپيوتریبازنويسی و 

های گوناگونی بخود  ر هر کشور مطابق به شرايط مشخص آن رسالت مبارزه در راه دموکراسی صورتد

آن، با مبارزه در راه صلح، استقالل ملی،  گيرد ولی اين مبارزه در تمام موارد و با وصف تنوع اشکال می

پرست  خواه وطنساختمان جامعه نوين و مترقی پيوند ناگسستنی دارد. به همين جهت است که نيروهای ترقي

کنند و در راه بسط و  تلقی می» مبارزه در راه دموکراسی را جز الينفک مبارزه در راه سوسياليزم«

 .نمايند بخش، دليرانه مبارزه می ن نهضت رهايیها در جريا توسعه و پيوند ميان آن



ترين  جاست که در شرايط کنونی مسأله استقرار و بسط دموکراسی در زمره اساسی ترين و عمدهاز همين

 .گيرد وظيفه مبارزه و در مرکز ثقل مسايل تکامل کشور ما قرار می

اجتماعی و فرهنگی افغانستان خصلت ضد  -ايم عمالً نظام سياسی، اقتصادی ها اعالم داشته چنانکه ما بار 

دموکراتيک را محتويست که با آزادی و دموکراسی و ترقی اجتماعی و رفاه عمومی مردم مباينت دارد. 

اقتصادی کشور ما بنا  -قضاوت جريان ما در باره خصلت فوق، بر اساس تحليل علمی شرايط اجتماعی

ر در سياست داخلی و خارجی افغانستان رخ داده است، رغم بعضی تغييراتی که طی دهه اخي يافته و علی

 .ناپذير استبا وجود پهلوهای مثبت آن، اساس حکم و قضاوت ما پا برجا و تزلزل

های  نيروهای امپرياليستی عليه آزادی طئهماهيت روش ضد دموکراتيک هيأت حاکمه افغانستان و تو

افزون در راه استقرار و  اساسی و ايجاد موانع روزهای مطرح در قانون  دموکراتيک و بر خالف آزادی

وسطايی و  بسط دموکراسی و مغالطه کردن دموکراسی با روش اداره استبدادی و شيوه فرتوت قرون

ها، نشانه آنست که نيروهای ارتجاعی و  تحريک نيروهای ارتجاعی و دادن امتيازات گوناگون برای آن

 .سی و استحکام و استقرار استبداد در کشور ندارنداستعماری هدفی جز بدنام ساختن دموکرا

های دموکراتيک  به همين جهت به نظر ما سمت اساسی مبارزه در وضع کنونی بايد متوجه تأمين آزادی 

 .و استقرار و بسط دموکراسی باشد و در جهت طرد ارتجاع، استبداد و استعمار در افغانستان قرار گيرد

های دموکراتيک مردم  مبارزه در راه تأمين دموکراسی و حقوق و آزادی بايد خاطرنشان کرد که شعار 

تواند قابل تعقيب و  بر مبنای اصول قانون اساسی نيز نمی«از يکسو شعار اصوليست و از سوی ديگر 

العمل  و اگر از طرف دولت تعقيب و مورد مجازات قرار گيرد بايد متوجه بود که به عکس» مجازات باشد

 .گردد افکار عمومی جهان مواجه می شديد مردم و

 تجربه زندگی معرف اين امر است که مبارزه دموکراتيک عليه استبداد و ارتجاع نه تنها جنبش رهايی

 اندازد، بلکه آن را به هدف نزديک تر می بخش ملی ضد فيوداليزم و ضد امپرياليزم ما را به تعويق نمی

 .سازد

تر صورت گيرد به همان پيمانه  راه دموکراسی پيگيرتر و عميق هرچه جنبش دموکراتيک و مبارزه در

 ها محسوس و قابل يابد و برای آن ها به درجات عالی تری رشد و توسعه می سطح شعور سياسی توده

اقتصادی و اجتماعی  گردد که دموکراسی صوری سياسی را بايد به دموکراسی واقعی سياسی، درک می



تواند راه آزادی واقعی و بهبود  شود که فقط سوسياليزم می ها روشن تر می ندهند و باألخره برای آ ءارتقا

 .زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برايشان بگشايد

معنی واقعی » دموکراسی، آزادی«خواه مفاهيم  باز هم بايد خاطرنشان ساخت که برای نيروهای ترقی 

نمايند، ترديد و محتوی  منان از اين مفاهيم میدارد و تصورات موهوم و توجيهات نادرستی را که دش

دموکراسی «رسند: پ خواه هميشه می کنند. نيروهای ترقی ها را بر حسب شرايط تاريخی افشا می طبقاتی آن

دموکراسی برای اکثريت، برای تمام خلق، آزادی «دهند:  ين سؤال پاسخ علمی میا به» و آزادی برای کی؟

ترين  مت اين مفاهيم واقعی است که بايد از دموکراسی و آزادی بمثابه عمدهبرای رفتن بس» برای انسان!

 .وظيفه کنونی مجدانه دفاع بعمل آيد

اند. محافل  های سياسی و اجتماعی محروم حد اقل حقوق و آزادی ازهای وطن ما  مبرهن است که خلق

 اختناق آور و تحميق کننده چنان شرايط حاکمه ارتجاعی کشور و طبقات حاکمه ستمگر در شهر و ده آن

گردد. هرگاه سری به اطراف و  تحمل میکنند که ديگر روز بروز برای مردم غيرقابل يی را ايجاد می

يی در دست متنفذين و  گردد که هيأت حاکمه در عمل وسيله اکناف کشور زده شود بخوبی نمايان می

 نظمی در کشور می جاد عدم استقرار و بیاند که اين خود موجب اي مستبدين و مرتجعين شهرها و دهات

 رغم اين حقايق و عدم توجه به منشأ و علت اصلی اين وضع هميشه سعی کرده گردد و محافل حاکمه علی

خواه اصولی بياندازند و آزادی و  پرست و ترقی اند تا مسئوليت را بعهده نيروهای نو ظهور مبارز وطن

ند و عرصه را برای ارتجاع سياه باز گذارند. به همين جهت با دموکراسی را از مفهوم واقعی آن تهی کن

ها نمايد که از دشواری اعتماد و اعتقاد راسخ و با درک و تشخيص حقانيت راه خويش، وظيفه حکم می

نبايد هراسيد و پيگيرانه مبارزه مقدس و شجاعانه خود را در راه دموکراسی و برای انجام تغيير سريع 

تواند نهضت کنونی را به هدف  کشور ادامه داد. ولی بايد خاطرنشان ساخت آنچه که می بنيادی و کيفی در

رساند، لزوم مبارزه دستجمعی برای بسط و توسعه دموکراسی است. درين جای شک نيست که نيروهای 

ملی پيوسته چه در تظاهرات، اجتماعات، اعتصابات و چه در جرايد و از تريبون پارلمان از حقوق و 

اند. ولی بکمال  های دموکراتيک قانون اساسی دفاع کرده های مردم، از دموکراسی و از ارزش دیآزا

اعتراض عليه اعمال خودسرانه هيأت حاکمه کشور از آنجمله » دفاع«تأسف بايد اعالم داشت که اين 

پرست و  ها بدون شعار مبرم مشخص و بدون اتحاد و همبستگی نيروهای تحول طلب و وطن حکومت

 .آزاديخواه و بدون پيگيری صورت گرفته است



در چنين وضع و شرايط هميشه تحليل و ارزيابی نادرست از اوضاع کشور و برخوردهای متفاوت بوجود 

آمده است. به اين معنی که بعضی ازين نيروها بيش از اينکه به مسأله مبرم روز اهميت دهند، بيشتر به 

پروازی شخصی، محفلی و سازمانی و به بهانه  بلنداند و در حلقه  پرداختهاهداف و شعارهای دور خويش 

 اند و بعضی ديگر چنين استدالل مینظرانه خود گير آمده اختالفات ايدئولوژيکی در انجماد فکری و تنگ

خويش با يک ضربه سرنگون  »اراده«نمايند که بايد اوضاع سياسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را طبق 

 فايده و بی های دموکراتيک افراد را عمل بی های اجتماعی مبارزه برای حقوق و آزادی گروه ساخت. اين

خواه بکار  دانند و در نتيجه بيشتر لبه تيز مبارزه را در داخل نيروهای دموکراتيک، ملی و ترقی نتيجه می

د، اعتقاد به مبارزه ندارند برند. همچنين هستند کسان ديگری که اصالً بنا بر روحيه بد بينی و عدم اعتما می

 رحمی و خشونت ارتجاع دستخوش ياس و نااميدی می استند و بنا بر بی» معجزات سياسی«و مترصد 

 .گردند

به عقيده ما تمام اين برخوردها با مصالح خلق افغانستان و رشد نهضت دموکراتيک و ملی کشور درين 

از عدم اعتقاد به مبارزه ملی، دموکراتيک، مترقی و و در واقعيت امر ناشی  ،مرحله تاريخی مباينت دارد

 :نمايد خلقی است. درک سليم و شرايط جامعه ما حکم می

که ارتجاع با تمام قدرت و توانايی خود در جامعه مسلط است، مبارزه برای دفاع از حقوق و  درحالی

اساسی با مبارزه برای  های مطرح در قانون های وسيع دموکراتيک و از آنجمله در راه آزادی آزادی

اصالحات اساسی سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تغيير سريع کيفی و بنيادی نه تنها مباينت 

 .ندارد، بلکه دارای پيوند منطقی و ناگسستنی است

های دموکراتيک وسيع  تجربه ثابت کرده که در جريان مبارزه برای دموکراسی، برای حقوق و آزادی

. . .  های اجتماعی ی بيان، مطبوعات، تظاهرات، اجتماعات، تشکيل احزاب سياسی و سازمانافراد (آزاد

ها و همبستگی  های مردم را بعرصه مبارزه دليرانه جلب کرد، اتحاد آن توان توده و غيره) است که می

استبدادی پرست کشور را استحکام بخشيد و در نتيجه نيروهای ارتجاعی و  تمام نيروهای آزاديخواه و وطن

نشينی واداشت، تضعيف کرد و باألخره زمينه  را به هنگام و پيهم زير ضربه گرفت و قدم بقدم به عقب

جانبه، برای استقرار حکومت دموکراتيک و ملی تهيه ديد و جنبش  استواری را برای يک اقدام همه

پاليسی  و و وظايف مبرمدموکراتيک و ملی را به پيروزی نهايی رساند. به اين ترتيب مبارزه روزمره 

جاری را از نظر و عمل انداختن و به انتظار حوادث و جريان خود بخودی نشستن و يا صرف با دادن 

های شخصی، شعارهای نهايی و مغازله با الفاظ دل خوش کردن و به ديگران ناسزا گفتن و يا دستخوش کينه



به مبارزه روزمره و جاری و هم به خواهی، ياس و نااميدی شدن و از مبارزه دست کشيدن، هم  خود

هدف ستراتيژيک و مبارزه عمومی، هم به هدف و شعارهای مشخص مبرم و هم به هدف و شعارهای 

 .کند لطمه عظيمی وارد می غايی

 دهنده اين حقيقت است که اگر جنبش نيرومندی ايجاد گردد و اشخاص، محافل، سازمان تجربه تاريخ نشان

توان نيروهای مرتجع و  خواه کشور متحداً عمل کنند، می پرست و ترقی وطن های ملی، دموکراتيک،

آهنگان  مستبد کشور را در هر موقف اجتماعی و سياسی که باشند در هم شکست. بر پيشتازان و پيش

را که نيروی » های دموکراتيک افراد دفاع از دموکراسی و آزادی«جنبش است که شعار عمده و اساسی 

به نيروی مادی و بالفعل تبديل کنند، تا بتوان طومار ارتجاع، استبداد، استعمار  بالقوه است، خالق معنوی و

 .و ستم ملی را از جامعه درهم پيچيد و زمينه را برای تحول کيفی و اساسی فراهم ساخت

اقعيت های وطن ما تا کنون در عمل و در وطوری که در باال اشاره گرديد، به همگان معلوم است که خلق 

های مصرح در قانون اساسی و اعالميه جهانی حقوق بشر که دولت  امر از ابتدايی ترين حقوق و آزادی

اند و طبقات حاکمه و محافل حاکمه سياسی کشور  افغانستان تطبيق آن را در کشور تعهد کرده است، محروم

های  قوق و آزادیرحمی در برابر ح ليت با کبر و غرور و بیوهر روز بدون احساس ترس و مسئو

دهند و ارتجاع افراطی  کنند، مردم را فريب می پروايی برخورد می اعتنايی و بی دموکراتيک مردم، با بی

 .نمايند پرست بيشتر تحريک می خواه وطن و دست راستی را عليه جنبش و نيروهای ترقی

های وسيع دموکراتيک آزادیبنا برين حقايق مشخص، اتحاد و مبارزه برای استقرار دموکراسی و حقوق و 

پرستان و آزادی خواهان افغانستان  ترين و ضروری ترين وظيفه کنونی و وجه مشترک تمام وطن عمده

 .است

توان مطابق به اوضاع  گردد که حتی در داخل شعارهای مبرم و ضروری هم می همچنين خاطرنشان می

نيروهای تحول طلب و آزاديخواه دريافت  و احوال مشخص شعار مبرم تر و ضروری تری را برای اتحاد

کرد و آن را سرلوحه اتحاد عمل و مبارزه مشترک در برابر ارتجاع و استبداد قرار داد. ارزش درک اين 

درک بيشتر است  های عظيم خلق نزديک تر و قابل مسئله حياتی درين است که نخست اين شعار برای توده

مربوط به زندگی روزمره مردم کشور ماست و ازين طريق و دوم اينکه خصوصيت عمومی تر دارد و 

گونه بهانه  ها را برای مبارزه آماده ساخت و به مبارزه و جنبش کشانيد. سوم اينکه هيچ توان خلق می

گذارد و ايفای آن  پرست باقی نمی اختالف را در ميان نيروهای ملی، دموکراتيک و ترقی خواهان وطن



تر برای اتحاد و برای  جاست که اين شعار مبرم تر، ضروری تر و برجسته سهل تر است. پس سؤال درين

 مبارزه عليه ارتجاع و استبداد، در اوضاع و احوال مشخص کنونی چيست؟

که با در نظر گرفتن تجارب گذشته، نظر ما چنين است که: اين شعار برجسته و مشخص در وضع کنونی 

های افراد مصرح در قانون اساسی ضعف هيأت حاکمه افغانستان را عدم تطبيق آزادی مهمترين نقطه

باشد  می های افراد مصرح در قانون اساسی ، عبارت از شعار مبارزه برای تطبيق آزادیدهد تشکيل می

تواند حلقه وصل تمام نيروهای تحول طلب و آزاديخواه کشور که ضد استبداد، ضد ارتجاع، ضد  که می

توان از  های افراد می کنند قرار گيرد. در صورت تطبيق اين آزادی ستم ملی، ضد استعمار مبارزه می

دموکراتيک و استقرار  های وسيع يکسو زمينه مقدماتی مبارزه را برای بسط و توسعه حقوق و آزادی

نمود و زمينه رشد و  ءهای حاکمه را افشادموکراسی تهيه ديد و از سوی ديگر اعمال خودسرانه قدرت

های عظيم خلق کشور را فراهم کرد. از طريق درک صحيح و در  ارتقای شعور طبقاتی و سياسی توده

تدريج مبارزه و جنبش دموکراتيک دست گرفتن اين نوع حلقات و شعارهای مشخص روز مبارزه است که به 

نمايد، اتحاد و  يابد و روز بروز نيروهای نوينی را در مبارزه بخود جذب می و ملی ما بسط و توسعه می

آورد. بدين ترتيب است که  يابد و امکانات جديد و مساعدی را بوجود می همبستگی نيروها و استحکام می

ی اوضاع، احوال و شرايط داخلی و خارجی کشور اين شعارها توان با مطالعه مجدد و تحليل مشخص علممي

را بسط و توسعه داد، بدون اينکه يک لحظه هم، ديگر امکانات و احتماالت را از نظر انداخته و يا اهداف 

ترين وظايف شعارهای مبرم  ها را با عمده و شعارهای عمومی و غايی را از نظر و عمل دور داشت و آن

ها مبارزه نه نمود؛ زيرا بايد پيوسته ها را طرح نکرد و در راه آن کرد و يا آن» عاملهم«جاری و برجسته 

متوجه بود که مقصود از مبارزه در راه شعارهای عمده و مبرم پيروز ساختن نهضت در نبردهای مشخص 

 می ستراتيژيک است که نسبت به تغييراتی که در اوضاع سياسی پيشو معين، در جهت و هدف شعارهای 

 .کند آيد تغيير می

های مبارزه مهمترين وظيفه مشی جاری عبارت است از تشخيص آن طرق و وسايل، آن اشکال و صورت 

که بيش از همه در يک وضع و حالت معين و مشخص سياسی و اجتماعی مطابقت دارد و منحيث يک 

 .قابل مالحظه مينمايدهای آتی و به مشی عمومی جنبش کمک حلقه وصل و کليد پيروزی

موجز اينکه: اکنون جنبش دموکراتيک و ملی ضد فيوداليزم و ضد امپرياليزم وطن ما به آن درجه مقدماتی 

از رشد خود رسيده است که در نظر ترديد لزوم اتحاد و مبارزه نيروهای ضد استبداد، ضد ارتجاع، ضد 

ت که تا کنون ميان نظر و عمل استعمار و ضد ستم ملی وجود ندارد. ولی بايد با کمال تأسف اعالن داش



ليت در برابر واتحاد، شگاف و فاصله عميقی وجود دارد. هنوز هم کسانی استند که بدون احساس مسئو

بينی علمی و مصالح ملی کشور برای وحدت و اتحاد نيروهای ملی دموکراتيک و  خلق و وطن و جهان

کشند و حتی لبه تيز  را پيش می» استثنايی«های ذهنی و شخصی و  پرست شرط خواه و وطن ترقی

های ارتجاعی  برند. به همه معلوم است هم اکنون قدرت خواه بکار می مبارزه را عليه مبارزين ترقی

کنند و حلقه استبداد را روز  خواه وطن استفاده می کشور ازين تفرقه نيروهای تحول طلب ملی و ترقی

تواند  داريم که هيچ بهانه و هيچ عاملی نمی ن میسازند. ما بصراحت و صداقت اعال تر می بروز فشرده

سد راه آن شود که حد اقل مبارزه متحد (حتی اگر اکنون در مقياس کوچک و محدودی هم باشد) برای دفاع 

 .ای مصرح در قانون اساسی بعمل آيده های وسيع و دموکراتيک و آزادی از دموکراسی، حقوق و آزادی

پرست کشور بر اساس  اص، عناصر، محافل و نيروهای آزاديخواه و وطنتمام اشخ» اگر«مبرهن است که 

يک پلتفورم (مرام) مشترک (با حفظ استقالل و ايدئولوژی) که مورد قبول همه نيروها قرار گيرد، متحداً 

 های دموکراتيک مردم افغانستان بر خيزند، طبعاً جنبش کنونی کشور اوج می بدفاع از حقوق و آزادی

يابد و  شود و شور و شوق مبارزه در سرتاسر کشور بسط و توسعه می يت وسيع شروع میگيرد، فعال

دموکراسی  ،گردد سرانجام نتايج بزرگی نصيب جنبش دموکراتيک و ملی وطن واحد ما افغانستان می

 .پيچد يابد و طومار ارتجاع، استبداد، ستم ملی و استعمار در هم می استقرار می

 !وکراسیپيروز باد آزادی و دم

 !سرنگون باد استبداد، ارتجاع، ستم ملی و استعمار

 )ببرک کارمـل( -» آمـو«
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