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                            دموکراسی           نظام یماھيت طبقات
  .ق شده استمشت )يعنی حاکميت ،قدرت(وکراتوس )يعنی خلق ،مردم (وس دم دموکراسی از واژه يونانی

سرنوشت  دموکراسی به معنای حکومت مردم است منظور از حکومت مردم آنست که مردم خودشان صاحب
تبعيت اقليت از  بانظام استبدادی  آن حاکميت ميباشدووجه مشخصهيکی از انواع دموکراسی  .خويش باشند

يک تعريف وتوجيه  اما اين .ميباشد جامعه شناختن آزادی وحقوق مساوی افراد واتباع اکثر يت وبرسميت
          ف دموکراسی يوازی بدان بسنده ميکندوتوسط اين تعرجامعه شناسی بورژ کهصوری وشکلی است 

ر   ده وجتماعی مردم يک جامعه بر رسی کرشرايط اقتصادی واجدااز ا وضع واقعی وعملی موجودجامعه ر  
ميباشدکه ماھيت اجتماعی "  دموکراسی خالص"نتيجه اين بر رسی صوری ھمانا ادعای  .ناديده ميگيرد

ند موکراسی را دارادعای چنين د رفرميستھا وعوام فريبان. ی را نفی ميکندتطبقاه ومبارز  ھاتضاد ،یوطبقات
موکراسی بمثابه شکلی از سازمان ھر نوع د حقيقت در .با آب وتاب تبليغ مينمايند توجيه اين نظريه وبرای 

خدمت نموده  يک جامعه معينخاص وسياسی جامعه در آخرين تحليل به نفع شيوه توليد ومناسبات توليدی 
نموده  رشد جامعهتکامل پابپای موکراسی در طول تاريخ مضمون ،ماھيت وشکل د .وتوسط آن تعين ميگردد

در  .دارد  ناگستنیی  پيوندرز طبقاتو با مبا ميباشد اقتصادی واجتماعی مربوطه ھایيونسووابسطه بفرما
که يک (یی سلطه طبقه بورژوازاوازی بوده وبرموکراسی يکی از اشکال حاکميت بورژجامعه سرمايداری د

بورژوازی که درآغاز خصلت .نموده ودر خدمت آن قرار ميگيرد کار )است  واستعمارگرارگرماستثه طبق
ھای مردم را در احترام به حقوق وآزادي ،ھا ومبارزه توده اثرخواستھا، فشار به ،ی داشتلمترقی  وضد فئودا

ولی   ذينفع ميسازد تا جائی )است  که صوری وشکلی( آزادی بيان و مطبوعات  وانتخابات ، اجتماعی
توده ھا وزحمتکشان را از شرکت در حيات  که در صدد آن ميشود با تمامی سازوبرگش دولتی دستگاه
گفته نبايد گذاشت ان .آنھا شود مانع به قدرت رسيدنرا گرفته وحرکت آنھا ھرگونهجلو  داشته ، بازسياسی 

نھادھای . تضمين مادی وعملی نميباشد دارای ھيچگونه  وازیکه آزادی ھای اعdم شده از طرف بورژ
ه حاکم در خدمت طبق و ھمه مانھای منتخب ھمهمجالس محلی ،دستگاھای دولتی وسازسياسی ،پارلمان ،

وازی عبارت از موکراسی بورژجه مشخصه دو.ميباشد هی اين طبقئووسيله اجرا بورژوازی بوده
زمانيکه سرمايداری به در.ميباشدگانه بويژه قوای مقننه واجرائيه پارلمانتاريسم ،با تفکيک قوای سه 

در بسياری دارد وی به آن نموکراسی را پايمال نموده وديگر کدام پابندداساسی ل اص .دتقا ميکنامپرياليزم ار
برای اينکه .رژيم ھای ترور واختناق ايجاد کرده به مليتاريسم وفاشيسم متوصل ميگرددی جھان کشورھااز

موکراسی شعار ھای فريبنده د مو کراسی آشنا شده وفريبی دعزيز بيشتر به ماھيت طبقات نخوانندگا
موکراسی وسيرتکاملی آن نکات چند ارائه نمائيم تا جادارد که بطور اجمال در مورد د .درا نخورن وازیبورژ

                                   .   گردد روشن بويژه دموکراسی بورژوازی  دموکراسی قعيت افرق بين ادعا وو
            

قديم ترين نوع دموکراسی تا آن جا ئی که از تاريخ جوامع بشری ھويداست اول  :مو کراسیسير ددورنماو
در آتن قبل از .اما اين  دموکراسی ھا خيلی ابتدائی وناقص بودند. ر يونان وبعد از آن در روم بوجودآمد د

يک مجموع مرکزی که نماينده ھمه گروه ھا وطبقات اجتماعی بود )شش قرن پيش از ميdد مسيح ( سولون
راين  انتخاب قضات د انتخاب اعضای دولت ،قانون گذاری ،رسيدگی به وظايف مامورين  و.،بوجود آمد



و ه بود،جزء ھيچ گرو"آزاد"اما غdمان که مجموع آنھا تقريبا پنج برابر مردمان .مجمع صورت ميگرفت
حقوق بشری يونان برای آنھاحق و انديشمندانتا جائی که حتی فيلسوفان و .طبقه اجتماعی بشمار نميرفتند

 :می نويسدارسطو در کتاب خود بنام سياست  .نبودقايل  حق دفاع مشروع برای غdمان افdطون.قايل نبودند
ھمچنان که برای تمام موجودات پست مقرر شده برای آنان ھمان بھتر انواع پست انسانی طبعا غdم اند ،"

حاصل از کار بدنی غdمان وچھارپايان خدمتی که برای زندگی pزم است  .دنکه در زير فرمان اربابی باش
چون اشراف .يکردندوحاصل رنج آنھا نصيب طبقه اشراف ميشدفرسا کار م غdمان در وضع طاقت".ودش

به زودی مجموع آتن آلت دست ، سود بی رنج ميبردند وغdمان ھم حق انتخاب نماينده خويش را نداشتند
که تاحدی از قدرت رد مقرراتی وضع ک،  ميdدقبل از  994سولون حقوقدان يونانی در سال .شد ه اخيرطبق

که  سر انجام قرار شد .اما تشکيdت تازه نتوانست دموکراسی واقعی را در آتن مستقر سازد ، تاشراف کاس
 در زندگی مردم .ت نمايدبه کارھای دولتی نظار ،مجمع ملی که ھر فرد آتنی ميتوانست در آن شرکت جويد

اين وضع .کت نداشتنددراين مجمع شر ريت مردم که غdم بودندزيرا اکث .کدام تغيری رونما نگرديد باز ھم 
نعت گر يا صشاورز باشد ار شد ويک مرد يونانی نميتوانست کتنيان عکه کار در نظر آ کار رابه جائی رسانيد

در روم باستان .اين تشکيdت از ھم پاشيد ودموکراسی نو خاسته يونان مضمحل شد  در نتيجه .بازر گان يا و
زديک به جمھوری بر قرار گرديدون مسيح از ميdد قبل 510اما در سال بوجود آمد  نخست حکومت پادشاھی
ی فرمانروائی ادونفر برکومت ميکرد که در تمام عمر ح هست به عوض پادشانخ .پنج قرن ادامه پيدا کرد

قتی قدرت آنان به اين پندار بودند که و.انتخاب گرديدندوقرار براين شد که فقط يکسال فرمان روائی نمايند 
که آنانرا  اين دوتن .فشار خود کامگی کاھش ميابد ،فر مانروائی کم شود شود وزمان ميان دونفر تقسيم

نام داشت مشورت "سنا "مجلس که از طرف اشراف انتخاب ميشدند و ،در امور سياسی يا ل ميناميدندکنسو
کسانيکه موافق نظر کنسول بودند به سمت راست مجلس واشخاصيکه در ھنگام رای گيری .ميکردند 

از ھمان زمان اصطdح راست وچپ به ان بودند به سمت چپ  مجلس قرار ميگرفتند ، ف نظر وعقيده آنالمخ
تنھا اشراف  بوجود آمد جمھوری روم نيکهادر ابتدا زم.حکومت وقت معمول گرديد معنای موافق ومخالف 

صا حب رای سائر مردم نه .ھم وعمومی به ايشان اختصاص يافت م م مشاغلات محسوب ميشدندوتمجز مل
اشراف می توانستند  .اختيار وکار آنان در دست اشراف بود.می توانستند به کدام مقامی نايل آيند  بودند ونه 

بقات ديگر ھم اقشار وط آھسته،آھسته به تدريج .دند وبه دلخواه خود از آنھا کار بگيرنآنان را محبوس نماي
اھان آن شدند تا حقوق شان برابر با اشراف د وخوبه اين وضع اعتراض نمودن ومتوجه حقوق خود گرديده 

اشراف قبول کردند که مردم عامه نيز نمايندگانی از بين خود انتخاب نمايند  مسر انجا به اثر فشارمردم.گردد 
موافقت اين  کنسول بدون . واين نمايندگان حامی حقوق آنھادر برابر فرمان روايان وقضات مربوطه باشند

اما به تد ريج تعداد  بودنددر اول دو نفر نمايندگان مردم عامه.ز داشت نمايد انست کسی را بنمايندگان نميتوا
" کنسول ھا"و "سنا  "کم زيادشد بدينگونه قدرت اجرائی در دست آنھا به ده نفر رسيد وقدرت شان کم

از جمله  .تءرادر دست داشطبقه اشراف بيش از نصف آرابری طبقاتی قسمی بود که اما نابرا .قرارگرفت
که اکثريت جامعه را  "بی چيزان "ر صورت کهد،دنگروه آن به اشراف تعلق داشت 98روه اجتماعی گ193

تمام قوانين وفيصله ھای مجلس به نفع  ءابن .درا در دست نداشتن ءتشکيل ميدادند بيشتر از يک ششم آرا
 اما اين انجمن ھيچگاه ، دھمچنان دعوت انجمن ملی در دست اشراف بو .طبقات اشراف صورت ميگرفت

دخالت طبقه اشراف  ،جمھوری روم به اثر رشد وتوسعه بردگی ، استثمار شديدم سر انجا .انجمن ملی نبود 
از ميان رفت ورژيم  ،در ھمه امور وغصب حقوق ساير طبقات که نتيجه حتمی آن اختdف شديد طبقاتی بود

در ھيچ کشوری نشانی از دموکراسی  طوpنی ھای بسياراز آن به بعد تا زمان. امپراطوری جايگزين آن شد
موکراسی پديدار نطفه ھای تا آنکه در حدود قرن دوازدھم ميdدی در بعضی از شھرھای اروپا  .ديده نميشد



ساکنين شھر ھا که بيشتر کاسب  .زراعت در تحت حاکميت فئوداpن قرار داشتچون در اين ايام زمين و.شد 
 ،وسود ناشی از آن ثروت قابل مdحظه ای اندوخته بودنددند وبه اثر رونق تجارت کاران وبازرگانان بو

دراين شھر ھا ابتدا انجمن ھای .د ميخواستند شانه ھای شان را از زير قوانين اربابان فئودال خالی کنن
ليات وبرای پرداخت ما نداما رفته رفته اين انجمن ھا شکل سياسی بخود گرفت مذھبی وصنفی رشد نمودند

را "استقdل داخلی" اين قرار داد ھا کم کم شکل سند.بسته شد قرار داد نابابين نمايندگان انجمن ھا وارب
نوپا وکشورھای ديگر اروپا جمھوری ھای طريق در بسياری از شھرھای فرانسه ،ايتاليا  بخود گرفت وبدين

 قدم در اين را ه نخستين  .فشانده شديازدھم ميdدی ا بذر دموکراسی در قرن ندر انگلستا ندتاسيس گرديد
چند قرن ادامه پيداکرد وبه تدر  کشمکش بين شاه واشراف.بوسيله اشراف بود  همحدود کردن حقوق پادشا

 ببعد از آن تاريخ  .رفته رفته ساير طبقات ھم خواستار حق وحقوق شان شدند .افه گرديدفوذ اشراف اضيج ن
از يکطرف وسايرطبقات اجتماعی ازطرف ديگر  ياننروااوفرم شرافا موکراسی انگلستان تاريخ مبارزاتد

ابتدا بازر گانان وسپس ساير طبقات .رانده ميشوند  مبارزه وکشمکش به تدريج اشراف عقب ندر اي. ميباشد
افکار روسو ومونتسکيو  هتا حدودی به حقوق خويش نايل ميگردند ھر چند دموکراسی انگلستان آزمايشگا

که در آن ھمه مردم حق رای داشته باشند تقريبا  عمومی تسی تکامل يافته يعنی اعdم انتخابابوداما دموکرا
حکومت  1789بعد از انقdب فرانسه در سال  .کبيرفرانسه در انگلستان بوجودآمدچھل سال بعد از انقdب 

                                        .دموکراسی ابتدا در کشورھای اروپائی وسپس در کشورھای ديگر اعdم شد
                                       

                                                                               تاساسی دموکراسی آزادی وبرابری اساصل 
 

تبداد وديکتاتوری نبود ھر يکی از اين ھا جامعه را بطرف اس.اصل اساسی دموکراسی آزادی وبرابريست 
 ،سياسیکه ھمه مردم بتوانندازآزادی ھای اقتصادی در جامعه دموکراسی آزادی اينست.سوق ميدھد

 را صرف به يک سلسله آزادی ھای موکراسی بورژوازی آزادید در  وفرھنگی برخوردار باشند  ،اجتماعی
  ،آزادی انتخابات  ،حق کار  وحق  آزادی مطبوعات آزادی بيان ،:  مانند اند  نموده   صنفی وقشری محدود

احزاب  هاما زمانيک.که حاکميت بورژوازی را به خطر مواجه نسازدآن  بسيار نازل آنھم در سطح اقامت
دفاع  بر حق خويش و مشروعومطالبات حقوق خيزند واز  می  ی مليونی مردم بپاتوده ھامترقی و

متفکرين روسو ومونتسکيو.ميپردازدآنھا  کوب بورژوازی چھره فاشيستی بخود گرفته وبه سر،نمايندمي
يک از بشر آزاد ومساوی خلق شده اند وھيچگويا افراد  :حقوق را اين طور پايگذاری کردند که بورژوازی

قرار گيرد  چيزی که ميتواند اساس قدرت مشروع زور ايجاد حق نميکند تنھا وآنھا بر ديگری بر تری ندارد
وازی اين زور است که بنام ژليکه در جامعه بورادر ح.افرادبسته شده باشد قراردادی است که برضائيت بين

ست که آزادی ھا وخواست ھای  ا  قانون باpی مردم حاکميت ميکندواين قوه قھری دولت بورژوازی
                   .                                                                       درا سر کوب ميکن دموکراتيک مردم

معنای برابری اينست که ھمه مردم از حقوق اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی وفرھنگی برابر :  دوديگر برابری  
اما واقعيت اينست که در جامعه بورژوازی ھيچگاھی حقوق افراد برابر نبوه بلکه نابرابری .برخوردار باشند

کارگران به شديد ترين وبيرحمانه ترين .فاصله دارد  ونا ھما ھنگی اقتصادی واجتماعی از آسمان تا زمين
ی ربدون براب.شکل استثمار ميشوندواز سود ارزش اضافی آنھا سرمايداران مليون ھا دالر عايد مينمايند

بعضی آزادی  در جامعه بورژوازی .واجتماعی سخن زدن از برابری مسخره گی و ياوه گوئی استاقتصادی 
بر اثر مبارزات آزاديخواھانه وحق طلبانه خود  .ورده اند حروم جامعه بدست آم ھای نسبی راھم که طبقات

                                 .،نه آنکه بورژوازی آن راتحفه داده باشد طبقات محروم جامعه صورت گرفته است



                                                                                                     کميت ملیاحموکراسی ود
حاکميت ملی بدين  .نتيجه مستقيم برابری افراد يک جامعه در امر حکومت داری موضوع حاکميت ملی است

اراده ملت .شد وفقط خود ملت حق حکومت کردن را دارد امعنی است که فرمان روای ملت خود ملت ب
ی وچه غير دينی نميتواند حکومت فردی يا اشرافی را موجه ھيچ دستاويزی چه دين. باpترين قدرت ھاست

ز توده ای بتوانندا با حاکميت ملی امکان ندارد که عدهکه روسو بنيانگذار اين نظريه معتقد است .جلوه دھد 
 یحکو مت ،بر حق د به نظر روسو تنھا حکومتای مردم بھره برداری کنندوآنان را به نفع خود بکار برن

نظريه حاکميت ملی روسو با يت چگونه است عاما بيا ئيد ببينيم که واق.کميت مردم استوار باشدت که بر حااس
کبير فرانسه طبقه بورژوازی  اماچون زمامداران انقdب .تحقق پيداکرد 1789انقdب بزرگ فرانسه در سال 

نشود به ھمين سبب بود کميت ملی را طوری وارد ميدان عمل نمودند که به منافع آنھا لطمه وارد اح،بودند 
انقdب فرانسه دردنابرابری اقتصادی . صورت نگرفت که درآن زمان توجه ای بمنافع مادی طبقات محروم

سوسياليزم چنانچه  .ن امر موجب بروز سوسياليزم گرديدواين نرفت ی از مياله طبقاتفاص.نکرد  نراجبرا
ين نظر است که بدون برابری در نظرداشته وبه امنافع توده ھای زحمتکش را  ديگرميدانيم بيش از ھر چيز  

بايد در نظر داشته باشيم که بدون برابری مالی . اقتصادی،برابری حقوقی واجتماعی بی معنی ميباشد 
                                                  .ف بيھوده ومفت ميباشدرح وآزادی واقتصادی سخن زدن از برابری

                            
                                                                                                 جديد دموکراسی ومفاھيم تعريف

از اينکه حاکميت مردم متناظر با کدام ردم است اما تعبير مختلفی اسی حاکميت ماز نظر لغوی معنای دموکر
سياسی  ديد گاھای مختلف از دموکراسی را بمثابه شکل  در عصر حاضرعلوم.ردرژيم سياسی است وجود دا

                                                                                              .سياسی به سه دسته تقسيم ميکند
                                                                                                           :ت دولتی قدر ءمنشا--1

اتکا دارد در اينجا دمو کراسی بر حاکميت مردم کdسيک دموکراسی است که رت دولتی تعريف  قد منشا
اراده " به انظرات ژان ژاک روسو در مورد دولت دموکراتيک بمث.حسب منشا وپيدايش آن تعريف ميگرددب

مستقيم ،يعنی  ن دسته تعلق ميگيرد از نگا ه روسو دولت دموکراسی بايد به دموکراسیبه اي "عمومی
اما تئوری ھای دموکراسی غير مستقيم يعنی دموکراسی نما .شرکت تمام اھالی در دستگاه دولتی متکی باشد 

راده عموم رای ھم از ھمين ديدگاه منشه گرفته وپارلمان يا نمايندگان منتخب را تجسم ايندگی يا پارلمانی 
در اينجا دموکراسی از روی قصد وھدف قدرت دولتی تعريف : ھدف قدرت دولتی  -2م ميداننددا مردھندگان ي

که حاکميت مردم  ک بودن دولت است معنی آن اينستمعيار دموکراتي"عمومی  منفعت " در اينجا  ميشود
سه چنين ديدگاھای از دمو کراسی بدست در انقdبات امريکا وفرانھم ژدضامن منفعت عمومی است در قرن ھ

                                                                                                                              .داده شد
 آنيم سياسی بر حسب نھادھا وروال کارت دموکراتيک يک ر ژدر اين ديدگاه خصل -روال کار دولت-3

اصلی ترين جنبه در روال کار دموکراتيک انتخاب رھبران کشور توسط مردم از طريق .تعريف ميگردد
است که ديدگاه ھای کdسيک از "تر ژوزف شومپ"يه پرداز  اين ديدگاه نخستين نظر.قابتی استانتخابات ر
بمثابه روال کار  را سیخواند وديدگاه دموکرارا متناقض وغير واقعی )شاء يا ھدف بر مبنای من(دموکراسی 

مفھوم دموکراسی راچنين بيان داشته است  1942در "ژوزف شومپتر".بنيان گذاشترژيم سياسی 
به تصميمات سياسی که درآن افراد از  روش دموکراتيک ترتيبات سازمان يافته ايست برای نيل "وميگويد

گ جھانی دوم در بعد از جن ."ندطريق انتخابات رقابت آميزورای مردم به قدرت ومقام تصميم گيری ميرس
شماری از  وجمعی بیبحثی در گرفت  از زمره صاحب نظران در معنی کردن دموکراسی فراد سرشناسبين ا



 1970در دھه "بر پايه شيوه وروال کار تعريف کردند،نظر داشت  "ژوزف شمپتر "افراد نيز انرا چنان که
از  متخصص دست راستی علوم سياسی "تونھانتينک لساموي." اين بحث با پيروزی شومپتر پايان يافت 

يشود که يک نظام سياسی قرن بيستم تا به آنجا دموکراتيک تعريف م" وکراسی چنين تعريف ميدھد دم
ميم گيری جمعی در يک انتخابات ادواری سالم وعادpنه انتخاب شوند ودراين قدرتمند ترين ارگانھای تص

نظامی که به "کسب رای رقابت کنند وکليه افرادبالغ واجد حق رای باشندانتخابات کانديداھا آزادانه برای 
يا مخالفان را در فشار ميگذارد واز فعاليت آنان جلوگيری  مخالفين اجازه شرکت در انتخابات را نميدھد

رايھا وشمارش آنھا تقلب وانتشارات آنھارا سانسور ميکند يا پخش آنھارا مانع ميشود ويا آنکه در 
راسی جوھر دموک آزادوعادpنه  انتخابات" :سامويل ھانتينکتون مينويسد.دموکراتيک نيست  اردرواميد
تحت نفود  ،غير مسئول،بين  کوته،اسدف ، ول انتخابات اندممکن است غيرکارادولتھای که محص.ھستند

ت ممکن وصيااين خصو که منفعت عمومی ميطلبد منفعت گروھای معين وناتوان از اتخاذ سياستھای باشد
اگر بصورت دقيق پاراگراف ھا . "چنين حکومتھای رانا مطلوب کند اما آنھارا غير دموکراتيک نميکند است

ن به وضاحت آشکار ميگردد که امروز نظريات بنيانگذارا ن دموکراسی ژا ی باpرا مورد ارزيابی قرار دھيم
که آنھا مطرح نموده بودند  ابریرژاک روسو ومونتسکيو به طاق نسيان گذاشته شده است واز آزادی وب

سامويل "و "ژوزف شومپتر "ه دموکراسی رابر اساس نظرياتبه ھر صورت ھر گا  سخنی در ميان نيست
برروی نابرابری ،استثمار شديد طبقات محروم  مشاھده ميکنيم کهمورد نظر قرار دھيم بازھم  "ھانتينکتون

که  برای اين آقايان فقط مھم آنست  . ر کشيده شده استسرمايداری پرده استتا رژيم و بيعدالتی اجتماعی
فاسد  تلمی آيد فرق نميکند اگرچه اين دو انتخابات باشد اما اينکه بعد از انتخابات چه نوع دولتی بوجود

تيکه داران .دق ھستند اتار صفچقدر در گبورژوازی ئيد ببينيم که مدعيان دموکراسی ابي.شداوناکاراب
کراتيک قلمداد ميکنند دولت فاسد وناکارآمد را که منافع آنھارا تضمين نمايد دولت دمودموکراسی غربی ھر 

م وھمه احزاب دھمه مر نآيا در افغانستا.ت ميگويند رايم دموکا رژيم دست نشانده کرزی رطور مثال رژ
 ای ھمه وجود داردآيا آزادی بيان و عقيده بر.شرکت نمايند  در انتخابات آزادانهسياسی آزاد ھستند وميتوانند

از انترنت ووسائل اطdعات جمعی استفاده نميتوانند  آن انتی است در کشوری که حتی ژورناليسجواب منف
        .را دموکراسی  ناميدرژيم آن  ،چطور ميشود .نمايند ومرتکبين آن روانه سياھچال ھای زندان ميشوند

                                                                                        
                                                              کراتيک در افغانستانوجنبش ھای ملی دمنگاه اجمالی به 

ھای  نھضت.صعودی می پيمود برابراستعمارگران قوسھم در شرق احساسات و طن پرستی درنزددرقرن 
العمل در برابراستعمارگران اروپائی  به شکل عکس) اسdمی(شورھای مستقل سياسی واجتماعی در ک

 اين جنبش توسط سيد جمال.ميباشد "پان اسdميزم "مھمترين حرکت در اين زمان جنبش. صورت ميگرفت
اين جنبش در حقيقت بر ضد .  و خاصيت ضد استعماری داشت بنيانگذاری گرديد الدين افغان ويارانش

ر جھان بودودر بسياری از کشورھای اسdمی که در آن زمان بزرگترين استعمارگ بوجودآمد انگليساستعمار
الدين  روشنگرانه سيد جمالفعاليت ھای  .ودارائيھای آنھا رابه يغما ميبرد به غارت وچپاول ميپرداخت

با محافل مصری سيد در پيوند نزديک  .در جامعه ازبا p آغاز گرديدرنامه ھای ترقی خواھانه  صنعتی اش وب
الدوله  نديم ھمان سا ل  در. انتشار داد بزبان عربی در پاريس 1892رادر سال "وثقیلعروت ا"ھفته نامه 

ھم در اين شھر منتشر "پرورش"و"ثريا"نشريات بعد ازآن  .ردرا در قاعره منتشر ک"حکمت "امه روزن
يد جمال الدين طرفدار صنعتی س.  يددر کلکته منتشر گرد"حبل المتين "روزنامه 1894در سال .ند گرديد

بدن وصنايع  يک قوم بمثابه"از مدافعان بورژوازی صنعتی بود چنانکه ميگفت  شدن کشورھای اسdمی و
عليه امپرياليزم اروپا ملی بخش  پان اسdميزم در صددآن بود که جنبش ھای رھائی "اعضای آن بدن است



رن است با سلطنت امير ااين مرحله مق.مdيان وغيره پيوند دھدوامريکارا با تحکيم موقعيت خانھا ومdکان و
رشد وتکامل بورژوازی ،  واصdحاتھای ھا  از انديشه الدين متاثربود  ت سيد جمالنظريا .شيرعلی خان
سياسی در بعضی کشورھای اسdمی از جمله کشور ترکيه در کشورھای اروپائی ونھضت ھای  علوم وفلسفه
وطيت شد وتحوpت بزرگ ومھمی در روبنا ی سياسی ترکيه بوجود رر به اعdم مشمنج 1871که در سال 

ختم ويک دولت مرکزی  طوايفیلومت ھای ملوک احک در افغانستان خواھان آن بود تا الدين جمالسيد.آورد
پان "اديه خان شامل اتح ميکرد تا افغانستان را توسط شير علی تdش جماpلدينسيد.قوی بوجودآيد

خواھان که دولتھای مرکزی قوی داشتد، در عده ای از کشورھای اسdمی  موصوف.سازد  "ستاسdمي
مبارزه  ،در ھندوستان ومصر که در زيرپای استعمار خرد وخمير ميشد .ھای دموکرات بود رژيم

انديشه ھای )امرا وشاھان(ميکرد از طريق اندرزدادن به دولتھا  سيد کوشش.ضداستعماری را دامن ميزد
dحی بورژوای اشحی اش را عملی سازد وعلت شکاصdاراليه غافل شم.ھم ھمين بود ست انديشه ھای اص

انجام  انتوده ھای دھقان پا جنگ برضد فئودالی راودر ار18در انقdبات بورژوازی قرن از آن بود که حتی 
وازی اما  بورژ. شور بودديد در کن نشر تمدن جھاتاريخی امير شيرعليخان خوا طبق شواھد.ميداد ند

جامعه ا نديشه ھای بورژوازی بايد در بطن و افغانستان ھنوز تبارز اقتصادی اجتماعی pزم را نداشت
شير علی .فئودالی متکی بر مناسبات محکم قومی قبيله ای ودر شرايط مستعمره بودن کشور نضج ميگرفت 

ه ھای اصdحی اش در زمينه ھای دوران پادشاھی اش در تطبيق برنام)1878-1863(سال  15خان در مدت 
ساختمان راه ھا وايجاد  ،انکشاف امور پيشه وری ،انکشاف توليدات زراعتی ،  فرھنگی، اقتصادی 

مشاراليه يک کار  .ی انجام داد واز فشار تحصيdت رسمی از دوش دھقانان کاستتسھيdت تجارتی اقدامات
 شمس"در زمان او جريده بنام .را ايجاد کرد  يتوگرافیل هب ويک مطبع، دوباب مکتخانه اسلحه سازی

از اقدامات اصdحی امير ھويدا است که وی  .که در ھرماه دويا سه بار نشر ميگرديد  به نشر رسيد "النھار
                            .ی اش پذيرا بودطبقات منافع ترقی وتعالی را در کشور به سبک خودش وطبق اقتضای

                         
                                           ن نوشت تيره وتار نھضت ملی دموکراتيک در زمان امير عبدالرحمسر

dل کشور وبخش او استق .بوسيله استعمار گران انگليس بقدرت رسيد 1880در سال امير عبدالرحما ن
مھر خيانت  1892سال در  ننگين ديورندبا امضای معاھده  .تسليم کرد ا به انگليسوسيعی از خاک کشورر

امير عبدالرحمان دولت متمرکز .جبين خويش حک نمود برھای مردم را  ی کشيدن تودهبوطن وبه بردگ
رھبران ملی  ل در قدم او.ايجاد کرد جاسوسی ارتش گسترده ومنظم ودستگاه مخوف .فئودالی تشکيل داد

قيام ھای .سنگين بر دھقانان وضع کرد توماليا نابود،دکشور را که بر ضداستعمار انگليس مبارزه ميکردن
ظلم وستم بر پاشده بوداز جمله قيام مردم مردم را در وpيات مختلف کشور که برضد ماليات کمرشکن و

شدت  .قندھار ،ھرات ،ميمنه وھزارجات را بيرحمانه سرکوب نمودواز جمجه شورشيان کله منار ھا ساخت
مختلف کنيز وغdم وخريدوفروش آنھادر مناطق  دختران وپسران بحيث،تجاوزوتصاحب  سرکوب کشتار

ه استبدادی امير در دور.گليسی اش از آن انتقاد کردندتی باداران اانھزارجات آنقدر وحشيانه بود که ح
بلکه ارتجاع  قی ودموکراسی در کشور وجود نداشتک ترين امکانی برای رشد نھضت مترکوچ عبدالرحمن

           .فرھنگی وعقب ماندگی فروبرده بود بیک استعمار گران انگليس جامعه را در جھل به کومفئودالی 
      

                                                                                                نھضت مشروطه خواھی اول
 ،هاستبداد حاکم قرون وسطائی  مرتفع گرديدهللا تا حدودی شرايط وحشت و حکومت امير حبيب در دوره

آن ھم برای روشنفکران متعلق به دربار وطبقات  .ناچيزی برای رشد ونموی افکار مترقی مھيا گرديدينه مز



 ووطرزی که يک شخص ملی يريت محمود دبه م "سراج اpخبار "در اين دوره نشريه. باpئی جامعه 
ومتوسط جامعه مردم وشعور سياسی طبقات باpئی  در  بيداریاين نشريه  .ديرسبه نشر ،طندوست بود 

مضمون اصلی اين جريده را مسايل ناسيوناليزم آميخته .کابل تاثيراتی بجا گذاشت  شھر بيشتر در محدوده
قت مکتب در آن و.مبارزه با استعمار ،ترويج معارف ومبارزه عليه فساد تشکيل ميداد ،"پان اسdميزم " با

 ،که در جھت بيداری وار تقای شعور سياسی متعلمين که بيشتر فر زندان اعيان  ديگری بودحبيبيه مرکز 
تجارت . بوجود آمدمجددا اصdحاتی  1918و1901در سال ھای  .بودند کومک نمود مامورين دولتیتجارو

ازی وين زمان قشر روشنفکر نخست از بورژدر ا. وازی تجاری بسويه ملی تبارز نمودتوسعه يافت وبورژ
تحصيل استقdل کشور اختن قدرت شاه ، ملی وزمينداران ليبرال نمايندگی ميکردند بعدھا برای محدود س

 -1.در آن زمان سه طيف روشنفکران  فعاليت داشتند  .جود آوردن قانون اساسی بفعاليت آغاز نمودندووب
عده ای روشنفکران دربار  که از "جمعيت سری ملی"حزب - 2ليبرال ھای دربار که خواھان ريفورم بودند 

آن ھا خواھان تبديل . ند،روشنفکران مکتب حبيبيه وعده از روشنفکران خارج مدرسه تشکيل گرديده بود
 ندوازی بودتقdل ونشر تمدن وفرھنگ جديد بورژحکومت مطلق العنان به يک حکومت مشروطه ،کسب اس

ملی قبل از "جمعيت سری  "حزب.ار داشتندروشنفکران منفرد که خارج حلقه دربار و مکتب حبيبيه قر -3
ر خيانت يک تن از اعضای رھبری لست به اث، آنکه اقدام موثری در جھت رسيدن به اھدافش انجام دھد

عده ای از  1285در اثر حکم امير حبيب هللا در سال .ديردگ ءبه دولت افشا 1909جمعيت در سال  ءاعضا
اولين جنبش دموکراسی  ،با سرکوب وحشيانه .ند دشپ بسته به دھن تو ديگر  ای وعده اعضا حزب اعدام

مd محمد سرور معلم مکتب حبيبيه يکی از اعضای حزب سری ملی .ديگرد عجالتا خاموش 1909در سال 
:                        بشکل وصيت نامه نوشته است ،چند لحظه قبل از آنکه بدھن توپ بسته شود  

                    
جان وترک سر                                                                                                 ال وترکمترک     

                                                                                               مشروطه اول منزل است  ءدر ره
                                                      در دوره سلطنت امان هللا خان وکراتيکملی دم موقعيت جنبش

اصdح (لقه جديدی از روشنفکران مترقی مربوط به ھيات حاکمه بعد از سرکوب جنبش مشروطه خواھی ح
 محمود طرزیامان هللا خان و .بود "حزب جنگ "تشکيل گرديد نام تشکيdت شان) اھان طلبان وترقی خو

 .امان هللا خان که شخص ميھن دوست و ترقيخواه بود در راس حز ب قرار گرفت.در آن عضويت داشتند
اين حزب بر اساس . محمود طرزی به نشر سراج اpخبار پرداخت که حيثيت ارگان نشراتی حزب را داشت

زم دارد که اسdم را غرب ع"باين عنوان که  ،پان اسdميزم که رنگی ضد استعماری داشت متکی بود
عمده ترين موضوع در حرکت آنھا حصول استقdل .وازی ميپرداخت به نشر انديشه ھای بورژ" کندمحو

در اين زمان شرايط سياسی  .وازی بودريفورم ھای بورژ ،dحات روبنائیسياسی کشور ودست زدن به اص
نه يک تحول اجتماعی وسياسی را بر ضد زمي درروسيهانقdب  اکتبر پيروزی از جمله لیل،اقتصادی وبين الم

ئی در درون دربار بوقوع  که بااpثرآن کودتا. استبدادداخلی وسلطه امپرياليزم خارجی مھيا ساخته بود
ن اام .خان که با قشر روشنفکر در ارتباط بود به سلطنت رسيد هللان امير حبيب هللا کشته شد واما.پيوست 

 شاه در راس مبارزات آزاديخواھانه .قاطبه مردم از وی پشتيبانی نمودند .مودdل را بلند نقعلم است نهللا خا
ومردم افغانستان  انگليس به شکست مواجه گرديد.قرار گرفت وجنگ سوم افغانھا با انگليس در گرفت  مردم

هللا خان در انکشاف وتوسعه معارف  ناام.حاصل نمودند  1919سياسی خود رادرماه اگست سال  استقdل
فضای باز سياسی  ،مطابع گسترش يافت وجرايد زيادی بدست نشر رسيد ،زياد نمود  مطبوعات کوششو

يک  .آزاديھای محدود اجتماعی برای زنان ميسر شد .در زمينه اجتماعی اصdحات بوجودآمد. بوجود آمد



جلب در صدد تجارت رونق پيدا کردو.رديد جاد گوفابريکات اي)شرکت ھای تجارتی(تعداد موسسات 
ووابستگی  ه ھای امپرياليستیسرماي نفوذيگذاری ھای کشورھای سرمايداری برآمد که خود زمينه سازسرما

فضای نسبتا آزاد سياسی موجب آن گرديد که حلقه ھای سياسی ، شد ھمه جانبه کشوربه امپرياليسم می
که  "جوانان افغان "يلمانند تشک .اما شکل احزاب غير رسمی را داشتند، مخفی بشکل علنی فعاليت کنند

شد قه جوانان افغان در کابل منتشر بوسيله حل "ستاره افغان "جريده انتقادی .تقريبا مرام را ديکال داشتند
ولی از ھويت سياسی  ذکری بعمل نيامدهآنھا گرچه از نکات مرامی  )مشروطه خواھان ليبرال(حلقه دوم.

باوجود يک سلسله کارھا اصdحات  .نھا پی بردآن تا حدودی ميتوان به خواستھا وخط مشی آ اعضای
اختار اقتصادی اجتماعی جامعه به نفع توده سطحی وروبنائی بود وتغير مھمی در س هللا خان اقدامات امان،

کنار گذاشتن  .کھنه  فئودالی انجام ميشد برنامه ھای اصdحی  در چوکات نظام.  يامدھای مردم بوجود ن
ی باعث گسترش فساد اداری به روابط فاميلی وطبقاتء مترقی در مشارکت به امور دولتی واتکا روشنفکران

کشور در زير شاه بعد از اغتشاش ارتجاعی در مناطق شرقی .گرديد ی مردمواعمال فشار باpی توده ھا
تماعی حتی از ھمان ريفورم ھای محدودسياسی اج1302جاعی در جرگه پغمان در سال فشار نيروھای ار ت

زد اما ديگر ناوقت شده  تازه دوباره دست به اصdحات 1307گرچه در سال .وفرھنگی اش عقب نشينی نمود
عقب نشينی شاه از .مقدمات سقوط نظام را فراھم ساخته بود  گسترده ارتجاع به کمک استعما ربا توطئه.بود

ق العنانی واعمال فشار بر توده گزينش شيوه مطل نپاليسی ھاواقدامات ترقی خواھانه اولی اش وبجای آ
 .قرارگرفتستانه سقوط ودولت نوبنياد در آ يدھای دھقانان شعله  ھای آتش توطئه ارتجاع زبانه کش

اد که يک حزب انقdبی ومردمی را ايج نتوانستند درآن زمان دوست دموکرات وميھن - روشنفکران مبارز 
فداکاری وحراست از مبارزات آزادی  خواھانه ھرگونه ھای مردم آماده  نمايند واز شرايط مساعد که توده

ضعف جنبش دموکراتيک کشور وعدم آمادگی فکری وتشکيdتی . استفاده درست نمايند ، شان بودند
ھای مردم عليه ارتجاع سياه که با کومک  ل کردن ورھبری مبارزات تودهکروشنفکران مترقی در متش

آزاديخواه  طه تسلط ارتجاع سياه کشانده وخلقيگر کشور را به ورامپرياليزم انگليس ھدف داشت تا يکبار د
بعد از اينکه امان  . باعث تقويه نيروھای ارتجاعی گرديده وم در آوردستان را بزنجير اسارت امپر ياليزافغان

ر وار تجاع بر خوردار بوداز کشو انگليسهللا خان به اثراغتشاش حبيب هللا کلکانی که از پشتيبانی استعمار
ما م ت نيکه امان هللا خان در کشور قرار داشتاتا زم.روی کار آمد بچه سقاو فرار نمود،حکومت اغتشاشی

يم هللا خان ترجمان والی قطغن عظ.مذھبی از بچه سقاو حمايت ميکردندسياسی و  دستگاھای مخفی وعلنی
ح خودامر مارش لمريد مس ند ھزارت نورالمشايخ مجددی با چحضر. آن وpيت را به بچه سقاو تسليم نمود

مردم وزيری ھم از طرف انگليس گذاشته نميشد که ضد بچه .صادر ميکرد نن هللا خاادر غزنی عليه ام
جوزا از کشور خارج گرديدودولت امانيه سقوط  3بعد ازآنکه شاه امان هللا خان در  .پکتيا شود دسقاووار

ينه را برای باز گشت نادر خان زم ی فريب کارانه شان با پdن ھا اع داخلیوار تج بين المللیاستعمار .نمود
تا  دهللا از وی حمايت نمودن در اول بنام خادم دين رسول. مساعد ساختند ،که فرد مورد اعتماد شان بود

خود بچه  ور زمينه سقوطشبعد از رفتن امان هللا خان از ک .را توسط وی سقوط دادند خان  هللا حکومت امان
خادم از اين  ديگر نه عده از روحانيونناميدند "دزدغدار ودشمن افغانستان" اورا ساختند وسقاو را مساعد 

وملک مير علم خان وبابا منگل سنگ وامثال شان خادم ونه خواجه بابو خان  دين به نيکوئی ياد ميکردند 
وايادی اش به حکومت سقاوی باpخره در اثر يک توطئه پdن شده توسط نادر خان  صادق بچه سقاو بودند

 -  بچه سقاو ويارانش ھم  به اثريک توطئه ونيرنگ مذھبی.کومک ارتجاع واستعمار سرنگون گرديد 
                                            .سياسی به کابل خواسته شدندوبعد به شکل بسيار فجيعانه به قتل رسيدند

                    



                                                                نيروھای ملی مترقی وسرکوبدرشاه دوره استبدادی نا
تمام قوانين دوره ه  نادر شا .دولت خودرا شاھی مشروطه اعdن ميکند،به قدرت ميرسد زمانيکه نادر شاه

وامانيه ومعمورا ودر سياست ضد امانی تا جائی پيش ميرود که اسمای ليسه ھای امانی امانيه را لغو ميکند
را دخط مشی خو نادر خان بخاطر فريب مردم .ودارالفنون تبديل نمود داراpمان رابه نامھای نجات واستقdل

اما در وضع زندگی مردم  .نمود اعdم  تجارت وغيره، صنعت ،زراعت ،ترقی ،شريعت بر اساس مذھب ،
در  وروحانيون زميندار وبزرگ نند مdکانما عده ای از سرمايداران وتجار بزرگ.کدام تغيری رونما نگرديد
در مقابل  اوسر مايدار از خود پروگرام ھای اصdحی داشتند ام اگرچه طبقه تجار.کنار سلطنت قرارگرفتند 

قلع وقمع  ..م جامعه از بد بدتر ميشدووضع طبقات محر .ميگرديدند تبداد سلطنتی مجبور به کرنشسا
ور وروشنفکر دستگير وبه قتل اشخاص من.ر روز قرار گرفت ف حکومت در دستواز طرروشنفکران 

ھقانان زير بار ماليات کمر شکن خورد وخمير ميشوند وضع زندگی  اصناف وپيشه وران روز د. دميرسن
لت رقتباری زندگی مينمايند وتوان پرداخت کرايه خانه واعاشه اشھری در ح نپيشه ورا.بروز بدتر ميشود

قشر روشنفکر افغانستان در داخل وخارج با تاثير پذيری از وضع رقت بار عينی .واباته فاميل راندارند 
روشنفکران افغانستان در اروپاضرورت يک حزب سياسی .افغانستان دست به فعاليت ھای گسترده ميزنند 

 از محمود طرزی ،غdم نبی خان چرخی"ھيات رھبری اين حزب عبارت بودند .ومبارز را احساس ميکردند
خان  خان چرخی وعبدالھادی خان داوی دربرلين ،عبدالحسين صديق شجاع الدوله خان ،غdم  کيهدر تر
مرامنامه حزب دراستانبول تسويد ودر برلين .  ن هللا خان قرارداشتاس ھمه آنھا امدر روماودر راعزيز

ين در ا.وتصويبات چندی بعمل آمد ه يک مجلس سری قرار گرفتطرح  مباحثمطالعه ودر سويتزرلند م
يکی از اين سفرا   " از سفراء معزول وبرسر کار افغانی ھم شامل بودندمجلس شاه امان هللا خان وعده 

کشف گرديد که اين سردار نقابدار  بعدھا اعضای اين حزب. خان عزيز وزير مختاردر روم بود  الحسيندعب
موفق گرديد که تمام اسناد  تدولھمچنان دستگاه جاسوسی .فرستاده بود رابه نادرشاه مجلس اين تصويبات

زب بر ستين اين حھدف نخ.يم انقره را بدست آوردسفير مق ومکاتبات خصوصی غdم نبی خان چرخی
زمانيکه .ادرشاه ومستقر ساختن يک دولت ملی در افغانستان وگشودن راه ترقی وتکامل بودانداختن رژيم ن

و لوگرتاپکتيا ادامه آغاز نمود اين فعاليت ھا از کابل غdم نبی خان چرخی به کابل آمدوطور سری به فعاليت 
يک سال بعد از کشته .رده شد دربا ر گرفتار وازبين ب در اثر توطئه چرخی غdم نبی خان مداشت سر انجا

جيdنی خان چرخی با  جنرال غdم1933در سال  جنرال شيرمحمد خان چرخی dم نبی خان چرخیشدن غ
پسر  خان وعبدالطيف)غdم ربانی خان وغdم مصطفی خان (ی خاننوجوان غdم جيdن پسران 

 يحيی(جانبازخان نايب ساpر چرخی با پسرک چھارده ساله خود. ندخان چرخی از دار آويخته شدعبدالعزيز
ظلم . وعده ای ديگر اين خاندان بشمول اطفال در زندان محبوس گرديدند.در زندان جان دادند)چرخی 

ده ای از روشنفکران مجبور راه تروررا درپيش ن قدر گسترش پيدا نمود تا عنادرشاه آ واستبداد
محمد عظيم خان در سفارت انگليس مستر ستينجرودونفر ھندی وافغان راکه وظيفه منشی گری .گرفتند

جوان عبدالخالق  نھمچنا. ن ترور سفير انگليس بوداگر چه ھدف عمده آ.د به قتل رساندوباغبانی داشتن
ادرشاه را مورد ھدف قراردادوآن رف در چمن قصر دلکشا ندر محفل توزيع انعام برای  طلبه معا ھفده ساله

تاثير بزرگی در حيات سياسی افغانستان گذاشت گرچه اداره کشته شدن نادر شاه .از پای درآورد  را
نميتوان شعله ترورواختناق  تاجائی برای استبداد سلطنتی آشکار ساخت که باا استعماری از بين نرفت ام

                                                                                                 .نمود را خاموش مبارزات مردم
                     

                                                                                                          قdبی دموکراسیدھه 



ش ھای نبج اشيزم ھتلریف درجنگ برضد  بعد از جنگ جھانی دوم وپيروزی کشور سوسياليستی شوروی
يک تعداد کشورھای دموکراتيک در اروپای شرقی . وحق طلبانه در سراسر گيتی اوج گرفت ملی آزاديبخش

افريقا وامريکای pتين قوس صعودی سيا ،ی آزاديبخش ملی درقاره ھای آجنبشھا.وسوسياليستی بوجود آمد
دولت انگليس در ھندوستان به شکست .ددر کشور پھناور چين رژيم توده ای ومردمی بوجود آم .می پيمود 

 .در کشور افغانستان ھم يک سلسله تحرکات آزاديخواھی بوجودآمد مقارن اين اوضاع .مواجه گرديد
 .جايش را عوض نمايد ير گرديدناگز،خوان مردم رسانيده بودتکه کارد رابه اس حکومت استبدادی ھاشم خان

 .دبرای مردم قايل ش دموکراسی ی ھای نيم بندويک سلسله آزادگرديد خان ه محمودخان جانشين ھاشم شا
 .،حزب وطن  وغيرهحزب خلق  :مانند.بوجودآمدال يک تعداد احزاب ملی دموکراتيک در چنين اوضاع واحو
در  ،را به نمايش گذاشته بود قdبی تبدادی که دموکراسیسدولت ا فعاليت آغازنمودند زمانيکه اين احزاب به

بحيث نمايندگان شھر کابل  نتخابات دوره اولکه در ارامحمودی وغبار .صدد سرکوب اين احزاب برآمد
وبه  اخته به زندان اند ودربين شھريان کابل از شھرت نيک وخوبی برخوردار بودند،انتخاب گرديده بودند

رژيم سلطنتی بخاطرجلوگيری مبارزات آزاديخواھانه مردم تجديد  .حبس ھای طويل المدت محکوم نمود
داود خان ھم به اثر  .قواميکند و داود خان را که در ظلم واستبداد مشھور آفاق بود به صدارت تعين مينمايد 

دولت  .دت خود جوش مردم زبانه ميکشحرکا وان مردم  ميرساند که به اثرآن استبداد مداوم کارد رابه استخ
از .را به نمايش بگذاردغربی تا دموکراسی از يک طرف زير فشار دولت ھای غربی قرار داشت دراين زمان 

که دوباره  ير گرديدوشنفکران در داخل قرار داشت وناگزم ورطرف ديگر زير فشار توده ھای وسيع مرد
مشھور است دموکراسی که بنام دموکراسی قdبی  دھه .اردرا به نمايش بگذ بورژوازی تابلوی دموکراسی

در اين دوره با وجود که يک .يوسف آغاز به فعاليت نمود محمد به رھبری حکومت داکتر  1963در سال 
داده شده بود اما استبداد وخود کامگی  چوکات قانون برای مردم وعدهدموکراسی در  نسبی  سلسله آزاديھای

 .و دانشجوئی کشور روبه گسترش ميرفتريان داشت در اين دوره جنبش روشنفکری دولت کمافی السابق ج
را به آتش ميکشد وبا کشته شدن چند محصل ودانشجو لکه ننگی 1344دولت سلطنتی تظاھرات سوم عقرب 

يک عده از کادر ھای رھبری جريان دموکراتيک  بعداً  ھمچنان.بر پيشانی دموکراسی قdبی حک ميگردد 
مصادره مينمايد  بعد از يازده شماره 1357ان انداخته ونشريه شعله جاويد رادرساه جاويد رابه زندنوين شعل

وداشت که به يک  کسب مينمود روز تا روز گستردگیدر زمانيکه جريان دموکراتيک نوين شعله جاويد.
ريت تغير شکل يم سلطنتی توسط کودتای نظامی درباری به رژيم جمھورژ.د ی ارتقا نمايمجنبش ملی ومرد

انونی مايد واعتصابات ومظاھرات را غير قمطلقه تمام آزادی ھای مردم را سلب مين رژيم جمھوری.ميدھد
                                                                       .مطلقه دوباره چيره ميگردد د اعdن ميکند واستبدا 

                         
                                                                     وبراندازی دولت ھا ی صادرشده امريکائیدموکراس

يت کار امريکا بيش از صد سال ميشود که برای مقاصد استعماری خويش دست به تجاوز امپرياليزم جنا
بخش مھم واساسی ی وتجاوز اين اشغالگر.تا کنون ادامه داردودر کشورھای خارجی زده  واشغالگری

باسرنگون کردن رژيم  1993ت در سال اين سياس.امريکا راتشکيل ميدھد  زمسياست خارجی امپريالي
ادامه داشته است در طی اين مدت  2003ھاوائی آغاز گرديده وتا سرنگونی دولت عراق در سال  پادشاھی

دست نشانده خويش را در آن  یه ورژيمھادکرمداخله نظامی  آشکارا کشور خارجی 14امپرياليزم امريکا در 
، نيکاراگوا فليپين،  ،پور تريکو ، ھاوائی:اين کشورھا عبارت اند از . کشورھا مستقر کرده است

امپرياليزم امريکا بخاطر .پاناما،افغانستان وعراق ميباشد ،ھندوراس،ايران،گواتماp،ويتنام،شيلی،گرانادا 
خودداری نکرده ودولت ھای  اه توطئه ،دسيسه وتجاوز دراين کشورھمنافع غارتگرانه خويش از ھيچکون



 به سقوط مواجه نموده )به استثنای يکی دوکشور(اين کشورھارا که منافع ملی شان رامقدم ميشمردند
را دراين کشورھا مستقر نموده است رھبران اين کشورھا تdش  خويش ھبران ودولت ھای دست نشاندهرو

شان را در مسير توسعه وتکامل قراردھند اين کشورھا از منابع طبيعی خوبی ميکردند تا کشورھای 
شان تحت سلطه شرکتھای خارجی قرارداشت آنھا قصد داشتند کنترول  برخورداربودندولی منابع طبيعی

کا بخاطر سرشت غارتگرانه امپرياليزم امري.منابع طبيعی کشورھای شان را خودشان دوباره بدست بگيرند
 که  ن به تفکر نمی پرداخته استگز در مورد آيگانه است وھروم آزاديخواھی وملی گرائی بکلی بھاش بامف

انقdب  زمانی که. رفتن چه معنائی داردطه يک قدرت غول آسای خارجی قرار گشدن يازير سلمستعمره 
من به مردم  :"در اولين سخنرانی خود چنين گفت  1959دل کاسترو در ژانويه في. کيوبا به پيروزی رسيد

تکرار نخواھد شد که امريکائی ھا وارد کشورما شدند  1898کوبا يک قول ميدھم اين بار ديگر ماجرای سال 
که مردم کشورھای اين سخنرانی نمايانگر آنست . "ارباب ماکردند مااجازه اين کار را نخواھيم داد وخودرا

يشوند که زخمھای آن تا ی شان سر خورده مامريکادر کشورھااندازه از اقدامات ومداخله  چه خارجی تا
امريکا بسياری از اين مداخdت را تحت شعار .ن باقی ميماندمردمان  آ ھای متمادی در قلب نسلھا ودھه

به افغانستان وعراق حمله نمود رژيم ھای اين  امپرياليزم امريکا زمانيکه  .دھميد کاذبانه دموکراسی انجام
ع صلح رد که گويا تغير اين رژيمھا به نفد وبين مردم اين توھم راپخش ککشورھارا سرکوبگر اعdم نمو

سرمايه وسودناشی ازآن  نامپرياليزم جنايت کار امريکا وشرکای جرمش بخاطر اندوخت.ودموکراسی است 
زمانی ديکتاتورھارا در مقابل خشم ملت شان از ھر وسيله وشيوه ھای مجاز وغير مجاز استفاده نموده 

ايد وزمانی ديگر خود دست به حمله وکودتاھای نظامی در آن کشورھا ميزند ونظام ھای مورد کومک مينم
                                                    .نظر خويش را در آن کشورھا مستقر ميسازد 
  

                                ئیکاتجاوز امپرياليزم امريکا به افغانستان ودموکراسی امري
که تحت عنوان سرکوب وبيرحمانه امپرياليزم جنايت کار امريکاوقوای ناتو بر کشورما ااز تجاوز آشکار

دست نشانده کرزی گرديد،  بوجودآمدن دولت  و ن که باعث سقوط رژيم طالبا  طالبان وآوردن دموکراسی
غانستان مورد بيرحمانه ترين وسبعانه ترين نوع حمdت خلق اف در اين مدت.سال سپری ميشود 7از  بيش

      پيروجوانده ھا ھزار نفر از باشندگان کشور ما اعم ازاطفال، زنان ،مردان،،زمينی و ھوائی قرار گرفته 
وھزاران نفر ديگر روانه زندانھای فاشيستی  گوانتانامو، بگرام وديگر  شھيد معلول ومجروح شدند

صدھاھزار نفر از ھم ميھنان شرق، جنوب . نشانده  قوای امريکائی وناتو گرديدند  زندانھای رژيم دست 
ه ھر روز.وجنوب غرب کشورما خانه وکاشانه خودرا از دست داده وبه نقاط ديگر کشور متواری گرديده اند

کشت .ز مردم ماتجاوز صورت گرفته ومورد اذيت وآزار قرار ميگيرند  ا عده ای به آبرو، شرف وعزت
کارو . دارندليون مردم کشورمازير خط فقر قرارم 20وقاچاق مواد مخدربه بلند ترين سطح خويش رسيد ه  

ستم و  ،زنان به بيرحمانه ترين شکل موردآزار.استبداد در ھر زمينه بيداد ميکند .بيمه صحی وجود ندارد
                                                                                                      .تجاوز جنسی قرار ميگيرند

دولت دست نشانده کرزی وتمام وطن فروشان و خائنين ملی اعم ازتفاله ھای احزاب وطن فروش خلق 
ھای افغان ملتی واحزاب ماشينی  وپرچم،تنظيمھای جنايتکار ووطن فروش جھادی ،سازائی، فاشيست

ھمه آنھا خدمت گزار نظام سرمايداری امپرياليستی   کا وشرکای غربی اش کهودست پرورده امپرياليزم امري
از کومک ھای مادی ومعنوی باداران خويش برخوردار ھستند،از تجاوز امپرياليزم امريکا وقوای و بوده

 7 آنھا در طول.زيرا آنھا منافع خويش را در منافع امپرياليزم می بينند.ناتو پشتيبانی واستقبال می نمايند
وھمکاری  با امپرياليزم امريکا وقوای ناتو دريغ  ،آزارواذيت مردمسال گذشته از ھيچ نوع جاسوسی



بيائيد .انه امپرياليزم را به نفع صلح ودموکراسی توجيه نموده ومينمايندنورزيدند وھميشه اعمال جنايت کار
افغانستان حق آزادی بيان ويا تشکل  ببينيم که آيا  در افغانستان دموکراسی وجود دارد آيا در قانون اساسی

برای تمام احزاب بورژوازی چه جھادی  اساسی  دولت دست نشانده در قانون.احزاب سياسی وجودداردياخير
دموکراسی وآزادی وجود  ، پشتيبانی ميکنند واز آن دوچه غير جھادی که با اشغال افغانستان موافق ھستن

لينينيزم ومائو ئيزم مجھز –ی که با ايدئولوژی علمی مارکسيزم تشکل ھای کارگری وتوده ادارداما برای 
بصورت عمده در ظرف اين   ؛آنھا سلب گرديده است سياسی حقوقو ميباشند   ھيچ نوع آزادی وجود ندارد 

                                                          . جامعه موجود بوده و است رونددونوع حرکت در مسيرسال 7
                                        تسليم طلبی وھمکاری با دولت دست نشانده و نيروھای تجاوز گرانقياد ،   -1
ی                           دموکراتيک ومردم- ودرنھايت تشکيل يک دولت ملیستقdل بخاطر آزادی ،امبارزه -2  

کاران وپشتيبانان وی،احزاب نقاب پوش وجنايت کار خلق و را دولت دست نشانده کرزی با تمام ھمراه اول 
ای ھای پرچم ، تنظيم ھای وطن فروش جھادی، فاشيست ھای افغان ملتی، سازائی ھا ،عده ای از شعله 

برای آنھا . وساختگی امپرياليزم امريکا وقوای ناتو، ادامه ميدھند تسليم طلب واحزاب خود فروخته
ازھمين خاطر است . برای آنھا چوکی پول وقدرت مھم است.عنی ومفھوم ندارد وطنپرستی آزادی واستقdل م

داده اند، اگر نی کدام وجدان  ترجيح طلبی که آنھا وطن فروشی وجاسوسی را بر آزادی واستقdل
که باpی مردم مظلوم ما صورت اجحاف امپرياليزم امريکا وقوای ناتورا ستم وبيدارميتواند اين ھمه ظلم و

بين فرد فرد اين داغ وطن فروشی جنايت وخيانت بر ج.نمايددموکراسی  آنرا تو جيهو نموده تحملميگيرد
آنھا بخاطر .خائنين حک گرديده است وبا ھيچ ناز وکرشمه ای نمتوانند خودرا از قضاوت تاريخ نجات دھند

ئله انتخابات مطرح مسدر شرايط کنونی که بار ديگر.فريب مردم به اشکال گوناگون برآمد نموده ومينمايند 
به اصطdح از دولت دست نشانده کرزی انتقاد مينمايندکه گويا . نھاکه کانديد انتخابات ھستنداست بعضی از  آ

در حاليکه خود آنھانيز دراين مدت در دولت دست .سال دولت نتوانست کدام  موفقيتی حاصل نمايد7در طول  
که ھر کدام ...،رمضان بشردوست و دزی عبدهللا عبدهللا احدی ،جdلی ، احم: نشانده شرکت داشتد؛ مثل

آنھا در اين روز ھا غوغا انتخاباتی برا انداخته اند .کم يا زياد در رژيم دست نشانده شرکت داشتند آنھامد تی
                                  .وکمر خودرا برای دور جديد نوکری امپرياليزم امريکا وقوای ناتوبسته نموده اند

 بازی. امپرياليزم امريکا وقوای ناتو قراردارد وزيرسلطه استعماری در اشغال نظامی مادر شرايط که کشور
دن از سخن ز.انتخاباتی به يک مضحکه خنده آوری ميماند وبازی سيرک را در ذھن انسان تداعی مينمايد

بدان ميماندکه از  ای بيش نيست وحرف بيھوده  درموجوديت قوای امپرياليستی موکراتيکانتخابات آزاد و د
امنيت انتخابات ومصارف مالی آن از طرف امپرياليزم .کشوری که خودش آزاد نباشد .کور بينش طلب نمائيم 

امپرياليزم امريکا، قوای ناتو ودولت .و اجانب گرفته وپرداخته شود،چطور انتخابات آن ميتواند آزاد باشد
فرمايشی آينده را  فريب داده وانتخابات رند تا مردم را به نحوی از انحاادست نشانده از ھمين اکنون  تdش د

آنھا در اين راه از ھيچگونه .ق ھای رای بکشانند وموکراتيک جلوه دھندو مردم را به پای صندآزادو د
مردم  وبيسوادیفقر، از بيچاره گی ،غريبی.برای مردم وعده ووعيد ميدھند.نيرنگ وخدعه دريغ نميورزند

متنفذ ين محلی قوماندانان جھادی واز آنھارا به ھمکاری عده ای از  استفاده ميکنند ورای بعضیسوء 
باوجود تمام اين فريب کاری ھااکثريت مردم به انتخابات فرمايشی . باتطميع، فريب ونيرنگ اخذمينمايند

چشم سر ديدند که سال به 7که مردم در طول  یدولت دست نشانده ھيچگونه عdقه ودلچسپی ندارند بخاطر
ھدف دولت دست .دولت دست نشانده وحاميان بين المللی آنھا با مردم چه نوع بر خورد نموده و مينمايند

ق ھای رای برده ودولت ونشانده وحاميان بين المللی آن اينست تا مردم رابار ديگر به پای صند
ت دست نشانده صرف در نزد دولکه  بايد خاطر نشان ساخت .ندمشروعيت بخش باصطdح خودشانخودرا



که پشتيبان اصلی ا چر  افغانستان  مردم دنه در نز يت دارد شروعستھا وطرفداران بين المللی آنھامامپريالي
اگر ھمين امروزامپرياليستھا از افغانستان . نه مردم افغانستان ميباشدھادولت دست نشانده امپرياليست 

د واز ندست نشانده خوش باش ھرگا ه مردم افغانستان از دولت.بيرون شوند دولت دست نشانده سقوط ميکند
ھاست که با اين ھمه سازوبرگ نظامی به  حمايت نمايند پس در آن صورت چه حاجت به امپرياليست آن

                                             .حمايت دولت دست نشانده بپردازند
         

ودموکرات مترقی  -مردمی–راه مبارزه بخاطر آزادی استقdل ودر نھايت يک دولت ملی راه دوم 
نيروھای ملی نخست بايد از در قدم .سخن به ميان مياوريم دموکرات -از دولت ملی زمانيکه ما .ميباشد

               نيروھای که خاصيت ضددموکرات صحبت نمائيم آن عده 
  

نيروھای . ارزه مينمايندوضد امپرياليستی دارندوبخاطر آزادی ،استقdل و حاکميت ملی افغانستان مبفئودالی  
يادآور می شويم بايد خاطرنشان    زمانيکه ما ااز نيروھای ملی دموکرات.محسوب ميشوند دموکرات -ملی 

جازده و در کنار دولت دست نشانده قرار گرفته اند وبا  دموکرات_ن عده نيروھای که خودرا ملیبسازيم که آ
امروز ازکلمه ملی دولت دست نشانده .نميباشند  دموکرات - چوجه نيروھای ملی به ھي.آن ھمکاری مينمايند 

نشانده را ارتش ملی و خادم امپرياليزم ھم به شکل مسخره آميز استفاده نموده وارتش وپوليس دولت دست 
در حاليکه مثل آفتاب روشن است که ارتش وپوليس دولت دست نشاند در .وپوليس ملی نام نھاده است 

اگر ارتش وپوليس دولت .خدمت نيروھای اشغالگربوده وجز پای دوی و چغلی برای آنھا کار ديگری ندارد
ر وطن ووطنداران ه قوای اشغالگب ميکرد کدست نشانده ملی ميبود باز چطورشرف و غيرت آنھا ايجا

زمانی ميتوانيم .آنھارا ھدف قرارداده وحتی در قراو قصبات بدن زن ھارا مورد باز پرس وتdشی قرارميدھند
خطاب نمائيم که آن شخص ويا آن نيرو در عمل ودر نظر برضد  دموکرات -يک شخص ويا يک نيرورا ملی 

وسرنگونی حاکميت فئوداpن و کمپرادوران خونين آنھا اشغالگران بوده وبرای آزادی کشور از جنگال 
درطول چند سال گذشته عده ای از شخصيت ھا ونيروھای که خودرا ملی .نمايند ومبارزه تdشمزدور

 راه سازش افتخار مبارزاتی خوبی ھم داشتند ومترقی جلوه ميدادند وبسياری از آنھا در گذشته ،دموکرت 
عده ای از آنھا .ند ه اوانقdبی بر ضد تجاوزگران به شکلی از اشکال اباورزيد راپيشه نموده واز مبارزه ملی

ميدھدو تضاد آنھا با فئوداليزم  رادعا داشتند که قوای اشغالگر درقدم نخست فئوداليزم را زير ضربه قرا
واين  تضاد عمده است آنھا گمان ميکردند که گويا قوای اشغالگر بر ضد احزاب وتنظيم ھای اسdمی بوده

درسال ھای اول تجاوز قوای . اما واقعيت بر خdف تخيل وپندارھای فريبنده آنھاست.عمل  به نفع مردم است 
اشغالگر شعار فريبنده جنگساpران را بلند نمود تا از يک طرف فرماندھان جھادی رابه اطاعت 

جار مردم که بر ضد جنگ خشم وانزھای وفرمانبرداری بی قيد وشرط وادارنمايدواز طرف ديگر به شعله 
ساpران زبانه کشيده بودآب سرد بريزد واين توھم را در بين مردم ايجاد نمايد که گويا اشغالگران ھم بر ضد 

مان دولت دست اما آھسته آھسته شعار جنگ ساpران به طاق نسيان گذاشته شد وپارل.جنگساpران ھستند
ت کاران جنگی را عفو نمود وبه توشيح رئيس جمھور تمام جنگساpران وجناي نشانده ذريعه مصوبه ای

عده ديگر چنين ياوه سرائی ميکردند که گويا منافع امپرياليزم با منافع مردم . دولت دست نشانده نيز رسانيد
موکراسی است د که گويا در افغانستان آزادی ودافغانستان گره خورده است آنھا چنين پندار پخش ميکردن 

زندانی .باخت اين ادعا ھم بعد از مدتی رنگ.شکنجه وتعقيب قرار نميگيرند ،ورد آزاروگويا ھيچ شخصی م
) که کار دموکراتيک انجام ميدادند( شدن پرويز کامبخش، غوث زلمی وآزار واذيت عده ای ازژورناليستتان

ر دولت دست عده ديگرآنھا  پارا از اين ھم فراتر گذاشته، د.نادرست بودن اين ادعا راھم بکلی ثابت نمود



عده ای راه انجو .نشانده شرکت ورزيدند ، به جاه وجdلی رسيدند وبه نفع آن شب وروز تبليغ نمودند
وانجوبازی را پيشه نمودند ودر اين را تا اندازه ای پيش رفتند که تمام فکر وذکر آنھا متوجه اين نکته بود 

سال تجربه نشان 7باز ھم .يت کار قرار دھيم الودر که گويا وقت کار انقdبی نيست، بايد بازسازی کشور را 
بازسازی امکان پذير است ونه آرامی و اگر احيانا در بعض از قسمت کارداد که درموجوديت اشغالگران نه 

 . بازسازی ھم صورت گيرد در نبود امنيت واداره سالم دوباره ويران و غير قابل استفاده ميشود ی کشورھا
به اين باور اند که ،راستين کشور که در خط آزادی واستقdل کشور ميرزمند  کدموکراتي - نيروھای ملی 

بايد تا حد  .فريبی بيش نيست وارتجاع مزدور انمبارزه بخاطر آزادی واستقdل بدون مبارزه بر ضداشغالگر
ھمانقدر که مبارزات مخفی از اھميت ويژه ای بر .ممکن در سطوح مختلف مبارزاتی دست بکار شويم

با يد از يک  .موکراتيک نيز در جايش از اھميت خاصی بر خوردار ميباشدعلنی و ددار است مبارزات خور
دموکراتيک در کشور ما  ملی مورد مبارزاتدربطور اجمالی  جادارد جانبه گری بطور جدی پرھيز نمائيم 

                                                                        .بصورت خاص و مشخص  صحبت نمائيم
مبارزه ما مبارزه   تdش وپيکار مينمائيمتا آن جائيکه ما برای آزادی ،استقdل وحاکميت ملی :مبارزه ملی 

زيرا در کشور ما .اشغالگر است وقوای ھا برضد امپرياليستملی در شرايط فعلی مبارزه مبارزه .ملی است
يسھا وقوای ناتو رقم زده و مقدرات مردم ما بدست امپريالحاکميت ملی وجود ندارد وتمام اختيارات 

ھای نظامی ،مالی  دولت دست نشانده در تمام زمينه ھا به قوای اشغالگر متکی بوده وبدون کومک.ميشود
امپرياليست ھا کشورما را .واقتصادی امپرياليستھا قادر نيست حتی يک روز به عمر ننگين خويش ادامه دھد

صنعتگران  .عرضه ميگردد ن بنجل ھای کاpھای امپريا ليستیآزاد تبديل کرده که در آيت بازار به مارک
معادن کشور .جه  وورشکست گرديده انديستی به سقوط موامايه ھای امپريالی به خاطر تراکم سرلم انوتاجر

از خود ارتش وپوليس دولت دست نشانده .به حراج گذاسته شده وتوسط امپرياليستھا به غارت برده ميشود
حتی کرزی رئيس جمھور دولت دست نشانده مساله آنقدر واضح وآشکار است که  اين کدام اختياراتی ندارند

گفته ام که از )بخوان اشغالگرتاکيد از من است(من چندين بار به قوای خارجی:آشکارا اعdم نمود که 
اين خود ميرساند که رژيم .داما کس به حرف من گوش نميکنبمباردمان وکشتار مردم بيگناه دست بکشند

گتن وبروکسل در واشن ع وببرک کارمل سوچشاومانند شاه شجشانده ھيچگونه اختياری ندارد ندست 
    .                                                                                                                            ميباشد

مبارزه دموکراتيک در ذاتش مبارزه بخاطر آزادی ودموکراسی است در مبارزات : کراتيکمبارزه دمو
تبارز پيداميکند وبرای تحقق آن مبارزه صورت  دموکراتيک خواست ھای صنفی اقشار وطبقات مختلف مردم

صنفی زنان کارگران ،دھقانان ،معلمين، محصdن ،مامورين پائين اعتصابات وتظاھرات .ميگيرد 
،صنعتگران اصناف وپيشه وران که بخاطر خواسته ھای قشری وصنفی شان مبارزه ميکنند مبارزه رتبه

لی مختلف افغانستان که از بمباردمان قوای اشغالگر ااھ ھمچنان اعتصابات وتظاھرات.دموکراتيک ميباشد 
ناگفته  .دمحسوب ميشوکشورجز مبارزات ملی ودموکراتيک مردم ، ودولت دست نشانده بجان رسيده اند

ک يرزه ملی ودموکراتانبايد گذاشت که مبارزه ملی ودموکراتيک باھم پيوند نا گسستنی دارد درمجموع مب
مبارزه ضد فئودالی وضد امپرياليستی بوده که مردم افغانستان برای بدست آوردن حقوق  و  آزادی ھای 

                        .مبارزه مينمايند  استقdل  کشور شان تا پای جانبخاطر آزادی و دموکراتيک ودر نھايت 
دموکراتيک در شرايط خاص  مبارزها شری وصنفی است امدر ذاتش يک مبارزه قمبارزه دموکراتيک 

 بايد در خدمت  مبارزه دموکراتيک .امپرياليستی باشد دضفئودالی و کشورما نميتواند جدااز مبارزه ضد
م  وقوای ناتو باشددر غير  ان ھر نوع مبارزه ای پرياليزبی وآزادی کشور از يوغ امانقd مبارزات

بورژوازی تمام شده که خاصيت ضد امپرياليستی نداشته باشد در آخرين تحليل به سود  وملی وکراتيکمد



نيروھای ملی دموکرات زمانی به خواسته ھای شان نايل ميگردند که در يک .ودر خدمت آن قرار ميگيرد
ده ه نموده وباسرنگونی رژيم دست نشانرزای حزب پيشاھنگ طبقه کارگر مبجبھه متحد ملی تحت رھبر

        .مردمی دموکراتيک نوين رابوجود آورده وپيريزی نماينددولت ملی ،وبيرون راندن امپرياليستھا
 ---------------------------------------------------------- 
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