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 سخنی از نویسنده

با شعور سیاسی و انقالبی؟ و یا عصر بی  بودن بیگانهنام داد؟ عصر بدون ایدیولوژی؟ عصر  چه میتوان را عصر حاضر

با توجه به پیشینه ی حرکت های مردمی و انقالبی، میتوان اذعان کرد که  ؟جامعه ی ما تفاوتی سیاسی در قبال اوضاع مهم

ی جدی گرفته می شوند و جنبه عملی پیدامی کنند که با دو ویژه گی تطابق)عینیت( و واقع زمان ،نصوص صریح انقالب ها

، مستلزم اوقات ا می طلبد. شاید بسیاری ازر خود یانقالبی بودن هر زمان مشخصیی ) حقیقت گرایی( همراه باشند.  گرا

خوش بختی به ارمغان  کنیم ر آن زیست میکه د ی برای جامعه ؛یک حرکت انقالبی نباشد. شاید بتوان با اصالحات ساده

و هیچ نیازی به انقالب و انقالبی بودن نباشد.  حل گردد . شاید این چنین چالش ها و مشکالت با تجمات کوچک فکریآورد

ا نیاز به تغییر رادیکالی ر فرضیۀ که خود ،گیرد شکل منسجم های کند تا حرکت اما در بعضی جوامع شرایطی ایجاب می

 زیرا مقتضیات و ،توان با ماقبل آن مقایسه کرد نمی . این عصر رامی دهد  به آن پایه و استدالل قویمی سازد و  تر جدی

  رسند. حد قابل درکی به مشاهده می در یک روش های بکار گرفته شده در آن

عصر بدون  بعنوانکه عصر حاضر را می توان،  ن باب، به این نتیجه می رسیمبالخره بعد از تعمق و تفکر در ای 

برای  غم نیاز به تغییر، تالش و نیتی که علی ر عصری. یاد کرد بدنبال لقمه نانی هستند ،که همه سرگردان ایدیولوژی

 دیده نمی شود. تغییرآوردن 

تحقق انقالب را به معنی واقعی آن در جامعه ما  ،های انقالبی است که تکامل آن در این مجمل گنجانیده ام، آرمان آنچه را

می بخشد. تالش دارم تا از حاشیه روی ها، محض پرداختن به مسائل تیوریک انقالب، دوری کنم. می کوشم تا چنین نظریه 

های آن، نه تنها که تمایل قوی برای آوردن تغییر انقالبی دارم،  دادن ای نزد خواننده خلق شود که با این انقالب گفتن و شعار

می کوشم تا خواننده بداند که این زمان با فکر را  نیزثابت کنم.    (عینیت)و تیوری تطابق  فرضیه تقال بر آن دارم تا بل

تالش برای وضاحت دادن در باب انقالب، یک اقدامی کامال نمادین، آگاهانه، حساب شده و معنا دار است. می کوشم تا با 

ر معرض بزرگترین و خطرناک ترین بحران و مطرح کردن فرضیه ها و تیوری های انقالبی، نسل جوان کشورم را که د

 هو پرورش انقالبی شان را در کور آزمون دوران در این کشور قرار دارند،مخاطب قرار داده و زمینه و امکان آبدیده شدن

 فراهم نمایم. ،حوادث

 دارددرک عمیقی  درمن ریشه ا بپردازم. این انقالب به ارزش ها، تحلیل ها، راه حل ها، و ایده آل ه تابر آنم در عین زمان، 

می دانم که ماشین مخرب انسان کش امپریالیزم غرب،  مطالعات  و برخورد ها و تجارب شخصی اندوخته ام. ۀکه در نتیج

ما باید به اندیشه ی انقالبی  پس برای محو چنین نظریه های نیاز به انقالبی شدن است. یک سیستم خالصا و ذاتا شریر است.

م و سیر تکامل اندیشه های انقالبی، انقالبی ها بزرگ تاریخ این گیتی را درک کنیم، آشنایی حاصل کنیم و به احترام بگذاری

بن بست موجود را بشکنیم و راه حل های بدیل و الترناتیف های مناسب را برای شکستاندن  آن به لحاظ فکری عمیقا بچسپیم.
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ه داری وجود دارد، به علت شکست جنبش های انقالبی بر ضد سرمایاین بن بست در یابیم. خاکستر های فروزانی را که 

 آن وجود دارد. مجدد زیرا هر لحظه امکان فروزان شدن دست کم نگیریم،

چهره ی یک انسان این دست نبشته های انقالبی، مالکی برای انقالبی شدن است تا رویه ها و سرشت های متناسب به 

نی که برای برپایی عدالت و تحقق آرمان های نوین انقالبی، لحظه ای درنگ وتامل نمی را بخوبی ترسیم کند. انسا انقالبی

 مبتنی بر ارزش های انسانی و اسالمی می اندیشد. دموکراتیک -انقالب نوین ملیبرای تحقق یک   کند و هر لحظه

که بدون آن نه خط فکریی تصور کرد،  انسان انقالبیتوان بعنوان خط فکری یک  دست های نوشت های انقالبی را می

 !!!خواهد بود وجود دارد و نه هم جایی برای انقالب

دانم که نبشته های حاضر، حاصل کار دوساله ای بنده بوده که در این مدت هر روز با فکر بکر و  در اخیر شایان ذکر می

امید نسل جوان کشورم از آن  ایده نوین، در صفحات اجتماعی مخصوصا، فیسبوک بطور متداوم و مستمر نگارش شده اند.

 استفاده بهینه را نمایند.

کنم که آرمان پاک، انقالب واضح و با  تقدیم می کشور رنجدیده ام، این نبشته ها را برای نسل جوان و انقالبیدر اخیر،  

 نتیجه و آینده روشن را ترسیم کرده و حک اندیشه های خود کرده اند.

 عبدالناصر نورزاد 

 ۱۳۹۵تابستان 

 افغانستان -کابل

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 گفتار یکم

 

به هیچ وجه و به هیچ صورت، ما خواستار این نیستیم که مبارزه انقالبی ما محصول وارداتی از بیرون باشد. کاپی برداری 

ناقص از نسخه های بیرونی، نقض بزرگ در مبارزه پراتیک به لحاظ تیوریک است. فراموش نکنیم که اکثریت جنبش های 

، به لحاظ نسخه برداری ناکامل و ناقض و غیر منطبق به اوضاع و حاالت جامعه، در هردو عرصه مبارزه تیوریک انقالبی

پس در حال حاضر ایجاب میکند تا فرصت های پیش آمده را غنمیت دانسته  . و پراتیک به بن بست و شکست مواجه شده اند

یم. از تکمیل روند آموزش و بنیاد انقالبی گرفته تا شکل گیری در جهت بسیج گروه های مستعد فعالیت انقالبی تالش نمای

چهار چوب نظری یک بدیل مناسب و قابل قبول برای همه، جهت آوردن اصالحات در عرصه های سیاسی، اقتصادی و 

 حاکمیت قانون به اساس اصل عدالت محوری باید تالش صورت گیرد.

 

 گفتار دوم

زه انقالبی گفتار های متعددی وجود دارد.شکست استراتیژیک در روند مبارزه در باب شکست استراتیژیک روند مبار

انقالبی، نه تنها دستاویز ناکافی است؛ بل فرهنگ برده باری و دور اندیشی را نیز ترویج میکند. طرف های متعدد این 

ابی تیوریک توام با عمل انقالبی مبارزه را وامیدارد تا با جدیت به این روند ببنیند و حاصل تالش های شان را فقط کامی

 بدانند.

 

 گفتار سوم 

جامعه ای که در ان قانون جنگل حاکم است، نمی توان؛ نظم و قانون واصل عدالت محوری را با تضرع  در تقابل با سرشت

اساس اصل عدالت  و تسامح حاکم ساخت. دراین خصوص یک مشت آهنین نیاز است تا تمام قدرتمندان و زور گویان را به

محوری با در نظرداشت قانون انسانی و اسالمی، مطیع قانون ساخت و تمام ساخت و بافت های حمایتی و هسته های 

 پشتیبان آنها را قانونا خلع کرد تا عدالت جایگاهش را باز یابد و فقط قانون حکومت کند

 گفتار چهارم

تغییر در زنده گی مردم است. این تغییر ممکن در کوتاه مدت اتفاق نیفتد خواست ها و مطالبات انقالبیون از روند انقالبی، 

ولی برای آوردن تغییر در زنده گی مردم نیاز است تا یک روند تدریجی تغییر در حال شکل گیری باشد. پس چه عاملی 

اسی دارد که تا چه مطرح است تا میزان موفقیت در انقالب ها مشخص شود. میزان موفقیت انقالب ها بستگی به جو سی

اندازه انقالبیون با افکار شان توانسته اند مردم را برای آوردن تغییر قانع بسازند و صفوف انقالبیون را قوی تر و منسجم تر 
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بسازند. این کار نیاز به رهبری کاریزماتیک توام با زیر مجموعه های است که شرایط مناسب ماقبل انقالب را پدید می آورد 

 نه ای می شود برای تحقق انقالب و آرمانهای آن.و پیش زمی

 

 گفتار پنجم

ما در عصر بدون ایدیولوژی زیست می کنیم. عصری که نه تنها ایدیولوژی وجود ندارد بل جای درجامعه ما هم باقی نمانده 

قشر عظیم، تحول طلب شود. این بدین معنی است که قشر تحول طلب و انقالبی با تا ایدیولوژی جای گیرد و مشعل راه یک 

هر گونه تالش و امکانات، قادر نخواهند بود تا بدون ایدیولوژی، تغییر چشمگیری در وضعیت ایجاد کنند و کار بسیجی 

رار داد و جایی برای آن نمی انجام دهند. چرا بسیج مردم مهم است؟ زیرا این بسیج است که در ضدیت کامل با تفرقه ق

در می آورد و همه را زیر یک چتر واحد جمع میکند. و باالخره این  ه اهتزازاست که لوای وحدت ملی را ب گذارد. این بسیج

 .بسیج است که سبب می شودتا حس همدیگر پذیری قوی شودو مرز میان من و تو وجود نداشته باشد

 

 گفتار ششم

افغانستان، تحقق یک انقالب ملی است که بسیج سیاسی مردم جز الینفک آن است. در شرایط حاضر ه برای ساختن یگانه را  

که مردم این مرزوبوم به اساس فتنه های بیگانگان به جنگ قومی و سمتی مبادرت می ورزند، بسیج آنها تحت یک لوای 

با اندیشه های پوچ و خرافاتی آمیخته از واحد، امر ضروری و ملزم جلوه میکند. این بسیج است که در ضدیت و تقابل 

تعصب قومی و زبانی قرار می گیرد و مرز های کاذب و خط های قرمز ملت شکن را عبور میکند. نباید فراموش کرد که 

اتحاد این ملت به بهای سنگینی بدست می آید؛ اما با بدست آمدن آن، ما وظیفه خانگی ملت شدن را بخوبی انجام داده ایم و 

 .ز برای بیگانگان وجود نخواهد داشتنیا

 

 گفتار هفتم

 آیا عصر خود آگاهی به پایان رسیده است؟

 آیا بیدار گری و روشنگری جرم پنداشته می شود؟

 آیا ما بعنوان انسانهای این عصر برای اینکه دیگران بیدار شوند،خود به خواب رفته ایم؟

 آن زنده گی کنیم؟آیا عصر حاضر، عصر پایان ایدیولوژی است تا بدون 

 فرق میان سیاه و سفید کجاست. آیا روشنگر و تاریک گر همه مقرب درگاه تاریخ اند؟

 این گورستان تاریخ تا کجا ادامه خواهد داشت تا جز تاریخ شویم؟
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 ...و

ک گر نه این بیدار گری، بیدار گری عصر خواهد بود تا روشن سازد تاریک فکر کیست و چرا فرق میان روشنگر و تاری

 .واضح نیست

 

 گفتار هشتم

بسیج سیاسی در جوامع عقب مانده کار دشواریست و زمان زیادی می برد تا جوامع عقب مانده بسیج سیاسی شوند. برای 

بسیج جوامع پراگنده، پیش زمینه ها و شرایطی خاصی نیاز است. ایدیولوژی اولین پیش شرطی است که میتواند بسیج 

یدیولوژی که خاصیت عام داشته باشد و بتواند عامه مردم را قانع به یک حرکت جمعی نماید. حس سیاسی را تسهیل بخشد. ا

شهروندی را باال ببرد و فرایند ملی گرایی را تقویت ببخشد. مردم را روی یک حلقه واحد ملی جمع نماید و گذار به روند 

می نامند. اما در جوامع عقب مانده به لحاظ برداشت  ملی شدن را تسریع نماید. فضای حاصله از این روند را بسیج سیاسی

های ضعیف از ملی گرایی که بعضی اوقات در حد قوم گرایی سقوط میکند، بسیج گری کار مهم و در عین حال مشکل 

تواند روند بسیج را به  ی صورت گیرد که مییجغرافیا هاست. نیاز است تا کار بسیج گری در حد توان بیرون از محدود

 ی و چالش مواجه سازدکند

 

 گفتار نهم

 

چگونگی شکل گیری یک جنبش منظم و منسجم سیاسی، مرتبط با وضعیت جامعه است. در این حالت گروه های بالقوه، یک 

گروه فعال سیاسی را به وجود می آوردند. ابتدا الزم است تا اعضای این گروه به وضعیت افراد جامعه توجه داشته باشند. و 

معی اطالع حاصل نمایند. تا زمانی که چنین آگاهی بوجود نیاید، عمال امکان بوجود آمدن جنبش بسیج گر وجود از منافع ج

نخواهد داشت واثر گذاری آن در جامعه اندک خواهد بود.وقتی چنین آگاهی بوجود می آید که عده ای از افراد گروه، در قبال 

احساس مسولیت مشترک تعهد محکم و پایدار را میان شان بوجود وضعیت احساس مسولیت و تعهد میکنند که ممکن این 

بیاورد. در این رابطه صحبت ها ادامه می یابد تا خط سیر مشترک برای توحید نظریات بوجود آید. با توحید نظریات شکلی 

عه بوجود از روابط برای طرح برنامه ها و عملی نمودن آن جهت سازماندهی حرکت های منسجم سیاسی جهت بسیج جام

 .خواهد آمد
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 گفتار دهم

برای ایدیولوژیک ساختن جامعه، یک حرکت منسجم و ارگانیزه شده نیاز است تا کار تیوریک و نظری را مطمع نظر قرار 

داده و به بسیج عمومی روی یک محور ملی تالش نماید. این حرکت به تناسب ضرورت، به بسیج و انسجام جامعه، به لحاظ 

دازد و جامعه ایدیولوژیک را می سازند. جوامع ایدیولوژیک، جوامعی هستند که در آن حس شهروندی نهادینه تربیتی می پر

شده و بی تفاوتی سیاسی وجود ندارد. فرد بی تفاوت و بی عالقه به علم قدرت ) سیاست( شهروند بی خاصیت محسوب شده 

 .جز فرایند سیاسی باشند تا در انزوا قرار نگیرند و از جامعه منزوی می شود. پس مردم جامعه الزم می بینند؛تا

 

 گفتار یازدهم

اگر اصالحات و اقدامات سیاسی به تناسب مقتضیات زمان انجام نشود و دموکراسی کورکورانه شعار عمل قرار گیرد، 

بنام انارشیسم کند که  دموکراسی کرمکی زیست می در درون پیکر می رسد. این برای آن است کهآباد کجا نا سرنوشت به 

یاد می شود و انارشیسم هرنوع اصالحات و پیشرفت های سیاسی و اقتصادی را نفی میکند. کرم انارشیستی موریانه گونه 

نظام دموکراسی را از درون نابود میکند و نتیجه آن انارشیسمی زیر نام دموکراسی است که خون ملت را می مکد و ویرانی 

 آیا اوضاع کنونی چنین به نظر نمی رسد؟ .سازد را در همه عرصه ها پرریشه می

 

 گفتار دوازدهم

شکست و ریخت ها درمسیر انقالب، به معنی شکست کل روند انقالب نیست. بل تجربه های از قماش چگونگی پخته شدن 

 .برای بهتر انقالب کردن است که الگو برای انقالبیون جوان خواهد شد

 

 گفتار سیزدهم

ست و راه حال هم دشوار. تدبیر ضعیف است و تدبیر گر هم بیمار. پس راه سومی وجود دارد تانشانه مشکالت کشور وافر ا

تنها راهی باقیمانده، بسیج مردم است که وقت گیر است. در حالیکه   ای از روشنایی دیده شود تا بتوان به آینده امید وار بود؟

فروپاشی  هشدارحد قابل مالحظه، وجود دارد و کن در مرزوبوم به در گذر زمان کنونی، درز ها و اختالفات میان اقوام سا

پس در این مقطع زمانی، یک حرکت مردمی خوب بسیج شده که ار محتوای آن  .دهد می ،کلی را در صورت مهار نشدن

ران بوی ملی گرایی خالص بیاید، می تواند پاسخگوی مشکالت کنونی باشد. تا بسیج عمومی و سرتاسری برای مهار بح

فعلی صورت نگیرد، حل و فصل معضله کنونی در کشور بدور از امکان به نظر میرسد. شاید تجربه زمان نشان دهد که 
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تا مسولیت  ،کند حرکت فردی و تک فکری انتهای مطلوب ندارد. ولی نقش یک رهبر خردمند خیلی ها منطقی جلوه می

 .سامان بخشد عمومی بپذیرد و وضعیت به تحلیل رفته ای کنونی را سرو

 

 گفتار چهاردهم

برای آنکه زنده گی مفهوم پیدا کند و مسیر مطلوب را بپیماید، باید مضمونی برای زنده گی کردن داشت. مضمون داشتن در 

زنده گی، مستلزم انگیزه و هدفی است که انسان انقالبی برای آن مبارزه میکند و می رزمد. متاسفانه بسیاری ها از داشتن 

 .ونی در زنده گی بی بهره هستند و اهل انقالب و فکر را سزاوار مذمت میدانندچنین مضم

 

 گفتار پانزده هم

هر کی عدالت را پسندید و ظالم را اهل مذمت قرار داد و در برابر آن ایستاد، خود یک انقالبی است. پس انقالبی بودن 

 .معجزه کردن نیست و احتیاج به امر خارق العاده هم ندارد

 

 ر شانزده همگفتا

ایستادن در برابر ستمگر و بی رحم که خود را آقای دیگران می داند، نه شرط است و نه هم خود سازی. بل فرض عینی 

است که ما از انجام آن غافل بوده ایم. پس کدام روح را باید نصب العین قرار داد تا طلسم ستمگر را بشکند و عدالت را 

 .جایگزین آن سازد

 

 گفتار هفدهم

شعار یک مبارز انقالبی بازتاب خط فکری اش است. آنچه ما بعنوان تطابق و عینیت شعار و عمل مطرح میکنیم، اصل 

مهمی است که فقدان آن مبارزه ایدیولوژیک ما را تحت الشعاع قرار خواهد داد. برای محقق ساختن آنچه که در شعاربا عمل 

ت که بسیاری از مبارزان و جنبش های مبارزه طلب انقالبی، نایل به آن مان مطرح می کنیم، وظیفه بسا خطیر و سنگینی اس

 .نشده اند. امید بر این است که چنین حادثه بزرگ تاریخی اتفاق بیفتد
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 گفتار هژدهم

آنچه برای ما مهم است تحقق آرمانی است که برایش مبارزه می کنیم. مبارزه در برابر جزم اندیشی دشمنان انقالبی ما، 

رین خط نبرد فکری مارا شکل میدهد. دگماتیسم دشمن اول یک روند انقالبی است. شخص جزم اندیش) دگم( مفهوم مهمت

 مبارزه انقالبی را درک نخواهد کرد. بنا برایش میسر نیست تا بداند مفهموم مبارزه انقالبی در چه است؟

 

 گفتار نزده هم

حقق آرمانی است که برایش مبارزه کرده است. پس نتیجه سایه آرمان زنده گی یک مبارز، وقف مبارزه می شود. نتیجه آن ت

 !در مبارزه است

 

 گفتار بیستم

برای آنکه برای عقیده می رزمد، جایی برای شکست وجود ندارد. هر شکست به عنوان تجربه در فرهنگ زنده گی اش 

 .ن پیروزی را بدنبال داردمعنی می شود. تلخی شکست در فرهنگ زنده گی یک مبارز عقیده مند، طعم شری

 

 گفتار بیست ویکم

انسانهای که بخاطر عقیده می رزمند، حاضر به تعویض عقیده شان با هیچ بدیل دیگری نیستند. عقیده شان مبدا و منشا 

مبارزه در زنده گی است و این فکراساس و بنیاد اجندای زنده گی شان را شکل میدهد. اگر به تعویض عقیده شان دست 

 .د، باالی نبرد سرنوشت ساز زنده گی؛ خط بطالن کشیده اند که چنین امری امکان پذیر نیستیازن

 

 گفتار بیست و دوم

انقالب یک روند اخالل گر ثبات نیست، بلکه راه انقالبی در واقعیت امر مشخص و معیین کننده راهکاری است که قانون 

ا به ) قانون متعادل و منصفانه( خالی کند. پس انقالب اخالل گر نه بل قبلی ) قانون نا متعادل و غیر منصفانه( باید جایش ر

 .تامین کننده عدالت در جامعه نا متعادل است
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 گفتار بیست و سوم

اگر راه انقالبی ما درست نیست،پس راه درست و منطقی کدام است؟ اگر بدیل و الترناتیف مناسب جدا از انقالب وجود 

با جزم اندیشی نمی توان باالی راه انقالبی خط بطالن کشید. رد این فکر  . ؛ یعنی انقالب استندارد، پس راه درست راه ما

 .به منطق و استدالل قوی نیاز دارد که وجود ندارد

 

 گفتار بیست و چهارم

ل نیست. تامین ثبات و عدالت در جامعه جنگ زده ای مثل افغانستان که اساس آن به بی عدالتی گذاشته شده، امر عادی و سه

ما خود به نیکی درک میکنیم که محقق ساختن چنین امری زمانگیر، طاقت فرسا و یک روند فرسایشی خواهد بود. اما این 

مسئله باعث نمی شود تا در برابر حوادث تاریخی خاموش بمانیم و اراده قوی نشان ندهیم. در حقیقت اگر چنین درک واقعی 

هم بی عدالتی که فرهنگ زور و قلدری بر جامعه هم نظر داشته باشیم. چهاردهه پی از وضعیت داریم، باید به دشواری ها

قانون عدالت را حاکم ساخت. پیش فرض های چنین حرکت اصالحی می نمایاند  ،شبه نمی توان بر آن ، یکحاکمیت داشته

آرمان شهر ما محقق شود. هر حرکت که ما در مسیر درست تغییر به حوادث قرار داریم و از فرصت ها باید استفاده کنیم تا 

 .نا سنجیده شده در نفس خود ناکامی و شکست را نوید میدهد که باید به شدت از ارتکاب آن خودداری کرد

 

 گفتار بیست و پنجم

الزامات یک حرکت انقالبی با توجه به نیاز های زمان تعیین می شود. تصمیم گیری های الزم که جز الزامات است، به 

دت فکری و استراتیژیک صورت می گیرد. این مهم به تناسب متقضیات زمانی با توجه به انکشافات قابل توجه، اساس وح

در عرصه مبارزه سیاسی و انقالبی میزان می شود. اگر سیر صعودی انکشافات بیشتر بود، مسیر به جلو خواهد بود. اگر 

مسیر آینده به احتیاط کامل بازنگری شده و هدف های بعدی  مسیر برعکس بود، با توجه به اشتباهات و لغزش های گذشته،

 .تعیین می گردد. این هم جز استراتیژی و تاکتیک یک مبارزه سالم سیاسی است

 

 گفتار بیست و ششم

انقالبی، خودعامل مهم یک حرکت پر تاثیر است. شیوه  اراده عمل یک انقالبی با جنبش وحدت فکری از بعد استراتیژیک و

عمل، اگر در مبنا و ابتدای حرکت؛ با هم همسانی داشته باشند، خود عامل موفقیت خواهد بود که در این عرصه باید تفکر و 

به واقعیت ها بیشتر اتکا شود تا به آرمان ها. این طرز تفکر اگرچه ابهاماتی هم وجود داشته باشد؛ سیر رسیدن به هدف را 

 .خواهد کردتسهیل بخشیده و از شکست های پیهم جلوگیری 
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 گفتار بیست و هفتم

میدانم که سیاست برای کسب قدرت، چهره خشن و بی رحم دارد که حقیقتا همانطور است. اما در مکتب فکری ما به نا چار 

چنین قانون و اصل را تنها برای بدست آوردن قدرت سیاسی موجه میدانیم. بعداز کسب قدرت سیاسی، محور سیاست گذاری 

 .انسانیت، سعادت پروری و حمایت از ستمدیده گان خواهد بودهای ما دفاع از 

 

 گفتار بیست و هشتم

قدرت برای رسیدن به سعادت، مشروع و مجاز است. اما مشروعیت برای کسب قدرت، جایز تر از آن است. در روشنایی 

انسانی و اخالقی را بر  اصول و قواعد وضع شده؛ میتوان مشروعیت الزم را برای کسب قدرت بدست آورد. پس ما سیاست

 .گزیده ایم

 

 گفتار بیست و نهم

تجدید قوای نیروهای انقالبی باهم، تجدید میثاق ملت با انقالب است. میقاقی که وجه ملی دارد و گسست ناپذیر است. شکوه و 

 .عظمت این میثاق به مثابه سند بزرگ تاریخی است و هر پاره آن جز تاریخ حساب می شود

 

 گفتار سی ام

مارا متهم به آرمانگرایی می کنند. می گویند بحث پدید آیی یک نظم ملی؛ فارغ از مرز های کاذب قوم و زبان، شبیه به یک 

کابوس آرمانگرایانه است و این بحث را بیشتر به شکل تقلیل گرایانه آن مطرح میکنند تا کلی گرایانه. آیا گذر زمان ثابت 

کستاندن کمر این ملت است تا بنام این و آن وجه افتراق داشته باشیم و آنها از این نساخته است که هدف دشمنان ما هم ش

وضعیت سود ببرند. آیا اگر متحد باشیم آرمانگرا می شویم؟ این آرمانگرایی تنها برای افغانها است و بس؟ آیا کشور های 

  همسایه که از وحدت و انسجام قوی برخوردار استند، آرمانگرا شدند؟

 

 ر سی و یکمگفتا

حقوقی هستند، نشاید رسم آن باشد تا تعصب و وجه افتراق را تبر  یار های تعصب بند کرده اند و مدعنفس ها را در حص

قرار داده بر فرق خود مان بکوبند. هرکی برای این تبر دسته شود سرمشار تاریخ است. رنگ و بوی تعصب و نفاق زرد 
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اتحاد، تا دامنه های فراخش بر گستره زمان چیره شود و دل از دل بی اتحادی  است و اما کجاست آن روح بزرگ اتفاق و

بل زمانه هم به  ،دشمنان می کنند  مسخره انسان را نه تنها ،کند و فاجعه می آفریند. این چنین ابله گری تعصب کور می !کند

 .آن می خندد

 

 گفتار سی و دوم

ی بر استراتیژی های باشد که اصول و اهداف انقالب را محور قرار داده است. تاکتیک های مورد استفاده انقالبیون باید مبتن

به کار بردن آگاهانه و درست روش های مبارزه، در درازمدت نتایج مبارزه را قابل مالحظه می سازد. یک دانشجوی 

ت. ولی یک دانشجوی علم سیاست ممکن است در بکار بردن علم سیاست در امتحان، اشتباه کند که اشتبایش قابل جبران اس

 .انقالب، اگر در بکار بردن روش های مبارزه که مبتنی بر استراتیژی است دچار اشتباه شود، نتیجه فاجعه بار خواهد بود

 مگر علم سیاست به یک معنی علم انقالب نیست؟

 

 گفتار سی و سوم

لومات سطحی و غیر هضم شده از طرف فرد هر فرد انقالبی باید به اصول و روش های مبارزه انقالبی آشنا باشد. مع

انقالبی، باعث می شود تا روند مبارزه انقالبی به خطر بیفتد و صیقل آن کمرنگ شود. برنده گی مبارزه انقالبی در درک 

 .درست مفاهیم و داده های است که یک انقالبی آن را منحیث روش مبارزه انتخاب می میکند

 

 گفتار سی و چهارم

الها منتظر فرصت بمانیم تا بهبود را در زنده گی خودمان لمس کنیم، بهتر است معیار های رسیدن به این بجای اینکه س

سعادت را به مالحظه گیریم. فرصت ها، در حقیقت هدیه های الهی اند که انسان ها را نصیب می شود. کسانی؛ خوبتر از 

ید از آن، استفاده کرد؟ آنهای که غافالنه در لفافه ای جبر فرصت ها استفاده میکنند که بدانند فرصت چیست و برای چه با

زمان پیچیده اند، فرصت استفاده از فرصت ها را هرگز نخواهند داشت. جبر زمان انسان ها را کور رویداد های می سازد 

شکاری آن باشیم.  که مستقیما به سرنوشت شان تعلق دارد. تا فرصت ها کشته شوند و ما قربانی آن شویم، بهتر است تا خود

 و اگرنه تا فرصتی دیگر، کجا ست آن دستی که توانایی استفاده از فرصت ها را داشته باشد
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 گفتار سی و پنجم

برای اینکه بدانیم برای چه می رزمیم باید بدانیم برای چه زنده ایم؟ نشاید رسمی حاکم شود که مردگان الگوی مردمان زنده 

برای زیستن مضمونی نداشته باشند! نقش خودت را بازی کن بقیه، خود راه معمول را خواهد  شوند و زنده های این سرزمین

 .پیمود

 

 گفتار سی و ششم

درک این که کی هستی برای چه می رزمی؛ به خودت مربوط می شود. رسیدن به حقیقت کی بودن و چه باید کرد؛ الزام 

ی. اگر نخواستی اجباری نیست. این است مسولیت من تا بنویسم مسولیت است تا درک شود. من برایت می نویسم تا بخوان

 .برای هم میهنانم. گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان: ما را تمام لذت هستی به جستجوست

 

 گفتار سی و هفتم

رونشاندن دستان پاک یک انقالبی، قلب پر از عشق و محبت برای وطن، اندیشه های ناب برای بر پایی نظام عدالت محور، ف

قصر های ظلم و بی عدالتی، تهداب گذاری مکتب انسانیت، هموار ساختن فرش همگرایی ملی و .... را نباید از کتاب انقالب 

از یاد برد. تکامل شخصیت یک انقالبی هم به همین وجوهات ملزم است. پس برای چه تامل کرد تا فرصت ها کشته 

 !!!شوند؟

 

 گفتار سی و هشتم

یر تاریخ به گونه ای بوده است که ملتم دستان خود را به دورآفتاب کمربند کرده باشد تا دروازه های تردید قرن آیا واقعا مس

را همواره بکوبد و مسیر سرفرازی در پیش گیرد؟ کجاست آن روح عظیم انقالبی تا این کوبیدن دروازه های تردید قرن را 

 نشاند؟شاهد باشد و آرمانهای بزرگ انقالبی را به کرسی 
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 گفتار سی و نهم

هیچ انقالبی ای، دوباره تولد نمی شود. این راه انقالبی ها است که برای نسل های پی در پی به میراث می ماند و باعث می 

شود تا کاروان انقالبی ها راکد نماند. آنچه امروز برای ما مشعل دار این راه است تفکرات و اندیشه های ناب انقالبی است 

 !!!انقالبی های به ارث گرفته ایم که خود جز تاریخ شده اند اما خاطره های شان در ذهن ها خک شده است که از

 

 گفتار چهلم

فاصله میان انسان های که برای عدالت می رزمند، فرسنگ ها است. اما روح انقالب با کرنش درونی آن برای همیشه در 

با ندای حق طلبانه اش برای سپیدی می رزمد و سینه سپر می کند. در این  میان این طیفی از مردم زنده است. هر انقالبی،

نبرد سیاهی مغلوب تاریخ و سپیدی سرافراز خاطره ها است. اما کجاست آن روح عظیم انقالبی که سر این جنبش شود و 

 .انقالب می خوانیمبرای محو سیاهی قدم بردارد. این است رویای من برای آنچه که عدالت پروری عنوان می کنیم و 

 

 گفتار چهل و یکم

زیاد نوشتیم و بسیار گلو پاره کردیم. اما کجاست آن ضمیر بیداری که این تپش قلب پر از احساسات پاک را درک کند و به 

 !!!ندای آن لبیک گوید؟ نشاید روزی رسد که مردمان ابله سرقافله عوام شوند و رسم گیتی به انحراف کشانده شود

 

 ل و دومگفتار چه

آنکه انقالبی نیست، وجدانش خفته است. روزی میرسد که برای انقالبی بودن، قرعه کشی میشود ولی این افتخار نصیب هر 

کی نمی شود. برای داشتن وجدان راحت و خدمت به میهن و مردم، باید انقالبی بود تا جامعه بی موازنه سرمایه داری 

برای رفاه عمومی مبدل ساخت. سرمایه را در راس همه کار ها قرار داده اند تا امروز را به یک جامعه با تعادل منطقی 

سرمایه دار موالی مردم باشند و جامعه را برای اهداف شخصی خود در قبضه داشته باشد. در این نوع نظام ها، معموال 

جامعه(؛ محروم از آن اند.  قدرت سیاسی هم مورثی است و اکثریت خاموش و بی سرمایه ) مردم بی سرمایه و قشر عادی

 حال باید انقالبی بود یا خیر؟؟؟
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 گفتار چهل و سوم

برای اینکه یک دولت انقالبی پایدار بماند باید حمایت قوی مردمی را داشته و اصالحات گسترده یی را در عرصه های مهم 

ات باید جز برنامه انقالبی دولت باشد. رویدست گیرد. دولت انقالبی برای آوردن اصالحات وقت زیاد نخواهد داشت. اصالح

 .زیرا انتظار مردم از دولت انقالبی آوردن فقط تغییرات است و بس

 

 گفتار چهل و چهارم

برای اینکه صفی پرشود نباید صفوف دیگر را خالی کرد، بل باید صف با صف جنبش منسجم را شکل داد. اما دراین راستا 

در حقیقت ایده و فکر نوین انقالبی صفوف را از هم جدا می سازد. ارتجاعی با انقالبی ایدیولوژی نقش مهم را بازی میکند. 

 .نمیتوانند در یک صف قرار گیرند. صف واحد انقالبی، نیاز اصلی این مبارزه است

 

 گفتار چهل و پنجم

 !!!شعار یک انقالبی متعهد

 !ی عدالتی را نیز باید شکستبرای در رفاه زیستن؛ نه تنها باید در صف عدالت ایستاد، بل صف ب

 

 گفتار چهل و ششم

مروز در عقب موتری، به خط درشت نوشته بودند "انقالب". فکر میکنم ایده انقالبی آهسته آهسته به دیگران سرایت کند و ا

هرکی باید  نظم انقالبی پدید آید. زنده گی واقعا زیر نام انقالبی زیستن، لذت بخش است و شور و حرارت بی شائبه دارد. پس

 !انقالبی باشد تا لذت زیستن داند

 

 گفتار چهل و هفتم

آنکه برای ملتش می رزمد باکی از مرگ و شکست ندارد. آنکه برای دیگران می رزمد هر لحظه از مرگ می هراسد و 

محو نام  شرمساز تاریخ است و امیدی برای فردا ندارد. برای ملت رزمیدن، جاویدان شدن است. برای دیگران رزمیدن،

 .خویش از صفحه تاریخ است
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 گفتار چهل و هشتم

در کلیه امور زنده گی بخصوص در روند های تحول طلبی که، یک  آننقش ، واقعی باید گفت کهدر مدح یک رهبر انقالبی 

ر س این جریان مشابهاست؛ خیلی ها مهم است. رهبر گروه خاص خواستار آوردن تغییرات مطلوب وقابل درک در جامعه 

مار است که اگر سر آن را قطع کنی و یا هم به فرض مثال سر نداشته باشد تمام نیروی عظیم و قابل مالحظۀ آن به هیچ 

معنی می شود. رهبر در روند های انقالبی و تحول طلبی؛ با ارائۀ نظریات جامع و فراگیر، جریان های انقالبی را به سمت 

وجود عدم همگونی وهمخوانی نظریات در این روند، برای استحکام نظریه  مورد هدف و مطلوب هدایت میکند. رهبر با

 .های عام و پذیرفتنی تالش نموده و همه نیروهای انقالبی را برای تکامل مراحل انقالبی بسیج میکند

 

 گفتار چهل و نهم

ارزه ما هم همین است تا برای آنکه انقالبش عزیز و مبارزه اش باارزش بود قدرت سیاسی و پول معنی نمیدهد. اصل مب

برای یک افغانستان سربلند و قدرتمند مبارزه کنیم و از هیچ مانع نهراسیم. پستی و بلندی این مبارزه نباید مانع رسیدن به 

ال به نظر حنوت: اگرچه این امر برای کنون م !اهداف انقالبی ما شود. پس برای یک افغانستان قدرتمند و با عزت به پیش

نا ممکن نیست. پس با عزم و اراده قوی و با توکل به خداوند عزوجل به پیکار خستگی ناپذیر ما ادامه خواهیم میرسد ولی 

 .داد

 

 گفتار پنجاهم

یک انقالبی با افکارش جامعه را برای دگرگونی مشروط بسوی بهبودی رهنمون می شود. فرض انقالبی است تا برای 

را مدنظر گیرد. یک صف برجسته و فشرده زیر نام انقالبی ها با درایت تمام در رهایی جامعه خود، نبرد های طوالنی مدت 

پس هرکی انقالبی عصر  .جهت اعتالی ارزش های انقالبی و تغییر مسیر حرکت جامعه بسوی خوش بختی تالش میکنند

ه جامعه را از مسیر خویش است و نباید این حرف دشمنان را دست کم گرفت که دشمن انقالب خود ارتجاعی های هستند ک

 .درست بسوی شگوفایی باز میدارند و انقالب را بی مفهوم عنوان میکنند
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 گفتار پنجا و یکم

داشتن توانایی در درک ظریف ترین و حساس ترین واقعات زنده گی مستلزم بینش عمیق . یک فکر بکر و انقالبی نیاز است

ز گرمی و سردی، آدمی را مجبورا به سوی باز بینی عملکرد های زنده گی اعم ا اقت قلبی است. وجوه های مختلفو صد

گذشته سوق می دهد. بازبینی عملکرد های گذشته، ما را کمک میکند تا به اصالح امور در آینده بپردازیم و مسلما بهبودی 

ی در عملکرد مارا در کار ها را شاهد باشیم. توجیه ناکامی های گذشته ای مان مبنی بر دخالت عناصر بیرونی، ضعف قو

دهد. فراموش کنید با کی ها مقابل شدید و چه نوع عملکرد ضعیف یا قوی را بروز دادید. فقط لحظه های را که  نشان می

ناکامی را با تلخی اش به تجربه گرفته اید، بگونه ای به یاد بیاورید که اثر بر عملکرد های آینده تان نداشته باشد. در حقیقت 

د آوری شکست های مستمر تان؛ راه را برای مسیر راست بسوی موفقیت باز می کند. پس هرکی زاده افکار یاد دهانی و یا

 و کردار خودش است. هیچکس مسول نیست جز خودما

 

 گفتار پنجا و دوم

به آنها  روحیه آشتی ناپذیر طبقات محروم و زیر ستم، طبقات متمول و مرفه را شدیدا تحت تاثیر قرار داده و این احساس را

میدهد که درز طبقاتی و تضاد در منافع میان آنها، شرط آشتی و مسامحه را از میان می برد. موجودیت فاصله در طرز فکر 

یک انقالبی که با تمام معنی در فکر بر اندازی نظام سرمایه است؛با یک سرمایه دار که با تمام قوت در فکر استثمار طبقات 

 . از فاصله جایگاه طبقاتی می آوریممحروم است را بعنوان مثال 

فورمول: سرمایه+سرمایه دار+ استثمارو بهره کشی از زحمت مزد بر+ طبقات محروم و مزد بر+ روند تولید که به ضرر 

طبقات محروم است+ تشدید بحران های طبقاتی و درز میان طبقات مختلف جامعه+ تقویت نظام سرمایه داری= به مرگ 

 جنگل طبقه فقیر و قانون

 

 گفتار پنجا و سوم

 ! مردم خفته نیاز به رهبران بیدار و انقالبی دارند

مردم ما در اثر حوادث چهار دهه اخیر تقریبا به انسانهای خفته و بی مسولیت مبدل شده اند. میتوان گفت که نوع بی تفاوتی 

مبدل شده است. روند رو به رشد سرمایه در برابر مسایل سرنوشت ساز سیاسی که بستگی به آینده ما دارد به یک فرهنگ 

داری لجام گسیخته و رشد روز افزون بی عدالتی اجتماعی در توزیع نا عادالنه قدرت و ثروت که از عوامل مهم انقالبات 

فکری واحد است، بالخره باید منجربه تحول عظیمی انقالبی شود. مردم دراین راستا میتوانند با توسل به بسیج همگانی و هم

لی دست به این بسیج بزنند. قدم دوم شکل گیری یک محوریت واحد با درنظرداشت های حساسیت های قومی است که باید م
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) منظور در نظر همه شمول باشد. دادن احساس و فکر واحد ملی، مردم را تشویق به سهم گیری در این روند میکند. رانش

در نظر نگرفتن گروه ها و طیف های سیاسی دیگر هم سبب یک گروه خاص و یا  نگرفتن و کم بها یک جریان است(

تضعیف روند انقالبی می گردد. پس عنصر مهم و سرنوشت ساز روند انقالبی، رهبر انقالبی است که از میان مردم بر می 

 ! خیزد مردم با اوست و او با مردم

بدل می شود. هر طرف صحبت از انقالب فکر انقالبی در ذهن تک تک از انقالبیون حک می شود و به فرهنگ روزگار م

است و همه با اشتیاق کامل به دنبال اهداف انقالبی در آرزوی تکامل روند انقالبی هستند و با مرور زمان دولت حاکم که 

خود مسبب اصلی شکل گیری این جریان است دست به پراگنده ساختن این نیروها می زند و از قدرت، فشار و سرکوب در 

کار میگیرد. هر چه وسایل فشار و سرکوب شدید تر باشد روند انقالبی سریع تر تکامل می یابد. اندیشه های باز  مقابل شان

و بیطرف عالقمندی به یکجا شدن با روند انقالبی را پیدا میکنند و صف انقالبیون هر چه بیشتر استحکام می یابد و دولت 

 .حاکم در معرض سقوط قرار میگیرد

 

 چهارم گفتار پنجا و

حمایت کرد. هر  باید به رسم انقالبی باید احترام گذاشت و از اندیشه های ناب انقالبیو   به انقالب ما احترام گذاشته شود

انقالبی خود سرمایه معنوی یک جامعه دچار بحران است تا بیشتر برای ریشه کردن بی عدالتی و مروج سازی احترام به 

ار گیرد. فکر انقالبی و نیاز داشتن یک نظم انقالبی زمانی محسوس است که همه چیز ختم انسانیت و انسان دوستی وسیله قر

تلقی شده و نیازی به تداوم حیات سیاسی دیده نمی شود. صفوف انقالبیون باید برای مداوای این نوع بیماری، چاره باشند تا 

ار دهند. این وظیفه اصلی این خط فکری است تا جامعه را از بحران نا امیدی به سوی امیدواری وافر و بی حد وحصر قر

 .پیامی برای نجات جامعه داشته باشند

 

 گفتار پنجا و پنجم

جوامع دچار بحران، سرطان درونی را تجربه میکنند. فضای آلوده و ملتهب سیاسی هم از خصوصیات بارز آن است. طبقه 

شانه های عمده دیگر آن است که به آسانی قابل تشخیص بندی های جامعه به اساس زبان، ثروت و قدرت آلوده سیاسی، ن

است. مردم آن به کرات دنبال لقمه نانی برای تجدید حیات شان اند. نبرد فقط سه وقت نان است تا مبادا از گرسنگی مرگ 

ظ قدرت سیاسی سراغ شان بیاید. رهبران فاسد هم؛ چون نان طبقه فقیر را درکنترول دارند، به خیر شان میدانند تا جهت تحف

به هرج و مرج بیشتر ریشه بدهند. پس آرمان و انسان دوستی؛ جایش را به گرگ سری و بربریت میدهد و قانون جنگل 

حاکم می شود. این است جامعه ایده آلی سرمایه داری که میلیون انسان قربانی میگیرد. رسم خسته کنی که تجدید حیاتش 

 . را نشانی نیست. ما خود دسته تبر نظام سرمایه داری شده ایمبوسیله خودما، تضمین می شود و آخرش 
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 گفتار پنجا و ششم

 

ترانه ای که راهگشای انسانیت باشد، فقط آهنگی است که ندای آزادی سر دهد و رهایی مردمان مستضعف را الگوی راه 

 .شبه ای در آن نمی گنجد قرار دهد. این است راهی که ما بر گزیدیم. راهی که جاویدانه می ماند و هیچ شک و

 

 گفتار پنجاه و هفتم

می گویند در چنبره دروغ، راهگشای خود باوری و خود آگاهی، عقل سلیمی است که دانه هایش برای بذر کاشتن، گندیده 

 شده است و هیچ کاربردی ندارد. ما نیز برای این که به درک این حقیقت برسیم؛ یا تلف می شویم و یاهم غافل از آن می

 مانیم. یک لحظه غفلت کردیم و صد سال راه مان دور شد

 

 گفتار پنجا و هشتم

حقیقت محض آن است که در عقب حصار های دروغ، تزویر و جعل در چنبره خودنمایی های دروغین پنهان گشته است. تا 

کشاکش و تقابل میان شان جهان است و این نظم می تپد، این دروغ در دشمنی آشکار با حقیقت محض قرار دارد و راهی جز 

 .وجود نخواهد داشت

 

 گفتار پنجاه و نهم

قشر اجتماعی مستعد فعالیت انقالبی که علی رغم آموزش های خوب، دیر تر پاه به عرصه فعالیت انقالبی بگذارد، تنها 

یف بودنش، میتواند منحیث یک نیروی پاسیف از لحاظ تحرک سیاسی مطرح شود. این نیرو به مروز زمان به علت پاس

خاصیت محافظه کارانه را بخود می گیرد. در حالیکه خصلت مردمی بودن حرکت های انقالبی، تنها زمانی مشهود خواهد 

 .بود که این نیروی مردمی ) انقالبی( به نیروی فعال و قابل تحرک در فعل و انفعاالت سیاسی معمول در جامعه مبدل شود

 

 گفتار شصتم
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ز روند انقالبی انتظار دارند بالفاصله بعد از استقرار نظام انقالبی تحقق نیابد، به زودی شاهد پیوستن اگر آنچه را که مردم ا

گروه گروهی از مردم به جریان ضد انقالب خواهیم بود. انقالبی که به نتایج نهایی اش نرسد یک انقالب شکست خورده 

 .خواهد بود

 

 گفتار شصت و یکم

ازد. بسیج توده یی و یا بسیج لت کارایی آن مهم است بل مایه اصلی و جوهر انقالب را می سبسیج توده ها، نه تنها به ع

،نه تنها رابط ای گسسته میان توده ها را محکم می سازد بل صفوف پراگنده این قشر عظیم و انقالبی را فشرده می مردمی

ردم را در رابطه به ساختار قدرت سیاسی و سازد. شکاف های طبقاتی را می زداید و دید گاه های مشترک میان عامه م

 .تقسیم عادالنه ثروت بوجود می آورد

 

 گفتار شصت و دوم

ضد انقالبیون همواره در تالش خفه کردن صدای انقالب اند. تالش میکنند تا نفس های پر حرارت انقالبی را خفه کنند و جو 

رت بی حد و حصر انقالبی را با نوعی از نهلیزم در سیاسی را بر خالف آرمان های انقالبی سوق دهند تا رنگ وحرا

آمیزند. تالش میکنند تا رشته های باریک و حساس ربطی میان مردم و توده ها با دولت انقالبی را خدشه دار ساخته و زمینه 

دم گرای نارضایتی عمومی مبنی بر خلع دولت انقالبی فراهم شود. کوشش می کنند تا تمام تالش های خیر خواهانه و مر

دولت انقالبی را محکوم به شکست نمایند. اگر دقت شود این روند حتی قبل از استقرار دولت انقالبی جریان داشته و تفکرات 

 .انقالبی همواره توسط ضد انقالب تخریب می شود

 

 گفتار شصت و سوم

مار افراد، امروز هم همانند دیروز انقالب ما برای آن است که علی رغم سالها مبارزه و مشقت و قربانی دادن های بی ش

 نادار تر و فقیر تر باشیم و در عوض توانمندان و ثروتمندان کماکان بر کاسه مستراح نشسته باشند؟
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 گفتار شصت و چهارم

 یا میراث انقالبیببرد. ما خواهان بجای گذاردن  را از ما به میراث انقالبی مبارزه میراث نسل جوان کشور،خواهیم می   ما

. پس برای مبارزه شرط زنده بودن الزم است. آن کسی که مرده؛ توانمندی مبارزه را ، سرنوشت ملت به آن تعلق داردهستیم

 ندارد. یک مبارز نباید زنده گی را برای هیچ به خطر بنیدازد. این است رمز مبارزه انقالبی

 

 گفتار شصت و پنجم

 وه را چپه می کند؟ یا با دیناسورها در گیر می شود؟یک انقالبی دقیقا چه میکند؟ معجزه می کند؟ ک

کار یک انقالبی فقط دست به مقاومت زدن برای به چالش کشانیدن وضع موجود است. این همان فلسفه ی است که یک 

 .انقالبی باید به آن عمیقا باور داشته باشد

 

 گفتار شصت و ششم

بعداز شکست، هرگز روح زنده را نمی یابد، در حقیقت این  کری؛الب فانق که یک است این مسلط بر جامعهبرداشت های  

آماده  را کند فقر فکری بر آنها حکومت می که اینو اکثریت توده های تحت ستم  داردشعلۀ ی زیر خاکستر  انقالب فکری

کری بیرون می . از این رو مناطقی که تحت فرمان انقالبی قرار میگیرند و از تحت سلطه فقر فمی سازدطغیان و شورش 

آیند، نیاز مبرم به اصالحات فکری احساس می شود، تا ساختار و شالوده جامعه پوسیده ای را که به اثر حاکمیت فقر فکری 

 .به لجن زار افکار مبدل گشته است به یک جامعه فاقد ستم تبدیل نموده و چنبره ای پویایی را بر آن حاکم سازد

 

 گفتار شصت و هفتم

ن از بن بست فکری موجود، باید حلقه محاصره فکری را که با گذشت هر روز تنگ تر می شود، شکست. برای بیرون شد

باید حلقه را بدور حلقه آویخت تا حلقه گیران حقه باز، جرات بیرون آمدن از آن را نداشته باشند. ما برای بقای این ملت 

دوا نمیکند. نباید فریب مکر و حیله های دیگران را خورد. مبارزه کنیم. حرف های کلیشه یی زیاد شنیدم که هیچ دردی را 

این راهی است که ما بر گزیدیم. بازهم با کلمات گلوله ها را با شقی ترین کلمات می نویسند تا ندای عدالت محورانه به جای 

ودو مزخرفات جایگزین آن به کرسی نشستن، به لجام تاریخ پرت شود و تفاوتی میان سفید و سیاه باقی نماند.تا رسم ما نا ب

 .شود
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 گفتار شصت و هشتم

یک انقالبی واقعی کسی است که میان اندیشه و عملش تفاوت وجود نداشته باشد. برای آنچه عزم کرده است عمل میکند. 

تیوری تطبیق شعار در عمل، بخش مهم کار انقالبی را می سازد. این است که انقالب به معنی واقعی آن، به کرسی می 

 .نشیند و جایگاه خود را در میان توده ها می یابد

 

 گفتار شصت و نهم

وظیفه هر انقالبی است که در تدارک و تعمیم اندیشه های انقالبی بکوشد. سعی و تالش نماید و پیکار خستگی ناپذیر انقالبی 

پذیر در امر مبارزه انقالبی مبدل را برای به کرسی نشاندن عدالت ادامه دهد. مانند یک انقالبی اصیل به الگوی خستگی نا

 . شود و زمینه را برای دیگران باز نگذارد تا زمینه های انقالب را برچینند. این است راهی که ما بر گزیدیم

 

 گفتار هفتادم

عهده  بی مرز الهام بگیرند. این بر های بیاموزند. از این انقالبی دنیاانقالبی های انقالبی مشهور  جوانان کشورما باید از

انقالبی های مشهور دنیا که بر ضد ظلم و استبداد قامت برافراخته، ظاهر شدند و تاخت و از افکار ضد امپریالیستی  تا ماست

، از ایده بودنددرگیر مبارزه ضد امپریالیستی  که آنها کنیم... از ایده انسانی نوین عمانند درفش مان دفا ایستاده گی کردند،

، و بی چشم داشت هیچ گونه پاداش مادی ردندک نسبت به تمامی استثمار شده گان احساس مسئولیت می که شان انسان انقالبی

تسلیم  های انقالبی آشکار های و نمونه قامت بر می افراختندبر علیه خشونت ارتجاعی با توسل به قهر انقالبی به مبارزه 

 . نیمباید دفاع ک گیرند قالب قرار میمشعل دار راه ان برای نسل های بعدی الگو و که بودندناپذیر 

 .زنده است این قهرمانان انقالبی در ذهن های ما یاد

 

 گفتار هفتادویکم

ویژه گی تاریخی کشورم، در این است که فرق میان سفید و سیاه را به وضاحت و با شجاعت تمام بیان داشته است. این را 

کسیت؟ سرنوشت آنکه برای مردم رزمید و رضای خداوند متعال واضح ساخته است که خائین کیست و صادق و وطندوست 

کی را باید دوست داشت وبرای کی باید نفرین  را مد نظر گرفت چه شد و سرنوشت یاغی های بیگانه پرست به کجا کشید؟
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ندوست خواهیم آیا جز رفته گان گمنان وط این لشکر گمنام آزادی خواه، کی ها بودند و سرنوشت با ایشان چه کرد؟ فرستاد؟

 بود و یا با کاروان دیگر پرستان همراه خواهیم شد؟

 ....و

نباید این چنین انتظار داشت که دیگران برای ما تاریخ بسازند. ما خود جز تاریخ هستیم و تاریخ را می سازیم. نفی ما بعنوان 

 پس به پیش برای آزادی و سعادت .تاریخ ساز، تاریخ را مفلوج و معیوب می سازد

 

 گفتار هفتادو دوهم

ترانه ای که راهگشای انسانیت باشد، فقط آهنگی است که ندای آزادی سر دهد و رهایی مردمان مستضعف را الگوی راه 

 .قرار دهد. این است راهی که ما بر گزیدیم. راهی که جاویدانه می ماند و هیچ شک و شبه ای در آن نمی گنجد

 

 گفتار هفتادو سوم

راهگشای خود باوری و خود آگاهی، عقل سلیمی است  که همه گم شده گان راهی راست هستند،  دروغ می گویند در چنبره

. ما نیز برای این که به درک این حقیقت ی با ظلم و فریب نداردشده است و هیچ کار آمادهدانه هایش برای بذر کاشتن، که 

 .غفلت کردیم و صد سال راه مان دور شدبرسیم؛ یا تلف می شویم و یاهم غافل از آن می مانیم. یک لحظه 

 

 گفتار هفتادو چهارم

 

همه طبل راستین بودن را می کوبند. حقیقت آن نیست که نشان داده می شود، بل حقیقت محض آن است که در عقب حصار 

این دروغ  های دروغ، تزویر و جعل در چنبره خودنمایی های دروغین پنهان گشته است. تا جهان است و این نظم می تپد،

 . در دشمنی آشکار با حقیقت محض قرار دارد و راهی جز کشاکش و تقابل میان شان وجود نخواهد داشت

 

 گفتار هفتادو پنجم

قشر اجتماعی مستعد فعالیت انقالبی که علی رغم آموزش های خوب، دیر تر پاه به عرصه فعالیت انقالبی بگذارد، تنها 

لحاظ تحرک سیاسی مطرح شود. این نیرو به مروز زمان به علت پاسیف بودنش،  میتواند منحیث یک نیروی پاسیف از
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خاصیت محافظه کارانه را بخود می گیرد. در حالیکه خصلت مردمی بودن حرکت های انقالبی، تنها زمانی مشهود خواهد 

 .معمول در جامعه مبدل شود بود که این نیروی مردمی ) انقالبی( به نیروی فعال و قابل تحرک در فعل و انفعاالت سیاسی

 گفتار هفتادو ششم

اگر آنچه را که مردم از روند انقالبی انتظار دارند بالفاصله بعد از استقرار نظام انقالبی تحقق نیابد، به زودی شاهد پیوستن 

کست خورده گروه گروهی از مردم به جریان ضد انقالب خواهیم بود. انقالبی که به نتایج نهایی اش نرسد یک انقالب ش

 .خواهد بود

 

 گفتار هفتادو هفتم

ازد. بسیج توده یی و یا بسیج بسیج توده ها، نه تنها به علت کارایی آن مهم است بل مایه اصلی و جوهر انقالب را می س

 ،نه تنها رابط ای گسسته میان توده ها را محکم می سازد بل صفوف پراگنده این قشر عظیم و انقالبی را فشرده میمردمی

سازد. شکاف های طبقاتی را می زداید و دید گاه های مشترک میان عامه مردم را در رابطه به ساختار قدرت سیاسی و 

 .تقسیم عادالنه ثروت بوجود می آورد

 

 گفتار هفتادو هشتم

یق کرد. دیدگاه های ما در وهله اول تالشی برای بسیج مردم است. این روند را باید به گونه سیستماتیک طراحی و تطب

فرصت های بسیج را غنمیت شمرده و اصل تعادل در بسیج کادر ها را مد نظر باید گرفت. ما باید به حرکت و تکامل اندیشه 

انقالب عمیقا باورمند بوده از شکست های مقطعی ناامید نشویم. بل باید تالش ما برای قاعده مند کردن حرکت انقالبی که 

نه هنجارمند صورت گیرد. تالش نهایی ما باید نشان دادن الترناتیف مساعد و مناسب برای اساسا بی قاعده است باید به گو

سرمایه داری لجام گسیخته باشد. باید نشان دهیم که ساختار های الترناتیف در مقابل سرمایه داری وجود دارد که میتوانند 

 بدیل خوبی برای آن باشد.

 

 گفتار هفتادو نهم

ه گی می کنیم چیزی متفاوتی با سال های انقالب های بزرگ در آن زمان نداشته است. نبرد امروز جهانی که ما در آن زند

در جهان نه برای تامین عدالت، بل برای کسب سرمایه صورت می گیرد. سرمایه را در کدام مورد میتوان زدود؟ در 

ین کار دست به اسلحه برد یا خیر؟ اتکای کامل صورتیکه قطب سرمایه پرور در جهان وجود نداشته باشد. این که باید برای ا



25 

 

به اقتضای زمان دارد و ضرورت زمان ایجاب میکند تا چگونه تصمیم گرفت؟ تسلط این چنین دیدگاه ها در مورد نظام مردم 

م به صورت مطلق بر جامعه حاک ساالر نه به گونه که دموکراسی غربی پیشنهاد میکند بل به صورت عادالنه و شفاف، باید

 شود

 گفتار هشتادم

در حال حاضر ایاالت متحده امریکا، تبدیل به قطب بزرگ سرمایه پرور و جنگ افروز درجهان شده است. هر جا نبرد 

انقالبی را با شدت تمام و با تمام قوت سرکوب میکند. با این حال غافل از اینکه، نبرد انقالبی در طول تاریخ وجود داشته و 

در این صورت باید دانست که هدف قطب سرمایه پرور از این همه ویرانی و شرارت در  نیست. نقطۀ انتهای آن معلوم

جهان چیست؟ در یک کالم سراسر دنیا به زیر فرمان فرمایی بی رحم ترین قدرت اقتصادی زیر نام) اقتصاد بازار( در آمده 

باید برای آن پرداخت. سخن کوتاه، زیربار سرمایه است. در این نبرد انقالبی، خود انقالبی بودن جرم است و بهای سنگینی 

 داری نرفتن به علت انقالبی بودن خود جرم سنگینی است که میتوان از وضعیت در حال حاضر استنباط کرد.

 

 گفتار هشتاو یکم

میتوان در حال حاضر سرمایه داری در جایگای پیروزمندانه اش نشسته است. به دلیل عدم وجود یک بدیل معتبر سیاسی، ن

ایرادی بر آن گرفت. این است که این نظام ضد بشری هر روز بیشتر به خود بالیده، خود را مالک بالمنازع سرمایه و قدرت 

در جهان می شمارد. پدید آیی یک جنبش انقالبی ضد سرمایه، نه تنها ایجاب زمان است بل نیاز است ت برای بقای خود ما 

امد های گسترش سرمایه داری زیر نام لیبرالیسم، میتواند منجربه انقراض نسل انقالبی در پی چنین دیدگاهی وجودداشته باشد.

 جهان کنونی باشد. ترویج افکار مسخ شده از لحاظ سیاسی، زمینه را برای تقویت جنبش انقالبی دشوار می سازد.

 

 گفتار هشتادو دوهم

راه حل مناسب برابر گرایانه،مناسب و عادالنه  الهام گرفت. در این آشفته بازار از چه منبعی می توان  برای جست و جوی 

طرفداران جنبش انقالبی شود؟  در این میان نقش پیشقدمان جنبش انقالبی است  سنجی های حاضر میتواند سبب اقناع آیا نظر

می شود. مشکل را که در صدد یافتن راه حلی مناسب برای مهار این بحران فراگیر باشند که هرروز دامنه هایش گسترده 

باید شناسایی کرد و نقاط آسیب پذیر را جدا مدنظر گرفت. بدیل مناسب را یافت. در حالیکه متاسفانه در حال حاضر چنین 

بدیلی اصال وجود ندارد تا منحیث تکیه جنبش انقالبی مطرح باشد. توده ها منحیث رکن اصلی جنبش انقالب باید بیاموزند که 

ه ای جهان در امتداد قرون متمادی چگونه توانستند تا از بند سرمایه و سرمایه دار منحیث اژدهای توده های استعمار شد

عصر رهایی یابند؟ باید بیاموزند که اگر این توده ها بخواهند، میتوانند با اتحاد و همبستگی، سرنوشت خود را بدست بگیرند 

جنبش انقالبی ، قادر نخواهد بود تا در  د به تنهایی و بدون حمایتفر و خود مالک خود شوند. اما باید به خاطر داشت که هیچ
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پس متحدین  برابر امپراطور زمان ) سرمایه داری( ایستاده شود و تمام این آرمان های انقالبی را به حیطه عمل در آورد.

 جنبش انقالبی کدام ها اند؟

 

 گفتار هشتادو سوم

اریخ نیاز حتمی است. این نیازی است که قدرت تفکر انتقادی را مبنی بر بهبود بازبینی تفکرات انقالبی، انقالبیون بزرگ ت

باید از اشتباهات جنبش های انقالبی، انتباه گرفت و مسیر  عملکرد های انقالبی جنبش های انقالبی در جهان تضمین کند. 

دنظر گرفت که د. این نکته را باید جدا ممثبت در راه مبارزه انقالبی را از این جنبش ها دوباره و به صورت قاطعانه پیمو

در سراسر گیتی که اعتقاد عمیق و راسخ به پدید آیی یک جنبش نوین انقالبی برای مهار خطر روز  جنبش های صلح طلب،

افزون قطب سرمایه را دارند، در چه وضعیتی قراردارند؟ جواب متاسفانه خیلی ها وحشتناک است، زیرا این جنبش ها به 

ر معرض انقراض قرار دارند: نخست نحوه عملکرد شان خیلی ها متفاوت از همدیگر بوده و به صورت پراگنده دوعلت د

در سراسر جهان عمل میکنند. دوم محاصره عمدی از جانب قطب سرمایه، به حدی جدی است که امکان هرنوع تحرک را 

ها بقای جنبش انقالبی را تضمین میکند، بل توانای آن قدرت مهار چنین قدرت هژمونی خواه نه تن از این جنبش ها می گیرد.

 را در عمل نیز تقویت کرده و باال می برد.

 

 گفتار هشتادو چهارم

با در نظرداشت وضعیت موجود میتوان اذعان کرد که، علی رغم چالش های موجود فراروی جنبش انقالبی، هنوز  

هه انقالبی جهانی بر ضد نظام سرمایه داری وجود دارد. یعنی تمام راه الترناتیف های قابل قبولی نزد انقالبیون و در کل جب

ها بسته نبوده و مسئله به بن بست نرسیده است. هنوز امکان شکستن محاصره از جانب انقالبی های جهانی و باهم برادر 

مایه داری هنوز هم مدعی وجود دارد. این مسئله را به لحاظی یادآور می شوم که بسیاری از نوکران حلقه بگوش نظام سر

قریب است و امکان پیروزی آن در صحنه عمل به صفر تقرب میکند. اما روشن است که راهی اند که فروپاشی این جنبش 

میتواند در برابر ما گشوده شود. زیرا تجربه های شکست های تلخ، منجربه فروپاشی این جنبش نشده و خاکستر داغ آن که 

 دن آن وجود دارد به صورت علی الوجود و بدون مهابا وجود دارد.هر لحظه امکان فروزان ش

 

 گفتار هشتادو پنجم

کدام عوامل باعث می شود تا نظم انقالبی یک پدیده ای بیگانه و مجزا از روند های معمول در جامعه محسوب شود؟ در 

 :باب این مسئله، عواملی زیادی شامل هستند مثال
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به نحوی که دیگران جرات حمایت از قربانیان حکومت هراس را در خود نمی بینند. از فروپاشی همبستگی اجتماعی  -۱

 این نظر می توان گفت که در دوران حکومت هراس "خال" اجتماعی چشمگیری گسترش می یابد؛

 

 رغم احساس ظلم و بی عدالتی آشکار؛ گسترش روحیه تسلیم طلبی علی -۲

 

 لبی برای حفظ موقعیت فردی؛گسترش ریاکاری و دورویی و فرصت ط  -۳

 

جلوگیری از انتقال اطالعات بصورت آزاد تا حدی که تاریخ نویسی به صورتی مستقل در اوج دوران هراس متوقف  -۴

 می گردد؛

 

گسترش ترس فلج کننده و همه گیر که مانع انتقال و بیان آزاد اندیشه می گردد و نوعی و زنده گی خصوصی زیر  -۵

ی آورد. بر روی هم در دوران هراس میزان اجبار به صورت ابزاری و ساختاری و ایدیولوژیک بطور زمینی را بوجود م

 .محسوس افزایش می یابد

 

 گفتار هشتادو ششم

شعار یک مبارز انقالبی بازتاب خط فکری اش است. آنچه ما بعنوان تطابق و عینیت شعار و عمل مطرح میکنیم، اصل 

ایدیولوژیک ما را تحت الشعاع قرار خواهد داد. برای محقق ساختن آنچه که در شعاربا  مهمی است که فقدان آن مبارزه

عمل مان مطرح می کنیم، وظیفه بسا خطیر و سنگینی است که بسیاری از مبارزان و جنبش های مبارزه طلب انقالبی، 

 .نایل به آن نشده اند. امید بر این است که چنین حادثه بزرگ تاریخی اتفاق بیفتد

 

 گفتار هشتاو هفتم

آنچه برای ما مهم است تحقق آرمانی است که برایش مبارزه می کنیم. مبارزه در برابر جزم اندیشی دشمنان انقالبی ما، 

مهمترین خط نبرد فکری مارا شکل میدهد. دگماتیسم دشمن اول یک روند انقالبی است. شخص جزم اندیش) دگم( مفهوم 

 د کرد. بنا برایش میسر نیست تا بداند مفهموم مبارزه انقالبی در چه است؟مبارزه انقالبی را درک نخواه
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 گفتار هشتاو هشتم

انسانهای که بخاطر عقیده می رزمند، حاضر به تعویض عقیده شان با هیچ بدیل دیگری نیستند. عقیده شان مبدا و منشا 

ا شکل میدهد. اگر به تعویض عقیده شان دست مبارزه در زنده گی است و این فکراساس و بنیاد اجندای زنده گی شان ر

 .یازند، باالی نبرد سرنوشت ساز زنده گی؛ خط بطالن کشیده اند که چنین امری امکان پذیر نیست

 

 گفتار هشتادو نهم

انقالب یک روند اخالل گر ثبات نیست، بلکه راه انقالبی در واقعیت امر مشخص و معیین کننده راهکاری است که قانون 

) قانون نا متعادل و غیر منصفانه( باید جایش را به ) قانون متعادل و منصفانه( خالی کند. پس انقالب اخالل گر نه بل قبلی 

 .تامین کننده عدالت در جامعه نا متعادل است

 

 گفتار نودم

انقالب وجود  اگر راه انقالبی ما درست نیست،پس راه درست و منطقی کدام است؟ اگر بدیل و الترناتیف مناسب جدا از

با جزم اندیشی نمی توان باالی راه انقالبی خط بطالن کشید. رد این فکر  ! ندارد، پس راه درست راه ما؛ یعنی انقالب است

 .به منطق و استدالل قوی نیاز دارد که وجود ندارد

 

 گفتار نودو یکم

ی و انسان وطندوست است. روند فرسایشی وظیفه هر انقالب تامین ثبات و عدالت در جامعه جنگ زده ای مثل افغانستان

استقرار نظام عدالت محور، به حوصله مندی هر انسانی، نقطه پایان می گذارد. تالش برای ختم ظلم و تقال برای حاکمیت 

قانون، از آرمان های است که ما برای آن می رزمیم. فرهنگ زور و بی عدالتی مانع استقرار یک نظام مردم ساالر و 

ور می شود. ما باید از فرصت ها برای تحکیم پایه های یک دولت مقتدر ملی با مد نظرداشت چالش های عدالت مح

موجود استفاده اعظمی را ببریم. برای این کار نیاز است تا نظر جمعی در مورد گرفته شود و برای تحقق این آرمان، 

 اتفاق نظر وجود داشته باشد.
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 گفتار نودو دوهم

انقالبی با توجه به نیاز های زمان تعیین می شود. تصمیم گیری های الزم که جز الزامات است، به  الزامات یک حرکت

اساس وحدت فکری و استراتیژیک صورت می گیرد. این مهم به تناسب متقضیات زمانی با توجه به انکشافات قابل توجه، 

شافات بیشتر بود، مسیر به جلو خواهد بود. اگر در عرصه مبارزه سیاسی و انقالبی میزان می شود. اگر سیر صعودی انک

مسیر برعکس بود، با توجه به اشتباهات و لغزش های گذشته، مسیر آینده به احتیاط کامل بازنگری شده و هدف های بعدی 

 .تعیین می گردد. این هم جز استراتیژی و تاکتیک یک مبارزه سالم سیاسی است

 

 گفتار نودو سوم

تراتیژیک و اراده عمل یک انقالبی جنبش با انقالبی، خودعامل مهم یک حرکت پر تاثیر است. وحدت فکری از بعد اس

شیوه تفکر و عمل، اگر در مبنا و ابتدای حرکت؛ با هم همسانی داشته باشند، خود عامل موفقیت خواهد بود که در این 

اگرچه ابهاماتی هم وجود داشته باشد؛ سیر رسیدن عرصه باید به واقعیت ها بیشتر اتکا شود تا به آرمان ها. این طرز تفکر 

 .به هدف را تسهیل بخشیده و از شکست های پیهم جلوگیری خواهد کرد

 

 گفتار نودو چهارم

میدانم که سیاست برای کسب قدرت، چهره خشن و بی رحم دارد که حقیقتا همانطور است. اما در مکتب فکری ما به نا 

برای بدست آوردن قدرت سیاسی موجه میدانیم. بعداز کسب قدرت سیاسی، محور سیاست چار چنین قانون و اصل را تنها 

 .گذاری های ما دفاع از انسانیت، سعادت پروری و حمایت از ستمدیده گان خواهد بود

 

 گفتار نودو پنجم

در روشنایی  قدرت برای رسیدن به سعادت، مشروع و مجاز است. اما مشروعیت برای کسب قدرت، جایز تر از آن است.

اصول و قواعد وضع شده؛ میتوان مشروعیت الزم را برای کسب قدرت بدست آورد. پس ما سیاست انسانی و اخالقی را 

 .بر گزیده ایم
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 گفتار نودو ششم

تجدید قوای نیروهای انقالبی باهم، تجدید میثاق ملت با انقالب است. میقاقی که وجه ملی دارد و گسست ناپذیر است. شکوه 

 .عظمت این میثاق به مثابه سند بزرگ تاریخی است و هر پاره آن جز تاریخ حساب می شود و

 

 گفتار نودو هفتم

تجدید پیمان برای آنهای مهم است که وحدت کلمه و حضور خود را در مبارزه انقالبی حفظ میکنند. تعهد درازمدت برای 

 . زجز الینفک محسوب می شوداینکه انقالب شود نیست بل برای تحقق آرمانهای انقالب نی

 

 گفتار نودو هشتم

مارا متهم به آرمانگرایی می کنند. می گویند بحث پدید آیی یک نظم ملی؛ فارغ از مرز های کاذب قوم و زبان، شبیه به 

زمان یک کابوس آرمانگرایانه است و این بحث را بیشتر به شکل تقلیل گرایانه آن مطرح میکنند تا کلی گرایانه. آیا گذر 

ثابت نساخته است که هدف دشمنان ما هم شکستاندن کمر این ملت است تا بنام این و آن وجه افتراق داشته باشیم و آنها از 

این وضعیت سود ببرند. آیا اگر متحد باشیم آرمانگرا می شویم؟ این آرمانگرایی تنها برای افغانها است و بس؟ آیا کشور 

  قوی برخوردار استند، آرمانگرا شدند؟ های همسایه که از وحدت و انسجام

 

 گفتار نودو نهم

نفس ها را در حصار های تعصب بند کرده اند و مدعای حقوقی هستند، نشاید رسم آن باشد تا تعصب و وجه افتراق را 

است.  برای ریشه کردن خود مان، تبر قرار داده بر فرق خود مان بکوبند. هرکی برای این تبر دسته شود سرمشار تاریخ

رنگ و بوی تعصب و نفاق زرد است و اما کجاست آن روح بزرگ اتفاق و اتحاد، تا دامنه های فراخش بر گستره زمان 

تعصب کور میکند و فاجعه می آفریند. این چنین ابله گری را نه تنها دشمنان  !چیره شود و دل از دل بی اتحادی کند

 .مسخره می کنند بل زمانه هم به آن می خندد
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 گفتار صدم

تاکتیک های مورد استفاده انقالبیون باید مبتنی بر استراتیژی های باشد که اصول و اهداف انقالب را محور قرار داده 

است. به کار بردن آگاهانه و درست روش های مبارزه، در درازمدت نتایج مبارزه را قابل مالحظه می سازد. یک 

م سیاست در امتحان، اشتباه کند که اشتبایش قابل جبران است. ولی یک دانشجوی سیاست ممکن است در بکار بردن عل

دانشجوی علم انقالب، اگر در بکار بردن روش های مبارزه که مبتنی بر استراتیژی است دچار اشتباه شود، نتیجه فاجعه 

 .بار خواهد بود

 

 گفتار صد ویکم

نا باشد. معلومات سطحی و غیر هضم شده از طرف فرد هر فرد انقالبی باید به اصول و روش های مبارزه انقالبی آش

انقالبی، باعث می شود تا روند مبارزه انقالبی به خطر بیفتد و صیقل آن کمرنگ شود. برنده گی مبارزه انقالبی در درک 

 .درست مفاهیم و داده های است که یک انقالبی آن را منحیث روش مبارزه انتخاب می میکند

 

 گفتار صدودوم

اینکه سالها منتظر فرصت بمانیم تا بهبود را در زنده گی خودمان لمس کنیم، بهتر است معیار های رسیدن به این بجای 

سعادت را به مالحظه گیریم. فرصت ها، در حقیقت هدیه های الهی اند که انسان ها را نصیب می شود. کسانی؛ خوبتر از 

ی چه باید از آن، استفاده کرد؟ آنهای که غافالنه در لفافه ای جبر فرصت ها استفاده میکنند که بدانند فرصت چیست و برا

زمان پیچیده اند، فرصت استفاده از فرصت ها را هرگز نخواهند داشت. جبر زمان انسان ها را کور رویداد های می سازد 

تا خود شکاری آن  که مستقیما به سرنوشت شان تعلق دارد. تا فرصت ها کشته شوند و ما قربانی آن شویم، بهتر است

 .باشیم. و اگرنه تا فرصتی دیگر، کجا ست آن دستی که توانایی استفاده از فرصت ها را داشته باشد

 

 گفتار صدوسوم

برای اینکه بدانیم برای چه می رزمیم باید بدانیم برای چه زنده ایم؟ نشاید رسمی حاکم شود که مردگان الگوی مردمان زنده 

زمین برای زیستن مضمونی نداشته باشند! نقش خودت را بازی کن بقیه، خود راه معمول را شوند و زنده های این سر

 .خواهد پیمود
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 گفتار صدو چهارم

درک این که کی هستی برای چه می رزمی؛ به خودت مربوط می شود. رسیدن به حقیقت کی بودن و چه باید کرد؛ الزام 

بخوانی. اگر نخواستی اجباری نیست. این است مسولیت من تا بنویسم مسولیت است تا درک شود. من برایت می نویسم تا 

 .برای هم میهنانم. گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان: ما را تمام لذت هستی به جستجوست

 گفتار صدوپنچم

 دستان پاک یک انقالبی، قلب پر از عشق و محبت برای وطن، اندیشه های ناب برای بر پایی نظام عدالت محور،

فرونشاندن قصر های ظلم و بی عدالتی، تهداب گذاری مکتب انسانیت، هموار ساختن فرش همگرایی ملی و .... را نباید 

از کتاب انقالب از یاد برد. تکامل شخصیت یک انقالبی هم به همین وجوهات ملزم است. پس برای چه تامل کرد تا 

 فرصت ها کشته شوند؟

 

 گفتار صدو ششم

تاریخ به گونه ای بوده است که ملتم دستان خود را به دورآفتاب کمربند کرده باشد تا دروازه های تردید قرن آیا واقعا مسیر 

را همواره بکوبد و مسیر سرفرازی در پیش گیرد؟ کجاست آن روح عظیم انقالبی تا این کوبیدن دروازه های تردید قرن را 

 ند؟شاهد باشد و آرمانهای بزرگ انقالبی را به کرسی نشا

 

 گفتار صدوهفتم

هیچ انقالبی ای، دوباره تولد نمی شود. این راه انقالبی ها است که برای نسل های پی در پی به میراث می ماند و باعث 

می شود تا کاروان انقالبی ها راکد نماند. آنچه امروز برای ما مشعل دار این راه است تفکرات و اندیشه های ناب انقالبی 

 ی های به ارث گرفته ایم که خود جز تاریخ شده اند اما خاطره های شان در ذهن ها خک شده استاست که از انقالب

 

 گفتار صدوهشتم

فاصله میان انسان های که برای عدالت می رزمند، فرسنگ ها است. اما روح انقالب با کرنش درونی آن برای همیشه در 

ی حق طلبانه اش برای سپیدی می رزمد و سینه سپر می کند. در این میان این طیفی از مردم زنده است. هر انقالبی، با ندا

نبرد سیاهی مغلوب تاریخ و سپیدی سرافراز خاطره ها است. اما کجاست آن روح عظیم انقالبی که سر این جنبش شود و 

 .می خوانیمبرای محو سیاهی قدم بردارد. این است رویای من برای آنچه که عدالت پروری عنوان می کنیم و انقالب 
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 گفتار صدونهم

زیاد نوشتیم و بسیار گلو پاره کردیم. اما کجاست آن ضمیر بیداری که این تپش قلب پر از احساسات پاک را درک کند و به 

 ندای آن لبیک گوید؟ نشاید روزی رسد که مردمان ابله سرقافله عوام شوند و رسم گیتی به انحراف کشانده شود

 

 گفتار صدو دهم

البی نیست، وجدانش خفته است. روزی میرسد که برای انقالبی بودن، قرعه کشی میشود ولی این افتخار نصیب آنکه انق

هر کی نمی شود. برای داشتن وجدان راحت و خدمت به میهن و مردم، باید انقالبی بود تا جامعه بی موازنه سرمایه داری 

مبدل ساخت. سرمایه را در راس همه کار ها قرار داده اند تا امروز را به یک جامعه با تعادل منطقی برای رفاه عمومی 

مردم باشند و جامعه را برای اهداف شخصی خود در قبضه داشته باشد. در این نوع نظام ها، معموال  سرمایه دار موالی

قدرت سیاسی هم مورثی است و اکثریت خاموش و بی سرمایه ) مردم بی سرمایه و قشر عادی جامعه(؛ محروم از آن اند. 

 حال باید انقالبی بود یا خیر؟؟؟

 

 گفتار صدو یازدهم

را حاکم سازیم.  دولت انقالبی صالحات قابل لمس را در جامعه خود در تمام عرصه ها بیاوریم، نیاز است تابرای اینکه ا 

نخواهد داشت. اصالحات باید جز برنامه انقالبی دولت باشد. زیرا  یبرای آوردن اصالحات وقت زیاد یقینا که دولت

 .انتظار مردم از دولت انقالبی آوردن فقط تغییرات است و بس

 

 گفتار صدو دوازدهم

برای اینکه صفی پرشود نباید صفوف دیگر را خالی کرد، بل باید صف با صف جنبش منسجم را شکل داد. اما دراین 

راستا ایدیولوژی نقش مهم را بازی میکند. در حقیقت ایده و فکر نوین انقالبی صفوف را از هم جدا می سازد. ارتجاعی با 

 .قرار گیرند. صف واحد انقالبی، نیاز اصلی این مبارزه استانقالبی نمیتوانند در یک صف 
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 گفتار صدو سیزدهم

امروز در عقب موتری، به خط درشت نوشته بودند "انقالب". فکر میکنم ایده انقالبی آهسته آهسته به دیگران سرایت کند 

و شور و حرارت بی شائبه دارد. پس هرکی و نظم انقالبی پدید آید. زنده گی واقعا زیر نام انقالبی زیستن، لذت بخش است 

 !باید انقالبی باشد تا لذت زیستن داند

 

 گفتار صدوچهاردهم

آنکه برای ملتش می رزمد باکی از مرگ و شکست ندارد. آنکه برای دیگران می رزمد هر لحظه از مرگ می هراسد و 

ان شدن است. برای دیگران رزمیدن، محو نام شرمساز تاریخ است و امیدی برای فردا ندارد. برای ملت رزمیدن، جاوید

 .خویش از صفحه تاریخ است

 

 گفتار صدوپانزدهم

اگر رهبر در یک روند انقالبی وجود نداشته باشد و سیر تکامل روند انقالبی، بدون رهبر، به پیش رود، نتایج حاصل از  

ور و نظارت به عملکرد های آن، نیاز به رهبر آن، انارشیزم زیر لوای انقالب است. هر روند تحول طلبی برای اجرای ام

دارد. این رهبر باید جریان انقالبی را به سمت مطلوب و اهداف از قبل تعیین شده ای انقالبی، هدایت کند و همگونی 

سازمانی بین اعضای جنبش انقالبی ایجاد کند. ایجاد همخوانی در نظریات بین اعضای جنبش انقالبی و دور ساختن فاصله 

ا در دیدگاه ها و نظریات اعضای سازمان، مایه موفقیت یک جریان انقالبی است. پس این بزرگترین وظیفه یک رهبر ه

 است تا به آن به جدید بپردازد.

 

 گفتار صدوشانزدهم

برای آنکه انقالبش عزیز و مبارزه اش باارزش بود قدرت سیاسی و پول معنی نمیدهد. اصل مبارزه ما هم همین است تا 

رای یک افغانستان سربلند و قدرتمند مبارزه کنیم و از هیچ مانع نهراسیم. پستی و بلندی این مبارزه نباید مانع رسیدن به ب

ال به نظر حنوت: اگرچه این امر برای کنون م !اهداف انقالبی ما شود. پس برای یک افغانستان قدرتمند و با عزت به پیش

و اراده قوی و با توکل به خداوند عزوجل به پیکار خستگی ناپذیر ما ادامه خواهیم میرسد ولی نا ممکن نیست. پس با عزم 

 .داد

 



35 

 

 گفتار صدوهفدهم

زمانی فرا می رسد که یک انقالبی برای دگرگونی روند نا متعادل و غیر منصفانه در جامعه، راهی جز دگرگونی انقالبی  

ها طوالنی است و برای کوتاه ساختن این راه، نیاز است تا جنبش نمی بیند. فرایند تغییر در جوامع دستخوش بحران، خیلی 

انقالبی، به اعتالی ذهنیت ها در خصوص روشن سازی، اذهان عامه بپردازد و وضع موجود را منشا نا بسامانی های فعلی 

نتایج حاصله از کار این در جامعه وانمود کند. ارتجاع موجود در جامعه برای اینکه این کار جنبش  انقالبی را کند بسازد و 

روند را غیر قابل محسوس نشان دهد، الزم می بیند تا عملیات سبوتاژی را راه اندازی کند و چالش های تازه ای فراروی 

کار این جریان خلق کند. اعتالی فرهنگ انقالبی و روشن سازی ذهنیت های مردم در جامعه، می توانند، چاره ای برای دفع 

 طرف جنبش انقالبی باشد.  این روند مخرب از

 

 گفتار صدوهژدهم

داشتن توانایی در درک ظریف ترین و حساس ترین واقعات زنده گی مستلزم بینش عمیق و صداقت قلبی است. وجوه های 

مختلف های زنده گی اعم از گرمی و سردی، آدمی را مجبورا به سوی باز بینی عملکرد های گذشته سوق می دهد. 

های گذشته، ما را کمک میکند تا به اصالح امور در آینده بپردازیم و مسلما بهبودی در کار ها را شاهد بازبینی عملکرد 

باشیم. توجیه ناکامی های گذشته ای مان مبنی بر دخالت عناصر بیرونی، ضعف قوی در عملکرد مارا نشان میدهد. 

ا بروز دادید. فقط لحظه های را که ناکامی را با فراموش کنید با کی ها مقابل شدید و چه نوع عملکرد ضعیف یا قوی ر

تلخی اش به تجربه گرفته اید، بگونه ای به یاد بیاورید که اثر بر عملکرد های آینده تان نداشته باشد. در حقیقت یاد دهانی و 

و کردار  یاد آوری شکست های مستمر تان؛ راه را برای مسیر راست بسوی موفقیت باز می کند. پس هرکی زاده افکار

 خودش است. هیچکس مسول نیست جز خودما

 

 گفتار صدو نزدهم

یک انقالبی برای اینکه مبارزه ایدیولوژیکش زیر سئوال نرود و مورد باز پرس قرار نگیرد، روح آشتی ناپذیری با طبقات  

ی طبقات حاکم که به متمول دارد و خود را حامی طبقات محروم در جامعه میداند. شرط مسامحه و تساهل در عملکرد ها

نحوی حامی طبقات ثروتمند هستند، به لحاظ واقعیت های عینی و ضرورت های زمان صورت می گیرد. استثمار طبقات 

شدت عمل آن محروم توسط طبقات متمول، موجب می شود تا فرایند انقالبی هر بیشتر شدت پیدا کند و نتایج حاصله آن از 

فورمول: سرمایه+سرمایه دار+ استثمارو ناخت بهتر سرمایه دار، قبالترسیم کرده ایم: بکاهد. ما این فورمول را برای ش

بهره کشی از زحمت مزد بر+ طبقات محروم و مزد بر+ روند تولید که به ضرر طبقات محروم است+ تشدید بحران های 

 و قانون جنگل طبقاتی و درز میان طبقات مختلف جامعه+ تقویت نظام سرمایه داری= به مرگ طبقه فقیر
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 گفتار صدوبیستم

خواست ها و مطالبات انقالبیون از روند انقالبی، تغییر در زنده گی مردم است. این تغییر ممکن در کوتاه مدت اتفاق نیفتد 

ولی برای آوردن تغییر در زنده گی مردم نیاز است تا یک روند تدریجی تغییر در حال شکل گیری باشد. پس چه عاملی 

تا میزان موفقیت در انقالب ها مشخص شود. میزان موفقیت انقالب ها بستگی به جو سیاسی دارد که تا چه مطرح است 

اندازه انقالبیون با افکار شان توانسته اند مردم را برای آوردن تغییر قانع بسازند و صفوف انقالبیون را قوی تر و منسجم 

با زیر مجموعه های دارد که شرایط مناسب ماقبل انقالب را پدید می  تر بسازند. این کار نیاز به رهبری کاریزماتیک توام

آورد و پیش زمینه ای می شود برای تحقق انقالب و آرمانهای آن پس انقالب راستین و ملی نیازمند فکری بکر و ملی 

 .است تا ریشه های قومی را بخشکاند

 

 گفتار صدو بیست و یکم

تقریبا به انسانهای خفته و بی مسولیت مبدل شده اند. میتوان گفت که نوع بی  مردم ما در اثر حوادث چهار دهه اخیر

تفاوتی در برابر مسایل سرنوشت ساز سیاسی که بستگی به آینده ما دارد به یک فرهنگ مبدل شده است. روند رو به رشد 

قدرت و ثروت که از عوامل مهم سرمایه داری لجام گسیخته و رشد روز افزون بی عدالتی اجتماعی در توزیع نا عادالنه 

انقالبات است، بالخره باید منجربه تحول عظیمی انقالبی شود. مردم دراین راستا میتوانند با توسل به بسیج همگانی و 

فکری واحد ملی دست به این بسیج بزنند. قدم دوم شکل گیری یک محوریت واحد با درنظرداشت های حساسیت های هم

شمول باشد. دادن احساس و فکر واحد ملی، مردم را تشویق به سهم گیری در این روند میکند. قومی است که باید همه 

رانش یک گروه خاص و یا در نظر نگرفتن گروه ها و طیف های سیاسی دیگر هم سبب تضعیف روند انقالبی می گردد. 

ر می خیزد مردم با اوست و او با پس عنصر مهم و سرنوشت ساز روند انقالبی، رهبر انقالبی است که از میان مردم ب

فکر انقالبی در ذهن تک تک از انقالبیون حک می شود و به فرهنگ روزگار مبدل می شود. هر طرف صحبت  ! مردم

از انقالب است و همه با اشتیاق کامل به دنبال اهداف انقالبی در آرزوی تکامل روند انقالبی هستند و با مرور زمان دولت 

ب اصلی شکل گیری این جریان است دست به پراگنده ساختن این نیروها می زند و از قدرت، فشار و حاکم که خود مسب

سرکوب در مقابل شان کار میگیرد. هر چه وسایل فشار و سرکوب شدید تر باشد روند انقالبی سریع تر تکامل می یابد. 

یدا میکنند و صف انقالبیون هر چه بیشتر استحکام اندیشه های باز و بیطرف عالقمندی به یکجا شدن با روند انقالبی را پ

 .می یابد و دولت حاکم در معرض سقوط قرار میگیرد
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 گفتار صدو بیست ودوم

به رسم انقالبی باید احترام گذاشت و از اندیشه های ناب انقالبی حمایت کرد. هر انقالبی خود سرمایه معنوی یک جامعه 

ه کردن بی عدالتی و مروج سازی احترام به انسانیت و انسان دوستی وسیله قرار دچار بحران است تا بیشتر برای ریش

گیرد. فکر انقالبی و نیاز داشتن یک نظم انقالبی زمانی محسوس است که همه چیز ختم تلقی شده و نیازی به تداوم حیات 

ند تا جامعه را از بحران نا امیدی به سیاسی دیده نمی شود. صفوف انقالبیون باید برای مداوای این نوع بیماری، چاره باش

سوی امیدواری وافر و بی حد وحصر قرار دهند. این وظیفه اصلی این خط فکری است تا پیامی برای نجات جامعه داشته 

 .باشند

 

 گفتار صدو بیست و سوم

ارز آن است. جوامع دچار بحران، سرطان درونی را تجربه میکنند. فضای آلوده و ملتهب سیاسی هم از خصوصیات ب

طبقه بندی های جامعه به اساس زبان، ثروت و قدرت آلوده سیاسی، نشانه های عمده دیگر آن است که به آسانی قابل 

تشخیص است. مردم آن به کرات دنبال لقمه نانی برای تجدید حیات شان اند. نبرد فقط سه وقت نان است تا مبادا از 

د هم؛ چون نان طبقه فقیر را درکنترول دارند، به خیر شان میدانند تا جهت گرسنگی مرگ سراغ شان بیاید. رهبران فاس

تحفظ قدرت سیاسی به هرج و مرج بیشتر ریشه بدهند. پس آرمان و انسان دوستی؛ جایش را به گرگ سری و بربریت 

ی میگیرد. رسم خسته میدهد و قانون جنگل حاکم می شود. این است جامعه ایده آلی سرمایه داری که میلیون انسان قربان

کنی که تجدید حیاتش بوسیله خودما، تضمین می شود و آخرش را نشانی نیست. ما خود دسته تبر نظام سرمایه داری شده 

 . ایم

 

 گفتار صدو بیست و چهارم

ر یک سازمان سیاسی از لحاظ ساختاری منسجم و منضبط و از لحاظ فکری ایدیولوژیک و متعهد باید راه های مختلف و د

 .عین زمان معقول را جهت پیشبرد اهداف سیاسی و رسیدن به قدرت سیاسی مطرح ساخته و مد نظر داشته باشد

 

 ؛تشکیالت سازمان است که حیات آن را تضمین میکند.بدون تشکیالت هیچ نوع سازمان سیاسی معنی نمیدهد- ۱
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خود تشکیالت باشد و حیات سیاسی سازمان سیاسی  این تشکیالت باید توام با زیر مجموعه های باشد که پشتبان اصلی- ۲

 ؛را زیرنام حزب و جنبش و... تضمین کند

 

قدرت باشند نه اعمال نفوذ. رهبریت دموکراتیک اصل اتکا ساختار  رهبران سازمان سیاسی حزبی باید در پی کسب- ۳

 ؛حزبی به تشکیالت باشد

 

 ؛باشد حزب باید در پی کسب قدرت با توسل به حمایت مردمی- ۴

 

 .این شرایط متضمن بلوغ سیاسی یک جریان سیاسی است تا آینده رسیدن آن به قدرت را تضمین کند

 

 گفتار صدوبیست و پنجم

 .یک سازمان سیاسی میتواند راه های مختلف درآمد اقتصادی و تمویلی داشته باشد

 

 منابع رسمی- ۱

 منابع غیر رسمی -۲ 

 

 منابع رسمی سازمان سیاسی- ۱

  منابع درونی سازمان از بابت حق العضویت اعضای به گونه سازمان های از طیف توده ایاول: 

دوم: هواداران و شرکت های خصوصی که منافع خود را در بقدرت رسیدن سازمان مذکور می بینند. این نوع از طیف 

 .سازمانی های سیاسی کادری است که فعال مود بازار است

 

 سیاسیمنابع غیر رسمی سازمان - ۲

 

 اول: اختالس های حزب در دوران تصدی قدرت سیاسی
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 دوم: فعالیت های تجاری در کنار فعالیت های سیاسی

 

 گفتار صدوبیست و ششم

 

برداشت های معقول در نحوه مبارزه، وافر اند. تبیین نظریه های مبارزه در قالب سازمان های بسیج شده ای ملی، روش 

شرایط بسیج شدن را به کرات به تفسیر و تبیین گرفته ایم؛ لذا ضرور نیست بازهم روی  مبارزه را هم پیشنهاد می کند.

جزئیات بپچیم. حرکت های سازمانی طیف مختلف از طراز نوین، پیشنهادات معقول را جهت پیشبرد امور سیاسی 

ه های مختلف قالب بندی می سازمانی، بعنوان کانون گرم مبارزه سیاسی مطرح میکند. ساختار سازمان های سیاسی به گون

 . شوند

 

 

 گفتار صدوبیست و هفتم 

نبرد سخت در میادین مبارزه انسانی، زمانی شروع می شود که انسان نه با ماحول بل باخودش و افکارش مشکل پیداکند. 

دیگران می  بسیاری بدون آنکه گذشته هیبتناک خود را صفحه شماری کنند و خجل درگاه تاریخ شوند؛ بی محاسبه به جان

افتند. شرط مردی هم قبول اشتباهات است که هیچ یکی از آن خالی نیست. ولی کو مردی که اشتباهش را بپذیرد و اظهار 

ندامت کند. ما بعنوان نسل جوان، گذشته روشن داریم و به آینده امیدوارانه تر می بینیم. ترس ما از قضاوت تلخ تاریخ 

را که سنگ خدمت به سینه میزدند، محکوم درگاه خودش می نماید. فرصت محاسبه است. آن قضاوتی مجموع از کسانی 

تاریخ با ما پسان تر مساعد می شود. بسیاری ها در هنگام محاسبه با تاریخ مهمان درگاه گور اند و از این امتحان محروم 

 می شوند. افسوس هیچ درسی از این گذر زمان گرفته نمی شود

 

 گفتار صدوبیست وهشتم

از هم گسیختگی و نا هنجاری نظم سازمانی، بطور عمیق و دنباله داردر جامعه ریشه دوانده است. نتیجه این روند غیر 

معمول در جامعه؛ سردرگمی در نظم سیاسی و نا امیدی نسبت به آینده است.پاسخ به هر سئوال و بحران برخاسته از آن؛ 

 .یک میان طبقات آسیب پذیر استنیازمند فکر و ایدیولوژی بکر و اتحاد ایدیولوژ
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رهبر توده ای انقالبی که از متن جامعه برخاسته باشد و درد و رنج های ملت را عمیقا احساس کند؛ بدون تعلل و تبانی با 

اختن نیروهای که ممکن در روند انقالبی مداخله کرده و تحرکاتی نیروهای مخرب ضد انقالب؛ فورا تالش برای فلج س

از خود نشان دهند؛ خواهند کرد. این عمل در واقع واکنشی در برابر هرنوع عمل ضد انقالبی محسوب تخریب کارانه 

خواهد شد. بدون شک بسیج انقالبی از مراحل دشوار روند انقالبی است که ممکن با موانع جدی روبرو شود. این روند در 

هنی برای استقرار یک نظام مردم ساالر ) نه شکل کلی خود بنام روند بسیج ملی برای پدید آیی یک سقف ملی و می

دموکراسی بل نظام واقعا مردمی( نامیده می شود که نیروهای همفکر را در یک جبهه ملی و فراگیر میهنی برای بر 

 .گرداندن نظم و ثبات در جامعه گرد خواهد آورد

 

 گفتار صدوبیست ونهم

های عمیق و گسترده سیاسی در جامعه شده و نتاقض فکری را  نبود مدیریت بحران در مواقع تشنج منجر به بروز شکاف

به میان می آورد.ضرورت اشد به اتحاد ایدیولوژیک برای درک ریشه یابی بحران موجود در جامعه؛ بیشتر از هر زمان 

توده ها دیگر محسوس است.اتحاد ایدیولوژیک میان طبقات آسیب پذیر نیاز مبرم است؛ تا از بروز اختالفات فکری میان 

موجودیت پارادوکس در میان افکار انقالبی برای اینکه انقالبی چگونه، چه زمان  .به سطح حد اقلی آن جلوگیری شود

وچرا تحقق پذیرشود؛ از عزم انقالبی ملی ما به حدقابل مالحظه ای می کاهد. پس فکر فعال نیاز است تا تناقضات فکری 

فکری و لفظی را برطرف ساخته و زمینه را برای تحقق یک انقالب ملی مهیا را مرفوع، فاصله ها را نزدیک و تشنجات 

 .سازد

 

 گفتار صدو سی ام

 دوچیز باید همواره تحت کنترول باشد:

 قدرت -۲سرمایه  -۱ 

سرمایه برای اینکه انسان را مغرور و مست می سازد نباید خود سر افزایش یابد. سرمایه دار برای اینکه نفع خود را 

 .ورد به هر وسیله ای متوسل می شود. سرمایه داری را نظام خون مکیدن انسان های فقیر لقب داده اندبدست آ

قدرت چون اساسا فاسد است و انسان را فاسد می سازد باید مهار و کنترول شود. قدرت را برای اینکه نیاز است تا 

زم قدرت را نباید فراموش کرد. فرد برای اینکه به کنترول شود باید اشخاص اهل در قبضه داشته باشند. نبود مدیریت ال

نیاز دارد تا قدرت بدست آورد. قدرت سرمایه را پدید و ازدیاد می بخشد. نیاز است تا فرد اینکه چرا و  سرمایه برسد؛

خود  روی چه هدفی قدرت را کسب کند و در اختیار داشته باشد؛ تعمق کند. اگر هدف دنیا و مسائل زود گذر باشد، قدرت
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آغاز و منشا زوال خواهد بود. اگر هدف آخرت و سعادت اخروی باشد؛ نیاز نیست تا کسی به اندازه ای قدرت کسب کند 

 .که کنترول آن مهار باشد. مطمئنا کسب قدرت روی چنین هدفی خیر و عافیت بدنبال دارد

 : نتیجه

را مشعر شود) یا خودش دزد بوده یا پدرش(. سرمایه سرمایه را نباید به گونه غیر عادالنه تقسیم کرد. که شعر مشهور 

انسان را اساسا بدگمان، بیگانه به خود و مغرور بار می آورد. قدرت انسان را اساسا ضعیف النفس و بی اعتبار و ظلم 

ن خواهد پیشه می سازد. نباید قدرت در دستان ناپاک اشخاص نا اهل و عقده یی بفیتد.ورنه نتیجه ظلم و تعدی در حق دیگرا

 .بود

 

 گفتار صدو سی و یکم

کتمان حقیقت و طرفداری از دروغ پرستی؛ شعور انسانی را شدیدا خدشه دار می سازد. فرش زیر پای دروغ گو همواره 

برای پیش خدمتی طرفداران نظام دروغ هموار است. در وااقع شرایط نبود زمینه های عینی تحکیم نظام صداقت و خدمت 

وغ پرستان را جمع می کند و گلیم ریشه دار مبتنی بر تزویر آن را بر می چیند. نقطه اخیر انقالب گار مردم، فرش در

انسانی هم دقیقا؛ اذعان این مسئله است. جامعه و جامعه باوری انسان های انقالبی، ریشه دار تاریخ کهن انسانی است که 

 .در صفحات تاریخ بشری آن به قلم زرین درج شده است

 

 دو سی و دومگفتار ص

  چرا سرمایه دشمن بشریت است؟

یک زمانی در یکی از جهانی بینی ها، سرمایه دار و سرمایه دشمن طبقه فقیر و تمام بشریت لقب گرفته بود. در آن زمان 

ه درک و بینش مردم از سرمایه جز چند زمیندار فاسد و کاسه لیس دربار نظام های شاهی چیزی بیش نبود. البته آنها اشتبا

هم نمی کردند. سرمایه اصلی در دست چند ملک بی رحم و بی دانش و چوپان منافع نظام شاهی فاسد بود. بعد برای این 

جه را بعوض اینکه اراده که این جهان بینی ها به پایه کمال بنیشند، تصور عمومی به برپایی یک انقالب کارگری شد. نتی

ان آورند و نظام سرخ خون های سرخ بیشتری ریخت. عدالت هم تامین نشد. عمومی تمثیل کند؛ تانک ها و توپ ها به مید

بی عدالتی ریشه دار شد و نتیجه اش امروز سرمایه داری فاسد، پوپنک زده ای بوی ناک است که سرمایه را در قالب 

رط مطرح جهانی بینی بشری برای جهان و مخصوصا کشور های عقب مانده ای چون افغانستان تحفه بدون قید و ش

میکنند. درک نا سالم و نا معقول از درد فقیر و کارگر بدون در نظر گرفتن اراده آنها برای بر پایی عدالت نقض عمده 

نظام چپی در افغانستان بود. حال سرمایه داری غرب هم قوت و اراده همگانی را که کامالبرای پیش خدمتی دالر داران به 

نمی گیرند و هم شرایط را برای یک فضا و جو بی روحیه فاقد ارزش های ملی گونه اغماض آمیز مسخ شده در نظر 
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هموار می سازند. سرمایه را برای اینکه فاسد نشود باید تزکیه کرد. یعنی پول معین و زاید آن را برای فقرا بخش کرد تا 

رایی غربی بر هم میخورد و نظام آنها هم از نعمات مادی دنیوی مستفید شوند. این است که تعادل میان سرمایه و دزد گ

 .اقتصادی با دستندرکاران آن، در راستای اصالح هرچه بیشتر آن سعی و تالش خواهند کرد

 

 گفتار صدو سی و سوم

نیازی به باز خوانی داستان غم انگیز کشورم نیست. شاید دردی را که من احساس می کنم، هر هموطنم به گونه خفته 

درد ها را که احساس میکند. سیر قهقرایی در تاریخ کشورم بازخوانی از داستانی غم انگیزی  احساس کنند. این کشور چه

است که فرصت های طالیی را از مردمان آن ربوده است. آرامش و صلح و همدیگر پذیری در این کشور به معمای چند 

به گونه واضح و صریح به تجربه بعدی مبدل گشته است. ناقوس خطر و قوس های معوج و کج روند ملت شدن را باید 

 !گرفته باشند

ترا دوست میدارم هموطنم و برای کشورم می بالم. اما افسوس که این کشور زیبا درد های دود آلود را به مشام می کشد. 

 !ورزیدزیبا وطنم که ما لیافت حفظ آن را نداریم. همواره در دام دیگرانت انداخته ایم. ترا باید دوست داشت و به ات عشق 

 

 گفتار صدو سی وچهارم

همه از توده ها حرف می زنند ولی هیچ یکی از درد توده احساسی ندارد. شاید درد که خود توده به درستی درکش نکرده 

باشند. ما چرا باید خادم توده ها باشیم؟ این سئوال را اکثریت باید از خود بکنند. باید خادم توده ها باشیم تا از قوت توده ها 

ضد نظام ها و افکار طاغوتی استفاده کرده بتوانیم. درد و یا مصیبتی که در یک زمان مخصوص،دامنگیر جوامع دچار  بر

بحران می شود؛ تنها حالل آن در زمان منحصر به خودش وجود دارد. توده ها خود قربانی اصلی این بحران هستند. مردم 

. به کرات مشاهده شده که زورمندان و رهبران خود نما تا زمانی از بیچاره و فقیر پامال اسپ های مست زورمندان هستند

مردمی بودن الف می زنند که منافع خود شان در خطر نباشد. اما با مجرد تشدید بحران با اسپ های مست و با پامال 

 کردن انسا نهای ضعیف، از صحنه غایب می شوند. دیگر نه رهبری وجود دارد و نه هم رهبری یی

 

 صدو سی وپنجم گفتار

جهت های پایدار ایدیولوژیک، منتج به نبوغ بلند سیاسی می شود. فکر بلند سیاسی را تنها اندیشمندان به بازار جدال های 

فکری عرضه نمی کنند؛ بلکه فکر بلند سیاسی زاده درک سالم وضعیت جاری در جامعه ای است که در آن انسان های 

یک انقالبی به گفته چه گوارا انقالبی قرن بیست در جای می باشد که به آن ضرورت  انقالبی و نخبه زنده گی می کنند.
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دارند. از طرف دیگر، اندیشه های سیاسی گوناگونی در مسیر زنده گی در مقابل انسان های کنجکاو قرار می گیرد. پس 

مشکالت آن زمان باشد. در ضمن  وظیفه یک انقالبی تنها انقالب کردن نیست بل تقویت افکار انقالبی ی است که حالل

 .انتخاب راهی درست و معقول خود انقالب فکری است

 

 گفتار صدو سی وششم

فرار از مشکالت زنده گی به معنی فرار از مرگ نیست. بل چند روزی در آسایش زیستن است. فکر همگانی بر این است 

ن راه اشتباه است و نباید اندیشه بر این باشد که ما جز که فرار به اروپا و دیگر قاره ها به معنی سعادت دائمی است. ای

کاروان هزاران بیچاره ای نیستم که سر به فنا میدهند و در این مرزوبوم خاک شان هر روز به مشام ما میرسد. کل نفس 

روان دیگر ذایقه الموت. مرگ سرحد نمی شناسد و هر کی را با پوره شدن معیاد می برد. پس تسلیم اراده الهی و جز کا

 !رفته گان

 !باید مبارزه کرد. مبارزه در نزد ما مفهوم خاص خودرا تداعی می کند

 

 

 گفتار صدو سی وهفتم

ظعیان و فوران احساسات ضد بی عدالتی، نمودار یک حرکت ملی است. احساساتی که از اندیشه های پر احساس 

ی آید، که فرق از خود و بیگانه دشوار است. یعنی وطندوستی ریشه می گیرند.بعضی اوقات شرایط به گونه ای پیش م

درشرایط حاضر، بزرگترین نبرد و پرمفهوم ترین  واضح نیست؛ کی ها به نفع جنبش انقالبی و کی به ضرر آن اند؟

مبارزه؛ مبارزه برای تقویت و اعتالی افکار همگانی و ترویج اندیشه های پاک وطندوستی است؛چیزیکه شاید در حال 

 .مفهوم جلوه نماید حاضر بی

 

 گفتار صدو سی ونهم

دینامیسم سیاسی، شعار انقالبی مروج و حرکت های انقالبی و عدالت طلبانه در دنیا، نشان از تهدید بزرگی در برابر نظم 

های ناکاره سیاسی مفلوج جهان دارد. سیر تاریخی این گونه حرکت ها؛ بسیار مقرون به سیر صعودی استحکام بسوی 

نده گی و اتحاد ایدیولوژیک میان جنبش های است که خط فکری واحد را در برابر بی عدالتی تعقیب میکنند. فکر خود بال

واحد در حقیقت، نقطه اوج تعالی یک جنبش با استحکام و پایه های ریشه داراز لحاظ حمایت مردمی خواهد بود، چیزیکه 

 .متاسفانه کمتر شاهد آن هستیم
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 گفتار صدو چهلم

راماتیک حکومت بعنوان مجری تحکیم ثبات و تطبیق قانون از لحاظ پاسخگویی و انجام مسولیت ها؛ در نظر افت د

شهروندان بی مثال بوده است. دولت های حامد کرزی و غنی هردو دنباله رو یک سیاست ناکام، بی دم و بی موازنه بوده 

، نظامی و ناکامی در امر تامین امنیت جان شهروندان اند. شرایط روبه وخامت و تیزی بحران اعم از اقتصادی، سیاسی

کشور، از هیبت و هیکل نظام سیاسی موجود بعنوان یک نظام مشروع و منتخب کاهیده است. فراموش نشود که هرروز با 

ی تمردان افغانستان، فاصله میان مردم و نظام شدیدا عمیق می شود. درز ها و شکاف هاهربی تفاوتی و سهل انگاری دول

موجود در ساختار جامعه به لحاظ نوعیت نظام، هم صالبت، استحکام و پایداری نظام را زیر سوال می برد و هم زمینه 

یک خیزش مردمی ) انقالب ملی( را مساعد می سازد. فقط نیاز است تا شعور اجتماعی کسب شده توسط مردم، تقویت و 

ویسنده گان، استادان پوهنتون ها و روشنفکران میتوانند در قالب یک تربیت شود. در این راستا نخبه گان، سیاستمدران، ن

تشکل سیاسی منضبط و منسجم از لحاظ ساختاری زیر سایه یک رهبری ملی با حفظ اتحاد ایدیولوژیک کار نمایند و کشور 

 .را از منجالب کنونی رهایی بخشند

 

 ار صدو چهل و یکمگفت

شه های خود را مولد ایدیولوژی میدانند سخنانی فراوانی به رشته تحریر آورده اند. در مذمت ایدیولوژی حتی آنهاییکه اندی

ان کرده است که طبقه کارگر خود را بی نیاز از آن میداند. در عنوعی آگاهی کاذب عنوان کرده و اذمارکس ایدیولوژی را 

ا به نظر ما ایدیولوژی نوعی از آگاهی ام.حقیقت ایدیولوژی به نظر مارکس نوعی از تفکری توام با توهم و ابهام است

جامع است که با استفاده از درک حقایق آن را در قالب فکری در می آورد. ایدیولوژی از ایده آل گرفته شده و به توصیف 

ای سیاسی می پردازد. ایدیولوژی در نهایت تجویزی است که نوع خاصی از نظم سیاسی را به حسب ارزش های پدیده ه

 .ه؛ پیشنهاد می کند. پس داشتن ایدیولوژی را یک امر حتمی برای پیکار نبرد انسانی میتوان عنوان کردپذیرفته شد

ایدیولوژی به نوبه خود؛ به خوب و بد، باز و بسته و رهایی بخش و سرکوب گر تقسیم می شود. ایدیولوژی از راست به 

 .میانه و چپ تقسیم می شود

 چپ -۳ میانه -۲راست  -۱

 کمونیسم -۲سوسیالیسم  -۱محافظه کاری لیبرالیسم  -۲ فاشیسم -۱
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 گفتار صدو چهل و دوم

اول: بهره مندی از  :یک تعدادی با این تفکرات به گونه ای کودکانه برخورد می کنند. شاید این مسئله دو علت داشته باشد

راد با بهره گیری و تکیه به سود نظام نعمات نظام سرمایه داری نامطلوب و زهر مقاتل برای جامعه ما. این قماش از اف

دوم: دانش کم و بینش نا مطلوب سیاسی را نمیتوان  .سرمایه داری، مخالفت خود را با هرگونه اقدام انقالبی اذعان میدارند

ی قالبی زمینه را برامستدل عقالنی رد اندیشه های انقالبی دانست. هر فکر مثبت، مخالفت منفی را بدنبال دارد. تفکر ان

 .ی در چارچوب اندیشه های مثبت مساعد می سازدنمبارزه عقال

 

 سوم گفتار صدو چهل و

یک اندیشه ای سالم و پر بار، خود یک اندیشه و فکر انقالبی است. تامل در باب اینکه آیا انقالبی بود یا خیر؟ بسیاری ها 

د کرد که درک وضعیت نا بسامان و نا را علی رغم درک وضعیت موجود در نیمه ای راه گذاشته است. فراموش نبای

مطلوب هر جامعه، مستلزم یک بینش روشنگرانه و واقع بین است. یک نکته را باید به خاطر سپرد که تربیت یک عنصر 

انقالبی یک کار دشوار و زمانگیر است. هرکی انقالبی نمی شود. یک عده مخصوص با درک حقایق، فکر میکنند که راه 

ب وجود ندارد. این تفکر این قماش از افراد را وامیدارد تا با استفاده از یک بینش انقالبی و میهن حل مساعد جز انقال

 .دوستانه، با تکیه به حقایق موجود پیکار انقالبی نمایند. شرط اصلی بینش انقالبی است تا فرد را انقالبی بسازد

 

 گفتار صدو چهل وچهارم

نی چیزی بیش نیست. این که شعار زیر نام جهانی سازی زیر رهبری امریکا جهانی سازی غرب؛ جز توهم و فریب همگا

و حامیان غربی اش، یک تصوری از آرمان شهر است؛ در آن شکی نیست. اما در حقیقت یک وعده تبلیغاتی بیش 

یزم هم نیست.چنین آرمان شهرهای پوزیتویستی، چیزی جز یک نظام سرکوبگر و خشونت گرا بیش نیستد. فاشیزم و کمون

نوعی جهانی سازی بودند. جهانی شدن را که امریکا شعار میدهد جز استعمار مبتنی بر زور و سرکوب نیست. تعداد 

 .قربانیان آن به مراتب بیشتر از کسانی است که از آن بهره می برند

 

 گفتار صدو چهل وپنجم

ین بحث به شکل عمومی هویت سیاسی ای بحران هویت موجب گرایش به ایدیولوژی می شود. هویت مورد نظر ما در ا

است که فرد را مجبور می سازد تا یا به دنبال هویت گذشته خود مشروط بر حفظ اصول و ارزش های اساسی برود و آن 
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را تعمیر کند و یا هم دست به ایجاد هویت جدید بزند و پیرو آن باشد. در واقع بحران هویت سردرگمی سیاسی را از لحاظ 

 .یاسی و فعالیت های مروبط به آن بوجود می آورداعتقادات س

 

 گفتار صدو چهل وششم

احساسات انقالبی به تنهایی تکافوی غنامندی جنبش انقالبی را نمی کند بل اتحاد ایدیولوژیک از لحاظ فکری و انسجام 

باور های اسالمی و ارگانیک از لحاظ ساختاری، جنبش انقالبی را نظام مند و برجسته می سازد.یک آرمان متکی بر 

ما هم اکنون با یک نوع اپورتونیزم  .رضامندی ارزش های مبتنی بر آن؛ جز الینفک مبارزه انقالبی مورد نظر ما است

تئوریک ریشه بریده در فعالیت های سیاسی مواجه هستیم، که این مسئله انقالبی کردن افراد جامعه را به کندی و دشواری 

 .مواجه می سازد

 

 و چهل وهفتمگفتار صد

فرهنگ انقالب، فرهنگ تکثیری و تقلیدی است. سرایت آن مزمن و اثرات آن ملموس است. شاید در ذهن بسیاری ها این 

سئوال خلق شود که این فرهنگ انقالب، مولد چیست؟ فرهنگ انقالب در حقیقت مولد فکر انقالبی است که فرد را از لحاظ 

ثنایی می سازد. غایت داشتن فکر انقالبی و فرهنگ انقالبی، اعتال به درجه خصوصیات و بر جستگی ها، محبوب و است

واالی انسانیت است که انسان های عدالت خواه و ضد استبداد را در تمام ادوار تاریخی راهنمون ساخته است. پس انقالب 

 .مولد فرهنگ انقالبی و فرهنگ انقالب مولد فکر انقالبی فرد انقالبی است

 

 چهل وهشتمگفتار صدو 

کوشش بی پایان برای رسیدن به یک آرمان پاک ، از آدمی ، چهره ماندگار می سازد. هر کی ماندگار تاریخ نمی شود. 

 .ماندگاری به بهای تامین آزادی بدست می آید. حتی ماندگار ترین چهره های تاریخ، نا ماندگار عصر خود اند

 

 گفتار صدو چهل ونهم

طلوب به خودی خود زمینه را برای انقالب مساعد می سازد. در حقیقت روند انقالبی با سرنگونی نظام نا کام و دولت نا م

قدرتی ضعیف و تحکیم قدرت مطلق تر تکمیل میگردد. تحکیم قدرت قوی از مرحله های اساسی نظم انقالبی است که 

 .مستلزم سعی و تالش بیشتر است
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 گفتار صدوپنجاهم

عادت شده است، آزادی مفهومی ندارد. شاید در خالل زمان و تجربیات حاصله، این موضوع  برای آنکه فرمانبری پیشه و

را همگان مشاهده کرده باشند که آزادی خواهی از چنگال دیگران،هزینه گرانی می طلبد. شاید این آزادی برای نجات از 

انقالبی را بیابی که گردن به  ارد. شاید کمترم عین خصوصیت را دنبرد انقالبی ه . شرور نفسانی باشد و یاهم یوغ بنده گی

انقیاد به دیگران گذاشته باشد. اگر مقید فرمان دیگران هم شده باشد خصوصیت انقالبی خود را باخته و رنگ بدل کرده 

 .است

 

 گفتار صدوپنجاویکم

ایت نباشد؛ پس انقالب به چه اگر بی عدالتی نباشد؛ اگر ظلم نباشد، اگر نظام ظالم مستقر نباشد و اگر حکمرانان بی کف

در حقیقت شالوده ی اصلی انقالب، همین ها اند که نسل ها را انقالبی می سازند و واکنش در برابر آن را، جز  معنی؟

جنبش انقالبی به خودی خود یک شبه شکل نمی گیرد، پیکار انقالبی ها هم برای نفی اعمال  !حتمی شخصیت انقالبی ها

. انقالبی ها نظام را می گذارند تا به منتهای بی کفایتی سوق شود تا خنجر آنها درست به گلویش غیر ملی شروع می شود

 !برسدو نفس خبیثه اش را خفه کند

 

 گفتار صدوپنجاودوم

خشم و نا رضایتی نسبت به نظام مستقر، از سالح های عمده انقالبیون است. نفس انقالب به آکسیجن واکنش و عمل 

موجود بسته است. در فرجام روند انقالبی همه چیز به روال عادی خود بر می گردد اما چیزی که  ناراضی ها از وضع

 .غیر قابل تغییر است؛ خشم مردم نسبت به بی عدالتی است

 

 گفتار صدوپنجاوسوم

اهد این تاریخ گذشته بشری شاهد و استدالل واقعی از پروژه های امپریالیستی قدرت های بزرگ داشته است. ما بارها ش

موارد بوده ایم که تطبیق و تعقیب پروژه های استعماری هزینه های بزرگی را در برداشته اند ولی نتایج شرمساری را 

نصیب نیروهای اشغال گر کرده است تجاوز به عراق و ویتنام توسط فرانسوی ها و آمریکایی ها، در الجزایر توسط 

افغانستان توسط بریتانیایی ها و شوروی و هم اکنون توسط ایاالت متحده،  فرانسوی ها، در آنگوال توسط پرتغالی ها، در



48 

 

ناب ناپذیر آن است، موجب دامن زدن به شورش و اشغال خارجی که بروز جنایت از سوی نیروهای اشغالگر قسمت اجت

رگون می سازد. تضعیف دولت کشور اشغال شده می شود. نظم اجتماعی را می شکناند و ساختار های جامعه را بکلی دگ

 .زیر بنا های اقتصادی را شدیدا آسیب می زند و وحدت و اتحاد ملت ها را به تحلیل می برد

ملت های هوشیار در این گیرو دار هوشیارانه و زیرکانه عمل می نمایند و موفق بدر می آیند ولی ملت های عقب مانده ای 

ل درگیری های فرسایشی و کمرشکنی بنام قوم و زبان می شوند. مثل افغانستان در تنور داغ تعصبات قومی و لسانی مشغو

نبود رهبریت ملی وواحد هم از مشخصه های بارز دیگر این بحران است که جز پالن های استعماری اجانب محسوب می 

 .شود

 

 گفتار صدوپنجاوچهارم

ی سازند. جالب است هر زمان با هرزمان؛ قهرمان خود را دارد. درحقیقت زمان و مشکالت آن است که قهرمانان را م

مشکالت خاص خودش و قهرمانان با سناریوی های جدید جسته جسته به دنبال هدف هستند تا آن را بدست بیاورند. ولی 

افسوس که گذر زمان قهرمان را پیش از رسیدن به هدف خلع نقش می کند. هر روز یک قهرمان می میرد و قهرمان 

کی آرزوی قهرمان شدن را دارد ولی از چالش های که یک قهرمان باید با آن مقابل شود، دیگری جایش را می گیرد. هر 

 !!!بیخبر است و الی هیچ کس آرزوی قهرمان شدن را نمی کرد

 

 گفتار صدوپنجاوپنجم

ای انسان های که به میهن عشق دارند، هرگز از فراز وفرود های زمان، مایوس نمی شوند. عشق به زنده گی و مبارزه بر

آن، فریاد های خفته ای هستند که هر انسان قادر به گفتن و شنیدن آن نیست. گذر زمان این فریاد ها را تازه کرده و 

 .انسانهای نوین با چالش های بکر را پدید می آورند

 

 گفتار صدوپنجاوششم

ت را پیش بین شده و به آدم های با قلب پاک و دل بزرگ، رویا های بزرگ دارند. از سختی ها نمی هراسند. مشکال

استقبال آن می روند. زنده گی را جز گذر زمان ومزرعه دنیای ابدی نمیدانند. به رویای های خود می اندیشند. فکر های 

 .بزرگی در سر دارند
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 گفتار صدوپنجاوهفتم

قرار گیرد. انقالب به  شرایط و اوضاع و احوال جامعه مستعد انقالب از عمده مسایلي است كه باید مورد توّجه و مطالعه

صورت ایده آل در مكان و زماني امكان موفّقّیت خواهد داشت كه شرایط دوقطبي بر جامعه حكم فرما باشد. شرایطي كه 

در آن، گروه هاي اجتماعي از سیستم سیاسي حاكم جدا شده و در مقابل آن ایستادگي كنند. چنین جامعه اي با نوعي دوآلیسم 

. ابتدا مشروعیّت و حقّانیت قدرت سیاسي مورد سؤال قرار مي گیرد و آن گاه قدرت سیاسي به دنبال قدرت مواجه مي گردد

ً دچار عجز مي شود. از طرف دیگر، نیروهاي اجتماعي كه اطمینان و قدرت  یأس و ناامیدي مردم از آن سیستم، تدریجا

ن مي شوند، در مقابل نظام حاكم قرار مي گیرند و به كافي به توانایي هاي خود پیدا مي كنند و از سیستم سیاسي روي گردا

تدریج شكاف میان قدرت سیاسي و قدرت اجتماعي به حدّي مي رسد كه ادامه چنان وضعي در جامعه، غیرقابل تحمل مي 

 .شود

 

 گفتار صدوپنجاوهشتم

را شدیدا می فشارد و نیروی من نمی توانم یک انقالبی نباشم. زجر عصر و جبران زمان آشینه پاشیل هر فرد با وجدان 

درونی وی را بیدار می سازد. قد علم کردن در برابر ناروایی های زمان، هر کی را انقالبی نمی سازد. انقالبی بودن سه 

 :خصلت عمده را طلب می کند که در شان هر کی نیست

 

 خصلت انقالبی -اول

 آگاهی انقالبی -دوم

 دانش انقالبی -سوم

 

 گفتار صدوپنجاونهم

حرکت انقالبی بایستی بسیار منضبط و متمرکز باشد تا بتواند کاروان انقالبی ها را رهنمونی کند. این حرکت به مثابه 

رهبری ایدیولوژیک نیازمند یک نبرد سازمند، منضبط، منسجم و غیر پراگنده؛ مسیر تقال را به جهت تکمیل آرمان های 

 .انقالب خواهد پیمود
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 گفتار صدوشصتم

شود. رخ اصلی انقالب هم همین است. فرض بر تر مییش میزان بی عدالتی و ظلم ، حس انقالب هر لحظه قوی با افزا

 . اینکه شرایط امروز یا فردا خوب خواهد شد؛ راه کاروان انقالبی ما را صد سال دور خواهد کرد

 

 گفتار صدو شصت و یکم

به حقایق  الزمی می بینیم تا  هر چه زود تر باید اده ایم؟ زیراچرا پیوستن به صف مبارزه انقالبی را در اولویت قرار د

در افق تازه ای  انقالبی شد و با این بازگشت ایدیولوژیک وارد عمل انقالبی شده و به صف مبارزه هخیر بتوان جامعه ما

الف نظر میان جنبش پیوست. باید دانست که هر جریانی در تالش است تا طرفداران خود را فزونی بخشد. در حالیکه اخت

یابی در اما تالش باید بر این باشد تا جبهه ای تازه از این جنبش های انقالبی برای کام ،پذیر استنا های انقالبی اجتناب 

 جمع کند. ،ید و طیف وسیعی از عدالت خواهان را بدور یک محور واحد ملیامر مبارزه انقالبی پدید آ

 

 گفتار صدوشصت و دوم

می گیرد؟ این مهم تاریخ قرار  جز یک انسان معمولی نیست که  ک انقالبی بر تاریخ چیست؟ آیا یک انقالبیتاثیر گذاری ی

کنند. مبارزین انقالبی را بخاطر جز مهم تاریخ می شمارند  ، پاسخ پیدا میادوال ها با درک ظریف و خود آگاهی خدادئس

بگذارند و زمینه تغییر و تحول عمیق و بنیادی را برای ایجاد شان، می توانند بر تاریخ اثر  یکه علی الرغم اندک شمار

تا فرهنگ معامله و معامله  ان بر آن بوده استو کوشش ند. مماشات را در این راه نپذیرفته اندآوریک جامعه مرفه پدید

 گری ریشه کن گردد.

 

 گفتار صدو شصت و سوم

جامعه و مردم است. اوست که با تحمل شاقه ترین کار ها  یک انقالبی کسی است که در هر موقعیتی حاضر به خدمت به

در تالش ایجاد تغییر هم در فکر و هم در عمل مردم عادی جامعه است. به همین لحاظ است که انقالبیون پیشکسوتان و 

سد و خود رهبران جامعه محسوب می شوند. انقالبیون اند که تالش میکنند تا جامعه درمانده و نا توان به خود کفایی بر

مالک دارایی اش شود. یک انقالبی است که با ماجراجویی های مصلحت آمیزش در صدد شکافتن جامعه ای ظلم پیشه 

است. بعد از مرگ انقالبی است که برای همیشه آرمان هایش به کرسی عمل می نشیند و در خاطره ها حک می شود. یک 

دل نسل های تازه برای تغییر جهان به کمک تمامی وسایل الزم جوانه انقالبی برای همیشۀ ایام، تبسم امیدی است که در 

 می زند.
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 گفتار صدو شصت و چهارم

در رویارویی ایدیولوژیک و فکری میان اقشار مختلف سیاسی جامعه که تالش دارند تا با تیوری های ورشکسته جنبش 

فریبانه خود را بر کافه ملت ها بقبوالنند، این  های انقالبی را از کسب قدرت منصرف سازند و نظریه جابرانه و عوام

اصل میتواند سر آغاز یک جدال فکری باشد که تیوری مبارزه انقالبی ما، نه تنها به تغییر فکری نیروهای سالم جامعه به 

 ست.نیز در سر خط کار قرار داده الحاظ تعمیر افکار و ایدیولوژی تاکید دارد بل مبارزه در برابر ضد انقالب را 

 

 گفتار صدوشصت و پنجم

در راستای مبارزه انقالبی یک پرسش اساسی پیش می آید که شرکت در قدرت در راستای کدام هدف؟ و به چه اساسی؟ و 

مهمتر از همه ایجاد و اساس گذاری کدام سیستم اجتماعی و سیاسی که بتواند نیازمندی های جامعه فقیر مارا مداوا کند و 

ه آن داشته باشد. آیا فدای دولت بود که توده های انقالبی را سرکوب می کند و در تالش حاکمیت پاسخ صریح و روشن ب

و یا اینکه از دولتی حمایت بر فقیران است؟ آیا از دولتی حمایت کرد که نمیتواند نیاز های اساسی جامعه را تامین کند؟ 

خص و قابل قبول برای همه طیف های انقالبی، است کرد که در تالش ایجاد یک سیستم منظم به اساس یک میکانیزم مش

زیر مجموعه های فکری انقالبی توده یی بیدار شوند و در این نبرد فکری و حق در پهلوی هم صفوف فشرده ای را برای 

 تکامل فرضیه های انقالب بسازند؟

 

 گفتار صدو شصت و ششم

رت است. پاسخ دراین مورد کامال روشن است زیرا نبرد معضل بزرگ در نبرد انقالبی، جلوگیری از فریفته شدن به قد

انقالبی هدف را تحقق جامعه آرمانی میداند که در آن قدرت را فقط وسیله ای برای تحقق آرمان ها میدانند. همچنان پاسخ 

لوگیری از ارائه کردن به این معضل بزرگ استراتیژیک نمیتواند بزودی ارائه گردد. ما تحکیم قدرت انقالبی را برای ج

فریفته شدن به قدرت خیلی اهمیت میدهیم. ما به نیکی میدانیم که در کارزار این نبرد انقالبی، نه تنها توده ها درگیر مسائل 

نهفته است  دارند. اما آنچه در زیر این میانواکاوی بیشتری برای کسب قدرت  ،حاد هستند بل سران نیز در گیرودار قدرت

 .و به آن پشت پاه زده می شود است که اکثرا از جانب کوردالن سیاه سنج نادیده گرفته می شودآرمان های انقالبی ما 
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 گفتار صدو شصت و هفتم

وظیفه نیروهای انقالبی است که شیوه مبارزه انقالبی را تابع شرایط و اوضاع و احوال انتخاب کند. توده ها را رهبری کند 

بی جلوگیری کند. بل باید توده ها را جمع و بسیج عمومی و سرتاسری نموده و آنها و از پراگنده شدن این طیف وسیع انقال

اکثریت خاموش را ظغیان گر بسازد، مشروط بر اینکه این سیر حرکت این را  به چشمه های جوشان انقالبی مبدل سازند.

الزم است تا چنین ساختاری با  جریان ها منحرف نشده و به قهقرا کشانیده نشود.برای اینکه چنین کاری صورت نگیرد،

زرنگی و نکته سنجی خاصی رویکار بیاید. اینجاست که ضرورت داشتن چنین ساختاری برای پیروزی نبرد انقالبی 

  الزمی و مبرم شمرده می شود.

 

 گفتار صدو شصت و هشتم

بش های انقالبی برای کسب قدرت مسئله اساسی در تحقق یک انقالبی ملی، تغییر کلی در جامعه انقالبی است.ولی نباید جن

به سازمان های اداری مبدل شوند و ساختار انقالبی را متالشی سازند. اما کمیته های دفاع از انقالب برای تضمین 

موثریت تصامیم شوراهای انقالبی که متشکل از نماینده گان اصلی طیف انقالبی است باید جایگاهش را داشته باشد. در این 

تر دقت به خرچ داد تا این کمیته های جای عناصر فرصت طلبی ضد مردمی نشوند. از گرفتاری ها و کشتار مورد باید بیش

های بی مورد برای حفظ حمایت عامه مردم خودداری صورت گیرد، تا این وجهه ملی انقالب و سازمانهای متحدش خدشه 

 نشده و زیر سئوال نرود.

 

 گفتار صدو شصت و نهم

ها در امر بسیج کارعمومی زیر فرمان شورای انقالبی،بسیار ارزنده و مهم است. باید در این راستا اشتراک فعال توده 

درتالش ایجاد تعادل میان این توده ها بود تا از رنجیده خاطر شدن شان جلوگیری کرد و صفوف انقالبیون را همچنان پر 

 نگهداشت.

 

 گفتار صدو هفتادم

ته است که تعریف ما از انقالب مرحله به مرحله چیست؟ آیا این درک درست که انقالب درک مسئله انقالب در این باب نهف

مرحله به مرحله جایگاهی در میان توده ها انقالبی ندارد و موجب ضیاع وقت می شود؟ آیا منطقی خواهد بود تا تصور شود 

 که انقالب میان تهی بروکراتها مایه شرمساری دیگرانقالبیون سربکف می شود؟
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 گفتار صدوهفتادویکم

آیا در مبارزه تیوریک فرق را میان تضاد اصلی و ثانوی گذاشته ایم؟ فرقی گذاشته ایم تا تضاد را به اول و ثانوی منقسم 

ساخته و حاصل برداشت آن را نمود ایدیولوژی مبارزه نماییم؟ تضاد درونی و عینی نمیتواند بدون از بین رفتن تضاد ثانوی 

د. این مسئله در آینده کمابیش نا معلومی به جلوی صحنه رانده می شود و تضاد ثانوی جایش را به تضاد یا ذهنی مجسم شو

 عینی و اصلی خالی خواهد کرد.

 

 گفتار صدوهفتادودوم

اگر عزمی برای برپایی انقالبی ملی دموکراتیک با رد ایده های لیبرالیستی وجود داشته باشد، نمیتوان انقالب رهایی بخش 

های مستضعف را جدا از مبارزه تیوریک انقالبی ما تصور کرد. تضاد فکری در مرحله ی از بین میرود که حقایق  خلق

مبرهن بواسطه تضاد های عینی و اصلی نمایان شود. تصور می شود که اکثریت توده های سرکوب شده برای اینکه در 

تا تضاد های عینی را به تضاد فکری مبدل سازند و لوای چهارچوب یک مبارزه تیوریک قابل توجه گرد آیند نیاز دارند 

مقاومت در برابر استثمار کننده و اندیش مندان سرمایه را بلند سازند، تا این مبارزه تیوریک متحقق اندیشه ی باشد که ناتوان 

 خود را از لحاظ فکر و ایدیولوژی قوی و پرقوت تر از زورمندان احساس کند. 

 

 ومگفتار صدوهفتادو س

در عدم موجودیت ایدیولوژی، جدیتی در امر مبارزه آیا سرشت انقالبی ما در فقدان ایدیولوژی انقالبی نمایان می شود؟ 

انقالبی وجود نداشته باشد، نتایج حاصله از این مبارزه سردرگمی و ابهام فکری خواهد بود. زیرا خلق های مبارز در 

دانند که نتیجه کار انقالبی شان چه بوده است؟ آیا تصور این نکته که نبرد انقالبی عرصه نبرد فکری و انقالبی نیازمندند تا ب

ما بدون نتیجه باقی بماند و نتایج آن ضرب صفر شود برای توده های پیرو انقالبی قابل قبول خواهد بود؟ این جواب را در 

 کرد.مکان خلوت و اتاق تحلیل و فکر میتواند با قانع کننده ترین پاسخ ارائه 

 

 گفتارصدو هفتادوچهارم

انقالبی که خاصیت نوسان بل دائمی داشته باشد، انقالب گفته نمی شود. خاصیت عبوری بودن روند انقالبی را نباید با 

خاصیت نوسان آن به اشتباه گرفت!  اصل عبوری بودن تنها زمانی در روند انقالبی مطرح است که برای حفظ دستاورد 

گذار از مرحله شدت و تشدد به مرحله سازش با گروه های روی بیاورد که به نحوی در تکوین مرام  های انقالب، نیاز به

 انقالبی همکار بوده اند.در اینجا بحث عبوری بودن تنها در نحوه سرکوب مطرح است نه عدول از مرام اساسی انقالب.
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 گفتارصدو هفتادوپنجم

یت انقالبی نخواهد داشت. این نوع تمایل زیرنام انقالب، یک انقالب با انقالبی که بصورت دائم روبه گسترش نباشد خاص

روحیه و خاصیت عقب گرد خواهد بود. رادیکالیزه شدن انقالب تنها از خاصیت عدم سازش آن با گروه های مخالف استنباط 

ن گفتار های انقالبی و تیوریک، نمی شود، بل تاثیر این رادیکالیزم باید در نحوه عملکرد انقالبیون مشهود بوده و در میدا

 مطرح بحث باشد. 

 

 گفتارصدو هفتادوششم

به اساس تیوری های از قبل طرح شده باید دانست که میزان سنجش کارایی و موثریت نظریه های انقالبی،زمانی می تواند 

به طرح مسائل بپردازد.  مالک بحث واقع شود که خود تیوری مطرح شده، متوازن و عادالنه بوده و به اساس اصل وجدانی

برای آنکه میزان موفقیت و یاعدم آن، صراحت داشته باشد باید دیده شود که زنجیرهای بی عدالتی و سرمایه داری تا کجا 

بهم پیوسته است؟ اگر این زنجیر ها به حدقابل توجه قوی و غیر قابل گسست باشد، برای گذار به مرحله ایده آل و اجتناب از 

لی بودن آن، انقالب را باید یک مرحله عدالت محور برای شکل دهی یک کانون عدالت خواهی و توازن غیر قابل عم

 محوری نام داد.

 

 گفتارصدو هفتادوهفتم

من بر یک مبارزه سالم و نظام مند سیاسی و انقالبی متعقد هستم. این مبارزه در شرایطی صورت می گیرد که جامعه از 

آشکار بیرون شده و شرایط به طرز قابل توجهی نگرانی افزا است. شرایط مبارزه سیاسی در  حالت نظام مندی آن به گونه

حالی مدنظر گرفته می شود که خود بعنوان پیش شرط مبارزه تیوریک برای به کرسی نشاندن اهداف از قبل تعیین شده، مهم 

فرد مبارز از تاریخ و سیاست عصر خود  تلقی می شود. درک واقعیت های عینی جامعه در شرایطی امکان پذیر است که

اگاهی نسبی داشته باشد. شرایط را باید به گونه تحلیل کند که بیشترین عینی و همخوانی را با اجزای مکمله این مبارزه 

 تیوریک داشته باشد.
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 گفتارصدو هفتادوهشتم

روشن برای مبارزه انقالبی میسر و مساعد در شرایطی که اختناق زیر نام دموکراسی وجود داشته باشد و فضای به گونه 

نباشد نباید الزامات و پیش شرط های مبارزه را از نظر انداخت.تحلیل وضعیت را باید به اساس واقعیت ها انجام داد. جامعه 

ایط که در آن قانون حاکم نیست و هرکس خودش امپراطور است نباید با جامعه سامان مند به اشتباه گرفت. در این گونه شر

بیشتر توجه عمومی برای دریافت لقمه نانی است که بدنبال آن سرگردان اند، در حالیکه نیاز زمان تغییر را نوید میدهد؛ 

اکثریت مردم این اصل مهم را فراموش کرده اند.  بازخوانی تاریخ و استنباط از تجربه های تلخ تاریخی این مهم را مشهود 

طوری پیش آمده است که هدف اصلی ضرورت به مهار بحران نپرداخته اند، بل شرایط می سازد که اکثریت مردم در موقع 

 که همانا تغییر است جایش را به موارد غیر ضروری و تغییر چهره ها خالی کرده است.

 

 گفتارصدو هفتادونهم

زه انقالبی که خود صدای نحس بی ثباتی و تامین تسلط بیگانگان بر میهن این اصل را الزمی می سازد که جز یک مبار

مستلزم یک بسیج عمومی در سطح کل ملت و راه اندازی یک جنبش قوی مردمی برای حاکمیت بر سرنوشت باشد، راهی 

دیگری وجود ندارد. بسیج مردمی که بارها از آن نام برده ایم، برای این مهم است که بدون حمایت و پشتیبانی مردمی، 

ندارد و در آینده هم وجود نخواهد داشت.  بسیجی که بر اساس یک ایده و مفکوره ملی  امکان هیچ گونه حرکت انقالبی وجود

صورت گیرد، این امکان را برای ما میدهد که به اساس یک نظریه واحد ملی حاکمیت ملی رابازخوانی کرده و سرشت 

 نند.فضای سیاسی را گونه ای تغییر دهیم تا همه مردم خودرا جز این حرکت انقالبی حساب ک

 

 گفتارصدوهشتادم

کادر های انقالبی باید به این مبارزه انقالبی طوری بچسپند که جز انقالب راهی دیگر بعنوان بدیل نداشته باشند.این کادر ها 

باید در مرحله تکوین انقالبی به گونه ای در سیستم ادغام شوند یک کاست ممتاز را برای تشکیل تیم متعهد و مستعد در 

نقالبی فراهم بسازند. کاستی که زمینه را برای تحقق آرمان های انقالبی مساعد می سازد. کاست بوجود آمده درون نظام ا

نباید به این تنها اکتفا کند که نظام انقالبی رویکار آمده و انقالبیون قادر شده اند تا سیستم را به گونۀ کامل تغییر دهند، بل 

 ود کیفیت در نحوه عرضه دهی سیاست های دولت انقالبی باشد.خواست ها و مطالبات عمده آنها باید بهب
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 گفتارصدوهشتادویکم

آیا یک انقالب ملی، در شرایط حاضر امکان دارد؟ جو موجود سیاسی، در چه وضعی تحلیل می شود؟ پیش شرط ها برای 

 تحقق چنین انقالبی، شامل کدام موارد می شوند؟

ی نیاز دارند که خود ضرورت نگارش کتاب حاضر را بدیهی می سازد. در ضمن  این سئواالت به پاسخ های قانع کننده

گرایش های موجود در عصر حاضر که من آن را عصر بدون ایدیولوژی می نامم، بر وفق مراد به جلو نمی رود. 

عال مبدل گشته و اکثریت توده های فعال و مستعد فعالیت انقالبی، به اساس تاثیرات و تبعات این عصر، به عناصر غیر ف

قابلیت تحرک آنها ضرب در صفر شده است. ما پیش فرض های را برای تحقق چنین انقالبی، مد نظر گرفته ایم. به این 

 سنجیده ایم که تحقق چنین انقالبی تحت کدام شرایط و با کدام الزامات، امکان پذیر است؟

به موارد ضروری جهت تحقق و اقناع توده ها برای  در این نبشته، تالش شده تا از حاشیه روی ها، محض پرداختن

برپایی یک انقالب ملی دموکراتیک، حتی االمکان جلوگیری صورت گیرد. تالش شود، تا با ارائه پاسخ های قانع کننده به 

ر به خواننده این کتاب، زمینه جذب آن به این تفکر انقالبی، مساعد گردد.زیرا هیچ تحلیل و نبشته ی در نفس خود قاد

قناعت دیگران نیست، بلکه سخنی چنین توانایی را دارد،که مملو از منطق و استدالل بوده و پایه های آن مبتنی بر واقعیت 

 های عینی جامعه استوار باشد. 

 

 گفتارصدوهشتادودوم

انکار از آن جز  تاکتیک ونحوه مبارزه انقالبی برای کامیابی حرکت های انقالبی، خیلی ها تاثیر گذار است، تا جاییکه

بدیهیات حساب می شود. در حقیقت تحقق چنین طرحی که یک انقالب ملی دموکراتیک مبتنی بر ارزش های اسالمی را 

نوید میدهد، در صورتی امکان پذیر است که بر وفق عینیات و حقایق موجود در جامعه، استوار باشد. همچنان، تحلیل های 

ای انقالبی، این نکته را بخوبی می نمایاند که مبارزه انقالبی بدون تاکتیک های که برخاسته از نتیجه ی تاریخی جنبش ه

در چهارچوب تیوری های انقالبی، گنجانیده نشده باشد، نتیجه ای در قبال نخواهد داشت و حاصل کار آن، ضرب صفر 

 است. 

طابق شعار و عمل در یک کالبد واحد، در عین حال، نبرد انقالبی، زمانی به یک امر سرنوشت ساز مبدل می شود که ت 

بوضاحت قابل مشاهده باشد. در این صورت، پراتیک مبتنی بر تیوری در صورت تطابق با نتیجه ای مطلوب، همراه 

خواهد بود. برای این به این امر عمیقا متعقد هستیم. در حال حاضر و بعد از یک سری تفکر و تعمق در باب سیر تاریخی 

ی، این اصل بر جسته می شود، که جنبش های انقالبی با مولفه های بهم پیوسته و بدون گسست) تیوری حرکت های انقالب

و پراتیک( به موفقیت در این نبرد، دست یافته اند که کماکان، وضع موجود چنین اصلی را بدون مهابا الزامی ساخته و 

 هردو را در یک پله ترازو قرار میدهد.
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 گفتارصدوهشتادوسوم

ا گفته های وجود دارد که در دموکراسی مردم برای خودش قانون می سازد. این مغالطۀ بزرگی است که مردم را با آن ظاهر

فریفته اند. در هیچ دموکراسی دنیا مردم برای خودش قانون نساخته است، بلکه گروه حاکم در همه جا، صاحب حکومت 

دموکراسی که مانند سوسیالیزم میلیون انسان قربانی گرفت، خود به  بوده و این گفته ها فقط در حدود تخیل باقی می ماند.

دکتاتوری و به  مضحکه ای مبدل شده است. سوسیالیزم آشکارا از دکتاتوری پرولتاریا حرف می زد؛ ولی دموکراسی که

به خاطر تحکیم  در سراسر جهان تن کرسی نشاندن حرف ها را از راه زور و اکراه مردود می شمارد؛ چرا ساالنه هزاران

این دموکراسی گندیده شده جان میدهند. عراق، سوریه، لیبیا، مصر، یمن، تونس و ..... نمونه های خوبی برای جایگزینی 

دموکراسی با نظام های اولی آنها بوده اند. اگر قبال در این کشور ها دکتاتور ها حکومت میکردند و استبداد روا میداشتند، از 

و تنظیم نظم و حاکمیت آهنین بهره داشتند. حال چه دارند؟ کشتار، قتل، بی رحمی و هزاران فجایع که  اداره سالم مملکت

قصد من دفاع و ستودن نظام های دکتاتوری نیست ولی هر جامعه برای  .تاریخ استبداد و دکتاتوری آن را شاهد نبوده است

د. حال سوالی پیش می آید که افغانستان دموکراسی را به تنظیم خویش، نیاز به نوع نظام مطابق به شرایط زمان را دار

هردو در این کشور صادق اند. نتیجه کار سیزده ساله کاروان دموکراسی که جلو  مسخره گرفته یا دموکراسی افغانستان را؟

ر نظرداشت آن به دست غرب بوده؛ بی نظمی فعلی کشور بوده است. تنها یک حاکمیت آهنین می تواند افغانستان را با د

محدودیت ها در بحث تشکیل یک نظام قابل قبول برای همه گان که در آن قانون و در نفس پاک بودن معیار بوده باشد؛ اداره 

 .کند

 

 گفتارصدوهشتادوچهارم

 برای بسیج سیاسی، نیاز است تا اهل جذب باشیم. نیاز است تا اکثریت را برای انقالب بسیج کنیم و درون ساختار انقالبی

بسازیم، اما نباید اهل تسامح در اصول باشیم. نیاز است تا اصول را برای حفظ ساختار انقالبی، محفوظ از تصرف و 

 تسامح نگهداریم

 

 گفتارصدوهشتادوپنجم

انقالب را مردم می کنند. زیرا در این روند اهدافی؛ همچو طلب حق عامه، مد نظر است. مردم تصمیم می گیرند، چرا باید 

کنند. مطمئنا برای این کار، دالیلی هم وجود دارد. پس سردمداران بی خبر از قوت مردم، تا آخرین لحظه ،از این انقالب 

 .قوت مردمی بی خبر اند و در فکر فریب آنها اند. چون این قدرت مردمی را به محاسبه نگرفته اند
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 گفتارصدوهشتادوششم

حفظ اصول است. اگر اصول حفظ باشد و خط فاصل هم در این میان  خط فاصل میان یک انقالبی بسیج شده و غیر آن، در

 :یک حرکت منسجم انقالبی سه مشخصه دارد .مراعت شود، نبرد انقالبی به پیروزی رسیده است

 

 .اول: از لحاظ ساختاری منسجم. دوم: از لحاظ رفتاری و کنشی منضبط. سوم: از لحاظ آرمانی متعهد است

تعهد قوی مبنی بر تحقق آرمان های انقالب، شکل می دهد. این واحد با تمرکز روی واقعیت ها واحد اصلی این حرکت را 

 .و با در نظرداشت محدودیت ها، به طراحی ایده ها می پردازد

 

 گفتارصدوهشتادوهفتم

. وجوه مشترک میان انقالبیون و تعیین خط مش مشخص جهت پیکار انقالبی؛ زمینه ها و بستر های مشخص می طلبد

هدف مشترک و وجه متمایز میان هر انقالبی با غیر آن، باعث می شود تا اکثریت با یک محور واحد ملی گرد بیایند. 

هدف و وسیله، هردو در تعیین خط مش انقالبی مهم است. نص واحد میان افکار انقالبی و اندیشه های همسو با آن، وجه 

مخالف اندیشه های انقالبی هستیم. ترسیم چهره کاذب و وارونه جلوه  منحصر به فرد یک انقالبی است. ما با کدام دلیل

عناصر مرتجع است و نباید به انقالبیون نسبت داده شود. نمی شود  دادن واقعیت ها در مورد انقالب، کار انقالبیون نه؛ بل

با وجود مشکالت پیشرو در  من !با یک انقالب ناکام و بی ثمر سائر انقالب ها را از نظر انداخت و به آن دست رد زد

چون انقالب تغییر می آورد، فکر مردم را  کشورم، انقالب را خوبترین گزینه برای تغییر وضعیت میدانم. می دانید چرا؟

تازه می سازد، رهبری واحد ملی شکل می گیرد. مردم و کشور صاحب پیدامی کنند، دشمنان نابود و دوستان افزون می 

دفاع از انقالب هر چه فشرده تر می شود. وحدت ملی تحقق پیداکرده و زمینه همدیگر پذیری  شوند. خطوط انقالبی و

 بوجود می آید. کشور باصلح همگام شده و آرامش جز زنده گی مردم می شود. پس چرا نباید انقالب کرد؟

 

 گفتارصدوهشتادوهشتم

روحیه در برابر ضد انقالب مبارزه کند و ضعف های  مبارزه انقالبی به حزب پیشتاز انقالبی نیرو و قوت می بخشد تا با

درون حزبی را، بر طرف سازد. در عین حال، پراگنده گی و ابهام در اهداف استراتیژیک و درون سازمانی حزب 

انقالبی، ناشی ازعدم درک درست و پایه یی ایده ها و تفکرات انقالبی است که کاروان انقالبیون را به سیر قهقهرایی سوق 

 .ی کندم
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 گفتارصدوهشتادونهم

تضاد عمیق میان طیف های مختلف سیاسی جامعه، ناشی از موجودیت پایه های طبقاتی است. موجودیت پایه های طبقاتی، 

نیروهای جامعه را به طیف های مختلف سیاسی، قبال تقسیم کرده است، اما تقسیم این گروه ها در کارزار مبارزه ی 

د. در عین زمان، نیروهای اصلی این مبارزه طبقاتی طیف های مختلف سیاسی اند که عمال انقالبی عمال آغاز می شو

 .درمیادین نبرد انقالبی در برابر هم قرار می گیرند

 

 گفتارصدونودم

شعار میدهند، انقالب راه حل نیست. راست می گویند چون اینان از عدم موجودیت دولت بی خبر اند. استثمار شخصی و 

مه مردمی، تقویت بی رویه سکتور خصوصی و سرکوب بیرحمانه نهاد دولتی برای عدم رشد، نشانه های از فردی بر عا

بی خبری مردم است. آنگاه است که انقالب را غیر ضروری می بینند. اگر دولتی نبود، من و تو هم باالی سکتور 

 . خصوصی و افراد حق نداریم

 گفتارصدونودویکم

 انقالب اند؟چرا بعضی ها مخالف واژه 

 :این امر از دو منبع ریشه می گیرد

 

 :اول

درک پائین از ماهیت انقالب، باعث می شود تا با انقالب و نام آن مخالف باشیم. ما متاسفانه با فرهنگ انقالب و انقالبی 

اریخچه انقالب بودن سخت نا آشنا هستیم. این امر ناشی از عدم مطالعه درست و نا آشنا بودن با کتاب های مربوط به ت

است. فکر نو و طرح نو با تمام خوبی های آن همواره با مخالفت مواجه بوده است. فقط با چند کلمه قناعت ما فراهم می 

ی آیند؛ جوان نه بل کهن ساالنی شود. فکر میکنم جوانان که بافرهنگ انقالب نا آشنا هستند و با آن از در مخالفت پیش م

هنی و انجماد فکری مواجه هستند. این مرض اگر در جوانی معالجه قرار نگیرد در پیری کاک ذهستند که به مرض اصط

 .اثرات ناگوار بر روان آنها خواهد داشت

 

 :دوم

پیروی از غرب نا توان در مهار چالش های درونی اش؛ جوانان مارا به این سر حد کشانده است. بسیاری ها فکر میکنند 
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دارد و آن راه را غرب گرایی می پندارند. غافل از این که انقالب خود بدیل است و بدیل  راه بدیل بدون انقالب هم وجود

دیگری نمی شناسد. من شخصا با افرادی از نسل جوان مواجه می شوم که مخالف واژه انقالب هستند. فکر میکنند مسامحه 

نقالب است. غافل از اینکه جوان که از ابتدا و تساهل در باره دید گاه های غیر انقالبی و غرب زده، بدیل مناسب برای ا

زنده گی تسلیم این حرف های پوچ شود؛ باید تا آخر غالم باقی بماند. من با تمام افکار جوان و انقالبی آشنا، دوست و هم 

ف از کالم هستم ولی با ارتجاعیون و جوانان مرتجع که مخالف انقالب من هستند، آشتی نا پذیر بوده و سازش با این طی

 .افراد جامعه را خیانت به مردم تلقی میکنم

 

 گفتارصدونودودوم

یک بسیجی بر عوامل مختلفی از قبیل وسایل اجبار و سرکوب نظام مستقر تمرکز دارد و شرایط عینی یک بسیج کالن ملی 

 .ترا در همین چهارچوب می سنجد. تا این مولفه جدی گرفته نشود امکان بسیج سیاسی وجود نخواهد داش

 

 گفتارصدونودوسوم

چهره های کاذب و ترسیم شده ی انقالب مبنی بر خشونت و عدم تساهل دردید گاه ها به مثابه مقوله ای که رکن اساسی آن 

باهم پیوسته و ارگانیگ ستون های اصلی قدرت تشکیل میدهد، چنان در باور ها نشسته  را سرنگونی کامل نظم و دانه های

به سختی پیرو و عالقمند انقالب می شوند و حاضر می شوند حتی در موارد روشن وواضح از  است که بسیاری از مردم

بنا با توجه به موارد باال مشکل خواهد بودتا باور شود که انقالب ها نظیر سکوت های  .درک ماهیت انقالب طفره روند

ق می سازیم؟ انقالب ما رخ ملی و فراگیر مرگبار برای، جوامع ضروری جلوه میکنند. اما ما کدام نوع انقالب را متحق

خواهد داشت. کسب آرای کلی و جلب اعتماد مردم از پایه های اصلی این انقالب خواهد بود. انقالب بی نظیر تاریخی که 

سرنوشت ملت به آن پیوند عمیق و نا گسستنی دارد؛ موجب می شود که اکثریت مردم با بی توجهی به عوامل گذرا و 

یروی از انقالب بپردازند. نفس انقالب ما هم پیوسته به این باور استوار است که بدون تغییر هیچ راهی بدیلی مقطعی به پ

وجود ندارد. تامل در باب اندیشیدن به مرحله های بعدی انقالب و ترسیم خطوط اساسی انقالب و ناگفته های آن؛ موجب آن 

 .می شود که به پایه های اصلی آن پرداخته شود

 

 تارصدونودوچهارمگف

 ؟؟برای یک انقالبی ایدیولوژی چه نقشی دارد؟
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راه را برایش روشن می کند. وقایع را بوی شرح می دهد. تمام تحرکات انقالبی اش را در یک کالبد واحد می گنجاند و به 

 .حصور می سازدآن نظم می دهد. و بالخره، اردوگاه واحد انقالبی را بوجود می آورد و انسان انقالبی را با آن م

 

 گفتارصدونودوپنجم

 برای یک انقالبی چه کاری مقدم است؟؟؟

یک انقالبی، جبران خشم، نارضایتی، عصانیت و مایوسی از بحران فراگیر در جامعه را در سرخط کار خود قرار می 

دیولوژی واحد، نماد کلی یک دهد. مردم را ترغیب می کند تا به اردوگاه واحد انقالب بپیوندند. شعار واحد، بیرق واحد و ای

 .جنبش مردمی انقالبی است که همه را در محور خود جذب می کند

 

 گفتارصدونودوششم

یک انقالبی را نمی توان با زور تسلیم نمود. انقالبی ای که واقعا با اندیشه انقالب مجهز باشد و عزم و اراده محکم برای 

هیچ زوری نمی شود. فکر انقالبی در حقیقت این عمل می شود که یک  برپایی انقالب داشته باشد، به هیچ صورت تسلیم

انقالبی تسلیم زورمندان بی صفت شود. فکر یک انقالبی، رفیق همیشه او است و وی را برای رسیدن به اهدافش در سایه 

انقالب در وی مرده ایدیولوژی کمک می کند. فکر یک انقالبی زمانی وی را رها خواهد کرد که اندیشه انقالب و برپایی 

 باشد.

 

 گفتارصدونودوهفتم

شهرت معنوی یک انقالبی و تعهدش برای برپایی عدالت است. تا این امر تحقق نیابد، کار یک انقالبی تمام نشده است.  

یری امری به خاک و زمین افتاده اند زیرا آنها در متحقق ساختن چنین امر خط بسیاری از مبارزان انقالبی برای تحقق چنین

هیچ تردیدی بخود راه نمیدادند. در حقیقت اخالق اجتماعی یک انقالبی، برنامه راه یک جنبش انقالبی است که مشعلدار 

 راهی هزاران پیرو این جنبش قرار می گیرد.

 

 گفتارصدونودوهشتم
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مظهر یک انقالبی واقعی، یک انقالبی بمثابه سمبل مبارزه و ایستاده گی در برابر ظلم پیشه گان قرار می گیرد. در واقع 

روح ایستاده گی و مقاومتی است که در الیه های افکار و اخالق سیاسی وی نهفته است. یک انقالبی، قیام برضد ظالم را 

همواره وظیفه نا گسست خود می داندو الینقطع به آن وفادار است. طغیان علیه بی عدالتی اجتماعی، رشد روز افزون 

ته، مبارزه خستگی نا پذیر بر علیه نظم موجود و بی ریشه از لحاظ حمایت توده های مردم و سرمایه داری لجام گسیخ

 خواست های عمیق برای بر پایی تعادل در رفتار و روابط انسانی در جامعه، اساس مبارزه یک انقالبی مبارز را می سازد.

 

 گفتارصدونودونهم

ماهیت نظام ضد انسانی سرمایه داری برسند، انسانهای ساده ی بودند اما انسان های انقالبی پیش از اینکه به در ک سالم از 

فداکاری، شهامت و همت انقالبی شان، انها را از میسر سابق جدا کرده و مجزا از انسان های این عصر قرار داد. آنها را به 

این جهت است که نمی توان به هیچ  میدان مبارزه سوق کرد و از آن روح خستگی نا پذیر و مبارز تسلیم نا پذیر ساخت. از

 روی، مشروعیت اخالقی و سیاسی شان را در مبارزه علیه بی عدالتی و ظلم مورد سئوال قرار داد.

 

 گفتار دوصدم

تاریخ مبارزه انسانی در مسیر تکامل روند های انقالبی یک نکته را بخوبی برجسته می سازد که نداهای تسلیم نا پذیر یک  

در حقیقت چنین فراخوانی یک خواست  های مستحکم  ددمنشان ظالم و ضد انقالب را به لرزه در آورده است.انقالبی، تخت 

ابتدایی و آرمانی نبود که زحمات نسل گذشته را به هدر دهد، بل خواست اصلی یک مبارز انقالبی، تحقق همه آن چیز های 

ه های جدید مبارزه انقالبی، راه را برای پرریشه شدن نظریه بود که تبلیغش در آن زمان حتمی پنداشته می شد. گشودن جبه

 های انقالبی در میان ملت های باز کرد که خواب آزادی را در سر می پروراندند.



63 

 

 


