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...افغانستان الگوي دموکراسي امريکائي " نقد گذرائي  از کتاب   

 تسليم طلبي پارلمانتاريستي

 يک نظر اجمالي

 

کتابي )  "  از تحميل تروريزم تاصدوردموکراسي( افغانستان الگوي دموکراسي امريکائي 
گفته شده است که از  ١٣٨۴تاريخ چاپ کتاب  سال . است که به تازگي منتشر شده است 

. و " نگارنده کتاب فردي با نام اصلي يا مستعار . قرار معلوم بايد اوائل همين سال باشد 
اداره دار النشر " نمايانده شده است و ناشر آن نيز يک اداره نشراتي نا شناخته بنام " آئيژ 

ولي به نظر مي رسد که اين مسئوليت گيري فردي در نگارش کتاب و " .  افغانستان 
، بکار گيري يک نوع " کتاب " ي نشراتي اداره نشراتي نا شناخته در نشرمسئوليت گير

در داخل " کتاب . " در بيان نظرات و مواضع يک گروه سياسي است " هوشيارانه " تاکتيک 
کشور و همچنان در خارج از کشور پخش شده و بمثابه اعالم مواضع بخشي از بقية الجيش 

بطور مشخص اين کتاب به عنوان اعالم مواضع ، . است مطرح شده " ساما " سازمان  منحله 
توسط يکي از رهبران قبلي سازمان مذکور اينجا و آنجا توزيع شده و از محتويات آن دفاع 

در واقع نقد نظرات و مواضع گروه مذکور " کتاب " از اين جهت نقد . به عمل آمده است 
  .است و نه نقد نظرات و مواضع يک فرد 

صفحه به نگارش در آمده و متن  ٢٣١در ... " نستان الگوي دموکراسي امريکائي افغا" کتاب 
 : آن تحت عناوين ذيل بيان گرديده است 
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:پيشگفتا ر  

:نقش امريکا در تجاوز شوروي به افغانستان   
:و گاز و راه ترانزيت کاال افغانستان معبر عبور پايپ الين نفت   

: امريکا سازنده طالبان و بن الدن   
:انتخاب مرگ و نابودي يا پذيرش تجاوز   

:اهداف اقتصادي و سياسي امريکا در منطقه   

:انتقال بحران مزمن اقتصادي امريکا به بيرون   
: توجيه گران تجاوز   

:کمک يا غارت و چپاول   
: همسوئي اصولي و تقابل جناحي   

:زسازي ويرانگرانه با  
: بهره گيري از مواد مخدر   

:کشت جايگزين ترياک   
:از تجاوز خونين تا نمايش مسخره   

:جلسه ي بن و نيرنگ هاي سياسي ديپلماتيک   
: ترکيب و عملکرد حکومت موقت   

: لويه جرگه اضطراري و حکومت انتقالي   
:لويه جرگه قانون اساسي و قانون اساسي آن   

: انتخابات   

: اجتماعي  –وضعيت نيروهاي سياسي   
:چه ميتوان کرد   

حاوي انحرافات و تسليم طلبي هاي طبقاتي و ملي زيادي است ، انحرافات و " کتاب "  
ولي رويهمرفته ظاهرا . تسليم طلبي هائيکه در تمامي بخش هاي آن خود را نشان مي دهد 

، بخش هاي ديگر آن نظرات و چنين به نظر مي رسد که به استثناي چهار بخش آخر کتاب 
مواضعي را مطرح مي نمايد که حد اقل تسليم طلبي هاي آشکار بخش هاي ديگر بقية 

" کتاب "حتي با يک مطالعه سرسري و اوليه . الجيش سازمان منحله مذکور را در بر ندارد  
مي توان گفت که آن بخش هاي کتاب مذکور عليه اشغالگران امپرياليست امريکائي و 
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اما در . تحدين شان و رژيم دست نشانده ، بيان کننده نظرات و مواضع جدا مخالف است م
انحرافات و تسليم طلبي هاي طبقاتي و ملي آنچنان به وضوح " کتاب " چهار بخش آخر 

دقت روي اين انحرافات و .  خود را نشان مي دهد که در همان نظر اول جلب توجه ميکند 
را نيز " کتاب " انحرافات و تسليم طلبي هاي بخش هاي قبلي تسليم طلبي هاي آشکار ، 

به همين جهت نقد کتاب مذکور را . بيشتر از پيش وضاحت مي دهد و روشن تر ميسازد 
يقينا اين نقد مختصر و اوليه نمي . اساسا روي مطالب همين چهار فصل متمرکز مي نمائيم 

                              . ه پايه ئي توجه خواهد کرد تواند يک نقد همه جانبه باشد و صرفا به چند نکت
                                     

 "کتاب " قهرمان مبارزاتي 

  
کتابي که ادعاي مخالفت و موضعگيري عليه امپرياليست هاي متجاوز و اشغالگر و رژيم  

نه مبارزاتي اش را در دست نشانده و سائر مرتجعين را داشته باشد ، قهرمان  و چهره نمو
ولي . ميدان مبارزه اصولي و قاطع ضد اشغالگران و مرتجعين خائن ملي جستجو مي نمايد 

عليرغم به اصطالح مخالفت عليه ... " افغانستان الگوي دموکراسي امريکائي " کتاب 
( اشغالگران و سياست هاي آنها و تمامي مراحل پروسه شکلدهي رژيم دست   نشانده 

ن ، لويه جرگه اضطراري ، لويه جرگه قانون اساسي و قانون اساسي آن و انتخابات جلسه ب
لويه " قهرمان و چهره نمونه مبارزاتي اش را از درون ) رياست جمهوري رژيم دست نشانده 

" لويه جرگه " بيرون مي کشد ، يعني يکي از شرکت کنندگان در اين " جرگه قانون اساسي 
ز تصويب کنندگان قانون اساسي جمهوري اسالمي افغانستان را به و به عبارت ديگر يکي ا

اين قهرمان مبارزاتي و چهره . عنوان قهرمان و چهره مبارزاتي نمونه اش بر مي گزيند 
" کتاب اين . لقب مي دهد " زن متهور " است که کتاب اورا " ماللي جويا " نمونه رزمندگي 

وان يگانه نمونه مبارزاتي قابل ذکر در کتاب ، کل را نمونه سازي مي نمايد وبه عن" چهره 
به گفته هاي کتاب . شيوه و اسلوب مبارزاتي اش را بر مبناي همين نمونه سازي بنا مي کند 

                                                                      :       در اين مورد توجه کنيم 

اينها حق ندارند در راس : " زن متهور بميدان آمد و گفت  در همين جا بود که فقط يک" 
. اينها ملک ما را ويران کردند . اينها جنايتکاران جنگي هستند . کميته ها قرار بگيرند 
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اينها بايد در محاکم بين المللي جنايات عليه حقوق بشر ... اينها را ملت ما نمي بخشد 
تنهائي چون بمبي در درون لويه جرگه و بيشتر از آن  فرياد اين زن به... " " ... سپرده شوند 

در بيرون لويه جرگه طنين انداز شد و مردم حد اقل خواسته دل شان را درين فرياد يافتند 
چيزي را که نهاد ها و شخصيت هاي ملي . و همه جا ازين زن به عنوان قهرمان ياد ميشد 

م شجاع در يک لحظه و با چند جمله با خودگذري ها بدست مي آورند اين خان. طي سالها 
                                      : "               ازين حادثه به چند مسئله بايد دقت کرد . احساساتي بدست آورد 

اليزم اول اينکه دل مردم چقدر از دست جنايتکاران بنياد گرا اين نمايندگان مسلح فئود" 
دالل شده پر درد است و مردم چه نفرت عميقي از آنها در دل دارند که با شنيدن چند 

                           . " جمله عليه شان اين چنين سرتاسري شادي مي کنند 
دوم اينکه مردم چقدر به سخنگوي و بيانگر درد هاي شان نياز دارند و بدنبال آن مي " 

مي دهند که از کسي که بتواند بازتاب دهنده ي خواست هاي شان گردند و در عمل نشان 
و درد هاي شان باشد چه بيدريغ و نترس و همگاني به دفاع بر مي خيزند و عمال به کمک و 

                            ."ميشتابند –حتي از دور ترين روستا ها  –حمايت آن 
گرا ، مبارز و نترس نياز دارند که در سوم اينکه مردم به سخنگوي و نماينده ي واقع" 

صورت لزوم بتواند خالف جريان آب شنا کند و براي بدست آوردن حيات جاويدان بستيزد 
آناني را که چون ماهي مرده فقط همسوي جريان آب برده ميشوند نماينده و سخنگوي . 

مردم . باشند  خود نميدانند ، ولو که اين ماهي مرده ها سرخ و پر خط و خال و زينتي هم
ميدانند که ماهي مرده به اعماق دريا نمي تواند شنا کند ، خود را به موج نميزند ، 

سر . نميستيزد و در پي بدست آوردن حيات جاويدان هم نيست که حتي آبرا گنده ميکند 
  ."              انجام هم خوراک الشخواران و يا حرام خور ديگري ميشود 

مله ي ماللي جويا در لويه جرگه به همه بايد آموخته باشد که نفوذ يا چهارم اينکه چند ج" 
کار کردن در نهاد ها و جرگه هاي ارتجاعي زماني مفيد ، موثر و مردم پسند است که از 
درون آن نهاد فرياد حق طلبانه مردم ، حتي اگر توسط يکنفر و در چند جمله هم باشد ، 

يگران و به همه حالي شود که اينجا چه ميگذرد و ماهيت بلند و رسا به بيرون بر آيد و به د
      "                          اين نهاد چيست ؟ و ما چه ميخواهيم ؟ 

پنجم اينکه اگر مسائل مطروحه در چنين جرگه ها و جلساتي هماهنگ و سازمانيافته " 
کوچک و حتي مطرح شود و نهاد منظمي بتواند ضمن سازماندهي يک اپوزيسيون ، ولو 
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يکنفر ، در تبليغ و بهره برداري از آن مسائل ، منظم عمل کند و آنرا به عنوان يک انگيزه 
در فضاي مسائل ديگر سياسي  اجتماعي در جهت منافع مردم بکار گيرد ، درينصورت 

اينجا ست که طبقه و اليه هاي محروم  . نتيجه و فرآيند چنين مسئله ي چند چندان است 
سخنگوي خود را در مسائل مطروحه ي روز هم در وجود يک جمع ميبينند و در  جامعه نيز

،  ١٥٩،  ١٥٨صفحات ... " ( شوند ، و  صف بندي هاي اجتماعي نيز موقعيت ها مشخص مي
                   )                          کتاب  ١٦١و  ١٦٠

گردد در قدم اول الزم است در   براي اينکه معني و مفهوم حقيقي اين نمونه سازي  واضح 
                          .         وي روشني انداخته شود " متهورانه " و مبناي سياسي اقدام " ماللي جويا " مورد 

انستان و اشغال اين کشور بر پايه تجاوز امپرياليست هاي امريکائي و متحدين شان بر افغ 
نيروهاي ارتجاعي  داخلي .  يک ائتالف  امپرياليستي و ارتجاعي بين المللي صورت گرفت 

گوناگوني اين تجاوز و اشغالگري را استقبال کرده و به پيشواز متجاوزين و اشغالگران 
                                  .                    امپرياليست شتافتند 

" ماللي جويا " که  –و هست  –يکي از اين دار و دسته ها ، باند ارتجاعي رويزيونيستي بود 
شامل بودن اين باند در جمع تسليم . به آن تعلق دارد و  تحت رهبري آن فعاليت مي نمايد 

طلبان ملي به پيروي از قدرت ارتجاعي خارجي رويزيونيستي است که اين باند به آن 
قدرت رويزيونيستي مذکور عليرغم اينکه در افغانستان قوت نظامي ندارد . است وابسته 

اما از لحاظ سياسي از تجاوز و اشغالگري امپرياليست هاي امريکائي و متحدين شان 
اين قدرت ارتجاعي از رژيم دست نشانده پشتيباني مي نمايد و در . حمايت مي نمايد 

به آن تعلق " ماللي جويا " باند تسليم طلبي  که   . ساحات مختلف به آن ياري مي رساند 
دارد ، در چوکات حمايت از متجاوزين و اشغالگران امپرياليست ، از رژيم دست نشانده 

البته اين حمايت قسمي است که تمامي جناح هاي رژيم . حامد کرزي نيز حمايت مي نمايد 
ارت ديگر جناح حامد کرزي که را در بر نمي گيرد ، بلکه بطور خاص حامد کرزي و به عب

تمامي . جناح مورد حمايت خاص امپرياليست هاي امريکائي است را شامل مي گردد 
تبليغات و فعاليت هاي عملي اين باند بر محور حمايت از جناح حامد کرزي ، و مقدم بر آن 

با حمايت از متجاوزين و اشغالگران امپرياليست امريکائي و متحدين شان ، در مخالفت 
                                                                                         .   جنگ ساالران جهادي پيش برده مي شود 
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. اينچنين موضعگيري اي بطورخاص در لويه جرگه قانون اساسي نيز به روشني مشهود بود
و علني از حامد کرزي حمايت مي و کسان ديگري مثل او بطور صريح " ماللي جويا " 

نمودند و مخالفت شان با جنگ ساالران جهادي در لويه جرگه را بر مبناي همين حمايت 
در مخالفت عليه اشغالگران امپرياليست تهوري از خود " ماللي جويا . " پيش مي بردند 

گه به عنوان او مخالف لويه جر. او مخالف رژيم دست نشانده در کليت آن نبود . نشان نداد 
او حتي مخالف شرکت جنگ ساالران . يک نهاد سنتي فئودالي و مدافع مرتجعين نيز نبود 

او صرفا با قرار گرفتن رهبران جهادي در . جهادي در لويه جرگه قانون اساسي نيز نبود 
راس کمسيون هاي لويه جرگه مخالف بود و در همين مورد بود که به اصطالح احساساتي 

از خود نشان داد و خواهان محاکمه آنها در محاکم بين المللي جنايات عليه " ر تهو" شد و 
               .   حقوق بشر گرديد 

وجه اول همراهي با جناح کرزي در مخالفت با جنگ . اين درخواست اخير دو وجه داشت   
ند و با جرگه بود ، جناحي که خواهان سيستم پارلماني بود ساالران جناح مخالف در لويه

مخالفت ميان جناح کرزي و . سيستم رياستي مورد حمايت کرزي مخالفت مي کردند 
جناح مخالف مذکور به مفهوم مخالفت ميان شوونيست هاي پشتون و مرتجعين غير 

يکجا با جنايتکاراني مثل سياف و همقماشان "  ماللي جويا " پشتون نيز بود و از اين نظر ، 
وجه دوم چشم داشت از امپرياليست هاي . ا حمايت مي کرد او ، از جناح شوونيست ه

محاکمات بين المللي جنايات عليه حقوق بشر " امريکائي و متحدين شان بود که هم اکنون 
را به عنوان يک حربه بين المللي عليه يکتعداد از مخالفين شان در جهان در دست دارند " 
جهادي ، و همچنان جنايت کاران طالبي و  اينکه مردمان افغانستان نبايد جنايت کاران. 

جنايتکاران خلقي و پرچمي ، را ببخشند و بايد آنها را به محاکمه بکشانند ، يک حق مسلم 
جاري ربطي به اين حق " محاکمات بين المللي جنايات عليه حقوق بشري " اما . شان است 

تقاضا براي تدوير محاکمات از طريق  " ماللي جويا . " مسلم مردمان ستمديده کشور ندارد 
در واقع از امپرياليست هاي متجاوز و اشغالگر " بين المللي جنايات عليه حقوق بشر 

امريکائي و متحدين شان ميخواست که جنايتکاران جهادي افغانستاني را همانند 
جنايتکاراني چون رئيس جمهور سابق صربستان از قدرت بر اندازد و قدرت بيشتري به او 

اين خواست در واقع خواستي براي . ايش در رژيم دست نشانده عطا نمايد و رفق
خوشخدمتي بيشتر و ادعاي نوکري وفادارانه  تر به بارگاه امپرياليست ها است ، خواستي 
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که در عين تسليم طلبانه بودن خود توهم آميز نيز هست و اين توهم را دامن مي زند که 
متحدين شان  تصفيه جنگ ساالران جهادي از مراجع متجاوزين و اشغالگران امريکائي و 

                                .                   قدرت دولت دست نشانده را بطور کل در دستور کار شان دارند 
اما اين . در لويه جرگه قانون اساسي مورد حمايت وسيع قرار گرفت " ماللي جويا " حرکت 

هاي رزمنده ضد اشغالگران و رژيم دست نشانده نبود ، بلکه حمايت وسيع ، حمايت توده 
درست بر عکس آن ، حمايت امپرياليست ها ي متجاوز و اشغالگر ، حمايت بروکرات ها و 

" تکنوکرات هاي جناح کرزي در رژيم دست نشانده ، حمايت منسوبين باند رهبري کننده 
که خواهان زدن جنگ ساالران و همرنگان شان ، حمايت اقشار مياني متوهمي " جويا 

هر گروه . توسط اشغالگران هستند و حمايت توده هاي متوهم در کشور هاي غربي بود 
                        .  مترقي و انقالبي ايکه از ماللي جويا حمايت کرده باشد ، کار نادرستي انجام داده است 

. نشان دادن او در لويه جرگه قانون اساسي براي آرايش اين جرگه ضرور بود " احساسات " 
نوکران قديمي و امتحان داده امپرياليست ها از راس " احساسات " البته بر مبناي اين 

در حد خود " احساسات " کمسيون هاي لويه جرگه قانون اساسي کنار زده نشدند ، اما اين 
راديو . پرياليست ها داشت ، مورد تقدير و نوازش قرار گرفت و به اندازه ارزشي که براي ام

زن " را تقدير کردند و " احساسات " ها ، تلويزيون ها و مطبوعات امپرياليستي وسيعا اين 
.                                   سوي امپرياليست ها مورد نوازش قرار گرفت با اعطاي نشان و مدال از" قهرمان 

بر عکس تصوير غلطي که کتاب ارائه مي نمايد ، توده هاي وسيع از همان روز اول و بال  
" آدم امريکا و کرزي " ، او را به عنوان " ماللي جويا " نشاندادن " تهور " فاصله پس از 

                                                                        . مشخص ساختند 
تا آنجا پيش مي رود که حرکت او و " ماللي جويا " از " کتاب " لي نمونه سازي مبارزاتي و 

حرکت هاي مشابه آنرا منشا و مولد صفبندي هاي اجتماعي و بيداري مبارزاتي توده ها 
قرار مي دهد ، به اندازه زحمات چندين ساله و قرباني هاي وسيع سازمان هاي سياسي 

ده ئي قلمداد مي نمايد ، مثال برجسته حرکت خالف جريان مردمي عامل محبوبيت تو
                                 .اعالم مي نمايد " حيات جاويدان " و عامل " آب حيات " تلقي مي کند و در نهايت 

به " کتاب " چهره مبارزاتي نمونه است که  به عنوان قهرمان و" ماللي جويا " با انتخاب   
  :  مغاک پارلمانتاريزم مي افتد و صريحا و بي هيچ شرم و آزرمي بيان مي دارد 
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بايد تشکل سرتاسري را بمثابه بديل سومي در جامعه بنياد نهاد و هم خود و هم مردم " ...   
حيث يک نيروي منسجم آن بديل ب. را از سرگرداني ، بي برنامگي و قحط شخصيت رهانيد 

نمايندگانش . با برنامه مي تواند در تمام عرصه هاي ممکن با قدرت و توانمندي حضور بيابد 
درپارلمان بروند و به حيث يک اپوزيسيون نيرومند ، در تقابل آنچه نادرست و خالف منافع 

                           ". مردم است موضعگيري روشن بکنند و طرح هاي سالم خود را بگوش مردم برسانند 
  )                                                             کتاب  ٢١٣صفحه (  

                                                        :                                     و همچنان   
مسائل ديگري مثل پارلمان و جرگه ها و غيره نيز ميتوان نماينده فرستاد ، اما با در " ... 

برنامه ي روشن و موضع انتقادي از همه نا بساماني ها و افشاي زد و بند ها و خورد و برد ها 
  )                       کتاب  ٢٢٥صفحه . " ( و سياست هاي ضد مردمي حکام وقت 

  د جنگ خلق و م ل م هامغالطه نويسي در مور
  

ماهي هاي " پارلمانتاريزم در سياست ، از " آسان " با برگزيدن راه" کتاب " طبيعي است که 
گفته هاي . بداند " ماهي هاي مرده " خوشش نيايد و چنين ماهي هائي را يکسره " سرخ 

دگان کتاب درينمورد واقعا جالب و افشا کننده مواضع سياسي حقيقي نويسنده يا نويسن
                                                           :       کتاب است 

بخش ديگري هم با زدن اشاره ي چپ فقط نق نق ميکنند و بر خوب و بد خط بطالن " 
عده ي ازين . ميکشند ، آنچه در اين قماش ديده نمي شود عمل سازنده و موثر است 

خش ضد شوروي سياسي شده اند و از نهاد هاي مختلف نيروها که در متن جنگ  آزاديب
تفنگي بدست آورده بودند ، تجربه ي مبارزاتي شان در همان جنگ و تفنگ بدوشي 

يا به يک خاطره ي پيروزمند نبرد مسلحانه شان دلبسته اند و آنرا . خالصه مي شود 
ايده آل هاي رزمنده ي اصولي ترين شيوه و تفکر در مبارزه ميشناسند ، يا اينکه الگو ها و 

از نهاد هاي انقالبي در دوران مبارزه مسلحانه شان را بر گزيدند و از آنها پيامبران نا مرسل 
هر شيوه و روش ديگر مبارزاتي را به همان محک مي زنند و چون با آن . ساخته اند 

گز بخود هر" چپروان بيمار کودک " اين . همنوائي نداشت مهر بطالن را بر آن مي کوبند 
زحمت نمي دهند که شرايط و اوضاع مختلف را به مطالعه بگيرند و متناسب با شرايط 
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لذا در الک خود . شيوه ها و تاکتيک هاي مبارزاتي و تشکيالتي خود را سازماندهي کنند 
مي پوسند و هجوگويان بيماري از آب در مي آيند که فقط کنج عزلت و يکي دو همنشين 

در مورد اينکه آيا چپي ها با ) " کتاب  ١٦٣و  ١٦٢صفحات . " ( مي کند همانند ارضاي شان 
چنين تحليل و تشخيصي هم اکنون شعار جنگ آزاديبخش را مطرح مي کنند ؟ چپي ها 
ميگويند که جنگ عالي ترين شکل مبارزه ي سياسي و آخرين راه حل جبري مسائل است 

د که مطمئن شود اوال راه ديگري نيست و زماني نيروي انقالبي شعار جنگ را بلند مي کن. 
هم اکنون که جنگ همه را . دوما اکثريت مردم آنرا مي پذيرند و از آن حمايت مي کنند 

خسته کرده و ويراني هاي زيادي را امپرياليست ها و فوندامنتاليست ها در جنگ هاي 
ابه يک تاکتيک ويرانگر شان بر کشور ما تحميل کرده اند ، طرح شعار جنگ مسلحانه بمث

از نظر چپ . روز ، طرح بسيار احمقانه اي است که دشمنان چپ آنرا به چپ نسبت ميدهند 
جنگ توده اي به عنوان يک استراتژي نظامي مطرح است آنهم اگر ايجاب کند و نه اينکه 

                                   )         کتاب  ٢٢٢صفحه  . " ( هم اکنون  آنرا بکار گيرد 
گفته مي شود که عده اي از چپي ها با هرگونه کار دموکراتيک مخالفت مي کنند و آنرا "   

ولي عده ي ديگر چپي ها برخورد فوق را . همسوئي با ارتجاع و امپرياليزم ميخوانند 
برخوردي خشک و مجرد ميدانند و استدالل مي کنند که گروه فوق در متن جنگ 

تجربه ي شان فقط در مخفي بودن و جنگ مسلحانه عليه مسلحانه سياسي شده اند و 
در حاليکه هرگز مقدور نيست . دشمن خالصه مي شود لذا چيزي غير از آنرا نمي پذيرند 

                            .      يک گروه مبارز از آغاز پيدايش تا رسيدن به حاکميت فقط جنگ مسلحانه بکند 
تاريخ مبارزات جهان ماال مال و سرشار است از اشکال مبارزات اتحاديوي کارگري ، 
دهقاني ، دانشجوئي ، صنفي و هکذا فرکسيون هاي مبارز پارلماني و بسياري از انقالبيون 

محصل  جهان در موسسات و نهاد هاي خصوصي و يا دولتي کار ميکردند ، کارگر بودند ،
بودند ، مامور پائين رتبه بودند ، اساتيد دانشگاه ها ، معلمين مکاتب بودند ، وکيل و قاضي 

اين چه تفکري است که يا جنگ مسلحانه و يا هيچ ، يا . و روساي ادارات بودند و هستند 
 مبارزه حرفه اي و يا هيچ ؟ اين تفکر انحرافي است و نمي تواند با منافع مردم سازگار باشد

                                                          )  کتاب  ٢٢٧و  ٢٢٦صفحات . " ( و از واقعيت زندگي به دور است 
در مطالب نقل شده فوق ناشي از بي " کتاب " به نظر نمي رسد که مغالطه کاري هاي 

نويسندگان کتاب بطور عمدي و قصدي در  نويسنده يا. اطالعي و کمبود معلومات باشد 
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بيان و توضيح مطالب مغالطه کاري ميکنند تا گويا پايه هاي استدالالت شان را محکم تر 
                                                                                        . نمايند 

از لوله  قدرت سياسي" والني و شعار استراتژي مبارزه مسلحانه و جنگ توده ئي ط --١ 
طرح و شعاري نيستند که از زمان جنگ مقاومت عليه سوسيال " تفنگ بيرون مي آيد 

اين طرح و شعار به همراه سائر طرح ها و شعار هاي . امپرياليزم شوروي بوجود آمده باشند 
) ه جاويدجريان شعل(وجنبش دموکراتيک نوين ) مائوئيستي (پايه ئي جنبش کمونيستي 

افغانستان ، منجمله تحريم پارلمانتاريزم ، از همان روز اول پيدايش اين جنبش ها  در دهه 
اين مسئله آنچنان روشن و . چهل شمسي و بمثابه اصول پايه ئي آنها مطرح گرديده اند 

واضح است که هر فرد افغانستاني اي که اطالعات اندکي نيز از مسايل سياسي افغانستان 
باشد مي داند که مائوئيست ها و شعله ئي ها از همان روز هاي اول فعاليت هاي داشته 

" مبارزاتي شان پارلمانتاريزم و استراتژي مبارزه مسالمت آميز را رد مي کردند و طرفدار 
ورد " قدرت سياسي از لوله تفنگ بيرون مي آيد " بودند و شعار " جنگ توده ئي طوالني 

و " جنگ توده ئي طوالني "  جهت اولين کساني که طرفداران  به همين. زبان شان بود 
خواندند " بيماري کودکانه چپروي " تحريم کنندگان پارلمانتاريزم در افغانستان را مبتال به 

، نويسنده يا نويسندگان کتاب مورد بحث نيستند ، بلکه رويزيونيست هاي خلقي و 
                                                                       .                 پرچمي در دهه چهل بودند 

بنا بر اين مسئله اين نيست که طرفداران فعلي مبارزه مسلحانه و جنگ مقاومت ملي 
مردمي و انقالبي عليه اشغالگران امپرياليست و رژيم دست نشانده ، بطور مشخص اعضا و 

افغانستان ، بخاطري که  طبق ادعاي نويسندگان  )مائوئيست ( هواداران حزب کمونيست 
کتاب ، تجارب سياسي شان صرفا به دوران جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليزم شوروي 
خالصه مي شود ، طرفدار مقاومت مسلحانه و جنگ عليه اشغالگران و رژيم دست نشانده 

( تراتژي جنگ خلق با اس" کتاب " مسئله اين است که نويسنده يا نويسندگان .  هستند 
 –و تحريم پارلمانتاريزم که دو پايه از پايه هاي ايدئولوژيک ) جنگ توده ئي طوالني

جريان شعله ( و جنبش دموکراتيک نوين ) مائوئيستي(سياسي بنيادي جنبش کمونيستي 
در افغانستان را تشکيل مي دهد ، بيگانه شده اند و به زبان رويزيونيست هاي ) جاويد 

بيماري کودکانه چپروي در " سوء استفاده از کتاب . رچمي حرف مي زنند خلقي و پ
، اثر لنين ، توسط رويزيونيست ها و اپورتونيست ها از سابقه طوالني در جنبش " کمونيزم 
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هوشياري " تازه به اين " کتاب " نويسندگان . کمونيستي بين المللي برخوردار است 
ولي الزم نيست مغالطه کاري کنند و  صرفا ! باشد  مبارک شان. دست يافته اند " سياسي 

بخوانند ، بلکه " کودکان بيمار چپرو " طرفدارن فعلي جنگ خلق در افغانستان را 
همانطوري که بينش شان در اساس حکم مي کند ، بايد کل جنبش مائوئيستي و جنبش 

" و " لطف " ين دموکراتيک نوين افغانستان را از همان روز اول پيدائش آنها مشمول ا
اما چنين نمي کنند ، زيرا که بيگانگي شان با طرح ها و شعار هاي !! بسازند "  مهرباني 

بنابرين کساني را بنام . بنيادي جنبش ما افشا و رسوا مي شود و اين به نفع شان نيست 
سياسي شده هاي دوران جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليزم شوروي اختراع مي کنند 

                                                     !   ميخوانند " کودکان بيمار چپرو " را  و آنها
به معني نفي اشکال غير ) جنگ توده ئي طوالني ( پذيرش استراتژي جنگ خلق   – ٢  

جنگي مبارزه بطور مطلق نيست ،  بلکه به معني اين است که جنگ خلق محور کل 
به اين معني که تا .  اشکال ديگر مبارزاتي بايد در خدمت آن باشد مبارزات است و تمامي 

زمانيکه اين جنگ برپا نگرديده اشکال غير جنگي مبارزات در خدمت تدارک براي برپائي 
به نظر نمي رسد .  آن و پس از آنکه برپا گرديد ، در خدمت پيشبرد آن قرار داشته باشد 

را " افغانستان  ) مائوئيست (نامه حزب کمونيست ، برنامه و اساس" که نويسندگان کتاب 
، در ويب سايت حزب و " کتاب " اين اسناد ماه ها قبل از انتشار. نديده و نخوانده باشند 

همچنان بصورت چاپي انتشار يافته و قبل از آن نيز مسوده هاي اين اسناد منتشر گرديده 
مقاومت   " افغانستان در مورد  ) ست مائوئي(برنامه حزب کمونيست )  ٩٥( در صفحه .  اند 

                                                                            :به صراحت بيان گرديده است " ملي مردمي و انقالبي 
. مقاومت ملي مردمي و انقالبي بايد يک مبارزه همه جانبه و داراي اشکال گوناگون باشد "   

آنجائيکه کشور تحت اشغال نيروهاي نظامي امپرياليست هاي امريکائي و متحدين شان از 
قرار دارد ، شکل مسلحانه اين مقاومت عمده است و سائر اشکال اين مبارزه تابع آ ن است 

به عبارت ديگر جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي ، شکل عمده اين مقاومت است و . 
                     ." عليرغم اينکه غيرقابل انصراف اند ، نقش تابع فرعي دارند اشکال مبارزاتي غيرجنگي ، 

افغانستان با قرار ) مائوئيست( به تاسي از همين حکم برنامه است که حزب کمونيست 
به مثابه شکل  داشتن در مرحله تدارک براي برپائي جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي ،

)  نظامي و غير نظامي (مشخص کنوني جنگ خلق در افغانستان ، تمامي اشکال مبارزاتي   
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به عبارت ديگر . را با قرار دادن در خدمت اجرا و پيشبرد وظيفه عمده به پيش مي برد 
حکم برناموي مذکور صرفا يک موضعگيري تئوريک نيست بلکه نمود هاي روشن و 

منسوبين حزب و همچنان مشمولين پروسه وحدت جنبش . تي دارد مشخص عملي مبارزا
افغانستان در طول چند سالي که اين پروسه دوام کرد ، نمونه هاي ) م ل م ( کمونيستي 

به نظر نمي رسد که .  دموکراتيک داشته و دارند  –عملي روشني از مبارزات سياسي ملي 
آنها در اينمورد . تي بي اطالع و بيخبر باشند از اين فعاليت هاي مبارزا" کتاب " نويسندگان 

بصورت عمدي مغالطه کاري ميکنند تا طرفداران جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي ، و 
، را نظاميگرا هاي غير سياسي وانمود ) مائوئيست ( بصورت مشخص حزب کمونيست 

                                               .   ساخته و تسليم طلبي هاي شان را رنگ و لعاب سياسي بدهند 
اين تعريفي است که " آنچه در اين قماش ديده نمي شود عمل سازنده و موثر است "  –٣ 

به عمل مي "  بيماري کودکانه چپروي " نويسندگان کتاب بقول خود شان از مبتاليان به 
را تند گويان حراف و " چپروان " آورند تا خود شان را پراتيسن هاي اهل عمل مبارزاتي و 

                                                            .بي عمل وانمود سازند 
جريان عمل مبارزاتي و بطور مشخص جريان عمل مبارزاتي بعد از تجاوز امپرياليست هاي 
 امريکائي و متحدين شان بر افغانستان ، اشغال اين کشور و شکلدهي رژيم دست نشانده

بخوبي نشان " محک " اين . واضح و روشن است " محک تجربي " توسط اشغالگران ، يک 
مي دهد که چه کساني در شرايط اشغال امپرياليستي کشور و حاکميت رژيم دست نشانده 
و پوشالي عمل سازنده و موثر در جهت تامين استقالل کشور و تامين حاکميت ملي 

ن منافع اساسي توده ها در مسير انقالب انجام مي مردمان کشور و در جهت بر اورده شد
دهند و چه کساني راه بي آبروئي و تسليم طلبي در قبال امپرياليست هاي اشغالگر و رژيم 
دست نشانده را در پيش گرفته و هر قدر در اين مسير بي حيثيت تر و رسوا تر مي شوند ، 

.                       طلبي هاي شان را توجيه نمايند باز هم تالش به عمل اورند که سازش کاري ها و تسليم 
در   ٢٠٠١مائوئيست ها بال فاصله پس از حادثه يازدهم سپتامبر  –لنينيست  –مارکسيست 

امريکا و روشن شدن قصد امپرياليست هاي امريکائي براي لشکر کشي و تجاوز به 
حدت ميان شان را بر مبناي خط درست و اصولي م ل م  افغانستان ، ضرورت عاجل تامين و

پروسه وحدت جنبش کمونيستي م ل م " در يک حزب کمونيست واحد درک کردند و 
آنها در جريان پيشرفت تقريبا  دو و نيم ساله اين پروسه . را براه انداختند " افغانستان 
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کنگره وحدت جنبش " دوير توانستند به برنامه و اساسنامه حزبي واحد دست يافته و با ت
و تصويب برنامه و اساسنامه حزبي واحد در اين کنگره ، " کمونيستي م ل م افغانستان 

را تامين ... " پروسه وحدت " سياسي و تشکيالتي ميان مشمولين  –وحدت ايدئولوژيک 
اينک مدت بيشتر از يکسال است که حزب براي تحکيم وحدت بدست امده و . نمايند 

           .              فوف خود مبارزه مي نمايد گسترش ص
دموکراتيک با اصوليت و شجاعت  –حزب به مبارزاتش در هر دو سطح کمونيستي و ملي 

ادامه مي دهد و درفش مبارزه عليه اشغالگران امپرياليست و رژيم دست نشانده را در 
ند نگه داشته و از طريق مسير تدارک براي برپائي جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي بل

دموکراتيک در اشکال گوناگون و  –نشرات ، تبليغات شفاهي ، فعاليت هاي توده ئي و ملي 
ما بصورت مشخص عليه تمامي . در داخل و خارج کشور ، اين مبارزه را پيش برده است 

مراحل شکلدهي رژيم دست نشانده توسط امپرياليست هاي اشغالگر موضعگيري نموده 
ما نه تنها جلسه بن را به مثابه گردهمائي خائنين ملي و لويه جرگه اضطراري را بمثابه  .ايم 

حرکتي از سوي امپرياليست هاي اشغالگر براي شکلدهي بيشتر رژيم دست نشانده افشا 
نموديم ، بلکه لويه جرگه قانون اساسي و انتخابات رياست جمهوري رژيم دست نشانده را 

در حد توان براي تحقق عملي اين تحريم از لحاظ تبليغاتي و عملي رسما تحريم نموديم و 
اينک حزب ما در مورد انتخابات پارلماني رژيم دست نشانده نيز اعالم .  تالش کرديم 

تحريم کرده و براي براه انداختن بک حرکت سياسي متحدانه درين راستا تمامي نيرو ها و 
.   اتحاد عمل مبارزاتي فرا خوانده است  ه يکشخصيت هاي انقالبي ، ملي و دموکرات را ب

نشاندهنده عدم موجوديت سازندگي و کار موثر در " کتاب " اينها تماما از نظر نويسندگان 
موثريت " و " سازندگي " اما ببينيم . مائوئيست ها است  –لنينيست  –نزد مارکسيست 

            است ؟  و رفقاي شان از چه قرار بوده " کتاب " نويسندگان " کاري 
در داخل و خارج کشور ، از همان " کتاب " افراد و دسته هاي زيادي از رفقاي نويسندگان 

روز اول تجاوز امپرياليست هاي امريکائي و متحدين شان بر افغانستان و شکلدهي رژيم 
دست نشانده توسط آنان ، به اشکال و صور گوناگون با اين پروسه همنوا و هماهنگ 

اين راه . ه و بطور صريح و آشکار در مسير سازشکاري و تسليم طلبي قرار گرفتند گرديد
مرتبط " جبهه " تسليم طلبانه و سازشکارانه سال ها قبل که گويا هنوز سازمان مربوطه و 

" جبهه " به آن رمقي داشت ، توسط رهبري تسليم طلب و البته تحت نام موضعگيري 
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يم طلبانه بطور آشکار و صريح از ضرورت حضور قواي فرمولبندي شد و در يک سند تسل
. صلح ملل متحد و ضرورت تامين دموکراسي در افغانستان از اين طريق دفاع به عمل آمد 

مائوئيست ها در همان زمان بيان داشتند که اين مشي تسليم  –لنينيست  –مارکسيست 
برناموي سازمان مربوطه نيز طلبانه نه تنها در ضديت با م ل م قرار دارد ، بلکه با خط 

آنها در همان زمان انتشار سند حاوي اين مشي تسليم طلبانه را نه تنها . متناقض است 
ادامه تسليم طلبي هاي قبلي در سازمان مذکور بلکه نشانه اي از انحالل رسمي 

                                                                    .        سياسي و تشکيالتي آن اعالم کردند  –ايدئولوژيک 
افراد و دسته هاي متذکره از کانال هاي گوناگون و به صور و اشکال مختلف در همنوائي و 
هماهنگي با تجاوز و اشغال و رژيم دست نشانده قرار گرفته و علنا به دفاع نظري و عملي 

خاني ها شتافتند ، جلسه بن نزد ظاهر . از اين سازشکاري و تسليم طلبي شان پرداختند 
را تائيد کردند ، با لويه جرگه اضطراري و لويه جرگه قانون اساسي همنوائي کردند ، به ساز 
انتخابات رياست جمهوري رژيم دست نشانده رقصيدند و براي شرکت در نهاد هاي مربوط 

نهاد ها  به خرچ داده و در تحکيم و تقويت اين" مساعي جميله " به رژيم دست نشانده 
مي ... " افغانستان الگوي دموکراسي امريکائي " کساني که امروز کتاب . عمال سهم گرفتند 

نويسند ، اگر نگوئيم مدت ها در همراهي و همگامي کامل با اين سازشکاري ها و تسليم 
طلبي ها باقي ماندند ، ال اقل مي توانيم بگوئيم که نظاره گر بي احساس و تائيد گر عملي 

حاال پس از آنکه آب از سر شان گذشته و از يکجانب چيز . ت هاي مذکور گرديدند حرک
امپرياليزم و ارتجاع بدست شان نيفتاده و از جانب ديگر دارو " تخت پر خون " چنداني از 

دسته اي هم براي شان باقي نمانده است ، کتاب مي نويسند و عليه تجاوز امريکا به 
و برين مبنا پيشنهاد تشکيل کمسيون مشترک براي تامين افغانستان کتاب مي نويسند 

ولي اين پيشنهاد را مبتني بر نمونه سازي . وحدت جنبش چپ را بميان مي کشند 
 –لنينيست  –مي سازند و با مغالطه کاري آشکار عليه مارکسيست " ماللي جويا " مبارزاتي 

" براي تشکيل  نستانافغا) مائوئيست ( مائوئيست ها و بطور مشخص حزب کمونيست 
. در درون پارلمان آينده رژيم دست نشانده فرا خوان مي دهند " فراکسيون پارلماني چپ 

اين فراخوان در واقع فراخوان وحدت ميان رويزيونيست هاي تسليم طلب باند رهبري 
کننده ماللي جويا و امثال شان ، افراد و دسته هاي متشتت و پراگنده سازمان قبلي 

از هم اکنون واضح و . ان کتاب و سائر افراد و دسته هاي همقماش شان است نويسندگ
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بر . روشن است که اين فراخوان بي نتيجه و ناکام است و به هيچ جائي نمي تواند برسد 
. اي " رزمنده " مبناي اين فر اخوان نه وحدتي بوجود مي آيد و نه هم فراکسيون پارلماني 

جمع تسليم طلب و سازشکار بزرگ تري خواهد بود که به  اگر هم چيزي بوجود بيايد يک
اميد دريافت پاره استخوان هاي بيشتري از خوان يغماي امپرياليزم و ارتجاع ، براي تحکيم 
و تقويت رژيم دست نشانده و آرايش به اصطالح دموکراتيک تجاوز و اشغالگري 

                              .امپرياليستي باز هم دعاي خير خواهد کرد 
که مبارک خود شان " کتاب " نويسندگان " موثريت کاري " و " سازندگي " اين است مفهوم 

                                                         !                                  باد 
اع مختلف را اين چپروان بيمار کودک هرگز بخود زحمت نمي دهند که شرايط و اوض"   – ۴

به مطالعه بگيرند و متناسب با شرايط ، شيوه ها و تاکتيک هاي مبارزاتي و تشکيالتي خود 
لذا در الک خود مي پوسند و هجوگويان بيماري از آب در مي آيند . را سازماندهي کنند 

در مورد شرايط و . " که فقط کنج عزلت و يکي دو همنشين همانند ارضاي شان مي کند 
مائوئيست ها وبطور مشخص حزب  –لنينيست  –نوني و اينکه مارکسيست اوضاع ک

چگونه ، " کتاب " افغانستان آنرا چگونه مي بيند و نويسندگان ) مائوئيست ( کمونيست
" سياستمداران پخته و هوشيار " در اينجا مي بينيم که اين . جداگانه مکث خواهيم کرد 

وضاع جاري دارند ، در الک خود نمي پوسند و چگونه بر مبناي تحليلي که از شرايط و ا
اند و " مثبت نگران سالم " بالندگي و پيشروي دارند ؟ چگونه هجوگويان بيمار نيستند و 

چگونه عزلت نشين و دلخوش به يکي دو همنشين همانند نيستند بلکه در سطح وسيع و 
 –لنينيست  –ميدان فراخ فعاليت دارند ؟ از جانب ديگر مي بينيم که مارکسيست 

افغانستان الگوي دموکراسي " مائوئيست ها در چه حالت و وضعيتي قرار دارند ؟   کتاب 
قبال  نيز يکي دو بار . منتشر شده است    " آئيژ " به مسئوليت فردي ... " امريکائي 

خصوصيت . انتشار يافته بود " موسوي " موضعگيري هائي به مسئوليت فرد ديگري بنام 
               .           موضعگيري ها اين است که از خارجه يعني از اروپا و کانادا به عمل آمده اند ديگر اين 

چرا موضعگيري ها بنام افراد صورت مي گيرد ؟ زيرا که اوال ديگر سازماني وجود ندارد تا 
ضعگيري ها را تنظيم ثانيا کساني که اين مو. مسئوليت اين موضعگيري ها را بگيرد 

ميکنند و انتشار مي دهند نمي خواهند يا نمي توانند که حتي يک هسته کوچک چند نفره 
از جانب ديگر همين موضعگيري هاي فردي هم از . نيز به دور اين موضعگيري ها گرد اورند 
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ايران اروپا و کانادا صورت مي گيرد ، زيرا که در داخل افغانستان و يا حتي در پاکستان و 
سازمان مربوطه نيز باقي نمانده است که با اين موضعگيري ها موافقت يا  يک فرد از بقاياي

ماللي جويا را " مسير مبارزاتي شجاعانه " در واقع تمامي آنها . ال اقل همنوائي داشته باشد 
در پيش گرفته اند ، حزب و شايد هم احزاب راجستر شده و رسمي دارند ، خواب وکالت و 

ارت را در سر مي پرورانند و هم اکنون نيز کساني از آنها به موقعيت هاي خوبي در رژيم وز
با . اين پوسيدگي عيان و روشن است و بر عالوه گسترده است . دست نشانده رسيده اند 

ارائه موضعگيري هاي فردي از خارجه و ظاهر سازي هاي ضد امپرياليستي و ضد ارتجاعي ، 
ند ساله ، نمي توان اين پوسيدگي را پنهان کرد ، بخصوص که تالشي آنهم پس از تاخير چ

البته هر . براي پنهان کردن آن نيز صورت نگيرد و حتي به ان مباهات به عمل آيد 
ولي اگر کسي و يا کساني بدون . پوسيدگي اي خيل مگسان را بسوي خود جلب مي نمايد 
ر بداند ، فقط مي تواند پوسيدگي هيچگونه خجالتي خيل مگسان را لشکر جرار رزم آو

                    .                  فکري خود را به نمايش بگزارد 
و " کتاب " نويسندگان .  در الک خود فرو رفتن و پوسيدن يک جنبه بين المللي نيز دارد 

نها پس از آ. سائر همقماشان آنها ، با انترناسيوناليزم پرولتري بصورت عام و تام بيگانه اند 
انزوا طلبي " سال ها تجربه و امتحان نظري و عملي منفي ، هنوز هم  به بينش و سياست 

اما در . چسپيده اند و حاضر نيستند ازان بگزرند " مشي مستقل ملي : " تحت عنوان " ملي 
شرايط و اوضاع کنوني جهاني و کشوري ، اينچنين بينش و سياستي اصال زمينه تطبيقي و 

ندارد و هر نيرو و حرکت سياسي جبرا بايد متحدين بين المللي خود را داشته  پراتيکي
ازينجا است که انزوا طلبان ملي مدعي مشي مستقل ملي نيز عمال نمي توانند فارغ . باشد 

ولي چون به انترناسيوناليزم پرولتري و ارتباط با جنبش . و بي نياز از اين روابط باقي بمانند 
يستي و جنبش هاي آزاديبخش خلق ها بي باور اند ، راه دريوزگي به بين المللي کمون

انترناسيونال دو " بارگاه خاقان هاي نوين چين را در پيش مي گيرند و يا به بقاياي پوسيده 
بصورت ناظر " سوسياليست هاي جهان " مي چسپند و در مجمع امپرياليستي و ارتجاعي " 

را هم در تالش براي گريز از تسليم طلبي هاي " تخارات اف" تازه تمام اين . راه مي يابند 
اما . ملي در قبال سوسيال امپرياليزم شوروي و رژيم دست نشانده شان بدست مي آورند 

خاقان " نيز دوام نياورد ، زيرا که هم " رهبر " حتي در همان زمان حيات " افتخارات " اين 
رفقا و دوستان اصلي شان را داشتند و " مجمع جهاني سوسياليست ها " و هم " هاي نوين 
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رهبر " اما به نظر مي رسد  که بقاياي رهبري ، پس از . تازه وارد را پس زدند " مهمانان " اين 
تالش هاي " نيز از مسير تعيين شده توسط وي دست بردار نيستند و همچنان به " 

افغانستان " که کتاب  به همين جهت است. شان در اين مسير ادامه مي دهند " مذبوحانه 
حاکميت ارتجاعي کنوني چين را با ايما و اشاره ، انقالبي و " الگوي دموکراسي امريکائي 

اما همين ها . مردمي مي داند و از کارنامه مزدوران شان در افغانستان الگو برداري مي کند 
ن با حزب مائوئيست هايافغانستا –لنينيست  –پيوند انترناسيوناليستي حزب مارکسيست 

در چوکات جنبش انقالبي ) حزب کمونيست انقالبي امريکا ( انقالبي پرولتري در امريکا 
قلمداد مي کنند تا گويا نشان دهند که " بردگي فکري از باب اواکيان " انترناسيوناليستي را 

از جانب ديگر ! !  است " مشي مستقل ملي" اند و مشي شان" استوار"درضديت عليه امريکا 
را ) م ل م ( مائوئيست ها پروسه وحدت جنبش کمونيستي  –لنينيست  –رکسيست ما

را ) افغانستان ) مائوئيست ( حزب کمونيست   ( داشته اند و حاال  حزب کمونيست واحد 
دموکراتيک ضد  –دارند و موضعگيري ها و فعاليت هاي روشن کمونيستي و ملي 

ازي هاي انتخاباتي امپرياليستي و ارتجاعي را آنها ب. امپرياليستي و ضد ارتجاعي شان را 
قاطعانه رد و تحريم کرده و ميکنند ، حزب راجستر شده نزد اشغالگران و رژيم دست 

او و " فعاليت هاي وسيع " ماللي جويا و " شجاعت سياسي " نشانده ندارند و طبعا از 
                    .                            امثالش  نيز برخوردار نيستند 

آنها به انترناسيوناليزم پرولتري وفا دار اند و به امر وحدت ميان مبارزات پرولتري  
سوسياليستي در کشور هاي امپرياليستي و مبارزات آزاديبخش در کشور هاي تحت سلطه 

آنها مبارزات شان در افغانستان را به عنوان بخش تفکيک . امپرياليزم قاطعانه تعهد دارند 
حزب انها به عضويت در جنبش انقالبي . اپذيري از انقالب جهاني پرولتري پيش مي برند ن

انترناسيوناليستي افتخار مي کند و سربلند است که يکجا با سائر اعضاي اين جنبش در 
حزب . مبارزات بخاطر تشکيل انترناسيونال نوين کمونيستي سهيم و دخيل است 

استوار ميان مقاومت ملي مردمي و انقالبي و  ه پيوند افغانستان ب) مائوئيست(کمونيست 
تالش هاي تدارکي کنوني براي برپائي  جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي عليه 

( اشغالگران امريکائي و متحدين شان و رژيم دست نشانده و مبارزات خلق امريکا 
ت در امريکا را يکي از عميقا باورمند است و شگوفائي اين مبارزا) پرولتاريا و متحدين آن 

با توجه به تمامي اين مطالب . شروط الزمي پيروزي عليه اشغالگران در افغانستان مي داند 
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 –، پيوند استوار با حزب کمونيست انقالبي امريکا در نزد حزب ما از پايه ايدئولوژيک 
الکي براي ما .  سياسي و تشکيالتي نيرومندي برخوردار است وما به آن مباهات مي نمائيم

خود در سطح وجود فردي و يکي دو همنشين همانند چه که حتي در سطح افغانستان نيز 
باور ها ، اميد ها و شادي هاي ما و همچنان غم هاي ما جهاني و افغانستاني و . نداريم 

وقتي رفقاي ما در نيپال ، در هند ، در ترکيه ، در پيرو ، در .  افغانستاني و جهاني اند 
، د ر ايران و در جاهاي ديگر پيش مي روند ، همانگونه نيرو مي گيريم که پيشروي  امريکا

وقتي به آنها ضربه اي وارد مي آيد ، همانگونه . رفقاي مان را در افغانستان شاهد باشيم 
      .        غمين و اندوهگين مي شويم که در افغانستان ضربه خورده باشيم 

خاک مي افتند و ما اشک غم مي ريزيم و تعهد مي بنديم که وقتي رفقاي ما در ترکيه به 
اين غم را به نيروي انتقام بدل کنيم ، ديگر الکي باقي نمي ماند ، نه تنها براي پوسيدن ، 

وقتي از زبان يک رفيق غيرنيپالي مي شنويم . بلکه حتي براي دفاع غير فعال از خود نيز 
بيان مي " فعاليت هاي حکومت ما " ر ا به عنوان که فعاليت هاي حکومت انقالبي در نيپال 

کند ، از شادي در خود نمي گنجيم و فراتر از خود فردي و حتي حزبي و حتي افغانستاني 
ما نمي توانيم يعني توان آنرا نداريم که در الک خود فرو رويم چه .  مان قرار مي گيريم 

مروز در نيپال ، هند ، ترکيه ، پيرو و صالي نبردي که ا.  رسد به آنکه  در درون آن بپوسيم 
جاهاي ديگر  بلند است ، بايد  دير يا زود در افغانستان نيز طنين انداز شود و نمي تواند که 

       .                   چنين نشود 
         :                      يکبار ديگر توجه کنيم " کتاب " به جمالت ذيل از متن   -- ٥ 

زماني . ي ترين شکل مبارزه سياسي و آخرين راه حل جبري مسائل است جنگ عال" 
نيروي انقالبي شعار جنگ را بلند مي کند که مطمئن شود اوال راه ديگري نيست ودوما 

جنگ مسلحانه بمثابه يک ."  " اکثريت مردم آنرا مي پذيرند و ازآن حمايت مي کنند
. " شمنان چپ آنرا به چپ نسبت مي دهند تاکتيک روز ، طرح بسيار احمقانه اي است که د

جنگ همه را خسته کرده و ويراني هاي زيادي را امپرياليست : " و دليل  آورده مي شود که 
جنگ توده ." " ها و فوندامنتاليست ها در جنگهاي ويرانگرشان برکشورما تحميل کرده اند 

د و نه اينکه هم اکنون اي به عنوان يک استراتژي نظامي مطرح است آنهم اگر ايجاب کن
                                     . "     آنرا بکار گيرد 

       :               اين گفته ها را با بيانات مائوتسه دون در مورد جنگ مقايسه مي کنيم 
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وظيفه مرکزي و عالي ترين شکل انقالب تصرف قدرت به وسيله نيرو هاي مسلح ، يعني " 
لنينيستي در همه جا ،  –اين اصل انقالبي مارکسيستي . طريق جنگ است حل مسئله از 

صفحه (مسائل جنگ و استراتژي،. " چه در چين و چه در کشور هاي ديگر ، صادق است 
چرا مائوتسه دون جنگ انقالبي را ) جلد دوم منتخبات مائوتسه دون به زبان فارسي  ٣٢٥

ميداند ؟ به توضيحات خود وي در اينمورد وظيفه مبارزاتي مرکزي و يک اصل جهانشمول 
                  :                                    توجه کنيم 

. طبق تئوري مارکسيستي در باره دولت  ارتش در ترکيب قدرت دولت جزء عمده است " 
کسي که بخواهد قدرت دولت را بدست آورد و آنرا نگه دارد ، بايد ارتشي مقتدر داشته 

بباد تمسخر مي " قدرت مطلق جنگ " بعضي ها ما را به عنوان هواداران تئوري . باشد 
اين نه . بلي ، راست است ، ما طرفدار تئوري قدرت مطلق جنگ انقالبي هستيم . گيرند 

تجربه مبارزه انقالبي ... اينکه بد نيست ، بلکه بسيار خوب است ، اين مارکسيستي است 
مي آموزد که طبقه کارگر و توده هاي زحمتکش فقط به زور تفنگ  در عصر امپرياليزم بما

در اين مفهوم مي توان گفت . است که مي توانند بر طبقات بورژوازي و مالکين پيروزگردد
                                                                               . "که تغييرجهان ممکن نيست مگر به وسيله تفنگ 

ما هوادار بر انداختن جنگيم ، ما جنگ نمي خواهيم ، ولي جنگ را فقط به وسيله جنگ " 
براي اينکه ديگر تفنگي در ميان نباشد ، حتما بايد تفنگ بدست . مي توان بر انداخت 

               )            جلد دوم منتخبات  –مسايل جنگ و استراتژي . " ( گرفت 
مقابله کردن ،  به وسيله جنگ با جنگ: براي بر انداختن جنگ فقط يک راه موجود است " 

به وسيله جنگ انقالبي با جنگ ضد انقالبي مقابله کردن ، به وسيله جنگ انقالبي ملي با 
جنگ ضد انقالبي ملي مقابله کردن ، به وسيله جنگ طبقاتي انقالبي با جنگ طبقاتي ضد 

انقالبات و جنگ هاي )   " مسائل استراتژي درجنگ انقالبي چين ... " ( دن انقالبي مقابله کر
بدون وجود آنها نه ميتوان جهشي در تکامل . انقالبي در جوامع طبقاتي اجتناب ناپذير اند 

جامعه انجام داد و نه ميتوان طبقات ارتجاعي حاکم را سرنگون ساخت و در نتيجه کسب 
هر کمونيست بايد اين حقيقت . "    " ير ممکن مي گردد قدرت سياسي از طرف خلق نيز غ

 –در باره تضاد " . " ( قدرت سياسي از لوله تفنگ بيرن مي آيد : " را بخوبي درک کند که 
        )              جلد اول منتخبات 
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اين گفته هاي مائوتسه دون در واقع تفسير آخرين جمله مانيفيست کمونيست است که با 
کمونيست ها عار دارند که مقاصد و نظريات شان را پنهان دارند : " بيان مي نمايد صراحت  

آنها آشکارا اعالم مي نمايند که فقط از طريق توسل به قهر ، از طريق سرنگوني جبري . 
به روشني معلوم است که . "  نظام اجتماعي موجود ، نيل به هدف هاي شان ميسر است 

نه توسل به قهر و سرنگوني جبري نظام اجتماعي موجود ، يگانه " کتاب " براي نويسندگان 
راه نيل به هدف ها است ، نه جنگ انقالبي وظيفه مرکزي و نه هم يک اصل جهانشمول 

سرنگوني نظام اجتماعي "   کتاب " براي نويسندگان : دليل آن واضح است . مبارزاتي 
ا کامال راه ريفورميزم و دمسازي با آنه. موجود و در يک کالم  انقالب اصال مطرح نيست 

از دموکراسي " کتاب " گرچه در يک جاي . نظام اجتماعي موجود را در پيش گرفته اند 
نوين در چين در برابر  دموکراسي تيپ کهن در هند به نحوي دفاع به عمل آمده است  ، اما 

ر هاي تحت سلطه و انقالب دموکراتيک نوين در افغانستان و انقالب در سائر کشو"کتاب " 
" برنامه . همچنان انقالب در کشور هاي امپرياليستي را اساسا مد نظر قرار نمي دهد 

کتاب در شرايط مشخص کنوني افغانستان ، که کشور تحت اشغال قوت هاي " مبارزاتي 
نظامي اشغالگر امپرياليست هاي امريکائي و متحدين شان قرار دارد ، حتي مقاومت عليه 

ن و رژيم دست نشانده نيست ، چه رسد به اينکه اين برنامه شکل عمده اين اشغالگرا
را مشخص نمايد وآنرا شکل مشخص کنوني جنگ خلق در ) جنگ مقاومت ( مقاومت 

                  .                                            افغانستان بداند 

  
 ورتحليل غلط و تسليم طلبانه از شرايط کنوني کش

  
، طرح شعار جنگ ... " افغانستان الگوي دموکراسي امريکائي " همانطوريکه ديديم کتاب 

اي طرح بسيار احمقانه مسلحانه بمثابه يک تاکتيک روز را نه تنها نادرست مي داند ، بلکه 
يک " کتاب " ازينقرار . محسوب مي کند که دشمنان چپ آنرا به چپ نسبت مي دهند 

ون اساسي رژيم دست نشانده را قهرمان مبارزاتي چپ به شمار مي عضو لويه جرگه قان
                              ! !    چپ و آنهم دشمن بسيار احمق  را دشمن) مائوئيست ( آورد و حزب کمونيست 
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نقالبي بمثابه وظيفه مرکزي و اصلجنگ اقبال گفتيم که اين ارزيابي  مبتني بر نفي    

جهانشمول است ، اما ظاهرا کتاب آنرا به  تحليل مشخص از شرايط کنوني افغانستان و 
:                            بطور خاص به دو موضوع ذيل متکي ميسازد   

.          همه از جنگ خسته شده اند   –١   
غانستان ،  که سرکوبگري مطلق بود ، فعال بر خالف زمان تجاوز شوروي به اف  –٢

دموکراسي و آزادي بيان و آزادي احزاب تا حدي وجود دارد که بتوان فعاليت هاي 
فرض کنيم اوضاع و شرايط کنوني افغانستان . مبارزاتي غير جنگي را  آزادانه پيش برد 

 –ط ايدئولوژيک اما نيروئي که از لحاظ خ. مي گويد " کتاب " واقعا  همانگونه است که 
سياسي باور مند به سرنگوني نظام حاکم و انقالب باشد و تحقق آنرا فقط از راه توسل به 
قهر و جبر ممکن و ميسر بداند ، از چنين شرايطي  به نفي کامل مبارزه مسلحانه و جنگ 

ر د. انقالبي نمي رسد ، بلکه صرفا راه تدارک براي برپائي و پيشبرد آنرا طوالني ميداند 
چنين شرايطي نيروي انقالبي با حوصله مندي راه دراز مدت تبليغ و ترويج و سازماندهي  
براي جنگ انقالبي در ميان پيشروان و توده هاي انقالبي را در پيش مي گيرد تا در 
موقعيت مساعد براي برپائي جنگ انقالبي ، براي پاسخدهي مناسب به الزامات مبارزاتي ، 

در غير آن اوضاع و شرايط مساعد فرا خواهد رسيد اما . وجود باشد آمادگي هاي الزمه م
آنها ناگزير خواهند . پيشروان و توده ها براي پاسخدهي به شرايط آمادگي نخواهند داشت 

بود براي دستيابي به آمادگي هاي مبارزاتي الزمه از صفر شروع کنند و در نتيجه قويا 
                                                               .     ت بدهند احتمال دارد که شرايط مساعد را از دس

با چنين تحليلي از شرايط به اين نتيجه مي رسند که بايد موضوع "  کتاب " اما نويسندگان 
حتي باال . جنگ انقالبي را فعال بصورت مطلقا کنار گزاشت و حتي شعار انرا هم مطرح نکرد 

ح شعار جنگ انقالبي را در شرايط کنوني ، طرح بسيار احمقانه و طرح تر از اين ، طر
      .                              دشمنان چپ معرفي مي کنند 

آيا الزاما با چنين . باز هم فرض کنيم اين نتيجه گيري از شرايط موجود نيز درست باشد 
ت در انتخابات سرکار دست نشانده نتيجه گيري اي از شرايط  بايد راه پارلمانتاريزم و شرک

يک نيروي سياسي و حتي يک شخص بي باور به راه مقاومت جنگي و يا . را در پيش گرفت 
غير آماده به رهروي در چنين راهي ، ميتواند عليه اشغالگران و رژيم دست نشانده به 

رژيم دست مقاومت غير جنگي بپردازد ، يعني مي تواند راه عدم همکاري با اشغالگران و 
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نشانده ، راه عدم شرکت در بازي هاي سياسي آنها و راه مخالفت سياسي با آنها را در پيش 
                                                       .   بگيرد 

در متن يک مقاومت ملي وسيع عليه اشغالگران و رژيم دست نشانده ، چنين مقاومتي نيز 
چنين . نمايد ، ولي البته نمي تواند نقش محوري داشته باشد  نقش معيني مي تواند بازي

اما .          نقشي را فقط جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي مي تواند بازي نمايد 
در واقع آنها . چنين راهي را نيز براي مقاومت در پيش نمي گيرند " کتاب " نويسندگان 

لگران و رژيم دست نشانده داشته باشند و اشغا" تخت پر خون " ميخواهند جاي معيني در 
يقينا . در عين حال مخالف خواني هائي نيز بنمايند  و همين را به نفع شان مي بينند 

اشغالگران و رژيم دست نشانده اين مخالف خواني ها را تحمل مي کنند زيرا اين مخالف 
نمايد  و انها به اين   براي بازي هاي سياسي شان فراهم مي" آرائش دموکراتيک " خواني ها 

                          .                       نياز  د ارند " آرائش " 
از شرايط و اوضاع کنوني " کتاب " اما واقعيت بسيار ملموس و روشن اين است که تحليل 

                      .          افغانستان ، يک تحليل بسيار غلط و تسليم طلبانه است 
   " .              همه از جنگ خسته شده اند " شديدا نا درست است که گفته شود : الف 

در قدم اول ، امپرياليست هاي اشغالگر امريکائي و متحدين شان و رژيم دست نشانده از 
قوت هاي اشغالگر امپرياليستي نه تنها از تجاوز به افغانستان و . جنگ خسته نشده اند 

سته نشده اند ، بلکه نيت و قصد شان را براي جنگيدن در افغانستان اشغال اين کشور خ
امپرياليست ها نه . مداوما و بصورت صريح و روشن اعالم مي نمايند " تروريزم " تا  نابودي 

تنها از لحاظ سياسي و اداري بلکه از لحاظ نظامي نيز به شکلدهي بيشتر رژيم دست 
تنها امپرياليست . لح براي رژيم بوجود مي آورند نشانده ادامه مي دهند  و نيروهاي مس

اين  اردو . هاي امريکائي تا حال دو ميليارد دالر براي اردو و پوليس رژيم اختصاص داده اند 
و پوليس پوشالي که به اصطالح اردوي ملي و پوليس ملي خوانده مي شود و تعداد نيروهاي 

ده است ، قوت هاي اشغالگر را تقريبا در شان فعال بصورت تقريبي به پنجاه هزار نفر رسي
تمامي جنگ ها همراهي مي کند و تجهيزات و تعليمات و نفرات شان پيوسته افزايش مي 

بخشي از طالبان که به جنگ ادامه مي دهند و همچنان متحدين ) . ولو با سرعت کم ( يابد 
گفت که در مقايسه القاعده ئي شان در افغانستان نيز از جنگ خسته نيستند و مي توان 

               .                    با پارسال ، در سال جاري فعاليت هاي نظامي و جنگي شان افزايش يافته است 
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در واقع از ميان همين بخش از توده . بخشي از توده هاي مردم نيز از جنگ خسته نيستند 
انب ديگر سرباز گيري مي ها است که رژيم پوشالي از يکجانب و طالبان و القاعده از ج

                                                                    .                    نمايند 
اينکه اعضا و . نيز از جنگ خسته نيست ) مائوئيست ( از جانب ديگر حزب کمونيست 

اليت هاي جنگي ، فعال فع" ) کتاب " بقول ( اين حزب " چپگراي کودک خوي " هواداران 
ولي نه تنها براي تدارک جنگ از لحاظ . ندارند ، ناشي از عدم آمادگي عملي شان است 

بهر حال در . عملي کوشش دارند بلکه به تبليغ در ميان مردم نيز در اينمورد مي پردازند 
حدت و شدت اين وضعيت کمتر نگرديده بلکه . افغانستان وضعيت جنگي بر قرار است 

قرا ر احصائيه اي که اشغالگران امريکائي . ارسال افزايش نيز حاصل کرده است نسبت به پ
کمتر از پنجاه نفر بود ، در  ٢٠٠۴خود ارائه کرده اند ، مجموع تلفات انها در طول سال 

                             .شصت نفر تلفات داشته اند )  ٢٠٠٥سال ( حاليکه صرفا در شش ماه اول سال جاري 
اما عليرغم اين وضعيت ، در اين شکي نيست که بخش نسبتا بزرگي از توده هاي مردم از 

اما بايد ديد که علت اين خستگي  چيست و آنها از چه . جنگ خسته به نظر مي رسند 
                                                          چيزي خسته اند ؟               

آنها بيشتر . آنها از جنگ هاي بي فرجام و بد فرجام بيست و چند سال گذشته خسته اند 
از يک  دهه عليه قوت هاي متجاوز و اشغالگر سوسيال امپرياليست ها و قوت هاي پوشالي 

ا اين جنگ ام. رژيم دست نشانده شان جنگيدند و در اين جنگ چند ميليون قرباني دادند 
اگر چه منجر به خروج قواي اشغالگر از کشور گرديد ، اما جاي آن را خانه جنگي هاي 
ارتجاعي ويران کننده مرتجعين اسالمي گرفت و قرباني هاي بيشتري را بر توده ها تحميل 

اين جنگ هاي ارتجاعي به نوبه خود به جنگ ميان جهادي ها و طالبان يعني به . نمود 
در نتيجه قرباني هاي توده ها بيشتر و ويراني هاي کشور . ز خود منجر شد چيزي بد تر ا

به اين ترتيب گر چه قواي متجاوز و اشغالگر سوسيال امپرياليستي ناچار . وسيع تر گرديد 
به خروج از افغانستان گرديد ، اما خانه جنگي هاي ذات البيني جهادي ها و بدنبال آن 

، مقدمه  ورود قواي اشغالگر امپرياليستي امريکا و  خانه جنگي طالبان و جهادي ها
  .                     متحدينش به کشور گرديد و افغانستان يکبار ديگر به مستعمره تحت اشغال مبدل شد 

ي مرتجعين بطور خالصه بايد گفت که بخش نسبتا بزرگ توده ها از جنگ هاي تحت رهبر  
خسته اند و به نظر نمي رسد که حاضر باشند تحت رهبري آنها حتي با قواي اشغالگر 
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ازطريق تبليغ وترويج ( اما اگر الترناتيف جنگ انقالبي در مقابل آنها گذاشته شود. بجنگند 
و مهم تر از آن چنين جنگي در عمل به آنها نشان داده شود ، توده ها از آن استقبال ) 

کرد و جاي خستگي امروزي شان را روحيه جنگي مقاومت جويانه و جانبازانه  خواهند
بخشي از توده ها که در جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي تحت . خواهد گرفت 

رهبري شخصيت ها و گروپ هاي شعله ئي جنگيده بودند ، از آن جنگ ها خاطرات خوش 
" شعله ئي ها " هاي شان را نسبت به و فراموش نشدني دارند و تا هم اکنون خوشبيني 

 –چنانچه ميدانيم اين جنگ ها در مجموع تحت خطوط ايدئولوژيک . حفظ کرده اند 
حال فکر کنيم اگر بر مبناي خط ايدئولوژيک . سياسي انحرافي و نا سالم پيش برده شدند 

ملي مائوئيستي اصولي و روشن ، جنگ مقاومت   –لنينيستي   –سياسي مارکسيستي   –
مردمي و انقالبي در ميان توده ها تبليغ گردد و م ل م ها يکجا با توده هاي پيشرو چنين 
جنگي را آغاز کنند ، ولو اينکه در ابتدا بصورت نسبتا ضعيف و با دامنه کم ، يقينا توده 
هاي وسيع را دير يا زود بسوي خود جلب خواهد کرد و عرصه بر اشغالگران و رژيم دست 

                                                                    .                                    خواهد شد  نشانده تنگ
خستگي توده ها از جنگ و به عبارت ديگر ضعف روحيه جنگي در آنها يک عامل ديگر نيز 

ملي عليه جنگ  دارد و آن تبليغات وسيع و زهر آگين امپرياليست هاي اشغالگر و خائنين
اين تبليغات بخشي از جنگ رواني اشغالگران و دست نشاندگان شان . بصورت عام است 

و مقاومت جويانه در آن ها بيشتر و  عليه توده هاي افغانستاني است تا روحيه جنگي
آنها در حاليکه قوت هاي اشغالگر مجهز و آماده به جنگ شان را در . بيشتر تضعيف گردد 

ارند و هر حرکت مقاومت جويانه مخالف شان را به ددمنشانه ترين صورت افغانستان د
آنها در حاليکه براي رژيم . پاسخ مي دهند ، دم از صلح و مسالمت در افغانستان مي زنند 

پوشالي دست نشانده شان ميليارد ها دالر هزينه مي کنند تا به اصطالح اردوي ملي و 
لع سالح براه مي اندازند تا از يکطرف قوت هاي نظامي پوليس ملي خود را بسازد ، برنامه خ

مزدوران شان را از حالت پراگندگي بيرون نموده و منسجم و سازمانيافته نمايند و از جانب 
ديگر توده هاي افغانستاني را خلع سالح کنند تا امکان مقاومت و ايستادگي درمقابل شان 

رنامه خلع سالح توطئه گرانه امپرياليست صلح طلبي و ب. را بيشتر ازپيش تضعيف نمايند 
همنوائي با اين توطئه يک تسليم . هاي اشغالگر و خائنين ملي بايد افشا و رسوا گردد 

افغانستان " در جائي ازکتاب . طلبي آشکار و يک خدمتگذاري بي پرده به اشغالگران است 
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" نويسندگان . مده است از برنامه خلع سالح حمايت به عمل آ" الگوي دموکراسي امريکائي 
بايد از اين تسليم طلبي آشکار خجالت بکشند ، البته اگر خجالتي براي کشيدن " کتاب 

                                                          .    داشته باشند که از قرار معلوم ندارند 
. وجود داشته باشد " پ چ" فرض کنيم واقعا فضاي بازي براي فعاليت هاي مبارزاتي : ب  

  چگونه بايد استفاده نمود ؟      " فضاي بازي " ولي مهم اين است که از چنين 
در دوره دموکراسي قالبي ظاهر شاهي ، فضاي . بهتر است به يک نمونه تاريخي توجه کنيم 

در چنين حالتي ، جريان .  شد " باز تر" سياسي افغانستان نسبت به سابق تا حد معيني 
وکراتيک نوين ، تحت رهبري سازمان جوانان مترقي ، به فعاليت وسيع توده ئي در ميان دم

روشنفکران ، کارگران و سائر اقشار محروم جامعه پرداخت ، به افشاگري بي مهابا در مورد 
سياست هاي ارتجاع ، امپرياليزم و سوسيال امپرياليزم دست زد و پارلمان ارتجاع را 

و سائر همقماشان شان راه " پرچمي " و " خلقي " يزيونيست هاي اما رو. تحريم نمود 
به سياق خود شان را در پيش " فراکسيون پارلماني مبارز" پارلمان ارتجاع و تشکيل 

و راه " شعله ئي ها " از همان زمان تحريم پارلمانتاريزم به يک وجه مشخصه . گرفتند 
مبدل " پرچمي " و " خلقي " فروش پارلماني به يک وجه مشخصه رويزيونيست هاي وطن

                        .                  گرديد 
مثل شهيد مجيد کلکاني اين قاعده را بهم زد و " شعله ئي ها " گرچه چهره نام آوري از 

باري کانديداي ورود به پارلمان ظاهر شاهي گرديد ، اما چون دولت به او اجازه ورود به 
او خود بعد ها از اين اقدامش انتقاد به عمل . اد ، در انتخابات ناکام شد پارلمان را نمي د

                      .     آورد و آنرا يک حرکت سياسي غير اصولي خواند 
توجه به اين نکته ضروري است که در دوره دموکراسي قالبي ظاهر شاهي ، افغانستان 

داشت ، بلکه حالت نيمه مستعمراتي تحت اشغال قوت هاي مهاجم امپرياليستي قرار ن
به امپرياليست ها  طبعا در چنين حالتي رژيم حاکم بر کشور نيز يک رژيم وابسته. داشت 

و سوسيال امپرياليست ها بود و نه رژيمي که مستقيما دست نشانده قوت هاي اشغالگر 
راه " عله ئي ها ش" اما عليرغم اين حالت ، . امپرياليستي و يا سوسيال امپرياليستي باشد 

                            .                تحريم پارلمان را در پيش گرفتند 
حاال در يک شرايط متفاوت با دوره دموکراسي قالبي ظاهر شاهي ، يعني شرايطي که 
کشور تحت اشغال قوت هاي مهاجم امپرياليستي قرار دارد و يک رژيم دست نشانده که 
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الگران بميان آمده و پرورانده مي شود در کشور به اصطالح حکومت مستقيما توسط اشغ
را در سر مي " فراکسيون پارلماني مبارز " هواي تشکيل " چپ " ميکند ، عده ئي بنام 

شان است و " بلوغ سياسي " آنها ادعا دارند که انتخاب اين راه نشاندهنده . پرورانند 
جالب اين است که از . هستند " کان سياسي کود" کساني که انرا قبول ندارند ، هنوز 

مقايسه ميان دو دوره اشغالگري سوسيال امپرياليست هاي شوروي و امپرياليست هاي 
امريکائي ، نه جنبه اساسا مشترک اين دو دوره بلکه جنبه ظاهري و تشريفاتي آنها را 

شناخته و مشتاقانه مدنظر قرار مي دهند و از به اصطالح فضاي باز سياسي کنوني سر از پا ن
درين ميان دوره مبارزات دهه چهل جريان دموکراتيک نوين را کامال به . استقبال مي کنند 

که مورد " سپاهي جريان " نادرست است که حرکت غير اصولي . فراموشي مي سپارند 
. "  شهيد نيز بود ، به مثابه الگوي مبارزاتي ان دوره قلمداد گردد" سپاهي " انتقاد بعدي آن 

پارلمان دوره شاهي نيمه مستعمراتي ظاهر خان را تحريم کردند و اينک " شعله ئي ها 
ئي مستعمراتي و تشريفاتي اش را بايد با قاطعيت بيشتري تحريم کنند " بابا " پارلمان دوره 

کساني که اين کار را نمي کنند و حتي خواب وکالت در سر مي پرورانند ، سزاوار بر . 
. نيستند ) جريان شعله جاويد ( افتخارات مبارزاتي جنبش دموکراتيک نوين خورداري از 

اين افتخارات به کساني تعلق دارد که ميراث هاي مبارزاتي جنبش را حفظ کرده و براي 
                                        .                                           تکامل بيشتر آنها مبارزه مي کنند 

اما واقعيت ملموس و روشن اين است که دموکراسي بازي هاي امپرياليست هاي اشغالگر و 
آن . رژيم دست نشانده ، قالبي تر از دموکراسي بازي هاي ظاهر شاهي در دهه چهل است 

نيمه فئودالي در کشور قرار  –در خدمت تحکيم حالت نيمه مستعمراتي " دموکراسي " 
امنيت . نيمه فئودالي  –در خدمت تحکيم حالت مستعمراتي " ي دموکراس" داشت ، اين 
" را پوليس شاهي افغانستان مي گرفت ، امنيت انتخابات اين " دموکراسي " انتخابات آن 

گردانندگان افغانستاني . را قواي اشغالگر امريکائي و ناتو و رژيم دست نشانده " دموکراسي 
عي و سلطنت طلبان معمولي بود ، گردانندگان يک دربار شاهي ارتجا" دموکراسي " آن 

حتي مطابق به معيار هاي امپرياليستي و ارتجاعي معمول در " دموکراسي " افغانستاني اين 
از " دموکراسي " پول مخارج دولتي انتخابات آن . جهان ، جنايتکاران جنگي هستند 

بود ، پول مخارج  بودجه شاهي پرداخت ميشد که در واقع ماليات گرفته شده از مردم
و از همه مهم . اشغالگر مي پردازند  را تماما امپرياليست هاي" دموکراسي " انتخابات اين 



27 
 

غير " دموکراسي " تر اينکه مداخالت امپرياليست ها براي رويکار آوردن و حفظ آن 
" مستقيم و به اصطالح پوشيده بود ، مداخالت آنها براي رويکارآوردن و حفظ اين 

         . مستقيم و بي پرده و کامال رسوا است " سيدموکرا
در يک کالم ، دموکراسي بازي هاي کنوني امپرياليست هاي اشغالگر امريکائي و متحدين 
آنها و رژيم دست نشانده شان در خدمت تحکيم حالت مستعمراتي کشور و در خدمت 

دموکراسي بازي هاي مبارزه عليه اين . شکلدهي و تحکيم رژيم دست نشانده قرار دارد 
البته ممکن . قالبي بخش مهمي از مبارزه عليه اشغالگران و دست نشاندگان شان است 

درمقايسه با دوره (است از خالل اين دموکراسي بازي هاي قالبي تا حد معين و مشخصي 
" چپ " فرصت هائي براي پيشبرد مبارزات علني براي ) اشغال سوسيال امپرياليست ها 

پيش برده شوند و نه به " شعله ئي " اما الزم است که اين مبارزات به شيوه . د مساعد گرد
. ، يعني در ميان توده ها و نه در کرسي هاي پارلمان " خلقي ها " و " پرچمي ها " شيوه 

عالوتا الزم است که محدوديت ذاتي اين عرصه هاي مبارزات علني نيز قويا مدنظر قرار 
  . ن ميدان اصلي مبارزات در نظر گرفته نشود بگيرد و هيچگاه به عنوا

   

  "کتاب" ايدئولوژي و طرحات غير کمونيستي 
 

دموکرات صحبت مي نمايد  –در سراسر متنش صرفا از نيروهاي چپ يا ملي " کتاب "  -- ١
و آرمان آنها را دموکراتيک ، ترقيخواهانه و استقالل طلبانه ميداند و در توضيح اين آرمان 

" کتاب " ازينقرار براي . آزادي ، دموکراسي و عدالت اجتماعي صحبت مي کند ها ، از 
صحبت در مورد کمونيست ها و نيروهاي کمونيستي و آرمان سوسياليزم و کمونيزم اصال 

البته جسته گريخته از موضوعاتي مثل اينکه شکست شوروي شکست . مطرح نيست 
به " کتاب " اما در مجموع خط و زبان  سوسياليزم نبوده است ، صحبت به عمل مي آيد ،

  .            دموکراتيک است   –اصطالح ملي 
است ، سراسر کتاب را در بر مي گيرد و " سامائي " اين خط  و زبان که همان خط و زبان 

بر مبناي اين خط و زبان ، مسائل . هيچ بخشي از متن آن بيرون از اين چوکات قرار ندارد 
دموکراتيک تقليل داده مي شود و مسائل  –به مسائل ملي " چپ "  مطروحه براي جنبش
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در نتيجه ،   برنامه . حذف مي گردد " چپ " سوسياليستي و کمونيستي از برنامه  جنبش 
اعالم نمي گردد و به همان شعار هاي " چپ " انقالب دموکراتيک نوين ، برنامه جنبش 

طبيعي است که جنگ خلق بمثابه . گردد  آزادي ، دموکراسي و عدالت اجتماعي بسنده مي
راه پيروزي انقالب دموکراتيک نوين در افغانستان و جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي 

پائين آورده . بمثابه شکل مشخص کنوني جنگ خلق نيز اصال نمي توانند مطرح باشند 
درغلطيدن به  شدن مسائل مبارزاتي تا اين سطح فقط ميتواند به نفي کامل راه انقالب و

                                                                                         .مغاک ريفورميزم و تسليم طلبي منجر گردد 
در مورد جنبش کمونيستي بين المللي و بطور مشخص جنبش انقالبي " کتاب " مواضع  – ٢

انقالبي اعضاي اين جنبش ، مبتني بر انزوا طلبي ملي تحت  انترناسيوناليستي  و مبارزات
اين انزوا طلبي ملي تا آن حدي عميق است که پيوند و . است " مشي مستقل ملي " نام 

همبستگي انترناسيوناليستي به کنار ، حتي پيوند و همبستگي ميان مبارزات ضد 
يک موضوع قابل مکث امپرياليستي و ضد ارتجاعي کشور هاي مختلف جهان به عنوان 

وقتي بيگانگي و حتي عناد و خصومت با انترناسيوناليزم . مبارزاتي مطرح نمي شود 
پرولتري اينقدر عميق باشد ، يقينا چيزي که باقي مي ماند فقط مي تواند ناسيوناليزم 

    .بورژوائي و خرده بورژوائي باشد ، آنهم از نوع کمپرادوري آن 

                                                                                                          
نيروهاي ملي و دموکرات بايد دريافته باشند که با اين بي برنامگي ، پراگندگي "  – ٣

تشکيالتي و نبود يک خط رهنمود کاري فقط مي توانند وقت تلف کنند و در نتيجه گفتگو 
نج اعصاب مواجه شوند و در نهايت هم تصور کنند که از آنها کاري هاي بي ثمر به تش

ساخته نيست ، بهتر است يا گوشه انزوا اختيار کنند و يا اينکه دنباله رو يکي از دو نيروي 
اين فر آيندي است فاجعه بار که اگر از آن پيشگيري نشود هم اکنون شکل . حاکم شوند 

اين توصيف در واقع توصيف وضعيت و حالت ) کتاب  ٢١٢و  ٢١١صفحه . " ( ميگيرد 
اين توصيف نشان مي دهد که اينها گفت . نويسندگان کتاب و همقماشان شان است 

وگوهاي بي ثمر زيادي داشته اند و به هيچ جائي نرسيده اند ، آنچنانکه به تشنج اعصاب 
حاال . نيست مبتال شده و در نهايت به اين نتيجه رسيده اند که کاري از آنها ساخته 

بخاطر رفع اين حالت زحمت کشيده و کتاب شان را نوشته اند تا از " کتاب " نويسندگان 
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تسليم شدن نيروهاي شان به امپرياليزم و فئوداليزم جلو گيري کنند ،در حالي که اين 
  . تسليمي از قبل صورت گرفته وخيلي هم پيش رفته است 

نقالب دموکراتيک نوين ، انقالب برعکس اين حالت که نتيجه پشت کردن به ا
مائوئيست ها به بي  –لنينيست  –سوسياليستي و آرمان غائي کمونيزم است ، مارکسيست 

آنها برنامه مدون . برنامگي ، پراگندگي تشکيالتي و نبود خط رهنمود کاري مبتال نيستند 
اساسات خط  و اساسنامه مدون حزبي شان را دارند ، حزب کمونيست واحد شان را دارند و

البته روشن است که اين دستاورد ها مي توانند . رهنمود کاري شان را نيز مدون کرده اند 
د ر واقع برنامه و اساسنامه حزبي واحد ، حزب . بيشتر و بيشتر تعميق و تکامل داده شوند 

کمونيست واحد و خط رهنمود کاري حزب پايه هاي محکمي اند که با تکيه برآنها ميتوان 
، در مورد معيار هاي وحدت " کتاب "  – ۴.      رف تکامل مبارزاتي بيشتر حرکت نمود بط

دموکراتيک و راه تامين اين وحدت ، آنچنان کلي گوئي هاي   –ميان نيروهاي چپ يا ملي 
" آفرين " بي محتوي اي به عمل مي آورد که انسان به فهم و درک سياسي نويسندگان آن 

همه نيروهاي دموکرات خود را : " وحدت  ايدئولوژيک –ر هاي سياسي معيا: الف . مي گويد 
پس چرا دور همين محور . ، دموکرات و پايبند عدالت اجتماعي مي خوانند  آزاديخواه

نتوان تشکالت کوچک نا توان را بخاطر کار آئي بيشتر و بسود ملک و ملت ويران و در بدر 
        )  کتاب  ٢١٢صفحه ... " ( ت بسيج کرد و يک تشکل بدرد بخور از آن ساخ

" سياسي پايه ئي که بايد معيار وحدت قرار بگيرند عبارت اند از  –پس مسائل ايدئولوژيک 
                             " .                      آزادي ، دموکراسي و عدالت اجتماعي 

الري به دور شان حلقه زد بايد با تکيه بر اصل شايسته سا" شخصيت هاي محوري که : ب 
و از ظرفيت هاي باالي شان در جهت تحقق آرمان هاي مردم مظلوم و ستمکش کشور بهره 

چهره هاي مطلوب ، صادق ، وطنپرست ، مردم دوست ، بادانش و " ، عبارت اند از " گرفت 
شخصيت : " خصايل بدي را که بايد اين شخصيت ها نداشته باشند عبارت اند از " . با تدبير 

" ( نمائي کاذب ، شخصيت زدائي ستيزه جويانه و نا حق و گروه گرائي هاي تنگ نظرانه 
                )  کتاب  ٢١٢صفحه 

        :                       دموکراتيک  –چگونگي تامين وحدت ميان نيروهاي ملي : ج 
و تشکالت ملي  ايجاد کميسيوني از نمايندگان خبره و وحدت طلب کليه نهاد ها" 

دموکرات غرض تدوين يک برنامه ي دموکراتيک همه جانبه مبتني بر منافع اکثريت مردم 
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. افغانستان کاري است که همه نيروهاي ملي دموکرات بايد براي آ ن دست به عمل شوند 
در محور اين برنامه و آ ئين کاري مورد قبول همه ، بايد تشکل سرتاسري را بمثابه بديل 

ر جامعه بنياد نهاد وهم خود وهم مردم را ازسر گرداني ، بي  برنامگي و قحط  سومي د
  )                کتا ب ٢١٣صفحه . " ( شخصيت رهانيد

چپ " براي تامين وحدت ميان نيروهاي " کتاب " در سطور قبلي اين نوشته گفتيم که طرح 
د و گروپ هاي همقماش و افرا" کتاب " در واقع طرحي براي وحدت ميان نويسندگان " 

( اين طرح ، کمونيست ها. شان  است و بر عالوه يک طرح ناکام و غير قابل تطبيق است 
ها را در بر نمي گيرد و در واقع آنها را جزء ) مائوئيست  –لنينيست  –مارکسيست 

اساسا مبتني است بر وحدت ميان " کتاب " طرح . به حساب نمي آورد " چپ " نيروهاي 
اما درين سطح نيز آنچنان معيار هاي . موکرات ها بر محور يک برنامه دموکراتيک د –ملي 

سياسي گنگ و عام براي وحدت مطرح ميکند که حتي کرزي ميتواند با آنها  –ايدئولوژيک 
بوجود " کتاب " ؟  به عبارت ديگر اگر وحدتي نيز بر مبناي معيار هاي ! همنوائي نشان دهد 

چپي " ، يک وحدت ) کتاب خود به ان اعتراف دارد ( يستي نيست بيايد ، يک وحدت کمون
اين وحدت فقط . دموکراتيک غير چپي نيز نمي تواند باشد  –نيست و يک وحدت ملي " 

وظيفه اساسي اين وحدت اين . مي تواند يک وحدت تسليم طلبانه طبقاتي و ملي باشد 
         :                         است که 

             ... "     ايندگانش در پارلمان بروند و بحيث يک اپوزيسيون نيرومند نم" ... 

مائوئيست ها  –لنينيست  –به اين ترتيب نه تنها نويسندگان کتاب در جرگه مارکسيست  
قرار ندارند ، بلکه اين تسليم طلبان پارلمانتاريست را ديگرشعله ئي نيز نمي توان به 

                                                                                          حساب آورد 
  

 تز هاي تسليم طلبانه پارلمانتاريستي
  

در " آئيژ " نوشته ... " افغانستان الگوي دموکراسي امريکائي " در نقد مختصري که از کتاب 
ن کننده نظرات يک شماره هشتم شعله جاويد به عمل آمد گفته شد که اين کتاب بيا

، به عنوان يک سازمان " ساما " شخص نيست ، بلکه نظرات يک جناح از بقية الجيش 
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مالحظاتي در مورد هر دو نکته اين نتيجه گيري از طرف بعضي از خوانندگان . منحله است 
شعله جاويد به عمل آمد ؛ يکي اينکه به قدر کافي روشن نيست که کتاب مذکور بيان 

" ساما " ت يک جناح از سامائي ها باشد و ديگر اينکه کامال ثابت نيست که کننده نظرا
 . ديگر به عنوان يک سازمان وجود نداشته باشد و منحل شده باشد 

افغانستان الگوي " در همان نقد مندرج در شماره هشتم شعله جاويد گفته شد که کتاب 
زمان منحله مذکور به مثابه بيان توسط يکي از رهبران سابق سا... " دموکراسي امريکائي 

لذا به خوبي روشن بود که . کننده نظرات و مواضعش در داخل و خارج پخش گرديده است 
" کتاب مذکور توسط يک شخص منفرد نوشته نشده است ، بلکه به جناحي از بقيةالجيش 

ياسي به عنوان يک سازمان س" ساما " همچنان بخوبي مشخص بود که . تعلق دارد " ساما 
از چندين سال به اينطرف در مورد مسائل سياسي هيچگونه موضعگيري اي به عمل 
نياورده است ، منجمله در مورد تجاوز امپرياليست هاي امريکائي و متحدين شان بر 

از اين جهت اين . افغانستان ، اشغال اين کشور و ايجاد و شکلدهي يک رژيم دست نشانده 
ه عنوان يک سازمان زنده سياسي ديگر وجود ندارد و منحل ب" ساما " نيز روشن بود که 

  . شده است 
خوشبختانه اخيرا نوشته اي به دسترس ما قرار گرفته است که نه تنها هر دو نکته فوق 

سياسي مورد نظر در نقد   –الذکر را صريحا ثابت مي سازد ، بلکه مسائل ايدئولوژيک 
  . بيشتر از پيش روشن ميسازد  مطروحه در شماره هشتم شعله جاويد را نيز

طرح تز هاي به سيمينار تشکيالت واحد : " در ابتداي نوشته ، اين جمله به چشم ميخورد 
تحليل اوضاع جاري افغانستان : " و عنوان آن است . "  ٢٠٠۴دسامبر  ٥و  ۴اروپا ، به تاريخ 

بصورت سخنراني مطرح از قرار معلوم اين نوشته ابتدا در سيمينار مذکور " . و وظايف ما 
  .  گرديده و بعد ها بصورت تحريري مدون شده است 

ساماي که مجيد و يارانش هم ساختند شايد : " در صفحه نهم متن نوشته گفته مي شود 
. و از هيچ سازمان گذشته و يا برحال ديگري ذکري به عمل نمي آيد ... " کس نسازد 

بطور مشخص . تعلق دارد " ساما ئي ها " ته به سراسر متن نوشته نيز مي رساند که اين نوش
از يک کانال صورت ... " افغانستان الگوي دموکراسي امريکائي " ، پخش اين نوشته و کتاب 

شرح : " در صفحه هفتم نوشته در مورد مسائل دموکراتيک گفته مي شود که . گرفته است 
من به زودي : " گفته مي شود  و در اخير آن" بيشتر اين مسائل در کتابي تدوين شده است 
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" از اين قرار کتاب . " يک مقدار مسائل را به دسترس رفقا قرار مي دهم که بخوانند 
در " سامائي ها " ممکن است قبل از سيمينار... " افغانستان الگوي دموکراسي امريکائي 

  . اروپا تدوين شده باشد ، ولي انتشارو پخش آن بعد ها صورت گرفته است 
سازمان ما هم بنياد تحليل هاي : " قسمت اخير صفحه اول نوشته ادعا گرديده است که در 

جامعه را بر اين مبنا و اساس  پذيرفته و مطرح کرده است و خواستار حل ريشه ئي اين 
تضاد به نفع طبقات محروم بوده و درين راستا بوجود آمده ، مبارزه کرده و قرباني هاي بي 

ا يک سازمان مارکسيستي انقالبي است و اصول اعتقادي اش بر مبناي شمار داده است ، لذ
يک سازمان " ساما " يعني اينکه . "  ماترياليزم تاريخي و دياليکتيک استوار است 

  . مارکسيستي انقالبي موجود است 
در مورد مارکسيست انقالبي بودن . اما متن نوشته نشان مي دهد که اين ادعا صحت ندارد 

" ساما " درينجا مي بينيم که آيا واقعا . در سطور بعدي اين نوشته صحبت مي کنيم  "ساما " 
  به عنوان يک سازمان سياسي موجوديت دارد يا نه ؟ 

بحث روي اين نيست که کار دموکراتيک نمي : " در صفحه هشتم نوشته گفته مي شود 
اساس کار ما را يک . کنيم ، کار دموکراتيک را متناسب با پرنسيپ هاي خود مي کنيم 

او مي تواند با تسمه هاي . تشکيالت مخفي زبده ، کوچک ولي سازنده تشکيل مي دهد 
رفقا چنين کاري را به جمله نا ... ارتباطي اش بسيار گسترده و در همه ابعاد کار کند 

ع با پنجاه نفر مصمم و معتقد و با ده نفر حرفه اي از بين شان تغيير اوضا. ممکنات نگيرند 
  . " تضمين مي کنم ) نمي گويم کل توده ها را ( تئوريک و اوضاع رواني موجود روشنفکر را 
من معتقدم که ما بايد در هر دو ساحه کار : " همچنان در صفحه نهم نوشته آمده است 

اين رهبري را به . بايد اين کار را هدفمند جهت داد ، تنظيم کرد و رهبري نمود . بکنيم 
ط يک سازمان نخبه ي انقالبي ميتواند به عهده بگيرد ، و اين هم معجزه بکار اعتقاد من فق

من باور ندارم که فقط به گذشته يک کسي مي توانست کار انقالبي و سازنده بکند و . ندارد 
منتها ممکن است همان . امروز هم مي تواند . تشکيالت بسازد ولي امروز کسي نمي تواند 

ک لنين را کسي نتوانست بسازد ، ساماي که مجيد و يارانش هم طور که مانند حزب بلشوي
ساختند کسي نسازد ، و سازمان ديگري را مي سازند ، انقالبي امروز تشکيالت متناسب به 

ما ديگر نمي توانيم فقط به گذشته چشم . امروز را بايد بسازد و مطمئنا آنرا مي سازد 
  "از تحول و تطورش باز ماند؟  داشته باشيم ، مگر با مرگ کارل مارکس جهان
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سخن کوتاه ما مي توانيم : " و سر انجام در صفحه دهم نوشته با صراحت بيان گرديده است 
گره کار اين است که يک مشي .... تشکيالت متناسب خود را بسازيم و در آن کار کنيم 

در  درست متناسب با اوضاع جامعه ي خود مان تدوين شود ، يک گروه مصمم و معتقد
  ..." تطبيقش حاضر به عمل شوند  

ده نفر حرفه اي نيست که نيست ، پنجاه نفر مصمم هم وجود ندارد ، مشي درست متناسب 
با اوضاع جامعه هم تدوين نشده است و يگ گروه مصمم و معتقد در تطبيقش که حاضر به 

، سازماني هم وقتي نه مشي وجود داشته باشد و نه تشکيالت .  عمل شود نيز وجود ندارد 
  . نمي تواند وجود داشته باشد 

سال ها قبل از : يک سازمان مارکسيستي انقالبي است " ساما " و اما در مورد اين ادعا که 
در پشاور مورد سوء قصد و ترور قرار گرفت ، راديوي بي " رهبر " امروز ، پس از آنکه قيوم 

را يکي از " رهبر " ونيستي و قيوم را يک سازمان کم" ساما " بي سي با پخش اين خبر ، 
تحليل ( نويسنده يا گوينده مضمون مورد بحث فعلي . رهبران کمونيست افغانستان خواند 

فورا احساس مسئوليت " ساما " بمثابه سخنگوي ) اوضاع جاري افغانستان و وظايف ما 
کور را رد نموده و در جريان يک تماس تيليفوني با بي بي سي ، هر دو گفته راديوي مذ

يک سازمان " ساما " : او در ان صحبت تيليفوني به راديوي بي بي سي اعالم نمود که . نمود 
" کمونيستي نيست بلکه يک سازمان ملي و دموکرات ضد شوروي است ؛ همچنان قيوم 

نه کمونيست بلکه يکي از رهبران روحاني مقاومت ضد شوروي است ، خانواده او " رهبر 
مرشدي دارد و اين خانواده  در منطقه شمالي تعداد زيادي مريد و پيرو دارد مرتبه پيري و 

او به اين ترتيب به صورت ضمني حتي مجيد را يکي از مرشدان روحاني و مرشد طريقت . 
ادعا مي گرديد که اين سازمان يک " ساما " در همان وقت نيز بصورت دروني در . خواند 

  . سازمان مارکسيستي است 
نيز  يک  ادعاي  دروني است که در "  ساما " امروزي در مورد مارکسيست بودن  ادعاي 

تحليل اوضاع جاري افغانستان و وظايف " هر چند نوشته . يک سيمينار مطرح شده است 
که اين ادعا در آن مطرح گرديده است ، دروني باقي نمانده و توسط خود نويسنده و يا " ما 

کاران سيمينار مذکور اينطرف و آنطرف پخش گرديده و حتي گوينده و يا سائر دست اندر
به . در آن رعايت گرديده است " چال بازي هاي سامائي " بدست ما رسيده است ، اما بازهم 

سال ها قبل از امروز ، . اين معني که اين نوشته بطور روشن هويت سازماني مشخص ندارد 
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بايد رنگ " توصيه کرده بودند که " رهبر " رويزيونيست هاي حاکم بر چين به قيوم 
ازقرار معلوم هنوز هم اين توصيه جدا رعايت مي گردد و " . خاکستري ساما را حفظ نمايد 

  . احتراز مي گردد ) سرخ ( از بر آمد کمونيستي 
. بر چه پايه اي استوار است " ساما " واما ببينيم که ادعاي مارکسيست انقالبي بودن 

ن ادعا بر پايه آنها مطرح گرديده خود به روشني نشان مي دهد که بررسي داليلي که اي
و رهبر فعلي وزنده بقية الجيش " ساما " ادعا کننده به عنوان يکي ازرهبران اصلي گذشته 

سازمان مذکور ، در مورد ابتدائي ترين مسائل مارکسيزم يعني سه جزء مارکسيزم بي 
زمان تحت رهبري اينگونه اشخاص يک پس چگونه مي تواند سا. معرفت تشريف دارد 

تازه با تمام اين فقر علمي خود را عقل کل . سازمان مارکسيستي انقالبي محسوب گردد 
  .مي پندارد و ديگران را مبتال به کمبود فهم و تجربه مي داند 

در ابتداي نوشته گفته مي شود که مارکس ماترياليزم تاريخي را مبنا و اساس تحليل و 
بعد دراين مورد توضيحاتي ارائه مي گردد و . عه شناسي و تاريخ نگاري قرارداد بررسي جام

بر مبناي ماترياليزم تاريخي و " ساما " برين مبنا ادعا مي گردد که چون اصول اعتقادي 
  .   دياليکتيک استوار است ، لذا يک سازمان مارکسيستي انقالبي است 

ر مبناي ماترياليزم تاريخي و دياليکتيک استوار واقعا ب" ساما " فرض کنيم اصول اعتقادي 
آيا صرف بر اين مبنا مي توان گفت که اين سازمان يک سازمان مارکسيستي انقالبي . باشد 

است ؟ نه ، زيرا که مارکسيزم به عنوان يک ايدئولوژي فرا گير صرفا يک فلسفه نيست ، 
ش در مورد سه منبع و آموز. بلکه يک مکتب اقتصادي و يک مسلک سياسي نيز هست 

سه جزء مارکسيزم يکي از دروس ابتدائي و اوليه مارکسيزم است که در جنبش ما معموال 
نوشته لنين اولين متن آموزشي در اينمورد بوده و " سه منبع و سه جزء مارکسيزم " نوشته 
: مطابق به متن اين اثر ، براي مبارزين تازه وارد آموزش داده مي شود که . هست 

ماترياليزم دياليکتيک و ماترياليزم ( فلسفه مارکسيستي : ارکسيزم سه جزء دارد م
سوسياليزم ( ، اقتصاد سياسي مارکسيستي و تئوري هاي سياسي مارکسيستي ) تاريخي 

  ) .  علمي 
چگونه است که نويسنده سند مورد بحث صرفا اصول اعتقادي مبتني بر ماترياليزم 

ريخي را نشانه مارکسيست بودن انقالبي مي شمارد ؟ مگر وي دياليکتيک و ماترياليزم تا
اثر لنين را نخوانده و به ديگران آموزش نداده است ؟ شايد هم بار بار خوانده باشد و بار بار 
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چهل سال است که . هم به ديگران آموزش داده باشد ؛ اما مفهوم آنرا درک نکرده است 
فراوان " تجارب " و در طول اين چهل سال ا. اين شخص خود را مارکسيست مي پندارد 
  ! !اين استاد "  شاگردان " واي  بر حال  ! !  اندوخته و سطح فهم خود را ارتقا داده است 
مبتني بر ماترياليزم دياليکتيک و " ساما " ولي واقعيت اين است که اصول اعتقادي 

ش مبتني بر ماترياليزم سازماني که اصول اعتقادي ا. ماترياليزم تاريخي نبود و نيست 
دياليکتيک م ماترياليزم تاريخي باشد ، تشکيل جمهوري اسالمي را هدف سياسي اش 

جبهه متحد ملي ، بلکه در سطح " اعالم کرد ؛ نه تنها در سطح " ساما " اعالم نمي نمايد و 
مي  که گويا درفش بيروني آن محسوب" اعالم مواضع ساما " و در سندي بنام " ساما " خود 

سازماني که اصول اعتقادي اش مبتني بر ماترياليزم دياليکتيک و ماترياليزم . گرديد 
منقش و مزين نمي شود و " بسم اهللا الرحمن الرحيم " تاريخي باشد ، ارگان مرکزي اش با 

تازه " چنين شد ؛ نه تنها در زمان رهبري ) نداي آزادي " ( ساما " در ارگان مرکزي 
و در دوره دوم نشراتي " رهبر " ه اول نشراتي اش ، بلکه در زمان رهبري و دور" انديشان 
حتي هم اکنون بقية الجيش اين سازمان در فعاليت ها و حزب سازي هاي به .  اش نيز 

اصطالح دموکراتيک شان فراموش نمي کنند که برنامه هائي با بسم اهللا و تائيد کننده 
  . جمهوري اسالمي افغانستان بيرون کنند 

حتي در همين نوشته مورد بحث فعلي مي بينيم که از ماترياليزم تاريخي حرف زده مي 
شود و در مورد آن توضيحاتي داده مي شود ، ولي از ماترياليزم دياليکتيک صرفا تذکري 

در حاليکه فلسفه مارکسيزم ماترياليزم دياليکتيک است و ماترياليزم . به عمل مي آيد 
ول ماترياليزم دياليکتيک در مورد تاريخ جامعه بشري و تکامل آن تاريخي بکار بستن اص

ماترياليزم دياليکتيک . درينجا يک رابطه ميان عام و خاص وجود دارد . محسوب مي شود 
اساس عام اعتقادي فلسفي مارکسيزم است و ماترياليزم تاريخي وجه خاص تطبيق اين 

صول اعتقادي فلسفي يک سازمان وقتي از ا. اساس عام در مورد خاص جامعه بشري 
مارکسيستي صحبت به عمل مي آيد ، در قدم اول  ماترياليزم دياليکتيک مطرح مي شود 

اگر آن اساس مطرح نشود ، طرح اين وجه خاص نيز استوار . و بعد ماترياليزم تاريخي 
  . نيست 
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ل مارکسيستي مثال بنيانگزاران اوليه سازمان مجاهدين خلق ايران به قول خود شان تحلي
به اين ترتيب در . از تاريخ را مي پذيرفتند ولي ماترياليزم دياليکتيک را قبول نداشتند 

  . واقع تحليل مارکسيستي آنها از تاريخ نيز در نهايت به ايدياليزم آلوده مي گرديد 
به صورت يک برنامه اسالمي " ساما " در همان زماني که بر آمد اسالمي در ابتداي تشکيل 

طرح گرديد ، جناح اسالمي ، سازمان مجاهدين خلق ايران را يک سازمان مارکسيستي م
اين جناح آن وقت استدالل مي کرد که چون تحليل و تجزيه سازمان . مي پنداشت 

مجاهدين خلق ايران مبتني بر ماترياليزم تاريخي است ، اين سازمان يک سازمان 
در " يل اوضاع جاري افغانستان و وظايف ما تحل" نويسنده يا گوينده . مارکسيستي است 

از قرار معلوم ، ايشان پس از گذشت حدود دو ونيم . آن وقت به همين جناح تعلق داشت 
دهه ، تقريبا در همانجا قرار دارند و هنوز هم تشريح اصول اعتقادي مارکسيزم را از 

  .م لطفي دارند ماترياليزم تاريخي مي آغازند و در مورد ماترياليزم دياليکتيک ک
" در صفحه اول . در مورد تضاد اساسي جامعه نيز يک بحث ناقص است " نوشته " بحث 

از نظر مارکس  مالکان عمده ي وسايل توليد از يکطرف و : " گفته مي شود که " نوشته 
مولدان سلب مالکيت شده از طرف ديگر ، دو قطب اساسي جامعه وتضاد شان تضاد 

  " . اساسي جامعه است 
ضرورت آن بود که منبع و ماخذ اين . ما تا حال به چنين گفته اي از مارکس بر نخورده ايم 

  . گفته مارکس نقل مي شد 
به عنوان يک حکم کلي در مورد جامعه بشري بايد صريحا گفته شود که دو قطب اساسي 

جوامع  جامعه يکي نيروهاي مولده است و ديگري مناسبات توليدي و اين حکم هم در مورد
طبقاتي صادق است و هم در مورد جوامع غير طبقاتي يعني جامعه کمونيستي اوليه و 

  . جامعه کمونيستي آينده 
برين مبنا تضاد اساسي هر جامعه اي نيز تضاد ميان نيروهاي مولده و مناسبات توليدي آن 

ه شامل تضاد اساسي يعني تضاد در اساس جامعه ، يعني تضاد در توليد ک.  جامعه است 
  .  نيروهاي مولده و مناسبات توليدي است 

نيروهاي مولده يک جامعه عبارت است از نيروي کار و وسايل توليد که شامل ابزار کار و 
مناسبات توليدي عبارت است از مناسبات و روابطي که افراد . محمول يا موضوع کاراست 

  . جامعه در جريان توليد ميان شان بر قرار مي کنند 
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جوامع طبقاتي تضاد ميان طبقات اصلي استثمارگر و تحت استثمار تبارز مهمي از تضاد در 
در چنين جوامعي مبارزات طبقه تحت استثمار عليه طبقه . اساسي آن جوامع است 

دليل اين امر آن . استثمارگر موتور محرک تکامل اين جوامع به مراحل باالتر مي باشد 
دقيق تر طبقه دارنده اصلي نيروي کار که همان طبقه تحت  يا به بيان –است که نيروي کار 

عامل ديناميک انساني با شعور و پوياي نيروهاي مولده است و ضرورت کل  -استثمار است 
نيروهاي مولده براي تغيير و تحول کيفي در مناسبات توليدي از طريق مبارزات اين طبقه 

  .به جريان مي افتد 
نيروهاي مولده در اين جامعه ، نيروهاي مولده . در نظر بگيريم  مثال جامعه سرمايه داري را

ولي مناسبات توليدي مبتني بر . جمعي است و توليد بصورت جمعي صورت مي گيرد 
مالکيت خصوصي سرمايه داران بر وسائل توليد و محصوالت توليد است و همين امر باعث 

وي کار کارگران را بخرند و آنرا نيز مي شود که سرمايه داران درجريان توليد بتوانند نير
به اين . بصورت موقوته تحت کنترل خود و به عبارت ديگر در ملکيت خود در آورند 

ترتيب تضاد اساسي جامعه سرمايه داري ، تضاد ميان توليد جمعي و تملک خصوصي است 
است و ) گرسرمايه دار و کار(يک تبلور اصلي اين تضاد اساسي ، تضاد ميان سرمايه و کار. 

تبلور اصلي ديگر آن تضاد ميان انارشي و سازماندهي يعني انارشي در سطح   کل  جامعه   
و   سازماندهي   در موسسات جداگانه سرمايه داري که باعث بروز تضاد ميان سرمايه 

به روشني و بصورت مفصل ) انتي دورينگ ( اين موضوع در اثر انگلس . داران مي گردد 
در عصر امپرياليزم تضاد ميان خلق ها و ملل تحت ستم و . ح گرديده است توضيح و تشري

امپرياليزم به عنوان شکل ديگري از تبلور تضاد ميان توليد جمعي و تملک خصوصي تبارز 
  . مي نمايد و همچنان تضاد ميان سرمايه داران ابعاد جهاني بخود مي گيرد 

سه تضاد اصلي يا بزرگ جهاني نام برده مي  در بيانيه جنبش انقالبي انترناسيوناليستي از
تضاد ميان قدرت هاي امپرياليستي ، تضاد ميان امپرياليزم و ملل تحت ستم و تضاد : شود 

بيانيه تاکيد مي کند که اين تضاد ها . ميان پرولتاريا و بورژوازي درکشور هاي امپرياليستي 
بارت ديگر تضاد ميان پرولتاريا و به ع. در تضاد اساسي توليد سرمايه داري ريشه دارند 

تضاد ميان ( بورژوازي يکي از تبارزات اصلي يا بزرگ تضاد اساسي توليد سرمايه داري 
   .است) توليد جمعي و تملک خصوصي 



38 
 

 –لنينيزم  –سه جزء مارکسيزم " براي روشن شدن بهتراين موضوع ، قسمتي از مبحث 
. افغانستان را در اينجا نقل مي کنيم ) يست مائوئ( در برنامه حزب کمونيست " مائوئيزم 

  .اين قسمت در مورد ماترياليزم تاريخي است 
ماترياليزم تاريخي عبارت است از بكار بستن ماترياليزم دياليكتيك در مورد جامعه " 

  : ماترياليزم تاريخي باالي نقش اساسي دو چيز تكيه مي نمايد . بشري و تكامل آن 
  .اساسي  آن  يعني تضاد ميان نيروهاي مولده و مناسبت توليدي  ـ توليد  و  تضاد  ١
      .ـ رابطه متقابل ميان توليد و روبناي ايديولوژيك و سياسي جامعه  ٢
واقعيت اين است كه پيدايش زندگي اجتماعي با پروسه توليد اجتماعي تواُم بوده و   

نند از طريق ورود انسانها به اما نيروهاي مولده فقط ميتوا. بقايش به آن وابسته است 
تضاد ميان نيروهاي مولده و . مناسبات توليدي معين وجود داشته و تكامل نمايند 

. مناسبات توليدي در مرحله معيني از تكامل نيروهاي مولده آشكارا انتاگونيستي ميشود 
ر ريشه ضرورت رشد بيشتر نيروهاي مولده اين الزام را به وجود مي آورد كه بايد يك تغيي

يي و انقالبي در جامعه رخداده و مناسبات توليدي نويني جايگزين مناسبات توليدي كهن 
اين تغيير ريشه يي و انقالبي در جامعه در روبناي ايديولوژيك و سياسي براه مي . گردد 

در صورتيكه شرايط مادي . افتد و حول مبارزه طبقاتي براي قدرت سياسي متمركز ميشود 
اما همينكه , ايديولوژي و سياست نمي توانند انقالب به وجود آورند , نباشد الزم فراهم 

بصورت عرصه تعيين كننده ) ايديولوژي و سياست( روبنا , شرايط مادي الزم بوجود آمد 
نبرد طبقات و نيرو هاي مختلف سياسي در مي آيد و ايجاد تحول كيفي در روبنا به 

 –لنينيزم  –مبحث سه جزء مارکسيزم . " (  ضرورت عمده تكامل جامعه مبدل ميشود
  ) افغانستان ) مائوئيست ( مائوئيزم در برنامه حزب کمونيست 

 –نيمه مستعمره  –تعريف نظام حاکم فعلي بر افغانستان ، که در نوشته بصورت مستعمره 
در زمان جنگ مقاومت ضد جاپان در . نيمه فئودال آمده است ، نيز يک تعريف غلط است 

دليلش اين بود که چين در . ، چنين تعريفي براي نظام حاکم بر چين به عمل مي آمد  چين
منطقه تحت تصرف قواي . آن وقت رويهمرفته به دو منطقه مجزا تقسيم شده بود 

منطقه تحت تصرف . اشغالگرجاپاني و منطقه تحت کنترل خود چيني ها ، عمدتا گوميندان 
نيمه فئودالي داشت ، ولي منطقه تحت کنترل  –مراتي قواي اشغالگر جاپاني ، حالت مستع
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وقتي رويهمرفته وضعيت چين مجموعا . نيمه فئودالي  –گوميندان حالت نيمه مستعمراتي 
در . نيمه فئودالي خوانده مي شد  –نيمه مستعمره  –در نظر گرفته مي شد ، مستعمره 

ان ، اين کشور نيز بصورت زمان جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليزم شوروي در افغانست
دليلش اين بود که قواي . نيمه فئودال تعريف مي گرديد  –نيمه مستعمره  –مستعمره 

بخش . اشغالگر سوسيال امپرياليستي هيچگاه نتوانست سراسر افغانستان را اشغال نمايد 
تحت اشغال قواي شوروي حالت مستعمراتي داشت ، در حاليکه بخش تحت اشغال مقاومت 

در عين حال ، مناسبات نيمه فئودالي هم بر . حالت نيمه مستعمراتي بر خوردار بود از 
  . بخش تحت کنترل مقاومت حاکم بود و هم بر بخش تحت اشغال قواي شوروي 

اما شرايط فعلي چنين نيست و کل سر زمين کشور تحت اشغال قرار دارد و حاکميت 
در افغانستان فعلي حالت نيمه . اشغالگران و دست نشاندگان شان سراسري است 

به عبارت . نيمه فئودال است  –مستعمراتي وجود ندارد و اين کشور ، يک کشور مستعمره 
ولي اين اشغال . ديگر افغانستان کامال تحت اشغال قواي متجاوز امپرياليستي قرار دارد 

  . کامل ، به آن مفهوم نيست که نويسنده سند مورد بحث از آن مي فهمد 
جامعه شناسان اشغال کامل ، موقعيتي را ميخوانند : " صفحه چهارم نوشته گفته ميشود در 

که اشغالگر بر روان اشغال شونده تسلط بيابد ، يعني اشغال شونده اشغال را بپذيرد و آنرا 
هم اکنون متاسفانه امپرياليزم ما را با تطبيق پروژه هاي متعدد . به نحوي توجيه کند 

ز حاکميت جهادي و طالب و بعد نيرنگ دموکراسي و باز سازي تا اندازه ي استعماري اعم ا
زيادي درين گرداب فرو برده است و بطور کامال مشهود ميبينيم و ميشنويم که بسياري از 
مردم و حتي جمعي از روشنفکران ما اشغال کشور و حضور نظامي ، سياسي و اقتصادي 

امپرياليزم نيز ازاين وضع بهره ي اعظمي مي گيرد و . امپرياليزم را الزمي و موجه مي دانند 
پس . "  هم اکنون در عرصه هاي گوناگون زندگي ما خود را چون اختاپوس پهن کرده است 

از توضيحاتي در مورد سلطه مستقيم امپرياليست ها بر عرصه هاي نظامي ، سياسي 
ر تمام زمينه هاي زير بنائي و لذا امپرياليزم د: " ،اقتصادي و فرهنگي ، نوشته مي افزايد 

نيروهاي بومي که بمثابه متحد و دست اجرائي امپرياليزم عمل . روبنائي جامعه حضور دارد 
که  –ارتجاع سلطنتي ، تکنوکراسي غرب زده وارتجاع مذهبي : مي کنند ، عبارت اند از 

کوچکي از فقط جناح . هريک ازين ها به نسبت هاي معيني به امپرياليزم تقرب دارند 
ارتجاع مذهبي هم اکنون در تقابل  نسبي  با  امپرياليزم  امريکا  قرار گرفته است که از نظر 
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بخش عمده ارتجاع مذهبي در زد و بند با . تناسب قوا بهيچ صورت عمده و مهم نيست 
  . " امپرياليزم است 

اع مذهبي اين درست است که ارتجاع سلطنتي ، تکنوکراسي غرب زده و بخش عمده ارتج
اين نيز درست است که جمعي از روشنفکران ، که منظور از آن . متحد اشغالگران اند 

اين را . مطابق به زبان سامائي ، چپي ها است ، اشغال را پذيرفته اند و آنرا توجيه مي کنند 
نيز فعال درست فرض مي کنيم که بسياري از مردم نيز حضور نظامي ، سياسي ، اقتصادي و 

اما در طرف ديگر ، بخش غير عمده ارتجاع . ي امپرياليزم را الزمي و موجه مي دانند فرهنگ
مذهبي در تقابل نسبي با اشغالگران قرار دارد ، جمعي از روشنفکران با اشغالگران مخالف 
. اند و همچنان فرض مي کنيم که از ميان مردم فقط کمي از آنها اشغال را نمي پذيرند 

نيز  موقعيتي که اشغالگران بر روان اشغال شوندگان تسلط مطلق  حتي در چنين صورتي
داشته باشند وجود ندارد ، يعني تمام اشغال شوندگان اشغال را نپذيرفته اند و آنرا به 

ال اقل اقليتي وجود دارد که نظرا و عمال با اشغالگران مخالف اند و . نحوي توجيه نمي کنند 
  . اشغال را قبول ندارند 

قعيت اين است که بسياري از مردم با اشغالگران و دست نشاندگان شان موافق نه که اما وا
چرا تعداد . مثال همين انتخابات پارلماني رژيم دست نشانده را در نظر بگيريم . مخالف اند 

بسيار کمي از مردم در اين انتخابات سهم گرفتند ؟ به دليل اينکه بسياري از مردم  با اين 
الف بودند و اين نشانه اي از مخالفت کلي آنها با اشغالگران و رژيم دست انتخابات  مخ

يقينا مجموع اين مخالفت ها تا حال به سطح مخالفت و مقاومت . نشانده شان است 
مسلحانه ارتقا نيافته است و براي دست يافتن به اين ارتقاي مبارزاتي بايد به سختي 

ن مخالفت ها است که همه روزه بصورت حرکت هاي اي. مبارزه کرد ، اما واقعا وجود دارد 
در واقع بر پايه همين . توده ئي اعتراضي در نقاط مختلف کشور خود را نشان مي دهد 

مخالفت ها است که در شرايط نبود يک مقاومت جنگي ملي مردمي و انقالبي ، طالبان 
ند از ميان مردم سرباز آبروباخته و ناکام شده در آزمون عملي قدرت ، دوباره موفق مي گرد

  . گيري نمايند و فعاليت هاي جنگي شان را تشديد بخشند 
ادعاي نويسنده در مورد اينکه ديده و شنيده  که بسياري از مردم با اشغالگران موافق اند ، 

شايد . در واقع تالشي براي محق جلوه دادن تسليم طلبي هاي خود و رفقايش است 
اما وقتي ديدگاه غلط و تسليم طلبانه . نين باوري داشته باشد عمدي دروغ نگويد و واقعا چ
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باشد و جوي که انسان در آن قرار داشته باشد نيز جو تسليم طلبانه ، انسان غلط مي بيند 
و غلط مي شنود و در نتيجه به برداشت هاي غلط مي رسد و برداشت هاي غلط گذشته 

  .  اش نيز بيشتر از پيش تقويت مي گردد 
  يا غلطي هاي ديدگاه نويسنده را در چه چيز هائي مي توان ديد ؟ غلطي 

غلطي هاي بسياري از اين ديدگاه را در سطور قبلي اين نوشته ، نشاني کرديم و اينک به 
 :چند مورد ديگرآن اشاره ميکنيم 

در يکجاي نوشته گفته مي : عدم ايستادگي روي مائوئيزم و حتي انديشه مائوتسه دون  –١ 
يک " ساما " يک سازمان انقالبي مارکسيست است و گفته نمي شود که " ساما " ه شود ک

مائوتسه دون  –لنينيست  –لنينيست يا مارکسيست  –سازمان انقالبي مارکسيست 
حتي وقتي نوشته از جنبش بين المللي حرف مي زند ، جنبش . انديشه يا مائوئيست است 

 –لنينيستي  –نه جنبش جهاني مارکسيستي لنينيستي مي گويد و  –جهاني مارکسيستي 
اين اصطالحات کلمات بي جان نيستند و بکار بردن يا . مائوتسه دون انديشه يا مائوئيستي 

در افغانستان تا حال تشکيالتي بنام . نبردن آنها معاني و مفاهيم خاصي را افاده مي نمايد 
رويزيونيست هاي خلقي و  .وجود نداشته است ) مارکسيست ( سازمان يا حزب کمونيست 

به حساب مي آوردند که ) لنينيست  –مارکسيست ( پرچمي خود شان را کمونيست 
جنبش مائوئيستي افغانستان بر مبناي دفاع از موضعگيري حزب کمونيست چين . نبودند 

يعني حزب تحت رهبري مائوتسه دون ، در مبارزه عليه رويزيونيزم و سوسيال امپرياليزم 
مائوتسه دون  –لنينيست  –وجود آمد و از همان ابتدا يک جنبش مارکسيست شوروي ، ب

مائوئيست هاي افغانستان از همان ابتدا عادت نداشته اند که ايدئولوژي . انديشه بوده است 
 –لنينزم  –لنينيزم بگويند ، بلکه هميشه مارکسيزم  –شان را مارکسيزم يا مارکسيزم 
. مائوئيزم مي گويند  -لنينزم  –ند و هم اکنون مارکسيزم انديشه مائوتسه دون مي گفته ا

به عنوان يکي از اعضاي سازمان بنيانگزار جنبش " نويسنده " به نظر مي رسد که 
فراموش  کرده  است  که  اگر جنبش ما به )  سازمان جوانان مترقي ( مائوئيستي افغانستان 

مي توانست و قادر نبود که با ايستادگي روي انديشه مائوتسه دون نمي پرداخت ، ن
رويزيونيزم خلقي ها و پرچمي ها و سوسيال امپرياليزم شوروي مرز بندي نمايد و به 

، منجمله تسليم طلبي "نوشته " در واقع بسياري از انحرافات . مبارزه عليه آنها دست بزند 
  . آن در همين عدم ايستادگي روي انديشه مائوتسه دون يا مائوئيزم ريشه دارد
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از مرحله فعلي انقالب " نوشته : " ديد غلط در مورد مرحله فعلي انقالب افغانستان   – ٢
يقينا مرحله فعلي انقالب . دموکراتيک ياد مي نمايد  –افغانستان بصورت انقالب ملي 

ميخواهند ) مائوئيست ها ( اما کمونيست ها . دموکراتيک است  –افغانستان مرحله ملي 
دموکراتيک طراز نوين يا بصورت مختصر انقالب دموکراتيک  –الب ملي اين مرحله ، انق

دموکراتيک است ولي با  –انقالب دموکراتيک نوين در واقع همان انقالب ملي . نوين باشد 
از آن مي فهمند و مي خواهند در عمل ) مائوئيست ها ( مضمون و شکلي که کمونيست ها 

دموکراتيک است که تحت رهبري  –آن انقالب ملي  انقالب دموکراتيک نوين. پياده نمايند 
فقط اين . طبقه کارگر از طريق حزب پيشاهنگش براه مي افتد و به پيروزي مي رسد 

دموکراتيک است که مي تواند  –انقالب است و به بيان ديگر فقط اينگونه انقالب ملي 
  .زمينه گذار به انقالب سوسياليستي را فراهم نمايد 

بنا بر اين تحليل انقالب ما کماکان انقالب ملي : " گفته مي شود " نوشته "  در صفحه پنجم
دموکراتيک است که بايد طرد تجاوز و کوتاه کردن دست امپرياليزم و فئوداليزم را هدف  –

تا . مقطعي خود قرار دهد ، تا با گذار از آن به مرحله ي عاليتر يعني سوسياليزم عبور کند 
  ... " استراتژيک ماست اينجا طرح و تحليل 

نه انقالب ملي . است ) غير مائوئيستي ( اين موضعگيري ، يک موضعگيري غير کمونيستي 
دموکراتيک به خودي خود مي تواند زمينه را براي گذار به انقالب سوسياليستي فراهم  –

يعني فقط انقالب دموکراتيک نوين . نمايد و نه کوتاه کردن دست امپرياليزم و فئوداليزم 
دموکراتيک ضد امپرياليستي و ضد فئودالي تحت رهبري طبقه کارگر مي  –انقالب ملي 

براي درک روشن تر و . ( تواند زمينه را براي گذار به انقالب سوسياليستي فراهم نمايد 
) مائوئيست ( در برنامه حزب کمونيست " جهتگيري انقالب " بيشتر اين موضوع به مبحث 

  .شود افغانستان مراجعه 
خالصه وقتي مي بينيم که نويسنده اساسا کار دموکراتيک را به مفهوم کار دموکراتيک 
نوين در نظر ندارد و از کار دموکراتيک بصورت مجمل حرف مي زند متوجه مي شويم که 

. دموکراتيک توسط وي صرفا ناکافي نه بلکه انحرافي است  –بکار برد اصطالح انقالب ملي 
خنراني در يک سيمينار متشکل از سامائي ها حتي يکبار از انقالب اينکه در سراسر س

دموکراتيک نوين نام برده نميشود ، نشاندهنده اين است که گوينده اصال عادت ندارد اين 
معني حقيقي اين عدم عادت گوينده اين است که او اصال به . اصطالح را بکار برد 
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وان يکي از اعضاي  سازمان  جوانان  مترقي  او يقينا به عن. دموکراسي نوين نمي انديشد 
بخاطر دارد که وقتي در نشست عمومي دوم سازمان موضعگيري عليه رويزيونيزم و 
سوسيال امپرياليزم شوروي به تصويب رسيد و رسميت يافت ، در هر جائي از برنامه 

ن اين بدو. سازمان که کلمه دموکراسي آمده بود ، صفت نوين را به آن عالوه کردند 
تشخص ، صف جنبش مائوئيستي از صف رويزيونيست هاي خلقي و پرچمي نمي توانست 

  . جدا گردد 
" نوشته " درصفحه پنجم : عدم درک تفاوت کيفي ميان فئوداليزم و نيمه فوداليزم   --  ٣

از تضاد ميان خلق افغانستان و فئوداليزم حرف زده مي شود ، در حاليکه در اخير صفحه 
نيمه مستعمره و نيمه فئودالي خوانده  –، افغانستان با تاکيد کشوري مستعمره چهارم آن 
نيمه مستعمره بيشتر صحبت نمي کنيم  –در مورد فرمولبندي غلط مستعمره .  شده است 

ولي درينجا روي سلطه نيمه فئوداليزم مکث . و به همان گفته هاي قبلي اکتفا مي کنيم 
مه فئوداليزم مسلط است ، درين صورت فئوداليزم از کجا اگر بر افغانستان ني. مي کنيم 

آمده و بنا به حکم نوشته بخشي از يک جهت تضاد عمده را تشکيل داده است ؟ مگر ميان 
فئوداليزم و نيمه فئوداليزم تفاوت وجود ندارد ؟ اگر وجود ندارد چرا اساسا اصطالح نيمه 

  فئوداليزم بميان آمده است ؟ 
تفاوت کيفي ميان فئوداليزم و نيمه فئوداليزم به نقل قسمتي از مبحث براي روشن ساختن 

افغانستان ) مائوئيست( در برنامه حزب کمونيست " مناسبات توليدي حاکم بر افغانستان " 
  : مي پردازيم 

نيمه فيوداليزم با فيوداليزم كهن تفاوت كيفي دارد و در عين حال مشخصات ذاتي مهمي " 
  . است از آنرا حفظ كرده 

يعني بصورت مستقل و با اتكا  به , فيوداليزم كهن مبتني بر توليد خود كفاي طبيعي بود 
منابع طبيعي موجود در محل به توليد مي پرداخت و توليدات را منحصرا در خود محل به 

ابزار . در اين نوع توليد هم مدار توليد بسته بود و هم مدار مصرف . مصرف مي رساند 
ايي بود و در خود محل توليد مي گرديد و در همانجا مورد استفاده قرار ساده و ابتد

توليد خود , وقتي نطفه هاي سرمايه داري در درون نظام فيودالي رشد نمود . ميگرفت 
هم از وجه , هم از وجه توليدي مورد ضربت قرار گرفت , كفاي طبيعي پا بپاي اين رشد 
اين تضاد به مقام انتاگونيزم رسيد و فيوداليزم  سر انجام. طبقاتي و هم از وجه مصرفي 
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چنين بود جريان رشد و شگوفايي . سرنگون گرديده جاي خود را به سرمايه داري سپرد 
  .سرمايه داري از درون نظام فيودالي و سر انجام مسلط شدن بر آن در غرب 

نظام فيودالي تغييرات و تحوالت در , منجمله افغانستان , اما در كشور هاي تحت سلطه 
بلكه از طريق ورود سرمايه هاي , نه از طريق رشد سرمايه داري از درون اين نظام , كهن 

تابع , اين تغييرات و تحوالت . صورت گرفته است , امپرياليستي خارجي به اين كشور ها 
منافع و خواست هاي غارتگرانه سرمايه هاي امپرياليستي است و نه تابع نيازمندي هاي 

از آنجاييكه منافع غارتگرانه سرمايه هاي امپرياليستي اقتضا  . اقتصادي اين كشور ها رشد 
مي نمايد كه اين كشور ها بمثابه منابع مهم مواد خام و نيروي كار ارزان و بازار فروش 

سرمايه هاي امپرياليستي در ,  توليدات عمدتا بنجل امپرياليستي همچنان حفظ گردد 
قويا داراي اين گرايش , از مناسبات سرمايه داري به اين كشور ها پهلوي معرفي عناصري 

هستند كه مناسبات ماقبل سرمايه داري در اين كشور ها را تا آنجاييكه منافع شان اقتضا  
 .مي نمايد حفظ و باز توليد نمايند 

نيمه . نيمه فيوداليزم محصول اين دو گرايش متضاد سرمايه هاي امپرياليستي است 
نيمه . ليزم به سرمايه هاي امپرياليستي وابسته است و در خدمت آنها قرار دارد فيودا

فيوداليزم آن شكل تغيير يافته فيوداليزم توسط سرمايه هاي امپرياليستي است كه اساس 
توليد خود كفايتي طبيعي آن ويران شده ولي اساس استثمار طبقاتي آن يعني استثمار 

عبارت ديگر اساس نظام مالكيت و نظام طبقاتي آن دهقانان توسط فيوداالن و به 
نيمه فيوداليزم در افغانستان نيز داراي همين مشخصات . رويهمرفته حفظ شده است 

  . " عمومي است 
در مورد شيوه توليد مسلط بر افغانستان با تاکيد گفته مي شود که " نوشته " در صفحه دوم 

مرتبط با اين گفته در سطور آخري صفحه دوم " ... شيوه توليد مسلط آن فئودالي است : " 
بخش  اين: " ... و سطور اولي صفحه سوم در مورد کشت کوکنار و بنگ گفته مي شود که 

توليد فئودالي صرف نمانده و در پيوند تنگاتنگ سرمايه جهاني قرار  عمده توليد زراعت
نيمه فئودالي داده  –را خصلت نيمه مستعمره  اين بخش توليدلذا مي توان گفت . دارد 
  ) تاکيدات از شعله جاويد است . " ( است 
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" نوشته " خالصه ، . گو اينکه در سائر بخش هاي زراعت کماکان فئوداليزم ناب مسلط است 
در ميان فئوداليزم و نيمه فئوداليزم سرگردان است و گاهي اين و گاهي آن را شيوه توليد 

  . مسلط بر افغانستان به حساب مي آورد 
تضاد عمده جامعه را تضاد ميان خلق افغانستان " نوشته : " تعيين نادرست تضاد عمده  - ۴

اين فرمولبندي پس از آن در . از يکطرف و امپرياليزم و فئوداليزم از طرف ديگر مي داند 
مي آيد که در صفحه قبلي از سلطه مستقيم امپرياليزم در " نوشته " ابتداي صفحه پنجم 

ظامي ، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي صحبت گرديده و نتيجه گيري مي شود عرصه هاي ن
که امپرياليزم در تمام زمينه هاي زير بنائي و روبنائي جامعه حضور دارد و افغانستان کشور 
اشغال شده اي است که در تمام شاهرگ هاي حيات اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي ، اداري 

  . هود است آن تسلط و يا حضور امپرياليزم مش
را مي بيند ، اما از آن به اين نتيجه " اشغال همه جانبه کشور " حالت " نوشته " ازين قرار 

گيري نمي رسد که درين صورت بايد تضاد ملي با اشغالگران و خائنين ملي به تضاد عمده 
ازين جهت از امپرياليزم و فئوداليزم بصورت عام صحبت مي نمايد . جامعه بدل شده باشد 

و به اولويت مسئله ملي در رابطه با اشغالگران در شرايط امروزي افغانستان اصال  توجهي 
  . ندارد 

 :     موضوعاتي که مي توانند درين موضعگيري دخيل و موثر باشند عبارت اند از  

گوينده يا نويسنده اصال متوجه اين امر نيست که اشغال افغانستان در اثر يک جنگ : الف  
انه و خونين تحميلي از سوي امپرياليست هاي امريکائي و متحدين شان بوقوع تجاوزکار

اين درست است که هدف اين جنگ دربدو . پيوسته است ، جنگي که همچنان ادامه دارد 
امر سرنگوني حکومت ارتجاعي و استبدادي طالبان بود ، يعني سرنگوني رژيمي که بنا به 

.  امپرياليست هاي متجاوز به قدرت رسيده بود  حمايت هاي مستقيم و غير مستقيم خود
اما هدف اصلي آن اشغال افغانستان و پيشبرد اهداف استراتژيک ، سياسي ، اقتصادي و 

ماهيت ارتجاعي و استبدادي رژيم طالبان نمي تواند .  فرهنگي امپرياليستي بوده و هست 
   .قبول بسازدماهيت اين جنگ تحميلي را تغيير داده و آن را موجه و قابل 

در صفحه چهارم نوشته از ارتجاع سلطنتي ، تکنوکراسي غرب زده و بخش عمده : ب 
اين فرمولبندي . ارتجاع مذهبي ، بمثابه متحد و دست اجرائي امپرياليزم صحبت مي گردد 

خائنين " اينها که همه در رژيم کرزي گرد آمده اند ، صفت دقيق خود شان . غلط است 
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امپرياليست هاي . است " رژيم دست نشانده " ت دقيق رژيم شان است و صف" ملي 
امريکائي و متحدين شان به افغانستان تجاوز کرده و جنگ خونيني را بر اين کشورو 

اين مرتجعين را ، امپرياليست هاي متجاوز ، از گوشه و کنار . مردمان آن تحميل نمودند 
ه آنها يک رژيم دست نشانده  به وجود افغانستان و جهان گرد آوري نموده  و از مجموع

آنها نوکر . درست نيست که اينها را متحد و دست اجرائي امپرياليست ها بگوئيم . آوردند 
اين موضوع که آنها بخش . و دست نشانده امپرياليست هاي متجاوز و اشغالگر هستند 

مهم اين است . رد عمده ارتجاع را تشکيل مي دهند ، فرقي در ماهيت آنها به وجود نمي آو
که حاکميت پوشالي اين خائنين ملي جمع شده در رژيم دست نشانده ودوام آن ، اينک 
پس از چهار سال از آغار تجاوزامپرياليست هاي امريکائي و متحدين شان بر افغانستان و 
اشغال اين کشور توسط آنها ، کماکان کامال به حضور قواي متجاوز امپرياليستي و دوام 

  . کشور توسط آنها وابسته است و از قرار معلوم سال هاي سال چنين خواهد بود  اشغال
واقعيت ملموس و انکار ناپذير اين است که در شرايط فعلي افغانستان ، كه كشور تحت 
اشغال قوت هاي اشغالگر امريكايي و متحدين شان قرار دارد ، تضاد ملي با قدرت هاي 

تمامي خلق ها و مليت هاي كشور با اشغالگران امپرياليستي به صورت تضاد ملي 
. امپرياليست و خاينين ملي دست نشانده شان ، تضاد عمده جامعه محسوب مي گردد 

انکار اين امر و حتي عدم توجه به آن به تسليم طلبي ملي در قبال اشغالگران امپرياليست 
  . و خائنين ملي دست نشانده شان منجر مي گردد 

امروز براي بار اول ما در افغانستان زمينه اي : " مي خوانيم " نوشته " م در صفحه هشت – ٥
را مي بينيم که بعد از به اصطالح دهه ي قانون اساسي مي توانند انسان ها با تفکرات خاص 

بدون کمونيست ها که قانون اساسي هم کار شانرا ملغي قرار مي دهد و  –خود تبارز کنند 
ستره محکمه تا وزارت عدليه ، همگي فعاليت کمونيستي را  تمام گردانندگان امور از

ولي ديگران در حال حاضر اجازه دارند نشريه داشته  –منتفي مي دانند و اجازه نمي دهند 
دارند احزاب ، اجازه دارند نهاد داشته باشند ، اجازه باشند ، اجازه دارند گپ بزنند 

  . " بسازند 
نيست ها بقيه همگي از آزادي بيان و عقيده برخوردارند اينکه در شرايط فعلي غير از کمو

در قانون . و حق دارند نشريه داشته باشند و حزب بسازند ، حرف بسيار نا درستي است 
اساسي جمهوري اسالمي افغانستان هر گونه بيان و عقيده اي که مخالف اسالم باشد ، 
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سي جمهوري اسالمي افغانستان به عبارت ديگر در قانون اسا. ممنوع و غير قانوني است 
هر گونه بيان و عقيده ضد اسالمي ، صرفنظر از اينکه کمونيستي باشد يا غير کمونيستي ، 

بصورت . نشريه ها و احزاب نيز مشمول اين حکم هستند . ممنوع و غير قانوني است 
يد ، بسيار مشخص ، هر حزب و نشريه اي بايد قانون اساسي جمهوري اسالمي را تائيد نما
به . در غير ان حق فعاليت ندارد ، صرفنظر از اينکه کمونيستي باشد يا غير کمونيستي 

عبارت ديگر در جمهوري اسالمي افغانستان تنها کمونيزم غيرقانوني نيست بلکه 
حتي بار بار ديده ايم که نوشته ها و مقاالت ژورناليست . سکوالريزم نيز غير قانوني است 

  . آنها را به پوليس و قضا و زندان کشانده است هاي غير کمونيست ، 
پس اينگونه ارزيابي از وضعيت موجود به چه . اين موضوع بسيار روشن و واضح است 

خود جواب مي دهد و بال فاصله بعد از جمالت فوق ، " نوشته " منظوري به عمل مي آيد ؟ 
هيچکدامش . خود بهره بگيريم از مجموع اينها ما بايد به کار دموکراتيک : " اضافه مي کند 
  ... " . منتفي نيست 

هم اکنون که امپراليزم و ارتجاع : " آيد همچنان در صفحه قبلي تاکيد به عمل مي 
اغواگرانه دم از دموکراسي مي زنند و نيروهاي راست و ميانه دارند با بهره گيري از اوضاع 

با . ش را در بين مردم پر کند خود را جمع و جور ميکنند ، نيروي چپ بايد جاي خالي ا
ايجاد نهاد هاي دموکراتيک ، در هر عرصه اي که هموطنان ما حضور و نياز دارند ، حضور 

  ..." بهم رساند 
يعني بشتابيم و از وضعيت به اصطالح دموکراتيک موجود استفاده نمائيم ؛ حزب علني 

ويم و براي ورود به پارلمان راجستر شده بسازيم ، در بازي هاي انتخاباتي سرکاري فعال ش
  ...  . رژيم دست نشانده تالش نمائيم ، وزارت و واليت و رياست بدست اوريم و

درينجا منظور حضرات به هيچوجه آن نيست که همانند شعله ئي هاي دهه چهل دست به 
  .فعاليت بزنند 

و به بيان روشن چگونه تبارز نمودند " شعله ئي ها " ظاهر شاهي ، " دهه دموکراسي " دوره 
 –لنينيزم  –تر چگونه خود را تبارز دادند ؟ به تبليغ و ترويج وسيع براي مارکسيزم 

انديشه مائوتسه دون پرداختند ؛ براي دموکراسي نوين وسيعا به کار توده ئي پرداختند ؛ 
ع مبارزه عليه رويزيونيزم و سوسيال امپرياليزم شوروي را قاطعانه به پيش بردند ، با مواض

قدرت سياسي از لوله تفنگ " قاطع عليه ارتجاع و امپرياليزم به مبارزه دست زدند ؛ شعار 
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را در ميان توده ها بردند ؛ پارلمان بازي هاي رژيم ارتجاعي را تحريم " بيرون مي آيد 
پوهنتون کابل دست کردند ، به تشکيل اتحاديه هاي دموکراتيک مثل اتحاديه محصالن 

مواضع  شان را در مظاهرات  و همچنان جريده شعله جاويد و نشرات  زدند و بطور علني
  . ديگر بيان کردند 

آيا حضرات مي توانند و مي خواهند تظاهرات براه بيندازند و عليه امپرياليست هاي 
اشغالگر و رژيم دست نشانده شعار دهند و خواهان خروج  قواي اشغالگر و سرنگوني رژيم 

ي انتخاباتي اشغالگران و رژيم دست نشانده را تحريم کنند ، تبليغ پوشالي شوند ؛ بازي ها
قدرت سياسي از لوله " و ترويج براي دموکراسي نوين و کمونيزم را پيش ببرند ، علنا شعار 

؟ نه ، نه مي توانند و ...  را در مظاهره ها و تجمعات مطرح نمايند و " تفنگ بيرون مي آيد 
  . نه مي خواهند 

ين حضرات ، تسليم طلباني اند که از  همان ابتداي لشکرکشي امپرياليست هاي در واقع ا
امريکائي و شکلگيري رژيم دست نشانده براي اشغالگران و دست نشاندگان شان کمر 

آنها در اروپا همزمان با آماده شدن امپرياليست هاي امريکائي براي . خدمت بسته اند 
ي ظاهر شاه براه افتادند تا در رژيم دست نشانده يورش به افغانستان دنبال بروکرات ها

تجمع خائنين ملي در بن را علنا حمايت کردند . آينده براي خود جا و مقامي بدست آورند 
براي لويه جرگه ها کار کردند و براي شرکت در انها . و براي شرکت در آن تالش نمودند 

رژيم دست نشانده را تائيد کردند انتخابات رياست جمهوري   .مجدانه سعي به عمل آوردند
منطبق با احکام قانون اساسي . ، در آن سهم گرفتند و آن را مظهر اراده ملت خواندند 

. جمهوري اسالمي افغانستان ، دست به حزب سازي زدند و حزب شان را راجستر کردند 
انده شرکت خط پارلمانتاريستي را در پيش گرفتند  و  در انتخابات پارلماني رژيم دست نش

کردند ، يعني نه تنها اين انتخابات را تائيد کردند بلکه در ان کانديدا هائي نيز معرفي 
خالصه در تمام مراحل شکلدهي رژيم دست نشانده ارتجاعي از سوي . نمودند 

امپرياليست هاي اشغالگر فعاالنه سهم گرفته و براي سرو سامان يافتن اين رژيم کار و 
  . خدمت کرده اند 

  : ديد انحرافي در مورد استراتژي جنگ خلق و رابطه ميان استراتژي و تاکتيک :   ٦
  :مي خوانيم "نوشته " در صفحه هفتم 
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تشکيل ارتش توده ئي هم اکنون در دستور روزنيست ، چه در شرايط کنوني ما جنگ " 
تراتژي ولي آنرا به عنوان اس. مسلحانه نمي تواند به عنوان يک تاکتيک روز مطرح شود 

  . " نظامي خود در نظر داريم 
  :  مي خوانيم " نوشته " همچنان در صفحه نهم 

اگر کسي به عنوان يک تاکتيک مبارزاتي روز ، همين امروز جنگ مسلحانه را در " 
افغانستان عليه امريکا و حتي عليه اخوان براي انقالبيون مطرح کند ، حماقت کرده ، تمام 

هرگز . و حزب خود را به قتلگاه روان کرده و اين مبارزه نيست رفقاي خود را ، سازمان 
  .... " همين امروز ، چنين چيزي در دستور روز قرار ندارد 

مائوئيستي  در مورد راه مبارزه چگونه است ؟ مانيفيست  –لنينيستي  –ديد مارکسيستي 
ونيست ها عار كم" : کمونيست در آخرين جمالتش در اين مورد قاطعانه اعالم مي نمايد 

فقط از  آنها آشكارا اعالم مي نمايند كه. دارند كه مقاصد و نظريات شان را پنهان دارند 
نيل به هدف هاي , از طريق سرنگوني جبري نظام اجتماعي موجود , طريق توسل به قهر 

مائوتسه دون درين مورد به نحو )     شعله جاويد  –تاکيد از ما است . " (شان ميسر است 
كسب قدرت به , وظيفه مرکزي و عالي ترين شكل انقالب ": رتمندي تاکيد مي نمايد قد

اين اصل ماركسيستي در . وسيله نيروهاي مسلح يعني حل مسئله از طريق جنگ است 
و شعار مرکزي مائوئيستي براي بيان راه مبارزه انقالبي عبارت   . "صادق است ... همه جا 
اين شعار مائوئيستي ورد زبان "  . له تفنگ بيرون مي آيد قدرت سياسي از لو: " است از 

شعله ئي ها بود ، نويسنده مورد بحث ما که زماني شعله ئي بوده است بايد بار بار اين شعار 
                                      .را در زمان شعله ئي بودنش نعره زده باشد 

ائوئيست ها ، جنگ خلق به عنوان م –لنينيست  –به اين ترتيب براي مارکسيست 
استراتژِي مبارزاتي و به عبارت ديگر خط استراتژيک مبارزه مطرح است که اشکال 
مختلف حرکت هاي تاکتيکي مبارزاتي ، اعم از جنگي و غير جنگي ، در خدمت آن قرار 

در به اين معني که تا زمانيکه اين جنگ بر پا نگرديده ، تمامي اشکال مبارزاتي . دارد 
خدمت تدارک براي بر پائي آن و پس از آنکه بر پا گرديد ، در خدمت پيشبرد آن بايد قرار 

مي گويد ، صرفا استراتژي نظامي " نويسنده " جنگ خلق ، به آن صورتي که . داشته باشد 
جنگ انقالبي و مبارزه براي تشکيل ارتش انقالبي را استراتژيِ نظامي خواندن به . نيست 
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ست که استراتژي هاي ديگري ، مثال راه پارلماني و نهايتا گذار مسالمت آميز به اين معني ا
  . انقالب دموکراتيک نوين و انقالب سوسياليستي ، نيز مي تواند مطرح باشد 

مي گويد که در شرايط امروز به هيچوجه مبارزه مسلحانه نمي تواند به عنوان " نويسنده " 
درينجا . ، ولي آنرا به عنوان استراتژِي نظامي قبول دارد تاکتيک مبارزاتي روز مطرح باشد 

ظاهرا تاکتيک مبارزاتي روز ، يعني مبارزات به اصطالح دموکراتيک قانوني ، در تابعيت از 
اما اصل مسئله آن است که مبارزه . استراتژِي قرار ندارد و در خدمت آن قرار نمي گيرد 

تژيک مبارزاتي ، رد مي گردد و طبعا خط مسلحانه و جنگ خلق ، به عنوان خط استرا
در " ساما . " استراتژيک ديگري بايد مد نظر قرار بگيرد و اين همان پارلمانتاريزم است 

گذشته ، اعالم مواضع اسالمي را ظاهرا به عنوان درفش تاکتيکي بيروني مطرح نمود ، اما 
زه براي تشکيل جمهوري در اصل همين درفش ، نقش استراتژيک بازي نمود ، چرا که مبار

اسالمي بر مبناي آن مورد پذيرش قرار گرفت و مبارزه براي تشکيل يک نظام سياسي يک 
 . امر تاکتيکي نيست 

امروز ، در شرايط سلطه اشغالگران و حاکميت رژيم دست نشانده ، مبارزه مسلحانه عليه 
نا پذير روز مطرح  اشغالگران و دست نشاندگان شان به عنوان ضرورت مبارزاتي انصراف

اگر . است که بايد با تمام قوت براي برپائي هر چه سريع تر و اصولي تر ان تدارک ديد 
کسي مثل نويسنده مورد بحث ما بگويد که نه در شرايط فعلي اين کار را نکنيد و بجاي ان 

  به پارلمان برويد ، ولو اينکه اين طرح را به عنوان يک طرح تاکتيکي مطرح نمايد 
معلوم است که منظورش حرکت در راستاي طرحات سياسي اشغالگران براي شکلدهي  ،

در واقع اين طرح کماکان . رژيم دست نشانده است و اين يک طرح استراتژيک است  
همان طرح سامائي سابقه براي تشکيل جمهوري اسالمي است ، جمهوري اسالمي 

  ! !  افغانستان 
عنوان شعار مبارزاتي روز ، احمقانه خوانده مي شود و  چرا طرح شعار مبارزه مسلحانه به

چرا ميدان مبارزه مسلحانه قتلگاه خوانده مي شود ؟ البد بخاطر آنکه مبارزات مسلحانه 
چنين درکي از مبارزه مسلحانه مبتني بر . خود بخودي وسيع توده ئي وجود ندارد 

  . استراتژي مبارزاتي جنگ خلق مائوئيستي نيست 
جنگ خلق در چين با تکيه بر مبارزات مسلحانه خودبخودي وسيع توده ئي  در گذشته

شروع نشد ، بلکه حزب کمونيست چين و توده هاي تحت رهبري اش ، آگاهانه اين جنگ 
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جنگ خلق ها و مبارزات مسلحانه جاري در کشور هاي . را شروع کردند و پيش بردند 
نيز هيچکدام با تکيه بر ... يپين ، در ترکيه مختلف ، در نيپال ، در پيرو ، در هند ، در فل

مبارزات مسلحانه خود بخودي وسيع توده ئي براه نيفتاده است ، بلکه احزاب اين کشور ها 
 . و توده هاي تحت رهبري شان آگاهانه اين جنگ ها را آغار کرده و به پيش ميبرند 

ريق مبارزات مسلحانه جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي در افغانستان عمدتا از ط
اما اين امر نيز مطلق نبود ، بلکه در پهلوي اين . خود بخودي توده هاي مردم براه افتاد 

مبارزات خود بخودي ، حرکت هاي مسلحانه آگاهانه احزاب ارتجاعي اسالمي و همچنان 
  . فعاليت هاي مبارزاتي مسلحانه آگاهانه نيروهاي مترقي نيز شامل بود 

روزي مبارزات مسلحانه خود بخودي توده ئي عليه اشغالگران و دست در شرايط ام 
با توجه به شرايط کنوني افغانستان ، منطقه و جهان بعيد به . نشاندگان شان وجود ندارد 

ما بايد يک تفاوت مشخص ميان تجاوز . نظر مي رسد که چنين مبارزاتي براه بيفتد 
وتجاوز امپرياليست هاي امريکائي به  سوسيال امپرياليست هاي شوروي به افغانستان

سوسيال امپرياليست ها رژيم حفيظ اهللا امين را سر نگون . افغانستان را در نظر بگيريم 
پس از آن تمام خلقي . اين کار فقط چند ساعت را در بر گرفت . کردند و خودش را کشتند 

اما تجاوز امپرياليست . پرچمي ها زير درفش اشغالگران و در خدمت آنها قرار داشتند  ها و
پس از سرنگوني اين رژيم ، مال . ها با يک مقاومت تقريبا دو ماهه رژِيم طالبان مواجه شد 

عمر جان به سالمت برد و همين امر در پهلوي عوامل ديگري باعث گرديد که طالبان بعد از 
در واقع . م شان نيز بتوانند به جنگ ، ولو در سطح بسيار پائين ، ادامه دهند سرنگوني رژِي

موجوديت اين جهاد . جهاد اسالمي طالبان عليه امريکا و رژيم کرزي ادامه يافته است 
باعث مي گردد که حرکت هاي مسلحانه خودبخودي توده ئي با انگيزه هاي مذهبي اصال 

ا روشن است که مقاومت مسلحانه عليه اشغالگران و دست عالوت. زمينه بروز نداشته باشد 
يفتد نشاندگانشان با شعار هاي ملي ، مردمي و انقالبي اصوال نمي تواند خود بخودي براه  ب

مبارزه .  ساختن  مشروط  ًء  نا مسلحانه  عليه اشغالگران  به خيزش هاي مسلحانه ب
از بيخ و بن رد گردد و راه خود بخودي توده ئي در حکم اين است که چنين مبارزه اي 

  .   پارلمانتاريستي تسليم طلبانه در پيش گرفته شود 
  " :قتلگاه " و اما در مورد شعار مبارزه مسلحانه و 
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وقتي براي اولين بار  شماره اول شعله جاويد دوره سوم در داخل افغانستان پخش شد و 
د که اينها همه شعله ئي ها را به از ان مطلع شدند ، سرو صداي شان بلند ش" ساما " بقاياي 

منظور شان اين بود که نشر و پخش جريده . کشتن مي دهند و به نابودي مي کشانند 
ولي وقتي چنين چيزي به . کمونيستي در افغانستان باعث قتل عام شعله ئي ها مي شود 

سوي اين سر و صدا که طرح شعار مبارزه مسلحانه از . وقوع نه پيوست ، آرام گرفتند 
حزب ، طرح روان کردن همه روابط حزب به سوي قتلگاه است ، ادامه همان سر و صدا هاي 

البته اين بار از خود نمي ترسند ، چرا که بقدر کافي به راه پارلمانتاريستي . قبلي است 
" رفته اند و مطمئن هستند که امريکائي ها و رژيم کرزي آنها را بيجهت در ليست 

  .  نخواهند ساخت  ها شامل" تروريست 
  : کار دموکراتيک خواندن تسليم طلبي :  ٧

کار " موسوي " از قرار معلوم ، نويسنده سند مورد بحث و همقماشان ديگرش مثل جناب 
شان اين است که براي محق جلوه دادن تسليم طلبي و تشويق تسليم طلبان ، توجيهات 

درين راستا است که . يک جا بزنند تئوريک فراهم نمايند و تسليم طلبي را کار دموکرات
  :آنها مجموع روشنفکران چپ سابقه و کنوني را به دو جناح تقسيم مي کنند 

روشنفکران تازه برخاسته يا کهنه و قديمي و ار نفس (     همين حاال روشنفکران چپ " ... 
يک جناحش بطرف مبارزات . بسيار مشخص در دو جناح صفبندي شده اند ) افتاده 

ئولوژيک توجه مي کند ، بيشتر از مواضع چپ انقالبي بر آمد دارد و آنرا مطلق مي سازد ايد
يک جناح ديگر بطرف مبارزات دموکراتيک رفته ، به کار هاي دموکراتيک در داخل . 

يک جناح به حزب و . عمال اين واقعيت است . جامعه ما چسپيده و آنرا مطلق ساخته است 
شيدن نشريه هاي دموکراتيک در غلطيده است و جهت ديگر نهاد دموکراتيک سازي و ک

) شعله جاويد  –به نظر مي رسد که اين جمله خلط و در هم بر هم است . ( را در نظر ندارد 
جناح ديگر هم جبهه ضد امپرياليزم و ارتجاع ميسازد ، حزب کمونيست است و غيره که 

لوژيک تکيه ميکنند و هر گونه کار در جناح چپ قرار ميگيرند و فقط روي مبارزات ايدئو
نقش سازنده . اين دو تا واقعيت است در درون جامعه ما . دموکراتيک را نفي مي کنند 

وتاريخي ما اين است که اين هر دو مطلق را در هم بشکنيم و از اين هر دو گرايش ، ازاين 
دوي شان هر دو پتانسيل يک سنتزي بکشيم که هر دوي شان بتواند آب بخورد ، هر 

  ... " هم اين و هم آن . بيايند در يک محور جمع شوند 
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وارونه جلوه داده مي " حزب کمونيست و غيره " به اين ترتيب هم فعاليت ها و مبارزات 
شود و هم فعاليت هاي تسليم طلبانه اي که آشکارا در خدمت اشغالگران امپرياليست و 

  . رژيم دست نشانده ارتجاعي شان است 
مربوط است ، اين " حزب کمونيست و غيره " جائيکه  به  فعاليت  ها  و مبارزات تا  آن

اين مبارزات نه تنها مبارزات ايدئولوژيک . مبارزات را صرفا ايدئولوژيک خواندن غلط است 
دموکراتيک اصولي يعني  –سياسي و تشکيالتي کمونيستي است ، بلکه مبارزات ملي  –

از اين " نويسنده " به نطر نمي رسد که . نيز در بر مي گيرد مبارزات دموکراتيک نوين را 
هر " حزب کمونيست و غيره " به همين خاطر ادعاي اينکه . موضوع اطالع نداشته باشد 

  .     گونه کار دمکراتيک را نفي ميکند ، يک ادعاي دروغين عمدي است 
سپيده و آن را مطلق ساخته به کار دموکراتيک در داخل جامعه ما چ" اما ببينيم آنهائيکه 

در اين مورد به روشني " نوشته " چه کساني اند و کار شان چگونه کاري است ؟ " اند 
تسليم . صحبت نمي کند ، اما بخوبي روشن است که چه کار و چه کساني را مد نظر دارد 

دست آنهائي را که به مقامات باالئي در رژيم دست نشانده . طلبي را و تسليم طلبان را 
يافته اند ، احزاب پارلمانتاريست راجستر شده را ، کساني را که حرص وکيل شدن و 
نشستن در پارلمان دست ساخته امپرياليست هاي اشغالگر ، جان و روان شان را فاسد 

  ...  . ساخته است ، و 
اينها کساني اند که کار دموکراتيک نمي کنند ، بلکه در خدمت اشغالگران و در خدمت 

تسليم طلبي را کار دموکراتيک خواندن و آنرا با . م دست نشانده ارتجاعي قرار دارند رژي
ممزوج کردن اوال يک طرح تسليم طلبانه است " حزب کمونيست و غيره " کار کمونيستي 

اجازه عملي " حزب  کمونيست  و غيره  " را نه " هم اين و هم آن . " و ثانيا يک کار ناممکن 
اين امر را بخوبي " نويسنده . " ه تسليم طلبان به آن تن در خواهند داد شدن مي دهند و ن

به همين جهت در پهلوي اينکه رسالت خود و رفقايش را در هم شکستن هر دو . مي داند 
و راست اعالم مي نمايد ، فراموش نمي کند که با نسبت دادن حماقت " چپ " مطلق گرائي 

تعيين نمايد ، " چپ " را درهم شکستن مطلق گرائي " ت رسال" ، جنبه عمده اين " چپ " به 
در حاليکه در مورد تسليم طلبان هرگز چنين گستاخي اي مرتکب نمي شود و کار آنها را 

او صريحا حکم مي کند که طرفداران نبرد . مطابق به شرايط و اوضاع اعالم مي کند 
شان را به قتلگاه روان مي  مسلحانه عليه اشغالگران و رژيم دست نشانده سازمان و حزب
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کنند ، ولي در مورد تسليم طلبان هرگز نمي گويد که با خدمت گزاري به اشغالگران و رژيم 
ارتجاعي دست نشانده ، خود و دارو دسته شان را به خاکدان ذلت وخيانت به ميهن ، مردم 

بارزه براي او مي گويد که همين امروز هرگز نبرد مسلحانه و م. و انقالب مي اندازند 
ولي کار به اصطالح دموکراتيک تسليم . تشکيل ارتش انقالبي در دستور روز قرار ندارد 

طلبان را تائيد مي کند و آن را کار مطابق به شرايط و اوضاع اعالم مي نمايد ، منتها براي 
  .بهتر ساختن آن شرط و شروطي تعيين مي نمايد 

" ب کمونيست سراسري از سوي در چوکات چنين موضعگيري اي طرح تشکيل حز
راجستر براي وي و رفقايش ، حزب در واقع همان است که . فريبکارانه است " نويسنده 

هائي بکار مي آنها چنين شعار هائي را براي فريب ذهنيت . شده وبه پارلمان مي رود 
علوم از قرار م. برند که  هنوز متوهم اند و حضرات را گويا کمونيست به حساب مي آورند 

اين طرح ناکام و غير قابل تطبيق نيز هست ، چرا که خود طراحان در پي تحقق عملي 
  . طرح شان نيستند 

وطن " در افغانستان ، اکنون ) مائوئيست ها   –لنينيست  –مارکسيست ( کمونيست ها 
افغانستان را دارند و هيچ نيازي ) مائوئيست ( شان را يعني حزب کمونيست " سياسي 
چنانچه روحيات و گرايشات . باشند " پناهنده سياسي " که در قلمرو هاي بيگانه  ندارند

باقي مانده باشد ، چنين افرادي سر " ساما " کمونيستي در نزد اين يا آن فرد از بقاياي 
شان را در خواهند يافت ، در غير آن راه قبرستان پارلمانتاريستي ، " وطن سياسي " انجام 

 .سياسي ، توسط تسليم طلبان  باز گرديده است  –يک به مفهوم ايدئولوژ

 
  

  پارلمانتاريزم و مبارزه پارلماني
 

ميگذريم و نتيجه گيري آنرا از مبحث " دشنامنامه " از رکيک گوئي ها و لهجه لومپنامه 
مدعي است که " دشنامنامه . " پارلمانتاريزم و مبارزه پارلماني بطور خالصه بيان ميکنيم 

طرفدار مبارزه پارلماني است و نه طرفدار "  انستان الگوي دموکراسي امريکائي افغ" کتاب 
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"  دشنامنامه . " پارلمانتاريزم به عنوان يک مشي استراتژيک که مشي رويزيونيستي است 
اين دو مفهوم را يا از روي بد نيتي و يا به دليل کمبود فهم با " شعله جاويد " ادعا دارد که 

نقل قول هائي از لنين و استالين مي آورد تا نشان دهد " دشنامنامه . "  هم خلط کرده است
که آنها و کال حزب بلشويک طرفدار مبارزه پارلماني بوده و ازاين عرصه مبارزاتي استفاده 

ببينيم . کرده اند و لذا در افغانستان کنوني نيز مي توان به مبارزه پارلماني دست زد 
در سطور قبلي اين نوشته گفتيم که عامل تعيين کننده در   موضوع از چه قرار است ؟  

، موجوديت و فعاليت حزب راجستر شده و تسليم " نادر و شرکا،  –آئيژ " حرکت هاي فعلي 
طلب پارلمانتاريستي است که با تائيد پروسه جاري تجاوز و اشغالگري امپرياليستي ، تائيد 

ليت حاکميت دست نشانده بوجود آمده قانون اساسي جمهوري اسالمي افغانستان و ک
است و قبل از آنکه حضرات برنامه و تشکيالت سازماني و پالتفرم و صفبندي جبهوي به 

دموکراتيک شان را بوجود آورند ، در نمايشات انتخاباتي پارلماني ، رياست  –اصطالح ملي 
" در کتاب  آنچه. جمهوري و حتي لويه جرگه ئي رژيم دست نشانده شامل گرديده است 

در دفاع از رفتن به پارلمان نوشته مي شود و آنچه " افغانستان الگوي دموکراسي امريکائي 
بنام مبارزه پارلماني مورد تائيد قرار مي دهد ، واقعيت عملي و عيني " دشنامنامه " را که 

 خود را در حرکت هاي پارلمانتاريستي تسليم طلبانه اين حزب متبلور ساخته و به صورت
اين استرتژي به اصطالح مبارزاتي با تاکتيکي خوانده . روشن و واضح نشان داده است 

.                               شدن صرفا فريبکارانه ميشود ، ولي ماهيت استراتژيک آن بحال خود باقي ميماند 
که در افغانستان شرايط عيني و ذهني و پايه طبقاتي صريحا مي گويد " دشنامنامه "   

( رهبري و اعضاي حزب پارلمانتاريست مربوطه . ايجاد حزب کمونيست مساعد نيست 
نيز اين گفته ) همانند تمامي احزاب تسليم طلب ديگرکه گويا قبال به چپ تعلق داشته اند 

گزارند و صريحا بيان مي کنند که  را تکرار مي کنند ، اما نيم ديگر اين جمله را ناگفته نمي
بگذار امپرياليست هاي اشغالگر افغانستان ويران را آباد نمايند و دراين کشورعقبمانده : " 

سرمايه داري و طبقه کارگر را رشد و پرورش دهند و توام با آن دموکراسي را رايج سازند و 
ستها زمينه ايجاد حزب به اين ترتيب براي کموني. سطح فرهنگي جامعه را ارتقا دهند 

يعني براي کمونيست ها تجاوز . "  کمونيست و پيشبرد مبارزات کمونيستي فراهم ميگردد 
امپرياليست ها به افغانستان و اشغال اين کشور و پرورش يک رژيم دست نشانده مفيد 

ز ا. است و باعث مي شود که در آينده زمينه هاي مبارزاتي مساعدي براي آنها فراهم گردد 
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اين نظر آنها شرکت در پارلمان رژيم دست نشانده و حتي شرکت در لويه جرگه ها و 
تصويب قانون اساسي رژيم را نه راهي براي افشاگري در مورد رژيم دست نشانده و اربابان 
اشغالگر امپرياليستش بلکه راهي براي تقويت پروسه اشغالگري امپرياليستي و رژيم دست 

اين واقعيت " نادر و شرکاء  –آئيژ " فريبکارانه " چهره مبارزاتي . " د نشانده تلقي مي نماين
  .                                                                      ملموس و روشن را نمي تواند بپوشاند 

اي به اصطالح مبارزه بر" افغانستان الگوي دموکراسي امريکائي " گذشته از اين ها ، کتاب   
رفتن به پارلمان رژيم دست نشانده را اهميت استراتژيک مي دهد و صرفا از مبارزه 

  .                                                      پارلماني حرف نمي زند 
ياد مي نمايد ، ولي بالفاصله " چپ " از مبارزه مسلحانه به عنوان استراتژي نظامي " کتاب " 

و توضيح مي دهد که کدام نيروي " آنهم در صورتي که ايجاب کند " که ياد آور مي شود 
سياسي است که در صورت دست نيافتن به اهدافش از طريق مسالمت آميز ، به جنگ 

يکي : صحبت به عمل مي آيد " مبارزاتي " درينجا در واقع از دو استراتژِي . متوسل نگردد 
آنچه فعال در دستور کار قرار مي گيرد . مي استراتژي غير نظامي و ديگري استراتژي نظا

. کوشش مي کند از طريق آن به اهدافش برسد " جبهه " استراتژي غير نظامي است که 
ولي اگر از طريق آن به اهدافش نرسيد ، آنوقت ايجاب مي نمايد که مبارزه مسلحانه 

" کتاب " اين گفته نيز " دشنامنامه . " صورت گيرد و استراتژي نظامي در پيش گرفته شود 
چپ جنگ طلب نيست ولي کدام نيرو را مي شناسيد که وقتي از : " را نقل مي کند که 

يعني اينکه ابتدا بايد " طريق مسالمت به اهدافش نرسيده به جنگ متوسل نشده است ؟ 
به اهداف خود ) تطبيق استراتژي غير نظامي ( کوشش کرد که از طريق مسالمت آميز 

قط پس از آنکه مسلم شد که از اين طريق نمي توان به اهداف خود دست دست يافت و ف
: " در توصيف اين طرح مي گويد که " دشنامنامه . " يافت مي توان به جنگ متوسل گرديد 

توضيح روشن و دقيق اين طرح غير از اين چه چيزي " . طرحي است بسيار دقيق و اصولي 
پارلمان و مبارزه پارلماني و بطور کلي راه مسالمت مي تواند باشد که در شرايط کنوني راه 

آميز براي دسترسي به اهداف در پيش گرفته شود و کوشش به عمل آيد که از اين طريق 
اين استراتژي ، استراتژي مبارزه مسالمت آميز و . دستيابي به اهداف ممکن و ميسر گردد 

مبارزه پارلماني به مثابه يک استرتژي مبارزه پارلمانتاريستي است و نه صرفا پيشبرد 
نويسنده کتاب ، بر حق ثابت : " در جاي ديگري مي نويسد " دشنامنامه .  " مبارزه تاکتيکي 
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کرده است که چپي ها جنگ طلب و جنگ افروز نيستند ؛ ولي وقتي در احقاق حق مردم 
که راه يعني اين. "  خود براي تصرف قدرت راه ديگري نيابند به جنگ متوسل مي شوند 

هاي مختلفي براي تصرف قدرت قابل جستجو است و در ابتدا قرار است براي يافتن راه  
غير جنگي تالش و کوشش به عمل آيد و اگر چنين راهي ، مثال  دموکراسي موجود 

ولي اگر اين کوشش و . امريکائي در دسترس باشد بايد از آن استفاده اعظمي به عمل آورد 
وکراسي موجود ناکام ماند و بجائي نرسيد ، پس از آن توسل به جنگ تالش و استفاده از دم

به اين ترتيب توهم راه مبارزه مسالمت آميز و پارلمانتاريستي دامن زده .  مجاز خواهد بود 
مي شود و مبارزه مسلحانه و جنگ صرفا به عنوان يک راه احتمالي در آينده دور در نظر 

                                                                                    .                 گرفته مي شود 

قهرمان " ، " افغانستان الگوي دموکراسي امريکائي " يک نکته قابل دقت در کتاب   
برگزيده آن است که حتي نه يک عضو پارلمان رژيم دست نشانده بلکه يکي از " مبارزاتي 

انون اساسي حاکميت پوشالي و يکي از تصويب کنندگان قانون اساسي اعضاي لويه جرگه ق
و کارنامه " قهرمان مبارزاتي " کتاب در وصف اين . جمهوري اسالمي افغانستان است 

رژيم دست نشانده ، چندين صفحه   قانون اساسي  جرگه لويه   در  درخشان وي
بيشتر از مبارزات چندين ساله قلمفرسائي مي کند و نتيجه گيري اش اين است که کار او 

" چهره  " بدينجهت . جنبشي که هزاران جانباخته دارد با ارزش و با نتيجه بوده است 
اين کار در واقع ارزش . مبدل ميگردد " مبارزاتي " مذکور نمونه سازي مي شود و به الگوي 

در . است " ارلماني مبارزه پ" و بطريق اولي " مبارزه  لويه جرگه ئي " گزاري استراتژيک به 
قهرمان " از اين کتاب  ، موضوع " شعله جاويد " واقع به همين جهت بود که در نقد 

.                                               تحت يک عنوان مستقل مورد توجه و دقت قرار گرفت " مبارزاتي کتاب 
د ، کشور تحت اشغال نيروهاي امپرياليست امريکايي و گذشته از اينها ، در شرايط موجو 

متحدين شان قرار دارد و آنها در طي بيشتر از چهار سال گذشته پروسه شکلدهي رژيم 
آن به اصطالح انتخاباتي که براي لويه جرگه اضطراري . دست نشانده شان را پيش برده اند 

رژيم دست نشانده پيش برده شد ؛ ، لويه جرگه قانون اساسي ، رياست جمهوري و پارلمان 
قانون اساسي براي رژيم پوشالي بوجود آمد ، رئيس جمهور آن تعيين گرديد و پارلمان آن 
بوجود آمد ، همه و همه اقداماتي براي تحکيم سلطه امپرياليست هاي اشغالگر و تکميل 

از اين  شرکت در هر يکي. شدن اندام هاي حاکميت پوشالي بوده است و نه چيز ديگري 
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ارتجاعي اشغالگرانه و خائنانه ملي ، در واقع غير از سهمگيري در  –نمايشات امپرياليستي 
. باشد  –و نمي تواند  –تحميل انقياد ملي بر مردمان افغانستان چيز ديگري نمي توانست 

چنين حرکت هائي نه تنها در چوکات يک استراتژي پارلمانتاريستي بلکه در قالب مبارزات 
از شعله جاويد دوره اول نقل قول مي آورد " دشنامنامه . " ماني نيز تسليم طلبانه است پارل
پارلمانتاريزم را سلسله جنبانان بين الملل دوم و خائنين دنباله رو معاصر آنها يعني : " که 

مدافعين استعمار نوين و سازشکاران کشور هاي مختلف راه نجات خلق ها دانسته و به 
مي " موعظه " هاي  سرمايه داري و خلق هاي آسيا ؛ افريقا و امريکاي التين  رنجبران کشور

افغانستان الگوي " اما کتاب . " . کنند تا بر اساس اين نسخه حتي سوسياليزم را بسازند 
مي کنند که ابتدا " موعظه " نيز مردمان کشور ما را " دشنامنامه " و " دموکراسي امريکائي 
ت نشانده نماينده بفرستند و قهرمانان مبارزاتي اي مثل ماللي جويا به پارلمان رژيم دس

بيافرينند تا يک تنه بيشتر از کار چندين ساله يک جنبش خونين تن را با بيان چند جمله 
انجام دهد و توده ها را بيدار سازد ، ولي اگر از اين شيوه کار به نتيجه نهائي نرسيدند آن 

وقتي گفته شود که اينچنين افرادي .  را در پيش بگيرند  وقت مي توانند راه قهر آميز
که هيچ حتي شعله ئي نيز ) مائوئيست  –لنينيست  –مارکسيست ( ديگر کمونيست 

لعن و " غاصبين شعله جاويد " محسوب نمي گردند ، رگ غيرت شان بجوش مي آيد و به 
قريه فئودالي است که  اينها فکر مي کنند که جريان شعله جاويد يک. نفرين مي فرستند 

در راس آن يک ملک قرار دارد و باشندگان آن نه تنها نمي گزارند که کسان ديگري اسپ 
! !                                              شان را در خانه ملک ببندند بلکه خود آنها را نيز به قريه راه نمي دهند 

له ئي محسوب نمي گردند ؟ زيرا که جريان شعله چرا مي گوئيم که ديگر اين افراد شع  
را نيز رد مي کرد و براي يکبار نيز در " مبارزه پارلماني " جاويد نه تنها پارلمانتاريزم را بلکه 

اين در حالي بود که در آن زمان کشور حالت . انتخابات پارلماني ظاهر شاهي شرکت نکرد 
ي امپرياليستي قرار نداشت ، بلکه حالت مستعمراتي نداشت و تحت اشغال نيروهاي خارج

.                                                                   نيمه مستعمراتي داشته و از استقالل ظاهري برخوردار بود 
استفاده تازه پارلمانتاريست هاي کنوني مدام زمزمه مي کنند که بايد از روزنه هاي موجود  

هاي موجود مي توان گفت که در آن زمان دروازه هائي موجود " روزنه " در مقايسه با . کرد 
جريان ( اما جنبش دموکراتيک نوين . از آنها نيز وجود داشت " استفاده " بود و امکان 
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" ي مبارزه پارلمان" نه به راه پارلمانتاريستي رفت و نه حتي به راه استفاده از ) شعله جاويد 
.                                                                         ، و بطور قاطعي شرکت در پارلمان شاهي را تحريم کرد 

اعالميه روي . دليل اين تحريم را توضيح مي داد " مرگ بر انتخابات سرکاري " اعالميه    
پارلمان بازي و نمايشات انتخاباتي پارلماني يک حرکت اين موضوع تاکيد مي کرد که 

سرهمبندي شده از باال توسط طبقات حاکمه است تا ماهيت استبدادي حاکميت شان را 
. ماسک دروغين انتخابي و دموکراتيک بپوشانند و عمر حاکميت شان را طوالني بسازند 

لذا بايد اين . بکارانه است شرکت در اين انتخابات در واقع کشانده شدن در اين بازي فري
انتخابات را تحريم کرد تا بتوان مبارزات توده ها را بيشتر از پيش بسوي اعتال وشگوفائي 

جريان شعله جاويد حتي بخاطر اعتراض  به سوي پارلمان نمي رفت و .  سوق داد 
ات به همين جهت بحق مخالفت با انتخاب. تظاهراتش را هميشه در ميان توده ها مي برد 

سرکاري و تحريم پارلمان دولت ارتجاعي به يکي از مشخصه هاي اصلي شعله ئي ها مبدل 
آنهم در شرايط اشغال  –کساني که امروز با اين مشخصه و سنت مبارزاتي شعله ئي . شد 

چه با پذيرش پارلمانتاريزم و چه با  –کشور و موجوديت حاکميت پوشالي دست نشانده 
بيگانه شده اند ، واقعا ديگر شعله ئي محسوب نمي " زه پارلماني مبار" پذيرش به اصطالح 

گردند ، چرا که در حقيقت امر خود از اين صف بيرون رفته اند و در پهلوي پارلمانتاريست 
هاي خلقي و پرچمي و تازه پارلمانتاريست هاي اخواني و بطور مشخص در صف خائنين 

ت لومپنانه نشان دادن در اين مورد خنده دار حساسي. ملي و تسليم طلبان قرار گرفته اند 
" شعله ئي بودن ميراث اجداد و نياکان و امتياز غير قابل انتقال نيست که مثل . است 

.              به هر بدي و کثافتي که آلوده شوي باز هم دستت قابل بوسيدن باشد " سادات فاطمي 
" و " خلقي " گفتيم که رويزيونيست هاي " تسليم طلبي پارلمانتاريستي " ما در همان مقاله 

مي " بيماري کودکي چپروانه " هميشه شعله ئي ها و مائوئيست ها را برچسپ " پرچمي 
به آن " افغانستان الگوي دموکراسي امريکائي " زدند و اينک نويسنده يا نويسندگان کتاب 

چنگ انداخته " حربه " ين نيز به ا" دشنامنامه " جالب است که . متوسل شده اند " حربه " 
است و ضمن چسپاندن بر چسپ بيماري چپروانه به شعله جاويد ، رفتن منسوبين حزب 
بلشويک به دوماي دولتي روسيه را به مثابه يک مدل جهاني قابل تطبيق در افغانستان ، 

سياسي اينها در اين  –راه گمي ايدئولوژيک . آنهم در شرايط کنوني ، اعالم کرده است 
ست که شرايط روسيه امپرياليستي را با شرايط يک کشور تحت سلطه امپرياليزم مثل ا
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افغانستان ، آنهم در شرايط اشغال امپرياليستي ، يکي مي گيرند ؛ در حالي که تفاوت هاي 
بر اساس اين تفاوت ها ، موضوع استفاده از تريبون پارلمان در . کيفي مهمي با هم دارند 

تي مي تواند ، و به بيان دقيق تر بگوئيم مي توانست ، مطرح باشد ؛ کشور هاي امپرياليس
فطه امپرياليزم چنين استفاده اي اصال زمينه و پايه ندارد 
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.  حتي مبارزه پارلماني به مثابه يک امر تاکتيکي در افغانستان نادرست و غير اصولي است 
اسا شرايط عيني و پايه طبقاتي مساعد براي ايجاد حزب کمونيست در اس" دشنامنامه " 

افغانستان نمي بيند و معني دقيق اين گفته غير از عدم موجوديت شيوه توليد  سرمايه 
داري و طبقه کارگربمثابه طبقه تحت استثمار در چنين شيوه توليدي  چيز ديگري بوده 

  .            نمي تواند و اين غلط است 
نيمه فئودالي در افغانستان  –) نيمه مستعمره ( اجتماعي مستعمره  –از نظام اقتصادي  ما

نيز در واقع همين را مي " افغانستان الگوي دموکراسي امريکائي " حرف مي زنيم و کتاب 
نيمه فئودالي شيوه  –) نيمه مستعمره ( به عبارت روشن تر در افغانستان مستعمره . گويد 

اري به عنوان شيوه توليد غير مسلط وجود دارد که در ترکيب با شيوه توليد سرمايه د
توليد مسلط فئودالي و در نتيجه ايجاد تغييرات معيني در آن ، يکجا با هم نظام اقتصادي 

به همين سبب . نيمه فئودالي را تشکيل داده اند  –) نيمه مستعمره ( اجتماعي مستعمره  –
هم شرايط عيني مساعد و هم پايه طبقاتي الزم براي  است که از مدت ها به اين طرف ،

در موقع صحبت " دشنامنامه " اما . ايجاد حزب کمونيست در افغانستان مساعد بوده است 
از پارلمان يکباره گفته هايش در مورد عدم موجوديت شرايط عيني و پايه طبقاتي ايجاد 

مثل شرايط يک کشور حزب کمونيست را فراموش مي کند ، شرايط افغانستان را 
امپرياليستي در نظر مي گيرد و به موعظه در مورد مبارزه پارلماني و پارلمانتاريزم در 

ولي . فرض مي کنيم اين موعظه بطور عام يک موعظه درست باشد . افغانستان مي پردازد 
تطبيق و عملي نمودن آن يک پيش شرط دارد و آن موجوديت حزب کمونيست در 

) حزب بلشويک ( ؛ همانگونه که مشروط به موجوديت حزب کمونيست  افغانستان است
تاريخ " و " اصول لنينيزم " از " دشنامنامه " با توجه به نقل قول هائي که . درروسيه بود 

مي آورد ولي براي اثبات مدعايش آنها را تکه پاره مي کند ، اين " مختصر حزب بلشويک 
  .                                                                   موضوع را به روشني مي توان دريافت 

مجبور به اتخاذ تاکتيک عقب نشيني گرديد ، زيرا  حزب ١٩١٢ال  ١٩٠٧در دوره سال هاي " 
در آن وقت در قوس نزولي نهضت انقالبي و جذر انقالب قرار گرفته بوديم و تاکتيک نمي 

مطابق اين وضعيت ، اشکال مبارزه و اشکال سازمان . انگارد توانست اين حقيقت را نا ديده 
شرکت در دوما ، بجاي اقدامات علني انقالبي خارج  –بجاي تحريم دوما . نيز تغيير يافتند 

اعتصابات  –اقدامات و کار در داخل دوما ، بجاي اعتصاب هاي عمومي سياسي  –دوما 
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در اين دوره مجبور شد به حالت  حزب بديهي است که. جزئي اقتصادي و يا اصوال سکوت 
مخفي در آيد و تشکيالت توده هاي انقالبي نيز به تشکيالتي که قانون اجازه مي داد از 

 – ٩٨صفحه . " ( قبيل تشکيالت فرهنگي و مدني ، کئوپراتيف و بيمه و غيره تبديل گرديد 
                                                            )                                       راجع به اصول لنينيزم 

حزب دسته   متشکل طبقه  –حزب بمثابه عاليترين شکل سازمان طبقاتي پرولتاريا  – ٣"   
پرولتاريا داراي يک سلسله . ، ولي حزب يگانه سازمان طبقه کارگر نيست  کارگر است

: واند با سرمايه مبارزه موفقيت آميز بکند سازمان هاي ديگر هم هست که بدون آنان نمي ت
اتحاديه هاي کارگري ، کئوپراتيف ها ، سازمان هاي فابريکي و کارخانه ئي ، فرکسيون هاي 
پارلماني ، اتحاديه هاي غير حزبي زنان ، مطبوعات ، سازمان هاي فرهنگي و آموزشي ، 

، شورا هاي ) ات علني انقالبي در موقع عملي( سازمان جوانان ، سازمان هاي مبارز انقالبي 
و ) در صورتيکه پرولتاريا در راس قدرت باشد ( نمايندگان بعنوان شکل دولتي تشکيالت 

اکثريت عظيم اين سازمانها غير حزبي بوده و فقط يک قسمت از آنها مستقيما به . غيره 
رت را با وجود اين کثرهبري  وحدتولي ... حزب مربوط و يا از شعبات آن هستند 

تشکيالت چگونه مي توان ايجاد نمود ؟ چه چيز تضمين مي نمايد که تعدد تشکيالت 
کي آن خط مشي و جهت عمومي را که همه ... موجب تشتت عمل در رهبري نخواهد شد ؟ 

سازمان ها بايد در آنجهت عمليات خود را اجرا نمايند تعيين ميکند ؟ کجا است آن 
خط مشي عمومي را ه داشتن تجارب الزم بتواند اين که نه فقط در نتيجتشکيالت مرکزي 

اجراي اين کند بلکه عالوه بر آن آنقدر نافذ باشد که بتواند همه اين سازمان ها را به رسم 
را ايجاد و از امکان وقفه در کار ها  وحدت رهبري وادار کرده بدينطريقخط مشي 

 – ١٢٥و   ١٢۴صفحات " (  ...ا حزب پرولتاريجلوگيري نمايد ؟ آن تشکيالت عبارت است از 
براي سازمان هاي مخفي سازمان هاي علني که باقي مانده بودند ) " راجع به اصول لنينيزم 

يکنوع پوشش و وسيله ارتباط با توده ها بودند و براي حفظ روابط با توده ها حزب 
قبيل بلشويک ها از اتحاديه هاي کارگران و از ساير سازمان هاي اجتماعي علني از 

صندوق هاي بيمه بيمارستانها ، شرکت هاي تعاوني کارگري ، باشگاه ها و انجمن هاي 
بلشويک ها براي رسوا کردن سياست . فرهنگي و خانه هاي ملي استفاده مي نمودند 

حکومت تزاري و کادت هاو براي جلب دهقانان بطرف پرولتاريا کرسي خطابه دوما را مورد 
نگاهداري سازمان غير علني حزبي و رهبري انواع ديگر کار  .استفاده قرار مي دادند 
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سياسي به وسيله اين سازمان ، از پيش بردن خط مشي درست حزبي و تهيه نيرو براي 
تاريخ مختصر حزب  – ٢١٨و  ٢١٧صفحات " (  ...پيشرفت نوين انقالب را تامين مي نمود 

کمونيست موجود در  ما آن است که حزب" واعظان " يکي از مشکالت ) بلشويک 
افغانستان نه پارلمانتاريزم را قبول دارد و ) مائوئيست ( افغانستان يعني حزب کمونيست 

ما آن است که عليرغم کمونيست " واعظان " مشکل ديگر .  نه حتي مبارزه پارلماني را 
نبودن بخود حق مي دهند و احساس مسئوليت مي کنند که در مورد حزب کمونيست 

افغانستان بر مسند قضاوت ) مائوئيست ( زب کمونيست نبودن حزب کمونيست بودن يا ح
بنا به اين داليل . آنها اين حزب کمونيست را حزب کمونيست نمي دانند . و حکم بنشينند 

ما " واعظان " اما مشکل اصلي . رهبري مبارزات پارلماني توسط اين حزب اصال منتفي است 
فرض کنيم  –ت ماقبل حزبي از نوع غير کمونيستي اين است که خود حتي يک تشکيال

نيزندارند تا با تکيه بر آن به اصطالح مبارزه پارلماني را رهبري و  –دموکراتيک  –ملي 
آنها حتي يک جبهه دموکراتيک آماده براي رهبري اين مبارزه در اختيار . هدايت کنند 

و نه از طريق  –از طريق آن  ندارند و تازه شروع کرده اند که چنين جبهه ئي بسازند و
حزب و حتي سازمان مستقل نا موجود خود شان که براي تشکيل آن تازه مسوده مرامنامه 

اما در لويه جرگه بازي و پارلمان بازي تا . چنين مبارزه اي را رهبري کنند  –بيرون داده اند 
بهه متحد آنجا پيش رفته اند که نه تنها احزاب راجستر شده دارند بلکه در يک ج

  .                                        پارلمانتاريست نيز شريک هستند 
تحت چنين شرايطي ، در بهترين حالت ، يکبارديگر داستان تسليم طلبي سامائي هاي  

و يا داستان " ساما " کوهدامن و رسميت دادن به تسليم طلبي آنها توسط کميته مرکزي 
د سنگين در کوهدامن تکرار خواهد شد و اين بار چندين مرتبه بي نتيجه کار در ميان غن

طرف تسليم شده نه غند سنگين است و نه . دليل آن روشن است . فاجعه بار تر از گذشته 
حتي ساماي کوهدامن ، بلکه يک حزب پارلمانتاريست مدعي فعاليت در سرتاسر 

يف متحد خود ، منجمله افغانستان است و از پهلوبندي تعداد ديگري از احزاب همرد
فرض کنيم . بخشي از نيروهاي ذخيره  سوسيال امپرياليزم شوروي سابق ، نيز برخوردار 

که زور شان   بدانند بايد  آنها . نيستند   شامل  در اين جرگه" نادر" و " آئيژ " کساني مثل 
شعله اي که  –چنانچه زره اي از رگ غيرت شعله ئي بودن . به اين تسليم طلبان نمي رسد 

سامائي  –و سامائي بودن  -نفي پارلمانتاريزم و مبارزه پارلماني يکي از ويژگي هايش بود 
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در وجود شان  –که عليه اشغالگران سوسيال امپرياليست و رژيم مزدورشان مي جنگيد 
اما چنين نمي کنند و نمي . باقي مانده باشد ، بايد خود را از اين منجالب بيرون بکشند 

اين منجالب مستقيما و يا بطور " ساختن " پر بار " د چنين کنند و باال تر از آن براي توانن
" در کتاب " آئيژ " چنانچه موضعگيري هاي جناب . غير مستقيم نقش بازي ميکنند 

" بطور صريح و آشکار به رونق بخشيدن دفاتر  " افغانستان الگوي دموکراسي امريکائي 
منجر شده   --آنها  –نتاريست و افزايش تعداد اعضاي آن و حتي احزاب پارلما" حزب 
 .است 

اما . فرض کنيم عليرغم تمامي اين مسائل ، مبارزه پارلماني در افغانستان مجاز باشد   
در چين پارلماني که بتواند مورد استفاده : " کجاست آن پارلمان ؟ مائوتسه گفته بود که 

در افغانستان نيز پارلماني که بتواند مورد استفاده قرار گيرد وجود "   .قرار گيرد ، نيست 
آنچه وجود دارد يک پارلمان دست نشانده است که هزينه انتخاباتش با پول . ندارد 

اشغالگران تامين شد و معاشات هنگفت سه و نيم هزار دالري و يک و نيم هزار دالري  و 
وقتي در کنفرانس لندن فيصله . الگران مي پردازند يازده صد دالري اعضاي آن را نيز اشغ

مي شود که قوتهاي اشغالگر امپرياليستي براي پنج سال ديگر در افغانستان باقي مي مانند 
، طبيعي است که از ميان اينچنين مجمع اجير مزد بگير اشغالگران حتي يک صداي 

پارلمان " ئي از صالحيت هاي اعتراض بلند نشود ، حتي از لحاظ اينکه مثال چنين فيصله ها
گذشته از تمامي مسائل بيان شده در .           دانسته شود " جمهوري اسالمي افغانستان 

فوق ، واقعيت ملموس و روشن دنياي کنوني اين است که معموال در کشور هاي 
ه دون مائوتس. امپرياليستي نيز پارلماني که بتواند مورد استفاده قرار گيرد ، وجود ندارد 

موقعي که مشخصات عمومي کشور هاي امپرياليستي را بر شمرده بود ، قيد کرده بود که 
امروز در اياالت متحده . را در بر نمي گيرند " دوران فاشيزم و دوران جنگ" اين مشخصات 

امريکا دارو دسته فاشيست بوش بر سرقدرت است که جنگ هاي تجاوزکارانه اش را تحت 
در سطح جهان پيش مي برد و در داخل آن کشور نيز شرايط " روريزم جنگ با ت" عنوان 

در چنين شرايطي آيا در اين کشور پارلماني وجود . شبه فاشيستي بوجود آورده است 
پارلمان انگليس نيز وضع بهتري ندارد و همچنان . دارد که قابل استفاده باشد ؟ يقينا نه 

با قيد احتياط مي توان گفت که در اين مورد . ر پارلمان کشور هاي امپرياليستي مشابه ديگ
بناٌء در دنياي کنوني استفاده از مبارزه پارلماني . مي تواند استثنائاتي وجود داشته باشد 
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در اخير اين .        حتي در کشور هاي امپرياليستي يک قاعده عمومي مبارزاتي نيست 
:                       افغانستان نقل نمائيم ) ئيست مائو( مبحث خوب است مطلبي از برنامه حزب کمونيست 

مبارزه درراه بدست آوردن استفاده از  افغانستان نميتواند) مائوئيست(حزب كمونيست " 
ودال ئمه فني -زيرا درجامعه مستعمره  ، پارلمانتاريزم رامدنظرقراردهد » مزاياي«

 دموكراتيك بوجود آمده است ونه درآينده بوجود افغانستان نه تاحال سيستم بورژوا
) مائوئيست(حزب كمونيست ,آمدن چنين سيستمي  حتي به فرض بوجود.خواهدآمد 

تحريم ،  هم ازلحاظ استراتژيك وهم از لحاظ تاكتيكي, قوياً انتخابات پارلماني را ميبايد
وفقط همچون پرده نازكي چهره كريه استبداد امپرياليستي وارتجاعي كه فقط  زيرا،  نمايد

 "  .بود ونظام سرودم بريده اي بيش نخواهد پوشاند حاكم برجامعه را خواهد

)                                      ١٠٥ صفحه –)شکل مشخص کنوني جنگ خلق( فصل جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي (  

  جنگ خلق
                  

براي باز شدن بهتر بحث ، گفته هاي نقل شده قبلي مائوتسه دون را يکبار ديگر ، از جنبه  
  :                                            مرور مي نمائيم ) جنبه جنگ خلق ( ديگري 

وظيفه مرکزي و عالي ترين شکل انقالب تصرف : انقالبي  ويژگي هاي چين و جنگ – ١" 
اين اصل انقالبي . قدرت بوسيله نيروهاي مسلح ، يعني حل مسئله از طريق جنگ است 

لنينيستي در همه جا ، چه در چين و چه در کشور هاي ديگر ، صادق است  –مارکسيستي 
حزب پرولتاريا بر حسب معذلک در حاليکه اصل يکي است ، اشکال اجراي آن از طرف . 

در کشور هاي سرمايه داري صرفنظر از دوران فاشيزم و . " شرايط مختلف گوناگون است 
در درون کشور ديگر رژيم فئودالي وجود ندارد ، رژيم : دوران جنگ ، شرايط از اين قرارند 

ي دموکراسي بورژوائي بر قرار است ؛ اين کشور ها در مناسبات خارجي خود زير ستم مل
با توجه به اين خصوصيات ، وظيفه . نيستند ، بلکه بر ملت هاي ديگر ستم روا مي دارند 

حزب پرولتاريا در کشور هاي سرمايه داري عبارت از اين است که طي يک دوران طوالني 
مبارزه قانوني کارگران را آموزش و پرورش دهد و نيرو مجتمع سازد و بدين ترتيب خود را 

در مسئله جنگ ، احزاب .... ن نهائي سرمايه داري آماده نمايد براي سرنگون ساخت
کمونيست کشور هاي سرمايه داري بر ضد هر جنگ امپرياليستي که بدست کشور هايشان 
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برپا ميشود ، به مبارزه بر ميخيزند ؛ هرگاه چنين جنگي بر پا شود ، سياست اين احزاب 
جنگي که اين . ي خود خواهد بود فراهم آوردن موجبات شکست دولت ارتجاعي کشور ها

اما تا زمانيکه اکثريت . احزاب ميخواهند ، جنگ داخلي است که آنرا تدارک مي بينند 
عظيم پرولتاريا براي اقدام به قيام مسلح و جنگ مصمم نشود ، تا زمانيکه توده هاي 

جنگ نبايد بر پا دهقان آماده نباشند داوطلبانه به پرولتاريا ياري رسانند ، اين قيام و اين 
و آنگاه که چنين قيام يا جنگي بر پا شد ، نخستين گام اشغال شهر ها و سپس حمله . شود 

اينست آنچه که احزاب کمونيست کشور هاي سرمايه . به دهات خواهد بود ، نه بر عکس 
" . "   داري انجام داده اند ؛ اينست آنچه که انقالب اکتبر روسيه بر آن  صحه گذاشته است 

ويژگي هاي چين در اينستکه کشوري مستقل و . در چين وضع طور ديگري است 
دموکراتيک نيست بلکه نيمه مستعمره و نيمه فئودالي است ؛ در داخل آن رژيم 
دموکراتيک نيست بلکه ستم فئودالي حکمرواست ؛ کشوري است که در مناسبات خارجي 

از اين جهت . ... غ امپرياليزم قرار دارد خويش از استقالل ملي برخوردار نيست بلکه زير يو
در چين پارلماني که بتواند مورد استفاده قرار گيرد ، نيست و حق قانوني تشکيل 

در اينجا وظيفه حزب کمونيست علي االصول اين . اعتصابات کارگري هم وجود ندارد 
برسد ، و يا نيست که مبارزه قانوني طويل المدتي را از سر بگذراند تا به قيام و جنگ 
در چين .... نخست شهر ها را تصرف کند و سپس دهات را ، بلکه درست عکس اينست 
سائر شکل . شکل عمده مبارزه را جنگ و شکل عمده سازمان را ارتش تشکيل مي دهد 

ها مانند سازمان هاي توده ئي و مبارزه توده ها نيز بسيار مهم و واقعا ضرورند و در هيچ 
قبل از وقوع جنگ . آنها صرفنظر کرد ، ولي همه آنها بخاطر جنگ اند  حالتي نميتوان از

ولي وقتيکه جنگي در گرفت ، همه .... هدف همه سازمان ها و مبارزات تدارک جنگ است 
صفحات .... "  (سازمانها و مبارزات بطور مستقيم يا غير مستقيم با جنگ همسوئي ميکنند 

)                                                           نخبات مائوتسه دون جلد دوم مت – ٣٢٨و  ٣٢٧ – ٣٢٦ – ٣٢٥
افغانستان مراجعه مي کنيم تا ببينيم درينمورد چه ) مائوئيست ( به برنامه حزب کمونيست 

            :                                                                                  ميگويد 
ي و كشور هاي تحت سلطه امپرياليزم تقسيم امپرياليست    جهان امروزي به كشور هاي -" 

زحمتكشان و خلق ها درهردو نوع , انقالب جهاني پرولتري توسط پرولتاريا . گرديده است 
مگر وقوع انقالب دراين دو نوع كشورها ازهم متفاوت . اين كشورها به پيش برده ميشود 
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انقالب در كشور هاي امپرياليستي مستقيماً داراي خصلت سوسياليستي ميباشد .  ميباشد
جنگ خلق دراين نوع كشور ها از  .پيروزمند اين نوع انقالب است  ةو انقالب اكتبر نمون

جنگ  هسياسي تدارك ديده ميشود و با قيام در شهرها و ادام هطريق افشاگري و مبارز
  "          . دداخلي عمومي به پيش برده ميشو

بلكه  ،انقالب دركشورهاي تحت سلطه مستقيماً داراي كركتر سوسياليستي نميباشد " 
 هعبارت است از انقالب دموكراتيك نوين كه تحت رهبري پرولتاريا با برانداختن سلط

راه را براي انقالب ، وداليزم و سرمايه داري بروكرات وكمپرادورئامپرياليزم وسرنگوني ف
پيروزمند اين نوع انقالب به شمار ميرود  هانقالب چين نمون. تي هموار ميسازد سوسياليس

بر اساس استراتژي جنگ توده يي طوالني با تكيه بر پايگاه هاي روستايي و محاصره  كه
. به ايجاد قدرت سياسي سرتاسري انقالبي منجر ميگردد  ،شهر ها و نهايتاً تسخير شهر ها 

اشكال  ،مختلف نظر به گوناگوني شرايط و اوضاع مشخص  گرچه انقالب در كشور هاي
بطور كلي تمامي انقالبات در كشورهاي مختلف جهان  اما ،مشخص متعددي بخود ميگيرد 

در هر دو نوع اين انقالبات  اصول عام. به يكي از دو جريان فوق الذكر مربوط ميباشد 
استفاده از قهر  ،يق حزب كمونيست انقالب توسط پرولتاريا از طر  رهبري : از   عبارت اند

سياسي و تصرف قدرت و  همسلحانه به عنوان عالي ترين شكل مبارز ةانقالبي و مبارز
 –لنينيزم  –مبحث سه جزء مارکسيزم (  " .خصلت توده يي انقالب و جنگ انقالبي 

رنامه منطبق با اين اصول ، ب )افغانستان ) مائوئيست ( برنامه حزب کمونيست  –مائوئيزم 
افغانستان ، روي استراتژي جنگ خلق بمثابه يگانه ) مائوئيست ( حزب کمونيست 

  : استراتژي مبارزاتي تاکيد به عمل آورده و مي گويد 
تصرف قدرت  ،براي حصول استقالل وآزادي كشورومردمان كشور) مائوئيست(حزب كمونيست " 

نيروهاي  به قهرانقالبي و بكاربردسياسي وتحقق اهدافش هيچ راه استراتژيك  ديگري جزتوسل 
 ، اهداف انقالب دموكراتيك نوين. سراغ نمايد مسلح انقالبي ودريك كالم جنگ انقالبي نميتواند

سرنگوني رژيم  و واخراج قواي اشغالگر امپرياليستي ازكشور منجمله هدف عمده فعلي يعني طرد
متحدينش درميدان  و پرولتاريا پيروزي فقط با ، دست نشانده وحصول استقالل وآزادي حقيقي

شکل مشخص کنوني جنگ ( فصل جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي " ( .بكف آيد  جنگ ميتواند
افغانستان ، با جمعبندي از تجارب ) مائوئيست (برنامه حزب کمونيست )در برنامه حزب ) خلق 

جمعبندي از تجارب جنگ خلق هاي پيروزمند در کشور هاي تحت سلطه امپرياليزم و همچنان 
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منفي و مثبت جنگي در خود افغانستان ، مشخصات عمومي جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي 
  : بمثابه شکل مشخص کنوني جنگ خلق در افغانستان را اينگونه معين مي نمايد 

  .نمي تواند شکل قيام شهري و کودتا داشته باشد   – ١
 .ي پرولتاريا است جنگ توده ئي عمدتا دهقاني تحت رهبر  – ٢

حرکت سوق الجيشي اين جنگ محاصره شهر ها از طريق دهات است ، يعني ابتدا در  – ٣
  .دهات براه افتاده و پيش برده مي شود و سپس به تسخير شهر ها مي انجامد 

جنگ طوالني است و نه کوتاه مدت و از سه مرحله دفاع استراتژيک ، تعادل  – ۴
  . ژِيک گذر مي نمايد استراتژيک و تعرض استرات

هدف اين جنگ در قدم . مناطق پايگاهي انقالبي در اين جنگ اهميت کليدي دارد  – ٥
اول و قبل از تصرف قدرت سياسي سرتاسري ، ايجاد مناطق پايگاهي است که تکيه گاه 

  .             پيشرفت آن تا تصرف قدرت سياسي سرتاسري و پيروزي انقالب است 
يش و رشد ارتش انقالبي خلق بمثابه يکي از سالح هاي مورد نياز براي بستر پيدا – ٦

  . "                                                                                        انقالب است 
در برنامه ) شکل مشخص کنوني جنگ خلق ( فصل جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي ( 

در مورد " دشنامنامه " و" افغانستان الگوي دموکراسي امريکائي " ب مواضع کتا) حزب 
  :                                          جنگ خلق در بر گيرنده دو اصل است 

اگر از اين طريق  . در قدم اول بايد راه مبارزات مسالمت آميز را در پيش گرفت :   اصل اول 
  .                ن به جنگ متوسل شد حصول اهداف ممکن نگرديد ، مي توا

  :                                                                    صريحا مي گويد که " کتاب " 
وقتي از طريق مسالمت به چپ جنگ طلب نيست ولي کدام نيرو را مي شناسيد که " 

                                       .                به جنگ متوسل نشده است  اهدافش نرسيده
مطمئن شود اوال راه ديگري زماني نيروي انقالبي شعار جنگ را بلند مي کند که :" و يا مثال 
  :                                                                  همچنان و ... "     نيست

اگر ايجاب مطرح است آنهم ژي نظامي استراتاز نظر چپ جنگ توده اي به عنوان يک " 
يعني وقتي از طريق )  کتاب  ٢٢٢صفحه  . " ( و نه اينکه هم اکنون  آنرا بکار گيرد  کند

مبارزات مسالمت آميز به اهداف مان نرسيديم و مطمئن شديم که غير از جنگ راه ديگري 
ده ئي را به نيست ، آن وقت ايجاب مي کند که راه جنگ را در پيش بگيريم و جنگ تو
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: به عبارت ديگر مي توان اميد وار بود که . عنوان استراتژي نظامي مان مد نظر قرار دهيم 
از طريق مبارزات مسالمت آميز به اهداف مان برسيم ، بناٌء بايد آن را امتحان کنيم که اگر 

آن وقت . رسيديم خوب ، در غير آن مطمئن مي شويم که غير از جنگ راه ديگري نيست 
نادر و شرکاء  –آئيژ " به اين ترتيب . با اطمينان خاطر مي توانيم شعار جنگ را مطرح کنيم 

و از راه نشستن بر چوکي " پرچمي " و " خلقي " اميد وار اند که يکجا با رويزيونيست هاي " 
رادرافغانستان موفقانه مورد " گذار مسالت آميز " هاي پارلمان رژيم دست نشانده اصل 

  .                                                                                             رار دهند تطبيق ق
جنگ خلق در افغانستان مانند کشور هاي امپرياليستي بصورت قيام عمومي :    اصل دوم 

رايط نه تنها در مورد مبارزه پارلماني ش" دشنامنامه ." براه مي افتد و پيش مي رود 
افغانستان را با شرايط کشورهاي امپرياليستي يکي مي داند ، بلکه در مورد جنگ خلق نيز 

منطبق با ( چنين مي کند و شکل اين جنگ را براي افغانستان نه جنگ توده ئي طوالني 
( بلکه قيام عمومي ) نيمه فئودالي  –) نيمه مستعمره ( شرايط کشور هاي مستعمره 

مثال از لنين نقل قول مي آورد و گفته . مي داند ) ر هاي امپرياليستي منطبق با شرايط کشو
.                         را در شرايط افغانستان تطبيق مي نمايد " نبرد قطعي " هاي او در مورد قيام عمومي يا 

بپذيريم که ( ! ) م براي لحظه ي کوتاه در خيال خود ما ه( ! ) بيائيد به يک فرض محال " 
، البته نه حزب شما ، يعني پيشآهنگ ( ! ) هم اکنون در افغانستان حتي حزب کمونيست 

ولي به گفته لنين تنها با پيشآهنگ هم . پرولتاريا بوجود آمده است وآماده ي جنگ است 
. يشآهنگ تنها نمي توان پيروز شد با پ: " لنين مي نويسد . رفت نبرد قطعي نمي شود به 

، ماداميکه تمام طبقه و توده هاي وسيع خط مشي  نبرد قطعي گسيل پيشآهنگ تنها به
پشتيباني مستقيم از پيشآهنگ يا ال اقل خط مشي بيطرفي خير انديشانه ايرا نسبت به 

اند ، نه  وي در پيش نگرفته و ناتواني کامل خود را از پشتيباني از دشمن وي نشان نداده
)   ٧٦٢صفحه  –آثار منتخب لنين در يک جلد . "  ( تنها سفاهت بلکه خيانت خواهد بود 

پرولتارياي آماده و حال چه کسي مي تواند اين خيال را بکند که ما در افغانستان طبقه 
هم اکنون " حزب کمونيست " از اين توده هاي وسيع مردم داريم و آن طبقه با متشکلي 

ي کنند و بر اساس اين پشتيباني ما جنگ مسلحانه را شکل عمده ي مبارزه پشتيباني م
بيماران " با دشمن برويم ؟ چنين تصوراتي به حق همان تخيالت نبرد قطعي قرار داده و به 
افغانستان الگوي " کتاب ) "  صفحه چهارم دشنامنامه . " (است و بس " کودک چپرو 
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اجتماعي حاکم بر افغانستان را نظام نيمه فئودالي  –نظام اقتصادي " دموکراسي امريکائي 
فرض کنيم نه ( مستعمراتي ، نيمه مستعمراتي مي داند ، ولي مبارزه پارلماني  –

را همانند کشور هاي سرمايه داري امپرياليستي در آن مجاز مي داند و ) پارلمانتاريزم 
در مورد سرمايه " دشنامنامه . " جنگ را بمثابه آخرين اقدام احتمالي آينده در نظر ميگيرد 

داري بودن افغانستان بصورت مشخص چيزي نمي گويد ولي شکل جنگ خلق در اين 
که خاص کشور هاي ) نبرد قطعي ( کشور را ، نه جنگ توده ئي طوالني بلکه قيام عمومي 

سرمايه داري امپرياليستي است ، مي داند و گفته هاي مائوتسه دون در مورد کشور هاي 
اما طرح . رمايه داري امپرياليستي را در شرايط افغانستان قابل تطبيق مي داند س

آئيژ " کرده و " حل " اين تناقضات را " مرامنامه سازمان روشنگران افغانستان " پيشنهادي 
اين طرح پيشنهادي بطور صريح ، افغانستان را . کرده است " راحت " را " نادر و شرکاء  –

اري وابسته به حساب آورده و جنگ خلق در اين کشور را نيز بصورت يک کشور سرمايه د
.                          به تصوير کشيده است ) قيام عمومي ( آخرين اقدام مبارزاتي سرتاسري و فيصله کن 

نيمه فئودال است و نه يک کشور  –ه روشن است که افغانستان کنوني يک کشور مستعمر 
حتي اگر بپذيريم که در اين کشور ديگر سرمايه داري نه شيوه توليد غير . سرمايه داري 

مسلط بلکه شيوه توليد مسلط است ، با آنهم قوانين مبارزاتي در آن همانند کشور هاي 
 –قالب ملي سرمايه داري امپرياليستي نخواهد بود ، چرا که کماکان انجام وظايف ان

بطور مشخص افغانستان امروز  .در آن مطرح خواهد بود ) نوين  دموکراتيک( دموکراتيک 
از اين جهت . تحت اشغال متجاوين اشغالگر قرار دارد و حالت جنگ در آن بر قرار است 

( نيز قوانين عمومي مبارزه در کشور هاي سرمايه داري در آن قابل تطبيق نخواهد بود 
) .                                                                       ماني و مسالمت آميز براي يک دوره طوالني مبارزه پارل

به مثابه ( طبعا در چنين شرايطي جنگ مقاومت ضد اشغالگران و دست نشاندگان شان 
قيام عمومي را  نيز نمي تواند و نخواهد توانست شکل) شکل مشخص کنوني جنگ خلق 

چنين .  بخود بگيرد ، بلکه صرفا مي تواند بصورت جنگ توده ئي طوالني پيش برده شود 
جنگي نمي تواند به يکبارگي و بصورت قيام سرتاسري براه افتد ، بلکه در ابتدا صرفا مي 

  تواند در مقياس کوچک و در محالت و مناطق مساعد براه 
ذر ازمراحل مختلف قوي تر و نيرومند تر شده و بصورت افتد و طي يک دوره طوالني و با گ

  .                                                           يک جنگ سرتاسري در آيد 
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به تفصيل در اينمورد صحبت مي ) در باره جنگ طوالني ( مائوتسه دون در اثر ماندگارش 
ي است و از مراحل مختلفي عبور نمايد که چرا جنگ مقاومت ضد جاپان يک جنگ طوالن

افغانستان نيز در مورد اينکه چرا جنگ ) مائوئيست ( برنامه حزب کمونيست . مي نمايد 
مقاومت ملي مردمي و انقالبي عليه اشغالگران و دست نشاندگان شان نه يک جنگ زود 

 در. ( فرجام ، بلکه يک جنگ طوالني خواهد بود ، به روشني موضعگيري نموده است 
شکل مشخص  –جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي " از فصل " جنگ طوالني " مبحث 

طرح مسئله جنگ خلق در افغانستان بصورت قيام عمومي در واقع به )  کنوني جنگ خلق 
. مفهوم نفي جنگ مقاومت ضد اشغالگران و دست نشاندگان شان و تسليم طلبانه است 

شرفته و با موجوديت يک طبقه کارگر کثيرالعده و قيام عمومي در شرايط سرمايه داري پي
چنين شرايطي در افغانستان کنوني موجود نيست و . داراي تمرکز عالي مي تواند براه افتد 

لذا براي دسترسي به آن شرايط بايد انتظار کشيد . لذا نمي توان قيام عمومي براه انداخت 
باال تر از آن ، . شرايطي را فراهم آورند و به امپرياليست ها به اصطالح فرصت داد که چنين 

همکاري با اشغالگران و دست نشاندگان شان درين راه نه تنها مفيد بلکه ضروري و اصولي 
اين کاري است که پارلمانتاريست هاي راجستر شده آشکارا و علني . پنداشته ميشود 

                   .                                              انجام مي دهند 
بر مبناي چنين طرحي است که تدارک براي جنگ خلق نيز به معناي تدارک در يک   

پس از آنکه گفته هاي مائوتسه " دشنامنامه : " کشور امپرياليستي در نظر گرفته مي شود 
دون در مورد شرايط کشور هاي سرمايه داري در مورد ضرورت پيشبرد يک دوره طوالني 

را نقل مي کند ، باز هم روي رهنمود مطرح شده ) پارلماني و غيره ( المت آميز مبارزات مس
توسط مائوتسه در زمينه تدارک و برپائي جنگ خلق در کشور هاي امپرياليستي براي 

  :                           افغانستان تاکيد کرده و مي نويسد 
برپائي جنگ در همين اثر خيلي يک رهنمود ديگر مائوتسه دون در زمينه ي تدارک و " 

جنگي که اين احزاب مي خواهند ، جنگ داخلي است که آنرا : " او مي گويد . جالب است 
اما تا زمانيکه بورژوازي واقعا ناتوان نگردد ، تا زمانيکه اکثريت عظيم . تدارک مي بينند 

ده هاي دهقان آماده پرولتاريا براي اقدام به قيام مسلح و جنگ مصمم نشود ، تا زمانيکه تو
" ( نباشند داوطلبانه به پرولتاريا ياري برسانند ، اين قيام و اين جنگ نبايد برپا شود 

ببينيد )  ٣٢٦صفحه  –مائوتسه دون ، جلد دوم آثار منتخب ، مسائل جنگ و استراتژي 
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مائوتسه دون براي برپائي جنگ با حاکميت بومي بورژوازي خودي به چه تدارک گيري عام 
" )                                                                            دشنامنامه " صفحه پنجم ... " ( و تام تاکيد مي کند 

ضرورت پخته شدن شرايط براي براه افتادن قيام " دشنامنامه " قبل تر ، در صفحه چهارم ، 
 : راي افغانستان تاکيد مي کند عمومي را از قول لنين اينگونه ب

لنين مي . ولي به گفته لنين تنها با پيشاهنگ هم نمي شود به نبرد قطعي رفت "         
گسيل پيشاهنگ به نبرد قطعي ، . با پيشاهنگ تنها نمي توان پيروز شد : " نويسد

هنگ يا ال اقل ماداميکه تمام طبقه و توده هاي وسيع خط مشي پشتيباني مستقيم از پيشا
خط مشي بيطرفي خير انديشانه ايرا نسبت به وي در پيش نگرفته و ناتواني کامل خود را 

. "       ( از پشتيباني از دشمن وي نشان نداده اند ، نه تنها سفاهت بلکه جنايت خواهد بود 
حال چه کسي مي تواند اين خيال را بکند )  ٧٦٢صفحه  –آثار منتخب لنين در يک جلد 

که ما در افغانستان طبقه پرولتارياي آماده و متشکلي داريم و آن طبقه با توده هاي وسيع 
هم اکنون پشتيباني ميکند و بر اساس اين پشتيباني ما " حزب کمونيست " مردم از اين 

جنگ مسلحانه را شکل عمده ي مبارزه قرار داده و به نبرد قطعي با دشمن برويم ؟ چنين 
بر اساس چنين . "   است و بس " بيماران کودک چپرو " ان تخيالت تصوراتي به حق هم

"  دشنامنامه " ديدي از مبارزات تدارکي براي برپائي قيام عمومي در افغانستان است که 
را با تاکيد مورد تائيد قرار مي " افغانستان الگوي دموکراسي امريکائي " گفته ذيل از کتاب 

                        :                        دهد 
و ويراني هاي زيادي را امپرياليست ها و جنگ همه را خسته کرده هم اکنون که  "

طرح شعار فوندامنتاليست ها در جنگ هاي ويرانگر شان بر کشور ما تحميل کرده اند ، 
بمثابه يک تاکتيک روز ، طرح بسيار احمقانه اي است که دشمنان چپ آنرا جنگ مسلحانه 

براه اندازي جنگ به مثابه يک : " توجه داريد که گفته نمي شود . " يدهند نسبت م به چپ
، يعني تبليغ و ترويج " طرح شعار جنگ مسلحانه : " بلکه گفته مي شود " تاکتيک روز 

به همين سبب تبليغ و ترويج براي جنگ خلق . براي جنگ خلق ، يک طرح احمقانه است 
افغانستان را که بخش ضروري اي از مبارزات تدارکي )  مائوئيست( توسط حزب کمونيست 

براي برپائي جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي بمثابه شکل مشخص کنوني جنگ خلق 
در افغانستان است و حزب توام با پيشبرد مبارزه  در سائر عرصه هاي تدارکي ، آن را 

.                                                       انند مي خو" بيماري کودکي چپروي " جرئتمندانه به پيش مي برد ، 
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ادعا " دشنامنامه " بر اساس چنين ديدي از تدارک براي جنگ خلق در افغانستان است که 
به خلق مظلوم ما دستور مي دهند که " افغانستان ) مائوئيست ( دارد حزب کمونيست 

يچ گونه سالحي و تشکيالتي در برابر امپرياليزم بدون تدارک و آمادگي و دست يابي به ه
همين حاال به جنگ متوسل شود و شکل عمده ... و نيروهاي ارتجاعي متحد آن ... جهاني 

مبارزه اش را هم نه مبارزه براي ايجاد ارکان الزم چنين جنگ بزرگي  بلکه بطور سفيهانه 
از پيچيدن بيشتر در مورد اين   )صفحه پنجم دشنامنامه . " ( جنگ مسلحانه تعين ميکنند 

از برنامه حزب را بصورت مکمل درينجا نقل مي ... " تدارک " مسئله مي گذريم و بخش 
  :                                                             کنيم 

  
  

شکل مشخص (  جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي تدارك براي بر پايي" 
  )کنوني جنگ خلق 

  
جنگ مقاومت ملي مردمي وانقالبي جنگي است نقشه مندانه كه توسط نيروهاي نظامي 
ضعيف وكم توان ملي وانقالبي عليه نيروهاي نظامي پرقدرت ووسيع اشغالگران 

                            . امپرياليست وخاينين ملي مرتجع ودست نشانده شان به راه ميافتد
آن مستلزم تهيه  پيشبرد بلكه برپايي و،  بخودي آغازشود بصورت خود جنگ نميتواند اين

 كه حزب وتوده هاي تحت رهبري اش را مشخصي است وپالنهاي معين و وتطبيق نقشه ها
كه  موفقانه فعاليتهاي تداركي است پيشبرد فقط با.  آغاز نمايند گ رانج عمالً قادرميسازد

قبل  .به پيش برده شود  رديده وگ برپا جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي ميتواند
موفقيت  اصولي و پيشبرد گرديد و پس ازآنكه برپا تدارك براي برپايي آن،  جنگ ازشروع

.  محسوب گردد بمثابه محورتمام اشكال فعاليت هاي مبارزاتي حزب وتوده ها بايد آن َآميز
جنگ مقاومت عدم توجه به اين امردرنهايت به هيچ چيز ديگري جزبي توجهي به امركبير

انقالب دموكراتيك  وكالً و مردمان كشور ملي مردمي وانقالبي واستقالل وآزادي كشور
           .نوين تمام نخواهد شد 
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سياسي  -ولوژيكئتدارك ايد،  اولين ومهمترين عرصه تدارك براي برپايي وآغازجنگ
و رهبري  كه حزب آغازكننده زيرا ؛ است) مائوئيست(حزب كمونيست  وتشكيالتي خود

  .كننده جنگ است 
حزب براي برپايي جنگ بمعني آمادگي  دوسياسي و تشكيالتي خ -ولوژيكئتدارك ايد

  .سياسي وتشكيالتي است  -ولوژيكئحزب براي آغازجنگ ازلحاظ ايد
سياسي  -ولوژيكئسياسي حزب براي آغازجنگ درقدم اول بخط ايد -ولوژيكئآمادگي ايد

يك خط  سياسي ونظامي حزب بايد -ولوژيكئط ايدخ . وخط نظامي حزب مربوط است
  در  آمادگي اين  . مائوئيستي باشد -لنينيستي  -روشن ماركسيستي و  اصولي صحيح

است ازَآمادگي استوارومحكم حزب براي تقبل مسئوليت آغازجنگ و   عبارت  دوم   قدم
  .سياسي ونظامي  -ايستادگي روي اصول جنگ انقالبي ازلحاظ ايديولوژيك

.  به استحكام تشكيالتي حزب مربوط است آمادگي تشكيالتي حزب براي آغازجنگ عمدتاً
توسط سياست تشكيالتي حزب درمورد ساختمان  استحكام تشكيالتي حزب قبل ازهمه 

 و كه براي آغاز قسمي ساخته شود تشكيالت حزب بايد.  تشكيالتي حزب معين ميگردد
 اگراين مناسبت و.  وطبقاتي مناسب وموزون باشدموفقيت آميزجنگ انقالبي ملي  پيشبرد

سياسي و نظامي  -ولوژيكئموزونيت ميان ساختمان عملي تشكيالت حزب وخط ايد
سياسي  -ولوژيك ئخط ايد ، نداشته باشد پذيرفته شده حزب وجود رسماً تدوين شده و

ي صرف پايه تشكيالتي الزمه بوده و به يك سلسله ادعاها واقع فاقد ونظامي حزب در
به  آمادگي تشكيالتي حزب براي آغازجنگ صرفاً اما.  وريك وتبليغاتي مبدل ميگرددئت

لكه درجه معيني ازگسترش تشكيالتي ، ب استحكام تشكيالتي حزب خالصه نميگردد
بسيارمعين ومشخصي براي گسترش تشكيالتي حزب  حد . نيزدربرميگيرد حزب را

 و آغازنمود نفره نميتوان جنگ را يك حزب چندتوسط  ولي اوالً؛  نميتوان درنظر گرفت
شرايط قبل  گسترش وسيع صفوف حزب در ، شرايط استبدادي جامعه افغانستان در ثانياً

ثر براي گسترش وسيع صفوف ؤازاينجهت راه م.  ممكن وميسرباشد ازآغازجنگ نمي تواند
  .جنگ است برپايي و پيشبرد،  حزب

جنگ مقاومت ملي مردمي .  تدارك توده يي است ، دومين عرصه تدارك براي آغازجنگ
 خالقيت وسازمانيابي آنان نميتواند آغازگردد،  بدون آگاهي است و وانقالبي جنگ توده ها

بصورت جدي توجه  تدارك توده يي براي آغازجنگ بايد اما درمورد.  پيش برده شود و



75 
 

 ين جنگ و پيشبردازلحاظ آمادگي شان براي شركت درعمليات آغاز داشت كه توده ها
ميانه وعقبمانده تقسيم ،  بلكه به بخشهاي پيشرو ، دريك سطح قرارندارند،  بعدي آن
درميان توده هاي پيشرو  عمدتاً،  فعاليتهاي تداركي توده يي براي آغازجنگ.  ميگردند

كه  كم وبيش موفقيت آميزآن است درواقع پس ازآغازجنگ و پيشبرد . متمركزميگردد
 ويا دادأ ارتق وتوده هاي عقبمانده را به سوي جنگ جلب كرد هاي مياني را ميتوان توده

   .الاقل خنثي نمود 

براي آغاز  شناسايي مناطق مساعد،  يك موضوع مهم ديگردرتدارك براي آغاز جنگ 
مناطق مختلف  ، ازلحاظ آغازجنگ . تمركزفعاليتهاي تداركي درآن مناطق است جنگ و
 دربر را نامساعد وشديداً نامساعد،  ومناطق مساعد نيستند داراي وضعيت يكسان كشور
درواقع .  گرددزمتمرك درمناطق مساعد جنگ بايد فعاليتهاي تداركي براي آغاز.  دنميگير

 مناطق نامساعد در را كه ميتواند نامساعدت ها آغاز وپيشرفت موفقيت آميزجنگ است
و همچنان نامساعدت هاي مناطق  سازدمبدل  مناطق مساعده ب ازميان برده واين مناطق را

   .بيش تخفيف دهد  كم و را ًنا مساعد شديدا

مردمي   ملي  مقاومت  جنگ آغاز درپهلوي تمام فعاليتهاي تداركي ديگر براي  يقيناً
فراهم  ، تداركات لوجيستيكي . نيزنميتوان ناديده گرفت تدارك لوجيستيكي را ، وانقالبي

 امكانات تسليحاتي وغير تسليحاتي الزمه براي َآغازجنگ راآوري و سازماندهي حد اقل 
. معين ومشخصي براي تداركات لوجيستيكي نميتوان درنظرگرفت كامالً حد .دربرميگيرد 

بدون حداقل امكانات نظامي وغير نظامي  دستان خالي و نميتوان با ازيكجانب جنگ را
، ولي ازجانب ديگر؛  وهم ممكن وتهيه اين امكانات هم الزم است ضرورت آغاز كرد مورد

كه بتوان امكانات نظامي وغيرنظامي  درواقع غيرممكن است،  درشرايط قبل ازآغاز جنگ
مهمترين عرصه فراهم آوري امكانات  خود،  در واقع جريان جنگ.  گسترده اي فراهم آورد

( ي فصل جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالب"  .وسيع نظامي وغير نظامي محسوب ميشود 
  )افغانستان ) مائوئيست ( برنامه حزب کمونيست  –) شکل مشخص کنوني جنگ خلق 

وجود دارند " دشنامنامه " عالوه از مباحث محوري فوق مسائل بحثي ديگري نيز در متن 
  .که بعداً به آنها خواهيم پرداخت 
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نتيجه گيري تسليم طلبانه از جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليزم 

  شوروي
  

نتيجه گيري غلط و تسليم طلبانه اي از جنگ " دشنامنامه " صفحه پنجم و ششم در 
 : مقاومت ضد سوسيال امپرياليزم شوروي به عمل مي آيد 

اگر کسي بخواهد راه افتادن جنگ همگاني مردم ما را عليه تجاوز شوروي نمونه بياورد " ... 
آن زمان آن جنبش همگاني در . باز هم خلط شرايط و نتيجه گيري اشتباه کرده است 

همه . مردم بطور خود جوش راه افتاد و نيروهاي سياسي مختلف اجبارا بدنبال آن رفتند 
شاهديم که يکي از دالئل حاالت موجود و نفوذ و تسلط نيروهاي امپرياليستي و ارتجاعي 
ه در کشور ما همان نبود تدارک امکانات و رهبري سالم در آن جنگ است ، يعني با آنک

کشور در اشغال و مستعمره بود و مردم کامال روحيه جنگ ضد تجاوزي داشتند و جنگ را 
هم آغاز کرده قهرمانانه جنگيدند ، ولي با نداشتن تدارک الزم و نبود يک ستاد رهبري 

اين . پخته و آگاه با آنکه بيش از يک ميليون انسان قرباني دادند ، نتيجه اش به کجا کشيد 
جنگ خلق بازيچه نيست که بتوان آنرا . ت که هرگز نبايد تکرار شود تجربه تلخي اس

با تجربه تلخ و گران قيمتي که ما داريم ، تکرار چنين . بخواست اين و آن بکار برد 
  . " جنبش به اين مسئله توجه کنند  اميد است عناصر پاک. خيانت است اشتباهي 

خت غلط از جنگ مقاومت ضد سوسيال بر مبناي يک شنا" دشنامنامه " به اين ترتيب ، 
امپرياليزم شوروي ، يک تحليل و ارزيابي غلط از آن جنگ به عمل مي آورد و بر مبناي آن 

به جمله ذيل يکبار ديگر توجه کنيم . ، طرح تسليم طلبانه امروزي اش را به ميان مي کشد 
:  

ي مختلف اجبارا آن جنبش همگاني مردم بطور خود جوش براه افتاد و نيروهاي سياس" 
  . " .بدنبال آن رفتند 

اين ، يک شناخت غلط و نادرست از جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليزم شوروي در 
  .افغانستان است 
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اوال اين جنگ صرفا يک جنگ خود جوش نبود ، گرچه در ابتدا جنبه خود بخودي آن 
ت ثور و قواي متجاوز در واقع از همان ابتداي جنگ عليه رژيم کودتاي هف. عمدگي داشت 

و اشغالگر سوسيال امپرياليستي ، در پهلوي حرکت هاي خود بخودي توده ئي ، تحريکات 
دموکرات نيز در شکلدهي آن جنگ  –نيروهاي ارتجاعي و مبارزات نيروهاي مترقي و ملي 

  . نقش بازي کردند 
مبارزاتي خود بخودي نمثانيا جنبه خود بخودي اين جنگ ، مثل هر  ي حرکت 

سه سال ، رهبري  –دوام نمايد و پس از دو  توانست ، و نتوانست ، مدت هاي مديدي
  . ارتجاعي بر آن عمدگي پيدا نمود نيروهاي 

. ثالثا نيروهاي سياسي مختلف اجبارا به دنبال جنبش خود بخودي توده هاي مردم نرفتند 
وي نکردند بلکه از نيروهاي ارتجاعي اسالمي از حرکت هاي خود جوش توده ها دنباله ر

همان ابتدا براي تامين رهبري شان بر آن حرکت ها بصورت صريح و روشن برنامه ريزي 
  . کردند و آنرا در عمل تطبيق نمودند 

دموکرات به دنباله روي پرداختند ، اما اين دنباله  –اما بر عکس نيروهاي مترقي و ملي 
، قبل از " رهائي " و " ساما " ئي مثل نيروها. روي نيز داراي شکل و شمايل يکسان نبود 

آنکه جنگ ها و مقاومت ها سراسر کشور را فرا گيرد ، به اسالم بازي و مسلمان نمائي رو 
جمهوري " ، " اسالم بمثابه درفش مقاومت ملي " آنها پيشاپيش به استقبال  . آورده بودند 

باله روي از جو حاکمي بود که رفتند و اين ، عمدتا دن" انقالب اسالمي " و حتي " اسالمي 
بعد از بوجود آمدن رژيم خميني در ايران و رژيم ضياءالحق در پاکستان ، در منطقه بوجود 
آمده بود ، يعني دنباله روي از احزاب ارتجاعي اسالمي و نه دنباله روي از مبارزات خود 

  . در بر داشت  جوش توده هاي مردم ، گرچه بصورت ضمني دنباله روي از توده ها را نيز
و غيره گرچه پيشاپيش به اسالم بازي و " دسته پيشرو " ، " اخگر " نيروهاي ديگري مثل 

مسلمان نمائي نپرداختند ، ولي دنباله روي عملي از حرکت هاي خود جوش توده ها و 
  . گرفتند احزاب ارتجاعي اسالمي را در پيش همچنان دنباله روي از 

شود که عنصر عمده ، دنباله روي از احزاب ارتجاعي اسالمي درينجا به صراحت ديده مي 
اين تسليم طلبي طبقاتي که در عين . است و نه دنباله روي از مبارزات خود جوش توده ها 

حال تسليم طلبي ملي در قبال امپرياليست هاي حامي احزاب ارتجاعي اسالمي را نيز در 
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د و بعد ها تا سرحد تسليم طلبي ملي و بر داشت ، در نهايت صرفا در حد خود باقي نمان
 . طبقاتي در قبال سوسيال امپرياليزم شوروي و رژيم دست نشانده آن تکامل منفي نمود 

سياسي نادرست و مشي  –آنچه باعث اين دنباله روي ها گرديد ، خط هاي ايدئولوژيک 
آنطور نبود که .  هاي غير اصولي بود و نه اينکه اجبارا چنين دنباله روي هائي صورت گرفت

طرح . کسي نمي خواست دنباله روي کند ، اما همه مجبور شدند اين کار را انجام دهند 
دموکرات و مترقي  –مسئله به اين صورت بدين معني است که درآن شرايط نيروهاي ملي 

هيچ زمينه اي از لحاظ مبارزاتي در اختيار نداشتند و مجبور بودند از جو حاکم دنباله روي 
  . چنين تحليلي صاف و ساده ، توجيه تسليم طلبي و انحراف است و نه چيز ديگري . نند ک

مثال به مطلبي از . اينچنين دنباله روي اي در شرايط کنوني نيز توجيه و تئوريزه مي گردد 
  : دشنامنامه توجه کنيم  صفحه چهارم

ضرورت آن شکل وقتي يک شکل مبارزه عمده گفته مي شود که شرايط عيني و ذهني " 
امکاناتمبارزه را در دستور روز قرار دهد  و  وقت   ، يرو  ن بيشترين  مبارزاتي نيروي و 

شما چه .مبارز را در خدمت خود بگيرد و اشکال ديگر مبارزه را تحت شعاع خود قرار دهد 
احمقانه هم کنون جنگ مسلحانه را شکل عمده مبارزه تان معرفي مي کنيد ، در حاليکه 

، چه رسد به داشتن نيروهاي پارتيزاني و ( ! )و جرئت يک شليک را هم نداريد حتي توان 
لوجيستيکي و غيره  –يا ارتش جنگي ، پشتوانه توده ئي ، پايگاه انقالبي ، امکانات نظامي 

  . " که همه الزمه جنگ خلق هستند 
عمومي  ولي وقتي با توجه به جهتگيري. درينجا ظاهرا صحبت از شکل عمده مبارزه است 

موضوع :  نوشته ، مطالب متذکره را با دقت مورد توجه قرار دهيم ، متوجه مي شويم که 
وقتي مي تواند مطرح شود که نه تنها شرايط " دشنامنامه " جنگ مقاومت از ديد نويسنده 

عيني بلکه شرايط ذهني جامعه نيز آنرا در دستور روز قرار دهد و بر عالوه عمال بيشترين 
قت و امکانات مبارزاتي نيروي مبارز را در خدمت خود گرفته باشد ، اشکال ديگر نيرو ، و

مبارزه را تحت شعاع خود قرار داده باشد ، عمال شليک ها آغاز شده باشند ، نيروهاي 
 –پارتيزاني و يا ارتش جنگي ، پشتوانه توده ئي جنگي ، پايگاه انقالبي ، امکانات نظامي 

يعني اينکه همه اين پيش شرط هاي . و همه فراهم شده باشند  لوجيستيکي و غيره ، همه
مورد " نيروي مبارز" عيني و ذهني براي جنگ بايد خود بخود آماده شود ؛  آنگاه است که 

حاال مي توان از جنگ صحبت به عمل ! قانع مي شود که بلي " دشنامنامه " نظر نويسنده 
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تنبل و خواب رفته ، " نيروي مبارز " ي اين طبيعي است که برا. آورد و در آن شرکت کرد 
  . شرکت در چنين جنگ پيشرفته اي فقط مي تواند به مفهوم دنباله روي از آن مطرح باشد 

اگر ما توان و جرئت يک شليک را هم : اما در مورد نداشتن توان و جرئت يک شليک 
نيز ناله " نادر " است و چرا  را مطرح کرده" قتلگاه " در کتابش داستان " آئيژ " نداريم ، چرا 

کنان آنرا تکرار مي کند ؟ اين تعزيه داري پيشاپيش بر شهداي احتمالي آينده و به فحواي 
نشان مي دهد که شعار ضرورت " پيش از مرده يخن پاره کردن " يک ضرب المثل عاميانه 

نادر " لفاتش  را برپائي جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي را ما بلند کرده ايم و ترس از ت
  ! خورده اند " آئيژ و شرکاء  –

آنها هياهو مي کنند و فحش و دشنام و ناسزا نثار ما مي نمايند تا مبادا امروز يا در آينده ، 
اين ترس البته تا حد زيادي ساختگي و . به نا حق دامن آنها را نيز بگيرد " تلفات " اين 

طلبي پيموده اند تا حد زيادي چتر محافظتي  مسيري که آنها در تسليم. تقلبي نيز هست 
آنها به خوبي ميدانند که اشغالگران امپرياليست . امنيتي براي شان بوجود آورده است 

امريکائي و متحدين شان يکجا با سردمداران عالي رژيم پوشالي ، اگر باالي کساني اعتماد 
اما اين ترس در عين حال کم و . د نداشته باشند آنها را تا سطح وکالت و وزارت باال نمي برن

( آنها از اين ترس دارند که گفته ها و عملکرد هاي حزب کمونيست . بيش واقعي نيز هست 
افغانستان باالي شان تاوان شود و اعتماد اشغالگران و رژيم دست نشانده و ) مائوئيست 

اي سوا نشان به همين جهت است که تپ  و تالش بر. از دست بدهند  وکالت و وزارت را
  . حزب را براه انداخته اند  دادن خود از

ما بخوبي مي دانيم که يکي از اهداف آنها در براه انداختن هياهو عليه حزب کمونيست 
افغانستان ، اين است که اختالفات شان با حزب هر چه بيشتر و وسيع تر ) مائوئيست (

د که صلح طلب اند ، مبارزه مسالمت برمال گردد و آنها بتوانند اسناد بيشتري بدست بياورن
آنها . آميز و پارلماني مي نمايند و گرد مبارزات مسلحانه و جنگ خلق خط کشيده اند 

البته ما هم بنا به دالئل ديگري . تشديد هرچه بيشتر اين وضعيت را به نفع شان مي بينند 
رگرداندن اين تسليم ما بخوبي واقفيم که ب. نفع مان را در تشديد اين مبارزه مي بينيم 

طلبان از مسيري که در پيش گرفته اند ، به احتمال قريب به يقين نا ممکن است ، اما يقينا 
وظيفه داريم به آن مبارزيني از بقية الجيش سازمان منحله ، که هنوز از روي توهم و بنا به 
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نها را نشان عدم شناخت درست از اين افراد ، دنبال شان حرکت مي کنند ، ماهيت واقعي آ
  .  دهيم 

ستاد رهبري پخته و ( نبود تدارک امکانات و رهبري سالم : " مدعي است که " دشنامنامه " 
در اين جنگ ، به عنوان يکي از "  مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي " جنگ ... در ) آگاه 

  . عوامل ، تسلط امروزي ارتجاع و امپرياليزم بر افغانستان را باعث گرديده است 
  : اين جمله مي توانست درست باشد ، درصورتيکه بصورت ذيل فرمولبندي مي گرديد 

درينجا " جنگ ... و تدارک امکانات در ) ستاد رهبري آگاه و پخته ( نبود رهبري سالم " 
موضوع صرفا بر سر پس و پيش کردن کلمات نيست ، بلکه بر سر اين است که ما خط 

عمده و تعيين کننده مي دانيم و اولويت مي دهيم يا ايدئولوژيک درست را  –سياسي 
به موضوع امکانات به عنوان موضوع عمده و درجه اول " دشنامنامه " نويسنده . امکانات را 

. مي نگرد و موضوع بود يا نبود ستاد رهبري اصولي برايش اهميت ثانوي و غير عمده دارد 
بود  و به ويژه در زمان رهبري " امائي س" جزء مهمي از خط " امکانات گرائي " اينچنين 

را به سفارتخانه ها و قونسلگري هاي امريکا و سر انجام به بارگاه " ساما " قيوم رهبر ، پاي 
او تا آنجا در اين مسير پيش رفت که حاضر شد در قبال . خاقان هاي نوين چين کشاند 

را " ساما " هد و خود و کل نشان د" انعطاف ايدئولوژيک " رويزيونيست هاي حاکم بر چين 
" سياسي با  –به دنباله رو رويزيونيزم چيني مبدل نموده و آنرا از لحاظ ايدئولوژيک 

اين امکانات گرائي همين امروز نيز بخش مهمي از خط . منطبق سازد " سازمان رهائي 
  . را مي سازد " آئيژو شرکاء  –نادر " سياسي  –ايدئولوژيک 

نويس ، جنگ خلق در افغانستان را نه " دشنامنامه " شته گفتيم که در سطور قبلي اين نو
به مثابه يک جنگ توده ئي طوالني مبتني بر استراتژي محاصره شهر ها از طريق دهات که 

نيمه فئودالي تحت سلطه  –نيمه فئودالي و يا نيمه مستعمره  –خاص کشور هاي مستعمره 
سرمايه عمومي و سرتاسري که خاص کشور هاي  امپرياليزم است ، بلکه به مثابه يک قيام

واضح است که چنين جنگي استراتژِي مبارزاتي . نگرد  داري امپرياليستي است ، مي
انقالب دموکراتيک نوين بمثابه مرحله مقدماتي و ضروري براي گذار به انقالب 

ب سوسياليستي نيست ، بلکه مستقيما استراتژي مبارزاتي انقالب سوسياليستي محسو
به عبارت ديگر دست يازيدن به جنگ خلق درشکل قيام عمومي و سرتاسري . مي گردد 

مستلزم پخته شدن شرايط عيني و ذهني انقالب در يک کشور سرمايه داري و آنهم 
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مي توان پرسيد که چنين شرايط عيني و ذهني اي چه . سرمايه داري امپرياليستي است 
مقدم بر آن مي توان پرسيد که چرا و چگونه مرحله وقت در افغانستان فراهم مي شود ؟ و 

انقالب دموکراتيک نوين ، تروتسکيست مآبانه ، کامال نا ديده گرفته شده و از قلم انداخته 
مي شود ؟ مگر نمي توان گفت که چنين بينشي ، به نحو خجوالنه و پوشيده ، اجراي کامل 

ر عهده امپرياليست هاي اشغالگر و وظايف انقالب بورژوا دموکراتيک در افغانستان را ب
 -دست نشاندگان شان مي اندازد  و کل وظيفه و مسئوليت رهبري انقالب بورژوا 

دموکراتيک توسط کمونيست ها يعني پيشبرد آنرا به مثابه انقالب دموکراتيک نوين 
  منتفي اعالم مي نمايد ؟  

نتيجه گيري اي را در تجارب جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليزم شوروي هرگز چنين 
بر ندارد که تا زمان فراهم شدن شرايط عيني و ذهني قيام عمومي و همگاني ، نبايد به 
. مقاومت جنگي عليه امپريالست هاي متجاوز و اشغالگر و دست نشاندگان شان پرداخت 

اين تجارب حکم مي کنند که کمونيست ها قبل از هر چيزي بايد حزب شان را داشته 
اين مبارزه تدارکي شامل . با تکيه بر آن ، براي بر پائي جنگ خلق تدارک ببينند باشند و 

سياسي و تشکيالتي خود حزب از لحاظ جنگي ، تدارک توده ئي ،  –تدارک ايدئولوژيک 
تدارک لوجستيک و شناسائي مناطق مساعد و پيشبرد کار تدارکي درين مناطق براي آغاز 

ز سالح هاي انقالب است ولي موجوديت آن ، پيش جبهه متحد ملي يکي ا. جنگ است 
تجارب انقالبات پيروزمند نشان ميدهند که غالبا جبهه . شرط آغاز جنگ خلق نيست 

. متحد ملي پس از آغاز جنگ خلق و حتي پس از پيشرفت هاي معين آن بوجود مي آيد 
وجوديت آن همچنان ارتش خلق يکي از سالح هاي ديگر انقالب محسوب مي گردد ، ولي م

اصوال پيش از دست زدن به جنگ . نيز پيش شرط آغاز جنگ خلق محسوب نمي گردد 
نيمه فئودال ، هيچ زمينه اي براي دستيابي به ارتش خلق  –خلق در يک کشور مستعمره 

نيروي انقالبي ناگزير است در ابتدا با تکيه بر گروپ هاي چريکي جنگ را . وجود ندارد 
مل و پيشرفت اين گروپ ها در جريان جنگ براي تشکيل نيروهاي آغاز نمايد و با تکا

  . نظامي منظم يعني ارتش انقالبي اقدام نمايد 
اما در . در برنامه اش از مبارزه همزمان براي دستيابي به سه سالح انقالب دم ميزد " ساما " 

اعالم عمل ، سامائي ها اول در جنگ شرکت کردند ، بعد موجوديت جبهه متحد ملي را 
زدند ، بدون اينکه گامي در جهت ) ساما ( کردند و در قدم سوم دست به تشکيل سازمان 
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حاال بقاياي . تشکيل حزب حرکت نمايند و بدون اينکه ارتش خلق در اختيار داشته باشند 
موجوديت هر سه سالح " آئيژ و شرکاء  –نادر . " همه چيز را معکوس ساخته اند  "ساما " 
را پيش از جنگ به عنوان پيش شرط طلب مي نمايند و اين )  و ارتش  حزب ، جبهه(

طرح موجوديت هرسه سالح انقالب به عنوان پيش شرط . منتهاي تسليم طلبي آنها است 
الزامي نه تنها در جنگ هاي توده ئي طوالني در کشور هاي تحت سلطه بلکه در جنگ 

  . نيز نا درست است  هاي قيامي در کشور هاي سرمايه داري امپرياليستي
  

  ديد امکانات گرايانه از روابط بين المللي
  

  : دشنامنامه مي خوانيم " در صفحه پنجم 
گفته باشند و " مار ها " هاي الف و پتاق گوي منتقد براي اينکه ما ) م  –ل  –م " ...  ( 

ه خلق ايراني خود را خوش ساخته و لقمه ناني بدست آورند ، ب –همپالگي هاي امريکئي 
  ... " مظلوم ما دستور مي دهند 

افغانستان چه کساني اند ؟ ) مائوئيست ( همرديفان امريکائي و ايراني حزب کمونيست 
 –مارکسيست (يکي حزب کمونيست انقالبي امريکا است و ديگري حزب کمونيست ايران 

. ناليستي ، يعني دو حزب از احزاب عضو جنبش انقالبي انترناسيو) مائوئيست  –لنينيست 
بناًء سائر احزاب و سازمان هاي عضو جنبش انقالبي انترناسيوناليستي يعني احزاب و 

، سريالنکا ، ترکيه ، سازمان هاي کمونيست مائوئيست پيرو ، نيپال ، هند ، بنگله ديش 
کولمبيا و داوطلبان عضويت در آن از سائرکشور ها نيز همرديفان و بقول  تونس ، ايتاليا ،

افغانستان محسوب ) مائوئيست ( هاي ديگر حزب کمونيست " همپالگي " امه نويس دشنامن
  .مي گردند 

ببينيم منابع " آئيژ و شرکاء  –نادر " به اين ترتيب ،  اگر موضوع را از ديد امکانات گرايانه 
نان اين حزب صرفا محدود به احزاب امريکائي و ايراني نيست ، بلکه احزاب چندين کشور 

  ! ! ا نيز در بر مي گيرد و گويا نانش در روغن است ديگر ر
ارائه چنين طرح مبتذلي از روابط بين المللي فقط و فقط از عهده کساني ساخته است که 

يعني کساني که ديروز . سراسر روابط بين المللي شان با چنين ابتذالي رقم خورده است 



83 
 

ور سوسيال امپرياليزم شوروي مي توانستند هم مليشه هاي پوسته هاي نظامي دولت مزد
باشند و معاش بگيرند و اعاشه شوند و هم مي توانستند قونسلگري ها و سفارتخانه هاي 
امپرياليست هاي امريکائي را بخاطر دريافت امکانات مدام دق الباب کنند و درعين حال و 

يست هاي حاکم باز هم بخاطر دريافت امکانات با تمام قوا تالش نمايند که به دامن رويزيون
  . امروز اينها نيز بهتر ازديروز شان نيست و بلکه بد تر از آن است . بر چين آويزان شوند 

اما روابط و مناسبات ميان مشمولين جنبش انقالبي انترناسيوناليستي مبتني بر 
 –سياسي مارکسيستي  –انترناسيوناليزم پرولتري است که اساس آنرا وحدت ايدئولوژيک 

اين مناسبات و روابط ريشه هاي عميق . مائوئيستي تشکيل مي دهد  –لنينيستي 
نمي تواند در آن جاي " رهائي " و " ساما " گري هاي مالي مبتذل  کمونيستي دارد و معامله

در چنين جوي اصال امکان حرکت بر مبناي معامله گري هاي مالي نمي تواند . داشته باشد 
اگر کساني بخواهند با چنين ديدي حرکت نمايند ، از گذشته از آن ، . وجود داشته باشد 

احزاب و سازمان هاي شامل در جنبش . لحاظ عملي نمي توانند چيزي بدست بياورند 
انقالبي انترناسيوناليستي همه در مراحل مختلف مبارزاتي قبل از تصرف قدرت سياسي 

رفته تر مبارزاتي سرتاسري قرار دارند و آن احزاب و سازمان هائي که به مراحل پيش
، احتياجات مالي شان بيشتر از ) مائوئيست ( رسيده اند ، مثل حزب کمونيست نيپال 

کساني که روابط بين المللي شان را مبتني بر امکانات گرائي عيار مي کنند . ديگران است 
به سراغ دولت ها ، و در شرايط فعلي به سراغ دولت هاي امپرياليستي و ارتجاعي ، مي 

د  و نه به سراغ احزاب دست تنگي که براي تهيه امکانات مورد نياز خود شان در رون
  .مضيقه هستند 

بخوبي مي دانند که بخشي از مشمولين حزب " آئيژ و شرکاء  –نادر " کساني مثل 
بخاطر اينکه حاضر نشدند به اصطالح  ١٣٦۴افغانستان در سال ) مائوئيست ( کمونيست 

در قبال رويزيونيست هاي حاکم بر چين را " رهبر " د خواست انعطاف ايدئولوژيک مور
قبول کنند ، به امکانات ميليوني دولت ارتجاعي چين پشت پا زدند و عطاي شان را به لقاي 

در " ساما " وقتي اين طشت رسوائي به زمين افتاد و موضوع تسليم طلبي . شان بخشيدند 
رهبر و " يني ها خود را جمع کردند و قبال رويزيونيست هاي حاکم چيني فاش شد ، چ

در واقع سازمان رهائي با استفاده از فرصت . نتوانستند چيزي بدست بياورند " شرکاء 
موفق شد از نشستن يک مهمان تازه وارد به دور دسترخوان رنگين خاقان هاي نوين 
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ت به افشا کساني که از اين بابت به درد شکم مبتال شدند ، شديدا نسب. جلوگيري نمايد 
گشنه پر زور هائيکه هم از دهان خود مي زنند و هم از " چيني يا  –کنندگان راز سامائي 

شديدا عقده به دل گرفتند و تا حال اين عقده ) به قول رهبر و شرکاء " ( دهان ديگران 
هائيکه به امکانات ميليوني دولت " گشنه پر زور " در هر حال ، .  شان رفع نشده است 

ي چين پشت پا زده باشند  ، بخاطر بدست آوردن امکانات مالي و آنهم در حد لقمه ارتجاع
گذشته از تمام اينها ، در ! هاي ديگري مثل خود نمي روند " گشنه پر زور " ناني به سراغ 

صورت لزوم و امکان ، مشمولين جنبش انقالبي انترناسيوناليستي همديگر را کمک مالي 
ها مبتني بر روحيه انترناسيوناليستي پرولتري است و هيچگونه نيز مي کنند و اين کمک 

. را در قبال خود ندارد" انعطاف سياسي "و حتي " انعطاف ايدئولوژيک " پيش شرطي مثل 
افغانستان در آنچنان وضعيت بدي قرار ندارد که براي ) مائوئيست ( اما حزب کمونيست 

و " دشنامنامه " نويسنده . قاضاي کمک نمايدازرفقاي بين المللي اش ت" لقمه ناني " تهيه 
آنها وضعيت حزب ما را بد و . همقماشانش از طرح مسئله به اينصورت هدف خاصي دارند 

محتاج يک لقمه نان نشان مي دهند تا از پيوستن آن بخش از بقاياي صفوف شان که 
حزب  عليه اشغالگران و رژيم دست نشانده هستند ، به خواهان مقاومت مسلحانه

اين موضوع در سند مربوط به سيمينار اروپائي شان به خوبي . جلوگيري به عمل آورند 
  . عيان است 

  

 –سوابق تراشي جعلي در خدمت انحالل طلبي ايدئولوژيک 
  سياسي

  
يک ... " افغانستان الگوي دموکراسي امريکائي " نقد شعله جاويد شماره هشتم ، از کتاب 

اما . منفردي مسئوليت آنرا به عهده نگرفته است  موضعگيري حزبي است و شخص
دشنامنامه نويس اين نقد را يک نقد شخصي جلوه مي دهد و در همان سطور اوليه نوشته 

  : اش مي نويسد 
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چند مرتبه خواندم و از خالل آن طراح و نويسنده اش را هم حدس ... اين نوشته را " ... 
حاال حدس زدن هم يک کاري شده چنانکه . ( د زدم که گاهي بنام ضياء قلمفرسائي مي کر

نقد نويس نه تنها افراد را که حتي تعلقات مخفي تشکيالتي شان را با حدس خود معرفي 
  ! ) ... " مي کنند ؟ 

جرگه " داروغه " کمونيست " حجت االسالم ( به همين جهت است که عنوان دشنامنامه 
و باز به همين جهت . ه يک فرد است متوج" ) مائوئيست ها  –لنينيست  –مارکسيست 

. است که صحبت از سوابق اين فرد بخش مهمي از متن دشنامنامه را در بر مي گيرد 
جاويد در دهه چهل و اوائل در زمان فعاليت جريان شعله " ضياء " مطابق به اين صحبت ، 

شمسي ، طلبه يا چلي مدرسه ديني بوده که در اثر فعاليت هاي ضد  دهه پنجاه
او با استفاده از منابر . کمونيستي خود به مرتبه حجت االسالمي يعني مالئي مي رسد 

و ... " افغانستان الگوي دموکراسي امريکائي " مساجد به تکفير کساني مثل نويسنده کتاب 
رهبراني مثل شهيد اکرم ياري مي پرداخته و عليه مبارزيني چون مجيد شهيد زهر پراگني 

ليت هاي ضد کمونيستي اين شخص آنقدر باال  گرفته بود ه که در پيوند فعا. مي کرده است 
با نواب صفوي و مجاهدين خلق ايران و بنا به فتواي خميني ، حتي برنامه  ضربه زدن به 

عاقبت شهيد مختار . لنينيستي فلسطين را رويدست داشته است  –جنبش مارکسيستي 
فعاليت هاي ضد کمونيستي بيرون مي کشد ولي اين فرد را از گند و تعفن مدرسه و منبر و 

عمر او و فرصت يارانش وفا نميکند که اين شخص را از پروسه آدم ساز معرفت و آموزش و 
تجديد ترتبيت بگزرانند تا با وجدان پاک با گذشته ننگينش تصفيه نمايد و اين آلودگي ها 

ويسنده افسوس مي ن. مائوئيست منتقل نکند  –لنينيست  –را به جنبش مارکسيست 
خورد که اي کاش مختار شهيد با رفقايش فرصت مي يافتند که اين شخص را به ارزش هاي 

لنينيستي آشنا مي  –واالي مبارزات انقالبي در درون و بيرون جنبش مارکسيستي 
دشنامنامه نويس از اين مشکل روز گار که اين  طالب العلم مدرسه ديني ، ضد . ساختند 

لد خميني و دنباله رو نواب صفوي در جنبش ما خود را سخنگوي و داروغه کمونيست ، مق
 نقل به مفهوم از صفحه دوم. ( بزند مائوئيست ها جا  –لنينيست  –مارکسيست 

  )  دشنامنامه 
دشنامنامه نويس بهتر از هرکس ديگري ميداند که اين سوابق تراشي ، جعلي است ، اما از 

نمي توان گيله نمود که چرا در قبال مائوئيست ها ، يک تسليم طلب پارلمانتاريست 
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شخصي که سوابقش در سطور فوق . آگاهانه دروغ گوئي و اتهام زني در پيش گرفته است 
بيان گرديد ، حتي وجود خارجي ندارد چه رسد به اينکه در صفوف حزب کمونيست 

  . شدافغانستان و آنهم به عنوان سخنگوي حزب حضور داشته با) مائوئيست (
ادعاي اينکه  مختار و سائر رهبران . ولي بيائيد فرض کنيم چنين شخصي وجود دارد 

در صورتيکه عمر شان وفا مي کرد " ساما " رهبر جانباخته " که خير ، حتي " ساما " شهيد 
. " مي توانستند اين شخص را تجديد ترتبيت کنند ، يک ادعاي پا در هوا و باطل است 

ي برقراري نظام جمهوري اسالمي را پذيرفته بود ، اعالم مواضع اسالمي مبارزه برا" ساما 
منتشر " بسم اهللا الرحمن الرحيم " يعني ارگان مرکزي خود را با " نداي آزادي " داشت و 
اين وجهه اسالمي يعني اعالم مواضع و ارگان مرکزي اسالمي تا اواخر زمان . مي کرد 

حتي زمانيکه او مورد سوء قصد و ترور قرار . شده بود نيز رسما حفظ " قيوم رهبر" رهبري 
در مصاحبه با بي بي سي او و شهيد مجيد را از مرشدان طريقت " ساما " گرفت ، سخنگوي 

هيچگاه عليه اسالم " ساما " از آن ببعد نيز . و مربوط به يک  خانواده روحاني معرفي کرد 
به همين جهت . نگرفته است ن بازي ها و جمهوري اسالمي خواهي هايش موضع روش

به جمهوري اسالمي افغانستان وفادار اند و براي " ساما " امروز نيز در واقع بقاياي  است که
تحکيم اين جمهوري ، در هر سطحي که براي شان ممکن باشد ، کوشش و تالش به خرچ 

  . مي دهند 
د که توانست زمينه بو" ساما " در واقع مبارزه عليه تسليم طلبي هاي ملي و طبقاتي 

تجديد تربيت براي بخشي از سامائي ها و منجمله برش شان از اسالم بازي ها را تا سال 
مي " حجت االسالم کمونيست " شخصي را که دشنامنامه نويس ، . تکميل نمايد  ١٣٦۴

 ١٣٦٢در سال " ساما " خواند و سوابق جعلي برايش مي تراشد ، پس از کنفرانس سرتاسري 
مدت بيشتر از يک و نيم سال عضو کميته مرکزي ساما و مسئول کمسيون تحقيق و  ، براي

او در پيشبرد اين مسئوليت هايش مدام با سبوتاژها . بود " ساما " بررسي تسليم طلبي در 
در واقع اين افراد . رو برو بود " نادر" و " آئيژ " و کساني مثل " رهبر " و خرابکاري هاي قيوم 

در ابتدا خود را داوطلبانه به عنوان اولين افراد قابل تحقيق در کمسيون با وجودي که 
تحقيق و بررسي تسليم طلبي معرفي کرده بودند ، اما موقعي که کار تحقيق و بررسي 
. کمسيون به مراحل و نقاط حساس رسيد ، در صدد جلوگيري از پيشرفت کار آن بر آمدند 

کامال آشکارا و روشن به دنباله روي از رويزيونيزم مي خواستند " رهبر و شرکاء " عالوتا 
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اين موضوعات ، . را يکسره به رويزيونيست هاي چيني بفروشند " ساما " چيني بپردازند و 
براي "  رهبر و شرکاء " را تشديد نمود ، ولي " ساما " اختالفات در رهبري و صفوف 

مبارزه يک مباحثه و  نيز حاضر نشدند و جلو  سياسي دروني –ايدئولوژيک  پيشبرد 
در نتيجه فرد مذکور ، يکجا با افراد ديگري ، بر مبناي موضعگيري عليه . آنرا گرفتند 

، منجمله موضعگيري عليه اسالم بازي ها و " ساما " تسليم طلبي هاي ملي و طبقاتي 
هسته انقالبي " جمهوري اسالمي خواهي هاي آن ، از سازمان مذکور انشعاب کردند و 

اين مبارزه مدت بيشتر از بيست سال است . را بوجود آوردند " نيست هاي افغانستان کمو
که بصورت پيشرونده و با عمق و وسعت هر دم فزاينده ، ادامه يافته است و اکنون نيز 

  . افغانستان پيش خواهد رفت ) مائوئيست (بمثابه بخشي از مبارزات حزب کمونيست 
مذهبي هميشه مذهبي باقي مي ماند و بايد بماند و  گذشته ازينها ، اين ديد که يک

همچنان يک ماترياليست يا آته ايست نيز هميشه ضد مذهبي يا غير مذهبي باقي مي ماند 
و بايد بماند ، يک ديد غلط و ضد علمي است و در تخالف با ماترياليزم دياليکتيک قرار 

سياسي يک فرد ، يکبار و  –بر مبناي چنين ديدي سرنوشت وتکليف ايدئولوژيک . دارد 
بر مبناي چنين ديدي ، . براي هميشه ، و انهم در سال هاي جواني ، تعيين مي گردد 

مارکس و انگلسي که در جواني به مثابه هگليست هاي جوان پا به عرصه مبارزه گذاشتند ، 
چنين  بر مبناي. نمي توانستند و نمي بايد به مثابه بنيانگذاران کمونيزم قد علم کنند 

ديدي ، يک طلبه مدرسه ديني مثل استالين ، نمي توانست و نمي بايد بمثابه يکي از 
ساختمان سوسياليزم در رهبران حزب بلشويک و انقالب اکتوبر و رهبر سازمانده اولين 

بر مبناي چنين ديدي ، گلبدين پرچمي و داکتر فيض پرچمي بايد . نمايد  جهان قد علم
ماند ند  و يکي به رهبري سازمان جوانان مسلمان و ديگري به  تا آخر پرچمي باقي مي

بر مبناي . رهبري گروه انقالبي خلق هاي افغانستان و بعدا سازمان رهائي نمي رسيدند 
چنين ديدي اولين حلقه اخواني ها در افغانستان يعني قيوم رهبر ، برهان الدين رباني و 

مي ماندند و بطور مشخص قيوم رهبر نمي عبدالرسول سياف بايد تا آخر اخواني باقي 
  .  توانست رهبري ساما را بر عهده بگيرد 

... کتاب افغانستان الگوي دموکراسي امريکائي " نقد شعله جاويد از " دشنامنامه " نويسنده 
را بر چسپ استبداد فکري و سياسي آخوندي مي زند ، ولي در حقيقت انحالل طلبي عام " 
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" در صفحه دوم . سياسي خود و همقماشانش را به نمايش مي گزارد  –و تام ايدئولوژيک 
  : به جمالت ذيل در اينمورد بر ميخوريم " دشنامه 

برخورد مي ) مائوئيست  –لنينيست  –مارکسيست ( نويسنده نقد طوري به جنبش چپ " 
بش و اين جن" مرجع تقليد " کند که گويا او و همپالگي هايش بنيان گزاران و وارثان و 

بهترين شهدا و رهروان جنبش چپ پرداخته " تکفير" رهروان آن هستند و از اين مقام به 
بودن محروم " شعله ئي " و به آنها تحقير و توهين روا مي دارد و حتي آن ها را از حق 

اصوال مي گويم که هيچ کسي ، حتي طراحان و بنيان گزاران يک جريان . .... اعالن مي کند 
فکري فرا گير حق ندارند بگويند تو از پيوند اين جريان و از انديشيدن به اين و يک روند 

  .فکر محروم هستي 
و يا نويسندگان پر " نقد " ولي نويسنده . چنين استبدادي را حتي اديان روا نمي دارند 

نه تنها نويسندگان کتاب در : " بخود حق مي دهند بنويسند " شعله جاويد کذائي " مدعاي 
را ... مائوئيست ها قرار ندارند ، بلکه اين تسلم طلبان  –لنينيست  –مارکسيست  جرگه

 –تو گوئي اين جرگه مارکسيست . "  ... ديگر شعله ئي نيز نمي توان بحساب آورد 
است که " شعله جاويد انترنيتي " مائوئيست ها جرگه خانوادگي نويسندگان  –لنينيست 

وقتي عده اي ادعاي . را از آن اخراج نمايند کسي را در آن اجازه دهند و کسي 
مائوئيست بودن بکنند و يک انديشه جهاني را اين چنين در  –لنينيست  –مارکسيست 

نکند . ... چنبره محدود و تنگ نظرانه خود به لجن بکشند معلوم است کار به کجا مي کشد 
تفکر ، جريان و  حجت االسالم ها هر وقت حق دارند حکم تکفير و طرد کسي را از هر
  "    نهادي که بخواهند صادر کنند و تو نيز با همان ويژگي ات عمل ميکني ؟ 

مائوئيزم را راهنماي انديشه و عمل خود قرار دهد  –لنينزم  –اگر تشکيالتي مارکسيزم 
يعني به اصول و بنيان هاي علمي آن باور داشته باشد و اين باورش را در گفتار و کردار 

. مائوئيستي است  –لنينيستي  –، آن تشکيالت يک تشکيالت مارکسيستي نشان دهد 
ولي اگر جمعي فاقد چنين خصوصيات باشد ، معلوم است که نمي توان آنرا يک جمع 

افغانستان الگوي " نويسنده کتاب . مائوئيستي به حساب آورد  –لنينيستي  –مارکسيستي 
چنين ، " دشنامنامه " سنده و همنوايانش ، مثال نوي" دموکراسي امريکائي  فاقد 

ذا ل و  ند  ا . مائوئيست محسوب نمي گردند  –لنينيست  –مارکسيست  خصوصياتي 
مائوئيست بودن ندارند چه رسد به اينکه  –لنينيست  –اينها حتي لفظا ادعاي مارکسيست 
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همچنان شعله ئي بودن خصوصياتي دارد که اگر کساني و يا جمعي . عمال چنين باشند 
مثال ضد امپرياليزم . آن خصوصيات باشند ، نمي توانند شعله ئي محسوب گردند  فاقد

بودن ، ضد ارتجاع بودن و ضد پارلمانتاريزم بودن از جمله خصوصيات شعله ئي ها بود و 
حال اگر کساني در سال هاي دهه چهل ، شعله ئي و واجد اين خصوصيات . کماکان هست 

ثال فعال پارلمانتاريست اند ، در ساختار قدرت دولت ارتجاعي بوده اند ، ولي فعال نيستند ، م
جمهوري اسالمي افغانستان شرکت مي جويند و در قبال امپرياليست هاي متجاوز و 

مثال واضح و روشن . اشغالگر تسليم طلب اند ، فعال نمي توانند شعله ئي محسوب شوند 
ولي فعال . به آن اعتراف دارد  است که سپنتا در دهه چهل شعله ئي بود و او خودش نيز

شعله ئي نيست ، بلکه وزير خارجه رژيم دست نشانده امپرياليست هاي اشغالگر است و 
" ، " براهوي " ، " دادفر" همچنان است . خودش نيز مي گويد که حاال ديگر شعله ئي نيست 

شعله ئي محسوب و امثال شان  که ديگر " حبيبه سرابي " ، " سيما ثمر " ، " ثريا صبحرنگ 
" نادر" و " آئيژ " شعله ئي هاي سابقي مثل . نمي گردند و خود شان نيز چنين ادعائي ندارند 

  . نيز چنين اند و ديگر نمي توانند شعله ئي محسوب گردند 
موضوع  درينجا هيچگونه استبداد فکري و سياسي آخوندي در کار نيست ، بلکه صرفا يک

با استبداد فکري آخوندي " دشنامنامه " نويسنده . ت روشن و صريح بيان گرديده اس
 –لنينيست  –سياسي مارکسيست  –خواندن اين بيان روشن ، مرز هاي ايدئولوژيک 

مائوئيست بودن و نبودن و شعله ئي بودن و نبودن را مغشوش مي سازد و جنبش 
آنچنان بي  مائوئيستي و جنبش دموکراتيک نوين افغانستان را –لنينيستي  –مارکسيستي 

حد و مرز و فاقد چوکات بندي ميسازد که هر کسي ، مثال سپنتا و يا آئيژ فعلي ، با يک 
ادعاي صرف و حتي بدون ادعا مي تواند در درون آن ها جاي بگيرد و اين منتهاي انحالل 

  . سياسي و تشکيالتي است  –طلبي ايدئولوژيک 
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 "سپاهيان "چه کساني جانباختگان جنبش چپ و
پاکباز راه خلق را تحقير، توهين ، اهانت و طرد و 

  نفي مي کند ؟
  
شهداي " نويس در صفحه دوم نوشته اش  مدعي است که شعله جاويد به " دشنامنامه " 

سپاهيان پاکباز راه خلق را اهانت و طرد و " داشته و " تحقير و توهين روا ... جنبش چپ 
شخص در همين صفحه اش سه نفر از بصورت م" دشنامنامه " کرده است ؟ " نفي 

برخورد ما در مورد اين . اکرم ياري ، مجيد کلکاني و مختار : جانباختگان را نام مي برد 
  جانباختگان چگونه است ؟ 

 ميدانيم که پيشاپيش پيشگامان اوليه يعنيما رفيق جانباخته اکرم ياري را شخصيتي 
مائوئيستي افغانستان قرار  –تي لنينيس –پيشاپيش پايه گزاران جنبش مارکسيستي 

اين موضوع براي ما از آنچنان اهميتي برخوردار است که آنرا در ديباچه . داشته است 
حزب ما آشکارا خود را ادامه . برنامه حزب مان وارد کرده و به آن حيثيت برناموي داده ايم 

خط پايه گزار دهنده و تکامل دهنده خطي مي داند که رفيق اکرم و رفقايش به مثابه 
معهذا ما پيشگامان مان و اولين سازمان مائوئيستي . جنبش م ل م افغانستان مطرح کردند 

در افغانستان يعني سازمان جوانان مترقي را معصوم و منزه از هر عيب و نقصي نمي دانيم 
و برين باوريم که بهترين طريقه راهروي در مسير پيموده شده توسط آنها ، تکيه استوار 

وي اصوليت هاي مبارزاتي شان و انتقاد روشن و صريح از کمبودات و نواقص کار شان ر
  . است

رزمنده جانباخته مجيد کلکاني کسي بود که مبارزه عليه رژيم هاي سلطنتي و جمهوريت 
داود شاهي  را ادامه داد و عليه کودتاچيان هفت ثوري و اشغالگران سوسيال امپرياليست 

با نثار خون خود نشان داد که با دشمن اشغالگر و مزدوران بي مقدارش  جانبازانه ايستاد و
معهذا او در اين مبارزه نقاط ضعف و کمبود هاي جدي اي داشت . سر سازش و آشتي ندارد 

آنوقت مارکسيست ( مائوئيست  –لنينيست  –او هرگز نتوانست به مثابه يک مارکسيست . 
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او و رفقايش در ابتدا . توار و پيگير قدعلم نمايد اس) مائوتسه دون انديشه  –لنينيست  –
... " گروه انقالبي " پس منظري و داراي گرايشات چه گواريستي بودند ، بعدا به اکونوميزم 

تا پاي پذيرش جمهوري اسالمي نيز  "جبهه متحد ملي " پيوستند ، بعدا  در طرح پالتفرم 
 –لنينيستي  –برنامه مارکسيستي  پيش رفتند و مسوده برنامه ساما را نه بصورت يک

او در جريان مبارزاتش . دموکراتيک نوشتند  -مائوئيستي بلکه بصورت يک برنامه ملي 
عليه رژيم هاي ارتجاعي بعضا حرکاتي از خود نشان مي داد که در همان وقتش مايه 

 مثال مالقات با سردار ولي در زمان رژيم. تشويش و بعضا سردرگمي مبارزين مي شد 
شاهي ، مالقات با حيدر رسولي در زمان به اصطالح جمهوريت داود خاني و مالقات با 

عالوتا او در زمان رژيم . دستگير پنجشيري و حفيظ اهللا امين بعد از کودتاي هفت ثور 
شاهي خود را به پارلمان شاهي کانديد نمود و اين حرکت در تخالف با خط عمومي جريان 

اين جانباخته مبارز ، زماني . تخابات پارلماني بود ، قرار داشت شعله جاويد که تحريم ان
. بيرون داد و از گذشته اش انتقاداتي به عمل آورد " سپاهي جريان " خودش نوشته اي بنام 

در هر حال ، تائيد استواري هاي مبارزاتي اين جانباخته قهرمان دقيقا مستلزم ان است که 
  . مورد انتقاد قرار بگيرند آن کمبود ها بصورت صريح و روشن 

مختار ، قهرمان مقاومت عليه شکنجه هاي ضد انساني نوکران سوسيال امپرياليزم در 
او چندين ماه پيهم و به . درون زندان بود و از اين بابت همه زندانيان به او احترام داشتند 

هان او بيرون طرق گوناگون مورد شکنجه قرار گرفت ، اما دشمن نتوانست کلمه اي هم از د
او بر سر اين استواري و پافشاري مبارزاتي جان باخت ولي حاضر نشد ذره اي هم . بکشد 

معهذا اين جانباخته مبارز نيز نقاط . دهد قبال دشمن نا استواري و تزلزل نشان در 
اولين نقطه ضعف او سامائي بودنش بود . ضعفي داشت که بيان آنها غير قابل انصراف است 

 –ي بود که يکجا با سائر يارانش ، پس از يک مبارزه شديد و فشرده ايدئولوژيک او کس. 
سياسي و آگاهانه و روشن از خط  مذهبي سياسي بريده  و به کمونيزم روي اورده بود ؛ ولي 

 –اين ، يک عقبگرد ايدئولوژيک . دوباره در چوکات ساما علمبردار جمهوري اسالمي شد 
انتقادي که متوجه او ، ضياء و . ي آن انگشت انتقاد نگزاشت سياسي بود و نمي توان رو

سائر ياران شان هست ، اين است که چرا آنها پس از يک برش آگاهانه مبتني بر مبارزات 
فشرده فلسفي و سياسي از خط مذهبي سياسي دوباره حاضر شدند خط ساما و جمهوري 

مبارزات آنها عليه خط اعالم مواضع در البته نمي توان منکر . اسالمي بازيهايش را بپذيرند 
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درون ساما شد ، ولي در نهايت امر ، اين مبارزات مبتني بر خط برنامه ساما و در نهايت 
  . متزلزل ، نا استوار و مبتني بر سازشکاري بود 

و به اين ترتيب ما از استواري هاي مبارزاتي اين جانباختگان قدر داني مي کنيم و ضعف ها 
  .  شان را نقد مي نمائيم کمبود هاي 

دشنامنامه نويس و همقماشانش انتقاد ما از کمبود ها و ضعف هاي مبارزاتي اين 
جانباختگان را با توهين و تحقير آنها مترادف مي دانند و گويا در صدد دفاع و پشتيباني از 

ني به اما دقت زيادي بکار ندارد که متوجه شويم اين دفاع و پشتيبا. آنها مي بر آيند 
متوهم و بي خبري که به آن  تسليم طلبي هاي شان و کشاندن افرادمنظور پوشاندن 

در واقع اين تسليم طلبان با . جانباختگان احترام دارند ، به سوي اين تسليم طلبي است 
دفاع از آن جانباختگان ، در صدد مسخ چهره هاي آنها بر مي آيند و به اين ترتيب بد 

افغانستان وظيفه دارد ) مائوئيست ( حزب کمونيست . ا روا مي دارند ترين جفا در حق آنه
  . با اصوليت و استواري جلو اين سوء استفاده تسليم طلبانه را بگيرد 

اما ما به . نکات معين ديگري نيز در دشنامنامه وجود دارند که قابل بحث و بررسي هستند 
 همين مقدار اکتفا مي کنيم و اين بحث را مي بنديم

  
 
  

  شعله يي ها " سر و صدا ها در مورد 
 

منشاء و منبع . از چندي به اينسو سر و صدا ها در مورد شعله ئي ها قوت گرفته است 
اصلي اين سرو صدا ها ترکيب رژيم دست نشانده بمثابه يک رژيم متشکل از جناح هاي 

رژيم دست  يکي از جناح هاي قدرت در. مختلف قدرت و رقابت ميان اين جناح ها است 
نشانده ، چه در حکومت و چه در پارلمان ، را کساني تشکيل مي دهند که سابقه شعله ئي 

گر چه بطور قطع . داشته اند و يا بهر حال اين چنين سابقه ئي به آنها نسبت داده مي شود 
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هاي شامل " جهادي " ، اين افراد يک جناح متشکل ويک پارچه را تشکيل نمي دهند ، اما 
کيب رژيم مجموع اينها را بنام شعله ئي هاي در قدرت ياد مي نمايند و از بابت اينکه در تر

در رژيم زياد است ، مدام شکوه وشکايت و جار و جنجال براه " مائوئيست ها " گويا قدرت 
                                              . مي اندازند 

ش را اعالم کرد و آن ليست را به پارلمان رژيم موقعيکه حامد کرزي ليست وزراي کابينه ا
فرستاد ، سر و صداي برهان الدين رباني بلند شد که اکثريت وزراي پيشنهادي را 

حساسيت برهان الدين رباني و کل . کمونيست ها و مائوئيست ها تشکيل مي دهند 
وزير خارجه جمعيت اسالمي و شوراي نظاري ها بيشتر از همه روي رنگين سپتنا به مثابه 

ولي نه تنها سپنتا بلکه دو وزير پيشنهادي ديگر نيز . پيشنهادي بجاي عبداهللا عبداهللا بود 
تنها يکي از وزراي . که يک زماني شعله ئي بوده اند ، از پارلمان راي اعتماد گرفتند 

که به عنوان وزير امور زنان " ثريا صبحرنگ " پيشنهادي داراي سابقه شعله ئي يعني 
مقارن همين زمان سر و  . نهاد شده بود ، موفق به اخذ راي اعتماد از پارلمان نشد پيش

ماللي جويا که هميشه عليه . صدا هاي دروني پارلمان در مورد شعله ئي ها اوج گرفت 
جنگ ساالران جهادي حرف مي زند و خواهان اخراج آنها از پارلمان و حکومت است و 

جنگي به پاي ميز محاکمه کشانده شوند ، در مرکز اين  تقاضا دارد که اين جنايتکاران
جنگ ساالران جهادي عضو پارلمان ، در يکي از جلسات پارلمان ، . جنجال ها قرار داشت 

در عکس العمل عليه گفته هاي او غوغا بر پا کردند ، او را با بوتل هاي آب زدند ، دشنام 
آنها . تجاوز جنسي تهديدش نمودند  هاي رکيک نثارش کردند و حتي گفته مي شود که به

. غوغا کنان آنچنان قيافه هائي بخود گرفته بودند که تو گوئي جنگ واقعي در کار است 
مثال عبدالرسول سياف کمرش را محکم بسته بود و چنان به نظر مي رسيد که براي يک 

عله ئي ها درين گير و دار  جهادي ها شعارهاي مرگ بر ش. درگيري جدي آمادگي مي گيرد 
و مرگ بر مائوئيست ها سر داده و اهللا اکبر گويان سالون پارلمان را از هياهو و سر و صداي 

صحنه آنچنان افتضاح آور و تماشائي بود که جهادي ها بخاطر جلوگيري . شان پر ساختند 
معهذا قسمت . از فيلم برداري آن ، به لت و کوب راپور تر تلويزيون طلوع اقدام کردند 

                     .رسانه هاي خبري راه يافت  پارلماني تماشائي به تلويزيون ها و سائرئي از آن جنجال ها
اعظم (، تعليمات عالي ) سپنتا ( در هر حال ، اکنون سه وزير کابينه يعني وزراي خارجه  

، والي واليت )سيما ثمر( ، رئيس کمسيون حقوق بشر ) کريم براهوي (دات و سرح) داد فر 
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حبيبه سرابي ، ماللي جويا و تعداد ديگري از وکالي پارلمان ، افرادي اند که داراي ( باميان 
اين حالت مورد . سابقه شعله ئي هستند و يا چنين سابقه ئي به آنها نسبت داده مي شود 

نيست و اين عدم قبول شان را با تبليغات و سر و صدا عليه قبول جنگ ساالران جهادي 
                                                                     . شعله ئي ها در داخل و خارج کشور به نمايش مي گزارند 

افراد نامبرده ديگر مدافعين البته روشن است که جنگ ساالران جهادي نيز مي دانند که  
جمهوري اسالمي افغانستان اند ، اکثرا بهتر و بيشتر ازآنها به خدا و قرآن و اسالم توسل 
مي جويند ، نوکران کمر بسته متجاوزين و اشغالگران امپرياليست اند و در يک کالم ديگر 

درينجا  اما. هيچ مشخصه اي ازمشخصات شعله ئي ها در وجود انها سراغ نمي گردد 
جناب برهان الدين رباني که گويا عمري براي . مسئله قدرت و حاکميت مطرح است 

برقراري نظام اسالمي جهاد کرده و اکنون از برکت حضور قواي اشغالگر به اين آرزويش 
دست يافته است ، شايد در خواب هم نمي توانست ببيند که در جمهوري اسالمي عزيزش 

کي وزارت خارجه را در اختيار بگيرد ، آنهم بجاي عبداهللا کسي مثل سپنتا بتواند چو
اما . ازينجا است که عکس العمل نشان مي دهند و ناله هاي وااسالما سر مي دهند . عبداهللا 

تواند تا سطح جهاد بوتلي و فحاشي هاي  هاي جهادي اهللا اکبر شان حد اکثر ميشعار 
هاي کمزور و " شعله ئي " قابل شان ديگر روشن است که طرف م. زباني تاثير داشته باشد 

ناتوان ديروزي و مورد تعقيب در کوچه هاي پشاور يا روستاها و شهر هاي افغانستان 
آنها بخشي از قدرت دولتي رژيم دست نشانده را تشکيل مي دهند و بهتر از آنها . نيستند 

" و " مدرنيزم " ز آنها براي اشغالگران و رژيم دست نشانده شان خدمت مي نمايند و خوبتر ا
                                       .امپرياليستي اشغالگران را نمايش و رنگ و جال ميدهند " دموکراتيزم 

سر و صدا ها عليه به اصطالح شعله يي هاي شامل در حاکميت پوشالي توسط جهادي ها ، 
در مورد حنايتکاران " کمسيون حقوق بشر افغانستان " بخصوص بعد از انتشار گزارش 

گرچه آن گزارش کدام نتيجه گيري . جنگي ، تقريبا يک و نيم سال قبل ، شدت گرفت 
مشخص و معين نداشت و يک گزارش مجمل و بي محتوا بود ، اما در همان حد نيز به شدت 

نشريه پيام مجاهد بمثابه يک نشريه . مواجه شد " جهادي ها " با عکس العمل هاي تند 
مشارکت " به جمعيت اسالمي اين گزارش را يک گزارش شعله يي خواند و نشريه مرتبط 

ارگان نشراتي حزب وحدت اسالمي در مقاله اي به قلم مدير مسئولش ، ادعا کرد که " ملي 
از مراجع قدرت رژيم و قدرتگيري روز افزون " مجاهدين " پروسه جاري ، پروسه تصفيه 
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اين مقاله بصورت مشخص در مورد گزارش کمسيون  .کمونيست ها و مائوئيست ها است 
مائوئيستي خوانده حقوق بشرنوشته شده بود و اين گزارش را يک گزارش کمونيستي و 

خائنين ملي بر سرحقوق بشر در شماره ششم شعله جاويد مراجعه  به مقاله جنجال. ( بود
                          . ) شود 

د شعله ئي کنوني ، که ادامه سر و صدا هاي آغاز شده از به اين ترتيب ، سر و صداهاي ض
زمان انتشار گزارش کمسيون بشر است ، اوال انعکاسي از رقابت هاي دروني جناح بندي 
هاي مختلف رژيم دست نشانده ، بر سر قدرت است ، و ثانيا سر و صدا هائي است که از 

درحاکميت پوشالي دامن  روي استيصال و درماندگي توسط جنگ ساالران جهادي شريک
زده مي شود و به نظر نمي رسد که تاثيري در تصميم گيري اشغالگران براي به خدمت 

             . گرفتن شعله ئي هاي سابقه تسليم شده داشته باشد 
در دفاع " داغ " در چنين اوضاع و احوالي ، در رابطه با سرو صدا هاي مورد بحث ،  دو مقاله 

عنوان هر دو مقاله . منتشر شده اند " گفتمان " ، در يک سايت انترنيتي بنام از شعله ئي ها 
است ، توسط  ٢٠٠٦/  ۴/  ٢۴مقاله اول که تاريخ آن " . شعله ئي کيست ؟ : " يک چيز است  

/  ٥/  ٦به رشته تحرير در آمده است و نويسنده مقاله دوم ، که به تاريخ " آهنگر. ش " 
                                       . است " مهاجر " گرديده است ، کسي به اسم مستعار  نوشته و يا منتشر ٢٠٠٦

هر دو مقاله ظاهرا به شدت از شعله ئي ها دفاع کرده و از آنها تعريف و تمجيد به عمل 
که دنبال مي کنند ،  به شدت ولي خطي را . آورده و از مظلوميت هاي شان ياد کرده است 

گرچه اين مقاالت نکات انحرافي و نادرست زيادي دارد ، . تسليم طلبانه و انحرافي است 
ولي ما درينجا نمي توانيم  به همه آنها بپردازيم و توجه خود را صرفا به جنبه تسليم طلبي 

                                          .يم آنها در قبال اشغالگران امپرياليست و رژيم دست نشانده متمرکز مي کن
ازمتن مقاله همين قدر معلوم شده مي تواند که .  کيست " مهاجر" ما دقيقا نمي دانيم که 

" مهاجر " ه قسمتي از متن مقال. وي يکي ازشعله يي هاي سابقه و فعال مقيم کانادا است 
جنايت کاران " و طرفدار محاکمه " ماللي جويا " نشان مي دهد که او تائيد کننده خط  

قسمت ذيل . افغانستاني توسط امپرياليست هاي امريکائي و متحدين شان است " جنگي 
                                  :از متن مقاله اين مطلب را بخوبي نشان مي دهد 

هر دو جناح فوق الذکر مرتکب جنايت ها و خيانت هاي عظيمي در کشور همانطور که " 
عزيز ما افغانستان گرديده و قتل و غارت دامنه داري را انجام داده اند ، از فرجام خويش 
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در جهان امروز هيچ عملي بدون مجازات يا مکافات مانده نمي  در هراس اند و ميدانند که
متحد شوند ، اگر ( ! ) اگر وطنپرستان واقعي  اند کهو بخصوص به اين نکته واقف تواند 

فرياد ملت مظلوم افغانستان به گوش جهانيان و مدافعين بين المللي حقوق بشر رسيده و 
" پس . بااالخره به يک فشار موثر مبدل شود ، محاکمه و مجازات شان حتمي خواهد بود 

، ت خائنين و جنايتکاران مي باشند بيشتر از همه طرفدار محاکمه و مجازا که ها" شعله يي 
طبعا هر دو جناح جنايتکار بيشتر و شديد تر از پيش به فعاليت ها و تبليغات تيليفوني و 

                                                       ) تاکيدات از ما است ... " ( متوسل مي شوند ... راديويي و اخباري و 
سراپاي  نظام جهاني سرمايه داري امپرياليستي ون امروز ، جهاني است تحت سلطه جها

جالب . آنرا غارت ، استثمار و ستم سرمايه داري و ماقبل سرمايه داري در بر گرفته است 
است که يک فرد مدعي شعله يي بودن و مدعي دفاع از شعله يي ها ، اين جهان پر از 

ر از عدل و داد ميداند و البد حاکمان جهان را حاکمان جنايت و ددمنشي را يک جهان پ
بنا به اينچنين تصوري از جهان . عادلي که هر جنايتکاري را به جزاي اعمالش مي رسانند 

وظيفه تمام وطنپرستان واقعي را اين ميداند که متحد شوند و " مهاجر" کنوني است که 
گران امپرياليست امريکائي و متحدين وظيفه عمده شان را نه مبارزه ومقاومت عليه اشغال

 –شان و رژيم دست نشانده ، بلکه تالش براي به محاکمه کشاندن جنايتکاران خلقي 
که نوشته مدافعين بين المللي حقوق بشر مي  –پرچمي و اخواني توسط  همين اشغالگران 

شغال بلکه به تعيين کنند و فرياد ملت افغانستان را نه به شعار مقاومت ملي ضد ا –خواند 
. يک فشار موثر براي به محاکمه کشاندن جنايتکاران توسط امپرياليست ها مبدل نمايند 

کامال درست است که شعله يي ها بيشتر از همه طرفدار محاکمه و مجازات خائنين و 
و در قدم اول مجموعه خائنين و جنايتکاران در قدرت يعني مراجع قدرت  –جنايتکاران 

اما همانقدر هم ، ضد امپرياليست يعني ضد نظام . هستند  –ده کنوني رژيم دست نشان
امپرياليستي حاکم بر جهان هستند و امپرياليست ها را مراجع عدالت و داد خواهي نمي 

                          . دانند 
مقاله بسيار صريح است و خط تسليم طلبانه " مهاجر " بهر حال اين قسمت از متن مقاله 

همين جهت به بحث بيشتر در مورد اين مقاله نمي  به. به روشني نشان مي دهد را 
ماهرانه تر بسته بندي شده است و تسليم طلبي اش " آهنگر . ش " پردازيم اما متن مقاله 

     .پوشيده تر است 
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. وي بخشا خود را در مقاله اش معرفي کرده است . يس را بخوبي مي شناسيم ما مقاله نو  

ازپشت مرزهاي کشور  ١٣٦٠و  ١٣٥٩ولي اين را ناگفته باقي گذاشته است که در سال هاي 
مشوق تسليم طلبي هاي شعله ئي هاي منطقه اش بوده و به آنها نامه هاي اصرار آميز مي 

وي اين . دور سوسيال امپرياليزم شوروي قطع نکنند نوشت که روابط شان را با دولت مز
نکته را نيز نا گفته گذاشته است که فعال نيز يکي از مشوقان اصلي تسليم طلبان سابقا 
شعله ئي است و با استفاده از نفوذي که به مثابه يکي از شعله ئي هاي سابق دارد تعداد 

لبي سوق داده و کا رو بار يک حزب به مسير تسليم ط  -حد اقل در منطقه اش  -زيادي را 
                                                                              . پارلمانتاريست تسليم طلب را رونق بخشيده است 

يغات هرگز به اين مسئله نمي پردازد که عامل اصلي سر و صدا ها و تبل" آهنگر . ش " مقاله 
ضد شعله ئي فعلي چيست ؟ او اصال به موضوع شعله ئي هاي سابقه ايکه فعال بخشي از 
قدرت حاکمه رژيم دست نشانده را تشکيل ميدهند و تبليغات کنوني ضد شعله ئي جهادي 

او صرفا . ها دراصل عکس العملي عليه اين مراجع قدرت رژيم پوشالي است ، نمي پردازد 
                                   :انداخته و بدون اينکه مطلب را باز نمايد ، اعالم مي کند  در يک جا و آن هم دور

تائيد که تجاوز اجانب به کشورش را توجيه وهيچ تسليم طلب و بيگانه پرستي هم " ... 
، که يکي از مصداق هاي واقعي . " لق ندارد کند ، هرگز به آن جريان آزاد منش تاريخي تع

گرچه او صريحا و بي پرده اشغالگران و متجاوين کنوني را تائيد نمي . آن خودش است 
نمايد ، اما توجيهاتش در مورد آنها ، بخش مهمي از روند تئوريک تسليم طلبي هاي کنوني 

سليم طلبي هاي سال در ت" آهنگر " نقش جناب . شعله يي هاي سابق را تشکيل ميدهد 
                         . نيز همينگونه بوده است  ١٣٦٠و  ١٣٥٩

يکي : ، او کل تالشش را روي دو نکته متمرکز کرده است  " شعله اي کيست ؟ " در مقاله 
سال قبل فرو پاشيد و از آن پس ديگر  ٣۴يعني  ١٣٥١اينکه جريان شعله جاويد در سال 

د در افغانستان وجود نداشته است و ديگر اينکه علم کردن نام جرياني بنام شعله جاوي
جريان از بين رفته شعله جاويد ، سرقت ادبي ، معامله گري سياسي و غيره است و نمي 

به اين گفته هاي . تواند مبين زنده بودن اين جريان سياسي در جامعه افغانستان باشد 
                                                      : توجه کنيم " اهنگر . ش " جناب 
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ساختن کس نيست " شعله اي " همينجا متذکر مي شوم که غرض از اين ياد داشت هرگز " 
وجود ندارد و هر نوع ادعاي موجوديت سازمان " شعله جاويد " ديگر رسما جرياني بنام  چه

اين جريان زيرا . باشد و جرياني تحت اين نام سوء استفاده و اغواگري بازار سياست مي 
و فقط خطوط کلي فکري آن  سال قبل بمثابه ي يک جريان واحد تجزيه و منحل شده ۴٣

هکذا . در وجود نهاد هاي گوناگون داراي مشي و برنامه هاي مختلف ادامه يافته است 
وجود عدم حضور آن بحيث يک جريان  رهروان و تربيت يافتگان اين جنبش بابرخي از 

، سنن واالي اين جنبش را بصورت انکار ناپذيري با راست کاري ، معنويت انقالبي در جامعه 
، وطن پرستي و مردم دوستي فداکارانه و با پرداختن بهاي گزاف گذشتن از جان و آرامش 

گوياي اين حقيقت است که وقتي حزب يا جريان ... تاريخ جنبش ها . " ... خود ،حفظ کردند
حل و يا تجزيه مي شود ، ديگر حتي اعضاي منفرد آنهم بنام آن سياسي ، به هر دليلي من

. مثال حزب خلق دوکتور عبدالرحمان محمودي فقيد به داليلي از بين رفت . ياد نمي شوند 
حال کسي نمي تواند آقاي عبدالحميد مبارز را که در آن وقت عضو آن حزب بوده هنوز هم 

حزب و يا يک جريان تاريخي را سرقت کرد و يا  يا کسي حتي اگر نام و. به آ منسوب بداند 
از روي حسن نيت آن نام را بر خود گذاشت با اين حال هم اين نام تازه الزاما حامل 

چنانکه حزب خلق تره کي هرگز هيچ قرابت و . خصوصيات و ماهيت آن نام تاريخي نيست 
نکه حزب وطن نجيب شباهت و يا نسبتي به حزب خلق دوکتور محمودي فقيد ندارد و يا اي

بعد از کودتاي نکبتبار ثور . " هرگز تداوم و يا ميراث خوار حزب وطن مرحوم غبار نيست 
ش برخي از محافل باقي مانده ي آن جريان و گروه هاي ديگري با هم متحد شده و  ١٣٥٧

ن سازمان جوانا" و يا " شعله جاويد " سازمان هاي مختلف را بوجود آوردند که هيچ يک نام 
بر خود بگذارد ، يقينا اين حال هم اگر کسي اين نام ها را  .را برخود نگذاشت " مترقي 

سال قبل از  ۴٣( ش  ١٣٥١ازين تاريخ يعني دهم عقرب . ... " " تاريخي است  يک سرقت
ديگر هرگز و در هيچ جاي افغانستان حرکتي ، اعتصابي ، مظاهره اي و جريان ) امروز 

" و " ، بلکه در آغاز تجزيه شان بنام انتقاديون  بر آمد نکرده" اويد شعله ج" واحدي بنام 
از ! خواننده عزيز خوب توجه کنيد  .و بعد ها بنام محافل شان ياد مي شدند " مدافعين 

تاکيدات (    ... "وجود ندارد " شعله جاويد " ش ديگر عمال و رسما جرياني بنام  ١٣٥١سال 
اين نيست که چند باور باخته تسليم " آهنگر . ش " د جناب به اين ترتيب در)از ما است 

شده به امپرياليزم و ارتجاع به مناصب عالي قدرت در رژيم دست نشانده دست يافته و با 
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نيمه فئودالي و امپرياليست هاي اشغالگر ،  –خدمتگزاري به نظام ارتجاعي مستعمراتي 
او به . يان شعله جاويد مساعد مي سازند زمينه را براي مسخ چهره مبارزاتي و انقالبي جر

دنبال اين نيست که چهره هاي واقعي اين افراد را افشا کرده و از شرافت و حيثيت 
او بر عکس تالش دارد نشان . مبارزاتي ضد امپرياليستي و ضد ارتجاعي جريان دفاع نمايد 

شعله " انتشار جريده دهد که جريان ، ديگر از بين رفته است و اگر کساني باز هم دست به 
زده اند ، اين کار سرقت تاريخي ، سوء استفاده و اغواگري در بازار سياست است و " جاويد 

نمي تواند حامل خصوصيات و ماهيت آن حرکت تاريخي باشد و در نتيجه نمي تواند باعث 
                . احياي آن حرکت تاريخي گردد 

، شماره " شعله جاويد " ه اينک همين شماره جاري بخوبي مي داند ک" آهنگر. ش " جناب 
دوازدهم دوره سوم آن است که از دو سال به اينطرف ، يعني پس از برگزاري موفقيت آميز 

افغانستان و ) مائوئيستي  –لنينيستي  –مارکسيستي ( کنگره وحدت جنبش کمونيستي 
يعني حزب تامين وحدت جناح هاي مختلف مائوئيستي کشور در يک حزب واحد 

مائوئيست (        افغانستان ، بحيث ارگان مرکزي حزب کمونيست ) مائوئيست ( کمونيست 
                                                        . افغانستان منتشر مي گردد ) 

شمسي ،  ١٣٨٣تا اوائل سال  ١٣٧٠همچنان او بخوبي مي داند که قبل بر اين از اوائل سال 
ي براي مدت سيزده سال ، دوره دوم انتشاراتي جريده شعله جاويد ، بحيث ارگان يعن

مرکزي حزب کمونيست افغانستان ، در حدود سي شماره را در بر گرفت و به اين ترتيب 
مجموعا در دوره دوم و سوم انتشاراتي خود ، شعله جاويد بيشتر از چهل شماره منتشر 

                                                                          . گرديده است 
                                                                       :ولي با وجود آن ادعا دارد که 

ديگر هرگز و در هيچ ) سال قبل از امروز  ٣۴( ش  ١٣٥١ازين تاريخ يعني دهم عقرب " 
بر آمد "  شعله جاويد" بنام صابي ، مظاهره اي و جريان واحدي ، اعت حرکتيجاي افغانستان 

ولي بال فاصله متوجه مي شود که نه خير چنين ) . تاکيدات از ما است . " ( نکرده است 
آنوقت سراسيمه . به دوره سوم نشراتي اش رسيده است " شعله جاويد " نيست و جريده 

                                                       . ري سياسي است ادعا مي کند که اين يک سرقت تاريخي و اغوا گ
اغواگري سياسي آن است که با استفاده از سابقه شعله ئي ، " ! آهنگر . ش " نخير جناب 

" اي کاش  ندمبارزين سابقه و جديد بطرف تسليم طلبي و پارلمان بازي کشانده شو
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اين را ميداشتي که رک و راست وبدون هيچگونه شرم و حيائي ، مثل رنگين " شهامت 
تسليم طلبي مي ايستادي و از امتيازاتش نيز شخصا بهره مند " ميدان کارزار " سپنتا ، در 
، ديگران را به تسليمي مي  ١٣٦٠و  ١٣٥٩اما بجاي اينکار ، همانند سال هاي . مي شدي 
نکند باز هم قصد داشته باشي که اگر بازي ها سر . خود را ظاهرا دور نگه ميداري کشاني و 

چپه شدند ، اين چانس را داشته باشي که با زمينه سازي براي بستن پيش از وقت دهان 
يک داکتر صديق ديگر ، مسئوليت تمام داستان را به گردن او بيندازي و بقول ايراني ها 

                                . قال قضيه را بکني 
اين موضوع از سال ها به اينطرف  يک موضوع آفتابي و . احياء شده است " شعله جاويد " 

يقينا از لحاظ کميتي از آن گستردگي وکثرت تعداد سابقه بر خوردار نيست و . روشن است 
شور يک امر اين امر با توجه با کل اوضاع کشوري و بين المللي و تاريخ چند دهه گذشته ک

اما از لحاظ کيفي ، شعله جاويد ديگر نشريه اي نيست که خود را ناشر . طبيعي است 
دموکراتيک باشد ، بلکه ديگر  –انديشه هاي دموکراتيک نوين بخواند و يک نشريه ملي 

و ارگان مرکزي يک ) مائوئيستي  –لنينيستي  –مارکسيستي ( يک نشريه کمونيستي 
به اين ترتيب شعله ئي هاي کنوني . مائوئيست است  –ست لنيني –حزب مارکسيست 

مائوئيست هستند و اين امر نه تنها از رسميت کشوري بلکه  –لنينيست  –مارکسيست 
يقينا اين . نيز برخوردار است ) به مفهوم تقبل مسئوليت تحريري ( ازرسميت بين المللي 

دارد ، اما ادامه آن است ، حرکت با حرکت شعله جاويد در دهه  چهل شمسي فرق کيفي 
سياسي آنرا در خود نهفته  –نکات مثبت مبارزاتي آنرا جذب کرده و اساس ايدئولوژيک 

                                         . دارد 
اين موضوع با مسئله حزب وطن نجيب در رابطه با حزب وطن غبار و حزب خلق تره کي در 

حزب وطن نجيب ادامه دهنده خط . ، فرق کيفي دارد رابطه با حزب خلق محمودي فقيد 
حزب وطن غبار نبود و چنين ادعائي نيز اصال وجود نداشت ، همچنان حزب خلق تره کي 
ادامه دهنده خط حزب خلق محمودي فقيد نبود و ايضا درينمورد نيز چنين ادعائي وجود 

                                                         .نداشت 
دوره اول هست ، آنهم " شعله جاويد " کنوني ادامه دهنده راه مبارزاتي " شعله جاويد " اما 

سياسي و تشکيالتي در سطح کيفي باالتري و اين موضوع  رسما و  –از لحاظ ايدئولوژيک 
با تاکيد و بار بار تائيد و اعالم  شده است ، در مرام نشراتي شعله جاويد دوره دوم ، در 
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م نشراتي شعله جاويد دوره سوم ، در ديباچه مرامنامه حزب کمونيست افغانستان ، در مرا
افغانستان ، در صفحات شماره هاي مختلف ) مائوئيست ( ديباچه برنامه حزب کمونيست 

                                                         .شعله جاويد و در البالي جزوات و رساالت منتشره از سوي حزب 
وقتي که جمالت ذيل را بيان مي نمايد ، تا حدي به واقعيت نزديک مي گردد " آهنگر . ش " 
 :                                                                                                    
له جاويد با همه خوب و بد هايش به عنوان يک روند بايد متذکر شد که جريان شع" 

تا هم  اجتماعي در تاريخ کشور ما ثبت شده است و اثراتش به مثابه يک شبح –سياسي 
اکنون در روند سياسي جامعه ي ما در گردش است که مرتجعين رنگارنگ تا هنوز هم از 

گرانه و اثرات پاياي آن را آن مي ترسند و هيچ کس نمي تواند آن مبارزات صادقانه و ايثار
                                                                      . " از تاريخ بزدايد 

اين را که آن مبارزات صادقانه و ايثار گرانه ، ديگر . اما او باز هم کل واقعيت را نمي گويد 
ي ملموس و واقعي در روند صرفا نه به مثابه يک شبح ، بلکه به مثابه يک واقعيت عين

هم اکنون اين واقعيت عيني يقينا تا آن حدي قوي و . سياسي جامعه ما در گردش است 
نيرومند نيست که مرتجعين رنگارنگ و امپرياليست ها از آن بترسند ، قبل از همه به دليل 

ن ممکن است تسليم طلبا. اميد واريم فردا چنين نباشد . گستردگي خيل تسليم طلبان 
عياني مثل سپنتا نيز فعال از ان نترسند ، قبل از همه به دليل قدر قدرت انگاشتن اربابان 

اما تسليم طلبان . و باز هم اميد واريم که فردا چنين نباشد . اشغالگر امپرياليست شان 
، که " آهنگر . ش " پنهان و نه چندان پنهان و نه چندان عيان ، يعني تسليم طلباني مثل 

نعل مي زنند و هم به ميخ ، هم اکنون نيز به شدت از آن مي ترسند و روز بروز هم به 
                                    .  بيشترو بيشتر خواهند ترسيد 

را يک جريان خاتمه يافته وبه تاريخ پيوسته تلقي " شعله جاويد " چرا شخصي که ديگر 
 منکر مي شود و يا آنرا سوء استفاده و مي کند ، احياي دوباره شعله جاويد را يا اصال

سرقت تاريخي اعالم مي کند ؟ به اين دليل که اين امر مي تواند بمثابه سدي در مقايل 
شعله ئي شان  امثال وي ، که با سوء استفاده از سابقهحرکت هاي تسليم طلبانه وي و 

اين سد را هرچه و ما با تمام قدرت تالش مي کنيم  که . صورت مي گيرد ، عمل نمايد 
   .نيرومند تر و قوي تر بسازيم 
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