
 
 
 
 
 

        
      ارگان مركزي        

 
 حزب كمونيست افغانستان

 
  

  1371سال          دلو وحوت       ماه                   دوره دوم                       شماره  ھشتم    
 

  جشن صدمين سالگرد تولد 
   مائو تسه دون

  
. صدمين سالگرد تولد صد مائو خواهدبودنده سال آي. صدمين سالگرد تولد صدرمائو فرا مير سد " 

اين جشن  را بايد از امسال . ما يك جشن  فراموش نشدني  ميخواهيم . باي آنرا جشن بگيريم 
  .وسال آينده به اوج برسانيم شروع آنيم 

اين فراخوان صدر گونزالو ، صدرحزب آمونيست پرو،  آه درحال اسارت وازدرون قفس زندان  
را در برگزاري  جشن صدمين سالگرد تولد عزم جزم تمامي مائوئيست هاي جهان اعالم گرديده 

  .مائوتسه دون به روشني بيان داشت 
آميته جنبش انقالبي .  مطابق است به صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون  1993دسامبر سال  26

 26 -شن يكساله  ازانترناسيوناليستي  ، جشن صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون  را بمثابه  يك ج
درنظر گرفته وبرگزاري  آارزاري را طي اين  – 1993دسامبر سال  26تا  1992دسامبر سال  

  . يكسال توسط تمامي  مشمولين جنبش اعالم نموده است 
ماباي آا رزار جشن صدمين  سالگرد تولد مائوتسه دون را بعنوان  يك حرآت جدي مبارزاتي  در 

تي به اصطالح مرگ آمونيزم ، آه  پس از نابودي  بلوك  امپرياليستي مقابل آارزار ضد آمونيس
شرق وسوسيال امپرياليزم شوروي ، توسط امپرياليست هاومرتجعين  در سراسر جهان پيشبرده  
مي شود ، سازمان دهيم  وآنرا به نحوباشكوهي  وبقول صدر گونزالو ، بصورت يك جشن 

  . فراموش نشدني برگزار نمائيم 
اين است آه فعال اين فقط مائوئيست ها هستند آه درفش انقالب  جهاني عليه امپرياليزم  ت واقعي

امروزتمامي  آنهائيكه  . وارتجاع را دردستان شان دارند وآنرا پيوسته  دراهتزاز نگه مي دارند 
درزمان موجوديت  شوروي سوسيال امپرياليستي  وبلوك تحت رهبري اش  ، به دروغ از انقالب 

امپرياليزم وارتجاع را برچهره هاي شان زده بودند ، اشكارا به مي زدند وماسك  ضديت عليه  دم
امپرياليستها تحت رهبري امپرياليستهاي امريكائي مبدل "  نظم نوين جهاني " حاميان ودعا گويان 

نه تنها  رويزيونيستهاي  ديروزي شوروي ومزدوران شان  در جهان ، بلكه   .شده اند 
ونيستهاي  خوجه اي به اصطالح  مخالف آنها وحتي رويزيونيستهاي  بر سر قدرتي چون رويزي

را پذيرفته اند "  نظم نوين جهاني " رويزيونيستهاي چيني ، ويتنامي وآوريائي وطرفداران شان  

. براي انقالب كردن بحزبي انقالبي احتياج است
ايكه  بدون يك حزب انقالبي ، بدون حزب انقالبي

  لنينيزم–انقالبي ماركسيزم تئوريبراساس 
–سبك انقالبي ماركسيستي  وبه )مائوييزم - (

پايه گذاري شده باشد، ) مائوئيستي  - (لنينيستي
نمي توان طبقه كارگر و توده ھاي وسيع مردم را 
براي غلبه بر امپرياليزم و سگھاي زنجيري اش 

  .رھبري كرد 
) مائوتسه دون( 
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آخرين .آشكارا  فروهشته  اند  -آه تا ديروز به دروغ از آن د م ميزدند   -ودرفش انقالب را  
ده  بقيه الجيش رويزيونيستها يعني آاسترو نيز ديگر به اندازه زيادي درمسيرتسليمي آشكار فرمان

  .وبي پرده  پيشرفته است 
اززمانيكه مائوتسه دون  وحزب تحت رهبري  –مائوئيستها  ازسي سال  پيش ! بگذار چنين باشد 

سوسيال امپرياليزم به مبارزه عليه  رويزيونيزم  مدرن  روسي و) حزب آمونيست  چين ( اش 
وبلوك تحت رهبري اش از ميان رفتند  ،  پيوسته "  شوروي " تا موقعي آه   –شوروي برخاست 

روشن ساخته  بودند آه سيستم  حاآم برشوروي  واقمار آن ديگر هيچ تعلقي  به سوسياليزم ندارد و 
طر نابودي آمونيزم  بدين جهت مائوئيستها  بخا. سيستم سرمايه دارانه و ارتجاعي  بيش نيست 

دروغين سوسيال امپرياليزم  شوروي ، نه تنها اندوه ودلهره  اي به دل راه  نمي  دهند ، بلكه 
  . بخشند شادمان و سرزنده نيز هستند ومبارزه  براي انقالب درآشورهاي مختلف را شدت مي 
ر ترسيم شده پس ازآنكه  سوسياليزم درشوروي  سرنگون گرديده ، طي طريق  راستين د رمسي

توسط مائوتسه دون به منش وآنش انقالبيون پرولتري  سراسر جهان مبدل شد ونام مائوتسه دون   
  .مرزتمايز ميان انقالبيون وضد انقالبيون گرديد –به مفهوم حقيقي آن  -

امپرياليستهاي غرب  ومرتجعين وابسته به آنها هيچ زماني ازدشمني عليه مائوتسه دون 
اند ، آنها پيوسته  وبصورت مداوم عليه مائو زهر پراآني نموده وبزرگترين خدمات فروگذارنكرده 
  .چين وخلق هاي جهان را فاجعه وجنايت توصيف نموده است وي براي خلق 

رويزيونيستهاي سوسيال امپرياليست شوروي  بعنوان دشمنان بخون تشنه مائوتسه  دون هرگز با 
  .دترين نام ها ياد آردند وبه زشت ترين صفتها توصيف نمودندوي آشتي ومدارا نكردند ، اورا به ب

حزب آار آلباني  زمانيكه در همراهي  وهمسوئي  با مائوتسه  دون وحزب تحت رهبري وي 
درمبارزه عليه رويزيونيستهاي سوسيال امپرياليست شوروي قرار داشت، آبرووحيثيتي  بدست 

عيكه خواجه فرصت طلبانه علم مخالفت ودشمني عليه اما موق. آورده  ودر صف انقالب  استاده بود
را برافراشت  ودرمنجالب رويزيونيزم فروافتاد ، ضربه اساسي بر سوسياليزم مائوتسه دون 

  .درآلباني وارد آمد آه عاقبت آن جز سرنوشت شوم امروزي آلباني چيز ديگري نميتوانست باشد
با مائوتسه دون مخالفت ودشمني ورزيده رويزيونيستهاي داخل حزب  آمونيست چين ، پيوسته 
اينها  درزمان حيات مائوتسه دون چه . وعليه وي از هيچ آارشكني وعناد ابا نمي ورزيدند 

فرهنگي  وچه د رايام  پيش ازآن ، از هيچ آوششي براي جلوگيري از ساختمان  درزمان انقالب 
وي ، بالفاصله  آودتاي  ضد   اصولي سوسياليزم  وسرنگوني آن دريغ نكردند وپس ا زدرگذشت

رويزيونيستهاي چيني پيوسته .انقالبي براه انداخته  وسوسياليزم  را در چين  سرنگون آردند 
مظهر  تسليم طلبي  در  مقابل امپرياليزم  وسوسيال امپرياليزم  بوده وعاقبت چين را  ، آه پس از 

رتجاع وبه يك پايگاه  نيرومند انقالب پيروزي انقالب  به يك آشورآزاد از سلطه امپرياليزم  وا
 .جهاني مبدل شده  بود ، به يك آشور تحت سلطه امپرياليزم  جهاني ومزدوران شان تبديل نمودند

روشن است آه باند هاي خائن مزدور ووابسته به تمامي اين رويزيونيستها در سراسر جهان  ، 
  . نوز هم خصومت مي ورزندآشكار ونهان عليه مائوتسه دون  خصومت ورزيده اند و ه

برعكس انقالبيون راستين جهان آه مبارزات ضد امپرياليستي و ضد ارتجاعي را در سطح جهان 
پيش مي برند ، مائوتسه دون را راهبر و راهنماي  شان مي دانند ، از وي مي آموزند  و  درس 

  .هاي او را سرمشق مبارزاتي خود قرار مي دهند
  : شخصا درآشور خود ما نظري بيندازيم به چگونگي  اين مسايل م

جنبش آمونيستي افغانستان با تاثير پذيري از مبارزات مائوتسه دون و حزب آمونيست چين  عليه 
سازمان جوانان مترقي  به عنوان سازمان . رويزيونيزم سوسيال امپرياليزم شوروي بوجود آمد 

وان يك سازمان مستقل پابه عرصه وجود بنيان گذار جنبش آمونيستي آشور ، زماني توانست به عن
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بگذارد آه با تكيه بر آموزه هاي مائوتسه دون و مبارزات حزب آمونيست تحت رهبري وي ، 
چمي و رويزيونيزم سوسيال امپرياليزم  شوروي را عليه رويزيونيستهاي خلقي و پرمرز بندي اش 

مان جوانان مترقي تا ي سازتي افغانستان از زمان تاسيسسجنبش آموني. دقيق و روشن ساخت 
مبارزاتي مهمي دست  دست آوردهاي اصولي بر مواضع مائوئيستي به  تكيهاواخر دهه چهل با 

جريان شعله .  را بجان خريد  ي وطنييونيستها ويزيافت و آينه و دشمن تمامي مرتجعين و ر
ان مترقي ، درين ن جوانابعنوان يك جنبش تحت  رهبري سازم) جريان دموآراتيك نوين ( جاويد 

درطي اين .  ضد امپرياليستي  آشور مبدل گرديد  –سالها به نيروي مهم و عمده ضد ارتجاعي 
هات و آمبودات جدي و مهمي ، بصورت عمده خط اصولي را دنبال اسالها جنبش ما عليرغم اشتب

  . مي نمود و سير پيشرفت واعتال را طي مي آرد 
ي غير سالمي  بر سازمان جوانان مترقي مسلط گرديد جنبش ، رهبروقتي در اواخر دهه چهلاما 

جريان واحد متالشي و پراگنده شد و . ما در مسير انحراف ، تشتت و پراآندگي قرار گرفت  
تمامي بخش هاي آن بنابه درجه دوري از آموزه هاي مائوتسه دون ودر مسير هاي مختلف 

  . انحراف وراه گمي قرار گرفتند 
بربخش هاي  مختلف قبال مربوط به ه و نيمه اول دهه شصت آه خطوط انحرافي درطول دهه پنجا

جريان دموآراتيك نوين  بصورت بالمنازع مسلط بودند ، جنبش ما بصورت پيهم  ومداوم 
نيرووتوان اش را از دست داد و مهمتر از آن انحرافات بزرگ وجدي وحتي ارتداد، چون 

مين دراثر ه.هاني برآن حاآم گرديد جوجه اي وسه و رويزيونيزم خ يجمهوري اسالمي خواه
نگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي آه باوجود تحمل انحرافات وارتداد ها بود آه جنبش ما درج

ضربات گذشته مي توانست يك نيروي بزرگ و قابل طرح درجامعه را در يك خط اصولي متحد و 
اين امر در قدم اول . ي را در آشور برافرازد جنگ انقالبدرفش مستقل  بسيج نمايد ، قادر نگرديد

مستلزم ايجاد حزب آمونيست افغانستان بود و جنبش فروافتاده در مسير انحراف وارتداد وازهم 
در نتيجه هرقدر جنگ مقاومت پيش مي رفت ، . پاشيدگي نمي توانست از عهده اين آار بدر آيد 

  .انحراف و فروپاشي قرار مي گرفتند بخش هاي مختلف اين جنبش بيشتر از پيش در مسير 
يكبار ديگر باتكيه به آموزه ها مائوتسه دون ، تاثير پذيري از مواضع  1365موقعي آه درسال 

جنبش انقالبي انترناسيوناليستي و درس آموزي ازتجارب گذشته ، مواضع اصولي آمونيستي از 
حالت زاري افتاده بود آه يك مبارزه مسلط سر بيرون آوردند ،  جنبش ما  آنچنان بدرون انحرافات 

پنجساله الزم بود تا حزب آمونيست افغانستان ايجاد گردد ، گويي آه تقريبا جنبش در آار نبود 
  . وبايد آار براي تشكيل حزب آمونيست افغانستان از صفر شروع مي گشت 

ستي از آشور حزب آمونيست افغانستان موقعي تشكيل گرديد آه قواي متجاوز سوسيال امپريالي
درواقع بايد گفت آه جنبش انقالبي افغانستان دستآوردي را آه از درون جنگ . خارج شده بودند 

مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي بدست آورد ، همانا تشكيل حزب آمونيست افغانستان است آه 
آن ممكن  تحقق" مائوئيزم " فقط با تكيه بسيار اساسي و جدي درآموزه هاي مائوتسه دون يعني 

ثور تا حال يك نقش  8درست بهمين جهت است آه حزب ما اززمان پس از وقوع فاجعه . گشت 
. بسيار پيشروانه روشن  در موضع گيري عليه ارتجاع حاآم و مبارزه عليه آن ايفاء نمود ه است 

وبعضي به جريان تعلق داشتند ، يا منحل شده اند  درحاليكه گروه هاي ضد مائوئيست آه درگذشته 
از بقاياي آنها درخدمت ارتجاع حاآم قرا ردارند ويا اگر منحل هم نشده باشند ديگر حمله سراپا به 

  . گروه هاي خادم ارتجاع حاآم مبدل گرديده اند 
دراين ميان آنهاي آه برمواضع مائوئيستي تكيه بسيار اساسي و جدي ندارند و هنوز هم به 

همين دليل و داليل ديگري تاحال از حزب بيرون مانده اند،  اصطالح مائوتسه دون انديشه اند وبه
نتوانستند مواضع انقالبي استوار و جدي داشته باشند و حتي تاحال قادر نگرديد ه اند مواضع 
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واستوارانه  اينها چنانچه بر مائوئيزم چنگ نيندازند . ثور اتخاذ نمايند  8روشني عليه ضد انقالب 
ا  حزب آمونيست افغانستان برنيايند فقط خواهند توانست نيروهاي درصدد همسوئي و همنوايي ب

باالقوه انقالبي را ضايع سازند ،  نيروهاي آه فقط با رزميدن زير درفش حزب دردرون صفوف 
  . آن  بصورت باالفعل خواهند توانست خدماتي به امر انقالب انجام دهند 

ه عالي و سومين مرحله تكاملي مارآسيزم چرا چنين است ؟ اساسا بدين سبب آه مائوئيزم مرحل
مائوئيزم مبارزه قاطعانه واستوارانه  –لنينيزم  –بدون دردست داشتن سالح  مارآسيزم .  است 

در شرايط امروزي جهان ،  . عليه ارتجاع ، امپرياليزم و رويزيونيزم بطور عموم ناممكن است 
ي ميان آمونيزم و اشكال مختلف رويزيونيزم نمي توان مرز دقيقبدون اتكاء اساسي بر مائوئيزم ، 

  . ترسيم نمود و نه مي توان نيازمندي هاي مبارزاتي آمونيستي فعلي را درك آرد 
آارزار جشن صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون را يكجا با ساير حزب آمونيست افغانستان 

ما مي خواهيم اين جشن را  .نيروهاي شامل در جنبش انقالبي انترناسيوناليستي برگذار مي نمايد 
تمامي اعضاء وهواداران حزب مكلف اند فعاالنه در . هرچه عظيم تر و با شكوه تر برگزار نمائيم 

عالوتا ما از ساير نيروها وشخصيت هاي مدافع مائوتسه دون نيز مي . سهم بگيرند اين آارزار 
آه مي توانند در پيشبرد آن  خواهيم آه با احساس مسئوليت عميق به آارزار بنگرند وبهرصورتي

  . سهيم شوند 
  !مائوئيزم  –لنينيزم  –زنده باد مارآسيزم 

  !پرشكوه باد جشن صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون 
  دفتر سياسي حز ب آمونيست افغانستان

  1371دلو سال 
  

  سكوت جايز نيست
  

نيد با موضع گيري سكوت را بشك" شعله جاويد درشماره  پنجمش فراخواني  داشت تحت عنوان 
درين فراخوان از تمامي  نيروهاي ضد ! "  عليه  دولت اسالمي در راه انقالب  به پيش رويد 

سكوت نابجا و غير قابل توجيه را بشكنيد : " ارتجاعي و ضد امپرياليستي آشور تقاضا شده بود آه 
سهم شايسته ايفاء  ماهيت ارتجاعي  اين دولت انه نه تنها در افشاءا موضع گيري جرئت مندوب

  ..." نمايند ،  بلكه زمينه رشد  مبارزات همه جانبه و گسترده را عليه اين دولت نيز مساعد گردانند 
درطي اين مدت  صف . اآنون  مدت تقريبا هفت ماه از زمان انتشار فراخوان متذآره مي گذرد 
عيني مطابق  به مواضع موضع گيري عليه دولت اسالمي گسترده ترشده و دسته ها و گروههاي م

ت ثور اتخاذ نموده ند آه در شماره هاي الب هشسياسي  شان مواضعي عليه ضد انق –ايدئولوژيك 
به اين ترتيب فعال حزب آمونيست . انعكاس يافته اند   ) شعله جاويد ( ششم و هفتنم اين جريده 

مي  ، همانند چند ماه اول ثور  ودولت ارتجاعي اسال 8افغانستان در موضع گيري عله ضد انقالب 
تنها )  ماه هاي زمان انتشار شماره هاي چهارم و پنجم شعله جاويد ( ثور  8بعد ازوقوع فاجعه 

اما پا فشاري  بر فراخوان شماره پنجم شعله جاويد همچنان ضروري است  ، زيرا هنوز  . نيست 
د آشكارا در موضع مخالف ان هم گروه هاي زيادي وجود دارند آه تا حال ساآت اند و حاضر نشده

  . ب هشت ثور ودولت ارتجاعي اسالمي قرار بگيرند ضد انقال
ودولت ثور 8يري عليه ضد انقالب و آوتاهي شانرا در مورد عدم موضع گما، آنها ئيرا آه قصور 

اسالمي مي پذيرند وبراي اتخاذ  چنين موضع گيري  اي آمادگي نشان مي دهند ، تشويق مي نمائيم 
ا ميگويند جامه عمل اگر اين دوستان به آنچه لفظ. رچه زود تر به اين آار اقدام نمايند تا ه
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اما وقتي مي .  مواضع شان  دريغ نخواهيم آرد ما از آمك هاي الزمه ، منجمله تبليغ  ،بپوشانند
ت قلم نداشتن  آنها باعث گرديده آه تاحال نتوانند عليه ضد انقالب هش گويند عدم امكانات ودست

  . ثور و دولت اسالمي رسما موضع گيري نمايند ، ما نمي توانيم با ايشان هم نظر باشيم 
ثور  ودولت اسالمي حتي از عهده يك مبارزه منفرد وداراي  8عليه ضد انقالب   رييگ موضع

سواد متوسط و حد اقل امكانات شخصي  نيز ميسر است ، چه رسد  به گروه  ها ودسته هاي 
به نظر ما ، مسئله  برسرعدم احساس مسئوليت وعدم تقبل .  وابق چنيدن ساله سياسي داراي س

در آشور است ونه بر سر عدم  ضد امپرياليستي –مسئوليت در قبال مبارزات ضد ارتجاعي 
واقعا درست باشد  ، واينها به علت همين مشكالت در ظرف مدت امكانات و يا دست قلم نداشتن 

موضع گيري نمايند و امكانات حد اقلي  براي ديده اند عليه ارتجاع حاآم بيشتر از ده ماه قادر نگر
تبليغ  مواضع شان فراهم سازند ، درآن صورت بايد پرسيد  آه چه ضرورتي براي حفظ  ودوام 
 موجوديت چنين گروه هائي وجود دارد ؟ وازآن مهمتر اينكه آيا مي توان چنين گروه هاي را

قعا موجود دانست ؟ آنهم  در حالكيه عدم موضع گيري ضد دولتي بعنوان گروه هاي مبارز، وا
عاليم حياتي سياسي چند ساله شان در قبال مسايل مهم  ملي  فعلي آنها دنباله يك سكوت وعدم تبارز

وبلوك تحت  ي شورويدو بين المللي ديگر از قبيل خروج قواي شوروي از افغانستان و نابو
  . رهبري اش باشد 

ها ي آه مدعي اند ، ضد ارتجاع و ضد امپرياليست ه وم موضع گيري رسمي گروچرا ما بر لز
يكي از داليل اين تاآيد آن است آه  مي ورزيم ؟ ودولت اسالمي تاآيدثور  8عليه ضد انقالب  ،اند

بايد مرز بندي ميان تمامي نيروهاي مبارز وانقالبي از يكطرف و مدافعين نظام ارتجاعي ودولت 
  .ف ديگر مشخص گردد ارتجاعي از طر

آشور ، در گذشته  در برنامه  دموآراتيك  –متعلق  به جنبش ملي  هاي قباله مثال بعضي از گرو
ها ي جبهوي  شان و حتي در برنامه هاي خود  شان خواست ايجاد جمهوري اسالمي را مطرح 

انقالب هشت اين گروه ها بعد از سپري شدن  مدت نه ماه ا ززمان پيروزي  ضد . آرده بودند 
ثور، هنوز آدام موضع گيري روشن رسمي عليه آن اتخاد نكرده اند ، آن هم در حاليكه عمال 
همكاري هاي  گسترده اي ميان افراد و نيروهاي آنها و مرتجعين حاآم وجود دارند و برعالوه 

يند ،  درچنين تبليغ مي نما افرادي از ايشان شفاها اينجا وآنجا براي اين يا آن باند ازتجاعي حاآم
ادعاي ضد ارتجاع  و ضد امپرياليست بودن  اين گروه ها را مي تواند بدون چه آسي واقعاحالتي 

شك وشبهه مورد  قبول قرار دهد ؟  درواقع فقط مي توان با يك خوشبيني احتماال ضعيف اين گروه 
اي ضد ها را در صف ضد انقالب قرارنداد و در عوض ازآنها خواست آه غرض اثبات ادع

حاآم موضع گيري  نمايند و از تبليغ  ، رسما عليه ارتجاعارتجاع وضد امپرياليست بودن شان 
اين ، خواست حد اقلي است آه مي توان از چنين . براي باندهاي ارتجاعي معين خودداري ورزند 

  . گروه هائي داشت 
ست جمهوري  اسالمي را عالوتا بعضي از افراد قبال متعلق به يكي از گروه هاي منحله آه خوا

حد اقل در برنامه سازماني اش مطرح نكرده بود ، امروز موقعيت هاي مهمي ، از وزارت و 
واليت و وآالت گرفته تا فرماندهي نظامي  و مسئوليتهاي اطالعاتي ، در حكومت رباني بدست 

ر واقعا مي تواند درين ام. آورده اند و بريا دوام واستقرار آن حكومت فعاالنه تالش مي نمايند 
آه اآثريت قريب به اتفاق افراد متذآره فعال در  بصورت جدي شك وشبهه وجود داشته باشد

مواضع انقالب قرار داشته  باشند ، بويژه  آه اينها پيوسته مي آوشند  افرا د مربوط به جنبش 
ي گروه مربوطه حال اگر مواضع بقايامترقي و انقالبي  آشور را بطرف ارتجاع حاآم جلب نمايند 

ثور روشن باشند ونه عليه افراد فوق الذآر ، نمي توان ادعاي ضد ارتجاعي  8نه عليه ضد انقالب 
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و ضد امپرياليست بودن خود آنها را مورد سوال قرار نداد و حد اقل خواست موضع گيري روشن 
  .عليه ارتجاع حاآم را براي اثبات ادعاي شان مطرح ننمود 

اين محافل آه بعضي . لبي در ميان روشنفكران غير مذهبي آشور و جود دارد جاهم اآنون محافل 
ازآنها خود را سازمان مي پندارند وبعضي ديگر جناح ازيك سازمان ، از چند سال به اين طرف 

، فعاالنه آدام عاليم حياتي سياسي از خود  حتي در مورد يكي از قضاياي مهم ملي و بين المللي
ين محافل در قبال قضاياي مهم چون خروج قواي شوروي ازآشور ، فروپاشي ا. نشان داده اند 

بلوك امپرياليستي شرق ونابودي سوسيال امپرياليزم شوروي ،  تهاجم امپرياليستي وارتجاعي 
آمريكا و متحدينش در خليج و قضاياي مشابه ديگر در سطح افغانستان وجهان بي تفاوت ماندند 

مرتجعين اسالمي نيز سكوت اختيار آرده  هشت ثور و جنايات هولناك واآنون درمقابل ضد انقالب
اينها در قدم اول بخاطر اثبات موجوديت شان بعنوان تجمعات سياسي . اند ولب از لب نمي گشايند 

ثور موضع گيري نمايند وبراي اينكه نشان دهند واقعا تجمعات سياسي  8بايد در مورد ضد انقالب 
  .ياليستي اند  الزم است عليه ارتجاع حاآم اخذ موقف نمايند ضد ارتجاعي و ضد امپر

انديشه مائوتسه دون  –لنينيزم  –اگر فردي از افراد يكي از محافل آه مدعي پيروي از مارآسيزم 
است ، مطرح نمايد آه براي وي و محفلش مبارزه عليه حزب آمونيست " جا ا" و حمايت از 

ثور و ارتجاع اسالمي حاآم ، عمده ترين ومقدم تراست ،  8قالب افغانستان نسبت به مبارزه عليه ان
چگونه بايددرمورد محفل مذآور به قضاوت نشست ؟ بعضي ازافراد اين محفل هيچ فرصتي را 

زهر پراگني عليه حزب ازدست نمي دهند ، در حاليكه موضع گيري محفل مذآور عليه ضد در
درچنين حالتي الزم است آه از . نمي باشد ثورهنوز آه هنوز است روشن و واضح  8انقالب 

ثور روشن سازد تا به  8محفل مذآور بخواهيم آه بايد در بدوامرمواضعش را در قبال ضد انقالب 
درستي معلوم گردد آه بعنوان يك محفل مدافع ارتجاع حاآم وامپرياليزم جهاني عمده ترين وظيفه 

افغانستان تعيين آرده است يا به عنوان يك مبارزاتي اش را ايستادن در مقابل حزب آمونيست 
  محفل مخالف آنها ؟ 

اما مقدم بر لزوم مرز بندي دقيق ميان مبارزين و انقالبيون از يكطرف  ومرتجعين مدافع سيستم 
ارتجاعي حاآم از طرف ديگر ، اين سوال مطرح است آه چگونه مي توان از يكطرف مبارز 

ود از جانب ديگر در مقابل ارتجاع حاآم و جنايات وحشيانه و انقالبي و ضد ارتجاع وامپرياليزم ب
ماتمزده ما  سكوت اختيار نمود؟  ما ژرفا ضد انساني  جاري بر مردمان ستمديده ما و آشور

ثور  را عميقا درك مي نمائيم و به همين جهت لزوم ايستادن فعاالنه  8وپهناي  هولناك فاجعه 
ما ميدانيم آه سكوت درمقابل اين . د خود احساس مي نمائيم  عليه آنرا با تمام وجو ودالورانه 

وشرم آور  فاجعه عظيم  چگونه يك جفاي بزرگ در حق مردمان بال آشيده ما ويك ناسپاسي ننگين 
ما با تاآيد با ربار بر لزوم موضع گيري . درحق شهداي بخون خفته مبارزات انقالبي آشور است  

گروه هاي آه خود را ضد ارتجاع و ضد امپرياليزم ميدانند ، ثور  توسط  8عليه  ضد انقالب 
را از خود دورآنند وشجاعانه وبا افتخار ا واين ناسپاسي فازآنها مي خواهيم آه خفت ارتكاب آن ج

ما براي تحقق اين امر فعاالنه مي آوشيم ودرجريان اين . قد علم نمايند  عليه ارتجاع وامپرياليزم 
صي ناسالم وغير مسئوالنه عليه اين يا آن رفيق مان نيز پروائي نداريم آوشش از برخوردهاي شخ

و بيمي بخود راه نمي دهيم ، زيرا اين عرصه يكي از عرصه هاي مبارزاتي ما است و يقين داريم 
آه با اصرار و پافشاري  روي مبارزه  صف انقالب بطور روز افزوني قوي تر و گسترده تر 

  . ي و اپورتونيزم ضعيف تر وآوچكتر خواهد شد و صف انحالل طلب
در شرايط واوضاع آنوني  امكان براه انداختن وپيشبرد مبارزات انقالبي ضدارتجاعي و ضد آيا 

، زيرا آه امپرياليستي وجود ندارد ؟  قطعا وجود دارد ،  آنهم بصورت بسيار جدي وپردامنه 
درچنين حالتي   . قرار گرفته اند مرتجعين حاآم  بصورت گسترده اي مورد نفرت توده ها مردم 
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چرا بايد در مقابل ارتجاع منفور سكوت پيشه آرد وبي محابا امواج مبارزات انقالبي را گسترش 
نداد؟ البته سكوت درمقابل حاآميت ارتجاع وامپرياليزم تحت هر شرايطي براي انقالبيون شايسته 

تيجه سكوت تنها بر نيانگيختن نيست ، ولي در شرايطي مثل شرايط امروزي افغانستان ، ن
نيست ، بلكه مقدم برآن وبد تر ازآن عمال عاطل وباطل گذاشتن وضايع احساسات مبارزاتي توده ها
  ! پس ، سكوت جايز نيست ، آنرا بشكنيد. نمودن اين احساسات است 

  
  خطرات و فرصتھا از خالل

  صف بندي ھا و تجديد صف بندي ھا
  خونين ارتجاعي

  
تالش مرتجعين حاآم  براي اينكه رژيم : " ماره هفتم شعله جاويد متذآر شده بوديم آه ما قبال در ش

رهبري هيئت حاآمه ايكه توسط . شانرا  چهره منتخب  ببخشند پيشاپيش محكوم به شكست است  
 شوراي اهل حل وعقد بر گزيده شود ، مورد حمايت  عامه مردم آه هيچ ، بلكه  مورد حمايت 

وفرماندهان شان و همچنان تعداد زيادي از روساي قبايل " نيروهاي جهادي " از بخش وسيعي 
اختالفات و آشمكش ها همچنان  ميان مرتجعين دوام خواهند نمود ، اختالفات و . نخواهد بود 

... آشمكش ها ئيكه  بسياري ازآنها  حسب قاعده معمول از  طريق جنگ حل وفصل خواهند شد 
  . بستر مناسبي  بريا زمينه سازي جنگ هاي آينده است ... ديد  شوراي اهل حل وعقد ازين

اينك مدتي است آه  از تدوير شوراي اهل حل وعقد مي گذرد ،  شورائي آه د رابتداي اقتدار 
براي برگزاري آن   -بشمول جنبش ملي اسالمي رشيد دوستم  –رباني  تمام جناح هاي ارتجاعي 

نشانه هاي روشني از پايان يافتن در گيري هاي خونين  ميان  اما هنوز هم. توافق نموده بودند 
آه در نتيجه آنها دربدري مردم وخرابي وويراني آشور بيشتر از پيش و  – ارتجاعي يهاروني

مسئله تنها اين نيست آه اينها . درافق پديدار نگرديده استند   -بطور روزافزوني تشديد مي گردد
اند ،  بلكه اين نيز هست آه صف بندي  نيروهاي درگير باهم ونفاق بصورت مداوم دچار تفرقه 

  .بنابه عوامل گوناگوني مغشوش ، آم دوام  و بي ثبات بوده و هر چند وقت  يكبار دگرگون ميشود 
جمعيت اسالمي ، ( ثور  ، رهبران  شش تنظيم از هفت تنظيم  پشاور  8درابتداي وقوع فاجعه 

)  ، محاذ ملي اسالمي وحرآت انقالب اسالمي ص ، جبهه نجات اتحاد اسالمي  ، حزب اسالمي خال
يكجا با رهبر حرآت اسالمي ، طبق موافقتنامه پشاور  ، با امضاء آنندگان موافقتنامه جبل السراج 

در يك صف قرار گرفتند  و صبغت اهللا مجددي به عنوان  ) احمد شاه مسعود و رشيد دوستم ( 
حزب اسالمي حكمتيار و حزب وحدت در . درت را بدست گرفت ممثل دولت اسالمي براي دوماه ق

مخالفت با توافقنامه پشاور قرار گرفتند ، بدون اينكه بين هم صف متحدي را تشكيل دهند ، زيرا 
مخالفت بر خاست درحاليكه ميان حزب وحدت حزب اسالمي حكمتيار با موافقتنامه جبل السراج به 

اما حزب اسالمي حكمتيار . ور مناسبات حسنه اي وجود داشت وامضاء آنندگان  موافقتنامه  مذآ
در درگيري هايش با شوراي نظار و مليشه هاي شمال ، نيروهائي از اتحاد اسالمي سياف و حزب 
اسالمي حكمتيار را آم وبيش در پهلوي خود داشت  ودرعين حال تاحدود معيني سمپاتي  شخصي 

  .يونس خالص وسياف را نيز جلب آرده بود 
وقتي درگيري هاي مسلحانه  ميان حزب وحدت  واتحاد اسالمي آغاز گرديدند ، بخشهاي مهمي از 

حرآت اسالمي ،  عمال به نفع حزب  وحدت داخل جنگ گرديدند، درحاليكه  نيروهاي نظامي 
حزب اسالمي حكمتيار  وحزب اسالمي خالص بصورت هاي مختلفي اتحاد اسالمي  را حمايت 

ف ديگر شوراي نظار نظر لطف آميزي بطرف اتحاد اسالمي  داشت و طرف از طر. نمودند 
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اسالمي  از حزب وحدت حمايت  –ديگر امضاء آننده  موافقتنامه  جبل السراج يعني  جنبش ملي 
گذشته ازينها دو طرف امضاء آننده  موافقتنامه جبل السراج  نيز از همان روز هاي . مي نمود 

ثر درگير شدن  مليشه هاي آياني با افراد شوراي نظار ، مشكالتي في اول فاجعه هشت ثور ، در ا
  . ما بين هم پيدا نمودند 

اسالمي موافقه نمود آه آن ها  –موقعيكه صبغت اهللا مجددي  با حزب وحدت اسالمي و جنبش ملي 
را در شوراي جهادي  وآابينه شامل نمايد، خالص وگلب الدين وسياف به مخالفت برخاستند در 

در پايان  مدت دوماه  اقتدار . حاليكه جمعيت اسالمي ظاهرا روي خوشي به اين امر نشان داد 
همگي سايرين اسالمي   -صبغت اهللا مجددي به استثناي حزب وحدت اسالمي و جنبش ملي  

  . خواستار آناره گيري وي گرديدند ، حتي سيد احمد گيالني 
از هم اغتشاش ، در هم برهمي و جابجائي در صف با شروع دوره چهارماهه اقتدار رباني ،  ب

رباني از اجراي توافق صبغت اهللا مجددي با حزب وحدت . بندي نيروهاي ارتجاعي  ادامه يافت 
اسالمي  سرباز زد و درنتيجه اختالفات آنها باجمعيت وشوراي نظار  –اسالمي  و جنبش ملي 

شغال منصب صدارت  توسط عبدالصبور اما حزب اسالمي حكمتيار ، با ا.  شدت آسب نمودند 
از جانب ديگر در گيري ها ميان حزب . دردولت قناعت ورزيد   فريد ،  موقتا به نقش درجه دوم

  . وحدت و اتحاد اسالمي ادامه يافت 
اما صدراعظمي ، عبدالصبور فريد  نتوانست به سلسله جنگها ميان جناح گلب الدين وجناح رباني 

زمانيكه نيروهاي تحت رهبري حكمتيار شهر آابل را وسيعا مورد حمله . مسعود خاتمه دهد   –
قرار داد ،  تمامي رهبران  جهادي پشاور نشين به مخالفت با آن بر خاستند ، در حاليكه نيروهاي 
معيني از اتحاد اسالمي وحزب اسالمي خالص يكجا با نيروهاي حكمتيار در جنگ سهم داشتند و 

نظار بنفع رباني  مي يكجا با مليشه ها ي شمال ونيروهاي شورايحزب وحدت و حرآت اسال
  . جنگيدند مسعودو

جنگ اواخر اسد و اوايل سنبله آابل ازلحاظ سياسي شديدا به ضرر حزب اسالمي بهر حال 
پس از توقف اين جنگ ،  حزب اسالمي حكمتيار در مناطق ديگري مثل هلمند ، . حكمتيار تمام شد 

شكست ها وصدمات جدي گرديد و ابتكار  ندوز وبغالن نيز متحمل يك سلسله هرات ، شيندند ، ق
عمل بيشتر از پيش در دست شوراي نظار  و موتلفينش  قرار گرفت و اما د ردرون خود اين 
 - ائتالف امتيازات آمتري از زمان اقتدار صبغت اهللا مجددي به حزب وحدت داده شد و جنبش ملي

هبري و آابينه دور نگهداشته شد؛ در  عوض جمعيت اسالمي اسالمي همچنان  از شوراي ر
موقعيكه  سياف به وساطت ميان رباني و حكمتيار پرداخت . واتحاد اسالمي  بهم نزديكتر شدند 

وآنها چند بار با هم نشستند ، اختالفات  ميان طرفداران رباني و مسعود در درون جمعيت ، بويژه 
  . يش يافتند در واليات بغالن و بدخشان  افزا

دراواخر موعد چهارماهه قدرت رباني ، يكبار ديگر صف بنديهاي  ارتجاعي تغييرات معيني پيدا 
موقعيكه  اين موعد به پايان رسيد و شوراي اهل حل وعقد داير نشد ، صف بندي جديدي . نمودند 

صبغت اهللا مجددي . ميان سران ارتجاعي بر سر تمديد ويا عدم  تمديد مدت اقتدار رباني بوجود آمد 
و حزب اسالمي حكمتيار آشكارا با تمديد موعد اقتدار رباني مخالفت آردند و حزب اسالمي يونس 
. خالص درآن جلسه از شوراي رهبري آه در مورد اين مسئله تصميم گرفت ، اصال شرآت نكرد

د رموضع مخالفت وسه تنظيم  درنتيجه شش تنظيم از نه تنظيم اسالمي در موضع تائيد تمديد ميعاد
  . با آن قرار گرفتند 

تالش براي برگزاري شوراي اهل حل وعقد ، در حقيقت پس از آنكه مدت اقتدار رباني يك ونيم 
اما هرقدر جريان آار آميسيون برگزاري  شوراي اهل حل .  ماه  ديگر تمديد گرديد ، آغاز يافت 
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تشديد مي گرديد و زمينه ايجاد يك صف يش مير فت ، اختالفات ميان تنظيم هاي اسالمي  وعقد پ
  . بندي جديد ميان مرتجعين بوجود مي آمد 

حسب روان معمول تنظيم هاي اسالمي  ، در جريان آار آميسيون برگزاري  شوراي اهل حل 
قدرت عمده  درداخل دولت آابل واتحاد اسالمي  بعنوان متحد  وعقد ، جمعيت اسالمي بعنوان

از امكانات دولتي ، تعداد زيادي از افراد ساير تنظيم ها را آه مي توانستند نزديك آن ، با استفاده 
طبيعي بود آه اين امر . به شوراي اهل حل وعقد بيايند خريدند تا در شورا اآثريت حاصل نمايند 

  . مخالفت تعداد زيادي از ساير تنظيم هاي اسالمي رابر انگيخت 
م ماهه قدرت رباني ، دوردوم  اقتدارش نيز به پايان رسيد زمانيكه پس از پايان يافتن موعد يك وني

وشوراي اهل حل وعقد داير نگرديد ، مخالفت ها  وآشمكش ها  شدت بيشتر آسب نمودند ودر 
تا اين زمان رشيد دوستم توانسته بود  نزد حكومت هاي  . صف بندي مرتجعين تغييراتي بوجود آمد 

را ثابت نمايد وهمچنان صبغت اهللا مجددي آار آشتي  ميان مسلماني اش پاآستان ، سعودي وايران 
عالوتا حزب . او و گلبدين را پيش برده بود  وجلساتي  ميان نمايندگان آنها برگزار گرديده بود 

اسالمي  دريك جنگ خونين  چند روزه  در آابل با نيروهاي شوراي نظار  –وحدت وجنبش ملي 
  . واتحاد اسالمي در گير شده بودند 

شوراي اهل حل وعقد بعد از تقريبا دو هفته  تاخير داير گرديد،فقط چهار به اين ترتيب موقعيكه 
آنهم درحاليكه فقط دوتن از رهبران تنظيم هاي  تنظيم  ازنه تنظيم اسالمي  درآن شرآت نمودند 

نبش پنج تنظيم اسالمي  برعالوه ج. در جلسات شورا شرآت نمودند )  رباني و سياف ( اسالمي 
داير گرديد آه جنگ شوراي اهل حل وعقددر شرايطي .  اسالمي  در شورا شرآت نداشتند –ملي 

ميان حزب اسالمي حكمتيار و شوراي نظار عمال آغاز شده بود ومليشه هاي تحت رهبري دوستم 
ي رباني را براي دوسال به حيث شورا درحال. عمال از پشتيباني حكومت رباني دست آشيده بودند 

يس جمهور دولت اسالمي انتخاب نمود آه غير از وي هيچ فردي براي احراز اين موقعيت خود رئ
موجود را به حيث اعضاي پارلمان " نمايندگان " عالوتا شورا تعدادي از . را آانديد ننموده بود 

  . موقت دوساله انتخاب نمود 
شوراي اهل حل  طي مدت زمان آوتاهي بعد از تدويرآابينه اش وقرار بود صدراعظم 

اما تا حال آه مدت بيشتر از يك ونيم . غرض اخذ راي اعتماد به پارلمان موقت معرفي شوند وعقد
ماه از زمان برگزاري شورا مي گذرد ، نه اعضاي آابينه معين گرديده اند و نه صدراعظم ، 

حال، جنگ شديدي به اين طرف يعني از اوايل ماه دلو تا " بيست روز "  درحاليكه از مدت تقريبا 
ميان نيروهاي شوراي نظار واتحاداسالمي از يكطرف و حزب اسالمي حكمتيار وحزب وحدت از 

  . جانب ديگر جريان دارد 
  : صف بندي فعلي نيروهاي ارتجاعي را بصورت ذيل ترسيم نمود بايك نظر اجمالي مي توان 

ي نجات وحزب وحدت با حزب اسالمي حكمتيار ، حزب اسالمي خالص ، محاذ ملي ، جبهه مل
ازجمله اين احزاب ، حزب اسالمي حكمتيار وحزب . ت جمهوري رباني مخالفت مي ورزند رياس

اتحاد . وحدت عليه حكومت رباني  مي جنگند و سايرين  به مخالفت هاي سياسي اآتفا آرده اند 
ي نظار اسالمي ،  حرآت اسالمي وحرآت انقالب اسالمي  در پهلوي جمعيت اسالمي  وشورا

ازرياست جمهوري  رباني حمايت  مي نمايند ، ولي فقط اتحاد اسالمي  در جنگ عليه  مخالفين 
رباني شرآت دارد ودوتنظيم  ديگر در حاليكه رهبران شان ميانجيگري  ميان طرفين متخاصم را 

مي  اسال –جنبش ملي   .پيشه آرده اند ، صرفا به حمايت سياسي ضعيف از رباني ادامه مي دهند 
درحاليكه رياست  جمهوري رباني را قبول دارد  ، همكاري با وي را مشروط به شرايطي نموده 

  . است  آه تاحال برآورده نشده اند 
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 اما اين صفب بندي يك صف بندي سرتاسري نيست بلكه صف بندي اي است آه در آابل وجود 
  . دارد ودر مناطق ديگر تفاوتهاي معيني ديده مي شوند 

سالمي حكمتيار درحاليكه در آابل  ، پروان و آاپيسا عليه جمعيت اسالمي مي جنگد ،  حزب ا
دربغالن  با آن متحد است و هردوتنظيم در جنگ عليه مليشه هاي آياني توانسته اند در اتحاد با 

  .، منجمله اتحاد اسالمي ،  شهر بغالن را ازتصرف آياني ها خارج نمايند ساير تنظيم هاي جهادي
يشه هاي رشيد دوستم  در آابل نظاره گر جنگ ميان تنظيم هاي اسالمي اند ، اما در واليات مل

فارياب ، جوزجان  ، سرپل ، بلخ و سمنگان ، جبهات مربوط به شوراي نظار را يكي پس از 
مي نمايند  وبراي تحكيم پايه هاي قدرت  شان در قندوز و تخار مصروف يك ديگري خلع سالح 

  .اتي اند آه در قدم اول به ضرر شوراي نظار تمام مي شوند سلسله اقدام
با حزب اسالمي حكمتيار متحدا عليه حكومت رباني مي جنگد، اما دربخش حزب وحدت درآابل 

هاي معيني از هزاره جات نيروهاي آن حزب را مورد تهاجم وسرآوب قرار مي دهد تا بنا بقولي 
  .يد زي نماآنها رااز سراسر هزاره جات پاآسا

چهره ميانجيگرانه  اي بخود )  مولوي محمد نبي محمدي( درحاليكه امير حرآت انقالب اسالمي 
گرفته است ، آشمكش ميان حزب اسالمي  حكمتيار و حرآت انقالب اسالمي در پكتيا ادامه دارد و 

هللا ومولوي نصرا) قوماندان معروف حزب اسالمي در پكتيا ( دراثر آن تا حال قوماندان  آوچي 
به شمول تعداد ) معاون امير حرآت انقالب اسالمي ووالي حكومت رباني در پكتيا ( منصور  

د رآابل مولوي  صديق اهللا  عليه حزب اسالمي متحد  . زيادي  از افراد دو طرف آشته شده اند 
قاري بابا و آريم براهوي با حزب حزب وحدت  درآابل  مي جنگد ،  اما در غزني و نيمروز

يات غزني حرآت انقالب اسالمي  با محاذ ملي اسالمي در وال. همكاري نزديك دارند  وحدت
  . وقندهار همكاري دارد ، اما درواليت زابل عليه آن مي جنگد 

به اين ترتيب مالحظه مي گردد آه صف بنديهاي  ارتجاعي فعلي نيز در سطح  سراسر آشور 
يل مهم اين امر تفرقه دروني نيروهاي يكي از دال. روشن ، واضح وآامال  مشخص نيستند 

  . د دارد وارتجاعي است آه به شدت وج
، طرفداران رباني و مسعود ازهم متمايز اند  و هرآدام سياست هاي  اسالميت ميان جمعيدر 

جمعيت اسالمي در سمت غرب آه تحت رهبري اسماعيل خان قرار . خاص خود شان را دارند 
در . ني و مسعود بشمار مي رود آه برنامه هاي خاص خود را دارد ربا از دارد يك نيروي مستقل

طبق تقسيمات منطقوي خود مناطق پشتون نشين ، هريك ازنيروهاي مربوط به جمعيت اسالمي 
  . حرآت مي نمايند 

درحزب اسالمي حكمتيار  ، باوجوديكه ادعا مي گردد آه رهبري متمرآزي وجود دارد ، اما تعداد 
مربوط آن درواليات به دستورات رهبري اعتنائي ندارند و منافع منطقوي و  زيادي از جبهات

  . مليتي شان را ارجحيت مي دهند 
حرآت انقالب اسالمي  آدام رهبري واحد سرتاسري به مفهوم حقيقي آن اصال وجود ندارد و 

  .ايند فرماندهان آن در هرواليت  ومنطقه مطابق به مقتضيات منطقوي ومحلي خود رفتار مي نم
ي است ، در اساس دجبهه نجات آه موجوديت شان مبتني بر مناسبات پيري و مريمحاذ ملي و

  . هيچوقت تشكيالت مشخصي نداشته اند و فعال نيز ندارند 
رهبري سياف براتحاد اسالمي فعال فقط بر نيروهاي پغمان  و آابل آن مصداق واقعي دارد و 

  . حكم نبود در حقيقت ازميان رفته است درسطح سرتاسري آه قبال نيز چندان مست
حزب اسالمي يونس خالص آه هيچگاهي صورت يك حزب را دارا نبوده است  ، درواقع فعال به 
عنوان يك تشكيالت واحد اصال وجود ندارد و  جبهات مربوط به آن فعاليت هاي شانرا مستقالنه 

  . انجام مي دهند
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نيروهاي .  اگير براي شيخ آصف درآمده است زنجير دست وپحرآت اسالمي فعال بصورت يك 
حرآت اسالمي در آابل عمدتا در پهلوي حزب وحدت قرار دارند ولي بخش هاي ازآنها با شوراي 

اما حرآتي هاي هزاره جات و ساير نقاط اطراف درهرجا مطابق به . نظار نيز سروسري دارند 
  . وضع وشرايط محلي شان رفتار مي نمايند 

گذشته . اختالفات سازماني سازمانهاي تشكيل دهنده آن همچنان پا برجا است   درحزب وحدت ،
ازآن بخش هزاره جات آن از بخش آابل جدا افتاده است وبخشهاي سمت غرب نيز آارها وفعاليت 

عالوتا  شبكه استخبارات  ايران دردرون تشكيالت حزب وحدت دسته . هاي خود شان را دارند 
جنبش          و ترور و آشتار دروني امربسيار شايع و معمول است   بندي خاص خود را دارد

آه ازهمان بدوتشكيل از استحكام دروني الزم برخوردار نبوده است ، اآنون نيز اسالمي  -ملي 
ترآمن ، تاجيك و هزاره ، تقسيم  –وضع مستحكم و يكپارچه اي ندارد و عمال به سه بخش ازبك 

تحت رهبري ك وهزاره آن با وجوديكه هنوز ظاهرا همانند بخش ديگر دو بخش تاجي. گرديده است 
. رشيد دوستم  قرار دارند، ولي عمال اولي با شوراي نظار ودومي با حزب وحدت نزديك اند 

عالوتا عده اي از افراد مربوط به جنبش ملي اسالمي  آه قبال مربوط به تنظيم هاي جهادي بودند ، 
  . ان را با تنظيم هاي مربوطه قبلي شان حفظ آرده اند هنوز هم تا حدودي روابط ش

  
  علل و عوامل درگيري ھاي خونين ارتجاعي و

  !نتايج آنھا
علل وعوامل مختلفي در ايجاد درگيري هاي ارتجاعي نقش دارند ، اما واقعيت اينست باوجوديكه 

عامل عمده شمرده  آه اختالفات ميان نيروهاي مرتجع اسالمي و يا به قولي تنظيم هاي جهادي ،
مي شود ، از قبيل اختالفات  ميان اخواني هاي افراطي و معتدل ، اخواني ها وغير اخواني ها 

آه درين ميان ناسيوناليزم ارتجاعي به صورت هاي شوونيزم و ناسيوناليزم  ... شيعيان و سني ها و 
  .نيز يكي از اجزاء مهم اين اختالفات محسوب مي گردد آور محلي 

عوامل مهم ديگري را آه درايجاد خونريزي هاي ارتجاعي آنوني   رپهلوي اين مطلب نبايداما د
يكي از اين عوامل مهم موقعيتي است آه مزدوران سوسيال . نقش دارند از نظر دور داريم 

اين . فعال از آن برخوردار اند )  خلقي ها ، پرچمي ها و متحدين شان ( امپرياليزم شوروي سابق 
بعد از ران آه در مجموع نقش درجه دوم را در بافت سياسي ائتالفي فعلي آشور ، جنايت آا

نيروهاي ارتجاعي  اسالمي ، برعهده دارند ، از گذشته ها اختالفات جدي اي ميان خود داشتند تا 
فعلي وارد آرده اند برعالوه اينها آه بستر ناسيوناليزم آور را  آنها را در صف بندي هاي سياسي

بهترين جا براي حفظ شان وحتي مطرح بودن شان در صحنه سياسي فعلي آشور دريافته بصورت 
اند ، به تقويت ناسيوناليزم ارتجاعي در ميان مليت هاي مختلف مي پردازند وآشمكش هاي مليتي 

ازجانب ديگر اين جنايت آاران هنوز هم خياالت برگشت مجدد در راس . آشور را دامن مي زنند 
ازاينجهت اختالفات ميان نيروهاي ارتجاعي را دامن . سرمي پرورانند عي را درحاآميت ارتجا

ميز نند ودر تشديد آنها مي آوشند ، تاجنايات ارتجاعي جنگي ادامه يابند و مرتجعين اسالمي به 
اينها از اين طريق نيروهاي شان را حفظ مي نمايند . خود مصروف باشند وهمديگر را بكوبند 

  . راي تقويت شان و جلب حمايت اربابان خارجي فروگذار نمي آنند وازهيچ فرصتي ب
و دشمني هاي قبيلوي ، اين عوامل و عوامل ديگري از قبيل جاه طلبي هاي گروهي و شخصي 

طايفوي ، منطقوي ، خانوادگي ، شخصي وغيره ، باعث مي شوند آه برخوردها و صف بندي 
اما در پهلوي . يراني گري ها همچنان ادامه يابد هاي خونين ارتجاعي با تمام وحشي گري ها وو

  . اين عوامل داخلي نبايد عوامل خارجي ومداخالت خارجي را ناديده گرفت 
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. جناح هاي از اخوان بين المللي درتالش ايجاد حكومت باصطالح خالص اسالمي درافغانستان اند 
توافق قبلي . ربرداشته باشد روسها مي خواهند افغانستان براي آشورهاي آسياي ميانه خطري د

عربستان . شوروي سابق و آمريكا در مورد خلع سالح نمودن افغانستان همچنان معتبر است 
سعودي ، ايران و پاآستان خواسته ها ومنافع سياسي خود شان را در افغانستان جستجو مي نمايند 

دي شان در مناطق غرب ، و بويژه ايران و پاآستان روي تحكيم و گسترش مناطق تحت نفوذ اقتصا
ازين جهت با وجوديكه ظاهرا تمامي . جنوب و شرق و حتي شمال افغانستان ، حساب مي نمايند 

از برقراري صلح دراين آشور دم مي زنند و بعضا در مسايل افغانستان دولت هاي خارجي  ذينفع 
ند ، اما در مجموع به ميانجيگري براي برقراري صلح ويا حد اقل آتش بس هاي موقتي مي پرداز

به نفع صلح تمام مي شود وبيشتر به دوام آشمكش ها ودرگيري ها ي حرآت هاي  شان آمتر 
  . ارتجاعي ياري مي رساند 

  
  راه چاره چيست ؟

   
خوبست آشمكش ها و برخورد هاي خونين ميان مرتجعين ادامه يابد، زيرا بعضا گفته مي شود آه 

تر آنها شده وزمينه هاي مساعدي براي پيشبرد مبارزات آه اين حالت باعث تضعيف هرچه بيش
منظور به نظر ما اينگونه  برخورد يك برخورد يك جانبه به قضيه است . انقالبي فراهم مي گردد 

اين نيست آه ادامه آشمكش ها وجنگ هاي خونين ميان مرتجعين براي پيشبرد مبارزات انقالبي 
لكه اين است آه نبايد جنبه هاي اساسا بد قضيه را نيز از زمينه هاي مساعدي فراهم نمي سازد ،  ب

  . نظر دورداشت 
اوال براساس اين امر بدي است آه نظام ارتجاعي و سلطه مرتجعين حاآم بر آشور وجود دارد آه 

ثانيا صف بندي . برپايه آن مرتجعين براي حفظ وتقويت و گسترش امتيازات شان باهم مي جنگند 
را بحالت تجزيه آشانده وادامه اين حالت خطر تجزيه عي عالوتا آشور ها وجنگ هاي ارتجا

ثالثا ادامه اين حالت ، . رسمي آشور را در بر دارد آه بسود هيچيك از مليت هاي آشور نيست 
خطر مداخالت وتجاوزات مستقيم نظامي خارجي را برافغانستان بصورت هاي  اعزام قواي صلح 

. افزايش مي دهد آشورهاي اسالمي  ويا ترآيبي از اين دو مداوماملل متحد ، قواي صلح سازمان 
رابعا ادامه وضع فعلي مي تواند چانس برگشت مزدوران سابق شوروي سابق را درراس قدرت 

بيش ويران مي درپهلوي اين عوامل البته روشن است آه آشور بيشتر از. حاآمه را افزايش دهد 
  . مي نمايد و پيوسته افزايش مي يابد گردد وسيه روزي هاي مردمان ما دوام 

باتوجه به اين مسايل است آه بايد بگوئيم صرف وجود آشمكش ها وجنگ هاي خونين ميان 
مرتجعين نمي تواند بصورت تضمين شده اي زمينه هاي مساعدي براي پيشبرد مبارزات انقالبي 

البته اين واقعيت دارد . دهد  فراهم آورد و چنين مبارزاتي را بالقيد وشرط تقويت نموده و گسترش
ثور در ميان  8آه حالت فعلي ناراحتي ونارضائي گسترده اي عليه مرتجعين اسالمي وضد انقالب 

ولي بايد ازاين حالت فعاالنه درجهت تقويت وگسترش صفوف انقالب . توده ها بوجود آورده است 
حاآميت ارتجاع وامپرياليزم  درغير آن وضعيت فعلي مي تواند زمينه ساز دوام. استفاده آرد 

  . سطور قبلي تذآر داديم بگونه هاي ديگر باشد ، بگونه هاي آه در
  چگونه مي توان صفوف انقالب را فعاالنه تقويت نمود وگسترش داد ؟ 

اوال از طريق تقويت وگسترش نيروي پيشآهنگ انقالبي پرولتري درآشور يعني حزب آمونيست 
اند وظايف دوره تدارك جنگ خلق را موفقانه به پايان رساند و درفش افغانستان ، تا اين حزب بتو

؛ وثانيا از طريق فعال ساختن و همآهنگ ساختن تمامي  فرازد امستقل انقالبي را درآشور بر
ضد ش براي ايجاد جبهه متحدي از تمامي نيروهاي مبارزات ضد ارتجاعي وضد امپرياليستي و تال
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دفتر  15/6/1371بناء بجا است آه فراخوان بيانيه مورخ . ر ارتجاعي وضد امپرياليستي آشو
  . سياسي حزب آمونيست افغانستان را يكبار ديگر درآخر اين سطور تكرار نمائيم 

انحاء مختلف حزب آمونيست افغانستان را به ! روشنفكران انقالبي ! آارگران وزحمتكشان آگاه 
ايدئولوژي ، ! گيدن در تحت درفش آن آماده شويد براي جن! به صفوف آن بپيونديد! تقويت نمائيد 

درمقابل حمالت آين توزانه !  آمك مادي برسانيد ! اهداف و استراتيژي مبارزاتي آنرا تبليغ آنيد 
  ! مرتجعين و اپورتونيست ها  عليه آن ، بايستيد

عليه  نظام ما را  درآماده شدن براي جنگيدن ! نيروها وشخصيت هاي ملي ، دموآرات وآزاديخواه 
براي ايجاد جبهه متحدي از !  ارتجاعي حاآم ضد ملي ، ضد دموآراتيك و ضد آزادي ياري رسانيد
  ! نيروهاي ضد ارتجاعي  و ضد امپرياليستي آشور با ما همكاري آنيد 

  
               *     *     *  

  
"  رهبران جهادي "  اينك موقعيكه شماره هشتم شعله جاويد براي انتشار آماده مي شود ،  بار ديگر

زير سايه ولي نعمتان پاآستاني ، عرب  وايراني شان گرد آمده اند تا اختالفات شانرا حل وفصل 
مذاآرات جاري اسالمي آباد ،  شكست آامل توافقنامه پشاور را آه درابتداي وقوع فاجعه . نمايند 

اختالفات  ميان مرتجعين آاهش  ازآن زمان تاحال  نه تنها. ثور  منعقد شده بود ، نشان مي دهد  8
. نيافته ، بلكه  سوء ظن و بد بيني ميان شان دراثر جنگ ها ي ده ماه گذشته  تشديد نيزگرديده است 

بد ترازموقعيت  مذاآراتي است  آه به انعقاد توافق نامه  ازين جهت موقعيت مذاآرات جاري 
  . پشاورمنتج گرديد 

رهبران " حو بسيار آشكار ورسوا مزدور منشي  ونوآر صفتي مذاآرات  جاري اسالم آباد  آه به ن
اوال . را نشان مي دهد ، نمي تواند اختالفات و درگيري ميان  مرتجعين را خاتمه  بخشد "  جهادي 

داشته باشد؛ ثانيا ولو اينكه آدام توافق نامه در مشكل است آه اين مذاآرات نتيجه مثبت  رسمي 
اين مذاآرات احتماال مي تواند يك نتيجه در برداشته . ي نخواهد شد روي آاغذ به امضا برسد عمل

  . باشد وآن بروز تغييرات آم يا زياد در صف بندي  ميان مرتجعين است 
  

  " ملل متحد " مداخله 
  روپوش تجاوز امپرياليستھا

  
ق حاآميت وداراي ح"  آزاد " اداره ايست آه گويا از نمايندگان دولت هاي  "  ملل متحد " موسسه 

امنيت ، شوراي اجتماعي  واقتصادي ،  تشكيل شده است  وداراي شعب مختلفي مثل شوراي 
ملل " وظيفه مهم موسسه .  شوراي قيموميت ، ديوان دادگستري بين المللي و دبير خانه مي باشد 

درعين حال اين موسسه . را به اصطالح  تامين صلح وامنيت  جهاني تشكيل مي دهد "  متحد 
عضاي شوراي امنيت را انتخاب و صالحيت اخراج و تعليق اعضاء را با راي موافق دوسوم  ا

  . اعضاي مجمع  عمومي دارا مي باشد 
مطالب فورماليته  ايكه در مورد اين موسسه و وظايف آن گفته مي شود آه فشرده آن در سطور 

اين موسسه بهيچ صورت  نمي تواند باال بيان شد صرفا مفهوم تبليغاتي و عوام فريبانه دارد ، زيرا 
امپرياليستهااز بكار برد :  نماينده حقيقي ملل  مختل ف دريك مجمع متحد باشد ، چرا آه اوال 

در جوامع سرمايداري مي خواهند واقعيت طبقاتي  بودن نظامهاي  حاآم در " ملت "  اصطالح 
هاي تحت سلطه  درين موسسه آشوردر حاليكه نماينده هاي . آشور هايشان را پرده پوشي نمايند 
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آه نمايندگان طبقه حاآمه مرتجع آشورهاي خود در همچو مجامع اند، حق ندارند خود را نماينده 
  .ملت هاي ساآن آشورهاي خود شان بدانند 

نماينده دولتهاي امپرياليستي و رژيم هاي وابسته به " ملل متحد " واقعيت اينست آه موسسه : ثانيا 
و انعكاس افكار و خواسته هاي  طبقات ارتجاعي  آشورهاي مختلف مي باشد آه امپرياليزم 

جهان وتحت ستم بصورت تقريبا هماهنگ شده اش در مقابل انقالب وتوده هاي زحمتكش 
بنابرهمين واقعيت وجود ي اش اين موسسه . بخصوص آشورهاي تحت سلطه اتخاذ مي گردد 

خ خود تا بحال گام سازنده وتعيين آننده اي مثبتي در نتوانسته هيچگاهي ودرهيچ مقطعي از تاري
حتي در همان . وتحت ستم بردارد  جهت تامين حقوق چندين ميليارد انسان زحمتكش استثمارشونده

سئولين آن باستثناي جمهوري خلق چين دراين زمان موجوديت اردوگاه سوسياليستي وعضويت م
با " ملل متحد " جعين حق داشتند مطابق منشور موسسه ، باز دراين موسسه امپرياليستها ومرت

راي موافق دوسوم اعضاي مجمع عمومي به مداخالت خود درآشورهاي تحت سلطه ادامه دهند 
چنانچه مداخله ولشكر آشي آمريكا در سالهاي بعداز ختم جنگ . وتوجه قانوني هم داشته باشند 

بنابه "  تجاوزات آمونيست ها "    جهاني دوم در آوريا تحت نام حمايت حكومت قانوني از
  . همين موسسه انجام گرفته بود  تصويب

حق مخالفت در اجراي ( از" وتو " پنج عضو دايمي شوراي امنيت از حق " ملل متحد "درموسسه 
ازهمين رو ، امپرياليز آمريكا طي سالهاي متمادي با استفاده از . برخوردارند ) تصميم اين شورا 

مورد قبول چندصد ميليون مردم چين و د ، جمهوري خلق چين را آه نماينده ي  خو" وتو " حق 
شد و بجاي با"  ملل متحد "خاك آن آشور بود ، نگذاشت عضو موسسه %  95بارقبه اي بيش از 

  .درجزيره تايوان نمايندگي خلق چين رادرآن موسسه بعهده داشت آن حكومت فراري چانكايشك 
ا درطي سالهاي اوج جنبش هاي آزاديبخش در سه قاره آه مي بايست نه تنه" ملل متحد " موسسه 

با اتكاء به منشورش در مورد حمايت از حقوق ملت ها و حق تعيين سرنوشت آنها ، از اين 
حامي خواسته ها و انعكاس مبارزات حمايت مي نمود ، برعكس به دليل ماهيت ارتجاعيش هميشه 

اين موسسه حتي حاضر . اليستي وارتجاعي بوده است آزمندان وسرآوب گرانه امپريتمايالت 
دموآراتيك و ريفرميستي گروه هاي ميانه رو و  –نبوده است از خواسته ها و روندهاي بورژوا 

ماهيت قطعنامه هاي . و تبعيض نژادي ، حمايت فعال وقاطعي نمايد " آپارتايد " مقتدر درمقابل 
ورد سياست هاي جنايت آارانه دولت تبعيض طلب پوسيده وعوام فريبانه اين موسسه  را  درم

ودولت صهيونيست هاي اسرائيلي در زير پا گذاشتن حقوق خلق افريقاي جنوبي در قبال سياهان 
هنوز هم اين دو دولت به جنايات خود . فلسطين طي تقريبا چهل سال نمي توان ناديده انگاشت 

زماني يكبار هرچندهايش "  موشك بازي   قايم" با " ملل متحد " ادامه مي دهند ولي موسسه  
وتهديد شان به اين يا آن نوع مجازات اقتصادي ، ميكوشد طريق بيرون دادن قطعنامه اي عليه آنها 

  ! درآتش خشم توده ها آب ريخته ، سراب را آب جازند 
  " : جنگ سرد " بعد از پايان " ملل متحد " موقعيت موسسه 

ليزم شوروي و بلوك وارسا ، دور جديدي در مناسبات بين پس از فروپاشي سوسيال امپريا
  . تقابل مشخص مي گردد  –امپرياليستها آغاز گرديده است آه بيشتر با پروسه تباني 
نيز هرچه بيشتر ماهيت خود " ملل متحد " بعداز بوجود آمدن اين تغيير در اوضاع جهاني موسسه 

عه بشري دارد برمال مي سازد زيرا با متبارز شدن عقب مانده ترين اقشار جامرا بر همگان ، حتي 
اضالع متحده آمريكا با عربده تقابل د رمناسبات امپرياليستها امپرياليزم به رهبري  –دوره تباني 

ها وبد مستي ها ي بيشتري نه تنها برآشور هاي تحت سلطه يورش برده، آشكارا از اعمال نظم 
، بلكه اين نكته را نيز آتمان نمي آند آه با سرآشان دلخواه خود بر سراسر جهان حرف مي زند 
همانند حمله بر صدام وسرآوب آن در جريان جنگ ولونوآرانش هم بوده باشد ، برخورد قاطعي 
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تعذيرات اقتصادي ، منجمله " نظم نوين جهاني " ازهمين رو براي تطبيق . خليج ، خواهد نمود 
را  پيش مي برد ، بر سومالي لشكر آشي مي نمايد و با  منع پرواز هاي بين المللي در قلمرو ليبيا

فرستادن دسته هاي به اصطالح ضد تروريست وفروشندگان مواد مخدره ، به آشورهاي آمريكاي 
عمالبه سرآوب وتحت فشار قراردادن نيروهاي انقالبي مي پردازد آه مثال بارز آن همانا التين ، 

. چريك هاي حزب آمونيست پرو مي باشد مريكايي با آ" ضد تروريست " درگيري اين دسته هاي 
براي به اجرا گذاشتن اين همه اعمال جنايتكارانه تقريبا با اتفاق آراء "  ملل متحد " ولي موسسه 

با تفاق آراء با تصويب " ملل متحد " چنانچه موسسه ! !  داده ازان حمايت مي نمايد راي مثبت 
راق را توسط امپرياليستها وسگهاي زنجيري شان تحت ، سرآوبي خلق ععمليات توفان صحرا 

رهبري آمريكا موردحمايت قرارداد و لشكر آشي آمريكا و مزدوران آنرا زير نام حمايت از مردم 
انسان دوستانه در برقراري صلح ورفع  حالت قحطي اعالم سومالي تائيد وآنرا گام هاي سازنده و 

  ! نمود ؟
متناقض با ارائه طرح هاي " اش  صلح طلبانه " و " خير خواهانه  "با نيت " ملل متحد " موسسه 

وتحريك آنند ه وبرافروختن آينه هاي قديمي بين صرب ها  و اسالوها برآتش جنگ وسعت 
  . جنايات بريوگوسالوياي سابق شدت مي بخشد 

قواي          آارنامه قواي صلح ملل متحد را در لبنان نيز نبايد بدست فراموشي سپردآه چگونه اين 
نمي توانست از آشتار وحشيانه  فلسطيني ها ولبناني ها توسط يك قواي آوچك اسرائيلي " صلح " 

  . جلوگيري نمايد 
ميدانست اسرائيلي ها آشكارا از قراردادها و قطعنامه هاي اين موسسه تخلف نموده " ملل متحد "

اسرائيل ، آمريكا " گل روي " ي نيز مي گردد ، ول" صلح " وباعث آشته شدن سربازان قواي 
  . بسيار عزيز تر از جان ومال خلق هاي عرب و سربازان قواي صلح بود ... انگليس و 

به يقين روشنفكران وطن دوست وتوده هاي نسبتا آگاه آشور ما و آنهاي آه خود را آامال در 
ه طي د نقش اين موسسخدمت ارتجاع غربي قرارنداده اند باين موضوع توجه  نموده اند آه بدانن

شتافتن رهبران جهادي به  مذاآرات  جينوا گرفته تاه سال حكومت دست نشانده روسها ازچهارد
  بخاطر حل سياسي قضيه افغانستان چه بوده است ؟مسكو غرض مالقات  با مقامات روسي 

نها ، عفو هكذا از نقش بينان سوان براي انتقال حكومت عبوري موقت بوجود آوردن تفاهم بين افغا
ودرگذشت متقابل آه منظوري جز برقرار ي يك حكومت ائتالفي بين دسته هاي ارتجاعي و پايمال 

ا مفهومي نمي توانست داشته باشد، بي اطالع نمودن خون دو ميليون شهيد و حقوق مردمان م
  . نيستند 

مرتجعين غير از آن  هكذا  مي بايد مردم ما اين نكته را نيز بدانند آه در تغيير شكل تباني ميان
پيش بيني نموده بود و منجر به بوجود آمدن جنگهاي خونين " ملل متحد " شكلي آه بينان سوان و 

قدرت هاي امپرياليستي آامال ذيدخل است ؛ قدرت هاي آه نقش موثري آنوني شده است سوء نيت 
ن قدرت را دارند آه اين ورنه اين موسسه و گردانندگان اصلي آن آامال اي. دارند " ملل متحد " در

امپرياليستها ، نوآران بنابرهمين نيت سوء است آه . نوآران خود را بآساني سرجاي شان بنشانند 
عرب و منطقوي آنها حتي آرزو ندارند يك دولت بنياد گرايي اسالمي نسبتا با ثبات در افغانستان 

نام وخادم امپرياليستها حتي به  همين جهت اين موسسه بد. بوجود آمده ، موي دماغ آنها شود
ارانديد با بيرون دادن يك قطعنامه جنگ داخلي آنوني موجود درآشور ما را آه باعث آشته گو

وآمريكا اين ! شدن چندين هزار و آواره شدن يك ميليون نفر از شهر آابل شده است ، تقبيح نمايد ؟ 
توگويي بي خبري زده است آه دوست مخلص ونيرومند احزاب ارتجاعي ظاهراچنان خود را به در

به همين ترتيب مداخله نكردن ! ثور بوقوع نپيوسته باشد ؟  8هيچ اتفاقي دراين آشور بعد از 
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موسسه ملل متحد يعني مداخله نكردن امريكا وشرآاي آن در شرايط فعلي نه به دليل بي عالقگي 
  . ي ناشي مي شود ادامه وضعيت آنونآنها بامور افغانستان ، بلكه ازعالقه آنها به 

با وجود اين ما نمي توانيم چرا برخي ها با گريه وزاري وبرخي ها با قهر و غضب از موسسه 
 " ملل متحد " متقاضيان مداخله. مي خواهند آه در امور افغانستان مداخله فعال نمايند " ملل متحد "

انستان ، بدون هيچ ترديدي به براي مداخله در امور افغ" ملل متحد " دعوت : آه اوال بايد بدانند 
! ! آنها پريشان نباشند :  ثانيا معني دعوت قواي امپرياليستي براي مداخله و سرآوب مردم ما ست 

در صورت دوام وضعيت آنوني و مساعد شدن زمينه  بهتر برادري بيشتر امپرياليستي ، دست به 
  . چنين مداخله اي خواهد زد 

اگر ازتجارب قواي ملل متحد در سرآوب : مداخله اي اند مي گوئيم  ما به آنهايي آه خواستار چنين
" بشر دوستانه " از آويت و عواقب اين خواست " دفاع " خلق عراق در جريان جنگ خلق براي 

ملل " عطف توجه نموده وبا درك نقش درسي حاصل نشده باشد ، آرزومنديم به تجارب سومالي 
ني ها ، لبناني ها و انگواليي ها بلكه درمورد جنگهاي بالكان نه تنها درمورد قضيه فلسطي" متحد 
ملل " اين را بايد همه مردم ما بدانند آه حتي در صورت مداخله . ذهن خود را روشن نمايندنيز

در موقعيتي آه چنين مداخله  اي را  الزم و مفيد بداند و قادر شدنش در بوجود آوردن      " متحد 
قط مي تواند جناح نيرومند ارتجاع بيرون آمده از درون درگيري ها را در افغانستان ف" صلح" 

،  وساير اخراجات وي" صلح " وآنرا وادار نمايند تا براي تامين مخارج قواي بيشتر تقويت نموده 
، توده ها را به آن " نظم نوين جهاني " و عمرا ن اقتصادي واجتماعي جامعه مطابق به پروگرام 

م ما صد بار به موجوديت حالت رقت بار آنوني شكر نمايند ؛ دار نمايد آه مردچنان فاقه آشي وا
  . زيرا طمع طماع نيز به درجه قطر شكم آن و حرصش وابسته است 

حرص امپرياليستها درچپاول وغارت توده ها حد ومرزي نمي شناسد ، هرقدر به آامش بيشتر فرو 
  " ! آم است ، بيشتر بينداز " بريزي باز مي گويد  

  سراب  پارلمانتاريزم
  

ازمدتي باين طرف براي حل مسئله سياسي  آنوني آشور ، يعني ازبين بردن جنگ هاي داخلي 
ثبات ، بروجود آمدن يك نظام  دلخواه مردم آه        آنوني ، برقرار صلح بوجود آمدن يك نظام با 

سروصداهاي براه انداخته همه مردم درتعيين سرنوشت خويش حصه داشته باشند ، " آزادانه " 
  . شده است 

حزب اسالمي گلب الدينبا شرط وشروط اسالمي روي انتخابات عمومي  موجوديت آل نظام 
  .پارلماني اسالمي اصرار دارد 

آنهاي آه   .برلويه جرگه  وبرقراري نظام پارلماني اسالمي تاآيد مينمايند "  ميانه روها " اآثريت 
اصرار داشتند  ، چنين  شورائي را داير واز بطن  آن يك پارلمان   " حل وعقد " برشوراي اهل 

  .موقت دوصد نفري را براي  دوسال انتخاب نموده اند 
موافقت داشت ، با به رسميت "  حل وعقد " نيز آه با شوراي  اهل " جنبش ملي اسالمي " 

لماني  ايكه فقط احزاب شناختن حكومت رباني  ، خواهان يك نظام  پارلماني مي باشد ؛ نظام پار
  .اسالمي  حق شرآت  درآن را داشته باشند 

" عادالنه "درپهلوي اين جناحها ، هستند دسته هاي ديگري  آه آنها هم روي  انتخابات عمومي  
فرق اين دسته دومي بادسته هاي بخش اول  دراين است آه  ، دسته . ونظام پارلماني تكيه مينمايند 

و مداخله فعال اين موسسه " ملل متحد "ري انتخابات تحت نظر قواي صلح دومي  خواستار برگزا
اجتماعي آشور وتشخيص  –ولي دراسالمي  بودن نظام سياسي . در قضيه افغانستان  مي باشند 
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بعبارت ديگر تمام . اسالمي آن وانفاذ قانون اسالم  بر حيات جامعه با دسته اول اختالفي ندارند 
نيز خواستار يك دولت اسالمي اند ؛ دولتي آه به هيچ صورت درآن  احزاب جناح هاي  دسته دوم 

  .غير اسالمي اجازه فعاليت را نمي داشته باشند 
پارلمان ها  وانتخابات عمومي ، با مادرين بحث مختصرخواهيم آوشيد تا با تجزيه وتحليل ماهيت 
اني  د رجامعه طبقاتي ولوازطريق استناد به شواهدتاريخي  نشان دهيم آه موجوديت يك نظام  پارلم

اجتماعي   –برگزاري انتخابات عمومي بوجود آيد بهيچ صورت نمي تواند معضالت سياسي 
  .آشوررا به نفع توده هاي ميليوني زحمتكش تحت ستم حل نمايد 

شديدي  بين نيروهاي ارتجاعي  رقيب مي باشد ، درشرايط آنوني  آه آشوردرگير جنگ داخلي 
اري انتخابات ناممكن است وثانيا درصورت برگزاري نتايج آنرا جناح مغلوب  هانند اوال بر گز

  . نخواهد پذيرفت " حل وعقد " نتايج شوراي 
درچنين حالتي  چانس ورود ظاهرخان به افغانستان فقط مي تواند از يك طريق ممكن باشد وآن  

ويا آشورهاي اسالمي وارد " حد ملل مت" اينكه ظاهرخان  سوار بر ميله هاي تانك قواي صلح ، 
  .افغانستان شده وجنگ را عليه نيروهاي مخالف خودتاسرنگوني آامل آنها به پيش برد 

وجوددارد يا خير ، هنوززودخواهدبود تا "ملل متحد "آيا چنين پالني بصورت عاجل درآجنداي  
هر خان الزم دارد  چنين فورموله  اي  ، باز ظاحتي بفرض تحقق . پيرامون  آن حرفي زده شود

تاسال ها جنگ داخلي راادامه دهد ، وتوده هاي زحمتكش بخاطر تحقق مقاصد ارتجاعي دسته هاي 
مختلف  ودرآخرين تحليل تحقق واستقرارحاآميت يك بخش آن ها خود را به گوشت  دم توپ منافع  

  .آنها تبديل نمايند 
وجه برخوردنادرست آن افراد وگروه ديگر اين بحث ما د ررابطه به همين موضوع ،  متنكته 

هائي مي باشد آه با وجود مواضع وعملكرد هاي بغايت انحرافي  وارتجاعي شان  ، هنوز هم در 
آنها .مجالس خاصي حاضرنيستنددست ازادعا هاي آمونيستي و مائوتسه دون انديشه بودن بردارند 

  ! خوش دارند تا خود را ناجي تود ه ها جا زنند 
ين آقايون  چه در لفظ  وچه درعمل  چنين وانمود ساخته اند آه گويا يكي از اشتباهات برخي از هم

گويا ! مي باشد  هماناشرآت نكردن آن در مبارزات پارلماني وتحريم  پارلمانتاريزم"  م .ج .س " 
  ؟!همين موضع گيري نا درست سازمان باعث شكست آن شده وتجريدش را درجامعه باعث گرديد

باصطالح دموآراتيك  ، افشاء نقش ارتجاعي ث درعين نشاندادن ماهيت جوامع مادرين بح
 ها ، اين موضوع  را نيز زوشن خواهيم نمود آه آدام موضعگيري" پارلمان "و" آزاد " انتخابات 

بنا ناگزير بايدبراي ارايه جوابي دندان شكن  به اين .باعث تجريدازتوده ها ميگرددنا درست بوده و
هاي خود را درزمينه هاي مختلف با ارايه شواهد ومثالهائي از تجارب دردست داشته  ادعا ، بحث

  .ازخوداين آقايون به پيش بريم 
  

  قضات كيانند وچه تفاوتي بين 
   :حرف وعمل آنھا وجوددارد 

  
 - بسياري از روشنفكران ديروزي آشورما منجمله آنهائيكه ادعاي شعله اي بودن نيزداشته اند

 - وجريان  دموآراتيك نوين بر مي گردد" م .ج . س " بق فعاليت مبارزاتي شان به قضاتيكه سوا
اعم از سه جهاني ها ، سنتريست ها ، خوجه ايست ها وطرفداران جمهوري اسالمي ، باوجوداينكه 

؟  به رويت واقعيت ! همين حاال نيز بد شان نمي آيد تا در مجالس خصوصي شعله اي خوانده شوند 
سال گذشته ، بين حرفها و عملكرد هاي مشخص شان ورطه عميقي وجود داشته  14 ها وحقايق 
  : است، مثال 
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ورت پيشبرد مبارزه ملي و آزاديبخش تقريبا تمام اين افراد وگروهها با وجودصحبت ازضر)  1
عليه سوسيال امپرياليزم شوروي ، هيچگاهي  در عمل بصورت جدي واصولي درين مسيرحرآت 

عمدتازيرنام احترامبه عقايدوآراءعمومي مردم وجلب حمايت آنها  ، دنباله روي خود  آنها.نكردند 
  .را از ارتجاع  اسالمي وعقايد ونظريات  عقب مانده توجيه نمودند

بعضي ازاين دسته ها در شرايط خاص  ديگروقتي تحت فشاراحزاب اسالمي قرار گرفتند ، 
حمايت آنها را فراموش نموده ، همكاري باقواي  ديگراحترام به عقايدوآراء عمومي  مردم وجلب

توجيه  نموده ، هيچ "اخوان " اشغالگر ودولت  دست نشانده ويرا زير نام بهتر بودن آنها از 
  ! پشيماني وخجالتي  ازاين جنايت وخيانت برجبين شان ظاهر نشد 

نفع "ائي به بعضي ها مثل ساووئي  ها مجبوريت هاي اقتصادي خانواده هايشان،واستفاده ه
نجيب وتشويق قوماندان هاي باصطالح "خاد"را بهانه آورده حتيازهمكاري با " رفقا"و"انقالب

؟ وبه  اينترتيب نشان دادند آه ! هوادار شان به همكاري با اين  دستگاه  منفوروبدنام اباء نورزيدند 
لت دست نشانده اش چگونه برضرورت پيش برد  مبارزه ملي وآزاديبخش  عليه قواي اشغالگر ودو

  ! تاآيد مينمايند 
ازضرورت مبارزه ضد امپرياليستي وخنثي نمودن توطئه هاي امپرياليزم غرب ، ارتجاع ) 2

يكي از شاخه " گروه گاسكيت " منطقه و عرب حرفهائي  زده شد ، ولي درعمل از يك طرف  با 
ا واضالع متحده را بي  تماس برقرار نمودند، وازطرف ديگرسراسر اروپ. جي . هاي  آي 

  .درنورديدندوازتماس با دولت ها ي بدنامي چون پينوجيت خودداري نكردند 
ازتماس گيري با سفارت چين گرفته  تا شتافتن به دربارخاقان هاي چيني ، ما يه افتخار شانبود 

  .وبار بار ميكوشيدند تا با تماس گيريهاي شان تفقدآنها را جلب  نمايند 
با جنرال ضياء وجلب حمايت حلقات ارتجاعي ، سوسيال دموآرات ها وغيره  هكذا ازتماس گيري

به اين ترتيب . هراسي نداشتند وتمام اين اقدامات را زمينه ساز پيشرفت آار وبارخود مي دانستند 
ماهيت ضد امپرياليستي ضد ارتجاعي وضدوابستگي خود به اجانب را به نمايش "بهتري "به وجه

  ؟ ! گذاشتند 
ضرورت مبارزه با ارتجاع داخلي به صورت عمومي حرف  ميزدند وخواهان تغييراتي  در از) 3

جامعه بنفع توده هاي زحمتكش  مي شدند ، ولي  درعمل هميشه دررآاب  حضرت ، پير، مولوي 
با وجودحساسيت . محمد نبي ، احمد شاه مسعود، قوماندان عبدالحق ،آزادبيك شمشير مي زدند 

  .ورزيده اندوي نيزمضايقه نمي گلب الدين، ازهمكاري وخوش خدمتي بزب اسالهايشان درمقابل ح
  ؟!اينست ماهيت قضات ما وچگونگي موضع گيري هاي شان درعمل درجهت منافع انقالب ومردم

به اين ترتيب اين  ما نيستيم آه آنها را از صف نيروهاي انقالبي رانده باشيم ،بلكه خوداين آقايون 
شانراازصف نيروهاي انقالبي ،  ملي ، دموآرات ومائوئيست اعالن  اند آه خود، خروج

  .وخودرادرخدمت نيروهاي ارتجاعي قرار داده اند 
وقتي اين قضات جايگاه خود رادرصف مقابل ما ومردم زحمتكش وتحت ستم تعيين  نمايند ،چرا 

حت حاآميت نداشته باشند  براي ايجاد يك  جامعه پارلماني وبرقراري صلح ارتجاعي تحق 
چرا تقالء  شان اين نباشد آه با استفاده از عفو عمومي مرتجعين . مرتجعين مبارزه وتالش  نمايند 

وخزيدن  زير درفش اسالم خواهي براي خود موقعيتي در نظام  ارتجاعي آنوني بدست آورند، وبا 
را از گذشته شان  در مورد پارلمانتاريزم ، ندامت خود" م .ج .س " انتقاد از موضعگيري اصولي 

  به نمايش نگذارند ؟؟
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  نظام ھاي بورژوا دموكراتيك و
  :اعتقادات شان به دموكراسي 

  
بورژوازي نوخواسته هنوز مواضع ترقي خواهانه داشت وبه شدت عليه نظام ازهمان آوانيكه 

ها  آه درآن تمام مردم"  آزاد " فيودالي مبارزه مي نمود ، به هيچ صورت طرفدار انتخابات 
  .چه رسد به اينكه زنها نيز حق شرآت در انتخابات را داشته باشند . شرآت نمايند ، نبود 

دوك ها بر موجوديت دارائي و امتيازات معين بورژوازي نوخاسته نيز همانند فيودال ها و
  . اجتماعي براي افراد ، اصرار داشتند و سالهاي متمادي نيز بر آن عمل نمودند 

جوان شروع به مبارزه عليه اين بي عدالتي  نمود و فكر مي آرد بايد با بدست وقتي طبقه آارگر
آوردن چنين حقي مي تواند بر سرنوشت خويش حاآم گردد، به مخالفت سرسختانه بورژوازي 

چنانچه جنبش چارتيست ها ي انگلستان با وجود قرباني ها  وشكست هاي بي شماري . مقابل شد 
  .نتوانست به چنين حقي دست يابد  طي مبارزه هفتاد ساله خود

اروپا ، نه تنها دريك  1840از اين گذشته بورژوازي بزدل و خيانت پيشه براي سرآوب انقالب 
جيح داد در آشور ، بلكه درتمام آن آشورهاي اروپائي آه دامنه انقالب به آنها آشانيده شده بود ، تر

  . تاده شود تا درپهلوي پرولتاريا پهلوي فيودال ها ، دوك ها ، شهزادگان و سلطنت ايس
وسرآوب  1871درما حرفي از چگونگي برخورد جنايت آارانه بورژوازي عليه آمون پاريس 

زيرا اين دو خيزش تود ه اي .  به ميان نمي آوريم  1920و 1919انقالبات مجارستان و آلمان در 
ي خواستند دولت امپرياليستي و آارگري از راه برپائي قيام وپيشبرد انقالب قهري و مسلحانه م

  . آلمان و رژيم خونخوار مجارستاني را سرنگون نمايند 
موسوليني ها و امپراطوري جاپان طي سالهاي اما حق داريم خاطر نشان سازيم آه هيتلري ها ، 

تا شكست جنگ جهاني  دوم با وجود قبول نظام پارلماني و موجوديت پارلمان ها در آن  1937
ها هيچ ارزشي به آراء مردم و نمايندگان آنها ندادند ، بلكه  براي جلوگيري از فعاليت آشورها نه تن

احزاب وسازمانهاي مخالف شان ، اين احزاب را غير قانوني اعالم نموده وبراي جلوگيري از 
  . ورزيدند نه ردن آوره هاي آدم سوزي نيز اباء برپائي انقالب در درون آشورهاي شان از برپا آ

فاشيستي ضه برما خرده گيرند آه چنين اقداماتي متعلق به نظام هاي صورت معتر اگربه
آشورهاي سرمايه داري بوده اند ، نه آشور هاي سرمايه داري دموآراتيك ، ماحاضريم نه تنها به 

اياالت متحده آمريكا اشاره " دموآراسي " در آشور  سرآوب مبارزات سياهان دردهه شصت 
م اين گونه برخورد را تا سرآوب خشن مبارزات توده هاي آمريكايي در سال نمائيم ، بلكه تداو

  . عيسوي در لوس آنجلس نيز مثال بياوريم گذشته 
پس اگر حكومت بيسمارك در زمان حيات انگليس قانون لغو حقوق دموآراتيك آارگران آلماني را 

ويا شوروي ها قواي شان را از  قواي خود را بيرون مي آشد، با اينكه امريكا از ويتنام مي گيرد 
افغانستان فرا مي خوانند ،  بهيچ صورت معنايش احترام به حقوق توده ها وملل تحت ستم نيست ، 

  .بلكه نمايشي از قدرت تود ه ها و استيصال  امپرياليزم وارتجاع را بازگو مي نمايد 
ت از نيت نيك امپرياليست در اضالع متحده آمريكا ، بهيچ صورمنع خريد وفروش برده هاي سياه 

اگر آنها مي توانستند به اين جنايت خويش تداوم بخشند ، به هيچ صورت . ها ناشي نشده است 
  . دست برنمي داشتند " تجارت سود آور " ازين 

دراين آشور  . يعني به انگلستان امپرياليست مراجعه نمائيم "  دموآراتيك" بيائيد به آشور ديگر
ها نمي باشد ، بلكه با وحشيانه ها حاضر به قبول حق تعيين سرنوشت ايرلندي طبقه حاآمه نه تن

بان تر از مادر وقتي به عجيب تر اينكه اين دايه مهر. ترين وجهي عليه آنها برخورد مي نمايد 
خاطرتخطي از حقوق بشر در آشورهاي ديگر مثل عراق ، ايران و غيره اشك تمساح مي ريزد، 
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سراء جنبش آزاديبخش ايرلندي ،  مانند يك زنداني سياسي برخورد نموده  خودش حاضر نيست به ا
  . وحقوق سياسي آنها را به رسميت شناسد 

جنگ جنايت آارانه امپرياليستي در خليج ، تشويق جنايات  در جنگ هاي فعلي بالكان  ، مداخله 
امپرياليست ها از امپرياليستي در سومالي  ، حمايت آشكا راز جنايات اسرائيل و چشم پوشي 

در باره حقوق حقه  فلسطيني ها ،  همه " ملل متحد" تخطي اين آشور از قطعنامه هاي منشور 
بوده واعتقادات غربي  حكايت گر چگونگي واقعيت نظام دموآراتيك حاآم بر آشورهاي

  .نشان مي دهد " دموآراسي " امپرياليست ها را بر
خابات تان" را به واقعيت پارلمان ها وچگونگي محتواي  حال مي آوشيم توجه خوانندگان اين مبحث

جلب و به آنها نشان دهيم آه چگونه غربزده ها ي ما توده ها را به اميد دستيابي به آب به " آزاد 
  .سوي سراب مي آشانند 

نيست مگرمجمع قانون گذاري  و تصويب قوانين ارتجاعي به نفع طبقه پارلمان دراساس هيچ چيز 
نظام پارلماني  برعالوه آشورهاي امپرياليستي ، در . ايش گر چهره آريه استبداد حاآمه وآر

نيز به چشم مي خورد ،  ولي در همه آشورها با تفاوت هاي   بعضي آشورهاي  تحت سلطه 
هر پارلمان در  جزوي وظايفي  جز آنچه فوقا بيان داشتيم ندارد و نمي تواند داشته باشد ،  زيرا

گويا اآثرا از طريق انتخابات آزاد به معرض وجود ميآيد طبق مقررات و قوانين حال تشكيل  آه 
 فعاليتهاي خود را به پيش مي برد؛ از پيش مدون شده نظام حاآم بر جامعه تشكيل شده وبراساس آن

ليدي و ريشه اي خالف ارزشهاي تعيين شده  ومدون يچ پارلماني نمي تواند به صورت آيعني ه
  : زيرا . حاآمه مقرر نموده عمل نمايد و نه چنين مي آند  قانوني آه طبقه

اين نمايندگان در اآثريت  قريب به اتفاق خود ، حافظ نظام حاآم بر جامعه بوده ،  ونماينده  – 1
گان شان مي باشند آه درقالب احزاب معيني مثل حزب دموآرات ، جمهوري خواه ، محافظه آار، 

با برنامه هاي امپرياليستي و "  آمونيست " سياليست وحتي آارگر ، سوسيال دموآرات ،  سو
احزاب و گروه هاي شان وبصورت آلي  ريفورميستي پيوسته  در صدد تحميق تود ه ها به نفع 

  .نظام حاآم بر جامعه مي باشند 
توده هاي ميليوني نه تنها در دوران سرمايه داري رقابت آزاد تا آنجا آه حق داشتند در  - 2

آه هيچ مانعي درراه استعمال راي شان ديده  ت شرآت نمايند ، بلكه در دوران امپرياليزم نيزانتخابا
نمي شود ، فقط آنقدرحق دارند وتا آن حدودي مجازاند آه به اين يا آن بخشي ازجناح حاآمه غرض 

ين درواقع درنظام به اصطالح دموآراتيك پارلماني به توده هاصرفا ا.حكمروائي برخود راي دهند 
آه خود را آانديد نموده است ،  اختيار داده شده است آه بيكي از دسته هاي ارتجاعي وريفورميست

  . تا سرنوشت آنها را طي چند سال آتي به اختيار داشته باشد ، حق استعمال راي داشته باشد 
مخارج به دليل عقب ماندگي  سياس ي،  نفوذ احزاز ارتجاعي وريفورميست باالي توده ها وتحمل  

گزاف انتخاباتي  ، اگنوسيت ها ، ريفورميست ها  و ميلياردرهاي امپرياليست  مي توانند اآثرا 
را در آشورهاي سرمايه داري بخود اختصاص دهند ، در حاليكه قوانين  ، راي توده هاي عقبمانده 

آگاهي فيودال ها و مهره هاي دولت در آشورهاي تحت سلطه توانسته اند راي توده هاي فاقد 
در " دموآراتيك " و " آزاد " سياسي و طبقاتي را بخود اختصاص دهند ، ودرهرانتخابات نيمه 

نظم استبدادي فقط مرتجعين اآثريت قاطع آراء تود ه ها را با خود خواهند داشت ، آه نبايد يك 
  . برآن چشم پوشيده وآنرا نبيند نيروي انقالبي و مائوئيست 

داري در جوامع سرمايه " وآراء مخالف  تحمل عقايد" و " عت ديد وس" ، " سعه صدر "   – 3
اروپاي شرقي منجمله امروزي غرب در اساس از معقوليت غربي هاي امپرياليست در آشورهاي 

شوروي سابق به دليل وضعيت خاصي آه وجود دارد هنوز چندان احترامي به ارزش هاي 
اين . به ارزش هاي  دموآراسي منشاء نمي گيرد واعتقاد شان –دموآراتيك غربي ديده نمي شود 
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ناشي از سلطه جهاني و موقعيت برتر آنهاست ، ودر آنجاي آه اين موقعيت " دموآراتيك " نمايش 
وضع مقررات . برتر مورد سوال قرار گيرد ، بالفاصله چهره هاي حقيقي آنها عريان مي گردد 

 ن و يورش ارتش  آمريكا بر توده هاياضطراري در مورد گزارش جنگ خليج براي خبرنگارا
بي دفاع از لوس آنجلس مشت آوبنده اي بر دهن غرب گرايان و هواخواهان انتخابات آزاد ونظام 

  . پارلماني خواهد بود 
  

  : نظام پارلماني وكشور ھاي تحت سلطه 
  

در اين براي جلوگيري از اطناب آالم  وارائه  استدالل هاي براي بكرسي نشاندن بحث خودمان 
  : زمينه بهتر دانستيم با ارائه چند مثالي از برخي آشور ها منظور مان را بيان داريم 

وردار هندوستان آشوريست آه موجوديت نظام باصطالح دموآراتيك درآن از شهرت خاصي برخ
باصطالح مهد دموآراسي نه تنها از دراين . است وحتي لقب مهد دموآراسي  را نيز يدك مي آشد 

سال باين طرف فعاليت گروه هاي بنياد گرايي مثل سكها غير قانوني ميباشد ، حتي آوانيكه  چندين
اين آشور ازاوج دموآراسي درهندوستان حرافي ميكرد ،  جنبش مائوئيستي  اآمهطبقه ، ح

رادردهه  –درايالت بنگال غربي نزديك شهر دارجلنگ موقعيت دارد الباري ناگز –ناگزالباري 
بري چارومازومدار ، دهقانان پابرهنه براه انداخته بودند ، بخاك وخون آشيدند ، شصت آه به ره

آانگرس بلكه توسط طرفداران رويزيونيست هاي وهزار ها دهقان پابرهنه نه تنها توسط دارودسته 
شوروي آه اداره اياالت بنگال را در دست داشتند بصورت دست جمعي تير باران و جاده ها از 

  . ن شد خون شان رنگي
مردم آشمير به جرم مبارزات استقالل طلبانه شان از " مهد دموآراسي " همين حاال دراين آشور 

نه تنها به سكها ي پنجاب حق خود مختاري وايجاد . جانب ارتش هند بيرحمانه سرآوب مي شوند 
پيش يك دولت خالص سكها داده نمي شود ، بلكه حقوق اقليت هاي ديگر نيز همه روزه بيش از 

  . مورد تهديد قرار مي گيرد 
رايج است و ميليونها انسان هيچ سرپناهي ندارند ، در آنار جاده ها " آاستي " هنوز درهند نظام 

تولد مي شوند ، در همانجا بزرگ مي شوند و بعد بدون هيچ سروصداي جان ميدهند ولي هميشه 
آاست پائيني جامعه يعني ده هند منجمله انتخابات پارلماني به موقع برگزار مي شود و ميليون ها تو

گاهي آانگرس ها وگاهي جانتاپارتي راي بيشتر مي . ها هم پاي صندوق راي مي شتابند " نجس " 
  . گيرند و بيشترين آرسي ها باين دو متعلق مي گردد 

وقتي منافعش مورد تهديد جزئي اي قرار گيرد ويا چنين خطري مشهود " دموآرات " اين دولت 
  ) 16(شماره  ممانعت از پخش . ، حتي ازاشاعه و پخش اخبار ومجالت نيز ممانعت مي نمايد  شود

دليل دولت هنددر .  نمونه روشني ازاين واقعيت مي باشد  1370در سال " جهاني براي فتح " 
ممانعت از بخش اين مجله آه بيشترين  مضامين  وي به تقبيح جنگ تجاوزگرانه تحت رهبري 

به روابط دوستانه هند با " ه  عراق اختصاص داشت ، اين بود آه گويا مجله  مدآور  آمريكا علي
  "  ! ! ساير آشورهاي لطمه مي زند 

درچيلي آه با راي مردم انتخاب شده بود ، "  مترقي و ضد امپرياليست " اگر ديروز سلوادور آلنده 
گرديد ، امروز جبهه آزاديبخش سرنگون " سيا "  توسط ارتش به رهبري  پينوچت و تحت هدايات 

مورد سرآوب اسالمي در الجزاير آه يك جبهه بنياد گراي ارتجاعي است حتي قبل از قدرت گيري 
به اين ترتيب موقعي آه منافع . قرار مي گيرد و پيروزي انتخاباتي اش ناديده گرفته مي شود 
روزي انتخاباتي و پارلماني يك امپرياليستها و نظاميان  پر قدرت الجزايري ايجاب نمود، حتي پي

  .ارتجاعي بنياد گرا نيز ناديده گرفته شد نيروي
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درين آشور نيز نظام پارلماني اسالمي متشكل از . بد نيست اگر به ايران  اسالمي توجه نمائيم  
توده هاي عوام تحت تاثير . وجود دارد " مستضعفين " آخوند هاي  متدين ، خداترس و طرفدار 

وند ها و جنايات گذشته رژيم  پهلوي چنين تصور مي نمودند آه  حال با برقراري رژيم تبليغات آخ
اسالمي  ديگر واقعا در سرنوشت شان تغيير ي بوجود مي آيد و اين فرشتگان وامامان  ، به آنها 

ولي گذشت زمان نشان داد آه اين . عدل ، انصاف ، برادري وبرابري به ارمغان مي آورند  
وعدالت   خدا هيچ فرقي  از خانواده پهلوي وارتجاع سابق ندارند ؛  برادري ، برابري فرستادگان 

  .براي اين ها نيز مفاهيم طبقاتي  دارد ودرخدمت خاصان وبزرگان قرار دارد نه عوام الناس
  : بيائيد به مسئله انتخابات  ونظام پارلماني رايج درافغانستان  توجهي ولو گذرا نمائيم 

مسئله مراجعه به آراء مردم در افغانستان از طريق جلب بزرگان اقوام  وقبايل از اولين بار 
لويه " اطراف واآناف آشور ودعوت عده اي ازعلماء ديني ومنورين  شهر آابل براي برگزاري 

  .در زمان امان اهللا خان شروع شد"  جرگه 
ير غالم محمد غبار نيز درلويه جرگه مشهور پغمان روشنفكراني چون  عبدالرحمن لودين  و م

  . قيادت اين لويه جرگه  را برعهده داشت "  مترقي " حضور داشتند ، وشاه امان اهللا 
صحبت وتصاميمي اتخاذ مي شد ،  از درين لويه جرگه آه بايد بر سرنوشت آشور و تود ه ها  

  : آشور تازه به استقالل رسيده سفارش شد آه "  مترقي " جانب پادشاه 
ه  ايكه  پيشنهاد و سفارشي داشته باشد آنرا بصورت تحريري به رئيس جلسه هرنمايند - 1

بسپارد ورئيس جلسه حق دارد از بين اين پيشنهاد ها و سفارش ها آنچه را مي پسندد ، 
در شرايط آن روزي آه تعداد باسواد آشور ما از تعداد انگشتان تجاوز نمي . قرائت نمايد 

هد آه حيثيت  لويه جرگه ها حتي نزد شاهي مثل امان اهللا آرد ،  چنين فرماني نشان مي د
  .            ز چه منزلتي بر خوردار بوده استا

امان اهللا خان درعين حاليكه مي خواست منحيث شاه آشور غير مسئول شناخته شود،  - 2
وقتي . نمايد اصرار داشت تا پست صدارت  وبرخي مقامات مهم ديگر را نيز خود اداره 

قضي مورد انتقاد عبدالرحمن لودين  قرار گرفت ، نامبرده مجبور شد  تا از پست چنين تنا
 . رياست بلديه استعفا وبعدا زنداني شود 

همين شاه امان اهللا با قوانين ارتجاعي ، مثل نكاح دختر نابالغ و تعدد زوجات  1927درلويه جرگه  
آنها واگذار نمود وحتي خودش عمال در ب و اختياراتي را آه قبال از مال ها گرفته بود ، دوباره

طبق " ؟ تا نشان دهد مطابق شرع و! اواخر روزهاي  سلطنت زن دومي را به عقد نكاح درآورد  
ولي هيچ آوششي  در جهت اصالحات اجتماعي به نفع . عمل مي نمايد " خواسته هاي ملت 

نزد امان اهللا چنان قرب  در"  لويه جرگه " وقتي . دهقانان وساير زحمتكشان به عمل نياورد
ظاهرخاني ، ببرآي و نجيبي ومنزلتي داشته باشد  ازروي آن ميتوان لويه جرگه هاي نادرخاني ، 

  .را بوجه بهتري درك  نمود 
اما  در مورد پارلمان  ها و انتخابات پارلماني آه ظاهرا حيثيت وقانونيت آن دلكش تر از لويه 

اريخي آشور ما نشان مي دهد آه ، سگ زرد برادر شغال جرگه ها مي باشد  ، بازهم حقايق ت
درين مورد به چهار نمونه از پارلمان هاي بوجود  . است و بين اين دو فرق فاحشي وجود ندارد 

  : آمده  در آشور اشاره مي نمائيم 
 ، اين انتخابات  يك گام آزمايشي ونمايشي بود  ودر 1327انتخابات  دوره هفتم شورا در سال  – 1

تحت شرايط خاص بين المللي و اختالفات  درون خانواده طالئي  بعد از برآناري سردارمحمد 
ترس ارتجاع .  هاشم  و روي آار آمدن سردارشاه محمود ، صرفا در شهر آابل بر گذار گرديد 

دموآراتيك آهن  واختالفات دربار مانع   -نيمه استعماري از رشد مبارزات بورژوا -فئودالي  
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دوره هشتم زنداني شدند و با زنداني شدن آنها  آن شد و بعضي از وآالء در جريان انتخابات  تداوم
  .عمر دوره دموآراسي شاه  محمود خاني به پايان رسيد 

دوره دوم مبارزات پارلماني با استعفاي  سردار محمد داود و آغاز حكومت موقت داآتر محمد  - 2
  .يوسف شروع  مي شود 

ون هاي مخالف حكومت،ازببرك تا حفيظ اهللا امين،ازعبدالرئوف بينوا تا معصومه هيچيك از فراآسي
حرفي  در مورد ضرورت سرنگوني  13و 12عصمتي،رفقا وهواداران شان طي دودوره پارلمان،

رويزيونيست هاي خلقي ( " چپ ترين آنها . "نيمه استعماري به زبان نه راندند –نظام نيمه فئودالي
اهان تقويت سكتوردولتي ودولت نيمه استعماري وابسته به شوروي بودند آه صرفا خو) و پرچمي

  . درآن بورژوازي بيروآرات بتواند نسبت به فئودالها دست برترداشته باشد 
درحاليكه جناح ديگر  خواهان حفظ برتري فئودالها ، رشد و تقويت بازار آزاد و توسعه  صنايع 

  .را در پارلمان فئودالها وشاه پرستان تشكيل مي دادند جناح اصلي و نيرومند .  خصوص بودند 
درطي سالهاي آه  بازار وآيل بازي گرم بود،  توده ها هرچهار سالي يكبار اگر نامزد هاي وآالت 
 پلوي نداده باشند  ، يا با چند صد افغاني راي شان را نخريده باشند ، چيزي ديگري نصيب  نشدند ،

قحطي ها خانواده ها . جامعه آم شد و نه هم ستم ارباب ها بر دهاقين نه بحران هاي اقتصادي  از 
را به آام مرگ مي بردند  ، پدران فرزندان خود را مي فروختند ، ما دران براي  تهيه لقمه ناني 
تن خود را در اختيار اوباشها واراذل قرار مي دادند ، ولي وآال منتخب مردم مصروف عياشي 

  . ي قحطي پارلمان قادر به تصويب يك قطعنامه وپيامي درين مورد نشد در طول سالها. بودند 
  .  1357ثور  7پارلمان هاي برگزار شده  بعد از آودتاي منحوس  - 3

وظيفه اينها نيز آوبيدن . اين پارلمان  ها نيز هيچ صفت بهتري از پارلمان هاي سلف خود نداشتند 
ود آه از جانب دولت دست نشانده و قواي متجاوز مهرهاي تائيدي بر جنايات، چپاول و تاراجي ب

  . صورت مي گرفت 
آه ازبطن شوراي  اهل اين پارلمان . ثوري رسيده است  8حال نوبت به پارلمان  دوصد نفره  – 4
تقريبا يكهزار نفره انتخاب شده است ، ملعبه اي در دست شوراي نظار ، رباني "  حل وعقد " 

ي بر بد بختي هاي مردم تا هنوز جز تائيد جنايت حكومت رباني  وسياف بوده ودرعين نظاره گر
  . آاري نداشته است  ونمي تواند هم داشته باشد 

جز قانونيت  بخشيدن به  پارلمان  ها آه دراساس هدفي :  به اين ترتيب با صراحت مي توان گفت 
ستمگران  وحمايت ازآنها  نظام حاآم بر جامعه ندارند ،  نقش اصلي آنها  آرايش و پااليش استبداد

در آشورما حتي  اپوزيسيون هاي پارلماني  نيز آاري جز مدح  مقامات باالئي و . مي باشد 
نقش اپوزيسيون در پيشبرد مبارزات ريفورميستي  وآوشش . چاپلوسي در بار وامراء نداشته اند 

  .و پوچ  بوده است تقريبا هيچدر جهت  بهبود وضع سياسي واجتماعي آشور وتوده هاي زحمتكش 
نكته قابل تذآر ديگر اينست آه بر خالف دوران  ممانعت بورژوازي  از شرآت پرولتاريا در 
انتخابات و سرآوب جنبش چارتيست ها  ، در شرايط ووضعيت فعلي ،  امپرياليست ها و مرتجعين 

جتماعي قلباء راضي وخوشحال  خواهند بود تا رژيم شان از طريق شرآت مجموع بخش هاي  ا
تجارب براي بورژوازي  اين را آموزانده است آه هر قدر احزاب . بيشتر مورد تائيد قرار گيرد 

مخالف را ديكال  بخصوص آمونيست ها  در مبارزات قانوني منجمله مبارزات پارلماني در گير 
وند تا اين ازينرو آنها خوشحال مي ش . شوند بهمان اندازه  در فرجام امپرياليست ها نفع مي برند 

احزاب استفاده از مبارزه قانوني را تا سطح مبارزات پارلمانتاريستي  منحيث عمده ترين راه تغيير 
  . جامعه ارتقاء دهند 

تاريخ نشان داد آه تمايل به اين قانون گرائي نه تنها  در آشورهاي سرمايداري ، احزاب آمونيست 
هائي به احزابي درخدمت امپرياليزم تبديل را به احزاب رويزيونيست وريفورميست ودر تحلي ن
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يا به دنباله رو رويزيونيست هاي  نمود، بلكه درآشورهاي تحت سلطه نيزاحزاب قانونگرا
خروشچفي وسه جهاني تبديل شدند ، يا اينكه درمواقع حساس وسرنوشت ساز، مثل حزب 

  .ارشدندآمونيست اندونيزيا خود را خلع سالح شده  درمقابل دشمن ديدند وتاورم
براساس درس آموزي ازاين چنين تجارب تلخ وبرطرف ساختن برخي جنبه هاي تيوريك مبهم 

مائوئيزم قاطعانه  –لنينيزم  –واغتشاش آفرين آموزش هاي تيوريك گذشته بود آه خط مارآسيزم 
رشد و پيشروي يك حزب مائوئيست را نمي توان از طريق شرآت : براين موضع اصرار نمود آه 

  .جز تائيد نظام  حاآم استبدادي نمي باشد، تامين نمودارتجاعي آه دراساس حرآتي  هايلمان درپار
درحاليكه ديدگاه اآنوميستي و بورژواليبرالي با طرز تفكر  مائوئيستي  مخالفت ورزيده  بخاطر 
اصرار بر منافع  طبقاتي اش و خوش خدمتي به ارتجاع براي  برپائي  وبوجود آمدن يك چنين 

  . م پارلماني آب دهانش مي ريزد نظا
باوجود اينكه  نظام پارلماني هيچ دردمردم ما را درمان نكرده ونمي آند ، ولي غرب زده هاي 
آشورما ازآن روبرآن اصرارميورزند آه درآن مي توان بعنوان اپوزيسيون باقي مانده ، هم معاش 

  . وخواهشات روشنفكرانه خود را آب داد بلند باالئي گرفته وهم برخي  برنامه هاي دولت را انتقاد 
خواب شرآت در "  رفقاي نيمه راه " ولي صد افسوس آه ديگر دوران  اين چنين پارلمان ها آه 

رژيم  اسالمي بهيچ صورت اجازه نخواهد داد افرادي آه ! !  آنرا مي بينند ، سپري شده اند 
  .سالمي داشته باشند اسالمي نداشته باشند ، جائي در پارلمان ا تصديق نامه 

درمملكتي آه تمام گروهها ودسته هاي سياسي ارتجاعي  جز با زبان تفنگ  حرف نمي زنند تزرع 
ئيستي درمورد مزيت پارلمان  وانتخابات عمومي نه تنها تعداد قربانيان روي " آاپو " وموعظه 

ها ه هر چه بيشتر تود  جاده ها را افزايش خواهد داد ، بلكه به تحكيم موقعيت  ارتجاع و تحميق
  . آمك نيز خواهد نمود 

  .طرفداران اآنوميست وبورژواليبرال انتخابات وپارلمان رادرآشورماميتوان به دودسته تفكيك نمود
گروه ها وافرادي اند آه بيشتر تمايالت  بورژوائي دارند ، آه مي شود آنها  را نمايندگان  دسته اول

  . ها " افغان ملتي " ند مثل بورژوازي ملي مليتهاي مختلف خوا
برخي افراد ودسته هائي ازين گروه با . دسته دوم ، بسياري ازمنحرفين  سابقا شعله اي مي باشند 

وجود حمل رياآارانه علم انديشه  مائوتسه دون  با خزيدن زير جل  اين يا آن تنظيم اسالمي  و 
در  1348و  47اي تظاهرات سالهاي  رشيد دوستم ، هنوز هم روياه" جنبش اسالمي " همكاري با 

د وحتي بعضي ازآنها ذهن شان  جا داشته و آرزوي بازگشت به آن دوره را  درسر مي پرورانن
به سراغ شان آمد اين بار فرصت را ازدست نمي  "به خير" آرزو مي نمايند اگر آن دوران دوباره 

به مدح وثناي " ببرك صاحب " همانند "  م . ج . س " دهند وبا پشت پازدن به چپ روي هاي 
   !!ظاهر خان يا خان ديگري خواهند پرداخت ،  تا بتوانند در جامعه  مطرح ونيروئي بهم زنند ؟؟

  
  علل گمراھي ھا  وارتداد پارلمانتاريستي

  :  "رفقاي نيمه راه " 
  

صرفا در شهر اشاره نموديم  آه اولين با رانتخابات پارلماني در آشور ما آنهم  قبال به اين موضوع
همين دوره پارلمان هفتم به دليل شرآت عبدالرحمن محمودي .برگزار شده بود 1327آابل در

دموآراتيك آهن بودند، دربين جنبش چپ  –وبرخي مبارزين ديگر آه خواهان تحوالت بورژوا 
ه در ارزيابي از فعاليت هاي مبارزاتي ايك" م . ج . س " اما موضع گيري وبرخورد .شهرت يافت 

  . توسط عبدالرحمن محمودي  در دوره هفتم شورا به پيش برده شده بود،داراي نواقص جدي بود 
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اين نيست آه عبدالرحمن محمودي  به مارآسيزم آشنائي پيدا نكرد  درعين حال  ما اين نكته بحث 
داراي را نيز مي پذيريم  آه فعاليت هاي وي  در آن مقطع زماني  عليه نظام حاآم وسلطنت مطلقه  

" م.ج.س" جنبه هاي مثبت وتائيدي اي نيز بوده است ، ولي باوجود  تمام اين واقعيت ها ، رهبري
حق نداشت بر فعاليت عمدتا قانون گرائي وپارلمانتاريستي عبدالرحمن محمودي انتقاد نكند  وحرفي 

  .يان نياوردبم" نداي خلق " دموآراتيك  آهن وي به رؤيت  جريده  –هم درمورد برنامه بورژوا 
"  قدرت سياسي از لوله تفنگ بيرون مي آيد " روي شعار " م  . ج . س " باوجود تكيه اصولي 

درجهت  بيش ازحد الزم" م . ج . س " وبا وجود شرآت نكردن آن در مبارزات پارلماني ، 
را مبارزات قانوني وعلني منهمك شد ، در حاليكه مي توانست با برخورد اصولي بدوره هفتم شو

وفعاليت هاي عبدالرحمن محمودي ، بجاي مشغول شدن بيش از حد برفعاليت هاي اتحاديوي 
محصالن بخصوص در جهت قانوني ساختن آن ، بروي تشكيل يك حزب مخفي متشكل از رهبران 
حرفوي پافشاري نموده ، با پيشبرد آار وفعاليت جدي در بين آارگران و دهقانان فقير وتهيدست 

  . نها ، آار تدارك وبرپائي جنگ خلق به پيش مي برد وجلب حمايت آ
مي توانست به جنبه هاي قانون گرايي و پارلمانتاريستي فعاليت عبدالرحمن "  م . ج . س " اگر 

محمودي بر خورد انتقادي خالق نمايد مي توانست تناسب بين فعاليت علني ومخفي را بدرستي 
ويد به يك نشريه غير قانوني ومخفي مبادرت بورزد آه دريافته درعين داشتن جريده علني شعله جا

  .  زبان بي قيد وبند انقالب مي بود
منجمله تظاهرات  ، اعتصابات  و بيرون آشيدن "  م . ج . س " ما نمي گوئيم فعاليت هاي علني 

  . يك نشريه علني در شرايط آنروزي  آامال نادرست بودند 
ليت ها در آن شرايط ضروري بودند  ولي نه به قيمت زير پا ما براين عقيده ايم آه اين گونه فعا

  .گذاشتن خط اصولي وظيفه عمده ويا آم توجهي به آن 
انحرافات بعدي بوقوع پيوسته ، تداوم همان اشتباهات گذشته اند ،  هيچيك از دسته ها وگروه هاي 

هاي مثبت و منفي فعاليت  نتوانستند توجه عميق به بررسي جنبه" م . ج . س " بوجود آمده بعد از 
وبهمين . سازمان منجمله برخوردش به دوره هفتم شورا وفعاليت هاي عبدالرحمن محمودي بنمايند 

لحاظ است آه اشتباهات گذشته عميق شده وبعدا در فعاليت برخي ازآنها بيك سيستم آامل و منسجم 
  . انحرافي تبديل شد 

را عميق نموده وآنرا بيك سيستم انحرافي آامل "  م. ج . س " يكي از گروه هاي آه اشتباهات 
  . ارتقاء يافت " ساما " تبديل نمود گروه پس منظر مي باشد آه در تكاملش به 

شيده شده اين گروه آه انتقاداتش عليه سازمان با اتهامات شخصي وازموضع آوانتاريستي به پيش آ
ئوري جنگ خلق و حزب پيشآهنگ وبي اعتقادي به تبود ، بدليل عدم شناخت از شرايط آشور

واشتباهات آن ، رهبران دردوجهت منفي " م . ج . س " نكردن عوامل اصلي از هم پاشي  كودر
  . تكامل نمودند 

انجينير عثمان و مضطرب باختري ابتدا از مبارزه سياسي دست آشيدند ، ولي بعد از آودتاي هفت 
  . و عمال بومي آن تبديل شدند  ثور به افرادي در خدمت سوسيال امپرياليزم شوروي

را تشكيل دادند ،  از مالقات با سردار " ساما " در حاليكه بخش ديگر آه بعدا شاخه اصلي 
عبدالولي داماد ظاهر شاه و شرآت درمبارزات انتخاباتي پارلماني در دوره سلطنت وي گرفته ، تا 

ي و مالقات با وزير خارجه مالقات با حيدررسولي وزير دفاع در حكومت جمهوريت  داودخان
پيش رفتند ، تا بتوانند زمينه ها ي مبارزه قانوني را براي  –حفيظ اهللا امين  –حكومت تره آي 

اين حرآات بغايت نادرست نمي توانست بر هواداران . خودشان در دوره هاي مختلف فراهم نمايند 
سامايي هاي پروتوآولي از رو ازهمين. تاثيرات منفي بيشتري نگذارد " ساما" وبدنه سازماني 
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گرفته تا بوجود آوردن غوند هائي براي حمايت ازارتش " گاسكيت " همكاري مستقيم با گروه 
  . شوروي و رژيم مزدور وشرآت در پارلمان نجيب اباء نورزيدند 

چون برنامه  دروني ، اعالم مواضع وطرح " ساما" ازجانب ديگر برنامه هاي ارايه شده  ازجانب 
با خواسته هاي جمهوري  دموآراتيك پارلماني  دربرنامه دروني آه بعد از "  جبهه متحد ملي  "  

وطرح جمهوري اسالمي  آه گويا منطبق به ! خروج قواي اشغالگر  نوبت اجراء آن مي رسد ؟ 
اوضاع عمومي موجود درزمان  قواي اشغالگر وروحيه  استقالل طلبانه  مي باشد و دراعالم 

عكس شده بود ، خود تكامل منفي ديگري  بود آه نمي توانست دنباله روي از نيروهاي مواضع  من
  . ارتجاعي اسالمي  را تبليغ وتشويق نكند 

به اين ترتيب بسياري از رهبران وخط رسمي  حاآم برآن نه با فعاليت قانوني  مخالفت نمودند ونه 
... و، مضطرب باختري .... نه تنها  شرآت با مبارزه پارلماني  و پارلمانتاريزم  اين واقعيت را 

و جرگه هاي دولت  نجيب تائيد مي نمايد ، بلكه آانديد بودن شخص مجيد "  ادبي " درانجمن  هاي 
وآانديد درپارلمان ظاهرخاني ، ونماينده بودن صمد سنگي از آوهدامن درپارلمان نجيب آلكاني 

ليت هاي انتخاباتي نهادهاي باصطالح شدن بعضي شخصيت هاي ديگر منسوب به ساما در فعا
تشكيل شده از جانب "  جبهه متحد چپ " پروتوآولي درانتخابي در شهر آابل و اشتراك افراد

  . حكومت نجيب نيز شهادت مي دهد 
باين ترتيب چرا بقاياي اين جريان انحرافي حق نداشته باشند از طريق شرآت در شوراي اهل      

اني رآي ندهند وبرخي ديگر از سامائي ها با همراهي مليشه ها و حزب به آقاي رب" حل وعقد " 
نخواهند تا با مداخله درافغانستان يك نظام " ملل متحد " وطني ها همصدا شده ، از امپرياليستها و

  ! را بوجود بياورند ؟ " نظم نوين جهاني " نيمه استعماري  مورد توافق  –پارلماني نيمه فيودالي 
ارزات قانوني ، پارلمانتاريستي جلب آمك هاي مرتجعين ، تن دادن به فعاليت پوششي تمايل به مب

منحيث شكل عمده پيشبرد مبارزه عليه اين يا آن بخش ارتجاعي ، با درفش مستقل نجنگيدن ودرين 
جهت مبارزه نكردن ، برخورد پوپوليستي و دنباله روانه وتن دادن به خواسته ها ي عقب مانده 

وموضع عملي تمام گروه هاي سنتريست ، سه جهاني ، خوجه ايست ها و ت مشخصه مردم ، صف
طرفداران جمهوري اسالمي در آشور ما بوده است اين چنين گروه ها نمي توانستند با يك چنين 

بازبان تفنگ مواضع نادرست ، در آشور استبدادي اي مثل افغانستان آه هيچ جناح  ارتجاعي  جز
نوشت بهتري آه الحال بآن مبتال اند ، دفع يابند ، آنها حاصل مبارزه چهارده حرف نمي زند، به سر

ساله خود را آه عبارت از انحالل و ازبين رفتن بسياري ازآنها و تبديل شدن برخي شان  به مهره 
  . هاي حقيري در حكومت اسالمي باشد ، درويده است 

وبرخورد نقادانه اش به اين تجارب رقت   حزب آمونيست افغانستان  با اتكآء به درفش مائوئيستي
حزب آمونيست افغانستان  : "  بار است آه توانست در مرامنامه اش با صراحت بيان نمايد آه 

نمي  تواند مبارزه  در راه بدست آوردن  حق فعاليت قانوني  واستفاده از مزاياي  پارلمانتاريزم را 
نيمه فئودال افغانستان  نه تا حال سيستم  –ستعمره مد نظر قرار  دهد ،  زيرا در جامعه نيمه  م

حتي  بفرض بوجود آمدن . دموآراتيك  بوجود آمده و نه  در آينده بوجود خواهد آمد  –بورژوا 
تحريم نمايد ،  زيرا آه فقط " چنين سيستمي  ، حزب آمونيست  مي بايد انتخابات پارلماني  را قويا 

ه  استبداد  حاآم  برجامعه را خواهد پوشاند ونظام  سرو دم وفقط همچون پرده نازآي  چهره آري
  . بريده اي بيش نخواهد بود 

حزب آمونيست افغانستان براي تصرف  قدرت سياسي وتحقق  اهدافش هيچ راه ديگري جز توسل 
.  به قهر انقالبي ونيروهاي مسلح انقالبي ودر يك  آالم جنگ انقالبي نمي تواند  سراغ نمايد 

دموآراتيك نوين  فقط با پيروزي پرولتاريا و متحدينش در ميدان  جنگ مي تواند  انقالب اهداف 
  ) مبحث استراتيژي  جنگ خلق . ا . ك . مرامنامه ح  ( " . بكف آيد 



27 شماره هشتم                                                                شعله جاويد

حزب بر غير ممكن بودن استفاده ازراه هاي قانوني ، منجمله مبارزه پارلماننتاريستي دليل ديگر
  : اينست آه 

ت افغانستان  منحيث يك حزب مائوئيست بخوبي مي داند آه ، تمام احزاب حزب آمونيس/ 1
اسالمي  افغانستان اعم از بنيادگرا وميانه رو آه نيروي اصلي وعمده قدرت سياسي  آشور در 
شرايط حاضر اند ، نه تنها حاضر بقبول  حضور علني  وموجوديت قانوني  حزب مادر افغانستان 

ديت يك نفر آمونيست را  آه صرفا از لحاظ عقيدتي  خودرا آمونيست نيستند ، بلكه حتي  موجو
  . بخواند  وهيچ آاري هم به نظام آن ها نداشته باشد ، نمي توانند تحمل نمايند

اين احزاب ارتجاعي  نه صرفا مانع فعاليت و موجوديت آمونيست ها درآشوراند ،  بلكه اجازه / 2
  . را دموآرات وانمود نموده وبرنامه اش غير اسالمي باشد آنرا نيز نخواهندداد آه  گروهي خود 

برعالوه احزاب اسالمي ارتجاعي حاآم ، گروه ها واحزاب منافق ائتالفي آنها آه خود را زير / 3
 –اسالمي سازمان رهايي ، نفوذي هاي ديگر  –چتر اسالم پنهان نموده اند ، مثل جنبش ملي 

بقاتي  سابقا شعله اي نيز بخاطر خوش خدمتي به مرتجعين انحالل طلبان وتسليم طلبان ملي ، ط
برغير قانوني بودن فعاليت گروه " نظم نوين جهاني " اسالمي امپرياليستهاي غربي واستحكام  

  ! ! هاي غير اسالمي بيش از پيش مهر تائيدي آوبيده اند 
سترش فعاليت هاي حزب آمونيست افغانستان نه تنها براي حفاظت از خودش ، بلكه براي گ/  4

، حمايت از انقالب و به پيروزي رساندن انقالب دموآراتيك نوين ، مبارزاتي اش ، بسيج توده ها 
زيراحزب ما بخوبي . برنيروي مسلح و مسلح بودن خود تكيه نموده و درين جهت اهتمام مي ورزد

  . ي نخواهد داشت مي داند آه بدون داشتن نيروي مسلح متعلق بخودش هيچ زمينه اي براي پيروز
براساس يك چنين تحليل است آه حزب ما بدرستي صف آمونيستها را در لحظه فعلي در سطح 

مشخصا باضعف نظامي و " ه ، برخالف تصورات ليبرال مشرب ها و عناصر ماليخوليائي جامع
ازهمين رو در بحث تدارك براي . مشخص مي نمايد "  فقدان نيروي مسلح متعلق بخود شان 

جنگ خلق جنگي است : " ائي جنگ خلق و ظيفه مهم لحظه آنوني اش را چنين بيان مي نمايد برپ
نقشه مندانه آه توسط يك نيروي نظامي ضعيف وآم توان انقالبي عليه نيروهاي نظامي وسيع 

  . وپرقدرت ارتجاعي براه مي افتد 
پيشبرد آن مستلزم تهيه بصورت خود بخودي آغاز شود، بلكه برپائي و بناء اين جنگ نمي تواند 

وتطبيق نقشه ها و پالن هاي معين ومشخص است آه حزب و توده هاي تحت رهبري آنرا غارت 
موفقانه فعاليت هاي تدارآي است آه جنگ خلق فقط با پيشبرد . سازد  عمال جنگ را آغاز نمايد 

لق تدارك براي ازين سبب قبل از شروع جنگ خ. مي تواند بر پا  گرديده و به پيش برده شود 
برپائي آن وپس ازآنكه برپا گرديد پيشبرد آن به مثابه محور تمامي اشكال فعاليت هاي مبارزاتي 

عدم توجه به اين امر در نهايت به هيچ چيز ديگري حزبي توجهي به امر .حزب محسوب مي گردد 
  . "  آبير جنگ خلق و انقالب دموآراتيك نوين تمام نخواهد شد 

  ) مبحث جنگ خلق . ا  . ك . مرامنامه ح ( 
در اخير اين موضوعي را نيز نا گفته نمي گذاريم آه ، در سر راه پيشرفت و گسترش حزب ما ، 
پيشرفت انقالب ، ارتقاء آگاهي سياسي توده ها و آماده ساختن شان براي حمايت فعال از حزب 

. واقعي اي وجود دارد آمونيست بمنظور مبارزه براي آسب حاآميت  براي خود شان ، مشكالت 
صعود بر قله ها و ولي اين مشكالت موجود درراه انقالب خللي در اراده خلل ناپذير حزب ما در

زيرا احزاب ما هراسي از پيچ وخم موجود ندارد وبخوبي مي داند . فتح آن قله ها بوجود نمي آورد 
  .  بريشمآه انقالب نه مجلس رقص است ، نه محفل ادبي ونه گلدوزي روي تكه ا
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ما با اتكاء مان به توده . انقالب وظيفه نيروهاي مصمم  ومعتقد به آمونيزم ومتكي به توده هاست 
ها و اعتقاد به جلب حمايت واعتماد آنها ، يقين داريم برناهمواري هاي لحظه آنوني فايق خواهيم 

  . هيم افراشت آمد  ودرفش انقالب و مائوئيزم را بر فراز صخره هاي هندوآش وبابا بر خوا
  !بااعتقاد خلل ناپذير درچنين راهي به پيش  

  !زنده با د انقالب ، زنده با د مائوئيزم 
  !مرگ برارتجاع وامپرياليزم 

  
  
  
  

  "مائوئيست ھا " اتھامات دروغين بر 
  

جرايد احزاب اسالمي تا آنجا آه بحال خود شان مفيد ميدانسته اند از تبليغات عليه بسياري از غرب 
. ها ي ديروزي زير نام  گروههاي مائوئيست  وشعله اي خود داري نكرده اند " چپي " ايان و گر

ها را مائوئيست وآمونيت " افغان ملتي " و " جمعيت انقالبي زنان " براي فريب توده ها نه تنها  
بدنام سمعرفي نمودند ، بلكه خلقي ها وپرچمي ها و اآنون بقاياي ائتالفي حزب وطن و مليشه هاي 

  . رشيد دوستم  و جبار نيز آمونيست ناميده مي شوند
اينكه خلقي ها و پرچمي ها وباداران شوروي آنها ، آمونيست بودند يا اينكه رويزيونيست و 
مرتجعيني همانند مرتجعين غربي واحزاب  ارتجاعي ديگر ، مي توان از روي برخورد مائوئيست 

"  فتح " ي  حق شناس  نيز نمي تواند وقتي در جريده حت. طي سي وپنج سال گذشته درك نمود ها
به بررسي سير "  برگي از تاريخ " تحت عنوان  26/12/1992ارگان جمعيت اسالمي مورخ 

گروه  " تكوين وتحوالت جريان دموآراتيك نوين در افغانستان  مي پردازد ، انكار نمايد آه 
ار را مورد انتقاد قرار مي داد و با خلقي ها قاطعانه از دربار تا باز " آمونيستي شعله جاويد 

  . وپرچمي ها سخت دشمني ومبارزه مي نمود 
ها با خلقي ها وپرچمي ها  وانگشت انتقاد گذاشتن بر فعاليت  هدف دشمن از پيوند دادن مائوئيست 

زم وائتالف برخي افراد و گروههاي سابقا شعله اي ، درواقع  بدنامن ساختن آمونيهاي پروتوآولي 
اما تاريخ شاهد است آه آمونيست ها سرشت ويژه اي اند ، در . و سياه جلوه دادن آن مي باشد 

نسبت به توده هاي زحمتكش  شكي نيست و درراه تحقق آرمان واالي  يك جامعه  خلوص نيت شان
چ فارغ از تناقضات طبقاتي  ، جنسي ، مليتي ، فحشا ورياآاري  ، سربازتر وپيگير تر از آنها هي

اين را از مارآس تا مائو والحال در مناطق تحت آنترل حزب آمونيست . نيروي پيدا نخواهد شد 
  . پرودر يك بر سوم خاك پرو مي توان شاهد بود 

اما در بحث آنوني ، ما صرفا به رد اتهامات جريده  شهادت ارگان  مرآزي حزب اسالمي 
آه  مائوئيست ها را يكي از عاملين نفاق در ارگان جمعيت اسالمي  مي پردازيم "  فتح " وجريده 

  . ين خود شان وباعث جنگ هاي اخير آابل مي دانند ب
ارگان مرآزي حزب اسالمي گلب الدين در شماره روز پنجشنبه  چهارم "  شهادت " جريده 

خود با انتقاد از ائتالفي بودن حكومت رباني  در پهلوي ذآرنام جنرال هاي پرچمي   1993فبروري 
ستمي ، مائوئيست ها را نيز شامل دراين ائتالف دانسته وبه خاطراثبات قبول  خود از داآتر  و

  .عبدالرحمن وزير هوانوردي و توريزم منحيث يك مائوئيست سرشناس ياد آوري مي نمايد 
برعكس آرزو مي آند آه شعله اي ها " ازاميردوست محمد تاببرك " حق شناس نويسنده آتاب 

از تجارب " ،  نزد..." گمراه ساختن وبه بيراهه آشيدن نوجوانان بي تجربه " ست به مانند گذشته د

زابنقدي برجرايد اح
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تا بيش از اين جوانان و مردمان ما " تلخي آه آمونيزم درآشورما اندوخت درس عبرت گيرند 
  ؟ ! نشوند " گوشه  وآنار جهان آواره " در

خويش آه درشماره  ششم  15/6/1371دفتر سياسي  حزب آمونيست  افغانستان در بيانيه مورخ 
شعله جاويد منتشر شده است ، ريشه  اختالفات بين  حزب اسالمي گلب الدين  وجمعيت اسالمي را 

خصومت حزب اسالمي : " ثور مربوط دانسته مي نويسد  7به سال هاي قبل  از آودتاي ننگين 
شكست . ردار است با جمعيت اسالمي  برهان الدين رباني ، از سابقه  درازي برخوحكمتيار 

نهضتي آه  بعدا احزاب اسالمي وبويژه ،  –" نهضت اسالمي " آودتاها وحرآت هاي نظامي 
عليه رژيم داود خان ، آه توسط        –جمعيت اسالمي وحزب اسالمي  بر بستر آن ايجاد گرديدند 

ت  ميان جناح آي پاآستان  سازماندهي گرديده  بود اختالفا. اس . سي ، آي ، اي آمريكا و آي 
رباني و گلب الدين را تا سرحد خصومت  تشديد نموده  وافراد معيني از  جناح رباني  منجمله 

توسط گلب الدين و طرفدارانش آه در پاآستان از پايه هاي قوي تري  انجينير جان محمد پنجشيري
  )  6، ستون اول ، شعله جاويد ، ش  3ص. ( بر خوردار بودند به قتل رسيدند 

  . نست گوشه اي ازتحليل حزب آمونيست افغانستان از ريشه اختالفات  بين جناح هاي  اسالمي اي
مجله اميد آه خود را . حال ببينيم خود شان در مورد اختالفات موجود در بين خود چه مي گويند 

وغير وابسته  مي خواند ولي بيشتر به سياف وابسته است  در شماره  يك نشريه اسالمي آزاد 
 8شماره ايكه سه ماه بعد از  استقرار دولت اسالمي  1371جوزا و سرطان   31و  30لسل مس

بحران  اعتماد  اساسي ترين مشكل دوران " ثوري  انتشار يافته است  ، در مبحث تحت عنوان 
هر گاه  تاريخ چهارده ساله  اخير جهاد و هجرت را ورق زنيم  ، به نمونه : " مي نويسد " جهاد 
  : ال هاي بارز اين موضوع بر خواهيم خورد ها ومث

دراثر تالش پيگير  علماي محترم و فشار محصلين نهضت باالخره  دو  1357درماه ميزان سال 
قاضي محمد امين وجمعيت  تنظيم جهادي موجود درآن زمان يعني حزب اسالمي به رهبري  

هردوتنظيم ياد شده  ازمقام امارت اسالمي به رهبري استار رباني با هم  اتحاد نمودند  ورهبران 
تنظيم هاي مربوطه  مستعفي واتحاد دو تنظيم  راتحت نام حرآت انقالب اسالمي  افغانستان اعالم 
نمودند قابل تذآر است آه امير حزب قاضي محمد امين  ومعاون  آن انجينير حكمت يار از 

ماد وعدم پذيرش رهبري نسبت عدم اعتيكطرف واستاد رباني رهبر جمعيت ازسوي ديگر به 
، باالخره حاضر شدند تا مولوي محمد نبي محمدي يعني فرد ) تكيه از شعله جاويد است ( يكديگر

به نسبت 1354بايد ياد آوري نمود آه درسال . سوم وخارج از نهضت را بحيث امير انتخاب نمايند 
ت روي داد وآن اينكه اختالف بين صفوف واحد نهضت اسالمي ، نخستين فاجعه  در تاريخ  نهص

نهضت واحد اسالمي ما به دو بخش حزب و جمعيت تقسيم گرديد آه درراس حزب آقاي حكمت 
يار ودر راس جمعيت آقاي رباني قرارگرفت وزماني آه براي وحدت مجدد تالش صورت گرفت 

درآن ، به نسبت عدم اعتمادبر يكديگر قاضي محمد امين را بحيث امير پذيرفتند حاالنكه موصوف 
  ) ، ستون دوم وسوم ، مجله اميد  31 ص" . ( زمان از افراد معروف نهضت نبود 

درمورد اختالفات  بين احزاب  1365و  1363حال ببينيم آقاي حكمت يار خود طي سال هاي 
  . اسالمي چه بينشي داشته اند 

شكست   خود در دفتر مرآزي  حزب اسالمي وقتي بر 1363حوت سال  23حكمت يار دربيانيه 
اتحاد بوجود آمده بين جمعيت ، قاضي امين  وقاد محمد نبي ، سياف ، خالص و حزب خودش 

  : صحبت مي نمايد ، به مطالب  زير توجه شنوندگان  خود را جلب مي آند 
آيا اين گروهها را نمي شناختيم ،ازطبيعت افراد شان آگاه نبوديم ؟ تجربه " ت يارمي گويد حكم - 1

يك مولود ناخلف ا اتحادنيامده بود؟ هراتحادي باعث زايش گروه ديگري نشده بود ؟ نداشتيم ؟ باره
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همه اتحادنتيجه اش اين نبود ، رآود  ) تكيه از شعله جاويد است ( ؟ نا مقدس  تحويل نداده بود 
  )بيانيه  7ص "  ( ماها،تعدد احزاب ، توليد گروهاي ديگر ، اختالف  درتنظيم ها  

چه آسي به عهدش  استوار است وچه آسي دفاتر را اشغال " ار مي گويد وقتي حكمت ي  - 2
" افتضاح ورسوائي دراتحاد مي شود ميكند، چه آسي آودتاهارا براه مي اندازد ، چه آسي باعث 

  ) بيانيه  12ص ( منظورش  از چپاول دفاتر مالي توسط سياف مي باشد  
من مطمئن هستم  نقش افراد " ي نمايد، مي گويد وقتي به عامل نفاق وانشعاب دراتحاد اشاره م - 3

اختالف  خود فروش وخود باخته  درايجاد اين اختالف ازهيچ آس  پنهان نيست  ، عوامل بزرگ
  )بيانيه 13ص ... " ( بي هدف خود فروش فراهم مي آنند ودرگيريها را همان افراد خود باخته و 

 26/4/1365ن به آمريكا سخنراني اي بتاريخ حكمت يار وقتي در قبال سفر بعضي از رهبراهكذا
افراديكه " ايراد نموده ، تمام آنهاي را آه  به اين سفر رفته بودند  ، تقبيح نمود ،  چنين مي گويد 

عليه ماجبهه  مي گيرند وبه گروههاي مختلفي  منسوبند اين ها در واقع افراد يك صف اند ، منتهي 
، افراد يك صف اند ، داراي يك خصوصيت اند ، داراي يك  درگروههاي  مختلفي جا گرفته اند  

همه ... سابقه ، يك خط ولي منتهي دراحزاب مختلف بي پرنسيب  وبي اصول پذيرفته  شده اند 
بد تراز ... با ما جبهه مي گيرند ... نيروهاي شروفساد آه اسالم  را براي خود خطر مي دانند 

بيانيه  26و 25ص ... " ( هاد ومجاهد متنفر مي سازند آمونيست عمل مي آنند ،  ملت را از ج
  ) . حكمتيار از آتاب راه ما بسوي هدف 

بنابه ادعاي مجله اميد وجود داشته  1354عدم پذيرش يكديگر وعدم اعتماد بريكديگر از سال 
است، مولد ناخلف ونامقدس نيز اصطالح آقاي حكمت يار است درمورد مخالفين اسالمي اش آه 

معاهده  ثور ويا 8وي مطرح شده اند وقضاياي مربوط به بعد از  1365و  63انيه هاي سال طي بي
  . جبل السراج نيست 

برهان الدين رباني ، سياف ، مولوي منصور ، حضرت و پير سيد احمد گيالني نيز هر يك بنوبه 
" تريخ ژوند "وقتي مولوي خالص دراطالعيه . خويش عليه گلب الدين وهمديگر مطالبي گفته اند 

ميرآي هاونه رسيدن حتي يك چپلي به ازحمايت جنرال  1362خود درسال " زندگي تلخ " يا 
صبغت اهللا مجددي در . مجاهدين شكايت مي نمايد ، عمدتا گلب الدين را مورد انتقاد قرار مي دهد 

تار دردفاع از جمعيتي ها درمورد واقعه آشزمان رياست جمهوري موقت حكومت راولپندي اش 
دسته جمعي قوماندانهاي جمعيتي درواليت تخار ، گلب الدين را نوآر آمريكا و گيرنده بيشترين 

براي . امكانيت آمريكا خوانده بود ولي حاال رباني و مسعود بد تر از مليشي هاي رشيد دوستم اند 
براي صحت رباني مقايسه گلب الدين با نجيب عيب چنداني ندارد و داآترسياف نيز دراين اواخر 

به اين ترتيب . يابي گلب الدين دست بدعا بلند نمود ه وويرا مريض رواني تشخيص نموده است 
" مائوئيست" بنابه اعتراف خودشان نه خلقي ها وپرچمي ها ونه هم ستمي ها و عوامل اصلي نفاق 

ضت نه" ، بلكه عوامل عديده موجود دربين خود شان مي باشد آه از همان آوان پيدايش  ها
شان در بين آنها وجود داشته و در مراحل مختلف به دليل پيچيده شدن وضعيت شان و " اسالمي

  . تداخل عوامل ثانوي ديگر بيشتر از پيش تشديد شده است 
آه حاضرند روزانه دهها واقعه را جعل و صد ها " شهادت " گلب الدين و جريده : بطور مثال 

دريك چشم بهم زدن رديف نمايند ، ادعا داشتند آه جنگ قسم ناحق وشهادت هاي دروغ وناروا را
شهريان بي دفاع آابل از دست را بخاطر نجات جان و شرف  1371اواخر ماه اسد و اوايل سنبله 

، ) جنگ ماه دلو( درحاليكه درجنگ جاري . درازي هاي مليشي هاي رشيد دوستم براه انداخته اند 
رض راآتي حزب اسالمي محفوظ مانده اند ، و شهادت مليشه هاي دوستم آامال بيطرف و از تع

صبغت اهللا مجددي به عمل آورده بود ، قبال از قول نيز با نشر مصاحبه اي مدير مسئولش آه با 
را آدم هاي خوب ومسلمان تعريف نمود آه حكومت " قوت هاي جنبش سمت شمال " حضرت 
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درعين حال شهادت . بوجود آمده ودوام بياورندهاي آينده افغانستان نميتوانند بدون جلب حمايت آنها 
با خط درشت و برجسته از آوشش هاي مخلصانه حضرت دربوجود آوردن تفاهم و بهتر ساختن 

  . مناسبات حزب اسالمي بارشيد دوستم چراغ سبزي به مليشه هاي رشيد دوستم نشان داده بود 
آابل منحيث يكي از پيش شرط هاي  بعد ازين دوواقعه ديگر قضيه بيرون راندن مليشه هااز شهر

با ! ! قبول شرآت حزب اسالمي در دولت رباني ، ازآجنداي اين حزب خارج آرده شده است  
جنايات  خود ش را برگردن " تنظيم هاي جهادي " وجود اين حزب اسالمي مي آوشد مثل ساير 

  ! ين  ديده درائي ها و نفرين ابدي بر اين چنزهي  وقاحت و زهي بيشرمي ! ديگران اندازد ؟ 
مردم زحمتكش و مصيبت ديده آشور ما بخصوص تود ه هاي مسكون در شهر آابل آه بعد از ضد 

ثوربيشتر از نقاط ديگر آشور در آتش جنگهاي احزاب اسالمي مي سوزند ، بايد اين را  8انقالب 
ل و هم در نقاط بدانند آه عاملين اصلي جنگ آنوني بين دسته هاي ارتجاعي اسالمي هم در آاب

ديگر عمدتا خود مرتجعين اسالمي اند ؛  نقش نيروهاي متعلق به حكومت سابق مثل خلقي ها، 
حزب عدالت دهقاني وآنهايي آه بنا به ادعاي حق " شعله اي هاي " و نقش پرچمي  ها و ستمي ها 

تابع ده اند ، جنبه شناسي در بين تنظيم هاي جهادي نفوذ نموده و الحال در پهلوي دولت رباني ايستا
ودرجه دوم دارد و بهيچ صورت نمي تواند از لحاظ نقش خود با نقش احزاب جهادي آه نيروي 

  .اصلي قدرت سياسي آشور بشمار مي روند برابري نمايد 
اگر به بزرگترين نيروي مورد تنازع بين دسته هاي اسالمي آه عبارت از مليشه ها ي سمت شمال 

است توجه نمائيم ،  متوجه مي شويم آه همين نيرو با وجود قدرت آافي ، اسالمي  –يا جنبش ملي 
با وجود قبول اين واقعيت از جانب نيروهاي اسالمي آه اين جنبش نقش برجسته اي درسرنگوني 

نماينده اي بفرستد ونيروهاي " حل وعقد " حكومت نجيب داشته است ،  نتوانست در شوراي اهل 
  . اردوي اسالمي و تابع وزارت دفاع مي خوانند خشي از نظامي اش هميشه خود را ب

ثوري در  8يكي از داليل تاآيد  حزب آمونيست بر ضرورت موضع  گيري عليه ضد انقالب 
فراخوان شماره پنجم شعله جاويد و تاآيد مجددش درين شماره اينست آه گروههاي قبال موجود و 

صورت اقدام به موضع گيري عليه اين ضد مدعي مبارزات ملي ، دموآراتيك وانقالبي ، در 
انقالب باين نكته نيز متوجه خواهند شد تا با افشاء و تقبيح آن رفقاي شان بپردازند آه خود را در 
خدمت اين ارتجاع قرار داده اند ، ولي سكوت چندين ماهه نمي تواند حدس وگمان هاي را افزايش 

ثوري  7بر رهبري گروهها در زمان موجوديت نظام پاليسي هاي دنباله روانه حاآم ندهد آه همان 
و صاحبان ادعا هيچ اآراهي ندارند تا خود يا " رهبران " اآنون هم به قوت خود باقي است ؛ 

ثوري تبديل شوند نظامي آه چون گرگ گرسنه  8رفقاي شان به مداح وآرايشگر نظام اسالمي 
  . ا تاراج و ناموس شان را برباد دهند ودرنده وحشي بجان مردم افتيده تا آخرين هستي شان ر

اما در مورد ادعاي مائوئيست بودن اين ائتالفيون بايد بگوئيم آه اينها حتي درهمان آوانيكه خود را 
ظ موضع گيري هاي شعله اي  مي دانستند هيچ گاه مائوئيست پيگير نبودند ، اآثر آنها بيشتر ازلحا

  . شان ضد مائووسنتريست بوده اند 
همين آقاي دآتر عبدالرحمن آه قبال به يك گروه ، سنتريست منسوب بود ، نمي توانيم رهبر مثال 

بسر مي برد ، برايش هيچ مطرح هست يا نه آن گروه منحله آه هزار ها آيلومتر دوراز افغانستان 
 چه ارمغاني ببار آورده است؟ آه درافغانستان چه مي گذرد، وثمره فعاليت هاي ضد مائوئيستي اش

با تغييرات بوجود آمده بر اوضاع جهاني و آشوري آه " رهبر " ما نمي دانيم و جدان خفته 
برضرورت ايستادن در صف انقالب اصرار مي ورزد ، بيدار شده ، حاضر خواهد شد با انتقاد از 
انحرافات گذشته اش و جبران آنها ولودر اخير عمر هم باشد خود را در خدمت انقالب قرار دهد يا 

همه آن هاي آه ديروز به شكلي : ر ، درحاليكه آرزومندي حزب آمونيست افغانستان اينست آه خي
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الب و آمونيزم را داشتند ، پا پيش گذاشته  از اشكال ولو با خطا واشتباهات آرزوي خدمت به انق
  . وازهرگوشه اي  بخشي ازوظايف انقالب ومبارزه عليه اين ارتجاع را به پيش برند

ودل ادعاي درس گرفتن از گذشته و آواره ساختن مردمان ما در گوشه وآنار جهان ،  اما درمورد
" مائوئيست" ها به  سوزي حق شناس به مائوئيست هايا بعبارت ديگرچراغ سبزنشان دادن جمعيتي

  . ها آافيست بدوموضوع زير اشاره نمائيم 
توجه نمايد ،  مي تواند نه   به جنايات تقريبا هشت ماه حكومت اسالمي رباني اگر حق شناس - 1

تنها گراف آواره شدن مردم ما را بادوران  خلقي ها و پرچمي ها  مقايسه نمايد ، بلكه مي تواند  
گراف جنايات  ديگر دولت اسالمي خود را در طي اين زمان با جنايتكاران  قبلي آه حال  در 

  . پهلوي خود  اين آقايون  قرا ردارد  نيز  مقايسه نمايد 
حال حق . مي گويند در چاه ، فضالت را مينداز تا مبادا مجبور شوي خود از آن آب بنوشي  - 2

شناس  همراه  با تمام تنظيم هاي جهادي  اش آه تا آخرين روزهاي حكومت  بازمانده از دوران 
ده اشغال  با تقبيح جنايات  آنها وادعاي گرفتن انتقام خون شهدا و طلب نمودن  جبران خسارات وار

وضعيت بعد "  اقتضاي " و  "  مجبور اند " بر آشور ومردم ما ، توده ها را مي فريفتند ،  حال  
ايجاد مي نمايد آه نه تنها در قبال آن جنايات " وعفو عمومي از  سرنگوني  حكومت نجيب 

چاپند  نابخشودني سكوت اختيار نمايند ، بلكه در همراهي وائتالف با آنها هستي مردمان مان را مي
  . و از تعرض درجان وناموس توده ها مضايقه اي ندارند 

چراغ سبز نشان دادن حق شناس را هيچ مائوئيستي قطعا نخواهد پذيرفت و نمي پذيرد ونه  - 3
  . حاضر است خود را شريك جنايات آنها بسازد 

رفتن خود در به همكاري با دولت اسالمي اند ونه هم آرزو دارند ازطريق گمائوئيست ها نه حاضر
  .پهلوي يك جناح ارتجاعي در تشديد جنگ هاي جنايت آارانه آنوني سهيم شده وبرآن هيزم اندازند

مائوئيست ها با تقبيح اين جنگ ها وشريك دانستن خود دردرد و غم توده ها ، جدا تالش مي ورزند 
نگ خلق ، جنگ فقط با درفش خود ، بخاطر پيروزي انقالب دموآراتيك نوين از طريق برپايي ج

  . خود را با ارتجاع آغاز و به پيش برند 
  

  !گم شويد  يقواي امپرياليستي از سومال
  !يانكي گوھوم 

  
  !با تهاجم وتجاوز امپرياليستي تحت  هر بهانه اي آه صورت گرفته مقابله آنيد 

  
هزاران  ،" آمك بشر دوستانه  : " اينك  ما شاهد  چرخشي جديد در تهاجم امپرياليستي هستيم 

خارجي فرانسه  همراه با مشتي گروههاي مزدور از  تفنگدار دريائي آمريكا وهمپالگان  ، لژيون 
اين تهاجم به شيوه  . به سومالي هجوم بردند  "  جهان سوم "  سوي چند رژيم  نوآرمنش 

را  آنها موگاديشو پايتخت سومالي . متفرعنانه  سلطنت هاي اسثتمار گران آهن صورت مي گيرد 
مكان نمايش معامله گري اربابان امپرياليست وچند ( اينكار را سازمان ملل متحد  . تسخير آردند 

. بدون آنكه دعوتي از سوي سومالي  انجامن شده باشد تصويب آرده است ) نيروي  معدود ديگر 
الحهاي ، سرآردگي شان را دارد با سارتش هاي امپرياليستي  درحاليكه بار ديگر اياالت متحده 

پيشرفته  بر سر يك آشور ضعيف  از لحاظ نظامي  وشديدا فقير وخراب شده ريخته اند تا اهاليش 
آنها آارگران  غير مسلح بنادر را بطور گروهي دستگير مي آنند وحتي . رامجبور به انقياد آنند 

تري را  براي توزيع آيا آنها هواپيما هاي بيش. خانواده هاي آه  شبانه در سفرند را بقتل مي رسانند 
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بيشتر مواد غذائي درميان  دهقانان مناطق دوردست در عمق  آشور اختصاص داده اند ؟ واضح 
حتي يكي از ژنرالهاي  آمريكائي عليه  اظهارات  بي معنا مبني بر اعزام تفنگداران . است  آه نه 

  . دريائي به سومالي بخاطر توزيع مواد غذائي هشدار داد 
از آخرين نمونه آن آه  قتل عام با تكيه به . يز شاهدچنين  تهاجماتي بوده ايم مادرگذشته  ن

آياالزمست آه بازهم بشماريم ؟ تفنگ  . تكنولوژي برتر در عراق بود گرفته  تا پاناما و گرانادا
است آه حتي طبق معيار هاي آمريكا از سبعيت ويژه " نيروي ممتاز " دريائي آمريكا يك داران 

لژيون خارجي . افراد اين نيرو با چنين هدفي برگزيده شده وتعليم مي يايند. دار مي باشد اي برخور
خدمت بعنوان مزدور امپرياليزم فرانسه فرانسه نيز ازجنايتكاراني تشكيل  يافته آه به آنها در مقابل 

حشيانه در سراسر تاريخ قواي مسلح با استفاده از شيوه هاي و.  قول آسب هويت جديد داده اند 
جهان " گوناگون  ، ابزار عمده  عمال و حفظ بردگي مستعمراتي ونيمه مستعمراتي بر توده هاي 

  . بوده اند "  سوم 
گرسنگي  در سومالي استفاده آرده " ضخيم دروغ  وتحريف توانسته از مسئله  امريكا باحجاب

اعد ساخته يا حد اقل خنثي تابراي پيشبرد وقيحانه اين تهاجم ، افكار عمومي بين المللي را متق
آنها درپي تحميق  تود ه هاي سراسر جهان  بنحوي هستند آه مردم گمان برند طبيعت . نگهدارد 

آنها آانگسترهاي مسلح و . خون آشام ،  سرآوبگر وارتجاعي  امپرياليزم  دگرگون گشته است 
پرياليستها هستند را وفئودال آه  بيشتر شان  مخلوق خود امفراآسيون هاي متخاصم ثروتمند 

. مسئولن هرج ومرج  ، بدبختي  وفالآتي آه توده هاي سومال را عذاب مي دهد ، معرفي مي آنند
را به ارتش آمريكا تحت عنوان ممانعت از مرگ توده ها ، قباي ناجي توده هاي محتضر سوماي 

  . تن آرده  وبر تهاجم خود مهر بشر دوستي مي آوبد 
ستمديده، ود امپرياليستها وبويژه امپرياليستهاي  انند هر گوشه ديگرازجهانواقعيت اين است آه هم

  . آمريكائي مسئول مستقيم وعمده گرسنگي ، قحطي  ومرگ  صد ها هزار توده سوماليائي هستند 
، اتحاد شوروي سابق  به تامين آننده اصلي  تسيلحاتي    1960استقالل سومالي  در سال بعد از 

منگيتو در  جهتش را تغيير داد وبه مسلح آردن  1970اما ازاواخر دهه .  ت اين آشور بدل گش
آمريكا وارد معرآه  شد وارتش سومالي به شكلي غير متناسب با جمعيت وقابليت . اتيوپي پرداخت 

حكومت مستبد نظامي و تنفر انگيز وضد خلقي      . اقتصادي آشور جهت تامين  آن گسترش يافت 
ا آمريكا حمايت آرد تا در  منطقه ايكه  از لحاظ استراتيژيك  براي رقابت ابر ر" زياد باره " 

  . قدرتها داراي اهميتي قابل توجه  بود بر تري را بدست آورد 
امپرياليستي ،  وابستگي راپديد آورد واين همواره براي امپرياليستهاي  وامها وآمكهاي غذائي 

نتيجه چه بود ؟ .  قتصاد و آشاورزي سومالي بوجود آورد حائز  سود بوده  ونهايتا سدي در برابر ا
يك دستگاه نظامي  همراه با يك بوروآراسي  آه مرگ صنايع  بومي ،  سرمايه ملي و يك 

همراه با وامهاي امپرياليستي  سياست خفه آننده . آشاورزي متنوع وخود آفا را ببار آورد  
مه هاي  تنظيمي اين نهاد براي تضمين  صندوق بين المللي پول  مطرح شد ؛  يعني برنا

بازپرداخت  قروض ،  عليرغم  اين واقعيت آه سومالي  ازمنابع آشاورزي  آه براحتي براي 
  .تغذيه  اهالي خود  آشور آفايت ميكند برخوردار است ، به واردات مواد غذائي وابسته شد

ر مياني گسترده  وانگلي شهري مپرادور و ثروتمند وبوروآراسي يادآرده  دوشادوش يك قشطبقه آ
. با توليد هيچ ربطي نداشته  وعمدتا بر تجارت  ، تامين سالح ، معامالت  آنتراتي  متكي بودند 

واين فعاليت  هر شكلي از سود جوئي ، رشوه خواري ،  فساد ، نابرابري  درآمد ها ودزدي را 
آن  ، با سقوط اتحاد شوروي آه حامي باسقوط منگيتو در اتيوپي وتعيين آننده تر از. مي شد  شامل

استراتيژيك  خود را براي  آمريكا از دست داد و  –عمده منگيتو بود سومالي اهميت  نظامي 
ا شده بود را آه بعنوان  يك رژيم ديكتاتوري  بطور فزاينده اي افش" زيادباره " آمريكا پشت رژيم 
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متورم و قشر انگلي مياني شهري  ديگر زمانيكه دولت  وماشين نظامي  . با خرسندي خالي آرد
نمي توانست خود را بدون حمايت مصنوعي  از خارج سر پا نگهدارد ، بحراني جدي  بروز 

اربابان فئودال  .  غارت ودزدي  از تود ه ها ، بويژه  ازدهقانان به قاعده  عمومي بدل گشت .يافت
  . وسران قبائل همانند گذشته در اين جنايت شريك بودند 

زمانيكه بازار از مواد . ، آمكهاي غذائي  امپرياليزم آمريكا  نيز خاتمه يافت با خاتمه جنگ سرد 
غذائي وغالت  خالي شد ، دهقانان  درمانده مجبور شدند بذرهاي آه بايدبراي آشت  آتي صرف 

را گرسنگي  ومرگ در سطح وسيع ،  صد ها هزار نفر را واداشت تا روستا ها . ميشد را بخورند 
  . ترك گفته وبه مراآز پرجمعيت  شهري بويژه  مگاديشو روان شوند  به اين اميد آه نجات يابند 

حكومتي در آار . باعث يك خالء قدرت  شد "  زياد باره " سرنگوني ديكتاتوري  چند دهساله  
ن فراآسيون هاي  نظامي و آمپرادوري رقيب براي بدست گرفت. دولت فرو پاشيده  بود . نبود 

آنها براي آنكه  جوانان را به  ارتشهاي خود جذب آنند اجازه غارت . آنترل باهم مي جنگيدند 
  . محموالت آمك هاي  ارسالي را صادر آردند 

ايجاد ومعين گشته بود ، آشور همه اين عوامل  آه توسط خود امپرياليستها بويژه امپرياليزم آمريكا 
  . سالي فقط اتفاقي شوم بود آه به اين بد بختي اضافه گشت خشك. را به ورطه يك قحطي شديد افگند 

آمكهاي امپرياليستي ممكن است  براي بعضي از تود ه ها ، برخي  تسهيالت موقتي  بهمراه داشته 
. اما اين نمايشات بشردوستانه  نمي تواند مشكل اساسي تود ه ها را حل آند  ونكرده است . باشد 

  . مبتني بر استثمار تحت نظام امپرياليستي است مشكل اساسي آنها ،  جامعه 
هاي آه  درباره ژستهاي بشر دوستانه  امپرياليزم  براه افتاده وعليرغم  عليرغم  همه جنجال 

دروغها و تحريفات  رسانه هاي امپرياليستي  ، ديگر مسلم شده  آه تود ه هاي وسيع  سومالي به 
آوچكي از طبقات  مياني ، از قواي مهاجم بعنوان   غير از  برخي آمپرادورهاي  چاپلوس  وبخش

  . استقبال نكردند )  آنطور آه  خود وانمود مي آنند ( ناجي 
هيچگونه منفعت  مادي يا استراتيژيك  ژئوپليتيكي  در بر ندارد پس علت اين تهاجم اگر سومالي 

وتحكيم  مجدد ماشين  امپرياليستي چيست ؟  واضحست آه يكي  ازاهداف تهاجم به سومالي  تعمير
هدف ديگر جلوگيري از  گسترش  .  بوده است شكسته دولت مرآزي  در خدمت به امپرياليزم 

حال وهواي جنگ قبيله اي و شورش گري  مسلحانه در ميان جوانان است تا مبادا به آشورهاي 
ر ازاينها ، اما مهمت. منظور آنها  از صلح وثبات اين است . نيز سرايت آند ستمديده همسايه 

خود در آفريقا را در     امپرياليزم  آمريكا از طريق  رهبري اين تهاجم  ميخواهد حق استقرار براي
افريقا قاره اي است  آه تا همين اواخر عمدتا براي . ش تضمين آند يادعاي"  نظم نوين جهاني " 

براي . است  قدرتهاي امپرياليستي اروپا نوعي مخزن جهت استثمار وسلطه بحساب آمده
امپرياليستهاي آمريكائي ، تهاجم  به سومالي بدان معناست آه هيچ خطري ، هيچ لطمه جاني 

زيرا از يكطرف مقاومت انقالبي با يك ارتش دولتي واقعي آه در . مهاجمان را تهديد نمي آند 
ك دوره جنگ سرد براي ي خاتمهبرابر تهاجم مقاومت آند وجود ندارد ، و از طرف ديگر بدنبال 

ا هبنابرين اين فرصت بسيار مساعدي براي آن. موقتي شدت رقابت امپرياليستي آاهش يافته است
:  وبهانه اين آار عاليست . سب آنند قيق آتي خود آبراي ضربات دبوده تاتجربه عملي گران بهائي 

  " . مداخله بشردوستانه "  
اين مسائل . را تهديد مي آند  "  سوم جهان " امروز گرسنگي  ، قحطي  ومرگ بسياري  نقاط در 

ناشي از عملكرد در بسياري موارد بخشاء وظاهرا زائيده بالياي طبيعي است  ، اما عمدتا 
صندوق بين المللي پول ، بانك جهاني و آنسرسيومهاي ( امپرياليستها وماشين هاي غارتگر شان 

وبه طرز آشور هاي جهان سوم  در حاليكه توده ها در اين نقاط وساير. است ) اعطاء آمك  
ما شاهديم آه . فزاينده اي عليه رژيم هاي ارتجاعي وتحت الحمايه امپرياليزم به پا مي خيزند 
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بسياري از سوماليائي ها تحت رهبري امپرياليستهاي امريكائي اين قدرت ها را بعنوان نگهبان و 
دراينجا بدعت گذاري . تكرارمي آنند را " مداخله بشردوستانه " وبهانه پاسدار جهان معرفي آرده 

  . خطرناك را شاهديم 
بطور مثال مي توانيم مجسم آنيم آه امپرياليستها به ابراز عالقه شديد ودروغين نسبت به توده هاي 

جنگ عليه مواد مخدر " گرسنه پرو پرداخته اند و امپرياليستهاي امريكايي با ارائه بهانه ديگر آه 
تفنگ داران بيشتري را بآن آشور البته با رنج اعزام " با نيات حسنه .  مجبور شده اند" باشد 

  .اجازه سازمان ملل وقدري آمك از سوي موتلفان شان متحمل شوند 
تر ، براي توده هاي جهان اين فقط مي تواند به معناي يك نظم آهنه امپرياليستي غير قابل تحمل 

  . تحت شعار حيله گرانه نوين باشد  همان نظام غارت ، بيعدالتي و تحقير عليه خلق
جنبش انقالبي انترناسيوناليستي توده هاي وسيع سومالي را فرا مي خواندآه  باسربلندي همه اين 
دروغ هاي فريب آارانه در مورد مداخله امپرياليزم آمريكا را رد آنند و قاطعانه با تالش هاي 

ستها موفق شدند به سومالي تهاجم آرده و توده امپريالي. آمريكا به مقابله برخيزند سلطه جويانه 
زيرا اين توده ها نه متحدند و نه ازرهبري يك حزب انقالبي پرولتري هاي اين آشوررا تحقير آنند 

آنها از جنگ . در به رهبري يك مبارزه ضد امپرياليستي تابآخر است برخوردارند آه تنها حزب قا
ان آنان مار گر بومي و قدرت هاي امپرياليستي پشتيبخلق آه براي رهائي از چنگال طبقات استث

  .ضرورت دارد ، محروم اند 
جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ، پرولتارياي انقالبي وتوده هاي جهان را نيز فرا ميخواند آه 
قاطعانه با تهاجم به سومالي وهرشكلي ازمداخله ، تهاجم ، اشغال يا تجاوز امپرياليستي در هر نقطه 

از جهان و به هر بهانه اي آه مي خواهد باشد ، به مقابله برخواسته و شجاعانه دربرابرش اي 
  . مقاومت آنند 

  آميته
  1992دسامبر  31جنبش انقالبي انترناسيوناليستي 
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  در يوگوسالويدرمورد جنگ داخلي 
  اطالعيه  آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي

  
گوسالوي در يك جنگ داخلي  وحشيانه بين  ملتهاي مختلف ،  بارديگر طنين  آتش با فرورفتن  يو

اين جنگ از . تفنگ ها ، بالكان اين راهروي قدرتهاي اروپائي رابه تكانهاي عصبي درآورده است 
ولي دليل شروع آن ، بر خالف گفته سخنگويان  . هر جنبه ارتجاعي ، غيرعادالنه ودهشتناك است 

سرريز شدن  تخاصمات . يوگوسالوي درمسير دموآراسي نوع غربي نيست " م شدن گ"  غربي ، 
اين جنگ بيش از هرچيز . ملي  وسابقه دار بالكان نيز به تنهايي براي توجيه آن آافي نيست 

محصول تضاد هاي عميق  سيستم جهاني امپرياليستي است ؛ اين تازه  ترين زمين لرزه  امپرياليزم  
افهاي  عظيمي است آه پايه هاي اين سيستم  استثمار گر رااز هم مي درد وحرآت سطحي  شك

بسياري راسرنگون آرده  وده ها هزار نفر را به شورش وتنها درعرض دوسال گذشته حكومتهاي 
همين دوسال پيش بود آه بوش و همپالگي . در خيابان هاي ابر قدرت باقيمانده جهان  آشانده است 

درعوض سيستم  آنها دارد  . آميز مي دادند " صلح " و تقسيمات "  جهاني  نظم نوين" هايش وعده 
  . دچارند " بي نظمي نوين جهاني " درحقيقت به .باشديت فزاينده در جنگها وبحران فرو مي رود 

اين بحران سيستم امپرياليستي ساختارحاآميت سوسيال امپرياليستي شوروي راازهم گسست وحكام 
عنوان  امپرياليستهاي روس توليد  يافته و غسل تعميد شدند ، مذبوحانه مي آه دوباره ب شوروي

اين شرايط جديد ، . آوشند قلمروخود رااز طريق تطبيقات نوين باامپرياليستهاي غربي حفظ آنند 
قره باغ ،  - از ناگورنو: حلقه هاي  ضعيف را در داخل واطراف امپراطوري شوروي شكست 

وسالوي ، بورژوازي ملل متفاوت باسيخونك امپرياليستها وقدرتهاي منطقه گرجستان ومالدوا تا يوگ
اي،ازسراسيتصال مي جنگند تا موقعيتي نوين براي خود دست و پا آنند ويا حد اقل نابودي وتجزيه 

  . هرزه گوين را تهديد مي آند ، به تاخير بياندازند  –اي را آه اآنون حتي نخبه هاي بوسني 
مي اندازند ولي بايد گفت اين آشور " آمونيزم " گ يوگوسالوي  رابه گردن جن هرچند مسئوليت

از مدتها قبل تبديل به آشوري  از نوع سوسيال دموآراتيك  در اروپاي شرقي شده بود و اين جسد 
چگونه ؟ آمي بعد از جنگ دوم جهاني  اززمانيكه تيتو به رد . از مدتها پيش در حال  تالشي بود  

نبش بين المللي آمونيستي  پرداخت ، يوگوسالوي  سرمايه داري  رفرميستي  و استالين  و ج
سوسيال دموآراسي  به شيوه  مستقل خود رابنا آرد وبخشي از اقتصاد جهاني  امپرياليستي شد ؛  

مورد تمجيد  بسيار هم واقع شد ولي شيوه يوگوسالو دوام زيادي  يوگوسالوي " خودگرداني" نظام 
ن صادرات آن پرولتاريا يش بود آه بشكل ميليوني رفتند تا صفوف تحتاني پرولتاريا اولي. نداشت 

گريبان  گير  1980بحرا ن اقتصادي ازاوايل سالهاي. درآلمان  سوئيس وفرانسه را افزون آنند
  . آشور شد ودريوگوسالوي نرخ تورم نسبت به  اروپاي بعد از جنگ دوم جهاني بي سابقه بود 

استثمار گر بود نمي توانست مسئله ملي اش راحل بورژوازي يك تحت حاآميت  يوگوسالوي  آه
ودرواقع  تخاصمات ملي ) البته  دراين مورد دست آمي از اياالت متحده وبريتانيا نداشت ( آند 

صربها  با چنگ ودندان  به موقعيت بر تر خود  چسبيده  بودند ، . روز بروز  حاد تر ميشد  
لگد " واسلوان از سلطه صربها به تنگ آمده بودند و آوسووهاي آلباني هم   بورژوا هاي آروات 

به مدت  چند دهه ، اين مجادالت  در محدوده  هاي دولت مر آزي يوگوسالو . همه بودند " خور
آه اين سلسله مراتب  ستم ملي  –ساختار آهن يوگوسالو : ولي امروزه  تفاوت اينجاست . حفظ شد 

بحران امپرياليستي  وتالطمات بين المللي ناشي از آن بواسطه  –آورده  بود رابصورت نهادي در
مانند فروپاشي شوروي و ايجاد توازن قواي نوين دراروپا وجهان و تضادهاي حدت يابنده ميان 

  . امپرياليستهاي غربي ، از هم پاشيده است 
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، بطور  ناسيوناليستي  بودولي يوگوسالوي آه از  زوال اقتصادي مي پوسيد ولبريز از تخاصمات 
آن پنجه هايي آه جسد يوگوسالوي  راازهم دريد نه . بلكه تكه تكه شد  –خود بخودي تجزيه نشد 

متعلق به صربيها وآرواتيها بود ونه ازآن اسلونها بلكه چنگال هاي بس مرگبار امپرياليستهاي 
ه اگر آرواسي واسلواني  استقالل اينكه آلمان قبل  ازشروع جنگ به دنيا اعالم آرد آ. غربي  بود 

اعالم آنند آنها را برسميت خواهد شناخت چه  اهميتي داشت ؟ جامعه اروپا خود را از يوگوسالوي 
تصور آنيد اگر مثال مي گفتند اعالم استقالل يك طرفه . هم فورا ازاين موضع آلمان  پشتيباني آرد 
  !ميت خواهند شناخت ، چه هنگامه ي بپا ميشد اسكاتلند از بريتانيا ، يا آبك از آانادا را برس

اين جنگ ، جنگي است  آه ازنظام امپرياليستي برميخيزد، آشتارگاهها وساير مصائبش نيز متعلق 
نتيجتا قدرتهاي امپرياليستي با وجود اينكه  واقعا ازادامه  جنگ نگران بوده و . به همين نظام است

هلموت آهل وشرآاء . هرچيز بدنبال منافع خود مي باشند آرزوي فروآش آنرا دارندهرآدام قبل از 
آمريكا نشان دهند آه دراين منطقه آه مدتها چراگاه  اختصاصي مداوما ابراز وجود مي آنند تا به 

آلمان مخفيانه آرواتها را با پيشرفته .  طبقه حاآمه آلمان بوده است ، رياست بايد به دست آنها باشد 
مي آوشد عقب نيافتد پيشنهاد آرده سلح آرده است ؛ فرانسه آه شديدا م ترين توپخانه هاي جهان

رد گيسل دارد ، و امريكا نيز بخشي از تسلحيات براي مداخله مستقيم به صحنه نباولين ارتش را 
  . ياتيك آورده است رديخت به درياي آدريايي خودرا آه مرگ و وحشت به خلق عراق فرور

آه هرآدام ازمنافع  امپرياليستي خويش  محافظت ليستها اين است ين نكته از نظر امپرياترمهم
راه " آرده واين منافع را گسترش دهد  ، حال چه در منطقه جنگ باشد  وچه صلح ؛ در نتيجه هر 

آه پيشنهاد شود راه سازمان ملل ، جامعه اروپا وغيره با چشمداشت  به حفظ اين منافع  "  حلي 
  . اي آه اين منافع  را درحال وآينده تضمين آند ، مي باشد  واستقرار قواي  خود بگونه

ابزاري پنهاني "  آمك " جا ميز نند ولي اين  "  آمك بشردوستانه " همه مداخله  خود را بعنوان 
امپرياليست  براي نفوذيابي است؛ آنچه آه  بحساب مي آيد پتو وغذا نيست بلكه موشكها وارتشهاي

خون عراقيها نشان . مي آيند " حفاظت  از عمليات آمك رساني " اي هاست  آه همه باصطالح بر
چيزي نيست جز عروسك  خيمه " نگرانيهاي  بي طرفانه بشردوستانه اش" داد  آه سازمان ملل و

امريكا وآلمان وشرآاء درحل مشكالت قومي ،  ودرمورد توانايي. شب بازي امپرياليستها
ين ستمگران واستثمار گران خلقهاي جهان چگونه  مي يوگوسالوي بايد پرسيد آه اين بزرگتر

توانند الگوئي باشند ؟ شايد امريكا بخواهد رئيس پليس لوس آنجلس را براي درس آموزي در مورد 
  ! روابط قومي  به آنجا اعزام دارد 

 همانطور آه خود اذعان مي دارند اين . با وجود اين ، امپرياليستها ازمداخله نظامي  مي ترسند 
آه صحنه نبرد آوهستاني بوده ونيروهاي بغايت مسلح وغير  بخاطر داليل  نظامي است بخصوص

  . متمرآز مرتب زياد مي شوند 
واقعيتي است آه اين عوامل تلفاتي براي امپرياليستها ببارخواهد آورد ولي مشكل اصلي در صفوف 

ابق چه بايد آرد شكننده و متضاد اتحاد آنها در مورد اينكه با يوگوسالوي س. خود شان نهفته است 
آه تحت فشار جنگي آه آينده آن بغايت غير قابل پيش بيني است ، ترك  دارداست واحتمال زياد 

ي بالكان عراق نيست ؛ بر خالف جنگ با عراق ، دربالكان دست يافتن امپرياليستها. بردارد 
طرحي بر توازن قوا دراروپا  چرا آه هرگونهي مابين خود شان بسيار مشكل است به توافقغربي 

اشتباه ، خطر بسط تخاصمات مسلحانه رابهمراه دارد ، تخاصماتي  بارتكا. ر مستقيم مي گذارديتاث
  . دوسه ساعت با اتوبانهاي ونيز ووين فاصله ندارد  هم اآنون بيش از آه

ناسيوناليزم "  براي خلقهاي  يوگوسالو چه راه حل هايي پيش مي گذارد؟ امپرياليستهاامپرياليزم 
آلمان . آه منجر به همسايه آشي شده را تقبيح ميكنند ولي درواقع مبلغ ناسيوناليزم اند " غير منطقي

مستقيما ناسيوناليزم را درآروواسي واسالونيا تشويق مي آند وبطور آلي باالترين هدفي آه 
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تحد باشرآاي بزرگتر ل ومچك مستقاند اين است آه تبديل به دول آو درمقابل اين خلقها قرار داده
  .وقوي تر شوند

آه امپرياليزم به ميليونها پرولتر يوگوسالوي سابق ارائه مي آند  اين است روياي پرشكوهي 
! به لهجه خود تان سخن مي گويد را بدست آوريد يكديگر را بكشيد تاحق  داشتن استثمارگري آه 

بايد اعمال . اليستي از بين نخواهد رفت  نابرابري ملي وستم  دربالكان هرگز با رقابت  ناسيون
وحشيانه قواي ضربت اسلو بودان ميلوسوئيچ رئيس جمهور صرب را آه عبارتست از  پياده آردن 

ا آوسوو هرزه گويين ي –از طريق غارت  وتجاوز در آرواسي ، بوسني " تصفيه قومي " برنامه 
ما تا زمانيكه  چنين مقاومتي تحت رهبري امقاومت  درمقابل اين اعمال عادالنه است . محكوم آرد 

مرتجعين  ناسيوناليست خرد قرار دارد ، توده هاي مردم تنها بعنوان مهره هائي دردست استثمار 
ناسيوناليزم در . گران محلي آه دراتحاد با يكي از قدرتهاي امپرياليستي هستند ، باقي خواهند ماند 

آه بورژوا هاي شان مي خواهند  بازار ار اروپائي است بالكان ، ناسيوناليزم ملل آوچك سرمايه د
هاي منحصر بخود راايجاد آنندولي تنها بعنوان شرآاي دست دم قدرتهاي امپرياليستي بزرگتر 

آرواسي   شاهد اين امر توجمان ، رئيس جمهور اولترا ناسيوناليست. قادر به اين آار خواهند بود 
ربي ها قي مي آند و خودرا به آغوش برادر بزرگ است  آه همزمان زهر شوونيزم  عليه ص

ويكي از اولين اعمال قانونگذاري حكام .  آه جناياتش در بالكان رسواست ، مي سپارد  آلمانيش 
اسلوانيا عفو دسته جمعي جنايت آاران جنگي  نازي آه در جنگ دوم جهاني "  متمدن " نوين  و 

  . دست نشانده هيتلر بودند ، مي باشد 
بايد طرق . از اين ناسيوناليزم  بريد وراه انقالب  مسلحانه انترناسيوناليستي  رابه پيش گرفت  بايد

بخور يا " متحد آردن استثمار شدگان همه اين مليتها را يافت ، آساني را آه افقشان قانون جنگل  
روغين منفعتي در سوسياليزم د  ناسيوناليزم بالكان نيست ، آساني آه نه هيچ" خورده شود 

تحت سلطه امپرياليستهاي غربي تبديل شوند ،  يوگوسالو سابق دارند ونه از اينكه به ملل آوچكتر
آسانيكه . نفعي مي برند ، ولي  درعوض خواهان سرنگوني تمام استثمار گران  داخلي وخارجييند 

زوي استثمار آارگران  صرف توسط  بورژوازي  آروات واالترين  رويايشان نيست ، بلكه آر
را آه شان اينست آه خود تود ها بواقع قدرت را در دست گرفته و تمام سيستم استثمار سرمايداري 

ستم ملي وساير نابرابريها را تشديد مي آند  ريشه آن آنند ؛ آساني مدافع حق تعيين سرنوشت  
ست يافتن به ملل تحت ستم  هستند ولي آمالشان بسيار واال تر ازاينها ست ؛  آسانيكه رويايشان  د

جهاني بدون  تخاصمات ملي و طبقاتي است  ، جهاني آه درآن صلح بطوراجتناب ناپذير به 
اين است مسير آمونيزم .جنگهاي ارتجاعي نمي انجامد بلكه  محصول نابودي  جامعه طبقاتي است 

ت انقالبي،مسيري آه اآنون ازطريق جنگ خلق آه در پرو به رهبري مائوئيستهاي حزب  آمونيس
يك نيروي آوچك مي تواند  رشد آرده وقدم به قدم   اين نشان ميدهد  آه چگونه . پرو جان مي گيرد 

  . با تكيه به توده ها  براي شكست دادن استثمار گران محلي وهمه امپرياليستها آزادي را بدست آورد
نكته  اينست  آه مهمتريندهشت اين جنگ جهان را تكان داده است ولي مائوئيستها درك مي آنند 

آنجا آه ( آه اروپا اين هيوالي پير وفرتوت آه با پيشبرد استثمار در امپراطوريهاي جهانيش  
براي خود صلح اجتماعي  خريده ، مورد تهديد ) اينگونه  دهشتها بخشي اززندگي  روزمره اند 

نفعي در تالش  دراين شرايط پرولترها هيچ. نظم آهن از هميشه شكننده تر است . قرارگرفته است 
براي حفظ يك صلح توهم آميز وارتجاعي ندارند وتمام نفعشان دراستفاده از بي نظمي وبروز 

پيش گرفتن چنين  مسيري درميان  . ئوئيستي استاايجاد سازمانهاي انقالبي م برايتخاصم مسلحانه 
با خون  ولي بجز برافراشتن پرچم انترناسيوناليزم آه. چنان جنگ  برادر آشي آسان نيست

پرولتاريا وستمديدگان سراسرجهان سرخ است ودست زدن به جنگ انقالبي براي سرنگوني  
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عامالن بدآار خارجي  ومحلي اين جنگ  ارتجاعي وقرار دادن قدرت  در دستان پرولتاريا وهمه 
   1992آگست  18. ستمديدگان راه ديگري نيست 

  
  صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون

  ! راجشن مي گيريم
  

، صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون رهبر وآموزگار آبير پرولتارياي بين المللي   1993سال 
آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي  ، احزاب . وتوده هاي ستمديده سراسر جهان است 

وسازمانها وهواداران  اين جنبش و مردم انقالبي رافرا مي خواند آه صدمين سالگرد تولد مائوتسه 
ازاين مناسبت  استفاده آرده و ضد بايد . ون را بطريقي عظيم وفراموش نشدني جشن بگيرند د

  . حمله ايدئولوژيك قدرتمندي را عليه امپرياليستها ومرتجعين جهان به پيش بريم 
نام او آماآان . مائوتسه دون  معتقد به مبارزه سازش ناپذير ومتكي بخود توده هاي خلق است 

قاتي هراس مي افگند اومظهر خواست رهايي ستمديدگان از آثافات ستم طبقاتي دردل دشمنان طب
او مظهر هدف واالي . وگسست از آل نظامي است آه برمنافع تنگ نظرانه فردي مبتني است 

  . رهايي آل نوع بشر است 
رفيق گونزالو ، صدر حزب آمونيست پرو آه در اسارت بسر ميبرد ، دريك  92سپتامبر  24وز ر
درين فرصت او به دفاعي شورانگيز از . معي از خبرنگاران دشمن قرار گرفت سي برابرجقف

آمونيزم انقالبي پرداخت واز مردم جهان خواست آه صدمين سالگرد تولد مائو را بيك جشن 
مابا پذيرش اين فراخوان ، صد رگونزالو راهم بزرگ مي . يكساله اي فراموش نشدني تبديل آنند 

صدمين سالگرد تولد مائو را با مبارزه جاري براي دفاع از جان صدر گونزالو داريم  و جشن 
  . پيوند مي دهيم 

امروز امپرياليستهاي غربي اعالم مي آنند آه شكست سوسيال امپرياليست ها ي رويزيونيست 
مبارزات خلق هاي تحت بسياري از. است " مرگ آمونيزم " به معني " جنگ سرد " شوروي در 
ف شده و دچار اخالل مي شوند و اين بخشي از تعرض ايدئولوژيك عليه آمونيزم ستم منحر

را مي بينيم آه طي تاريخ دوازده درست درمقابل اين مسئله ، جنگ خلق در پرو. وانقالب است 
ساله اش پيشروي هاي عظيمي آرده ، توده هاي ميليوني را برانگيخته و بسيج نموده وضربات 

اين پيشروي ها بخاطر رهبري صحيح حزب آمونيست پرو ،  . ورده است شديدي بر دشمن وارد آ
اين يكي از داليل  مهمي است آه . مائوئيست است  –لنينيست  –يك حزب راستين مارآسيست 

قدرت هاي امپرياليستي به سرآردگي امپرياليزم آمريكا حمله اي را عليه جنگ خلق در پرو 
  . نموده اند  وصدر گونزالو رهبر اين جنگ ، متمرآز

را اعالم آرده اند آه قرار " نظم نوين جهاني " امروز امپرياليست هاي امريكايي برقراري يك 
براي تحقق اين مسئله ، آنها بزور اسلحه به خلقها . است صد سال تحت حاآميت شان دوام يابد 

وارند نسل نوين آنها اميد. حمله مي برند  و همچنين بر روحيه واميد هاي توده ها  مي تازند 
پرولتاريا و خلق انقالبي را از تاريخ شكوهمند و درس هاي  عظيم مبارزات انقالبي ستمديدگان در 

) ازآمون پاريس گرفته تا انقالب اآتوبر ، تا انقالب آبير فرهنگي پرولتاريائي(يك قرن ونيم اخير 
آردن انقالبيون از ايدئولوژي  آنها از دستگاه تبليغاتي قدرتمند خود به قصد محروم. محروم آنند 

. سود مي جويند شكست ناپذير آه توسط مارآس ، لنين و مائوطي اين مبارزات عظيم تكوين يافته 
  ! " بگذار به همين خيال باشند "  همانطور آه رفيق گونزالو گفت 
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ن آشكار جنايات امپرياليستها و بويژه امپرياليستهاي آمريكايي و نوآران شان درسراسر جهان چنا
و عريان است  و عواقب روزمره اش چنان درد ناك آه تفكر اآثريت مردم جهان را برانگيخته 
است ؛ حتي درون آشورهاي امپرياليستي آه قطب بندي طبقاتي ، مبارزه طبقاتي و بحران درحال 

  . افزايش است اين تنفر اشاعه مي يابد 
مبارزه ايكه . تايك مبارزه انقالبي بر پا گردد شود ولي تنفر و رنج خلق بايد به قدرت واراده تبديل 

امپرياليستها ونوآران شان را بهمراه نظام اجتماعي پيوسته موجود سرنگون آند و ساختن جهاني 
اين مبارزه در صورتي . نوين عاري از بي عدالتي، فريب واستثمار انسان توسط انسان راآغاز آند

  . ب پرولتري مارآس ، لنين و مائوتسه دون هدايت شود پيروزمي شود آه توسط ايدئولوژي انقال
با اين روحيه ما بايد حقيقت مائوتسه دون را دردست گرفته ودرميان ميليون ها ميليون توده اشاعه 

درين پروسه مي توانيم گردان هاي نوين انقالبيون پرولتر را درآشورهاي مختلف تربيت . دهيم 
لد مائوتسه دون ، بذر هاي سرخ انقالب رادرچهار گوشه جهان باشد تا صدمين سالگرد تو. آنيم 

  . بيفشاند 
  ! درفش هاي سرخ مارآس ، لنين و مائو را هرچه رفيع تر به اهتزاز درآوريد 

  ! ازجان صدرگونزالو به دفاع بر خيزيد 
  ! زنده باد جنبش انقالبي انترناسيوناليستي 

  !رابطريق فراموش نشدني برگزار آنيم  باشد تا جشن صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون
  
 


