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 ارگان مرکزی

 )مائویست(حزب کمونیست 
 افغانستان

 ارگــان  ارگــان ““   شــعله جاويــد شــعله جاويــد””  جريــدهجريــده 
مرکــــزی حـــــزب کمونيســــت مرکــــزی حـــــزب کمونيســــت 

افـــغانستان اســت کــه افـــغانستان اســت کــه ) ) مائويســتمائويســت((
برپـائي و   برپـائي و   , , عـمدتاًدرخدمت تـدارک  عـمدتاًدرخدمت تـدارک  

ـــلی   ـــقاومت م ـــنگ مـ ـــلی  پيشـبردج ـــقاومت م ـــنگ مـ پيشـبردج
خص خص شکل مش شکل مش ((مردمی   وانـــقالبی     مردمی   وانـــقالبی     

  ..قرار داردقرار دارد) ) کنونی جنگ خلق کنونی جنگ خلق 
  ...)...)اساسنامه حزب اساسنامه حزب                           (                        (

 

  فرخنده بادروزفرخنده بادروز
   ان جهانان جهانبین المللی کارگربین المللی کارگر

يک بـارديگرروز بـين الملـي       )۱۳۸۶ (۲۰۰۷         بافرارسيدن اول مي      
کارگران جهان راگرامي ميداريم وبرايدئولوژي،برنامه سياسـي و اسـتراتيژي          

 . مبارزاتي انقالبي پرولتري مان قاطعانه تاکيدبعمل ميآوريم
) سـيون گلوباليز(    درشرايط امروزي جهان ، يعني شـرايط جهـان گيريـت         

تشــديد يافتــه امپرياليســتي ، طبقــه کــارگر جهــاني و ســاير زحمتکشــان و 
ستمديدگان درکشورهاي مختلف جهان، به ويژه درکشورهاي تحت سـلطه          

در راس تمـامي    .امپرياليزم،بامصايب رشديابنده وعميق شونده روبروهسـتند     
مصايب،اين واقعيت تلـخ وجودداردکـه امـواج قدرتمنـد انقـالب پرولتـري              

زمنددرقرن بيستم،يکي پس ازديگري وتااواخر دهه هفتاد قـرن مـذکور،     پيرو
 . کال وبه سويه جهاني از قدرت افتادند 

   اماباشکست انقالبات پيروزمند پرولتري در قرن بيست ، نه مبارزات طبقه 
کارگر و ساير زحمتکشان و ستمديدگان عليه استثمار و ستم خاتمه يافـت و        

جهـان و   سـتم در  ي يعنـي آرمـان نـابودي استثمارو       نه آرمان انقالب پرولتر   
 . پيريزي يک جهان عاري از هر نوع استثمار و ستم به فراموشي سپرده شد 

باوجودي که درهيچ کشوري ازجهان شاهدپيروزي    درطي سي سال گذشته،
 سرتاسري انقالب پرولتري،درهردومؤلفه انقالب دموکراتيک نوين درکشـور       

 ليزم و انقالب سوسيالستي درکشورهاي امپرياليستي ،هاي تحت سلطه امپريا
 - لنينسـت   -مارکسيسـت   (هـاي انقالبـي     نبوده ايم ؛امامبارزات کمونيست     

درراه انقالب پرولتري درتعدادزيادي ازکشورهاي جهـان ادامـه      ) مائوئيستها
 . يافته وبه دستاوردهاي مهمي ازلحاظ تئوريک وعملي نايل گرديده است 

زنيزقدرت سياسي پرولتري بصورت سرتاسري درهيچ کشوري    گرچه امرو
ازجهان وجودندارد، اماقدرت سياسي قسمي بر بخشـهاي بـزرگ وکوچـک             
چندين کشورجهان موجودبوده وبراي گسترش وسرتاسري شدن خـودتالش   
مي ورزندودرکشورهاي ديگري ازجهان مبارزه درمسير دستيابي بـه چنـين           

                .دستاوردهايي جريان دارد 
                                                                          :عبارتاسـت از  ,  گذشـته  ترين دست آوردسي سال   مهمازلحاظ تئوريک،       

 ۲: ص                              ... جمعبندي کلي تئوري هاي انقالبي
 

ب و سازمان اطالعیه مطبوعاتی ششمین کنفرانس منطقوي احزا §
جنوب نبش انقالبی انترناسیونالیستی درجهاي مائوئیست متحد در

 ۲: صفحه                                                      آسیا
 اطالعیه مطبوعاتی سیمینار بین المللی در باره  §

        “21امپریالیزم و انقالب پرولتري در قرن ”            
 3: صفحه    

گزارشی از کنفرانس مشترک سازمان ھا و احزاب  §
 مائوئیست کشورھای مختلف بھ – لنینیست –مارکسیست 

 حزب "انتقاد از خود " مناسبت چھلمین سالگرد 
 4: صفحه                                  کمونیست اندونیزیا 

  نیروهاي اشغالگر ناتو در افغانستان §
 9:                                                               صفحه 

 11:صفحه   رهبر مائوئیست افغانستان مصاحبه با §

 گروه کمونیست هاي انقالبی در ”پیام تبریکیه از  طرف §
 16:                                       صفحه             “خلیج 

 افغانستان ) مائوئیست ( حزب کمونیست به

 ستپیام بھ کنگره موسس حزب کمونی
 انقالبي کانادا

   !  همرزميرفقا   
سـت  يس حـزب کمون ي تاسـ يبرا شـما سالهيزمبارزات چندت آم يفرجام موفق    

ي  رفقـا  يبه تمـام  يسـت،درکانادارا  مائوئ -يسـت ني لن -يستحزب مارکس ي،انقالب
ـ به و شرکت کننده درکنگره وسائراعضاوهواداران حزب تان و       تـه  ي کم يژه بـرا  ي

کـه  م  يواريـد امياقو.يم گـوئ  يت مـ  يتهنيک و تبري،با شادمان ي،ازته دل و  سازمانده
سـر  يش برودوبا پـ يبصورت جدي وبطور اصوليت برگزارگردد،موفقگره تان با کن

 ۱۵ :                                 بقيه درصفحه  .ان رسديبه پاي وافتخارفراز
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   20 :  ص                   “““   افغانستان استافغانستان استافغانستان استدردردر

 



  2صفحه   شانزدهم شماره                                       شعله  جاوید                  دوره سوم                                                          
 مـائوئيزم   - لنينيـزم  -مارکسـيزم   پرولتري درچوکات   

يعني رسيدن به سومين مرحلـه تکامـل علـم انقـالب            
ــات   پرولتــري ، کــه هــم تکيــه بردســتاوردهاي انقالب

رت عمـده دربرميگيـردوهم   بارزات گذشـته رابصـو    وم
ها ازکمبودات وکجروي هاي عبرت گيريهاودرس آموزي

 . گريزپذير وگريز ناپذيرگذشته وگسست ازآنها را 
    امرمسلم استکه ايـن دسـتاوردهاي مبارزتي،چـه در     
 عرصه پراتيک وچـه درعرصـه تئوريک،بايدبيشـتر از        

وبـه  به صورت روزافزون عمق وگسـترش يابند      پيش و 
گسست هاوتکامالت نويني دست يابندکـه جهتگيـري        

دست يابي به انقالبات پيروزمند پرولتري ورسيدن   آنها
 وعلم انقـالب    به مرحله بعدي تکامل کلي  ايدئولوژي      

 - لنينيـزم  -مارکسـيزم امافقط باتکيـه بر   .پرولتري باشد 
مائوئيزم به مثابه يک ايدئولوژي وعلم انقالبي خالق و         

عمل ميتـوان بـه پـيش رفت،نـه بـا           ي انديشه و  رهنما
منحل کردن قسـمي ويـاکلي آن ونـه هـم بـابرخورد             

  .دکماتيک ودرنظرگرفتن آن به مثابه يک طريقت جامد
به ويژه  ،انحراف رويزيونيستي ودگماتيستي     ازميان دو 

ه محسوب ، رويزيونيزم خطرعمددر شرايط امروزجهاني
 سـاب مـي  ح مهم بهيک خطرولي دگماتيزم نيز ميگردد

 مهمترين شـکل انحـراف دگماتيسـتي نيـز        ،واقعدر.آيد
 و عبارت است از دگمارويزيونيزم يعني نفي دستاوردها

تکامالت نـوين باتکيـه برفرمولبنـدي هـاي درسـت و       
 .نادرست گذشته 

سـومين سـال    ) ۱۳۸۶ (۲۰۰۷   بافرارسيدن اول مي    
حيات مبارزاتي حزب کمونيست مائوئيست افغانستان      

 . يد سپري گرد
   ما دربرنامه واساسنامه حزب وهمچنان درنشرات و       

ل گذشـته پيوسـته     ،درطي سه سا  تبليغات غيرتحريري 
روي اين امرتاکيدکرده ايم که وظيفه عمـده مبـارزاتي     

اتيک نوين ، انقالب راه پيروزي انقالب دموکرکنوني در
معــه جهــاني کمونيســتي پــيش روي بســوي جاسوسياليســتي و
جنگ مقاومـت  پيشبرددارک براي برپايي و ت:عبارت است از  
 بي عليـه اشـغالگران امپرياليسـت و       انقالملي مردمي و  

لمللي بين اروز تجليل از اينک در .رژيم دستنشانده آنها  
انقالب سروپيمان بر کارگران جهان که روز تجديد عهد

 اسـت،يک بـارديگر    طبقـه کارگر   هـاي پرولتري وآرمان 
مبارزات براي  مثابه بخشي از   تاکيدجدي برپيشبرداين 

 .انقالب جهاني پرولتري به پيش بريم 
 مبـارزات   تالش کنـيم کـه    پايه ايـن تعهد،مابايـد       بر
ن و  سائر زحمتکشا مره اقتصادي وصنفي کارگران و    روز

هيم و در سوي انقالبي دسمت وستمديگان افغانستان را
انقالبي دمي ومقاومت ملي مرمرحله کنوني به بخشي از

 رويزيونيسـت .خائنين ملي مبدل کنيمعليه اشغالگران و 
 تسليم طلبان   -ورميست  به ريف هاي ديروزي که امروز   

اين تـوهم رادرميـان   ،تبـديل گرديـده انـد    محافظه کار 
ان ســتمديدگان افغانســتکــارگران وسائرزحمتکشــان و

الت آنها، منجمله مشکل    که راه حل مشک   دامن ميزنند 
ــاري ــته و بيک ــکتوردولتي گذش ــو،حفظ س  گيري ازجل

دامن زدن به چنين آنهابا.خصوصي سازي جاري ميباشد
تا ازين شانندکبه سوي پارلمان پوشالي ميتوهماتي،آنهارا

ترين چهره هاي   جنايتکارمجمع خائنين ملي ومرکب از    
 . گدايي کنند حقوق شان راستم تامين واستثمار

آگاه شوند سائرزحمتکشان وستمديگان بايد  کارگران و 
 ۲۰:    بقيه درصفحه        ...که تبديل شکل دولتي 

 درين اواخر،ششمين کنفـرانس منطقـوي احـزاب و           
ــازمان ــي سـ ــددرجنبش انقالبـ ــت متحـ   هاي مائوئيسـ

انترناسيوناليستي درجنوب آسيا ، درشرايطي ازمنطقـه       
وجهان که فرصت هاوچالش ها، برزمينه ظهـور مـوج          
نوين انقالب جهـاني وتعـرض ضـدانقالبي امپريـاليزم          

 هان،درمقابـل نيـرو  هـاي ج ن دشمن عمده خلق امريکا،اي
ايـن  .ددائرگرديداباالرفته اسـت،  يهاي مائوئيست شـد   

جائيکـــه انقـــالب پال،وضـــعيت بطورمشـــخص درني
     دموکراتيک نوين به رهبري حـزب کمونيسـت نيپـال         

به سطح تعيين کننده اي رسيده است ،        ) مائوئيست  ( 
 . مشاهده ميشود 

ـ     کنفرانس،بعداز     ،  ياداي احترام به جانباختگان انقالب
ست هند  آوري ازرفيق کرم ازحزب کموني    اديمخصوصا

کنفـرانس منطقـوي گذشـته بطـور       که در ) ستمائوئي(
وقت کـافي بـراي بحـث روي         شـرکت داشـت،    فعالي

ــاع ني ــود  اوض ــف نم ــال وق ــتگي  .پ ــرانس همبس کنف
ـ   بـا  ن منطقـه را انترناسيوناليستي نيروهاي مائوئيست اي

ــت ني  ــزب کمونيس ــال ح ــتمائوئي(پ ــرد، تکرار) س ک
ــداخ ــرت انگي  م ــاي نف ــه ه ــاليزم زالت و توطئ امپري

ــه    ــت وجامع ــت ازدول ــراي حفاظ ــارادرتالش ب امريک
نقش انحرافي توسـعه طلبـي     ح نمود، ارتجاعي کهن تقبي  

تبليغات ارتجاعي ورويزيونيستي وهندي رايادآوري کرد
اي راکه کوشش دارندتوده هاي انقالبـي رادچـارتوهم         

. نمود  شـا انقالب منحـرف کنند،اف   سازندوآنهارا ازمسير 
کنفرانس اين موضـع مائوئيسـتي رامجدداخاطرنشـان        
کردکه سازش ميان يک حزب مائوئيستي و نيروهـاي         

 نيروهاي انقالبـي درسائرکشـور    ک کشور، ي در ارتجاعي
هاراملزم نمي سازدکه عين کاررا انجام دهنـدو اينکـه          

 .آنهابايدبه اجراي وظايف انقالبي شان ادامه دهند 
 ارزاروسيع بخاطردفاعکنفرانس براي يک ک   

خوان دادوخواست عدم مداخلـه     يپال فرا  ازانقالب درن 
امپرياليست هاوتمام مرتجعين در مسائل نيپال را قويا        

 . مطرح کرد 
. اوضاع عيني درجهان براي انقالب مسـاعد اسـت             

ــت     ــزاب مائوئيس ــري اح ــت رهب ــق ، تح ــگ خل جن
درهنـــدوفيليپين بـــه پـــيش مـــي رود ، در ترکيـــه 

رغم عقبگردهاي سخت ادامـه يافتـه اسـت ،          وپيروعلي
درحاليکه درنيپال به تصرف قـدرت سياسـي نزديـک          

توده ها در سراسرجهان وسيعابه مبارزه . گرديده است 
درعـراق و افغانسـتان ، قـواي    . ومقاومت برخاسته اند  

اشـغالگرتحت رهبـري امپريـاليزم امريکـاورژيم هـاي      
سـنگيني  پوشالي دست نشـانده آنهـا ، نتـايج خـونين            

ــت     ــن امرامريکاراتحـ ــد و ايـ ــي آورنـ ــت مـ بدسـ
. فشارقرارميدهدکه درپاليسي هايش تجديد نظر نمايد 

متجاوزين صهيونيسـت موردحمايـت امريکادرمقابلـه       
. بامقاومت شديد ، مجبورشـدندازلبنان بيـرون برونـد         

همچنان درکشورهاي امپرياليستي ، به شمول امريکـا ،      

سيون ادامه مـي  ازليبامبارزات وبسيج عليه جنگ و گلو  
يابد ، درحاليکه شورش جوانان و دانشجويان درفرانسه 

ــداخت     ــرزه ان ــه ل ــل اروپاراب ــيا،  . ک ــوب آس درجن
غيرازمبــارزات مســلحانه تحــت رهبــري مائوئيســت  
هاونيروهاي آزاديبخش ملي ، مبـارزات بخـش هـاي          

ســيون امپرياليســتي و ازليمختلــف تــوده هاعليــه گلوبا
پرياليزم وطبقات ارتجاعي حاکمه تشديداستثماروستم ام

، پتانسيل مبدل ساختن کشورهاي منطقـه بـه عرصـه        
ــزايش داده اســت    ــا اف ــق راقوي ــگ خل . شــعله ورجن

باوجوداين ، حقيقت سخت عقبماندگي نيروهاي ذهنـي      
يک موضـوع مهـم     . انقالب تاحال همچنان باقي است      

ــق درک     ــوي تعمي ــرانس منطق ــث درکنف ــورد بح م
 مائوئيزم و تکامل آن ازطريق     -زم   لنيني -ازمارکسيزم  

بکــارگيري درســت ديالکتيــک تئــوري و پراتيــک در 
خدمت به توانمند ساختن بيشترمائوئيست هادراجراي      

 وظايف شان دربرپائي انقالب
 .  درجهان کنوني ، بود 

ــه واســطه شــموليت حــزب      کنفــرانس منطقــوي ب
افغانستان وحزب کمونيسـت    ) مائوئيست  ( کمونيست  

درآن ) مائوئيسـت   - لنينيسـت    -مارکسيست  ( بوتان  
تمــامي احــزاب شــرکت کننــده در . تقويــت گرديــد 

کنفرانس ، اين نتيجـه گيـري راباتصـميم قـاطع بيـان             
داشتندکه مسئوليت هاي انقالبي شان رابه پيش سوق        
دهندوظرفيت جنبش انقالبـي انترناسيوناليسـتي بـراي       

هـاي  برعهده گرفتن نقشش به مثابه مرکزجنينـي نيرو       
 . مائوئيست جهان رابيشترتقويت نمايند 

 
 حزب انقالبي بنگله دیش

 افغانستان) مائوئیست ( حزب کمونیست 
 - لنینیسـت    -مارکسیست  ( حزب کمونیست بوتان    

 )مائوئیست 
 - لنینیسـت -مارکسیسـت  ( حزب کمونیسـت هنـد    

 )مائوئیست 
)  لنینیسـت    -مارکسیسـت   ( حزب کمونیست هنـد     

 ناگزالباري
 )مائوئیست ( ونیست نیپال حزب کم

 )کمیته مرکزي ( ربابنگال  حزب پرولتري پو
 

 ٢٠٠٧جنوري 
 

* * * * * 
* * * 

* 

تی ششمین کنفرانس منطقوي احزاب اطالعیه مطبوعا
نبش انقالبی ج مائوئیست متحددرايهوسازمان

 جنوب آسیاانترناسیونالیستی در
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ســيمينار بــين المللــي دربــاره امپريــاليزم وانقــالب    
 ، به مثابه بخشي ازتجليل ازدهمين ٢١پرولتري درقرن 

حـزب  ١٥سالگردآغازجنگ خلق درنيپال ، با شـرکت        
سـيمينار  . موفقانه به پايان رسـيد       وسازمان مائوئيست 

درگرهگاه تاريخي اي که خلـق نيپـال بـه سـوي يـک       
ــروي      ــمنانش پيشـ ــاالي دشـ ــاطع بـ ــروزي قـ پيـ
ميکند،درحاليکه امپرياليزم امريکا ، اين دشـمن عمـده         
خلق هاي جهان ، درجنگ تجاوزکارانـه اش درعـراق          

سـيميناربا  . وافغانستان گيرمانده اسـت ، برگـزار شـد        
انـه از پتانسـيل عظـيم موجوددراوضـاع         شناخت آگاه 

کنــوني جهــان بــراي پيشــروي هــاي بــزرگ انقالبــي 
وخواست فايق آمـدن برضـعف نيروهـاي کمونيسـت          

 .براي آزادساختن اين نيرو ، دايرگرديد 
) مائوئيســت ( درســيمينارحزب کمونيســت نيپــال    

اسـنادتحريري  ) مائوئيسـت  ( وحزب کمونيسـت هنـد   
 احزاب ديگر ازطريق يادداشت ارائه کردند ، درحاليکه 

ــد   ــهم گرفتن ــخنراني هاس ــيمينار  . هاوس ــات س مباحث
عمــدتاروي چهــره هاوصــورويژه امپريــاليزم درزمينــه 

زيسيون ، نياز به استراتژي و تاکتيک هاي يلاکنوني گلوب
قابل تعقيب در کشورهاي امپرياليستي وتحت سـلطه ،    
ــا درکشـــورهاي   ــاتوري پرولتاريـ درس هـــاي ديکتـ

ستي سابق ووظيفه فرارفتن ازنقطه اوج انقالب       سوسيالي
ــه وحــدت   فرهنگــي پرولتــري عظــيم درچــين ونيازب
. نيروهاي مائوئيست در سطح جهـان ، متمرکـز بـود             

ــرده اي    ــتگي فش ــائل درپيوندوپيوس ــن مس ــامي اي تم
 -لنينيزم  -باضرورت دفاع ، تطبيق وتکامل مارکسيزم 

ن وظايف وخدمت به اجراي اي) علم انقالب ( مائوئيزم 
 ، مطرح ٢١مبارزاتي براي روياروئي باچالش هاي قرن 

اين مباحثات از لحاظ عمق خودغني ، ازلحاظ        . گرديد  
وسعت خودگسترده وازلحـاظ برخـورد ديدهاسـرزنده       
ــتحکام    ــري واس ــيوناليزم پرولت ــه انترناس ــوده وروحي ب

“ شورشـگري   ” ايدئولوژي پرولتري رابـه مثابـه يـک         
رزه درميدان هاي پيکـارانقالب     همواره آماده براي مبا   

ومساوي باآن براي مبارزه درحيطه ايده ها ، بصـورت          
 . داد  تمام عيارنشان مي

پيشنهادات جنبش انقالبي انترناسيوناليستي وحـزب         
ــد   ــت هن ــت ( کمونيس ــزاب  ) مائوئيس ــادگي اح وآم

وسازمان هابراي فـايق آمـدن بـر مشـکالت شـرکت           
ري موفقيــت درســيمينار ، کمــک عظيمــي بــه برگــزا

 . ميناربه عمل آورد يآميزس
 : احزاب شرکت کننده درسيمينار عبارت بودند از    

 افغانستان) مائوئیست ( حزب کمونیست  §
 -مارکسیسـت   (  حزب کمونیست بوتان     §

 )  مائوئیست -لنینیست 
 ) مائوئیست ( حزب کمونیست هند  §
 -مارکسیسـت   ( حزب کمونیسـت هنـد       §

 )  مائوئیست -لنینیست 

 -مارکسیسـت   ( ب کمونیسـت هنـد      حز §
 ناگزالباري ) لنینیست 

 -مارکسیسـت  ( حزب کمونیست ایـران     §
 )  مائوئیست -لنینیست 

 حزب کمونیست مائوئیست ایتالیا  §
 )مائوئیست ( حزب کمونیست نیپال  §
  -ترکیـه   (  حزب کمونیست مائوئیسـت    §

 ) کردستان شمالي 
کمیته مرکزي ( حزب پرولتري پوربابنگال  §

 ( 
ــز § ــابنگال  ح ــري پورب ــروپ ( ب پرولت گ

 ) وحدت مائوئیستي 
  کمونیست هاي انقالبي آلمان §

ــرکت      ــورت ناظردرسيمينارشـ ــه بصـ ــي کـ احزابـ
 : کردندعبارت بودند از 

 حزب کمونیست فیلیپین §
 حزب کمونیست انقالبي ، امریکا  §
  )رنجبران ( حزب کارگران ایران  §

اختگاني که  سيمينارباسرودانترناسيونال ويادبودازجانب    
جان هاي شان رابراي امرکمونيزم نثارکرده اند ، شروع 

سيمينار . پيام هاي احزاب مختلف خوانده شدند     . شد  
عضـو  ( ، با شنيدن اخبارقتل وحشـيانه رفيـق چانـدرا           

) عضوکميته ولسـوالي    ( ورفيق کارونا   ) کميته مرکزي   
، نسـبت بـه ايـن    ) مائوئيست  ( حزب کمونيست هند    

 .  انقالبي اداي احترام به عمل آوردجانباختگان
تصاویرمارکس ، انگلـس ، لنـین ،        سالون سيميناربا    

استالین و مائوتسه دون ورهبران جنبش مائوئیسـتي       
و همچنان درفش هاي سـرخ حـاوي نقـل عبـارات      

 ،  کالسیک هاي مارکسیستي و شعار هـاي انقالبـي        
فراخوان مانيفيست حزب کمونيست . تزئين شده بود    

که به زبان    ) کارگران تمام کشور ها متحد شوید     ( 
. هاي مختلف نوشته شده بود ، جلـب توجـه ميکـرد      

نمايندگان و ناظرين در سيمينار فرصـت يافتنـد کـه         
 را از فرهنگ انقالبي غني تولد یافته در جنگ خلـق   

“ سـامانه   ” طريق نمايشات هنـري گـروپ فرهنگـي         
   .مشاهده کنند 

 
 ۸: بقيه درصفحه 

 ...شی ازکنفرانس مشتركگزار
کمونيسـت هـا بـه      : گفـت   ينمورد در يگريق د يرف   

درحصه .ي اين بخش مبارزه نکرده اند      رو ياندازه کاف 
بـه نظـرمن    . ي کـرده انـد     نقش باز  ي عيسو ينيروها

 کـه درايـن زمينـه       ي درست است که با افراد     يخيل
 يآن است که زيررهبري بد اند متحد شويم وليمترق

ي زيررهبر, يکه جهت گم کرده بودندآنهائ. اش برويد   
ـ .اش رفتند و ضربه هـم خوردنـد      ازکسـاني کـه   يخيل

ــد با ــا همکاران ــا , بنيادگراه ــه ه ــد پاي ــندباي . ي ماباش
ي پــائين تحــت طبقــه , اســتهم همينطــوردرامريکــا

 يدررابطـه بـا فندمينتاليسـت هـا    .تأثيرمـذهب اسـت  
 ياينکه حامل ايدئولوژ مخالفيم نه تنهابخاطري مامسيح

ي خـود  بـه سـو  ردم تحت ستم را بلکه ميخواهند م  اند  
. برافرازيم  ما درمقابل اينهابايد پـرچم خـودرا      .بکشانند

امپرياليست ي هستند که ضددربين سياه ها کسان زياد
 است کـه مـا بـا آنهـا چـه         ياين مسئله مهم  . هستند  

درنتيجه ما بايد پـرچم خـود را بلنـد کنـيم        . کارکنيم  
 .بديل نمائيم  خود تيوآنها را به پايه ها

 ي مـذهب  ي سازمان يافته وتوده ها    يبايد بين نيروها     
فنـدامينتاليزم وکمـونيزم اصـال بـاهم        . فرق بگـذاريم    

 ، حزب درامريکامثال.جورنيامده ودرمقابل هم قراردارند
 ي هـا  يبـين عيسـو   اين تفـاوت را    ،   يست انقالب يکمون
تنها مسئله اعتقاد نيست بلکـه      .  ومردم ميگزارد    ياصل

اينها دشمنان . رابطه با زن ها برنامه دارند مثالدر  نها  اي
 .بايد اين را به رسميت بشناسيم . قسم خورده ما اند 

 .ان جلسه را اعالم کرد يپا ق مسئول جلسهيرف   
 :ا یزیست اندونینده حزب کمونینما   
ي کـه   ستيونالي انترناس ي ممنون از جنبش انقالب    يخيل   

يـن   احزاب مختلف در   يفقأراين زمينه رامساعدکردتا  
 گريخطوط معين همدکنفرانس شرکت کنندودررابطه با
انتظاروخواسـت آن   . را تشويق نمـوده والهـام بخشـند       

 يسـت يونالي انترناس يان جنبش انقالب  يکه مناسبات م  است
ـ ا افزايش پيـدا کنـد و ا       يزيوحزب کمونيست اندون   ن ي

 . سهيم شود يحزب در وحدت جنبش کمونيست
 ! یسم زنده باد کمون

  !زنده باد مائویسم 
مسئول جلسه ازشرکت رفقأ در کنفـرانس تشـکرکرد         

   .وجلسه خاتمه يافت

 
  اطالعیه مطبوعاتی سیمینار بین المللی در باره اطالعیه مطبوعاتی سیمینار بین المللی در باره 

   “ “2121امپریالیزم و انقالب پرولتري در قرن امپریالیزم و انقالب پرولتري در قرن ” ” 

 اطالعیه جمعیت دوستی
 پیروي نوین 

 !رفقا و هواداران    
کـه  يکند اعـالم م “ن ي نـو يروي پيت دوستي جمع ”   

 :م يداريدت جدياک سينک مايا
www.geocities.com/npfausa 

همچنـان  يرووپيت مامواددرباره جنـگ خلـق در     سا   
ــر ــان   آخ ــاع ازج ــه کارزاردف ــوط ب ــائل مرب ين مس

تمام هواداران دعوت   مااز. يکندپخش م صدرگونزالورا
ـ سـاخته ا  يت مارا،که تازه کـرده وبهتر     م سا يکنيم م ،  ي

ت االيـ الت درا يک تشـک  يت ماي جمع. يندمالحظه نما 
يل شده است تشکيکا است که ازسمپات هامتحده امر

. م يــــ داري مختلفــــيت هــــايــــفعالوماوقتافوقتا
 داشــته يشــتريکه معلومــات بيدباشــاگرشماعالقمند

 يد، مــيم شــويســهيت مافعاليــددر خواهيميدياباشــ
 : د يکنيدا پيدسترسيل به ماق آدرس ذيطريدازتوان

Nuevo-peru@hoymail.com 
 !قانه ی رفيهابادرود
 ۲۰۰۷ي فبرور٩

http://www.geocities.com/npfausa
mailto:Nuevo-peru@hoymail.com
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  :سخنران اول     
کنفـرانس را  يه اش، انيارائه ب يام و م پ يتقديق با ن رف يا   

 . افتتاح نمود 
تشـريح  يه کوتاه ، شـرايط اندونيزيا     انيدراين پيام و ب      

ن کشـوربه يـک     ده وايـن مسـئله کـه چگونـه آ         يگرد
ي بررســشوروابســته بــه امريکــا تبــديل گرديدموردک

حزب “ انتقاد از خود ”گرفت ونقاط قوت وضعف قرار
پذيرش جنـگ خلـق     . تشريح شد   کمونيست اندونيزيا 
ي آن بحيث نقاط قـوت       تشکيالت يونقطه نظرات سياس  

که ضرورت گسسـت   تائيدشدوبه رفقأ رهنمودداده شد   
 نظـر  ي ودرب فرهنگـ بيشترازگذشته ، آموزش از انقال    

 که ازآنوقت تاکنون بعمل آمده موجود يداشت تغييرات
ـ ياوهمچنان ازچهار کل  . است    کـه مـارکس مطـرح    يت

 بـين رفـتن قـدرت سوسـياليزم در        کرده ودرمـورد از   
 وچين واينکه بين م ل م و م ل ا صرفا در لفظ       يشورو

زم توسـط مـائو     ياختالف نيست ، بلکه تکامالت کمـون      
باعـث   , ياسـ ي و س  ي ، اقتصـاد   يسـف  فل يدرعرصه ها 

او نظـام  . زم ميباشـد ، صـحبت نمـود    يتکامل به مائوئ 
 نوين ي قرارداده ودموکراسيدموکراتيک را مورد ارزياب

 مقايسه نمـود واظهارداشـت      يي بورژوا يرا با دموکراس  
ـ      ي داشتن دموکراس  يکه برا   تحـت  ي نـوين بايـد دولت
 وکسـب   او جنگ خلق  .  پرولتاريا داشته باشيم     يرهبر

 . بيان نموديقدرت ازطريق قهررا منحيث نکات اساس
  :سخنران دوم    
 که سمت ترجمـان را  ي ، رفيقيقبل از سخنران اصل    

سـت  يحزب کمون ي ايرادنموده ودرمـورد   داشت سخنان 
 کـه درآن کشـور رونمـا گرديـده       يا وتحـوالت  يزياندون
درجريـان تشـکيل حـزب      : اوگفـت   .  انداخت   يروشن
,  که مي خواستند بـه حـزب بپيوندنـد          ازکساني يخيل

ي جذب آنهامشکل    بودند که برا   ي غيرقانون يحلقه ها 
 دائرشد ۲۰۰۰اولين کنگره حزب درسال  . ميشد  ايجاد

 که حزب نتوانست پيشرفت کنـد و بـه     ي ازنقاط ييک. 
 نمايد مسئله چسـپيدن بـه       يطرف جنگ خلق پيشرو   

ره حـزب دردومـين کنگـ   : اوادامه داد . اکونوميزم بود   
 . م ل م را برگزيد  برگزارگرديد۲۰۰۳اش که درسال 

 يکننـد  که جدا ازحزب فعاليت م     ي مختلف يگروه ها    
 يرا بـه پيمانـه هـا      وجوددارندکه آنهـا انتقـاد ازخـود      

   .قبول ندارند آنرا اصال هاي بعضيولي پذيرندمتفاوت م
 ي انحالل طلب اندونميخواهند عده ايدرمبارزات درون

کوشيم کـه بـه کمـک       ي مامي د ؛ ول   شو يحزب بازساز 
 .يکديگربه پيش رويم 

 فعالرويزيونيزم:  گفت درموردموجوديت رويزيونيزم
  وعليه آنيشناسائداردکه بايدآن را مدرن وجود

ي بررساندونيزيارامورداورويزيونيزم در . مبارزه نمائيم    
راه فقــط بخــاطري رارويزيــونيزم خروشــچفقــرارداده و

بـدون توجـه بـه     کوبيدوبعدي مسالمت آميزآن  مبارزات
 . شرق رفت ي بطرف فروپاشيانقالب فرهنگ

  :سخنران سوم    
صـحبت  يازيجنبش جوانـان اندون   يق درمـورد  ن رف يا   

يادرسـال  زيجنـبش جوانـان اندون    : ان داشـت  ياوب.نمود
, بـه سـکوالريزم     ين جنبش معتقد  ا.شدتشکيل   ۲۰۰۳

زيا اندوني. انقالب دموکراتيک نوين وانديشه مائو است  
 نيمه فئودالي اسـت وبايـد       -يک کشورنيمه مستعمره    

جنـبش  .ب دموکراتيک نـوين درآن انجـام شـود         انقال
بـه روسـتاها    ,کنـد يکارمادربين توده ها  يزيجوانان اندون 

 يملهـه متحـد   ارجحيت ميدهدودرتدارک تشـکيل جب    
 .است 

 : سخنران چهارم    
 که درچين اتفاق افتاده     ي چيز ”: باب اواکيان گفت       

  مبـارزه دوخـط      “. اعث ميشود که دنياعوض شـود       ب
 پنج آثارمنتخـب مـائو     ازجلـد  يتاثيرپذيردرحزب مابا 

 حـزب   يبخش انشعاب . منجربه انشعاب حزب گرديد     
بعد ازکودتا . پديد شد نا, ي  کارگريدربين اتحاديه ها

, ه درسطح جهـان  يدرچين بخصوص بعد ازجريان البان   
 . بوجود آمد يجهت گمکردگ

 ي مـارکس وانگلـس مـ      يما برشانه ها  :  گفت   لنين   
  کـه از   ي هسـتيم کـه مـوج      يدرشـرايط ماحاال. ايستيم

افتـه و   يمارکس شروع شد و به مائو رسـيد ، خاتمـه            
 در حال سـر بلنـد کـردن      ي در سطح جهان   ينيموج نو 
 مـا  ي اهـداف نهـائ   ي وتاکتيـک بـرا    ياستراتيژ. است  

نيزم رويزيونيسم به اين خاطر رويزيـو .  شود  يتعيين م 
کند ودرخـدمت  ياست که دريک جهت ديگرحرکت م  

 .  نيست يايدئولوژ
 اهميـت   يداراياحزب کمونيست اندونيز     انتقادازخود

ـ تکامل مارکسـيزم  .  است  يزياد ا انحـراف از آن را  ي
ـ       يازکجا م   مارکسـيزم   ي چيزهـا  ي بينـيم ؟ لنـين خيل

ـ نيدرمـورد حـزب ، لن     . راعوض کرد    ـ  ي  را  يزم تغييرات
مائوهم ايـن کـار را کـرد و         . يجاد کرد   درمارکسيزم ا 

 چيزهايش ياستالين هم خيل, راعوض کرد  چيزهايخيل
ضـرورت  .  چيزهايش نادرست اسـت      يدرست وبعض 

 ابايدري چيزها خيليکندکه ما جاب م يتکامل مارکسيزم ا  
که تغييرازسوسياليزم بـه    تجربه نشان داد  . تغييربدهيم  
 مارکس  است کهي پيچيده تراز آن چيزيکمونيزم خيل

ـ   .  کردنـد    يوانگلس فکرمـ    ميخواسـت   ياسـتالين خيل
ـ              يانقالب را پيشـرفت داده وآنـرا بـه جلـو ببـرد ؛ ول

 ازدسـت داد کـه باعـث شـد          يدورنمايش را يک کم   
 . را انجام دهد ياشتباهات مهم

 رويزيونيزم با خروشچف زاده نشد ؛ بلکه ازقبل زاده   
  . ب بـود    امريکا از قبل رويزيونيزم درحـز     در.شده بود   

 ي دراشـاعه  ي رهبرآن وقت حزب نقش زياد  “ براتر ”

مبارزه عليه رويزيونيزم   . رويزيونيسم درامريکا داشت    
اين باعـث   . ي بود    وهم بين الملل   ي هم داخل  يخروشچف

را درجهـت  هم نسل قديم وهم نسل جديدکه مائو   شد
ــون شــود   ــد. درســت رهنم ــه جدي  رادر يمائومرحل

 جديد ياو تنها چيزها. د کرد زم ايجايني لن-زم يمارکس
.  گذشـته هـم گسسـت کـرد          ينيآورد بلکه ازچيزهـا   

 ي که به جنگ خلق وانقالب کرد و مـ         يازجمله خدمات 
ايـن  .  بردرک آن کرد   ي خود رامبتن  يتوان تاحد زياد  

 است که باعث يکارمائو يک سنتزجديد بود واين دليل  
مـائو  .  شود ازم ل م صحبت کنيم نه انديشه مائو            يم

ازآنوقت تـا کنـون جهـان    .  سال پيش در گذشت    ۳۰
ما اين نظرات را تقويـت    ي کرده که بايد   تغييرات زياد 

 ....  .م وتکامل دهيم ينمائ
ت بلکـه   نيسـ ي امپرياليزم امريکا  سرنگون   مقصدماتنها

  درسراسـر  يسـرمايدار امريکابايديک پايگاه شودعليه    
يم هدف ما اين است که دنيا را آنطورتغييربـده        . دنيا  

ستم درمجمـوع وسـتم برزنـان       ي و که اختالفات طبقات  
 يمي اسـت کـه اکثرمـردم دنيـا      ازبين برود واين چيز   

درخـدمت طبقـه     فعالعلم وتمام پيشرفت ها    . خواهند  
اگرتغييراين جامعه  . امعه است   حاکمه و بخش ممتازج   

ـ راميخواهيم نه تنها ازنظر     ينظـر ايـده ا    ي بلکـه از   عمل
ي بــه ينـه انقـالب فرهنگـ   درايـن زم . کارکنيم يزبايـد ن

ي بــه عقــب تاحـد يدباکه حاالترين درجــه رســيدبـاال 
جنبـه  ي مثبـت وطرد جنبـه هـا  برگشته مسئله دفاع از   

 که بـاب    يمثل شعار . نظر گرفت   ي آن رادر   منف يها
  يک هسـته محکـم ومقـدار       ”: آوکيان بکاربرده است    

 اين ازحاال تا زمان کمونيزم ما     . “ انعطاف   يبسيارزياد
ما احتياج . حل کنيم اريم تا مسئله راکامالرا ضرورت د

  - تفکرات رايـج بـورژوا       ي داريم که ازيک سر    يزياد
يـک نـوع   . گسسـت کنـيم     ... و ياتوپيست, دموکراتيک  

 يانتقاد به گذشته اين است که انعطاف زياد را بکـارم        
 ديگـراز   ييکـ .  هسته محکـم را درنظرنـدارد        يبرد ول 

است ) رک حقيقت  ديچگونگ ( يستومولوژيمسائل ، اپ
 صحيح يايده ها”. دهد ي اهميت ميکه باب به آن خيل
.  مطـرح شـد     توسط مائو   “  گيرند يازکجا سرچشمه م  

  يگفتندکسانيکه مابحث بلنين هم اين مسئله رادر
 . مطرح کرده , ندارد ي وجودحقيقت عين

  حقيقت ” رفيق گونزالو ، موضوع يدرجريان دستگير   
 ... .دند  کريرا مطرح م“ يسياس

 يزم يـک ميتودولـوژ   ي مائوئ -زم  يني لن -زم  يمارکس    
بـه  } م يو بکار بـرد {  به آن رسيديم  ياست که موقع  

يست  مائوئ-ست يني لن-ست يمارکس. رسيم يحقيقت م
 ي باشندکه به اشتباهات خودبرخوردبهترين کسانهابايد

ما . اينطورنبوده است } ي نيمعدرموارد{ ي  ول. کنند  يم
. يم بلکه ميخواهيم دنياراعوض کنيم زني نمصرف حرف

   مائوئیست کشور هاي مختلف مائوئیست کشور هاي مختلف-- لنینیست  لنینیست --سازمان ها و احزاب مارکسیست سازمان ها و احزاب مارکسیست ازکنفرانس مشترك ازکنفرانس مشترك   گزارشیگزارشی
  حزب کمونیست اندونیزیاحزب کمونیست اندونیزیا“ “ انتقاد از خود انتقاد از خود ” ” به مناسبت چهلمین سالگرد به مناسبت چهلمین سالگرد 

 
 مائوئیست - لنینیست -سیست   متن ذیل قسمت هائی از گزارشی است که توسط گزارشگر شعله جاوید از کنفرانس مشترك سازمان ها و احزاب مارک

درین متن ، . در اوایل زمستان گذشته ، تهیه گردیده است “  انتقاد از خود حزب کمونیست اندونیزیا  ” کشور هاي مختلف به مناسبت چهلمین سالگرد 
 .رئوس مطالب پیام ها و بیانیه هاي رفقاي شرکت کننده در کنفرانس بصورت خالصه درج گردیده است 
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به ي ربط داردبه برخورد   زم خيل يشما به مارکس  برخورد

ـ   گذشته برخوردبا در. روشنفکران    يروشـنفکران خيل
 به پيشرفت مارکسيزم ي علميهاپيشرفت. بوده است بد
{ ايـن درسـت نيسـت کـه        .  کمک کرده است     يخيل
 ي بلکه بعضدارد ،تنهامائويزم حقيقت راباخود  } يم  بگوئ

 گوش يبه بورژوازمابايد.ي هم آنرادارد   مواقع بورژواز 
درخـدمت  نه بخاطرقبول داشـتن آن بلکـه بايد     بدهيم  

انتخابــات چــين اگر. تغييرجهـان ازآن اســتفاده کنــيم  
 ي ازمردم توسط چـوئن ال     يخيلميشد احتماال ۱۹۷۷در

 درحزب موضوع اين نبودکه اکثرباما    . يشدند  مجاب م 
اطردرک   نه تنها بخ يبه انقالب فرهنگ  توجه ما . بودند  

 ... .ازآنهم جلوتربرويموفهم آن است بلکه ما بايد
 يمي مـا  ولناسيوناليست بود ،  مائو  ي گويند مي ها خيل   

 توانيم بگوئيم   ينممگرما. گوئيم اوانترناسيوناليست بود    
ماباتروتسکيسـت  . مينه کامال تکامل يافته بود      دراين ز 

دريک  تواندييند سوسياليزم نمگويمآنها. هافرق داريم  
 شـود ، البتـه بـه        يميروزگوئيم پ يمکشورپيروزشود، ما 

  ...  . يشکل زنجيره ا
 يتين سيائوپنگ درحزب قدرت داشت ؟ بخاطر   چرا

 - يارتبـاط معـين اقتصـاد     , که قدرت پشـت جبهـه       
 ي نظرات وي بورژوازي اقتصاد-ي و فرهنگايدئولوژيک
 .کرد يرا تقويت م

 ي خيل يستيونالي انترناس يختن جنبش انقالب  وسيع سا    
 يرونـدها . برود  يشه رشدکندوجلو اهميت دارد که هم   

ميخواهيم هسته محکم داشته باشيم ما. رهم هستند ديگ
ازايـن  . جهان متحد شـويم وبصورت وسيع درسطح    

 . ديگردفاع کنيم ي درکشورخود وکشورهايخط انقالب
 : سخنران پنجم    
ــت دارداهم ...    ــه ي ــزب کمونک ــارب  ح ــت ي تج س

ي شـودنه تنهـا بـه منظـور انقـالب        جمعبنـد  يازياندون
. ز  ي ن ياس جهان يا در مق  ي پرولتار يا بلکه برا  يزياندوندر

ـ  نکـات در ا    يکنم به برخـ   ين تالش م  يبنابرا ن مـورد   ي
 .اشاره کنم 

ـ  م ل م ، اتحاد     يـران سـت ا  يگذشته حـزب کمون       ه ي
ـ  ا يها ستيکمون رون يـ ران اسـت کـه از درون آن ب     ي

 يرمحصول انقالب کبها ستيه کمونياتحاد. آمده است 
يـران  سـطح ا  ي ودر سطح جهـان  يي در اي پرولتار يفرهنگ

 يـزو  مسـالمت آم   يوه هـا  يشـ وگسست ازراه حـل هاو    
 .  بوديستيرفرم

 يتحت رهبر ۱۳۵۷يران درسال  که انقالب ا   يهنگام   
ــالم ــادف بود  هاياس ــت مص ــورت گرف ــاص  يباکودت

 ي درادن حکومت پرولتردست د،ازني چ يستيونيزويرو
 در. ي بوجودآمد   ستيجنبش مائوئ ي که در  بحرانين و چ

يشـه  ران ، اندي ايست هايه کموني اتحاديطين شرا يچن
ـ پامائورامنحـل کردوخودرابر  زم يــني لن-زم يه مارکسـ ي

ـ ضـرورت اهم ون درک لـزوم و  سـاخت بـد    يمبتن ت ي
ـ يا. سم  يمائوئ  آن ييم کـردن توانـا  ين مسئله باعث عق

 از دست دن فرصت ودست داانقالب وازي  رهبريبرا
 .  بود ياسيضرورت کسب قدرت سدادن چشم انداز

ـ   ييشباهت ها ي از به برخ ينجااي خواهم در  م    ن ي که ب
 ايزيسـت انـدون  ي که حزب کمونين اشتباه و اشتباهات   يا

، يد به قدرت رس   يني که خم  يوقت. بپردازم  مرتکب شد 
ـ  ا يسـت هـا   يه کمون ياتحاد يـت   ماه يتئـور يزازران ن ي

ـ يبود ،   دوگانه دولت برخوردار   ي  دوجنبـه ارتجـاع    يعن
ـ ي و  واقعـ  يبـه معنـا    . يسـت ياليضد امپر و  همـه   يعمل

 تکامـل  يم و عدم مبـارزه بـرا   يح رژ ي تصح يرويروبرن
کسـب  يي جنگ خلـق و ل حزب، برپاي تشک يبرا( خط  

م ي که رژ  يهنگاماما. متمرکزشده بود   ) ي  اسيقدرت س 
قتل يک کودتاو ه  ، ب يم کند تحکيت خودرا توانست موقع 

يسـت  کمونيون دست زدوصدهاهزارنفر  ه انقالب يعام عل 
ـ    انقالبو ـ ا.  شـدند  يا زنـدان ي اعدام کشته وي  ين بهـا ي

.  پرداختنـد    ي آن مـ   يبرا هـا  ستيکه کمون ي بود گزاف
 يجمعبنـد ين شکست تلخ با که بعد از ا   ين گونه بود  بد
ــئله اهماز ــته مس ــگذش ــدرت سي ــب ق ــيت کس  ياس

  ي آمــل تحــت رهبــراميــ قييبرپــا.  شــد يجمعبنــد
ن گذشته بود ، اما ي گسست از اي برايسربداران آغاز

. ي آن بـود   برايسرآغازيان آن نبود ، بلکه تنها  ن پا يا
ـ  بود موقع  يش خال يط جا ين شرا ياآنچه درواقع در   ت ي

 مبـارزه مسـلحانه و      يسربداران به پـا   .  زم بود   يمائوئ
  جنـگ  ييش رفتند اما لزوم برپا    يام به پ  يک ق ي ييبرپا

 موفق يام از نظر نظامين قي ا ييبرپا. افتند  يخلق را درن  
وه ين گسست مهم از ش    ينبود و شکست خورد ، اما هم      

 شـد   ي بعد ي گسست ها  ي برا يتفکر گذشته سرآغاز  
ـ قت به حفظ سـازمان از نظـر ا        يکه در حق   ک يدئولوژي

ـ       يدرا. يد  انجام ـ  ين زمان است که با جنبش ب  ين الملل
يشودکه گذشته تالش مودويشمي رابطه برقرار ستيمائوئ

 ين جمعبنـد يچنبـا . ي شود زم جمعبند ي مائوئ يمبنابر
زم يزم نسبت به مائوئ   يسنترين انحراف گذشته ،   مهمتر

ين باتوجـه بـه      همچن ين جمعبند يا.  گردد  ي م يابيارز
ــم ودرک بهتراز ــرافه ــيط عيش ــي ون ــان ذهن ي آنزم

دست دادن قـدرت    ي که با از   تيبخصوص درک موقع  و
يـران  انقـالب ا  ي کـه در   نقشـ ين و چدريـا توسط پرولتار 

ک ين انقالب در    يدن رابطه ب  ين بهتر د  يهمچنداشت و 
 . .... ممکن شد يکشور و انقالب جهان

 خواستم به آن اشاره کـنم و  ي را که م يگرينکته د     
ران مهـم   ي از انقالب ا   يبخصوص در رابطه با جمعبند    

 يدئولوژي دارد مسئله اي مهمياست و امروز کاربردها
ن ي بيه انقالب وحدت ي اول يدر روزها . ب است ي رق يها

 حس ي اسالميروهايران و ن  ي ا يست ها يه کمون ياتحاد
 يـن تصـور   ا. يم  بوديزنيه شـاه بودنـدوما    علآنها. يشد  م

ين حکومت شـاه    گزي که جا  يکه حکومت يارغالب بود بس
ي به شکليوه تصورن شيا. تر باشدي تواندازشاه بدنمشود
عمل يزنيگر چپ د  يروهاينزي ا اريبسيگردر د يبنوعويا
 درک ي واقعي س را به معنا-ت خط ايما اهم. کرد يم

ـ بـدنبال چـه چ     ها ينکـه اسـالم   ياو. م  ينکرده بود  ي زي
ـ کنم ايممـن فکـر  . هسـتند  امروزبخصــوص ن مسـئله  ي
ــالم يازياندوندرمورد ــه اس ــايک ــال  بني ه يادگرادرح

ــتند ــاز اهمگســـترش هسـ ــتيـ ــوردار اسـ          . ت برخـ
نــبش کمونیســتي بــین المللــي و نکـاتي در مــورد ج 

 کشورهاي  انقالب درمائوئیزم  به مثابه خطي براي
 :تحت سلطه 

ـ  ينـه هـا دارا    يخدمات مائو در همـه زم         ه يـ ک پاي
سـم  ياليماتري در تکـامل يزنين است کـه خود     مع يفلسف

ـ الکتيد بطـور مثـال ضـرورت    . شـود  يک محسـوب م ي
 شد امـا مسـئله   يک قبل از او درک ميانقالب دمکرات 

 و يتکـامالت تئـور  . ا درک نشده بود ي پرولتار يرهبر
ـ    ي نظام يخط ـ  ي مـائو همچن  ي بـر درک فلسـف   ين مبتن

وباالتراز همـه   اي پرولتار ي و رهبر  ييازمسئله خط توده    
ـ نجاست که تفاوت م يا.  است   ييهدف نها درک از  ان ي

که مسئله ي شودمبارزه مسلحانه و جنگ خلق مطرح م

  قـدرت  -ته اسـت   آن نهف يادر و هدف پرولتار   يرهبر
ن يک نويا از درون انقالب دمکراتي پرولتاري براياسيس
زم يونيزيه رويمبارزه علزم،ياليسوسدرک از .زمياليسوسو

ـ       يزم خروشچف يونيزيبخصوص رو   بـر   ي  نـه تنهـا مبتن
زم يآن تکامـل مارکسـ    لکه بـاالتر از   زم است ب  يمارکس
ن مســئله کــه چگونــه يــاز آن جملــه درک ا. اســت 

ـ   يلاشتباهات استا  . ...   کمـک کـرد      يجين نتـا  ين به چن
گر يبعبارت دايبه مثابه تکامل همه جانبه دينها همه بايا

ي متفـاوت  عرصـه هـا  زم از جنبـه هاو   يتکامل مارکسـ  
 .ي استاتيح ون مسئله مهميو اشناخته شود

ـ  ايمقطعـ يـران ، در  ا يست ها يه کمون ياتحاد    در ن ي
ا يـ ت شناخته نشـد و      يتکامالت مائوئسه دون به رسم    

ت داده يـ ن اهميحداقل به آن اندازه که به تکامالت لن   
 در تکامـل م ل  يني شد داده نشد و به مثابه قله نو      يم
 سـازمان   يني در عقب نش   ين نقش مهم  يده نشد و ا   يد

 . کرد يباز
چـرا دنـگ   : ده بـود    يکه پرس ... ق  يسوال رف    درمورد

 و  ي در هنگام انقـالب فرهنگـ      يرات انقالب ييرغم تغ يعل
 ت شد ؟يثيب قدرت بازهم مورد اعاده حبعد کس

مار يهدف مائو معالجه ب: کند که يصحبت م... ق  يرف   
 توانستند درک کنند    ي نم يمي قد ي کادرها يبرخ. بود  

ــه چرا ــرما ک ــروان س ــتباه دريه داريره ــر . نداش مق
 يا که شامل چهار نفر تحت رهبـر       ي پرولتار يفرمانده

 بزرگ  يرژواز بو يسه با مقر فرمانده   يمائو بود در مقا   
 ي بود که بتواند آگاهيزمان کوتاهاريسال بس۱۰.  نبود 
توازن قوا به نفع رهروان . ش ببرد يق کند و به پيرا عم
ک ن مسئله کمـ يز به اي نياشتباهات.  بود  يه دار يسرما

ستم که آنها را بتوانم درک      ي ن يطيشراکرد ، امامن در   
 . شود يم ميک به دو تقسي دانم که يکنم اما م

ت يـ گردد بـه ماه   ي برم يکي: ن مورد   ينکته در ا     چند
در پروسه انقالب . زم و مبارزه دو خط ياليده سوسيچيپ

 و يســـتيدن خـــط اپورتونيـــهـــم کوب ودريفرهنگـــ
زم يد که خط اپورتون   ي نکش ي راست ، طول   يستيونيزيرو

ـ  . کرد يائو به شـکل چـپ ظهـور       ن پ يل ن يدر پرتـو چن
گر بار شـکل    ين د يک خط راست نو   ي بود که    يطيشرا

ک انحـراف ، انحـراف      ينکه  يزم ا ين با مکان  يگرفت و ا  
 مـانور   يگر جا ي خط غلط د   ي پوشاند ، برا   يگر را م  يد

ي  بــراي واقعــييط فشــارهايآن شــرادر. يکنــد بــاز م
ف عمـده  اه انحـر يـ خـط عل  ازآن دويکمتحدشدن بـاي  

ط مـائو احتمـاال احسـاس    يآن شرادر. ي شود   اعمال م 
افته بود ي ين که قدرت  يبل ل مقايکندکه مجبوراست در  م

ز يل نين مسايالبته ا. اورد ي را بوجود بيني مع ياتحادها
 يزم گـره مـ  يونالين و انترناس ي چ ين الملل يت ب يبا موقع 

 “خطر عمده”روها در مقابل يد با آن نيخورد که مثال با
 يين مسئله ربط هاين ايهمچن.  ها متحد شوند يشورو

  برخورد به انقالب يونگزم و چگيوناليبه مسئله انترناس
 . ... کند يدا مي پيدر خدمت انقالب جهان

 ن و نهيک نوينکه چرا انقالب دمکراتيمورد ا   در
  ؟يک ملي انقالب دمکرات

ن معرف ينو. د داشت ين از ابتدا تاکيمائو برکلمه نو   
بعد از کسـب    . است  ي پرولتار يکه تحت رهبر  ين بود ا

ـ  اصرار بـر ا يره داي رهروان سرمايقدرت سراسر  ن ي
امـا  . م شـود    يد تحکـ  يک با يداشتند که انقالب دمکرات   

 يســتياليبــه انقــالب سوسديداشــت کــه باديمــائو تاک
کـه انقـالب     را يقت آن جنبـه ا    يدرحق. مي کن يشرويپ
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ــدمکرات ــوي ــالب  يارديگيمن دربريک ن ــه انق ــت ک نس
 يزمره انقالبـات پرولتـر   توانددريمن رايک نو يدمکرات

کلمه يد برتاکن گرچه مسئله تنهايابنابر.به حساب آورد
 .  را دارديقيارعمي بسيخود محتوين است اما درنو

ان يادگرايبن: ده است يکه پرس... ق يمورد سوال رف   در
ن يکنند؟ برخورد رفقا با ا    يران حکومت م  ي در ا  ياسالم

 توان گفت   يا م يست؟ آ ي چ يکيم از نقطه نظر تاکت    يرژ
 ؟يعتيشرارد؟ مثالي وجود دران اسالم مترقيکه در ا

ن نظـر   يران از ا  ي تجربه انقالب ا   يبدون شک بررس     
ـ  رشد اسـالم در ا     يبها. ت است   يار حائزاهم يبس ران ي

 حکومت شـاه    ياسالم در طول سالها   . ک انقالب شد  ي
 هـم بـا   ينيخم. مردم با شاه تضاد داشتند    .  رشد کرد   

ـ يشاه تضاد داشت از جمله عل       و يه اشاعه فرهنگ غرب
ت و نظارت ي که تحت حما  يه رفرم ارض  يبخصوص عل 

ـ . هـا صـورت گرفـت        ستياليامپر  بـه   ين رفرمـ  يچن
ن بسته بود ، ضربه يت که با مسئله زم  يت روحان يموقع

 ي مـ يکه به اشاعه نظر اسالمي در حاليعتيشر.  زد  يم
ـ  ايپرداخت اما از آنجا که به عقـب مانـدگ       يده هـا ي

ـ  ايکه برخـ يکردتالش ميز واقف بود اسالم ن   يهـا ده ي
ـ با اسـالم تلف يز اتخاذ کندو شرو و روشنفکرانه را ن    يپ ق ي

 يانه بلکه به خاطر مترقيل مترقينه به خاطر مسا. کند 
 از جوانان يي بخشهاي او برايبحثها. جلوه دادن اسالم 

 کـه   ي از خرده بورژواز   يي و بخشها  ي سنت يخانواده ها 
 ي او در برخـ    يبحثهـا . ه شاه بودنـد جـذاب شـد         يعل

 ياريبس.  ت قرار گرفت يحماز مورديگر ني ديکشورها
ن و ي ، مجاهــدينــيســت ، از خمي کمونياز ســازمانها

ن آنـان  ي بيت کردند و رابطه نسبتا خوب     ي حما يعتيشر
ـ ي دو جنبـه     يتئور. برقرار بود     و ي جنبـه ارتجـاع   يعن

 شدند  يد با آن متحد م    ي  که با   يستياليجنبه ضد امپر  
ــت  ــواقعاما. وجودداش ــ يت اي ــه تض ــت ک با ادآنهانس

 ينيگزيخواستار جا نبودوآنهايه مترقيزم ، از زاوياليامپر
 با فرهنگ و مناسـبات  يستياليفرهنگ و مناسبات امپر 

.   بودنـد    ي و به همان انـدازه ارتجـاع       يعقب مانده تر  
نکه يستها استفاده کرد و بعد از ايت کمونيحما ازينيخم

ـ يـ ستها و انقالبيشاه سرنگون شد ، کمون  ن يون را در اول
م خود يفرصت و دو سال بعد از انقالب بعد از آنکه رژ

ام م کرد مورد حمله قرار داد و آنها را قتل عـ         يرا تحک 
ـ گرفتن قـدرت در ا    بعالوه صعود اسالم و   .... کرد   ران ي

منطقه بگذارد و علت  رادرياديرات زيباعث شد که تاث
کا يزم امرياليامپر.  شدن افغانستان شدياسالم دريمهم

 ياد گـرا ي بنيس  سازمانهايد و به تاس ي را قاپ  دهين ا يا
و از  .   در افغانستان کمک کرد      يه شورور ي عل يجهاد

ـ ل از طر  ين مسا يآنجا که ا    يق پاکسـتان صـورت مـ    ي
.  آلـوده شـد   يـي اد گراين بنيز به ايگرفت ، پاکستان ن  

ن مصادف بود ، ي که با از دست دادن چين دوره ايچن
 از ياريبسـ . ها بـود    ستيالي امپر ي برا يدوره مساعد 

ران را ي صعود اسالم در ايمردم جهان هنوز امروزه بها
 است که ي کامال منطقيک جمعبندين يا.  پردازند يم

گـر  ين به د  يه اسالم و همچن   يک عل يدئولوژيبه مبارزه ا  
بـدون شـک    . د کم بها داد     يب نبا ي رق ي ها يدئولوژيا

 مثابه  باشند ، اما بهيآن مير و طبقات درگيافراد مترق
رد تا يد مورد مبارزه قرار گي با ي ارتجاع يدئولوژيک ا ي

ـ ق شده ي را که تحم يافراد ـ  ايا قربـان ي ـ ن اي  يدئولوژي
 مهم  يکيدئولوژيفه ا يک وظ ين  يا. هستند متقاعد نمود    

ـ يشتر به آن اشاره شـد،  ياست و همان است که پ    يعن

 ي وقتيزم را در نظر داشت ، حتيد هدف کمونينکه بايا
 .م ي جنگين ميک نويانقالب دمکرات يکه برا

جواب و :   از شرکت کنندگان کنفرانسيگريق ديرف   
ک مجله بزرگ و مهم به نام ي. نکات شما واضح است  

 انجـام داد و  يني را با خميا مصاحبه ايزيتمپو در اندون 
 ي را بـرا   يستم اقتصـاد  يده شد که کدام س    ياز او پرس  

ــيگزيکشــورش برم ــد سوس ــزم و يالين ــاليپا کاي . يزم ت
 اسالم را به مثابه     ينين خم يبنابرا... جواب داد قرآن    او

 .ديزم برگزيتالي کاپي برايپوشش
 ي بـرا  ي تحت سلطه پوشش   يکشورهاودر:    سخنران  

 .مه مستعمره ي ن-مه فئودال ياقتصاد ن
 : سخنران ششم    
.  ندارد ياطالعات دقيقق گفت که ازاندونيزياين رفيا   

 : کمونيست ترکيه راچنين تشريح کرداوتاريخچه حزب 
او .  ابراهيم کايپاکايا حزب را بنا نهاد  ۱۹۷۲درسال     

 دقيق قرارداده بـود و      يانقالب اندونيزيا را مورد بررس    
ازشکست انقالب درآن کشورتوانست خوب بيـآموزد        
. ومطابق به آن راه انقالب درترکيه را بـه پـيش بـرد         

شناخت ماهيت دولت  رويزيونيست اندونيزيا از   يرهبر
ــن مســئله . درآن کشــورکامال عــاجزبود  ــا درک اي ب

 يم ماهيـت حـزب را درانـدونيزيا مـورد بررسـ       يابراه
 ...قرارداده است 

 دردولـت   يحزب نقـش مهمـ    جه به خوانده هـا،    تواب   
 ي دراصـالحات ارضـ    يداشت وتوانست پيشرفت هـائ    

 . را بوجود بيآورد ي اصالحات ارضيبکند و دادگاه ها
ـ      يطبقه ا رولتارياتنهاپ     بـر   ي است که منـافعش مبتن

ديگرطبقات را که ميتواندهمين است.  نيست يتنگ نظر
از لحاظ منشـاء    {  حزب   يترکيب اعضا .  کند يرهبر
ه براين مسئله حـزب  يتکبا. ندارد ينقش مهم  } يطبقات

استالين نتوانست ببينـد کـه      .  بکند   يپيشرفت تواند ينم
ـ }  و دولـت     حـزب {  نو ازدرون    ييک بورژواز   يبرم

     حـزب  ي ترکيـب اعضـا    يبه عوض توقف رو   . خيزد  
 خط حزب   يبهتراست رو  } ياز لحاظ منشاء طبقات   { 

 . توقف کنيم 
 بـه انتقـاد     }ا  يدرانـدونيز { دراين مرحلـه رفقـأ      اآي   

ق بـه مبـارزه مسـلحانه       ينه ؟ رف  انتقاد دارنديا , ازخود  
سطح در.  نکرد ي به جنگ خلق اشاره ا     ي؛ ول اشاره کرد 

 که تفاوت بين جنگ خلق ومبارزه يکسانجهان زياد اند
 . دانند يمسلحانه را نم

رمثال زده  ديگيپال وجاهايسخنران ازجنگ خلق درن   
. جنگ خلق ادامه همان مبارزات مسلحانه است: وگفت

 را به ي نوينيهرکدام ازرهبران کيفيت ها: اوادامه داد 
ـ فيها ادامه ک  ن آنها تن  ي نو يهاکيفيت. وجود آوردند    ت ي

 .ست ، بلکه گسست ازگذشته هم هست ي ني قبليها
 :سخنران هفتم    
 ا يده است که ي رسيپال به مرحله ايمبارزه در ن   

 يبطور خالصه مـ . خورد  يا شکست م  يشود و   يروز م يپ
 يرفيق پاراچندا مسائل انقالب را مـورد بررسـ       : گويم  

ــرارداده  ــ, ق ــروز يهادرس ــت و پي ــالب ي شکس  انق
 ي قرارداده وبه درسهايابي وچين را مورد ارزيرشورود

 نموده وآن ها را درشرايط يتوجه جد آنهايمثبت ومنف
بـا  . پال بصـورت پراتيـک درآورده اسـت         يمشخص ن 

بـه عمـل   ي راتوجه به اين شرايط يـک موضـوع علمـ         
ژيک وانعطـاف  درآورده وبا اتخاذ موضع محکم استراتي  

. ه اسـت    گذاشـت بـه پـيش     درتاکتيک خط صـحيح را    

 ياساس اسـتحکام دراسـتراتيژ  بيشتراين پيشرفت هابر 
 مثـل  يمسـائل درمورد. وانعطاف درتاکتيک بوده است    

 وبـين   يمناسبات مل  , ي وغيرقانون يرابطه بين کارقانون  
 يگارد مل, ارتش خلق (  و سه نيرو  ي و خط نظام   يالملل
همين مسئله موجود بوده است  ) يي توده يک هايوچر

 تکامل داده شده و رابطه يمناطق پايگاهن حال يدر ع. 
.  وجود داشته است     ي ونيمه پايگاه  يبين مناطق پايگاه  

جائيکــه در ت تحـريم گرديد،تا  انتخابــا۱۹۹۹درسـال  
ين درا.  يک کانديدهم نداشتند يبيشترازصد منطقه حت

ن مسـائل    يادررابطه با . مناطق قدرت خلق اعمال شد      
 ايده ها تکامل    درپروسه جنگ خلق  . اسناد موجوداست 

 .کردند 
بخاطريک مبارزه تنگاتنگ بـين طبقـات متخاصـم ،            

.  است   ي هم مورد بررس   ۲۱ درقرن   يمسئله دموکراس 
کشورتحت تسلط حکومت مائوئيست ها اسـت        % ۸۰

اين مبارزه بـين دو  . پال است يکه اين نقطه عطف درن    
 يما اميدواريم که دراين نبـرد ايـدئولوژ       . طبقه است   

 . پيروزخواهد شد  يانقالب
بين ماواحزاب رويزيونيست  دريتاکتيک هم اتخاذيک   ي

است که دراين پروسه اميدواريم احزاب مخـالف زده         
باتوجه به تجارب جنبش    . د  ي بدست آ  يشود و پيروز  

 . اميدواريم ي به پيروزيانترناسيوناليست
 :سخنران هشتم    
م زيني لن -زم  ين مارکس يلپيست ف يموضع حزب کمون     
شه مائوتسـه   ي اند -زم  يني لن -زم  يزم يا مارکس  ي مائوئ -

 انقالب ميتواند پيروزشـود     يتنها درشرايط . دون است   
ا يــ{ زم ي مــائوئ-زم يــني لن-زم يکــه درفــش مارکســ

ــني لن-زم يمارکســ را } شــه مائوتســه دون ي اند-زم ي
 يدردست گرفته وخط انقالب دموکراتيک واسـتراتيژ      

ــالب دومر  ــق دريــک انق ــگ خل ــه اجن ــالب يحل  انق
ــياليزم را  ــک وسوس ــدموکراتي يپ
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.  درميان جوانان وجـود دارد  يبا زنان و فعاليت فرهنگ  

 ي بـرا ي قدرت مردمـ ي وارگانهايي توده يسازمان ها 
اين تشکالت توسط  . دولت آينده به وجود آمده است       

ـ .  داده ميشـوند     ي کمک دهنده يـار    يميته ها ک  يوقت
 ازافراد جامعه را ي که تعداد کمي شهريخرده بورژواز

 درانقـالب  ي مهميتشکيل ميدهند پاسيف بمانند نيرو    
 يآنها را يک بخش مثبت و نه اساس       .  روند   يبشمارنم

 اسـت  ي انقالب قويوقت. ريم و آيانقالب به حساب م   
 تشـکيل  يو بحيـث نيروهـا  ميتوانيم آنها راجلب کنيم  

عـالوه براتحـاد بـا آنهـا        . م  يريـ دهنده جبهـه بکـار گ     
 استفاده کنـيم    ي ارتجاع يميخواهيم ازاختالفات نيروها  

 يدرحين مبارزه عليه ديکتـاتور    .وآنها را بهم بيندازيم     
 . مارکوس اين حالت را به وجود آمد 

ليون نفراز اقليت جنـوب فيليپـين ميخواهنـد         يسه م    
ي وصل وحق شان  سراسريان را به مبارزه ملمبارزه ش

وان يـک   به عن . به رسميت شناخته شود    يجدائسرحدتا
دارد ، اگرچه     اتحادوجود يجنبش اسالم  با يتاکتيکاتحاد

 اختالفات يجنبش اسالمن ويلپيست فيبين حزب کمون 
 ي موجود است که ميتوانـد بـه اختالفـات مهمـ      يمعين

 . ندارند يئوادال ضد فيآنها برنامه واقع. تبديل شود 
 دارد  يسازمان منطقـه ا   ۱۴نيلپيست ف يحزب کمون    

 درسراسرکشورداشته وجمعيـت    يجبهه چريک ۱۱۳که  
ودرسـطح  خودداردتحـت نفوذ  را يهزارنفر۳۰۰ -۲۰۰

 مربوط بـه حـزب درشـهرهاهم        ينيروها.باشديلشکرم
ـ  کنندي م يرهبر را يي توده   يجنبش ها   يودرميان کمپن

 خرده  ي وديگربخش ها  زنان,دانشکده ها ,ي کارگر يها
ک ين يلپيچون حزب کمونيست ف.کنندي کارم يبورژواز

 کنـد ؛    ي است درانتخابات شرکت نم    يحزب غيرقانون 
کنـد  ي ديگرراحمايـت م   ي کانديـداها  ي حزب برخ  يول

ــق ســع ــن طري ــد کــه پوســيدگ ي ميوازاي ــم يکن  رژي
ــازمانها ــکيل يوس ــار   تش ــده آن راافشأکندوفش دهن

ن تـوهم   يا بر يکار مبتن ن  يا. کاهش دهد   برکارگران را 
 رويکاربيآيــد ي ازبــورژوازي بخشــيســت کــه وقتــين

مسئله گرفتن اکثريـت هـم      .آورديمتغييرات رابه وجود  
 بر يمبتن ويتکامل مبارزه طوالنن کاريهدف از ا .نيست

 . انقالب توسط حزب است ي بخاطررهبريمواضع کل
 :سخنران نهم    
به اين دهه رفقا درجريان هستند که افغانستان ازسه    

امپرياليست ها ومرتجعين منطقـه      طرف درمرکزتوجه 
قرارداشته است وهمين امرباعـث شـده کـه حـوادث           

 به وقوع بپيوندد وخلق زحمـتکش کشـور         يفاجعه بار 
 ومـرتجعين  ي امپرياليسـت ي سياسـت هـا  يبيشـترقربان 

ــوم ــل . شــان گــردديوابســته ب ــاه اپري  در۱۹۷۸درم
 يرويزيونيسـت  ازطرف حزب    ي نظام يافغانستان کودتا 

 شديدا وابسته   يخلق که به سوسيال امپرياليسم شورو     
ايـن  . بوقوع پيوست   , وازطرف شان هدايت ميگرديد     

امرتعادل قوا درمنطقه را به نفـع سوسـيال امپريـاليزم          
تغييرداد وباعث گرديد تا آرايش قوا درمنطقه ازطرف      

. آن ازنوآغازگردد امپرياليست ها ومرتجعين دنباله رو 
 مردم افغانستان دربرابررژيم وابسته که آنرا به        موضع
ــو ــابوديس ــوق دادي ن ــيال  , س ــدکه سوس ــث ش باع

 به اشغال خود در۱۹۷۹امپرياليست هاکشورمارادرسال 
 .آورد وافغانستان به يک کشورمستمعره تبديل گرديد 

  نوين ي دموکراسيکه ناشرانديشه هاشعله جاويد   
  به نشرآغاز۱۹۶۷ بوددرسال يسازمان جوانان مترق

 بصـورت   ۱۹۶۶ درسال   يسازمان جوانان مترق  . نمود  
 . نمود ي تشکيل شده بود وفعاليت ميمخف
شعله جاويد درمدت کوتاه فعاليت خويش توانسـت      

 را بــه زيربيــرق يدرســرتا سرکشــورطرفداران زيــاد
اهل , روشنفکران  , خويش گرد آورد ودربين کارگران      

 يثيـت واعتبارخاصـ   دهقانان ازحي  } يتا حد { کسبه و 
ــدئولوژيک  هايــيشــعله .ددبرخــوردارگر ــارزه اي  -مب

 خلــق وپــرچم ي را برضــد رويزيونيســت هــايسياســ
 ي ها همزمان به پيش ميواحزاب طرفداردولت و اخوان

ادان اسـت ,  محصـلين    يدرانتخابات اتحاديه ها  . بردند  
سرافغانستان از اکثريت ومعلمان وجنبش کارگران سرتا

 . دند مطلق برخورداربو
 ازانديشــه مائوتســه دون يســازمان جوانــان مترقــ   

 يي که درچين توده    ي پرولتاريائ يوانقالب عظيم فرهنگ  
ودرکـارتبليغ ومبـارزات     برد يدرجريان بـود الهـام مـ      

ـ  ي رويزيونيزم خروشچف  ي وافشا يسياس  مؤفقانـه   ي خيل
 به ساختمان حزب توجـه نورزيـد وبـه        يول. درخشيد  

 ي وبرپـائ  ي وآمـادگ  يع دهقان  وسي يکاردر بين توده ها   
 خـويش را  يجنگ خلق توجه نداشت وبيشترين نيـرو  

.  درشهرها به مصرف رسـاند       ي روزمره علن  يدرکارها
سازمان به عوض اينکه استحکام يابد و تا سويه حزب          

 -ي متعدد اکونوميست  يبه محافل وگروه ها   , ارتقأ يابد   
تجزيه گرديد ويک خـط      , ي اپورتونيست - يآوانتوريست

 را ي مائويست- ي لنينيست- يمستقل وروشن مارکسيست
 .نتوانست ارائه دهد 

 صـورت  ۱۹۷۸ يدرهمين اوضـاع واحـوال کودتـا          
بازهم نبودن يک خط روشن که ملهم ازانديشه .گرفت 

 مختلف يو سازمانهاائوتسه دون باشد و بتواند نيروهام
باعث گرديد ,  نمايد يرهبررا برضد کودتاچيان متحدو

سازمانها ومحافل گوناگون که اساسا ازبدنه , يروها که ن
ـ ا جريو  { يسازمان جوانان مترق   ـ ان شـعله جاو ي } د ي

به عجله اتحاد ها وائتالف هـا را بـه         , جدا شده بودند    
 خـود  يوجود آورده واکثريت اين نيروها درحرکت ها   

 بدون هويت يجبهات احزاب اسالمساخته توده هاوبعدا
ــازمان ــه ويس ــي وانديش ــديرکت ورز ش ــه هاآن.دن ک
ـ  يبه فعاليت ها   فعاليت خود  يدرسالها  روآورده  ي علن
 يازطرف دولت کودتا و جبهات احزاب اسـالم  , بودند  

و پاکستان بيشترين تلفات را متقبل شدند ودرحاليکـه         
 رزميدنـد   ي مـ  يبرضد تجاوزگران سوسيال امپرياليست   

بازهم صرف به مبارزه مسلحانه عقيده داشتند وتفاوت       
.  فهميدنـد  يزه مسلحانه وجنگ خلق را کامال نمـ       مبار

ــاليزم شــوروجنــگ مقاومــت برضد  يسوســيال امپري
 ي انسانيآن نيرو. دوام نمود ۱۹۸۹سالودولت مزدورتا 

يـد درايـن جنـگ ازدسـت        که طرفـداران شـعله جاو     
 نتيجه آن را امپرياليست يولهاهزارميزندسربه دهدادند

 جنگ عده يدرجريان سالها.  نمودند ي کمائي غربيها
بـه  ) و نظر   { وافراد ونيروها درعمل    ...  ازسازمانها   يا

اين نتيجه رسيدند که پيش بردن جنگ بدون دورنمـا       
 انديشه جنگ خلق و بدون يوهدف روشن ، بدون مبنا

 -  که به سـالح مارکسـيزم      ي يک حزب انقالب   يرهبر
. است ...  }ير اصوليغ{ , مائوئيزم مسلح باشد -لنينيزم

 درخشان را درجريان عمل به      ينتيجه گير اين ها اين    
 ساختمان يـک حـزب نـوين        يآزمايش گزاشتند وبرا  

ـ { ... .ي کاررا آغاز نمودند  مائويست امپريـاليزم   } يوقت
را اشغال } جاوز نموده و آن ت{ کشورما } به { امريکا 

 ي نيروهاي،اين حادثه يک شوک وهوشيارباش برانمود
ه وحـدت جنـبش     پروسـ } ن موقـع    يدر{ . بود يانقالب
به  ) يستي مائوئ - يستيني لن - يستيمارکس ( يستيکمون

ن پروسه ، به ي ايت نهائيشرفت و موفقيبا پ. آمد وجود
ــهم  يدرخشـــان جنـــبش انقالبـــ   فعـــال وياريـ

ــتيوناليانترناس ــا يس ــت ه ــتان ي ، مائويس { ...  افغانس
ــر} توانســتند  ــت ” واحــد يزيررهب  حــزب کمونيس

 .}شوند{...جمع “افغانستان) مائويست(
 ي وجنايتکاران حرفه وياحزاب اسالم , دولت کودتا      

شکنجه  , ي  ، زندانيي، ده هاهزارانسان را به نام شعله  
بـه مبـارزه مسـلحانه    يي هاشعله . .. وقتل عام نمودند    

شتافتند بدون اينکه بين مبارزه مسلحانه وجنگ خلـق         
 به مبارزه مسلحانه شتافتند بـدون     .  قايل شوند    يتفاؤت

ـ - آنها راهدايت نمايـد  ياينکه يک حزب انقالب   ي حزب
 مائويسم - لنينيزم - آن مارکسيزم يکه انديشه رهنما

درجنگ شرکت نمودند بدون اينکه ماهيـت     ,  -باشد  
 ي امپرياليسـت ي ووابستگيموضع طبقات, احزاب اسالمي  

 . آنها را درنظرداشته باشند 
ت خـويش   درگرماگرم فعاليـ يسازمان جوانان مترق     

ــا ــت يازکودت ــد کمونيس ــام   ... ي ض ــوهارتووقتل ع س
 با تاثراطالع يافت ي اندونيزيائيکمونيست ها وتوده ها 

 -ا را يومتعاقب آن انتقاد نامه حزب کمونيست اندونيز
 دريافـت  - حزب رابه نقد کشيده بود       يکه عملکردها 

 ي افغانستاني تأسف است که کمونيست هايجا. نمود 
 که باخون صـد     ي مهم ي درس ها  به} در آن وقت    { 

توجه ,  بدست آمده بود     يها هزارکمونيست اندونيزيائ  
 ساختمان حزب   يبراغافلگيرحوادث گرديدندو ,نمودندن

,  ندادنـد    ي اهميت ي مائويست - ي لنينيست - يمارکسيست
ـ   } صرف  { فرق بين مبارزه مسلحانه       يوجنـگ انقالب
 -يزم   لنين - از مارکسيزم    يوخلق را نفهميدند وبا دور    

 ي امپرياليسـت  ي توطئـه هـا    يخود را قربان  ... , مائويزم  
 .ومرتجعين وابسته به آن نمودند 

کـه امروزحرکـت حـزب کمونيسـت        ازاينجا است      
 با اشغالگران يافغانستان درمبارزه وروياروئ) مائويست(

پخته وحساب , جع وابسته به آن سنجيده مرتيونيروها
غالگران جريـان   درحاليکه جنگ برضداشـ   .باشديشده م 

 افغانستان که حاالبه مفهوم جنـگ       يمائويست ها دارد
با گيرنـــدي درنظرميازنظرطبقــات وآن رافهميــده انـــد 

 شـوند و  ي فئودال داخل معامله نم   يمرتجعين ونيروها 
ـ   { جنگ ي برپائ يبرا ـ  وي مردمـ يمقاومـت مل } يانقالب
 ي امريکا و سرنگونيبه رهبرامپرياليستها}اخراج{ يبرا
 به فعاليت مسـتقل     يمزدورکرزو} ندهم دستنشا يرژ{ 
.  پردازند تا منافع خلق زحمتکش راحمايت نمايند         يم

 که از   - زحمتکش   يليوني م يکه به توده ها   ازاينجا است 
{ ...  شـود و  ي تکيـه مـ    - برنـد    ياشغال و تجاوزرنج م   

 حزب درآورند ؛ يآنها را زيررهبر} ند ي نمايتالش م 
 . سازديزيرا اين خلق است که جهان نوين رام

 
 ، بحث   ن سخنران ي آخر يپس از اختتام صحبت ها       

 شرکت کننده ي از رفقايکيتوسط پیرامون سوسیالیزم 
 يگريق د يد و سپس توسط رف    يدر کنفرانس آغاز گرد   

 :افت يادامه 
  الزمست که پيشرفت سوسياليزم درچين وجهان   

  يخيل....  سازيم يشمول بودن آن رادرنظرگرفته عمل
 }صرفا { يکنند که مضمون مبارزه درچين رام يها سع
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قدرت رابطه بدهند ، درحاليکـه      } جنگ بر سر    {  به  

همـه اينهـا بـه          . } ان بـود  يدر م {يموضوع ايدئولوژيک 
 گـردد و در رابطـه بـا    يسوسـياليزم برمـ  } ت  يماه{ 
 . ... بوجودآمد } آن شرايط {ت ين ماهيهم

 نگاشته شـد     که بوسيله مائو   “ ي نقد اقتصاد شورو      ”
استالين :  گويد يبه اشتباهات استالين اشاره ميکند و م    

 را ي وکشاورز يرابطه اقتصاد صنعت  ,  بيند   يافراد را نم  
 کـردن واقتصـاد     يبلکه تکيـه اش بـه صـنعت        بيند ينم

انم دررابطه به چين  تويمائوگفت من نم.  است يشهر
مـونيزم را  اگرميخـواهيم ک . اعمـال کـنم   اين قاعـده را  

  کـه ازهرسـو  يبا اين تضادهائه ودرک کنيم بايد فهميد
تکيه يکجانبه به   . بيرون ميزند برخورد صحيح بنمائيم      

 ي مثل رفتن رو   ي اهميت دانستن کشاورز   يصنعت وب 
 مهـم  ي خلق خيل ي کمون ها  يسازمانده. يک پا است    

سوسياليزم بلکـه   } دوره ساختمان   { نه تنها در  . است  
ــائوازچگونگ ــل درک مـ ــتيازقبـ ــت  مرکزيـ  ودولـ

 . مشخص بود  پرولتارياي ديکتاتوري مرکزيودستگاهها
 عليرغم اينکـه بـه دولـت     يما انارشيست نيستيم ول      

,  کنيم که اين ها وسيله اند يوحزب اعتقاد داريم فکرم
 .دريک پروسه باالخره همه اينها ازبين خواهند رفت 

 برخورد صحيح بـه  يراجع به ارتش ودولت وچگونگ    
بعد ازکسب قدرت بايد ارتـش  } گفت که  يد  با{ آن  

 داشته باشيم واگرنداشته باشيم چگونه ميتوانيم    يحرفو
 .قدرت سوسياليزم را اعمال نمائيم 

 که ازسوسياليزم دارندبه    يدرک ازرويزيونيستها يخيل   
, آمـوزش   , يرفـاه اجتمـاع   :اين سه نکتـه اکتفأميشـود     

 ياتضاده. درحاليکه سوسياليزم اين نيست     , بهداشت  
.  خواهيم يترازاين م بااليخيلما.  رابايدحل کنيم يمعين

. حل کنـيم  دي را با۲۱ درقرن  يمسئله آينده دموکراس  
اين ها مسائل   -.اکادميک نيست    }يبحث ها { اينها  
به مسئله روبنا اهميـت  } مائو { قبل از.  است   يروبنائ

 يبهمين خاطربود که مائو به خيل.  دادند ينم} الزم { 
 اهميـت   ي هنروتبليغات آن خيل   ي حت يئل فرهنگ ازمسا
 يدرسوسـياليزم اقتصـاد کـاالئ     : مائو گفـت کـه      . داد  

 ... .طبقات موجود اند , موجود است 
:   شـرکت کننـده در کنفـرانس       يگر از رفقا  ي د يک   ي

 چرا تين سيائوپينگ يباتوجه به انقالب باعظمت فرهنگ
 توانست قدرت را بگيرد ؟

 به نفـع    ي اوضاع جهان  ۶۰ دهه   يدرسال ها : جواب     
جريـان  .  آمـد    ي انقالب فرهنگـ   يازنظرعين. چين بود   

.  شکســت بخــورد چيکه ليوشــائوويتنــام باعــث شــد
کنند ائتالف ي ميسع دراين کشورهايرهروان سرمايدار

درسـال  . معين ر ا به نفع امپريـاليزم بوجـود بيآورنـد     
ـ  يداشـت بـه ضـررنيروها      تحـوالت    ۷۰ يها  ي انقالب

عمده درجهـان بطـورمعين    مثالتضـاد .  آمـد    يمبوجود
خلق ها و امپرياليزم بين از تضاد } يعني{ عوض شد ،  

درآن شـرايط   . } سـت هـا   يالين امپر يب{ تضاد} به  { 
نگ متحد  يکه لزوم دارد با تين سياوپ     مائواحساس کرد 

 ي يک جهت گم کردگ    يکه اين مسئله تاحد زياد    شود
 نهـا تـأثير  برآ جهـان دامـن زدو   يهارادربين کمونيسـت  

اين . گزاشت واين تأثيرات را درخود چين هم گزاشت 
 هم حملـه    ي بود که درآن موقع شورو     يک خطرواقع ي

 وامريکـاهم مطـرح    ي اين مسئله بين شورو    يحت. کند  
 امريکا يبه چين حمله ميکنيم ول گفت مايکه شوروشد

 مارکوس به چين رفـت تـأثيرات        يوقت. گفت حاال نه    

کـرد ائـتالف ضـد     ي م يئو سـع  ما.  گزاشت   ي بد يخيل
} يمسئله اصـل { نيست کهيشک. آورد  راوجود يشورو

سطح که در دراين بودي بديول بوديتضاد چين وشورو
چين شکست خورد علتش اينکه چرا. دنيا تأثيرگذاشت 

 که ي سياست هائي تربودن امپرياليزم بود ولي قويخيل
 ما بايد آنهـا .  ما اتخاذ شد نيزغلط بودند يتوسط رفقا 

 . قراربدهيم يرامورد بررس
       توســط مســئول جلســه ،بحــثگرموردیموضـوع د    
ـ  “ ي اسالم ي بنیادگرائ ”  خواسـته  ي اعالم شد وازرفيق

قش شد ئبنيـاد ”تـان ا يزيانـدون در را“ي اسـالم  يگرا
 تشريح نمايد ؟

ــادگرائ” -     ــالمي بني ــک  “ ي اس ــام دموکراتي  : ونظ
ديگراست  يمنظوربرسراتحاد با مسلمان ها وگروپ ها   

 سـتم   ياسـالم ايـدئولوژ   . اتحاد بخاطرمبارزه نيست    . 
ــت  ــت   . واستثماراس ــتباه اس ــامال اش ــاد باآنهاک . اتح
 يو ناسيوناليســت هــا درتحليــل نهــائاسالميســت هــا

 . کمونيست ها را خواهند کشت 
چـون برمسـائل   :  ديپرسـ  نمـورد ي در يگـر يق د يرف   

نقش  زياد واقف نيستم لطف نموده بگوئيد که         يتاريخ
  چه بود؟۶۰ دردهه يجنبش اسالم

رژيم سوهارتوناسيوناليست نبود بلکه بورژوا     : جواب     
 برانگيزانـدن   يارتش کودتا کـرد وبـرا     . کمپرادوربود  

ــود   ــون. مســلمانان کمــک نم ــيدرشــرايط کن  ي برخ
 همـان دوره  ي بنيـادگرا بازمانـده ا   يازاسالميست هـا  

 ي تاحـد زيـاد    يدرحال حاضرمدارس اسـالم   . هستند  
فوذ  که درمرکزجاوه ن   ي امريکائ يها)  او يان ج (توسط  

اداره ,  ميشوند يکمک مالدارند واکثرآنها توسط امريکا
 بـوش بـه انـدونيزيا سـفر         ي پيش وقت  يچند. ميشود  
 - هسـتند    ي درحاليکه اکثرمردم ضد امريکائ    -داشت  

 .اينها بودند که به بوش خوش آمديد گفتند
خـود  : مطلب گفـت    اين  با تأئيد    ق سوال کننده  يرف   

آوردن جماعــت انگلـيس اعـالم کردکـه دربـه وجـود     
 ۶۰ يدرسالها. کمک کرده ,  که انفجار را کرد ياسالم

 کردند کـه  ي را حمايت مي اسالم ياين ها سازمان ها   
 .  شد ي ازآنهاهمين جماعت اسالمييک
 جوانان يسياست ما اين است که بررو : گر  يق د يرف   

 .مسلمان تأثيربگذاريم 
 : دررابطه با موضوع چنين گفت  مسئول جلسه   
 ي ازنهادهـا  ي عالوه بـرارتش بسـيار     ۱۹۶۵درسال     

 مهـم  يخيل.  ازکودتا استفاده کردند  ي مسيح - ياسالم
 فندمينتاليزم را بيرون    ياست که ما پايه ها وريشه ها      

ـ   يمثالحـزب کمون  . نموده وافشـأ نمـائيم        يسـت انقالب
رينش وتکامل آن بيرون داده  درمورد آفيکتاب کا ،يامر

 نه کار صورت گرفته است ؟ ين زميآيا در. است 
 ما ميگـوئيم بيآئيـد    ي شده ول  ي اندک ي تالش ها    :-   

 دموکراتيک ي را دربرابر ارزش هاي اسالم يارزش ها 
 .بگذاريد تا مردم فرق اينها را بدانند 

ـ      :گريق د يک رف    ي  پايـه   ي بعد ازسوهارتواسـالم خيل
 است ي مصباح خليفه مسلماني حاج۲۰دردهه . گرفت 

ايـن  .  گويد بهترين مسـلمان کمونيسـت اسـت   يکه م 
 از رهبران کمونيست ها از يمسئله کمک کرد که خيل    

 رشد يزند و زمينه براي مسلمان برخيان خانواده هايم
ما بايد ازاين مسئله درس . آمد  مونيست ها به وجود   ک

  جوانـان تـأثير    يميخواهيم رو مـا . راداشته باشـيم   يهائ
مونيست هـا   تلقين شده که ک   يدرنسل قديم . بگذاريم  

, سپتامبر۱۱بعد از. خدا اند بايدکشته شوند؛زيراآنهاضد
 يامپرياليست ها خيل.مسلمانان با امپرياليست هاهستند

تا مدرسه ها را تحت نفوذ خود داشـته       ش ميکنند کوش
 . مؤفق هم بوده انديباشند ودراين راه خيل

ــرف    ــريق دي در  راي اســالميبنيادگرائ روندرشــديگ
اسالميسـت هاچـه   : کـرد يگونه ارزيـاب  افغانستان را اين  

ــافع ,بنيادگراوچــه غيربنيادگرادرافغانســتان خــالف من
نسـتان  ازاسـتقالل افغا  دردوره بعد .مردم عمـل کردنـد    

هـا   انگليس   يکه به همدست  سادات وشيوخ بودند  ,مالها
تا نـد  دست به تبليغ وتخريـب زد      يحکومت امان برضد

, بود  اه پدرظاهرشاه که متحد انگلـيس هـا       آنکه نادرش 
 . کارآمد يرو
 شعله جاويد ي مترقي که مبارزات نيروها۶۰دردهه    

 مزدورخلـق وپـرچم وابسـته بـه سوسـيال      يبرنيروهـا 
شارمختلف  جسته ودربين اقيبرتر , يامپرياليزم شورو

سفرجمال عبدالناصربه افغانستان  با, جامعه نفوذ نمودند  
  که شامل تحصيل دانشـجو     يلت بابستن قراردادهائ  دو
طـرح ايجـاد   ,  دردانشـگاه االزهرمصـربود     ي افغان يها

ريخته وچند سال  اخوان درافغانستان راياولين نطفه ها
,  برد ي که خط اخوان المسلمين را پيش م يبعدسازمان

 ي ها تحت حفاظت دولت به نيروها      ياخوان. آمدبوجود
 ازفرزندان دليرجامعـه  ييکشعله جاويد حمله ورشده و   

 .بنام سيدال سخندان را کشتند 
 سوسيال امپرياليزم يدردوره جنگ مقاومت عليه قوا   

,  منطقه ياشغالگر، به کمک امپرياليزم امريکا وکشورها
 شعله ينيروها. کرد  تشکيل شده ورشدياحزاب اسالم

جاويد طوريکه رفيق ما تشريح نمودند ازداشتن حزب         
,  راه شـان باشـد     يشروکه بتواند راهنمـا    پي يکمونيست

ـ          راه را گـم  يمحروم بودند وبـا نداشـتن برنامـه انقالب
. توانستندازشرايط به نفع توده هااستفاده نمايند  نموده ون 

  اشغالگرو ينيروهاگرچه آنهادست به مبارزه ومقابله با     
 بيشـترمبارزات مسـلحانه     يدولت مزدورآن زدند ؛ ول    

 وبـه نفـع آنهـا       يسـالم  ا ينيروها يآنها تحت لوا  
 .گرفت صورت 

درجريان جنگ مقاومت چه درداخل وچه درخـارج       
 شعله جاويد توسط احزاب     يکشورهزارها تن ازنيروها  

دستگيروکشته شدند و يا مجبوربـه      ,  تعقيب   ياخوان
 . نسبتا امن گرديدند يکشورهافراربه

عربسـتان  هايوهابازهامصرويجايگاه وپرورش گاه اخوان    
بـه  طريق فاکولته الحديث تنظيم شـده و      ازهايبوها.است

ــورها ــوند  ميکش ــتاده ميش ــف فرس ــت در.ختل  وهابي
 نفوذهاامپرياليسـت افغانستان درزمان اشغال سوسيال     

 ي وطالبـان وهـاب    ي ازاحـزاب اسـالم    يهائبخشـ .نمود
                    .هستند 

 وحاکميــت طالبــان هــم برشــدت يدولــت اســالم   
وايجـاد قيـودات شـديد      کشتاروسرکوب روشـنفکران    

 .افزودند , نسبت به اقشارمختلف جامعه ازجمله زنان 
 افغانستان نيزمتشکل ازتمام جنايتکاران يدولت کنون   

 . ديگرجنايتکاران است ي و پرچم-يخلقي ،وهاب , ياخوان
 يدرمورد طالبـان وخـط مشـ    : د  ي پرس يگريرفيق د    

 آنهاچه ميگوئيد ؟
. کـه اصـول     ي اند گرائبنيادي   طالبان نيروها  : جواب   

آنهـا  .برنـد   ي را مطابق بـه قـرآن پـيش م         ياحکام دين 
  شان ايجاد حکومت ي اند وخط مشيمسلمانان واقع

 ۳:               بقيه درصفحه . است ياسالم
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ک شما يکايقبل از همه حضور ! ز يرفقا و دوستان عز   
خرسندم از  . م  ي گو ي شاد باش م   يرا در محفل امروز   

 فرصت صحبت با شما رفقـا و  ي در محفل امروز نکهيا
 ين فرصتينکه چنياز ا. سر شده است يم م يدوستان برا 

 محفـل   يبه من داده شده است از سازماندهنگان اصل       
 ي مي ام سعيدر صحبت امروز. م ي نمايابراز امتنان م

م ي که بـرا يم تا شما رفقا و دوستان را ، تا آن حد       ينما
 محفل حاضر وقت داشـته       توانم در  يمقدور است و م   

 ناتو در افغانسـتان     يروهايت ن يان وضع يباشم ، در جر   
 خواهم کرد صحبتم مختصـر و کوتـاه   يسع. قرار دهم   

اد رفقـا و دوسـتان شـرکت کننـده در     يباشد و وقت ز 
 . رد يمحفل را نگ

 است کـه  يم افغانستان کشور ي دان يکه همه م  يطور   
.  قـرار دارد  يسـت يالي امپري نظام يروهايتحت اشغال ن  

ـ  يع ب يب وس ي اشغالگر ترک  يروهاين ن يا  دارد و ين الملل
 ي را در بر مي و ارتجاعيستيالي دولت امپر٣٦ يروهاين
 يروها در محاسبات رسم  ين ن ي ا يتعداد مجموع . رد  يگ

ـ  ين زده مـ يدر حدود پنجاه هزار نفر تخم       ي شـود ، ول
 يروهـا ين. ن است   يشتر از ا  ي ب يلي آنها خ  يقيتعداد حق 

 يکا در راس تمـام    ي امر يستياليجاوز و اشغالگر امپر   مت
 اشـغالگر   يروهايقسمت اعظم ن  . روها قرار دارد    ين ن يا

 دهند ، قسمت اعظـم     يل م ي تشک يکائي امر يروهايرا ن 
ز ين آنها نين و مخرب تر ي و مدرن تر   يزات نظام يتجه

ـ  تعلـق دارد و ا     يکائي امر يبه قوا  روهـا از نقـش     ين ن ي
دهنده در رابطه با کـل قـوت     ت  ي کننده و هدا   يرهبر

 . اشغالگر برخوردار است يها
 ي نه تنها به دولت هايستيالي اشغالگر امپريقوت ها   

 تعلـق دارنـد بلکـه    ي گونـاگون ي و ارتجـاع  يستياليامپر
 ي متفـاوت ي ها يف و نامگذار  ي ، وظا  ياشکال سازمانده 

 .ز دارند ين
ـ  تجاوز بـه افغانسـتان ، ا       يدر ابتدا      ين قـوت هـا    ي
 “زم ي ضد ترورين المللي ائتالف ب  يروهاي ن ”ربوط به   م

. ن کشور تجاوز کرده و آنرا اشغال کردند يبود که به ا
 شرکت  ي بودند ول  يکائي امر يروهايروها عمدتا ن  ين ن يا
ز در حمله و تجاوز بـه افغانسـتان         ي ن يسي انگل يروهاين

 يکائي امرين تر از قوايسطح پائعالوتادر. ير بود چشمگ
 و  يائي ، اسـترال   ي کانـادائ  ي نظام ي ، قوت ها   يسيو انگل 
ز در حمله يناتو ني عضوگر اروپائي ديکشور هاي ازبعض

ـ ن.  تجاوز به افغانسـتان سـهم گرفتنـد        و  ي بحـر  يروي
 يروهـا ي بـا ن   يز در همکار  ي ن ي جاپان يست ها ياليامپر
 ي برايکيستيف لوجيکتعداد وظاي ، دربحر هنديکائيامر

سـت  ياليگرفت و عالوتا امپرحمله و تجاوز را بر عهده    
 از مجموع مصارف جنگ ي مبالغ معتنابه اي جاپانيها

 . تجاوز گرانه را بر عهده گرفتند 
شبرد ي پ يت اصل ي مسئول “ ناتو ” يروهاي که ن  ياز وقت    

ت يجنگ در افغانسان را بر عهده گرفته است مسـئول         
ـ    يروهـا ي ن ”همچنان تعـداد    ي و  جنگ يها ن ي ائـتالف ب

تعداد فعال. ده است   يکم گرد  نسبتا “زميرترو ضد يالملل

ست هزار نفر ي به بينيبصورت تخمروهاين ني ايمجموع
  . “ناتو ” يروهايبا دو سوم مجموع ني تقريعني رسد يم

ـ  ضـد ترور  ين الملل ي ائتالف ب  يروهاي ن ” يوقت     “زم ي
 و  يکـائ ي امر يسـت هـا   يالي متجاوز امپر  يروهاي ن يعني

 ي و همکـار   يکـ ي نزد ک شان ، در   ي نزد ين جنگ يمتحد
 ائتالف شمال ” يک جنگ ساالران جهاديفشرده و نزد

 ينه برايند ، زمي ، موفق شدند افغانستان را اشغال نما“
 يسـت يالي اشـغالگر امپر   يروهاي از ن  يگريورود بخش د  

ـ  يروهـا ي ن ” يعني ـ  ي ب ـ  کمـک بـه امن     ين الملل بـه  “تي
صله يروها مطابق به ف   ين ن يا. د  يافغانستان مساعد گرد  

ر بـال و پـر      ي در ز  ين مل ي تجمع خائن  يعنيسه بن ،    جل
بنده به اصطالح سازمان  ي فر يگردانست هاوکار ياليامپر

دند و قرار بود که    يملل متحد ، به افغانستان وارد گرد      
ن بخـش از    يا.  مربوط به ملل متحد باشد       يرويا ن يگو

 ابتدا صرفا در شهر کابل يستيالي اشغالگر امپر  يروهاين
 يان جناح هاي تا از برخورد و تصادم مدنديمستقر گرد
امـا در  . نـد  ي نمايريم دست نشانده جلوگيمختلف رژ 
 از افغانستان   يگريروها در نقاط د   ين ن ي ا يمراحل بعد 

ـ        ين ش يهم افـزا  يز جابجا شدند و تعداد شان بصورت پ
ف ي وظـا  ”ج از حالت    يز به تدر  يف شان ن  يافت و وظا  ي

 “ يم جنگـ  يقف مسـت  ي وظـا  ” خارج شده و به      “ يتيامن
 يمدت ها است که فرماندهگرياکنون د. د يمبدل گرد

ـ ا بــا .  تعلــق گرفتـه اسـت   “ نـاتو  ”به روهارسـما ين ني
 کمک بـه  ين المللي بيروهاي ن”ت ي که موجود  يوجود

 اسـت ، امـا عمـال        ي هنوز بـاق   ي بصورت اسم  “ت  يامن
فعال بخـش   .  وجود ندارد    “ساف  ي ا ” بنام   يزيگر چ يد

 يدر منـاطق جنگـ  “ نـاتو   ”ط بـه     مربـو  يروهايعمده ن 
قا در جنگ يعمعاويوسده اندويجنوب کشور مستقر گرد

شتر و ي ب“ ناتو ” مربوط به يروهايفعال ن. ل اند يها دخ
 “زم يترور ضدين المللي ائتالف بيروهاي ن” تر از يجد

شـبرد جنـگ   ي پيم انـد و بـار اصـل     يدر جنگ ها سـه    
 . اشغالگرانه را بر عهده گرفته اند 

 اشـغالگر  يگـر قـوت هـا   يد تصور کرد که د  ياما نبا    
ن يـي ت کننده و تع   ي کننده ، هدا   ي نقش رهبر  يکائيامر

 يروهاين نيکماکان ا. کننده شان را از دست داده اند       
 جنگ اشغالگرانه ي اصليروي اند که نيکائياشغالگر امر

 مربوط به   يروهايقسمت عمده ن  .  دهند   يل م يرا تشک 
ـ    يروهاين”ز همانند ي ن “ناتو  ” ـ  ي ائـتالف ب  ضـد   ين الملل

 يکائيک جنرال امريهم اکنون  اند ويکائي امر“زميترور
د يهمچنان نبا. بر عهده دارد  ناتو رايروهاي نيفرمانده

 در ي اروپــائيســتيالي امپريکه قــدرت هــاتصــورکرد
 در ي مربوط به ناتو به نوع فعال تر     يچوکات قوت ها  
ز ي ناتو نياروهيدر چوکات ن. رند ي گيجنگ ها سهم م

 انـد   يسـ ي انگل يروهاين ن ي ا يکائي امر يروهاي، بعد از ن   
ن در جنـگ هـا   يق تر و گسـترده تـر از سـائر     يکه عم 

 در ي و هالنديائي ، استرالي کانادائيروهاين. ل اند   يدخ
 و  ي فرانسـو  يروهـا ياما ن . رند  ي گ ي قرار م  يقدم بعد 

 جنوب  ي تا حال حاضر نشده اند به مناطق جنگ        يآلمان

 شرق و جنوب شرق بروند و در جنگ ها عمال           يو حت 
 يزي چيستيالي امپريان قدرت ها يمتضاد. رنديسهم بگ 

ـ .  نداشته باشـد     يست که تبارزات  ين ـ  تضـاد م   يحت ان ي
 شان يروهاي که نيسي و انگليکائي امريست هاياليامپر

 دارد و يشه تبارزاتيفعاالنه در جنوب حضور دارند هم     
 .  شود يد هم مي شديگاه
عمـــده جنـــگ اشـــغالگرانه در درهرحـــال فعالبار   

 مربوط به ناتو بر عهده گرفته اند يروهايافغانستان را ن
در .  رسد ي هزار نفر م   ي آنها به س   يکه تعداد مجموع  

ـ  از ا  يکـائ ي امر يست هـا  ياليواقع امپر  ـ ن طر ي  يق مـ  ي
 که عمدتا يخواهند اتحاد ناتو را نشان دهند و در جنگ     

ل سازند و در يناتو را دخ برند کل    يش م يخود شان پ  
 ين کننده را بر مـ     ييکه خود شان سهم عمده و تع      يحال

. رنـد   ينظر بگ ش در يبزکم و يدارند سائر قدرت ها را ن     
 خواهند نقص عدم اتحاد ناتو در عراق يآنها در واقع م

ـ    يرا از طر    در افغانسـتان   ين اتحـاد  يق نشان دادن چن
 .    جبران کنند 

 ” را يسـت يالياشغالگر امپر يروهاي از ن  يگريبخش د    
 دهنـد کـه در   يل مي تشک“ يتي وال ي باز ساز  يم ها يت

ـ ا. ات افغانستان حضور دارنـد      ي وال يتمام ـ  ي م هـا   ين ت
 بـر عهـده     ي در رابطه با برنامه باز ساز      يفيظاهرا وظا 
ـ    ف ي انـد کـه وظـا      ي در اصـل گـروه هـائ       يدارند ، ول

 ي جنگـ  ي قـوت هـا    ي را بـرا   ي و اسـتخبارات   يجاسوس
.  برنـد  يش مـ ي شان پـ ير و همچنان دولت ها اشغالگ

 مربوط بـه  يم ها همه افراد نظامين تيافراد شامل در ا  
گرچه خود شان با لباس .  عضو ناتو هستند يکشور ها

در .ن مسـلح دارنـد   ي محـافظ  يولکننـد يت م ي فعال يملک
در  توانند مسـلح شـوندتا     يمزيشان ن صورت لزوم خود  

به اصطالح از   نندرند بتوا يگب که موردحمله قرار   يصورت
ده شده يعالوتا بصورت متواتر د. خود شان دفاع کنند 

 يات هـا يـ م ها در عملين تياست که افراد شامل در ا   
ـ بـا   . ز سهم گرفته اند     ي ن ي تعرض ينظام ک محاسـبه   ي
ــيتخم ــدادين ــامل در افراديمجموع تع ــ”ش ــايت  يم ه

 .  گردد ينفر بر اورد مبا پنج هزاريتقر “يتي واليبازساز
 يستيالي اشغالگر امپريروهاين بخش نيز تريآماراسر   
 “ ي خصوص يتي امن ي ها ي کمپن ” مربوط به    يروهايرا ن 
 يف گوناگونيروها وظاين نيا. دهند يل مي تشکيکائيامر
 ي تواننـد از اردو    ي را م  يفه ا يوظ برندوهر يش م يرا پ 
ـ  آنهـا ن   يتعداد مجمـوع  . که کنند   يکا ت يامر ز روشـن   ي

 ياد و کم ميما زيداتعدادآنها توان گفت که يمست وين
 يت مـ  يکه در افغانستان فعال   ي هائ يتعداد کمپن . شوند  
ـ ي از ا  يکي. ست  يشه ثابت ن  يز هم يکنند ن   هـا  ين کمپن

 ي فـراهم مـ  ي کـرز ي بـرا يتيهمان است که گارد امن 
ـ  که در افغانسـتان فعال     يگري د يکمپن. د  ينما  يت مـ  ي
مورد  است که دفتر آن در کابل ي ايد همان کمپنينما

 ي خصوص يتي امن يهايکمپن. گرفت   قرار يحمله انتحار 
 مـدت   يز بـرا  يـ ت شاهراه ها را ن    ين امن ي تام يکائيامر
ات يـ همچنان آنهـا عمل . رند ي گيکه مين به ت  ي مع يها

 
 نیروهاي اشغالگر ناتو در افغانستان
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 ها ، ربودن افراد و اشـخاص  يل خانه تالش  ي از قب  يهائ
ن و مـورد شـکنجه قـرار دادن آنهـا ، حفاظـت از         يمع

ـ  در افغانسـتان و سـائر عمل   يکـائ ي امر يزندان ها  ات ي
 ين کمپني از افراد هميکي.  برند يش مي را پيستيترور

ل داده بود و افـراد را  ي تشک يها بود که زندان خصوص    
 او افشا   يت ها ي فعال يوقت.  کرد   ير و شکنجه م   يدستگ
م دست نشانده مـورد     يد ظاهرا توسط محاکم رژِ    يگرد

امـا  . م شد ش اعالي برايمحاکمه قرار گرفت و مجازات    
 سـپرده  ين دهشت افگن به فراموشيه ا ي بعد قض  يمدت

ـ        ش گرفتـه شـد و   يشد و کال در مورد او سکوت در پ
کـا بـر   يا احتمال دارد که بدون سر و صـدا بـه امر      يقو

 . گردانده شده باشد 
 يروهـا يست که افسران ني نين شکيدر هر حال در      

 فعال در افغانسـتان همـه   يتي امني خصوص ي ها يکمپن
ـ  هسـتند و بخـش عمـده سـربازان آنهـا ن      يکائيامر ز ي
ان سربازان شان عـالوه از      ياما در م  .  هستند   يکائيامر
ـ  از سائر کشور هـا ن ي ها افراد  يکائيامر ـ ز دي ـ ي  يده م

ـ  از ايمثال تعداد مهم  . شوند   ان يـ ن سـربازان را نظام ي
 تا ر هستند وي دهند که چشمگيل مي تشکيپاليمزدور ن

ـ چند نفر از ا   . ده اند   يز متقبل گرد  ي را ن  يحال تلفات  ن ي
 ي خصوصي دفتر کمپن ي باال يان در حمله انتحار   ينظام
 شده ين موضوع مخفي در کابل کشته شدند و ا     يتيامن

. د ي اعالم گردي خبريهم نتوانست و توسط رسانه ها    
 يتي امن ي ها ين زد که تعداد افراد کمپن     ي توان تخم  يم

متوسط حد اقل از تعداد مجموع افراد        بطور   يخصوص
 . ستند ي کمتر نيتي والي باز سازيم هايت

ـ  ن يمجموع ازتعداد ي وقت ي رسم يه ها ياحصائدر     روي
 يهاگرددصـرفاقوت ي صحبت م  يستياليامپر اشغالگر يها

 يهاو قوت“يستي ضد ترورين المللي ائتالف ب”مربوط به 
 يروهـا ي شـود و ن ي در نظر گرفته م “ ناتو   ”مربوط به   
 ي هايکمپن” و “ يتي والي باز سازيم هاي ت”مربوط به 

 ي که حد اقل تعداد مجموع“ يکائي امري خصوصيتيامن
ار ي بسـ ي گردد و نقش هايشان بالغ بر ده هزار نفر م      

 اشغالگر بـر عهـده      يروهايان مجموع ن  ي در م  يحساس
ن ينچنيبا توجه به اشود ،يده گرفته ميدارند ، کامال نا د

 است که   يستيالي اشغالگر امپر  يروهاي از ن  يامجموعه  
 تـوان در اشـغال افغانسـتان بطــور    ينقـش نـاتو را مـ   

 .  گرفت يابيمشخص به ارز
ن کشـور ،  ي تجاوز به افغانستان و اشغال ا      يدر ابتدا    

 “زم ي ضد ترورين المللي ائتالف ب  ” مربوط به    يروهاين
ـ از نقش عمده در م      متجـاوز و    يروهـا يان مجمـوع ن   ي

ـ  برخوردار بودند ، امـا فعـال ا        يستياليالگر امپر اشغ ن ي
.  تعلق گرفته است “ ناتو ” مربوط به  يروهاينقش به ن  

 متجــاوز و يروهــايدر هــر دو حالــت عمــده بــودن ن
 شـان در تجـاوز بـه        ي و نقش رهبر   يکائياشغالگر امر 

. ن کشور مسجل و مسـلم اسـت   يافغانستان و اشغال ا  
 ” مربـوط بـه      يوهـا رينکه عمال هـم ن    يگر ا يموضوع د 

 مربوط يروهاي و هم ن“زم ي ضد ترورين الملليائتالف ب
 يروهاي ني که فعال بصورت رسم  يروهائيساف و ن  يبه ا 

 عضـو  ي شوند ، کال مربوط به کشور ها يده م يناتو نام 
 ي بـاز سـاز  يم هـا ي مربوط به ت  يروهاين. ناتو هستند   

ـ  يروئيگانه ني.  دارند يتين وضعيز چن ي ن يتيوال ه  کـه ب
 مانده ي ها باقيکائي امرياصطالح خالصا تحت فرمانده
 ي مربوط به کمپن   يروهاياست و به ناتو تعلق ندارد ، ن       

نکـه در   يکما ا .  هستند   يکائي امر يتي امن ي خصوص يها

 يعني کننده ناتو يز به قدرت رهبريروها نين نيت اينها
 که فعال به وجود آمده است   يتفاوت. کا تعلق دارد    يامر

 کننـده  يت رهبريگر رسما مسئول  يت که ناتو د   ن اس يا
 را بـر عهـده      يستيالي اشغالگر امپر  يروهايبر مجموع ن  

 يکائين اشغالگران امريگر کماکان ايبه عبارت د. دارد  
هستند که نقش عمده در اشغال افغانستان را بر عهده        

ـ دارند ، اما قبال ا      يروهـا ي ن”ن نقـش را رسـما بنـام        ي
 کردنـد و    ي مـ  يبـاز  “زميترور ضد   ين الملل يائتالف ب 

 . کنند ي مي باز“ ناتو يروهاي ن”فعال بنام 
 يکجانـب نقـش قـدرت هـا       يب اگر از    ين ترت يبه ا    

 در اشغال افغانستان ، با توجه بـه         ي اروپائ يستياليامپر
ـ   ” ي رهبر ي ناتو بجا  ي شدن رهبر  يرسم ن ي ائـتالف ب
 اشـغالگر ،    ي بر مجموع قوت ها    “زم  ي ضد ترور  يالملل
گـر  يشتر شده است ، امـا از جانـب د     يت به قبل ب   نسب

ان مجموع ي در ميکائي اشغالگر امريروهايعمده بودن ن
ـ يمز.  مانده اسـت     يروها کماکان محفوظ باق   ين ن يا  يت

 يکـائ ي امر يست ها يالي امپر ي برا يتين وضع ينچنيکه ا 
 ين است که نسـبت بـه عـراق همسـوئ          يدر بر دارد ا   

 عضـو نـاتو را      يسـت يالي امپر يان قدرت ها  ي م يشتريب
سـت  ياليان امپر ي دهد و در مجموع شگاف م      ينشان م 

 اروپا يستيالي امپري از قدرت هاي و بعضيکائي امريها
شتر شدن نقش   يگر ب ياما از جانب د   . سازد  يرا کمتر م  
 در افغانستان به مفهوم ي اروپائيستيالي امپريقدرت ها

در  انها يني ذات البي تضاد هاير گذاريشتر شدن تاثيب
 شـدن  يبـا رسـم  . ز هسـت    يدان جنگ افغانستان ن   يم

 يستيالي اشغالگر امپر  يروهاي ناتو بر کل ن    ينقش رهبر 
 ين مجموعه با تمرکـز کمتـر      يدر افغانستان ، اکنون ا    

 کننده بـه  يکه نقش رهبر ي زمان يعنينسبت به سابق ،     
زم تعلق داشت ، ي ضد ترور  ين الملل ي ائتالف ب  يروهاين

 يست ها ياليان امپر ي که م  ي هائ تضاد. د  ي نما يعمل م 
 و سائر ي اروپائيست هاياليکطرف و امپري از يکائيامر

جـاد  يگر وجود دارد باعث ايست ها از جانب د  ياليامپر
ـ    .  گـردد    ي مـ  ين عدم تمرکز نسب   يا  يعالوتـا کـار آئ

 يروهـا ي عضو ناتو و همچنان ن     ي اروپائ يروهاي ن ينظام
 کمتر يکائي امريروهاي نسبت به نيائي و استراليکانادائ
شتر يد از جمله عوامل ب   ين دو موضوع را با    يهم. است  

م دست نشانده ي اشغالگران و رژ يتيشدن مشکالت امن  
نـا  يقي. کسال گذشته به حسـاب آورد  يبا  يدر طول تقر  

 ين موضوع را بـه روشـن      ي ا يکائي امر يست ها ياليامپر
 که در عراق دارنـد  ي با توجه به مشکالت  ينند ول ي ب يم

ن ي اياسي و سي نظامي ندارند که عوارض جانبياچاره 
ز از لحــاظ يــرنــد تــا در افغانســتان نيت را بپذيوضــع

 . ت عراق گرفتار نگردند ي به وضعي و نظامياسيس
 کند ي مي را که ناتو در افغانستان بازيبهر حال نقش   

ـ   يبخش مهم  ـ ي از نقش ب ـ  اين الملل  يمـان نظـام  ين پي
مـان  يگـر پ ينـاتو د .  در سطح جهان است      يستياليامپر
ب را در مقابل خود ندارد ي رقيستيالي بلوک امپرينظام

مـان  ين پ يا. ه کند   يتا وجودش را در مقابله با آن توج       
ـ  را که بـه مثابـه        ي همان نقش  يستيالي امپر ينظام ک ي

ـ  ي سرکوبگر ب  يمان نظام يپ شـه بـر عهـده    ي همين الملل
ار روشـن و واضـح   يداشته است ، اکنون بصـورت بسـ      

 تحت سلطه و ملل تحت سـتم     يه کشور ها  ي عل عمدتا
ــازياليــامپر کــه بلــوک ياز آنجائ. د يــ نماي مــيزم ، ب
 يسـت هـا   ياليب وجـود نـدارد ، امپر      ي رق يستياليامپر
زم ين شان در ناتو ، به اصطالح تروري و متحد  يکائيامر

 بلـوک   يک خطر باالفعل که جـا     ي را به مثابه     ياسالم
آنها گرفتـه اسـت ،       را در مقابل     يستياليال امپر يسوس

ــ ــ ي نمايم ــکر کش ــد و لش ــايانن ــه و ي ه  تجاوزکاران
انه بزرگ ي شرق م”اشغالگرانه شان به افغانستان و کل 

نجام  ا“زم ي ضد تروري کارزار جهان” را تحت پوشش “
ن نقشش را در افغانستان رسما يناتو اکنون ا.  دهند يم

 . بر عهده دارد 
ـ وقعن است که کال م    يگر ناتو ا  ينقش د      يت رهبـر  ي

 ي بـر قـدرت هـا   يکـائ ي امر يسـت هـا   ياليکننده امپر 
.  را همچنان پا بـر جـا نگـه دارد            ي اروپائ يستياليامپر

ـ  م ي مهمـ  يم تضاد ها  يدانيچنانچه م  سـت  ياليان امپر ي
 بخصـوص  ي اروپـائ يست هـا يالي و امپر يکائي امر يها

 وجـود دارنـد و    ي و فرانسـو   ي آلمـان  يست ها ياليامپر
ست ياليامپر.  است   ي در آنها قو   ز از مرکز  ي گر يروين

ک سـاختن   ي که شـر   ياستيشبرد س ي با پ  يکائي امر يها
 از  ي و همچنان منافع ناش    ي در تجاوز و اشغالگر    يقسم

ـ کجـا بـا تهد    ي را   ين تجاوز و اشـغالگر    يا د بـه کنـار   ي
 عمال کنار گذاشتن آنها را  يطيگذاشته شدن و در شرا    

 تحـت   دارنـد کماکـان آنهـا را   يرد ، سع ي گ يدر بر م  
ـ شـبرد ا  يگرچـه در اثـر پ     .  شان نگه دارند     يرهبر ن ي

 بلـوک   يبا دو دهه پس از فروپاشـ      ينک تقر ياست ا يس
 مانـده و اتحـاد     يوارسا بلوک ناتو کماکان پا بر جا باق       

 عمدتا حفظ شـده  ي و اروپائ يکائي امر يست ها ياليامپر
ـ است ، اما تضاد م      و يکـائ ي امريسـت هـا  ياليان امپري

 يسـت هـا  يالي بخصوص امپريوپائ ار يست ها ياليامپر
دان کارزار يم. د است ي ، رو به تشد  ي و فرانسو  يآلمان

ـ افغانستان نشـاندهنده ا     يسـت هـا   يالين اتحـاد امپر   ي
د ين حال نشاندهنده تشـد    ي و در ع   ي و اروپائ  يکائيامر

 . ان انها است يتضاد م
 يفروپاشکه ازيبا دو دهه ايناتو در طول مدت تقر   

 گـذرد ، هـم در     ي وارسا م  يستياليال امپر يبلوک سوس 
 يشـرو يوسته بجانـب شـرق پ     يا ، پ  ياروپا و هم در آس    

 در اروپـا متوجـه محـدود    يشـرو ين پيا. داشته است   
 اسـت ،    ي روس يست ها ياليشتر امپر يساختن هر چه ب   

ست ياليشتر امپريساختن باهم محدوديآسکه دريدر حال
 را مدنظر دارد ، هم متوجه قدرت در حال     ي روس يها

 کنتـرل   ين است و هم توجه و تـالش بـرا         ي چ ياعتال
 .  را مدنظر دارد يتوسعه طلبان هند

 اشغالگر ناتو ، عمدتا ي نظام يب قوت ها  ين ترت يبه ا    
 ، در افغانستان    يکائي امر يستيالي اشغالگر امپر  يروهاين

انه در شـمال ،   ي م ياي آس ي ها ينه تنها متوجه جمهور   
 و جنوب هسـتند ،  ران در غرب و پاکستان در شرق      يا

 به طرف شـمال ،  يد تريه را در مسافت بع    يبلکه روس 
 بطرف يد ترين را در شرق و هند را در مسافت بعيچ

نجـا  ياز. ز مطمع نظر قرار داده انـد  يشرق و جنوب ، ن  
روها نه تنها در افغانستان بلکه در سطح ين نياست که ا

م ايام آور صلح و ارامش بلکه پيکل منطقه و جهان نه پ
 يسـت يالي تجاوزکارانه و اشغالگرانه امپر    يآور جنگ ها  

 تحـت سـلطه و ملـل تحـت سـتم           يه کشـور هـا    يعل
 يد کشـــمکش هـــايام آور تشــد يـــزم و پياليــ امپر
 يستيالي امپري با سائر قدرت هاي و ارتجاعيستياليامپر

در . ن هسـتند  ي مثل چـ   ي بزرگ ارتجاع  يو قدرت ها  
 نـاتو در  يها گردد که قوتين مسائل سبب م   يواقع هم 

 روز افزون   ي ها و تصادمات جنگ    يريافغانستان با درگ  
 . نند ي آرامش بخود نبيمواجه گردند و رو



11صفحه         شعله جاوید                        دوره سوم                     شانزدهم                    شماره  

روي اشـغال   افغانستان توسط اتحاد شو   :  اولسوال      
 کمونيست ”را شد و احزاب حاکم که درآن زمان خود  

انه ارتجاعي را بـر مـردم   مي ناميدند ، حکومت ظالم     “
 چلنج هائي را اين مسئله در مقابل چه. کردند اعمال مي

 کمونيست هاي حقيقي قرار مي دهد ؟ 
ادعاهاي کمونيسـتي دروغـين آنهـادرذات       : جواب     

خودنيززمينه سازبرداشت هاي غلط بسياري ازتوده ها       
اين وضعيت . درموردکمونيزم وکمونيست هابودوهست 

کردن مبارزات ضدرژيم مزدور همان ابتداي سربلند در
لحـاظ  ي ضدسوسيال امپرياليزم شـوروي ، از     ومقاومتها

ني وذهني،فشارهاي شديدا مخرب ومنفي بـرجنبش       عي
ــارزات شــان در  ــودو افغانســتاچــپ ومب ــال نم ن اعم

گسترش انحرافات مسلط برآنهارابيشتر ازپيش عمق و      
عمق و گسترش اين انحرافات به نوبـه خـود          . بخشيد  

عاملي ديگري شد در جهت تقويت هر چه بيشتر انتي          
ه شدن هرچـه بيشـتر      مونيزم در جامعه و باز گذاشت     ک

ــت آن در ــيال    دس ــات سوس ــردن جناي ــوب ک منس
 . امپرياليست ها و مزدوران شان به کمونيزم 

انتي کمونيزم به عنوان بخشـي از يـک تـالش بـين         
لمللي باتمام قواسعي کرده وميکندکه شکست سوسيال   ا

کست و مزدوران شان در افغانستان را شامپرياليست ها
 . کمونيزم بنماياند 

ــت      ــونيزم اســالمي،دردوران حاکمي ــي کم ــه انت البت
طالبان ، نتوانست چهره بهتري نسـبت بـه         جهادي هاو 

 امپرياليست هـا و     حاکميت کمونيزم دروغين سوسيال   
ايـن امرتاحـدمعيني   . مزدوران شان ازخودنشان دهـد     

ولـي  . عيف کـرده اسـت      تضـ تاثيرات انتي کمونيزم را   
ـ   بـين المللـي   وري،منطقوي و ذهنـي کشـ   ي و عوامل عين

ـ  . کنــد جهــت تقويـت آن عمـل مي  ي کماکـان در معين
نيســتي همچنــان تــاثيرات مخربــي کــه ادعاهــاي کمو

دروغين آنها باالي توده هاداشته است کماکـان عمـل         
ــد ــل   .مينماي ــن امردرمقاب ــه اي ــنج هائيک ــه چل درنتيج

 ، دردهد کمونيستهاي حقيقي درافغانستان قرارداده ومي
وپيشـبردمبارزات  خـود نمـائي ميکند    يط کنوني نيز  شرا

 . نمايد اصولي قاطع،حوصله مندانه و متداوم را طلب مي
شکست سوسيال امپرياليسـت  يکي از اين چلنج هابر     

ها و مزدوران شان در افغانستان متکي است و توسـط           
که جنبش چپ نيز در جنـگ  اين امر تقويت مي شود    

شکسـت روبـرو    باال امپرياليسـتي    سوسـي مقاومت ضد 
اين نتيجه انتي کمونيست ها از اين دو واقعيت . گرديد 

افغانستان جاي ندارد استخراج گيري را که کمونيزم در
.  جا انداخته اند  و بر ذهنيت بخش هائي ازتوده هاکرده

ين نتيجـه  بطور مشخص انتي کمونيست هاي اسالمي ا  
تان يـک  کـه جامعـه افغانسـ    گيري راشايع سـاخته اند    

نـي بـر   کمونيزم کـه مبت  ه مذهبي اسالمي است و    جامع
کتيکي وضـديت بامـذهب   جهانبيني ماترياليسـتي ديـال    

 .  آن جاي ندارد است ، در

افغانستان در همان بخش هاي مهمي از جنبش چپ    
و  امپرياليسـتها  مقاومـت عليـه سوسـيال     موقع مبارزه و  

بـل ايـن چلـنج ،    مقامزدوران شان باسـپر انـداختن در   
جزئـي از   ش اسالمي را تئوريزه کردند و       آمد و پوش  بر

اي ديگري گرچه از لحـاظ  هبخش. برنامه شان ساختند  
برناموي نساختند ولي آمدوپوشش اسالمي راتئوريک بر

 .از لحاظ عملي وسيعا به اين کار مبادرت ورزيدند 
منسوب به چپ اين موضوع تسليم طلبان کنوني قبال   
ن يـک  ه افغانستاکنند که جامع  ينگونه جمعبندي مي  را ا 

مانيکـه ايـن عقـب      زجامعه نهايت عقبمانده اسـت وتا     
مبارزات انقالبـي و  ماندگي رفـع نگرددزمينـه پيشـبرد     

 . کمونيستي در آن وجود ندارد 
درسـت از   داشت نا ز چلنج هاي ديگرشيوع بر    يکي ا    

 . پيوند انترناسيوناليستي ميان کمونيست ها است
ه کمـونيزم بـه   انتي کمونيزم شايع ساخته اسـت کـ          

 درجامعـه افغانسـتان   “ ايدئولوژي وارداتي”عنوان يک  
زمينه نداردوفقط مي تواندازطريق تحميل توسط قدرت 

مردمان افغانستان ،   ياقدرت هاي خارجي کمونيستي بر    
 . درين جامعه جاي پاي متزلزلي داشته باشد

 اين چلنج ، اينگونه در مقابل کمونيستزوجه معيني ا   
فعال هيچ دولت حامي قرارمي گيرد که آنهاهاي حقيقي 

خارجي ندارند و لذا نمي توانند بدون چنين حمايتي در 
 . افغانستان جا باز نمايند و پا بگيرند 

ستبداد بر کمونيست يکي از چلنج هاي ديگر ، اتهام ا   
ت سوسيال امپرياليست دانيم حاکميطوريکه مي.ها است

ستان يک حاکميت افغانمزدوران شان در هاي اشغالگرو 
ــا   ــوده ه ــرکوب ت ــي برس ــتبدادي ومتک ــاهر .ودباس ظ

خواهي کمونيستي اين استبدادوسرکوب درذات خودنيز    
شود ، کما نگيرکمونيستهاي حقيقي شده ومينخواهي دام 

اينکه انتي کمونيزم به شدت بـراي تعمـيم  آن بـاالي     
 .کمونيست هاي حقيقي کوشيده و کماکان مي کوشد 

چلـنج هـائي کـه تجربـه حاکميـت       به اين ترتيب ،        
اشغالگرانه و ظالمانه ارتجاعي سوسيال امپرياليست هـا    

در مقابـل کمونيسـت     و مزدوران شان در افغانستان ،       
استنتاج غلط بطورخالصه درمي دهد ، هاي حقيقي قرار 

  :ذيل در مورد کمونيزم بيان شده مي تواند 
کيه بر تکمونيزم در افغانستان زمينه ندارد و فقط با           

استبداد و سرکوب توده هاوياتجاوزو اشغالگري خارجي  
مردمان اين کشور تحميل گردد ، ولـي در         مي تواند بر  

دوامــدار ن صــورت نيزنمــي توانــدبقاي درازمــدت وآ
 . داشته باشد 

طوريکه روشن است اين چلنج هـا بصـورت مطلـق             
فا دامنگيـر  ويژه شرايط و اوضاع افغانستان نبوده و صر      

اين کشور نيست ، بلکه تقريبا ست هاي حقيقي درکموني
اوت هاي کـم و بـيش معـين ،          به عين شکل و يا با تف      

. هسـت   دامنگيرکل جنبش بين المللي کمونيسـتي نيز      
گـاه   البته در شرايط کشوري مثل افغانستان که تطبيق    

مستقيم کمونيزم دروغين سوسـيال امپرياليسـت هـا و     
ه است ، شدت و     مزدوران رويزيونيست بومي شان بود    

گستردگي اين چلنج ها نسبت به جاهاي ديگر بيشتر و 
 .وسيع تر است 

 يگانه راه پاسخ دهي درست و اصولي در مقابل اين         
ست چلنج ها ، بردن اصولي و جرئتمندانه برنامه کموني     

بصورت مشخص بردن   و) مائوئيست ها   ( هاي حقيقي   
ن  در غانسـتا اف) مائوئيسـت  ( برنامه حزب کمونيست  

 تفاوت ميـان ايـن    ميان توده ها است تاآنهاقادرگردنـد     
برنامه سوسيال امپرياليسـت هـاي شـوروي و         برنامه و 

 .مزدوران شان را دريابند 
تفاوت  بـين     چگونه  توده  ها مي توانند       : دوم سوال   

برنامه مائوئيست هاي واقعي و برنامه رويزيونيست ها        
 ؟        يا سوسيال امپرياليست ها را ببينند 

سـه موضـوع کليـدي داريــم و دو     درينجا:  جـواب    
 .عرصه مبارزاتي 

 :سه موضوع کلیدي   
 مـائوئيزم و    - لنينيـزم    -تفاوت ميان مارکسيزم     ) : ١

رويزيونيزم و تفاوت ميان انترناسـيوناليزم پرولتـري و          
 .سوسيال امپرياليزم 

ـ     ) : ٢ ک نـوين و آنچـه      تفاوت ميان انقالب دموکراتي
رويزيونيست ها در افغانستان  و      يال امپرياليستهاو سوس

ب ملي و دموکراتيک ،     همچنان جاهاي ديگر بنام انقال    
درک مائوئيســتي انقــالب تفاوت ميــان انجــام دادنــد؛

 حرکت بسـوي کمـونيزم   سوسياليستي، انقالب جهاني و 
آنچه رويزيونيست ها و سوسيال امپرياليست ها درين و

 . د موارد گفتند و انجام دادن
خلق جنگ  تفاوت ميان استراتژي مبارزاتي      ) : ٣

مائوئيسـتي کـه متکـي برتـوده هـا اسـت واسـتراتژي        
يا پارلمانتاريستي رويزيونيستي که متکي     کودتاگرايانه و 

 . بر حمايت هاي سوسيال امپرياليستي بوده است 
وريک بايـد تفـاوت    ما نه تنها در عرصه مبارزاتي تئ         

ل امپرياليسـت هـا و      مه سوسـيا  و برنا ميان برنامه خود  
شن سازيم ، بلکه اين براي توده ها رورويزيونيست هارا 

ه مان  تطبيقات عملي برنام  تفاوت رادرپراتيک يعني در   
 بـه عبـارت   .نشـان دهـيم   در جامعه نيز براي توده ها   

بــارزاتي تئــوريکي و عرصــه مديگرمابايــداهميت هردو
 .نظر بگيريم پراتيکي رادر

 جنـبش دموکراتيـک    افغانستان و  جنبش مائوئيستي    
دهـه چهــل خورشــيدي ، بــا  نـوين مــرتبط بــاآن ، در 

زم و سوسـيال    مرزبندي نسبتا روشـن عليـه رويزيـوني       
ايـن  . گذاشـت   بـه عرصـه وجود    امپرياليزم شوروي پا  

ده ئي در ميان جنبش گرچه نتوانست به يک جنبش تو
دهقانان مبدل گرددوبنابه گفته رفيق شهيداکرم يـاري        

دهـه پنجـاه    امريکي ازعوامل فروپاشـي آن در     ، همين   
خورشيدي شد ، ولي توانسـت در ميـان روشـنفکران ،      

 بهکارگران و خرده بورژوازي شهري جا باز نموده و 

  مائوئیست افغانستانمصاحبه با رهبر
 منتشر گردیده است ،“ جهانی براي فتح” متن ذیل ، که قبال توسط مجله بین المللی 

 .افغانستان ، است ) مائوئیست (  با صدر کمیته مرکزي حزب کمونیست 2006قسمتهاي منتخبی از یک مصاحبه تنظیم شده در زمستان 
 .حزاب شرکت کننده در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ، است افغانستان ، یکی از ا) مائوئیست ( حزب کمونیست 

 .تعیین گردیده است “  فتح يجهانی برا” عنوان مصاحبه توسط 
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 .  گردد  يک جنبش نسبتا وسيع توده ئي مبدل

در دوران مبارزه عليه رژيم کودتـاي هفـت ثـور و                
، شـعله   ل امپرياليست   مقاومت عليه اشغالگران سوسيا   

جاي گرفتند در درون اين مبارزه و مقاومت ئي هاوسيعا
کشــور در ميــان تــوده هــاي و در منــاطق بســياري از

تاسفانه اين حرکـت  م. رزمنده و مقاومت کننده رفتند      
توده ئي تقريبادرمجموع به صورت اصولي ودرست براه 

طي چند سال اول اين     اماباآنهم در . نيفتادوپيش نرفت   
آن به اشکال و صور  که شعله ئي هادربارزه ومقاومتم

ه هـاي منـاطق تحـت       تود،ورفعال داشتند گوناگون حض 
ــوش،ناقص و  ــورت مغش ــت آنها،ولوبص ــي درفعالي  حت

ــوار ــتدي نامـ ــا،درسـ ــيال تفاوت ميـ ن آنهاوسوسـ
هـم در    را مزدوران رويزيونيست شـان   وامپرياليست ها 

ــد ــن دوره هــاي خــاطرا.نظــروهم درعمــل ديدن ت اي
 بخش هـاي معينـي ازتـوده هـا          ذهندرمبارزاتي هنوز 

به يک ميدان قابل اتکاي اوليـه   بمثااردومي تواند دوجود
فاده قرار بگيرد ودرواقع   هاي توده ئي مورد است    درفعاليت

 درحدمعيني، عليرغم محدوديت هاوعـدم گسـتردگي،      
بعد ازبرآمد جنبش نوين کمونيستي درطي بيست سال 

 بخش  در نتيجه . گرفته است   گذشته مورداستفاده قرار  
 خلقي ” و “ شعله ئي ها ”هاي معيني از توده ها ، ميان 

د و آنها را به يک نظر  تفاوت قائل ان  “ پرچمي ها    -ها  
تطبيقات ه عبارت ديگر ، چلنج هاي ناشي ازب.نمي بينند

 هـاومزدوران   کمونيزم دروغين سوسـيال امپرياليسـت     
يست هاي  افغانستان،  براي کمون   رويزيونيست شان در  

يـک امرمطلـق    چه عميـق ووسـيع اسـت اما       گرحقيقي،
نسـبي يـک ميـدان مبـارزاتي آمـاده      بصورت  نيست و 

ارزه براي ما يک قاعده مبازقبل وجودداردکه درپيشبرد
واقع موجوديت حزب در. فراهم کرده است قابل اتکا

 . روشن اين مدعا است ما دليل زنده و
محور فعاليت مي توانيم بر   عالوتا درشرايط فعلي نيز      

تحت رهبري آن ، از طريق ايجاد  مبارزاتي حزبي وهاي
و فعال ساختن سازمان هاي دموکراتيک تـوده ئـي در       
عرصه هاي مختلف ، مثال عرصه هاي زنان ، جوانان و      
غيره و همچنان اتحاديه هاي صنفي ، مثال اتحاديه هاي 

، براي ايجاد غيره پيشه وران وناف مختلف کارگران،اص
ي تــوانيم از ممــا. ه هابکوشــيم تودوســيع بــاپيوندنسبتا

نامـه  ها ، بر  نيمه مخفي اين فعاليت   طريق پيشبردمخفي و  
ببريم ان تـوده هـا    ميـ درخودرا،حداقل ازجوانب معيني،  

اتيــک در پرودرايــن مواردبــه روشــنگري بپــردازيم و
ــارزاتي روزمــره تفــاوت آنرابا    سوســيال برنامــهمب

. وده ها نشان دهيم به ترويزيونيست هاوامپرياليست ها
 فعاليت هاي است که حتي امکانات در اين مواردضرور  

نيمه قـانوني ،    فعاليتهاي غيرقانوني و  ، اعم از  نسبتا علني 
 . را نيز مورد مطالعه قرار دهيم 

ت هر گونه شرايطي موضوع کليدي اين است که تح   
داشـته  قاطعانه توجه   مبارزه بايد هرشکلي از ودرپيشبرد

دجنگ مقاومت ملـي  باشيم که تدارک ، برپائي وپيشبر 
ـ    مردمي و  وني جنـک  انقالبي بمثابه شـکل مشـخص کن

هاي مبارزاتي ما را مي     خلق در افغانستان ، محورفعاليت    
خـدمت ايـن     و بايد تمامي اشـکال مبـارزاتي در        سازد

 . محور قرار داشته باشد و به آن خدمت نمايد 
چـه  ... ازشـوروي هاطالبـان آمـد        بعد :سـوم   سوال     

ــه اچيــزي مــردم را ــد ؟ســالب ــه م جلــب ميکن چگون
 را از طرف آنها به خود کمونيست هاميتوانند توده ها

 جلب کنند ؟
 جديد حرف بزنيم “ تحريک اسالمي ” اگر از: جواب   

ي بايد بگوئيم که اين تحريک در دهه چهل خورشـيد         
در اين دوره براي اولين     . بر آمد آشکارش رانشان داد    

سياسي گونـاگون بـا   بار در تاريخ افغانستان ، نيروهاي    
 سياسـي و ديـدگاه    -گرايشات و مواضع ايـديولوژيک      

هاي معين طبقاتي و ملي در سطح نسبتا وسيعي پا بـه          
) مائوئيستي  ( جنبش کمونيستي   . عرصه وجود نهادند    

زاده شد و جنبش دموکراتيک نوين قد بـر افراشـت ،           
حزب رويزيونيسـت وابسـته بـه سوسـيال امپريـاليزم          

در دو  ) موکراتيک خلـق افغانسـتان      حزب د ( شوروي  
و دسته ، گروپ ها بوجودآمد“پرچم ” و  “ خلق   ”شاخه  

گروپ هاي سياسي هاي بورژوا ناسيوناليست ودسته هاو
ودالي و عکس العمل ارتجاع فئـ . ديگري پديدار شدند   

، بصـورت ظهـور جنـبش       مذهبي درقبال ايـن اوضـاع     
ان  سياسي که از حمايت محافظه کار-ارتجاعي مذهبي 

دربار ، پشتيباني علني ارتجاع منطقه و عرب و التفـات    
 . امپرياليزم غرب برخوردار بود ، تبارز نمود 

اما تسلط فرهنگ فئـودالي بـر جامعـه ، موجوديـت         
و ترقي خـواهي بـر چهـره        ماسک دورغين دموکراسي    

 کــاذب سوســيال ادعاهــاي کمونيســتيرژيــم مزدورو
ي ارتجــاعي هــا امپريــاليزم شــوروي،موجوديت رژيــم

ــغ   اســالمي در ايــران و پاکســتان و حمايــت بــي دري
امپرياليست هاي غربي ، رويزيونيسـت هـاي چينـي و         
ارتجاع عرب ، آن عوامل مساعدي بودند کـه تسـلط           

وابسته به غرب و روز افزون نيروهاي ارتجاعي اسالمي 
ضد سوسيال امپرياليستي بر مقاومت ارتجاع منطقه را

 . يدند  باعث گرددر افغانستان
تسلط فرهنگ فئودالي بر جامعه باعث گرديـد کـه             

مبارزات و مقاومت هاي خود جوش توده هاي مـردم           
عليه رژيم مزدور و اشـغالگران سوسـيال امپرياليسـت      
رنگ و بوي اسالمي داشته و حامل شعار هاي اسالمي         

رتجاعي باشد واين وضعيت خود بخود به نفع نيروهاي ا
براي نفوذ روز افزون آ نها      ساعداسالمي بود و زمينه م    

درين ميان . آوردبخودي بوجودر جبهات مقاومت خودب
دنباله روي کمونيست ها و نيروهاي انقالبي و ملـي از           
مبارزات و مقاومت هاي خود بخودي توده هاي مردم         
و حتي اتخاذ مواضع تسليم طلبانه توسط آنها در قبـال      

ديگري براي نيروهاي ارتجاعي اسالمي ، زمينه مساعد   
تسلط روز افزون اسالمي ها بر مقاومت ضد سوسـيال          

 . امپرياليستي بوجود آ ورد 
زاب ارتجـاعي  افـزون احـ  به اين ترتيب  تسـلط روز       

ــالمي بر ــت ضداس ــتي در  مقاوم ــيال امپرياليس سوس
افغانستان بعد از   انستان زمينه ساز حاکميت آنها بر     افغ

 . فروپاشي رژيم نجيب گرديد 
ديـديم اسـالم يگانـه عامـل ايـن تسـلط و             چنانچه     

حاکميت نبوده است ، بلکه در پهلوي عوامل اسالمي ،          
عوامل نيرومند ديگري نيز دخيل بوده و بصورت جدي 

 .                                                          نقش بازي کرده اند 
تبديل شدن سريع طالبان از يک       آساو پيشروي برق    

روي بزرگ مـدعي حاکميـت     ي کوچک به يک ني    نيرو
ع سـه عامـل نيرومنـد    واقع محصول تجمسرتاسري در 

. بود  “تحريک   ”چوکات اين   امپرياليستي وارتجاعي در  
هاي امريکائي وانگليسي نه تنهادر بنيانگزاري   امپرياليست

 ، بلکه ارتجاعي ازپشت پرده سهم گرفتند “تحريک ”اين

 .قيم از آن پرداختند به حمايتهاي مستقيم و غير مست
بـه ايـن ترتيـب ازميـان سـه عامـل ايجادکننـده و           

سالمي ، صرفا يکي از آنها عامل اپرورش دهنده طالبان
اين عامل اسالمي نيزنه درتقابل باکمونيست ها و  . بود  

 فسـق و  ”اسـالمي ديگـري ، بلکـه عليـه     يا نيروي غير 
 آن عملکرد هاي جهادي ها ( “فجور مجاهدين اسالمي 

عمـل  ) ي بود   که به نظر طالبان خالف شريعت اسالم      
 ”نقش ايـن عامـل آن بـود کـه     به عبارت ديگر . کرد  

 . را شرعي و رسمي ساخت  “جنگ بين المسلمين
به اين ترتيب اگر ارتجاع اسالمي را در مجمـوع در       

نظر بگيريم مي بينيم که بخش عمده آن در واقـع در             
 گرد “مي افغانستان  جمهوري اسال”رژيم پوشالي يعني 

آمده استکه قدرت دست نشاندگي وحمايت اشغالگران 
 خارجي شان متحدين امپرياليستي و ارتجاعيامريکائي و

طالبان امروزي ممثل اصلي اسالميزم لذا.را با خود دارد
 . در افغانستان نيستند 

سطح کل کشورهاي اسالمي و حتي اگر موضوع رادر   
مي بينيم که پان اسالميزم زکل جهان درنظربگيريم ، ني

نيـروي عمـده    ) تيپ اسالم القاعده ئي   ( ضد امريکائي   
 . اسالميست ها را نمي سازد

 و  “جهادي   ”اسالميست هاي   يقينا جنايات بي شمار      
 جهادي “دولت اسالمي ”در دوران حاکميت  “طالبي  ”

اي اسالميزم را تـا    طالبان ، حن   “ امارت اسالمي    ”ها و   
ينه هاي نزد توده ها کمرنگ ساخته و زمحد زيادي در  

به سوي گرايشات سياسي مساعد براي جلب شدن آنها
اين زمينه ها بـراي  . غير مذهبي به وجود آورده است    

کمونيست ها در جهت جلب توده ها بسوي خود شان         
 . بخوبي قابل استفاده است 

ود جامعــه بصــورت خــتســلط فرهنــگ فئــودالي بر   
ليـدمي  توه ئـي آنهاراتوليدوباز   بخودي زمينه هاي تـود    

جامعه نمايدوعدم حضورنيرومندسياست غيرمذهبي در   
ست ها ، بخش عظيمي     ، بطور مشخص سياست کموني    

ان جناح هـاي    به دور باطل سرگرداني مي    از توده ها را   
 .  بي تفاوتي سياسي مي کشاند مختلف اسالميست و يا

ر جائيکه به اسالميزم رژيم دسـت نشـانده کـه د           تا   
بوط مي باشد ، مرانون اساسي رژيم مسجل شده است،ق

 و حمايت امپرياليست هاي اشغالگر   اين اسالميزم مورد  
کشـور هـاي منطقـه      همچنان ارتجاع اسالمي حاکم بر    

ه مزدوران گوش بفرمان امپرياليستها هستند ، وعرب ک
بخش عمده طبقات فئودال و بورژواکمپرادور  . قراردارد

زماني طبعاتا. اسالميزم هستندبقاتي اين حاميان اصلي ط
 نيمه فئودالي توسط جنگ     -که اين سلطه مستعمراتي     

مقاومت ملي مردمي و انقالبي و پيشرفت هاي آن بـه          
مصاف طلبيده نشود، خواهي نخواهي پايه توده ئي خود  

 .را خواهد داشت 
 افغانستانه اسالميزم طالباني کنوني در    جائيکه ب اماتا   

 اعده ئي درجهان مربوط است ، دروبه کل اسالميزم الق
. مشخص کنوني عوامل ديگـري دخيـل اسـت        شرايط  

اسالميزم بهانه مهمي براي کارزارجهـاني   سرکوب اين   
هاي امريکائي قرار داده شده      تجاوزکارانه امپرياليست 

 . است 
 به عبارت روشن تر طالبان به مثابه بخشي از يک   

 ا اين عامل طبع.  حرکت وسيع بين المللي مي جنگند 
کشاندن بخش هائي از تـوده هـا        نقش خود را در     

 .  طالبان بازي مي نمايد بسوي
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در واقع به دليل نبود يک الترناتيو قدرتمند انقالبـي           

کمونيستي و حتي ناسيوناليستي ضد امريکائي درکشور       
 که امروز عقده هاي اسالمي ، منجمله افغانستان ، است

 وبطورمشـخص ضـد     يامپرياليسـت هـاي ضد   فرتنهاو
امريکائي توده هادرمسير اسالميستي جنون آميزميافتد     

جـاعي واسـتبدادي    شکل يـک حرکـت اجتمـاعي ارت       و
ه به يک معنـي توجيـه کننـده         کمذهبي رابخودميگيرد 

توســـط  “صـــدورترقي ودموکراســـي”جهـــاني کارزار
اگــر الترنــاتيو . شــود امپرياليســت هــاي امريکــائي مي

ان وسائرکشور هاي اسالمي    نقالبي درافغانست قدرتمند ا 
ه اسالميزم عمدتا خادم شرايطي کوجودمي داشت ، در   

پرياليسـت اسـت ،     متجاوزين و اشغالگران ام   وخدمتگار
قالب اسالميستي طالبي مبارزه عليه آنهانمي توانست در

و القاعده ئي بروز نمايد و اگر بروز هم مي کـرد نمـي            
 . توانست در حد کنوني نيرومند و گسترده باشد 

ن مبارزه کمونيست هاي افغانسـتان ، بـراي کشـاند         
توده هائي که با انگيـزه هـاي ضـدامريکائي دررکـاب           

بخشي ، بسوي خود شان ، بايد بمثابه طالبان مي جنگند
اين مبارزه . گرفته شود از يک مبارزه بين المللي درنظر

ه کارزار تجاوز کارانه مقاومت عليبايد در متن مبارزه و
متحدين و دست   نه امپرياليستهاي امريکائي و   گرااشغالو

محور آن ، در سطح    اندگان شان و با تکيه برآن وبر      نش
تـا زمـاني   . جهان ، منطقه و افغانستان پيش برده شود   

که ما نتوانيم نقش مان را در مقاومت عليه اشغالگران          
امپرياليست و دست نشاندگان شان به نحو قدرتمندي     

اکان قادر خواهند بود احساسات ايفا نمائيم ، طالبان کم 
ضد امريکائي توده ها را بـه نفـع خـود شـان بسـيج و       

 . سازماندهي نمايند
. اسالميزم طالبان نقاط ضـعف بسـيار جـدي دارد              

 امـارت   ”طالبان در زمان قـدرت شـان ، تحـت نـام             
 ، استبداد شديدي را باالي توده هاي مـردم          “اسالمي  

ت آن اعمال شـوونيزم  اعمال نمودند که يکي از وجوها 
به همين جهت ، . غليظ باالي مليتهاي غير پشتون بود     

بوط به مليتهاي اسالميزم طالبان در ميان توده هاي مر    
يزم طالبان عدم حضور اسالم. غير پشتون طرفدارندارد  
پشـتون زمينـه هـاي مسـاعد       درميان تـوده هـاي غير     

ي ما درميان آنهـابوجود مـي آوردکـه مـي     وسيعي برا 
م مخالفت توده هاعليه اشغالگران ودستنشـاندگان       تواني

قابل تذکر است که . سازماندهي نمائيم شان را بسيج و
اين گفته هرگز به اين معني نيست که در ميـان تـوده    

سـازماندهي   پشتون هيچ زمينه اي براي بسـيج و        هاي
مخالفت ها و مقاومت هاي توده ها عليه اشـغالگران و           

چنين زمينـه اي وجـود    .  دست نشاندگان شان نداريم   
که توده هاي پشتون نيـز از اسـتبداد خشـن          دارد زيرا 

 . نبوده اند  “ بي بهره”طالبان
 کمونيست ها،درمبارزه عليـه تئوکراسـي اسـالمي و           

آن زماني زمينه هاي کشاندن توده هابه سوي خودشان،
موفقيت بدسـت خواهندآوردکـه جنـبش       وسيع براي   

بـراه انـداختن و   .ابـد سياسي سکوالرتقويت وگسترش ي   
اتيک رهبري چنين جنبشي، يکي از وظايف مهم دموکر    

کمونيست ها است،چراکه درعصرحاضربورژوازي قادر    
ايـن وظيفـه    به ايجادورهبري چنين جنبشـي نيسـت و       

 همانند تمامي وظايف اصلي ديگر دموکراتيک بر عهده
 .  کمونيست ها قرار گرفته است 

 ي اسالميست ازسوکشاندن توده هاکمونيست هادر   

ــخص نيازمند  ــان بطورمش ــابطرف خودش ــبرد  ه پيش
ي يعني مبارزه   سطح جهان بين  ک در يمبارزات ايدئولوژِ 

کتيـک  ويج ماتريـاليزم ديال   تـر عليه ايده آليزم وتبليغ و    
اين مبارزه سطوح ديگر مبارزات ايدئولوژيک      . هستند  

اقتصـادي و سياسـي    يعني مبارزه عليه اصـول بينشـي        
ترويج براي اساسات اقتصادي و سياسي غ واسالم و تبلي

 مائوئيســتي را نيــز دربــر - لنينيســتي -مارکسيســتي
آميز اين مبارزه حـزب  موفقيت  بدون پيشبرد . گيرد  مي

. تواند به يک حزب توده ئي مبدل گردد کمونيست نمي
. گرفت يقينا خصلت درازمدت اين مبارزه رابايددرنظر  

به چنين مبارزه   اما اين خصلت دليلي براي بي توجهي        
ح اين مبارزه به دليـل سـط      . اي نمي تواند تلقي گردد      

مبارزه نمي تواند مثل    باالي ترويجي وسائرخصايل خود   
ئي وسيعي داشته باشـد ،    ه  براي سکوالريزم ميدان تود   

مسئله اسالم  . است دآن الزامي وگريزناپذيرولي پيشبر
 هاي مشابه ديگر مثل ايران صرفا    در افغانستان وکشور  

ما با حاکميت . مسئله اعتقادات مذهبي توده ها نيست 
اسالمي روبروئيم وبطور مشخص با جمهوري اسـالمي        

ما سياست ديني اسالمي در شرايط . در حال مبارزه ايم
کمونيست . دست دارد نيزم رادرانتي کموحاکم شمشير

ها نمي توانند مبـارزه همـه جانبـه عليـه ايـن دشـمن         
 .شي بسپارند شمشير بدست را به فرامو

 ”  امپرياليست هاي امريکائي شعار    :چهارم  سوال       
را علـم کـرده انـد تـا تجـاوز شـان بـر                “دموکراسي  

اين چگونه مـي    . افغانستان و بقيه جاها را توجيه کنند        
 . تواند پاسخ داده شود 

شـعار  لم شـدن    پاسخ ما اين است که عَِ      :جواب     
يکـائي  بمثابـه     دموکراسي توسط امپرياليست هاي امر    

. زکارانه آنها قرار دارد روپوشي در خدمت کارزار تجاو
کرده است که حق حزب ماهميشه روي اين نکته تاکيد

تعيين سرنوشت مردمان يک کشور اشغال شده توسط      
قوت هاي متجاوز امپرياليستي و ارتجاعي خـارجي در         

اني اساس پامال شده و ازميان رفته است و چنين مردم
حق داشتن دموکراسي ، حتي     دوقادرنيستند از نمي توانن 

از . ، بر خـوردار شـوند   به مفهوم نيمه مستعمراتي آن    
 متجاوز و اشغالگر امپرياليستي     قدرت هاي جانب ديگر 

  ايکه استقالل يک کشـوروحق خـود       ارتجاعي خارجي و
را مورد پامالي وتجاوز قـرار      اراديت مردمان آن کشور   

دموکراسي براي چنين مي دهند ، نمي توانند آورندگان 
آن به اصطالح دموکراسي .کشوري ومردمان آن باشند

دم بريده اي که امپرياليست هاي امريکـائي مـثال      سرو
براي افغانستان آورده اند ، خاصـيت اصـلي اش ايـن            

ـ        ن است که براي مردمان يک کشـور اشـغال شـده اي
تعيين سرنوشت خود و توهم را بوجود آورد که آنها در

ــين و  کشورشــان دار ــار هســتند و تعي اي حــق و اختي
 . انتخاب حاکميت بدست آنها است 

در فعلي موضوع ديگر اين است که باند حاکم      
کشـور خـودش معيـار      اياالت متحده امريکا ، حتي در     

که سال هـاي  موکراسي بورژوائي امپرياليستي را   هاي د 
سال دراين کشور بر قرار بوده است ، وسيعا پامال مي        

ق مدني خود مردم امريکا را مورد تعـدي      نمايد و حقو  
بهانه اش هم مبارزه عليـه      . هاي فراوان قرار مي دهد      

امريکا باعث زير اين بهانه اگر در خود . تروريزم است 
ــتن معيار ــورژوا   پاگذاش ــي ب ــول دموکراس ــاي معم ه

نستان و کشور هاي اشـغال  امپرياليستي گردد ، در افغا 

هاي دموکراتيک ارث تطبيق معيباعشده ديگرنمي تواند  
گردد ، چرا که تجاوز نظامي به يک کشور و اشغال آن 
از طريق زور ، استبدادي ترين عملي است که در حق           

 . يک کشور و مردمان آن مي تواند اجرا شود 
اما گذشته از اين موضـوعات کلـي ، آنچـه را کـه                  

امپرياليست هاي امريکائي و دست نشاندگان شان بنام 
يغ مي نمايند ، بطور مشخص عبارت از        دموکراسي تبل 

چه چيزي است ؟ نمونه افغانستان را در نظر بگيـريم           
در چنين دولتي ، مطابق به احکام قانون اساسـي آن ،             .

فعاليت احزاب سياسي ، حـق آزادي بيـان و عقيـده ،              
آزادي مطبوعات و در يک کالم تمامي حقوق و آزادي 

الم و احکام هاي مدني فردي و اجتماعي در چوکات اس
اسالمي تعريف و تحديد مي گردند و در بيرون از آن           

تا اينجـا  . مجاز نبوده وغير قانوني محسوب مي گردند      
فرق جمهوري اسالمي کنوني با امارت اسالمي طالبان         
صرفا در اين است که آن امارت اسالمي نظام اسالمي 
يک حزبي بود و اين جمهوري اسالمي نظـام اسـالمي           

 جمهوري ”در چنين . ا چندين حزبي است چند حزبي ي
اي  احزاب ، مطبوعات و باور هاي غير اسالمي ، اعم          “

از کمونيست و غير کمونيست ، از فعاليت و موجوديت 
بعضي ها خوش دارنـد ايـن      . قانوني برخوردار نيستند    

 دموکراسي ”اما .  بنامند “ دموکراسي اسالمي ”نظام را 
 مفهوم اسـت ، همانگونـه    اسم بي مسما و بي   “اسالمي  

 اسم بي مسـما و بـي مفهـوم          “جمهوري اسالمي    ”که  
دموکراسي فقط با سکوالريزم و نظام الئيک مي . است 

بعضـي  . تواند تعريف گردد ومعني و مفهوم پيدا نمايد   
از نظريه پردازان جمهوري اسالمي افغانستان صـريحا        
مي گويند که در افغانسـتان دموکراسـي بمثابـه يـک            

بـه عبـارت    . ش مطرح است و نه مثابه يک بينش         رو
ديگر ، بينش همان بينش شرعي و اسالمي اسـت کـه          
قواعد و احکام اساسي و اصلي آن توسط شارع تعيـين          
وتثبيت گرديده و کسي در آن حق تعديل و تغييـر را            

دموکراسي بمثابه يک روش در واقع اسـتفاده        .  ندارد  
داخـل چوکـات    ابزاري از به اصطالح دموکراسـي در        

نظام ضد دموکراتيک ديني اسـالمي بـراي آرايـش و           
 . مدرن نماياندن آن است 

به اين ترتيب وظيفه ما افشاي هر چـه وسـيع تـر و         
پيگير تر نيرنگ امپرياليست هاي اشـغالگر اسـت کـه         
ــطالح    ــه اص ــش ب ــغالگري شــان را پوش تجــاوز و اش

ر افشاي هرچه وسيع تر و پيگيرت     . دموکراسي داده اند    
دموکراسي قالبي اهدائي اشغالگران نيز در متن و بطن         

ايـن وظـايف بايـد در راسـتاي      . اين وظيفه قرار دارد     
تدارک ، برپائي و به پيش سوق دادن  جنگ مقاومت           
ــت    ــغالگران و دس ــه اش ــي علي ــي و انقالب ــي مردم مل

 . نشاندگان شان پيش برده شوند 
بـي   اکثريت قاطع توده هـا فريفتـه دموکراسـي قال            

ــده و آن را   ــغالگر نش ــاي اش ــدائي امپرياليســت ه اه
گرچه انتخابات رياست جمهوري رژيـم      . نپذيرفته اند   

دست نشانده نيز يک انتخابات ناکـام بـود و اکثريـت      
اما گستردگي ناکـامي  . توده ها در آن شرکت نکردند      

انتخابات پارلماني و شـوراهاي واليتـي رژيـم آنچنـان          
امپرياليست هاي اشغالگر ودابي است که خروشن و آفت

  نشاندگان شان نيز معترف اند که اکثريتو دست 
 . در آن شرکت نکرده اند 

 ما بايد مدل دموکراسي مورد خواست خود مان را    
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يعني دموکراسي نوين را در مقابل دموکراسـي قالبـي          
آنها مطرح نمائيم و در نظر و عمل برتري آنرا به توده  

 . ها نشان دهيم 
کراسـي نـوين در     تطبيقات عملي گذشـته دمو    مابايد   

انقالبــات پيروزمندگذشــته راباقــدرت وقــوت مطــرح 
نشان دهيم که چگونه دموکراسي نوين توانست نمائيم و

 تـوده هـا بوجـود    آزادي و بهروزي بي سابقه اي براي      
بهروزي اي که حتي دموکراسي واقعي آزادي و. بياورد 

د ، در دسترس توده هـا  بورژوائي نتوانسته ، و نمي توان    
قرار دهد ، چه رسد به دموکراسي قالبـي مسـتعمراتي     

 .   نيمه فئودالي جمهوري اسالمي افغانستان -
ايــن مبــارزه صــرفابه تبليــغ وتــرويج بــراي   يقينــا   

مين حـد   هدموکراسي نوين محدودنبوده ونمي توانددر    
بات پيروزمند بار انقالث پرميرادفاع از .نگاه داشته شود  

ي آزادي هاي گسترده اي که براسياليستي گذشته وسو
ترويج پر قدرت   توده هابه ارمغان آورده بودندوتبليغ و     

 .   آنها نيز در محراق اين وظيفه قرار دارد 
ــدبر     ــارزه ماباي ــن مب ــته دري ــات گذش برتري تطبيق

سوسياليزم نسبت به نظام سرمايه داري و نظـام نيمـه     
 داري امپرياليسـتي در     فئودالي وابسته به نظام سرمايه    

تمامي عرصه ها ، منجمله در عرصه تامين دموکراسي         
توسط ديکتاتوري پرولتاريا براي توده هاي مردم ، بـه           
ويژه عالي ترين دستاورد اين تطبيقـات يعنـي انقـالب          

 . کبير فرهنگي پرولتاريائي در چين تکيه نمائيم
 بـراي  “جبهـه ايـزم  ”کشـش بـه   چرا:پـنجم    سوال    

 در  -کردن نقش کمونيست هادرجبهـه متحـد      مدفون  
 چه درس هائي ؟کشورشما اين همه قدرتمندبوده است

بر افراشتن پرچم مستقل در از شکست کمونيست هادر
 ؟ . پروسه جنگ ضد شوروي مي تواند گرفته شود 

سازمان جوانان مترقي به عنـوان سـازمان        :  جواب     
انسـتان  افغ) يسـتي   مائوئ( بنيانگزار جنبش کمونيستي    

اين سازمان . مورد مخفي کاري داشت ديد نادرستي در
 ) ١٣٤٦در ميزان سال  ( در نشست عمومي دوم خود      

فيصله به عمل آورد که يک نشريه دموکراتيک و يک      
رسمي نشسـت تحـت      که دراسناد  -نشريه کمونيستي   

عنوان نشريه اي که زبان بي قيد و بند انقـالب باشـد           
 . منتشر نمايد -ياد گرديد 

اما نشريه .  نشريه کمونيستي هيچ وقت منتشر نشد    
دموکراتيک همان جريده شعله جاويد بـود کـه اجـازه     

ه نشر آن از اداره مطبوعات حکومت وقت گرفته شـد         
بعد از آن توسط بود و صرفا يازده شماره به نشررسيدو

ين نشريه سازمان براي انتشار ا. گرديدحکومت توقيف 
. همکاري گرديد  ازسازمان واردبا دو محفل چپ بيرون

اما به اين صورت که موجوديت سازمان و برنامه آنرا          
راي آنها از اين محافل پنهان نمود و بر عالوه خود را ب       

محفل ياري ها و محفل (بصورت دومحفل مستقل ازهم 
حاليکـه جريـان دموکراتيـک       در .نماياند) محمودي ها 

مبـدل  نوين به سرعت به يک جنبش وسيع در کشور         
گرديد ، سازمان جوانان مترقي تا آخر به شيوه جلب و   
جذب انفرادي و شديدا محدود و معدود منسوبين اين       

مخفي سر  مسئله صرفابر .  سازمان ادامه داد     جنبش به 
جريان نبود ، بلکه دامـن    کردن سازمان و برنامه آن از     

زدن و شيوع اين بينش غلط نيز بـود کـه موجوديـت            
بـري متشـکل مـورد ضـرورت     سازمان و حـزب و ره   

سازمان جوانـان   . نيست و جنبش توده ئي کافي است        

مترقي ضرورت مبارزه براي تشکيل حزب کمونيسـت      
 . را اصال مطرح نکرد 

در . شعله ئي ها با اينچنين بينشي پـرورش يافتنـد              
 بينش يعني بينش بي توجهي وکـم تـوجهي    واقع همين 

رواقع چيزي به کارمتشکل وتحت رهبري متمرکز،که د
جزبي توجهي به رهبريت پرولتري وحزبيت کمونيستي    

درجات مختلف ، منشاء تاريخي تمامي نبود، درسطوح و
دنباله روي ها و جبهه گرائـي هـاي بعـدي منسـوبين             
پراگنده و متشتت جريان ، بعد از کودتاي ثور و تجاوز     

 . سوسيال امپرياليزم شوروي به افغانستان گرديد 
ولين سازمان چـپ بودکـه طـرح اتحـاد          ا “ سرخا   ”   

 “ سرخا   ”. رسما به ميان کشيد     جبهوي تمام چپي هارا   
به موجوديت اختالفـات    مي گفت که تشکيل حزب بنا     

عديده به زودي ممکن نيست ولي مبارزه متحدانه عليه 
رژيم کودتا ضرورت عاجل دارد ، بناًء مي توان و بايد           

اين طرح در . نمودتمام چپي ها را در يک جبهه ، متحد
مبارزات ايدئولوژيک طفره رفتن ازپيشبردواقع مبتني بر

 کمونيسـت    سياسي و تشکيالتي براي ايجـاد حـزب        -
حوالـه نمـودن آن بـه يـک         بمثابه يک وظيفه عاجل و    

اين طرح به نتيجه نرسيد و چنـين   . آينده نا معلوم بود   
 .                          جبهه اي اساسا تشکيل نگرديد 

جبهه گرائي هاي رسمي عمق وگسترش انحرافات در   
 .و غير رسمي بعدي به شدت افزايش يافت

 و جبهه مبارزين    “ ساما   ”جبهه متحد ملي ، مربوط به       
واسـت   ، بـا خ “سـازمان رهـائي   ”مجاهد، مربـوط بـه     

ايـن خواسـت نـه تنهـا     .جمهوري اسالمي بميان آمدند 
ـ     ه دنباله روي ازجنبش هاي خودبخودي تـوده ئـي علي

رژيم کودتاکه معموال شـکل مـذهبي داشـت،بود،بلکه         
 . کرد تسليم طلبي ازاحزاب اسالمي رانيزمنعکس مي

 سازماني بود که اصال بصورت رسمي و در        “ ساما   ”   
اسناد سازماني ادعاهـاي کمونيسـتي نداشـت ، داراي          

اعـالم  ( برنامه دروني دموکراتيـک و برنامـه بيرونـي          
 . اسالمي بود با خواست جمهوري ) مواضع 

گروه انقالبي خلق هاي افغانستان ، که پس از انتشار    
مشعل رهائي اسم سازمان رهائي بخود گرفت ، بعد از     

 با رويزيونيست هاي حـاکم بـرچين   ١٣٥٧خزان سال   
پيوند يافت و اکونوميزم آن به رويزيونيزم تکامل منفي 

گروه انقالبي و سازمان رهائي نه تنها خواسـت         . يافت  
جمهوري اسالمي بلکه خواست انقالب اسالمي را نيـز         

 .در اسناد شان به ميان کشيدند 
امپرياليستي سـاما در       درجنگ مقاومت ضدسوسيال    

نقطه و براي چند سال بنام خود جنگيد ، اما با علم چند
. و با خواست جمهوري اسالمي      “برنامه بيروني  ”کردن

 احـزاب   ولي در جاهاي بسياري مستقيما تحت درفش      
سازمان رهائي غير از کودتاي باالحصار . اسالمي خزيد 

، آنهم  “جبهه مبارزين مجاهد ”کابل که گويا از طرف   
با خواست جمهوري اسالمي ، براه افتـاد ، مجموعـا در     
تمام نقاط افغانستان براي شرکت در جنگ مقاومت در 

 .زير درفش احزاب اسالمي پوشش گرفت 
وسـازمان شـرکت درجنـگ    به ايـن ترتيـب ايـن د          

مقاومت رابه يک امرمطلق وغير مشروط مبدل کردند        
و عمال نه تنها مبارزات کمونيستي و دموکراتيک        ونظرا

را منحل کردند ، بلکه مبارزات ملـي را نيـز بصـورت        
جنگيدن در زير درفش اسالميزم پيش بردند و از يک 

 مبارزه ملي مبتني بر ناسيوناليزم غير مذهبي نيز 

 .اف کردند انصر
سائر سازمان هاي چپ بـا وجـود اينکـه در سـطح                

اسناد سازماني براي جمهوري اسالمي شعار ندادنـد و         
حتي بعضي هاي شان موضوع تشکيل حزب کمونيست 
افغانستان را ظاهرا بصورت جدي مطرح کردنـد ، امـا    
در عمل همه براي شـرکت در جنـگ مقاومـت ضـد            

 احـزاب اسـالمي     سوسيال امپرياليستي در زير پوشش    
قرار گرفتند و نخواستند و نتوانستند بطورمستقالنه در        

 . اين جنگ شرکت کنند 
به اين ترتيب مجموع سازمان هاي چپ ، همسـوئي      

با احزاب اسـالمي در جنـگ مقاومـت ضـد سوسـيال        
امپرياليستي را نه تنهـا بـه قيمـت انصـراف از نقـش               

مـت  مستقل کمونيست ها در اين جنگ ، بلکـه بـه قي           
مبارزات ملي  انصراف از مبارزات دموکراتيک و حتي       

 .    مذهبي حفظ کردندمبتني بر ناسيوناليزم غير
نقش کمونيست ها در جبهه متحـد نقـش رهبـري              

طبيعي است که تامين اين نقش در قـدم        . کننده است 
اول مستلزم استقالل کمونيسـت هـا در جبهـه متحـد         

ه اي نمي تواند بدون استقالل نقش رهبري کنند. است 
مطرح باشد ، کما اينکه براي تامين نقش رهبري کننده 
کمونيست ها در جبهه متحد داشتن اسـتقالل نيـز بـه      

مادامي که نه تنها نقش رهبـري       . تنهائي کافي نيست    
کننده کمونيست ها در جبهه مقاومت عليـه سوسـيال          
امپرياليزم مدفون گردد ، بلکه نقش مستقل کمونيستي      

تي نقش مستقل دموکراتيک و حتي ملي آنهـا  آنها و ح  
نيز مدفون گردد ، معلوم است که به قول رفيق اواکيان 
، اين کمونيست ها ، کمونيست نيستند و حتي ميتـوان         

 . گفت دموکرات ها و مليون استوار نيستند 
 کمونيست نبودند نمـي توانسـتند       کمونيست هائيکه    
جنـگ  رافراشتن درفـش مسـتقل کمونيسـت هادر       بدر

. ياليسـتي شکسـت نخورنـد       سوسيال امپر مقاومت ضد 
فش مستقل کمونيسـت    افراشتن در آنها اصالدرخط بر  

ي اگر بعضا در حرف چيز هائها در جنگ قرارنداشتندو
دراين موردبرزبان آوردند ، درعمل روي آن استواري        

وقتـي ازدرون ايـن   . آنها شکست خوردند  .نشان ندادند 
جودحلقات و دسته شکست،جنبش نوين کمونيستي درو

هــاي هـاي ضـعيف ســربلندکرد ، بامصـروفيت درکار   
تي اوليــه بــراي رفــع تشــکيال سياســي و-ايـدئولوژيک 
تـوان آنـرا   درگمي ها ، اساسـا فرصـت و   ابهامات وسر 

جنـگ مقاومـت ، و بطريـق    نيافت که براي شرکت در  
 تامين نقش مستقل کمونيست ها در ايناولي براي 

 .جنگ ، عمال کاري انجام دهد 
امروز يکبار ديگر اين ضرورت مبارزاتي در برابر ما            

قرار گرفته اسـت کـه بـراي جنگيـدن مسـتقل عليـه            
متجاوزين و اشغالگران امپرياليست امريکائي ، متحدين 
شان و رژيم دست نشانده شان تدارک ببينيم و هر چه 

ي پاسـخ  بـرا . زود تر اين چلنج را پاسخ مثبت دهـيم         
 : زمينه مساعد داريم نج ماچندمثبت دادن به اين چل

 . گ مقاومت ضدسوسيال امپرياليستي تجربه جن: اول   
ن سـالح   بريما امروزحزب مان راداريـم وبنـا      : دوم     

دوران جنـگ  اساسي مبـارزات کمونيسـت هاراکـه در      
 ،مقاومت ضدسوسيال امپرياليستي دراختيارنداشتيم

 .     اکنون در اختيار داريم
اننـد حـزب    حـزب رزمنـده اي م     موجوديت  : سوم     

ل دژ امپرياليزم متجاوز    داخکمونيست انقالبي امريکادر  
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ــائي واشــغالگر ــگ وپيشبردبراي برپ مســتقالنه جن

مائوئيست هـِاي افغانسـتان و تـوده هـاي تحـت            
ــري  ــت    آرهب ــغالگران امپرياليس ــه اش ــا علي نه

ـ ودست اندگان شــان يـــک زمينــه مســـاعد   نشـ
ان جنگ  چنين زمينه اي در زم    . خوب است   بسيار

ــتي در درون   ــيال امپرياليس ــد سوس ــت ض مقاوم
 .شوروي موجود نبود 

لبي که امروز عليـه   اسالميست هاي طا  : چهارم     
و رژيم کـرزي مـي جنگنـد ، دسـت           امريکائي ها 

ــاي    ــت ه ــود امپرياليس ــروزي خ ــان دي پروردگ
بر عالوه آنهـا در زمـان حاکميـت        . امريکائي اند   

هاي مـردم   شان جنايات بي شماري در حق توده        
 . مرتکب شده اند 

با توجه به اين مطالب است که حزب ما شـعار      
ــي  ــي مردم ــت مل ــگ مقاوم ــه  وجن ــي علي انقالب

اشغالگران امپرياليست و دست نشـاندگان شـانرا        
اين جنـگ ، جنـگ مقاومـت        . مطرح کرده است    

مستقلي است که بايد مائوئيست ها و تـوده هـاي       
برند  به پيش بتحت رهبري شان به راه بيندازند و

، يعنـي جنـگ   اين جنگ ، جنگ مقاومـت اسـت    . 
رياليسـت  مقاومت عليه متجاوزين و اشغالگران امپ   

ودست نشاندگان شان درجهـت تـامين اسـتقالل         
اين جنـگ ، جنـگ      . اسالمي  کشوراست ونه جهاد  

ملـي اسـت ، يعنـي جنـگ         ملي و بخـاطر آزادي      
مشـخص جنـگ اسـالمي و جنــگ    مـذهبي وبطور 

ايـن جنـگ ،   . عيسـويان نيسـت     مسلمانان عليـه    
جنگ مردمي است ، يعني جنگ طبقـات مردمـي       
است ونه جنگ طبقات استثمارگر فئودال و بورژوا      

اين جنگ ، جنگ انقالبي اسـت و نـه          . کمپرادور  
جنگي براي حفظ نظام اسـتثمارگرانه و سـتمگرانه      

به عبارت ديگر اين جنگ ، جنگي اسـت         . موجود  
يـک نـوين و انقـالب    در راستاي انقـالب دموکرات   

 . سوسياليستي 
چنين ما درحال حاضر بـراي برپـائي وپيشـبرد           

واريم با پشت گرمي اميد.  تدارک مي بينيم    جنگي
جنبش بين المللـي کمونيسـتي ، بطـور مشـخص           
پشت گرمي جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ، هـر     
چه زود تر و موفقانه تر ايـن مرحلـه مبـارزاتي را        

 و در ميدان کـارزار افغانسـتان     پشت سر بگذاريم  
درفش جنگي مستقل مائوئيستي را بر افرازيم و به 

 .پيش رويم 
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  !ا رفق   
 ”کانادا یکی از کشور هاي امپریالیسـتی          

 به شـمار مـی رود ، پـس از     “گروه هشت   
روسیه بزرگترین کشـور امپریالیسـتی از       
 لحاظ مساحت است و امپریالیسـت هـاي       

کانادایی از جمله متحدین نزدیک سیاسی      
 نظــامی امپریالیســت هــاي امریکــایی -

تاســیس حــزب . محســوب مــی شــوند 
کمونیســت انقالبــی ، حــزب پیشــاهنگ 
ــراي   ــوري ، ب ــین کش ــا ، در چن پرولتاری
کارگران و زحمتکشان سراسر جهان یـک       
نوید خوش و یک خبر شاد کننده و امیـد          

   .     بخش است
ونیست انقالبی در کانادا تاسیس حزب کم   

) مائوئیســت ( ، بــراي حــزب کمونیســت 
افغانستان از یک جهت خاص و ویژه نیـز          
داراي اهمیت و شایسته شادباش و سـرور        

هــم اکنــون قــوت هــاي نظــامی . اســت 
امپریالیست کانادایی بخش مهمی از قوت      
هاي متجاوز و اشـغالگر امپریالیسـتی در        

این قوت  . افغانستان را تشکیل می دهند      
ها که تعداد آنها به چند هزار نفر می رسد          
ــدهار   ــه مهــم اســتراتژیک قن ، در منطق

طی چند ماه گذشـته ،      . متمرکز شده اند    
یکی از جنراالن کانادایی فرمانـدهی کـل        
نیروهاي اشغالگر ناتو در افغانستان را بـر        

طـی همـین مـدت ،       . عهده داشته است    
حـت  نیروهاي کانادایی و سائر نیروهـاي ت      

فرماندهی این جنرال ، در والیت قنـدهار        
دست به قتـل عـام اهـالی ملکـی زده و            
هزاران زن و مرد و کودك را از میان بـرده   
اند و هزاران تن دیگر را زخمی و معیـوب          

ویرانی هاي ناشی از بمباران ها ، . کرده اند 
راکت پرانی ها و تـوپ زنـی هـاي کـور ،             

یبـا  آنچنان وسیع و گسترده است که تقر      
تمامی اهالی دو ولسوالی پنجوایی و ژیري       

والیت قندهار را که تعداد شان حد اقل به         
سیصد هزار نفر می رسد ، به خاك سـیاه          

ما یقین داریم که طنین پـر      . نشانده است   
قدرت افشاگري حزب شما در مـورد ایـن       
ــغالگرانه   ــه و اشـ ــات تجاوزکارانـ جنایـ

، امپریالیستی ، در درون دژ امپریالیستی        
مبارزات پر خروش توده ها را دامن خواهد       
زد و به مثابه عاملی در جهـت شـگوفایی          
کل مبارزه انقالبی پرولتري در کانادا نقش       

( حـزب کمونیسـت      . بازي خواهـد کـرد    
افغانستان امید وار است کـه      ) مائوئیست  

با حزب شما رابطه نزدیک و پیوند اسـتوار    
 انترناسـیونالیزم . و محکم داشـته باشـد       

پرولتري راهنماي ما در ایجاد ، تحکـیم و         
پیشبرد هر دم فزاینده این رابطه و پیونـد    

چنین رابطه و پیونـدي  . بوده و خواهد بود  
میان حزب شما و هواداران ما در آن دیـار         
از قبل به وجود آمده و دوام کرده اسـت و     
ما انتظار داریم که بیشتر از پیش تحکیم ،         

ا اینچنین رابطـه   ام. گسترش و تداوم یابد     
اقتضـاي  . و پیوندي به نظر ما کافی نیست    

ــروریات   ــري و ض ــیونالیزم پرولت انترناس
پیشبرد هـر چـه فشـرده تـر مبـارزات           
مشترك از ما می طلبد که سطح مناسبات        

 . میان دو حزب را باال تر ببریم
یکبار دیگر تـدویر کنگـره انقالبـی و              

ا تاسیس حزب کمونیست انقالبی در کانـاد   
را به شما و تمامی کمونیست هاي انقالبـی      

  !جهان تبریک می گوئیم
 
  !زنده باد جنبش بین المللی کمونیستی 

  ! مائوئیزم- لنینیزم -زنده باد مارکسیزم 
  !زنده باد انترناسیونلیزم پرولتري

  !زنده باد حزب کمونیست انقالبی کانادا
 افغانستان) مائوئیست ( حزب کمونیست 
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افغانسـتان داراي   ) ئوئیستام(حزب کمونیست   ”  
حاصل ,موجودیت حزب . ولوژي پرولتري است    ئاید

ـ  ئاید کاربست ري درجنـبش انقالبـی     ولوژي پرولت
 ونماینده منـافع  بیان کننده,حزب.افغانستان است 

بیـان  ,حـزب .  پرولتاریادرافغانستان است    اساسی
درافغانستان یات پرولتاریایکیففشرده خصوصیات و

ــاتی اصــلی حــزب . اســت ــاه طبق صــفوف ,پایگ
کشان است وحزب مکلفیت     زحمتپرولتاریاوسایر

 میان آنهادرردمداوماً براي تحکیم وگسترش خوددا
 .بکوشد 

رف پرولتـري بـودن حـزب       این خصوصیات مع       
 .افغانستان است ) مائوئیست(کمونیست

افغانستان از لحاظ ) مائوئیست (حزب کمونیست     
فعالیتهـاي  تشـکیالتی و   - سیاسـی  -ولوژیکئاید

مبارزاتی درصف مقدم پرولتاریادرافغانستان قـرار      
متشکل از پیشروان داخـل صـفوف       , حزب  . دارد  

میـان   وان انقالبـی از پیشر, حزب . پرولتاریا است  
جـاي داده    سایراقشاروطبقات خلق را نیزدرخـود    

 جهـان بینـی شـان       ,این پیشروان انقالبی    . است  
ــر  ــه تغیی گاهان ــد داده وباراآَ ــذیرش ای ولوژي ئپ
لـی درفعالیتهـاي مبـارزاتی      پرولتاریاوشرکت عم 

ازلحاظ هاي طبقاتی پیشین شان را   موقعیت,پرولتري
 وتعلقـات سیاسـی رهاسـاخته وبـه         ولوژیکئاید

) مائوئیسـت (حزب کمونیست .پیوسته اند پرولتاریا
یتجــزاي جنــبش بــین المللــی الجزء,افغانســتان

ازآن مایه گرفته و به آن خدمت       , کمونیستی است   
 .مینماید 

ــزب کمونیســت       ــرف ح ــیات مع ــن خصوص ای
ــت( ــه پیشــاهنگ   ) مائوئیس افغانســتان بمثاب

 .ستان است غانفپرولتاریادرا
خصلت پرولتري حزب چیزي نیست که یکباره           

مبـارزات دوخطـی    . و براي همیشه تثبیت گـردد       
 برسرحفظ وتکامل خصلت پرولتري حـزب از یـک   
جانب وقلـب ماهیـت نمـودن واز بـین بـردن آن        

ایـن  . دایماً درحـزب بروزمینمایـد    , ازجانب دیگر   

 درون انعکاس مبارزات طبقاتی جامعه در     ,مبارزات  
. حزب است وبصورت اجتناب ناپذیري بروزمینماید 

پیشبردوبه فرجام رساندن مستمرمبارزات دوخطی 
یستی اي کـه    نعلیه خطوط رویزیونیستی و اپورتو    

ــربلندمینمایند  س ــزب دایماً ــی  ازدرون ح وانقالب
نقـش اساسـی اي درحفـظ       , ساختن مداوم حزب    

خصلت پرولتري حزب وتکامل مداوم این خصـلت        
  “ .د بازي مینمای

افغانستان ) ست یمائوئ( ست یحزب کمون اساسنامه (
 ) حزب ي  خصلت طبقات- ي برنامه عموم-

 

 و  خصوصي و يا حفظ مناسبات استثمار گرانه به شکل    
ابقــاي شــکل دولتــي آن ، نــه تنهــارا ه حــل اساســي  

 ويـژه کنـوني   بلکه در شـرايط    مشکالت آنهـا نيسـت،    
ــمي نيزم   ــل قس ــک راح ــي ي ــتان حت ــوب افغانس حس

آنهابايدبدانندکـه يگانـه راحـل مشـکل آنهـا       .نميگردد
مسير د مقاومت ملي مردمي و انقالبي درپيشبربرپايي و

انقــالب دموکراتيــک نــوين ، انقــالب سوسياليســتي و 
 . پيشروي بسوي کمونيزم جهاني است 

 و سـلطه      اين تصـور کـه درشـرايط اشـغال کشـور             
ـ     مناسبات نيمه فيـودالي بر      رفـاه  و  هکشـور، ميتـوان ب

. بيش نيستخيالي اشتغال عمومي دست يافت،خواب و
بين المللي اينک مدت هاست که درچوکات تقسيم کار 

کنـوني سـهم افغانسـتان صـدور        ) گلوبـاليزه ( جهانگير
قاچاقي مواد مخدر و صدور قاچاقي نيروي کار تعيين و 

خصوصي سازي جاري و برپايـه  . تثبيت گرديده است    
زون کارگران و سائر زحمتکشان آن بيکار سازي روز اف

و ستمديگان  افغانستان ، سياستي است که براي حفظ          
و پيشبرد اين تقسيم کـار روي دسـت گرفتـه شـده و        

مقاومت عليه اشغالگران و رژيم پوشالي . ادامه مي يابد 
 .، يگانه راه مبارزه عليه اين سياست است 

 **  **  **  **  **  

بریکیه     ت م  یا بریکیهپ ت م  یا طرف  پ طرفاز    از 
کمونیست   ”” کمونیست گروه  گروه 

درخ قالبی  ن درخا قالبی  ن   ““  لیجلیجا
 

 !ز ی عزيرفقا   
ـ     ي خواه يم   ي تـان در  م بخاطر وحـدت جنـبش انقالب

ي  مـدت طـوالن  ي که جنبش تـان بـرا    يامرافغانستان،
واقعا حاال.يمک بگوئ يتبرچانس آنرانداشته است،به شما   

کـه نـام آن   ي دارد ديم که افغانستان ام   يکنياحساس م 
 که يحزبافغانستان است،) يستمائوئ(يست حزب کمون

د يانگذاشته شـده توسـط شـه      ي بن يات انقالب يواوارث ر 
 کـه اويـک چهـره      يمکنيممـافکر .ي است ارياکرم  يرکب

ي جهـان  سـت يني لن - يسـت ي جنـبش مارکس   يد برا يجاو
يـم کـه افغانسـتان در مبـارزه     ده ا يهم عق باشما. است  

ـ  يالي سوس يبه سو بخاطراستقالل و  يش خواهـد  زم بـه پ
يج ل خ يهايان کشور مشابهت م تجربه شما،بخاطر .رفت

 . م دارد يت عظياهمي مابرافارس وافغانستان،/ عرب 
مشتاق يم ، واقعابخواني رام دري توانيکه نميحالما در    

 افغانسـتان و  ياوضـاع جـار  ي تـان از  ابيم که ارز  يهست
مــا .يــدبگزاريارمااختي برنامــه تــان رادرخطــوط اصــل

 يروهاينيدبودخواهيم کــه شــماقادرواريــدهمچنــان ام
ـ  مـا ارز يبـرا  افغانستان را  ياستسي موثردر اسيس  يابي
کـه  بود بجا خواهديليخي هاابي ارز يراس تمام در.يدکن

ي درافغانستان ستيکمونخ جنبشيباره تاري ما دربرا
ــات دهيدوشــعله جاومخصوصا ــداوم آن معلوم ــد ت . ي

ن يباره رهبران مجاهد  يم موضع شمارادر  خواهيمدرآخر
 سابق ، مخصوصا در باره رهبر مقتول احمد شاه مسعود

ن يسـائر يکنندکـه او از   مي مافکر  از رفقا  يبعض. م  يبدان
 . متفاوت بوده است 

ک ينيجاد حزب تان و   اابخاطرريکات ما تبريگرديکبار   
م ي افغـان تقـد    ي رفقـا  ي تمـام  يبرايات مـارا  ن تمن يتر
 . م يکنيم

 !افغانستان ) ست یمائوئ( ست یزنده باد حزب کمون
 !زنده باد جنگ خلق افغان 

  !يروزی تان پياری اکرم ش در راهیبه پ
  !يزم پرولتریونالیزنده باد انترناس

 
 : صادق شما يرفقا
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