
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
) 2011سپتامبر (  1390سنبله    دوره سوم                                         بيست و پنجم  شماره  
 

ر قابل اجتناب برای تعيين نياز مبارزاتی جدی، قاطع و غي
 ھای مبارزاتی اصولی و مناسب با اوضاع در حال تغييرتاکتيک

  ) 2( در صفحه 

  
مدت پايگاه ھای باقی ماندن دراز 

  يعنینظامی امريکا در افغانستان 
تداوم حالت اشغال کشور و نقض 
  صريح حاکميت ملی مردمان ما

  )  4( در صفحه 
  

  
انتقال مسئوليت ھای " پروسه 
به نيروھای رژيم دست " امنيتی 

نشانده يک پروسه ناقص و نيمه 
 کاره 

  ) 8( در صفحه                     
  

  
  

  افغانستانی سازی جنگ
اجبارات اقتصادی امپرياليستھای  و

  امريکايی
  ) 11( در صفحه 

  
بحران انتخاباتی رژيم، واقعی يا 

 ساختگی؟
  ) 13( در صفحه 
  

  
 
 

به پيش در راه برپايي و پيشبرد جنگ 
 مقاومت ملي مردمي و انقالبي

  ) 17( در صفحه 
  
  

 
 
 

  طالبان خواھند جنگيد
ازش با يا به پروسه آشتی و س

  ؟پيوستاشغالگران و رژيم خواھند 
) 18( در صفحه 

 
 
 
 
 

 شعله جاويد
 ارگان مرکزی

افغانستان) مائوئيست ( حزب کمونيست    

جريده شعله جاويد ارگان مركزي 
) مائوئيست ( كمونيست  حزب
ستان است كه عمدتا در افغان

، برپايي و پيشبرد خدمت تدارك
جنگ مقاومت ملي مردمي و 

شكل مشخص كنوني ( انقالبي 
.           قرار دارد ) جنگ خلق   

   
)اساسنامه حزب (    



  ) 2011سپتامبر (  1390سنبله                    سوم هدور                         و پنجم  بيستشماره 
 

2 
 

نياز مبارزاتی جدی، قاطع و غير قابل اجتناب برای تعيين تاکتيک 
 ھای مبارزاتی اصولی و مناسب با اوضاع در حال تغيير

نفری  650سرطان سال جاری، يک کندک  24 به تاريخ
. نيروھای اشغالگر امريکايی ، از افغانستان خارج شد

طبق برنامه اعالم شده از سوی دولت امريکا، قرار 
نفر  33000است تا اواخر تابستان سال آينده، مجموعا 

از قوای اشغالگر امريکايی، يعنی تقريبا يک سوم 
جود در افغانستان، از کشور مجموع قوای امريکايی مو

نفری امريکايی خارج شده از  650کندک . خارج شوند
نفری  33000افغانستان، اولين دسته از اين مجموعه 

کل اين برنامه خروج قسمی قوای اشغالگر . است
انتقال تدريجی " امريکايی، بخشی از برنامه عمومی 

از قوای " مسئوليت ھای امنيتی در سراسر افغانستان 
 2014اشغالگر به نيروھای رِژيم پوشالی تا اواخر سال 

که بر محور ايجاد پايگاه ھای دايمی  است، برنامه ای
برای نيروھای اشغالگر امريکايی در افغانستان پيش 
برده می شود و سازش و تبانی با اسالميست ھای 

طالبان، حزب اسالمی گلبدين، ( مخالف مسلح کنونی 
) زب اسالمی مولوی خالص گروه حقانی و بقايای ح

  . بخش بسيار مھمی از آن خواھد بود
ھمزمان با اين حرکت امريکايی ھا، خروج نيروھای 
اشغالگر سائر قدرت ھای امپرياليستی نيز از افغانستان 

اما . شروع شده است و يا به زودی شروع خواھد شد
تقريبا مسلم گرديده است که خروج اين نيروھا از 

خروج نيروھای امريکايی از کشور،  افغانستان، مثل
تا حالروشن شده است که نيروھای . قسمی نخواھد بود

اشغالگر کانادايی، فرانسوی، آلمانی و سائر کشور ھای 
. اروپايی بطور کامل از افغانستان خارج خواھند شد

حتی انگليس ھا، مطابق به برنامه ای که اعالم کرده 
می جنگی در ببعد، نيروی نظا 2014اند، از سال 

صدر اعظم برتانيه و حامد . افغانستان نخواھند داشت
کرزی يک توافقنامه دراز مدت نظامی به امضا رسانده 
اند که مطابق به آن انگليس ھا از امتياز داشتن يک 

" نيروھای امنيتی " اکادمی نظامی برای تعليم و تربيه 
دولتی در افغانستان برخوردار خواھند بود، ولی گفته 

يشود که در اين توافقنامه ذکری در مورد موجوديت م
  .انگليسی در افغانستان وجود نداردقوای جنگی 

نفر از قوای اشغالگر  33000حتی چنانچه ھمه 
امريکايی مستقر در افغانستان، تا آخر تابستان سال 
آينده از کشور خارج شوند، باز ھم امريکايی ھا يک 

نستان خواھند نفره در افغا 68000نيروی نظامی 
نفری تحت برنامه  33000در واقع قوای . داشت

به  2009خروج، مجموعا ھمان قوايی اند که در سال 
در حقيقت امريکايی ھا . افغانستان آورده شده بودند

قصد ندارند نيروھای جنگی شان را کامال از افغانستان 
مناسبات استراتژيک ميان دولت امريکا . بيرون بکشند
نشانده در افغانستان، بطور قطع بايد  و رژيم دست

متضمن امتياز موجوديت چند پايگاه نظامی استراتژيک 
برای امريکايی ھا در نقاط حساس سوق الجيشی 
. افغانستان باشد در غير آن بی معنی خواھد بود

امپرياليست ھای امريکايی واضحا در پی حضور دراز 
چندين مدت نظامی در افغانستان ھستند و می خواھند 

پايگاه استراتژيک نظامی در نقاط حساس کشور داشته 
آنھا می خواھند از طريق اين پايگاه ھا در قدم . باشند

اول افغانستان را ھمچنان تحت کنترل نگه دارند و در 
قدم دوم نقش مسلط شان را در منطقه و در قبال قدرت 
ھای منطقه يی ھمچنان حفظ نمايند و تحوالت بعدی 

رت ھای منطقه يی را از نزديک زير نظر منطقه و قد
داشته باشند و به اين ترتيب سلطه جھانی شان را به 

تی موجود در جھان ـاليسيرپمثابه يگانه ابر قدرت ام
   .حفظ کنند

ی دولت ـتــسـيـالـريـپـجوانب مختلف اين استراتِژی ام
ور و ــشـان کــردمــور و مــه با کشـطـکا در رابـريـام

  :ای سياسی گوناگون عبارت اند ازـروھھمچنان ني
حالت اشغال و تحت سلطه بودن مستقيم افغانستان  -  1

اساسا به حال خود باقی می ماند، اما شکل آن خفيف تر 
بدين معنی که جنگ عمدتا شکل . و نرم تر می شود

افغانستانی بخود می گيرد و نيروھای مستقر در پايگاه 
لحاظ استراتژيک  ھای امريکايی در عين حاليکه از

نقش عمومی حافظ و ابقا کننده رژيم پوشالی را بر 
عھده خواھند داشت، نيروھای ھميشه حاضر در ميدان 
ھا و سنگر ھای نبرد ھای تاکتيکی روزمره نخواھند 
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در انطباق با اين جنبه از استراتژی امپرياليستی . بود
دولت امريکا، قرار است رژيم پوشالی تا آخر سال 

نفری ای باشد  400000ارای نيروی نظامی د 2014
روزمره يا پيشبرد نبرد " تامين امنيت " که مسئوليت 

ھای تاکتيکی روزمره را در سراسر افغانستان بر عھده 
  . داشته باشد

تخمين زده می شود که در صورت مستقر شدن   -  2
پايگاه ھای نظامی دراز مدت امريکايی در افغانستان، 

جود در آن پايگاه ھا، در حدود مجموع نيروھای مو
حتی اگر اين نيروھا در ميدان . نفر خواھند بود 40000

ھا و سنگر ھای درگيری ھای تاکتيکی روزمره کماکان 
به عنوان نيروھای درگير جنگ حاضر باشند، مصارف 

مجموعا صد ميليارد ( ا ـــــجنگی کنونی امريکايی ھ
به حساب ھر دالر در سال يا يک ميليون دالر در سال 

و تلفات قوای امريکايی ) سرباز و افسر امريکايی 
نفر کشته و زخمی و روانی در  1000طور اوسط ( 

نفر کشته و زخمی و روانی در ھر  3سال يا تقريبا 
اما در حالتی . تقليل خواھد يافت% 60در حدود ) روز 

که نيروھای امريکايی در پايگاه ھای شان مستقر 
احتياط حافظ و نگھبان رژيم را بر باشند و نقش قوای 

عھده داشته باشند، مصارف نظامی امريکايی ھا به 
شدت تخفيف خواھد يافت و ھمچنان تلفات نيروھای 
شان در مقايسه با تلفات کنونی فوق العاده ناچيز خواھد 

  .بود
البته با افغانستانی شدن جنگ و باال رفتن تعداد قوای 

نفر، مصارف  400000نظامی رژيم دست نشانده تا 
نظامی رژيم در مقايسه با مصارف فعلی آنھا، دو برابر 

اما اين مصارف، در مقايسه با مجموع . خواھد شد
مصارف نظامی فعلی اشغالگران امريکايی در 

طبق بر آورد . افغانستان فوق العاده ناچيز خواھد بود
ھای تخمينی مقامات وزارت دفاع رژيم، مصارف 

نفری اردوی پوشالی برابر است  40نظامی يک گروپ 
به عبارت . با مصارف جنگی يک سرباز امريکايی

نفری رژيم با  400000ديگر مجموع مصارف قوای 
نفر از نيروھای امريکايی  10000مصارف جنگی 
  . برابر خواھد بود

سازش و تبانی با اسالميست ھای مخالف مسلح بر  – 3
شود و  اساس سياست سرکوب و تطميع پيش برده می

ھدف آن نابودی و يا حد اقل تضعيف شديد مخالفت ھای 
مسلحانه اسالمی و گسترش پايه ھای اجتماعی 

جايگزين شدن نيروھای . ارتجاعی رژيم پوشالی است
داخلی بجای نيروھای خارجی در ميدان ھای نبرد ھای 
تاکتيکی روزمره، شکل اين سرکوب را عمدتا از 

جی به سرکوب سرکوب توسط قوای اشغالگر خار
توسط قوای پوشالی داخلی تغيير خواھد داد، کما اينکه 
نيروھای ويژه ای از قوای اشغالگر نيز نقش 

حد اقل . سرکوبگرانه مستقيم شان را حفظ خواھند کرد
تطميع، برای صفوف مخالفين مسلح اسالميست، 

بيرون " و برای رھبران شان " امان نامه " اعطای 
است و در ھر دو " ريست ھا شدن از ليست سياه ترو

حد اکثر . مورد مشروط به تسليمی قبلی آنھا به رژيم
تطميع را وضعيت حزب اسالمی ارغنديوال به نمايش 

اين حزب که يک حزب قانونی و راجستر . می گذارد
مجموع روابط قبلی %  75شده است، اکثريت بيش از 

حزب اسالمی گلبدين را در بر می گيرد و دارای ده ھا 
چوکی در پارلمان رژيم و چند وزارتخانه در کابينه 
کنونی رژيم است و ھمچنان موقعيت ھای متعدد 
حکومتی پائين تر در مرکز و واليات را اشغال کرده 

اما طالبان تسليم شده که ظاھرا در کدام حزب و . است
، متشکل "قانونی " تشکل سياسی راجستر شده و 

شورای " رلمان، افراد در پا بصورت نيستند، صرفا
و موقعيت ھای " جمعيت العلماء " ، "عالی صلح 

  . پائين تر دولتی حضور دارند
پيشرفت پروسه سازش و تبانی با اسالميست ھای  – 4

مخالف مسلح و پر رنگ شدن ھر چه بيشتر حضور 
اسالميست ھای گوناگون در موقعيت ھای مختلف 

ت امار" دولتی، در عين جلوگيری از احياء مجدد 
، به مفھوم اسالميست شدن بيشتر، "اسالمی طالبان 

شوونيست شدن بيشتر و استبدادی شدن علنی تر و 
اينچنين وضعيتی نه تنھا باعث تشديد . بيشتر رِژيم است

فشار، استثمار و ستم بر زحمتکشان، مليت ھای تحت 
ستم و زنان در کشور می شود، بلکه باعث تنگ شدن 

ھای ارتجاعی غير پشتون، ھرچه بيشتر عرصه بر نيرو
ھای تسليم شده در درون رژيم و " چپ " ليبرال ھا و 

ھمچنان نھاد ھای سرھمبندی شده نمايشی توسط 
کمسيون حقوق " اشغالگران و رِژيم پوشالی، مثل  
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سازمان ھای " و " نھاد ھای جامعه مدنی " ، "بشر 
  .          نيز خواھد شد"   مدافع حقوق زنان 

تيب اشغالگران امريکايی با تقليل قوای شان به اين تر
در افغانستان و با عقب بردن قوای موجود شان در 
کشور از ميدان ھای نبرد تاکتيکی روزمره و مستقر 
ساختن آنھا در استحکامات پايگاھی، چند ھدف 

آنھا ميخواھند ديگر در :مشخص را دنبال می کنند
شان فوق  افغانستان تلفات نداشته باشند و يا تلفات

آنھا ميخواھند مصارف نظامی . العاده اندک باشد
ھنگفت و غير قابل تحمل فعلی شان شديدا و تا حد قابل 

آنھا ميخواھند حساسيت ھای ملی و . تحملی تخفيف يابد
ھمچنان دينی عليه خود و رژيم دست نشانده را شديدا 

آنھا ميخواھند رژيم پوشالی فرصت ھا . تضعيف نمايند
ھای بيشتری برای نمايشات مليگرايانه و زمينه 

دروغين، استقالل بازی ھای کاذبانه و اسالم بازی ھای 
  .تسليم طلبانه بدست آورد

قدر مسلم است که بعد از آغاز پروسه خروج قسمی 
تدريجی قوای اشغالگر از کشور و حتی بعد از تکميل 

، کماکان بايد 2014شدن اين پروسه در اواخر سال 
مپرياليست امريکايی و رژيم دست نشانده اشغالگران ا

شان به عنوان آماج عمده مبارزات نيروھا و توده ھای 
اما بايد توجه داشت که . انقالبی در نظر گرفته شود

. وضعيت از جھات معين و مشخصی در حال تغيير است
تا   2001بطور خالصه می توان گفت که از خزان سال 

پرياليست و رژيم ، اشغالگران ام2011تابستان سال 
دست نشانده شان آماج عمده مبارزات ملی و انقالبی 

، رِژيم دست نشانده و 2014بوده است؛ اما بعد از سال 
اشغالگران امپرياليست حامی و پشتيبانش آماج عمده 

در چنان حالتی . مبارزات ملی و انقالبی خواھد بود
ترکيب مجموعی دشمنان عمده انقالب و خلق ھای 

اوت نخواھد کرد، اما آماج مستقيم تاکتيکی کشور تف
روزمره در مبارزات انقالبی در درجه اول رِژيم دست 

  . نشانده خواھد بود
 24نفری امريکايی از افغانستان در  650خروج کندک 

سرطان، آغاز پروسه گذار از حالت اول به حالت دوم 
توجه دقيق به آغاز، پيشرفت و چگونگی به سر . است

دن اين پروسه و تعيين تاکتيک ھای مبارزاتی انجام رسي
اصولی و مناسب با اوضاع در حال تغيير در طی سه و 

برای پيشبرد  نيم سال آينده و ھمچنان سال ھای بعدی،
اصولی و قاطع استراتژی انقالبی، يک نياز مبارزاتی 

قاطعيت و    .جدی، قاطع و غير قابل اجتناب است
تيک ھا الزم و کاف در تااستواری در استراتِژی و انعط

 .ملزوم ھمديگر اند
 

********************************************
  يعنیباقی ماندن دراز مدت پايگاه ھای نظامی امريکا در افغانستان 

 تداوم حالت اشغال کشور و نقض صريح حاکميت ملی مردمان ما
 

اعزام ده ھا ھزار نفر نيروي نظامي تازه نفس 
، 2010و  2009امريكايي به افغانستان در سال 

مجموع نيروھاي اشغالگر امريكايي در افغانستان را به 
يكصد ھزار نفر باال برد و كل نيروھاي اشغالگر در 

توام . را به يكصد و پنجاه ھزار نفر ارتقا داد افغانستان
با اين افزايش وسيع نيروھاي اشغالگر، مقامات 
امريكايي تاريخ آغاز خروج قسمی نيروھاي امريكايي 

به " انتقال مسئوليت ھای امنيتی " از افغانستان و 
و تاريخ  2011نيروھای رژيم دست نشانده را جوالي 

. اعالم كردند 2014سال  تكميل اين دو پروسه را اواخر
نفر اين قوت ھا در  5000چند ماه قبل روشن شد که 

نفر ديگر آن در اواخر سال   5000ماه جوالي امسال و 
جاري از افغانستان بيرون خواھند رفت و قرار است 

نفر ديگر شان تا اواخر تابستان سال آينده  23000
  . دميالدی يا تا آخر آن سال افغانستان را ترک بگوين

به اين ترتيب مجموع نيروھای امريکايی که تا اواسط 
از افغانستان بيرون خواھند رفت  2012يا اواخر سال 

، دقيقا مساوی با تعداد مجموعی قوت )نفر  33000( 
ھای نظامی تازه نفس امريکايی خواھد بود که در سال 

به . تازه به افغانستان وارد شدند 2010و  2009ھای 
يا  67000مجموعا  2012ر آخر سال عبارت ديگر، د

نفر از نيروھای امريکايی کماکان در  68000
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جدول . افغانستان حضور اشغالگرانه خواھند داشت
زمانی خروج بقيه نيروھای امريکايی که بايد از 
افغانستان بيرون روند ھنوز بطور رسمی اعالم 

ولی تا جائيکه بيانات مطبوعاتی بعضی . نگرديده است
داران دولت امريکا و رژيم دست نشانده افشا از سردم

نفر از  28000يا  27000کرده است، مجموعا 
نيروھای امريکايی مستقر در افغانستان در جريان سال 

از افغانستان بيرون خواھند رفت  2014و  2013ھای 
نفر باقيمانده اين نيروھا در پايگاه ھای  40000و 

اط مختلف نظامی دارای اھميت سوق الجيشی در نق
  .کشور بصورت دراز مدت مستقر باقی خواھند ماند

طبق برنامه متذکره، اواخر سرطان امسال يک کندک 
چند صد نفری نيروھای امريکايی افغانستان را ترک 

" انتقال مسئوليت ھای امنيتی " گفت و ھمزمان با آن 
 . به نيروھای رژيم دست نشانده شروع گرديد

متن مسوده توافقنامه از جانب ديگر، چندي قبل 
استراتژيك ميان دولت امريكا و رژيم دست نشانده، که 
توسط دولت امريکا تنظيم شده و طبق آن پايگاه ھای 
نظامی موجود امريکايی در قندھار، ھلمند، شيندند، 
بگرام، خوست، جالل آباد و مزار به پايگاه ھای نظامی 
دراز مدت مبدل خواھد شد و نيروھای امريکايی 

صورت دراز مدت در آن پايگاه ھا مستقر باقی خواھند ب
ماند، ميان ھيئت تحت رھبري رئيس مجلس نمايندگان 

) حامد كرزي ( امريكا و سردمدار رژيم دست نشانده 
تقريبا بال فاصله . مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

پس از اين مالقات، متن سند متذکره به مطبوعات راه 
شايد اين سند پيشنھادی . رديديافت و وسيعا نشر گ

عمدا پيش از وقت علنی گرديده باشد تا عکس العمل 
ھای مثبت و منفی در قبال آن مورد سنجش و ارزيابی 

  . قرار گرفته بتواند
در ھر حال از چندی به اينطرف دولت امريکا و رژيم 
دست نشانده کرزی در مورد چگونگی مناسبات 

شغول مذاکره اند و استراتژيک دراز مدت ميان شان م
. گويا ھنوز به توافق نھايی درينمورد دست نيافته اند

نکته مرکزی در مناسبات استراتژيک دراز مدت ميان 
دولت امريکا و رژيم دست نشانده ھمانا موجوديت 
پايگاه ھای نظامی استراتژيک دراز مدت امريکا در 
. افغانستان است که ھر دو طرف بر سر آن توافق دارند

در مورد اينکه تعھدات طرفين در چھار چوب چنين  اما
مناسباتی چگونه بايد در يک سند تنظيم گردد و قرار 
داد نھايی مربوطه بصورت اعالميه يا توافقنامه دو 
جانبه تنظيم و امضا گردد و يا احيانا بصورت پيمان 

سياسی دو جانبه، ھنوز نتيجه قطعی معلوم  –نظامی 
رنگين دادفر سپنتا مشاور  آنگونه که. نگرديده است

عالی کرزی در امور امنيت ملی، چندی قبل در جلسه 
پارلمان رژيم اعالم کرد، ھنوز بر سر متن نھايی سند 

از قرار معلوم رژيم . دوجانبه توافق حاصل نشده است
دست نشانده، در بدل پذيرش استقرار پايگاه ھای 
، استراتژيک نظامی دراز مدت امريکا در افغانستان

خواھان تضمينات و امتيازات سياسی، نظامی و 
سياسی دو  –امکاناتی در چھارچوب يک پيمان نظامی 

جانبه ھستند،ولی اربابان امريکايی اش حاضر به 
اخيرا سفير جديد امريکا در . اعطای آن نيستند

افغانستان اعالم کرده است که مناسبات استراتژيک 
در چارچوب  ميان دولت امريکا و رژيم دست نشانده

  .يک اعالميه تنظيم خواھد شد
عکس العمل ھای منفی در قبال . يک چيز مسلم است

متن توافقنامه پيشنھادی دولت امريکا وسيع و گسترده 
بود، تا آنجائيکه حتی يک فرد از مقامات عاليرتبه 
رژيم نيز جرئت نکرد، آن را بدون قيد و شرط مورد 

ر نمی رسد که از اين جھت به نظ. پذيرش قرار دھد
دولت امريکا بتواند روی پذيرش کامل متن پيشنھادی 

بنابرين، . اش از طرف رژيم دست نشانده اصرار نمايد
سند نھايی، ھر چه باشد، فقط می تواند صورت تعديل 
شده سند پيشنھادی دولت امريکا باشد و نه چيز 

  . ديگری
حامد كرزي در ابتدا کوشيد که برای به تصويب 

رارداد مناسبات استراتژيک ميان دولت رساندن ق
امريکا و رِژيم، که مسئله محوری آن استقرار دراز 
مدت پايگاه ھای نظامی استراتژيک امريکا در 

لويه . افغانستان است، دست به تدوير لويه جرگه بزند
جرگه مندرج در قانون اساسی رژيم در واقع جرگه 

ه قوه وسيع تمامی منسوبين عاليرتبه رژيم از ھر س
در مرکز، واليات و ) اجرائيه، مقننه و قضائيه ( 

اما مشکالت تدوير اينچنين لويه . ولسوالی ھا است
جرگه، بخصوص امکان بروز مخالفت نيرومند عليه 
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استقرار دراز مدت پايگاه ھای نظامی استراتژيک 
" امريکا در افغانستان، باعث گرديد که برنامه تدوير 

. ورد انصراف قرار بگيردم"  لويه جرگه قانونی 
سپس کرزی سعی کرد که راه تصويب قرار داد متذکره 

ولی از . از طريق پارلمان رژيم را در پيش بگيرد
آنجائيکه در پارلمان رژيم نيز امکانات قوی مخالفت 
بروز کرد، کرزی سعی نمود رای مثبت ھر وکيل 
پارلمان برای سند مورد نظرش را در بدل يک ميليون 

اما اين تمھيدات پيشگيرانه قبل از . ريداری نمايددالر خ
عملی شدن، افشا گرديد و رژيم آبروباخته از قبل بيشتر 

شاه شجاع کرزی، وقتی اين . از پيش بی آبرو گرديد
راه به اصطالح قانونی را نيز پر از چالش و نا مساعد 
يافت، يکبار ديگر راه تدوير لويه جرگه را در پيش 

لويه " بلکه " لويه جرگه قانونی " گرفت، اما نه 
پايه و " لويه جرگه عنعنوی " چون ". جرگه عنعنوی 

اساسی در قانون اساسی رژيم ندارد و طرح تدوير آن 
به مفھوم ناديده گرفتن قانون اساسی متذکره است، اين 
طرح نيز وسيعا از درون رژيم مورد مخالفت قرار 

ر ارگ آخرين طرحی که دارو دسته مستقر د. گرفت
رياست جمھوری رژيم دست نشانده رويدست گرفته 

" لويه جرگه عنعنوی مشورتی " است، برگذاری يک 
" است تا از آن طريق يک مجوز اجمالی مشورتی 

برای استقرار پايگاه ھای نظامی " عنعنوی 
اما ھنوز . استراتژيک امريکا در افغانستان گرفته شود
قانه مورد به درستی روشن نيست که اين طرح موف

اجرا قرار خواھد گرفت و يا ھمانند سائر طرح ھا، اجرا 
يک موضوع نسبتا . ناشده با شکست مواجه خواھد شد

تنظيم مناسبات استراتژيک ميان دولت . روشن است
امريکا و رژيم دست نشانده توسط يک اعالميه 
مشترک، يعنی طرحی که به تازگی توسط سفير جديد 

نوان شده است، با طرح تشکيل امريکا در افغانستان ع
توسط رژيم خوانانی " لويه جرگه عنعنوی مشورتی " 
  .دارد

چرا موضوع استقرار پايگاه ھای نظامی استراتژيک 
امريکا، در درون رژيم دست نشانده با اين ھمه چالش 
و جنجال و مخالفت مواجه است؟ به دليل اينکه رژيم 

جاسوس  دست نشانده مجموعه ای از دارو دسته ھای
مآب دست نشانده و مزدور دولت ھای امپرياليستی و 

ارتجاعی مختلف جھان و منطقه، از دولت امريکا 
گرفته تا دولت ھای ھمسايه يعنی دولت ھای پاکستان و 
ايران، تحت رھبری دست نشاندگان و مزدوران دولت 

  . امريکا است
اين بافت متششت و متفرق ساختار رِژيم دست نشانده 

داخلی بافت متششت و متفرق ائتالف بين  انعکاس
ائتالف " به نام " جلسه بن " المللی ای است که در 

تحت رھبری " بين المللی مبارزه عليه تروريزم 
  . امپرياليست ھای امريکايی شکل گرفت

ھسته اصلی اين ائتالف بين المللی را دولت ھايی 
 .تشکيل می دھند که در افغانستان نيروی نظامی دارند

اين دولت ھا در قدم اول شامل دولت ھای امپرياليستی 
امريکا و انگليس، سپس سائر دولت ھای امپرياليستی 
و سرمايه داری عضو ناتو و بعد از آن دولت ھای 

  . امپرياليستی و ارتجاعی بيرون از ناتو ھستند
بطور " ائتالف بين المللی مبارزه عليه تروريزم " اما 

ولت ھای فوق الذکر محدود و کلی به ائتالف ميان د
منحصر نمی گردد، بلکه تقريبا تمامی دولت ھای 
امپرياليستی و ارتجاعی منطقه و جھان را در بر می 

درين ميان، قدرت ھايی چون روسيه، پاکستان، . گيرد
ھر يک از . ايران، ھند، چين و سعودی شايان ذکر اند

اخور اين قدرت ھای امپرياليستی يا ارتجاعی، که به فر
در " ائتالف بين المللی ضد تروريزم " حال شان در 

افغانستان از لحاظ سياسی، مالی، استخباراتی و يا 
لوجيستيکی نظامی شامل اند و در رابطه با مسايل 
افغانستان عمدتا تحت رھبری امپرياليست ھای 
امريکايی حرکت می کنند، اما در اصل دنبال منافع خود 

مزدوران سياسی و حتی شبکه در افغانستان ھساتند، 
ھای استخباراتی شان را در درون رژيم دست نشانده 
دارند و رژيم را بر محور حمايت از آنھا، پشتيبانی 

بنابرين در درون اين تبانی . سياسی و مالی می نمايند
ائتالف بين المللی ضد " و ھمآھنگی عمومی در قالب 

نيز  ، تضاد ھا و ناھمآھنگی ھای وسيعی"تروريزم 
وجود دارد که بعضا شديد، وسيع و عميق است و در 

  .       ھر موردی خود را نشان می دھد
تضاد منافع در درون ھسته اصلی ائتالف بين المللی 

بخصوص ميان قدرت ھای امپرياليستی . نيز وجود دارد
حتی .  بزرگ اروپا و امپرياليست ھای امريکايی
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که اتحاد شان  امپرياليست ھای امريکايی و انگليسی
مرکز ثقل ھسته اصلی ائتالف را تشکيل می دھد، نمی 
توانند تضاد منافع و ناھمآھنگی ھای سياسی و باالتر 
از آن کشمکش ھای شان در رابطه با مسايل افغانستان 

  .را از انظار پوشيده نگه دارند
در مورد استقرار پايگاه ھای نظامی استراتژيک دراز 

تان، قدرت ھای بزرگ مدت امريکا در افغانس
امپرياليستی و ارتجاعی در منطقه، مثل روسيه و چين 
و حتی تا حدی ھند، و ھمچنان قدرت ھای کوچکتر 

آنھا . منطقه، مثل پاکستان و ايران بسيار حساس اند
حضور دراز مدت نيروھای نظامی امپرياليست ھای 
امريکايی در افغانستان را به نفع خود نمی دانند و با 

امر مخالف اند و اين مخالفت توسط وابستگان آنھا اين 
در درون و بيرون رژيم بصورت ھای مختلف انعکاس 

حتی قدرت ھای اروپايی مالحظاتی در مورد . می يابد
استقرار پايگاه ھای نظامی استراتژيک دراز مدت 
امريکا در افغانستان دارند و اين مالحظات توسط 

. ح می گرددوابستگان آنھا در درون رژيم مطر
ازينجاست که مجادالت شديدی ميان منسوبين بر حال و 
برکنار شده رژيم دست نشانده بر سر موضوع مورد 
بحث در گرفته و ھر روز بيشتر از پيش شديد تر و 

  .پيچيده تر می شود
کامال روشن است که رژيم دست نشانده بدون حضور 
د قوای اشغالگر امپرياليستی در افغانستان نمی توان

کمک . دوام بياورد و در مدت کوتاھی فرو می پاشد
ھای صرف سياسی، اقتصادی و تسليحاتی قدرت ھای 
امپرياليستی و ارتجاعی خارجی نمی تواند از اين 

مسئله صرفا . فروپاشی محتوم رژيم جلو گيری نمايد
اين نيست که رژيم دست نشانده در نبود قوای اشغالگر 

گی در مقابل مخالفين خود امپرياليستی قادر به ايستاد
اين رژيم پوشالی بدون موجوديت قوای . نمی باشد

اشغالگر امپرياليستی در کشور، قادر به حفظ وحدت 
شکننده ميان جناح ھای مختلف تشکيل دھنده خود نيز 

  . نيست
به نظر نمی رسد که ھيچ يک از قدرت ھای 
امپرياليستی و ارتجاعی خارجی دور و نزديک در 

لی سقوط و فروپاشی کامل رژيم دست نشانده شرايط فع
به ھمين جھت دير يا زود ھمه . را به نفع خود ببينند

آنھا، و به پيروی از آنھا وابستگان و مزدوران شان 
در افغانستان، با دوام موجوديت پايگاه ھای 
استراتژيک نظامی امريکا در افغانستان بعد از سال 

خواھند کرد که توافق خواھند کرد، ولی تالش  2014
محدوديت ھای قانونی، زمانی، مکانی و کمی برای 
قوت ھای اشغالگر مستقر در اين پايگاه ھا به وجود 

از آنجائيکه امپرياليست ھای امريکايی بعد از . بياورند
خواھان دوام حضور نظامی محدود، کم  2014سال 

جنجال، کم ھزينه و کم تلفات در افغانستان ھستند، 
ھی ناچار خواھند بود، امتيازاتی به قدرت خواھی نخوا

موثر در " ھای امپرياليستی و ارتجاعی خارجی ديگر 
و وابستگان و مزدوران داخلی آنھا بدھند " افغانستان 

در افغانستان  2014و حضور نظامی شان بعد از سال 
را نيز بر مبنای يک توافق عمومی ميان قدرت ھای 

خارجی و تمامی  امپرياليستی و ارتجاعی گوناگون
. جناح ھای شامل در رژيم دست نشانده استوار سازند

حتی ممکن است دوام حضور نظامی امريکا در 
به لحاظ ظاھر قانونی  2014افغانستان بعد از سال 

شکل پايگاه ھای نظامی استراتژيک مستقل امريکايی 
را نداشته باشد و طبق فرمولبندی ارائه شده توسط 

پايگاه ھای مشترک " را تحت نام زلمی خليل زاد ظاھ
دولت امريکا و رژيم دست نشانده مطرح " نظامی 
  .گردد

يقينا شکل و شمايل دوام حضور نظامی امپرياليست 
و   2014ھای امريکايی در افغانستان بعد از سال 

چگونکی چھارچوب به اصطالح رسمی و قانونی آن، 
ی دارای جنبه ھای گوناگون تاکتيکی خواھد بود، ول

باعث ديگرگونی اساسی و استراتژيک در حالت اشغال 
  . کشور و نقض حاکميت ملی مردمان کشور نخواھد شد

آنچه در اساس وضعيت عينی ھر جامعه ای را تعيين 
می نمايد، وضعيت واقعی نيروھای موجود در صحنه 

  جامعه 
و مناسبات واقعی ميان آنھا است و نه قانون گذاری ھا 

گر قانون گذاری ھا و قرار داد ھا با ا. و قرار داد ھا
وضعيت واقعی نيروھای موجود در صحنه جامعه و 

 هـنـيـق باشد، زمـان آنھا منطبـی ميـات واقعـمناسب
غير آن، متناسب با در تطبيق خواھد داشت،رای ــب

   واقعی، زمينه برای ميزان عدم انطباق با وضعيت
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ينی سر نخواھد داشت و در عمل واقعيت ھای ع تطبيق
  . سخت قانونمندی ھای خود را تحميل خواھد کرد

خصلت ھای ذاتی يک ابر قدرت امپرياليستی اشغالگر و 
يک رژيم دست نشانده و پوشالی را ھرگز نمی توان از 
طريق اعالميه ھا، قرار داد ھا و پيمان ھا بصورت 

ھيچ اعالميه، توافقنامه يا پيمانی نه . اساسی تغيير داد
رتگری، اشغالگری و سائر خصلت ھای می تواند غا

ذاتی ابر قدرت امپريالستی امريکا را بصورت اساسی 
رفع کند و نه ھم وطنفروشی، خيانت ملی و سائر 

ظاھر . خصايل ذاتی رژيم ارتجاعی دست نشانده را
قانونی مناسبات استراتژيک ميان اين دو و موجوديت 

ان، چه پايگاه ھای نظامی دراز مدت امريکا در افغانست
در قالب يک اعالميه مطرح گردد و چه در قالب يک 

توافقنامه و يا پيمان، فقط و فقط حالت اشغال افغانستان 
  . را خصلت دراز مدت می بخشد

بنابرين، ما نمی توانيم و نبايد تغييرات و تحوالت 
را ناديده بگيريم، اما  2014تاکتيکی معين بعد از سال 

ان استراتژی مبارزه و استراتژی مبارزاتی ما کماک
مقاومت عليه رژيم دست نشانده و حاميان 
امپرياليستش، به مثابه دشمنان عمده کشور و مردمان 
کشور، بر محور تدارک و پيشبرد جنگ توده يی 

ديد و دور . انقالبی عليه آنھا ھست و نه چيز ديگری
قاطعانه حفظ نمائيم و نمای استراتژيک مان را بايد 

دامات تاکتيکی الزمه و مناسب را نيز بايد توام با آن اق
 در نظر بگيريم

 

********************************************  
به نيروھای رژيم دست نشانده       " انتقال مسئوليت ھای امنيتی " پروسه 

  يک پروسه ناقص و نيمه کاره 
اصطالح انتقال  از چندی به اينطرف پروسه به

مسئوليت ھای امنيتی از نيروھای اشغالگر 
امپرياليستی به نيروھای مسلح رژيم دست نشانده در 
چند شھر و واليت کشور با سر و صدا و تبليغات 

 26اين برنامه به تاريخ . فريبنده آغاز شده است
از واليت باميان آغاز گرديد و پس از آن  1390سرطان 

شھرھای مھترالم واليت لغمان مسئوليت ھای امنيتی 
در شرق، لشکرگاه واليت ھلمند در جنوب، شھر ھرات 
در غرب و شھر مزار مرکز واليت بلخ در شمال 
افغانستان به اردو، پوليس و استخبارات رژيم انتقال 
يافت و در ششمين نوبت واليت پنجشير در شمال کابل 

 قرار است طی روزھای آينده. شامل اين پروسه گرديد
به استثنای ( مسئوليت ھای امنيتی واليت کابل 

نيز به نيروھای امنيتی رژيم انتقال ) ولسوالی سروبی
گرچه گفته ميشود که برنامه انتقال مسئوليت ھای . يابد

امنيتی کابل به نيروھای رژيم دست نشانده به  تاخير 
افتاده و قرار است مراسم رسمی آن پس از پايان ماه 

د، اما گمانه زنی ھايی وجود دارد رمضان برگزار شو
که چون اجرای مراسم رسمی برای انتقال مسئوليت 
ھای امنيتی کابل به نيروھای رژيم، به دليل تراکم دفاتر 
خارجی و وزارتخانه ھا در شھر کابل، امکان پذير 
نيست، در نظر است که مسئوليت ھای امنيتی کابل 

م سپرده بدون برگزاری مراسم رسمی به نيروھای رژي
باميان و ( واليت بصورت مکمل  2به اين ترتيب . شود

 4و ) کابل ( ، يک واليت بصورت غير مکمل )پنجشير 
لغمان، شھر  شھر مھترالم مرکز واليت( شھر 

لشکرگاه مرکز واليت ھلمند، شھر ھرات مرکز واليت 
شامل اولين ) ھرات و شھر مزار مرکز واليت بلخ 

مسئوليت ھای امنيتی به  برنامه به اصطالح انتقال
  . نيروھای رژيم دست نشانده گرديده است

اين برنامه در زمانی به اجراء گذاشته ميشود که 
خروج قسمی نيروھای اشغالگر امريکائی و متحدانش 

  .از افغانستان نيز شروع شده است

بارک اوباما، رئيس جمھور اياالت متحده امريکا، طی 
پنتاگون، اعالم  خويش از 2011جون  22سخنرانی 

روند به اصطالح  2011نموده بود که اواسط جوالی 
خواھد خروج نيروھايش را از افغانستان رسما اعالم 

ھزار  10، 2011وی وعده داد که تا اواخر سال . کرد
ن را از اين از سربازان امريکايی مستقر در افغانستا

روز پس از سخنرانی  20حدود . کشور خارج می سازد
باما، پنتاگون به رسانه ھای خبری جھان بارک او

اطالع داد که تعداد کلی نيروھای شان در افغانستان به 
ھزار  170ھزار نيروی نظامی ناتو و امريکا و  140

چنانچه . نيروی نظامی اردوی رژيم پوشالی ميرسد
مجموع نيروھای پوليس، مليشه ھای اربکی و 

را ھم ) فر ن 130000تقريبا ( استخبارات رژيم پوشالی 
در اين مجموعه شامل سازيم، مجموع نيروھای جنگی 
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اشغالگران و دست نشاندگان شان تقريبا چھار و نيم 
  .  می شوند) نفر  440000دقيقا ( لک نفر 

بعد از اجرای اولين نوبت از انتقال مسئوليت ھای 
ھزار سرباز  10به نيروھای داخلی و خروج امنيتی 

تا ختم سال جاری ميالدی، تعداد امريکائی از افغانستان 
ھزار نيروی نظامی ناتو و امريکا در  130باقيمانده 

افغانستان، تا تطبيق دومين نوبت از  خروج نيروھای 
، به ترتيب ذيل در 2012خارجی از افغانستان در سال 

ف ـايـر خواھند بود و وظـقـپايگاه ھای شان مست
  :    معمول پيش خواھند بردگی شان را طبق ـجن

 36500  واليت ھلمند پايگاه ھای نفر در  

 35000  نفر در پايگاه ھای واليت قندھار  

 32000 نفر در پايگاه ھای واليات شرقی کشور  

 6500 نفر در پايگاه شيندند واليت ھرات  

 11000 نفر در پايگاه ھای واليات شمالی کشور  

 9000    نفر در پايگاه مرکزی بگرام  

وھای نظامی امريکا مشتمل نير" خروج" مرحله دوم 
ھزار سرباز جنگی امريکايی از افغانستان است  23بر 

 . افغانستان را ترک کنند 2012که بايد الی اخير سال 

ھزار نفری نيروھای نظامی اشغالگر،  33اين مجموع 
آن بخش از سربازان امريکائی را در بر ميگيرد که بر 

و  2009حسب استراتيژی جنگی بارک اوباما در سال 
  . از عراق به افغانستان اعزام شده بودند 2010

طبق برنامه اعالم شده توسط اشغالگران و رژيم دست 
نشانده، پروسه انتقال مسئوليت ھای امنيتی به 

اما . تکميل خواھد شد 2014نيروھای رژيم تا آخر سال 
اشغالگران امريکايی پيوسته تاکيد می کنند که بعد از 

نشاندگان شان را تنھا نخواھند آن تاريخ نيز دست 
گذاشت و بر مبنای يک قرار داد استراتژيک و به گونه 
ديگر در افغانستان حضور خواھند داشت، کمک ھای 
مالی و تسليحاتی شان به رژيم را ادامه خواھند داد و 
در صورت لزوم مستقيما نيروی نظامی و جنگی دست 

اکنون ھم . نشاندگان شان را پشتيبانی خواھند کرد
مذاکرات پيچيده و بيشتر نھانی برای نھايی ساختن سند 
مناسبات استراتژيک ميان دولت امريکا و رژيم دست 
نشانده، که موضوع محوری آن موجوديت پايگاه ھای 
نظامی دراز مدت امريکا در افغانستان است، ميان آنھا 

از حاال تا آخر سال ( در جريان است و دير يا زود 
ارچوب يک پيمان يا توافقنامه و يا حد در چھ)  2014

  .اقل اعالميه به اصطالح دو جانبه تثبيت خواھد شد

طوری که روشن است منظور اشغالگران امپرياليست 
" مسئوليت ھای امنيتی " و دست نشاندگان شان از 

پذيرش مسئوليت برای تامين صلح و ثبات در کشور 
ی آن است، يعن" مسئوليت ھای جنگی " نيست، بلکه 

مسئوليتی که نيروھای متجاوز و اشغالگر امپرياليست 
تجاوز نظامی . از ده سال به اينطرف بر عھده داشته اند

امپرياليستھا تحت رھبری امپرياليستھای امريکايی به 
و اشغال اين کشور،  2001افغانستان در اوايل اکتوبر 

با لجام گسيختگی وقيحانه و عريانش، يکی از 
ر تجاوز و اشغال به شيوه استعمار کھن بارزترين مظاھ
آنھا برای اغوا و فريب توده ھا سعی . به شمار ميرود

نمودند اداره دست نشانده ای را به مثابه نقاب مندرس 
توطئه به صحنه بياورند و با تمسک به قطعنامه ھای 
شورای نامنھاد امنيت به اصطالح سازمان ملل متحد، 

لوژيکی بسازند و به اين برايشان توجيه حقوقی و ايدئو
طريق ده سال تمام جامعه بالکشيده افغانستان و توده 
ھای تحت ستم اين کشور را در گرداب جنگ 
غارتگرانه، تجاوزگرانه و اشغالگرانه غوطه ور 

رسوای آن در آستانه اولين " قھرمانان" اينک . سازند
تدريجی، مشروط و قسمی " خروج" مرحله از 

غانستان قرار گرفته اند و به نيروھای شان از اف
اصطالح مسئوليت تامين امنيت بعضی از واليات و 
شھرھا را به نيروھای رژيم مزدور انتقال می دھند تا 
منبعد، اداره دست نشانده شان خود عھده دار مسئوليت 
ھای جنگی و لشکری روز مره در کشور گردد و 
، بمباران ھای ھوائی، قتل و کشتار انسانھای بيگناه

راکت زنی ھا و عمليات ھای سيستماتيک سرکوب، 
  .  ارعاب، وحشت و اختناق را خود پيش ببرد

با گذشت تقريبا ده سال از زمان آغاز جنگ 
تجاوزکارانه و اشغالگرانه امپرياليستی به رھبری 
امپرياليست ھای امريکايی، اينک يه تازگی موضوع 

ختلف مناطق م) جنگی ( انتقال مسئوليت ھای امنيتی 
کشور از نيروھای اشغالگر به نيروھای رژيم مزدور 

معنی واقعی اين حرکت ھيچ چيز . مطرح می گردد
ديگری بوده نمی تواند جز اعتراف صريح به اينکه در 
طی اين سال ھا رژيم دست نشانده و نيروھای پوشالی 
نظامی و امنيتی اش ھيچکاره بوده اند و صاحب اختيار 

ر و قدرت سياسی واقعی در آن، و گرداننده اصلی کشو
نيروھای اشغالگر امريکايی و انگليسی و غيره بوده 

  .  اند

ھسته مرکزی ساختار ھر دولتی، به مثابه يک ارگان 
تامين کننده سلطه و اقتدار طبقاتی، نيروھای نظامی و 
. امنيتی يعنی اردو، پوليس و استخبارات آن دولت است
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يک دولت واقعی نيست  اداره فاقد توان جنگی و امنيتی
ھيچ شکی نمی تواند . بلکه يک اداره پوشالی است

وجود داشته باشد که اگر ده سال تمام يک اداره دست 
نشانده مسئوليت ھای جنگی و امنيتی يک کشور را بر 
عھده نداشته باشد، بلکه اين مسئوليت ھا توسط 
نيروھای خارجی پيش برده شود، آن کشور در واقع از 

تی نمی تواند داشته باشد و دولت واقعی يا خود دول
تعميل کننده سلطه و اقتدار طبقاتی در آن ھمان 

  . نيروھای اشغالگر خارجی خواھد بود

انتقال " اما بايد توجه داشت که پروسه آغاز شده 
به رژيم دست نشانده نيز يک " مسئوليت ھای امنيتی 

 پروسه انتقال عام و تام اين مسئوليت ھا به رژيم
چند روز قبل سخنگوی وزارت دفاع رژيم در . نيست

يک مصاحبه تلويزيونی اعتراف کرد که در آن مناطقی 
که مسئوليت ھای امنيتی به نيروھای رژيم انتقال يافته 
است نيز نيروھای ويژه امريکايی با نيروھای مربوط 
به رژيم ھمکار و پشتيبان باقی خواھند ماند و در 

به . ه سھم خواھند گرفتعمليات ھای نظامی ويژ
عبارت ديگر نيروھای رژيم دست نشانده مسئوليت 
ھای جنگی و امنيتی روز مره معمولی درين مناطق را 
پيش خواھند برد، اما عمليات ھای حساس جنگی و 
نظامی در اين مناطق کماکان توسط نيروھای ويژه 
امريکايی و يا تحت رھبری آنان پيش خواھد رفت و 

ی و امنيتی رژيم يا اصال نقشی در نيروھای نظام
پيشبرد عمليات ھای مذکور نخواھند داشت و يا دارای 
نقش تابع بوده و تحت رھبری نيروھای ويژه امريکايی 

در واقع ھمين سيستم . حرکت و فعاليت خواھند کرد
در سراسر  2014عملياتی است که بعد از سال 

 افغانستان تطبيق خواھد شد، البته در صورتی که
به نيروھای " انتقال مسئوليت ھای امنيتی " پروسه 

رژيم دست نشانده تا آخر آن سال در سراسر کشور 
  .  تطبيق شده و خاتمه يافته باشد

نيز، نيروھای  2014به اين ترتيب پس از سال 
اشغالگر امريکايی، با حضور در پايگاه ھای نظامی 
 استراتژيک دراز مدت شان در افغانستان، نقش جنگی

و امنيتی مستقيم شان در افغانستان را در يک شکل و 
صورت ديگر حفظ خواھند کرد و به ھمان پيمانه اقتدار 
و سلطه طبقاتی در جامعه را نمايندگی خواھند کرد و به 
ھمان پيمانه رژيم دست نشانده، رژيم پوشالی و فاسدی 
خواھد بود که نقش دولت افغانستان را بصورت 

  .  کرد دروغين بازی خواھد

ما از ھمان آغاز تھاجم و لشکر کشی امپرياليستی به 
افغانستان و اشغال کشور، قاطعانه و روشن بيان کرديم 

که امپرياليست ھا تحت رھبری امپرياليست ھای 
امريکايی بر مبنای يک استراتِژی دراز مدت جھانی و 
منطقه يی به اين کار دست زده اند و مردمان ما بايد 

و پيشبرد يک مقاومت و مبارزه طوالنی  برای برپايی
در واقع . عليه آنھا و دست نشاندگان شان آماده گردد

ھمين موضوع مشخص، در متن و بطن ضرورت 
در ) م ل م ھا ( اساسی ھميشگی وحدت کمونيست ھا 

يک حزب واحد، يک انگيزه ويژه برای آغاز و پيشبرد 
ستان در افغان) م ل م ( پروسه وحدت جنبش کمونيستی 

به وجود آورد و ما قادر شديم در طی تقريبا دو ونيم 
کشور ) م ل م ( سال پروسه وحدت جنبش کمونيستی 

را نسبتا موفقانه پيش ببريم و با تدوير کنگره وحدت 
افغانستان، حزب کمونيست ) م ل م ( جنبش کمونيستی 

ما از ھمان . افغانستان را تشکيل دھيم) مائوئيست ( 
) م ل م ( دت جنبش کمونيستی آغاز پروسه وح

مائوئيست ( افغانستان و سپس تشکيل حزب کمونيست 
افغانستان، يعنی از ھمان ابتدای تجاوز امپرياليستی ) 

به افغانستان، به اشغال در آمدن کشور و سرھمبندی 
شدن رژيم دست نشانده در آن، شعار ضرورت برپايی 

انبه، مقاومت ملی مردمی و انقالبی دراز مدت ھمه ج
بر محور مقاومت مسلحانه، عليه اشغالگران 
امپرياليست و دست نشاندگان خاين شان را بر 

از آن موقع تا حال با قبول قربانی ھا و تحمل . افراشتيم
سختی ھای مبارزه، به مقاومت ھا و مبارزات مان 
ادامه داده ايم و راه آينده را نيز طوالنی، سخت، پر 

چ و خم ھا و متضمن تحمل فراز و نشيب، مملو از پي
قربانی ھا و مشکالت روز افزون در مقاومت و مبارزه 

  .می دانيم

موقعی که سردمدار قصر سفيد تعويض شد و بارک 
اوبامای دو رگه رويکار آمد، امپرياليست ھای 

در " استراتژی جديد " امريکايی از زبان او از يک 
اتژی استر" قبال افغانستان صحبت کردند و نام آن را 

ما ھمان موقع گفتيم که . گذاشتند" خروج از افغانستان 
بارک اوباما، نه استراتژی " استراتژی خروج " 

خروج، بلکه استراتژی افزايش قوای اشغالگر در 
درين استراتژی . افغانستان و تحکيم اشغال کشور است

ايجاد تغييرات معينی در ھمان استراتژی قبلی تعيين 
. بوش پسر منظور شده است شده توسط بوش پدر و

اين تغييرات عليرغم اھميت قابل توجه و يا ناچيز 
تاکتيکی خود، نمی تواند به ختم اشغال افغانستان 
بينجامد، بلکه ممکن است شکل آن را تا اين حد يا آن 
حد تغيير دھد و تغييرات کمی قابل توجه و تغييرات 

  .  کيفی اندک در آن به وجود آورد
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شاھد حضور   2014بعد از سال ممکن است ما 
روزمره راھبندان ھای قوای خارجی در بزرگراه ھا و 
جاده ھای شھر ھای مختلف کشور و خانه تالشی ھا و 
بمباران ھای قتل عام کننده يوميه و حمالت دد منشانه 
دايمی باالی مناطق روستايی و شھری کشور توسط 

سط تو" مسئوليت ھای امنيتی " آنان نباشيم و اين 
اگر . نيروھای نظامی رژيم دست نشانده پيش برده شود

چنين شود مقاومت و مبارزه روزمره مردمان ما نيز 
اما . بيشتر در برابر ھمين نيروھا جھت خواھد يافت

مقاومت و مبارزه ملی عليه قوای اشغالگر موجود در 

پايگاه ھای دراز مدت قوت ھای امريکايی در 
پشتيبان مستقيم رژيم افغانستان، که نقش حامی و 

دست نشانده را بر عھده داشته و در ھر مورد حساس 
و ويژه در ميدان نبرد حاضر خواھند بود، نيز چيزی 
نخواھد بود که نقش تابع و ثانوی پيدا نمايد و عمدگی 

رژيم دست نشانده و ضد ملی و . خود را از دست بدھد
ن حاميان اشغالگر امپرياليست شان، کماکان بلوک دشم

عمده مردمان کشور و پيشبرد مقاومت ملی مردمی و 
انقالبی، بر محور مقاومت مسلحانه، عليه آنھا کماکان 
.وظيفه و مسئوليت ملی مردمی و انقالبی ما خواھد بود

*****************************************  

  افغانستانی سازی جنگ
  ھای امريکايیاقتصادی امپرياليست اجبارات و

دولت امپرياليستی امريکا بعد از فروپاشی پيمان وارسا 
و تجزيه شوروی سوسيال امپرياليستی، به عنوان 
يگانه ابر قدرت امپرياليستی موجود در جھان قد علم 

باده " کرد و سردمداران آن با سرمستی از اين 
تحت "  نظم نوين صد ساله جھانی" شعار " پيروزی 

دولتمداران امريکايی در . رھبری شان را اعالم کردند
طی دو دھه گذشته در مسير تطبيق اين شعار، چندين 
جنگ تجاوزکارانه و اشغالگرانه امپرياليستی را در 
اطراف و اکناف جھان براه انداخته و ھزاران ميليارد 
دالر را بخاطر پيشبرد ويرانگری ھا و قتل ھا و 

. جنگ ھايی به مصرف رسانده اندکشتارھای چنين 
امپرياليست ھای امريکايی تنھا در جنگ ھای 

ميليارد دالر به  2000افغانستان و عراق تا حال 
تحمل اين ھمه مصارف جنگی در . مصرف رسانده اند

پھلوی سائر مصارف مالی ھنگفت، باعث گرديده است 
که دولت امريکا به مقروض ترين دولت در جھان 

به مقروض ترين دولت در طول تاريخ  کنونی و حتی
  . موجوديت دولت ھا در جوامع گوناگون مبدل گردد

 14300ھم اکنون سقف قرضداری دولت امريکا به 
اين . رسيده است) تريليون دالر  14,  3( ميليارد دالر 

ميليارد دالر بيشتر از سقف مجازی است که  300مبلغ، 
طبق . موده بودقانون قبلی برای دولت امريکا تعيين ن

آن قانون، که چند سال قبل توسط کنگره امريکا به 
ريکا ـتصويب رسيده و توسط رئيس جمھور وقت ام

توشيح شده بود، حد اکثر سقف ) جورج بوش ( 
ميليارد دالر تعيين شده  14000قرضداری دولت امريکا 

به ھمين جھت اخيرا کنگره امريکا قانونی را به . بود
طابق به آن، از يکطرف سقف تصويب رساند که م

ميليارد  2500قانونی و مجاز قرضداری دولت امريکا 

ميليارد  17000دالر ديگر باال می رود و به حد تقريبا 
سال آينده می  10در ) ميليارد دالر  16800دقيقا ( دالر 

ميليارد دالر از  2000رسد و از طرف ديگر بايد 
ال ھا مجموع مصارف دولت امريکا در طی ھمين س

تقليل  ) ميليارد دالر در ھر سال  200طور اوسط ( 
چنانچه کل اين تمھيدات قانونی طبق محاسبات از . يابد

قبل تعيين شده پيش برود، دولت امريکا در ابتدای دھه 
ميليارد دالر  17000سوم قرن جاری کمی کمتر از 

چنانچه روشن است شرط عدم . قرضدار خواھد بود
تعيين شده برای قرضداری، تقليل تجاوز از اين سقف 

ميليارد دالری از مجموع مصارف مالی  200ساالنه 
فعلی دولت امريکا، که قسمت بيشتر آن به مصارف 
نظامی تعلق می گيرد، خواھد بود؛ در غير آن، در 

بدون محاسبه سطح تورم  –صورت دوام مصارف فعلی 
مجموع قرضداری دولت  - و نزول قيمت جھانی دالر

ميليارد دالر  19000ا در آن وقت، تقريبا به امريک
  .خواھد رسيد

بخش مھمی از تقليل ساالنه مصارف نظامی دولت 
در حال حاضر . امريکا به جنگ افغانستان تعلق دارد

مصارف ساالنه قوای ) تا حال  2009از سال ( 
 100اشغالگر در حال جنگ امريکايی در افغانستان 

ليون دالر برای ھر سرباز مي 1ميليارد دالر است، يعنی 
" وقتی پروسه انتقال . و افسر امريکايی در افغانستان

مسئوليت ھای جنگی " ( مسئوليت ھای امنيتی 
) نيروھای جنگی " ( نيروھای امنيتی " به ) روزمره 

تکميل گردد،  2014رِژيم دست نشانده در اواخر سال 
مجموع مصارف نظامی امپرياليست ھای امريکايی در 
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ھا ميليارد دالر تقليل خواھد يافت و اين  10غانستان، اف
ه مصارف نظامی و کل تقليل النبخش مھمی از تقليل سا

  .ميلياردی مصارف ساالنه دولت امريکا خواھد بود200
طبق قرار تعيين شده ميان دولت امريکا و رژيم دست 
نشانده، که در شکل يک اعالميه يا توافقنامه و يا ھم 

رسميت خواھد يافت، پس از " جانبه دو " پيمان 
تکميل پروسه انتقال مسئوليت ھای جنگی به نيروھای 

نفری  40000نظامی رژيم دست نشانده، يک نيروی 
امريکايی در افغانستان باقی خواھد ماند که در چند 
پايگاه نظامی استراتژيک در نقاط مختلف کشور 

ايی ميدان ھوايی قندھار، پايگاه ھلمند، ميدان ھو( 
شيندند، ميدان ھوايی بگرام، پايگاه خوست، ميدان 

مستقر ) ھوايی جالل آباد و ميدان ھوايی دھدادی 
از آنجائيکه اين نيرو صرفا مسئوليت ھای . خواھد بود

جنگی ويژه و فوق العاده خواھد داشت و نه مسئوليت 
ھای جنگی روزمره، می توان گفت که مجموع مصارف 

فعلی تقليل خواھد يافت،  اين نيرو به نصف مصارف
دالر برای ھر سرباز و ) نيم ميليون ( ھزار  500يعنی 

ميليارد دالر برای مجموعه  20افسر امريکايی يا 
  .نفری آنھا 40000

از جانب ديگر، طبق بر آورد ھای مقامات عاليرتبه 
نفری  400000وزارت دفاع رژيم دست نشانده، نيروی 

نيروھای اردو، شامل  –جنگی رژيم دست نشانده 
که قرار است ھمه جزو تام ) پوليس و استخبارت رژيم 

تکميل گردد و پس از تربيت  2014ھای آن تا آخر سال 
و تجھيز توسط امپرياليست ھای اشغالگر، آماده به 
عھده گرفتن مسئوليت ھای جنگی روزمره در 

 10افغانستان شود، مصارف ساالنه ای در حدود 
ھزار دالر برای ھر سرباز و  25000( ميليارد دالر 

به عبارت ديگر مصارف مالی . خواھد داشت) افسر 
نفر سرباز و افسر در حال جنگ رژيم دست نشانده  40

با مصارف مالی يک نفر سرباز يا افسر در حال جنگ 
 10ناگفته پيدا است که اين . امريکايی برابر خواھد بود

ژيم دست ميليارد دالر مصارف ساالنه نيروھای جنگی ر
نشانده بايد توسط امپرياليست ھای اشغالگر و عمدتا 
. امپرياليست ھای امريکايی تھيه و پرداخت گردد

اشرف غنی احمدزی که مسئوليت پيشبرد پروسه انتقال 
مسئوليت ھای جنگی به نيروھای رژيم دست نشانده را 

بر عھده دارد، صريحا ادعا کرده است که دولت 
ميليارد دالر مصرف شده برای  27امريکا، عالوه از 

تامين مصارف نظامی تا کنونی رژيم دست نشانده، مبلغ 
ميليارد دالر ديگر بخاطر پيشبرد انتقال مسئوليت  20

ھای جنگی روزمره به نيروھای امنيتی رژيم وعده داده 
            ..                             است

به اين ترتيب مجموع مصارف مالی عادی نظامی دولت 
، حتی در  2014امريکا در افغانستان بعد از سال 

صورتی که مجموع مصارف نظامی رژيم دست نشانده 
. ميليارد دالر خواھد بود 30را تامين نمايد، مبلغ 

ميليارد دالر ديگر برای بودجه ساالنه  10چنانچه 
مريکا در افغانستان در نظر انکشافی نظامی دولت ا

گرفته شود، مجموع مصارف نظامی ساالنه دولت 
 40، مبلغ  2014امريکا در افغانستان، بعد از سال 

ميليارد دالر خواھد بود که نسبت به مصارف نظامی 
ميليارد دالری را نشان می  60ساالنه فعلی يک تقليل 

ميليارد دالری از  120تقليل %  50 ،اين مبلغ. دھد
 200تقليل % 30بودجه نظامی ساالنه دولت امريکا و 

ميليارد دالری از کل بودجه ساالنه دولت مذکور را 
  .تشکيل می دھد

بنابرين در حاليکه دولت امپرياليستی امريکا مبلغ 
ميليارد  2500ميليارد دالر مقروض است، به  14300

سال آينده نيازمند است و بايد  10دالر قرض ديگر در 
يليارد دالر از مجموع مصارف خود در طی آن م 2000

ميليارد دالر در  60سال ھا بکاھد و اين شامل کاھش 
مصارف نظامی ساالنه در افغانستان نيز ھست، توقف 
پروسه انتقال مسئوليت ھای جنگی به نيروھای رژيم 

يکی از داليل . دست نشانده را متحمل شده نمی تواند
د زی پروسه متذکره اصلی اين امر که اشرف غنی احم

را غير قابل برگشت اعالم می کند، ھمين موضوع 
 100دولت امپرياليستی امريکا ديگر مصارف . است

ميليارد دالری جنگی ساالنه در افغانستان را متحمل 
ميليارد  200شده نمی تواند و با تصويب قانون کاھش 

دالری مصارف ساالنه اش، تصميم گرفته است که اين 
پذيرش چنين وضعيتی . شديدا کاھش دھدمصارف را 

توسط امپرياليست ھای امريکايی در واقع برای آنھا 
يک شکست محسوب می گردد، ولی نه يک شکست 

امپرياليست ھای . کلی بلکه يک شکست قسمی
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امريکايی با پذيرش اين شکست قسمی می خواھند از 
شکست کلی سلطه و اقتدار جھانی امپرياليستی شان 

مايند و کماکان سلطه جھانی شان به مثابه جلوگيری ن
موجود در جھان را حفظ يگانه ابر قدرت امپرياليستی 

  .نمايند
يکی از عوامل مھم فروپاشی امپراتوری ھای کھن و 
ھمچنان امپراتوری ھای استعماری و امپرياليستی 
سرمايه دارانه مدرن دوران کنونی، مبتال شدن به 

سر . تصادی آنھا بوده استنظاميگری باالتر از توان اق
نوشت نھايی امپراتوری روم و سوسيال امپرياليزم 
شوروی دو نمونه کھن و مدرن کنونی اين قاعده 

در حال حاضر با وجودی که . عمومی را نشان می دھد
اقتصاد امريکا دچار بحران است، اما ھنوز به وضعيت 
مشابه به وضعيت اقتصاد شوروی سوسيال 

واخر دھه ھشتاد و اوايل دھه نود قرن امپرياليستی در ا
به ھمين جھت در حال حاضر . گذشته نرسيده است

امپرياليست ھای امريکايی از لحاظ مالی به وضعيتی 
دچار نيستند که يک ھزيمت عمومی نظامی در سطح 

آنھا قادر اند فعال پيمان . جھان بر آنھا تحميل گردد
ن را حفظ نظامی ناتو و قدرت نظامی برتر خود در جھا

نمايند و کماکان از آن ھا به مثابه اھرم فشار نظامی 
برای حفظ موقعيت ابرقدرتی شان در جھان استفاده 

، 2014حفظ حالت اشغال افغانستان بعد از سال . نمايند
در يک حالت کمرنگ تر و خفيف تر، از طريق ايجاد 

دمت چنين خدر ايگاه ھای نظامی دراز مدت در آن،پ
                                                                                      ..                   خواھد داشتسياستی قرار 

در عين حال بايد توجه داشت که يک شکست قسمی نيز 
نوعی از شکست است و خواھی نخواھی موقعيت 
نظامی برتر دولت امپرياليستی امريکا در جھان را، که 

حفظ موقعيت ابر قدرتی امپرياليزم امريکا در  برای
جھان دارای اھميت محوری است و خود امپرياليست 

" امنيت ملی امريکا " ھای امريکايی آن را با عبارت 
بعضی از . بيان می نمايند، در حد معينی لطمه خواھد زد

سياستمداران امپرياليست امريکايی صريحا اين شکست 
می گويند که کاھش مصارف قسمی را پذيرفته اند و 

نظامی دولت امريکا به امنيت ملی امريکا لطمه وارد 
اما اين کاھش مصارف نظامی بنا به . خواھد کرد

اجبارات اقتصادی ای که دولت امريکا با آن دست و 
ھم اکنون در . گريبان است، خود را تحميل می نمايد

حاليکه اعتبار اقتصادی دولت امريکا برای استقراض 
درجه سقوط کرده است، سردمداران دولت  يک

ارتجاعی چين از ضرورت ايجاد يا تعيين يک پول بين 
بخش مھمی از . المللی جديد بجای دالر سخن می گويند

قروض سرسام آور دولت امريکا به دولت چين تعلق 
  ).ميليارد دالر  1200( دارد 

وظيفه و مسئوليت مبارزاتی محوری بال فصل کنونی ما 
اشغالگران امپرياليست و رژيم دست نشانده شان، عليه 

مبارزه عليه نقشه ايجاد پايگاه ھای دراز مدت برای 
ايفای . نيروھای اشغالگر امريکايی در افغانستان است

اين وظيفه و مسئوليت مبارزاتی محوری در ھر سطحی 
که قادر به پيشبرد آن باشيم، نه تنھا اصولی است، 

و کشور ما سود مند و مفيد نيز بلکه برای ما، مردم ما 
حد اقل مفيديت آن، حصول آمادگی ھای . خواھد بود

معين برای داخل شدن به مرحله بعدی مبارزه خواھد 
وظيفه و مسئوليت مبارزاتی محوری آينده حزب . بود

ما و کل جنبش انقالبی مردمان ما در قبال رژيم دست 
ن و نشانده امپرياليست ھای امريکايی در افغانستا

پايگاه ھای نظامی اشغالگرانه آن ھا در کشور، اين 
خواھد بود که شکست قسمی کنونی آنھا را ھر چه 
بيشترعميق تر و گسترده تر سازيم و به يک شکست 

اگر چنين شود می توان اميد وار بود . کلی مبدل نماييم
که پروسه شکست کلی امپرياليست ھای امريکايی، 

سيال امپرياليست ھای ھمانند پروسه شکست کلی سو
شوروی در اواخر قرن بيست و پروسه شکست کلی 
استعمارگران انگليسی در اوايل قرن بيست، از شکست 

در غير آن امپرياليست . آنھا در افغانستان شروع گردد
ھای امريکايی خواھند توانست شکست قسمی کنونی 
شان را ترميم نموده و از افتادن به مھلکه شکست کلی 

  .ی نمايندجلوگير

************************************** 
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 بحران انتخاباتی رژيم، واقعی يا ساختگی؟
تقريبا ھمزمان با آغاز خروج تدريجی و قسمی قوت 
ھای امپرياليستی اشغالگر امريکايی و غير امريکايی 

شنجات شديدی از افغانستان، رژيم دست نشانده به ت
اين وضعيت که . دچار گرديد که ھمچنان ادامه دارد

بطور متمرکزی در رابطه با تقلبات انتخاباتی گذشته 
و به اقدامات به  پارلمان رژيم خود را نشان داد

اصطالح قانونی متعدد قوای اجرائيه، قضائيه و مقننه 
رِژيم عليه ھمديگر منجر گرديده است، بحران 

کميت پوشالی را بيشتر از پيش مشروعيت ذاتی حا
و ماھيت حقيقی دست نشاندگی، ضد  واضح ساخته

دموکراتيک و ضد مردمی آن را روشن تر از قبل نشان 
 .می دھد

واقعيت اين است که رژيم دست نشانده در ذات و 
. ماھيت خود ضد دموکراتيک و ضد مردمی است

رژيمی که  توسط قوت ھای متجاوز و اشغالگر 
ی و با زور راکت و طياره و توپ و تفنگ و امپرياليست

قتل و کشتار توسط آنھا در کشور رويکار اورده شده 
است، حتی بر اساس معيار ھای بورژوا دموکراتيک، 

يک رژيم ملی و  -و نتوانسته است   –ذاتا نمی تواند 
دموکراتيک انتخاب شده توسط مردم باشد، چه رسد به 

اين رژيم از ھمان ابتدا . معيار ھای دموکراتيک انقالبی
در زير بال و پر " تجمع خائنين ملی در بن " که در 

امپرياليست ھا و در غياب نمايندگان حقيقی مردمان ما 
شکل داده شد، بصورت ضد ملی و ضد دموکراتيک به 
وجود آمد، با اتکاء به قوت ھای متجاوز و اشغالگر 

اراده  امپرياليستی و با نظر انداز کردن کامل خواست و
را از رژيم ربانی تحويل " قدرت " حقيقی مردمان ما، 

گرفت و دوره اضطراری خود را نيز به ھمان صورت 
  . ضد ملی و ضد دموکراتيک سپری نمود

راری ـه جرگه اضطـسپس دوره موقت رژيم توسط لوي
افگنده شد، اقدامی که نه تنھا در نفس خود بلکه از  پی

ملی و ضد دموکراتيک لحاظ شکلی نيز يک پروسه ضد 
پروسه تعيين نمايندگان لويه جرگه اضطراری از . بود

ابتدا تا انتھا مستقيما در زير چتر حمايت قوای اشغالگر 
پيش رفت و مصارف آن نيز توسط اشغالگران تامين 

حتی محل تشکيل لويه جرگه اضطراری توسط . گرديد
 آن داغ" خيمه لويه جرگه . " اشغالگران آماده گرديد

ننگ وطنفروشی و خيانت ملی بر پيشانی رژيم دست 
نشانده است که حين برگذاری و تدوير ھر جرگه مھم 

مشمولين لويه جرگه . خائنين ملی به نمايش در می آيد
اضطراری مشتمل بر جنايتکاران جھادی، روحانيون 

مرتجع، متنفذين قومی، بوروکرات ھای پرورده شده 
دادی از قاچاقبران مواد توسط امپرياليست ھا و حتی تع

مخدر بودند و با معيار ھای ضد ملی از طريق مداخالت 
اشغالگران و معيار ھای ضد دموکراتيک فيودالی و 

  . لويه جرگه يی انتخاب يا انتصاب شده بودند

لويه جرگه اضطراری قبل از ھمه در قبال حضور قوای 
اشغالگر امپرياليستی در کشور، سکوت تائيدگرانه در 

ش گرفت و به اين طريق نشان داد که صرفا مجمعی پي
اين . از خائنين ملی و وطنفروشان قسم خورده است

يکی اينکه نظام سياسی : لويه جرگه دو کار انجام داد
در افغانستان را اسالمی اعالم نمود و ديگر اينکه حامد 
کرزی را برای يک دوره ديگر به عنوان رئيس دولت 

ام متذکره و در قدم اول اسالمی ھر دو اقد. تعيين نمود
اعالم کردن نظام سياسی افغانستان، بطور اشکار ضد 

اين اقدامات ضد دموکراتيک يک بار . دموکراتيک بود
ديگر نشان داد که رژيم دست نشانده ذاتا و ماھيتا نمی 

اساسا دموکراسی .يک باشدواند دارای خصلت دموکراتت
سی و آموزشی بدون جدايی دين و مسجد از نظام سيا

نظام . کشور نمی تواند معنی و مفھومی داشته باشد
مبتنی بر پيوند دين و مسجد با نظام سياسی و اموزشی 
کشور يک نظام تئوکراتيک است که منبع اصلی قدرت 
سياسی در آن اساسات و اصول دينی است، نه قدرت 

  . انتخاباتی مردم و نمايندگان انتخاب شده توسط آنان

ت که دم زدن از جمھوريت اسالمی ت اسبه ھمين جھ
در ذات و ماھيت خود ) دموکراسی اسالمی (

التقاطيگری ای است که بنياد ھای تئوکراتيک را رنگ 
، "رنگ فروشی " در اين . و لعاب دموکراتيک می زند

اقدامات و روند ھای دموکراتيک، اساس و استقامت 
بينشی خود را از دست می دھد و به يک سلسله 

" در . دامات صرف نمايشی و تاکتيکی مبدل می گردداق
، دموکراسی مفھوم بينشی ندارد، "دموکراسی اسالمی 

تضاد بين بينش . بلکه مفھوم صرف روشی دارد
و روش " جمھوری اسالمی " اساسی تئوکراتيک 

آن، يک تضاد ذاتی و " دموکراتيک " صرف و نمايشی
ع در آن ساختاری اين نظام و يک مشکل غير قابل رف

است، که فقط از طريق سرنگونی آن می تواند بصورت 
  . نھايی حل گردد

اين . سپس نوبت لويه جرگه قانون اساسی فرا رسيد
لويه جرگه نيز به ھمان اندازه لويه جرگه قبلی و با دارا 
بودن ھمان مشخصات، ماھيت و شکل ضد ملی و ضد 

پروسه انتصابات انتخابات گونه . دموکراتيک داشت



  ) 2011سپتامبر (  1390سنبله                    سوم هدور                         و پنجم  بيستشماره 
 

15 
 

برای تعيين نمايندگان اين لويه جرگه و سپس تدوير 
آن، تماما بر محور اتکاء روی قوت ھای اشغالگر و 

اين لويه جرگه نيز . تامين مالی اشغالگران پيش رفت
در قبال حضور اشغالگرانه نيروھای نظامی امپرياليست 

فراتر از آن، جدی . سکوت تائيد گرانه در پيش گرفت
کرد و " قد علم " ين لويه جرگه ترين معترضی که در ا

بعدا در اثر دسيسه ھای آشکار و عيان محافل 
امپرياليستی و ارتجاعی مرتبط به اشغالگران و رژيم 

گرديد، " دختر قھرمان افغان " دست نشانده، ملقب به 
خواستش در اصل اين بود که اشغالگران امپرياليست، 

رِژيم جنايتکاران شامل در رژيم دست نشانده را از 
اخراج نمايند و در محاکم بين المللی شان به محاکمه 

نيروھای باورمند به نورم ھای " بکشانند و در واقع 
را به قدرت برسانند، و نه مخالفت عليه " دموکراتيک 

اشغالگران و شکلدھی يک رِژيم دست نشانده توسط 
آنھا و مقاومت عليه آنھا بخاطر اخراج شان از کشور و 

  . يم پوشالی ساخته و پرداخته شانسرنگونی رژ

لويه جرگه قانون اساسی، ھمانطوری که از نامش 
. پيداست، قانون اساسی رژيم پوشالی را رسميت بخشيد

در اين قانون دو اصل غير قابل تغيير وجود دارد که در 
يکی : واقع دو پايه اساسی اين رژيم را تشکيل می دھد

ر قابل تجزيه اسالمی بودن نظام سياسی و ديگری غي
ھر دو اصل متذکره از پايه و اساس . بودن افغانستان

  .ضد دموکراتيک است

ھمانطوری که قبال گفتيم دموکراسی به مثابه يک 
بينش، اساسا از لحاظ سياسی نمی تواند بدون جدايی 
دين از دولت و جدايی مسجد از نظام آموزشی معنی و 

المی، چه در نظام تئوکراتيک اس. مفھومی داشته باشد
در شکل امارتی و چه در شکل به اصطالح جمھوری، 
قدرت و حاکميت در اصل به خدا و دين و يا به عبارت 
ديگر به اساسات دينی تعلق دارد و نه به مردم و 

تثبيت اصل اسالمی بودن نظام سياسی . نمايندگان مردم
به مثابه يک اصل غير قابل تغيير در قانون اساسی 

به اين مفھوم است که اين رژيم نه  رژيم دست نشانده
تنھا امروز به شدت ضد دموکراتيک است، بلکه 
برقراری يک نظام دموکراتيک، حتی با معيار ھای نيم 
بند بورژوا دموکراتيک، در آينده نيز بدون سرنگونی 

  .آن ممکن و ميسر نمی باشد

پذيرش اصل غير قابل تجزيه بودن افغانستان به عنوان 
غير قابل تغيير در قانون اساسی رژيم  يک اصل سياسی

نشانده، يعنی يکی ديگر از پايه ھای اساسی دست 
سياسی رژيم، نيز به شدت ضد دموکراتيک و ضد 

افغانستان يک کشور کثير المليتی است و . مردمی است

يکی از پايه ھای اساسی دموکراسی در چنين کشوری، 
و مسجد در پھلوی پايه اساسی ديگر يعنی جدايی دين 

از دولت و نظام آموزشی، داوطلبانه بودن وحدت مليت 
ھای متعدد موجود، در چھارچوب يک کشور و يک 

وحدت داوطلبانه ميان مليت ھای مختلف . دولت است
کشور، اصوال بدون پذيرش حق تعيين سرنوشت تا 
جدايی برای ھر يکی از آنھا، بی معنی و بی مفھوم 

شانده در واقع با تثبيت قانون اساسی رژيم دست ن. است
اصل غير قابل تجزيه بودن افغانستان، به عنوان يک 
اصل غير قابل تغيير، اصل حاکميت شوونيزم طبقات 
حاکمه مليت پشتون در افغانستان را به عنوان يک 

به اين ترتيب، . اصل دايمی در کشور مطرح می نمايد
حصول حق تعيين سرنوشت تا جدايی، به مثابه حق 

تيک ھر يک از مليت ھای کشور يعنی حصول دموکرا
پايه سياسی اساسی وحدت داوطلبانه مليت ھای کشور، 
نمی تواند بدون سرنگونی اين رژيم پوشالی متحقق 

درين معنی، تامين وحدت داوطلبانه ميان مليت . گردد
ھای مختلف کشور، بدون سرنگونی رژيم دست نشانده 

  . ممکن و ميسر نخواھد بود

سميت يافتن قانون اساسی ضد ملی، ضد از زمان ر
دموکراتيک و ضد مردمی رژيم دست نشانده تا حال، دو 
انتخابات رياست جمھوری و دو انتخابات پارلمانی 
سراسری و واليتی رژيم دست نشانده برگذار گرديده 

اين انتخابات ھا ھمه در زير چتر حمايتی قوت . است
ط اشغالگران ھای اشغالگر و با بودجه تامين شده توس

به نمايش در آمده و بطور آشکاری خصلت ضد ملی 
کانديداھای اصلی اين انتخابات ھا . خائنانه داشته است

و اکثريت قريب به اتفاق افراد پيروزمند در آنھا، 
مرتجعين وطنفروش و عاملين اصلی جنايات سه دھه 

ھمه آنھا مملو از تقلبات . اخير در افغانستان بوده اند
و رشوه دھی ھا و رشوه گيری ھای رسوا و  گوناگون

مفتضح بوده و با معامله گری ھای خائنانه به پايان 
حد اکثر ميزان شرکت مردم در اين . رسيده است

مجموع افراد % ) 10( انتخابات ھا بيشتر از ده فيصد 
دارای حق رای نبوده و مداوما با عدم شرکت و بايکات 

  .  و بوده استمردم رو بر%  90و بيشتر از % 90

تقلبات وسيع و گسترده در دور دوم انتخابات رياست 
در اين انتخابات . جمھوری رژيم را ھمه به ياد دارند

آراء تقلبی حامد کرزی، آنقدر زياد بود که حتی 
کمسيون انتخاب شده توسط خودش نتوانست 

حريف اصلی کرزی . آن را مخفی نمايد 1200000
عبدهللا نيز چند صد ھزار درين انتخابات يعنی داکتر 

اين انتخابات آنچنان مفتضح و رسوا . رای تقلبی داشت
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گرديد که سر انجام کمسيون انتخابات برای تعيين 
نفر عضو شامل  7تصميم گرفت و سرنوشت نھايی آن 

اه ـجـنـر از پـتـمـن حامد کرزی را با مجموعه آراء کآدر
  . کردند جمھور رژيم انتصابد به عنوان رئيس ـصـيـف

طبعا دور دوم انتخابات پارلمانی رژيم نيز از ھر حيث 
بھتر از انتخابات ھای  –و نتوانست  –نمی توانست 
تقلبات درين انتخابات آنقدر گسترده و . قبلی آن باشد

آشکار بود که حتی قبل از اعالم رسمی نتايج نھايی آن، 
تشنجات انتخاباتی شديد ميان کانديداھای شرکت کننده 

اما بر خالف دفعات . ر آن به وجود آمد و دوام يافتد
قبل، حتی بعد از اعالم رسمی نتايج نھايی انتخابات، 
اعتراضات و تظاھرات کانديداھای ناکام يا کانديداھای 

پس از آن کار به دادستانی . ناکام ساخته شده دوام يافت
و تشکيل محکمه اختصاصی توسط کرزی از يکطرف و 

. ان بر حال رژيم از طرف ديگر کشيداعتراضات پارلم
نفر از وکالی بر حال  62محکمه اختصاصی انتخاباتی، 

. پارلمان رژيم را تقلبکار و غاضب معرفی کرد
باالمقابل، پارلمان رژيم رئيس و اعضای ستره محکمه 

و ھمچنان رئيس و معاون لوی ) ديوان عالی قضاء ( 
يضاح کشيد و رژيم را به است) دادستانی کل ( ارنوالی څ

باقی ماندن شان در موقعيت ھای کنونی را غير قانونی 
حتی کسانی از ميان وکالی پارلمان رژيم، حامد . خواند

کرزی را تھديد به محاکمه و برطرفی و رو برو شدن با 
تظاھرات وسيع توده يی، مثل مظاھرات کشور ھای 

تمامی اين کشمکش ھا در حالی . شرق ميانه، کرده اند
وزارت   7افتاده است که از ماه ھا به اينطرف  اتفاق

خانه رژيم وزير رسمی ندارد و توسط افراد سرپرست 
اداره می شود، وضعی که بار بار توسط پارلمان رژيم 

  .مورد اعتراض قرار گرفته است

جالب اينجا است که قضاوت در مورد اين رسوايی 
انتخاباتی، يکبار به محکمه اختصاصی محول می گردد 

محکمه مرافعه واليت ( و بار ديگر به محکمه عادی 
جالب تر اينکه، محکمه مرافعه کابل نيز از ). کابل 

روی ناچاری از يکطرف با صدور حکم غيابی، حکم 
محکمه اختصاصی انتخاباتی را تائيد کرد و از جانب 
ديگر فيصله نھايی را به رئيس جمھور رژيم پوشالی 

مه آنھا اينکه حامد کرزی و جالب تر از ھ. واگذار کرد
نيز صالحيت فيصله نھايی را به کمسيون انتخابات 

مدت زمان اندکی قبل از اعالم نتايج نھايی . اعطا نمود
فيصله کمسيون انتخابات، رئيس ائتالف حمايت از 

در پارلمان رژيم، از سوی لوی ) ظاھر قدير ( قانون 
خدر متھم به قاچاق مواد م) دادستان کل ( څارنوالی 

سر انجام کمسيون . گرديده و تحت جلب قرار گرفت

نفر از وکالی بر حال پارلمان رژيم از چند  9انتخابات 
واليت را به مثابه گوسفندان قربانی اين جنجال 

اما از قرار . انتخاباتی مشخص کرد تا غايله خاتمه يابد
فيصله کمسيون . معلوم اين غايله پايان يافتنی نيست

ورد قبول وکالی بر حال در پارلمان رژيم انتخابات نه م
است و نه ھم مورد قبول کانديداھای معترض و ھر دو 
طرف تھديد کرده اند که اعتراضات شان را ادامه 

  . خواھند داد

اين اوجگيری حالت بحران در رژيم درست ھمزمان با 
خروج تدريجی و قسمی قوت ھای اشغالگر از کشور، 

به " ليت ھای امنيتی پروسه انتقال مسئو" شروع 
نيروھای پوشالی رژيم دست نشانده و بگو مگو در 
مورد پايگاه ھای نظامی دراز مدت امريکايی در 

در واقع ھمين موضوع . افغانستان، رونما گرديده است
نشان می دھد که بحران جاری عمدتا يک بحران واقعی 

  است يا يک بحران ساختگی؟

ام آن، ادامه بحران بحران جاری انتخاباتی رژيم و دو
ھای دوره ھای انتخاباتی قبلی رژيم و باز تاب کننده 

تضاد ميان " ( جمھوری اسالمی " تضاد الينحل ذاتی 
به نحو شديد تر است و نه ) تئوکراسی و دموکراسی 

در واقع تمامی ارگان ھای پوشالی رژيم . چيز جديدی
دست نشانده و تمامی سردمداران بزرگ و کوچک آن 

آغاز ( شاھده سفر بری واژگونه قوت ھای اشغالگر با م
، به )خروج تدريجی و قسمی اين قوت ھا از کشور 

روحيه باختگی و دستپاچگی افتاده اند و ھمچون 
گرفتار شدگان به کابوس ھای ھولناک حرکات ديوانه 
وار از خود نشان می دھند و سر و صدا ھای بی معنی 

ين اوجگيری جاری بنابر. و نامفھوم راه می اندازند
حالت بحرانی رژيم، عمدتا بيان حالت واقعی رژيم به 
مثابه رِژيم دست نشانده و پوشالی ای است که وجود و 
بقای آن به حضور اشغالگرانه اربابان امپرياليستش 

اگر اشغالگران نباشند رژيم دست نشانده . مشروط است
  .ھم نخواھد بود

می توانست تا  اما در عين حال، اين اوجگيری بحران
اين حد حاد نباشد، چنانچه ھمزمان با بگو مگو ھا در 
مورد پايگاه ھای نظامی دراز مدت امريکا در افغانستان 

کرزی و حلقه اطراف وی در ارگ . پيش نمی آمد
رياست جمھوری رژيم، تا حد معينی بصورت عمدی 
نيز باعث اوجگيری جاری بحران رژيم تا اين حد شده 

دھند که رژيم پوشالی در نبود قوای اند تا نشان 
امپرياليستی اشغالگر خارجی قادر به دوام و بقا نيست 
و از اين طريق زمينه بروز مخالفت ھای احتمالی با 
حفظ پايگاه ھای نظامی دراز مدت امريکا در افغانستان 
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در درون رژيم و پايه ھای اجتماعی رژيم از بين برود، 
که نتواند مانعی بر سر راه  يا ال اقل آنقدر تخفيف يابد
بی جھت نيست که مذاکره چی . نقشه متذکره ايجاد نمايد

عالی برای اجرای اين کار، کسی در نظر گرفته شده 
است که از جانب پارلمان رژيم نتوانست رای اعتماد 

از اين نظر بروز وضعيت فعلی تا حد معينی و . بگيرد
  .بصورت ضمنی ساختگی نيز ھست

ی حالت بحرانی رژيم در عين حال اوجگيری جار
اوجگيری بحران مشروعيت رژيم نيز محسوب می 

در واقع ديگر برای ھيچ موقعيت و ھيچ قوه ای . گردد
از قوای سه گانه رژيم آبرو و حيثيت و مشروعيتی 

رئيس جمھور، وزراء، قضات عاليه، . باقی نمانده است

ه ھمه و ھم... وکالی پارلمان، کمسيون انتخابات و 
ھمديگر شان را متقلب، فاسد، غاصب، خاين و حتی 

وضعيت چنان است که . خاين ملی گفته اند و می گويند
ديگر انتقادات لفظی در مبارزه عليه اين رژيم و اربابان 
امپرياليست سازنده و پرورش دھنده اش به تنھايی 
موثريت و سازندگی خود را تا حد زيادی از دست داده 

اضر است به خوبی و خوشی به است و کمتر کسی ح
  فقط انتقاد مسلحانه است . چنين  انتقاداتی گوش فرا دھد

که ھم می تواند درين مبارزه موثريت خود را داشته 
پھلوی خود سالح انتقاد را باشد و ھم می تواند در 

 .حيثيت ببخشدوزنه و
  

***********************************************  
 به پيش در راه برپايي و پيشبرد جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي

  
بھانه اصلي لشكر كشي تجاوزكارانه امپرياليست ھاي 
امريكايي و متحدين شان بر افغانستان در ھفتم اكتوبر 

و اشغال اين كشور، قتل و يا دستگيري  2001سال 
لي عمليات اسامه بن الدن بود كه سازمانده و رھبر اص

بر مركز تجارت جھاني و  2001يازدھم سپتامبر 
در طي . ساختمان پنتاگون در امريكا خوانده شده بود

تقريبا ده سال گذشته كه جنگ تجاوزكارانه و حضور 
اشغالگرانه نيروھاي امريكايي و متحدين شان در 
افغانستان تحت اين بھانه و بھانه ھاي ديگر ادامه يافته 

ار نفر از مردمان اين مرز و بوم به خاك است، ده ھا ھز
و خون كشيده شده و ھزاران كلبه محقر روستائيان 

  . فقير آن با خاك يكسان شده است
  ان ـتـسـانـغـاما سر انجام معلوم گرديد كه اسامه نه در اف

تان و آنھم در نزديكي اسالم آباد و در ــاكســبلكه در پ
پاكستان، كه  مجاورت بزرگتربن مركز آموزشي اردوي

يك اردوي وابسته به امپرياليست ھاي امريكايي و 
ظاھرا يك گروپ . متحدين شان است، مستقر بوده است

كوچك چھارده نفري از نيروھاي ويژه امريكايي توسط 
سه چرخ بال، و يقينا با ھمكاري نزديك نيروھاي 
پاكستاني، محل استقرار اسامه را در اولين دقايق 

مورد حمله قرار داده و او را  صبحگاھان اول مي
ھمراه با يكي از پسران و تعدادي از ھمراھانش پس از 
يك درگيري مختصر از پا در آوردند و مدت كوتاھي پس 

را با تفرعن " پيروزي امريكا " از آن اوباما خبر اين 
  .و تفاخر اعالم نمود

امپرياليست ھاي امريكايي و متحدين انگليسي و غير 
قتل اسامه را پيروزي بزرگي براي شان انگليسي شان 

آنھا بيشتر از پيش قدر قدرتي شان را به رخ . مي دانند
جھانيان مي كشند و چنين مي نمايانند كه ھيچ نيرويي 
در جھان ياراي استادگي و مقاومت در برابر آنھا را 

شكي نيست كه اگر از لحاظ تاكتيكي و در كوتاه . ندارد
يم، حقيقتي در اين ادعا وجود مدت به اين قضيه نگاه كن

كنوني شان را " دشمنان خطرناك " آنھا يكي از . دارد
از پا در آورده اند و نمي توانند در مورد اين پيروزي 

اما وقتي بطور عميق تري به . رجز خواني نكنند
موضوع نگاه كنيم، در متن و بطن اين پيروزي 
تاكتيكي، ضعف و ضربه پذيري استراتژيك آنھا به 

  .وضوح خود را نشان مي دھد
قبل از ھمه بايد گفت كه اسامه دست پرورده خود آنھا 
بود و توسط خود آنھا تربيت يافته، سازماندھي شده، 

ولي نعمتان . مجھز و مسلح گرديده و تقويت يافته بود
او بايد به آساني مي توانستند اينچنين دست پرورده 

ال امپرياليست باغي را از پا در آورند، آنچنانكه سوسي
ھاي شوروي حفيظ هللا امين را به آساني از پا در 

صرف صد ھا ميليارد دالر و تحمل ھزاران نفر . آوردند
تلفات در طي تقريبا ده سال براي از پا در آوردن يك 
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دست آموز ياغي شده، ھرچه باشد نشانه قدرتمندي و 
  .قدر قدرتي استراتژيك نمي تواند باشد

سال گذشته صد ھا نفر از رھبران و در طي تقريبا ده 
فعالين القاعده در پاكستان يا به قتل رسيده اند و يا 

قتل اسامه آخرين حلقه تا كنوني . دستگير گرديده اند
. اين سلسله طوالني است كه ھمچنان ادامه خواھد يافت

اما در طول ھمين مدت، به استثناي مرحله اول چند 
يستي بر افغانستان، از ماھه تجاوز و اشغالگري امپريال

تا ختم عمليات توره بوره، كمتر  2001ھفت اكتوبر 
كساني از رھبران معروف القاعده در افغانستان كشته 

بنابرين به جرئت مي . شده و يا دستگير گرديده اند
توان گفت كه افسران و سربازان اشغالگر در افغانستان 

عده در اصل و عمال مصروف ضربه زدن مستقيم بر القا
ه در پاكستان بيشتر از پيش قتل رھبر القاعد. نبوده اند

روشن نشان مي دھد كه حضور دراز  واضح و بطور و
گر ـالـغـكريان متجاوز و اشـساله لش ده  دتـــم
افغانستان ربط چنداني به حادثه ي در ـتـسـيـالـريـپـام

و جنگيدن عليه سازمان رھبري  2001يازدھم سپتامبر 
رھبر چنين سازماني نداشته است، غير از كننده آن و 

آنكه به مثابه بھانه و روكشي براي تجاوز و اشغالگري 
  .        امپرياليستي مورد استفاده قرار گرفته است

اكنون پس از كشته شدن اسامه در پاكستان، ما مي 
مبارزه و مقاومت عليه اشغالگران و  -و بايد  -توانيم 

ش امپرياليست ھاي بطور مشخص مبارزه عليه تال
امريكايي براي استقرار دايمي نيروھاي اشغالگر شان 

حاال مي . در افغانستان را بيشتر از پيش گسترش دھيم
زمينه ھاي حمايت از اين مبارزه و  -و بايد  –تواند 

مقاومت عليه اشغالگران بطور كل بيشتر از پيش در 
سطح كشوري و بين المللي، منجمله در افكار عامه 

  .شور ھاي امپرياليستي، گسترش يابدك
مسلما كشته شدن اسامه مي تواند در اين حد يا آن حد 
باعث تضعيف القاعده در سطح جھاني و طالبان در 
افغانستان گردد و اين يعني تضعيف مقاومت ارتجاعي 

ما بايد . عليه امپرياليست ھاي امريكايي و متحدين شان
زمينه اي براي بكوشيم كه چنين امري را به مثابه 

گسترش و اعتالي اشكال گوناگون مبارزات مقاومت 
جويانه ملي، بر محور تدارك براي برپايي و پيشبرد 
جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي عليه اشغالگران و 

فقط در . دست نشاندگان شان مورد استفاده قرار دھيم
چنين صورتي خواھيم توانست با تاثير گزاري ھاي 

سليم طلبي ھاي ناشي از كشته شدن اسامه منفي بروز ت
در ميان طالبان، كه نمي تواند در اين حد يا در آن حد 
تبارزاتي نداشته باشد، در سطح كشوري، موفقانه 
مقابله كنيم و مقاومت عليه اشغالگران و رژيم دست 

  .نشانده را عميق تر، شگوفا تر و وسيع تر سازيم
  

  !مرگ بر اشغالگران امپرياليست و رژيم دست نشانده شان
  !به پيش در راه برپايي و پيشبرد جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي

  افغانستان) مائوئيست ( حزب كمونيست 
  ) 2011چھارم مي (  1390چھاردھم ثور 

***************************************************  

  طالبان خواھند جنگيد
  ؟پيوستبا اشغالگران و رژيم خواھند يا به پروسه آشتی و سازش 

اخيرا سفير جديد امريکا در افغانستان اعالم کرد که 
وی . طالبان در کنفرانس بن دوم شرکت نخواھند داشت

گفت که آنھا وقتی حق ورود به پروسه سياسی را 
ت که از جنگ دست بردارند، قانون اساسی خواھند داش

رژيم دست نشانده را بپذيرند و روابط شان با القاعده را 
حامد کرزی سردمدار رِژيم پوشالی قبال . قطع نمايند

گفته بود که طالبان فقط می توانند به عنوان بخشی از 
در ) رِژيم دست نشانده ( ھيئت نمايندگی افغانستان 
نمايند و در صورتی که آنھا کنفرانس بن دوم شرکت 

بصورت مستقل در کنفرانس شرکت نمايند، افغانستان 
. در آن شرکت نخواھد کرد) رِژيم دست نشانده ( 

سخنان سفير جديد امريکا در افغانستان مبنی بر عدم 
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شرکت طالبان در کنفرانس بن دوم به اين معنی است 
که طالبان نه بصورت مستقل در کنفرانس بن دوم 

ت خواھند کرد و نه ھم به مثابه بخشی از ھيئت شرک
به اين ترتيب روشن است که نه تالش . نمايندگی رژيم

با " آشتی و سازش " ھای رژيم دست نشانده برای 
طالبان به نتيجه ای رسيده است و نه ھم تالش ھای 

  . امپرياليست ھای امريکايی
مشکل در کجا است؟ چرا بيانيه ھا و تالش ھای عملی 

نی و مخفی چندين ساله رژيم دست نشانده و اربابان عل
آشتی و سازش با " اشغالگر امپرياليست شان برای 

، که جناح ھای طرفدار و مخالف با آن در "طالبان 
درون رژيم دست نشانده وقتا فوقتا قريب الوقوع می 
نمايانند، تا حال نتيجه ای در بر نداشته است؟ برای 

وال بايد موضوع را از دريافت جواب درست اين س
زمان شکلگيری طالبان، و حتی قبل از آن، تا حال 

  .پيگيری نمود
آبرومندانه " مذاکرات ژنيو برای زمينه سازی خروج 

قوای اشغالگر سوسيال امپرياليستی از افغانستان، " 
مذاکراتی بود که ميان دولت پاکستان و رژيم دست 

" ف نشانده نجيب صورت گرفت و جناح ھای مختل
اين بی وزنگی . در آن شرکت داده نشدند" مجاھدين 
از لحاظ خارجی، با دو عامل " مجاھدين " سياسی 

سياسی يعنی شکست تالش  –داخلی نيرومند نظامی 
ھای نظامی چند ساله آنھا برای سرنگونی سريع رژيم 

از افغانستان و توام و " شوروی " بعد از خروج قوای 
" اکثريت وسيع فرماندھان  موازی با آن، کشانده شدن

رژيم نجيب، " مشی مصالحه ملی " به سوی " جھادی 
  . توام گرديد

وضعيت افغانستان صرفا  1371چنانچه در اواسط سال 
از منظر موقعيت ھای سوق الجيشی رژيم نجيب از 
يکطرف و مقاومت ضد سوسيال امپرياليستی و ضد 

يگر رژيم دست نشانده سوسيال امپرياليست ھا، که د
بصورت عام و تام تحت رھبری جھادی ھای وابسته به 
امپرياليست ھای غربی و متحدين مرتجع آنھا در منطقه 
قرار گرفته بود، در داخل افغانستان مد نظر گرفته می 
شد، رژيم دست نشانده نجيب در پروسه سازش و تبانی 

خود تا حد زيادی در " مشی مصالحه ملی " مبتنی بر 
  . به نظر می رسيد حال کسب برتری

اما شکست وسيع بين المللی بلوک سوسيال 
امپرياليستی، فروپاشی پيمان وارسا و سرنگونی پيھم 
رژيم ھای وابسته به سوسيال امپرياليست ھا در کشور 
ھای اروپای شرقی، رژيم نجيب و نيروی سياسی 
محوری آن يعنی حزب دموکراتيک خلق و سپس حزب 

شده حزب دموکراتيک خلق  وطن را که صورت استحاله
بود، از درون بسوی فروپاشی و از ھم گسيختگی سوق 

با وجود اين، چنانچه به دنبال فروپاشی پيمان . می داد
وارسا و سرنگونی رژيم ھای وابسته به شوروی 
سوسيال امپرياليستی، رژيم گرباچوف ساقط نمی شد و 

خود فرو نمی پاشيد و تجزيه نمی گرديد، " شوروی " 
ين امکان وجود داشت که رژيم نجيب بر حال باقی ا

اش سرانجام نتيجه " مشی مصالحه ملی " بماند و 
با ساقط شدن . اما وضعيت بدينگونه پيش نرفت. بدھد

، ناقوس مرگ "شوروی " رژيم گرباچوف و فروپاشی 
سريع رژيم نجيب قويا به صدا در آمد و به سرعت 

  . متحقق گرديد
دای رويکار آمدنش در ـــتـاب دولت اسالمی از ھمان

 8، به دو بخش متخاصم و متصادم 1371ثور اوايل 
ثوری وابسته به امپرياليست ھای روسی و متحدين 

ثوری وابسته به  5منطقه يی شان از يکطرف و 
امپرياليست ھای غربی و متحدين منطقه يی شان از 

با گذشت بيشتر از دو سال . طرف ديگر، تقسيم گرديد
، در حاليکه جنگ چند ساله 1371ن فاجعه ثور از زما

ميان اين دو بخش از دولت اسالمی کم کم به نفع جناح 
مرتجعين وابسته به امپرياليست ھای روسی و متحدين 
منطقه يی شان تمام می شد و بخش طرف مقابل آن 

) شورای ھمآھنگی تحت رھبری حزب اسالمی گلبدين ( 
طالبان، در اواسط در حال شکست بود، تحريک اسالمی 

اين تحريک به سرعت در نقاط . ظھور کرد 1373سال 
مختلف کشور پيشرفت نمود و توانست دوسال بعد از 
تبارز جدی اوليه اش در شھرک سرحدی سپين بولدک، 
شھر کابل را از تصرف رژيم اسالمی تحت رھبری 
ربانی و مسعود بيرون آورد و تاسيس امارت اسالمی 

  .اعالم نمايدرا در افغانستان 
تحريک اسالمی طالبان، از لحاظ داخلی با انگيزه تزکيه 

تنظيم ھای " فسق و فجور" از " جنبش اسالمی " 
جھادی و تامين وحدت اين جنبش از طريق نابود سازی 
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تنظيم ھای جھادی متشتت ومتخاصم و مقابله با 
شوونيزم نوخاسته تاجيک در وجود دولت اسالمی تحت 

مسعود و گرد آوردن تمام مرتجعين  –رھبری ربانی 
پشتون زير چتر يک رھبری بخاطر احيای قدرت خدشه 
دار شده شوونيزم طبقات حاکمه مليت پشتون و از 
لحاظ خارجی در اثر پشتگرمی ھای دولت ھای 
ارتجاعی پاکستان، عربستان سعودی، کويت و امارات 
متحده عربی و حمايت ھای امپرياليست ھای انگليسی 

اما پس از . يکايی به وجود آمد و پيش رفتو امر
تصرف کابل و اعالم امارت اسالمی توسط طالبان، 
ھمسويی و ھمآھنگی مجموعه داخلی و خارجی مذکور 
. خدشه دار گرديد و پروسه فروپاشی آن شروع گرديد

جناح ھای ھواداران ظاھر شاه و بقيه متنفذين قومی 
ی و افغان پشتون، خلقی ھای تحت رھبری شاھنواز تن

ملتی ھا شروع به فاصله گرفتن از طالبان و امارت 
ترور پدر حامد کرزی در شھر . اسالمی اش نمودند

کويته توسط طالبان اين پروسه را بيشتر از پيش 
  .گسترده وعميق ساخت

ر، گرچه تحريک اسالمی طالبان از ـب ديگـانـاز ج
ابتدای ظھور خود، در پھلوی پشتگرمی ھای ان ـمـھ
لتی پاکستان، عربستان سعودی، کويت و امارات دو

متحده عربی و ھمچنان امريکا و انگليس، از حمايت 
غير " سياسی  –ھای گروه ھا و محافل مختلف مذھبی 

پاکستان و کشور ھای عربی، به شمول گروه " دولتی 
اما پس . سياسی مذھبی، برخوردار بود –ھای نظامی 

تاسيس امارت اسالمی از برگشت اسامه به افغانستان و 
توسط طالبان در کشور، سازماندھی و تمرکز القاعده و 

سياسی خارجی غير دولتی در  –ساير گروه ھای نظامی 
افغانستان و حمايت آنھا از امارت اسالمی طالبان 
گسترده و عميق گرديد و ھزاران نفر از جنگجويان آنھا 
 سنگر ھای جنگ برای امارت اسالمی را اشغال کردند

و به ھمان پيمانه از نقش سياسی در افغانستان 
  . برخوردار گرديدند

بعد از آنکه حمالتی توسط القاعده باالی اھداف 
امريکايی در شرق ميانه و تانزانيا صورت گرفت، درز 
ميان ولينعمت و دست پرورده ديروزی، که قبال در اثر 
مخالفت اسامه با حضور قوای امريکايی در عربستان 

شروع به نمودار شدن نموده بود، عميق و سعودی 

گسترده گرديد و برای اولين بار پايگاه ھای القاعده در 
شرق و جنوب شرق افغانستان، که در زمان اشغال 
افغانستان توسط سوسيال امپرياليست ھا به کمک 
امپرياليست ھای امريکايی و زير سرپرستی شخص 

ده مجاھدين اسامه ايجاد شده بود و سال ھا مورد استفا
جالل الدين حقانی و مولوی خالص در خوست و 
ننگرھار قرار داشت، مورد حمله راکت ھای دور برد 

ھدف اين حمله کشتن . کروز امريکايی قرار گرفت
اسامه اعالم گرديد ولی اين ھدف بر آورده نشد و 

  اسامه جان سالم بدر برد،  
پس از آن، امپرياليست ھای امريکايی مداوما در 

ستجوی بھانه برای حمله به افغانستان و اشغال اين ج
امروز ديگر کامال روشن است که قبل . کشور بوده اند

، امپرياليست ھای  2001سپتامبر  11از وقوع حادثه 
امريکايی در جستجوی راه ھايی برای حمله به 

اما آن حادثه، . افغانستان و اشغال اين کشور بوده اند
د و آنھا به سرعت برای بھانه خوبی بدست شان دا

حمله به اين کشور و اشغال آن دست بکار شدند و 
مھاجمين و . امارت اسالمی طالبان را سرنگون کردند

اشغالگران امپرياليست امريکايی و انگليسی نه تنھا 
را زير بال و پر شان گرفتند، " ائتالف شمال " بقايای 

بلکه شخصيت ھا و گروه ھای مرتجع پشتون ناراض 
ز امارت اسالمی طالبان را نيز مورد حمايت قرار دادند ا

" و توام با اشغال افغانستان ھمه آنھا را در چھارچوب 
بروکرات ھای دست يکجا با ، "رِژيم دست نشانده 

  . بخشيدند" قدرت " پرورده خود شان، 
کل تاريخ چند ھزار ساله اين مرز و بوم، شاھد گويای 

مداوما ناچار بوده اند  اين حقيقت است که مردمان ما
عليه مھاجمين و اشغالگران خارجی و نوکران بومی 

 –آنھا، با استفاده از ھر حربه و سالح ايدئولوژيک 
سياسی ممکن و ميسر و با پذيرش قربانی ھای 

آخرين پرده تا حال روی صحنه آمده . سھمگين بجنگند
از اين سناريوی مکرر تاريخی  يعنی تجاوز 

امريکايی و متحدين انگليسی و غير  امپرياليست ھای
انگليسی شان بر افغانستان و اشغال آن نيز نمی 

چيزی غير از نمونه ھای   - و نتوانست  - توانست 
مخالفت، مبارزه و مقاومت . تاريخی گذشته خود باشد

در اشکال گوناگون مسلحانه و غير مسلحانه عليه 
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به قوای اشغالگر و رژيم دست نشانده براه افتاد و 
  . يافترش ـــتـــــسـتدريج ولی پيوسته و مداوم گ

برخالف تصور و ذھنيتی که شخصيت ھا و نيروھای 
پرو امپرياليست درون و بيرون رژيم دست نشانده دامن 
می زنند، سر بلند کردن مخالفت، مبارزه و مقاومت 
عليه اشغالگران و رژيم دست نشانده و عمق و 

اشتباھات و کمبودات " گسترش روز افزون آن، نتيجه 
ثانويه اشغالگران و دست نشاندگان شان نيست، " 

بلکه نتيجه ناگزير حالت اشغال کشور و حاکميت 
به عبارت . پوشالی رژيم دست نشانده در آن است

قدرت ھای "  اشتباھات و کمبودات " ديگر، 
امپرياليستی اشغالگر و رژيم ارتجاعی دست نشانده که 

مخالفت، مبارزه و مقاومت عليه  باعث سر بلند کردن
آنھا گرديده و کماکان ميگردد، جزء خصايل ذاتی آنھا 

اشتباھات و " است و آنھا اصوال قادر نيستند اين 
نيروھای اشغالگر . را از خود بزدايند" کمبودات 

امپرياليست نمی توانند مثل نيروھای اشغالگر رفتار 
نند، عزت و نکنند، به قتل عام توده ھای مردم دست نز

حرمت شان را پامال نکنند و احساسات ملی آنھا عليه 
ھمچنان يک رژيم ارتجاعی دست . خود را بر نينگيزانند

نشانده نمی تواند سرکوبگر، دشمن توده ھا، تا مغز 
استخوان فاسد و در يک کالم سمبول زنده وطنفروشی 
و خيانت ملی نباشد و خصومت عميق ملی و طبقاتی 

 . ه خود را بر نينگيزاندتوده ھا علي
اما اجباری و ناگزير نبود که علمبردار اين مخالفت، 
مبارزه و مقاومت، طالبان يعنی آن نيرويی گردد که 
تولد آغازين و قدرت قبلی اش را مرھون پشتگرمی 
ھای متجاوزين و اشغالگران کنونی بود، امارت اسالمی 
اش در آزمون و امتحان اجتماعی کشور و مردمان 
کشور ناکام ثابت شده بود و به عقبماندگی و ارتجاعيت 
حيرت انگيز و تاسف باری مبتال بوده و کماکان مبتال 

  . ھست
ولی در نتيجه ضعف و ناتوانی مفرط جنبش انقالبی 

دموکراتيک در افغانستان، در  –کمونيستی و ملی 
شرايط اشغال کشور و حاکميت پوشالی رژيم دست 

ھای مقاومتخواه و رزمجو، نشانده، بود که توده 
بخصوص در ميان توده ھای ناراض پشتون، سنگر 
نبرد ملی مردمی و انقالبی عليه اشغالگران و رژيم 

دست نشانده نيافتند و به صفوف آماده طالبان پيوستند 
و باعث تقويت و گسترش روز افزون مقاومت جنگی 

طالبان گرچه از قدرت ساقط شده بودند . طالبان گرديدند
اما رھبری شان را حفظ کرده بودند و تا حد زيادی نيز 
نيروھا و امکانات نظامی باقی مانده از امارت اسالمی 

آنھا توانستند در زمان . کماکان در اختيار شان بود
مساعد مجددا از لحاظ نظامی و سياسی سر بلند نمايند 

  .موفق گردندو به جلب حمايت ھايی از خارج 
بعد از سقوط امارت اسالمی در نخستين سال ھای 

پروسه آشتی و سازش با " طالبان، پروسه ای بنام 
از سوی رژيم دست نشانده و اشغالگران " طالبان 

امپرياليست اصال در ميان نبود، بلکه تسليمی طالبان  
مطالبه می شد، آنھم در حاليکه رھبران شان در ليست 

شتن سياه گنجانده شده بودند و برای دستگيری و يا ک
چھره ھای برجسته آنھا جايزه ھای چندين ميليون 

اما پس از آنکه جنگ طالبان . دالری اعالم گرديده بود
پروسه " عليه اشغالگران و رژيم رو به گسترش نھاد، 

را علم کردند و از " آشتی و سازش با مخالفان مسلح 
. چند سال به اينطرف پيوسته برای آن تبليغ می کنند

جانبه  قيقت امر يک پروسه دواين پروسه در ح
وب و تطميع است و ھدف آن ھمانطوری که سفير ـسرک

جديد امريکا در افغانستان گفته است، دست کشيدن 
طالبان از جنگ، پذيرش قانون اساسی رژيم دست 
نشانده يعنی پذيرش اصولی نظام سياسی مورد خواست 
امپرياليست ھا در افغانستان و قطع رابطه با القاعده 

عنی چشم بستن از ديدگاه ھا و اھداف پان اسالميستی ي
ضد غربی و قطع عاليق با حاميان پان اسالميست 

  .خارجی شان است
پذيرش اين شرايط از طرف رھبری طالبان به معنی  

انتحار سياسی است و باعث تسليمی سياسی طالبان 
خواھد شد، تسليمی ای که می تواند به سرعت منجر به 

. حالل فزيکی تحريک طالبان گرددفروپاشی و اضم
طرح اين شروط توسط اشغالگران امريکايی و رژيم 
پوشالی، صرفا بصورت لفظی و در ظاھر با تسليمی بال 
قيد و شرط طالبان فرق دارد، ولی مضمون و ھدفش با 

اين شروط را بطور مشخص مورد . آن يکی است
  :ارزيابی قرار می دھيم
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امارت ( حاکميت طالبان قوای اشغالگر، قدرت و  :الف

را ساقط کردند و طالبان با علم کردن مقاومت ) اسالمی 
اسالمی عليه آنھا و تقبل تلفات سنگين مجددا تا حدی 

رھبری طالبان در شرايط حضور . سر و سامان يافتند
اين قوا در افغانستان، نمی تواند دست از جنگ بکشد، 

مرگ مگر اينکه فلسفه وجودی خود را نفی کند و 
مفاجات سياسی و حتی فزيکی خود و کل تحريک 

  .   طالبان را بپذيرد
از جانب ديگر، تا جائيکه روشن است اشغالگران 
امپرياليست امريکايی خواھان حضور نظامی و ايجاد 
پايگاه ھای نظامی استراتژيک دراز مدت در افغانستان 
ھستند و به ھيچوجه قصد ندارند نيروھای شان را 

آنھا که در جنگ . ور کامل عقب بکشندازينجا بط
افغانستان چند صد ميليارد دالر به مصرف رسانده اند و 
چند ھزار نفر تلفات داده اند، حاضر نيستند با عقب 
کشی کامل قوای اشغالگر شان از افغانستان، اينھمه 
مصارف و تلفات را باد ھوا بسازند، رژيم دست نشانده 

جه سازند و کل نقشه شان را با خطر سقوط حتمی موا
ھای استراتژيک و اھداف سلطه طلبانه شان در منطقه 

عقب کشی کامل قوای . را با شکست مواجه نمايند
اشغالگر امريکايی از افغانستان به مفھوم پذيرش 
صريح شکست کلی در جنگ افغانستان توسط 
امپرياليست ھای امريکايی است، در حاليکه آنھا نه از 

جھانی، منطقه يی و داخلی امريکا لحاظ شرايط عينی 
به چنين موقعيتی افتاده اند و نه از لحاظ ذھنی حاضر 

  . به پذيرش آن ھستند
دولت امريکا برای اوضاع داخلی، منطقه يی و جھانی 

يکم مثل اوضاع در ابتدای دھه دوم قرن بيست و 
" شوروی " دولت برای جھانی  داخلی، منطقه يی و

به ھمين سبب نه . بيستم نيست در ابتدای دھه دھم قرن
ی امريکايی در کار " پروستريکا " و " گالزنوست " 

است و نه ھم اوباما را می توان گرباچوف امريکايی 
  .     محسوب نمود

) جمھوری اسالمی افغانستان ( رژيم دست نشانده  :ب
رژيمی است که پس از سرنگون شدن امارت اسالمی 

اشغالگر امريکايی و  طالبان توسط قوت ھای مھاجم و
متحدين انگليسی شان و پادوان بومی آنھا شکل داده 
شد و در طی تقريبا يک دھه گذشته توسط اشغالگران 

پذيرش قانون . حفاظت شده و بال و پر يافته است
اساسی اين رژيم توسط طالبان به مفھوم پذيرش 
حقانيت سرنگون شدن امارت اسالمی شان و به مفھوم 

" جمھوری اسالمی " ت شکلدھی اين پذيرش حقاني
توسط اشغالگران است و اين نيز برای طالبان صرفا 

  .می تواند به مفھوم انتحار سياسی تلقی گردد
ديد و بينش امارتی طالبان نمی تواند پذيرای نورم ھای 

گردد و " ) دموکراسی اسالمی ( " جمھوری اسالمی 
که مبتنی نمی تواند قانون اساسی رژيم دست نشانده را 

در افغانستان " دموکراسی اسالمی " بر نورم ھای 
آنچه طالبان از لحاظ . است، مورد قبول قرار دھد

سياسی می خواھند، باز سازی نظام  -ايديولوژيک 
سياسی صدر اسالم يعنی نظام عھد  –ايديولِوژيک 

پيامبر اسالم و خلفای راشدين در شکل امارتی سنتی 
سياسی  –مبنای ايديولوژيک  اما آن. افغانستانی است

ای که رژيم دست نشانده و قانون اساسی اش روی آن 
بنا يافته است، التقاط ميان ارزش ھای اسالمی و 
ليبراليزم و نيوليبراليزم غربی است يعنی مدرنيزه کردن 
يا پست مدرنيزه کردن اسالم و به عبارت ديگر اسالمی 

  . ساختن مدرنيزم يا پست مدرنيزم غربی
ابرين، پذيرش قانون اساسی رژيم دست نشانده بن

سياسی به مفھوم  –طالبان از لحاظ ايديولوژيک ط ـتوس
نفی خط فکری و سياسی تحريک شان و به مفھوم 

سياسی  –پذيرش کامل شکست از لحاظ ايديولوژيک 
اينچنين موقعيتی نه از لحاظ عينی وجود دارد و . است

  . نه ھم از لحاظ ذھنی
رماندھان طالبان در موقعيت فرماندھان بر عالوه، ف
رژيم نجيب قرار " مشی مصالحه ملی " جھادی زمان 

مشی مصالحه " ندارند که بتوانند ھر کدام جداگانه به 
رژيم کرزی بپيوندند و در عين حال بتوانند نقش " ملی 

تشکيالت . فرماندھی شان در ميان طالبان را حفظ نمايند
بان عليرغم پراگندگی گروه سياسی امارتی طال –نظامی 

امير المومنين " ھا و صفوف خود در نھايت در وجود 
مال عمر متمرکز می گردد و ھر فرد و گروپی که از " 

ببرد، نقش خود را در تحريک " مرکز ثقل " اين 
  .طالبان از دست می دھد

از طرف ديگر روشن است که رِژيم دست نشانده در 
اقعی و ساختگی ای که افغانستان با تمام بحرانات و
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دامنگيرش ھست، نه از لحاظ داخلی در موقعيت مشابه 
به موقعيت رژيم نجيب در اواخر دھه نھم قرن گذشته 
قرار دارد و نه ھم از لحاظ خارجی يعنی اوضاع و 

بنابرين در معرض . احوال حاميان خارجی اش
  . سرنگونی فوری قرار ندارد

ی ـــروپاشــت فـالان نيز در حـالبـاما در عين حال ط
قدرت سياسی امارت اسالمی، در سال . ندارندرار ـق

 52به زور راکت ھای کروز و طيارات بی   2001
امريکايی سرنگون گرديد و تا دو سه سال ديگر کل 
. تحريک طالبان فروپاشيده و نابود شده تصور می شد

اما اينک طالبانيزم به يک مفکوره دارای نفوذ وسيع 
تان و پاکستان تبديل شده است و به نظر می در افغانس

رسد که جنبش ھای جنگجوی اسالمی کشور ھای 
حضور . آسيای ميانه نيز در حال طالبانی شدن ھستند

ده ساله قوت ھای امپرياليستی امريکايی و غير 
امريکايی در افغانستان بعد از سرنگونی امارت اسالمی 

نابودی طالبان طالبان و اشغال کشور، نه تنھا قادر به 
در افغانستان نگرديده است بلکه باعث گسترش روز 

سياسی و  –افزون طالبانيزم از لحاظ ايديولوژيک 
کشته شدن . نظامی در سطح کل منطقه نيز گرديده است

اسامه يک خطر جدی بروز تسليم طلبی در صفوف 
اما اکنون به نظر می رسد که . طالبان به وجود آورد

  .     عمدتا دفع کرده اند آنھا اين خطر را 
در چنين موقعيتی، پذيرش قانون اساسی ای که مکررا 
توسط خود رژيم دست نشانده نقض می شود، از طرف 
طالبان کار ابلھانه ای خواھد بود، ھمانطوری که طرح 
آن به عنوان يک شرط از طرف اشغالگران امريکايی و 

  .شدرژيم دست نشانده نيز ياوه گويی ای بيش نمی با

، امپرياليست 2001بعد از حادثه يازده سپتامبر   :ج

امريکايی در حاليکه به سرعت برای حمله به ھای 
افغانستان آمادگی می گرفتند، از امارت اسالمی طالبان 

امارت . خواستند که اسامه را به آنھا تسليم نمايد
اسالمی طالبان و در راس آن مال عمر اين خواست را 

  : مال عمر اعالم کرد که رد کردند و شخص
غيرت اسالمی و مھمان نوازی افغانی به ما اجازه « 

دھد که يک مسلمان مھمان خود را به دشمنان غير نمی 
  » .مسلمانش تسليم نماييم

وی در ھمان وقت در جواب به اين سوال که در آن 
صورت امريکا حتما به افغانستان حمله می کند و 

  :ی برد، گفته بود کهامارت اسالمی را از بين م
  ». اگر رضای خدا ھمين باشد، می پذيريم«  

البته واقعا مسئله اين نبود که اگر امارت اسالمی 
طالبان، اسامه را به امپرياليست ھای امريکايی تحويل 
می داد، آنھا به افغانستان حمله نمی کردند و امارت 

در واقع امريکايی . اسالمی طالبان ھم سرنگون نمی شد
ا، مال عمر و سيستم اعتقادی و فکری او را می ھ

شناختند و ھيچ انتظاری از بابت تسليم دھی اسامه از 
آنھا صرفا اين موضوع را بھانه . طرف طالبان نداشتند

گرفتند تا تھاجم شان بر افغانستان را عادالنه جلوه 
  . دھند

بر سر عدم تسليم  2001در ھر حال، مال عمر در سال 
دولت امريکا، که اگر اتفاق می افتاد  دھی اسامه به

منجر به قطع رابطه ميان طالبان و القاعده می گرديد، 
حاضر شد خطر حمله امريکا بر افغانستان و سرنگونی 

از آن زمان تا حال پيوند ھای . امارت اسالمی را بپذيرد
 –اعتقادی و سياسی و در عين حال امکاناتی 

پيوسته رو به  لوجيستيکی ميان طالبان و القاعده
  .  افزايش بوده و از ھر لحاظ عمق و گسترش يافته است

به ويژه اکنون که اسامه توسط امريکايی ھا به قتل 
رسيده و برای کل جنبش پان اسالميستی مخالف 

" شھيد اکبر " امريکا، به شمول طالبان، به مقام يک 
صعود " اسالميزم پيکارجو " و يک سمبول جھانی 

اجبار اعتقادی و سياسی به مراتب  کرده است، يک
غيرت اسالمی و مھمان نوازی « نيرومند تر از 

، مال عمر و سائر رھبران و 2001سال » .. افغانی 
طالبان را، در رابطه به ادامه پيوند " مومن " صفوف 

آنھا نمی توانند از . با القاعده، در خود پيچانده است
اسی بيرون دايره نيرومند اين اجبار اعتقادی و سي

شوند، مگر اينکه قصد خود کشی اعتقادی و سياسی 
  .داشته باشند

تسليم ندادن اسامه به دولت امريکا توسط طالبان در 
غيرت " اين . يک جنبه ديگر نيز داشت 2001سال 

طالبانی به مفھوم "  اسالمی و مھمان نوازی افغانی 
پذيرش خطر قطع حمايت ھای دولتی پاکستان، 

دی، کويت و امارات متحده عربی از عربستان سعو
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به . امارت اسالمی نيز بود، خطری که به وقوع پيوست
عبارت ديگر طالبان و در راس آنھا مال عمر نه تنھا 
بخاطر حفظ و ادامه پيوند با القاعده و اسامه، خطر 
دشمنی حاميان امپرياليست امريکايی و انگليسی قبلی 

ند که حمايت ھای شان را بجان خريدند، بلکه حاضر شد
رسمی دولت ھای اسالمی پاکستان، عربستان سعودی، 
کويت و امارات متحده عربی را نيز درين راه قربانی 

  . نمايند
" غيرت اسالمی و مھمان نوازی " البته مسلم است که 
، يک موضوع صرفا اعتقادی 2001مال عمر در سال 

اسالمی و يک خصيصه خشک و خالی افغانی نبود، 
از يک عينيت نيرومند در ميدان جنگ و عرصه بلکه 

در آن وقت چندين ھزار از . سياسی نيز برخوردار بود
مجاھدين مسلمان خارجی در سنگر ھای جنگ 
افغانستان به نفع امارت اسالمی می جنگيدند و قاطعانه 

به عبارت ديگر اين نيروھا نه تنھا از . ھم می جنگيدند
ه از کيفيت جنگی لحاظ کميت قابل توجه بودند بلک

اين مجاھدين مسلمان يا . بااليی نيز برخوردار بودند
راسا به القاعده تعلق داشتند و يا ھم در اين سطح يا آن 

به . سطح توسط القاعده تنظيم و تجھيز می شدند
عبارت ديگر جنگ امارت اسالمی در افغانستان صرفا 
جنگ طالبانی نبود، بلکه جنگ پان اسالميستی و 

ه يی نيز بود و از اين جنبه نيروی محوری قدرت القاعد
امارت اسالمی طالبان را صرفا نظاميان طالب 
افغانستانی تشکيل نمی داد، بلکه مجاھدين مسلمان 
القاعده يی و غير القاعده يی خارجی نيز بخش مھمی 

  .از اين نيروی محوری بود
ھم اکنون نيز مجاھدين مسلمان خارجی بخش مھمی از 

مقاومت جنگی اسالميستی را در افغانستان نيروھای 
تعداد زيادی از آنھا پاکستانی اند و به . تشکيل می دھند

تحريک اسالمی طالبان پاکستانی و سائر گروه ھای 
مجاھدين . اسالميست مقاومتجوی پاکستانی تعلق دارند

مربوط به گروه ھای اسالميست کشور ھای آسيای 
ترکمنستان و ازبکستان، تاجيکيستان، ( ميانه 

بخش مھم ديگری از اين نيروھا را ) قرغزستان 
تشکيل می دھند که به ويژه کم و بيش در  سمت شمال 
فعال شده اند و تا حد معينی محدوديت مليتی مقاومت 

. اندجنگی اسالمی تحت رھبری طالبان را رفع کرده 

جنگجويان اسالمی چچينی روسيه و اويغوری چين را 
  .مجموعه عالوه کرد نيز بايد بر اين

در حال حاضر شموليت مجاھدين اسالمی عرب تبار 
القاعده يی در مقاومت جنگی اسالمی افغانستان از 

البته دليل آن . لحاظ کميتی بسيار محدود و معدود است
 2001ضعف و ناتوانی عمومی القاعده نسبت به سال 

نيست، بلکه اين است که فعاليت ھای جنگی القاعده در 
ھای عربی آسيايی و افريقايی گسترش يافته و  کشور

ھم اکنون . بعضا وسيع و توده يی نيز گرديده است
القاعده در کشور ھای يمن، سوماليه، عراق، سعودی 
و الجزاير آشکارا در حال جنگ است و در کشور ھای 
سوريه و ليبيا نيز پوششی می جنگد و در ساير کشور 

به عبارت ديگر ھم  .ھای عربی نيز فعاليت ھايی دارد
اکنون پان اسالميزم پيکارجو، دارای دو ساحه بزرگ 

  :فعاليت است
پاکستان، ھند و کشمير، ساحه افغانستان،  - 1

چچين و  ،تاجيکستان، ترکستان شوروی سابق
  .ترکستان چين

کشور ھای عربی شرق ميانه، شمال افريقا و  - 2
 .شاخ افريقا

افغانستانی ( نيروی عمده در ساحه شماره اول، طالبان 
ھستند، در حاليکه نيروی عمده در ساحه ) و پاکستانی 

شماره دوم القاعده محسوب می گردد و نيروھای 
 . ديگری مثل الشباب سوماليه در پيوند با آن قرار دارد

به اين ترتيب تقابل تجاوزکارانه و اشغالگرانه 
امپرياليست ھای امريکايی با پان اسالميزم القاعده يی 

نی در افغانستان و عراق نه تنھا باعث ضعف و طالبا –
ناتوانی عمومی پان اسالميزم پيکارجو نگرديده، بلکه 

ھم اکنون، . باعث تقويت و گسترش آن نيز شده است
حتی بعد از کشته شدن اسامه، القاعده نسبت به سال 

به مراتب قوی تر و نيرومند تر است و طالبان و  2001
رابطه شان را با القاعده قطع مال عمر دليلی ندارند که 

طالبانيزم يک پای پان اسالميزم پيکار جو است . نمايند
و بدون پيوند با پای ديگر پان اسالميزم پيکار جو يعنی 

متحقق . القاعده، يک تصور بی معنی و بی مفھوم است
شدن اين تصور ھيچ مفھوم ديگری جز نابودی 

  .طالبانيزم نمی تواند داشته باشد
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ترکيب پايه ھای اجتماعی و نيروھای جنگی  وضعيت و
مقاومت مھر خورده بنام طالبان ھمه يکرنگ و يک 

در واقع بخش عمده اين پايه ھا و نيروھا . سطح نيستند
اينھا کسانی اند که بنا . طالبان مکتبی و تئوريک نيستند

به داليل مختلف از اشغالگران و رژيم به شدت ناراض 
ن در مقاومت عليه آنھا نفرت ھستند و انگيزه اصلی شا

اين قبيل افراد و . عميقی است که نسبت به آنھا دارند
اشخاص در اصل متکی به روحيه مقاومتی سنتی 

حيه ای که مرکب از چھار عنصر افغانستانی ھستند، رو
سنت ، خونخواھی، ز خارجیستيزه گری با متجاو

  . است قومی و مليتی -پراگندگی قبيله يی و  پرستی
طالبان مکتبی و تئوريک، ھمان  ريت و صفوفرھب

طوری که ناگزير اند، و به تدريج بيشتر و بيشتر ناگزير 
می شوند، در بيانيه ھا و عملکرد ھای روزمره شان 

سنتی را در نظر بگيرند، در برخورد  –اين روحيه ملی 
با پروسه سازش و تبانی مطرح شده توسط اشغالگران 

اين صفوف توده . ای دارندو رژيم نيز چنين ناگزيری 
يی که ده ھا برابر طالبان مکتبی و تئوريک گسترده و 
وسيع است، بخاطر مقاومت و مبارزه عليه اشغالگران 

چنانچه پای . و رژيم تحت بيرق طالبان قرار گرفته اند
سازش و مصالحه ميان طالبان و اشغالگران و رژيم در 

طالبان بيرون ميان باشد، اين قبيل افراد از زير بيرق 
می روند و در صورتی که از روی ناگزيری تن به 
تسليم دھند، عمدتا خود مستقيما دست به اين کار 
خواھند زد و نه اينکه از طريق رھبری طالبان تسليم 

بنابرين پيشرفت پروسه سازش و تبانی آغاز . شوند
شده توسط اشغالگران و رژيم از يکجانب به مفھوم 

زون روابط توده يی طالبان از زير بيرون رفتن روز اف
بيرق آنھا و از جانب ديگر به مفھوم جذب شدن روز 

در . افزون مستقيم آنھا توسط رِژيم و اشغالگران است
واقع تالش اشغالگران و رژيم برای جذب پايه ھای 
توده يی طالبان، محور اصلی پروسه آغاز شده توسط 

طالبان به اين بنابرين تن دادن . آنان را تشکيل می دھد
پروسه به مفھوم از دست دادن روابط توده يی کنونی و 
محدود شدن به حلقات معدود و محدود مال ھا و طالب 

اگر آنھا به چنين وضعی بيفتند، نه . مدارس دينی است
قادر به پيشبرد جنگ خواھند بود و نه ھم قادر به 

  .پيشبرد سياست غير جنگی

ناح ھای نسبتا يک موضوع مھم ديگر، موجوديت ج
نيرومند جنگ ساالران مخالف طالبان در درون رژيم و 

اينھا عبارت . يا در صف اپوزيسيون قانونی رژيم است
جمعيت اسالمی افغانستان، ائتالف تغيير و اميد، : اند از

حزب وحدت اسالمی افغانستان، حزب وحدت اسالمی 
مردم افغانستان، حرکت اسالمی افغانستان و جنبش ملی 

ھمه اينھا در جبھه جنگ مخالف با . سالمی افغانستانا
طالبان و امارت اسالمی طالبان قرار داشته اند و پس از 
تھاجم نيروھای امريکايی و انگليسی به افغانستان در 
نقش قوای زمينی خدمتگار به مھاجمين، نقش بزرگی 
. در سرنگونی امارت اسالمی طالبان بر عھده داشته اند

روھای جنگساالر عمدتا غير پشتون ھستند ھمه اينھا ني
و از زاويه ضديت ھای ارتجاعی مليتی نيز عليه طالبان 
. عمدتا پشتون و شوونيزم آنھا، خصومت می ورزند

طالبان بخوبی می دانند که اين نيروھا به شدت می 
کوشند که حتی سران تسليم شده آنھا را به موقعيت 

در خوان يغمای ھای مھم در درون رژيم راه ندھند و 
" جمھوری اسال می افغانستان " گسترده شده بنام 

به ھمين جھت موقعيکه ربانی به . شريک نسازند
عنوان رئيس جرگه مشورتی صلح و سپس رئيس 
شورای عالی صلح رژيم انتخاب گرديد، طالبان صريحا 
اين انتخاب انتصابی را يک اقدام آشکار ضد صلح و 

تفسير کرده و سران يک اعالم روشن ادامه جنگ 
شورای عالی صلح رِژيم و در راس آنھا ربانی را به 

  . مثابه اھداف نظامی نشانی کردند
وان را ـنـوال مطرح شده در عـوان سـی تـپس م
طالبان اگر بخواھند و بتوانند : ه جواب دادـونـاينگ

طالبان باقی بمانند، به جنگ ادامه خواھند داد تا در 
پروسه جنگی چندين ساله يا از ميدان جنگ و در يک 

پروسه " بين بروند و يا پيروز شوند؛ در غير آن به 
مطرح شده از سوی اشغالگران و " آشتی و سازش 

رژيم پوشالی خواھند پيوست و تسليم خواھند شد و 
راه ديگری بصورت سازش و . سپس فرو خواھند پاشيد

 قراين قويا. تبانی نيمه نيمه برای آنھا وجود ندارد
نشان می دھد که طالبان راه اول را برگزيده اند و به 

  .جنگ ادامه خواھند داد
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سامايی ھا عليه اشغالگران و رژيم پس از ده " موضعگيری " 
  سال تسليم طلبی، در دو گروپ منشعب از ھم

سال جاری خورشيدی، دو سند  در ماه ثور و جوزای
منتشر  )ساما ( بنام سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

اعالميه سازمان آزاديبخش " سند اول : گرديده است
باز " تحت عنوان ) " ادامه دھندگان ( مردم افغانستان 

است " ھم پويندگان و ادامه دھندگان در امتداد زمان 
به نشر " افغانستان آزاد " که در سايت انترنيتی 

ندای " سند دوم شماره اول دوره پنجم . رسيده است
دموکراتيک  –نشريه ملی " که بنام  است" آزادی 

منتشر گرديده " سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 
" توسط به اصطالح مرکزيت " ندای آزادی . " است

که در ماه دلو سال گذشته يکجا با افراد ديگری " ساما 
ای داشته، منتشر گرديده است، در حاليکه " جرگه " 

رنده موضعگيری در بر  گي" ادامه دھندگان " اعالميه 
ھای کنفرانس ماه جوزای سال جاری است که توسط 

" کنفرانس احياء و تداوم " برگذار کنندگانش بنام 
  . خوانده شده است

، به اصطالح بی "ساما " با انتشار اين دو سند بنام 
پايان " ساما " زبانی و سکوت بيست و چند ساله 

ھا در يافت و پس از يک دھه تسليم طلبی ھای سامايی 
قبال اشغالگران و رژيم دست نشانده، که ھنوز ھم 
ادامه دارد، به نحوی و به سبک سامايی عليه 
اشغالگران و رژيم دست نشانده موضعگيری گرديده 

بنابرين جا دارد که ھر دو سند را مختصرا مورد . است
  .دقت و ارزيابی قرار دھيم

 درينجا نه فرصت و جايی برای بررسی تمامی مندرجات
شماره اول دوره پنجم ندای آزادی وجود دارد و نه 

لذا صرفا سرمقاله . لزومی برای اين کار ديده می شود
در ھمان اولين . نشريه را مورد دقت قرار می دھيم

  :سطر سر مقاله صريحا اعتراف می گردد که
دو دھه و اندی است که سازمان آزاديبخش مردم « 

  ».بردی زبانی بسر ميدر تاريکی و ب) ا سام( افغانستان 
د ساله را به دو ـــنـت و چـــسر مقاله اين مدت بيس

تقسيم می نمايد و داليل اين بسر بردن در تاريکی دوره 

را در ھر دوره به ترتيب ذيل " ساما " و بی زبانی 
  :بيان می نمايد

 1369دوره اول از زمان جانباختن قيوم رھبر در سال 
ی به رھبری امپرياليست ھای پرياليستماوز اتا زمان تج

امريکايی بر افغانستان و اشغال کشور را در بر می 
درين دوره به قول سرمقاله، در اثر جنگ ھای . گيرد

  :داخلی و مھاجرت ھا
نه کسی را فرصت نوشتن بود و نه ھم فردی را «  

ھوس خواندن و احيانا اگر اين دو امکان ميسر می بود 
" ندای آزادی " چون برای چاپ و پخش نشريه ای 

امکان مادی و زمينه تخنيکی چاپ و نشر در دسترس 
  ». قرار نداشت

دوره دوم از زمان تجاوز امپرياليستی به سردمداری 
امپرياليست ھای امريکايی بر افغانستان و اشغال کشور 

تا جوزای سال جاری را در بر  1380در ميزان سال 
دليل " ادی ندای آز" درين دوره سرمقاله . می گيرد

از انتشار " ندای آزادی " ديگری را برای بازماندن 
مطرح می نمايد و اين دليل را تحت عنوان مستقل ذيل 

  :بيان می نمايد
جدل ھای فکری زاده اوضاع جھانی که در باز ماندن « 

  » موثر افتاد " ندای آزادی " از نشر 
  :و سپس اينگونه توضيح می دھد

ريبان عده ای از ماھا را ھم بحث و جدل دموکراسی گ« 
ال دوام ــده س... به گونه ای گرفت که جدل بر سر آن 

  . ردــــک
ھمين جدل فکری باعث گرديد که در ده سال اخير 

در رابطه به ادعای ... نشريه ندای آزادی منتشر نگردد
گسترش  دموکراسی اين فکر دامن زده شد که در اين 

نيادگرايی در تضاد مقطع زمانی سرمايداری گويا با ب
آشتی ناپذير قرار گرفته و برای حل آن سرمايداری تا 
سرحد نابودی بنياد گرايی در افغانستان و جھان جلو 

اميد کاذب مبارزه با فئوداليزم و بنياد گرايی .... می رود
تنھا روشنفکران افغانی و ايرانی را به سراب 

  »  . دموکراسی نمی کشيد
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تا سال  1369، از سال بر خالف ادعای سرمقاله
از نشر باز نماند و " ندای آزادی " ، صرفا 1380

سامايی ھا صرفا در تاريکی و بی زبانی بسر نبردند، 
بعد . بلکه وسيعا به فرار طلبی و تسليم طلبی رو آوردند

، معاون اول منشی عمومی "رھبر " از جانباختن قيوم 
که  "ساما " کميته مرکزی منتخب کنفرانس سرتاسری 

يگانه فرد باقيمانده از کميته مرکزی منتخب کنفرانس 
در پھلوی قيوم رھبر بود، " ساما " سرتاسری 

  : بالفاصله اعالم کرد که
يک پير و مرشد مذھبی است و مريدان " رھبر " « 

نيز به ھيچوجه يک سازمان " ساما " بسياری دارد و 
  ». کمونيستی نيست، بلکه يک سازمان ملی است

د بجای اينکه برای جمع و جور کردن صفوف اين فر
سازمان تحت رھبری اش بعد از قيوم رھبر تالش و 
مبارزه نمايد، راه پناھنده شدن به غرب را در پيش 
گرفت و به معاون دوم منشی عمومی کميته مرکزی 

که چند سال قبل " ساما " منتخب کنفرانس سرتاسری
کالت و به بھانه مش" رھبر " از جانباختن قيوم 

  .     خانوادگی به غرب عقب کشيده بود، پيوست
فرو " ساما " در چنين حالتی که کل شيرازه تشکيالتی 

پاشيده بود، ھر کسی که توانست خود را به غرب 
رساند و سائرين در شھر ھای ديگر پاکستان غير از 
پشاور و ھمچنان ايران پراگنده شدند و عده ای ھم به 

مدتی پس از اين ھزيمت  .داخل افغانستان آمدند
توسط آنانی که به داخل افغانستان آمده بودند  ،ھمگانی

" و يا در ايران و پاکستان بسر می بردند، سندی بنام 
در حمايت از طرح صلح " جبھه متحد ملی افغانستان 

ملل متحد و تشکيل لويه جرگه منتشر گرديد که در 
ماره موقعش بنام يک سند تسليم طلبانه در يکی از ش
  .  ھای دوره دوم شعله جاويد مورد نقد قرار گرفت

جمع کثيری از کادر ھا  1371ثور  8اما پس از فاجعه 
که در بيرون از مرز ھای " ساما " و فعالين سابق 

افغانستان بسر می بردند به داخل کشور بر گشتند و 
غالبا در ارتباط با شورای نظار و احمد شاه مسعود 

نفر در حادثه  31يان اين مجموعه، از م. قرار گرفتند
 1372سقوط طياره بر فراز تنگی تاشقرغان در ثور 

اينھا که از طريق روابط غند سنگين در . قتل عام شدند
ارتباط با شورای نظار قرار گرفته بودند، می خواستند 

به بھانه شرکت در سالگره جنبش ملی اسالمی رشيد 
با دوستم و  دوستم به مزار بروند و روابط شان را
در ميان اينھا . جنبش ملی اسالمی اش محکم سازند

چھره ھای مھم سامايی از قبيل سخی تسليم طلب، 
. حاجی يارمحمد کلکانی و نيزک ھراتی قرار داشتند

بقايای اين سامايی ھای مرتبط به شورای نظار بعد از 
. آن حادثه نيز در خدمت شورای نظار قرار داشتند

به يکی از چھره ھای معروف ھمين درينجا کافی است 
او در جريان جنگ ھای داخلی ميان . بقايا اشاره کنيم

جھادی ھا، بين شورای نظار و حزب وحدت اسالمی 
مزاری ميانجی بود و يک فرد با نفوذ در شورای نظار 

  . محسوب می گرديد
نه کسی « سال،  12در طول تقريبا " ساما " وقتی در 

ه ھم فردی را ھوس خواندن را فرصت نوشتن بود و ن
و احيانا اگر اين دو امکان ميسر می بود برای چاپ و 

امکان مادی و " ندای آزادی " پخش نشريه ای چون 
، »زمينه تخنيکی چاپ و نشر در دسترس قرار نداشت 

" ساما " پس در حقيقت امر سازمان سياسی ای بنام 
اصال موجوديت نداشته است، بلکه آنچه موجوديت 

" ساما " ته است، افراد پراگنده سابقا منسوب به داش
بوده اند که سر شناسان آنھا ھم اکثرا در کارھا و 
فعاليت ھای تسليم طلبانه ذکر شده در فوق تا گلو غرق 

ندای آزادی " سال،  12در واقع در طول اين . بوده اند
بخاطری از نشر باز ماند که در واقع يک تشکل " 

نشر آن در داخل کشور و  سياسی ولو کوچک برای
  . حتی در غرب وجود نداشته است

در طول ده سال گذشته نيز سامايی ھا صرفا در بی 
" ادامه دھندگان " آنچه اعالميه . زبانی بسر نبرده اند

  :درينمورد می گويد، خود به خوبی گويا است
می ) ساما ( در سازمان آزاديبخش مردم افغانستان « 

. از سر به فساد و نابودی بکشاند رفت تا اين خطر آنرا
اين بار بقايای مرکزيت غير قانونی که مدتھاست از 
نظر تشکيالتی بی صالحيت شده اند، دامن شان را تا 

تچ " توانستند آلوده ساختند و با سفسطه تئوری 
امپرياليسم و فئوداليسم و عمده ساختن دموکراسی در 

ف چپ و رقابت با گروه ھای منحر" شرايط اشغال 
به گنداب تسليم " مدالگير " و " ان جی او باز " نمای 

طلبی ملی و طبقاتی در غلطيدند؛ و در جرگه ماه دلو 



  ) 2011سپتامبر (  1390سنبله                    سوم هدور                         و پنجم  بيستشماره 
 

28 
 

خود، که خالف تمام موازين تشکيالتی پذيرفته  1389
و در غياب نمايندگان فکری سازمان، به " ساما " 

رسم جرگه ھای حاکميت مستعمراتی و احزاب ارتجاعی 
ای از عناصر فاقد صالحيت داير شده ، با حضور عده 

بود، صف خود را از صف ساما و شھدايش و از تاريخ 
  » . و ايدئولوِژی سازمان جدا کردند

صرفا در حال فساد و نابودی از سر " ساما " ازينقرار 
ادامه " قرار نداشته است، بلکه اين سر که اعالميه 

" نی بقايای مرکزيت غير قانو" از آن بنام " دھندگان 
تا توانستند دامن شان را آلوده ساختند، « ياد می نمايد، 

" مدالگيری " و " ان جی او بازی " در رقابت ھای 
غرق شدند و به گنداب تسليم طلبی ملی و طبقاتی در 

تا آن حدی که تسليم طلبی شان را رسما » . غلطيدند
درينمورد فقط کافی است به ايجاد دو . تئوريزه کردند

نی راجستر شده در وزارت عدليه رِژيم توسط حزب قانو
آنھا برای شرکت در بازی ھای سياسی طراحی شده 
توسط اشغالگران و شرکت در انتخابات ھای پارلمانی 

دفاتر اين احزاب موقعی که دم و . رژيم اشاره نمائيم
دودی داشتند، مراکز تجمع سازمانی و توده يی اين 

فعال . شدند محسوب می" گنداب " غرق شدگان در 
بازار اين دفاتر بی رونق شده و بعضا حتی تعطيل شده 

از " ادامه دھندگان " به ھمين جھت است که حاال . اند
ساما " حرف می زنند، يعنی " ساما " احياء و تداوم 

به چيزی بدل شده است که بايد سر از نو زنده شود " 
  .  و تداوم يابد

 –ظ ايديولوژيک در اين بھانه تراشی ھا آنچه از لحا
 -سياسی جالب است، برداشت تسليم طلبانه و بورژوا

از دموکراسی " بقايای مرکزيت ساما " دموکراتيک 
اگر اشغالگران امپرياليست بخواھند و بتوانند . است

برای نابودی بنيادگرايی تا آخر جلو بروند و يک 
بورژواکمپرادوری غير بنياد گرا،  - دموکراسی فئودال 

راسی ھند، به وجود بياورند، نبايد عليه مثل دموک
اشغالگران مبارزه کرد و به استقبال دموکراسی 
آنچنانی شان سر از پا نشناخت؟ ھم اکنون اشغالگران 
امپرياليست، دموکراسی نوع ويژه شان يعنی 
دموکراسی اسالمی يا جمھوری اسالمی را در 

 –اين دموکراسی فئودال . افغانستان به وجود آورده اند
بورژوا کمپرادوری ھر چيزی که باشد و ھر شکلی که 

داشته باشد، يک رژيم دست نشانده و پوشالی ساخته 
شده توسط اشغالگران امپرياليست و متشکل از خائنين 

ه آنھا، جزء ملی است و مبارزه و مقاومت ملی علي
بر عالوه اين دموکراسی . الفبای مبارزه انقالبی است

ھرچه باشد، دموکراسی برای فئودال ھا و 
در اين دموکراسی حتی منافع . بورژواکمپرادور ھا است

بورژوازی متوسط و خرده بورژوازی اساسا نمی تواند 
بر آورده شود، چه رسد به منافع اساسی دھقانان و 

و سازمان و حزب مدعی انقالب  ھر تشکل. کارگران
دموکراتيک و انقالب سوسياليستی در افغانستان  –ملی 

بايد برای دموکراسی نوين يعنی دموکراسی توده يی 
تحت رھبری پرولتاريا مبارزه نمايد نه برای دموکراسی 

دموکراسی مفھوم طبقاتی دارد و . به مفھوم عام کلمه
ند وجود داشته دموکراسی ماوراء طبقاتی اصال نمی توا

  .باشد
جدل ھای " دليل سر مقاله برای طوالنی شدن ده ساله 

، در شرايط "ساما " در " فکری بر سر دموکراسی 
اشغال افغانستان و حاکميت پوشالی رژيم دست نشانده 
در کشور و ضرورت اضطراری پيشبرد مبارزه و 
مقاومت عليه  اشغالگران و رژيم، يک ياوه گويی بی 

يک سفسطه گويی آشکار تسليم طلبانه  سر و ته و
  :       به جمالت ذيل از اين سرمقاله توجه کنيم. است

البته که در ذھن بسياری از خوانندگان اين سوال « 
مطرح می گردد که چرا ده سال جدل و انتظار؟ در پاسخ 
به عرض می رسانيم که يک فرد سامايی پيرو خط 

سازمانی معتقد مجيد و رھبر به مبارزه اصولی درون 
است و تا آن زمان به مبارزه درونی ادامه می دھد که 
يا خود قانع گردد و يا کسی و کسانی را که به انحراف 

برای کوبيدن اين راه ھرگز به . رفته اند قانع سازد
به ھمين لحاظ ھر . انشعاب و چند دستگی تن نمی دھد

گونه انشعاب را زير ھر عذر و بھانه که باشد محکوم 
می کند و آن را انحراف از اصول و پرنسيپ يک 
سازمان پيشرو و زاده بی حوصلگی و تکبر خرده 

در يک سازمان پيشرو برای ... بورژوازی می داند
زدودن زنگار کجروی ھا ھمواره باب بحث و جدل باز 

اگر کسی طفره می رود بايستی گريبانش را . است
است آگاه  گرفت و او را به انحرافش که سخت زيان آور

" پيرو اصول مبارزاتی " بناء سامايی ھای . ساخت
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بدين باور اند ھمانطوری که انحراف راستگرايانه مايه 
به کجراه کشيدن سازمان از مسير اصلی اش می گردد 
انشعاب ھم آبی است که نخواسته به آسياب دشمن خلق 
می ريزد زيرا انشعاب مايه تضعيف، دلمردگی و سر در 

ای يک نھاد می گردد که تا ھنوز به کنه گمی آن اعض
وظيفه اعضای پيشرو . انحراف و اختالفات پی نبرده اند

يک نھاد روشن کردن اين اعضا در درون سازمان 
  ».بيرون و در برابر شان سنگر گرفتاست نه آنکه در 

گويا اينھا ده سال تمام بخاطر جلوگيری از انشعاب در 
ان و رژيم پوشالی شان، عليه اشغالگر" سازمان " 

يک سازمان يا حزب سياسی . موضعگيری نکرده اند
يک سالح مبارزاتی است و نه ايستگاھی برای توقف 

اينھا در واقع می گويند که برای . مبارزاتی ده ساله
باال تر از مسئوليت ھای " سازمان " شان حفظ وحدت 

مبارزاتی و مقاومتی عليه اشغالگران و رژيم پوشالی 
اما سازمانی که ده سال تمام نتواند عليه . تبوده اس

اشغالگران مھاجم و خائنين ملی دست نشانده شان 
موضعگيری آشکار و صريح داشته باشد، به چه دردی 
می خورد جز اينکه عمال در خدمت اشغالگران و رژيم 

که فوقا  –سکوت ده ساله . پوشالی قرار داشته باشد
در قبال جنايات  –گفتيم صرفا سکوت نيز نبوده است 

اشغالگران و پامالی استقالل و حاکميت ملی کشور و 
مردمان ما توسط آنھا، خود ھيچ مفھوم ديگری جز 

  . تسليم طلبی ملی و طبقاتی نمی تواند داشته باشد
ندای " بر خالف ادعای سرمقاله شماره اول دوره پنجم 

، يک سازمان سياسی و آنھم سازمان سياسی "آزادی 
ارگانی است برای سازماندھی، پيشبرد و انقالبی 

رھبری مبارزات انقالبی عليه امپرياليزم و ارتجاع و در 
شرايط اشغال کشور و حاکميت يک رژيم پوشالی در 
آن، عمدتا ارگانی است برای سازماندھی، پيشبرد و 
رھبری مبارزه و مقاومت انقالبی عليه اشغالگران و 

احثات و مجادالت رژيم و نه ارگانی برای پيشبرد مب
نظری طوالنی ده ساله در مورد دموکراسی و يا ھر 

بی زبانی " موضوع مورد بحث ديگر و آنھم به قيمت 
و تسليم طلبی در قبال دشمنان عمده کشور و مردمان " 

  .کشور
تشکل سياسی انقالبی سالح مبارزه انقالبی است و 
 موقعی که به سالح ارتجاعی و تسليم طلبانه مبدل گردد

و مثال  اشغالگران را فرشتگان نجات مردمان 
افغانستان از شر شياطين اخوان معرفی نمايد، اولين 
وظيفه مبارزاتی ھر عنصر استوار و صادق انقالبی 
است که از چنين تشکلی بصورت صريح و روشن 
انشعاب نمايد و برای ايجاد يک تشکل انقالبی ديگر 

ل ده سال گذشته متاسفانه در طو. مبارزه و تالش نمايد
حتی يک عنصر استوار و صادق انقالبی در ميان 
  . سامايی ھا پيدا نشد که اينچنين صدا و ندايی بلند نمايد

ھرگز به انشعاب و چند : " سر مقاله می گويد که
محکوم کردن ھر گونه انشعاب " و " دستگی تن ندادن 

جزء اصول و پرنسيپ ھای " زير ھر عذر و بھانه 
معلوم . ک سازمان پيشرو محسوب می گرددتشکيالتی ي

نيست نويسندگان اين سر مقاله اينچنين اصول و 
پرنسيپ ھا را از کجا آورده اند؟ البد اينھا و سائر 
ھمقماشان شان ھرگز حاضر نخواھند شد زبان نشراتی 
و حتی برنامه يی آزوپی سازمان شان را صريح و 

المللی روشن بسازند تا بتوان تجارب کل جنبش بين 
کمونيستی در مورد ضرورت حفظ وحدت و پيشبرد 
مباحثات و مبارزات درونی و ھمچنان ضرورت انشعاب 
در صورت لزوم يا به عبارت ديگر اشکال گوناگون 

اما از آنجائيکه . مبارزه دو خط را برای آنھا بيان کرد
آنھا خود را به خط مجيد و رھبر منسوب می دانند می 

ه به گفتار و کردار آن دو درينمورد توان به آنھا گفت ک
مگر زنده ياد مجيد يکی از چھره ھای . مراجعه نمايند

اصلی در اولين انشعاب جريان شعله جاويد يعنی 
انشعاب گروه پس منظر نبود؟ مگر مجيد و رھبر در 

بخاطر تائيد صريح رويزيونيزم سه جھانی  1357سال 
 گروه انقالبی خلق ھای" چينی توسط رھبران 

و سائر اختالفات، راه شان را از راه آن " افغانستان 
گروه و رھبران شان جدا نکردند؟ البته بعدا مجيد خود 
تا حدی انشعاب نادرست گروه پس منظر از جريان 
شعله جاويد را انتقاد کرد، ولی انشعاب نسبتا درست از 

را ھيچگاھی و از ھيچ بابتی ... " گروه انقالبی " 
" رھبر " در اصل شخصا خود . ار ندادمورد انتقاد قر

در جناح تحت رھبری مجيد بود که در خزان سال 
در جريان سفر به چين، اختالف با چينی ھا و  1357

گروه انقالبی در مورد تئوری رويزيونيستی سه جھان 
البته او بعد ھا از آن موضعگيری . را متبارز ساخت
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سوی آنھا اش نظرا و عمال پشيمان گرديد و دوباره به 
مراجعه نمود و بدين ترتيب يکی از عوامل انشعاب در 

  . بدســت خــود ايـجـاد نمود 1363را در سال " ساما " 
سال سکوت بطور کلی  22اکنون که سامايی ھا پس از 

سال سکوت در قبال اشغالگران و رژيم پوشالی،  10و 
گويا به موضعگيری عليه انھا پرداخته اند، آيا توانسته 

شان جلوگيری " سازمان " د از بروز انشعاب در ان
اينھا که در مدت . نمايند و وحدت آنرا حفظ کنند؟ نه

طوالنی سکوت و عدم موضعگيری شان حد اقل رسما 
منشعب نشده بودند، اکنون که گويا به موضعگيری 
پرداخته اند، در دو دسته منشعب و جدا از ھم زبان باز 

وحدت در عدم . اسف استاين واقعا مايه ت. کرده اند
موضعگيری عليه اشغالگران و رژيم پوشالی و نفاق 

  ! آنھا واقعا مايه تاسف است؟يه ـلـدر موضعگيری ع
ببينيم که در نتيجه اين حفظ وحدت تاسفبار، سامايی ھا 
به چگونه موضعگيری ای عليه اشغالگران و رژيم 

   :پوشالی دست يافته اند؟ سر مقاله درينمورد می گويد
پس از ده سال جدل ھا و بحث ھای زياد درونی و « 

ھمچنان روی دادن حوادثی که در به بند کشيده شدن 
کشور گواھی می داد بر اين مطلب اذعان گرديد که 
افغانستان کشوريست در بند اشغال، حاکميتش نقض و 

وقتی ...  تماميت ارضی اش در مورد خطر قرار دارد 
مجموع خلق آن کشور  کشوری در اشغال بسر می برد

اگر چنين نمی بود . با اشغالگران در تضاد قرار دارند
مردم شاھد تظاھرات، راه پيمايی ھا در کابل، لوگر، 
غزنی، وردک، مزار شريف، ننگرھار و تالقان نمی 
. گرديدند و شعار مرگ بر اشغالگران را سر نمی دادند
ده با نيل به اين توافق نسبی در واقع به پای جدل عم

علی العجاله خط " ساما " درون سازمانی در درون 
  ». پايان کشيده شد

چقدر بحث ھا و جدل ھای درونی ادامه يابد و تا چند 
اشغالگران و خائنين ملی، استقالل و حاکميت ملی سال 

کشور را نقض نمايند و مردمان آن را قتل عام کنند، تا 
می يک سازمانی که نام سازمان پيشرو را بر خود 

گذارد پی ببرد که کشور در حالت اشغال قرار دارد و 
حاکميت ملی مردمان آن پامال گرديده است؟ سر مقاله 

اينچنين . سال 10: مورد بحث جواب می دھد که
سازمانی نه تنھا پيشرو پيشآھنگ توده ھا نيست، بلکه 

کسانی که !! حتی دنباله رو آنھا نيز محسوب نمی گردد
يه مبارزاتی پيشروانه پرولتری از بينش علمی و روح

برخوردار اند، قبل از آنکه توده ھا بصورت خود 
بخودی و يا رھبری شده دست به مبارزه بزنند، می 
توانند آنقدر درک و فھم سياسی و روحيه پيشروانه 
مبارزاتی داشته باشند، که عليه دشمنان توده ھا به 

پروسه وحدت جنبش . موضعگيری بپردازند
) مائوئيستی  –لنينيستی  –مارکسيستی ( ی تــکمونيس

افغانستان که تقريبا بالفاصله پس از تھاجم امپرياليستی 
به رھبری امپرياليست ھای امريکايی بر افغانستان 
آغاز گرديد و سر انجام منجر به تدوير کنگره وحدت 

–لنينيستی  –مارکسيستی ( ونيستی جنبش کم
جناح مارکسيست  افغانستان و وحدت چند) مائوئيستی 

زب ـمائوئيست کشور در ح –لنينيست  –
افغانستان گرديد، از ) مائوئيست ( ت ـسـيـونـــــــــمـک

يک جنبه به مثابه عکس العمل مبارزاتی کمونيستی 
مائوئيستی عليه تھاجم امپرياليستی بر افغانستان و 

مشمولين اين . اشغال کشور رويدست گرفته شد
رد پروسه وحدت و قبل از آنکه پروسه، در جريان پيشب

به وحدت برسند، به موضعگيری صريح و اشکار عليه 
اشغالگران و خائنين ملی پرداختند و از ھمان اولين 
روز ھای آغازين کارزار امپرياليستی، مبارزات 
افشاگرانه و تبليغاتی مقاومتجويانه شان را براه 

) مائوئيست ( سپس حزب کمونيست . انداختند
ان از ھمان اولين روز تشکيل خود در ماه می افغانست
تا حال مبارزات خود عليه اشغالگران )  1383(  2004

  . و رژيم دست نشانده را پيش برده است
سامايی ھا نه تنھا سال ھای سال از اين مبارزات 

بقايای " نياموختند، بلکه درست ھمان موقعی که 
ساما در داخل افغانستان و روابط و " مرکزيت 

در کشور ھای غربی غرق " ساما " ھواداران پراگنده 
در تسليم طلبی بودند و ھنوز ھم ھستند، و گويا بخاطر 
جلوگيری از انشعاب رسمی در ميان سامايی ھا، بی 
زبانی و سکوت در قبال اشغالگران و خائنين ملی را 

نيز وجود " ادامه دھندگانی " پيشه کرده بودند و 
ن شان بجای آموختن از مبارزان نداشتند، کسانی از ميا

و مقاومتجويان پيشرو ضد اشغال و خيانت ملی يعنی 
افغانستان و سائر ) مائوئيست ( حزب کمونيست 
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مائوئيست ھا، با استفاده از نام ھای ساختگی شخصی 
نادر، احمد برومند، ( فاقد تعلق و ھويت سازمانی 

حتی ، دست به توطئه و تخريب عليه آنھا زدند و )آئيژ 
. به افشاگری ھای توطئه گرانه عليه آنھا پرداختند

ھمين ھا که تا ديروز تسليم طلبی ھا و سکوت تسليم 
ساما را تسليم " بقايای مرکزيت غير قانونی " طلبانه 

طلبانه ناديده می گرفتند و از طرح ھای تسليم طلبانه 
افغانستان " مورد خواست خود شان و آنھا در کتاب 

بی پرده حمايت می ... " سی امريکايی الگوی دموکرا
کردند، امروز بخاطری که از زير بار مسئوليت ھای 
تسليم طلبی ھای خود و ھمقطاران سامايی شان شانه 

بقايای مرکزيت غير " خالی کنند، علم انشعاب از 
" ساما را بر افراشته اند و در زير آن بنام " قانونی 

  .سينه می زنند" ادامه دھندگان 
بقايای مرکزيت غير " ان داليل انشعاب شان از اين

  :ساما را اينگونه توضيح می دھند" قانونی 
محاصره و مقاومت بيش از حد و درد و مشقت ...  « 

ھا، رنج آوارگی و فقر، داغ شکنجه و حرمان و 
خستگی و بيماری ھای فراوان ناشی از آن برخی را از 

از . آنھا می گيرد پا در می آورد و توان ادامه راه را از
ھمين راھيان خسته و رنجکشيده و باقی مانده ھای 
ھجرت ديده، فقر کشيده و عقده ئی است که دشمن می 
تواند نماد سجود و تسليم بسازد و امتداد ھمين خطر 
مزمن و ويرانگر است که گاھی تا ستاد فرماندھی 

در سازمان آزاديبخش . اردوگاه مقاومت رخنه می کند
می رفت تا اين خطر آنرا از ) ساما ( انستان مردم افغ

اين بار بقايای مرکزيت . سر به فساد و نابودی بکشاند
غير قانونی که مدتھاست از نظر تشکيالتی بی صالحيت 
شده اند، دامنشان را تا توانستند آلوده ساختند و با 

تچ امپرياليسم و فئوداليسم و عمده " سفسطه تئوری 
و رقابت با گروه " رايط اشغال ساختن دموکراسی در ش
مدالگير " و " ان جی او باز " ھای منحرف چپ نمای 

و طبقاتی در غلتيدند؛ } ملی { به گنداب تسليم طلبی " 
ش خود، که خالف تمام  1389و در جرگه ماه دلو 

و در غياب " ساما " موازين تشکيالتی پذيرفته 
يت نمايندگان فکری سازمان، به رسم جرگه ھای حاکم

مستعمراتی و احزاب ارتجاعی ، با حضور عده ای از 
عناصر فاقد صالحيت داير شده بود، صف خود را از 

صف ساما و شھدايش و از تاريخ و ايدئولوژی سازمان 
  .جدا کردند

روندگان طريقت رھی بال " ولی به مصداق اينکه 
که تا حال به " ساما " ، کادر ھا و فعاالن "سپرند 

، }ورطه { ای نيالوده از اين روطه  خاطر نجات عده
مدارا جويانه عمل کرده بودند ديگر کار را يکسره ديدند 

" و نھايتا برای جلوگيری از انحالل سازمان به تدوير 
کنفرانس کادر ھا و فعالين سازمان آزاديبخش مردم 

ش اقدام  1390در ھژدھم ثور ) "  ساما ( افغانستان 
نفی کامل انحرافات،  نموده و ضمن تحليل، تجزيه و

مکررا بر تداوم راه شھدا تا رسيدن به آرمان واالی 
شان تعھد بستند و با انسجام بھتر خود و صفوف پاکباز 
سازمان چون سدی آھنين در مقابل پلوراليسم 

کنفرانس کادر ھا و . " تشکيالتی و انحالل قرار گرفتند
نام  "احياء و تداوم ساما " که کنفرانس " فعالين ساما 

گرفت برای تفکيک سازمان از تسليم طلبانی که احيانا 
جھت معامالت شان بخواھند نام سازمان را يدک 

را بر خود می " ادامه دھندگان " بکشند، مشخصه 
 .افزايد

ش نيز چون  1390کنفرانس احياء و تداوم ھژدھم ثور 
ش نقطه عطف  1362کنفرانس سرتاسری سوم قوس 

ه به انحرافات تسليم طلبانه، ديگری است در سازمان ک
ايدئولوژی زدايانه، انحالل طلبانه و سنتريستی مھر 
بطالن زده و در پرتو ايدئولوژی دوران ساز عصر، بر 
تحقق وظايف برنامه ئی خود يعنی تحقق آرمان شھدای 

و ديگران تاکيد " رھبر " , " مجيد " بزرگ سازمان، 
ه رفقای سامايی از کلي" کنفرانس احيا و تداوم .  " کرد

که تا حال زير گرد و خاک انحرافات فوق روحيه شان 
را نباخته اند، رفيقانه می خواھد که سنگر مبارزات 
شانرا خالی نگذارند و دست در دست ھم، چون تنی 

استوار عليه تجاوز، " ادامه دھندگانی " واحد و 
امپرياليسم، ارتجاع، اپورتونيسم و تسليم طلبی ملی و 

زير ھدايت  سامای واحدبه مبارزه شان در طبقاتی 

" احياء و تداوم " رھبری رزمنده منتخب کنفرانس 
  ». ادامه دھند

" ندای ازادی " فوقا ديديم که شماره اول دوره پنجم 
برای اولين بار در جوزای سال جاری يعنی دقيقا سه 

سال بعد از آغاز تھاجم امپرياليستی تحت  10ماه کم 
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ت ھای امريکايی بر افغانستان و رھبری امپرياليس
اشغال کشور گويا عليه اشغالگران موضعگيری کرده 

. فقط يک ماه زود تر از آن" ادامه دھندگان " است و 
ھر دو گروپ حاضر نبوده اند در طی اين مدت کمی 

درينمورد به " ساما " سال گذشته به نام  10کمتر از 
اول دوره  داليل سر مقاله شماره. موضعگيری بپردازند

در مورد اين سکوت را در " ندای آزادی " پنجم 
ادامه " سطور قبلی مختصرا مرور کرديم و اينک داليل 

  :توجه قرار می دھيمورد ــــرا م" دھندگان 
           :درينمورد می گويد" ادامه دھندگان " اعالميه 

که تا حال به خاطر " ساما " کادر ھا و فعاالن ... « 
ای نيالوده از اين ورطه، مدارا جويانه عمل  نجات عده

کرده بودند ديگر کار را يکسره ديدند و نھايتا برای 
کنفرانس کادر " جلوگيری از انحالل سازمان به تدوير 

ھا و فعالين سازمان ازاديبخش مردم افغانستان 
  . »... ش اقدام نموده و 1390در ھژدھم ثور ) ساما ( 

پنجم ندای آزادی ادعا دارد  سر مقاله شماره اول دوره
بخاطر جلوگيری از انشعاب در ... " مرکزيت " که 

سال تمام از موضعگيری صريح و  10ساما، تقريبا 
روشن عليه اشغالگران و رژيم دست نشانده ابا ورزيده 

ادعا دارند که بخاطر نجات " ادامه دھندگان " است، اما
ا ده سال عده ای آلوده نشده در گنداب، در طول تقريب

تمام اينچنين موضعگيری ای به عمل نياورده و مدارا 
گويا ! دليل قانع کننده ای است؟. جويانه عمل کرده اند

بخاطر نجات عده ای آلوده نشده در گنداب تسليم طلبی، 
مسئوليت ھای مبارزاتی در قبال کل کشور و مردمان 

اين مداراجويی . کشور به فراموشی سپرده شده است
جات يک عده چيزی جز جفای عظيم در حق بخاطر ن

کشور و توده ھای چند ده ميليونی کشور چيز ديگری 
واقعا و از " ادامه دھندگان " چنانچه . بوده نمی تواند

ته دل عليه اشغالگران و رژيم پوشالی موضعگيری 
کرده باشند، بايد از اين جفای بزرگ شان در حق توده 

در غير . تقاد نمايندھای کشور صريحا و جرئتمندانه ان
آن باز ھم برای پوشاندن جفای ده ساله شان خواھند 
کوشيد و بجای آموختن از پيشروان مائوئيست عليه 

  .آنھا زھر پراگنی خواھند کرد
اگر بخوبی دقت کنيم متوجه می شويم که ھر دو گروپ 

ساله شان را  10فوق الذکر سکوت و بی زبانی تقريبا 

. ع انشعاب ربط می دھندبه صورت معکوس به موضو
اين سکوت را به جلوگيری " ندای آزادی " سرمقاله 

ادامه " از انشعاب ربط می دھد، در حاليکه اعالميه 
آن را به تقويت و گسترش انشعاب شان از " دھندگان 

اما در . مربوط می سازند" مرکزيت غير قانونی " 
فرجام نه گروپ اولی توانسته از بروز انشعاب 

ی نمايد و نه گروپ دومی توانسته به تقويت و جلوگير
به ھمين جھت . گسترش جناح انشعابی اش دست يابد

منشعب را خرده " ادامه دھندگان " است که گروپ اول 
بورژواھای بی حوصله و متکبر می خواند و گروپ 

" گنداب " دوم بعد از انشعاب صفوف آلوده نشده در 
  .  دتسليم طلبی را به سوی خود می خوان

" پس از ده سال " ادامه دھندگان " و اما چه شد که 
تسليم طلبانه کار را يکسره ديدند و صف " مدارا جويی 

  جدا " بقايای مرکزيت غير قانونی " شان را از صف 
  :درينمورد می گويد" ادامه دھندگان " کردند؟ اعالميه 

بقايای مرکزيت غير قانونی که مدتھاست از نظر « 
در جرگه ماه دلو ... ی صالحيت شده اند، تشکيالتی ب

ش خود، که خالف تمام موازين تشکيالتی  1389
و در غياب نمايندگان فکری " ساما " پذيرفته شده 

سازمان، به رسم جرگه ھای حاکميت مستعمراتی و 
احزاب ارتجاعی ، با حضور عده ای از عناصر فاقد 
 صالحيت داير شده بود، صف خود را از صف ساما و

  ».خ و ايدئولوژی سازمان جدا کردندشھدايش و از تاري
ھمان موازينی اند " ساما " موازين پذيرفته تشکيالتی 

در . درج و توضيح شده اند" آئين نامه ساما " که در 
به " نمايندگان فکری ساما " اين آئين نامه، ذکری از 

درج و " آئين نامه ساما " آنچه در . عمل نيامده است
ده است، نمايندگان اعضا و واحد ھای توضيح ش
ھستند که بايد برای شرکت در " ساما " تشکيالتی 

وقتی عمال ھيچ . انتخاب شوند" ساما " کنگره 
تشکيالتی  و ھيچ واحد تشکيالتی ای وجود نداشته 

ای از نمايندگان " جرگه " باشد، چگونه می توان 
فکری نمايندگان " وقتی چيزی بنام . اعضا را فراخواند

در آئين نامه آن سازمان وجود نداشته باشد، " ساما 
کنفرانس " نمايندگان فکری ساما " چگونه کسانی بنام 

سازمانی تشکيل می دھند و کسانی را در آن دعوت می 
  نمايند؟
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سال گذشته و  22می توان پرسيد که در طول تقريبا 
نمايندگان " مشخصا در طول ده سال گذشته، اين 

در کجا تشريف داشتند و چرا سازمان " فکری ساما 
شان را از تاريکی و بی زبانی بيرون نياورده بودند؟ 
اين نمايندگان فکری چکونه نمايندگانی ھستند که تقريبا 
ده سال تمام در شرايط اشغال کشور و حاکميت رژيم 
دست نشانده در آن خوابيده بودند و در بھترين حالت 

ودند و حاال تازه از صرفا نظاره گر اوضاع کشور ب
خواب بيدار شده اند و بخاطر عدم شموليت شان در 

، "مرکزيت غير قانونی " جرگه سرھمبندی شده توسط 
" افتاده اند؟ اين " ساما " به فکر احياء و تداوم 
کسانی ھستند که قبل از " نمايندگان فکری ساما 

را بحال " ساما " جانباختن قيوم رھبر و بعد از آن 
ھا کردند، از تقبل مسئوليت حفظ و تداوم فعاليت خود ر

آن شانه خالی کردند و صرفا به بيرون کشيدن خود 
  . کوشيدند" نا امن " شان از وضعيت 

در تاريخ جنبش چپ افغانستان سه شخصيت در ميان 
شخصيت ھای ممتاز اين جنبش پس از قرار گرفتن در 
 موقعيت رھبری سازمان ھای مربوطه شان، از تقبل

آنھا يا در سازمان . اين مسئوليت شانه خالی کرده اند
ھای تحت رھبری شان انشعاب انداخته اند و يکجا با 
جمع يا افراد معدودی خود را از رھبری کل سازمان 
تحت رھبری شان کنار کشيده اند و يا بد تر از آن 
سازمان تحت رھبری شان را بحال خود رھا کرده اند و 

  .رای انحالل آن اقدام کرده اندحتی بار بار عمال ب
 1358او در اواخر سال . است" سمندر " اولين نمونه 

پس از دستگيری زنده ياد مجيد، به عنوان شخصيت 
عمال در موقعيت " ساما " درجه دوم بعد از مجيد در 

اما بجای اينکه کل . رھبری اين سازمان قرار گرفت
 سازمانش را تحت رھبری بگيرد، با جمع نسبتا

از اين سازمان " ساما " معدودی از مجموع روابط 
سازمان انقالبی " بيرون رفت و دست به تشکيل 

زد، آنھم در موقعی که ) ساوو " ( وطنپرستان واقعی 
ھمرزمش زنده ياد مجيد در زندان بود و به زودی 
توسط اشغالگران سوسيال امپرياليست و مزدوران 

  . پرچمی اش اعدام گرديد
او در اوايل دھه ھفتاد قرن . است" فوالد " نمونه دوم 

سازمان " جاری خورشيدی عمال در موقعيت رھبری 

اما بجای . قرار داشت" پيکار برای نجات افغانستان 
اينکه سازمان تحت رھبری اش را عليه انحرافاتی که 
بحق يا ناحق به آن نسبت می داد، ھدايت و رھبری 

ای متوجه اش  نمايد، بدون اينکه ھيچ خطر امنيتی
باشد، مخفيانه از رفقايش برای رفتن به غرب زمينه 
سازی کرد و برای اينکه کسی جلو دارش نباشد، دست 
به انشعاب زد، در حاليکه می توانست مبارزات قلمی 
اش را در درون سازمان تحت رھبری اش و از موقعيت 

او . ممتاز تشکيالتی در آن بھتر و با وزنه تر پيش ببرد
يشه رفتن به غرب را يک کار خائنانه و که ھم

وطنفروشانه می خواند، با کمال تعجب با صرف مبالغ 
  .ھنگفت پول، خود به اين کار مبادرت کرد

او در کميته مرکزی منتخب . است" وليد " نمونه سوم 
معاون اول منشی عمومی " ساما " کنفرانس تاسری 

قيوم  کميته مرکزی آن سازمان بود و بعد از جانباختن
رھبر عمال در موقعيت منشی عمومی کميته مرکزی آن 

اما بجای اينکه با استقامت و . سازمان قرار گرفت
شجاعت، سازمان تحت رھبری اش را ھدايت نمايد، از 
روی جنازه قيوم رھبر گذشت و با عقب کشی به غرب 

او حتی برای چندين . را به حال خود رھا کرد" ساما " 
" ساما " شبرد يک کار انشعابی از سال تاب و توان پي

ولی در سال ھای اخير دست به اقداماتی . را نيز نداشت
" ساما " در غرب زد که غير از اعالم انحالل رسمی 

به ھمين جھت . مفھوم ديگری نمی توانست داشته باشد
را " ساما " افراد نزديک به قيوم رھبر آرشيف گذشته 

خط " يان نمايندگی از اگر او يکی از مدع. از او گرفتند
  . اش گفت" آفرين " ساما باشد، می توان " فکری 

" اما کسی که ادعايش در مورد نمايندگی از خط فکری 
روشن و واضح است، ھمان فردی است که در " ساما 

در زمان قيوم رھبر " ساما " نفری  11راس ھيئت 
" نزد رويزيونيست ھای چينی رفت تا تطبيق فرمول 

او در قبال آنھا را زمينه سازی " ديولوژيک انعطاف اي
بايد گفت که اين فرمول نه تنھا در تناقض با . نمايد

" مبنی بر " ساما " فرمول کنفرانس سرتاسری 
در برخورد با رويزيونيست " قاطعيت ايديولوژيک 

ھای چينی قرار داشت، بلکه در ضديت با خط فکری 
خواندن "  خاينين نوين" مبنی بر " ساما " برنامه 

رويزيونيست ھای چينی و خط فکری زنده ياد مجيد 
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" مبنی بر محدود نگه داشتن روابط با چينی ھا در حد 
بدين ترتيب . نيز قرار داشت" روابط ديپلوماتيک 

معلوم نيست که اين شخص خود را نماينده کدام خط 
انعطاف " می داند، خط فکری " ساما " فکری 

يزيونيست ھای چينی يا خط در قبال رو" ايديولوژيک 
خواندن آنھا و برقراری روابط " خاينين نوين " 

ديپلوماتيک با آنھا؟ موارد ديگری از تفاوت ميان خط 
فکری زنده ياد مجيد و خط فکری قيوم رھبر را نيز می 
توان بر شمرد که بحث در مورد آنھا درين سطور نمی 

  .گنجد
سه خط فکری " ساما " اما بطور کل در ابتدای تشکيل 

خط مارکسيستی : وجود داشت" ساما " سياسی در  –
دموکراتيک انقالبی  –، خط ملی "سمندر" لنينيستی  –

اعالم " يا خط " تازه انديشانه " و خط " مجيد " 
  . اسالمی –يعنی خط ملی " مواضع ساما 

ادامه خط " سمندر " لنينيستی  –خط مارکسيستی 
" مترقی بود که سنتريستی درون سازمان جوانان 

را قبول نداشت، در حد برنامه " انديشه مائوتسه دون 
زبان متداول يعنی زبان آزوپی " ساما " نويسی برای 

را پذيرفته بود و عليه جبھه متحد ملی جمھوری 
  . اسالمی خواه نيز نايستاد

" دموکراتيک انقالبی مجيد در تقرير درونی  -خط ملی 
بود، " سه دون انديشه مائوت –لنينيست  –مارکسيست 

اما در تحرير، حتی تحرير درونی، حاضر نبود چنين 
اين خط خود بدعتگذار جبھه متحد . ھويتی را بپذيرد

ملی جمھوری اسالمی خواه بود و جناح حامل آن بعد از 
، با "ساما " جانباختن زنده ياد مجيد، در کنگره اول 

جمھوری " اعالم مواضع " تحرير و تصويب يک 
می خواه به مثابه درفش بيرونی يا برنامه بيرونی اسال

موافقت کرد و بدين ترتيب يکجا با جناح تازه " ساما " 
دموکراتيک انقالبی تصويب  –انديشان، برنامه ملی 

شده در کنگره را به يک برنامه و سند درون 
  .  نمودانی مبدل ـازمــس

 برای اين" ساما " قبل از کنگره " تازه انديشان " 
سازمان يک برنامه پيشنھادی اسالمی نوشتند و در 

يا برنامه " درفش بيرونی " جريان کنگره تصويب يک 
را " اعالم مواضع ساما " بيرونی اسالمی بنام 

پيشنھاد کردند که مورد تصويب ھمگانی کنگره قرار 

" اين جناح در طول زمان انتشار دوره اول . گرفت
" رکزی بسم هللا دارارگان نشراتی م" ( ندای آزادی 

  . عمال رھبری ساما را بر عھده داشت" ) ساما 
از اين " ساما " جناح سمندر قبل از تدوير کنگره 

سازمان " سازمان بيرون رفت و دست به تشکيل 
اما افراد مربوط جناح . زد" انقالبی وطنپرستان واقعی 

کنفرانس سرتاسری " تازه انديشان تا زمان تدوير 
تقريبا تا چھار و نيم سال بعد از انتشار  يعنی" ساما 

، در )اعالميه ساما " ( ساما " سند اعالم موجوديت 
در اين . مرکزيت و صفوف اين سازمان حضور داشتند

تازه " کنفرانس افرادی که ھمچنان روی خط فکری 
کنار رفتند، " ساما " شان استوار بودند از " انديشانه 

شان را رھا کرده " شانه تازه اندي" ولی کسانی که خط 
" و گويا طرفدار خط برنامه شده بودند، ھمچنان در 

در کنفرانس سرتاسری ساما . باقی ماندند" ساما 
خط تازه انديشانه " رويھمرفته موضعگيری ھايی عليه 

رسما رد " اعالم مواضع ساما " صورت گرفت، اما " 
به ھمين جھت صفحه اول شماره ھای مختلف . نگرديد
" بسم هللا " ھمچنان با " ندای آزادی " ه دوم دور

بر عالوه، تا آنجائيکه ما اطالع داريم، تا . مزين بود
رسما سندی بيرون نداده است که " ساما " ھنوز ھم 

توسط کدام " اعالم مواضع ساما " حاکی از رد رسمی 
  .  مرجع با صالحيت تشکيالتی اش باشد
خط فکری " ی از بدين ترتيب کسانی که ادعای نمايندگ

را دارند، قبل از ھمه بايد روشن سازند که " ساما 
چيست؟ اينھا قبل " خط فکری ساما " منظور شان از 

از چگونگی " فکری " از ھمه بايد يک جمعبندی 
، از زمان تشکيل تا "ساما " ؛ گذشته "ساما " تشکيل 

زمان رھبری قيوم رھبر با تمام فراز و نشيب ھا و 
و تسليم طلبی ھايش، از زمان شروع دستاورد ھا 

رھبری قيوم رھبر تا زمان جانباختنش با تمام خرابی ھا 
سياست ھای چرخشی و نرمشی و کرنشی و " و 

" سال سکوت و  22و از " موشمردگی ھايش 
تسليم طلبانه در قبال رژيم ھای ارتجاعی " موشمردگی 

جھادی و طالبی و رژيم دست نشانده کنونی و 
ايجاد کننده، پرورش دھنده و حمايت کننده  اشغالگران

نمايندگان " اش؛ ارائه کنند تا بتوانند لقب پر طمطراق 
اينھا با . را بصورت واقعی کمايی کنند" فکری ساما 
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ادعای صرف می توانند القاب پر طمقراق بر خود 
بگذارند، ولی نبايد توقع داشته باشند که ديگران نيز 

  .ب بدانندايشان را شايسته آن القا
  سال به اينطرف عمال وجود  22برعالوه سامايی که از 

نداشته است و بنا به اعتراف سرمقاله شماره اول دوره 
در تاريکی و بی زبانی بسر برده " ندای آزادی " پنجم 

. " شود" احياء " است، با ادعای صرف نمی تواند 
اين سازمان به دور يک برنامه مدون و " احياء 

شرايط فعلی ممکن و ميسر است و چنين منطبق با 
در " ساما " برنامه قبلی . برنامه ای فعال  وجود ندارد

سال پيش و در زمان  31يعنی  1359کنگره سال 
حضور قوای اشغالگر سوسيال امپرياليستی و حاکميت 

زبان . پوشالی دست نشاندگان آنھا تصويب شده است
که مدعيان نشان می دھد " ادامه دھندگان " اعالميه 

نمايندگی فکری از ساما، ھمچنان سعی دارند در تقرير 
کمونيست و مائوتسه دون انديشه باقی بمانند، ولی در 
تحرير ھمچنان زبان آزوپی شان را حفظ نمايند و به 

دموکراتيک انقالبی باقی بمانند و به  –اصطالح ملی 
ساله، بطالن آن را  32اين ترتيب خطی را که پراتيک 

. و بار بار نشان داده است، ھمچنان تعقيب نمايندعمال 
اما حتی در چنين صورتی آنھا ناچار اند برنامه جديدی 

ادعای داشتن نمايندگی فکری . تدوين و تصويب نمايند
از يک خط، بدون تدوين و تصويب يک برنامه منطبق 

  . با شرايط فعلی فقط می تواند يک ياوه گويی باشد
م است مطالب مختصری در در اخير اين سطور الز

عليه تسليم طلبی ملی و طبقاتی " ساما " مورد مبارزه 
  .بگوئيم

ساما " آغاز گر مبارزه عليه تسليم طلبی ملی در درون 
مبارزات درونی ھمين . بود" ، بخش غرجستان ساما "

بخش قيوم رھبر و کميته مرکزی تحت رھبری اش را 
به " ما سا" مجبور کرد که در کنفرانس سرتاسری 

اھميت درجه " ساما " موضوع تسليم طلبی ملی در 
کنفرانس عليه تسليم طلبی ملی موضعگيری . اول بدھند

" ھمچنان . ھا و فيصله ھايی را به تصويب رساند
در چوکات " کمسيون تحقيق و بررسی تسليم طلبی 

اما . کميته مرکزی منتخب کنفرانس تصويب گرديد
از درون کميته مرکزی متاسفانه ادامه اين مبارزه 

منتخب کنفرانس سرتاسری نه تنھا با موفقيت پيش 

نرفت، بلکه جلو تسليم طلبی ملی و طبقاتی جديد قيوم 
يش در قبال رويزيونيست ھای بر رھبر و افراد ھمنوا

   .نتوانست  گرفتهنيز را چيندر قدرتسر
البته پيشبرد اين مبارزه در درون کميته مرکزی منتخب 

در يک مورد به موفقيت " ساما " کنفرانس سرتاسری 
نسبی رسيد و آن صدور دستور خروج از روابط دولتی 
به افراد قبال سامايی موجود در غند سنگين و سپس 

مسئول . بود" يا آزادی يا مرگ " راه اندازی عمليات 
کمسيون " عمومی نظامی ساما که در عين حال مسئول 

در ساما نيز بود، در " تحقيق و بررسی تسليم طلبی 
غياب قيوم رھبر که ھر چند وقت يکبار به سفر ھای 
خارجی برای ارتباط گيری با امپرياليست ھای غربی و 
مزدوران شان و ھمچنان رويزيونيست ھای چينی به 

جه سفر می کرد، باالی بقيه افراد کميته مرکزی خار
فشار آورد که بايد به افراد غند سنگين دستور داده 
. شود که فورا روابط شان را با دولت مزدور قطع نمايند

تا اين زمان اين غند ھم در رابطه با دولت مزدور قرار 
و فرماندھان اين " ساما " داشت و ھم در رابطه با 

بيعت " رھبر " د شان برای قيوم غند به امضای خو
دستور خروج در جلسه کميته . نامه فرستاده بودند

مرکزی صادر گرديد و افرادی برای اجرای دستور 
عمليات يا مرگ يا آزادی " اما در جريان . اعزام شدند

افراد بسيار کمی از غند خارج شدند و اکثريت بيشتر " 
مجموع . فيصد آنان دستور را ناديده گرفتند 95از 

کسانی که سالح ھای شان را نزد دولت مزدور در 
نفر بودند، در حاليکه  760کوھدامن نمره کرده بودند، 

مجموع افراد خارج شده از غند صرفا بيست و چند نفر 
دستاورد نسبی اين اقدام در اصل انتشار . می شدند

با افراد باقيمانده در غند " ساما " اعالميه قطع ارتباط 
  . دريافت دستور کميته مرکزی بودبعد از 

بعد از آنکه قيوم رھبر از سفر برگشت، عليه دستور 
و اعالم " يا مرگ يا آزادی " کميته مرکزی، عمليات 

گرچه او . قطع ارتباط با غند، به مخالفت برخاست
نتوانست فيصله و اعالميه صادر شده را باطل سازد، 

ند ھمچنان اما خود سرانه و مخفيانه روابطش را با غ
حفظ کرد و افشا شدن ھمين موضوع يکی از داليل 

پس از . گرديد" ساما " در  1363انشعاب سال 
جانباختن قيوم رھبر روابط حفظ شده اش با غند، که 
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ديگر به شورای نظار پيوسته بود، زمينه ای شد برای 
پيوستن افراد بيشتر سامايی به شورای نظار که قتل 

ان ساما در حادثه سقوط طياره نفر از سرشناس 32عام 
  . بر فراز تنگی تاشقرغان را در پی داشت

يکی : دو علت داشت" ساما " در  1363انشعاب سال 
موضوع تسليم طلبی ملی در قبال سوسيال امپرياليزم 
شوروی و مزدورانش و ديگری تسليم طلبی 

  ايديولوژيک 
  سياسی در قبال رويزيونيست ھای بر سر اقتدار در  –
بخش غرجستان ساما که با موضعگيری عليه اين . نچي

دو تسليم طلبی به موضعگيری پرداخت و حسابش را 
از حساب بخش ھای تحت رھبری قيوم رھبر و افراد 
ھمنوايش با موضعگيری صريح و روشن کمونيستی 
جدا کرد، به زودی به اين نتيجه رسيد که اصوال نام و 

برای پيشبرد  چھار چوب سامايی نمی تواند گنجايشی
به اين . مبارزات صريح و روشن کمونيستی داشته باشد

به " ھسته انقالبی کمونيست ھای افغانستان " ترتيب 
  .وجود آمد

  اکنون که به نظر می رسد کسانی چون مسئول حلقات 
سياسی سامايی در درون غند دولتی سنگين و مسئول 
گروپ اعزامی به چين رويزيونيست، تالش دارند خود 
شان را به عنوان پيشروان مبارزه عليه تسليم طلبی در 
ساما جا بزنند، ما ناچاريم دوسيه سابقه دار تسليم طلبی 

  .در ساما را يکبار ديگر مجددا ورق بزنيم

منظور ما از اين کار به ھيچوجه مقابله جويی با انتشار 
ادامه " دوره پنجم و ھمچنان " ندای آزادی " دھندگان 
ست، بلکه کمک به آنھاست تا اگر نمی ني" دھندگان 

توانند کمونيست ھای اصولی، شجاع و صريح باشند، 
با وجود تمامی . حد اقل سامايی ھای مجيدی گردند

مطالبی که در فوق گفتيم، ما موضعگيری ناقص و نيم 
بند جديد اينھا عليه اشغالگران و رژيم پوشالی را يک 

ک جنبه، ثمره گام نسبتا مثبت می دانيم و آنرا از ي
مبارزاتی می دانيم که در ھمان اولين روز ھای آغاز 
کارزار تجاوزکارانه امپرياليستی تحت رھبری 
امپرياليست ھای امريکايی بر افغانستان، براه انداختيم 
و تا حال ادامه داده ايم و با عزم متين در آينده نيز 

  . ادامه خواھيم داد
يق می کنيم که ما ھر دو بخش منشعب از ھم را تشو 

دعوا ھای غير سازنده بر سر موقعيت ھای تشکيالتی 
طبعا . را کنار بگذارند و با ھم از در وحدت پيش بيايند

" اين کار ممکن نيست مگر اينکه انتشار دھندگان 
دولتی و انجويی خود " امکانات " از " ندای آزادی 

ھمچنان برای . بگذرند و قاطعانه به دورش افگنند
از دور " الزم است که " ادامه دھندگان " ن سرشناسا

خليل وار در قعر " نداشته باشند و " دستی بر آتش 
 .قرار بگيرند" آتش نمرودی 

  

*************************************  
  

  جديد ) م ل م ( تشکيالت بين المللی کمونيستی  مبارزه برای ايجاد يک
  را بايد قاطعانه پيش برد

  
ت  - 1 زب کمونيس ان ) مائوئيست ( ح تان خواھ افغانس

تنظيم مجدد تشکيالت بين المللی احزاب و سازمان ھای 
مائوئيست کشور ھای مختلف  –لنينيست  –مارکسيست 
د . جھان است د  –اين تشکيالت بين المللی می توان و باي

ی – بش انقالب و جن ای عض ازمان ھ زاب و س م اح  ھ
رون  ای بي ازمان ھ زاب و س م اح تی و ھ انترناسيوناليس

ی از . را در بر بگيرد" جاا " از  اين تشکيالت بين الملل
 –سياسی، بايد مبتنی بر مارکسيزم  –لحاظ ايديولوژيک 

زم  ارزاتی  –لنيني ارب مب دی از تج ائوئيزم و جمعبن م
مثبت و منفی جنبش انقالبی انترناسيوناليستی و ساير 

زاب و س ه اح ه دھ ی س ت در ط ای مائوئيس ازمان ھ
د ته باش يزم . گذش زم  –مارکس ط  –لنيني ائوئيزم و فق م

زم  –مارکسيزم  ا  –لنيني ر ي م ت زی ک ه چي ائوئيزم، و ن م
ر از آن  اد ت ديولوژيک  –زي الح اي ر س رايط حاض در ش

ت تی اس ی کمونيس ين الملل بش ب ر . جن ارت ديگ ه عب ب
د يک جنبش بين المللی کمونيستی راستين فقط  می توان
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تی  بش مارکسيس تی  –جن امل  –لنينيس تی ش مائوئيس
ت  ای مارکسيس ازمان ھ زاب و س ت  -اح  –لنينيس
 –ارکسيزم م. مائوئيست کشور ھای مختلف جھان باشد

د  –تواند مائوئيزم مي –لنينيزم  د –و باي ا . تکامل نماي ام
ه  ه مرحل ل ب تا حال جنبش بين المللی کمونيستی بطور ک

دازيھای . يده استاين جھش نرس ا و خام ان با خام بازيھ
ه نمي وان عجوالن رفا ت ه ص يد، بلک ه رس ن مرحل ه اي ب

ين مي بش ب ود و جن ت و بخ راف رف رف انح ه ط وان ب ت
  . المللی کمونيستی ضربه وارد کرد

بش  ته جن ه گذش ه دھ ا س ارزاتی تقريب ه مب در تجرب
ر  بش ب ن جن ه اي انی ک ا زم ی انترناسيوناليستی، ت انقالب

ا يزم مبن زم  –ی مارکس ه  –لنيني ت، ب يش رف ائوئيزم پ م
ه  دستاورد ھای تئوريکی و پراتيکی مھمی دست يافت ک
قابل افتخار بوده و سزاوار حفاظت و تکامل بيشتر می 

ام . باشد دازی ھای انحرافی بن اما خام بازی ھا و خام ان
ه "  ا " و " راه " ، "انديش نتز ھ زاب " س ا اح ه تنھ ن

ن ا اي ه را ت ق،  مربوط ير جنگ خل د از مس ا آن ح د ي ح
ث  ه باع اخته، بلک رف س ی منح ارزه انقالب الب و مب انق
ه  ی و تفرق ری و سياس ی فک ر گردان ی و س راه گم
د  تشکيالتی در کل جنبش انقالبی انترناسيوناليستی گردي
ال  ی و انفع ال تکليف وی ب ه س بش را ب ن جن ت اي و عاقب

وق داد ونی س عگيری . کن دی و موض دون مرزبن ب
ارزه م ن انحراف و پيشبرد مب ه اي شخص و روشن علي

قاطع عليه آن، که بد ترين شکل آن چيزی جز يک پست 
يزم  زم  –مارکس ی  –لنيني ت، نم کار نيس ائوئيزم آش م

رای  ارزه ب وان مب ی ت ين الملل کيالت ب دد تش يم مج تنظ
زاب و س ت اح ای مارکسيس ت  –ازمان ھ  –لنينيس

طور اصولی و مائوئيست کشور ھای مختلف جھان را ب
  . پيروزمندانه به سر انجام رساند

ای   - 2 ازمان ھ زاب و س ی اح ين الملل کيالت ب تش
مائوئيست کشور ھای مختلف  –لنينيست  –مارکسيست 

جھان بايد مبتنی بر ھمسنگری رفيقانه تمامی مشمولين 
خود اعم از خورد و بزرگ، ضعيف و قوی و سابقه دار 

درا در و پ د و پ ابقه باش م س رادران و ک رادر و ب ا ب ن ي
ند ته باش ود نداش ر در آن وج ط . بزرگت امول فق ن م اي

ه  ی ن ين الملل زمانی بر آورده شده می تواند که جنبش ب
ی  ين الملل ه تجمع ب ه مثاب مثابه يک حزب جھانی بلکه ب
وق  اوی الحق تقل و متس ای مس ازمان ھ زاب و س اح

ه  ود و ھم ه ش ر گرفت ان در نظ ف جھ ای مختل ور ھ کش
مولي تقيم مش ش مس ھم و نق بش س ری جن ن آن در رھب

  . داشته باشند
ت  تی، موجودي ی انترناسيوناليس بش انقالب ه جن در تجرب

" جاا " يک کميته رھبری دايمی برای پيشبرد کار ھای 
اظ تشکيالتی موجوديت و  ه از لح ود ک وتی ب آن نقطه ق
يد و  ی بخش داوم م بش را ت ارزاتی جن ای مب ت ھ فعالي

ود ی نم ری م زاوار اي. رھب ا س ه تنھ وت ن ه ق ن نقط
. حفاظت بلکه مستلزم تحکيم و گسترش بيشتر می باشد

ه  ر خالف موضعگيری بياني اا " اما ب ز " ج ه تمرک علي
ه  اا " گرايی کمينترن، از ھمان اولين گام تشکيل کميت ج

ه " ه اول و درج ه اعضای درج ما ب مولين آن رس ، مش
ه از حق حضور دايمی در ک ی اعضايی ک ه دوم، يعن ميت

ن  ه از اي ايی ک د و اعض وردار بودن بش برخ ری جن رھب
ه  ه ھيچگاه ب حق محروم بودند، تقسيم شدند و اين کميت
يک کميته فراگير در بر گيرنده نمايندگان تمامی اعضای 

د دل نگردي ود مب بش . خ ری جن ه رھب ر از آن، کميت د ت ب
ه در  ود ک ه ای ب ع کميت انقالبی انترناسيوناليستی در واق

ترين ارزاتی   بيش ت مب ای دوره فعالي ال ھ اا " س " ج
بصورت غير مشروط تحت ھژمونی يک حزب مشخص 

اا " قرار داشت، حتی در ايامی که فيصله ھای جمعی  ج
ت"  ی گرف رار م زب ق ع آن ح الف مواض ين . خ در چن

ه  ع ن زب در واق ونی آن ح ت ھژم ه تح عيتی کميت وض
رف  ه بط بش بلک ی جن ای جمع له ھ ق فيص رف تطبي بط

ات آن حزب  تبليغ و ترويج غير مستقيم و مستقيم نظري
ل " سنتز ھای نوين " و اخيرا ذکره در سطح ک حزب مت

د ی ش انده م بش کش اقض . جن ين تن ور مشخص ھم بط
ه جنبش  ه در نھايت باعث فروپاشی کميت ود ک الينحل ب

  .گرديد
ه  د گفت ک ا تاسف باي اصول و احکام تشکيالتی در " ب

ی با يک موضعگيری غير ا" جاا  صولی و نادرست مبن
ط  کيالتی از خ ام تش ول و احک ازی اص دا س ر ج ب

سياسی، بی توجھی و بی اھميت انگاری  –ايديولوژيک 
دامن " جاا " نسبت به اصول و احکام تشکيالتی را در 

اری . زد ت انگ م اھمي وجھی و ک ی ت ين ب ع ھم در واق
رای  دان مناسب ب ه مي ود ک ام تشکيالتی ب اصول و احک

ت و دوا ذکره در تثبي زب مت روط ح ر مش ونی غي م ھژم
  . فراھم نمود" جاا " کميته رھبری 
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ی  – 3 ين الملل رين تشکيالت ب اصولی ترين و مناسب ت
وين کمونيستی است و  کمونيستی، ھمانا انترناسيونال ن

ن . ما بايد برای تشکيل آن مبارزه نماييم در عين حال اي
و ونی و بص رايط کن ه در ش ذيرفت ک د پ ر را باي رت ام

ه  ا شکل يافت اد يک انترناسيونال قوي ان ايج وری امک ف
وانيم از طريق  برای ما مقدور نيست، بلکه صرفا می ت
ايين  ی دارای سطح پ ين الملل پايه ريزی يک تشکيالت ب
تر و پرورش و تکامل پيوسته بعدی آن بطرف تشکيل 

  . انترناسيونال نوين حرکت کنيم
ی، عليرغم ـتـاليسـونيـش انقالبی انترناسـبـنـدر تجربه ج

کيل  رای تش ارزه ب تراتژيک مب تقامت اس ه اس اينک
ه  انترناسيونال نوين کمونيستی از لحاظ تيوريک پذيرفت
افی مورد توجه  دازه ک شده بود، اما از لحاظ عملی به ان
دن  ته ش ا برجس ر ب ای اخي ال ھ ت و در س رار نگرف ق

 مائوئيزم در –لنينيزم  –بيشتر و بيشتر پست مارکسيزم 
  .کال به فراموشی سپرده شد" جاا " کميته 

تی  ی کمونيس ين الملل کيالت ب تی ( تش  –مارکسيس
د ) مائوئيستی  –لنينيستی  ی باي ه در شرايط فعل نوينی ک

  با  –و بايد  –برای تشکيل آن مبارزه نماييم، می تواند 
ی  بش انقالب ارزات جن کيل و مب دوزی از تش ه ان تجرب

اظ تی، از لح ديولوژيک  انترناسيوناليس ی   –اي سياس
ر  پيشرفته تر از آن و از لحاظ گستردگی تشکيالتی فراگي

  .تر از آن باشد

را در ) مائوئيست ( حزب کمونيست  - 4 افغانستان، اخي
ه از  دی اولي ک جمعبن ی، ي يع حزب يمينار وس ک س ي
ه  تی ب ی انترناسيوناليس بش انقالب ارزاتی جن ارب مب تج

ده نزدي ه در آين ت ک ل آورده اس ھم عم ه س ه مثاب ک ب
ه  ی ارائ ين الملل يع ب دی وس ک جمعبن ود از ي اچيز خ ن

رد د ک ين . خواھ کيالت ب د تش زی جدي ت، پيري در نھاي
 –لنينيست  –المللی احزاب و سازمان ھای مارکسيست 

مائوئيست کشور ھای مختلف جھان مستلزم دست يافتن 
ک  ی ي ات اساس ی روی نک ين الملل ق ب ک تواف ه ي ب

ومی از دی عم ی  جمعبن بش انقالب ارزاتی جن ارب مب تج
رون از  ت بي ای مائوئيس تی و نيروھ " انترناسيوناليس

ان . جاا است پيشبرد يک پروسه جر و بحث عمومی مي
ت  ای مارکسيس ازمان ھ زاب و س ت  –اح  –لنينيس

روری  وافقی ض ين ت ه چن تيابی ب رای دس ت ب مائوئيس
ت د . اس ی توان ه م ن پروس د   –اي ان  –و باي در جري

اد شکلدھی  ا و اتح آھنگی ھ ا، ھم وايی ھ و پيشبرد ھمن
ی  ه ي ی و فرامنطق ه ي ه، منطق ارزاتی دوجانب ای مب ھ
ان احزاب و  اصولی، طی يک مدت مناسب و ممکن، مي

ت  ای مارکسيس ازمان ھ ت  –س ت در  –لنينيس مائوئيس
کيالت جدي کلدھی تش ه ش دمت ب ا، خ ی آنھ ين الملل د ب

  .پيش برده شود

  !پرولتری زنده باد انترناسيوناليزم

  افغانستان) مائوئيست ( حزب کمونيست 
  ) 1389جدی (  2011جنوری 

  

******************************************  

  و "جاا " نگاه اوليه ای در مورد وضعيت فروپاشيده كنوني 
  نسياسی و تشکيالتی آ –علل ايديولوژيک 

  مقدمه
در حال حاضر، جنبش انقالبی انترناسيوناليستی در 
وضعيت فرو پاشيده و جدا خطرناک قرار دارد اينک 
مدت ھا است كه كميته جنبش ھيچ اعالميه و سند 

چند شماره از نشريه . بيروني منتشر نساخته است
دروني جنبش، كه قرار بود ساالنه دوبار منتشر گردد، 

جھاني براي " بين المللي از انتشار باز مانده و ژورنال 

نيز از چند سال به اينطرف ديگر منتشر نگرديده " فتح 
در واقع کميته جنبش عمال فروپاشيده است، به . است

نحوی که از مدت ھا به اينطرف جلسه و نشستی 
نداشته و ھر يک از مشمولين آن صرفا برای احزاب 

به ھمين جھت . مربوطه شان کار و فعاليت می نمايند
بش انقالبی انترناسيوناليستی عمال فروپاشيده و جن
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مبارزه برای بازسازی آن و يا ايجاد يک تشکيالت بين 
المللی مائوئيستی ديگر در دستور روز قرار گرفته 

  . است
مسلما نقش عميقا منفی ضد اصولي و تفرقه افگنانه 
خط انحرافي مسلط كنوني بر حزب كمونيست نيپال 

عملي آن يعني منحرف شدن و نتايج ) مائوئيست ( 
انقالب نيپال از جاده انقالب دموكراتيك نوين و جنگ 
خلق به بيراھه دموكراسي و مسالمت جويي بورژوايي، 
در ايجاد اين وضعيت خطرناك، به عنوان يکی از 

اما اين نقش غير . عوامل اصلی، مسلم و روشن است
اصولي و تفرقه افگنانه را نبايد به عنوان يك امر 

خط انحرافي مسلط كنوني . فا در خود مشاھده كردصر
كه لب و لباب ) مائوئيست ( بر حزب كمونيست نيپال 

  "راه پاراچاندا " خود را در
بيان مي نمايد، بخشي از يك روند غير اصولي در 
جنبش انقالبي انترناسيوناليستي بود كه با تكيه بر 
ر خدمات معين پراتيكي و يا تئوريكي به انقالب كشو

ھاي خودي و انقالب جھاني، ادعاھاي خام عجوالنه و 

پيش از وقت مبني بر متكامل ساختن ايديولوژی وعلم 
لنينيزم  –انقالب پرولتري به مرحله باالتر از ماركسيزم 

اين روند، عالوه از آنكه . مائوئيزم را به ميان كشيد –
بيان نموده است، " راه پاراچاندا " خود را تحت نام 

انديشه گونزالو " وسط حزب كمونيست پيرو، بنام قبال ت
سنتزھاي " تعقيب گرديده بود و اينك تحت نام " 

توسط حزب كمونيست انقالبي امريكا نيز " اواكيان 
اين روند در فرجام خود سرنوشتي . مطرح گرديده است

مائوئيزم  –لنينيزم  –جز سقوط در مغاك پسا مارکسيزم 
انجام در خط بيانيه و  آشکار اواکيانی نداشت و سر

  .اساسنامه جديد آر سی پی خود را نشان داد
سياسی و تشکيالتی  –در مورد علل ايديولوژيک 

وضعيت فروپاشيده کنونی جنبش انقالبی 
اما ما در . انترناسيوناليستی می توان وسيعا بحث نمود

نوشته حاضر، به اميد اينکه راه برای مباحثات تفصيلی 
د، صرفا می توانيم به بيان رئوس در آينده باز گرد

  .مطالب اين مبحث بپردازيم

  
 1984تشکيل جنبش انقالبی انترناسيوناليستی در سال 

  لی بخشيدتحرک تازه ای به جنبش کمونيستی بين المل
  

جنبش انقالبی انترناسيوناليستی در کنفرانس بين 
در شرايطی تشکيل گرديد که در  1984المللی سال 

اثر مسلط شدن باند رويزيونيست تحت رھبری تين 
ھسيائوپينگ بر حزب کمونيست چين و دولت چين، 
سوسياليزم در آن کشور سرنگون شده بود و حـزب 

خـوجـه نيز به  کار الـبـانـيـه به رھبـری انـور
ارتداد و رويزيونيزم غلطيده بود و سوسياليزم در 

  . البانيه را از درون فاسد و تباه کرده بود
تشكيل جنبش انقالبي انترناسيوناليستي بر مبناي 

انديشه مائوتسه  –لنينيزم  –ماركسيزم " ايدئولوژيك 
" انديشه مائوتسه دون " و با مشخص نمودن " دون 

مرحله در تكامل علم و ايدئولوژي به عنوان سومين 
انقالبي پرولتري، به معني ايجاد يك حركت بين المللي 
كمونيستي راستين، در مواجھه با بروز رويزيونيزم 

چيني و ھمچنان رويزيونيزم خوجه يي و سرنگوني 
  .  انقالب در چين و ھمچنان البانيه، بود

اين ابتکار عظيم تحرک تازه ای به جنبش بين 
کمونيستی بخشيد و برای تجمع بين المللی  المللی

 –لنينيست  –آن بخش از نيروھای مارکسيست 
مائوتسه دون انديشه که به دنبال انحرافات 

حزب " و " حزب کمونيست چين " رويزيونيستی 
نيفتاده بودند، يک پالتفرم " کار البانيه 
سياسی و تشکيالتی بين المللی  –ايديولوژيک 
ين تشکيل جنبش انقالبی بنابر. فراھم نمود

انترناسيوناليستی عمدتا يک گام جدا پيشروانه و 
مثبت جنبش بين المللی کمونيستی بود و باعث 
گرديد که عليرغم خيانت رويزيونيست ھای چينی و 

مارکسيزم البانيايی به کمونيزم، درفش کمونيزم و 
انديشه مائوتسه دون در سطح بين  –لنينيزم  –

  .اھتزاز باقی بماند المللی کماکان در
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" جنبش انقالبي انترناسيوناليستي " اما بيانيه 
انديشه  –لنينيزم  –ماركسيزم " اساسا بر مبناي 

تدوين و تصويب گرديد و صرفا در " مائوتسه دون 
" نيروھاي مائوئيست " جايي از متن آن عبارت 

مبحث مربوط به . بصورت گذرا بكار برده شده است
انديشه مائوتسه " به عوض " ممائوئيز" جاگزيني 

به عنوان يك مبحث جدي قابل دقت و بررسي در " دون 
جنبش انقالبي " كه  1984كنفرانس بين المللي سال 

. را تشكيل نمود، مطرح نبوده است"انترناسيوناليستي 
در آن كنفرانس، غير از حزب كمونيست پيرو، تمامي 

ن مائوتسه دو" احزاب و سازمان ھاي ديگر ھنوز 
. نمي دانستند" مائوئيست " بودند و خود را " انديشه 

مائوئيزم در جلسه گسترده کميته جنبش انقالبی 
مورد تصويب قرار  1993انترناسيوناليستی در سال 

  .گرفت
نتوانست در مورد  1984کنفرانس بين المللی سال 

تضاد عمده و روند عمده جھانی به يک فرمولبندی 

تقسيم شدن شرکت کنندگان . روشن و واضح دست يابد
اين کنفرانس به دو بخش، يکی طرفدار عمده بودن 
تضاد ميان امپرياليست ھا در جھان و ديگری طرفدار 

ا و خلق ھا و ملل عمده بودن تضاد ميان امپرياليست ھ
تحت ستم در جھان، باعث گرديد که درين زمينه توافق 

اين اختالف و عدم توافق که يکی . روشنی به ميان نيايد
از نکات مھم کشمکش زا در جنبش انقالبی 
انترناسيوناليستی بود، در سال ھای بعدی نيز نتوانست 

گرچه جلسه . به درستی و روشنی حل و فصل گردد
ظاھرا به توافق عمومی در مورد  2000گسترده سال 

تضاد عمده و روند عمده جھانی دست يافت، اما تقريبا 
بالفاصله بعد از اين جلسه، حزب کمونيست انقالبی 
امريکا از تائيد موضع موافق نماينده اش در جلسه سر 
باز زد و در نتيجه نھايتا اين معضله کماکان بحال خود 

 .و الينحل باقی ماند
 

 
  وئيزمپذيرش مائ

  يک گام پيشروانه مھم جنبش انقالبی انترناسيوناليستی
 

حزب كمونيست پيرو، قبل از تشكيل جنبش انقالبي 
را " مائوئيزم " ،  1984انترناسيوناليستي در سال 

پذيرفته بود و در ادبيات حزبي اش بجاي عبارت 
 –لنينيزم  –ماركسيزم " متداول در آن وقت يعنی 

 –ماركسيزم " ز  عبارت ا" انديشه مائوتسه دون 
اما تا زمان . استفاده مي نمود" مائوئيزم  –لنينيزم 

به توضيح و  1986برگذاری کنگره اش در سال 
تشريح اين جاگزيني ايدئولوژيكي در يک سند مشخص 

اين توضيح و تشريح در يکی از اسناد . نپرداخته بود
  .به عمل آمد 1986مصوبه کنگره حزب مذکور در سال 

اعالم کرد  1988ي امريكا در سال انقالب کمونيست حزب
" انديشه مائوتسه دون " بھتر از " مائوئيزم " كه 

خدمات مائوتسه دون به علم و ايدئولوژي انقالبي 
پرولتري را بيان مي نمايد و سومين مرحله تكاملي آن 

قبل برين، پيش . را درست تر و واضح تر نشان مي دھد
، حزب 1984از برگزاري كنفرانس بين المللي سال 

مذكور در يكي از اسناد منتشره اش، كه توسط اتحاديه 
" كمونيست ھاي ايران به فارسي ترجمه شده بود، 

عصر زوال " را به تئوري لين پيائوئيستي " مائوئيزم 
حزب مذكور درين سند با . ربط داده بود" امپرياليزم 

عصر امپرياليزم و " تكيه بر اين امر كه عصر ھمان 
عصر زوال " است و چيزي بنام " رولتري انقالبات پ

اصال وجود ندارد، صراحتا بيان كرده بود " امپرياليزم 
انديشه " به عوض " مائوئيزم " كه جاگزين ساختن 

  .نادرست است" مائوتسه دون 
 –لنينزم  –در باره ماركسيزم " با تصويب سند  اما

توسط پولينوم كميته مركزي حزب " مائوئيزم 
، موقف اين  1988مريكا در سال كمونيست انقالبي ا

" بجاي " مائوئيزم " حزب درينمورد تغيير يافت و 
پذيرفته شد، بدون اينكه الزمه " انديشه مائوتسه دون 

دانسته " عصر زوال امپرياليزم " اش پذيرش تئوري 
در سند مذكور اصوال ارتباط حتمي ميان تكامل . شود

يك عصر به  ايدئولوژيكي و يك عصر و يا تغيير -علمي 
عصر ديگر مردود دانسته شده و بيان گرديده بود كه 

لنينيزم به مرحله سوم يعني  –تكامل ماركسيزم 
مائوئيزم اساسا نيازمند تبديل  –لنينيزم  –ماركسيزم 

سپس سازمان . عصر كنوني به يك عصر ديگر نيست
كمونيست ھاي انقالبي افغانستان و اتحاديه كمونيست 
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دنبال آنھا سائر منسوبين جنبش ھاي ايران و به 
" انقالبي انترناسيوناليستي نيز يكي پس از ديگري 

" انديشه مائوتسه دون " را بجاي " مائوئيزم 
  .پذيرفتند

كه در " مائوئيزم  –لنينيزم  –زنده باد ماركسيزم " سند
نشست گسترده کميته جنبش انقالبی انترناسيوناليستی 

" مائوئيزم " به تصويب رسيد، پذيرش  1993در سال 
 جنبش لرا در سطح ك" انديشه مائوتسه دون " بجاي 

" در اين سند بيان گرديد كه پذيرش  .سميت دادر
صرفا " انديشه مائوتسه دون " بجاي " مائوئيزم 

بخاطر بيان بھتر خدمات مائوتسه دون مبني بر متكامل 
ساختن علم و ايدئولوژي انقالبي پرولتري به مرحله 

انديشه " ت به نسب" مائوئيزم " سوم نيست، بلكه 
. داراي كيفيت بھتر و عالي تر مي باشد" مائوتسه دون 

از ) مشعل ( درين نشست، صرفا حزب كمونيست نيپال 
اين حزب در سال . سر باز زد" مائوئيزم " پذيرش 

ھاي بعد بطور آشكار عليه جنگ خلق در نيپال قرار 
گرفت و سر انجام از جنبش انقالبي انترناسيوناليستي 

مائوئيزم  –لنينيزم  –پذيرش مارکسيزم  .گرديداخراج 
 –لنينيزم  –بجای عبارت متداول قبلی يعنی مارکسيزم 

انديشه مائوتسه دون توسط جنبش انقالبی 
انترناسيوناليستی يک گام پيشروانه مھم ايديولوژيکی 
در سطح بين المللی بود و مھم ترين دستاورد تئوريکی 

  .اين جنبش محسوب می گردد

  
  کمونيست پيرو و جنگ خلق پيرو نقش حزب

  در جنبش انقالبی انترناسيوناليستی
ی  بش انقالب کيل جن لی در تش زب اص ه ح س

ال  تی در س د از 1984انترناسيوناليس ارت بودن : عب
ه  ا، حزب کمونيست ترکي حزب کمونيست انقالبی امريک

د ) م ل (  ت ھن زب کمونيس از ( و ح زی ب ه مرک کميت
ازی  بش انقال). س ه جن تی در بياني ی انترناسيوناليس ب

ه جنبش  ود و کميت واقع حاصل توافقات اين سه حزب ب
د حزب . نيز توسط نمايندگان ھمين احزاب تشکيل گردي

کمونيست پيرو در ابتدا حاضر نشد بيانيه جنبش انقالبی 
رد . انترناسيوناليستی را امضاء نمايد دا توافق ک ی بع ول

رو در ھر حال حزب کم. که آن را امضا نمايد ونيست پي
ی  بش انقالب کيل جن دای تش ا در ابت ه تنھ ن
ات آن، در تشکيل  انترناسـيوناليسـتـی بلکه در طول حي
ه جنبش و پشيبرد فعاليت ھای آن سھم نگرفت و  کميت

ن  وريکی و از اي ای تئ ت ھ زی در فعالي ش مرک ر نق نظ
  .پراتيکی جنبش بر عھده نداشت

 عليرغم عدم حضور مستقيم حزب کمونيست پيرو اما
در کميته جنبش انقالبی انترناسيوناليستی، نقش 
پيشروانه اين حزب در پذيرش مائوئيزم توسط کل 
. جنبش انقالبی انترناسيوناليستی، مسلم و روشن است

از جانب ديگر جريان پيشروانه حنگ خلق در پيرو آن 
چيزی بود که جنبش انقالبی انترناسيوناليستی را در 

نه پراتيکی می بخشيد و سطح بين المللی حيثيت و وز
اين جنبش را به مثابه يک جنبش جدی در سطح بين 

جريان پيشروی ھای مداوم اين . المللی مطرح می نمود
جنگ و نيرومند شدن روز افزون کمی و کيفی قدرت 
مردمی نوين برخاسته از ميدان اين جنگ، توده ھای 

مبارز در جھان را اميد واری و ثبات قدم بيشتر می 
و بدين سان خدمت مھمی به جنبش انقالبی  بخشيد

  .جھانی انجام می داد
حالتي كه جنبش انقالبي انترناسيوناليستي در  در

 –لنينيستي  –معرض تحول از يك جنبش ماركسيستي 
 –مائوتسه دون انديشه به يك جنبش ماركسيستي 

مائوئيستي قرار گرفته بود، حزب كمونيست  –لنينيستي 
ھاي جنگ خلق در آن كشور و  پيرو با تكيه بر پيشروي

در سطح كل جنبش " مائوئيزم " پيش گامي در پذيرش 
انقالبي انترناسيوناليستي، يك گام ايدئولوژيكي ديگر 

" را به " مائوئيزم  –لنينيزم  –ماركسيزم " برداشت و 
) عمدتا مائوئيزم ( مائوئيزم  –لنينيزم  –ماركسيزم 
" نديشه گونزالو ا" در ادامه اين حركت، . تبديل نمود

مائوئيزم  –لنينيزم  –ماركسيزم " مطرح گرديد و 
به ميان آمد و " ، انديشه گونزالو )عمدتا مائوئيزم ( 

 –لنينيزم  –ماركسيزم " سر انجام فرمولبندي 
) عمدتا انديشه گونزالو ( مائوئيزم، انديشه گونزالو 

  .توسط حزب مذكور پذيرفته شد
وضوع عمده در حزب کمونيست پيرو در مورد مموضع 

موضوع عمده در مبارزه : مبارزه سياسی اينگونه بود
لذا استراتژی جنگ . سياسی کسب قدرت سياسی است

خلق يعنی استراتژی مبارزاتی برای کسب قدرت 
سياسی در خط حزب کمونيست موضوع عمده شمرده 

از آنجائيکه استراتژی مبارزاتی جنگ خلق . می شود
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، لذا مائوئيزم در خط يک استراتژی مائوئيستی است
اما . سياسی حزب عمدگی پيدا می نمايد –ايديولوژيک 

اين استدالل حزب کمونيست پيرو مورد تائيد سائر 
منسوبين جنبش انقالبی انترناسيوناليستی قرار نگرفت 
و تا جائيکه ما می دانيم تا حال نيز مورد تائيد قرار 

  .نگرفته است
ابه يک انديشه به مث" انديشه گونزالو " ھمچنان 

برد جھانی، در سطح عام جنبش، پذيرفته نشد، دارای 
بلکه صرفا چھارچوب تطبيق خالقانه اصول عام م ل م 
در شرايط مشخص پيرو به حساب آمد و يک موضوع 
  .مربوط به پيرو و حزب کمونيست پيرو تلقی می گرديد

تا جائيکه ما می دانيم حزب کمونيست پيرو سند 
منتشر نکرده " انديشه گونزالو " مشخصی در مورد 

در اسناد " انديشه " است، اما جوانب مختلف اين 
. متعدد حزب مذکور بصورت پراگنده بيان گرديده است

انديشه " بر مبنای ھمين بيانات پراگنده در مورد 
از " انديشه " می توان گفت که اين "  گونزالو 

وئيزم مائ –لنينيزم  –يکجانب تطبيق خالقانه مارکسيزم 
در شرايط مشخص انقالب پيرو را در بر دارد و از 

اين . جانب ديگر حاوی مشخصات ويژه نوين است
  :مشخصات ويژه نوين را می توان ذيال بر شمرد

جاگزين کردن " انديشه گونزالو " اولين مشخصه  ـ1
" انديشه مائوتسه دون " بجای " مائوئيزم " عبارت 

بود که از اوايل حزب کمونيست پيرو اولين حزبی . بود
را در " مائوئيزم " دھه ھشتاد قرن گذشته، عبارت 

البته پذيرش مائوئيزم توسط . اسنادش بکار برد
منسوبين ديگر جنبش انقالبی انترناسيوناليستی در سال 

توسط کل جنبش، توام  1993ھای بعد و سپس در سال 
به مثابه يک انديشه " انديشه گونزالو " با پذيرش 
 .جھانی نبود دارای برد

البته چنانچه قبال گفتيم حزب کمونيست پيرو در حد 
" اکتفا نکرد و مدتی بعد عبارت " مائوئيزم " پذيرش 

را بر آن عالوه کرد که مورد پذيرش " عمدتا مائوئيزم 
  .ھيچ يک از منسوبين ديگر جنبش قرار نگرفت

در رابطه با " انديشـه گونـزالـو " دومين مشخصه ـ  2
بر مبنای . اوضاع جھانی تبارز يافت چگونگی درک از

اين درک، اوضاع جھان را تعرض استراتژيک انقالب 
جھانی رقم می زند که از زمان انقالب اکتوبر شروع 

اينچنين درکی از . شده و بال وقفه ادامه يافته است
اوضاع جھانی مورد قبول ھيچ يک از منسوبين ديگر 

گسترده حتی موقعيکه در نشست . جنبش قرار نگرفت
روند انقالب به مثابه روند عمده جھانی  2000سال 

تعرض استراتژيک انقالب " پذيرفته شد، فرمولبندی 
در واقع پذيرش . مورد قبول قرار نگرفت" جھانی 

روند انقالب به مثابه روند عمده در جھان الزاما به 
مفھوم پذيرش تعرض استراتژيک انقالب جھانی نيست 

واند در مرحله دفاع استراتژيک يا و انقالب جھانی می ت
واضح و روشن . تعادل استراتژيک قرار داشته باشد

است که در حال حاضر انقالب جھانی در حالت دفاع 
  .استراتژيک قرار دارد

اصل پذيرفته شده . تداوم جنگ خلق تا کمونيزمـ  3
ادامه " مائوئيستی در سطح يک کشور سوسياليستی 

در شکل انقالبات " يا انقالب تحت ديکتاتوری پرولتار
فرھنگی است و الزامی و قطعی نيست که شکل جنگی 

انقالب فرھنگی در چين به نحو بارزی در . داشته باشد
شکل خيزش ھای توده يی وسيع غير جنگی و غير 

ادامه انقالب در سطح جھانی برای . نظامی تبارز يافت
يک حزب پيروزمند و يک کشور سوسياليستی نيز نمی 

طور دايمی و بصورت الزامی و قطعی شکل تواند ب
جنگی داشته باشد، بلکه ھم اشکال سياسی غير جنگی 

  .  خواھد داشت و ھم اشکال جنگی
نظامی کردن حزب و حزب کمونيست را ماشين ـ  4

اصل پذيرفته شده مارکسيستی . جنگی پرولتاريا دانستن
مائوئيستی در مورد حزب کمونيست،  –لنينيستی  –

کمونيست، حزب سياسی پرولتاريا و  حزب. چنين نيست
در واقع . پيشآھنگ پرولتاريا در يک کشور معين است

را ) ارتش خلق ( حزب کمونيست ماشين جنگی انقالبی 
يک ( رھبری می نمايد، اما خودش يک ماشين 

سياسی  –ھمه جانبه ايديولوژيک ) تشکيالت ارگانيک 
اصول و احکام . است و نه صرفا يک ماشين جنگی

 –و نبايد  –کيالتی يک حزب کمونيست نمی تواند تش
ھمسان و حتی مشابه با اصول و احکام تشـــکيالتی 

  .باشد) ارتش ( ماشين جنگی يک 
. رھبری متحد المرکز حزب، ارتش و جبھه متحدـ  5

 –لنينيستی  –اصل پذيرفته بين المللی مارکسيستی 
مائوئيستی در مورد مناسبات حزب کمونيست با ارتش 
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ه متحد اين است که ارتش و جبھه متحد توسط و جبھ
به اين معنی، . حزب کمونيست رھبری می گردد

رھبری متحد المرکز حزب، ارتش و جبھه " فرمولبندی 
اما فرمولبندی حزب . بصورت عام درست است" متحد 

کمونيست پيرو به نحوی ھمکاسه کردن رھبری حزب 
ھر يک با رھبری ارتش و جبھه متحد است، در حاليکه 

از اين رھبری ھا دارای مضمون و شکل کيفيتا متفاوت 
رھبری حزب يک رھبری . و متناسب به خود است

سياسی و تشکيالتی است، در حاليکه  –ايديولوژيک 
 –رھبری ارتش توسط حزب يک رھبری سياسی 

و ) تشکيالتی به مفھوم نظامی  –سياسی ( نظامی 
اسی رھبری جبھه متحد توسط حزب يک رھبری سي

می توان گفت که ھمين تمرکز گرايی شديد در . است
مورد رھبری جبھه متحد توسط حزب کمونيست، يک 
علت تئوريک مھم ناکامی حزب کمونيست پيرو در 
شکل دھی جبھه متحد در آن کشور به شمار می رفته و 

  .کماکان به شمار می رود
توجه به کلبه ھای اطراف شھر ھای بزرگ در پيرو ـ  6

پيرو کشوری است که يک . ر ھای جھانو ساير کشو
سوم و حاال احتماال بيشتر از يک سوم نفوس آن در 

فعال شايد . ليما و کلبه ھای اطراف ليما بسر می برند
ميليون نفر رسيده باشد که بيشتر از  30نفوس پيرو به 

ميليون نفر آنھا در ليما و حومه ليما زندگی می  10
قاطع کل اين نفوس را  کلبه نشينان فقير اکثريت. کنند

شھر ليما ھم پايتخت پيرو است و ھم . تشکيل می دھند
گونزالو موقع دستگيری . بندر تجارتی بزرگ آن کشور

در يکی از خانه ھای محالت کلبه ھای اطراف ليما بسر 
می برد و اين نشان می دھد که حزب کمونيست پيرو در 
جريان جنگ خلق تا چه حدی اھميت کار و پيکار 

ليما را در بارزاتی در ميان کلبه نشين ھای اطراف م
  .نظر داشته است و احتماال کماکان در نظر دارد

سر بر آوردن کلبه ھای اطراف شھر ھای بزرگ و 
گسترش روز افزون آن در کشور ھای مختلف، به ويژه 
کشور ھای تحت سلطه جھان، يک تغيير و تحول غير 

نمی توان تاثير  قابل انکار در سطح بين المللی است و
. آنرا بر استراتژی مبارزاتی کمونيست ھا ناديده گرفت

اما دستگيری گونزالو در يکی از محالت کلبه ھای 
اطراف شھر ليما نشان داد که اين محالت، عليرغم 

اھميت خود به مثابه يک منطقه عملياتی و حتی يک 
منطقه چريکی برای جنگ خلق پيرو، نبايد به مثابه 

ار دراز مدت رھبری حزب و جنگ خلق در محل استقر
  .نظر گرفته می شد

تقسيم کردن جھان به سه جھان يعنی جھان اول،  -  7
" مائوئيزم " جھان دوم و جھان سوم را يک جزء مھم 

در اسناد کنگره " اصل " اين . به حساب آوردن
درج و  1986سراسری حزب کمونيست پيرو در سال 

پيرو تئوری  البته حزب کمونيست. توضيح شده است
سه جھان رويزيونيست ھای چينی را رد می نمايد و آن 
را صورت وارونه تقسيم به سه جھان مائوتسه دون به 

حزب کمونيست پيرو در طرح اين . حساب می آورد
مراکز توفانزای " فرمولبندی بيشتر از ھمه موضوع 

در کشور ھای تحت سلطه و به قول خودش " انقالبی 
  .را در نظر دارد" سوم کشور ھای جھان " 

کشور ھای تحت سلطه جھان به مثابه " اما فرمولبندی 
در دھه شصت گذشته و در " مراکز توفانزای انقالبی 

طرح پيشنھادی ( يکی از اسناد مجموعه نه تفسير 
توسط حزب ) برای مشی جنبش بين المللی کمونيستی 

کمونيست چين مطرح گرديده است، در حاليکه تئوری 
 1973نيستی سه جھان برای اولين بار در سال رويزيو

توسط تين ھسيائوپينگ در جلسه مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد بصورت فرمولبندی شده توضيح و 

مسلما تقسيم جھان به سه جھان توسط . تشريح گرديد
مائوتسه دون چيزی است غير از تئوری رويزيونيستی 

 "اما اين تقسيم بندی يک جزء مھم . سه جھان
مائوئيزم " به شمار نمی رود و پذيرش عام " مائوئيزم 

توسط جنبش انقالبی انترناسيوناليستی در سال " 
  .نيز در بر گيرنده اين تقسيم بندی نبوده است 1993

به نظر ما اين تقسيم بندی در حد يک تقسيم بندی نيز 
در واقع اگر در آن موقع از منظر . نادرست بوده است
يست ھا به جھان نگاه می کرديم، تضاد ميان امپريال

امپرياليزم امريکا و سوسيال امپرياليزم شوروی يک 
بخش جھان نبودند، بلکه دو بخش در حال جنگ 

با ھم در جھان را تشکيل می دادند که ) جنگ سرد ( 
ھر يک از آنھا بلوک تحت رھبری و ھمچنان دولت 
ھای دنباله رو شان در يک تعداد از کشور ھای تحت 
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در واقع آنچه از اين منظر قابل . ه را با خود داشتندسلط
  :ديد بود، قرار ذيل بود

  .امريکا و کشور ھای شامل در بلوکش -الف 
شوروی سوسيال امپرياليستی و کشور ھای شامل  -ب 

  .در بلوکش
ايی  -ج  ی کشور ھ ه اصطالح بيطرف يعن کشور ھای ب

ن دو بلوک امپرياليستی شموليت  که در ھيچ يکی از اي
ه يکی از دو  ا ب ادی از آنھ داد زي ی تع رسمی نداشتند ول

  .ابر قدرت و بلوک امپرياليستی وابستگی داشتند
به نظر ما تقسيم بندی اساسی درست جھان تقسيم بندی 
به کشور ھای امپرياليستی و کشور ھای تحت سلطه 

البته کشور ھايی نيز وجود دارند که . امپرياليزم است
می توان گفت موقعيت بينابينی دارند، اما اين کشور ھا 
نمی توانند نقش اساسی در فعل و انفعاالت جھان بازی 

  .کنند
قانه جنگ خلق و رساندن آن تا مرحله رھبری موفـ  8

موقعيکه گونزالو دستگير گرديد، . تعادل استراتژيک
حزب کمونيست پيرو ادعا داشت که جنگ خلق در آن 
کشور از مرحله دفاع استراتژيک موفقانه عبور کرده و 

حزب . به مرحله تعادل استراتژيک پا گذاشته است
قيت پايه کمونيست پيرو ادعا داشت که حصول اين موف

در . پراتيکی درستی انديشه گونزالو را نشان می دھد
آخرين اسناد حزب کمونيست پيرو قبل از دستگيری 
گونزالو موضوع عبور جنگ خلق از مرحله تعادل 
استراتژيک به تعرض استراتژيک و تصرف سرتاسری 

  .قدرت سياسی مطرح بحث قرار گرفته است
ادعای حزب کمونيست پيرو در مورد تعادل استراتژيک 

دستگيری گونزالو عمال . در جنگ خلق بی پايه بود
موقعيکه گونزالو . نشان داد که اين ادعا نادرست بود

دستگير گرديد، مخفيانه در خانه ای واقع در حومه 
شھر ليما زندگی می کرد و اين نشان می داد که ارتش 

انقالبی مردمی که در مناطقی  انقالبی و ھمچنان قدرت
از پيرو تازه در حال شکلگيری بود، ھنوز در حالت 
ابتدايی خود قرار داشتند و ھنوز از لحاظ کمی و کيفی 
به مرحله تعادل با قوای نظامی و قدرت سياسی دشمن 

  .نرسيده بودند
ضربه سھمگينی  1992با دستگيری گونزالو در سال 

پيرو و کل جنبش  حزب کمونيست پيرو، جنگ خلقبر 
اما سخنرانی . انقالبی انترناسيوناليستی وارد آمد

شجاعانه او از درون يک قفس در داخل زندان، يک 
جنبش انقالبی . اقدام واقعا تاريخی بود

كارزار بين المللي وسيع دفاع از انترناسيوناليستی يک 
جان گونزالو براه انداخت كه طي چند سال بعد از 

اين کارزار به عنوان يكي . رده شددستگيري وي پيش ب
از برجسته ترين كارزار ھاي گسترده جھاني در دفاع از 
يك رھبر كمونيست، ثبت تاريخ گرديده و واقعا يكي از 
افتخارات مبارزاتي جنبش انقالبي انترناسيوناليستي 

متاسفانه اين كارزار پر جوش و . محسوب مي گردد
دتا نه در مواجھه خروش، تا آنجائيكه ما مي دانيم، عم

با اقدامات سركوبگرانه دشمنان، بلكه در مواجھه با 
بروز خط اپورتونيستي راست طرفدار صلح و ختم 
جنگ در درون حزب كمونيست پيرو و بروز مشاجرات 
تند در سطح جنبش انقالبی انترناسيوناليستی 
درينمورد، به تدريج فروكش نمود و بدون اينكه اختتام 

  .پايان يافت آن اعالم گردد،
بروز خط اپورتونيستی راست طرفدار صلح و ختم 
جنگ از درون زندان ھای پيرو و در ميان رھبران 
زندانی آن حزب، انکشاف نھايت منفی و زيان آوری 
بود که برای چند سال کل جنبش انقالبی 
انترناسيوناليستی را در خود پيچاند، به ويژه زمانی که 

يری شخص گونزالو سواالت پيھمی در مورد سھمگ
به جرئت می توان گفت که . درين خط به ميان آمد

ضرباتی که بروز اين خط و بروز سواالت در مورد 
سھمگيری گونزالو در اين خط، بر حزب کمونيست 
پيرو، جنگ خلق پيرو و کل جنبش انقالبی 
انترناسيوناليستی وارد آورد، به مراتب عميق تر و 

ه در اثر دستگيری گسترده تر از ضربه ای بود ک
  .گونزالو به حزب، جنگ خلق و جنبش وارد آمده بود

در واقع جريان جرو بحث تند و پرخاشگرانه ميان 
جنبش انقالبی انترناسيوناليستی و ھواداران تند کميته 

خو و متعصب گونزالو، که باورمند به خطا ناپذيری وی 
بودند، بر سر سھمگيری و عدم سھمگيری گونزالو در 

پورتونيستی طرفدار صلح و ختم جنگ بود که خط ا
برای چند سال، از جلسه گسترده کميته جنبش در سال 

، 2000تا جلسه گسترده کميته جنبش در سال  1993
بحث محوری درونی جنبش انقالبی انترناسيوناليستی 

بحث در  1993که طبق فيصله جلسه گسترده سال  -را 
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روی خط به سوی بحث  -مورد اوضاع جھانی بود 
اپورتونيستی راست طرفدار صلح و مذاکره منحرف 

  .نمود
به ادامه ھمين جريان، بخش مھمی از جرو بحث ھای 

، روی 2000جلسه گسترده کميته جنبش در سال 
. مسايل مربوط به حزب کمونيست پيرو متمرکز گرديد

سر انجام کميته جنبش بخاطر اينکه بحث در مورد 
تونيستی راست طرفدار سھمگيری گونزالو در خط اپور

صلح و ختم جنگ را به ناحق از يک بحث درونی به 
. يک بحث بيرونی مبدل کرده بود، از خود انتقاد نمود

بھر حال، جلسه عليه خط اپورتونيستی راست 
موضعگيری نموده و آن را رد نمود و ھمچنان 
سھمگيری گونزالو در خط اپورتونيستی راست طرفدار 

ردود دانست و آن را در اصل صلح و ختم جنگ را م
به اين ترتيب بحثی که در . تبليغات دشمن اعالم کرد

طول چند سال به بحث درونی و بيرونی عمده جنبش 
انقالبی انترناسيوناليستی مبدل شده بود، در درون 

در سال . اما اين فقط ظاھر قضيه بود. جنبش پايان يافت
يگر ھای بعد دوسيه ھای کھنه اين موضوع يکبار د

توسط کميته جنبش، حزب کمونيست انقالبی امريکا و 
ورق زده شد و مجددا ) م ل م ( حزب کمونيست ايران 

به يک موضوع مورد مشاجره در ميان جنبش مبدل 
  .گرديد

رو  و جنگ خلق در پي در واقع پس از دستگيری گونزال
زب  ذار ح اثير گ ش ت ا آن نق وام ب رد و ت ش ک رو ک ف

ـت  ر جنکمونيســـ رو ب تی پي ی انترناسيوناليس بش انقالب
ذاری جلسه گسترده . نيز تخفيف يافت ان برگ ا زم ا ت ام

رو  2000کميته جنبش در سال  ھنوز حزب کمونيست پي
ی  بش انقالب ر جن يع ب ای وس ذاری ھ اثير گ از ت

ه ه  انترناسيوناليستی برخوردار بود، به نحوی ک قطعنام
د ا مواضع نماين اق ب ادی در انطب ا حد زي گان آن جلسه ت

اما پس از آن جلسه گسترده، آن . آن حزب تدوين گرديد
ر و محدود  دريج محدود ت ه ت تاثير گذاری ھای وسيع ب
تر گرديد، بخصوص پس از آنکه ھواداران آن حزب در 
ای  ان بج ی و اواکي ی پ ه آر س ارزه علي ا در مب اروپ
ی رو  ام زن ه اتھ ولی، ب ی اص ارزات خط برد مب پيش

رو يک حزب گرچه ھنوز ھم حز. آوردند ب کمونيست پي
ی  ان محسوب م زاب مائوئيست جھ ان اح رح در مي مط
وردار  يع برخ ذار وس اثير گ ش ت ر از نق ا ديگ ردد، ام گ

البته يک دليل اين وضعيت، تضعيف بسيار شديد . نيست
ا . اين حزب و فروکش کردن جنگ خلق در پيرو است ام

ز دارد ر ني ل ديگ ک دلي زب . ي ی ح ين الملل ت ب فعالي
وده استکمونيس ن . ت پيرو ھميشه ضعيف و بيحال ب اي

رو در حال  ه جنگ خلق در پي حزب حتی ھمان زمانی ک
ا شايد نتوانست  ود، نخواست و ي پيشروی و گسترش ب
ی  ين الملل طح ب ود در س ی خ عيت داخل ا وض ب ب متناس

ا نخواست . فعال شود مثال اين حزب ھيچگاه نتوانست ي
ی انترناسيونال بش انقالب ه جن ور در کميت تی حض يس

  .     مستقيم داشته باشد

  1993نقش تاريخی نشست گسترده کميته جنبش در سال 
ی  بش انقالب ه جن ترده کميت ت گس در نشس

ال  تی در س ركت 1993انترناسيوناليس امي ش ، تم
دي  ائوئيزم " كنندگان ديگر نشست، فرمولبن دتا م " عم

د و  و " را نپذيرفتن ه گونزال وع " انديش ك موض را ي
رفا مرب د، ص الم كردن رو اع ت پي زب كمونيس ه ح وط ب

ورد  عگيري اي درينم ث و موض ه بح ه ب دون اينك ب
ذكره از اجزاي . بپردازند در ھر حال ھر دو موضوع مت

ا صورت  ز روي آنھ ود و تمرك ه نب داي جلس اصلي اجن
  . نگرفت

ه تصوب  بش، دو سند ب ه جن درين نشست گسترده کميت
يد ند : رس ي س يزم " يك اد ماركس ده ب زم  –زن  –لنيني

اني " و ديگري سند " مائوئيزم  ". در باره اوضاع جھ
دگان  اق شركت كنن ه اتف سند اولي توسط اكثريت قريب ب
زب  ده ح رفا نماين يد و ص ويب رس ه تص ت ب نشس

ذيرش ) مشعل ( كمونيست نيپال  ائوئيزم " در مورد پ م
اني در . راي منفي داد"  ده جھ ا بحث روي تضاد عم ام

ه نتيج ال ب ت اص ق راي نشس ي از طري يد و حت ه نرس
ردد له گ ت فيص ز نتوانس ري ني ن . گي ورد اي ث در م بح
ل مشمولين نشست . موضوع حالت جالبي بخود گرفت ک

  : به دو بخش تقسيم شدند
يك بخش تضاد ميان خلق ھا و ملل تحت ستم جھان ـ  1

از يكطرف و قدرت ھاي امپرياليستي از طرف ديگر را 
  .تضاد عمده جھاني ميدانستند

ش ديگر، تضاد متذكره را به عنوان تضاد عـمـده بخـ  2
ه  ه تضاد ديگري را ب دون اينك تند، ب ول نداش اني قب جھ

  .عنوان تضاد عمده جھاني بپذيرند
ه آراء اصلي مي  وط ب ه مرب ا جائيك ري ت ه راي گي نتيج

ود ابرين نظر ھيچ . شد، ميان ھر دو بخش مساوي ب بن
وا ه عن د و ب ه تصويب برس ما ب ی نتوانست رس ن بخش

اما در قسمت . موضعگيري كل جنبش رسميت پيدا نمايد
تر  ورتي بيش ك راي مش ش اول ي ورتي، بخ آراء مش

اين برتري بخش مذكور در آراء مشورتي باعث . داشت
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ايي سند  اني " گرديد كه در متن نھ اره اوضاع جھ در ب
ر از سائر تضاد ھاي "  تضاد مورد نظر آنھا برجسته ت

وع ك ن ردد و ي رح گ اني مط ده  جھ ر عم ي ب رايش مبن گ
ه  دون اينك د، ب ته باش ود داش ند وج تن آن در س دانس

  .صريحا به عنوان تضاد عمده جھاني مشخص شود
نيز بحث روي تضاد  1984در كنفرانس بين المللي سال 

ه  ته و در بياني اطع نداش ايی ق ه نھ اني نتيج ده جھ عم
اني  ده جھ جنبش انقالبي انترناسيوناليستي نيز تضاد عم

ورت ت، در  بص ده اس ن مشخص نگردي ريح و روش ص
ر از سائر  ا برجسته ت حاليکه تضاد ميان امپرياليست ھ

  . تضاد ھا مطرح شده است
ـن  حزب كمونيست انقالبي امريكا، ھم در كـنـفـرانـس بـي

ـللي سـال  ه در  1984الم م در نشست گسترده کميت و ھ
ل 1993سال  ، تضاد ميان امپرياليست ھا و خلق ھا و مل
ول نداشته تح اني قب ده جھ ت ستم را به عنوان تضاد عم

ه جنبش در سال . است بھر حال در جلسه گسترده کميت
اع  1993 ث روي اوض ه بح د ك ل آم ه عم له ب ، فيص

ات آتي  د بحث محوري دروني جنبش در اوق جھاني باي
ه . باشد ده کميت ر عھ م را ب ه مھ رای دو وظيف جلسه اج

ت ی: گذاش ات درون ه  مباحث ی اينک ورد  يک ی در م آت
اوضاع جھانی را تنظيم کند و بحث ھر يك از منسوبين 
ه  ر اينک اند و ديگ وبين آن برس ائر منس ه س بش را ب جن

ورد سند  ه در م ديالت الزم م " تع را در " اساسنامه ري
  .متن آن وارد نمايد

مائوئيزم  –لنينيزم  –زنده باد مارکسيزم " تصويب سند 
، بحق 1993سال  در جلسه گسترده کميته جنبش در" 

ل جنبش  رای ک اريخی و يک ابتکار خالق ب دام ت يک اق
ردد ذاری . بين المللی کمونيستی تلقی می گ ان برگ از زم

ا و احزاب  ادی از سازمان ھ داد زي ا حال تع اين جلسه ت
رون  –لنينيست  –مارکسيست  مائوتسه دون انديشه بي

يزم  ز مارکس تی ني ی انترناسيوناليس بش انقالب  –از جن
ائوئيزم يک  –ينيزم لن مائوئيزم را پذيرفته اند و اينک م

ين  ترم مورد پذيرش وسيع در سطح جنبش کمونيستی ب
  .المللی کمونيستی می باشد

  
  نقش مثبت و منفی

کميته جنبش انقالبی انترناسيوناليستی در پيشبرد فعاليت ھای جنبش
در نشست گسترده کميته جنبش انقالبی 

، تمامي شركت 1993انترناسيوناليستی در سال 
" عمدتا مائوئيزم " كنندگان ديگر نشست، فرمولبندي 

را يك موضوع " انديشه گونزالو " را نپذيرفتند و 
صرفا مربوط به حزب كمونيست پيرو اعالم كردند، 
بدون اينكه به بحث و موضعگيري اي درينمورد 

در ھر حال ھر دو موضوع متذكره از اجزاي . بپردازند
لسه نبود و تمركز روي آنھا صورت اصلي اجنداي ج

  .نگرفت
درين نشست گسترده کميته جنبش، دو سند به تصوب 

 –لنينيزم  –زنده باد ماركسيزم " يكي سند : رسيد
". در باره اوضاع جھاني " و ديگري سند " مائوئيزم 

سند اولي توسط اكثريت قريب به اتفاق شركت كنندگان 
حزب  نشست به تصويب رسيد و صرفا نماينده

مائوئيزم " در مورد پذيرش ) مشعل ( كمونيست نيپال 
اما بحث روي تضاد عمده جھاني در . راي منفي داد" 

نشست اصال به نتيجه نرسيد و حتي از طريق راي 
بحث در مورد اين . گيري نيز نتوانست فيصله گردد
کل مشمولين نشست . موضوع حالت جالبي بخود گرفت

  :به دو بخش تقسيم شدند

ك بخش تضاد ميان خلق ھا و ملل تحت ستم ي - ـ  1
جھان از يكطرف و قدرت ھاي امپرياليستي از طرف 

  .ديگر را تضاد عمده جھاني ميدانستند
بخش ديگر، تضاد متذكره را به عنوان تضاد عـمـده ـ  2

جھاني قبول نداشتند، بدون اينكه تضاد ديگري را به 
  .عنوان تضاد عمده جھاني بپذيرند

ا ري ت ه راي گي ه آراء اصلي مي  نتيج وط ب ه مرب جائيك
ود ابرين نظر ھيچ . شد، ميان ھر دو بخش مساوي ب بن

وان  ه عن د و ب ه تصويب برس ما ب ی نتوانست رس بخش
اما در قسمت . موضعگيري كل جنبش رسميت پيدا نمايد

تر  ورتي بيش ك راي مش ش اول ي ورتي، بخ آراء مش
اين برتري بخش مذكور در آراء مشورتي باعث . داشت
ايي سند گرد اني " يد كه در متن نھ اره اوضاع جھ در ب
ر از سائر تضاد ھاي "  تضاد مورد نظر آنھا برجسته ت

ده  ر عم ي ب رايش مبن وع گ ك ن ردد و ي رح گ اني مط جھ
ه  دون اينك د، ب ته باش ود داش ند وج تن آن در س دانس

  .صريحا به عنوان تضاد عمده جھاني مشخص شود
ز بحث روي تضاد ني 1984در كنفرانس بين المللي سال 

عمده جھاني نتيجه نھايی قاطع نداشته و در بيانيه 
جنبش انقالبي انترناسيوناليستي نيز تضاد عمده جھاني 
بصورت صريح و روشن مشخص نگرديده است، در 
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حاليکه تضاد ميان امپرياليست ھا برجسته تر از سائر 
  .تضاد ھا مطرح شده است

ـنـفـرانـس بـيـن حزب كمونيست انقالبي امريكا، ھم در ك
و ھم در نشست گسترده کميته در  1984المـللي سـال 

، تضاد ميان امپرياليست ھا و خلق ھا و ملل 1993سال 
تحت ستم را به عنوان تضاد عمده جھاني قبول نداشته 

بھر حال در جلسه گسترده کميته جنبش در سال . است
، فيصله به عمل آمد كه بحث روي اوضاع  1993

يد بحث محوري دروني جنبش در اوقات آتي جھاني با
جلسه اجرای دو وظيفه مھم را بر عھده کميته . باشد

يکی اينکه  مباحثات درونی آتی در مورد : گذاشت
اوضاع جھانی را تنظيم کند و بحث ھر يك از منسوبين 
جنبش را به سائر منسوبين آن برساند و ديگر اينکه 

را در " امه ريم اساسن" تعديالت الزمه در مورد سند 
  .متن آن وارد نمايد

ال  ی س ين الملل رانس ب زب در کنف ه ح ش  1984س نق
حزب کمونيست انقالبی امريکا، حزب : محوری داشتند

د ) م ل ( کمونيست ترکيه  ه ( و حزب کمونيست ھن کميت
  : کنفرانس فيصله نمود که). مرکزی باز سازی 

يک کميته موقت، يک مرکز سياسی نطفه ای بايد « 
تشکيل شود که مجموعه پروسه ارتقای وحدت 

و تشکيالتی کمونيست ھا،  کیسياسی، ايدئولوِژي
منجمله تھيه پيش نويس پيشنھادی برای خط مشی 

  ». عمومی جنبش کمونيستی را ھدايت نمايد
به تاسی از اين فيصله کنفرانس، يک کميته سه جانبه 
از نمايندگان سه حزب فوق الذکر تشکيل گرديد تا به 
مثابه يک کميته موقت وظايف تعيين شده از سوی 

  .کنفرانس را پيش ببرد
بر  1984كنفرانس بين المللي سال به اين ترتيب، 

مائوئيستی  –لنينيستی  –خالف اين اصل مارکسيستی 
عملكرد يک تشکالت بين المللی کمونيستی مرکب : كه

از احزاب و سازمان ھای کمونيست کشور ھای 
لكرد تشكيالتي آن، نبايد ھمانند يك مختلف، به شمول عم

مركز سياسي " حزب در يك كشور مفروض باشد، 
جنبش يعني كميته آن را به مثابه يك مركز " جنيني 

سياسی فراگير و متشكل از نمايندگان تمامي اعضاي 
جنبش به وجود نياورد، بلكه صرفا نمايندگان سه حزب 

فه يی مرکز سياسی نط" را در موقعيت برتر حضور در 

اين كار به ھر دليلي كه صورت . جنبش قرار داد" 
كميته . گرفته باشد، نادرست و غير اصولي بوده است

اي كه به اين ترتيب ساخته شد در اساس محل 
ھماھنگي توافقات و تالقي اختالفات ميان تمامي 
منسوبين جنبش نبود، بلكه محل ھماھنگي توافقات و 

ذكور بود و نمي تالقي اختالفات ميان سه حزب م
توانست تطبيق كننده اصل وحدت، مبارزه، وحدت در 

كميته با تركيب سه جانبه خود . سطح كل جنبش باشد
فقط توانست برای مدت بيشتر از يک سال وحدت خود 

اما عليرغم اقدامات اصولي معين در طي . را حفظ نمايد
اين مدت، در محدوده تنگ تالقي اختالفات ميان سه 

ابتدا نماينده حزب . ل دھنده خود گير افتادجانب تشكي
از کميته بيرون رفت و چند ماه ) م ل ( کمونيست ترکيه 

کميته مرکزی ( بعد از آن نماينده حزب کمونيست ھند 
مركز " اين وضعيت به مفھوم فروپاشي ). باز سازی 

تشكيل شده در كنفرانس بين المللي " سياسي جنيني 
  .بود 1984سال 

ا اطالع داريم بعد از خارج شدن نمايندگان تا جائيكه م
احزاب كمونيست تركيه و ھند از كميته جنبش، نماينده 

كمونيست انقالبي امريكا به تنھايي براي مدت حزب 
کمتر از يكسال در ھمكاري نزديك با بعضي از منسوبين 
ديگر جنبش، عمدتا اتحاديه كمونيست ھاي ايران، 

يت ھاي كميته را بر مسئوليت پيشبرد كار ھا و فعال
اما پس از آن، مادامي كه كميته از لحاظ . عھده داشت

تشكيالتي باز سازي شد، ھمچنان نتوانست يك كميته 
فراگير باشد و باز ھم يك كميته محدود و معدود باقي 

تا جائيکه ما می دانيم مھم ترين موضوع مورد . ماند
يکا اختالف ميان نمايندگان حزب کمونيست انقالبی امر

و نمايندگان دو حزب ديگر در کميته، تضاد عمده 
جھانی بود که در جلسات کميته راه حل خود را نيافت و 
در نھايت منجر به بيرون رفتن نمايندگان حزب 

کميته ( و حزب کمونيست ھند ) م ل ( کمونيست ترکيه 
  .از کميته جنبش گرديد) مرکزی بازسازی 

انقالبي امريكا  در شرايطي كه نماينده حزب كمونيست
به تنھايي مسئوليت ھاي كميته را پيش مي برد، مدت 

ھسته " چندين ماه از آغاز فعاليت ھاي مبارزاتي 
كميته تبليغ و " و " انقالبي كمونيست ھاي افغانستان 

، "انديشه مائوتسه دون –لنينيزم  –ترويج ماركسيزم 
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ي كه علنا به ھواداري از جنبش انقالبي انترناسيوناليست
اما بنا به محدوديتي كه . برخاسته بودند، مي گذشت

كميته دچار آن بود، بجاي حمايت از اين دو گروپ تازه 
" ايجاد شده ھوادار جنبش، ناگھان مصاحبه گزارشگر 

در " ساما " با يكي از رھبران " جھاني براي فتح 
به اين ترتيب، جنبش . شماره ششم مجله به چاپ رسيد

ناليستي در اولين احوالگيري خود از انقالبي انترناسيو
جنبش كمونيستي افغانستان، به يك آدرس غلط سر زد 
و كميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي به سرعت 

در " جاا " ناچار شد كه از اين بابت، از ھواداران 
جنبش کمونيستی افغانستان به نحوی عذر خواھي 

  .نمايد
ه ھمه جانبه بلکه در سال بعد كه باز ھم تركيب كميته ن

صرفا سه جانبه شده بود، كميته بدون مشوره با 
منسوبين جنبش در ھند، كارزار تجليل از سالگرد 

اين اقدام، در . جنبش ناگزالباري را براه انداخت
شرايطي كه نماينده كميته مركزي بازسازي حزب 

از كميته بيرون رفته بود، باعث ) م ل ( كمونيست ھند 
جدي از طرف حزب مذكور عليه  بروز عكس العمل

كميته ناچار شد انتقاد حزب مذكور را . كميته گرديد
بپذيرد و تعھد بسپارد كه در آينده ھيچ كارزار مبارزاتي 
اي را بدون مشوره با منسوبين جنبش براه نخواھد 

  .انداخت
در شرايطی  1986جلسه گسترده کميته جنبش در سال 
ب کمونيست انقالبی برگذار گرديد که تنھا نماينده حز

طبق مندرجات . امريکا در کميته باقی مانده بود
اساسنامه جنبش انقالبی انترناسيوناليستی، جلسه 
گسترده کميته جنبش، جلسه ای بود که توسط کميته 
جنبش در اوقات مقتضی دعوت می شد و مشمولين آن 
نمايندگان احزاب و سازمان ھای عضو و داو طلب 

از . البی انترناسيوناليستی بودندعضويت در جنبش انق
آنجائيکه غير از نماينده حزب کمونيست انقالبی امريکا 
سائر اعضای کميته از آن بيرون رفته بودند، جلسه 

صرفا به دعوت  1986گسترده کميته جنبش در سال 
در آن وقت . ھمين فرد باقيمانده در کميته فراخوانده شد

ی طبق مندرجات اساسنامه جنبش انقالب
انترناسيوناليستی، جلسه گسترده کميته جنبش صالحيت 
داشت که کميته را ترميم کند و اعضای جديدی را به آن 

تا جائيکه ما می دانيم جلسه گسترده کميته . وارد نمايد
صرفا دست به ترميم کميته زد و  1986جنبش در سال 

دو عضو جديد، بجای اعضای . کار ديگری انجام نداد
به کميته راه يافتند و باز ھم ترکيب کميته بيرون رفته، 

  .سه جانبه و محدود باقی ماند
کميته جنبش انقالبی انترناسيوناليستی پس از ترمـيـم 

تا تدوير جلسه کسترده کميته جنبش در  1986سال در 
به انتشار مجله جھانی برای فتح و انتشار  1993سال 

چند اعالميه ھايی در زمان ھای مقتضی ادامه داد و 
کارزار مبارزاتی به راه انداخت که مھم ترين آنھا، 
کارزار تجليل از بيستمين سالگرد جنبش ناگزالباری در 
ھند، کارزار دفاع از جنگ خلق در پيرو و کارزار دفاع 

اما . از مبارزات توده يی کشور ھای اروپای شرقی بود
موثر ترين کار سياسی ای که کميته درين مدت انجام 

اندازی و پيشبرد کارزار دفاع از جان گونزالو داد راه 
بود که به مثابه گسترده ترين کارزار مبارزاتی دفاع از 
يک رھبر کمونيست در کل تاريخ جنبش بين المللی 

مھم ترين کار . کمونيستی در تاريخ جھان ثبت گرديد
ايديولوژيک کميته جنبش انقالبی انترناسيوناليستی در 

گذاری جلسه گسترده کميته طی اين مدت، تدارک بر
 –برای تصويب مارکسيزم  1993جنبش در سال 

  .مائوئيزم بود –لنينيزم 
ھمان طوری که قبال گفتيم، جلسه گسترده کميته جنبش 

 –لنينيزم  –زنده باد مارکسيزم " سند  1993در سال 
را رسميت " مائوئيزم " را تصويب کرد و " مائوئيزم 

ورد تضاد عمده و روند اما در م. بين المللی بخشيد
عمده جھانی نتوانست به فيصله روشن و قاطعی دست 

جلسه، بحث روی اوضاع جھانی را به مثابه بحث . يابد
اصلی درونی جنبش انقالبی انترناسيوناليستی در زمان 
آتی معين نمود و به کميته جنبش مسئوليت داد که 
. پيشبرد اين بحث درونی را تنظيم و ھدايت نمايد

نان اين جلسه قادر نشد در مورد تعديالت الزمه در ھمچ
اساسنامه جنبش به بحث و ارزيابی بپردازد و به کميته 

  .جنبش صالحيت داد تا تعديالت الزمه را به عمل آورد
مدتـي بعد از اين نشـسـت عـمومي، كــمـيـتـه جنبش يك 
مكتوب متحد المال براي تمامي مشمولين جنبش فرستاد 

اضا نمود كه اسناد بحثي مربوطه شان را و از آنھا تق
. براي انتشار درون جنبشي در اختيار كميته قرار دھند
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براي ما ھنوز روشن نيست كه چه تعداد از منسوبين 
جنبش، نظريات شان درينمورد را مدون نموده و در 
اختيار كميته جنبش قرار دادند، زيرا كه اصال جريان 

صله جلسه گسترده مباحثات درون جنبشي بر خالف في
، توسط كميته جنبش، به مسير ديگري 1993سال 
در نتيجه، بحث روي اوضاع جھاني محوريت . افتاد

خود را از دست داد و بحث روي مسائل مربوط به حزب 
كمونيست پيرو و خط اپورتونيستي راست طرفدار 
. مذاكره سياسي و خاتمه جنگ خلق متمركز گرديد

ده توسط حزب كمونيست درين حالت يك سند مدون ش
كه ھم متن " در باره اوضاع جھاني " افغانستان بنام 

دري و ھم ترجمه انگليسي آن در اختيار كميته جنبش 
  .قرار داده شد، اصال اقبال انتشار درون جنبشي نيافت

در واقع براي دومين بار بود كه كميته جنبش از انتشار 
ابا مي درون جنبشي نظريات حزب كمونيست افغانستان 

قبل از برگزاري نشست گسترده کميته جنبش در . ورزيد
، كميته از طريق يك مكتوب متحد المال از 1993سال 

تمامي اعضاي جنبش خواسته بود كه نظريات شان در 
مورد موضوعات قابل بحث در نشست عمومي را در 
اختيار كميته قرار دھند تا اين نظريات را در اختيار 

در سندي كه حزب . رار دھدسائر اعضاي جنبش ق
كمونيست افغانستان در اختيار كميته قرار داد، منجمله 
سائر مسائل، محدوديت تشكيالتي كميته جنبش و عدم 
شموليت نمايندگان اكثريت اعضاي جنبش در آن به 
عنوان يك كمبود مھم جنبش نشاني شده بود و تقاضا به 

ته فرا عمل آمده بود كه كميته محدود فعلي به يك كمي
گير كه نمايندگان تمامي اعضاي جنبش را در بر بگيرد، 

  .تبديل گردد
در جريان كار نشست روشن گرديد كه سند مذكور اصال 
از محدوده يكي دو نفر ازاعضاي كميته بيرون نرفته و 

در جريان كار . سائرين اصال از آن بيخبر ھستند
نشست، يكي از اعضاي كميته جنبش بصورت يك 

يه يي براي نمايندگان حزب كمونيست موضوع حاش
افغانستان و سائرين متذكر شد كه چون اكثريت اعضاي 
جنبش نميتوانند به كميته نماينده بدھند و مثال نمايندگان 
شان را به محل استقرار كميته، که معلوم نبود طبق 
کدام معيار به عنوان محل استقرار کميته تعيين شده 

از لحاظ تشكيالتي محدود و است، اعزام نمايند، كميته 

روي اين . تعداد اعضاي آن معدود باقي مانده است
  .موضوع بحث ديگري صورت نگرفت

محدوديت تشكيالتي كميته جنبش و معدوديت دائمي 
اعضاي آن را بايد به عنوان يك مشكل دايمي جنبش به 

اين محدوديت و معدوديت با وجودي كه . حساب آورد
مستقيما يك مشكل تشكيالتي محسوب مي گرديد، يك 

اين پشتوانه . سياسي داشت –پشتوانه ايدئولوژيك 
اصول و احکام " سياسی در متن سند  –ايديولوژيک 

به روشنی خود را نشان " تشکيالتی در عملکرد ريم 
اساسنامه جنبش " اين سند صورت تعديل شده . می داد

توسط کميته جنبش بود که " انقالبی انترناسيوناليستی 
با استفاده از صالحيت تفويض شده توسط جلسه 

  .تنظيم شده بود 1993گسترده سال 
ام تشكيالتي " درينجا اولين مبحث در سند  اصول و احك

تي  ي انترناسيوناليس بش انقالب رد جن ه در " در عملك ك
ي  بش را داشت، يعن كيالتي جن ه تش ين نام م آئ ع حك واق

ي " مبحث  ه ي ري پاي رار مي " جھتگي ورد دقت ق را م
  :دھيم

جنبش انقالبي : جھت گيري پايه يي‹‹ 
انترناسيوناليستي عملكردي ھمانند يك انترناسيونال 

تي تراز نوين و كامال شكل گرفته ندارد و نمي كمونيس
" جاا " از طرف ديگر، عملكرد . تواند داشته باشد

با . ھمانند يك حزب در يك كشور مفروض ھم نيست 
اين وجود، اشكال مناسب سانتراليزم دموكراتيك بايد 

جاا " ھمپاي پيشروي . بكار بسته شود و گسترش يابد
خوانده، " سياسي جنيني مركز " ، آنچه بيانيه، آنرا "

. به رشد و تكامل خود ادامه مي دھد و بايد چنين كند
عالوه بر مسايل ايدئولوژيك، سياسي و متودولوژيكي 
كه در اين زمينه مطرح است، اين امر مستلزم برخي 

. " اصول و احكام تشكيالتي در عرصه عملكرد است
در گير نبرد مرگ و زندگي با دشمن بوده و " جاا 
ل تشكيالتي اش، منجمله راز نگھداري و اصو

پنھانكاري مي بايد بازتاب خصلت پرولتري انقالبي اش 
باشد و به آن خدمت كند و مي بايد در درجه اول بر پايه 

بايد ھمواره اين درك . غير قانوني ساخته شود
ھرگز نمي توان مائوئيستي را در ذھن داشته باشيم كه 
گزين مبازره اصول و احكام تشكيالتي را جاي

ايدئولوژيك و سياسي نمود و ھرگز نمي توان بر آنھا 
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تاکيد ( ››  .به منزله ابزار عمده حل مشكالت تكيه كرد
  )از ما است 

دو مطلب مرتبط بھم در مطالب نقل شده فوق را مورد 
  :توجه قرار مي دھيم

ھمانند يك حزب در يك كشور )) جاا (( عملكرد ‹‹   - 1
  ››نيست ... مفروض 

كيالتي را ‹‹  - 2 ام تش ول و احك وان اص ي ت ز نم ھرگ
ز  ود و ھرگ ي نم دئولوژيك و سياس ازره اي ايگزين مب ج
كالت  ل مش ده ح زار عم ه اب ه منزل ا ب ر آنھ وان ب ي ت نم

  ››. تكيه كرد
نه تنھا عملکرد تشکيالت بين المللی ای : مطلب اول

مثل جنبش انقالبی انترناسيوناليستی نبايد ھمانند يک 
شور مفروض نباشد بلکه عملکرد يک حزب در يک ک

انترناسيونال کمونيستی ساخته و پرداخته نيز نمی 
اما متاسفانه در خود . چنين باشد –و نبايد  –تواند 

اصول و احكام تشكيالتي در ( ھمين سند مورد بحث 
آنچه در ) عملكرد جنبش انقالبي انترناسيوناليستي 

مورد نحوه عملکرد کميته جنبش انقالبی 
ترناسيوناليستی بيان شده است، مشابه با نحوه ان

عملکرد کميته مرکزی يک حزب در يک کشور 
در اين سند . مفروض و حتی متمرکز تر از آن است

به " کميته جنبش انقالبی انترناسيوناليستی " يکبار از 
مثابه يک مرکز سياسی جنينی دايما فعال صحبت می 

) کزی يک حزب مشابه به دفتر سياسی کميته مر( گردد 
نشست گسترده کميته جنبش " و يکبار ديگر ھم از 

چيزی شبيه به پولينوم ( انقالبی انترناسيوناليستی 
که می تواند طبق ضرورت ) کميته مرکزی يک حزب 

بصورت غير موقوته داير گردد، بدون اينکه وقفه ھای 
. ادواری و حتی مشمولين آن مشخص و معين باشد

کميته جنبش انقالبی " درينجا در واقع به 
نقش و صالحيت متمرکز تر از " انترناسيوناليستی 

دفتر سياسی کميته مرکزی يک حزب در يک کشور 
  .مفروض داده شده است

قرار دادن ديوار چين ميان خط :  مطلب دوم
سياسی و اصول و احکام تشکيالتی  –ايديولوژيک 

 - لنينيستی  –مارکسيستی بطور فاحشي نادرست و ضد 
لنينينستی  –اصل درست مارکسيستی . ئوئيستي استما
نبايد اقدامات : مائوئيستی آن است كه بگوئيم –

سياسي  -تشكيالتي را جايگزين مبارزه ايدئولوژيك 

نمود و نبايد بر چنين اقداماتي به منزله ابزار عمده حل 
اما حتي در ارتباط با چنين حكمي . مشكالت تكيه كرد

گنجايش ندارد، چرا كه " رگز ھ" نيز بكار برد كلمه 
بعضا پس از طي شدن مراحل مختلف مبارزات 

سياسي، اقدامات تشكيالتي معيني كامال  - ايدئولوژيك 
الزم مي افتد و تكيه بر چنين اقداماتي به منزله ابزار 
. عمده حل اين يا آن مشكل در مقطع نھايي الزم مي افتد

ي ناگزير شد چنانچه خود جنبش انقالبي انترناسيوناليست
سياسي  –پس از پيشبرد يك دوره مبارزات ايدئولوژيك 

با حزب كمونيست انقالبي ھند و بعدا حزب كمونيست 
، در مورد اين احزاب دست به اقدامات )مشعل ( نيپال 

  .تشكيالتي بزند و آنھا را از جنبش اخراج نمايد
اصول و احكام تشكيالتي بخش تفكيك ناپذيري از خط 

مناسبات ميان . سياسي را تشكيل ميدھد –ايدئولوژيك 
سياسي  –اصول و احكام تشكيالتي و خط ايدئولوژيك 
جدايي قايل . بطور کل، مناسبات ميان جزء و كل است

شدن مطلق ميان اين جزء و كل نادرست و ضد 
در ھر تشكيالتي مبارزه بر سر اصول . دياليكتيكي است

ر سر محتويات و احكام تشكيالتي و در يك كالم مبارزه ب
آئين نامه تشكيالتي، بخش مھمي از مبارزه دو خط را 

مبارزه خطی ای که در اثر مھم لنين . تشكيل مي دھد
در باره آن " يک گام به پيش دو گام به پس " بنام 

صحبت گرديده، مبارزه ای ميان خط لنينی و خط 
مارتوفی بوده که اساسا روی آئين نامه تشکيالتی و 

بنابرين بايد گفت . ل آن متمرکز بوده استآنھم ماده او
  :كه

كيالتي را  ام تش ق اصول و احك رفا تطبي د ص نباي
دئولوژيك  ازره اي ايگزين مب ه  -ج ي ھم سياس

  . جانبه نمود
در ھر حال اينگونه برخورد سھل انگارانه به اصول و 
احكام تشكيالتي در جنبش انقالبي انترناسيوناليستي 

ساله خود  25طول حيات  باعث گرديد كه اين جنبش در
نتواند به مثابه يك جنبش بين المللي به استحكام 

جنبش انقالبي . تشكيالتي الزمه دست يابد
انترناسيوناليستي بخاطر ھمين برخورد سھل انگارانه 
به اصول و احكام تشكيالتي خود متاسفانه تا آخر 

" نتوانست حتي يك كميته با ثبات سه نفره به مثابه 
خود به وجود بياورد و " ي جنيني مركز سياس
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بد تر از آن، در جلسه گسترده کميته جنبش . بپروراند
" ، اصال روي اصول و احكام تشكيالتي 1993در سال 

جلسه بدون اينكه خود در . بحثي صورت نگرفت" جاا 
مكث " جاا " مورد تعديالت مورد لزوم در اساسنامه 

يالت را نمايد، به كميته صالحيت داد كه اين تعد
اساسنامه جنبش انقالبی " اما کميته . فرمولبندي نمايد

را تعديل نکرد، بلکه حتی نام آنرا " انترناسيوناليستی 
اصول و احکام تشکيالتی در " از بين برد و به 

. مبدل کرد" عملکرد جنبش انقالبی انترناسيوناليستی 
درين سند جديد اختيارات کميته جنبش وسيع تر شد و 

يته از يک کميته موقت، آن طوری که در بيانيه اين کم
جنبش انقالبی انترناسيوناليستی عنوان شده بود، به 

  .يک کميته دايمی مبدل گرديد
چنين وضعيتي باعث گرديد كه از يكطرف اكثريت 
اعضاي جنبش از شموليت مستقيم در رھبري جنبش 
دور باشند و از جانب ديگر رھبري مستقيم جنبش عمال 

ه يا دو و حتي يك عضو جنبش بصورت توسط  س
انحصاري پيش برده شود و ھر دو طرف ھم راضي 
باشند؛ يعني سه، دو و حتي يك عضو حاضر در كميته 
جنبش از موقعيت انحصاري رھبري كننده خود بر كل 
جنبش و سائر اعضا ھم از فارغ البال بودن شان در 
رھبري مستقيم جنبش و در بھترين حالت از سبكبار 

  .ودن شان درين عرصهب
اين مطلب كه عملكرد يک تشکيالت بين المللی 
کمونيستی متشکل از احزاب و سازمان ھای کمونيستی 
کشور ھای مختلف جھان ھمانند يك حزب در يك كشور 

اما براي اينكه . نيست كامال درست است... مفروض 
اين اصل در عمل متحقق گردد، بايد الزامات ايدئولوژيك 

تشكيالتي آن قاطعانه در نظر گرفته شده و  سياسي و –
سياسي  –يكي از الزامات ايدئولوژيك . عمال پياده گردد

و تشكيالتي مذكور آن است كه كميته رھبری کننده 
چنين تشکيالتی واقعا يك كميته بين المللی رھبري كننده 
كل آن تشکيالت باشد و براي اينكه چنين باشد الزم 

الحيت تمامي اعضا در آن شامل است كه نمايندگان با ص
اين موضوع يك مسئله صرفا مربوط به اقدامات . باشند

سياسي  –تشكيالتي نيست، بلكه داراي برد ايديولوژيك 
  .جدي است

اگر چنين نباشد، كه متاسفانه در جـنـبـش انـقـالبــــــــی 
انترناسيوناليستی چنين نبود، اعضاي يک تشکيالت 

ه اعضاي اصلي و اعضاي بين المللی کمونيستی ب
فرعي تقسيم مي شوند كه در نھايت اعضاي اصلي 

در . رھبري مي كنند و اعضاي فرعي رھبري مي شوند
نتيجه احزاب و سازمان ھاي جمع شده در چنين 
تشکيالت بين المللی ای، ديگر احزاب ھمسنگر داراي 
حقوق مساوي نيستند كه با ھم و شانه به شانه ھم امر 

سه، دو و يا . ا رھبري كنند و پيش ببرندمشترك شان ر
يك حزب به فرمانده تبديل مي گردد و اكثريت باقيمانده 
به موقعيت تحت فرمان و اصل حقوق برابر ميان 

بجای " رھبری جھانی " احزاب خدشه دار مي شود و 
) رھبری بين المللی " ( رھبری انترناسيوناليستی " 

  .می نشيند
ينكه كميته جنبش، بعد از بطور مثال، دليل اساسي ا

، بجاي 1993برگزاري موفقانه جلسه گسترده سال 
رھبري مبارزات خطي دروني جنبش در مورد اوضاع 
جھاني يعني پيشبرد وظيفه اي كه از طرف چلسه 
گسترده بر عھده اش گزاشته بود، توانست بدون مقدمه 
و بطور ناگھاني پيشبرد اين وظيفه را كنار بگذارد و 

به مسائل مربوط به حزب كمونيست پيرو  بجای آن
  .بپردازد، بايد در محدوديت تركيب كميته جستجو گردد

در باره " طوري كه قبال گفتيم موضعگيري نھايي سند 
مبني بر برجسته ساختن تضاد ميان " اوضاع جھاني 

امپرياليست ھا و خلق ھا و ملل تحت ستم نسبت به دو 
ري نسبي تضاد جھاني ديگر، انعكاسي از برت

موضعگيري اي كه تضاد ميان امپرياليست ھا و خلق 
ھا و ملل تحت ستم را به عنوان تضاد عمده جھاني 
مشخص مي نمود، نسبت به موضعگيري ديگر مطرح 

اما طرف ديگر در حاليكه . شده در جلسه گسترده بود
تضاد مذكور را به عنوان تضاد عمده جھاني قبول 

ديگري را به عنوان تضاد نداشت، قادر نبود ھيچ تضاد 
عمده مشخص نمايد و اصوال نمي توانست جھتگيري 
تكامل اوضاع جھاني را معين كند و در واقع اعالم 

  .بالتكليفي مي نمود
رانس  د از كنف ان بع ل زم اما يكبار ديگر تركيب كميته مث

د و 1984بين المللي سال  اقي مان ، از يكجانب محدود ب
ده وضعيت واقعي از جانب ديگر تركيب آن انعك اس دھن
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سياسي جنبش در رابطه با يك مسئله مھم  –ايدئولوژيك 
  . و حياتي يعني اوضاع جھاني نبود

طوری که قبال گفتيم در سند تصويب شده توسط 
يعني بيانيه جنبش،  1984كنفرانس بين المللي سال 

تضاد ميان امپرياليست ھا برجسته تر از دو تضاد ديگر 
است و اين نشاندھنده برتري  جھاني مطرح گرديده

نسبي يك موضعگيري مشخص نسبت به موضعگيري 
اما اين . مشخص ديگر در قبال اوضاع جھاني است

برتري نسبي در تركيب كميته جنبش، بنا به محدوديت 
دو جانب از سه جانب شامل . تركيب آن، انعكاس نيافت

، تضاد ميان )احزاب تركيه و ھند ( در كميته جنبش 
اليست ھا و خلق ھا و ملل تحت ستم را تضاد امپري

عمده جھاني مي دانستند و صرفا يك جانب شامل در 
تضاد ميان ) حزب كمونيست انقالبي امريكا ( كميته 

. امپرياليست ھا را تضاد عمده جھاني محسوب مي نمود
اما ھمين تركيب وظيفه داشت مبارزه جھاني جنبش 

ساس بيانيه اش، كه انقالبي انترناسيوناليستي را بر ا
دران تضاد ميان امپرياليست ھا به عنوان برجسته ترين 
. تضاد جھاني مطرح شده بود، رھبري و ھدايت نمايد
 –نھايتا اين تناقض ميان موضعگيري ايدئولوژيك 

و تركيب تشكيالتي كميته آن، به " جاا " سياسي 
عنوان يكي از عوامل مھم، نقش منفي خود را در 

  .تركيب سه جانبه كميته جنبش ايفا نمودفروپاشاندن 
، 1993در ايام بعد از برگزاري جلسه گسترده سال 

 –يكبار ديگر تناقض ميان موضعگيري ايدئولوژيك 
سياسي مشمولين كميته جنبش و تركيب تشكيالتي آن 

درين زمان دو جانب از سه جانب تشكيل . پيش آمد
ان و اتحاديه كمونيست ھاي اير( دھنده كميته جنبش 

تضاد ميان امپرياليست ) حزب كمونيست انقالبي امريكا 
ھا و خلق ھا و ملل تحت ستم جھان را به عنوان تضاد 
عمده جھاني قبول نداشتند و صرفا يك جانب از 
مشمولين كميته تضاد مذكور را به عنوان تضاد عمده 

كميته اي با اينچنين تركيب . جھاني مي پذيرفت
ه مبارزات خطي دروني جنبش تشكيالتي وظيفه داشت ك

در باره " درمورد اوضاع جھاني را بر اساس سند 
، كه در آن تضاد ميان امپرياليست ھا " اوضاع جھاني 

و خلق ھا و ملل تحت ستم به مثابه برجسته ترين تضاد 
  .جھاني در نظر گرفته شده بود، رھبري و ھدايت نمايد

وگ يد و راه جل م نپاش ه از ھ ار كميت ن ب ا اي يري از ام
ارزات  فروپاشي، منطقا تبديل نمودن موضوع اصلي مب
ه  وط ب ائل مرب ه مس اني ب اع جھ ي از اوض ي درون خط

ود رو ب ر سر حسن . حزب كمونيست پي ا مسئله ب درينج
ي  ه عمل ر نتيج ر س ئله ب ه مس ه بلك ت ن وء ني ت و س ني

ديلي است از . سياسي و تشكيالتي اين تب ا ني ه منطق كميت
ردد و داشت كه روي اين موضو ع بحثي آنقدر متمركز گ

ين شده در  ه موضوع بحثي تعي آن قدر فشار بگزارد ك
اين . جلسه گسترده كال به يك موضوع فرعي تبديل گردد

ه سرنوشت  د ك در قوي و شديد گردي تمركز و فشار آنق
ل جنبش انقالبي انترناسيوناليستي  راي ك رو ب انقالب پي

د الم ش دگي اع رگ و زن ئله م راي جنبشي. مس ه در  ب ك
ود، " اژدھا مرگي " مقابل  رده ب م ك د عل انقالب چين ق

ه از  ود ك ل تعجب ب ا قاب ي " واقع رگ مرگ الی " گ احتم
ود  ه از خ ت آن، اينگون رين حال د ت رو، در ب الب پي انق

د ان دھ اچگي نش ت پ تپاچگي . دس ين دس ع ھم در واق
و  باعث گرديد كه موضوع احتمال دخالت شخص گونزال

ه در تدوين خط مذاكره د و كميت رون افت ل از وقت بي ، قب
ال  دي درس ترده بع ه گس ه در جلس ود ك ار ش  2000ناچ

  .درينمورد انتقاد از خود به عمل آورد
تبديل موضوع اصلي مبارزات خطي دروني، از لحاظ 

وحدت . تشکيالتی برای کميته يك اقدام موفقيت آميز بود
كميته محفوظ ماند و كل جنبش نيز بر مبناي احساس 

رتي كه در مورد توجه به سرنوشت انقالب پيرو ضرو
اما مسئله . داشت، توانست وحدت خود را حفظ نمايد

پيشبرد مبارزات خطي در مورد اوضاع جھاني كه در 
به عنوان موضوع بحثي  1993جلسه گسترده سال 

محوري دروني تعيين شده بود، به طاق نسيان گزاشته 
  .شد

اعالميه ميلينيوم ، كه 2000در جلســــه گسترده سال 
را تصويب و منتشر كرد، به تاسي از عمده شدن عملي 
مباحثات مربوط به انقالب پيرو در مباحثات دروني 

، 1993جنبش در سال ھاي بعد از جلسه گسترده سال 
ھمين مباحثات به موضوع بحثي محوري در جلسه 

به ھمين دليل روي اوضاع جھاني و . مبدل گرديد
ضاد ھاي جھاني به عنوان مشخصا روند ھا و ت

در نتيجه، نظر . موضوع محوري مكث به عمل نيامد
نھايي جلسه در مورد روند ھا و تضاد ھاي جھاني 
مبني بر عمده دانستن روند انقالب در جھان و عمده 
دانستن تضاد ميان امپرياليست ھا و ملل تحت ستم در 
جھان، با وجودي كه صرفا با يك راي منفي مواجه شد 
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ا اكثريت قريب به اتفاق، منجمله توافق بيحال و ب
نماينده حزب كمونيست انقالبي امريكا، به تصويب 
رسيد؛ اما مطلب مربوط به آن به شكل حاشيه يي و 
بسيار مختصر در متن اعالميه نھايي جلسه، مطرح 

  .  گرديده است
برای ما به درستی روشن نيست که پس از جلسه 

بود که ترکيب  2000گسترده کميته جنبش در سال 
کميته جنبش ظاھرا به يک ترکيب چھار جانبه ارتقا پيدا 
کرد يا در سال ھای بعد؟ اما در ھر حال اين کميته، پس 

بيشتر از پيش در کنترل  2000از جلسه گسترده سال 
عضو تازه . حزب کمونيست انقالبی امريکا قرار گرفت

اليت ھای کميته از نيپال تا آخر نتوانست مستقيما در فع
کميته در محل استقرارش حضور داشته باشد و عضو 
ديگر آن از ترکيه نيز در کار ھای روز مره کميته 
بصورت دايمی دخيل نبود و نقشش در فعاليت ھای 

بدين ترتيب کميته . کميته مجموعا يک نقش فرعی بود
جنبش عمال در کنترل حزب کمونيست انقالبی امريکا و 

قرار داشت و نمايندگان ) م ل م  (حزب کمونيست ايران 

ھمين دو حزب فعاليت ھای روزمره کميته جنبش را 
در واقع نقش فرعی عضو ترکی و . ھدايت می کردند

" مفيديت " نقش سمبوليک عضو نيپالی کميته از اين 
برخوردار بود که انحصار عضو امريکايی و ايرانی 
کميته بر فعاليت ھای روزمره آنرا پوشش قانونی 

  .نبشی فراھم نمايدج
در جلسه ) م ل م ( نماينده حزب کمونيست ايران 

، فرمولبندی قطعنامه جلسه در 2000گسترده سال 
مورد تضاد عمده و روند عمده جھانی را قبول نداشت 

از طرف ديگر گرچه نماينده حزب . و عليه آن رای داد
« کمونيست انقالبی امريکا در آن جلسه، اعالم کرد که 

" لبندی قطعنامه در مورد تضا د عمده جھانی با فرمو
مشکل ندارد، اما پس از جلسه، رھبری حزب مذکور 
. عليه قطعنامه جلسه کال موضع مخالف اختيار نمود

ولی ھمين دو جانب پس از آن جلسه و تا آخر نه تنھا 
در کميته ماندند بلکه گردانندگی اصلی فعاليت ھای 

  .کميته را بر عھده داشتند

*****************************************  

 آموخت" بھار عربی " يی که بايد از درس ھا
  

ظرفيت مبارزاتی عظيم توده ھای " بھار عربی " ـ 1
خلق در مقابل حاکميت ھای ارتجاعی و استبدادی 
وابسته به امپرياليزم را به نحو بسيار برجسته و 

خيزش توده ھای ميليونی خلق ھای . روشن نشان داد
کشور ھای مختلف عربی در مدت کوتاھی توانست با 

ستان خالی و پذيرش قربانی ھای بی ھمتا سردمداران د
مرتجع و مستبد وابسته به امپرياليزم جھانی، ھمچون 
بن علی در تونس و مبارک در مصر را سرنگون سازد 
. و به عمر حکومت ھای دھھا ساله آنھا پايان دھد

يکسال قبل از امروز، توده ھای بپا خاسته کنونی ظاھرا 
نظر می رسيدند که به فکر بن چنان آرام و مطيع به 

ط ــعلی و مبارک خطور ھم نمی کرد که به زودی توس
پراگنده و پريشان سرنگون ر و ـــر به زيــوام ســاين ع

البته مدت ھا قبل نھاد ھای جھانی . خواھند شد
امپرياليستی، که گوشه گوشه دنيا را زير نظر دارند، 
خطر ناشی از فشار طاقتفرسای استثمار و ستم چند اليه 
بر توده ھای کشور ھای عربی را احساس کرده و بار 

توانسته بار ھوشدار داده بودند، اما حتی ھمان ھا نيز ن

بودند سرعت، گستردگی و قدرتمندی خيزش توده ھای 
. عرب در شمال افريقا و شرق ميانه را پيش بينی نمايند

يک حادثه کوچک مثل زورگويی پوليس ارتجاع با يک 
جوان ميوه فروش در تونس جرقه ای شد که آتش 
مبارزاتی عظيم توده ھای ميليونی را در سراسر کشور 

از « : و يکبار ديگر نشان داد کهھای عربی روشن کرد 
  .»يک جرقه حريق بر می خيزد 

ودی ـخـود بـارزات خــــبـــه مـرقـی جـتـوقـ  2
توده يی در سراسر جھان عرب زده شد و ع ــــيـــوس

خيزش ھای توده يی يکی پس از ديگری در کشور ھای 
مختلف عربی سر بلند کردند، نيروھای طبقاتی گوناگون 

امپرياليستی خارجی به سرعت  داخلی و قدرت ھای
داخل معرکه شدند و برای جا انداختن و تثبيت شعار ھا 
و خواسته ھای ويژه شان در داخل جنبش به تپ و 

امپرياليست ھا که سلطه ستمگرانه شان . تالش افتادند
بر کل منطقه عربی را در خطر می ديدند، برای اينکه 

زير کنترل بتوانند جنبش ھای توده ھای بپا خاسته را 
بگيرند و ھزينه آن برای خود و مزدوران شان را به 
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حد اقل برسانند، ظاھرا با جنبش ھا ھمراھی کردند، اما 
در باطن برای کند کردن لبه ھای تيز مبارزات توده يی 
و تقليل خواست ھای آنھا در حد سرنگونی فردی و يا 

نيروھای . خانوادگی اين يا آن حاکم مستبد کوشيدند
اعی عاطل و باطلی مثل اخوان المسلمين مصر، ارتج

جنبش اسالمی تونس، بنياد گرايان سوری و غيره و 
غيره که سال ھا با رکود و رخوت سياسی خو کرده 
بودند، ناگھان فعال شدند و به داخل جنبش ھای توده 
. يی يورش بردند، تا رھبری آنھا را به دست بگيرند

و مستبدی که سال تعداد زيادی از سردمداران مرتجع 
ھای شان ھمچون نوکران گوش بفرمان حاکمان 
سرکوبگر مردمان کشور ھای شان از ھيچگونه جنايت 
در حق توده ھای مردم دريغ نکرده بودند، ناگھان مردم 
دوست و دموکرات شدند و گويا به ندای انقالب توده ھا 
لبيک گفتند تا بتوانند در موقعيت ھای کليدی رھبری 

نيروھا و حتی شخصيت . جاری قرار بگيرندمبارزات 
ھای منفرد انقالبی دموکرات و کمونيست نيز بپاخيزی 
توده ھای ميليونی را لبيک گفتند و به نوبه خود و در 
حد توان خود برای سمت و سو دادن مبارزات توده ھا 

طبعا به دليل ضعف و ناتوانی عمومی اين . تالش کردند
ھای توده يی کمتر و در نيرو ھا و شخصيت ھا، جنبش 

سطوح محدودی از شعار ھا و خواست ھای آنھا متاثر 
بدينسان، با وجودی که خيزش خودبخودی توده . گرديد

ھای عرب کم و بيش ھنوز ھم خصلت ھای خود بخودی 
خود را حفظ کرده اند، اما تا حد زيادی ديگر از اين 

جنبش ھای مبارزاتی خود . خصلت برخوردار نيستند
توده يی در ھر سطحی از گستردگی و نيرومندی  بخود

که قرار داشته باشند، تا دير مدت نمی توانند خصلت 
خود بخودی خود را حفظ نمايند و دير يا زود تحت 
رھبری نيروھای سياسی مشخص و معينی قرار می 

در خيزش ھای توده يی جاری در کشور ھای . گيرند
اق افتاد و با عربی، اين امر با سرعت نسبتا زياد اتف
  .ھمان سرعت در حال تکميل شدن است

جنبش مبارزاتی خود بخود توده يی ولو اينکه ـ  3
گستردگی ميليونی و ده ھا ميليونی کشوری و منطقه 
يی داشته باشد، بخودی خود قادر نيست سمت و سوی 
انقالبی يايد و در جھت سر نگونی تام و تمام سلطه 

انقالبی و مردمی  ارتجاع و امپرياليزم و ايجاد نظام
انقالب در قدم اول به حزب انقالبی . حرکت نمايد

پرولتری مجھز به ايديولوژی و برنامه انقالبی 
 –لنينيستی  –ايديولوژی و برنامه مارکسيستی ( 

نياز دارد، حزبی که قادر باشد نيروھای ) مائوئيستی 
مسلح توده يی و جبھه متحد مرکب از طبقات مختلف 

بدون موجوديت . دھی و رھبری نمايدخلق را سازمان

حزب انقالبی پرولتری، ارتش توده ( سه سالح انقالب 
و صرفا با تکيه بر حرکت ) يی و جبھه متحد مردمی 

ھای مبارزاتی خود بخودی توده ھای مردم نمی توان 
سرنگونی بنيادی طبقات ارتجاعی و سلطه امپرياليزم 

آنجائيکه در از . يعنی پيروزی انقالب را متحقق ساخت
سراسر کشور ھای عربی متاسفانه حتی يک حزب 
انقالبی پرولتری اصولی و نيرومند وجود ندارد، جنبش 
ھای خود بخودی توده يی در تمام اين کشور ھا به 
سرعت در حال بدل شدن به حربه ای در دست 
  .امپرياليست ھا و نيروھای ارتجاعی داخلی قرار دارند

ا جنبش ھا و خواست ھای قدرت ھای امپرياليستی بـ  4
مبارزاتی توده يی طبق منافع و خواست ھای خود شان 
برخورد می نمايند، نه در انطباق با منافع و خواست 

دموکراسی خواھی آنھا يک داستان کاذب . ھای توده ھا
امپرياليست ھا طبق منافع شان برای . و فريبنده است

کشور ھای تحت سلطه، نسخه استبداد يا نسخه به 
آنھا با در نظر داشت .اصطالح دموکراسی می پيچند

منافع و خواست ھای خود شان، در مواجھه با جنبش 
ھای مبارزاتی توده يی جھان عرب، سه نوع برخورد 

  :را در پيش گرفته اند
در کشور ھايی مثل بحرين وعراق، سرکوب : الف

آشکارا و علنی جنبش ھای مبارزاتی توده يی را توسط 
مزدور داخلی و حتی نيروھای مسلح  نيروھای مسلح

مزدوران منطقه يی شان تشويق کرده اند و در قبال قتل 
و کشتار توده ھا توسط نيروھای سرکوبگر داخلی و 

  .منطقه يی توطئه سکوت در پيش گرفته اند
در کشور ھايی مثل تونس و مصر سياست نفوذ در : ب

جنبش ھای مبارزاتی توده يی از طريق شخصيت ھا و 
يروھای وابسته بخود و حتی مداخالت سياسی برھنه ن

و مستقيم، بخاطر به اصطالح معتدل کردن جنبش ھا و 
زدوران شان، را ــود و مــتقليل ھزينه آن برای خ

  .کرده انده ــــپيش
ل ـوسـه با تـوريـا و سـيـبـيـی مثل لـايـور ھـشـدر ک: ج
له مصوبات به اصطالح سازمان ملل متحد، به مداخه ـب

می و تحريمات اقتصادی و فشار و تجاوز آشکار نظا
درين راستا از قتل و کشتار سياسی دست زده اند و ھای

  .توده ھا و به گرسنگی کشاندن آنھا ابا نورزيده اند
اگر حزب انقالبی پرولتری سازمانده و رھبری کننده ـ  5

ارتش توده يی و جبھه متحد مردمی به نحو قدرتمندی 
وجود نداشته باشد، نه تنھا مبارزات توده يی غير 

توده يی مسلحانه نيز می تواند مسلحانه، بلکه مبارزات 
تحت کنترل امپرياليست ھا در آيد و توسط آنھا در جھت 
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ھم . تامين منافع امپرياليستی به خدمت گرفته شود
اکنون نمونه ليبيا به مثابه يک نمونه زنده در پيش 

در ليبيا مبارزات توده يی عليه . چشمان ما قرار دارد
زی برای اخوانی رژيم ارتجاعی و مستبد قذافی، که رو

ھای افغانستانی الگو و نمونه سياسی محسوب می 
گرديد و بطور مشخص حزب اسالمی حکمتيار بصورت 
جدی برايش تبليغ می کرد، در ابتدا بصورت غير 
مسلحانه شروع گرديد، ولی در مواجھه با سرکوب 
قھری نيروھای مسلح رژيم قذافی به سرعت شکل 

در مقابل، نظاميان . مبارزات مسلحانه را بخود گرفت
قذافی بر شدت و گستردگی سرکوب افزودند و 
جنگجويان و توده ھای غير مسلح بسياری قتل عام 

در نتيجه جنبش مبارزاتی توده يی مسلحانه و . شدند
غير مسلحانه فاقد رھبری انقالبی در معرض تھديد فوق 

امپرياليست ھا از اين . العاده و خطر نابودی قرار گرفت
ی جانکاه سوء استفاده نموده و از طريق نھاد تنگنا

جھانی آله دست شان يعنی سازمان ملل متحد و به 
بھانه دفاع از مردمان ملکی ليبيا جواز تجاوز نظامی 
مستقيم ھوايی باالی ليبيا را بدست آوردند و قذافی و 
ھمراھانش را به عنوان جنايتکاران جنگی به ثبت 

باران وسيع نيروھا و مراکز آنھا نه تنھا به بم. رساندند
نظامی مربوط به حکومت قذافی دست زدند، بلکه تا حد 
معينی به شورشيان مسلح ليبيايی سالح و مھمات نيز 

برعالوه برای شورای رھبری شورشيان . رساندند
کنفرانس ھای بين المللی تشکيل دادند و يکی پس از 
ت ديگری اين شورا را به عنوان حکومت ليبيا به رسمي

در نتيجه، مبارزات مسلحانه ای که در ابتدا . شناختند
عليه استبداد و سرکوب حکومت قذافی براه افتاده بود، 
به سرعت در خدمت تجاوز امپرياليستی قرار گرفت، به 
نحوی که شورشيان مسلح ليبيايی از زمين و نيروھای 
زمينی و بحری ناتو از فضا و بحر، بخش ھای مختلف 

  .گ مشترک را تشکيل دادندنيروھای يک جن
ھم اکنون با وجودی که حکومت قذافی سرنگون شده 
است، اما حکومتی که بجای آن در مرکز ليبيا مستقر 

از . شده است، حکومت دست نشانده ای بيش نيست
جانب ديگر شعار مقاومت عليه تجاوز امپرياليستی بر 
ليبيا در دست يک مستبد سرنگون شده قرار گرفته 

فی سرنگون شده، ھمچنان با طرح شعار قذا. است

مقاومت عليه تجاوز ناتو بر ليبيا به جنگ ادامه می 
ازينقرار او تالش دارد خود را ميراث دار راه . دھد

آيا او خواھد توانست . تاريخی عمر مختار معرفی نمايد
عمر مختار ديگری برای ليبيا باشد؟ ظاھرا او خود 

ست که چنين شود، چرا البته بعيد ا. چنين ادعايی دارد
که اوضاع جھان و اوضاع ليبيا از زمان عمر مختار تا 

اما ناممکن . حال تغييرات مھمی را بخود ديده است
. نيست، ھمانگونه که در افغانستان ناممکن نبوده است

آيا می توان مال عمر ديگری را در جھان، و اين بار در 
  .ليبيا، شاھد بود؟ ديده شود چه می شود

اليست ھا و مرتجعين وابسته به آنھا در امپريـ  6
مواجھه توطئه گرانه و سرکوبگرانه با جنبش ھای 
مبارزاتی توده يی جھان عرب، با سوء استفاده از نھاد 

و " سازمان ملل متحد " جھانی آله دست شان يعنی 
" ھمچنان استعمال نھاد ارتجاعی منطقه يی چون 

جھانی و  ، اقدامات شان را به سويه"اتحاديه عرب 
منطقه يی تنظيم کردند و تمامی نيروھای شان را در 

در شرايط تشديد فوق العاده . اينجھت بسيج نمودند
، اتخاذ چنين 21گلوبالزيسيون امپرياليستی در قرن 

اقداماتی از سوی امپرياليست ھا خصلت متداوم و 
به ھمين جھت ضرورت سازمانيابی . مسلسل يافته است
ر سطح جھانی و منطقه يی در يک نيروھای انقالبی د

تشکيالت بين المللی انقالبی و تشکل ھای انقالبی 
. منطقه يی بيش از ھر زمان ديگری خود نمايی می کند

 –لنينيست  –با تاسف بايد گفت که مارکسيست 
" مائوئيست ھا در شرايط بسيار حساس شگوفايی 

 .انسجام بين المللی شان را از دست دادند" بھار عربی 
اين امر داليل متعدد عينی و ذھنی و ريشه ھای 

درين . سياسی و تشکيالتی خود را دارد –ايديولوژيک 
ميان، جفای بزرگ نيروھايی که مسئوليت عمده در 
بروز اين پراگندگی بر عھده دارند، نبايد به فراموشی 

جاد برای اي –و بايد  –اما حتما می توان . سپرده شود
مائوئيست  –لنينيست–يک تشکل بين المللی مارکسيست

د تشکل ھای منطقه يی م ل م در مناطق و ھمچنان ايجا
مختلف جھان، منجمله در منطقه ای که ما در آن قرار 
داريم، اصولی و شجاعانه کار و پيکار نمود و بصورت 
استوار و مداوم تا دستيابی به اين سالح ھای مبارزاتی 

  .تالش ھا و کوشش ھای پيگير به عمل آورد
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مبارزه برای ايجاد يک تشکيالت بين المللی 

جديد) م ل م ( کمونيستی   
  را بايد قاطعانه پيش برد

) 36( در صفحه   
  
  
  
  

و" جاا " نگاه اوليه ای در مورد وضعيت فروپاشيده كنوني   
سياسی و تشکيالتی آن –علل ايديولوژيک   

 
  ) 38( در صفحه 
  
  
  
  

آموخت" بھار عربی " درس ھايی که بايد از   
 

  ) 52( در صفحه 
  
  
  
  

پس  ،سامايی ھا عليه اشغالگران و رژيم" موضعگيری "             
 از ده سال تسليم طلبی، در دو گروپ منشعب از ھم

 
) 26( در صفحه   
  


