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تذکر:
رستاخیز که بعد ازنشر شماره سوم بنابر عوامل باز دارنده برای مدت طوالنی از نشر باز مانده بود ،اینک بنابر فیصله کنفرانس
سرتاسری سازمان بحیث ارگان مرکزی تیوریک – سیاسی سازمان به نشر دوباره خویش آغاز مینماید.
اعتقاد بر این است که آغاز نشر مجدد آن نه تنها در رابطه به پیش برد وظایف تیوریک  -سیاسی سازمان وجیبه خویش را
پیش برده بلکه برای جنبش کمونیستی کشور نیز خدمتی در جهت آموزش و پرورش افکار کمونیستی انجام دهد.
هیت تحریریه
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پیشگفتار 
بعد از کودتای   ۷ثور وتجاوز وحشیانه سوسیال امپریالیسم روس ،فشار لجام گسیخته سوسیال امپریالیسم روس و
نوکرانبومیآنها(خلكوپرچم)درملت مابهاوجخودمیرسد،کهدرینفرصتجنبشکمونیستیکشورمیبایست
لیامهایخودجوشخلكکشورماعلیهتجاوزسوسیالامپریالیسمونوکران آن،رارهبریمیکرددوچارانحرافات

اپورتونیستیراستوچپ(انحرافات-اکونومیستی،سنتریستیوپاسیفستی)کهازگذشتهبهارثبردهبودگردید،که
با برانداختن دیکتاتوری پرولتاریا در کشور بزرگ  سوسیالیستی چین و کشور آلبانی و تسلط رویزیونیزم دن
سیاوپنگی(تیوریسهجهان)ودگماررویزیونیزمانورخواجهبیشترتمویتیافت.نمایندگاناینانحرافاتازدوخط
راست و چپ اپورتونیستی نمایندگی میکردند .سازمان رهائی وساما از یک طرؾ و اخگر از جانب دیگر بودند.
دریکچ نیناوضاعوشرایطضرورتفوریایجادیکسازمانانمالبیپرولتریرابیشترمیساخت،تامنحیثیک
الترناتیؾدرممابلدوخ طانحرافیفوقبتواندازیکطرؾجنبشکمونیستیکشورراباتشدیدمبارزاتایدیولوژیک
سیاسیازتشتتوپراگندگیایدیولوژیک -سیاسیوتشکیالتیبهجهتوحدتواستحکامبهپیشسوقدهد،واز
طرفیهملیامهایکهخصلتملیورهائیبخشداشتهرهبرینماید.اینوظیفهخطیرومبرمراتاریخبدوشآن
نیروهایاصیلوکمونیستیمعتمدبه(م-ل-م)کهیگانهایدیولوژیانمالبیبودگذاشت .
بناایننیروهابخاطردستیابیبهخطایدیولوژیک– سیاسیواحدیکهبتواندپروسهوحدتجنبشکمونیستی
کشوررابهمنظورایجادحزبکمونیستتسریعوجنبشخودانگیختهتودهایرارهبرینماید،دراوضاعطوفانی
کشورکهطوفانعظیمدیگریرابهدنبالداشتبعدازمذاکراتممدماتیدرخطوطعامایدیولوژیک-سیاسیتوافك
ن مودند ،تا برای ایجاد یک سازمان انمالبی پرولتری مسلح با ( م -ل -م) در کنگره موسس شرکت نمایند .کنگره
موسسبتاریخ۳جدی  ۷۳۳۷دایروبعدازتصویببرنامهوآئیننامه(سازمانپیکاربراینجاتافؽانستان)ایجاد
گردید .
ایجادسازمانپیکاربراینجاتافؽانستانکهدر ماهیتخودیکسازمانانمالبیپرولتریبود،ولیشرائط
و جو حاکم موجب گردید که در ایجاد آن ،موازین دیالکتیکی آنگونه که الزمه ایجاد یک سازمان که پاسخ گوی
ضرورتهایانمالبیباشدرعایتنگردیدودرزمینهبهعوضاینکهمرزبندیدلیكوروشنبیننظراتوافکار
نیروهای متشکل در سازمان صورت بگیرد مرتکب نوعی  شتاب زدگی شد که پی آمدهای این شتاب زدگی همانا
انحرافاتوحتیخیانتهایعدهازافرادبودکهدرپروسهحرکیسازمانتبارز یافت.سازماندرطول اولینسال
مبارزاتیخود،نتوانستباتشدیدمبارزهایدیولوژی–سیاسیبرمبنای(م-ل–م)باانواعازانحرافاتایدیولوژیک
– سیاسیبرشوبرخوردلاطعنمایدوعاملینانحرافاتوخیانتراتصفیهوخطروشنایدیولوژیک–سیاسیرا
درسازماناستحکامبخشد.سازمانازهمهایندستآوردهائیکهدرطولیکسالمبارزاتایدیولوژیک– سیاسی
بدستآورد نمیتوانست جوابگویاوضاعوشرائطبؽرنجوپیچیده باشد،بخصوصکهعواملانحرافاتهنوزهم
موانعدرجهترسیدنبهارمانواالیسازمانیعنیدستیابیبهسالحاساسیانمالب(حزبکمونیست)بهمنظور
رهبری و به پیروزی رساندن انمالب بورژوا دیموکراتیک طراز نوین ایجاد می کرد .عالوتا وحشت و بربریت
سوسیال امپریالیسم روس و دولت مزدورش در رابطه با سرکوب وحشیانه جنبش کمونیستی کشور بطور اخص
ضرباتسنگینبرپیکرسازمانپیکارباهمکاریعدهخائنینطردشدهازسازمان(حکیموفضلکریم)کهبعدابمثابه
عاملینمستمیمشبکهجاسوسیدولتمزدورنثبیتگردیدند ،موجبگردیدکهسازماننهتنهانتوانستازدستآورده
اییکسالهدراستحکاموگسترشساحهفعالیتایدیولوژیک-سیاسیوتشکیالتیاستفادهالزمنماید،بلکهبهاثراین
ضرباتخائنانهدشمنانسوگندخوردهخلكوانمالبکشورعدهازاعضاءمرکزوکدرهایورزیدهزندانیگردیدند
وسازمانفعالیتهاینورمالوطبیعیخویشراادامهدادهنتوانست.لذاسازماندرمواجههبایکچنیناوضاع
ناگوارناگزیرگردیدفعالیتهایخویشراعمدتادرجهتحفظنیروهاواستحکامخطایدیولوژیک–سیاسیبمثابه
یکمرحلهتدارکاتیدرمرکزمحدودونیروهایخویشرابهیکیازجبهاتمنتملنماید .
 کارو فعالیت سازمان در جبهه برای زمانی ادامه یافت ،ولی بنابرفشار و ضربات از طرؾ نیروهای
ا رتجاعی وابسته به امپریالیسم ؼرب وارتجاع منطمه تداوم فعالیت درجبههؼیر ممکن گردید ،که سازمان بازهم به
ناچارنیروهایاصلیخویشرابه خارجازکشورانتمالداد.رهبریسازمانکهبهخارجازکشورانتمالیافتهبود
فعالیت های خویش را در ابعاد ایدیولوژیک –  سیاسی به منظور وحدت جنبش کمونیستی کشور و فعالیت های
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دیموکراتیک متمرکز نمود .دست آوردهای سازماندرین مدت باآنکه کافینیست ولی دست آوردیستکه در خور
اهمیت فوق العاده است .بخصوص دررابطه به استحکام خط ایدیولوژیک – سیاسی باید اضافه نمود که جنبش
کمونیستیجهانی(جاا)درفعالیتایدیولوژیک–  سیاسیسازمانواستحکامآنتاثیراتخاصخودرابجاگذاشته
است.ولتیکهماازحیاتیکسازمانانمالبیکهوظائؾآنرهبری وبهپیروزیرساندنانمالباستصحبتمی
کنیمنمیتوانآنرامنحیثیکپدیدهمجردبه  ارزیایگرفتبلکهآنرادراوضاعواحوالمشخصتاریخی،ملیو
بینالمللیکهبهسرعتدرتؽییرودیگرگونیاستبهتحلیلدلیكوهمهجانبهگرفتوبهمنظورتعیینوظائؾ
مشخص انمالبی  که  بتواند نه تنها استراتیژی انمالب بلکهتاکتیک های را وضع نمودکه استراتیژی انمالب را به
پیروزیبرساند .
 لذایکیازمسائلکهمابهآنمواجههستیمتؽییراتیاستکهنهتنهادرکشورمابلکهدرسطحجهانینیز
صورتگرفتهاست،کهتصویربؽرنجیخاصخودراداردوایجا ببرخوردعملیودلیكمینماید.تؽییراتیکهدر
سطحجهانیبگونهکامالواضحوآشکارنمودارگردیدهاستوچهرهجهانرادیگرگوننمودههمانابرهمخوردن
سیستمامپریالیستیجهانیکهبدوگروپامپریالیستیتمسیمگردیدهبودمیباشد.امپریالیسمجهانیکهدردوبلوک
امپری الیستیشرقوؼرببهسردمداریاضالعمتحدهامریکاوسوسیالامپریالیسمروسدرتمابلباهمبهمنظور
تجدیدتمسیمجهانوؼارتخلكهایتحتستملرارداشتهجایخودرابهیکسیستمامپریالیستیجهانیکهسکاندار
آناضالعمتحدهامریکامیباشدواگذارنمودهاند .
بلی! سوسی ال امپریالیسم روس بنابر پوسیدگی درونی و مماومت دلیرانه خلك حماسه آفرین کشورما این
امپراطوریتزارنوینبهشکستمفتضحانهنهتنهادرکشورمابلکهبهپاشیدگیکاملدردرونامپراطوریخویش
نیزمواجهگردید،کهدیگرموجودیتآنبمثابهیکابرلدرتومدعیسرکردگینیمیاز جهانازبینرفتهوبه
بحرانعالجناپذیرالتصادی،سیاسیونظامیروبرواست.همچنانردایکاذبوفرسودهبهاصطالحسوسیالیستی
آنبهکلیدریدوچهرهکثیؾورسوایامپریالیستیآنبرمالگردیدوؼالمانحلمهبگوشآن(پیروانرویزیونیسم
خروشچفی)نیزدرسراسرجهانبهخ صوصکشورهایعمبنگهداشتهشدهووابستهمنحیثدستیارانرسوای
امپریالیسمروسافشاگردیدند .
 اماشکستسوسیالامپریالیسمبحیثیکابرلدرتامپریالیستیموجبگردیدکهامپریالیسماضالعمتحده
امریکاادعایسردمداریسیستمامپریالیستیجهانینمایدوبیشرمانهمدعیایجاد«نظمنوین»درجهانگردید،که
ماهیت این ادعای سخیؾ بجز تشدید ستم گری امپریالیستی چیزی دیگری نمی تواند باشد .که البته ناکاره بودن
امپریالیسمامریکاکهدرتطبیكاینبهاصطالحنظمنوینبهکلیهویداستوبنابرپوسیدگیوبحرانهمهگیرسیستم
امپریالیستهرگزنخواهدتوانستبهاینادعایخودتحمكبخشد.بلکهاعتمادبرایناستکههمانگونهکهسوسیال
امپریال یسم روس نتوانست خواست های توسعه طلبانه خویش را بر آورده سازد و بطرؾ اضمحالل ونابودی طی
طریكمینماید،امپریالیزمامریکاوحامیانآننیزدیریازودبهچنینسرنوشتشوممواجهخواهدگردید .
 و اما برمیگردیم به تؽییرات اوضاع وشرائط درکشورما :سوسیال امپریالیسم روس کهباتجاوزنظامی
کشورمابصورتیککشورمستعمرهدرآوردهبودبامماومتدلیرانهتودههایملیونیکشورمابهشکستجبران
ناپذیریمواجهگردید.ولیاینکهمماومتوجنگآزادیبخشخلكکشورمافالدرهبریانمالبی(رهبریپرولتری)
بودبههمهلربانیهایدستآورد آنازطرؾیؽماگرانچپاولگروخونآشام،ایننوکراندیرینهحلمهبگوش
امپریالیسموارتجاعمنطمهؼصبگردیدوبمنظورتحکیمحاکمیتارتجاعپوسیدهکشور(فیودالیسموکمپرادوریزم)
وسر کوببیدریػتودههابهمنظورحفظوحراستازمنافعامپریالیسمجهانیائتالؾناممدسبینعمالامپریالیسم
ؼربدرراساضالعمتحدهامریکاوامپریالیسمروسبهدستوربادارانشانایجادوخواستندجای دولتمزدوررا
پرکنند.ولیبنابرپوسیدگیدرونیارتجاعکشورتضادمنافعکشورهایامپریالیستینتوانستندچناندولتیکهازیک
طرؾ بتواند حاکمیت خود را در س راسر کشور اعمال نماید و از طرؾ دیگر منافع ارتجاع منطمه و کشورهای
امپریالیستیدرگیردرلضیهافؽانستانراتامینکنند،ایجادنمایند.بناسازمانپیکاربخاطردریافتوظائؾمبرمو
اساسیانمالبوبمنظورتحلیلوارزیابیدلیكوهمهجانبهازیکدههفعالیتسازمانواوضاعگذشتهوجاری
کشوروجهان،کنفرانسسرتاسریسازمانرابمثابهمجمعباصالحیتتصمیمگیریدعوتنمود .
 لبلازینکهکاراساسیکنفرانسآؼازگردد،جلسهبهیابودازرفیكفمیدماداکتررحیم«محمودی»عضو
مرکزیسازمانپیکار...براییکدلیمهسکوتاعالمنمود.رفیكفمیدداکتررحیم«محمودی»کهگذشتهطوالنی
مبارزهبرضدارتجاعوامپریالیسمداشته،دردههچهلکهجنبشبورژوادیموکراتیکطرازنوینبارهبریسازمان
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جوانانمترلیدردروانرشدشگوفاییلرارداشت،صاحبامتیازومدیرمسئولجریدهشعلهجاوید(ناشراندیشه
های دیموکراتی ک نوین )بود ،بعد ازمصادره شعله جاوید ،فروکش جنبش بورژوا دیموکراتیکطراز نوین مبارزه
ایدیولوژیک -سیاسیوتشکیالتیرازیرنام«رستاخیزباختر»ادامهمیدهد.بعدازایجادسازمانپیکار...رفیك،با
تشکیالتشبرمبنایوحدتایدیولوژیک– سیاسیباسازمانپیکارادؼام تشکیالتینمودوتاآخرینلحظاتزندگی
اشبهمبارزاتخستگیناپذیرخویشعلیهدشمنانخلكوانمالبکشورادامهداد.یادشگرامیوراهشجاویدانباد .
 درآؼازکارجلسه،موضوعرفیك(پرویز)عضومرکزیسازمان(کهنمونهازکمونیستاستوار،پیگیرو
مبارزآشتیناپذیردرمب ارزهعلیهدشمنانطبماتیبودازطرؾدشمنانخلكربودهشدهوسازمانبههمهتالشهایکه
تاکنوننمودهدرردیابیودسترسیبهنتایجالزمهتوفیكنیافتهاست) بهبحثگرفتهشدودرنتیجهتصامیممشخصی
اتخاذوکنفرانسرویمسایلعمدهواساسیدیگربهکارخودادامهدادکهدرختمکنفرانسبهنتایجزیریندستیافت .
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اصالت و استحکام خط ایدیولوشیک سیاسیِ ،سازمان پیکار
برای نجات افغانستان ( م -ل -ا)

اصالتخطایدیولوژیکسیاسیسازمانمسئلهاستکهنه تهادرپروسهحیاتیسازماناثباتآنمطرحاستبلکهبخاطر
دستیابیبهچنینامرسترگ،سازمانمکلؾاستدررابطهخطاصولیبهگذشتهنسبتادورتریمراجعهنماید.کهچگونهاین
خطمثابهخطمبارزاتیطبمهپرولتاریادرکشورعمبنگهداشتهشدهماتبارزیافته،چهمراحلیپرپیچوخمتکاملیراپیموده،
ویاباچهفرازونشیبهایمواجهگردیدهاستماولتیازخطاصولیصحبتمیکنیم،نمیتوانیممراحلتکاملیآنرانادیده
انگاریم.واینکهخطاصولیکداماست؟مارکسیسم   -لنینیسمومرحلهتکاملیآنیعنیاندیشهمائوتسهدونیگانهخطاصولی
ایدیولوژیک -سیاسیمیباشد .
 پیروزی انمالب کبیر پرولتری در کشور شوراها به رهبری لنین تاثیرات خویش را بمثابه پیام آور انمالبات پرولتری و
رهائیبخش در سراسر جهان بجا گذاشته .کشور ما که در همسایگی کشور بزرگ شوراها این مهد لنینیسم لرار داشت نمی
توانستازیندگرگون یتاثیرپذیرنباشد.نموداینتاثیراتدررشدجنبشهایمشروطهخواهیواستماللطلبانهمردمکشورما
کامالروشنوهویداست.ولیتاثیراتعمیكترآنرامیتواندرجنبشمشروطهخواهرادیکالدوره۷و۸شورانشانینمود .
عبدالرحمن «محمودی» فمید که در جنبش مشروطه خواهی دروه ۷و  ۸شورا بحیث شخصیت رادیکال در راس اینجنبش
لرارداشت،دریافتکهجنبشرانمیتواندباافکارونظراتلبلیرهبرینمایدوبامطالعهآثارمارکسیستیوتاثیرپذیریاز
پیروزیبلشویسمدرکشورشوراهادرمواضعایدیولوژیکسیاسی نوینمارکسیسم– لنینیسملرارگرفت،کهنمودآنرادر
رساله بنام « مناظره» می توان دریافت نمود ،یعنی اینکه  افکار و نظریات مارکسیستی برای اولین نخستین بار  بوسیله
عبدالرحمن«محمودی» فمیدردشکورماتبارزیافت.ولیاینافکارونظراتکمونیستیبنابرعواملگوناگونیازجمله
نطفئهوسطحنازل  تیوریکونیزاستبدادوحشیانهواختناقسطلتنتموجبگردیدکهدرهمانسطحوفعالیتهایحلموی
محدودماندونتوانستبهفعالیتهایتیوریکوعملیخودگسترشدهد.
 اگرچهاستبدادواختناقسلطنتتوانستفعالیتهایمارکسیستیدرکشوررادریکمحدودهزمانیازفعالیت باز
دارند،ولیاینبدانمفهومنیستکهارتجاعواستبدادبازورگویهایشمیتواندمرزهارابرایافکارواندیشههایانمالبی
مسدودسازدودرطوالنیمدتجلویاشاعهوگسترشافکارواندیشههایانمالبیرادرداخلکشورسدنماید،بنانهتنها
اینکه،اولینعناصرکمو نیستیبهحیاتخودادامهدادبلکهافکارونظراتمارکسیستیکهدرمراحلعالیتکاملیخویش
لرارداشتیعنیتکاملمارکسیسم  -لنینیسمتاسطحاندیشهمائوتسهدونبهکشورراهخودرابازنمود،ومحافلوحلمههای
نوین بر مبنای این جهان بینی ایجاد گردید  .این مرحله جدید انعکاس کامل مبارزات شدید ایدیولوژیک  -سیاسیخط انمالبی
پرولتریبعدازسموطدیکتاتوریپرولتاریادرکشورشوراهاوتسلطباندرویزیونیستیخروسچفیتبارزخاصییافت.دفاعاز
خطاصیلمارکسیستیلنینستیکهبهعهدهحزبکمونیستچیندرراسرفیكمائوتسهدونلرارداشت،نه تنهااینکهتوانست
چهرهمنحطرویزیونیزمخروشفیراافشانمایدبلکهخطانمالبییعنیمارکسیسم– لنینیسمراباطرحوپیادهکردنانمالب
فرهنگیؼناوتکاملبیشتریبخشید .
دهه  ۰۴درتاریخکشورمانمطهعطؾتاریخیاستکهصفحهشکوهمندیرابرایتاریخمبارزاتخلكکشور  مارلممیزند.
مبارزات خلك ما دراین مرحله تاریخی که پیوند ناگسیستنی با مبارزات بین المللی بین مارکسیسم  -لنینیسم به رهبری حزب
کمونیستدرراسرفیكمائوتسهدونورویزیونیسمخروشفیدارد.مبارزاتمارکسیستیدرکشورمامثابهبخشیازمبارزات
پرولتاریایجهانیرسالتو درمبارزهعلیهپیروزیمنحطرویزیونیسمخروشفی(باندخلكوپرچم)وارتجاعوامپریالیسمبین
المللی به پیش برد؛ که این رسالت تاریخی بدوش ( س -ج  -م) بمثابه یگانه نماینده پرولتاریای کشور پیرو( م -ل – ا) لرار
گرفت .
 سازمان جوانان در خطوط کلی و عام بخصوص مبارز ه علیه رویزیونیسم خروشفی و پخش و اشاعه افکار
دیموکراتیک طراز نوین دست آورد های بزرگی داشته است ،ولی بطور اخص بحیث یک سازمان انمالبی پیرو( م -ل -ا)
نتوانستبرنامهدلیكدررابطهباانمالبکشورکههماناانمالبدیموکراتیکطرازنوینبودهارایهبدارد.همینکمبودسازمان
جوانانخودبیانگرعدمفعالیتدلیكمبتنی برمعیارهایاصولیدرموردمبارزهایدیولوژیک– سیاسیوکارتشکیالتیمی
باشد،کهدرنهایتنتوانستبمثابهیکارگانیسمفعالوزندهبهحیاتسیاسیخودادامهدادهورسالتهایبعدیخویشرابه
پیشببرد،کهعواملآنرامیتوانعمدتادرخطایدیولوژیکسیاسیسراغنمود .
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سازمانجوانانمترلیدرترکیبخود،محافلونیرو هایگردآوردهبودکهازتساندفکری(ایدیولوژیک  -سیاسی)
برخوردارنبودند.درپروسهبعدیخطوطانحرافیاکونومیستی،سنتریستی،وپاسفیستیدرپهلویخطاصولیتبارزخاصپیدا
میکند،کهدرنهایتوظائؾانحاللگرانهخودراانجاممیدهدوسازمانجواناندیگربحیاتسیاسیخویشنتوانستادامه
بدهد.درانحاللسازمانجوانانبرعالوهعواملکهازآنتذکررفتاوا نتوریسمنیزبنوبهخودنمشمنفیخودراایفانمود،
انحاللسازمانجوانانهرگزبفهومانهدامخطایدیولوژیک -سیاسی(م-ل-ا)راافادهنمینماید.والعیتامرایناستکهجهان
بینی علمی (م  -ل  -ا) نهتنهابهپیرواناعضایسازمانجوانانمحدودمیماند،بلکهدرجنبشوسیعروشنفکرانانمالبی
مربوطبهجریانشعلهجاویدنیزجوانهمیزندومسیرپیشروندهخودرامیپیماید،کهالبتهایحرکتبهپیش،بنابرعواملاز
جملهتسلطجریاناتانحرافیچپورا ستدرجنبشازیکطرؾوتمویتنیروهایسیاهارتجاعی(اخوان)بمثابهنیروهای
چماقدارازطرؾدولاستبدادیظاهرشاهیازجانبدیگر،بصورتبطیادامهمییاید.کهخوددورانفروکشجنبشرا
نشانمیدهد،عاملبعدیمزیدبرآنیعنیبمدرترساندنداوودمستبدازطرؾسوسیالامپریالیسمروسبهپشتیبانیباندهای
مزدور(خلكوپرچم)بوسیلهکودتای۶۲سرطان۷۳۳۶پروسهفروکشجنبشراطوالنیساخت .
 جنبشکمونیستیکشوربمثابهیک پدیدهروبهتکاملبهرشدخودادامهمیدهد.بلی!پیروانومبارزینصدیكراه
پرولتاریابهاثرمبارزات پیگیروخستگیناپذیردرمبارزهباعواملباز  دارندهکهازآنتذکریبهعملآمدزمینهرشدو
تکامل جنبش کمونیستی کشور را مساعد نمود ،که پی آمد ان اعتالی سازمان اخگر بعد از فروکش جنبش کمونیستی اولین
سازمانیبودکهدرفشمارکسیسم -لنینیسم– اندیشهمائوتسهدون رابلندکرد ،ولیمتاسفانهازآنجائیکهبهانحرافاتگذشته
درجنبشبرشلاطعایدیولوژیک–سیاسینتوانس تهبود.باارتدادانورخوجهودرؼلطیدناوبهدگمارویزیونیسم،اینسازمان
نیز  درینمنجالبؼرقمیشودونمیتواندخطاصولی(م–ل -ا)راادامهدهد،جنبشکمونیستیکشورماکهمیبایست
بعدازیکمرحلهفروکشنهتنهاباآمادگیبیشترایدیولوژیک–سیاسیبلکهتشکیالتینیزمستعدجوابگوییدرممابلارتجاع
و استبداد می بود  و انمالب کشوررا رهبری میکرد ولی بنابر انحرافات مسلط در جنبش کمونیستی کشور از یک طرؾ و
تاثیراتمنفیتسلطباندرویز یونیسمدنسیاوپنگمرتدوخائینبهدیکتاتوریپرولتاریادرچین،وارتدادانورخوجهوجاگزین
کردن دگما رویزیونیسم بجای سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا درآلبانی ازجانب دیگر در جنبش کشور موجب گردید ،که
جنبش نتوانست این رسالت را به پیش ببرد .جنبش کمونیستی کشور ما در یک چنین وضع آشفته ایدیولوژیک  -سیاسی و
تشکیالتیباکودتایننگین ۷ثورکهسوسیالامپریالیسمروسنوکراننابکارخویش(باندخلكوپرچم)رابمنظوربهتصرؾ
درآوردنکشورماورسیدنبهآبهایگرمبهاریکهلدرتنصبمیکند.مواجهمیگردد .
نوکرانسوسیالامپری الیسموبادارنآنکهدراریکهلدرتلرارگرفتهبودند،باعکسالعملشدیدتودههایزجر
کشیدهکشورمامواجهمیشوند.درسراسرکشورلیامهاوخیزشهایتودهایپیامآوراعتالیانمالبیبودهوضرورتایجاد
رهبری انمالبی را در راس تمام مسائل لرار داد؛  که این رسالت  را می بایست جنبش اصیل کمونیستی کشور به عهده می
گرفت،ولیچنانچهتذکردادیمکهجنبشپیرو(م-ل-ا)چنینآمادگینداشتوازیناوضاعبحرانینیروهایاپورتونیستیچپو
راست استفاده کرد که توانستند کتله های وسیع از روشنفکران مربوط به جریان دیموکراتیک نوین کشور را به دنبال خود
بکشانند،ولیایننهتنهاموجبگردیدکهجوانانروشنفکررابهانحراؾبکشانند،بلکهدربینتودههانیزسمپاشیکشنده
نمودند ،که خود به دنبالچه جنبش خود انگیخته توده  ای تبدیل و نتوانستند آن را سمت و سوی انمالبی دهند .این نیروهای
اپورتونیستیراازنظ رشکلمیتواندردوخطیعنیخطدگمارویزیونیستیوخطرویزیونیسمسهجهانیکهپایگاهجهانیآن
یکیآلبانیودیگر،کشوررویزیونیستیچینبوده،مطالعهنمود.نمایندگانوحاملینخطدگمارویزیونیستی،سازماناخگرکه
بعدازارتجاعیخواندنلیامخلكکشورمابطرؾانحاللو نابودیرفت،نمایندهوعاملینرویزیونیسمسهجهانیدنسیاوپنگ،
سازمانرهاییوسامامیباشند،سازمانآزادیبخش(ساما)کهدررابطهتیوریرویزیونیستیسهجهان،موضعگیریفورموله
شدهمانندسازمانرهایینداشتهوبهاصطالحخودرانیرویمستململیمیدانستوممدارهمازاندیشهمائوتسهدونوانمالب
حرفیداشتولیدرنهایتامرنمیتوانآنراازخطرویزیونیسمسهجهانیجدادانست .
کودتای  ۷ثوروپاسخبهآنازطرؾخلكکشور،همانالیامهایکهتمریباکرانتاکرانکشوررادربرگرفتهبود
خواستارارایهالترناتیفیکهبتواندلیامها یتودهایراسمتوسودادهوهدؾمندانهآنرادرجهتپیروزیانمالببورژوا
دیموکراتیک نوین یعنی انمالب ضد امپریالیستی و ضد فیودای با نشانی کردن تضاد عمده با سوسیال -امپریالیسم تجاوزگر
رهبری نماید .ولی متاسفانه از طرؾ دو خط اپورتونیستی چپ و راست مواضع اتخاذ گردید که هرگز نمی توانست بمثابه
الترناتیفیباشدکهلیامهایتودهایخواستارآن بود .سازماناخگرباادعایدگماتیستیخودطرحایجادحزبکمونیسترا
ارایهوشری کدرجنگرامشروطبهایجادحزبنمود.درحالیکهاینطرححزبیگریؼیرانمالبیبود.زیراساختنحزب
کمونیست  طالبمعیارهایدلیكبلشویکیبوده،درحالیکهسازماناخگرنهخوددارایچنینمعیاربودونههرگزتوانست
طرحاصولیرادرموردچگونگیایجادحزبکمونیستارایهنمایدکهبرمبنایآنتشتتوپراگندگیایدیولوژیک -سیاسیو
تشکیالتیجنبشکمونیستیکشوررفعوحزبکمونیست  ایجادگردد.تابتواندلیامتودههارابحیثجنگضدامپریالیستیدر
راسسوسیالامپریالیسمروسهدایتورهبرینماید.بنااینطرحدرنهایتبجزشانهخالیکردنازشرکتدرجنگعادالنه
و برحك مردم ما علیه سوسیال امپریالیسم تجاوزگر و باندهای مزدورآن چیزی دیگری نمیتوانست طرح ریزی شود .که در
نهایتاینوالعیتادعایحزبی  گریؼیرانمالبیسازماناخگربابرهنهگیکاملتبارزکرد وصریحاشرکتدرجنگرا

3
مردوددانستهوحتیجنگحلكکشورم اراعلیهسوسیالامپریالیسمروس  رایکجنگارتجاعیخواند.اماالترنانیؾکهاز
طرؾخطراستاپو رتونیستیارایهمیگردد،خطیاستکهنهتنهاجوابگویجنگآزادیبخشکشورنبودهبلکهتودههارا
بیشتردرجهتتسلیمشدنبه ارتجاعمنحطکمپرادوریوفیودالی ترؼیبمینمود،وبرخالؾسازماناخگرمدعیجبهه
سازیمیشودوفراموشمیکندکهستادرهبریکنندهجنگآزادیبخشکشورما وبهپیروزیرساندنآنفمطمیتواندستاد
انمالبییعنیحزبکمونیستباشد.ایجادجبههوطرحجبههئیتنهابعدازایجادحزبکمونیستاستکهمیتواندمطرح
گردد.سازمانرهایی ،وبعداساماباآنکهسازمانهایجداگانهبودندوبرخیتفاوتهایدربرنامههایشانداشتندولیدر
خطوط اساس باهم یکی بودند ،یعنی طرح جمهوری اسالمی  ،تمسیم نمودن پروسه واحد انمالب  بورژوا دیموکراتیک را بدو
مرحلهجداگانه(نخست ،ملیوبعدادیموکراتیک)یعنیارایهطرحانمالبمرحلهئی،طرحلیامکودتالیام(طرحراهمیان
برد)وبهزیرپاگذاشتناستراتیژیانمالب(جنگتودهایطوالنیوتصرؾشهرهاازطریكدهات) .
 ازآنجایکهضرورتایجادیکتشکیلکمونیستیبمثابهالترناتیؾانمالبیدرممابلدوخطاپورتونیستیراستوچپ
کهازآنتذکررفتکماکاندرجنبشبهشدتخودمطرحبودکهرسالتایجادیکچنینتشکیلبهعهدهتمامآنعناصریکه
پیروصدیك(م-ل-ا)بودندلرارداشت.ایننیروها  کهدرکتلههایبهشکلمحافلوگروهاوجودداشتندودرتالشپیداکردن
راهخروجازینوضعبودند،برعالوهمبارزهبااپورتونیسمکهدرجنبشمتبارزشدهبود،درجهتوحدتبانیروهایپیروخط
اصولیمبارزاتوحدتطلبانهایدیولوژیک  -سیاسیراتسریعنمودهوتوانستنددرخطوطعامایدیولوژیک–سیاسی،مثابهخط
اصولیصفبندینمایند .
افرادگروهاومحافلیکهبعدازیک پروسهمبارزاتایدیولوژیک – سیاسی بهمنظورایجادیکسازمانانمالبی
توانسته بودند به یک چنین توافمی برسند ،به منظور ایجاد« سازمان پیکار برای نجات افؽانستان» در کنگره موسس شرکت
نمودند.ولیایننیروها،کهازیکطرؾباجومختنك،کهعاملآنتجاوزسوسیالامپریالیسمووحشیگرینیروهایمزدورآن
(باندخلكوپرچم)بودمواجه،وازجانبدیگرنیازمبرموعاجلانمالبکشورورهبریتودههایرزمنده،موجبگردید
کهدرپروسهوحدتعجلهنمایندومعیارهایایدیولوژیک– سیاسیکهبحیثضرورتایجادیکتشکیلانمالبیمیبایستدر
نظرگرفتهمیشد«،پیشازآنکهمتحد شویموبرایآنکهمتحدگردیمابتدابطورلطعیوصریحالزماستخطفاصلیبینخود
لرار دهیم»(  چه بایدکرد) نتوانستند دلیما رعایت نمایند .ولی خوشبختانه با کار پیگیر و خستگی ناپذیر عناصر مومن به
ایدیولوژی انمالبی ،سازمان توانست بر نمائص و کمبود های فائك آید و با ت صفیه و طرد نظرات ؼبار آلود ،خط اصولی
ایدیولوژیک -سیاسیخودراروشن،ترسیموآنرااستحکاموتکاملبخشد .
 بزرگتریندستآورداولینکنگرهموسس،برنامهوآئیننامهوآئیننامهسازمانباود.برنامهسازمانسندمعتبر
تیوریکسیاسیاستکهپروسهحرکیسازمان(استراتیژیوتاکتیک انمالبوباالخرهایجاددولتنوینکههمانادیکتاتوری
دیموکراتیکخلكبهرهبریپرولتاریاوبابمثابهمرحلهگذاربهسوسیالیزموایجادجامعهکمونیستی)راترسیموارایهمی
کند،کهدرروشنیآنسازمانمیتواندبهپیشبردوظائؾومسئولیتهایخویشتوفیكیابد .
تدوینو  ارایهیکبرنامهانمالبیتنهاولتیمیسراستکهمبتنیبروالعیتهایعینیجامعهوجهانودرکلانون
مندیحاکمبرساختارالتصادی،سیاسیواجتماعیعامجهانوبطوراخصکشوروجامعهمشخص،متکیباشد.برایرسیدن
به یک چنین هدؾ بزرگ ولتی ممکن است   که از اسلوب و میتودهای دیالکتیک ماتریالیستی استفاده شود .دید دیالکتیک
ماتریالیستیکهیگانهاسلوبعلمیدرجهتشناختطبیعت،جامعهوتفکرانسانیاستمارالادرمیسازدکهنهتنهاولعیت
عینیراآنطوریکههستارایهنمائیم،بلکهعمدتاراهتؽییرددگرگونیآنرانیزفراگیریم .
اولینکنگرهسازمانپیکارباآنکهدرخطوطعام بایک  چنیناسلوبعلمیاعتمادداشتهوبرمبنایهمیناعتمادبود
کهایجادسازمانپیکاررابم ثابهضرورتتاریخیبحیثیکالترناتیؾانمالبیمطرح،ولیدررابطهبااوضاعمشخصحاکم
( تجاوز سوسیال امپریالیسم  روس و لیام های خلك کشور ما علیه این تجاوز بیشرمانه و ؼارتگرانه ،از یک طرؾ و تسلط
انحرافاتاپورتونیستیچپوراستازطرؾدیگر)نتوانستبرنامهراارائهنمایدکهوالعاپاسخگویخواستانمالبباشد.
برنامهسازماننوالصوکمبودهایداشتکهایننارسائیهادرپروسهحرکیسازماندرکوتشخیصگردید.سازمانناگزیر
بوداوضاعوشرائطرادلیمادرنظرگرفتهدرجهتجوابگوئیبخواستانمالب،کمبودهایبرنامهرانهتنهاازطریكتشدید
مبارزه ایدیولوژیک –  سیاسی درونی سازمان و تصفیه عاملین و عناصر منحرؾ و خائین مرفوع ساخت ،بلکه در شرکت
پراتیکداغمبارزه،یعنیجنگآزادیبخشضدسوسیالامپریالیستی،مواضعایدیولوژیک -سیاسیوتشکیالتیخودرابر
مبنایجهانبینیعلمی(م-ل-ا)استحکامبخشید .
پراتیک یک ساله سازمان ،یعنی اولین سال فعالیت سازمانی در ابعاد ایدیولوژیک – سیاسی ،تشکیالتی و بااالخره
شرکتدرجنگضدسوسیالامپریالیسمروس،جنگیکهماهیتاجنگآزادیبخشبودبمثابهسنگمحکتبارزیافت.سازمان
درطولاولینسالمبارزاتیخودتوانستکهحمانیتخودرابمثابهسازمانانمالبیمسلحباایدیولوژیکپرولتری(م -ل  -ا)
تثبیتنمایدورسالتتاریخیخودرد رجهترهبریجنگآزادیبخشومبارزهدربرابرانحرافاتدرونسازمانیبمثابهعامل
اساسیرشددتکاملسازمانکهاورالادرمیساختبااپورتونیسمورویزیونیسمبمثابهجزالینفکامپریالیسم مبارزهپیگیر
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ولاطعنماید.مبارزهبااپورتونیسموافشاءچهرهوالعیآن،یگانهراهیبوددرجهتتامینرهبریپرولتاریادرجنگضد
امپریالیستیدرراسسوسیالامپریالیسمروسوعمالجنایتکارآن،باندخلكوپرچم .
دستآوردهایعمدهسازماندرینبرههزمانی،تثبیتخطایدیولوژیک-سیاسیسازمان(م-ل-ا)بمثابهیگانهسالحانمالبی،
تدوینبرنامهآم وزشیبهمنظوراستحکامهرچهبیشتراینخطوگسترشزمینهآموزشیوپرورشاعضاءسازمانمیباشد.
تصفیه و تجدید ساختار تشکیالتی به منظور ایجاد تشکیالت انمالبی و منضبط بر محور سانتریالیسم دیموکراتیک دست آورد
دیگریبودکهسازمانرادرحفظنیروهایسازمانیخویشدرم مابلضرباتدشمنتوانائیبخشید.سازمانپیکاربااعتمادبه
تحمكاستراتیژیجنگتودهایطوالنی،تسخیرشهرهاازطریكدهاتبمنظوربهپیروزیرساندنانمالببورژوادیموکراتیک 
طراز نوین بمثابه استراتیژی حد الل  گذار به سوسیالیسم وایجاد جامعه کمونیستی را ،برنامه ریزی و برمبنای آن در جنگ
شرکتنمود .
 سازمانپیکاردرروشنیتعینوظائؾاساسی،ایجادحزبکمونیستبمثابهنخستینومبرمترینوظیفهکهدرراس
همه وظائؾ لرار داشت ،ایجاد ارتش توده ای و جبهه متحد ملی ،پروسه مبارزاتیخود را ادامه داد .ایجاد حزب کمونیست
وظیفهبودهواست  کهسازمانپیکاربااتکاهبهمعیارهایدلیكایدیولوژیک– سیاسی،اعتمادراسخبه(م -ل  -ا)افشاءهمه
جانبهانواعاپورتونیسمورویز یونیسمومبارزهعلیهآناندرجهتتسریعوحدتجنبشکمونیستیکشور(م-ل -ا)مبارزهنمود،
کهپروسهحرکیسازمانموئیداینحمیمتاست.درینرابطهدرصفحه()۶جریدهشمارهسومرستاخیزمنتشرهسال()۷۳۲۴
چنینمیخوانیم 
« ...ازینجاستکهامروحدتکمونیستهابهمنظورایجادحزبدرراسوظائؾمنحیثوظیفهمرکزیمتبارز
گردید......درنتیجهترکیبسازمانپیکارازعناصریکه(م -ل  -ا)رامنحیثاندیشه رهائیمردمپذیراشدهاندتشکیلوبه
ادامهرشدپروسهسازمانیخودپرداخت» .
وهمچناندرصفحه()۷۴همینجریدهچنینآمدهاست :
« اماجهترفعایننمصانمانظرداریمکهبهکارطویلالمدتوخستگیناپذیرضرورتاست.نمطهآؼازاین
وظیفهخطیروسترگایجادیکتشکیلانمال بیدرسطحسازمان(حزب)ازعناصرمومنبهانمالبوپرورشاعضاءآنبا
روحآموزشانمالبی(م -ل -ا) ».
باادامهدرصفحه()۶۴جریدهتذکریافته :
« ....ولتیماادعایسمتدهیجنبشرادرانمالبملیودیموکراتیکداریمباید تحلیلدرستازینگونهانمالب
داشتهباشیمیعن یاشتراککدامنیروهادرکدامحلمهرهبریجنبشضروریستوبایدحلمهاصلیوگردانندهآنپرولتاریاومتحد
نزیدکآندهمانانباشندکهبابدستآوردناینمولؾدرجنبشبدونیکتکیهگاهوستادفرماندهیمستحکمؼیرممکناست،
درحالیکهامروزپرولتاریایکشورماهمینستادفرماندهی(حزب)خودراندارد» .
همانگونهکهتذکریافت،که  رسیدنبههدؾساختنحزبکمونیستبمثابهپیشآهنگطبمهپرولتاریا،مبارزهایدیولوژیک–
سیاسیبهمنظوروحدتکمونیستهایراستینامر الزمیاستکهبدونافشاءبیرحمانه  ومبارزهلاطععلیهانواعانحرافات
اپورتونیستیورویزیونیستی ،رسیدنبههدؾؼیرممکنمیباشد.سازمانپیکاراینوجیبهخودرادرمماطعزمانیبوجه
احسنانجامدادهاست،کهاینکدرزمینهمواردیرامتذکرمیشویم :
«...ماعمیدهداریمکهدوبخشفوق(سازمانرهائيوساما)بهعلتتسلطارتجاعیونؼربی،بخصوصدررهبری
جنبشمیهنمادچارآشفتهفکریبزرگیشدهاندودرنتیجهبادشمنانطبماتیخویشوارداتحادؼیراصولیگردیدهاند...در
حالیکهیکیازبخشهایمذکوربانمضاصول(م -ل– ا)باسوسیالامپریالیسمدشمندرحالجنگباملتما،داخلتماس
شده(تسلیمطلبیملیناشیازتسلیمطلبیطبماتی)نااستواریجبرانناپذیرراخودتبارزدادهودیگربااتحادبادشمنان
ؼربیملتازاصولفوقعدولنمودهاست»(.صفحه۷۷همانجا) 
وامادررابطهبامواضعاپورتونیسمچپمطلبذیللابلدلتاست :
«ویاعدهدیگرچپ ترکهخزیدنبهکنجاتاقوزیرسمؾرانسبتبهبهرفتنبینتودههاترجیحمیدهدوادعامی
کنندکهبایداولحزبکمونیستبوجودآوردوبعددرجنگمیهنیشرکتجست»(.درصفحه۶۴همانجا) 
کهاینموضوعگیریاپورتونیسمچپ(اخکر)،صاؾوپوستکندهمردودشمردنشرکتدرجنگمیهنیاست،ولیسازمان
پیکارنهتنهاکهرفتندرجنگورهبریآنرایگانهراهینجاتخلكکشورازاسارتسوسیالامپریالیسمتجاوزگرمیداندبلکه
اهمیتآنرادرلبالوظائؾاصلیخویش،حزب،ارتشوجبههمتحدملیکامالنشانیکردهکهدرزمینهچنینمیخوانیم :
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«پسبرایساختنپایههایاصلیانمالبییعنیحزب،جبههوارتش فمطوفمطهمانیکراهوجودداردکهرفتنبین
تودههاوکارترویجوسازماندهیآنهابدونهیچگونهسازشومعاملهگریبهاصول»(.صفحه۶۷همانجا) 
سازمانپیکاربراینجاتافؽانستانکهیگانهمشعلدارصدیكوراستین(م–ل -ا)بودهواست،درهرآزمونایمانواعتماد
خودرادررابطهباخطایدیولوژیک– سیاسیوحفظنیروهایتشکیالتیبهاثباترسانیدهاست.ازجملهمیتوانسختترین
آزمونگاهیعنیزنداندژخیمانسوسیالامپریالیسمروسوباندهایوطنفروشخلكوپرچمرانامبرد.سوسیالامپریالیسم
روسوباندهایوطنفروشخلكوپرچمکهباتماملدرتونیرویدستداشتهخودمتوسلبهللعولمعراهروانومدافعین
ایدیولوژی پرولتری (،این یگانه ایدیولوژی نجات دهنده بشریت ازاسارت ،استبداد و استثمار نیروهای وحشی  امپریالیستی و
ارتج اعی)میشد،سازمانپیکاربحیثیکسازمانانمالبینیزازضرباتوحشیانهاینعاملینجرموجنایتبدورنمانده،وعده
از اعضای صدیك و مومن به ایدیولوژی سازمان که تشکیالت سازمانی خویش راچون مردمکچشم دوست داشتتند بدست
دژخیمانسوسیالامپریالیسمزندانیمیشوند .
پو لیس سیاسی دولت مزدور ،این عاملین سرکوب و وحشت که با تمام وسائل ارعاب ،وحشت و بربریت لرون
وسطایی متوسل می شود ،تا بلکه بتواند روحیه رزمندگی زندانیان انمالبی را شکستانده وازین طریك ضربات بیشتری را به
سازمانواردآوردهوتشکیالترابداماندازد.ویاحداللافرا دزندانیراباروحیهتسلیمطلبانهبهخدمتخودبگمارندکههرگز
بهاینآرزویننگینخویشنرسیدند.زیراافرادزندانیکهاعضاءصدیكو وفادارسازمانبودندوتمام بود و نبودخویشرا
دربودونبودسازمانوارمانانمالبیتلمیمینمودند،تمامانواعشکنجهراتحملودسایسوتوطیههایخائنانهسوسیال
امپریالیسموعمالآنراخنثینمودند .
ولتیدژخیمانسوسیالامپریالیسمروسنتوانستندازطریكفشاروشکنجههایلرونوسطائيبهاعضایسازماندرزندان
دست  آوردی داشته باشند به توطئه افتضاح آمیز دیگری میزنند .این توطئه که بیش از یک کمیدی مسخره نیست ،همانا عده
ازعناصرخاینوعمالسرسپردهسوسیالامپریالیسمروسکهلبالطیفیصلهتاریخی ۳۹ -۷۷ -۶۴بجرمخیانتازسازمان
طردگردیدهبودندرازیرناماعضاءسازمانبرویپردهتلویزونبهنمایشمیگذارند .
سازمانبمنظوراستحکامخطایدیولوژیک– سیاس یوتشکیالتدستبهمبارزهجدیباانحرافاتوتصفیهعناصر
منحرؾوخائنازتشکیالتکهیگانهوسیلهعلمیوبرابودهمیزند.بنابرینسازماندرطیمدتکوتاتوانستعدهازعناصر
منحرؾوخائنازلبیلحکیموفضلکریمراکهارتدادوخیانتشانبرویتاسنادومدارکموثكوانکارناپذیرتثبیتشدهبود
ازسازمانطرد ودرنهایتچهرههایخائنانهشانبحیثعاملینسوسیالامپریالیسمدرجنبشچپکشورافشاگردید .
 گفتیمکهدژخیمانسوسیالامپریالیسمروسبخاطرفرونشاندنیاسوناامیدیشاندستبهکمیدیمسخرهمیزنندکه
منظوراینکمیدیکامالم شخصاست.عمالسوسیالامپریالیسمروسکهبخوبیدرکنمودهبودکهدیگرازینعناصرخائن
نمیتواندبخاطررسیدنبههدؾجنایتکارانهشاندرجنبشچپکشوراستفادهنمایندناگزیربااستفادهنهاییآنهاراآشکارا
بحیث عمال خویش در جهت انجام وظائؾ وطن فروشانه می گمارند  .هدؾ عمال سوسیال امپریالیسم از استفاده نهایی ازین
عناصررسواشدهبجزبدنامساختنجنبشکمونیستیکشوربطوراخصسازمانپیکارچیزیدیگرینبود.دژخیمانسوسیال
امپریالیسمروسکهحیثیتگردانندهاینکمیدیمبتذلرابهعهدهداشتند،ازینخائنینخودفروختهبحیثلهرمانکمیدیاستفاده
مینمایندوطوریوظائؾشانرامعینمیکنندکهبحیثبازیگرانوالعیرولخودرابهنمایشبگذارند .
 اینعاملینجرموخیانتبرایمدتمعینیبهزندانآوردهمیشوندونخستآنانرادرردهبندیاراجیؾمبتذلبه
اصطالحبهنمدکشیدناندیشهمائوتسهدونو ردآنکمکمینمایند،تاطوریوانمودسا زندکهاینخائنینگویابعدازبه
ارزیابیگرفتنبهاصطالحنمادانهاندیشهمائوتسهدونحمانیترویزیونیسمخروشچفیرادریافتهاست،کهاینخودبجزابتذال
وخردباختگیچیزیدیگریبهارمؽاننداشت.بدفاعبرخاستنازسوسیالامپریالیسموتجاوزوحشیانهآنبهکشورمانمونه
بارزیازسفاکیتودونکسوتی شانبوده،کهنمودبارزاینخفتنوکرانزرخریدسوسیالامپریالیسمروسنوشتاردیکتهشده
ازطرؾایدیولوگهایسوسیالامپریالیسمروسمیباشد .
عالوتابهاینعمالمایهوظیفهدادهمیشودکهسوسیالامپریالیسمرابحیثیککشورسوسیالیستیوتجاوزوحشیانهآنرادر
کشورم ا،انجاموظائؾانترناسیونالیستیدربیناپورتونیستهایبهاصطالحمربوطجنبشچپکشورتبلیػوترویجنماید.که
تاجایهمتوانستندکهیکعدهازیناپورتونیستهاراباحمایتازسوسیالامپریالیسموتجاوزآنبهکشورتشویكوترؼیب
نمایندوباتضمیناتازطرؾهمینخا ئنیناززندانبیرونمیشوند.وامادرخششوپایهداریجانبازانهاعضاءسازمانکه
بجزآرزوینجاتمردموخلكکشورخودهیچآرزویدیگریدرسرنداشتند،همهایندسایسوتوطئههاراخنثینمودهواز
مواضعبرحكایدیولوژیک–سیاسیسازمانبدفاعبرخاستند.اینتوطئهدشمنراکهنهتنهاتوطئهعلیهسازمانپیکاروانمالب
کشور نبوده بلکه توطئه علیه ( م – ل –  ا ) به حساب می آمد .مرحله به مرحله افشاء و والعیت امر را دربین زندانیان،
بخصوصعناصرمربوطجنبشچپمنحیثوظیفهسازمانیخویشروشنساختند،کهعدهازعناصرشریؾمربوطجنبشاین
وا لعیترادرکوپذیراشدند.ولیبخشدیگریکهبیشتردرلجنزاراپورتونیسمؼرقبودندبادهنکجیرذیالنهاینتوطئهرا
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نهتنهااینکهبحیثیکتوطئهدشمنانخلكکشورماعلیهسازمانپیکارنمیپنداشتند،بلکهآنرابیشرمانهتسلیمشدنسازمانرا
بدولتتبلیػمیکردند،کهایندیگرعمالدرصؾدشمنانلرارگرفتنبود .
 دژخیمانسوسیالامپریالیسمروسولتیمتوجهشدندکهبااینشیوهتوطئهآمیزنتوانستهاندبهاهداؾشومخویشنایل
آیند،بااستفادهازعمالتوظیؾشدهشانخائنینچون(حکیموفضلکریم)آخرینپردهکمیدیمسخرهبهنمایشگذشتهمی
شود .این نمایش نامه مسخره و افتضاح آمیز از طرؾ دژخیمان سوسیال امپریالیسم بمثابه آخرین وسیله بدنام ساختن جنبش
کمونیستی بطور اخص سازمان پیکار تهیه و تدارک دیده  می شود .درین نمایش تهوع آورحکیم و فضلکریم این عناصر
سخیؾرولمرکزیرابهعهدهمیگرندوبر ویپردهتلویزونبهاصطالحانحاللسازمانپیکاررااعالممیدارند.ذهیدون
همتیوسفاکت،ولیایندشمنانسوگندخوردهخلكوجهانبینیعلمی(م -ل-ا)کور خواندهبودندکهبانمایشچنینابتذاالت
نمیتوانوالعیترامعدومساخت.اینخائنینوطنفروشبهمنظورادامهوظ ائؾشاناززندانبیرونآوردهمیشوندودر
یکیازشبکههایخادتحتسرپرستی(ک–ج–ب)زیرنامبهاصطالح(حزبعدالتدهمانان)توظیؾمیگردند .
 اعضای برجسته سازمان پیکار که در پنجه های خونین سوسیال امپریالیسم و دژخیمان آن  لرار داشتند بدون هیچ
هراسیباافش اءاینآخریندسیسهسوسیالامپریالیسمپاسخگفتندوبااعتمادراسخبهعلممبارزهطبماتیوتشکیالتانمالبی
سازمانمولؾخویشرابهدرخشندگیخاصکهممیزهتنهاانمالبیونصدیكوناترسازؼلوزنجیزوحتیباختنجانمی
باشد،احرازنمودند .
 اینموضعگیریاعضاءسازمانکهبیانگرارداهخللناپذیرواعتمادراسخبهمبارزهآشتیناپذیربادشمنانخلك
ستمدیدهکشوروجهانبود،حتیبدتریناپورتونیستهاراواداربهاعتراؾ برازندگی،مماومتوپایهداریاعضاسازمان
پیکاردرلبالوحشتوبربریتدژخیمانسوسیالامپریالیسمساختند .
 اعضاء سازمان که در زندان دژخیمان سوسیال امپریالیسم بسر میبردند با درک وظائؾ و مسئولیت های سازمانی
خویشبحیثعناصرمتعهدبه(م–ل– ا)کاروفعالیتخویشراصرفامحدودبهافشاءدسایسوتوطئههایروسوعمال
آننکردهبلکهبادرنظرداشت  رسالتخویش،مبارزهایدیولوژیکسیاسیعلیهاپورتونیسمورویزیونیسمبداخلزندانبحیث
وجیبهتخطیناپذیربهپیشبردند.ایجادحلمههایآموزشییکیازبرجستهترینشیوهوروشکارخویشتعینوآنرانهتنهادر
محدودهاعضاءسازمانمرعیدانستهبلکهبانتمامعناصرشریؾ کهکمتردرمنجالباپورتونیسمؼرقشدهبودندباتدریس
خستگیناپذیرادامهدادند .
 کمونیستهااعتماددارندکهصحتوسممتیوریانمالبیفمطردپراتیکانمالبیمیتواندبهاثباتبرسد.برمبنای
همیناعتماد،سازمانپیکاردرپراتیکداغانمالبییعنیدرجنگضدسوسیا لامپریالیستی،جنگیکهتودههایستمکشبرپا
داشتهبودندوکرانتاکرانکشورمارادربرمیگرفتوحماسهپشتحماسههامیآفریدندبهمنظوررسیدنبههدؾسترگ
انمالبنمشهمندانهشرکتنمود.همانگونهکهمواضعسازماندرمسائلدرمسائلایدیولوژیکسیاسیازدرخششخاصی
برخوردار بوده برنامه ریزی شرکتدر جنگ به منظور رهبری توده ها نیز برازندگیخاصخود را داشت و هرگزچون
اپورتونیستهابرچسپناروایارتجاعیبودنبرلیامهایخودجوشوحماسهآفرینخلكکشورنزد،وهمچنانهرگزمانند
اپورتونستهایراستدرممابلجنبشخودانگیخ تهتودههازانونزدوبدنبالچهآنتبدیلنگردید،بلکهسعیکردپیشآهنگ
تودههاباشد .
 هدؾسازمانازشرکتدرجنگضدسوسیالامپریالیستیبمثابهدشمنعمدهخلكکشورنهتنهاجنگعلیهآنبلکه
ایجادحزبوتدارکجنگخلكیعننیجنگتودهایطوالنی،تسخیرشهرهاازطریكدهاتبخاطرپیروزیانمالببورژوا
دیموکراتیکطرازنوینبودهاستوبرویهمیننمشهدرجنگشرکتنمودهاست .
 سازمانپیکارکهمعتمدبهعلممبارزهطبماتیبودهاست،هرگزجنگضدسوسیالامپریالیستیرادرمحدودهصرفا
جنگملیودفعتجاوزسوسیالامپریالیسمروستلمینه نموده،بلکهآنراشکلازمبارزهطبماتیدانستهوپروسهجنگرابا
استراتیژینهاییجنگخلكدرپیونددیالیکتیکیمحاسبهداشت.ولیازجایکهجنبشکمونیستیضعیؾبود،نتوانستجنگ
ضدسوسیالامپریالیستیرارهبرینماید،بناارتجاعوابستهبهامپریالیسمؼربکهازامکان اتبیشتردرجامعهوپشتیبانیهمه
جانبهامپریالیسموارتجاعمنطمهبرخورداربود،رهبریخویشرالسمابرجنگمیهنیماتحمیلنمودند .
 درعدمتوفیكجنبشکمونیستیکشوردررهبریجنگضدسوسیالامپریالیسمعواملگوناگونیدخیلبودهاست،که
بهنظرماعاملاساسیفمدانستاد  فرماندهیپرولتاریایاوتسلطاپورتونیسمراستوچپدرجنبشکمونیستیکشوربودهاما
این بدان مفهوم نیست که صرفا ستاد فرماندهی می تواند از شکست انمالبجلوگیری نماید ،و درین رابطه تناسب نیروهای
انمالبوضدانمالبخودعاملتعینکنندهاست،ولیازآنجاکهپیروزینوبرکهنهیکامردیالکتیکیاست،لذاباداشتن
ستادفرماندهیپرولتریاینپیروزینوبرکهنهیعنیانمالببرضدانمالبحتمیاست .
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سازمانپیکاربادرکمسئولیتورسالتانمالبیخویشدرطول پروسهمبارزاتیبهاتکابهجهانبینیعلمی،
مبارزهایدیولوژیکسیاسیرا  منحیثوظیفهاساسیخویشبهمنظورمبارزهبهانحرافاتوارتداددرسطحملیوبینالمللی
درجهترشد،استحکاموپاکیزهنگهداشتنایدیولوژیپرولتریادامهدادهوموضعگیریمشخصنمودهاست ،کهاینکدرین
رابطهاسنادومدارکیدرجهتاثباتادعایخویشارایهمیداریم .
 سازمانپیکاردرزمانیکهساماهئیتنمایندگیخودرابهکشوررویزیونیستیچیناعزاممیداردوطالبپشتیبانیار
پیرواندنسیاوپنکمرتدمیشودوسازمانرهائيمشعلتیوریسهجهانرارهنمایعملخودلرارادادهاست،وسنتریست
هادروازههایسفارتچینرادرپاکستاندقال بابمینماید.موضعخویشراباصراحتکاملدرممابلحکامرویزیونیستی
چینوتیوریسهجهاناعالممیدارد .
« مادولتچینرایکدولترویزیونیستیدانستهوالتصادآنرابورژوازیارزیابیمیکنیموعلیهتیوریسهجهان
که استراتیژی دولت فعلی چین را تشکیل میدهد ،موضع لاطع داریم و آنرا ضد ( م – ل – ا) میدانیم» (  در سند بحث
ایدیولوژیکسیاسیبا(روشنگر)درسال )۷۹۸۰
واماموضعگیریسازمانپیکاردربرابردگمارویزیونیسمانورخوجه 
« اتخاذروشدشمنانهوخصمانهحزبکارآلبانیبرسردمداریانورخوجهدرممابلحزبکمونیستچینبرهبری
مائوتسهدونچهرهوالعیاپورتونیستیوتروتسکیستیآنرابرمالورسواساخت....کهالبتهجنبشانمالبیکشورمانیزازین
روند انحرافی بی بهره نمانده ،بودند عده اپورتونیست که دست به لجن پراگنی زدند ولی سیر انمالب آنان را بمثابه خس و
خاشاکبیممداریکجابهاندیشهانحرافیشاندرپرتگاهسموطلرارداد»( درسندبحثایدیولوژیکسیاسیباافرادجداشدهاز
ساما )۷۹۸۳
« باجرئتانمالبی با اعتماد خللناپذیربه ایدیولوژیپرولتریمیتوانگفتکههیچ یکی ازینانحرافاتولجن
پراگنیهاکهازطرؾدشمنانسوگندخوردهپرولتاریاوخلكهایجهانعلیه(م–ل–ا)نتوانستهاندکهنمیتوانستندذرهبه
حمانیت آنخدشهواردکنند،بلکهحمانیتآنراهرچهبیشتربهثبوترسانیده ورهپرچمدارانورهروانراستین آننیروو
تواناییبیحد وحصربخشیدهان د.چهرهپلیددشمنانپرولتاریاوتودههایستمکشخلك  هایدربندواسارتکشیدهشدهرا
هرچهبیشتربرمالورسواساختهدورنیستآنروزیکهخشمانمالبیپرولتاریاوخلكهایجهان بانفرتوانزجارکاملکاخ
استبداد و امپریالیسم و ارتجاع را ویران و برباالی آن زندگی نوین برای انسان نوین که دیگر برده کار نبودهبلکه مالک و
فرمانروایآنباشدایجادنماید»(همانجا) 
درادامهبحثمیخوانیم :
« همچنانتیوریانمیادملیتیوریاستخاینانهوارتجاعی،کسانیاینتیوریراپیشمینمایندکهایمانوعمیدهبه
مردمراازدستدادهوبهخادمیندشمنانمردمتبدیلگردیده،کسانیکهازینتیوری ذلتبارپشتیبانیمیکنندمرتجعینوخائنین
بهملتهستند،تیوریانمیادملیترواشمؽزهایهستندکهتودههایعنیکارگرانودهمانانبمثابهنیروهایتاریخسازایمانو
اعتمادنداشتهوازآندرحراسهستندماتیوریانمیادملیراکهتیوریخفتآورونکتباراستردمیکنیموآنرابهصاحبان
اصلیشانفیودالیسموکمپرادوریسماینخائنینبهملتواگذارمینمایم»(همانجا) 
 بازهممدارکدیگریازمبارزهایدیولوژیکسیاسیبابخشیازجنبشکهبعدازیرنام«امال»بهفعالیتخویش
ادامهمیدهدارایهمیداریم.لبلازاینکهبحثمابا(ساو ووکمیتهتدارک)آؼازگردد،فردیکهخودرابهاصطالحهوادار
جنبشانمالبیکمونیستیکشورمیخواندپیشنهادنمود؛ازینکهبینسازمانپیکارو ساوواختالفاتجدیایدیولوژیکوجود
ندارد،لذامیتواندبهمنظوروحدتدرپایمذاکراتبنیشینند،کهازطرؾسازمانپیکارجوابپشنهادشانچنیناظهارمی
گردد .
« اختالفاتماباساووکهمدتهااستدرجهتحلآنتالشورزیدیم،مشخصاست.سازمانپیکارمعتمداستکه
مارکسیسماینگنجینهپربهایعلمیدرپروسهتکاملیاشؼنایبیشترییافتهاست.دستآوردهایانمالبکبیراکتبربهذعامت
ورهبریلنین ،رهبرپرولتاریایجهانبمثابهمرحلهنوینتکاملیدرعصرامپریالیسم،مارکسیسمرابهمرحلهعالیتریکههمانا
( مارکسیسم  -لنینیسم) بخشید مارکسیسم –  لنینیسم بازهم به مرحله عالیتری از تکامل که همانا ،مارکسیسیم  -لنینیسم اندیشه
مائوتسهدونمیباشدارتمایافتهاست.بنا برینسازمانپیکارمعتمداستکهراهنجاتپرولتاریاوخلكهایتحتستمواستثمار،
مارکسیسم–  لنینیسماندیشهمائوتسهدونمیباشدکهساووچنیناعتمادیندارد.یعنیاندیشهمائوتسهدونرابهمثابهمرحله
تکاملیوؼنایمارکسیسم– لنینیسملبولندارد.همچنانبینشوب رداشتماباساوودرموردتشخیصوتعینتضادهایکی
نیست.مااعتمادداریمکهچگونگیشکلحرکتپدیدهنهتنهااینکهموجبتمیزوتفکیکپدیدههایازهمدیگرمیگردد،بلکه
برازندگیهرپدیدهنیزمربوطبههمینشکلحرکیپدیدهمیباشد.فلهذایکپدیدهمرکباجتماعیکهمجموعهاستازاضداد،
دریکمرحلهمشخصزمانییکیازینتض ادهاولیاینکهتضادفرعیباشدی ااساسی،منحیثتضادعمدهعرضوجودمی
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نمایدوبرهمینمبنااستکهمادرشرائطمشخصفعلیکهخلكکشورماموردتجاوزوحشیانهسوسیالامپریالیسمروسلرار
گرفتهاست،تضادعمدهرا بینسوسیالامپریالیسمتجاوزگرروسوخلكکشورخودمعینومشخصنمودهایم.بناهمهتاکتیک
وشعارهایانمالبیکهبایددرخدمتهدؾاستراتیژیک(انمالبدموکراتیکطرازنوین)لرارداشتهباشد،برمبنایهمین
تضادمعینمیگردد.اماساووتضادعمدهواساسیرافرلیلایلنیست(»....صفحه۷۰۷و ۷۰۸جرلهشمارهپنجمنمود
کاملیازتوطئهاپورتونیستیامالاست)
بایدمتذکرشدکهسازمان پیکاردرنشستکهباساوو،کمیتهتدارکوبخصوصبهاصطالحهوادار،جنبشداشتمواضع
اصولیسازمانپیکارارایهگردیدکهآنهادرتخلؾباآنلرارگرفتند  کهخودموجبلطعادامهمذکراتگردید،درینرابطه
دوستانمیتوانندبهمنظوردرکبیشترمواضعبرحكمابه «صفحات ۷۴۳،۷۴۰،۷۴۷جرلهشمارهپنجنمودیکاملیاز
توطئهاپورتونیستیامالاست»مراجعهنمایند .
 واماصراحتولاطعیتانمالبیمواضعسازمانپیکاررادررابط هباتوطئهبزرگامپریالیستیباشرکتارتجاع
بینالمللیومنطمهبهمنظورمعاملهگریبادستآوردهایسترگجنگمماومتضدسوسیالامپریالیسمروسکهخلكکبیر
میهنمابهخونبهایهزارانانسانپاکبازومیهنپرستبدست  آوردهبودوپوزهسوسیالامپریالیسمتجاوزگررا بخاکیا

وناامیدیمالیدهبودچنینمیخوانیم :
«  درین لحظات حساس تاریخی کشورما وظیفه انمالبی خود می دانیم تا بار دیگر دسایس و توطئه های سوسیال
امپریالیسمراکهمیخواهدشکستسیاسیونظامیخودراکهباتماملوانتوانستخلكمارابهانمیاداستعماریخودبکشاند
باتبانیوسازشباابرلدرتهایامپریالیستی،اضالعمتحدهامریکاتحتعنوانامضایلراردادصلحژنیووتشکیلدول
ائتالفیجبراننمایدوهمچنانتمامزدوبندهایامپریالیستهاومرتجعینراکهمیخواهددستآوردهایمبارزاتمسلحانهای
خلكماراموردمعاملهلراردهد،افشاءنمایم »...صفحاتز،ح(سازشوتوطئهابرلدرتهایامپریالیستیوارتجاععلیه
جنگمماومتخلكوانمالبکشورمادرچارچوبلراردادژنیو) 
« ایناحزاب ارتجاعیبرمبنایسرشتو خصلتطبماتیو ارتجاعیخود،بادامنزدناختالفاتلومی،لبیلوی،
مذهبی،منطمویوملیت ی،جنگهایداخلیرامشتعلکردهوهزارانهموطنمارادرآنآتشسوزانیدند.باایجاداختالفاتو
دامنزدنبهجنگهایداخلیسعیکردندتاروحیههمبستگیووحدتملیبینملتهایبرادرکشورماراتضعیؾنماید.
مسببین اکثریت جنگهای داخلی ،حزب اسالمی گلبدین ،جمعیت اسال می و سازمانهای نصر وسپاه و حزب (هلل( حزب وحدت
اسالمی امروزی) بودند .حزب اسالمی گلبدین و جمعیت اسالمی در هلمند ،نیمروز ،فراه ،پروان ،کاپیسا ،فاریاب ،بؽالن،
هرات،میدانوردکومناطكدیگرکشورجنگهایداخلیرابهذرایعوحیلههایگوناگونبهخلكماتحمیلکردند.حزب
اسالمیگلبیدندرطیدهسالجنگمماومتاکثرامصرؾجنگهایداخلیبودهوتماملدرتونیرویخودرادرشعلهور
نگهداشتنجنگخاینانهوخانمانبراندازداخلیبهکارگرفتهاست.گلبدینونیروهایجنایتکاراوهرگزبهارتشتجاوزگرو
مزدورانشبمثابهدشمنعمده تودههایملیونیخلكدرگیرجنگنبودهواگرهمکهگاهیدستبهچنینعملیزدهاست،صرفا
بهسبیلمصلحتبودهنهبهمثابهدرگیرشدنبادشمنجنایتکارچونسوسیالامپریالیسمروس.اینباندجنایتکاربمثابههم
دستان سوسیال امپریالیسم روس ،نیروهای انمالبی را در جریان ج نگ مماومت در زمان عملیات ضد سوسیال امپریالیسم و
نیروهاینظامیتجاوزگران،خائنانهازعمبموردحملهلراردادهویانمشهعملیاتیآنهارابدسترسدشمنلراردادهاست .
سازمانهایحزب(هلل،نصروسپاهکهمستمیماگماشتهشدهگانرژیمارتجاعیخمینیودرایرانبوسیلهسپاهپاسدارانایران
تعلیمدیدهوتجهیزمیگردند،موبهموسیاستوخطمشیضدانسانیوفاشیستیخمینیراعلیهمماومتخلكمابکارمیگیرندو
ایندوباندمزدورتمامجنگهایداخلیدرمناطكمرکزیکشورعلیهجنبشمماومتخلكماومردمبیگناهکهبادشمنیبا
سوسیالامپریا لیسمروسودولتمزدورآنبرخاستهاند،براهانداختهودرطیمدتچهارسالدرحدودبیشتراز۶۴هزار
انسانبیگناهواطفالمعصومرادرسرتاسرمناطكمرکزییعنیهزارهجاتبوحشیانهترینوجهبهخاکوخونکشیدهاندو
بمثابه جاده صاؾ کن نیروهای تجاوزگر ورژیم مزدو ر عمل می کنند ....حزب توده ایران این نوکران رسوای سوسیال
امپریالیسمروسوچریکهایفداییاکثریتکهبرادرانتنیخلمیهاوپرچمیهااند،ازطریكهمیندوسازمان(نصرو
سپاه) در داخل جبهات جنگ مماومت خلك نفوذ نموده و با توطئه گری های خاینانه کوشیدند تا جنبش مماومت خلك ما را
مصروؾدرگیریهایداخلینمودهوزمینههایپیشرویروسهاورژیمکابلرادرمنطمهمهیانمایند .اینفعالیتهای
خاینانهآنهاباعثگردیدتارژیممزدوروروسهاتوانستندتشکیلجبههملیپدروطنراپیادهونیروهایملیشهرادرمنطمه
ایجادنمایند.این جنایاتیاستکهخمینیوعمالجنایتکاراوبرخلكماتحمیلنمودهودرتماماینجنایاتنصروسپاه،
حزباسالمیگلبدینوجمعیتاسالمیهمکارومددگارآنهابودهاند.ایناحزاباسالمیباعثگردیدندباایجادروحیهانتمام
جوییفضایترور،اختناقووحشیگریدرکشور بوجودآیدوتعدادبیشترازرزمندهتریننیروهایمماومتکهشدیدامخالؾ
جنگهایداخلیوبرادرکشی(کهبوسیلهباندهایمرتجعوجنایتکاربراهانداختهشدهبود)بودند.بایاسوتاثرعمیك
جبههجنگمماومتراترکگفتند.همچنانایناحزابمرتجعودشمنانخلكزحمتکشمابابرافروختنجنگهایداخلی
موجبگردیدندکهنیروهایمتزلزلمماومت،بهدشمنبپیوندند»(.همانجاصفحه )۶۲
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باپوزشازخوانندگانمتعهدومعتمدبهجهانبینیعلمیبازهممطالبیراازمواضعسازمانمتذکرمیشویموامیدمابراین
استکهاینتذکراتطویلازمواضعگ ذشتهسازمان،نهتنهاموجبخستگیخوانندگاننخواهدشد،بلکهآنانرادردریافت
مواضعاصولیسازمانپیکارکمکخواهدنمود .
«ازهمانافردایکودتایننگین  ۷ثوروبمدرترسیدنباندهایرویزیونستخلكوپرچممطبوعاتورسانههای
گروهیامپریالیسمؼربوارتجاعبینالملل یاینکودتایننگینواسارتآورراکودتایمارکسیستیخواندند،بخصوصبعداز
تجاوزبیشرمانهواشکارلواینظامیروسبرکشورماباشدتوخصومتکاملتمامرسانههایگروهیامپریالیسمؼربو
و دول ارتجاعی به تبلیؽات خائنانه ضد کمونیستی ا دامه داده است .رژیم مزدور کابل را رژیم کمونیستی و کشور سوسیال
امپریالیستی روس را کشور سوسیالیستی و کمونیستی در ذهنیت خلك ما و خلك های جهان که درک  این دو پدیده یعنی
سوسیالیسمووسوسیالامپریالیسموتفکیکبینایندوکهدرتضادوتمابلانتاگونیستیلراردارند،برایشانممدورنیست
کوبیده ا ند .البته این همه پروپا گند و تبلیؽات رذیالنه حساب شده از طرؾ ارتجاع و امپریالیسم صورفت گرفته و میگیرد،
همچنان کشورهای بلوک وسوسیال امپریالیسم و المار آنرا کشورهای سوسیالیستی للمداد نمودند .زیرا این کشورها در بلوک
امپریالیسمشرقبهسردمداریسوسیالامپریالی سمروسلراردارند.بنابرینامپریالیسمؼربوارتجاعازینتبلیؽاتدوهدؾرا
دنبالمیکنند،یکیبدنامکردنکمونیسمودیگریتضعیؾرلیبامپریالیستیاش،سوسیالامپریالیسمروس»(.همانجاصفحه
 )۳۳،۳۶
لرارژنیوکهحثیت یک توطئهخاینانه امپریالیستیوارتجاعیداشت نمطهعطؾتاریخیاستکهتبانیامپریالیسموارتجاع
علیهجنگآزادیبخشولیامهایشکوهمندخلكکشورمابهمنظورنجاتازاسارتوبردگیامپریالیستیوفیودالیبهحساب
میآید.کهسازمانپیکار آنرادرمولعشبمثابهخیانتامپریالیسموارتجاعدر تعینسرنوشتخلكکشورخ ودچنینافشاء
مینماید :
«ازینرواین  لراردادبههیچصورتحیثیتواعتبارلانونینداشتهوماآنرابمثابهبزرگترینخیانتامپریالیسمو
ارتجاعدرموردمردموانمالبکشورمانشدیداردومحکوممینم ائیماینفمطحكمسلموؼیرلابلانکارخلكافؽانستانو
نمایندگانوا لعیآنهااستکهدرموردتعینسرنوشتخودتصمیمبگیرند»(همانجاصفحه )۹۳
امادرموردتالشهایمذبوحانهوخائنانهامپریالیسموارتجاعدرموردطرحتوطئهگرانهدولتائتالفیآیندهچنینابرازنظر
شده :
ٰ
دشمنانخلك،طبماتمرتجعووابستهبهامپریالیسمؼربو
«...بنابریندولتائتالفیآیندهشکدیکتاتوریمشترک
سوسیالامپریالیسمروسخواهدبودکهبرایخلكمابههیچوجهزمینهبرگشتداوطبانهوآبرومندانهنمیتواندمیسرباشد» .
سازمانپیکاربحیثسازمانانمالبیپیروصدیك(م– ل– ا)بابینشانترناسیونالیستیخودرا جزالینفکجنبش
کمونیستیجهانیدانستهوازمنافعآنیوآتیطبمهواحدپرولتریجهانیدفاعنمودهوبرایناصلسهمخویشتنراکامالدرک
مینمایدکهدرینرابطهمواضعسازماننهتنهادرجنبشکمونیستیجهانیبلکهدرموردجنبشآزادیبخشضدامپریالیستیو
ضدفیودالینیزم درککهازآندریننوشتهنمللولشدهچنینآمده :
« مارویهمبستگیووحدت انترناسیونالیستی پرولتاریاتاکیدنمودهومدافعسرسختجنبشهایرهائیبخش در
سراسرجهانایم.خطحرکیسیاسیایدیول ِوژیکجنبشانمالبیانترناسیونالیستیکه(م– ل– ا)استموردتائیدمااست.
تجاربودستآوردهایمثبتوارزندهاحزابوسازمانهایمتشکله(جاا)رادرپراتیکمبارزاتیخودمورداستفادهلرار
دادهواشتباهاتآنهاراازدیدعلمیموردانتمادلرارمیدهیم.درمبارزهعلیهاپورتونیسموانواعرویزیونیسموتروتسکیسم
برایپاکیزهنگهداشتن(م–ل– ا)درکنارآنجنبشلرارداریم.ماجنبشکمونیستیجهانیراروبهاعتالارزیابیمیکنیم
وخصوصامبارزهخلكپیروراکهبوسیلهحزبکمونیستپیرو تحترهبریرفیكگنزالوهدایتمیشودوبهموفمیتهای
دست یافته برای رشد و اعتالی جنبش کمونیستی جهانی مثبت ارزیابی می داریم و پشتیبانی و هم بستگی خود را با حزب
کمونیستوخلكپیرواعالممیداریم»(.همانجاصفحه )۸۷
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مبارزه ایدیولوژیک سیاسی و تشکیالتی درون سازمان


دردرونحزبممابلهومبارزهبیننظرات



مختلؾدائمادرجریاناست،ایندردرون



حزبانعکاسیاستازتضادبینطبماتدر



جامعهونضادبیننووکهنه،چنانچهدرحزب



حزبتضادومبارزهایدیولوژیکبرایحل



آنوجودنداشتهباشدزندگیحزبپایانمییابد.



(دربارهتضادصفحهٖ۰۸۶آثارمنتخبمائوجلد)۷



ارزیابیدلیكوهمهجانبهخطایدیولوژیکسیاسی وفعالیتسازمانیازبدوایجادسازمانپیکاریکیازمسائلاساسیوتعیین
کنندهبودکهدرکنفرانسسازمانمطرحگردید.رویموضوعبحثوجدلیعمیكوهمهجانبهصورتگرفتوبرانتاکیدشد
که سازمان تنها با داشتن خط ایدیولوژیک سیاسی ( مارکسیستی -لنینیستی – مائوتسه دون اندیشه) است که می تواند بمثابه
سازمانوالعامبارزوانمالبیاشراپیشبرد .
 همانگونهکهرهبرانکبیرپرولتاریا،مارکس،انگلس،لنین،استالینومائوتسهدونباصراحتواعتمادخللناپذیر
اظهارداشتهاندکه،فمطبادریافتجوهراصلیدیالکتیکیعنیتضاداستکهمیتوانماهیتوچگونگییکپدیدهطبیعیو
اجتماعیرادریافت.بنابرینهیچپدیدهنمیتواندوجودداشتهباشدکهفالداینجوهراصلییعنیتضادباشد.سازمانپیکاربر
مبنایهمیناصلاساسی (تضادومبارزه)مبارزهدرونسازمانیرابخاطرتکاملواستحکامبخشیدنخطایدیولوژیک  –
سیاسی ادامهدادهاست.ایندیگر بههمهکمونیستهایوالعیپیروان(م -ل – ا)واضحومبرهناستکهمبارزهدرون
سازمانی ،خود مبارزه است بین افکار پرولتری و ؼیر پرولتری ویا بهتر بگوئیم انعکاس از مبارزه طبماتی است دردرون
سازمان،واینمبارزهتاآنجاادامهمیابد کهطبماتوجودداشتهباشند.رفیكمائوتسهدونرهبرکبیرپرولتاریاگفت :
« ماطرفدارمبارزهفعالایدیولوژیکهستیم،زیرااینمبارزهسالحیاستکهوحدترادرداخلحزبوسازمانهایانمالبی
به سود پیکار ما تضمین می کند .این سالح را هر کمونیست و هر انمالبی باید بدست گیرد» (  علیه لییرالیسم ،آثار منتخب
مائوتسهدونجلد .)۶
سازمانپیکاردرشرائطیایجادگردیدکهافکارونظراتانحرافیازرویزیونیسمسهجهانیدن سیاوپنگیتادگمارویزیونیسم
خواجهایدرجنبشچپکشوروجودداشتهوآنرابه منجالباپورتونیستیورویزیونیستیکشاندهبود.لذاسازمانمیبایست
رسالتخویشرادراینراهچنانچهکهالزمهیکسازمانانمالبیکمونیستیاستبهپیش میبرد.بدونمبارزهحادایدیولوژیک
سیاسی با انواع اپورتونیسم و رویزیونیسم ،این گیاهان سمی و هرزه و پاک کردن آن از جنبش چپ کشور تامین و حدت
ایدیولوژیک–سیاسیوتشکیالتیممکننبود .
سازماتپیکاربادرکاینراسیتومسئولیتبابرنامهمشخصبهمنظوررسیدنبهاینهدؾعالبهمبارزهخودادامهداد.
ولیسازمانکهدریکچنینشرائطبحرانیپابهعرصهوجودگذاشتبود،نمیتوانستازاینعناصرانحرافیراباخودنداشته

بدش.چ نانچهدرمسیرمبارزهدرونسازمانی،اینعناصرباماهییتگندیدهاشتبارزنمود.ولیسازمانکهحیاتخویشتنرا
درمبارز همرگوزندگیبااپورتونیسمراستوچپمیدید،اعتمادراسخداشتتاعلیه آنلاطعانهمبارزهنماید،کهاینمبارزه
اصولیسازماندرمماطعمختلؾزمانیحدتخاصییافتهومنجربهتصفیهعناصرمنحرؾ،مرتدوخائنگردید .
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« مبارزهدرونیحزب،بهحزبنیرووتوانزندگیمیبخشد،بزرگترینگواهناتوانیحزب،موضعگیریمبهمآن
وستردگیخطوطمرزیدلیكوروشنآنست،حزبباتصفیهخویشاستکهتمویتمییابد»...ازنامهالسال بهمارکس
بتاریخ۶۰ژوئن .۷۸۳۷
چنانچهتذکررفتکه،سازمانعدهازعناصرخائنرادرمماطعزمانیمختلؾازسازمانطردواخراجنمودکهازجمله
اولینتصفیهسازمانعناصرخائنهمانحکیموفضلکریمبمثابهعاملیندشمنعمده(سوسیالامپریالیسمروس)بودند.کهدر
مورد اینخائنینوعمالزشتوپلیداناندربخشاولایننوشتهتذکررفته،وضمناعالوهمینمائیمکهجریاناخراجشاندر
همانمولعدرجریده(رستاخیزشماره) ۳ونوشتهتحتعنوان(علیهتوطئهوافتراق)وهمچناندرنوشته(جرلهشمارهپنج
نمودیکاملازتوطئهاپورتونیستیامالاست)بهتفصیبلانعکاسدادهشده .
سازمانبعدازطردعاملیندشمنکهازآنتذکررفتبازهمناگزیربهتصفیهیکعضومرکزیبنام(عمر)میگردد.عمرکه
عضویتمرکزسازمانراداشتامکاناتتسلیحاتیسازمانرابفروشمیرساندوبااستفادهازهمینپولازطریكلاچاقبه
ؼربفرارمینماید وولتیسازمانازی نموضوعآگاهیپیدامیکنداینعملزشتاورادررابطهبافعالیتسازمانیاوبه
ارزیابیدلیكمیگیرد،چهاینعمل خائنانهاونمیتوانستارتباطناگسیستنیبهگذشتهاووخطفکریاشنداشتهباشد.عمراز
جملهکسانیبودکهباچهرهبظاهرانمالبیولیدرموالعخاصدرخطاپورتونیسمراستلرارمیگرفت.مواضعمشخصکهاو
را بحیث یک اپورتونیست راست افشاء و معرفی میکرد اختصارا در سازمان به بحث گرفته شد ،که یکی از نمود برخورد
راستروانهاومسئلهچگونگیرفتنبهجبهاتبودکهاوبرخالؾسازماننظرداشتکهبهمنظوررفتنبهجبههبایدبرنامه
داشتهباشیمکهالبتهمنظورازینبرنامه،نهبرنامهعملیسازمانکهسازمانچنینبرنامهراداشت،بلکهمنظورازآنبرنامه
بودکهموردتائیدعاملینارتجاعدرجبههلرارمیگرفت.یعنیاونظرداشتکهسازمانمیتواندعالوهبربرنامهتدوینشده
سازمان،برنامهبهاصطالحبیرونیهمداشتهباشیم.واینهمانطرحدوبرنامهداشتنکهساما«مبتکر»آنبودمیباشد.اما
سازمانکهنیک میدانستکهچنینطرحیبجزبهابتذالکشاندنمارکسیسم-لنینیسم-اندیشهمائوتسهدونوصاؾپوستکندهدر
خدمتارتجاعلرارگرفتنچیزیدیگرینبودهاست جداعلیهآنمبارزهنمود.ازنظرسازماناینطرحکهجزتسلیمطلبی
طبماتیکهپیامدآننمیتوانستتسلیمطلبیملینباشد ،مردودبود.اینانحراؾایدیولوژیک– سیاسیموجبمیشودکهدر
جستجویتدارکزمینههایفراروپشتپازدنبهتعهداتایدیویولوژیک– سیاسیو تشکیالتیبرآید.زیراماندگارشدن به
یکسازمانانمالبیکهمبارزهمر گوزندگیراطلبمیکندوازخونوآتشمیگذردسختدشواراست.رهرواناینراه
فمطکمونیستهایوالعامعتمدبه (م -ل – ا)می توانندباشند نههر اپورتونیست .لذانامبردهبهمنظور نجاتجانشیرین
خویشبایکازعناصرانحاللگرکهماچهرهخشنوپلیدآنرابعداافشا ءخواهیمنمود،درؼیابمسولینمرکزتصمیمتوطئه

گرانهرا اتخاذمینمایدمبنیبراینکهبایدبایکنفردیگربهیکیازجبهاتبر ودوایندونفرتصمیمگیرنده،عمرولسیم
خائن،تصمیمخودرافیصلهسازمانوانمودمیکنند .
بلی!تصمیمرفتنعمربهجبههنهبهمنظورشرکتدرپراتیکداغانمالبیبلکه بهمنظورپیداکردنراهفرار بهماورای
مرزهایکشوربودکهبعدازسپریکردنچندروزدرجبههبخودسرانهآنجاراترکورهسپارکشورهایهمجوارمیگردد.او
بافروشسالحسازمان(کهد رینتصمیمخاینانهلسیمخائننیزشریکبودوبهزعمشاناینآخرینضربهانحاللگرانهبود
کهبهسازمانواردآوردند)بهؼربفرارنمود.لذاسازمان ویراازعناصرخائنبحسابآورد.فیصلهسازماندرینمورد
درمولعشبهاوشانابالغشدکهدرکنفرانسنیزبااتفاقآراموردتائیدلرارگرفت .
آرینیکیدیگرازاعضایسازمانبودکهافکارونظراتشدرتمابلباخطایدیولوژیک -سیاسیسازمانلرارداشته
استونمیتوانستماهیتانمالبکشورمارادرکنماید.کشورماکهدارایساختارالتصادی،سیالسیواجتماعی،فیودالی
وکمپرادوریبود،ودرعینحالموردتجاوزسوسیالامپریالیسمروسلرارداشت،یگانهراهنجاتکشورپیروزیانمالب
بورژوا دموکراتیک طراز نوین به رهبری پرولتاریا بود .ولی آرین برخالؾ خط ایدیولوژیک – سیاسی سازمان ،اعتماد به
دومرحله بودن انمالب  بورژوا دموکراتیک طراز نوین داشت .او که یک اپورتونیست راست ،حامل ایدیولوژی و سیاست
بورژوایبودادع اداشتکهدرشرایطواوضاعفعلی وجوحاکمدرکشورنبایدانمالبراصرفامحدودبهپرولتاریاساخت،
بلکهبهترخواهدبود،درنخستینمرحلهانمالبکههماناانمالبملیاست،رهبریبورژوازیرابپذیریمودرمرحلهدوممرحله
انمالبدموکراتیکپرولتاریاخواهدتوانسترهبریانمالبرابدستگیرد.سازمانبااینطرزتفکراوکهناشیازانحالل
طلبی طبماتی بود ،مبارزه جدی ایدیولوژیک –  سیاسی را به پیش برد ،که ظاهرا او مشی سازمان را می پذیرفت ،ولی در
والعیتامرهرگزنتوانستبااینافکارمنحطوتسلیمطلبانهاشتصفیهحسابنماید.انحراؾدیگرآرینبرخوردناشیانهبه
تیوریرویزیونیستیسهجها ندنسیاوپنگیبود.اوبهحمانیتاینتیوریاعتمادداشتوآنرانابخردانهبهرفیكمائوتسهدون
نسبتمیداد.ومیگفتکهاگ رکشوربزرگسوسیالیستیچینللبماهیتنمیکردوبطرؾرویزیونیسمنیمرفت،اینیگانه
تیوری  والعبینانهوانمالبیبرایپرولتاریاوخلكهایجهانب ود،وهرگزنتوانست برماهیتاینتیوریرویزیونیستیپی
ببرد .
 آرینکهمعتمدبهصحتافکاراپورتونیستیخویشبودتولعداشت،سازماننیزدرچنینخطمبتذللراربکیرد.ولی
چوناودرککردکهسازمانبااعتمادراسخبه(م– ل–ا)بهمبارزهآشتیناپذیرعلیهانحرافاتو ارتدادایدیولوژیککه
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همانامبارزهبینسیاستوایدیولوژیپرولتریوبورژوازیبود،ادامهمیدهد،دیگرحوصلهاشسرآمدوسازمانرامتهمبه
داشتنمواضعاپورتونیستیچپنمود.سازمانایناتهامنارواو  خصمانهاوکهناشیازخصومتطبماتیباپرولتاریابود،را
ردودرج لسهازاوجداانتمادنمود.ولیاوهرگزبهتصیححمواضعانحرافیخودنگردیدوباصراحتکاملازمواضعوخط
فکریاشبدفاعبرخاست.بنابرینسازمانناگزیرگردیدتااورابحیثعاملایدیولوژیکیبورژوازیازسازماناخراجنماید.
فیصلهسازمانکهفیصلهمنطمیوانمالبیبود بهاوشاناعالنگردید،کهاینفیصلهدرکنفرانش نیزکامالموردتائیدلرار
گرفت.همچنانحمانیتانمالبیفیصلهسازمانرا،پروسهبعدیفعالیتهایسیاسیآرینکههماناشرکتوسهمگیریفعالاو
در«جبههملیرهایبخشمردمافؽانستان»تاسرحددعوتازاعضایباندوطنفروشخلكوپرچمودموکراتیکخواندن
نیروهای شمال یعنی ائتالؾ نیروهای امپریالیستی روس و امریکا ،صحه میگذارد .تاریخ گواه برانست که مبارزات درونی
احزابوسازمانهایانمالبیمارکسیستیچهرههایدرنهایتزشتوپلیدرابرمالوافشاءنمودهاست.ازیکچنینچهره
هایزشت  وپلیددرسازمانپیکارنی زوجودداشتکهبهاثرمبارزاتدلیكوپیگیردرونسازمانیومرالبتهمهجانبه
برچگونگیافکارواعمالضدانمالبیشان،آنهاراازسازمانبدورانداخت .
 بلی!یکیازاعضایمرکزیسازمانبنامرجبویاجعفرازآنچهرههایپلیدومنحطبود،کهازبدویعضویت
نمودکاملیازفریبوتذویرراارائهمینمود.اولینبرخوردمذورانهاو،شرکتحکیمخائندرموردشبنامهسازماندر
حادثهخونین ۳حوتسال  ۳۸میباشد.متنشبنامهازطرؾهئیتتحریریهتهیهوترتیب،وبخاطرچاپبهرجبوحکیم
خائنسپردهوبهآناند ستوردادهمیشودکهآنرادرزمانتعینشدهبدسترسکسانیکهمسولیتپخشآنرادارندبسپارند.ایندو
عنصرخائنوپلیدبدوندرنظرداشتماهیتاوراقسازمانیدرزیرامضاءسازمانشعارارتجاعیمذهبی«(هللاکبر»را
عالوه می کنند  .ولتی موضوع بطورجدیمورد بازپرس لرار  میگیرد و درکمی کند که امیال باطنی شان افشاء میگردد،
منحیثاپورتونیستهایبیولارازخودکاذابانهانتمادمیکنند .
موضوع ایدیولوژیک سیاسی رجب اکثرا اپورتونیستی و راست روانه بود و از همین  مواضع با اصل تشکیالتی سازمان
برخورد می نمود .ولتی ما از یک تشکیل  انمالبی صحبت می کنیم این تشکیل باید نمود کاملی از یک ایدیولوژی و سیاست
انمالبیباشدکهاصلاساسیدریکچنینتشکیالترعایتجدیمرکزیتودموکراسیاست،بخصوصدرشرائطوحشت
بار،ترورواختناقبهسانتریالیزمبایدتکیهکرد.ولیرجبآگاهانهایناصلتشکیالتیرابه استهزاگرفتهزیرپامیگذاردکه
اینیکعملتخریبگرانهاست،و هدؾازینتخریببجزتضعیؾوانحاللسازمانچیزیدیگرینبود .
 از طرؾ مرکزیت سازمان به نامبرده دستوردادهمی شود که به یکی ازحوزه های تشکیالتی والیتی به منظور
پیشبردپارهازوظایؾسازمانیجهتهمک اریبهمسولکمیتهوالیتیوانجاموظائؾومسولیتهایکهبهاودادهشدهبودبا
برخورددیپلماتیکسربازمیزند،بلکهخودسرانهبهیکیازکشورهایهمسایهمی رود.بعدازمدتیکهبهکشوربرمیگردد
بازهمازطرؾسازمانشدیداموردانتمادوبازپرسلرارمیگیردکهدر مورداینعملنابخردانهخویشهیچگونهدلیلو
برهانلانعکنندهنداشتهوانتمادسازمانرامیپذیرد.سازمانبادرنظرداشتاینبرخوردناشیانهاشبهمنظوررعایتاصل
تربیتوانعطاؾپذیریاورابهیکیازجبهاتبهمنظورانجاموظائؾمشخصاعزاممییداردکهبعد از سپرینمودنمدت
محدودبنابربهانهکهگویامنخستهشدهامجبههراترکوباردیگربهکشورهمسایهفرارمینماید.جعفربعد ازترکجبهه
دربینمجامعروشنفکرانافؽانیدرکشورهمسایهدستبهتخریبوفعالیتضدسازم انیمیزندوسازمانرامتهمبهداشتن
خطپوپلیستیمینماید .اودرعینحالبهسازماند هیرویزیونیستیآنکشورروابطمیگیردوهمچنانخاینانه،لیامهایدلیرانه
خلكکشورماراعلیهتجاوزسوسیالامپریالیسمروسبهاستهزاگرفته،جنگارتجاعیمینامد.جعفردررابطهبااعمالضد
سازمانیاشازطرؾمسولینسازمانبه شدتموردانتمادلرارمیگیردولیبهعوضاینکهانتمادرابپذیردبهصراحتکامل
برمواضعضدسازمانیخودپافشاریمینماید .
بنابرینرابطهسازمانیبااو عماللطعمیگردد،کهاینلطعرابطهدروالعیتامرمفهومطردواخراجاوراازسازمانداشت
.اینکهدرزمینهمیبایستازطرؾمرک زیتسازمانفیصلهرسمیصورتمیگرفت،بنابرمشکالتکهناشیازضرباتپیهم
دزخیمانسوسیالامپریالیسمدرسازمانبعملآمدهبودچنینفیصلهصورتگرفتهنتوانست .
رجبدرآخرینبازگشتاشبهکشور،بااینکهازطردواخراجحکیمخائنوشرکابحیثعاملیندژخیمانسوسیالامپریالیسم
روس  ازطریكسازمانمطلعگردیدهبود،ولیباآنهمبااینخائنینمیپیونددودرصؾدشمنانخلكمالرارمیگیرد.منزل
شخصیرجبمرکزفعالیتهایهمینخائنینبود.برادررجببنامحکیممشهوربهخیاطکهازطرؾرجبمنحیثعضو
سازمان معرفی گردیده بود گماشته مستمیم ( پروزه   ۹۹خاد) دولت مزدور روس بوده که وظائؾ این پروزه عمدتا مربوط
سرکوبجنشچپوبدامانداختناعضایسازمانهایاین  جنبشبود.بنابرینرجبنمیتوانستیکیازاعضایهمینشبکه
نباشد .بخصوص رویدادهای بعدی یعنی فعالیت های او در زندان چهره کثیؾ او را بحیث نوکر بی ممدار دژخیمان سوسیال
امپریالیسمروسرسوانمود .
 گفتیمرجببحیثعاملسوسیالامپریالیسمدرزندانلطعاافشاگردید.لذانبایدازآناستنباطعامیانهنمودیعنیاینکه
رجبهمچونشریکجرمشحکیمخائن،کهنهتنهادردرونزندانبحیثعاملعلنیسوسیالامپریالیسمفعالیتمینمودوی
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درصفحهتلویزیونخودرابحیثخادموفادارسوسیالامپریالیسمروسحلؾوفادارییادنمود،وبااینکهبعدادرراسشبکه
ازخادبهاصطالح(حزبعدالتدهمانان)لرارگرفت،درفعالیتعلنیبهنفعسوسیالامپریالیسمظاهرنشد،بلکهایندوعامل
سوسیالامپریالی سم(حکیمورجب)ازنظرمولعیتهاووظائؾشانکهازطرؾ(ک– ج– ب)تعینگردیدهبودکامالدر
تفاوت لابل ارزیابی است  .حکیم خائن که وظائفش بحیث عاملی مخفی خاتمه یافتته بود و نمی توانست درین زمینهخدمات
مثمریراانجامدهد،میبایستالزامابحیثیکعاملعلنیگماشتهمیشد.ولیرجب کهکرکترجداگانهداشتهنوزهمنمی
توانست به حیث یک عنصر مخفی به انجام وظائؾ مفید ادامه بدهد ،و از همین رهگذر بود که دستگاه خون آشام سوسیال
امپریالیسمروس(ک– ج–  ب)ازافشایرجببحیثعاملعلنیخودداریمیکندواوراکماکانبحیثعاملمخفیو
گماشتهاشحفظمینماید .
 اماچهرهدیگریکهمیتوانآنرابهگمانلرینبهیمیناززمرهچهرههایگماشتگانبحسابآورد.لسیمعضو
مرکزیسازمانمیباشد،لسیمازجملهکسانی بود،کهباشیوهپاسیفیستیعملمیکردوکمتردرفعالیتهایایدیولوژیک
سیاسیوتشکیالتیسازمانبحیثیکعضومرکزیسهممیگرفت.درجدلهایایدیولوژیک–سیاسیسهمگیریاوبیشاز
یک تماشاگرنبودوهرگزموضعگیریلاطعنداشت.واگرگاهیناگزیرا اتخاذموضعمیکرد،بیشترراستروانهبود،
بخصوصدررابطهبااندیشهمائوتسهدون،بحیثمرحلهتکامیمارکسیسم–لنینیسمبامهارتوناشیگری خاصیبرخورد
نمینمودوبهجمالت ازلبیل،ولتیماازمارکسیسم -لنینیسمصحبتمیکنیم،خودمفهوماندیشهمائوتسهدونرامیرساند،
پناه مییرد ،که این بخورد او بیانگر عدم اعتمادش به اندیشه مائوتسه دون بوده است او در مورد تعین شعار های سازمانی
بروخوردکامالانحرافیداشت،ومدعی بودکهشعار(هللاکبر،دیگر یک شعارمذهبینبودهبلکهبه یکشعارملیتبدیل
گردیده .
او نظر داشت ،چون کتله های وسیع مردم شعار (هلل اکبر را بمثابه اعالم خصومت و کینه توزی علیه سوسیال امپریالیسم و
نوکرانبومیاشبلندنمودهاند،بناماهیتملیدارد،کهاینبرداشتاودرتخالؾکاملبابینشسازمانلرارداشت.پاسفیسم
لسیم تنها دررابطه با جدل های ایدیولوژیک  -سیاسی محدود نمی گردید ،بلکه به بهانه های گوناگون از شرکت در جلسات
سازمانابامیورزیدوناشیا نهبرپیشنهادخودمبنیبرمجازبودنعدمشرکتاودرجلساتسازمانیبراییکمدتطوالنی
بااینادعاکهاوبااکثرپرچمیهابهشمول(کارمل)شناساییدارد،بنابرینالزماستکاروفعالیتسازمانیبرایمدتی
تعطیلنماید .
لسیمبهولاحتوبیشرمیکامل،شرکتعضوسازماندر«جبههملیپدروطن»راپیشنهادوخودرابحیثکاندیدا
معرفیمیکندکهسازمانآنرابهلاطعیتردویکچنینپیشنهادزشتوپلیدنمیتوانستبیانگرنهتنهاتسلیمطلبیطبماتی،
بلکهتسلیمطلبیملینهباشد.شیوهعملکردپاسیفیستیلسیمدرماهیتامریکشیوهانحاللگرانهبود.لسیمدرکارتشکیالتیی
بجایرشدواستحکامسانتریالیسمدموکراتیکورعایتضوابطتشکیالتی،روحیهدموکراسیافراطیوانرشیسمتکشیالتیرا
پرورشمیداد.واماسازماندرمماطعمختلؾزمانیباانحرافاتایدیولوژیک–سیاسیوتشکیالتیلسیمبخوردلاطعنمودهو
شدیداآنرابهانتمادگرفته،کهدرممابلموضعگیرلاطعوانتمادیسازمانبهسادگیتؽییرموضعمینمود ،ولیولایعبعدی
نشانمیدهدکهلسیمنهتنهایکعنصرپاسفیستنبوده،بلکهبیشتربحیثیکانحاللگرتوظیؾشدهرولخودرابازیمی
کند .
بلیگفتیم انحاللگرکهبا یدتوظیؾشدهباشد،آیایک سازمانانمالبیمیتواندحكداشته باشددررابطهباعمل
کردهاییکعضوسازمانبهچنینیکنتیجهگیریبرسد؟چرانه!سازمانپیکاربادرنظرداشتمسولیتهمهجانبهدرلبال
یکعضو،آنهمعضومرکزیسازمانملزماستتادرلضاوتخودمعیارهایدلیكرادررابطهباشناختافرادجدارعایت
نماید.سازمانبایدباوالعبینیماتریالیستیدیالکتیکی،پدییدههاراموردشناختوارزیابیلراربدهدوبهیکلضاوتمنطمی
برس د.نامبردهبهعالوهفعالیتهایض دسازمانیکهازآنتذکررفت،بعدازواردآمدنضرباتپیهمبرسازمان(لسیمبطور
معجزهآمیزازینضرباتمصونمیماند)زمینهرامساعدانگاشتهوفعالیتهایانحاللگرانهخودراتسریحمیکند.لسیمبه
منظورهدؾمشخصکههماناانحاللسازماناست،افرادتشکیالتراترؼیبمیکندتاازکاروفعالیتتشکیالتیدستبکشد
،واینعملخائنانه خودرادستورالعملسازمانیجامیزند.لسیمکهعضومرکزیسازمانبودبامصونیتکاملبهزندگی
لانونیورسمیخودادامهمیدهدولربومنزلتیهمدردستگاهدولتدستنشاندهسوسیالامپریالیسمنصیبمیشود.آیامی

توانگفتکهدستگاهجاسوسیخادشناختیازاودررابطه باعضویتاشدرسازمانپیکارنداشت؟واوتوانستهبودبهمخفی
کاریدلیكوانمالبیخودراازضرباتدشمنمصوننگهدارد؟نهخیر!اینمصونیتاوناشیازمخفیکاریوعدمافشاءاو
نبوده،بلکهناشیازروابطومناسباتی استکهمستنطمینریاست تحمیك اطالعاتدولتیافشاءمینماید .بلی!ولنی اعضاء
سازمانکهازطرؾدستگاهخاددستگیرومورداستتنطاقلرارمیگیرند،مستنطمینموظؾبهمنظوراینکهاینچهرهکثیؾرا
مخفیداشتهباشدمیگویند(مارفیكشمارابناملسیمکهعضومرکزیسازمانپیکاراست،خانهاشدرفالنجاوچهرهاش
بهفالن آدممیماند،حتیرنگدروازهخانهاشچناناست،خوبمیشناسیمولیمانمیخواهیماورابهاینجابیاوریم ).
بلیایناستآنمعجزه کهموجبمصونیتوصالمتلسیموباالرفتنلربومنزلتشدردستگاهدولتدستنشاندهروسمی
گردد .
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لسیم،کهبعدازواردآمدنآخرینضربهبر سازمانبهاصطالحمصونماندهبود،مصونماندنومتعالباشرکتاو
درفروشسالحسازمان،یکعملخائینانهبود،بناسازمانتصمیمگرفتکهبالسیمخائینانحاللگرلطعرابطهتشکیالتی
نماید.طرداینخائینازسازماندرکنفرانسسازمانبهاتفاقآراتصویبمیگردد .
عظیممجاهد،یکیازافرادسازمانبودهکهبعدازرهاییاززندانباسازمانلطعرابطهمینماید وحاضربهپذیراهشدن
مسولیتهایتشیکالتینمیگردد،بعدازمدتیبهسازم انگذارشمیرسدکهنامبردهباترکروابطبهسازمانخائینانهدریکی
ازنیروهایذخیرهروسیبنام(کارگران  جوانافؽانستان)تنظیمگردیدهوعمالدردشمنیبهانمالبوخلكکشورمالرارمی
گیرد.لذابعدازسال ۲۶نامبردهنهتنهادیگرعضوسازماننبودهبلکهعمالبهصؾدشمنانخلكکشورمیپیوندد .
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مواضع سازمان در قبال جنبش کمونیستی کشور جنبش
کمونیستی بین المللی
جنبشکمونیستیکشورماارآ وانایجاد(سازمانجوانانمترلی)بحیثاولینسازمان(م-ل-مائوتسهدوناندیشه)،تاریخیاز
خودبجاگذشته،کهبدوندرنظرداشتاینپروسهتاریخیکهتاامروزادامهداردومراحلگوناگونیازافتوخیزراازسر
گذرانده،نمیتوانمواضعانمالبیراوالعبینانهاتخاذنمود .
( س  -ج   -م) که با الحام از حزب کمونیست کشور سوسیالیستی چین به رهبری مائو ،رهبر کبیر پرولتاریایجهانی ایجاد
گردید،سهمیارزندهدررشدوتکاملجهانبینیعلمی(م  -ل  -ا)درکشورداشتهاست.بهخصوصدرمبارزهعلیهباندهای
وطنفروشخلكوپرچم،عاملینرویزیونیسمخروشفیخدماتارزندهراانجاموماهیتاصلیرویزیونیستیآنراتاآنجاکه
دستآورد بزرگ(س – ج – م ) می باشد .اما عوامل گوناگون ،بخصوص عوامل
ممکن بود افشاء نمود ،که این خود  
ایدیولوژیکسیاسیازلبیلسنتریسم،اکونومیسم،پاسفیسموآوانتوریسمموجبگردیدکهسازمانجوانانمترلینتواندرسالت
انمالبی خود را بحیث نماینده ایدیولوژیک سیاسی و تشکیالتی انمالبی ترین طبمه کشور ( پرولتاریا) و مبارزه علیه انواع
انحرافاتایدیولوژیکسی اسیدرجهتاستحکامخطاصولیادامهدهد،کهباالخرهدراوایلدهه،۳۴اینسازمانروبهانحالل
میرود،وخطوطانحرافیکهدرانحاللسازماننمشانحاللگرانهداشتندزیرانامگروهاوسازمانهایمختلفیبهفعالیتخود
ادامهمیدهندکهماهرکدامآنرامختصرابهارزیابیمیگیریم .

گروه انقالبی
انحراؾاکونومیستیدروجودگروهانمالبیتبارزمییابد.اینجریا نانحرافیکهباارایهنوشتهباطرداپورتونیسمعلیه(س -
ج– م)زیرنامگروهانمالبی،نهتنه اهاینکهنتوانستندانتماداصولیاز(س-ج– م)نمودهباشند،بلکهدرجهتاستحکامخط
انحرافی اکونومیستی و در ضدیت کامل با خط اصولی ( س – ج –  م ) لرار گرفت و منحیث یک گروه انحالل گر و
اکونومیستعرضاندامنمود .
 گروهانمالبیبامواضعاکونومیستیازدولترویزیونیستیچینبدفاعبرخاستهوباتؽییرنامبهسازمانرهاییدر(
مشعلرهایی)ازتی وریسهجهاناعالمپشتیبانیمیکندکهبعدازآندرکشورماازجملهعاملینپروپالرصتیوریمنحط
رویزیونیستیسهجهانمحسو بمیشوند.کهاینکدرموردنمودنهازخصومتوکینهتوزی،اینپیرواندنسیاوپنکخائن
علیه ،رهبران کبیر پرولتاریا استالین و مائوتسه دون ،انمالب فرهنگی ورهبری آن نظری به رساله (برخی مفاهیم حزبی و
تشکیالتی)سازمانرهاییمیاندازیم .
« استالینمخصوصادرسالهایاخیرعمرشدرموردرابطهبینرهبرانوحزبدوچاراشتباهشده.اوبهنمشخود
بطوراؼراقآمیزپربهاداد،وبا زیرپاکردنرهبریجمعیومرکزیتخودافزود  وکیششخصیتاوموجباتخاذتصامیم
خودسرانه،نمضرهبریجمعیومرکزیتدموکراتیکگردید.همچنینانترناسیونالسومکهدروالعتحترهبریاستالینکار
میکرد،مستمیمادرامورداخلیسا ٰئراحزابمداخلهمینمود.برنامهها،مشیها،تعین وجابجایکارمندانمهمحزبیو
طرحنمشههاهمهزیرنظرانترناسیونالسومصورتمیگیرد.واستالیندرمناسباتباکشورهایسوسیالیستیاروپاباروحیه
شئونیسمملتبزرگرفتارداشت،صفحه .۶۳
« مائوتسهدوننیزدرسالهایآخرزندگیاش،خودرایشده،جلوشیوعوسیعکیششخصیتشرانگرفتهباتخطی
از رهبری جمعی و سانتریالیسم دموکراتیک حیات حزبی را مختل ساخته ،خود را مافوق حزب لرار داده و در« انمالب
فرهنگی» کهراهانداخت،چیندوچارهرجومرجشدهوممامپرستانتوطئهگرنظیرلینپیاووباندچهارنفرهزمینهظهور
یافتند»صفحه .۶۲
سازمانرهایی،درلابلج نگآزادیبخشخلكکشورماعلیهسوسیالامپریالیسممواضعضدانمالبیاتخاذمینماید:
انمالب بورژوا دموکراتیک را بدو مرحله جدا از هم ( انمالب ملی و انملالب دموکراتیک)  ،دولت جمهوری اسالمی ،تمسیم
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نیروهایارتجاعی(نمایندگانفئودالیسموکمپرادوریسم)رابهبنیادگر اوؼیربنیادگراوپشتیبانیازمیانهروهاعلیهبنیاد
گرایانوپشتیبانیازظاهرشاهخائن،کهاینکنمونهازمواضعاشدرینزمینهمتذکرمیشویم :
« امروزمردمماکهنیرویدموکراتیکممتدرویکپارچهدرصحنهنمیبینندناگزیراحزابسهگانهرابا،بدون
ظاهرشاهوهو اخواهانشبمراتبنسبتبهاخوانترجیعمیدهندمردممیخواهندتادستپیلداخوانبرلدرتسیاسینچسپدو
اینمثبتاست.دراینح الاگرنیروهایمترلیکاریبهترینمیتوانستندانجامدهندبایدبدانندکهرجزخوانیولفاظیمیان
تهیبدردنمیخوردوخیانتاستاگردر مسیرپروسهکهبرؼمجوانبمنفیاشبهرحالراهرابرحاکمیتاخواندرکشور
میبنددسنگاندازیشود(».صفحه۷۲دربارهچندمسلهحادملی) 
واماسازمانرهاییدرجزوه«حمیمتبامست» سازمانرهاییازآؼازنوشتهتاختمآنباتمامگذشتهانحرافیاشدودسته
چسپیدهو حرفیهمازانحرافاتایدیولوژیکسیاسیبخصوصتیوریمنحطرویزیونیستیسهجهانکهعاملهمهاینانحرافات
میباشدهیچگونهبرخودانتمادینهنمودهوپیوندشراکماکانبادولترویزیونیستیچینحفظکردهاست.لذاسخن راندنازبه
اصطالح،مبارزهطبماتی(،م-ل-ا)ویاآورد ننمللولهایازاستالینودیمیتروؾبجزبرخوردکاسبکارانهچیزیدیگری
نمیباشد.هرگاهسازمانرهاییوالعابخواهد(م-ل -ا)رامنحیثیگانهحمیمتجاودانعلممبارزهطبماتیلبولکند،بایدباتمام
گذشتهانحرافیرویزیونیستیباسالحنمدمارکسیستیبرشنماید.کهچنینچیزیبرایسازمانرهائيمشکلاست .

گروه پس منظر
اینگروهبخشیازنیروهایجریاندموکراتیکنوینبودهکهبهسرکردگیانجنیرعثمانبوجودمیآید.انجنیرعثمانکهسهمی
درجریاندموکراتیکمربوطبهشعلهجاویدداشت.بعداززندانیشدندرسال،۷۳۰۷اوبهعضویتسازمانجوانانمترلی
دعوتمیشود،ولیانجنیرعثمانکهبیشتریکخوردهبورژوایانمالبیبودنمیتوانستماهیتیکسازمانانمالبیوارزش
چنیندعوتیرادرک  نماید.بنابجایجوابمثبتبهمنظورکسبافتخاروعضویتسازمانجوانانمترلیبهآنجوابرد
توامبایکخصومتوایگوی سمخوردهبورژوازیداد.گرهپسمنظربجایاینکهسازمانجوانانمترلیرابایکبرخورد
انمالبیوعلمیبهارزیابیبگیرد،وسهمخودرادراستحکامخطاصولیسازمانادانماید،بااتخاذمواضعانحرافیکهناشی
ازافکارخوردهبورژوازیبود،بهسهمخوددرتسریحانحاللسازمانجوانانمترلیرولخودرابازیکرد.گروهپسمنظر
هرگزنتوانستتحلیلطبماتیازجامعهراارایهنماید،تابتواندبرپایهآنبرنامهانمالبی خودراپیریزیکند.گروهپسمنظر
ایجادسازمانانمالبیلبلازآؼازجنگمخالفتداشتومعتمدبهایجادسازماندرجنگبود.لذابخاطررسیدنبهاینهدؾ،
طرحایجادکانونهایچریکیرامطرحنمودکهازاینرهگذرمنحیثیکگروهآوانتوریستیدرجنبشمشخصگردید،گروه
پسمنظرکهبیکخطانحرافیحرکتداشتونتوانستخودرااینانحراؾنجاتبدهد،درسال۳۰بهانحاللرفتکهبخشی
ازنیروهایآننخس تبهگروهانمالبیپیوستندوبعدازبرآمدنازگروهانمالبیراگروپهاومحافلدیگریبدونگسستاز
گذشتهسازمانساماراایجادنمودند.

سازمان رهایبخش خلق افغانستان( سرخا)
نیروهایمتشکلهدر«سرخا» راعمدتاهماننیروهایپیروخطانحرافیپاسیفیسمدرسازمانجوانانتشکیلمیداد،وبدون
اینکهسازمانجوانانمترلیرابای کنمدانمالبیبکشدوخودبمثابهالترناتیؾانمالبیعرضاندامنماید،درسطحپائینتریاز
آنتبارزمیکند .
 سرخاباپیروزیازخطپاسیفیسموظائؾاساسیخودراازجملهایجادحزبکمونیسترازیرپامیگذاردودر
عوض وحدت جبهه ئي جنبش کمونیستی کشور را بمیان می کشد .سرخا مدعی می شود ،لبل ازینکه وحدت ایدیولوژیک –
سیاسی جنبش بمثابه اصل اساسی وحدت جنبش کمونیستی کشور مورد توجه لرار بگیرد ،همه نیروهای مربوط به جنبش
دموکراتیکنوینرادریک جبههواحددعوتمینماید ،کهایناولینانحراؾجدیسرخابودکهدرانحاللبعدیآنسهمی
بارزداشت.سرخاباپیرو یازخطجبهوینتوانستماهیتانمالبکشوررادرک  وستراتیژیجنگخلكراارائهنماید،بلکه
ازآنبهاختصارتذکربهعملآمد،نمیتوانستبمثابهیک
بیشتربطرؾاعمالکودتاگرانهرویآورد.سرخابنابرانحرافاتکه 
سازمان انمالبی در ممابل ضربات دشمن خود را مصون نگهدارد ،و بعد از وارد آمدن ضربه از طرؾ دولت دست نشانده
سوسیالامپریالیسمروسدرسال۷۳۳۸بهانحاللکاملمیرود .

سازمان مبارزه برای ایجاد حزب کمونیست افغانسنان ( اخگر)
نیروهایعمدهسازماناخگرمشتملبرافرادیبودکهازگروهانمالبیانشعابنموده،باارائهخطایدیولوژیک-سیاسی(م–
ل  -ا) به مبارزه آؼاز می کنند و وظیفه مرکزی خود را ایجاد حزب کمونیست افؽانستان معین میدارد ،ولی از آنجائیکه از
سازماننتوانستهبودبرشلاطعوهمهجانبهایدیولوژیک– سیاسیباگذشتهاکونومیستیاشدرگروهانمالبی نمودهباشد،لذا
درموردنخستینوظیفهاشیعنیایجادحزبکمونیستافکارکامالؼبارآلودداشت.بنااینطرحانمالبیسازماناخگرصرفا
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درچارچوپهمانطرحبالیماندهوهرگزنتوانست،اسلوبمعیاره ایدلیكبلشویکیساختاریکحزبانمالبیکمونیستی
راارائهنمایند،چهرسدبهآنکهدرفعالیتهایعملیدستآوردههایداشتهباشد .
 سازماناخگربعدازارتداد انورخواجهو اتخاذمواضعضدانمالبیعلیهحزبکمونیستچین،بهخصوصرفیك
مائوتسهدونرهبربزرگپرولتاریایج هایمواضعلبلیخودراتؽییردادودرخطدگمارویزیونیسمانورخواجهلرارگرفت.
اینموضعگیری ،سازماناخگررانهتنهادرخصومتوکینهتوزیعلیهایدیولوژیانمالبیپرولتریلرارداد،بلکهدرلبال
جنگآزادیبخشکشورمانیزمواضعکامالانحرافیرااتخاذنمود.جنگعادالنهخلكکشورماراعلیهسوسیالامپریالیسم
جنگ ارتجاعی و جنگ بین لدرت های امپریالیستی خواند .این روند انحرافی در کشور ما بعد از دست دادن پایگاه
دگمارویزیونیسمبامرگانورخواجهبکلیرسواوبیاعتبارگردید.کهبجزانحاللراهدیگریخروجازینمنجالبنداشت .
سازماناخگرباآنکهتاسال  ۷۳۲۲چندنوشتهپراگندهکهبیانگرمواضعخصمانهعلیهاندیشهمائوتسه

تدونکهدروالعیتامرخصومتوکینهتوزیعلیهجهانبینیعلمیوعلممبارزهطبمات(م -ل -ا)میباشد،ونیزمواضع
انحاللطلبانهطبماتیوملیسازماناخگررابهنمایش میگذاردارائهدادهاست.ولیدروالعیتامرسازماناخگربعدازسال
۷۳۲۶عمالبهانحاللمیرود .

سازمان آزادیبخش مردم افغانستان ( ساما)
سامادرسال ۷۳۳۸ایجادگردیدکهبیشتربهیکمجمعایمیماندمرکبازنیروهایباخطوطنامتجانسایدیولوژیک-سیاسی
کهنمیتوانست مفهوموالعیسازمانداراییکخطواحدایدیولوژیک  -سیاسیراافادهنماید،بلکهبهیکبنیادجبهویهممانند
بود.ساماملؽمه  بودازسانتریسم،،اوانتوریسم،اکونومیسمو اسالمرادیکال،لذاهرگزنتوانستخطایدیولوژیک – سیاسی
واحدیراارائهنماید،تاموجودیتخودرا حداللبحیثیکسازمانواحدویکپارچهتمثیلنماید.گرچهاولینبرنامهساما
خطوطمبهموؼبارآلودپرولتریدررابطهباانمالبکشورداشت،ولیبااتخاذ«مشیمستململی»دروالعیتامراستماللیت
اشراازجهانبینیعلمی(م–ل-ا)اعالمنمود.کهمفهومآنبجزتسلیمطلبیطبماتیودرنهایتامرتسلیمطلبیملیچیزی
دیگرینبود.کهاینوالعیتزشتوپلیدبااعضاءپروتوکولهمکاریباسوسیالامپریالیسمروسایندشمنعمدهخلكمابه
برهنهگیبهاثباترسید .
 چنانچه متذکر شدیم که ساما نه یک سازمان واحد ،بلکه یک اتحاد جبهوی بود که پیروان خط سنتریستی که بعدا
سازمانوطنپرستانوالعیرااعالممیدارد.بامرگمجیدکهازطرؾدژخیمانسوسیالامپریالیسمروسبهشهادتمیرسد،
سازمانساماراترکمیگوید.گروهسنتریستیکهخودراگوی،مارکسیست–لنینیستمیخواندهرگزمواضعمشخصبین
پیرواناسالمر ادیکال(چارگروهمتحده)وطرفدارانبرنامهاولیهسازمانساما(گروهمجید)اتخاذنمود.بعدازمرگمجیدو
بیرونرفتنگروهسنتریسمازساما،رادیکالیسماسالمیتوانستمواضعخودرادرسامامسلطنماید .
 سامابارسمیت بخشیدنسند اعالممواضعدیگردر یکخطکامالانحرافیلرارمیگیرد.ساماکهباایدیولوژی
پرولتریوجهانبینیعلمی(م–ل– ا)بریدهبودنمیتوانست،انمالبوستراتیژیانمالبکشوررادرکوتفاوتبینانمالب
وضدانمالبونیزتضادعمدهراازتضادؼیرعمدهتشخیصوتفکیکنماید .
سامابااتخاذسیاستراه«میانبر»یعنیرا«کودتالیام» بابنیشارتجاعیکهداشتنتوانستستراتیژیسیاسیانمالب
کشورمارادرکنماید،دولتجمهوریاسالمیراکهجزدیکتاتوریطبماتارتجاعی،منافعامپریالیسموفیودالیسمچیزی
دیگری نیستونمیتواندباشد،بحیثهدؾمبارزاتیخویشلرارداد.تسلطانحرافاتایدیولوژیک–سیاسیکهازآنتذکر
رفت،نهتنهاموجبگردیدکهتاثیراتزیانبخشونامیموندرجنبشچپکشوروجنگآزادیبخشکشورمابجابگذارد،بلکه
سببواردآمدنضرباتمهلکبرپیکرسازمانساماازطرؾدژخیمانسوسیالامپریالیسمروس نیزگردید.ضرباتپیهمبه
سازمانسامامبخصوصسال   ۷۳۲۴بررهبریتموجبگردید،کهسازمانبابحرانهمهگیردچارشودوپدیدهتسلیمطلبی
ملیکهزادهتسلیمطلبیطبماتیاستدرسرتاسرساماگسترشیابدوماهیتاصلیسامارابهنمایشمیگذارد .
سامادرسال ۷۳۲۶بهمنظوررهیدنازبحرانکهدامنگیرشبود،کنفرانسسرتاسریرازیرشعارفریبنده«وحدت
رزمندهساما» دعوتمینماید.سامادرینکنفرانس بدوناینکه بهعاملاساسی بحرانکههمانا تسلیمطلبیاستتوجهکند
برخوردکاسبکارنهبامسائلوموض وعاتبخصوصمسلهتسلیمطلبیملیمینماید.ساماطوریوانمودمیکندکهعاملتسلیم
طلبیفردیاافرادگماشتهشدهدشمنمیباشدوآنهاهمگویابهجزایاعمالشانرسیدهاند،وهرگزحاضرنمیشودعامل
ایدیولوژیک  -سیاسیتسلیمطلبیرابهارزیابیوبررسیبگیرد،زیراسامااساسانمیتوانستاسلوبوروشهایدرینزمینه
بکاربگیردکهآنهارادردریافتعاملاصلیتسلیمطلبیملیکههماناتسلیمطلبیطبماتیاستکمکنماید.سامادرکنفرانس
هیچدستآوردیبجزسرتسلیمفرودآوردنتسلیمطلبیطبماتیوملینداشتهاست.ساماباطرحشعار«وحدترزمندهساما»
بهحیثسرلوحهکنفرانسهرگزنتوانستوحدتراحفطنمایدکهنهتنهالبلازکنفرانسبلکهبعدازآنگروهاوافرادیبانام
هایگوناگونساماراترکگفتکهبعداآنرابهارزیابیخواهیمگرفت .
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سامادرسال ۷۳۲۸بههمیاریمحافلوگروهایدیگردستبهانتشارپالتفرم«جبههمتحدملی»میزند.ساما
درشرکتبهاصطالحجبه هرهایبخش،همگامبایاراندیگردستبهعوامفریبیدیگریمیزند،بجایجمهوریاسالمیکهتو
گوییهرگزدر  پیشنهسامایکچنیناصطالحسیاسیبکارنرفته؟!،جمهوریدموکراتیکرا پیشکشمیکند،زهیعوام
فریب یوامااینکهساماوجبههاشدرحمایتازمنافعکیهالرارگرفتهآیامیتواندمدعیحمایتازمنافعخلكکشورویا
آزادساختنتودههاازاسارتوبردگیامپریالیستیوفیودالیباشد؟بحث وجدلیزیادیایجابنمیکند.بلیسامادرسنگرآن
نیروهایوحشیودرندهخود،نمای ندگانسرسپردهامپریالیسموفیودالیسملراردارد،کهازآنبجزتداومواسارتوبردگینمی
توانتولعدیگریداشت .
ساماوجبههاشا بعادازشکستسوسیالامپریالیسمروسوباندهایوطنفروشخلكوپرچمکهعاملآنرزمدشمنسوزتوده
هایمیلیونیکشورمابوددستآوردخونب هایآنازطرؾنیروهایارتجاعیووطنفروشؼصبوبراساستبانیوتمابل
لدرتهایامپریالیستی،ائتالؾناممدسبینا عمالارتجاعیؼرب،درراساضالعمتحدهامریکاوباندهایوطنفروشخلك
وپرچم،عاملینامپریالیسمروسبوجودآمدبابیصبریکاملدرآنشرکتجست،ساماباروابطدیرینهاشباعمالسوسیال
امپریالیسمروس باپذیراشدنلربانینخبگانخویشبخاطربرافراشتهنگاهداشتن«پرچمدموکراسیشمال»علیهاستبدادبنیاد
گراییباندگلبدینهرگزخمبهابرونیاوردواماحاکه«پرچمدموکراسیشمال» درهمآؼوشیباپرچماستبدادبنیادگرایی
گلبدینلرارگرفته،ساماچهاستداللیبرایادامهحیاتننگینخویشخواهدداشت .

سازمان انقالبی وطن پرستان واقعی( ساوو)
 ساووکهادامهسنتریسمدرسازمانجوانانمترلیاستدرسال  ۳۸درتشکیلساماسهیممیگرددودرطیپروسهفعالیتاش
درساماازمواضعسانتریالیستیباانحرافاتمسلط  درسامابرخوردمیکند،وهرگزنمیتواندمواضعروشنومشخصیرا
اتخاذنماید.لذاجداشدناینگروهسانتریستیازساماهیچگونهبرگهدررابطهبااختالفاتایدیولوژیک-سیاسیارائهنداده.در
اسنادگروهسانتریستیکهبابرآمدنخودازساما،سازم انانمالبیوطنپرستانرااعالممیدارد،تمامآنانحرافاتیکهدر
وجودساماتبلوریافتهبودباخودحملمینمایدکهنوشتهبنام«نیازمبرمجنبش» واسناددیگریموئیدآناست.درسندنیاز
مبرمجنبشنهتنهاکههیچکدامازانحرافاتساماازجملهمشیمستململی،جبهه متحدملی،جمهوریاسالمیوکودتا  -لیام
موردانتمادلرارنگرفته،بلکهساوورادرمواضعرویزیونیستیخروشفیکهبدترازمواضعسامامیباشدلرارمیدهد،کهما
نمون هازینمواضعانحرافیرادرسندمذکورچنینمیخوانیم :
«اگرازحاشیهانصاؾلضاوتگردد،کشورهایبزرگ  سوسیالیستیدرلوایدولتهایموجودهخودبهبنبست
هایسودجویانهملتیاریستیوولنتاریستیسرگرماند(».نیازمبرمجنبشصفحه ).۳۰
«م ادرخاللدودههاخیرناظروشاهد این حمیمت بودیمکهنبردایدیولوژیک -سیاسیدوجهانبزرگمارکسیستیچینیو
شورویچطور پیروزیمارکسیسم -لنینیسموالعایرابررویزیونیسممعاصرمسجلساختوچطورنمابسوسیالیسمعملیرا
از چهره سوسیال امپریالیسم روس بدور انداخت .اینکه احزاب مارکسیستی -لنینیستی جهان و برخورد به اینحمیمت در دو
جهتمخالؾازهملرارگرفتندواصطالحترندچین وترن دشورویمعمولزمانگشتخودبازتابوالعیتیاستکهبر
خالؾارادهافراددراذهاننفوذکردهاست(».همانجاصفحه).۰۲
دوریبرگزیدنساووازمارکسیسم -لنینیسماندیشهمائوتسهدونبحیثمرحلهتکاملی(م-ل–ا) اورادرتائیدازرویزیونیسم
دنسیاوپنگیودگمارویزیونیسمخوجهلرارمیدهد.خطایدیولوژیک–سیاسیانحرافیسنتریستیمسلطدرساووموجبمی
گردد که تشکیالت ساوو شکننده  و ضربه پذیر باشد ،ضرباتی که در سال  ۷۳۳۹بر ساوو وارد میگردد ،موجب بحران و
شکنندگیبیشترمیشود.ساووبخصوصرهبریانکهسختدرهوسبزرگشدنبود،ب دونرعایتولبولمعیارهایدلیك
ایدیولوژیک  -سیاسیبلشویکیدرجهتوحدتب انیروهایمربوطباجنبشچپتمالمیکند،وبرایساختنحزببهعالوه
جنبشچپحتیبهسوراغسازمانهایسیاسیافؽانملت،ملتومساواتنیز  میرود،کهدرنهایتامرباشرکتدوتندیگر
کهیکیازبمایایفرلهعیاران...کهگذشتهرویزیونیستیباند«خلك»ودیگریخودرابهاصطالحهوادار جنبشمیخواند
تشکیلجبهویبناماتحادمارکسیست–لنینیستهایافؽانستان(امال)راسرهمبندیمیکند .

اتحاد مارکسیست – لنینیست های افغانستان ( امال) :
امالدرشکلواحدجبهوی باشرکتساوو،بمایایازفرلهعیارانویکتنمشهوربههوادارجنبشبوجودمیآید.امالازآؼاز
فعالیتاشبااتخاذسیاستمائوتسهدونزداییعلیهمائوتسهدوناندیشهلرارگرفت.ایدیولوژیمسلطدرامال،خطسنتریستی
ودگمارویزیونیسم خوجهایبودهکهامالرادرمواضع تسلیمطلبانهدرلبالسوسیالامپریالیسمروسلرارمیدهدودرنهایت
امردرجهتارایشسوسیالامپریالیسمروسپیشمیرود.امالکهباانحرافاتعالجناپذیرمواجهبود،بعدازلریبسهسال
فعالیتبهسرنوشتمحتوماشکههماناشکستلطعیبود،دچارگردید .
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ساما -آرمان رنجبران:
چنانچهلبالدرارزیابیازسامامتذکرشدیمکهلبلوبعدازکنفرانسسال  ۲۶گروههایزیرنامهایمختلؾازساماجدا
گردیدند.ساما-بخشآرمانرنجبرانیکیازآنگروههااستکهدرسال۲۳اعالمموجودیتمینماید .
ساما–آرمانرنجبرانباادعایاینکه،کنفرانسسال() ۲۶مواضعخالؾبرنامهسامااتخاذنمودهبادفاعازبرنامهسامابه
فعالیتخودادامهمیدهد.ساما– آرمانرنجبرانباعدملبولاندیشهمائوتسهدونبحیثمرحلهتکاملی(م–ل–ا)بیشتردر
مواضعتروتیسکستیلرارگرفتهتمایالتیبهحزبکمونیستایران(تروتیسکست)نشانمیدهد .

ساما -جناح انقالبی:
ساما -جناحانمالبییکیدیگریازجملهنیروهایجداشدهازسمابعدازکنفرانسسال()۲۶میباشد.اینگروهب اادعایاینکه
رهبریمنتخبشدهدر کنفرانسپیرو برنامهسازماننبودهوازخطانحرافیجانبداریمیکندودرممابلآنخواستاردعوت
کنفرانسسرتاسریبرایوحدتبهاصطالحوالعیساماازنیروهایپیروخطبرنامهمیگردد.اینگروهنهتنهااینکهنمی
تواند مواضع ایدیولوژیک سیاسی مارکسیستی -لنینیستی -مائوتسه دون اندیشه  را اتخاذ نماید ،بلکه خط تسلیم طلبانه ساما و
عاملینآنراباخودحملمیکند،کهدرپروسهبعدیباحفظ مواضعتسلیمطلبانهدرروندکامالرویزیونیستیلرارمیگیرد .

حزب کمونیست افغانستان:
برایهرکمونیستوالعیکهخواهاندگرگونیانمالبجوامعبشریوآزادسازیبشر ازلیدوبندروابطومناسباتاسارت
بارطبماتیوبرانداختننظاماستثمارفردازفردبمنظورایجادجامعهانسانیوانساننوین،آنچهکهبمثابهاولینوسیلهدر
جهترسیدنیبهیکچنینهدؾعالیپیشرویشلرارمیگیردهماناداشتنسازمانمتشکلازپیشروترینوزبدهترینپیشوایان
طبمهپرولتاریایعنیحزبکمونیستمیباشد .
ایجادحزبکمونیستکهمیبایستبرمبنایخطایدیولوژیکسیاسیپرولتری(م– ل -ا)استوارباشددرپیوندباکارانمالبی
تودهایممکناست.بخاطراینکهبحثمادرموردساختارحزبکمونیستازنظرایدیولوژیکسیاسیوتشکیالتیبمثابهپیش
آهنگطبمهپرولتاریاورهبرانمالببورژوادموکراتیکطرازنوینکشوربدرازانکشددررابطهبهنملولولازلنینو(
جاا)کهدرازآنتذکربعملخواهدآمداکتفانمودهودرمورد«حزبکمونیستافؽانستان» درپرتوآندرنگخواهیمنمود،
کهآیا«حزبکمونیستافؽانستان» میتواندحكداشتهباشدخودراپیشآهنگپرولتاریاورهبرانمالببورژوادموکراتیک
جابزند؟لبلازاینکهازلنیننمللولنمائیم،تلخیصکهازآندرتاریخمختصرحزبکمونیست(بلشویک)اتحادشوروی
مصوبکمیتهمرکزیحزبکمونیست(بلشویک)اتحادشورویسال۷۹۳۸بعملآمدهمتذکرمیشویم:
« امادرمسئلهساختمانوترکیبحزبلنیندرآنبودهکهحزببایستیعبارتازدولسمتباشد .
الؾ–  ازدائرهمحدودکارکنانمنظمکادررهبریکهدرآنبایدپیشازهمه  انمالبیونحرفویواردگردندیعنیکارکنانکه
بجزکارحزبیازهر  شؽلیدیگرآزاداند،دارایحداللاطالعاتالزمتیوریکی،تجربهسیاسیوآموختگیسازمانیبودهو
دارایهنرمبارزهباپولیستزاریوهنرپنهانشدنازپولیسباشدوب،ازشبکهوسیعشعباتحزبازتودهکثیراعضاء
حزبکهازپشتیبانیوهمدردیصدهاهزارنفررنجبرانبرخوردارند ».
تاکیدازماست(تاریخحزببلشویکصفحه ۳۲و ۳۷تجدیدچاپمرداد ۷۳۳۴مطابكژوئیه ۷۹۷۲سازمانمارکسیست -
لنینیستیطوفان) 
لنینمینویسد :
«منمعتمدامکه 
 -۷بدون سازمان استوار رهبران که کار یکدیگر را بدون تامل دنبال می کند هیچ گونه جنبش انمالبی نمی تواند
مستحکمباشد .
 -۶کههرلدردامنهتودهایکهخودبخودبهمبارزهجلبمیشوندوسیعترباشد...همانمدرلزومچنینسازمانیموکدترمی
گردد.واینسازمانبایدهمانمدرهممستحکمترشود .....
  -۳کهبطورکلیچنینسازمانیبایددرلسمتعمدهعبارتازاشخاص باشندکهبطورحرفویبکارانمالبی اشتؽالداشته
باشند .
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  -۰کهدریککشوراستبدادیهرلدرترکیباعضایچنینسازمانیرامحدودتربگیریمتاآنجائیکهدرآنتنهااعضاءتنها
اعضا ء شرکت کننده کهمختصرا بفعالیت انمالبی مشؽول شده و در هنرمبارزه با پولیس سیاسی دارای اختصاص حرفه ئي
باشد،همانمدربدامانداختنچنانسازمانیدشوارترمیگرددو 
  -۳همانمدرتریبکافرادخواهازطبمهکارگر،خواهازسائرطبماتجامعهکهامکانشرکتدرینجنبشراداشتهباشدوبا
فعالیتدرآنکارکندوسیعترمیشود(».همانجا )۳۷
«درکشورئیکههیچحزبمارکسیست  -لنینیستوجودندارد،وظیفهفوریانمالبیونکمونیست،تشکیلآنبهکمکجنبشبین
المللی کمونیستی است  .کلید استمرار حزب ،تکامل خط سیاسی و برنامه صحیح  با توجه به ویژگی های کشور مفروض و
اوضاععمومیجهاناست.حزبمارکسیست–  لنینیستبایددرارتباطنزدیکباپیشبردکارانمالبیدرمیانتودهها اعمال
یکخطانمالبیتودهایوبخصوصتوجهبهحلمسایلعاجلسیاسیکهپیشرفتجنبشانمالبیمنوطبهحلآنهااست،ساخته
شود.اگراینعمل انجامنشود،وظیفهساختمانحزبکیچیزیمبراوجداازپراتیکانمالبیبودهوبههیچکهمنتهینمی
شود»...تاکیدازماستبیانیهجااصفحه )۷۲
در نمل لول هائیکه در باال از آن تذکر رفت بدو مشخصه اساسی و عمده حزب تاکید گردیدهکه یک حزب اگر فالد این دو
مشخصهباشد ،اساسانمیتواندمدعیحزبیتوبیانگروالعیتوحمیمتآنباشد.دوتلخیصکهازنمللوللنینبعملآمدهاین
دومشخصهصریحامرودتاکیدبیشترلرارگرفته،کهیکیآنتاکیدبرصالحیتتیوریکحداللالزمییعنیخطایدیولوژیک
–سیاسیوتدوینبرنامهانمالبی کهیکچنینصال حیتیهمانگونهکهبرآنتاکیدصورتگرفتهبهافرادکادررهبریکننده
کهدارایصفاتوخصایلالزمهباشمربوطمیگردد.مسخصهدومیکهمطمحنظراستبهعالوهبحثازشعباتحزبو
تشکیالتیهماناتاکیدبرداشتنپایهتودهایاست،کهالزمهایجادوادامهحیاتمبارزاتیحزبمیتواندباشد،پشتیبانی و
همدردیتودهها،ایندلیمابهمفهومکارتودهایانمالبیدربینتودههایزحمتکشورنجبروماحصلآنست.اگرحزب
بدون یک چنین  پایه توده ای ایجاد گردد ،یعنی همدردی و پشتیبانی مردم را کسب نکرده باشد دیگر حزب ولو که دارای
عالیترینبرن امهانمالبیهمباشدبجزازیکپدیدهمجردوجداازتودههاچیزیدیگرینخواهدبود .
بلی!حزب،بایدآنمعیاردلیكایدیولوژیکسیاسیوبرنامهراکهپاسخگویخواستههایعاجلانمالبوتداومآناستمنحیث

اصلکلیدیداشتهباشد.هرگاهحزبفالدیکچنینمعیارایدیولوژیکسیاسی(م– ل– ا)باشد،نخواهدتوانستوظائؾو
وجائبی که در لبال انمالب دارد به انجام برساند و اما رسیدن به یک چنین هدؾ سترگ در تیوری الزمه اش ،رابطه دلیك
دیالکتیکی باکارتودهای است.بدون یکچنینرابطه دیالکیتکی بازهمحزبیکهمدعیپیشآهنگ پرولتاریاو رهبرانمالب
است ،نه تنها اینکه نخواهد توانست در انجام وظائؾ انمالبی خو د موفك باشد بلکه بیشترحیثیت مجرد از توده ها راخواهد
داشت .
استالینگفت :
« تیوریهرگاهباپراتیکانمالبیتوامنگردد،چیزیبیموضعیخواهدشد.همانطوریکهپراتیکنیزاگرراهخویشتنرابا
پرتوتیوریانمالبیروشننسازدکورونابینامیگردد(».استالیندربارهاصوللنینیسم)لسمت )۳
ببنیمکه(جاا)درزمینهچهرهنموددلیكماتریالیستیودیالکتیکیکهمحصولازتجاربگذشتهدررابطهباایجادحزباست
بهدسترسکمونیستهایپیرو(م–ل–ا)لرارمیدهد :
«کلیداستمرارحز ب،تکاملخطسیاسیوبرنامهصحیحوتوجهبویژگیهایکشورمفروضواوضاععمومیجهان.حزب
مارکسیست –  لنینیست باید در ارتباط نزدیک به پیشبرد کار انمالبی در میان توده ها ،اعمال یک خط انمالبی توده ای و
بخصوصتوجهبهحلمسایلعاجلسیاسیکهپیشرفت  جنبشانمالبیمنوطبهحلآناست،ساختهشود.اگراینامرانجام
نشود،وظیفهساختمانحزبیکچیزیمبراوجداازپراتیکانمالبیبودهوبههیچکجامنتهینمیشود(»...صفحه۷۲بیانیه
جاا،اولمی )۷۹۸۰
استنباطماازرهنمودجاابازهمهمانبرداشتیاستکهدررابطهبانمللوللنینداشتهباشیم .
جاابافورملهکردناینرهنمود بهکمونیستهایانمالبیکههنوز نتوانستهاند،حزبمارکسیستی– لنینیستیراایجادنمایند
مددمیرساند،تابادرنظرداشتفورملهفوقحزبخودراایجادنمایند.دراینفورملهآنچهکهحیثیتکلیدیرادارد ،تکامل
خطسیاسیوتدوینیکبرنامهصحیحاست،کهآنرادرپیوندبااعمالیکخطانمالبیتودهایوحلمسائلعاجلسیاسی
ارائهمیدهد،کهاینخوددلیمابهمفهومایجادرابطهدیالکتیکیبینتیوریوپراتیکاست.بمهفومدیگرهرگاهحزببدونکار
تودهایایجایدگردد،بهگف تهجااساختمانحزبیکچیزیمبراوجداازپراتیکانمالبیبودهوبههیجکجامنتهینمیشود .
سازمانپیکارخودرامکلؾمیدانددرپرتورهنمودهایکهدررابطهباایجادحزبازآندرباالتذکررفتدرموردارزیابی
حزب به اصطالح حزب کمونیست افؽانستان مختصرا مکث نماید  ،که آیا این رهنمودها در ایجاد آن رعایت گردیده است و
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یاخیر؟البتهماارزیابیمفصلوهمهجانبهخودراکهدرمحدودهایننوشتهممدورنیستدرآیندهبهجنبشکمونیستیکشور
ارائهخواهیمداد.برایاینکهحزبکمونیسترامختصراوفشردهبهبحثگرفتهوبهنتایجالزمدسترسیحاصلنمائیمناگزیر
ازگذشتهنسبتادوریآؼازوآنراتابهاصطالححزبشدندنبالکنیم .
مابحثخودرابهترتیبنیروهائیکهدرایجادحزببهاصطالححزبکمونیستسهمیمبودهاندآؼازمیکنیم.سازمانپیکار
بنابرارجحیتدادنبهوحدتجنبشکمونیستیکشوربهمنظورایجادحزبکمونیستازهستهانمالبی،کهازسامابرآمدهوبا
آنکهنتوانستهبودبهگذشتهسامائ يخودبرشهمهجانبهنماید،درجهتآؼازبحثوجدلایدیولوژیکسیاسی رسمادعوت
بعملآورد.البتهمادرینجانمیخواهیمدرمورداینکهبحثایدیولوژیک– سیاسیباهسته....درکمیتهوحدتوانسجام
چگونهآؼازگردید؟وبااینکهدستآوردمبارزاتمابههستهدرچوکاتاینکمیتهچهبوده؟وهستهچگونهبحثرایک
جانبهوؼیرمسئوالنهلطعنمود؟سنگریکهدرامالعلیهسازمانپیکارلرارداشتچطوربهسازمانکمونیستهایانمالبی
انتمالیافت؟وازینسنگربههمانشیوهامالییعلیهسازمانپیکار...هدؾگیریصورتگرفت.اینهاهمهمسائلیاستکه
سازمانبابهآنگوهکهالزماستدرآیندهنهچنداندوربرخوردخواهدنمود.ولیعجالتاماآنمواضعایدیولوژیک -سیاسیکه
ازآؼازجداشدنهسته...ازساما،جداشدنبهاصطالحامالمائوتسهدوناندیشهازامالیسنتریست،وبهاصطالحتکاملآن
بهسازمانوبالخرهح زبارائهگردیدهاست،بهبحثمیگیریمکهچهمسیریراطینمودهوبهمسایلانمالبچگونهبرخورد
صورتگرفتهاست .
هسته...بار هاادعانمودهکهوجودآنمحصولمبارزهکمونیستهادرسامابوده،یعنیاینکه:آنهابهمشیانحرافیسامامبارزه
ایدیولوژیکسیاسیوتشکیالتینموده  واینمبارزهتاسرحدانتاگونیسم پیشرفتهوموجبجدائیهسته...ازساماگردیده
است.ومااینادعایشانرابهگفتههایخودشانبهمحکمیزنیمکهوالعیتکداماست؟ 
«صحنهسازیمضحکیکهرهبرمولعتحویل  دهیپولبهضیاءبهعملآورداولینباربعدازکنفرانسسرتاسریضیاءرا
درموردهمکاریسیاسیباویباتفکرواداشت...ازدیدنصحنهسازیمضحکرهبرودستارکذاییاشضیاءبهفکرفرو
رفتودرموردادامههمکاریسیاسیباویدرذهنشسواالتیبوجودآمد» 
ایناستآننمودیمبارزهایدیولوژیک– سیاسیکههسته...آنراعاملای جادخودوبرشازسامائیکهبهگفتههسته...از
ابتدائيایجادش،سازمانکمونیستینبودهوهرگزبرمبنایوحدتایدیولوژیک–سیاسیبوجودنهآمدهوخطحاکمبرآنخط
اعالممواضع(لیبرالرویزیونیست)بود ،میداندواینکه عاملدیگریکهازاعتراؾهسته...برچگونگیبرشانازسامامی
باشدتذکرمیدهیم :
« من(ضیاء)تاختمکنفرانسهنوزسامارابابرنامهکمونیستیلبولدارمومشکالترادررابطهباسیاستبازیهایحاجی
میدانستمبعدازختمکنفرانسبرایمشکلگرفت،برخوردهایزشتحاجیصاحبپروسهانشعابرادرساماتسریعکرد،
ورنه تادوسالدیگرهنوزدرهمانخطبالیمیماندموهمشایدماندنماباساماطوالنیترمیشد...انتاگونیسمدرابتدابرمسله
تشکیالتیبروزکردوبعددرمسلهایدیولوژیک–سیاسی،اینانتاگونیسمآشکارگردید(»...پروتوکولبینسازمانپیکارو
هستهصفحه )۸
بلی!ضیاء،تاختمکنفرانسحتیتابهارسال، ۷۳۲۰ساماراباتماممنجالبشتاسرحدامضاءپروتوکولباسوسیالامپریالیسم
و نوکرانی بی مایه آن یعنی اعضاء سند خیانت با منافع ملی که نشان ی از تسلیم طلبی طبماتی بوده انحتاط نموده بود  ،یک
سازمانکمونیستیلبولداردوتنهابعدازبهارسال۷۳۲۰بااصطالحاصولیتبرایشانشکلمیگیرد،بلی!شکلمیگییرد.
هرگاهحاجیبرخوردزشتنمیکردیعنیضیاءراازخودناخوشنودنمیساختاینشکلگیریاصولیتبهگفتهضیاءهرگز
مانعادامهمبارزهشان  درسامانمیگردید.وامکانداشتبرایمدتطوالنیتریبمثابهجزئيازمنجالبدرهمانمنجالب
بالیبماند.ولیاینکهادعامیکندکهانتاگونیسمنخستدرتشکیالتعرضوجودمیکندوبعددرایدیولوژیوسیاست،یک
مضحکهبیشنیست،چهضیاءانتاگونیسمتشکیالترادرلیافهگرفتنهاوبرخوردهایزشتجستجومیکند،نهدرآئیننامه
س ازمان،اینکهنمونهدیگریازمبارزهایدیولوژیکسیاسیهسته...درساما :
« نهمادیگربیزبانانلافلهایمونهدیگرجنبشکمونیستیکشورمثلشمانانامروزوفردارانرخدیروزمیخورد»تکیه
ازپیکار(...ضمیمهشمارهسومندایانمالبصفحه )۸
ما در زمینه چگونگی برش ایدیولوژیک – سیاسی و تشکیالبی « بی زبانان لافله» چیزی نمی گوئیم زیرا کسانی که خود
معترؾاندکهبابیزبانیبالافلههمراهبودهبهاینضربالمثلبسندهمیکنیم«آنچهکهعیاناست،چهحاجتبهبیاناست» 
هستهانمالبیکهخودراپیروپروپالرصمارکسیسم  -لنینیسم–  اندیشهمائوتسهدون(امروزمائویسم)جامیزندو
خودرابمثابهللهآتشفشانللمدادمیکند،ووجودخودرانمطهآؼازینجنبشنوین کشورمیداندتاچهحدوالعیتبااوست.
آیااینآتشفشانگرمایسوزندهانمالبرابهبیرونمیراندیاخاکستر؟مامعتمدهستیمکه،پیروان(م–ل-ا)بایدوالزامادارای
بنیشماتریالیسمدیالکتیکوماتریالیسمتاریخیباشند(.م– ل– ا)علممبارزهطبماتیاست.اگرمدعیان(م– ل -ا)این
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دیدگاه با پدیدهای اجتماعی برخورد نه نمایند حك ندارند خود را مارکسیست  -لنینیست – مائوتسه دون اندیشه جا زنند .البته
درؼیرآنبرخوردشانبرخورداپورتونیستیبوده،نخواهندتوانستوالعیتهاراآنگونهکههستشناختودرتؽیرآنالزاما
بهبیراههخواهدرفت.حالببنیم(هسته....پدیدههایعینیاجتماعیراچگونهوارونهوخالؾوالعیتنشاندمیدهد :
«بطورخالصهبایدبیاندا شتکهسوسیالامپریالیسم(شوروی)ورژیمپوشالیدرتالشاستتابمایایفیودالیسمرابطرؾ
اتحادبابورژوازیکمپرادوربیروکراتجذبکردهومناسباتسنتنیفیودالیسمافؽانستانباامپریالیسمؼربراازمیانببرد»
تاکیدازماست(.ندایانمالبشمارهمسلسل۸صفحه )۶۰
هستهانمالبیکهمدعی(م -ل -ا)استومیخواهدجامعهرادگرگونبسازدیعنیانمالببورژوادموکراتیکطرازنوینرابه
رهبریپرولتاریابهپیروزیبرساند،ولیمیبنیمکهمتاسفانههنوزکههنوزاستنتوانستهاستازساختارجامعهخودشناخت
داشته باشد تا بتواند آنرا تؽی یر دهد .هسته که پدیده منحط و حاکم فیودالی را که به زائیده امپریالیسم تبدیل گردیده و با
کمپرادوریسمهمآؼوشیدارد،صرفادرحدبمایاییفیودالیس مدرنظرمیگیرد،کهدرنهایتامرمنجربهانحراؾدرستراتیژی
انمالبدموکراتیکنوینمیگردد.صحبتازبمایایفیودالیسم،عمدهبودنانمالبارضیرایکللمردمیکند،ودهمانراکه
نیرویعمدهانمالباستبهبادفراموشیسپردهکهاینبرداشت،هستهرادرهمانانحراؾتروتسکیستیلرارمیدهد.آیابه
یک چنینتحلیلوبرداشتمیتوانگفتکههستهانمالبیدرکوفهمیازاندیشهمائوتسهدوندارد؟کههرگزنه.ولتیمااز
مارکسیسم  -لنینیسمبهخصوصازاندیشهمائوتسهدونبحثمیکنیمهماناپیروزیانمالببورژوادموکراتیکطرازنوینتحت
رهبریپرولتاریادرکشورهاینیمهمستعمره  -نیمهفیودالیاولینونخستیندستآوردیاستکهبهاندیشهمائوتسهدونگره
میخورد.ولیمیبنیمکههسته...باآنکهدودستهبهمارکسیسم–  لنینیسمبخصوصاندیشهمائوتسهدونچسپیده،آنرادرک
نکردهاست.حالاگرمامیگوئیمکههستهنهمحصولیمبارزهایدیولوژیک -سیاسیدرسامابودهونهدرکیاز(م–ل–ا)
داشته،بجزبیانوالعیتچیزیدیگرینیست .
 وامامواضعوبرخورد(هسته)...درلبالجنگمماومتخلكماراعلیهتجاوزسوسیالامپریالیسمروس :
« جنبش(جنبشکمونیستیکشور)کهاگرکارنامههایپرشکوهآنازجنگمماومت مردمافؽانستانحذؾگردد،برایجنگ
مماومتمردمماشرافتباالتراز«شرافت»جنبشارتجاعی«بسمپحی)بالینمیماند»(ندایانمالبشماره ۰و ۳صفحه
 )۸
مادرمورداینداوریهسته....کهچگونهماهیتملیوضدسوسیالامپریالیستیمماومتحماسهآفرینخلكمابهباداستهزا
میگیردویابرادعایسخیؾسوسیالامپریالیسمونوکرانآندرموردبسمپحیخواندنلیامخلكماصحهمیگذاردچیزی
نمیگوئیموبانملولولرفیكاستالینمارکسیست-لنینیستبزرگاکتفامینمائیمواضافهمیکنیمکههستههمانگونهکهاز
اندیشهمائوتسهدونبحیثمرحلهتکاملی(م– ل)فهمینداشتهاستالینولنینرانیزدرکنکردهاست :
استالینگفت :
« ...الزمهجنبشانمالبینهضتملیدرشرائطفشارامپریالیسمبههیچوجهآننیستکهعناصرپرولتاریاییدرنهضتوجود
داشتهباشدونهضتدارایبرنامهانمالبیوجمهوریخواهانهویامتکیبادموکراسیباشد ».
(راجهبهاصوللنینیسمچاپپکنسال۷۹۷۲اثراستالینصفحه )۷۲
بازهمازنوشتههسته...درموردذهنیتعلیلشاندررابطهبابهاصطالحمجامعومحاکمبینالمللیولوکهطوالنیوخسته
کنندهاستتذکرمیدهیم :
«سوسیالامپریالیسمشورویبا طرحآشتیملیومصالحهملیاززبانمزدورانافؽانیاشدرسدداستازفشاربسیار
گستردهسیاسیکهدرسطحبینالمللیدرموردمسلهافؽانستانباالیدولت«شوروی»اعمالمیگرددبکاهد،ودرصورت
امکانآنراازمیانببرد...اینتجاوزنهتنهاازجانبمردمانجهانموردنکوهشلرارگرفته،بلکهمجامعبینالمللیازلبیل
موسسهمللمتحد،کنفرانسکشورهایؼیرمنسلکوسازمانکنفرانسکشورهایاسالمیهمهسالهخاتمهاینتجاوزوخروج
بدونلیدوشرطلوایروسیازافؽانستانرامطالبهکردهاند.همچناندرمحاکماتبینالمللیمحکومیتسوسیالامپریالیسم
شورویودولتپوشالیدرموردمسلهافؽانستانموردتائیدلرارگرفتهوجنایاتضدبشریلوایسوسیالامپریالیسموارتش
پوشالیتمبیحگردیده(»...ندایانمالبشمارهمسلسل۸صفحات۷۹و )۶۴
مادرمورداینبینشوبرداشتهستهکهچرانتوانستهویانخواستهماهی توالعیامپریالیستیوارتجاعیمجامعومحاکمبین
المللی را درک کند و آنرا در صؾ مدافعین مماومتضد سوسیال امپریالیستیخلك کشور ما لرار میدهدچنین عمیده داریم:
آنانیکهجنگمماومتخلكماراجنگبسمپحیمیخوانندنمیتوانتولعدیگریداشت.اماوظیفهکمونیستهاآنستکهاینچنین
موسساتومحاکمبینالمللیراباماهیتآنافشاءوتودههایرادرزمینهروشننمودکهاینچنینموسساتومجامعبین
المللیبجزعاملینامپریالیسموارتجاعچیزیدیگرینمیتواندباشد،ونهبایستبدادخواهیآنهامستمسکشد .
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مادرموردهستهلبلازتکاملش به«سازمانکمونیستهایانمالبیافؽانستان»بابرشمردنمواردفوقبسندهمیکنیمو
امالیبخشمائوتسهدوناندیشهکهسهم برابریباهستهانمالبی...درایجادسازمانکمونیستهایانمالبیافؽانستاندارد
مختصرا به ارزیابی می گیریم تا مدلل شود که سازمان کمونیست های انمالبی افؽانستان برچه مبنای گذشته مبارزاتی ایجاد
گردیدهاست .
امالیبخشمائوتسهدوناندیشهنیزچونهسته...ادعاداردکهبعدازیکمبارزهشدیدوطوالنیبهمواضعاصولییعنی
اعتمادبه(م–ل–ا)دستیافته،کهدرینرابطهچنینمینویسد :
« امالی بخش مائوت سه دون اندیشه در طی یک مبارزه شدید دو ساله بخصوص کشمکش های  ۷۹۸۸که  عمدتا بین رفیك
جیحونوسمندربولوعپیوستلادرشدازسنتریسمواکونومیسموانحاللطلبیملیوطبماتیبهموضعجدیدیدست یابد»(
جرلهشماره۳صفحه)۳امالیبخشمائوتسهدوناندیشه) 
مالبلازینکه  مواضعامالبخشیمائوتسهدوناندیشهرابهاصطالحدرطیمبارزهشدیددوسالهبهارزیابیبگیریمبهگذشته
کمیدورترآنمیرویمودرراستایرسیدنبهاینمواضعجد یدآنمکثمینمائیمواینگذشتهرااززبانخودآلایجیحون
مییشنویم :
«مندراولینزمانیکهبهمبارزهجل بشدمدرحدودیکسالیاچیزیبیشتری،منظورمسال۷۳۰۸واوایل۷۳۰۹میباشد،
بجریانبهاصطالحدموکراتیکخلكتعلكداشتهامولیبزدویباارائهانتمادهایجدیکهعلیهخطمشیآنورهبرانآننمودم
مرااخراجکردن وازسال ۷۳۰۹تا  ۷۳۳۶مستمالنهتحمیكنمودهوکمکمبس ویآنموضعحرکتنمودمکهفعالبهآنمعتمد
میباشم»(جرلهشمارهاولصفحه۳امالیمائوتستهدوناندیشه) 
بلی!آلایجیحونکمکمبسویموضعیامروزیشحرکتکرده،اینراهرادرمدتزماننزدیک بهبیستسالطی نموده
است،وآنهمخیلیبااحتیاط؟!!هرگاهجیحونوالعااز رویزیونیسمخروشفیبریدهبودمیبایستاینبرشاوبرمبناییک
خطایدیولوژیک–سیاسیلرارمیداشت.کهدرآنزمانیکچنینخطایدیولوژیک–سیاسیکهارتدادرویزیونیستیخروشفی
رابهاصولوالعاانمالبیطردوافشاءنمودهوجودداشتوآن،خطایدیولوژیک–سیاسی(م–ل–ا)بود.ولیجیحونکه
ازطرفیادعاداردکهانتمادهایجدیعلیهخطمشیرویزیونیستیورهبرانبانددموکراتیکخلكنمودهاستازطرؾدیگر
مستمالنهتحمیكمینماید.معلومنیستجیحونباچهبنیشیاینباندرویزیونیستیرابهباد انتمادگرفته،اماآنچهکهمعلوماست
هم اناادامهرویزیونیسم خروشفیبهمثابهخطحرکیسیاسیایدیولوژیکی تاهنگام تجاوزسوسیال امپریالیسمبرکشورماو
افشاءهمهجانبهماهیتسوسیالامپریالیستیآناست،کهجیحوندیگرناگذیراستازموضعگذشتهاشبهاصطالحببرد .
ولیاینبرشجیحون،نهبرشازرویزیونیسم  بلکهتعویضپایگاهرویزیونیستیاست.جیحوندرتشکیالتفرلهعیاراندر
موضعدگمارزیونیسمخوجهعلیه(م– ل  -ا)لرارمیگیردواینکمکمرفتنبهاصطالحبطرؾمواضعامروزیمیباشد.
ولیسنگریکهبوسیلهخوجه،اینرویزیونیستسوگندخوردهودشمنبیمایه(م–ل–ا)ایجادگردید،آنمدرمنحطوبیبنیاد
بودکهبدوناینکهضرباتجدیپرولتاریابهاینسنگربورژوازیمنحطواردایدبهویرانهتبدیلشد.آلای جیحونوامثالآن
دیگریاریآننبودکهنیروهایزهرآگینخویشراازسنگرمخروبهبهطرؾ(م -ل–ا)شلیکنمایند.لذابازهمضرورت
بهتؽییرمحلوانتمالسنگرضد(م– ل–  ا)بهوجودمیآید،کهجیحونسنگرشرادرامالیسنتریستبنیانگذاریمی
کند،وتاآنجاکهتوانداشتبابیشرمیخاصدرپیمائوتسهدونزداییولجنپراگنیعلیهمائوتسهدونلرارمیگیردجرله
ه ایمتعددامالنمودکاملیازکینهورزیبدترینرویزیونیستهاعلیهاندیشهمائوتسهدونمیباشد،کهاینکینهورزیعلیه
اندیشهمائوتسهدونامالرادرسنگرسوسیالامپریالیسمتجاوزگرلرارمیدهد .
امالاینسنگردشمنانسوگندخورده(م–ل-ا)ااتخاذمواضعتسلیمطلب انهملیکهناشیازتسلیمطلبیطبماتیبودآخرینآبرو
وحیثیتخودراازدستمیدهد،واینسنگرداراندیگرنمیتوانندازسنگریکهبجزسنگرخصومتوکینهتوزیعلیه
انمالباتپرولتریوبورژوادموکراتیکطرازنویننبودهوازآندرممابلضرباتپیهمکهازطرؾپیروانصدیك(م -ل–ا)
واردآمدنگاهداریودفاعنمایند،بنااینآخرینسنگرجیحوننیزبهمخروبهوحشتباریتبدیلگردید.جیحونبایدکجامیرفت
تابازهمسنگریداشتهباشدسنگردارباشد؟اینسنگر،اینباردرجنبشکمونیستیکهخودراپیرو(م–ل–ا)میدانستیعنی
سازمانکمو نیستهایانمالبیافؽانستان،ایجادگردید.برایاینکهصحتاثباتوالعیتراکهازآنصحبتبهعملآوردیم
مدللنمودهباشیم،آنپروسهدوسالهمبارزهبهاصطالحشدیدیکهآلایجیحونمدعیآناستواصراردارددرینمدتدوساله
مبارزهبهمواضعاصولیامروزیخودفائكآمده،مختصرابهارزیابیمیگیریم :
لبلازهمهدر موردبرشایدیولوژی   -سیاسیوتشکیالتیامالیبخشمائوتسهدوناندیشهازامالیسنتریست
مدرکیراارائهخواهیمداد،کهتاچهحدعمكداردوتاچهحدهمگونبابرشهسته...ازسامااست.درجرلهشماراولصفحه
۶۶امالیبخشمائوتسهدوناندیشهچنینمیخوانیم :
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« هکذابایدتوضیحدهمکهایننوشتهلبالبتاریخ ۷۹۸۸ – ۸-۹خاکهوبعدابتاریخ ۷۹۸۸ ۹- ۹مرتبشدهوباید
نوشتهرابهاختیارسمندرلرارمیدادم،ولیمشکالتیبوجودآمدبعدازانحادثهاتماقافتادکهماراوادارکردشکلنوشته
تؽییراتیبوجودآوردهوراهلطعیخودرادرمورداعالمنمایم،زیرادیگرگنجایشآنبالینمیبودکهباویروبروشومو
اینککاپیهایایننوشتهراتاجائیکهممدوراستبهاختیاردوستانلراردادهوازآنهادرخواستمینمائیمکهایننوشتهرا
ازطریكنشراتخودبهاختیارعاللهمندانلراردهند ».
واماحادثهکهموجبمیشودجیحونراواداربهتؽییرسبکنوشتهنماید :
« آیاسمندروشرکاحكدارندکهمسایلمورداختالؾرابا« »Fکهخودیکفردؼیرسیاسیمیباشد...طرحوآنرادر
ممابلمنتحریکنمایدکهمارا«بزند»و«بیآب» نماید،کجایاینعملتمکینبهضابطههارانشانمیدهد»(.جرله
شمارهاولبخشمائوتسهدوناندیشهصفحه )۷۲
راستی هم که ضیاء و جیحون به حوادث ناگوار مواجه گردیدند ،یکی در ممابل برخورد زشت و دستار کذایی « رهبر» و
دیگریدرممابلاعمالزشت«زدن»و«بیاب» سمندرلرارمیگیرد.مادرمورداینحوادثوالعادلخراشچیزینمی
گوئیمکهچگونهگمراهانرابهرستگ ارانتعویضمینمایند،وبرمیگردیمسراصلنوشتهکهاولینوآخریننوشتهجیحون
است،کهبموجبآنبهاصطالحبهامالیسنتریستبرشیایدیولوژیک– سیاسیوتشکیالتینمودهمکسگذرایمینمائیم.
کهایننوشتهتاچهحدتوانستهسنتریسمامالرابهانتمادبگیردوسندتبرئ هآلایجیحونازگذشتههایشباشد.ایننوشتهجیحون
زیرعنوانسیمایسمندرچنینآؼازمییابد .
« ولیآنچهراکهمنمیخواهمرویآنمکث نماییمنهمسایلبین المللیراشاملمیشودونهعمدتامسایلایدیولوژیک
سیاسیرادربرمیگیرد...مسئلهراکهمنمیخاهمبرویشدرنگنمایمعبارتاستاز،موجودیتتسلطروحیهپدرساالرانه
و آلعا منشی این یا آن فرد  به اصطالح رهبر و تمکین افراد به رابطه ها است تا به ضابطه ها» ( جرله شماره اول بخش
مائوتسهدوناندیشهصفحه .)۷
نوشتهجیحونتااینجانهبهمسایلبینالمللیونهبهمسایلایدیولوژیک -سیاسیکارداردبلکهسروکاروستیزهجویاشبا
افرادیکهدا رایروحیهپدرساالرانهوآلامنشیهستندمیباشدودرهمینرابطهاستکهمثالازسازمانرهاییتذکرمیدهد :
« ...تسلطافرادبهگروهها،اطالعاتبوزینهوارازینیاانفرد  تمدمرابطههاواارجحیتانبهضابطههایتشکیالتی
باعثآنشدکهبرخیازینگروههابهباند ه ایآدمکشتبدیلشوندودرخدمتفردمعینویاخانوادهمعینلرارگیرندکهما
یکیازنمونههایآنراباندداکترفیضمیدانیم» .
(جرلهمائوتسهدوناندیشهشمارهاولصفحات۷و )۸
آلایجیحونبایکچنی نبرخوردمبتذلوعامیانهدرموردامالیسنتریستوسازمانرهاییکهدارای خطوطایدیولوژیک-
سیاسیمشخصانحرافیبودهکهتشکیالتآنهابرمبنایهمانخطوطایدیولوژیک– سیاسیبوجودآمدهوازآنتؽذیهشدهاند،
خودرادریکسطحبسیارنازلیلرارمیدهد.برخوردباسمندردرماوارایخطایدیولوژیک  -سیاسیاشدروالعیتامرابا
ورزیدنازافشاءسنتریسمورویزیونیسمحاکمدرامالاست .
« جیحونبهمنظوراینکه،تنهابهاینصدایتوخالیاکتفانکردهباشدبهمسای لایدیولوژیک–سیاسیهمتمکینمی
کند.پیشازینکهرویانبهاصطالحدستآوردهایایدیولوژیک–سیاسیجیحونبرخوردنمائیم،نمللولدیگریازجرله
هایامالیبخشمائوتسهدوناندیشهراتذکرمیدهیم،کهالایجیحونچهطریمیرادررسیدنبهاعتماد بهمارکسیسم–
لنینیسم-اندیشهمائوتسهدونطینمودهاست :
« بایدتوضیحنمائیمکهرفمایبخشمائوتسهدوناندیشهبادفاعازاندیشهمائوبمبارزهعلیهخطاهاوانحرافاتموجد
درامالیلبلیحرکتنکردهاند،بلکهدرجریانمبارزهعلیهخطاهاآنبخشازموضعاصولی،بسویموضوعاصولی(م–
ل  -ا)کشانیدهشدهودرتحلیلنهاییبابههمپیوستنایننظریاتاصولیبحمانیتواصولیتاندیشهمائوتسهدونمتمینشده
 .»...
مادرموردایناعجازجیحونکهبااعتراؾبهعدماعتمادبهاندیشهمائوتسهدونباچهدیدگاهوبنیشازاصولیتهادفاعوبا
انحرافاتمبارزهمینمایدوازطریكاینمبارزه،،مائوتسهدونوجهانبینیاوراکشؾمیکند،مکثمینمائیم .
ولتیلنینمیگویدبرایانمالبکردنبهتیوریانمالبیضرورتاستکهبدو ندسترسیبهتیوریانمالبینمیتواندبهفعالیت
انم البیدستیافت .آیاجیحونازینو صایایاساسیلنینمیتوانستمدرکیداشتهباشد؟میبینیمکهجیحوننهتنهابهاین
وصایایلنینکهراهنمایعملاستولعینمیگذارد،بلکهبهآنبیاعتماداست.نداشتناعتمادبهمرحلهتکاملیمارکسیسم–
لنینیسمیعنیاندیشهمائوتسهدونعدماعتمادبهمارکسیسم– لنی نیسماستکهاوخودبااینبیاعتمادیمعتمداستلذاادعای
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جیحونمبنیبراینکهازطریكدفاعازاصولیتومبارزهباانحرافاتویابههمپیوستناینبهاصطالحاصولیتهابهاندیشه
مائوتسهدونمعتمدشدهادعایتوخالیچیزیدیگرینیست .
واماآندستآوردهایاصولیجیحو نکهمحصولمبارزهاوباانحرافاتاستواورادراعتمادبهاندیشهمائوتسهدونتوفیك
دادهبهارزیابیمیگریمکهچنینادامهمیدهد :
« برخیاختالفاتسیاسیایدیولوژیکدیگر:بعدازبوجودآمدنامالتاهمیناواخیربینمنوسمندررویپارهاز
مسایلسیاسیایدیولوژیکاختالفاتیبوجودآمدهکهعبارتانداز :
 -１مسئلهتضادهاکهباچگونگیبرخوردرویمسئلهحرکتازموضعوحدتاضداد،مهمدانستنوکلیدیبودنش،یا
برعکسحرکتازموضعمبارزهاضدادوکلیدیدانستناینمسئله.سمندررویمسئلهاولتکیهمیکند،درحالیکه
منرویاصلدومتکیهمینمایم.
 -２درمورداینکهآیاچندشیوهتولیدمیتوانددرداخلیکفورماسیونالتصادی  -اجتماعیمعینوجودداشتهباشندویا
خیر،هکذامیتواندچندتضاداساسینیزدرداخلیکپدیدهوجودداشتهباشندیاخیر،بینمنوسمندراختالفاتی
وجوددارد.گرچهمندرابتدامانندسم ندرفکرمیکردموبهاینفکربودمکهفمطمیتوانیکتضاداساسیویک
شیوه تولید وجود داشته باشد ،ولی بعد ها بخطای موضوع متوجه شدم و با سمندر وارد بحث شدم ،ولی سمندر
هنوزدرینموردگوششچندانشنوانیست.
 -３پیرامون موضوع دیکتاتوری دموکراتیک کارگر دهمان و فرق ان با دیکتاتوری پرولتاریا نیز بین من و سمندر
اختالفاتوجوددارد.»...
(جرلهشمارهاولامالیبخشمائوتسهدوناندیشهصفحه۶۴و )۶۷
جیحونمیگویدمنباسمندربرخیاختالفاتایدیولوژیک– سیاسیداشتماینکهجیحوننمیخواهدبگویدکهباایدیولوژیکو
سیاستسنتریستیامالومواضعضدمارکسیستی– لنینیستی – اندیشهمائوتسهدوناختالؾداشتماینحكاوست،چهاوبا
داشتنبنیشملهمازرویزیونیسمخروشفی،رویزیونیسمخوجهایوباالخرهسنتریسمبود ،نمیتوانستمواضعلاطعانمالبی
داشته باشد ،اما از جمله اختالفات ،اختالفات جیحون با سمن در در مورد تضاد ها،چگونگی برخورد روی مسئله حرکت از
موضعوحدتاضداد  ،مهمدانستنآنوکلیدیبودنشویابرعکسحرکتازموضعمبارزهاضدادوکلیدیدانستناینمسئله
سمندررویاصلاولتکیهمیکند،درحالیکهجیحونرویاصلدومتکیهمینماید .
جیحونبیچارهکهفکرمیکندرفیكسنتریستخودراماتکرد هواصولیتبجانبخودشمیباشدپوچبودنهمهادعایخود
را ثابتساخته.ردهمگونیتضاددرذاتخودردمبارزهتضاداستواینخودبهگفتهلنینبهردجوهردیالکتیکمیانجامد.
چراجیحونهمانصراحتجرلهشماره۷۲امالیسنتریستکهچهره والعیجیحونرابهنمایشگذاشته،ندارد؟کهمیگوید :
«مائوتسهدونلانونوحدتاضداد رااساسترینلانوندیالکتیکماتریالیستیمیداند...وحدتاضدادازنظرمائوتسه
دوناساسیترینلانوناست،نهلانونولانونوحدتومبارزهاضداد  ...مائوتسهدوندربرخوردبهلانونتضادازموضع
وحدتاضدادحرکتمیکندووحدتاضدادرااساسیترین...میداند.درحالیکهاستالینوسائرم-لهادربرخوردبهمسله
تضادبهمبارزهاضدادعطؾتوجهمینمایندوبناگفتهانگلسجوهردیالکتیکرامبارزهاضدادتشکیلمیدهد.بنامبارزه
اضدادرالانوناساسیماتریالیسمدیالکتیکمیداند...برخوردشاینستکهوحدتاضدادنسبیومولتیوگذرامیباشدو
مبارزهاضدادباعثرشد،تؽییروتکاملبالانمطاعپدیدههاوپیشرفتجهانوجامعهمیباشد.اگروحدتاضدادرااساسی
ترینلانونلبول نمائیمدرآنصورتبایدمبارزهاضدادجنبهنسبیداشتهباشدنهوحدتاضداد.ایننوعبرخوردبامارکسیسم
– لنینیسمبیگانهبودهودرنمطهممابلآنلراردارد.بااعتمادبههمینچندموردتوضیح،میتوانیمبگوئیمکهامال«نهراهگمی
ایدیولوژیکداردونهسیاسیونها میدواریمراهگمیتشکیالتیداشتهباشد»(صفحات۷۶و۷۳جرلهشماه .)۷۲
آیا جیحونمیتواندبااتحاداینموضع«اصولی»بهاندیشهمائوتسهدوندسترسیپیداکند؟وامابرخوردبسیارعامیانهجیحون
کهگویااومعتمدشدهکهدریک  فورماسیونالتصادیاجتماعیچندشیوهتولید میتواندوجودداشتهبادویادریکپدیدهمی
تواندچندتضاداساسیوجودداشته،ولیسمندرگوششچندانشنوانیست،نمیتواندممدجیحوندررسیدنبهاعتمادبهاندیشه
مائوتسهدونوالعگردد.حالا گرحتیادعایدیگرجیحونیعنیلای لشدناوبهتفاوتبیندیکتاتوریپرولتاریاودیکتاتوری
دموکراتیککارگردهمانکهآنرامسکوتگذاشته باآندستآوردهایدوگانهلبلیضمکنیمبارهمنمیتواندآنعصایچوبی
باشد که جیحون بوسیله آ ن خود را از آن منجالبی رویزیونیستی که زندگیش مدیوین آنست بیرون بکشدچه رسد به آنکه به
اصطالحمعتمدبه(م-ل -ا)شدهباشد .
فکرمیکنیمحاجتبهتوضیحنباشدکهجرلهشماره ۷۲باچهتالشمذبوحانهدستبهتحریؾمائوتسهدونودروالعیتامر،
مارکسیسم– لنینیسمزدهاند،ومائوتسهدونراانتمادمینمایدکهگویابرخالؾانگلسواستالینوحدتاضدادرابجایمبارزه
اضداد ،لانون اساسی دیالکتیک و یا اساسی ترین لانون دیالکتیک لرار داد است ولتی مائوتسه دون از وحدت اضداد بحیث
اساسیترینلانونویالانوناسیدیالکتیک بحثمیکند،نهتنهااینکهدرممابلمارکس،انگلس،لنین واستالینلرارنگرفته،
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بلکه بادرککاملاز آنهاوبرداشتها  ودررابطهبهلانوناساسیدیالکتیکمتکی.وحدت اضدادهمانمفهوممبارزه
ضدین(یکتمسیمدو)درهمگونیرامیرساندواینهرگزبهمفهومکلیدیویا اساسی  دانستندوندانستنوحدتبهتنهایویا
مبارزه به تنهایی نیست ،بلکه مفهوم آن اینست که دریک همگونی نسبی ،مولت و مشورط در مبارزه مطلك و در تبدیل با
یکدیگرلراردارندنهدرسازشومصالحهوتامینجاودانگیمتمابل،آنگونهکهامالیسنتریستازآنبرداشتدارد.مادرین
بارهالزمنمیدانیمبحثرابیشترعمكوگسترشدهیم،تنهاآنچهکهالزمبهیادآوریاستهماناموضعگیریبهاصطالح
اصولیجیحونکهدرآنصراحتضدمائوتسهدوناندیشهرااجبارا پنهاننمودهاستوولیدرماهیت امر همانموضع
گیریجرله۷۲میباشد.علتعدمصرا حتجیحونهمانامبارزهعلیهمائوتسهدونزیرپرچماندیشهمائوتسهدون(مائویسم)
میباشد .
وامااسلوبکهجیحونگذشتهانحرافیاشرابهاصطالحبهنمدمیکشدهرگزاسلوبمارکسیستینیست،بکلههماناسلوب
منحطبورژوازیاستکهاینکنمونه»رامتذکرمیشویم:
«مترلیخواندنبرنامههایدولتفعلینسبتبهبرنامههایاحزاباخوانی :
امالیسنتریستدرشمارهدومجرله...علتناکامیاحزاباخوانیرادرمبارزهعلیهدولتدستنشاندهازینلحاظنیزنشان
دادهباشدبههمینترتیبجرلهدرجوابدوستما..ازموضعانحرافیخودبهدفاعبرخاست.متاسفانهکههیچیکازمادر
آنمولعمتوجهایننکتهنشدیم(.سمندرخیلیکوشیدتامرامتماعدسازدکهبرنامهسوسیالامپریالیسمشورویوآنچهدولت
کابلنشخوارمیکندوالعاگامیبجلواست) ».
(جرلهامالیبخشمائوتسهدوناندیشهشمارهسومصفحه۷۳و )۷۰
«نفوددرن هادهایمربوطدولتمزدوروتخریبزیرکانهآن:رفمایامالی  بخشمائوتسهدوناندیشهعمیدهدارند،هرگونه
همکاریازشرکتدرتولیدخدماتبهاصطالحزیربیرقبمعنیحامیتوتمویتایندولتوتحکیممواضع(س -ا– ش)
بحسابمیرود.بنادرنظرارایهشدهدرشمارههفتمجرلهسالاولکهمندرتدویننشرفوقسهمبیشترداشتم(خاکهاینبخش
ممالهمتعلكبمنمیباشد)خودرابیشترممصرمیدانموبههیچصورتدرسددآنبرنمیآیمتانظراتؼلطوانحرافیخود
رابهاگرمگرتوجیهنمایم»(.همانجاصفحه )۷۳
درموردباال کهبهاصطالحبرخوردانتمادیباگذشتهاش،همانگونهکهگفتیمهیچوجهمشترکیبااسلوبمارکسیستیندارد
با برهنه گی خاص خویش تبارز داده است .اسلوب  مارکسیستی  ویا نمد مارکسیستی برخورد جدی ،عمیك و همه جانبه با
مواضعاستکهبهنمدکشیدهمیشود.اینبرخوردبای دازدیدگاهدیالکتیکماتریالیستیصورتگیردوبهآنبرخوردتحلیلی
شود.عواملانحراؾازنظرایدیولوژیک–سیاسیمشخصوبرآن  بمثابهدیدگاهایانحرافیودرتمابلبامارکسیسم -لنینیسم
اندیشهمائوتسهدونتصفیهحساب وبرشلاطعصوردتگیردودرعوضطرحجدیدکهمبتنیبروالعیتهایعینیوبیانگر
مواضعدیالکتیکیباشدلرارگیرد،نهاینکهچونبورژوازیهمهچیزبهآریآریونهنهخالصهنماید .
جیحوندرمولداول....:هیچیکماهدرآنموالعمتوجهایننکتهنشدیم !!!بلیجیجونمتوجهنشده،امابا چهچیز
متوجهنشده،بامترلیخواندن(س–ا– روس)وبرنامههایمترلیانعلیهفیودالیسم.چراجیحوننمیخواهدبگویدکهاین
مواضعشانیعنیمترلیخواندنبرنامههایسوسیالامپریالیستیناشی ازمواضعرویزیونیسمخروشفیبودهوبرآناعتماد
بودندکهبارشدواستحکامبخشسکتوردولتیوتامینحاکمیتآ نجامعهرادموکراتیزهمینمایدوراهمبارزهپارلمانتاریستی
تمویتمیگرددکهبهتثبیتحمانیتمبارزهمسالمتآمیزخروشفیمیانجامد.اماجیحوننمیتواندچنینشهامتوصراحت
داشتهباشد.چهاودرمولعیتبدی ،ازیکطرؾبهظاهردرمخالفتبامواضعوسوسیالامپریالیسملرارگرفتهوازطرؾ
دیگرباانهداموورشکستگیافتضاحآمیزاردوگاهسوسیالامپریالیستیورویزیونیسمخروشفیسنگرراازدستدادهاست.بنا
بجزپناهبردنبهیاوهگویچیزیدیگردرچانتهندارد.آیااینیاوهگویینیستکهمدعیانمارکسیسم-لنینیسم(امال)هیچکدام
شان ندانندکهچهمیگویند،درحالیکهخودمیدانندکهچهمیگویند.جیحوندرادامهیاوهگوییاشبازهمیاوهگوییمیکند(:
سمندرخیلیکوشیدتامرامتماعدسازدکهبرنامههایسوسیالامپریالیسمشورویو آنچهدولتکابلنشخوار میکندوالعا
گامیبجلواست)...بلیسمندر  نتوانستهجیحونرالانعبسازدوپسضرورتبهآننیستدرینرابطهحرفیهمکهچرالانع
نشدهبگوید.بلی!بورژوازیوظیفهاشنهتنهاآریآریونهنهگفتناستمکلفیتومسولیتآنرانداردکهبهکنهمطلب
توجه کند و  آنرا به ارزیابی بگیرد .ببنیم جیحون در مورد دوم یعن ی برخورد به یکی از وظایؾ مهم و خطیر انمالبیون
مارکسیست  -لنینیست چه نموده و شکلکی از خود بجا می گذارد .جیحون فعالیت نفوذی انمالبیون مارکسیست – لنینیست در
دروندستگاهدولتمزدورراکهوظیفهوالعامهموخطیراستت اسرحدابتذالپائینمیآورد.مادرمورداینکهتعینچنین
وظائؾ(فعالیتنفوذی)وتعیناسلوبوروشهاوانتخابافراددرینرابطهکهتنهاوظیفهحزبکمونیستاستبیشتربحث
نمیکنیمودرینموردتولعازامالبخصوصجیحوننداریمونداشتیمکهبااینوظیفهمهموخطیربرخوردانمالبیداشتهمی
بود.آنچهموردبحثمااستهمانبخوردسفیهانه  جیحوندرینمورداست.جیحونمیگوید،هرگونههمکاریازشرکتدر

تولید گرفته تاخدمتبه اصطالحزیربیرق بمعنیحمایتوتمویتایندولت و تحکیممواضع(س – ا – ش) بحسابمی
رود؟!!جیحونیکیازوظائؾبسیاربسیارمهموخطیریحزبکمونیست(فعالیت نفوذی)راتاسرحدهمکاریهمهجانبهبا
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دولتوسوسیالامپریالیسمپائینمیآوردواینکارنفوذیراکهازدیگیاهجیحونموجبتحکیمدولتوسوسیالامپریالیسم
میگردد،یکللمردمیکند.جیحونادامهمیدهد:مندرتدویننظرفوقسهمبیشتریداشتم(خاکهاینبخشممالهمتعلكبه
من می باشد).خود را بیشتر ممصر میدانم و به هیچ صورت  در سدد آن بر نمی آیم تا نظرات ؼلط و انحرافی خود را به
اگرومگرتوجهنمایم .
بلی!جیحونبهانحراؾونظراتؼلطخویشمعترؾاست؟!!!ولیاودرپیآننیستکهعاملایدیولوژیک–سیاسیانحراؾ
و نظرات ؼلط خویش را در یابد او هنوز توافك رو حی با اتخاذ مواضع انتمادی و انمالبی ندارد ،زیرا هنوز نمی تواند از
رویزیونیسمببرد،لذارا هسهلتروآسانتریرااتخاذمیکندوبهاصطالحنمیخواهدمواضعخودرابهاگرمگرتوجیه
نماید .
جیحوندرموردبرخوردیبهاصطالحانتمادی باگذشتهاشدرامالیسنتریستنهتنهااینکهنتوانستهپیشینهخودرا
بهانتمادبگیرد،بلکهصراحتطرحتسلیمطلبانهامالزیرنامبهاصطالحکارنفوذیرابیانکردهوکارنفوذیکمونیستیرا
دردستگاهدولتبهمنظورخدمتبهاهداؾانمالبیکهیکوظیفهلنینیستیمیباشدتاسرحدهمکاریبادولتپائینآورده،رد
میکند.بنااعتمادمابرایناستکهطرح(نفوذدرنهادهایمربوطبهدولتمزدوروتخریبزیرکانهآن)امالکهخاکهاش
راجیحونتدویننموده،یکطرحتسلیمطلبانهوهمکاریبادولتمزدوروسوسیالامپریالیسممیباشد .
دیدگاه جیحوندرموردمائوتسهدونواتخاذموضعفریبندهدرمورداندیشهمائوتسهدونراچنینمیخوانیم :
« اینبدتریناپورتونیستهاباجمالتیبهظاهرفریبندهعلیهچینوآلبانیمواضعآنهارابابرخوردمتافیزیکیموردانتمادلرار
دادهوباتکیهبیشازحدرویاشتباهاتوان حرافاتمائوتسهدونوپرداسدادنهایرویزیونیستیخدمتفناناپذیرآنرانادیده
میگیرد».تکیهازماست(جرلهشمارهدومبخشامالیمائوتسهدوناندیشهصفحه .)۷۷
جیحونکهسنتریستهارادررابطهباموضعگیریشاندرموردمائوتسهدونبدتریناپورتونیستهامیخواند،مواضع
بدترازآنهارادرموردمائوتسهدوناتخاذمینماید .
جیحونازیکطرؾ ادعاداردکهاندیشهمائوتسهدونیکمرحلهتکاملیمارکسیسم – لنینیسماست.ولی ازطرؾدیگر
معتمداستکهمائوتسهدوننهاتنهااشتباهاتدارد،بلکهمرتکبانحرافاتنیز  گردیدهاینستآنمواضعفریبندهجیحونکهاز
کراهتوخصومتخاصعلیهمائوتسهدونناشیمیگ ردد،کهدرعینتمدیسازآنازمنحرؾخواندناوباکینداردومیگوید
مائوتسهدونانحرافاتداشت،ولیخدماتاومارکسیسم  ۴لنینیسمراتکاملداد!!ازجیحونمیپرسیمکهبااینکشؾچگونه
دستیافتوچرالبازلببازنمیکندواینانحراؾراانگشتنمیگذارد؟ 
جیحونوظیفهاشسنگپرتابکردندرتاریکیاستولیسختدراشتباهاستکهفکرمیکندمیتواندخودرادر همان
تاریکیازانظارپنهاننماید.منحرؾخواندنمائوتسهدونناشیازهمانخصومتو  کینهتوزیرویزیونیسمخروشفیوبعد
دگمارویزیونیسمخوجهنشئتمیکندکهباادعایاعتمادبهاندیشهمائوتسهدوننمیشود.آنراپوشاند.واینکیکنمونهدیگر

ازخصومتوکینهتوزیجیحونعلیه(م -ل–ا)راتذکرمیدهیم :
« ...زیرااینگونهگروههانتوانستهبهضرو رتدفاعازاندیشهمائوتسهدونپیبرند.آنهابجایدفاعازاندیشه
مائووباتکیهرویاینانحرافاتوخطاهایحزبکمونیستچینومائوتسهدونوحتیارایهبرخیاتهامات(.»...جرله
شمارهدومصفحه)۰تاکیدازماست 
ما به بحث خود روی مورد هسته  ...و امالی بخش مائوتسه د ون اندیشه که نیروی اساسی و عمده مجمع بعدی ( سازمان
کمونیستها)...میباشد باتذکرمواضعسازمانپیکارکهدرنامهتاریخی ۹۴ – ۷۴ -۷۰بهاطالع سازمانکمونیستهای
انمالبی...رسانیدهشدهاستبسندهمیکنیم .
بهسازمانکمونیستهایانمالبیافؽانستان 
رفما! 
ازهمان مولعکههستهانمالبیکمونیستهایافؽانستاناعالمموجودیتنمود(باآنکهدرموارد،نماطنظرانحرافیونارسایی
هاهمراهبود)منحیثسرآؼازمرحلهبرششماازرویزیونیسمواپورتونیسمازجانبمااستمبالگردید ...
رفما! 
سند ادؼام تشکیالتی هسته  ...با امالی بخش « مائوتسه دون اندیشه» یعنی اعالم مواضع سازمان کمونیست های انمالبی
افؽانستان بدست مار رسید ،که بدون شک با این وحدت فکری و ادؼام تشکیالتی به معیارهای اصول لنینیستی در وحدت
کمونیستیلطعاکمبهادادهشدهاست،کهاینخودنهگامیبهجلو،بلکهگامیاستبهعمب،سندمذکورنسبتبهنسبتفمر
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بینشماتریالیستیودیالکتیکینتوانستهاستکهوالعیتهاراآنگوهکههستبیاننماید،بلکهجلوهگاهوارونهازوالعیتها
است.البتهبهاستثنایمواردیکهازدیگرمراجعبهعاریتگرفتهشدهاند .
سنداعالممواض عسازمانکمونیستهایانمالبیافؽانستان،نهتنهااینکهدرموردخطایدیولوژیک–سیاسیوتاریخمبارزاتی
سازمانپیکاربراینجاتافؽانستاتبرخوردؼیراصولیؼیرمارکسیستی-نمودهاستبلکهازیکوالعیتکامالمبرهنکه
همانانمباحثاتومذاکراتایدیولوژیک-سیاسیبی نسازمانپیکار...وهسته...بهمنظوروحدتجنبشکمونیستیکشورمی
باشد،عامدانهانکاربهعملآمدهاست.ودرنامهاخیرتانچگونگیوالعیتاینروابطومذاکراتمسخووارونهگردیدهاست .
ما از همان ابتدا عمیده داشتیم که با پیشبرد مبارزه فعال ایدیولوژیک – سیاسی ،چه با نیروهای مشمول در کمیته
انسجامووحدتوچهبانیروهایمعتمدبه(م–ل– ا)بخاطرایجادحزبکمونیست،بایدازجملهاهداؾعمدهواساسکمیته
انسجامووحدتباشد.کهعدمتوجهبهایناصلازطرؾشما،موجبمشکالتچندجانبهباعمكبخشیدنانحرافاتودامن
زدنبهاختالفاتبیشتردرجنبشکمونیستیکشورگردیدهاست .
 ازینکهمادرمولعشنتوانستیم،بجواباعالممواضع،سازمانکمونیستهایانمالبیبپردازیمکوتاهیخودرادر
برابرجنیشکمونیستیکشورجنبشانمالبیانترناسیونالیستیپذیرامیباشیم .
امامسولیتجوابگویشمارابهانحرافاتایدیولوژیک-سیاسیگذشتهامال(بخشمائوتسهدوناندیشه)ونیزمسامحهکاریدر
پذیرشعضویتبخشمنشعب«رهایی» بهسازمانکمونیستها...بدوندرنظرگرفتنمعیارکمونیستیوعدمنظرسندیکه
مبینبرخوردانمالبیواصولیشمابهگذشتهوپروسهمبارزاتیایدیولوژیک–سیاسیبهآنهاباشد،شمارادرمولعیتنازل
تریلراردادهاست،کهاینامرمستلزمبرخوردلاطعوهمهجانبهنهتنهاازطرؾمابلکهازجانبهمهجنبشکمونیستی
کشور،معتمدبه(م–ل–ا)»میباشد .
بابرشمردنمواردفوقوتوضیحچگونگیعملکردهایشماولعینگذاشتنبهمبارزاتایدیولوژیک -سیاسیو
معیارهایکمونیستیبخاطروحدتجنبش،نهتنهاضرباتیراازینناحیهمتوجهجنبشکمونیستیکشورنمودهاستبلکهجنبش
رابهمعضالتبیشتریمواجهساختهاست.بنابرینپذیرشعضویتشمادر(جاا)بایستلطعاموردسواللرارگیرد.لذا
شرکتدرچنینمحافلباوجودمعضالتفوقنمی وتواندمثمریتدرجهتحلاختالفاتووحدتجنبشکمونیستیکشورداشته
باشد .
باایمانرزمندهبراهماپیروزمیشویم 
«سازمانپیکاربراینجاتافؽانستان» 
گفتیمکهسازمانکمونیستهایافؽانستانحاصلجمع هستهانمالبی ...امالیبخشمائوتسهدوناندیشهوبخشمنشعب از
سازمانرویزیونیستیرهاییمیب اشد.اینکهبخشمنشعبسازمانرهاییچگونهبهسازمانکمونیستها...راهمییابدواین
راهیابیمتکیبرچهمعیارهایایدیولوژیک–  سیاسیبودهویااینکهچگونهایننیروسازمانراترکمیگویدویاازآن
اخراج می گردند( با آنکه از مسئول این بخش دعوت به پذیرش بزرگترین مسئولیت  ،لبول مسئولیت تامین روابط سازمان
کمونیست ها  ...با( جاا) و فعالیت ایدیدلوژیک – سیاسی و تشکیالتی درین زمینه بعمل می آید و او را منحیث نماینده خود
توظیؾمینماید)ازطرؾسازمانکمونیستها...کامالمسکوتگذاشتهمیشود،کهمادرینموردالزمنمیدانیمبحثبیشتر
نمائیملذاسازمانکمونیستها...رادرپروسهبعدیاشبازهمبطورمختصربهبحثگرفتهتادریابیمکهباچنین بنیشو
اسلوبیوالعیتهاراارزیابیوحمائكرامنعکسمیسازند.سازمانکمونیستها...میگوید :
«...باازمیانبردنسوسیالیزمدرچین،آنکشو ررابهیککشورسرمایهداریوابستهبهامپریالیسمجهانیبدلنمودند» 
(اعالممواضعسازمانصفحه )۳۸
آیاولعاچینرویزیونیستاز ابرلدرتشدنابامی ورزد؟کهنهخیر !رویزیونیستهایچینمدتهالبلاینکهسنگرهای
پرولتاریارادرکشورسوسیالیستیچینهمهجانبهتصر ؾنمایندآرزویابرلدرتشدنرادرمؽزهایکثیؾوگندیدهشان
پرورشمیدادندواینکهمائوتسهدونبهشدتعلیهایندارودستهرویزیونیستهاسنگرمبارزهپرولتاریارااستحکاممی
بخشیدوبهتاکیدبیشتراعالممیداشتکهچینهرگزابرلدرتنخواهدشد،اینبدانمفهومنبودهکهچینیتوامندیابرلدرت
شدنرانداشته،بلکههمانااستحکامدیکتاتوریپرولتاریا،تداومانمالبتحتدیکتاتوریپرولتاریاعاملبازدارندهازابرلدرت
شدنچینبودهاست.لذااینادعایمضحکیسازمانکمونیستهای...کهچینبهیککشورسرمایهداریوابستهبهامپریالیسم
جهانیبدل  گردیدهبهجزللبوالعیتوپوشاندنچهرهوالعیرویزیونیسمدنسیاوپنگیچیزیدیگرینمیباشد.چینبطرؾ
ابرلدرتشدنمیرودکهتمامسیاستهایاوتابهامروزبیانگراینوالعیتاست .
رفیكگنزالوگفت «:چینمثلیکابرلدرتعملمیکند.طریكسیاسیک هآنهادرپیشگرفتهاندطریكتبانیومبارزهبا
لدرتهاوابرلدرتهااست.آنهارویایابرلدرتشدندرلرنآتیرادرسردارند.رویایآنهاایناست» .
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(جهانیبرایفتحمصاحبهباصدرگونزالوصفحه )۷۲
«  ...با انحالل کمنترن زمینه از هم پاشی جنبش متحد پرولتاریا فر اهم میگردد .متاسفانه بعد از افشای ماهیتخیانکارانه و
رویزیونیستیخروشؾوشرکا،بازاینکمبودبهلوتخودبالیمیماندواحزابیکهعلیهرویزیونیسمخروشؾودنبالهروان
آنموضعدارندمثلحزبکمونیستچینوحزبکارآلبانینمیتواندبهاینکهکمبودجداً توجهودرراهرفعآنمبارزه
نمایند»(.اعالممواضع...صفحه)۳۷تکیهازماست .
لبلازینکهرویامیالپنهانیسازمانکمونیستها...درمورداینادعایتحریؾآمیزشانکهگویا«حزبکمونیستچیننمی
تواندبهاینکمبودجداًتوجهودرراهرفعآنمبارزهنماید»مکثنمائیمالزممیآیدمواضعجاارادرزمینهمتذکرشویم :
« از طریك این پولویمیک ها مائو و حزب کمونیست چین توجه زیادی به تکامل احزاب مارکسیست – لنینیست در ممابله با
رویزیونیستهانمودولیاشکالوراهایالزمبرایتکاملوحدتبینالمللیکمونیستهانیافتند،علیالرؼمخدمتشاندرراه
وحدتسیاسیوایدیولوژیک،اینمسئلهدرکوششبرایبوجودآوردنوحدتتشکیالتیدرممیاسجهانیمنعکسنشد...انمالب
فرهنگیبمثابهبخشازمبارزهبینالمللیپرولتاریابهپیشبردهشدوزمینه تمرینیدرانترناسیونالیسمپرولتریبودکهنهتنها
در حمایت کردن از مبار زات انمالبی در سراسر جهان ،بلکه توسط فدا کاری های مردمچین در پیش برد اینحمایتخود
رانشانداد» .
(بیانیهجاااولمی۷۹۸۰صفحات۷۶و )۷۳
بالراردادنمواضعجاا،درزمینهدستآوردهایمبارزاتیحزبکمونیستچینبارهبریداهیانهصدرمائوتسهدون
کهبیانگرکاملعزی متازانترناسیونالیسمپرولتریاست،ودرممابلمواضعسازمانکمونیستها...یکتفاوتوتخالؾ
عمیكکیفیدیدهمیشود .
انمالبیون والعی یعنی آنانیکه اعتماد راسخ به( م – ل –  ا) دارند و آنرا بمثابه علم مبارزه طبماتی مشعل را خود
میسازندمسئولیتورسالتشانوالعاًخطیروبزرگاستوآنهابایدوالعالضاوتکنندگانخوبیباشندودرلضاوتخودآن
اس لوبیرابکاربرندکهآنانرابادرکوشناختهمهجانبهپدیدههاکمکنمایدوکمتردرتحلیلهاوارزیابیهایخویشبه
اشتباهبروند.بهمنظوررهیدنهرچهبیشترآاشتباهاتوارائهتحلی لهاوارزیابیهایسطحیهمانابکاربرددلیكدیالکتیک
ماتریالیستیاست .
جااباآنکهدرزمینهبررسیازگذشتهجنبشکمونیستیجهانی،بخصوصانترناسیونالیسمپرولتریوچگونگیایجاد
تشکیل انترناسیونال ابهاماتی را بجا گذاشته ولی تحلیل و ارزیابی در کل یک تحلیل و ارزیابی مارکسیستی است و بخوبی
توانستهرسالتخودرادرکنمایدوبابنیشدیالکتیکی،گذشتهرابهتحلیلوارزیابیگرفتهودستآوردهایدرجهتپیشروی
واستحکامجنبشکمونیستیداشتهاست.امانمطهکهماآنرابرخوردابهامآمیزمیدانمهمانا(...ولیاشکالوراههایالزم
ب رای تکامل وحدت بین المللی کمونیستها را نیافتند ...این مسئله در کوشش برای بوجود آوردن وحدت تشکیالتی در ممیاس
جهانیمنعکسنشد)؟میباشد .
مامعتمدهستیمکهمارکسیستهاتوانآنرادارندکهخودراازابهامبیرونکنندولیاینبدانمفهومنیستکهماهر
آنچهکههنوزدسترسیکاملبهآننداریممدللبسازیم.مااعتمادداریمکهمارکسیستهاتاآنجائیکهمیدانندبایدمواضعشان
روشنورکوراستباشد،ولیدرا نجائیکهازفهمشخارجاست،بهعدمفهمودرکخودصریحامعترؾباشند.لذااز
نظرماجاا اینرسالتخویشرابایدبوجهاحسن  انجامدهد.یعنیاینکهباآنعواملوموانعکهاینممکنراناممکنساخته
بودتوضیحمیکردویا اگرهمبهنتائجنهائي نرسیدهبود،میبایستمسئ ولیت آنرامیگرفت،تاجای برای برداشتهاینا
درستونادلیكبدستچونسازمانکمونیستهایافؽانستانبالیگذاشتهنمیشد .
 سازمنکمونیستهایافؽانستانبااستفادهازینابهام(جاا)تاسرحدتحریؾهمهجانبهدستآوردهایحزبکمونیست
چیناندیشهمائوتسهدونبیش  میرود.اگرماادعایؼیراصولیسازمانکمونیستهارامبنیبراینکه(،حزبکمونیستچین
نمیتواندبهکمبودجداتوجهودرراهرفعآنمبارزهنماید)بحیث یکوالعیتلبولکنیمبایدبه تمامدستآوردهایحزب
کمونیستچینکهبازعامتورهبریرفیكمائوتسهدونکامالگروه خوردهوتماممارکسیست.لنینیستهایصدیكایندست
آوردها رامنحیث مرحله تکاملی( م –  ل) میدانند خدشه جدی وارد نمود .چه اگر حزبکمونیستچین و در راس آن رفیك
مائوتسهدوننتوانستهباشدبوظیفهانترناسیونالیستیدررابطهبهایجادانترناسیونالپرولتریتوجهجدیومبارزهدرراهرسیدن
بهاینهدؾبزرگنهنمودهباشد،چگونهمیتوانخدماتاورامنحیثمرحلهتکاملیبزیرسوالنبرد.لذامیبینیمکهسازمان
کمونیستهابجایتائیدولبولایندست آوردبزرگ،درجهتتحریؾ آنلرارمیگیرد.بازهمسازمانکمونیستها...و
برداشتهایآن :
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«  دروالعبرپایههمینانحرافات ایدیولوژیکسیاسیاستکهدستههایازدرونرژیمبرمبنایسازش
هایمستملازرهبریدولتمزدوربانیروهایوابستهبهامپریالیسمؼرب،طرحکودتاهایمشترکبهآنمیریزند»(.اعالم
مواضعسازمان...صفحه .)۹۳
سازمانکمونیستهابرحسبعا دتبیشتردرظواهرواشکلفریبندهپدیدههایدرتمالاستوهیچگونه
میلورؼبتریبهرفتندرعمكپدیدههاشناختهمهجانبهازآنوباالخرهافشایماهیتومضمونآنندارد .
سازمانکمونیستها...بااینبرداشتکامالسطحیهمهآن پالنهایتوطئهگرانهسوسیالامپریالیسمرا
نادیدهمیگیرد.سازمانکمونیستها..بنابرسطحینگریاشنمیتواندنمشههایسوسیالامپریالیسمروسرادریابد،کهبه
اینترتیبنهتنهااینکهخودشدریکموضعانحرافیلرارمیگیرد،بلکهذهنیتعامهرانیزمؽشوشمینماید،مبنیبراینکه
عمال سوسیال امپریالیسم ب طور مستمل یعنی با برش از مواضع لبلی بمثابه عاملین و نوکران زرخرید سوسیال امپریالیسم با
نیروهایوابستهبهامپریالیسمؼربدرسازشوهمدستیلرارمیگیرند.همانگونهکهگلبدین،ایننمایندهجنایتکارفیودالیسمو
امپریالیسممدعیمیشوندکهگویاعاملینسوسیالامپری الیسمبهاوواسالمپناهآوردهاندوآنهاحكدارندازفیضاسالمو
عطوفتآنبرخوردارباشند .
والعیت اینست که این کودتا ها از جمله کودتای تنی  -گلبدین نه سازش مستمل دسته های از درونٰرژیم و حزب
اسالمیبوده،بلکهنمشهآندرمسکوطرحریزیوبوسیلهنیروهایتوظیؾشده(سازماننظامیسیاسیبنامشفاکهمتشکلاز
برجستهترینافراد( ۴ک– ج–  ب)اعضایباندوطنفروشخلكونمایندگانبرجستهحزباسالمیجنایتکاربود)عملی
گردید .
بازهمبهادامهبرداشتهایانحرافیسازمانکمونیستهای«،...طؽیانملیشههایلدرتمندشمالعلیهرژیم
نجیبنمشعمده درنابودیاینرژیمایفانمود.اینطؽیاندرابتداموردحمایتوپشتیبانیتمامیتنظیمهایجهادیمستمردر
پشاوروتهرانمنجملهحزباسالمیحکمتیارلرارگرفت...ازبکستانکهترکیهازآنحمایتمینمایددروالعدرپشتسر
رشیددوستملرارداردو بصور تؼیرمستمیمربانیومسعودرا پشتیبانیمینماید.ازبکستاننه تنهارشیددوستمو ازین
طریكربانیومسعودبهانحایمختلؾمددمیرساندبلکهعلیهاخوانیگریافراطیگلبدینوهمچنانعلیهتالشهایوی
برایاحیایشونیسمپشتونتبلیؽاتمداومیرانیزپیشرمیبرد»(.شعل هجاویدارگانمرکزیحزبکمونیستافؽانستانشماره۲
،صفحه .)۷۴–۰
 تصوریکهحزبکمونیستارایهمیکنداورادرهمانبیراههکهدرمرحلهسازمانیخودپیمودهاست
لرارمیدهد.حزبکمونیستطؽیانملیشههاراعاملعمدهنابودیرژیمنجیببحسابمیآورد،وهرگزدرپیآننیستکه
نمشتعیینکنندهسوسیالامپریالیسمشکستخوردهوبعدامپریالیسمروسدررابطهبابرنامهریزیوتعینوظائؾعمالشانرا
ازجملهملیشه«طؽیانگر»«لدرمند» شمالرادرکنماید،کهآیااینبگفتهمردمماوالعا«جنبیدنگوسالهبهدورمیخ»نمی
باشد؟اماحزبکم ونیست از آنهم پیشترمیرودومیگوید،ازبکستانکه ترکیهازآنحمایتمی نمایددروالعپشتسر
دوستملراردارد.اینبرداشتحزبکمونیستچهمهفومیمی تواندداشتهباشد بجزمستملخواندن ازبکستانازامپریالیسم
روسوداشتنپشتیبانیکشورترکیهوبهحمایتبرخاستناز دوستم،تاکیدیهرچهبیشتربرطؽیانگریمستمالنهنیروهایبه
اصطالحممتدرشمال(مستملازامپریالسیمروس)نمیتواندمفهومیدیگریراارائهنماید.آیاکمونیستهامیتوانندازبکستان
راکشورخارجازللمروامپریالیسمروستلمینمایندواینکشورراباحمایتدولتترکیهدرللمروامپریالیسمؼربلراردهد.
درحالیکهحمایكخالقآنراگواهیمیدهد.وامااینکهحزبکمونیستحمایتازبکستانراازدوستمومسعودوربانیدلیل
پیشگیریازاخوانیتافراطیگلبدینواحیایشونیسمپشتونمیداندازمنطكاستواربرخوردارنیستوضعؾاینمنطكرا
والعیتهایعینیکامالبهاثباتمی رساندکهامروزهمانکشورازبکستاندرجهتحمایتازدوستگلبدینلراردارد .
درمورددوستموملیشهها«طؽیانگر» آنبمثابهنیروهایاساسیامپریالیسمروسکهدیگرنهبنامملیشهدوستم
بلکهزیرنامجنبشملیاسالمیافؽانستانفعالی تدارد،یکتشکیلسیاسینظامیروسبودهکهکثیؾترینچهرههایباند
وطنفروش«پرچم» چونکارملخائینفریدمزدکومحمودبریالیو...دررهبریآنلرارداردضرورتبهبحثبیشتر
نیست .
سازمانکمونیستها...ونمایندگانبورژوازیملی :
«نمایندگانسیاسیبورژوازیملی  افؽانستانبهعلتچندملیتیبودنکشوراکثرابهشکلگروپهایسیاسیملت
هایخاصیتبارزیافتهاندمثلحزبسوسیالدموکراتیکافؽانستان(افؽانملت)سازمانمجاهدینمستضعفینافؽانستان،گروه
توحیدلیاممستضعفینافؽانستان،اتحادهاوشوراهایلومیومنطمویوجبهاتلومیمستمل،آنبخشیازیننیروکهمتعلكبه
ملیتهایتحتستمدرکشوراندمواضعشاننسبتبهانمالبمساعدترازبخشی استکهمتعلكملیتپشتونمیباشد،چه
نیروهای متعلك به بخش اخیر به درجات مختلؾ شوونیسم ملت حاکم را باخود حمل می نمایند» ( .اعالم مواضع سازمان
کمونیستهاصفحه )۹۸
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سازمانکمونیستها....باتمامآنتالشیکهبهمنظورردیابینمایندگانسیاسیبورژوازیملینموده،نتوانسته
استازبه بیراههرفتنخودجلوگیریکند.تشخیصنمایندگانسیاسیطبماتاجتماعیومستدلساختنمولعیتآنهافمطبا
برخوردطبماتیبرمبنایاصولم اتریالیسمتاریخیامکانپذیراستوازینطریكاستکهمیتوانسیاستهاطبماتمختلؾ
اجتماعیراازهمدیگرتشخیصوتفکیکنمود.سیاستبورژوازیملیبایدحامیونمایندهمنافعالتصادیبورژوازیملی
باشد.بورژوازیملیکشورماکهاگرازیکطرؾپرولتاریارااستثمارمیکندوباآندرتضاداستازطرؾدیگرمورد
ستمواستثمارامپریالیستیوفیودالیلراردارد،لذاسیاستآندرجهتحفظمنافعشانازهمیندوخصیصهبرخورداراست.
بناسیاستبورژوازیملیبهمنظوررهیدنازستمواستثمارامپریالیستی  ووفیودالیسیاستضدامپریالیستیوضدفیودالی
بودهوباداشتناینمشخصهجایگاهشدرانمالببورژوادموکراتیکنوینبمثابهطبمهضدامپریالیستیوضدفیودالیمشخص
میگردد .
بااتکابهآنچهکهدرموردسیاستبورژوازیملییعنیداشتنمواضعضدامپریالیستیوضدفیودالیتذکررفت،
حزبسوسیالدموکراتیک(افؽان ملت)کهسازمانکمونیستها....ازآنبحیثنمایندهبورژوازیملیصحبتمیکندازآؼاز
فعالیتبخصوصبعدازانشعاب(سازمانملت)ازآنهرگزازچنینمواضعسیاسیبرخوردارنبوده.حزبسوسیالدموکرات
(افؽانملت)برخالؾمواضعبورژوازیملیازمنافعکمپرادرویسموشوون یسمعظمتطلبانهطبماتحاکمهملیتپشتونبه
حمایتبرخاستهاس ت.خصومتوکینهتوزیحزبسوسیالدموکراتیکعلیهکمونیسمعلمی وپرولتارایکمترازخصومتو
کینهتوزیاحزابارتجاعیفیودالینیست،لرائنوشوا هدؼیرلابلانکاردرزمنیههمکاریبسیارنزدیکیباحزباسالمی
گلبدیندلیلیبرداشتنمواضعمشترکفیودالیکمپرداوریوشوونیستیاست.بنابراینلبولحزبسوسیالدموکراتیکرابحیث
نمایندهسیاسیبورژوازیملیبرداشتاستؼیرماتریالیستیوانحرافی .
درمورد اتحاد ها و شوراهای لومی و منطموی و جبهات لومی مستمل ،سازمان کمونیست ها  ...بدون هیچگونه
پرداختبهشناساییمواضعسیاسیاتحادیهها،شوراهاوجبهاتلومیمستمل،آنهارادربستدرجایگاهنمایندگانسیاسی
بورژوازیملیلرارمیدهد.درحالیکهاگرسازمانکمونیستها....ممداریزحمتبخودمیدادودرموردمواضعسیاسیاین
نیروه ایدررابطهبهساختارجامعهبرخالؾاسلوبوروشهایانحرافیساماییدرنگمیکردوآنرابهارزیابیمیگرفت
شایدبهدریافتهایخالؾمواضعامروزیشمیرسید.مابدوناینکهرویبرداشتارائهشدهمکثکنیمکهتاچهحدوالعیت
راانعکاسداده،رویمواضعسیاسیاینتشکیالت  برداشتهایکهماازآنداریممتذکرمیشویم.اگربهوالعیتهایجامعه
خودتوجه  کنیموجودپدیدههایاجتماعیچوناتحادیههایلومی،شوراهاوج رگههایمحلیبیشترازسرشتجامعهفیودالی
کشورناشیمیشود،کهحتیاکثرادرتمابلباسیاستهایاجراییدولتهایمرکزیلرارداشتندودرموردحلوفصل
معضالتحمولیوجنائیتصامیماتخادوفیصلههایرادرجهتحلوفصللضایاومعضالتمحلیومنطولیمینمودندو
اماجانبدیگراینمسئلهکهمربوطمیش ودبهپیمانههایسازمانکمونیستها....رامنحیثانعکاسوالعیتلبولنمائیمبایدبه
رشدب ورژوازیملیبهپیمانهوسیعاذعانداشتهباشیمیعنیاینکهبورژوازیملیساحهوسیعتریدادوستدرادرجامعهاز
خود ساخته باشد .و برمنبای این فعالیت وسیع نمانیدگان سیاسی اش در چوکات تشکیالت به اصطالح اتحادیه ها ،شوراها و
جبهاتلومیمستملبهموفمیترهبریتسیاسی رسیدهباشد،درحالیکهداشتنیکچنینمولعیتیبرایبورژوازیملیضعیؾو
ناتوانکشورماکهزیرضرباتخوردکنندهسرمایهامپریالیستیوفیودالیسملرارداردممکنومیسرنیست .
 وامابرداشتسازمانکمونیستها....راجعبهسازمانمجاهدینمستضعفینافؽانستان،والعیتهایعینیپاسخالزم
بهردآنکههماناهمآؼوشیاینبهاصطالحنمایندگانبورژوازیملیباحزبوحدتاسالمیایننمایندگانفرتوتفیودالیسمو
امپریالیسمدادهاستالزمنمیبینیمبیشترازیندرموردآنچیزیبگوئیم .
سازمانکمونیستها...دربارهتضادهایوتعینتضاد :
« نیمه فیودالیسم زائیده امپریالیسم و بورژوازی کمپرادور مولود آن بوده و وابستگی آن ها درحالت وضعیت ملی
افؽانستانآنچنانشدیدوملموساستکهتصورنمیرودبدونحمایتفعالسوسیالامپریالیستهاوامپریالیستهابتوانندبه
حمایتشانادامهدهند،بنامیتوا نگفتکهتضادملیباسوسیالامپریالیستوامپریالیستهاتضادعمدهدرجامعهمابودهو
مبارزهعلیهفیوالیسموبورژوازیکمپرادوربهمحورانیتضادپیشمیرود»(اعالممواضعسازمانکمونیستها...صفحه
 )۷۷۲
رفیكمائوتسهدونگفت :
« درپروسهمرکبتکاملیکپدیدهتض ادهایبسیاریموجوداندکهیکیازآنهاحتماتضادعمدهاست،موجودیتو
رشداینتضادعمدهتعینکنندهموجودیتورشدسائرتضادهااستویابرآنهاتاثیرمیگذارد...درکشورهانیمهمستعمرهمانند
چینرابطهبینتضادعمدهوتضادؼیرعمدهتصویربؽرنجیبدستمیدهد .
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مو لعیکهامپریالیسمعلیهچنینکشوریبهجنگتجاوزکارانهدستمیزند...تضادبینامپریالیسمواینکشوربهتضادعمده
بدلمیشودوتمامتضادهای  موجوددرمیانطبماتمختلؾکشور (منجملهتضادعمدهیعنیتضادبیننظامفیودالیوتوده
هایعظیممردم)مولتابهردیؾدوممیرودوجنبهتبعیبخودمیگیرد .
....ولیدرحالتدیگرتضادهاجایخودراعوضمیکنند،چنانچهامپریالیسمبرایسرکوبکشورهاینیمهمستعمرهبه
جنگ متوسل نشود ،بلکه با وسایل نرم تر سیاسی ،التصادی و فرهنگی دست اندازد ،طبمات حاکم این کشور ها در برابر
امپریالی سمتسلیممیشوندوسپسجهتسرکوبمشترکتودههایعظیممردمبینآناناتحادبرلرارمیگردد.درچنینحالتی
تودههایعظیممردمبرایمماومتدرممابلاتحادامپریالیسموطبمهفیودالاکثرا ً بجنگداخلیبمثاهبشکلمبارزهرومی
آورد،حاالنکهامپریالیسمبرایکمکبهارتجا عکشورهاینیمهمستعمرهدرجهتسرکوبتودههایمردمبجایاینکهمستمیما
الدامبعملکننداؼلببهشیوهایؼیرمستمیمتوسلمیجویدوبدینسانتضادهایداخلیبخصوصحدتمییابند.چنینوضعی
صفتمشخصهجنگانمالبی۷۹۷۷جنگانمالبی۷۹۶۷-۷۹۶۰وجنگدهسالهانمالبارضیبعداز۷۹۶۷بوده»(مائوتسه
دونمنتخبآثارجلداولصفحه )۳۴۳–۳۴۷
مااین نظراتداهیانهرفیكمائوتسهدونردجهتاثباتبرداشتانحرافیسازمانکمونیستها...کافیدانسته،ولیاضافهمی
کنیمکهنکندسازمانکمونیستها...بعدازرفعتجاوزمستمیمسوسیالامپریالیس مروستجاوزمستمیمامپریالیسموسوسیال
امپریالیسمرادرکشورمادرعالمخوابدیدهباشد،ایکاشدرینموردهمازرفمایپیرومیآموختندآنگونهکهاصطالحنیمه
مستعمرهونیمهفیودلیراآزآنهاآموختهبودند .
وامادرموردتضادهایاساسیجامعهماسازمانکمونیستها...اینتضادهاسیاساسیراچنینردهبندیمیکند .
« تضادملتافؽانستانباسوسیالامپریالیسموامپریالیسم،تضادتودههایوسیعخلكبانیمهفیودالیسموتضادمیان
دستهبندیهایامپریالیستیارتجاعی(عمدهتا ًبهشکلدودستهبندیمربوطبهامپریالیسمشرقوؼرب)بصورتمرتبطباهم
ومتمابالمتداخلتضادهایاصلیجامعهافؽانستانراتشکیلمیدهد »..
(اعالممواضعسازمانکمونیستها...صفحه )۷۷۲
تضادهایکهبصورتمرتبطباهمومتمابالتضادهایاصلیجامعهافؽانستانراتشکیلمیدهندعبارتانداز :
 -１تضادخلكهایملیتهایمختلؾبانیمهفیودالیسموبورژوازیکمپرادور.
 -２تضا دتمامیملیتهاباسوسیالامپریالیسموامپریالیسم.
 -３تضادمیاندستهبندیهایارتجاعی....مربوطبهسوسیالامپریالیسمووامپریالیستهایؼربی
 -４تضادبینملیتهایتحتستمباشوونیسمملیتحاکمپشتون.
 -５تضادزنانباشوونیسممردساالرانه
(مرامنامهحزبکمونیستافؽانستنانصفحه )۸۳-۸۰
حزب کمونیست در مورد تضاد های اساسی جامعه در هر دو برنامه ( سازمانی و حزبی) به اشتباهات و انحرافات عمیك
تیوریک دچار است .در برنامه سازمان از سه تضاد اساسی صحبت میشود  ،ولی یکی از تضاد های اساسی ،تضاد با
بورژوازی کمپرداور بیروکرات نادید ه گرفته شده و بجای آن تضاد میان دسته بندی های امپریالیستی ارتجاعی مربوط به
امپریالیسمشرقوؼربلراردادهشدهاست .
وامادربرنامهحزبیازپنجتضاداصلی(اساسی)تذکررفته،باآنکهدربرنامهحزبیازبورژوازیکمپرادورنامگرفتهمی
شودولیآنرابهفیودالیس میکجامنحیثیکتضاداساسیوانمودمیکند،کهبهاینترتیبسهتضاداساسیدردوتضاداساسی
خالصهمیشود،درپهلویآنسهتضاددیگر،تضادبیندستهبندیهاینیروهایارتجاعیتضادبین ملیتهایتحتستم
وشوونیسمملتحاکمپشتونوتضادزنانباشوونیسممردساالرانه .
تعین و تشخیص تضاد اساسی تنها با به کار گرفتن اصول دیالکتیک ماتریالیستی میسر است ،در ؼیرآن حتما به مواضع
رویزیونیستیدرمیؼلطیم.بهاعتمادماتضاداساسیهمانتضادیاستکهازابتدائيپروسهتاتکاملنهائيآنوجودداشتهو
منحیثعملبنیادیعملمیکندوباحلآ ن،پروسهدیگرگونمیشود.رفیكمائوتسهدونگفت :
« تضاداساسیپروسهتکاملیکشییاپدیدهوماهیتپروسهبوسیلهاینتضاداساسیمعینمیشودتازمانیکه
پروسهتکاملنیافتهناپدیدنمیگردد.معالوصؾدرهرمرحلهاینپروسهطوالنیتکامل،وضعمعموالمتفاوتاست،زیرا با
اینکهخصلتاساسیپروسهتکاملیکشئی یاپدیدهوماهیتپروسهتؽیرنمیکند،تضاداساسیدرهرمرحلهتکاملیاین
پروسهطوالنیبهتدریجاشکالحادتریبخودمیگیرد.بهعالوه،ازمیانتضادهایبزرگوکوچکمتعددکهبوسیلهتضاد
اساسیتعینمیشودویاتحتتاثیرلرارمیگیرند،بعضیهاحدتمییابندوبرخیبطورمولتیوجزئيحلویاازحدت
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شان  کاستهمیشود.پارهدیگرتازهپدیدمیآیند.ازینجاستکهمراحلمختلؾپروسهنمایانمیشودوچنانچهانسانبه
مراحلمختلؾپروسهتکاملاشیاوپدیدهتوجهنکندنمیتواندتضادهایذاتیا شیاوپدیدههارابطورمناسبحلنماید» 
(دربارهتضادجدولاولآثارمنتخبصفحه )۷۴۶
بازهماز رفیكمائوتسهدونتمللولمیکنیمکهتضادهایاساسیرادرجامعهنیمهمستعمرهونیمهفیودالیچینچگونهتعین
ومشخصنمودهاست :
«روشنفکرانبایدخودرابهروشنفکرانپرولتریتبدیلکنند.چارهدیگرینیست«باازبینرفتنپوست،موخود
رابهچهبچسپاند؟»درگذشته«مو»یعنیروشنفکرانخودرابهپنج«پوست» میچسپاندندیعنیبرایامرارمعاشبهآنها
وابستهبودند.ملکیتامپریالیستیاولینپوستبود،ملیکتفیودالیدومینبودوملکیت سرمایهداریبیروکراتسومینپوست.
مگرهدؾانمالبدموکراتیکسرنگونساختنسهکوهبزرگامپریالیسم،فیودالیسموسرمایهداریبیروکراتنبود؟ ....
(منتخبآثارجلدپنجمصفحه )۷۸۲
رفیكگنزالوگفت :
« مابهاتکابهمائویسمتوانستیمدرککاملترازاوضاعکشوربدستآوریم.بهنظرماپیرویکجامعهنیمهفیودالی
ونیمهمستعمرهاست،کهدرآنسرمایهداریبیروکراترشدیافتهاست.بنابرین،انمالبیکانمالبدموکراتیکمیباشد.به
نظر ما انمالب دموکراتیک باید سه کوه را بر اندازد :امپریالیسم ،عمدتا ً امپریالیسم یانکی ،سرمایه داری بیروکرات و نیمه
فیودالیسم »...
(ازروزنامه«الدیارو»۷۹۸۸مصاحبهباصدرگنزالو،جهانیبرایفتحشمار۷۸صفحه .)۲۲
بنابرینبرداشتهایحزبکمونیستافؽانستاندرم وردتضادهایاساسیؼیردیالکتیکیوخالؾوالعیتعینیجامعهما
بوده.تضادبیندستهبندیهایارتجاعی،تضادبینشوونیسمطبماتحاکمهملیتپشتونوملیتهایتحتستموتضادبین
زنانوشوونیسممردساالرانه،تضادهایاساسینبودهوبهگفتهرفیكمائوتسهدونازجملهتضادهایاستکهبوسیلهتضاد
اساسیتعینمیشودویاتحتتاثیرآنلرارمیگرند،بعضی هاحدتمییابندوبرخیبطورمولتوجزئيحلویاازحدت
شانکاستهمیشودپارهدیگرتازهپدیدمیآیند .
مابحثرویمواضعایدیولوژیک–سیاسیوبرداشتهایحزبکمونیستافؽانستاندرحدایننوشتهبسندهمیدانیمودرآینده
بهنحوگستردهتروهمجانبهآنرادنبالخواهیمکرد .

محفل جوانان مترقی:
اینمحفلبااتخاذمواضعاصولیمبتنیبه(م–ل–ا)درممابلمواضعانحرافیایدیولوژیک–سیاسیسامابااعالم«سلب
اعتمادنامهماازکمیتهمرکزیسامامنتخبکنفرانسسرتاسری ۶۲-۷۲برجلوس»۷۳۲۶بهآنتشکیالتلطعرابطهنموده
وزیرناممحفلجوانانمترلیبهفعالیتایدیولوژیک–سیاسیوتشکیالتیخودادامهدادهاست .
محفلجوانانمترلیبااتکاهبه(م– ل– ا)توانستهاستدرمورد  وظایؾاساسیانمالبمواضعاصولیاتخاذنماید.این
حرکتنوینرففای«محفلجوانانمترلی» درپیشبردواستحکامخطایدیولوژیک– سیاسیجنبشکمونیستیکشورلابللدر
است.سازمانپیکار....کهوحدتجنبشکم ونیستیکشوررابهمنظورایجادحزبکمونیستدرراسوظائؾخویشلرارداد
استبنا ًباارائهمواضعاصولیونوینیرفمایمحفل جوانانمترلیدراسنادمنتشره(زندهبادمارکسیسم  -لنینیسم– اندیشه
مائوتسهدون،مرگبررویزیونیسم(ومرگبردولتائتالفی،زندهبادجنگتوده ایطوالنی)،سازمانوظیفهخوددانستهکه
بحثرابهمنظوروحدتایدیولوژیک -سیاسیوتشکیالتیبامحفلجوانانمترلیآؼازوپروسهوحدتراپیشبرند،کهاین
دستآورددرکنفرانسسرتاسریسازمانبهارزیابیگرفتهشدودرجهتتسریعپروسهوحدتتاکیدبعملآمد .

مبارزین راه آزادی مردم:
این بخشازجنبشکمونیستینخستدرتشکیلساما،جناحانمالبیاز ساماجداگردیدولیازآنجائیکهبرش ساماازجناح
انمالبیبرشلاطعوانمالبیبرمبنای(م– ل–  ا)صورتنگرفتهبود،بهعالوهانحرافاتدرخطایدیولوژیک– سیاسی(
تمایالتوافکارمخالؾاندیشهمائوتسهدون)،عاملینتسلیمطلبیرانیزباخودحملمیکرد .
جدلایدیولوژیک  -سیاسیوتشکیالتیدرساماجناحانمالبیموجبگردیدکهپیروان(م–ل–ا)بابرشانمالبیایدیولوژیک
–  سیاسیوتشکیالتیازپیکرساما،جناحانمالبیطیاعالمیه()جداوزیرن اممبارزینراهآزادیمردمبهبعدازاتخاذ
مواضعاصولیبحثایدیولوژیک -سیاسیرادرجهتوحدتجنبشکمونیستیکشوربامحفلجوانانمترلیآؼازوادامهداده،
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این بحث و جدل ایدیولوژیک – سیاسی را در زمانی با محفل جوانان مترلی آؼاز و ادامه داده که سازمان پیکار بحث
ایدیولوژیک–  سیاسیبهمنظوروحدتجنبشکمونیستیکشوربامحفلجوانانمترلیبهپیشمیبرد.ادامهبحثبینسازمان
پیکار...ومحفلجوانان...ازیکطرؾوبحثرویمسایلایدیولوژیک -سیاسیبینمحافل جوانانمترلیومبارزین....
ازجانبدیگرزمینهمساعدیدرجهتبحثروی پروسهوحدتبینسازمانپیکار.....ودوجناجمتذکرهبوجودآمد.کهبعد
ازارزیابیدرکنفرانستاکیدبرآنشدکهدرجهتتوحیدوتسریعپروسهوحدتتوجهجدیصورتگیرد .

جنبش جهانی کمونیستی:
آموزشمارکسبمثابهادامهمستمیموبالواسطهآموزشبزرگتریننمایندگانفلسف ه،علمالتصادوسوسیالیسمبوجودآمدهاست.
مارکسوانگلسبالاطعیتازماتریالیسمفلسفیدفاعوآنراهرچهبیشترتکاملداد.درمیانتمامدستآوردهایاو،مهمترین
دستآورددیالکتیک یعنیآموزشمربوط  بهتکاملمیباشد.مارکسضمناینکهماتریالیسمفلسفیراعملیترو کاملتر
ساختمعرفتآنربهطبیعت برمعرفتجامعهبشریبسطوتعمیمداد.ماتریالیسم تاریخیمارکسبزرگترینپیروزیبینش
علمیگردید.مارکسبهتحلیلعمیكوهمهجانبهازجامعهبورژوازیوتکاملتیوریارزشباکشؾارزشاضافیدست
یافت .آموزش مربوط به ارزش اضافی بنیان  تیوری التصاد مارکس است .مارکس با نبوغ که داشت توانست برخالؾ تمام
سوسیالیستهایتخیلی(کهعواملنابرابریهایاجتماعی را،که  علتاساسیآنمالکیتخصوصیبود،درروبنایجامعه
جستجومینمودند)سوسیالیسمراازتخیلبهعلمتکاملدادهازمطالعهتاریخجوامعبشریبهایننتیجهرسید،کهاینتاریخ
بیانگرمبارزهطبالتیبود،آموزشمبارزهطبماتیدستآوردخیلیمهماوبهحسابمیآید .
مارکسیسم یگانهجهانبینیعلمیوانمالبیاستکهبهتمامسواالتیکهازطرؾفکرپیشروبشرلبالمطرحگردیدهبودهجواب
مثبت ارائه نموده و راه پیشرفت و تکامل را نشان داد .اولین سند ایدیولوژیک سیاسی و تشکیالتی پرولتاریای جهانی بنام
مانیفستحزبکمونیستدرسال ۷۸۰۸اعالممیگ ردد.اینسندبزرگوتاریخیکهاعتبارخوشراتاهماکنونحفظکردهبا
اینجمالتپرمحتواآؼازمییابد :
« تاریخکلیهجوامعکهتااکنونوجودداشته،تاریخمبارزهطبماتیاست.مردآزادوبنده،پاتریسنوپلیپین،مالکو
سرؾ،استادکاروشاگرد.خالصهستمگروستمکشبا  یکدیگردرتضاددایمیبودهوبهمبارزهبالانمطاع،گاهنهانوگاه
آشکار،مبارزهکههرباربابهتحولانمالبیسراسرجامعهویابهفنایمشترکطبماتمتخاصمختممیگردیددستزدهاند».
اینسندباجمالتماهیانهزیرینخاتمهمییابد :
«کمونیستهاعاردارندکهمماصد  ونظریاتخویش راپنهانسازند،آنهاآشکارااعالممیکنند.آنهاازطریك
واژگونساختنهمهنظاماجتماعیموجودازراهجبر،وصولبههدؾشانمیسراست.بگذارطبماتحاکمهدرممابلانمالب
کمونیستیبخودبلرزند.پروترهادرینمیانچیزیجززنجیزخودراازدستنمیدهدولیجهانیرابدستخواهندآوردند».
مارکسیسمکهعلمانمالبومبارزهطبماتیاستجهشوارتکامالمییابد،شعارپرولتاریایسراسرجهانمتحدشویدباباایجاد
انترناسیونالاولدرسال  ۷۸۲۰تحمكمییابد.لیامکمونارهاوبزیرکشیدنبورژوازیفرانسهازسریرلدرتکهایناولین
تجربه درراه ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا بود و بیشتر از دو ماه به حاکمیتخویش ادامه داده،حمانیت مارکسیسم را به اثبات
میرساند.رشدجنبشپرولتریدرشکورهایپیشرفتهبورژوازیاروپا،ایجادانترناسیونالدومتحترهبریداهیانهانگلسرفیك
همرزم مارکس ،شرائط جدید ی یعنی انتمال مرکزانمالبات پرولتری از اروپا به اسالو ها ،آؼاز عصر امپریالیسم و انمالبات
پرولتریتحلیلیسترگلنینازامپریالیسم،آؼازمبارزهبلشویکیبهمنظورتدارکافزارنوینرهبریکنندهانمالباتپرولتری
یعنی ایجاد احزاب کمونیستی بلشویکی در مبارزه علیه انتر ناسیونالیسم دوم در راس کاوتسکی مرتد( سوسیال امپریالیست و
سوسیالشوونیست)کهدیگربهخادمامپریالسیمتبدیلگردیدهبود.اینهمه،آندستآوردهایبودهاندکهمارکسیسمراتکامل
بخشید.جنگجهانیاوالوپیروزیانمالبکبیراکتوبر،استمراردیکتاتوریپرولتاریادرکشورشوراهاایجادانترناسیونالسوم،
مارکسیسمرابهمرحلهعالیتریارتکاملیعنیمارکسیسم– لنینیسمارتماءدادوانمالباتپرولتریوجنبشهایآزادیبخشرا
بمثابهدومولفهستراتیژيانمالباتجهانیپرولتاریاییارائهنمود .
ایجادانترناسیونالیسمسومدرسال ۷۹۷۲کهدر مبارزهباانترناسیونالدوازسال ۷۹۴۳آؼازگردیدهبودباهمه
کمبودهایشپرولتاریاییجهانیراتاسال ۷۹۰۳رهبرینمود.استمرارواستحکامدیکتاتوریپرولتاریادرکشورشوراهاتحت
زعامتمارکسیست– لنینیستبزرگرفیكاستالینباتمامآنیاوهگوییهایخائنانهتروتسکیستهاوسایردشمنانسوسیالیسم
ودیکتاتوریپرولتاریاجوابدندانشکندادهوتمامدسایسآنانراافشاءونمشبرآنساخت .
استالیناینمارکسیست  -لنینیستکبیرباآنکهدرپروسهساختمانسوسیالدراتحادجماهیرشورویسوسیالیستی
مرتکباشتباهاتیگردیدهکهازطرؾم ائوتسهدونبصورتبسیارعالمانبهارزیابیگرفتهشده،خدماتبزرگیبهسوسیالیسم
ودیکتاتوریپرولتاریاانجامدادهاست .
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 با انحالل انترناسیونال سوم و لرار گرفتن مسولیت رهبری جنبشجهانی کمونیستی و دفاع از کشور شورا هااین
منطمهآزادشدهسوسیالیستیانمالبجهان یدرممبالتجاوزاتخاینانهوؼارتگرانهفاشیسمهتلریبدوشرفیكاستالینمسولیتی
بود بس بزرگ .رفیك استالین با هوشمندی کمونیستی و درایت انمالبی این رسالت را بخوبی تا سرحد پیروزی بر فاشیسم و
شکست آنبهپیشبردومنجربهدستآوردهایگردیدکههماناانجاموظائؾ انترناسیونالیستیوکمکدرراهنجاتکشورهای
اروپایشرلی از تجاوزفاشیسمو بوجودآمدندولتهایدموکراسیتودهایتحدرهبریاحزاب پرولتریوایجاداردوگاه
سوسیالیستی میباشد .البته اتکاء ما به دست آورد های این دوران به مهفوم آن نیست که اشتباهات و کمبودهایکهجاا به آن
برخوردنمودهنادیدهانگاشته،بلکهمعتمدایمکهدرینموردتحمیكوارزیابیدلیكتریصورتگیرد .
 مرگ رفیك استالین نه تنها ضائیعه بزرگی برای کشور شوراها بلک ضائیعه جبران ناپذیری بود برای جنبش
کمونیستیو پرولتاریایجهانی ،آریدرگذشترفیكاستالین اینمارکسیست – لنینیست بزرگزمینهمساعدیبرایؼصب
لدرتدولتیازطرؾریزیونیستهایخروشفیوسرنگونیدیکتاتوریپرولتاریادرکشورسوسیالیستیشوراهابوجودآورد.
دار و دسته خاین رویزیونیست ها خروشفی این دشمنان سوگند خورده پرولتاریا و سوسیالیسم طی یک کودتا ،دیکتاتوری
پرولتاریاراسرنگونوبرجایآندیکتاتوریبورژوازیبیروکراتیکرانشاند.باؼصبلدرتسیاسیوسرنگونیدیکتاتوری
پرولتاریادراتحادشوروییازطرؾباندرویزیونیستخروشفی،وظیفهومسولیتدفاعوحراستازسوسیالیسم،دیکتاتوری
پرولتاریاو جنبشجهانیکمونیستی بدوشک شور بزرگسوسیالیستیچینوحزبکمونیست آن برهبریرفیك مائوتسهدون
لرارمیگیرد.رفیكمائوتسهدونمنحیثیکمارکسیست  -لنینیستکهانمالبدموکراتیکطرازنوینرابهپیروزیرسانیدهبود
پوانمالبسوسیالیستیدرکشوربزرگچینرارهبریمینمود،مبارزهبزرگعلیهرویزیونیسممعاصررابالاطعیتادامه
داد .
 رفیكمائوتسهدونبااتکاءبهآموزههایازگنجینهبزرگمارکسیسم -لنینیسمتوانستماهیترویزیونیستیوضد
انمالبیباندخروشؾراافشاءومارکسیسم– لنینیسمراازلوصوگندیدگیرویزیونیستیخروشفیپاکیزهوآنراهرچهبیشتر
رشد  واستحکام بخشید .این دست آورد حزب کمونیست چین برهبری رفیك مائوتسه دون نخستین و مستحکم ترین لدم است،
درجهتبرپاداشتنانترناسیونالنوینپرولتریبعدازانحاللانترناسیونالسوم .
 رفیكمائوتسهدوندرمبارزهبارویزیونیسمخروشفیوبرخوردنمادانهباساختمانسوسیالیسمدرکشورشوراهاو
درسگیریازآنتوانستدستآوردهایبسبزرگوعظیمیوراهبیرونرفتراازموانعکهدرسرراهسوسیالیسمدر
کشورشورابوجودآمدهبودارایهداد.رفیكمائوتسهدونبابرخوردانتمادیباسوسیالیسمدرکشورشوراهاورهبریرفیك
استالیننشاند ادکهوجودعینیطبماتوتضادهایطبماتیوانتاگونیسموادامهمبارزهطبماتیتحتدیکتاتوریپرولتاریادر
تمام دوره سوسیالیسم تا کمونیسم ادامه داد.که مبارزه درون حزبی خود انعکاسی است از موجودیت طبمات درجامعه یعنی
مبارزهبیندوخط،خطپرولتریوخطبورژوازیمیباشد .
 بزرگترینمیراثیکهمائوتسهدونرهبربزرگپرولتاریایجهاازخودبجاگذاشتانمالبکبیرفرهنگیپرولتاریایی
میباشد.انمالبفرهنگیآندست  آوردبزرگیاستکهسوسیالیسمودیکتاتوریپرولتاریارابرایکدههکاملدرشکور
بزرگچینتداومبخشیدوبلندترینسن گرهایرهروانراهسرمایهداریرادردرونحزبباتوپبستند،خدماتعظیمو
دستآورهایبزرگرفیكمائوتسهدونکهازتامینرهبرشاشدرحزبکمونیستدرمرحلهانمالببورژوادموکراتیک
طرازنوینآؼازمییابدوباپیروزیانمالبفرهنگیبهبلندتریننمطهاوجخویشمیرسد.مارکسیسم -لنینیسمرادرهرسه
جزبهمرحلهعالیآنیعنیمارکسیسم– لنینیسم–  اندیشهمائوتسهدونتکاملدادکهامروزبدونلبولمرحلهتکاملیاندیشه
مائوتسهدوننمیتوانازمارکسیسم–  لنینیسمصحبتبمیانآورد،وفمطبااعتمادبهاینمرحلهتکاملیمارکسیسم -لنینیسم -
اندیسشهمائوتسهدوناستمیتوانبخدماتعظیمرفیمائوتسهدوندرراهایجادانترناسیونالنوینپرولتریپیبرد .
 گفتیمکهانمالبیفرهنگیدهسالکاملسوسیالیسمودیکتاتوریپرولتاریارادرکشوربزرگچینازیورشخائنانه
رویزیونیسمنجاتدادولیبعدازمرگرفی كمائوتسهدونسنگرهایحزبیودولتیازطرؾراهروانراهبورژوازیباند
جنایتکاردنسیاوپنکتصرؾوبایککودتایخاینانهدیکتاتوریپرولتاریاراواژگونوبجایاندیکتاتوریبورژوازیرا
اعمالنمود .
 دنسیاوپنکودارودستهخائنآنازطریكاینکودتابهتصفیهوسرکوب وسیعپیرواناصیل(م–ل–ا)زدکه
درراساینتصفیهبزرگترینمارکسیست– لنینیستمائوتسهدوناندیشه،چیانچنوچانچونچیاو(کهدربدترینشرایطتا
آخرینلحظاتزندگیبهمبارزهآشتیناپذیرعلیهرویزیونیسمادامهدادند)لرارداشتند.کسبلدرتدولتیوحزبیازطرؾ
دارودستهرویزیونیستیدنسیاوپنگخاینوارائهتیوریرویزیونیستیسهجهانیکباردیگرجنبشجهانیکمونیستیرا
بحرانعمیكایدیولوژیک–  سیاسیمواجه،وانمالباتپرولتریوجنبشهایآزادیبخشکشورهایسوسیالیستیچین،این
آخریندژسوسیالیستیودیکتاتوریپرولتا ریاراازدستداد.ارتداددگمارویزیونیستیانورخوجهواتخاذمواضعدشمنانهدر
ممابل اندیشه مائوتسه دون ،این مرحله تکاملی مارکسیسم – لنینیسم بیش از پیش بر مشکالت و پرابلم های جنبش جهانی
کمونیستیوجنبشهایآزادیبخشافزودکهبیرونرفتازینبحرانوپاکیزهنمودن(م– ل– ا)ازلوثرویزیونیسمدر
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سیاوپنگیددگمارویزیونیسمخوجهای،وظیفهبسسترگیبودکهبردوشاحزاب،سازمانها،گروههاوافرادمعتمدبه(م–
ل–ا)ردسراسرجهانلرارگرفت .

جنبش انقالبی انترناسیونالیستی :
بعدازمرگرفیكمائوتسهدونویورشخائن انهدارودستهدنسیاوپنگبهمنظورؼصبمماماتحزبودولتی،برانداختن
دیکتاتوریپرولتاریا،تصفیهجنایتکارانهوزندانیکردنپیروانصدیكراهمائوتسهدون،ارتدادانورخوجهوحمالتخصمانهو
کینهتوازانهعلیه(م– ل–  ا)جنبشجهانیکمونیستیرابحرانعمیكایدیولوژیک– سیاسیوتشکیالتیمواجهگردید.از
طرؾتمامدشمنانسوگندخوردهپرولتاریاوسوسیالیسمعلمیازدارودستهکثیؾرویزیونیستهایخروشفی گرفتهپیروان
تیوری منحط سه جهانی و دگمارویزیونیسم خوجه ای و سائر عمال بورژوازی چون سنتریست ها و تروتیسکست  ها مورد
حمالتخائنانهلرارگرفتهبود.جاامبارزهگستردهوهمهجانبهراعلیههمهایندشمنانآشتیناپذیرپرولتاریابهپیشبردهو
پرچم(م–ل–ا۹رابرافراشتهنگاهداشتهاست .
جاابابهرهیرازتجاربگذشتهجنبشجهانیکمونیستیبخصوصاتکابهمرحلهتکاملی(م–ل–ا)مبارزهحزب
کمونیست چین با زعامت رفیك مائوتسه دون علیه رویزیونیسم خروشفی ،تدام مبارزه طبماتی تحت دیکتاتوری پرولتاریا در
جامعهسوسیالیستیوبراهانداختنانمالبفرهنگیپرولتاریاییدرکشورسوسیالیستیچین،توانستاولیننشستاحزابسازمان
هاوگروهایکمونیستی(م– ل– ا)رادرسال ۷۹۸۴تدارکنماید.متعالبادرسال ۷۹۸۰دردومینکنفرانسجاا،مواضع
ایدیولوژیک -سیاسیخویشرااعالممینماید .
 کنفرانسدومکهمنجربهاعالممواضعجنبشانمالبیانترناسیونالیستیگردید.نخستینومهمترینلدمیبوددرجهت
ایجادتشکیلانترناسیونالیستینوینپرولتریبرمبنایخطایدیولوژیک– سیاسی(م– ل– ا)جاادرموردمسایلاساسیو
مبرم جنبش جهانی کمونیستی در بیانیه مصوب دومین کنفرانس بین المللی احزاب ،سازمان ها و گروه های ( م – ل – ا)
مواضعاصولیاتخاذن مودهکهدررشدوتکاملجنبشجهانیکمونیستیواستحکامخطایدیولوژیک-سیاسیآنخدماتارزنده
نمودهاست .
 دستآوردبزرگپراتیکمبارزاتی(جاا)دردفاعازجانرفیكگنزالو،رهبرحزبکمونیستپیروازجملهدست
آورهائیستارزشمندولابللدر.دفاعازجانرفیكگنزالو  دروالعیتدفاعازانمالبخلكپیروودفاعازدستآوردانمالبی
پرولتاریایجهانیاست .
 مبارزه بی امان گسترده و همه جانبه ( جاا) دردفاع از جان رفیك گنزالو یک بار دیگر عظمت و شکوهمندی
مارکسیسم – لنینیسم –  اندیشه مائوتسه دون را به نمایش گذاشت ،که نه تنها دارو دسته خاین فوجیموری ،بلکه امپریالیسم و
ارتجاعبینالمللیرانیزبهوحشتمرگباریمواجهساخت.سازمانپیکار...ازاینمبارزهبزرگووانمالبی(جاا)دردفاع
ازجانرفیكگنزالواعالمپشتیبانیوخودرادرینکارزارسهیممیداند .
سازمانپیکار....بمثابهجزئیاز  جنبشجهانیکمونیستیپشتیبانیهمهجانبهخویشراارجاادررسیدنبهآرمان
بزرگپرولتاریایجهانی(ایجادانترناسیونالنوینپرولتری)یکباردیگراعالممینماید.سازمانپیکار ...خودرامحك
میداندکهاعالنپشتیبانیهمهجانبهازجاا،مواضعونممطهنظراتاشتباهآ میزآنرابهانتمادرفیمانهبهارزیابیگرفتهوکمبود
هایآنرانشانینماید،وبهنظرماانتمادوانتمادازخودیگانهاسلوبانمالبیاستکهماراازاشتباهاتمصوننگاهداشتهو
موجبرشدوتکاملجنبشکمونیستیدرممیاسجهانیکهوظائؾبسبزرگبهعهدهآنلرارگرفتهمیباشد .

و اما نقطه نظرات اشتباه آمیز و کمبودات:
درموردچگونگیایجادتشکیالتانترناسیونالیستیپرولترینمطهنظرجااچنینبیانگردیدهاست :
«اگربهحزبکمونیستچینتوجهزیادیبهتکاملاحزاب(م–ل)درممابلهبارویزیونیستهانمودهولیاشکالو
راههایالزمبرایتکاملوحدتبینالمللیکمونیسترانیافتند.علیالرؼمخدماتشاندرراهوحدتسیاسیوایدیولوژیک،
اینمسئلهدرکوششبرابوجودآوردنوحدتتشکیالتیدرممیاسجهانیمنعکسنشد»(.صفحات ۷۳-۷۶بیانیهجاامصوب
دومینکنفرانس) 
 کمونیستهابایددرلضاوتواصدارحکمازهرگونهابهاموناروشنیتحدامکانمبریمیباشد.چهلضاوت
ابهامآمیززمینهرادرجهتبرداشتهایانحرافیبازمیگذارد.مامواضعجااراتاآنجائیکهمربوطبهخطایدیولوژیک–
سیاسیانترناسیونال  نوینمیشودتائیدمینمائیموآنراوالعبینانهکهلاطعیتومصممبودنجاارادررابطهباارزیابیپدیده
هایباینمیدارد،مییابیمولینمطهنظراتشدرموردپایهمادییعنیتشکیالتانترناسیونالنوینپرولتریابهامآمیزناروشن
وؼیردلیكاستکهآنراچنینمیخوانیم :
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« ....ولیاشکالوراههایالزمبرایتکاملوحدتبینالمللیکمونیستهارانیافتند؟اینمسئلهدرکوششبرای
بوجودآوردوحدتتشکیالتیدرممیاسجهانیمنعکسنشد؟» 
 جااکهمیبایستبابرخورددیالکتیکماتریالیستیمعضلهایایجادتشکیالتانترناسیونالپرولتریرابهارزیابی
میگرفتوعواملبازدارندهرانشانیمیکرد،بابکاربردنجمالتوکلماتمبهماکتفامینمایدوموضوعرادرهمانشکل
مبهمآنرهامیکند.تولعماازجاااینستکهدرمولعارزیابیوعواملبازدارندهرامشخصوبرمیشمرد،تصریحمینمود
کهحزبکمونیستچین  ورفیكمائوتسهدونبنابرچهعواملینتوانستنداشکالوراههایالزمبرایتکاملوحدتبینالمللی
کمونیستهارابیابد.گفتیمکهاتخاذمواضعمبهمازطرؾ(جاا)موجبمیگرددکهزمینهرادرجهتبرداشتهاینادرستبا
بگذاردکهمانمونهاینگونهبرداشتهایانحرافیرا  دروجودحزبکمونیستکشورماافؽانستانوعضو(جاا)متذکرمی
شویم :
« باانحاللکمینترنزمینهازهمپاشیجنبشمتحدپرولتاریاییفراهممیگردد.متاسفانهبعدازافشایماهیتجنایت
کارانهورویزیونیستیخروشؾوشرکا،بازاینکمبودبهلوتخودبالیمیماندواحزابیکهعلیهرویزیونیسمخروشؾو
دنبالهروانانموضعدارندمثلحزبکمونیستچینوحزبکارآلبانینمیتواندبهاینکمبودجدا ً توجهودرراهرفعآن
مبارزهنمایند»(.اعالممواضعصفحه)۳۷تاکیدازماست .
-

پذیرشرسمیدونمایندهپرولتاریاازکشوربهعضویت(جاا):
پذیرش دونمایندهپرولتاریاازیککشوربهعضویترسمی(جاا)یکیازآنتصامیماستکهبدونهیچ
تردیدیزمینهبرداشتنادرستراسببمیشود(.م–ل–ا)بمامیآموزاندکهطبمهپرولتاراییکطبمه
واحدبودهوفمطمیتواندیکنمایندهایدیولوژیک–سیاسیوتشکیالتی،یعنییکحزبواحدپرولتری
داشته باشد که ( جاا) الزاما ً باید پذیریش عضویت نمایندگی واحد ایدیولوژیک – سیاسی و تشکیالتی
پرولتاریاییککشوردر(جاا)رارعایتمینمود .

مااعتمادداریمکه(جاا)درجهتحلپرابلمهایجنبشجهانیکمونیستی،بخصوصتامینوحدتویگانگیتشکیالتیجنبش
کمونیستیدریککشورراهحلهایبهتریرامیتوانستدریافتنمایدتاازیکطرؾموثریتدروحدتویکپارچهشدن
جنبشکمونیستیدرکشورهایکهتاهنوزنتوانستهاندوحدتایدیولوژیک -سیاسیوتشکیالتیجنبشراتامیننمایند،داشتهباشد
و ازجانبیهمجلویبرسمیتشناختنبیشرتزایمنمایندهطبمهپرولتاریاییککشورگرفتهمیشد.زمینهبرداشتنادرست
بهاصطالحرسمیتدادندونمایندهازیککشورویکطبمهواحدپرولتاریاازبینمیرفت .
(جاا)وضرورتآنبهسنگرمبارزهتیوریکسیاسی :( جاا) که حیثیت  هسته اساسی انتراناسیونالیسم نوین پرولتری را دارد ،داشتن یک ارگان نشراتی مرکزی تیوریک
سیاسیمنحیثمبلػ،مروجوسازماندهضرورتمبرمیاستدرجهتاستحکامایدیولوژیک–سیاسیوتشکیالتینهتنها(
جاا) بلکه در رشد و تکامل مجموع جنبش کمونیستی جهانی و استحکام آن نمش بس بزرگی را می تواند انجام دهد .ولی تا
آنجائیکهاطالعداریمخبریازموجودیتیکچنینارگانیدرمیاننیستوامادرموردمجله«جهانیبرایفتح»مجلهجهانی
برایفتحبطورعاموالعاخدماتارزندهرادرموردمسایلتیوریکسیاسیانجامدادهودستآوردهایخوبیداشتهاستکه
ماازفعالیت(جاا)درینزمینهلدردانیمینمائیمولیاینمجلهدرسرلوحهخودمولعیتخودراچنینبیانمیدارد :
« جهانیبرایفتحازتشکیلجنبشانمالبیانترناسیونالیستیاعالمشدهدر ۷۶مارچ ۷۹۸۰کهبسیاریازاحزابو
گروههای(م–ل)راازسراسرجهانگردهمآورده،الهامگرفتهاست.جهانیبرایفتح(ارگانرسمی جاانبودهوصفحاتش
برایتمامکسانیکهدرنبردعلیهامپریالیسموارتجاع دراینسویسنگرهستند،بازخواهدبود)(تاکیدازماست) 
 کابااتخاذاینمولعیت،مجلهجهانیبرایفتحبیشترممثلایجادجبههواحدسیاسی ضدامپریالیستیوارتجاعمی
باشد،تایکارگانتیوریکسیاسیکهدرخدمتوحدتواستحکامایدیولوژیک – سیاسی تشکیالتیجنبشکمونیستیجهانی
لرارداشتهباشد .
البتهاینمولعیت«جهانیبرایفتح» هرگزمسئولیترهبریکننده(جاا)رابرآنمنتفینمیسازد(.جاا)مکلؾ
اس تاینمجلهراازنظرتیوریکرهبرینمودهوجلوافکارونظراتمشمئزکنندهراگرفتهوعلیهآنمبارزهنماید.ولی
بعضاًمسایلانحرافیبدونبرخوردنمادانهازطرؾ(جاا)درمجله«جهانیبرایفتح»بهنشرسپردهشدهکهنهتنهامولعیت
ومسئولیت(جاا)رادرلبالاین  مسایلبهسوالمیکشد،بلکمیتواندتاثیراتمنفیرادرجنبشکمونیستیجهانیبهجا
گذارد،کهمانمونهازآنرادرینجامتذکرمیشویم :
«مضافا ًبرمبنایاهمیتتاریخیمللتحتستمودورنمایآتیآنهاوهمچنینمناسباتالتصادیوسیاسیمنتجاز
تالشامپریالیسمبود کهصدرمائوتیوی(سهجهاندرحالشکلگیریاند» رامطرحنمود.اینبهضرورتتکویناستراتیژی
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وتکتیکهایانمالبجهانیاشارهدارند.متاسفانهدرموردنوشتههاوبیاناتصدرمائودرینرابطهبااینمسایلمهمخیلی
کماطالعداریمویاتمریبااطالعینداریم،اماهمان چیزیللیلیکهاطالعداریمازدورنمایعظمیکهویمدید،نشاندادند.
ایناصوفلرهنمایعمدههستندکهبایدبرایدرکیکهازانمالبجهانیپرولتاریاییوخدمتبدان،دنبالکنیم»(.جهانیبریا
فتح،شماره۷۷صفحه۷۲سال )۷۳۲۷
مجازبودنبهنشرسپردنتیوریسهجهان( کهماهیترویزیونیستیوضدانمالبیآنکامالبهاثباترسیده)درمجلهجهانی
برایفتحوعدمبرخوردانتمادیبهآنازطرؾ(جاا)کهدرمخالفتکاملبامواضعاتخاذشدهدربیانیه(جاا)علیهاینتیوری
منحطرویزیونیستیلراردارد،نهتنها(جاا)رابلکهمواضعفعلیحزبک مونیستپیرورانیزدررابطهبهتیوریرویزیونیستی
موردسواللرارمیدهد،کهآیاحزبکمونیستپیروبااینموضعاشبرخوردانتمادیکردهوازانبرشاصولینمودهاست
ویاخیر؟ 
 (جاا)کهدرموردتیوریسهجهانمواضعمشخصولاطعداردالزمبوددرموردنشراینتیوریکهبهناحكو
بدونهیچمدرکیبهرفیكمائوتسهدوننسبتدادهشدهاستبرخوردانتمادیمینمودومسئولیتخویشباادامیکرد،در
حالیکهچنیننکردهاست .
 جنبشانمالبیانترناسیونالیستیازبدوایجادآن،مارکسیسم-لنینیسم–اندیشهمائوتسهدونراتاکنفرانسسومدسامبر
سالدرتماماسنادمنتشرهخودبکاربردهاست.ولیدرکنفرانسسوم(جاا)فیصلهبهعملمیآیدکهبعدازینبهعوض(م–ل

– ا)،مارکسیسم– لنینیسم–  مائوئیسمگفتهشود،فیصلهبجامیباشد.وامااینکهاعتراؾازدرکنالصازاندیشهمائوتسه
دونمینمایدوآنراعاملب ازدارندهبهحسابمیآورد،مااز(جاا)درینزمینهتماضامینمائیمتادرمورددرکنالصشان
ازاندیشهمائوتسهدونتوضیحالزمبهمنظورروشنساختنموضوعارائهنماید.
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انقالب کشور و وظائف ما در قبال آن
 لبلازینکهدرزمینهانمالبکشوروظائؾمادرنگنمائیم،الزماستدرکخودراازاوضاعجهانیبرمبنایوالعیتهای
عینیآناستوارنمائیم،چهازیکطرؾانمالکشورماالزاما ًجزءازانمالبپرولتریجهانیبودهوازطرؾهمکشورما
حلمهاست اززنجیرسیستماسارتبارامپریالیستیجهانی،بناًءبدوندرکالزمازاوضاعجهانینمیتوانماهیتانمالب
کشورمانراوظائؾخویشدرلبالآنطوریکهالزماستتعیننمود .
 جهانیکهدرآنبسرمیبریمجهانیاستکهبهزنجیراسارتامپریالیسموسرمایهانحصاریکشیدهوباپیروزی
انمالباکتوبرو رشدجنبشهایآزادیبخشدواردوگاانمالوضدانمالبتمسیمگردیدهاست.انمالباتپرولتریدرکشورهای
امپریالیستیوجنبشهایآزادیبخشدرکشورهایزیرسلطهوبیدادگریامپریالیسم،آندومولفهاستکهمسیرانمالبرادر
سطحجهانیبمثابهیککلدرپیونددیاکتیکیلرارمیدهد،کهپرولتارایارهبرآناست .
 ضرباتیکه از پیروزی انمالب اکتوبر ،و گسترش و پیروزی انمالبات بورژوا دموکراتیک طراز نوین بخصوص
پیروزیانمالببورژوادموکراتیکطرازنوینوگذاربهسوسیالیسمدرکشوربزرگچینبرپیرکخودآشاموزالوصفت
امپریالیسمواردآمدهوماهیتپوسیدهوگندیدهآنرابهنمایشگذاشت .
 جنگدومجهانیکهدرآؼازیکجنگؼارتگرانهامپریالیستیبودباتجاوزفاشیسمآلمانبرکشورشوراهاو
شرکتایندژسوسیالیسمدرآنبهیکجنگعداالنه،جنگعلیه امپریالیسموفاشیسمتبدیلگردید،کهبازهمموجبضربات
خورد کننده بر سیستم فرتوت سرمایه انحصاری امپریال یستی گردید .ولی این ضربات یگانه شکور امپریالیستی که جان به
سالمتبردوبهسردمداریامپریالسمؼبررسید،کشورامپریالیستیاضالعمتحدهامریکابود.کشورامپریالیستیامریکاکه
حیثیت سردمدار اردوگاه امپریالیسم داشت با خصومت کامل علیه اردوگاه سوسیالیستی ،انمالبات پرولتری وجنبش های
آزادایبخشدرکشورهایبهبندکشیدهسرمایهامپریالیستیدستبهتوطئههایامپریالیستیوضدانمالبیمیزندخیزشهای
پرولتریوجنبشهایآزادیبخشراسرکوبمینماید .
 سرنگونیدیکتاتوریپرولتاریاازطرؾباندخاینورویزیونیستیخروشؾکشورشوراها،ایدژسوسیاسلیسمدر
مسیربورژوازیلرارمیگیردکهبعدازتجاوزدرسال  ۲۷ ۷۹بهکشورچکسلواکیه،بهکشورتمامعیارسویالامپریالیستی
تؽییر ماهیت مینماید .کشور سوسیال امپریالیسم شوروی که آرزوی ابرلدرت شده را داشت با ایجاد طبمه نوین بورژوازی،
بورزوازیبیروکرا تیکدیکتاتوریفاشیستیخودرانهتنهابرخلكکشورشوراهابلکبرخلمهایکشورهایاروپایشرلینیز
اعمالمینماید.وبهمنظوررسیدنبهاهداؾخائنانهامپریالیستیالدامدرجهتهرچهبیشترتمرکزسرمایهدربخشصنائع
سنگینوتکنولوژینظامیمینماید.تمرکزسرمایهدربخ شصنائعسنگینوصنائعنظامیموجبفشارواستثماربیسازحد
خلكکشورگردیدهودولتسوسیالامپریالیستیروسرابهیکتضادحادوبحرانالینحلدرگیرمیسازد.سوسیالامپریالیسم
روسبهمنظوررهیدنازینبرحانوادماهحیاتانگلیوننگیناشکهبجزازطریكبدستآوردنمنافعمافوقسودوتوسعه
طلبیامپریالیستیدرجهانوسیرابکردنایندستگاهدولتیامپریالیستیبابخونهزارانانسانکشورهایوابستهممکننبود،
عمالدستبهاسارت،استعمارواستثمارخلكهایستمدیدهکشورهایعمبنگاهداشتهشدهمیزند .
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سوسیالامپریالیسمروسکهبحیث  سردمداربلوکامپریالیستیشرقبهمنظورگسترشسلطهاسارتبارازطریك
تجدیدتمسیمجهاندرممابلهمتارلیبشامپریالیسماضالعمتحدهامریکاسردمداربلوکامپریالیسمؼربلرارداشته،بهمبنای
پالن های توسعه طلبانه خود متوسل به وسیال و ذرایع گوناگون تجاوز گرانه میش ود .سوسیال امپریالیسم با لباب دروؼین
سوسیالیستیباایجادباندهایرویزیونیستیدراکثرکشورهایزیرسلطهامپریالیستیودفاعازینباندهایرویزیونیستیبه
منظوربهزنجیرکشیدنهایآزادیبخشدرکشورهایوابسته،نمشهوسیعیرارویدستگرفت.باندرویزیونیستیخروشؾ
اوانیکه دیکتاتوری پرولتاریا را در کشور بزرگ شورها ها با لساوت و خصومت کامل بر انداخته بود ادعا نمود که دیگر
انمالباتپرولتریمیبایستازطریكمسالمتآمیزوانمالباتبورژوادموکراتیکطرازنوینازطریكرشدسکتوردولتیبه
پیروزیبه انجامدنهازطریكبهانداختن لهریدستگاهایدولتیدولامپریالیستیو پیروزیجنبشهاازطریكبرانداختن
سلطلهامپریالیستیوارتجاعی.باردیگربخاطرمنافعامپریالیستیاشبهاصطالحازمبارزاتآزادیبخشخلكهایجهانبه
حمایتبرخاستواینحمایتنهازجنبشهایآزادیبخشبهمنظوررهیدنازسلطهامپریالیستیبود،بلکهحمایتازبمدرت
رساندن باندهای رویزیونیستی درین کشورهای وابسته بوده که این یکی از تکتیک هایخائنانه سوسیال امپریالیسم روس به
منظور تجدید تمسیم جهان به شمار میرود .سوسیال امپریالیسم روس از هیچ عملخائنانه به منظور به لدرت رساندن عمال
رویزیونیستیاشابانورزید ۷کهبیشترایناعماالخائنانهبهمنظورچپاولوؼارتگریخلكهایکشورهایوابسته،توسلبه
اعمالکودتاگرانهونصبکردنعمالرویزیونیستیشانبراریکهلدرتوحمایتهمهجانبهسیاسیونظامیازپروردگانو
دستنشاندگانشانوپیشرویدرینراستا تاسرحدتجاوزمستمیموبهاسارتکشیدنکشورهایوابستهعملیمیگردد .پشتیبانی
سوسیالامپریالیسمروسبهاصطالحازجنبشهایآزادیبخشیکیازامتیازاتکهنسبتبهحریؾامپریالیستیاشاضالع
متحده امریکا داشته است ازین طریك توانسته بود نفوذ خود را در کشورهای وابست ه سه لاره آسیاء افریما و امریکای التین
گسترشدهد .
 سوسیالامپریالیسمروسکهرویایایجادامپراطوریبزرگراداشتبمثابهتزاراننویننمشههایتجاوزگرانهخود
راتوسعهبخشیدوبهشیوههایاستعمارکهنیعنیتجاوزمستمیمآؼازنمود.تجاوزبرکشورماافؽانستانبهآرزویرسیدنبه
آبهایگرموخلیجفارسسرآؼازایننمشهخائنانهباشیوهاستعمارکهندرمنطمهبود.واینزمانیاستکهکشوربزرگ
سوسیالیستیچینبازعامترفیكمائوتسهدونرهبرپرولتاریایجهانیکهحیثیتدژفوالدینسوسیالیستی،بازدارندهتوسعه
طلبی سوسیال امپریا لیسم روس و افشاء چهره خائنانه و ادعای دروؼین به اصطالحدفاع ازجنبش های آزادیبخش بوده ،از
طرؾ باند  رویزیونیستی دن سیاوپنگ این سگ زنجیری سرمایه امپریالیستی جهانی سرنگون و برجای ان دیکتاتوری
بورژوازیبیروکراتیکاعمالگردیدهبود .
تجاوز سوسیال امپریالیسم د ر کشور ما نه تنها موجب تشدید تضاد خلك کشور« شوروی» و دولت سوسیال
امپریالیستیوتشدید بحراندرآنکشورمیگردد،بلکه تضادهایامپریالیستیرا نیز شدتمی بخشد،تشدید تضادبینبلوک
امپریالستیشرؾودرراسسوسیالامپریالیسمروسوبلوکامپریالیسمؼرببهسردمداریاضالعمتحدهامریکازنگخطر
ج نگجهانیسومرابصدادرمیآورد.پوسیدگیدستگاهسوسیالامپریالیسمروسیهدردرونازیکطرؾومماومتدلیرانه
خلكکشورماکهموجبشکستمفتضحانهنظامیسوسیالامپریالیسمگردیدازطرؾدیگر،سببشدکهسوسیالامپریالیسمرا
باشکستوریختدرمانناپذیرروبروسازد  .
 گرباچؾ،اینرویزیونیستحمیروجانشینبریژنؾبهمنظورادامهوبماینظامسوسیالامپریالیستیکهدرسراشیب
سموطلرارداشت،وضرباتیکهبرپیرپوسیدهآنازطرؾخلكکشورماواردآمدهبود،ودستگاهرویزیونیستیگرباچؾآنرا
زخمخونینخوان دهبود،طرحریفورمیستیپرسترویکاراارائهنمود .
طرح  پرسترویکایگرباچؾازیکطرؾارایهکنندهریفورمجدیدرویزیونیستیدرداخلکشوروازطرؾدیگر
اعالمپیامیتبانیباامپریالیسمؼرببود.اینتبانیبیندوبلوکامپریالیستیاگرمولتاازشدتتضادیکهبیانگرشعلهورشدن
جنگجهانی سومامپریالیستیبود،کاستدرطوالنیمدتهرگزخطرجنگامپریالیستیرا اربیننبردهاستبلکههرآن
موجبتشدیددوبارهتضاد  وجنگهایامپریالیستیمیگردد.تنهاانمالباستکهمیتواندازینجنگامپریالیستیجلوگیری
کند .
شکستسوسیالامپریالیسمکه حیثیتابرلدرتوسردمداریبلوکامپریالیستیشرقراداشت،موجبایجادبحرانعمیكو
درمان ناپذیر در سیستم امپریالیستی جهانی گردید و امپریالیسم اضالع متحده امریکا را در جایگاه یگانه سردمدار سیستم
امپریالیستیجهانیلراردادومدعیسخیفانهرهبریجهانامپریالیستی گردید.امپریالیسماضالعمتحدهامریکاهرگزنخواهد
توانست،جهانامپریالیستیراباادعایامپریالیستی«نظمنوینجهانی» سیستمامپریالیستیجهانیراازینبحراننجاتدهد
بلکهخودنیزدرینبحرانعالجناپذیرؼرقخواهدشد.انمالبهایپرولتاریایجهانیاینگورکناننظام امپریالیستیوجنبش
هایآزادیبخشجهان،اینمتحدینطبعیپرولتاریااجسادپوسیدهامپریالیسمرابهزیرخاکخواهدکردوجهاننوینیکهفارغ
ازهرنوعستمواستثمارفردازفردباشدایجادخواهدنمود .
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جهانیکهمادرآ نزندگیداریمبعدازتصرؾآخریندژانمالبیپرولتاریایجهانی،کشوربزرگسوسیالیستیچین
ازطرؾرهروانراهسرمایهداریباندرویزیونیستدنسیاوپنگوارتدادانورخواجهدرالبانیجوالنگاهسهتضاداساسی
میباشد.تضادبینپرولتاریاوبورژوازیدرکشورهایامپریالیستی،تضادبینامپریالیسموخلكهایتحتستمامپریالیستی
کشورهاینیمهمستعمرهونیمهفیودالی،تضادبیندولامپریالیستی،کهارجملهدوتضاداولمستمیمابهانمالبجهانیپایهمی
دهدکهپرولتاریایجهانیبایدبرمبنایایندوتضاداساسیانمالبجهانیرادرجهتپیروزیرهبرینمایدوامادرمورد
تضادسومییعنیتضاد بیندولامپریالیستی،پرولتاریامکلفیتدارندازآنبهنفعدوتضاداولیعنیانمالبجهانیپرولتریو
جنبشهایآزادیبخشاستفادهنمایند .
 وامادرموردچهارمینتضاداساسی،تضادبینسوسیالیسموامپریالیسمکهدر  موجودیتکشورهایوباکشورهای
سوسیالیستیکهحیثیتت ضادمحوریورهبریکنندهراداشتوبا از بینرفتنکشورهایسوسیالیستیودیکتاتوریپرولتاریا
درجهانمولتاموجودیتاشمطرحنیست،نبایدبرخوردسطحینمود.اینازدورهگذرارزندهولابلدلتاست،ازیک
طرؾهمهآندستآوردهاراکهدرموجودیتکشورهایسوسیالیستیو دیکتاتوریپرولتاریاکهآخریندستآوردبزرگان
هماناانمالبسترگفرهگیدرکشورسوسیالستیچینبازعامترفیكمائوتسهدونمیباشد،ارزشجهانیبرایپرولتاریاو
انمالب آتی سوسیالیستی دارد .و از طرؾ دیگر آن زمان خیلی دور است نیست که یکبار دیگر پرولتاریای جهانی انمالبات
سوسیالیستیوانمالباتبورژوادیموکراتیکطرازنوینرابهپیروزیرساندهودیکتاتوریپرولتاریارابرویرانههایکاخ
ستم و استبداد سرمایه امپریالیستی اعمار نمایند .بخصوص که ما شاهد بزرگترین دست آورد پرولتاریا تحت رهبری حزب
کمونیست پیرو با زعامت رفیك گنزالو می باشیم که دریک بر چهارم حصه سرزمینخلك ستمدیده کشور پیروپرچم انمالب
دموکراتیکنوینتحترهبریپرولتاریا را  بهاهتزاز درآوردهوتمامسردمدارانجهانخوارامپریالیستیرابه تب لرزه
انداختهاست .

و اما اوضاع کشور

ما :

لبلازینکهکشورمابهکشورنیمه مستعمرهونیمهفیودالیتبدیلگردد،مدتطوالنیفیودالیسمدراینکشورحکمرواییداشت،
کهحکومتعبدالرحمننمونهبرجستهیکدولتمتمرکزومستبدفیودالی،بعدازاولیندولتمتمرکزفیودالیبهسرکردگیاحمد
شاهابدالیبودهاست.کشورماکهازسال ۷۸۳۹الی ۷۹۷۹موردتهاجمامپراطوریاستعماریبریتانیالرارگرفتهومنجر به
سهجنگافؽانانگلسگردیدسومینجنگافؽانانگلسدرزمانحکمرواییامیرامان(هللمنجربهکسباستماللسیاسیگردید.
ولیازآنجائیکهنهضتآزادیخواهیومشروطیتفالدتواناییرهبریخلكکشوربودوامیرامان(هللکه لیبرالسلطلنتطلب
بیش نبود نتوانست استمالل سیاسی را با استمالل التصادی که ازطریك انهدام فیودالیسم و دموکراتیزه کردنجامعه میسر بود
استحکامبخشد.
سموطدولتامانیکهعاملاساسیآنهماناعدماتکا  برتودههاوتوطئهامپریالیسمانگلیس بود،موجببهلدرت
رسید نعاملتمامعیارامپریالیسمانگلیس،دمحمنادرخاینگردید.کهکشورمارادرشاهراهنیمهمستعمرهونیمهفیودالیلرار
داد .
 وردکاالوسرمایهامپریالیستیاینپروسهراتسریعنمودکهدردهه( ۳۴ه– ش)درزمانصدارتداوداین
نماینده کمپرادوریسم ،بورژوازی کمپر ادور بخصوص بخش بیوکراتیک در وابستگی با سوسیال امپریالیسم روس رشد بیشتر
یافتکهدردهه چهلکشورمابحیثیکشکورنیمهمستعمرهونیمهفیودالیعمدتادرحلمهزنجیراسارتبارسرمایهسوسیال
امپریالیستیروسلرارگرفتوخلكکشورماتحتستم،استثمارواسارتدوگانها مپریالیستیوفیودالیوالعدررنجوعذاب
بسرمیبردند.
دههچهلنمطهعطؾدرتاریخکشورمابحسابمیآیددرهمیندههاستکهجنبشاصیلکمونیستیمارکسیست  -لنینیست
مائوتسهدوناندیشه(س– ج–  م)بابعرصهوجودمیگذارد،کهوظیفهبزرگرهبریانمالببورژوادموکراتیکطراز
نوینرابهعهدهمیگیرد،واینوالعا ًبابنویناستدرتاریخمبارزاتخلكستمدیدهکشورما.واماازجانبدیگرسوسیال
امپریالیسمبهمنظوربهاسارتکشیدنکشورما،باندهایرویزیونیستی«خلك» وپرچمراایجادوکشورماراازنظرالتصادی
–سیاسیونظامیبخودوابستهمیسازد .
کودتای  ۶۲سرطان   ۷۳۳۶با سرمداری داوود که بیانگر دخالت مستمیم سوسیال امپریالیسم روس و پشتیبانی همه
جانبه عمال آن باند«خلك»  و پرچم و سایر نیروهای ذخیره باهم کاری مستمیم ( ک – ج – ب) بوده کشور ما را درحلموم
سوسیال امپریالیسم روس فرو برد و زمین ه مساعدی برای الدام نهایی سوسیال امپریالیسم درجهت مستعمره ساختن کشور که
هماناکودتایننگینهفتثوروتجاوزفاشیستینظامیسوسیالامپریالیسمروسرابهدنبالداشتبوجودآورد .
کودتایسیاهوننگین  ۷ثوروتجاوزفاشیستیسوسیالامپریالیسمروسکشورماراازجامعهنیمهمستعمرهونیمه
فیودالیبهمستعمرهونیمهفیودالیتؽییرداد کهموجبتشدیدتضادبینخلكکشورماوسوسیالامپریالیسمتجاوزگروباندهای
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رویزیونیستیوطنفروش«خلك»وپرچمگردید ومنحیثتضادعمدهکهتعینکنندهپروسهانمالببورژوادموکراتیکطراز
نوینود ارایمولعیتمحوریبود.بعالوهحدتوتشدیدتضادخلكماباسوسیالامپریالیسیمکهموجبلیامهایخودجوش
تودهایگردید،تضادبیندوبلوک امپریالیستی نیز حدتخاصیمییابدوکشورمابهگرهگاهتضادهایامپریالیستیو
ارتجاعجهانیتبدیلمیگردد.جنبشهایخودانگیختهتودهها  ومماومتدلیرانهوحماسهآفرینخلكماکهکرانتاکران
کشورمارادربرگرفتهبود،سببزبونیووحشیگریهرچهبیشترسوسیالامپریالیسمگردید.سوسیالامپریالیسموعمالآن
باتمام زرادخانههایؼولپیکرنظامی بالشون ۷۳۴هزارنفریوشبکههایجاسوسیآندرسرکوبلیامهای دشمنسوز
خلكماکوشید،ولیهرگزنتوانستخلكدلیرماراواداربهلبولاسارتوانمیادامپریالیستینماید.جنگمسلحانهخلكکشور
ماکهبیانگرجنگملیضدسوسیالامپریالیستیکهشکلازمبارزهطبماتیبودرهبریانمالبیپرولتریرامنحیثنیازمبرم
درجهتپیروزینهاییبرامپریالیسمعمدتاسوسیالامپریالیسمروسوفیودالیسمالزامآورمیساخت .
 جنبش کمونیستی کشور که وظیفه وجنبه سترگ رهبری جنگ ضد سوسیال امپریالیم را بعهده داشت بنابر عوامل
گوناگون بخصوص ضعؾ ایدیولوژیک -سیاسی با هم تالش های ولربانی ها نتوانست به حزب انمالبی پرولتری یعنی حزب
کمونیست ارتما و جنگ ضد سوسیال امپیالیستی را رهبری نمایند .بخصوص که ارتجاع فیودالی و کمپرادوریسم وابسته با
امپریالیسمؼربکهنتهاازشرائطمساعدداخلی،التصادی -سیاسیوفرهنگیبرخورداربود ،بلکهپشتیبانیهمهجانبهبلوک
امپریالیستیؼرب،ارتجاعجهانیومنطمهراداشت،کهمنجربهؼصبوتحمیلرهبریمنحطباندهایمزدورووابستهبا
امپریالیسمؼربگریدد.ووظائؾجنبشکمونیستیکشورراهرچهبیشترسنگینترساخت.جنبشکمونیستیاصیلکشورباآن
همه مشکالت و دشواری ها به شرکت در جنگ و  ادامه وظائؾ انمالبی خود پافشاری نموده و هرگز چون پیروان مرتد
دگمارویزیونیس مخواجهجنگضدامپریالیستیخلكما راارتجاعینخواندهوشرکتدرآنرامردوداعالمنکردونهچون
تسلیمطلبانیبهدشمنعمدهمردمپناهبرد .
.سوسیال امپریالیسم روس ،این تزاران نوین که بم نظور رسیدن به اهداؾ ،نمشه های استعماری و توسعه طلبانه
ؼارتگرانهوخائنانهیعنیرسیدنبهآبهایگرمبحرهندوخلیجفارسبرکشورماتجاوزنمودهبودبعدازمماومتدلیرانهحلك
کشورمابهشکستهایتلخومفتضحانهروبرووپوسیدگیدرونیآنراتسریعنمود.سوسیالامپریالیسمبرایجبرانشکست
مفمضحانهنظامی،دیپلوماسیامپریالیستیرابرمبنایسازشوتبانیبهامپریالیسمؼربدرراساضالعمتحدهامریکاوعمال
آندرپیشمیگیرد.بلوکامپریالیستیؼربدرراساضالعمتحدهامریکاکهبهاهداؾخودرسیدهبود،یعنیاینکهسوسیال
امپریالیسمروسدرمحدودهسرحداتکشورماباضرباتخوردکنندهروبرووجلو پیشرویآنبطرؾآبهای گرموخلیج
فارسکهعاملعمدهانمماومتدل یرانهخلكمابحسابمیآمدگرفتهشدهبود،راهتبانیباسوسیالامپریالیسمروسرالبیک
گفت .
 اینخاینانهترین توطئه امپریالیسمجهانیوارتجاعکهزمینههایآنلبالتدارکدیدهشدهبوددرطرحژنیوابا
برهنهیخاصمنحیثمعاملهگریخاینانهارتجاعوامپریالیسمبر  دستآوردهایجنگمماومتخلكستمدیدهکشورمادر
جنگ سوسیال امپریالیسم تجاوز گر و فاشیست بوده است که سازمان پیکار  ....در مولع اش آنها را منحیث یک توطئه
امپریالیستیافشاءوعوالبزشتوپلیدآنرابرمالساختهبود .
چونتضادوتبانیخصلتذاتیامپریالیسمونی روهایارتجاعیمیباشد،یعنیاگرازیکطرؾتضادمنافعشان
آنانرابهجنگهایخونینتاسرحدجنگهایجهانیامپریالیستیوامیدارد،ولیازطرؾدیگردرجهتتامینمنافعمشترک
شاندرسازشوتبانیلرارمیگیرند.بناًپروسهتبانیوتضادکهناشیازهمینخصلتامپریالیسموارتجاعمیباشد،مدتها
لبلازینکهرسمیتآندرطرحژنیواتائیدگردد،آؼازیافتهبود .
 سوسیالامپریالیسمروسیهکهدیگرحضورمستمیمنظامیخودرادرکشورماکهبهشکستهایجبرانناپذیری
مواجهگردیدهبودمفیدنمیدانست،بلکهموجبهرچهبیشتریتسریعوتشدیدتضادهاوبحرانسیاسیوالتصادیدرکشور
سوسیالامپریالیستیمیگردید.بعدازتدارکزمینههایتضمینکنندهبرایبمایدولتدستنشاندهمزدورکابلوتضیماتاز
طرؾ امپریالیسم ؼرب در راس اضالع متحده امریکا ارتش تجاوزگر خود  را طی یک مرحله نوماهه از کشور ماخارج
مینماید .
بلیسوسیالامپریالیسمکهدیگرراهخروجازینبن  بست،کهباتجاوزمستمیمبهکشورمابهمماومتدلیرانهخلكما
مواجهگردیدهبوددرتبانیباامپریالیسمؼربوایجادیکدولتائتالفیدرکابلبمثابهوسیلهسرکوبمشترکامپریالیستیعلیه
خلكبپاخواستهوستم دیدهمامیدیدلبلاینکهارتشتجاوزگرخویشراازکشورمابیرونببرد،متوسلبهاعمالخاینانه
گردید.ازیکطرؾدرجهتتطمیعسران،الوامولبایل،مالکینومتنفذینمحلی،روحانیتمرتجعوتامینارتباطاتازطریك
شبکههایجاسوسی(ک – ج – ب)بااحزابارتجاعیفیودال یوکمپرداوریوابستهبهامپریالیسمؼرب بخصوصحزب
اسالمیگلبدین،جمعیتاسالمیوشوراینظار،حزبوحدتاسالمی،بخصوصنیروهایاساسیآنسازماننصرولومندانان
جبهاتجنگیایننمایندگانسرسپردهفیودالیسموامپریالیسمفعالیتوسیعانجامداد .
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سوسیالامپریالیسمرو سبهمنظورتضعیؾمماومتوپیداکردنجایپایبرایعمالونوکرانخویش،دستبه
توطئهبههماندازیملیتهایبرادرکشورمازدوزمینهشدکهنمایندگانطبماتحاکمهفیودالیسموکمپرادوریسمدرجهت
خیانتبهمنافعملیودامنزدنبهاختالفاتبینملیتهای،ازآن استفاده نماید.ولیبنابرافشاءچهرههایکثیؾوزشتاین
نوکرانامپریالیسمنهتنهااینکهازینتوطئهسودینبردبلکهموجبتجریدشانازخلكکشورماگردید.عالوهبراینسوسیال
امپریالیسمدولتمزدورکابلراباعصریترینوپیشرفتهترینسالحهایکشتارجمعیتادندانمسلحوبهپشتیبانیسیاسیو
التصادیآنراحمایتکرد .
 سوسیالامپریالیسمروسبعدازتدارکات تضمینکننده حیاتننگیندولتپوشالیکابل باامپریالیسماضالعمتحده
امریکابهمنظوربهدستآوردنسهمبیشتردردولتائتالفیآیندهبرسرمیزمذاکراتبهچانهزدنپرداخت .
کشورم اکهباتجاوزمستمیمنظامیفاشیستیسوسیال امپریالیسم ازجامعهنیمهمستعمرهونیمهفیودالی بهجامعه
مستعمرهونیمهفیودالیتؽییرنمودهبودباشکستنظامیوخروجارتشتجاوزگرسوسیالامپریالیسمروسدوبارهبهصورت
کشورنیمهمستعمرهونیمهفیودالیدرآمدهودرگی ردستاندازیوتوطئهامپریالیسمجهانیوارتجاعگردید .
 سوسیالامپریالیسموامپریالیسماضالعمتحدهامریکاهرکدامبهتالشهایخائنانهاستعماریوکسباعتباردرجهت
نصبنمودنعمالشاندردولتائتالفیآیندهادامهداده،کهامپریالیسمؼربدرراسامپریالیسماضالعمتحدهامریکا،ارتجاع
منطمهوؼرببهتالشهایمذبوحانهدرجمعوجورکردناحزابارتجاعیاسالمیدرپاکستانوایرانآؼازودریکگردهم
آییمفتضحانهنیروهایارتجاعیوبادارانشانایجاددولتمولتنامنهاددرپاکستانراسرهمبندیکردند.وبخاطراینکهدر
سرمیز مذا کرات با سوسیال امپریالیسم با دست خالی مواجه نگردند طرح تسخیر شهر جالل آباد را با مداخله مستمیم ارتش
پاکستانوشبکهجاسوسی(ای– اس–  ای)وارتجاععربرویدستگرفتندکهبنابرپوسیدهگیوبیمایهگیسیاسیو
نظامینیروهایارتجاعیاحزاباسالمیاینعاملینامپریالیسم،باشکستافتضاحآمیزمواجهگردید .
 مجمعمللمتحدکهحیثیتدستیارامپریالیسموارتجاعرادارددرتداوموتحمكپروسهایجاددولتائتالفیبانمشه
فریبندهواؼواگرانهبحرکتآمدوبیننسیواننمایندهخاصسرمنشیمللمتحد،برایبهاصطالححلمعضلهافؽانستانگماشته
شد.بیننسیوانکهحیثی تیکنوکرامپریالیسموارتجاعرا داشتخواستطرحمجمعمللمتحدرادرجهتایجاددولتائتالفی
کهبهاصطالحازلاع دهوسیعیبرخوردارباشدعملی،ومصدرخدمتبهامپریالیسمگردد.اماطرحکهحاملآن(بیننسیوان)
بود بیشتر بیانگر تامین کننده خواست و منافع امپریالیسم ؼرب بود تا امپریالیسم روس ،همین جاست که تضاد منافع دو
امپریالیسم ،پروسهتبانی -تضادراخدشهدارمیسازد .بنا ًطرحبیننسیواندر آخرینلحظاتازطرؾعمالروسبادستور
مسکوسبوتاژگردید.کهپیامدآنعمانبابعرصهوجودگذاشتنمولودنالصالخلمهبود کهعمدتادرائتالؾناممدسعمالجنایت
کارروس،جناحپرچمباسرگردگیببرگخاینوطنفروشوملیشهجنایتکاررشیددوستمبامسعود -ربانیاین نمایندگن
امپریالیسموفیودالیسم،ونوکرانجنایتپیشهروسجناح«خلك»باگلبدین،اینخادمسرسپردهامپریالیسموارتجاعتبینیافت .
ائتالؾ مسعو د ربانی و جناح کارمل دوستم که از پشتیبانی بیشتر امپریالیسم روس برخوردار بود ،نیروهای نظامی
خویشراآرایشوباراندنجناح«خلك» گلبدینوملیشهجبارشهرکابلرابهتصرؾخوددرآوردوحکومتائتالفیضد
انمالبیوضدمردمیرااعالن داشت.کهاکثریتاحزابارتجاعی ازآنپشتیبانیوصبؽت(هلل«مجددی»طبكموافمتنامه
پشاوردرراسایندولتپوشالینصبگردید.کهحیثیتبیشازیکگودیکوکینداشتهوازهیچاتوریتهوصالحیتسیاسی
برخوردارنبود .
ائتالؾناممدسنیروهایارتجاعی،اینعمالامپریال یسمونمایندگانبورژوازیکمپرادوروفیودالیسمکهناشیاز
تبانیامپریالیسمؼربوامپریالیسمشکستخوردهروسبود،پوسیدهگیوورسکستگیامپریالیسمجهانیوارتجاعوتضاد
منافعآنهارادرکشورمابهنمایشگذاشت.نیروهایارتجاعیوابستهباامپریالیسمؼربکهتااین زماندودستهبهاسالمو
دفاعازآنچسپیدهبودندباائتالؾبهنوکرانرسواوجنایتکارامپریالیسمروسدریکدستپرچماسالمودردستدیگر
پرچمناسیونالیسمکمپرادوریرابلندکردند.
جناحائتالفیمسعود -ربانیوکارمل -دوستمبیرق فرسودهناسیونالیسمکمپرداوری ،کهحزبوحدتاینبلندگوی
ارتجاعایرانونمایندهطبماتحاکمهملیتستمدیدههزارهنیزازآنبهحمایتبرخاست،علیهپرچمدارانشوونیسمطبماتحاکمه
پشتون(ائتالؾگلبدینباباند«خلك») کهدرپیوندناگسیستنیباستمامپریالیسیممیباشد،لرارگرفت .
دوجناحائتال فیارتجاعی،ایننوکرانسرسپردهامپریالیسمکهیکجناحآنیعنیجناحگلبدینباباند«خلك»کهحزب
اسالمیگلبدیننیرویتعینکنندهدرینائتالؾمیباشدبهمنظوررسیدنبهاهداؾخائنانهواعادهممامازدسترفتهشوونیسم
طبماتحاکموستمگرملتپشتونبیرق فرسودهناسیونالیسمکمپرادوریرابلندکردهوازینطریكدرجستجویکسبپشتیبانی
ازملیتپشتونمیگردد.وجناحدیگریعنیجناحائتالفیمسعود-ربانیوکارملدوستمکهنمشنیرویمسعود -ربانیدرشان
متبارزاست،بادردستگرفتنبیرقناسیونالیسمکمپرادورفیودالبهمنظورتامینمنافعطبماتحاکمهملیتهایتحتستمکه
درپیوندبامنافعامپریالیسملراردارددستبهتالش هایخائنانهمیزندتاازتضادههایملیتهایتحتستمعلیه شوونیسم
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عظمت طلبانه طبمات حاکم و ستمگر ملیت پشتون استفاده و ناسیونالیسم کور و متعصب ملیت های تحت ستم را تحریک
وپشتیبانیآنراکسبنمایند .
ائتالؾهایناممدسخلمیهایوطنفروشوگلبدینازیکطرؾومسعود-ربانیباکارملدوستمازطرؾدیگرکه
بیانازتبانیوتضادامپریالیسمؼربوامپریالیسمروسودولارتجاعیمنطمهوعربمیباشد،نهتنهااینکهازیکبنیاد
مستح کمبرخوردارنیستبلکهبنابرمنافعوخواستبادارانامپریالیستیشانوارتجاعمنطمهشکنندهونیروهایشاملدرین
ائتالفهادریکحالتسیاللراردارند.لذااینحالتشکنندهجناحهایائتالفیبمثابهنمایندگانامپریالیسموارتجاعکهدردشمنی
وتضادآشتیناپذیربامن افعملیوخلكکشورمالراردارند،نهتنهااینکهبابراهانداختنتوطئهخاینانهبهماندازیملیتهای
برادردرکشوربهآرزوهایپلیدواهدؾارتجاعیشاندسترسیپیدانکردهبلکهچهرههایکثیؾشانبیشترازپیشافشاءو
رسواگردیدند .
چنانچه متذکر شدیم که عوض کردن جا ی  یا رفت و آمد از ائتالفی به ائتالؾ دیگر نه ناشی از تصمیم گیری به
اصطالحمستملاحزابوتنظیمهایارتجاعیوفرسودهمیباشد،بلکههمانارادهبادارانشاناستکهآنهاراواداربهعوض
کردنجایومحلمینمایند.لطعرابطهحزبوحدتاسالمیباائتالؾمسعود -ربانیو کارملدوستموپیوستنبهائتالؾ
گلبدین و باند وطن فروش «خلك»  که به دستور و دخالت مستمیم ارتجاع ستمگر ایران و تضاد منافع آن با ارتجاع سعودی
صورت گرفت،مثال برجسته از وابسته گی و نوکر منشی این نیروها و باندهای مزدورمی باشد .بلی باخارج شدن حزب
وحدت اسالمی از جرگه ربانی مسعود و کارمل  -دوستم که پرچم به اصطالح ملت های ستمدیدهرا بلند کردهبودند وحزب
وحدتخودرانمایندهملتستمدیدههزارهجازدهبود،باپیوستنجرگهگلبدینوباند«خلك»ماهیتکاذبوخصومتآننه
تنهاباخلكستمدیدههزارهبلکهباتمامخلمهایکشورم ابرمالشد.پیوستندوستمباائتالؾگلبدینکهنیرویلابلمالحظه
ائتالؾ مسعود – ربانی به حساب  می آمد ،همه توطئه گری های ارتجاعی و امپریالیسم و رجزخوانی نیروهای طرفدار به
اصطالحدموکراسیراافشاءنمود.واماسهمفعالحزباتحاداسالمیسیاؾاینعاملارتجاعسعودیدرائتالؾمسعود
ربانیوکارملدوستم،نمونهبرازندهدیگریازوابستگیومزدورمنشی نمایندگانفیودالیسموکمپرادوریسمبا امپریالیسمو
ارتجاعمیباشد .
منافعارتجاعسعودیکهدرتضادبامنافعارتجاع ایراندرکشورمالراردارد،سیاؾوحزب اوراکهضمناً
نم ایندهطبماتستمگرملیتپشتوناستدردرگیرینظامیوخصومتبهحزبوحدتاسالمیایننمایندهارتجاعایرانلرار
میدهد.اینتضادمنافعارتجاعیسعودیوایرانموجبمیگرددکهحزبوحدتاینائتالؾراترکوحزباتحاداسالمی
سیاؾدرائتالؾمسعود -ربانیکماکانبالیمیماند .
حزباسالمییونس«خالص» نیزچونحزباسالمیگلبدینازیکطرؾعاملمستمیمارتجاعپاکستانونوکر
امپریالیسم بودهازمنافعطبماتفیودالکمپرادوریدفاعمیکندو ازطرؾدیگر نمایندهپروبالرصشوونیسم عظمتطلبانه
طبماتستمگرملیتپشتونمیباشد .
حزب اسالمی« خالص»  با لبای صلح ارتجاعی بنابر داشتن وجوه مشترک ،حزب اسالمی گلبدین در جنگ های
ارتجاعیبیندوائتالؾدرپشتیبانیوحمایتازائتالؾگلبدینباباند«خلك»لراردارد .

واما احزاب و تنظیم های به اصطالح میانه رو:
ایناصطالحکاذبکهجزوسیلهپوششماهیتطبماتیاحزابارتجاعیعاملینامپریالیسمچیزیدیگرینیست،اکثراًدرمورد
حرکتانمالباسالمیدمحمیجبههنجاتملیاسالمیمجددیومحاذملیاسالمیپیرگیالنیکهبهاتحادسهگانهنیزشهرت
داشته،بکارگرفتهشدهاست .
حزب حرکت اسالمی محسمی را نیز می توان درین کتگوری لرار داد .این احزاب و تنظیم های از نظرمواضع
طبماتینمایندگانطبماتحاکمهفیودالکمپرادورودستیارانامپریالیسموارتجاعهستند،کهازنظرماهیتطبماتیهیچگونه
تفاوتیباسایراحزابوتنظیمهایارتجاعینداشتهوازهمانخصیصهضدمردمیوضدانمالبیبرخوردارند.پاسیوبودن
شان در سرکوب توده ها و جنگ افروزی از خصلت طبماتی آن  ناشی نمی شود بلکه بیانگر درماندگی سیاسی و تشکیالتی
آنهاست.درؼیرآنخصومتوکینهتوزیایننیروهایارتجاعیکمترازسایرعاملینامپریالیسموارتجاعنیست،بنابراین
میانهروخواندنآنهانهتنهاهپ وشاندنچهرهزشتوالعیآنهااستبلکهموجبگمراهیتودههایوخیانتبهانمالبمیباشد .
 ایناحزابوتنظیمهابهنسبتبیمایهگیوسرخوردگیهرگزنتوانستهاندبهتامینوحدتبینخودتوفیكیابند
بلکهرابطهومیانهشانبادونیرویائتالفیارتجاعینیزدرتزلزلونوسانبودهوباآرزویرسیدنبهلدرتهمیشه پله
ترازورامیبینند.لذاگاهیبایکائتالؾوگاهیباائتالؾدیگرهمنوایینشانمیدهندوگاهیهمبهدورظاهرشاهمیچرند .
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 دوجناحائتالفیبطورعمدهوسایرنیروهایارتجاعیداخلی،دولارتجاعیمنطمهوؼرببخصوصپاکستانایران
وسعودی،دولامپریالیستی،عمدتا ًامپریالیسمروسوامریکا،مستمیموؼیرمستمیمعاملینجنگهایارتجاعیدوسالاخیر
بودهومسببیناصلیهمهجرم،جنایت،کشتاروحشیانه،بیخانمانساختنمردمستمدیدهکشورومهاجرتهایدردآورصدها
هزارانسانزجردیدهمیهن  مابودهوادامهجنگهایارتجاعیبیانگرتضادمنافعدولامپریالیستیوارتجاعمنطمهوتضاد
بیننیروهایارتجاعیداخلیولدرتطلبیایانهامیباشند .
 اینجنگهایارتجاعیاگرازیکطرؾتضادمنافعدولامپریالیستیوارتجاعرابهنمایشمیگذاردازطرؾ
دیگربی اندلیكفرسودگیودرماندگیستمامپریالیستیوارتجاعمیباشد .
 تالشهایخائنانهمجامعبینالمللیامپریالیستیوارتجاعچون،سازمانمللمتحدوکنفرانسکشورهایاسالمیجز
دخالتمستمیمامپریالیسموارتجاعوپیادهکردننمشههایتجاوزگرانهآنهیچچیزیدیگرینمیتواندباشد.رفتوآمدهای
محمود«میستوری» وحامدالؽابدنهبهمنظورایجادصلحدرکشورمابلکهبهمنظورتامینمنافعامپریالسموارتجاعصورت
میگیرد.محافلوگروههایبنامهایولماشهایمختلؾازلبیل،پیماننجاتافؽانستان،نهضتملیافؽانستان،کمیتهآمادگی
نهضتملیکشور،دافؽانستانملیوحدتؼورحٌنگ،شورایتفاهمووحدتملیافؽانستان،اعوانوانصارظاهرشاهخائن....
کهجزثناخوانیبدربارارتجاعوامپریالیسموحمایتازمنافعآنهیچگونهوجیبهدرممابلمنافعملیومردمنداشتهونمی
تواندداشتهباشد.صلحخواهیش انودعوتآنهاازسازمانمللمتحدبهمنظورایجادصلحدرافؽانستان،درحمیمتامر
دعوتازامپریالیسموارتجاعبهدخالتوتجاوزمستمیمدرکشورمامیباشد .
 یگانه راه نجات مردم و برانداختن جنگ های ارتجاعی فمط و فمط از طریك برپایی جنگ خلك و پیروزی انمالب
دیموکراتیکطرازنوین،گذاربهسوسیالیسموایجادجامعهکمونسیتیمیسراست .
گفتیمجامعهماازنظرساختالتصادی–  سیاسیوفرهنگیبعدازشکستسوسیالامپریالیسموخروج

دستمواستثمارامپریالیستیو

ارتشتجاوزگرآنجامعهنیمهمستعمرهونیمهفیودالیمیباشد.لذاخلكستمدیدهکشورمامور
فیودالی  لرار دارند .نظام فیودالی که نمودی از نظاملرون وسطایی وبه  زائیده امپریالیسم تبدیل گردیده ازطریك مالکیت بر
وسایلتولید(زمینوافزارکار)اکثریتتودههایستمدیدهکشورمایعنیطبمهدهمانرابهشدتاستثماروبهاسارتوبردگی
کشیدهاند.مناسباتنیمهفیودالیسمنهتنهاازنظرالتصادیتودههایوسیعدلهانانرااستثماروشیرهجانشانرامیمکدبلکه
ازنظرسیاسیوفرهنگینیزآنهارابهاسارتوبردگیمیکشندومنحیثعاملاساسیبازدارندهرشدوتکاملنیروهای
مولدهودموکراتیزهکر دنجامعهمیباشد.بنابراینیکیازوظائؾاساسیانمالب برانداختنمناسبات نیمهفیودالیاستکه
مضمونانمالبکشورمارابیانمیکند.بدونانمالبارضییعنیتوضیعزمینبهدهمانحرفیهمنمیتوانازدموکراتیزه
کردنجامعهدرمیانباشد.وامادموکراتیزهکردنجامعهب دونبرانداختنمناسباتبورژوازیبیرکراتیککمپرادورکهزائیده
وعاملامپریالیسمودرهمآؼوشیبافیودالیسملراردارد،نمیتواندکاملواستحکامیابد.کهالبتهبرانداختن مناسباتنیمه
فیودالیونیمهمستعمرهبدونبرانداختنستمواسارتامپریالیستیممکننیست.بنا ً دموکراسیکردنجامعهوکسبآزادیالزم
وملزومیکدیگراندویکدیگرراتکمیلمیکنند .
 با توضیح از جامعه نیمه مستعمره و نیمه فیودالی به این نتیجه میرسیم که نیمه فیودالیسم ،کمپرادور و امپریالیسم
دشمناناصلیخلكما بودهوموردآماجانمالب بورژوادموکراتیکطرازنوین،لرارمیگیرندکهفمط بابرانداختناین سه
دشمنمیتواندانمالببورژوادموکراتیکبهپیروزیبرسد.چوندرشرایطواوضاعفعلیکهتجاوزمستمیمامپریالیسمدفع
گردیدهبنابراین تضادعمدهنهباامپریالیسمبلکهبافیودالیسممیباشدوانمالبارضیدرراسهمهه مسایللرارمیگیرد.
ولی برانداختن مناسبات نیمه فیودالی و پیروزی انمالب بورژوا دموکراتیک طراز نوین بدون سرنگونی و ریشه کن ساختن
کمپرادوریسموامپریالیسمممکننیست .
احزابوتنظیمهایکهنمایندگانسیاسیفیودالی– کمپردادوریسموعاملینامپریالیسمهستند،مولعیتووضعکنونی
نظامیمنحطنیمهمستعمرهونیمهفیودالیحاکمدرجامعهمارابخوبیبیانمیکنند.چنانچهنیروهایائتالؾگلبیدنوائتالؾ
مسعود -ربانی،بهاستثنایجنبشملیاسالمیودیگرنیروهایروسیکهنمایندگانکمپرداوریسموابستهبهامپریالیسمروسمی
باشندحامل ینسیاستهایهستندکهبیشتردرجهتحراستازفیودالیسملراردارند،تاکمپرادوریسمایننیروهادرتشتتو
پراگندگیکهکودتایننگینهفتثورعمدتاسرآؼازاینپراگندگیوتشتتبودهبعدازشکستسوسیالامپریالیسمروسعمكو
گسترش بیشتری یافته است .البته عوامل این تشت ت و پراگندگی تضاد منافع لدرت های امپریالیستی ،ارتجاع منطمه ،ارتجاع
عربولدرتطلبینیروهایارتجاعیداخلیازیکطرؾ،بحرانوپوسیدگیدرونیاحزابوتنظیمهایارتجاعی،کهکشور
مارابهمناطكوللمروهایحکمرواییخودتمسیمنمودهاستازجانبدیگرمیباشد .
بنابر ینتمامتالشهایامپریالیسموارتجاعکهدرجهترفعاینبحرانوپراگندگیبهمنظورایجاددولتمرکزیبا
ثباتکهمنافعامپریالیبسموارتجاعراتامینوحراستنماید،صورتمیگیرد،نتوانستهاندبهاینهدؾشوموخائنانهشانبرسند
وهرگزهمنخواهندرسید .
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ماهیتضدان مالبیوضدمردمیایناحزابوتنظیمهایارتجاعیازهمانآؼازلیامهایمماومتدلیرانهتودههای
ستمدیدهکشورماعلیهسوسیالامپریالیسمروسافشاگردید.عملکردهایخائنانهوحشیانهایننیروهایمزدورنهتنهاموانع
رادرراهتکاملواستحکامجنگضدسوسیالامپریال یسمروسبوجودآوردبلکهضرباتبرنیروهایپیشروانمالبییعنی
جنبشکمونیستیوتودههایبپاخواستهنیز واردآورد،کهدرنهایتمنجربهتوطئهبزرگمشترکامپریالیسمجهانیوارتجاع
علیهانمالبوخلكماگردید.برخوردهایوحشیانهنیرورهایارتجاعیموجبشده،کهتودههاماهیتانرابه مثابهدشمنان
منافعملیدرکنمایندواینخودموجبنفرتوانزجارتودهازیننیروهایوحشیگردیدهاست.ایننفرتوانزجاربعداز
شکستسوسیالامپریالیسمروسووحشیگریبیحدوحصرایننوکرانبیمایهامپریالیسمبحداعلیخودرسیدهکهامروز
مرتجعیندر  ممابلنفرتوانزجارکاملوهمهجانبهتودههالراردارند.تداومسرکوبهایخونین،لتلولتالوحشیانهتوده
ها،تخریببیرحمانهشهرهاولصبات،چوروچپاولرذیالنهوخائنانهاموالوخانههایمردموداراییملیبهشدتنفرتو
کینه توزی مردم ستم دیده کشور افزوده ،ک ه موجب حدت و شدت تضاد بین خلك کشور و این نیروهای مرتجع و عاملین
امپریالیسمگردیدهاست .

و اما جبهه مقاومت:
 باارزیابیمختصرارجامعهما،کهیکجامعهنیمهمستعمرهونیمهفیودالیمیباشد.بهایننتیجهرسیدیمکه،فیودالیسم،
کمپردادوریسموامپریالیسمازجمل هدشمناناساسیمردممابودهوهدؾانمالببورژوادموکراتیکطرازنوینبرانداختناین
سهدشمنمیباشد.لذابرایاینکهانمالببتوانداینسهدشمنوحشیودرندهخودرابراندازدبایدنیروهایمحرکهانمالب
جایگاهومولعیتایننیروهارادرانمالبمشخصنمود .
گفتیمکشو رماکشورنیمهمستعمرهونیمهفیودالیاستکهتودههایوسیعتحتستمدوگانهفیودالیوامپریالیستیلراردارند،
لذانیروهایمحرکهکهانمالبعبارتانداز :

-１

طبقه پرولتاریا:

پرولتاریا ،آن یگانهطبمهانمالبیوپیگیراستکهرسالترهبریکنندهدرانمالببورژوادموکراتیک نوینرابدوش
دارد.طبمهپرولتاریابجزنیرویکار،ازهرگونهمالکیتبروسایلتولیدمحروموآزادمیباشد،بنا ًیگانهطبمهاستکهبا
ضدیتکاملباتمامنظامهایاستثماریکهمتکیبرمالکیتخصوصیبروسایلتولیدانددرتضادلرارداردوتنها
پرولتاریااست کهخواستارسلبمالکیتازمالکینخصوصیبهنفعمالکیتاجتماعیمیباشد .
 پرولتاریایکشورمادرزمانحکمرواییامیرشیرعلیخاندررابطهباتولیدمحدودبورژوازیپابهعرصهوجود
میگذارد.پرولتاریایکشورمادرطیمراحلمختلؾبخصوصبعدازشکستاستماللکشوردر ۷۶۹۸(۷۹۷۹هش)
رشدنسبیمیکندکهدردههسیوچهل(ه–ش)بنابررشدبورژوازیبیروکراتکمپرادورنهتنهاازنظرکمیبلکهاز
نظرکیفینیز تکاملمینماید.دردههچهل کهجنبشکمونیستی(م–ل–ا)وفعالیتهایبورژوازیدموکراتیکطراز
نوینگسترشخاصیمییابد،پرولتاریایکشورواردصحنهفعالیتهایسیاسیمیشود،کهنهتنهاخواستهایالتصادی
خودرابحیثیکیطبمهبلکهباالترازآنخواستهایسیاسیخودشرانیزمطرحمیکند.سازمانجوانانمترلیبحیث
نماینده ایدیولوژیک   -سیاسی پرولتاریا رسالت رهبری آنرا بعهده داشت .ولی بنابر عوامل مختلؾ بخصوص ضعؾ
ایدیولوژیک–سیاسی،سازمانجوانانمترلیدیگرنتوانستپرو لتاریارادرمسیرمبارزاتیاشرهبرینمایدپرولتارایای
کشورمابااینکهدرجنگمماومتضدسوسیالامپریالیسمروسبه استثنایمعدودیکهدرخدمتباندهای«خلك»و
پرچموسوسیالامپریالیسمروسلرارگرفتند،بصورتمستمیموؼیرمستمیمشرکتنمودند.ولیازآنجائیکهفالدستاد
رهبری کننده یعنی حزب کمونیست ب ود .نتوانست جنگ مماومت ضد سوسیال امپریالیستی را رهبری و انمالب بورژوا
دموکراتیکطرازنوینرادرجهتپیروزیرهنموننماید.پرولتاریاکشورمابعدازشکستسوسیالامپریالیسمروسو
ائتالؾناممدسبینامپریالیسمروسوامپریالیسمؼربوعمال  مرتجعآنهاموردستموییدادگریهایوحشیانهلرار
گرفتهکهاکثریتشانبیخانمانگردیدهوباازبینرفتناکثریتموسساتتولیدبهاثرچوروچپاولنیروهایوحشیو
درندهخوزمینهامرارمعاشراازدستدادهوبحیثیکطبمهمولدبهخیلبیکارانمبدلمیگردد .
 پرولتاریایکشورماکهتحتظلموستمشدیدفیودالی،کمپرادوریوامپریالیستیلراردارد،برایبرانداختنروابط
و مناسبات اسارت با حیثیت نیروی اساسی و رهبری کننده انمال ب را بخود اختصاص می دهد .بنا ً انمالب بورژوا
دموکراتیککشورمابدونرهبریپرولتاریان میتواندبهپیروزیبرسد.وفمططبمهپرولتارااستکهمیتواندانمالبرا
درجهتپیروزیآنیرهبرینماید .

-２

طبقه دهقان:
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دهمانانوسیعترینکتلهتودههایزحمتکشوستمدیدهکشورمارااحتوامیکندکهبهحیثبزرگتریننیروهایمولده
مروداستثمارنظاممنحطفیودالی لراردارندودرفمروبدبختیشدیدمادیومعنویبسرمیبرندبعالوهاستثماروستم
فیودالی،ستمامپریالیستیوبورژوازیکمپرداوربوروکراتبهسیاهروزیوبدبختیآنهامیافزاید .
 تودههایوسیعدهمانانکشورمادرجنگمماومتضدسوسیالامپریالیسمروسشرکتفعالوهمهجانبهداشته،که
عاملعمدهشکستسوسیالامپریالیسمبحسابمیآید.تودههایزحمتکشدهمانانکهازهیچنوعلربانیوجانفشانی
دریػنهنمودهوباسنگینی  جنگضدسوسیالامپریالیسمرابدوشکشیدهودرشکستآننمضموثریداشتهاست،ولی
بنابرفمدانرهبریپرولتاریاوتسلطنیروهایارتجاعیخونآشاماینعاملینامپریالیسمؼربدرجنگمماومتکشورما،
تودههایدهمانانازاسارتوبردگیرهایینیافتند.ستموبیدادگریوحشیانهوفاشیستیسوسیالامپریالیسموعمالآناز
یکطرؾواعمالجنایتکارانهنیروهایارتجاعیوابستهبهامپریالیسمؼربازطرؾدیگرموجبگردیدکهنسبتبه
هرطبمهدیگردهمانانستمدیدهکشورماموردضربتلرارگرفتهخانهوکاشانههایخودراازدستدادهوبهمهاجرت
هایاجباریروآوردهاند .تداومحاکمیتنیروهایائتالفیامپریالیستیو ارتج اعی بهسیاهروزیانهاافزودهوزندگی
نگبتبارنصیبگردیدهاست .
 دهمانانبحیثنیرویمولدهنهتنهااینکهنیرویعمدهانمالباست،مضمونانمالببورژوادموکراتیکنوینرانیز
رهاییهمینطبمهازمناسباتفرتوتلرونوسطاییفیودالیمعینمیسازدکهمضمونانمالببورژوادموکراتیکهمان
انمالب دهمانی است .یعنی « زمین از آن کشتکار»  ولی رسیدن به این هدؾ در توان طبمه دهمان نبوده و فمط رهبری
پرولتاریااستکهدهمانانرادررسیدنبهاینهدؾیعنیرهاییازبندواسارتمناسباتفیودالیکمکوآنهارانجات
دهد.بنابریندهمانانبخصوصدهمانانفمیرازجملهمتحدینطبعیوم طمئنپرولتاریامیباشندونیروهایعمدهارتش
انمالبراتشکیلمیدهندکهبدونتامیناینوحدتانمالببورژادموکراتیککشورنمیتواندبهپیروزیبرسد .

-３

طبقه خورده بورژوازی:

خوردهبورژوازیکهازنظرکمیتوسیعترینتودههایزحمتکششهریوروستائيرادربرمیگیرد،دروضع
بدیالتصادیبسرمیبرد.طبمهخوردهبورژوازیموردستموبیدادگرینیروهایارتجاعیفیودالیوکمپرادوری
وسرمایه امپریالیستیلراردارند.اینطبمه  مشتملبرروشنفکراناهلکسبه،پیشهوران،ماموریندونپایهدولتی،
دکتورانوؼیرهمیباشند.ازنظرسطحزندگی اینطبمهرامیتوان بهلشرباالیی،میانیوتحتانی تمسیمبندی
نمود .که لشر تحتانی و لشر میانی به نسبت فشار بیشتر زندگی به دگرگونی وضع اجتماعی و شرکت در انمالب
رؼبت بیشتر دارد و لشر فولانی این طبمه نیز در صورت رشد و گسترش انمالب به آن می پیوندد .بنا ً خورده
بورژوازیازجملهنیروهایمحرکهانمالبومتحدمطمئنپرولتاریامیباشد .
 خوردهبورژوازیبحیثیکیازنیروهایمحرکهانمالبدرجنکمماومتضدسوسیالامپریالیسمروس
شرکتفعالداشتهودرشکستسوسیالامپریالیسمر وسسهمگیریآنرانمیتوانانکارکرد.تودههایوسیعخورده
بورژوازی با لبول لربانی ها و از دست دادن تمریبا همه امکانات زندگی به امیدی فردای بهتر با سایر نیروهای
مماومت پیوستند .بخصوص سهم گیری روشنفکران و پذیرش لربانی ها در راه نجات کشور از تجاوز سوسیال
امپریالیسمروسلابللدراستوتاریخکشورماآنراهرگزفراموشنخواهدکرد.واماخوردهبورژوازیصرؾ با
داشتنرهبریپرولتریمیتوانددستآوردهایمبارزاتیخویشراگسترشواستحکامبخشیدهوسهمخودرادر
انمالببورژودموکراتیکطرازنوین یعنیرهاییتودههاازستمفیودالیوامپریالیستیادا نمایند.ازینکهدرجنگ
مماومتضدسوسیالامپریالیسم،پرولتاریانتوانستجنگرارهبرینماید،بنا ًارتجاعکشوربهپشتیبانیهمهجانبه
امپریالیسموارتجاعمنطمهرهبریجنگراؼصبنمودهوطبمهخوردهبورژوازیباهمهلربانیهاهیچگونهدست
آوردی که موجب تؽییر مثبت در زندگی شان باشد نصیب نگردید .خرده بورژوازی بنابر اعمال جنایت کارانه و
فاشیستینیروهایسوسیالامپریالیسمونیروهاارتجاعیوابستهبهامپریالیسمؼرباکثراًبیخانمانومجبوربهفرار
بهکشورهایخارجیگردیدند وعدههمتنبهذلترسوائيدادهودرصفوؾدشمنانخلك،سوسیالامپریالیسمروس
ونیروهایارتجاعیامپریالیسمؼربلرارگرفتهاند .

-４

بورژوازی ملی:

بورژوازیملیکهازیکطرؾموردستمؼارتگرانهسرمایهامپریالیستیوکمپرداوریوازطرؾدیگرموردبیداد
گریفیودالیسملر ارداردوعرصهزندگیراروزتاروزبرویتنگوتنگترساختهوبطرؾورشکستگیمی
کشاند،کهاینوضعبورژوازیملیرا درتضادودشمنیباامپریالیسم،فیودالیسموسرمایهکمپرداوربیروکراتلرار
دادهواو رابهجهتانمالبسوقمیدهد.ولیازآنجائیکهبورژوازیملیخود یکطبمهاستثمارگراستوپرولتاریا
رااستثمارمیکندازتداوموگسترشانمالبهراسدارد.بناًاینخصیصهدوگانهبورژوازیملیموجبمیشودکه
مطمئنپرولتاریابحسابآورد.ولیبههمهحالچونهدؾانمالببورژوازیدموکراتیکبر
نمیتواناورامتحد 
ٰ
انداختنبورژوازی  درکل نیست،لذااینطبمهباداشتنخصلتمتزلزلدرموردانمالبازجملهنیروهایمحرکه
انمالبمیباشد،ولیپرولتاریابایدمشخصهدوگانهآنرادرپروسهانمالبدرنظرداشتهباشد .
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 بورژوازیملیکشورمابعدازسرکوبوحشیانهجنبشدورههفتوهشتشورواحاکمیتاستبداد،ترورواختتاؾ،
رهبریسی اسیخودراازدستمیدهدودرصحنهسیاسینشانهازفعالیتآنتاآخردههسیتبارزاتینداشتهاست.
وامادردههچهلیکباردیگربهمبارزاتسیاسیرویمیآوردکهجرائد«پروانه»و«سبا»ناشراندیشهاهایآن
میباشد.بورژوازیملیباایجاد سازمانملیکهازافؽانملتانشعابوخطسیاسیاینطبمهراداشتهاست،دارای
نمایندهسیاسیوتشکیالتیگردید.ولیاین طبمهکهازنظرزیربنایالتصادیضعیؾوناتوانبودهنمایندهسیاسیآن
نیزاینضعؾوناتوانیرادرخو دحملونتوانستآنرامنحیثیکطبمه،متشکلورهبرینماید.بنابرینبورژوازی
ملینهتنهاضعؾوناتوانیالتصادیبلکهضعؾوناتوانیسیاسیرانیزتاکنونباخودهمراهداشتهونتوانسته
استداراینمایندهسیاسیواحدیباشدکهاورارهبرینماید .
 ٰبورژوازیملیکهفعالیتالتصادیآندرموسساتکوچکتولیدیوشرکتهایتجاریبهاثرتضیمات

از طرؾ کمپرادوریسم و فیودالیسم ادامه داشت ،بعد از تجاوز سوسیال امپریالیسم مورد ضربات خورد کننده لرار
گرفت .که موجب ورشکستگی تمریبان  همه جانبه آن گردید .بورژوازی ملی گرچه درجنگ مماومت ضد سوسیال
امپریالیسم روس شرکت نمود ،ولی سهم ب رازنده نداشت و نتوانست سهم الزمی را درینجنگ ادا نماید ،که بعد از
ائتالؾ ناممدس ارتجاعداخلیبرمبنایتبانیامپریالیسمؼربو امپریالیسمروسوتداومجنگهایوحشیانهبین
نیروهایفیودالکمپرادور،بیشازپیشبهسیاهروزیوورشکستگیمواجه گردیدهاست.کهنجاتآنازینوضع
نکبتبار تنهادرصورتپیروزی انمالببورژوادموکراتیکطرازنوی نبارهبریپرولتاریاممکنومیسراست.
 وامادرموردپائینترینالیهاجتماعیکشور(لومپنپرولتاریا)کهلشروسیعازافرادکهوسایلزندگی

شرافتمندانهراازدستدادهوچوناوباشان،فواحش ،راهزنان،گدایان،جیببرانوؼیرهبهزندگیؼیرشرافتمندانه
خویشادامهمیدهند.اینافرادبهآسانیمیتواننددرخدمتارتجاعودشمنانمردملرارگیرند.چنانچهدرکشورما
اکثریت اینهابمثابهعاملینجرم وجنایتدرخدمتنیروهایارتجاعیوابستهبه امپریالیسملرارگرفتهاندوبه
زندگیذلتباروؼیرشرافتمندانهادامهمیدهند.وظیفهانمالباستاینعناصررادرصورتیکهبهانمالببهپیوندند
نهتنهابایدتجدیدتربیتنمود،بلکهجانبیاؼیگریوخرابکاریآنهانیزگرفتهشود .
 باارزیابیمختصرازاوضاعکشورمنحیثیکجامعهنیمهمستعمرهونیمهفیودالیبهایننتیجهمیرسیم

که  ضد انمالب و یا دشمنان خلك کشور ما که باید بوسیله انمالب بورژوا دموکراتیک طراز نوین بر انداخته شوند

عبارتازنیمهفیودالیسم،سرمایهداریبیروکراتکمپرداوروامپریالیسممیباشد.
 نیروهای محرکه انمالب که طبمه پرولتاریا نیروی رهبری کننده ،دهمانان و خرده بورژوازی متحدین

نزدیک و مطمئن پرولتاریا و بورژوازی ملی با داشتن خصیصه نوسانی متحد پرولتاریا درین انمالب می باشد.
پرولتاریابدونتامینوحدتبیننیروهایمحرکهانمالبوتضمینرهبریخویشنمیتواندوظیفهسترگانمالبضد
امپریالیستیوضدفیودالیراپیروزمندانهبهانجامبرساند .
 لذاپرولتاریافمطدرصورتیمیتوانداینرسالتتاریخیرابهپیشبرد،کهدارایستادرهبریکنندهیعنی

حزبکمونیستبودهوبهایجادجبههمتحدملی ک هستونفمراتآنراکارگراندهمانانتشکیلمدهندوارتشانمالبی
تودهایکهنیرویعمدهآندهمانانمیباشند،دسترسیپیدانمایند،کهالبتهجبههمتحدملیوارتش انمالبیتودهای
درجریانجنگخلكازطرؾپرولتاریاوحزبشمیتواندتدارکوایجادگردد .
پیروزیانمال ببورژوادموکراتیکطرازنوینبدونتدارکسهسالحاساسیکهازآنتذکررفتممکن

نیست،کهازجملهایجادحزبکمونیستبحیثپیشآهنگپرولتاریاوظیفهمرکزیکمونیستهایکشورمامیباشد.
بنابرینسازمانپیکار...ایجاد حزبکمونیستوالعیرابرمبنای(م– ل– ا)بحیثنخستینومبرمترینوظیفه
مبارزاتیخودمشخصو بهمبارزهخوددرجهتایجادحزب کمونیستتاکیدمی نماید.زیرابدوندسترسیبه این
سالحنمیتوانوظائؾانمالبرابهپیشبرد.ایجادحزبکمونیستدرصورتیامکانپذیرخواهدبودکهمعیارهای
بلشویکیبهشویهدیالکتیکیرعایتوبهآن دسترسیداشتهباشیم.اصلکلیددرایجدستادرهبریکنندهپرولتاریاهمانا
خط ایدیولوژیک -سیاسی بر مبنای( م – ل – ا) و تدوین برنامه صحیح برای انمالب می باشد .تثبیت یک خط
ایدیولوژیک –  سیاسیوتدوینبرنامهصیحدرجریانمبارزهحادوهمهجانبهایدیولوژیک –سیاسیعلیهانحرافات
گوناگون اپورتونیستی و رویزیونیستی ،تامین وحدت جنبش کمونیستی تحلیل و شناخت از اوضاع کشور ما و جهان
ممکنومیسراست.ایجادحزبکمونیست(م–ل–ا)کهاصلکلیدیآنراهماناحزبایدولوژیک–سیاسیوبرنامه
صحیحتشکیلمیدهد،دررابطهباکارانم البیتودهایعملیبودهودرصورتیکهجداازکارانمالبیدربینتودهها
باشدحزبکمونیستبهمفهوموالعیکلمهنبودهونخواهدتوانستوظیفهسترگرهبریکنندهرابمثابهپیشآهنگ
پرولتاریادرانمالببورژوادموکراتیکطرازنوینگذاربهجامعهسوسیالیستیوکمونیستیبه پیشببرد.لذاحزب
کمونیستوالعیبرمبنایداشتناینمعیارهامیتواندایجاد،طبمهپرولتاریاوانمالبکشورمارارهبری،وتودهها
راازستمواسارتفیودالیسم– کمپرادوریسموامپریالیسمواستثمارفردازفردآزادسازد .
درزمینه بررسی اوضاع کشور و انمالب الزاما ً  دو مسئله را که مربوط و ناشی ازخصلتجامعه نیمه

مستعمرهونیمهفیودالیمیشودوتاثیراتعمیكدرانمالببورژوادموکراتیکطرازنوینکشورمامیگذارد،توجه
وآنرابهبح ثبگیریمچهبحثهایکهدرینزمینه  تاحالدرجنبشکمونیستیکشورمابخصوصازطرؾحزب
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کمونیستافؽانستانصورتگرفتهاکثرا ًابهامآمیزومنحرؾکنندهمیباشدایندومسئلهعبارتاستازمسئلهستم
ملیوستمبرزنانکشورما .

ستم ملی :
 ستمملیکهیکپدیدهارتجاعیاستازگذشتهتاریخینسبتاطوالنیبرخورداراست،کهدرتماماینمدتستمملی
باستم امپریالیستیرابطهعمیكوناگسیستنیداشته.ستمملیکهازطرؾملیتپشتونبرسایرملیتهایاللیتعملی گردیده
استوتضادهایبینملیتپشتون  وملیتهایتحتستمبعضاحدتوشدتخاصیافتهاست.ستمملیکهعاملآنطبمات
حاکمهملیتپشتونبوده،درپیوندمستمیموؼیرم ستمیمباستمسرمایهداریامپریالیستیجهانیلرارداشته،حموقملیتهای
اللیترازیرپاگذاشتهوبرآنهانهتنهاستمالتصادیبلکهستمسیاسیوفرهنگینیزنمودهاست.اینپدیدهارتجاعیدر
طولتاریخحاکمیتملیتپشتونوستمبیدادگریطبماتحاکمهآنعاملبازدارنده رشدوگسترشمناسباتبرادرانهبینملیت

هایمسکوندرکشورمابودهاستوجلورشدوپیشرفتملیتهایتحتستمراگرفتهاست.
 کمونیستهاموظؾهستندازحكتعینسرنوشتملیتهایتحتستمتاسرحدجداییوایجاددولتمستملپشتیبانیو
دربرانداختنستمملیملیتستمگروشوونیستورهاییملیتتحتستممبارزهنمایند .
 بخصوصپرولتاریاوکمونیستهایمربوطبهملتستمگراینمبارزهرالاطعانهوبدونلیدوشرطبحیثجز از
ازوظیفهانترناسیونالیستیبهپیشببرد.کهدرؼیرآنبجزلرارگرفتندرخدمتشوونیسموخیانتبهپرولتاریاوخلكهای
تحتست م،کاریراازپیشنخواهدبرد.مبارزهدرراهجداییملیتهابهمنظوررسیدن بههدؾعالیانترناسیونالیستییعنی
وحدتوهمبستگیداوطلبانهملتهاوخلمهامیباشد.لذاپرولتاریاوکمونیستهایتحتستممبارزهدرراهجداییتوامبا
خواستوحدتملیتهایتح تستمباپرولتاریاوخلكملیتستمگر،آنمبارزهمشروطمیباشدکهازیکطرؾدرجهت
رهاییملتیهااززیرستمملتستمگروازطرؾدیگرایجادپیوندهایداوطلبانهدرجهتوحدتملیتهامنحیثوظیفه
انترناسیونالیستیصورتمیگیرد .
والعیتهایعینی جامعهماگواهبراینستکهاعمالستموبیدادگریازطرؾملی تحاکمپشتون برملیتهایمسکوندر
کشورما،هرگزخواستجداییوتجربهازطرؾملیتهایتحتستممطرحنگردیدهاست.لذاحلمسئلهملیدرکشورمانیز
ازطریكتجزیهوجداییبلکهازطریكتامینوحدتبرادرانهوتساویحموقملیتهایبرادربایدحلگرددواینجزازطریك
برانداختنشوونیسموستمگریطبماتحاکمهملیتپشتونمیسرنیست.مبارزهعلیهشوونیسمعظمتطلبانهملیتپشتونکه
عاملآنطبماتحاکمهارتجاعیفیودالکمپرداور،اینعاملینامپریالیسموتامینحموقملیتهایتحتستموظیفهکمونیستها
وپرولتاریایکشورمامیباشد.اینوظیفهبزرگرافمطبرمحورمبارزهطبماتیومبارزهضدامپریالیستیمیتوانپیش
برد .لذا بر انداختن ستم ملی و اعاده حموق حمه ملیت های تحت ستم بدون مبارزه با فیودالیسم ،سرمایه داری بیروکرات
کمپرادور و امپریالیسم یعنی به پیروز ی رساندن انمالب بورژوازی دموکراتیک طراز نوین ،گذار به سوسیالیسم و کمونیسم،
امکانپذیراست .

مسئله زنان:
مسئلهزنانکهدررابطهباانمالبارزشفوقالعادهکسبمیکند،الزممیآیدکهباآنبرخوردعمیكاصولینهسطحیو
عامیانهصورتبگیرد.ستمبرزنانکه ناشی ا زمالکیتخصوصیوساختارطبماتیجامعهاستریشههایدرگذشتههای
دورتریدارد .
ستمبرزنانونمطهآؼازینآنرامیتواندرتمسیمکاربرمبنایجنسبهارزیابیگرفت.ایننوعتمسیمکارزمینهبعد
سروریمرددرخانوادهکهبنیادمادیآنهمانملکیتخصوصیاستتثبیتمیکند.خانوادهکهیکواحدالتصادیدرجامعه
استدرمسیرتکاملیاشگذارازنظامبردهداریوادامهآندرجامعهفیودالینهتنهاخصوصیاتجامعهفیودالیرادرخود
داردبلکهخصایلازجامعهبردهداریرانیزدرخودحفظکردهاست.وبگفتهرفیكمائوتسهدون :
« یکمرددرچینمعموالزیرسهستمالتدارلرارگرفتهاست(لدرتسیاسی،لدرتمذهبی،لدرتلبیلهای)...اما
زنانعالوهبراینهازیرالتدارمردان(لدرتشوهران)هملراردارند.اینچهارشکللدرتسیاسی– مذهبی،لبیلهایو
مذکرمبینمجموعهایدیولوژیوستمفیودالی -پدرساالریاستوچونچهارریسمانکلفتیاستکهخلكچینوبویژهدهمانان
رادربندکردهاست»( گزارشدربارهبررسیجنبشدهمانیحونان)مجلهجهانیبرایفتحشمار۸صفحه .۳۳
آزادسازیزنجزءوبخشازانم الببورژوادموکراتیکطرازنوینمیباشد.پرولتاریاوحزبپیشآهنگاوکهرهبر
انمالببورژوادموکراتیکطرازنوینا ستبدونبسیجزنانورهاییلهارآننمیتواندانمالبرابهپیروزیبرساند.ولیآیا
می توان آزادی و رهایی  نیروهای انمالبی زنان و بر انداختن ستم پدر ساالری مرد بر زن را در محدوده انمالب بورژوا
دموکراتیکمحصورنمود؟کهالبتهخیر.اینگونهبرخوردنهتنهاکهبرعظمتنیرویانمالبیزنانورهاییکاملآنبرخورد
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عامیانهوؼیرانمالبیمیباشد،بلکهدروالعیتامرتداوماسارتآنوسروریمرداست.انمالبدموکراتیک نوینکهیک
انمالبیبورژوایاستنمیتواندزنرابهآزادیکاملوهمهجانبهبرساند.بلکهایننخستینلدمبزرگاستدرجهتآزادی
کاملزنتنهادرماهیتسوسیالیستیانمالببورژوادموکراتیکطرازنوینوگذار انبهسوسیالیسموکمونیسممیباشد،
رفیكانگلسمیگوید «:شرکتکلیهزناندرکاراجتماعیپیششرطرهاییزناناست.براینیلبدینهدؾضروریاست
کهخانوادهبهعنوانیکواحدالتصادیجامعهاضمحاللیابد» 

و اما لنین در مورد مسئله زنان:
« ....زنکماکانیکبردهخانگیاستچراکهکارخوردخانگیاوراخوردکرده.خفهساخته،کودننمودهوحمیرمیکند
،اورابهآشپزخانهوپرورشاطفالزنجیرمیکند.اوزحمتشرادرکارؼیرمولدوحشیانه،حمیراعصابخوردکن،خرفت
کننده و نابود کننده  به هدر میدهد .رهایی والعی آن ،کمونیسم والعی تنها زمانی آؼازخواهد شد که مبارزه توده ای ( تحت
رهبریپ رولتاریاهدرلدرت)علیهاینالتصادخوردخانگیشروعشودویافیالوالعدریکسطحگستردهبهالتصادبزرگ
سوسیالیستیمتحولگردد»(.زنوجامعه)مجلهجهانیبرایفتحشماره۸صفحه .۲۳
پرولتاریاوپیشآّهنگآنموظؾاستدرموردبرانگیختنورهاییزنان،بسیجوسازماندهیآندرانمالبمبارزهجدیو
بیامانعلیهتمامستمگریهاواجحافاتنظاماتنیمهفیودالیونیمهمستعمرهازجملهستممردانبرزنانبهپیشبردهدرین
ادعایسخیؾن ظاماتفرتوتوپوسیدهکهگویازن ازنظرنیرویجسمیوفکرینسبتبهمرد عاجزوناتواناست،افشاء
نماید.رفیكمائوتسهدونگفت «:هرآنچهکهرفمایمردمیتوانندانجامدهند،رفمایزننیزمیتواندانجامدهند»(مجله
جهانیبرایفتحشماره۸صفحه )۲۳
 وامانمونهعظمتوبزرگیزنانرامیتواندروجودرفیكچیانچینبخوبینشانداد.کهبههمهآنیاوهگوییهایزشتو
پلیدتمامنظاماتاستثمارگرواسارتبارجوابدندانشکندادوتمامپوسیدگیوخصومتضدانمالبیانانرابابرهنهگی
کاملافشاءنمود.رفیكچیانچینکهچونکوهوارهدرتمامدورانمبارزاتیاشنهتنهاازانمالبپشتیبانیکردبلکهعلیهتمام
دشمنانانمالببالاطعی توسازشناپذیریمبارزهنمود.انمالبکبیرفرهنگیراچونرهبرپرولتاریارهبرینمودوپیروزی
انمالببرضدانمالبراشکوهمندانهبهپیشبرد.رفیكچیانچینباعظمتوپایهداریکاملدربدترینشرائطزندانوشکنجه
مبارزهعلیهدارودستهخاینمرتددنسیاوپنکادامهدادودرفشسرخ(م– ل– ا)راتاآخرینرمكزندگیدراهتزاز
نگهداشت.رفیكچیانچیننمونهکاملازیکزنمبارزپرولتریبودهاستیادشگرامیوراهشجاویدانباد .
رفیكمائوگفت :
«ان مالبفرهنگیآتیتوسطزنانوبرایزنانبرپاخواهدشد»و«تازمانیکهتنهایکزندرجهانوجودداشتهباشدکه
رهایینیافته،هیچکسبوالعآزادنخواهدبود»(مجلهجهانیبرایفتحشماره۸صفحه.)۳۸
زندهبادمارکسیسم-لنینیسم–اندیشهمائوتسهدون! 
بهپیشدرراهایجادحزبکمونیستوالعیافؽانستان! 
بهپیشدرراهتدارکجنگخلكوپیروزیانمالبدموکراتیکطرازنوین! 
زندهبادهمبستگیانترناسیونالیستیپرولتاریاوخلكهایجهان! 
پیروزبادجنگخلكدرپیرو،بهپیشدرراهکارزاردفاعازجانرفیكکنزالو! 
مرگبراپورتونیسمورویزیونیسمایندستیارانامپریالیسم! 
مرگبرباندهایمسلحارتجاعیاسالمیایننوکرانامپریالیسموارتجاعمنطمه! 
مرگبرامپریالیسموتمامسگهازنجیریاشدرمنطمهوجهان! 
باایمانرزمندهبهراهمانپیروزمیشویم! 
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