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 تذکر: 

عوامل باز دارنده برای مدت طوالنی از نشر باز مانده بود، اینک بنابر فیصله کنفرانس شماره سوم بنابریز که بعد ازنشر رستاخ

 سیاسی سازمان به نشر دوباره خویش آغاز مینماید.  –سرتاسری سازمان بحیث ارگان مرکزی تیوریک 

سیاسی سازمان وجیبه خویش را  - تیوریکاین است که آغاز نشر مجدد آن نه تنها در رابطه به پیش برد وظایف  اعتقاد بر

 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

ازکودتای گسیختهسوسیالامپریالیسمروسو۷بعد فشارلجام ثوروتجاوزوحشیانهسوسیالامپریالیسمروس،

مابهاوجخودمیرسد،کهدرینفرصتجنبشکمونیستیکشورمیبایستنوکرانبومیآنها)خلكوپرچم(درملت

آن،رارهبریمیکرددوچارانحرافاتلیامهایخودجوشخلكکشورماعلیهتجاوزسوسیالامپریالیسمونوکران

دگردید،کهارثبردهبوبهتریستیوپاسیفستی(کهازگذشتهاکونومیستی،سن-اپورتونیستیراستوچپ)انحرافات

د برانداختن بزرگبا کشور در پرولتاریا دنیکتاتوری رویزیونیزم تسلط و آلبانی کشور و چین سوسیالیستی

سیاوپنگی)تیوریسهجهان(ودگماررویزیونیزمانورخواجهبیشترتمویتیافت.نمایندگاناینانحرافاتازدوخط

بودند. ازجانبدیگر اخگر ازیکطرؾو سازمانرهائیوساما راستوچپاپورتونیستینمایندگیمیکردند.

نحیثیکنیناوضاعوشرایطضرورتفوریایجادیکسازمانانمالبیپرولتریرابیشترمیساخت،تامدریکچ

طانحرافیفوقبتواندازیکطرؾجنبشکمونیستیکشورراباتشدیدمبارزاتایدیولوژیکالترناتیؾدرممابلدوخ

دتواستحکامبهپیشسوقدهد،وازسیاسیوتشکیالتیبهجهتوح-سیاسیازتشتتوپراگندگیایدیولوژیک

تاریخبدوشآن اینوظیفهخطیرومبرمرا طرفیهملیامهایکهخصلتملیورهائیبخشداشتهرهبرینماید.

م(کهیگانهایدیولوژیانمالبیبودگذاشت.-ل-نیروهایاصیلوکمونیستیمعتمدبه)م

سیاسیواحدیکهبتواندپروسهوحدتجنبشکمونیستی–وژیکبناایننیروهابخاطردستیابیبهخطایدیول

کشوررابهمنظورایجادحزبکمونیستتسریعوجنبشخودانگیختهتودهایرارهبرینماید،دراوضاعطوفانی

سیاسیتوافك-کشورکهطوفانعظیمدیگریرابهدنبالداشتبعدازمذاکراتممدماتیدرخطوطعامایدیولوژیک

من ( با انمالبیپرولتریمسلح یکسازمان برایایجاد تا -ل-مودند، موسسشرکتنمایند. درکنگره کنگرهم(

ددایروبعدازتصویببرنامهوآئیننامه)سازمانپیکاربراینجاتافؽانستان(ایجا۷۳۳۷جدی۳موسسبتاریخ

گردید.

ماهیتخودیکسازمانانمالبیپرولتریبود،ولیشرائطایجادسازمانپیکاربراینجاتافؽانستانکهدر

گوی پاسخ که یکسازمان ایجاد الزمه که آنگونه دیالکتیکی موازین آن، ایجاد در که موجبگردید حاکم جو و

ضرورتهایانمالبیباشدرعایتنگردیدودرزمینهبهعوضاینکهمرزبندیدلیكوروشنبیننظراتوافکار

دنیروهای مرتکبنوعیمتشکل پیآمدهایاینشتابزدگیهمانارسازمانصورتبگیرد که شتابزدگیشد

ینساللوایافت.سازماندرطولزیسازمانتبارعدهازافرادبودکهدرپروسهحرکانحرافاتوحتیخیانتهای

م(باانواعازانحرافاتایدیولوژیک–ل-سیاسیبرمبنای)م–،نتوانستباتشدیدمبارزهایدیولوژیمبارزاتیخود

سیاسیرا–سیاسیبرشوبرخوردلاطعنمایدوعاملینانحرافاتوخیانتراتصفیهوخطروشنایدیولوژیک–

سیاسی–درسازماناستحکامبخشد.سازمانازهمهایندستآوردهائیکهدرطولیکسالمبارزاتایدیولوژیک

باشد،بخصوصکهعواملانحرافاتهنوزهمجوابگویاوضاعوشرائطبؽرنجوپیچیدهنمیتوانستدبدستآور

موانعدرجهترسیدنبهارمانواالیسازمانیعنیدستیابیبهسالحاساسیانمالب)حزبکمونیست(بهمنظور

وح عالوتا کرد. می ایجاد نوین دیموکراتیکطراز بورژوا انمالب رساندن پیروزی به و بربریترهبری و شت

اخص بطور جنبشکمونیستیکشور سرکوبوحشیانه با رابطه دولتمزدورشدر روسو امپریالیسم سوسیال

ضرباتسنگینبرپیکرسازمانپیکارباهمکاریعدهخائنینطردشدهازسازمان)حکیموفضلکریم(کهبعدابمثابه

،موجبگردیدکهسازماننهتنهانتوانستازدستآوردهعاملینمستمیمشبکهجاسوسیدولتمزدورنثبیتگردیدند

سیاسیوتشکیالتیاستفادهالزمنماید،بلکهبهاثراین-اییکسالهدراستحکاموگسترشساحهفعالیتایدیولوژیک

ضرباتخائنانهدشمنانسوگندخوردهخلكوانمالبکشورعدهازاعضاءمرکزوکدرهایورزیدهزندانیگردیدند

سازماندرمواجههبایکچنیناوضاع لذا نتوانست. ادامهداده وسازمانفعالیتهاینورمالوطبیعیخویشرا

سیاسیبمثابه–ناگوارناگزیرگردیدفعالیتهایخویشراعمدتادرجهتحفظنیروهاواستحکامخطایدیولوژیک

کیازجبهاتمنتملنماید.یکمرحلهتدارکاتیدرمرکزمحدودونیروهایخویشرابهی

نیروهای طرؾ از ضربات و بنابرفشار ولی یافت، ادامه زمانی برای جبهه در سازمان فعالیت کارو

بها کهسازمانبازهم فعالیتدرجبههؼیرممکنگردید، تداوم امپریالیسمؼربوارتجاعمنطمه به رتجاعیوابسته

خارجازکشورانتمالداد.رهبریسازمانکهبهخارجازکشورانتمالیافتهبودناچارنیروهایاصلیخویشرابه

ایدیولوژیک ابعاد در خویشرا های های–فعالیت فعالیت و کشور جنبشکمونیستی وحدت منظور به سیاسی
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د کافینیستولیدستآوردیستکه دستآوردهایسازماندرینمدتباآنکه رخوردیموکراتیکمتمرکزنمود.

ایدیولوژیک خط استحکام به بخصوصدررابطه است. العاده فوق جنبش–اهمیت که نمود اضافه باید سیاسی

گذاشته–کمونیستیجهانی)جاا(درفعالیتایدیولوژیک بجا سیاسیسازمانواستحکامآنتاثیراتخاصخودرا

وبهپیروزیرساندنانمالباستصحبتمیاست.ولتیکهماازحیاتیکسازمانانمالبیکهوظائؾآنرهبری

ارزیایگرفتبلکهآنرادراوضاعواحوالمشخصتاریخی،ملیودیدهمجردبهکنیمنمیتوانآنرامنحیثیکپ

بینالمللیکهبهسرعتدرتؽییرودیگرگونیاستبهتحلیلدلیكوهمهجانبهگرفتوبهمنظورتعیینوظائؾ

که بهمشخصانمالبی استراتیژیانمالبرا وضعنمودکه استراتیژیانمالببلکهتاکتیکهایرا تنها نه بتواند

پیروزیبرساند.

لذایکیازمسائلکهمابهآنمواجههستیمتؽییراتیاستکهنهتنهادرکشورمابلکهدرسطحجهانینیز

ببرخوردعملیودلیكمینماید.تؽییراتیکهدرصورتگرفتهاست،کهتصویربؽرنجیخاصخودراداردوایجا

سطحجهانیبگونهکامالواضحوآشکارنمودارگردیدهاستوچهرهجهانرادیگرگوننمودههمانابرهمخوردن

سیستمامپریالیستیجهانیکهبدوگروپامپریالیستیتمسیمگردیدهبودمیباشد.امپریالیسمجهانیکهدردوبلوک

الیستیشرقوؼرببهسردمداریاضالعمتحدهامریکاوسوسیالامپریالیسمروسدرتمابلباهمبهمنظورامپری

تجدیدتمسیمجهانوؼارتخلكهایتحتستملرارداشتهجایخودرابهیکسیستمامپریالیستیجهانیکهسکاندار

آناضالعمتحدهامریکامیباشدواگذارنمودهاند.

سوسی اینبلی! کشورما آفرین حماسه خلك دلیرانه مماومت و درونی پوسیدگی بنابر روس امپریالیسم ال

امپراطوریتزارنوینبهشکستمفتضحانهنهتنهادرکشورمابلکهبهپاشیدگیکاملدردرونامپراطوریخویش

جهانازبینرفتهوبهنیزمواجهگردید،کهدیگرموجودیتآنبمثابهیکابرلدرتومدعیسرکردگینیمیاز

بحرانعالجناپذیرالتصادی،سیاسیونظامیروبرواست.همچنانردایکاذبوفرسودهبهاصطالحسوسیالیستی

آنبهکلیدریدوچهرهکثیؾورسوایامپریالیستیآنبرمالگردیدوؼالمانحلمهبگوشآن)پیروانرویزیونیسم

صوصکشورهایعمبنگهداشتهشدهووابستهمنحیثدستیارانرسوایخروشچفی(نیزدرسراسرجهانبهخ

امپریالیسمروسافشاگردیدند.

اماشکستسوسیالامپریالیسمبحیثیکابرلدرتامپریالیستیموجبگردیدکهامپریالیسماضالعمتحده

درجهانگردید،که«نظمنوین»امریکاادعایسردمداریسیستمامپریالیستیجهانینمایدوبیشرمانهمدعیایجاد

دیگ چیزی امپریالیستی گری ستم تشدید سخیؾبجز ادعای این بودنماهیت ناکاره البته که باشد. تواند نمی ری

امپریالیسمامریکاکهدرتطبیكاینبهاصطالحنظمنوینبهکلیهویداستوبنابرپوسیدگیوبحرانهمهگیرسیستم

امپریالیستهرگزنخواهدتوانستبهاینادعایخودتحمكبخشد.بلکهاعتمادبرایناستکههمانگونهکهسوسیال

وبطرؾاضمحاللونابودیطیامپریال سازد برآورده یسمروسنتوانستخواستهایتوسعهطلبانهخویشرا

طریكمینماید،امپریالیزمامریکاوحامیانآننیزدیریازودبهچنینسرنوشتشوممواجهخواهدگردید.

سوسیالامپریالی تؽییراتاوضاعوشرائطدرکشورما: به برمیگردیم تجاوزنظامیواما سمروسکهبا

کشورمابصورتیککشورمستعمرهدرآوردهبودبامماومتدلیرانهتودههایملیونیکشورمابهشکستجبران

ناپذیریمواجهگردید.ولیاینکهمماومتوجنگآزادیبخشخلكکشورمافالدرهبریانمالبی)رهبریپرولتری(

آنازطرؾیؽماگرانچپاولگروخونآشام،ایننوکراندیرینهحلمهبگوشبودبههمهلربانیهایدستآورد

فیودالیسموکمپرادوریزم(امپریالیسموارتجاعمنطمهؼصبگردیدوبمنظورتحکیمحاکمیتارتجاعپوسیدهکشور)

بینعمالامپریالیسمکوببیدریػتودههابهمنظورحفظوحراستازمنافعامپریالیسمجهانیائتالؾناممدسوسر

دولتمزدورراربادارانشانایجادوخواستندجایؼربدرراساضالعمتحدهامریکاوامپریالیسمروسبهدستو

پرکنند.ولیبنابرپوسیدگیدرونیارتجاعکشورتضادمنافعکشورهایامپریالیستینتوانستندچناندولتیکهازیک

س در را حاکمیتخود کشورهایطرؾبتواند و ارتجاعمنطمه منافع طرؾدیگر از و نماید اعمال کشور راسر

امپریالیستیدرگیردرلضیهافؽانستانراتامینکنند،ایجادنمایند.بناسازمانپیکاربخاطردریافتوظائؾمبرمو

اوضاعگذشتهوجاریاساسیانمالبوبمنظورتحلیلوارزیابیدلیكوهمهجانبهازیکدههفعالیتسازمانو

کشوروجهان،کنفرانسسرتاسریسازمانرابمثابهمجمعباصالحیتتصمیمگیریدعوتنمود.

داکتررحیم عضو«محمودی»لبلازینکهکاراساسیکنفرانسآؼازگردد،جلسهبهیابودازرفیكفمیدما

کهگذشتهطوالنی«محمودی»یدداکتررحیممرکزیسازمانپیکار...براییکدلیمهسکوتاعالمنمود.رفیكفم

مبارزهبرضدارتجاعوامپریالیسمداشته،دردههچهلکهجنبشبورژوادیموکراتیکطرازنوینبارهبریسازمان
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جوانانمترلیدردروانرشدشگوفاییلرارداشت،صاحبامتیازومدیرمسئولجریدهشعلهجاوید)ناشراندیشه

دیموکراتیکطرازنوینمبارزههایدیموکراتی فروکشجنبشبورژوا شعلهجاوید، ازمصادره بعد کنوین(بود،

ادامهمیدهد.بعدازایجادسازمانپیکار...رفیك،با«رستاخیزباختر»سیاسیوتشکیالتیرازیرنام-ایدیولوژیک

تشکیالتینمودوتاآخرینلحظاتزندگیسیاسیباسازمانپیکارادؼام–تشکیالتشبرمبنایوحدتایدیولوژیک

اشبهمبارزاتخستگیناپذیرخویشعلیهدشمنانخلكوانمالبکشورادامهداد.یادشگرامیوراهشجاویدانباد.

درآؼازکارجلسه،موضوعرفیك)پرویز(عضومرکزیسازمان)کهنمونهازکمونیستاستوار،پیگیرو

ارزهعلیهدشمنانطبماتیبودازطرؾدشمنانخلكربودهشدهوسازمانبههمهتالشهایکهمبارزآشتیناپذیردرمب

بهبحثگرفتهشدودرنتیجهتصامیممشخصی(تاکنوننمودهدرردیابیودسترسیبهنتایجالزمهتوفیكنیافتهاست

نفرانسبهنتایجزیریندستیافت.تمکاتخاذوکنفرانسرویمسایلعمدهواساسیدیگربهکارخودادامهدادکهدرخ
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 ،  سازمان  پیکاراصالت و استحکام خط ایدیولوشیک سیاسیِ

 ا(  -ل -برای نجات افغانستان ) م



بلکهبخاطرهاصالتخطایدیولوژیکسیاسیسازمانمسئلهاستکهن درپروسهحیاتیسازماناثباتآنمطرحاست تها

دستیابیبهچنینامرسترگ،سازمانمکلؾاستدررابطهخطاصولیبهگذشتهنسبتادورتریمراجعهنماید.کهچگونهاین

پرپیچوخمتکاملیراپیموده،خطمثابهخطمبارزاتیطبمهپرولتاریادرکشورعمبنگهداشتهشدهماتبارزیافته،چهمراحلی

ویاباچهفرازونشیبهایمواجهگردیدهاستماولتیازخطاصولیصحبتمیکنیم،نمیتوانیممراحلتکاملیآنرانادیده

لنینیسمومرحلهتکاملیآنیعنیاندیشهمائوتسهدونیگانهخطاصولی-انگاریم.واینکهخطاصولیکداماست؟مارکسیسم

سیاسیمیباشد.-یدیولوژیکا

و پرولتری انمالبات آور پیام بمثابه را خویش تاثیرات لنین رهبری به شوراها کشور در پرولتری کبیر انمالب پیروزی

ل لنینیسم اینمهد درهمسایگیکشوربزرگشوراها که ما کشور گذاشته. سراسرجهانبجا داشتنمیررهائیبخشدر ار

یتاثیرپذیرنباشد.نموداینتاثیراتدررشدجنبشهایمشروطهخواهیواستماللطلبانهمردمکشورماتوانستازیندگرگون

شورانشانینمود.۸و۷کامالروشنوهویداست.ولیتاثیراتعمیكترآنرامیتواندرجنبشمشروطهخواهرادیکالدوره

کهدرجنبشمشروطهخواهی«محمودی»عبدالرحمن فمید بحیثشخصیترادیکالدرراساینجنبش۸و۷دروه شورا

لرارداشت،دریافتکهجنبشرانمیتواندباافکارونظراتلبلیرهبرینمایدوبامطالعهآثارمارکسیستیوتاثیرپذیریاز

درمواضعایدیولوژیکسیاسینوینمارکسیسم ها درگرلنینیسملرار–پیروزیبلشویسمدرکشورشورا فت،کهنمودآنرا

بنام رساله مناظره» توا« می اینکه یعنی نمود، دریافت بوسیلهن  بار نخستین اولین برای مارکسیستی نظریات و افکار

فمیدردشکورماتبارزیافت.ولیاینافکارونظراتکمونیستیبنابرعواملگوناگونیازجمله«محمودی»عبدالرحمن

تیوریکونیزاستبدادوحشیانهواختناقسطلتنتموجبگردیدکهدرهمانسطحوفعالیتهایحلموینطفئهوسطحنازل

 محدودماندونتوانستبهفعالیتهایتیوریکوعملیخودگسترشدهد.

بازاگرچهاستبدادواختناقسلطنتتوانستفعالیتهایمارکسیستیدرکشوررادریکمحدودهزمانیازفعالیت

دارند،ولیاینبدانمفهومنیستکهارتجاعواستبدادبازورگویهایشمیتواندمرزهارابرایافکارواندیشههایانمالبی

ید،بنانهتنهاامسدودسازدودرطوالنیمدتجلویاشاعهوگسترشافکارواندیشههایانمالبیرادرداخلکشورسدنم

نیستیبهحیاتخودادامهدادبلکهافکارونظراتمارکسیستیکهدرمراحلعالیتکاملیخویشاینکه،اولینعناصرکمو

لنینیسمتاسطحاندیشهمائوتسهدونبهکشورراهخودرابازنمود،ومحافلوحلمههای-لرارداشتیعنیتکاملمارکسیسم

 اینمرحلهجدید . گردید سیاسیخطانمالبی-ایدیولوژیکدانعکاسکاملمبارزاتشدینوینبرمبنایاینجهانبینیایجاد

پرولتریبعدازسموطدیکتاتوریپرولتاریادرکشورشوراهاوتسلطباندرویزیونیستیخروسچفیتبارزخاصییافت.دفاعاز

تنهااینکهتوانستخطاصیلمارکسیستیلنینستیکهبهعهدهحزبکمونیستچیندرراسرفیكمائوتسهدونلرارداشت،نه

باطرحوپیادهکردنانمالب–چهرهمنحطرویزیونیزمخروشفیراافشانمایدبلکهخطانمالبییعنیمارکسیسم لنینیسمرا

فرهنگیؼناوتکاملبیشتریبخشید.

مارلممیزند.درتاریخکشورمانمطهعطؾتاریخیاستکهصفحهشکوهمندیرابرایتاریخمبارزاتخلكکشور۰۴دهه

المللیبینمارکسیسم مبارزاتبین ناگسیستنیبا پیوند تاریخیکه دراینمرحله رهبریحزب-مبارزاتخلكما به لنینیسم

مبارزاتکمونیستدرراسرفیكمائوتسهدونورویزیونیسمخروشفیدارد.مبارزاتمارکسیستیدرکشورمامثابهبخشیاز

درمبارزهعلیهپیروزیمنحطرویزیونیسمخروشفی)باندخلكوپرچم(وارتجاعوامپریالیسمبینوپرولتاریایجهانیرسالت

اینرسالتتاریخیبدوش)س که پیشبرد؛ م-ج-المللیبه پرولتاریایکشورپیرو) نماینده یگانه بمثابه لرار–ل-م( ا(

گرفت.

مبارز بخصوص عام و کلی خطوط در جوانان افکارسازمان اشاعه و پخش و خروشفی رویزیونیسم علیه ه

م پیرو) انمالبی اخصبحیثیکسازمان ولیبطور است، هایبزرگیداشته نویندستآورد ا(-ل-دیموکراتیکطراز

سازماننتوانستبرنامهدلیكدررابطهباانمالبکشورکههماناانمالبدیموکراتیکطرازنوینبودهارایهبدارد.همینکمبود

ایدیولوژیک سیاسیوکارتشکیالتیمی–جوانانخودبیانگرعدمفعالیتدلیكمبتنیبرمعیارهایاصولیدرموردمبارزه

باشد،کهدرنهایتنتوانستبمثابهیکارگانیسمفعالوزندهبهحیاتسیاسیخودادامهدادهورسالتهایبعدیخویشرابه

پیشببرد،کهعواملآنرامیتوانعمدتادرخطایدیولوژیکسیاسیسراغنمود.
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سیاسی(-هایگردآوردهبودکهازتساندفکری)ایدیولوژیکسازمانجوانانمترلیدرترکیبخود،محافلونیرو

برخوردارنبودند.درپروسهبعدیخطوطانحرافیاکونومیستی،سنتریستی،وپاسفیستیدرپهلویخطاصولیتبارزخاصپیدا

خویشنتوانستادامهمیکند،کهدرنهایتوظائؾانحاللگرانهخودراانجاممیدهدوسازمانجواناندیگربحیاتسیاسی

نتوریسمنیزبنوبهخودنمشمنفیخودراایفانمود،ررفتاوابدهد.درانحاللسازمانجوانانبرعالوهعواملکهازآنتذک

ا(راافادهنمینماید.والعیتامرایناستکهجهان-ل-سیاسی)م-انحاللسازمانجوانانهرگزبفهومانهدامخطایدیولوژیک

بهپیرواناعضایسازمانجوانانمحدودمیماند،بلکهدرجنبشوسیعروشنفکرانانمالبی-ل-علمی)مبینی نهتنها ا(

مربوطبهجریانشعلهجاویدنیزجوانهمیزندومسیرپیشروندهخودرامیپیماید،کهالبتهایحرکتبهپیش،بنابرعواملاز

ستدرجنبشازیکطرؾوتمویتنیروهایسیاهارتجاعی)اخوان(بمثابهنیروهایوراچپجملهتسلطجریاناتانحرافی

چماقدارازطرؾدولاستبدادیظاهرشاهیازجانبدیگر،بصورتبطیادامهمییاید.کهخوددورانفروکشجنبشرا

امپریالیسمروسبهپشتیبانیباندهاینشانمیدهد،عاملبعدیمزیدبرآنیعنیبمدرترساندنداوودمستبدازطرؾسوسیال

پروسهفروکشجنبشراطوالنیساخت.۷۳۳۶سرطان۶۲مزدور)خلكوپرچم(بوسیلهکودتای

پیروانومبارزینصدیكراه بلی! جنبشکمونیستیکشوربمثابهیکپدیدهروبهتکاملبهرشدخودادامهمیدهد.

بهاثرمبارزاتپیگیروخست باعواملبازپرولتاریا دارندهکهازآنتذکریبهعملآمدزمینهرشدوگیناپذیردرمبارزه

اناعتالیسازماناخ پیآمد که نمود، مساعد را اولینگتکاملجنبشکمونیستیکشور ازفروکشجنبشکمونیستی بعد ر

ولیمتاسفانهازآنجائیکهبهانحرافاتگذشتهبلندکرد،رااندیشهمائوتسهدون–لنینیسم-سازمانیبودکهدرفشمارکسیسم

تهبود.باارتدادانورخوجهودرؼلطیدناوبهدگمارویزیونیسم،اینسازمانسیاسینتوانس–درجنبشبرشلاطعایدیولوژیک

کهمیبایستا(راادامهدهد،جنبشکمونیستیکشورما-ل–درینمنجالبؼرقمیشودونمیتواندخطاصولی)منیز

ممابلارتجاعسیاسیبلکهتشکیالتینیزمستعدجوابگوییدر–بعدازیکمرحلهفروکشنهتنهاباآمادگیبیشترایدیولوژیک

 بود می استبداد یکطرؾوو از انحرافاتمسلطدرجنبشکمونیستیکشور ولیبنابر رهبریمیکرد انمالبکشوررا و

یونیسمدنسیاوپنگمرتدوخائینبهدیکتاتوریپرولتاریادرچین،وارتدادانورخوجهوجاگزینتاثیراتمنفیتسلطباندرویز

که درآلبانیازجانبدیگردرجنبشکشورموجبگردید، ودیکتاتوریپرولتاریا بجایسوسیالیسم رویزیونیسم کردندگما

ما کشور جنبشکمونیستی ببرد. پیش به را رسالت این نتوانست ایدیولوژیکجنبش آشفته وضع یکچنین و-در سیاسی

منظوربهتصرؾثورکهسوسیالامپریالیسمروسنوکراننابکارخویش)باندخلكوپرچم(راب۷تشکیالتیباکودتایننگین

میگردد.ورسیدنبهآبهایگرمبهاریکهلدرتنصبمیکند.مواجهدرآوردنکشورما

الیسموبادارنآنکهدراریکهلدرتلرارگرفتهبودند،باعکسالعملشدیدتودههایزجرنوکرانسوسیالامپری

کشیدهکشورمامواجهمیشوند.درسراسرکشورلیامهاوخیزشهایتودهایپیامآوراعتالیانمالبیبودهوضرورتایجاد

اینرسالت که  مسائللرارداد؛ درراستمام میرهبریانمالبیرا میبایستجنبشاصیلکمونیستیکشوربهعهده را

ا(چنینآمادگینداشتوازیناوضاعبحرانینیروهایاپورتونیستیچپو-ل-گرفت،ولیچنانچهتذکردادیمکهجنبشپیرو)م

 به را جریاندیموکراتیکنوینکشور به ازروشنفکرانمربوط هایوسیع کتله توانستند که کرد دنبالخودراستاستفاده

بکشانند،ولیایننهتنهاموجبگردیدکهجوانانروشنفکررابهانحراؾبکشانند،بلکهدربینتودههانیزسمپاشیکشنده

توده انگیخته جنبشخود دنبالچه به خود که سمتونمودند، را آن نتوانستند و تبدیل نیروهایای این دهند. انمالبی سوی

رشکلمیتواندردوخطیعنیخطدگمارویزیونیستیوخطرویزیونیسمسهجهانیکهپایگاهجهانیآناپورتونیستیراازنظ

یکیآلبانیودیگر،کشوررویزیونیستیچینبوده،مطالعهنمود.نمایندگانوحاملینخطدگمارویزیونیستی،سازماناخگرکه

نابودیرفت،نمایندهوعاملینرویزیونیسمسهجهانیدنسیاوپنگ،بعدازارتجاعیخواندنلیامخلكکشورمابطرؾانحاللو

سازمانرهاییوسامامیباشند،سازمانآزادیبخش)ساما(کهدررابطهتیوریرویزیونیستیسهجهان،موضعگیریفورموله

ازاندیشهمائوتسهدونوانمالبشدهمانندسازمانرهایینداشتهوبهاصطالحخودرانیرویمستململیمیدانستوممدارهم

حرفیداشتولیدرنهایتامرنمیتوانآنراازخطرویزیونیسمسهجهانیجدادانست.

ثوروپاسخبهآنازطرؾخلكکشور،همانالیامهایکهتمریباکرانتاکرانکشوررادربرگرفتهبود۷کودتای

یتودهایراسمتوسودادهوهدؾمندانهآنرادرجهتپیروزیانمالببورژواخواستارارایهالترناتیفیکهبتواندلیامها

سوسیال با عمده تضاد نشانیکردن با فیودای ضد امپریالیستیو انمالبضد یعنی تجاوزگر-دیموکراتیکنوین امپریالیسم

گ اتخاذ راستمواضع ازطرؾدوخطاپورتونیستیچپو ولیمتاسفانه نمیتوانستبمثابهرهبرینماید. هرگز که ردید

ادعایدگماتیستیخودطرحایجادحزبکمونیسترابودالترناتیفیباشدکهلیامهایتودهایخواستارآن .سازماناخگربا

کدرجنگرامشروطبهایجادحزبنمود.درحالیکهاینطرححزبیگریؼیرانمالبیبود.زیراساختنحزبیارایهوشر

طالبمعیارهایدلیكبلشویکیبوده،درحالیکهسازماناخگرنهخوددارایچنینمعیاربودونههرگزتوانستکمونیست

سیاسیو-طرحاصولیرادرموردچگونگیایجادحزبکمونیستارایهنمایدکهبرمبنایآنتشتتوپراگندگیایدیولوژیک

ایجادگردد.تابتواندلیامتودههارابحیثجنگضدامپریالیستیدرتشکیالتیجنبشکمونیستیکشوررفعوحزبکمونیست

راسسوسیالامپریالیسمروسهدایتورهبرینماید.بنااینطرحدرنهایتبجزشانهخالیکردنازشرکتدرجنگعادالنه

تجاوزگروباندهایمزدورآنچیزیدیگرینمیتوا علیهسوسیالامپریالیسم ما کهدروبرحكمردم نستطرحریزیشود.

وصریحاشرکتدرجنگراگریؼیرانمالبیسازماناخگربابرهنهگیکاملتبارزکردینهایتاینوالعیتادعایحزب
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رایکجنگارتجاعیخواند.اماالترنانیؾکهازاراعلیهسوسیالامپریالیسمروسمردوددانستهوحتیجنگحلكکشورم

رتونیستیارایهمیگردد،خطیاستکهنهتنهاجوابگویجنگآزادیبخشکشورنبودهبلکهتودههاراطرؾخطراستاپو

ارتجاعمنحطکمپرادوریوفیودالیترؼیبمینمود،وبرخالؾسازماناخگرمدعیجبهه بیشتردرجهتتسلیمشدنبه

وبهپیروزیرساندنآنفمطمیتواندستادخشکشورماریکنندهجنگآزادیبسازیمیشودوفراموشمیکندکهستادرهب

بعدازایجادحزبکمونیستاستکهم یتواندمطرحانمالبییعنیحزبکمونیستباشد.ایجادجبههوطرحجبههئیتنها

انداشتندولیدر،وبعداساماباآنکهسازمانهایجداگانهبودندوبرخیتفاوتهایدربرنامههایشگردد.سازمانرهایی

یک یعنیطرحجمهوریاسالمیخطوطاساسباهم دیموکراتیبودند، بورژوا انمالب نمودنپروسهواحد تمسیم بدو، یکرا

،ملیوبعدادیموکراتیک(یعنیارایهطرحانمالبمرحلهئی،طرحلیامکودتالیام)طرحراهمیانمرحلهجداگانه)نخست

اشتناستراتیژیانمالب)جنگتودهایطوالنیوتصرؾشهرهاازطریكدهات(.برد(وبهزیرپاگذ

ازآنجایکهضرورتایجادیکتشکیلکمونیستیبمثابهالترناتیؾانمالبیدرممابلدوخطاپورتونیستیراستوچپ

کهازآنتذکررفتکماکاندرجنبشبهشدتخودمطرحبودکهرسالتایجادیکچنینتشکیلبهعهدهتمامآنعناصریکه

کهدرکتلههایبهشکلمحافلوگروهاوجودداشتندودرتالشپیداکردنا(بودندلرارداشت.ایننیروها-ل-پیروصدیك)م

راهخروجازینوضعبودند،برعالوهمبارزهبااپورتونیسمکهدرجنبشمتبارزشدهبود،درجهتوحدتبانیروهایپیروخط

سیاسی،مثابهخط–طعامایدیولوژیکسیاسیراتسریعنمودهوتوانستنددرخطو-اصولیمبارزاتوحدتطلبانهایدیولوژیک

اصولیصفبندینمایند.

ومحافلیکهبعدازیکپروسهمبارزاتایدیولوژیک سیاسیبهمنظورایجادیکسازمانانمالبی–افرادگروها

بهمنظورایجاد بهیکچنینتوافمیبرسند، بودند موسسشرکت«سازمانپیکاربراینجاتافؽانستان»توانسته درکنگره

آننمودند.ولیایننیروها،کهازیکطرؾباجومختنك،کهعاملآنتجاوزسوسیالامپریالیسمووحشیگرینیروهایمزدور

)باندخلكوپرچم(بودمواجه،وازجانبدیگرنیازمبرموعاجلانمالبکشورورهبریتودههایرزمنده،موجبگردید

سیاسیکهبحیثضرورتایجادیکتشکیلانمالبیمیبایستدر–کهدرپروسهوحدتعجلهنمایندومعیارهایایدیولوژیک

شویموبرایآنکهمتحدگردیمابتدابطورلطعیوصریحالزماستخطفاصلیبینخودپیشازآنکهمتحد»نظرگرفتهمیشد،

دهیم لرار به«) مومن عناصر ناپذیر خستگی و پیگیر کار با خوشبختانه ولی نمایند. رعایت دلیما نتوانستند بایدکرد( چه

ت با و آید فائك های کمبود نمائصو بر توانست سازمان انمالبی، اصولیایدیولوژی خط آلود، ؼبار نظرات طرد و صفیه

سیاسیخودراروشن،ترسیموآنرااستحکاموتکاملبخشد.-ایدیولوژیک

بزرگتریندستآورداولینکنگرهموسس،برنامهوآئیننامهوآئیننامهسازمانباود.برنامهسازمانسندمعتبر

انمالبوباالخرهایجاددولتنوینکههمانادیکتاتوریتیژیوتاکتیککیسازمان)استراتیوریکسیاسیاستکهپروسهحر

دیموکراتیکخلكبهرهبریپرولتاریاوبابمثابهمرحلهگذاربهسوسیالیزموایجادجامعهکمونیستی(راترسیموارایهمی

فیكیابد.کند،کهدرروشنیآنسازمانمیتواندبهپیشبردوظائؾومسئولیتهایخویشتو

ارایهیکبرنامهانمالبیتنهاولتیمیسراستکهمبتنیبروالعیتهایعینیجامعهوجهانودرکلانونتدوینو

مندیحاکمبرساختارالتصادی،سیاسیواجتماعیعامجهانوبطوراخصکشوروجامعهمشخص،متکیباشد.برایرسیدن

 است هدؾبزرگولتیممکن یکچنین دیالکتیکبه دید شود. استفاده دیالکتیکماتریالیستی میتودهای اسلوبو از که

ماتریالیستیکهیگانهاسلوبعلمیدرجهتشناختطبیعت،جامعهوتفکرانسانیاستمارالادرمیسازدکهنهتنهاولعیت

یزفراگیریم.عینیراآنطوریکههستارایهنمائیم،بلکهعمدتاراهتؽییرددگرگونیآنران

چنیناسلوبعلمیاعتمادداشتهوبرمبنایهمیناعتمادبودکبایماولینکنگرهسازمانپیکارباآنکهدرخطوطعا

ثابهضرورتتاریخیبحیثیکالترناتیؾانمالبیمطرح،ولیدررابطهبااوضاعمشخصحاکممباکهایجادسازمانپیکارر

تجاوزسوسیالامپریالیسم ازیکطرؾوتسلط) اینتجاوزبیشرمانهوؼارتگرانه، علیه هایخلكکشورما روسولیام

انحرافاتاپورتونیستیچپوراستازطرؾدیگر(نتوانستبرنامهراارائهنمایدکهوالعاپاسخگویخواستانمالبباشد.

حرکیسازماندرکوتشخیصگردید.سازمانناگزیررسائیهادرپروسهنوالصوکمبودهایداشتکهایننابرنامهسازمان

رانهتنهاازطریكتشدیدخواستانمالب،کمبودهایبرنامهبوداوضاعوشرائطرادلیمادرنظرگرفتهدرجهتجوابگوئیب

ایدیولوژیک درشر–مبارزه بلکه خائینمرفوعساخت، عناصرمنحرؾو عاملینو تصفیه کتسیاسیدرونیسازمانو

سیاسیوتشکیالتیخودرابر-پراتیکداغمبارزه،یعنیجنگآزادیبخشضدسوسیالامپریالیستی،مواضعایدیولوژیک

ا(استحکامبخشید.-ل-مبنایجهانبینیعلمی)م

ایدیولوژیک یعنیاولینسالفعالیتسازمانیدرابعاد تشکیالتیوبااال–پراتیکیکسالهسازمان، خرهسیاسی،

شرکتدرجنگضدسوسیالامپریالیسمروس،جنگیکهماهیتاجنگآزادیبخشبودبمثابهسنگمحکتبارزیافت.سازمان

ا(-ل-درطولاولینسالمبارزاتیخودتوانستکهحمانیتخودرابمثابهسازمانانمالبیمسلحباایدیولوژیکپرولتری)م

رجهترهبریجنگآزادیبخشومبارزهدربرابرانحرافاتدرونسازمانیبمثابهعاملتثبیتنمایدورسالتتاریخیخودرد

پیگیر مبارزه اپورتونیسمورویزیونیسمبمثابهجزالینفکامپریالیسم لادرمیساختبا اساسیرشددتکاملسازمانکهاورا
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اهیبوددرجهتتامینرهبریپرولتاریادرجنگضدولاطعنماید.مبارزهبااپورتونیسموافشاءچهرهوالعیآن،یگانهر

امپریالیستیدرراسسوسیالامپریالیسمروسوعمالجنایتکارآن،باندخلكوپرچم.

ا(بمثابهیگانهسالحانمالبی،-ل-سیاسیسازمان)م-دستآوردهایعمدهسازماندرینبرههزمانی،تثبیتخطایدیولوژیک

وزشیبهمنظوراستحکامهرچهبیشتراینخطوگسترشزمینهآموزشیوپرورشاعضاءسازمانمیباشد.تدوینبرنامهآم

دیموکراتیکدستآورد تشکیالتانمالبیومنضبطبرمحورسانتریالیسم ساختارتشکیالتیبهمنظورایجاد تصفیهوتجدید

مابلضرباتدشمنتوانائیبخشید.سازمانپیکاربااعتمادبهدیگریبودکهسازمانرادرحفظنیروهایسازمانیخویشدرم

 تحمكاستراتیژیجنگتودهایطوالنی،تسخیرشهرهاازطریكدهاتبمنظوربهپیروزیرساندنانمالببورژوادیموکراتیک
 الل استراتیژیحد نوینبمثابه ریزیطراز برنامه کمونیستیرا، جامعه وایجاد سوسیالیسم به برمبنایآندرجنگگذار و

شرکتنمود.

سازمانپیکاردرروشنیتعینوظائؾاساسی،ایجادحزبکمونیستبمثابهنخستینومبرمترینوظیفهکهدرراس

ایجادحزبکمونیست داد. ادامه را مبارزاتیخود پروسه ملی، ایوجبههمتحد ارتشتوده ایجاد همهوظائؾلرارداشت،

ا(افشاءهمه-ل-سیاسی،اعتمادراسخبه)م–کهسازمانپیکاربااتکاهبهمعیارهایدلیكایدیولوژیکوظیفهبودهواست

ا(مبارزهنمود،-ل-یونیسمومبارزهعلیهآناندرجهتتسریعوحدتجنبشکمونیستیکشور)مویزجانبهانواعاپورتونیسمور

(۷۳۲۴(جریدهشمارهسومرستاخیزمنتشرهسال)۶درینرابطهدرصفحه)کهپروسهحرکیسازمانموئیداینحمیمتاست.

چنینمیخوانیم

ازینجاستکهامروحدتکمونیستهابهمنظورایجادحزبدرراسوظائؾمنحیثوظیفهمرکزیمتبارز»...

رهائیمردمپذیراشدهاندتشکیلوبها(رامنحیثاندیشه-ل-گردید......درنتیجهترکیبسازمانپیکارازعناصریکه)م

«.ادامهرشدپروسهسازمانیخودپرداخت

(همینجریدهچنینآمدهاست:۷۴وهمچناندرصفحه)

اماجهترفعایننمصانمانظرداریمکهبهکارطویلالمدتوخستگیناپذیرضرورتاست.نمطهآؼازاین»

بیدرسطحسازمان)حزب(ازعناصرمومنبهانمالبوپرورشاعضاءآنباوظیفهخطیروسترگایجادیکتشکیلانمال

«ا(.-ل-روحآموزشانمالبی)م

(جریدهتذکریافته:۶۴باادامهدرصفحه)

 تحلیلدرستازینگونهانمالب».... درانمالبملیودیموکراتیکداریمباید ادعایسمتدهیجنبشرا ولتیما

یاشتراککدامنیروهادرکدامحلمهرهبریجنبشضروریستوبایدحلمهاصلیوگردانندهآنپرولتاریاومتحدداشتهباشیمیعن

نزیدکآندهمانانباشندکهبابدستآوردناینمولؾدرجنبشبدونیکتکیهگاهوستادفرماندهیمستحکمؼیرممکناست،

«.فرماندهی)حزب(خودراندارددرحالیکهامروزپرولتاریایکشورماهمینستاد

–رسیدنبههدؾساختنحزبکمونیستبمثابهپیشآهنگطبمهپرولتاریا،مبارزهایدیولوژیکههمانگونهکهتذکریافت،ک

ومبارزهلاطععلیهانواعانحرافاتالزمیاستکهبدونافشاءبیرحمانهسیاسیبهمنظوروحدتکمونیستهایراستینامر

اپورتونیستیورویزیونیستی، درمماطعزمانیبوجهبیسازمانپیکاراینوجرسیدنبههدؾؼیرممکنمیباشد. هخودرا

احسنانجامدادهاست،کهاینکدرزمینهمواردیرامتذکرمیشویم:

وساما(بهعلتتسلطارتجاعیونؼربی،بخصوصدررهبریماعمیدهداریمکهدوبخشفوق)سازمانرهائي»...

جنبشمیهنمادچارآشفتهفکریبزرگیشدهاندودرنتیجهبادشمنانطبماتیخویشوارداتحادؼیراصولیگردیدهاند...در

ملتما،داخلتماسا(باسوسیالامپریالیسمدشمندرحالجنگبا–ل-حالیکهیکیازبخشهایمذکوربانمضاصول)م

استواریجبرانناپذیرراخودتبارزدادهودیگربااتحادبادشمنان نا شده)تسلیمطلبیملیناشیازتسلیمطلبیطبماتی(

همانجا(۷۷صفحه«.)ؼربیملتازاصولفوقعدولنمودهاست

وامادررابطهبامواضعاپورتونیسمچپمطلبذیللابلدلتاست:

ترکهخزیدنبهکنجاتاقوزیرسمؾرانسبتبهبهرفتنبینتودههاترجیحمیدهدوادعامیویاعدهدیگرچپ»

همانجا(۶۴درصفحه«.)کنندکهبایداولحزبکمونیستبوجودآوردوبعددرجنگمیهنیشرکتجست

شمردنشرکتدرجنگمیهنیاست،ولیسازمانکهاینموضوعگیریاپورتونیسمچپ)اخکر(،صاؾوپوستکندهمردود

پیکارنهتنهاکهرفتندرجنگورهبریآنرایگانهراهینجاتخلكکشورازاسارتسوسیالامپریالیسمتجاوزگرمیداندبلکه

انیم:اهمیتآنرادرلبالوظائؾاصلیخویش،حزب،ارتشوجبههمتحدملیکامالنشانیکردهکهدرزمینهچنینمیخو
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فمطوفمطهمانیکراهوجودداردکهرفتنبینلیانمالبییعنیحزب،جبههوارتشپسبرایساختنپایههایاص»

همانجا(۶۷صفحه«.)تودههاوکارترویجوسازماندهیآنهابدونهیچگونهسازشومعاملهگریبهاصول

آزمونایمانواعتمادا(بودهواست،درهر-ل–صدیكوراستین)مسازمانپیکاربراینجاتافؽانستانکهیگانهمشعلدار

سیاسیوحفظنیروهایتشکیالتیبهاثباترسانیدهاست.ازجملهمیتوانسختترین–خودرادررابطهباخطایدیولوژیک

رانامبرد.سوسیالامپریالیسمآزمونگاهیعنیزنداندژخیمانسوسیالامپریالیسمروسوباندهایوطنفروشخلكوپرچم

روسوباندهایوطنفروشخلكوپرچمکهباتماملدرتونیرویدستداشتهخودمتوسلبهللعولمعراهروانومدافعین

بشری ایدیولوژینجاتدهنده اینیگانه واستثمارنیروایدیولوژیپرولتری،) استبداد امپریالیستیوتازاسارت، هایوحشی

اعی(میشد،سازمانپیکاربحیثیکسازمانانمالبینیزازضرباتوحشیانهاینعاملینجرموجنایتبدورنمانده،وعدهارتج

بدست دوستداشتتند چونمردمکچشم ایدیولوژیسازمانکهتشکیالتسازمانیخویشرا ازاعضایصدیكومومنبه

دژخیمانسوسیالامپریالیسمزندانیمیشوند.

لرونپو بربریت و وحشت ارعاب، وسائل تمام با که وحشت سرکوبو عاملین این دولتمزدور، لیسسیاسی

به وازینطریكضرباتبیشتریرا شکستانده بتواندروحیهرزمندگیزندانیانانمالبیرا بلکه تا وسطاییمتوسلمیشود،

دزندانیراباروحیهتسلیمطلبانهبهخدمتخودبگمارندکههرگزسازمانواردآوردهوتشکیالترابداماندازد.ویاحداللافرا

نبودخویشراوبودوفادارسازمانبودندوتمامبهاینآرزویننگینخویشنرسیدند.زیراافرادزندانیکهاعضاءصدیكو

سایسوتوطیههایخائنانهسوسیالدربودونبودسازمانوارمانانمالبیتلمیمینمودند،تمامانواعشکنجهراتحملود

امپریالیسموعمالآنراخنثینمودند.

ولتیدژخیمانسوسیالامپریالیسمروسنتوانستندازطریكفشاروشکنجههایلرونوسطائيبهاعضایسازماندرزندان

بیشازیکتدس اینتوطئهکه افتضاحآمیزدیگریمیزنند. توطئه به باشند عدهآوردیداشته همانا نیست، کمیدیمسخره

بجرمخیانتازسازمان۳۹-۷۷-۶۴ازعناصرخاینوعمالسرسپردهسوسیالامپریالیسمروسکهلبالطیفیصلهتاریخی

طردگردیدهبودندرازیرناماعضاءسازمانبرویپردهتلویزونبهنمایشمیگذارند.

یوتشکیالتدستبهمبارزهجدیباانحرافاتوتصفیهعناصرسیاس–سازمانبمنظوراستحکامخطایدیولوژیک

منحرؾوخائنازتشکیالتکهیگانهوسیلهعلمیوبرابودهمیزند.بنابرینسازماندرطیمدتکوتاتوانستعدهازعناصر

بیتشدهبودنکارناپذیرتثمنحرؾوخائنازلبیلحکیموفضلکریمراکهارتدادوخیانتشانبرویتاسنادومدارکموثكوا

ودرنهایتچهرههایخائنانهشانبحیثعاملینسوسیالامپریالیسمدرجنبشچپکشورافشاگردید.ازسازمانطرد

گفتیمکهدژخیمانسوسیالامپریالیسمروسبخاطرفرونشاندنیاسوناامیدیشاندستبهکمیدیمسخرهمیزنندکه

شخصاست.عمالسوسیالامپریالیسمروسکهبخوبیدرکنمودهبودکهدیگرازینعناصرخائنمنظوراینکمیدیکامالم

آشکارا را نهاییآنها استفاده نمایندناگزیربا نمیتواندبخاطررسیدنبههدؾجنایتکارانهشاندرجنبشچپکشوراستفاده

نهاییازینبحیثعمالخویشدرجهتانجاموظائؾوطنفروشانهمیگمارند. ازاستفاده امپریالیسم هدؾعمالسوسیال

عناصررسواشدهبجزبدنامساختنجنبشکمونیستیکشوربطوراخصسازمانپیکارچیزیدیگرینبود.دژخیمانسوسیال

نکمیدیاستفادهامپریالیسمروسکهحیثیتگردانندهاینکمیدیمبتذلرابهعهدهداشتند،ازینخائنینخودفروختهبحیثلهرما

مینمایندوطوریوظائؾشانرامعینمیکنندکهبحیثبازیگرانوالعیرولخودرابهنمایشبگذارند.

اینعاملینجرموخیانتبرایمدتمعینیبهزندانآوردهمیشوندونخستآنانرادرردهبندیاراجیؾمبتذلبه

زندکهاینخائنینگویابعدازبهردآنکمکمینمایند،تاطوریوانمودسااصطالحبهنمدکشیدناندیشهمائوتسهدونو

ارزیابیگرفتنبهاصطالحنمادانهاندیشهمائوتسهدونحمانیترویزیونیسمخروشچفیرادریافتهاست،کهاینخودبجزابتذال

وخردباختگیچیزیدیگریبهارمؽاننداشت.بدفاعبرخاستنازسوسیالامپریالیسموتجاوزوحشیانهآنبهکشورمانمونه

شانبوده،کهنمودبارزاینخفتنوکرانزرخریدسوسیالامپریالیسمروسنوشتاردیکتهشدهبارزیازسفاکیتودونکسوتی

ازطرؾایدیولوگهایسوسیالامپریالیسمروسمیباشد.

نرادرآعالوتابهاینعمالمایهوظیفهدادهمیشودکهسوسیالامپریالیسمرابحیثیککشورسوسیالیستیوتجاوزوحشیانه

ا،انجاموظائؾانترناسیونالیستیدربیناپورتونیستهایبهاصطالحمربوطجنبشچپکشورتبلیػوترویجنماید.کهکشورم

تاجایهمتوانستندکهیکعدهازیناپورتونیستهاراباحمایتازسوسیالامپریالیسموتجاوزآنبهکشورتشویكوترؼیب

ئنیناززندانبیرونمیشوند.وامادرخششوپایهداریجانبازانهاعضاءسازمانکهنمایندوباتضمیناتازطرؾهمینخا

بجزآرزوینجاتمردموخلكکشورخودهیچآرزویدیگریدرسرنداشتند،همهایندسایسوتوطئههاراخنثینمودهواز

کهنهتنهاتوطئهعلیهسازمانپیکاروانمالبسیاسیسازمانبدفاعبرخاستند.اینتوطئهدشمنرا–مواضعبرحكایدیولوژیک

 م ( علیه توطئه بلکه نبوده دربینزندانیان،–ل–کشور را والعیتامر و افشاء مرحله به مرحله حسابمیآمد. به ) ا

بخصوصعناصرمربوطجنبشچپمنحیثوظیفهسازمانیخویشروشنساختند،کهعدهازعناصرشریؾمربوطجنبشاین

لعیترادرکوپذیراشدند.ولیبخشدیگریکهبیشتردرلجنزاراپورتونیسمؼرقبودندبادهنکجیرذیالنهاینتوطئهراوا
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نهتنهااینکهبحیثیکتوطئهدشمنانخلكکشورماعلیهسازمانپیکارنمیپنداشتند،بلکهآنرابیشرمانهتسلیمشدنسازمانرا

یندیگرعمالدرصؾدشمنانلرارگرفتنبود.بدولتتبلیػمیکردند،کها

دژخیمانسوسیالامپریالیسمروسولتیمتوجهشدندکهبااینشیوهتوطئهآمیزنتوانستهاندبهاهداؾشومخویشنایل

شتهمیآیند،بااستفادهازعمالتوظیؾشدهشانخائنینچون)حکیموفضلکریم(آخرینپردهکمیدیمسخرهبهنمایشگذ

ا ازطرؾدژخیمانسوسیال افتضاحآمیز و مسخره ایننمایشنامه بدشود. آخرینوسیله بمثابه ساختنجنبشمپریالیسم نام

اینعناصر وفضلکریم دریننمایشتهوعآورحکیم میشود.  کمونیستیبطوراخصسازمانپیکارتهیهوتدارکدیده

ویپردهتلویزونبهاصطالحانحاللسازمانپیکاررااعالممیدارند.ذهیدونسخیؾرولمرکزیرابهعهدهمیگرندوبر

خواندهبودندکهبانمایشچنینابتذاالترا(کو-ل-همتیوسفاکت،ولیایندشمنانسوگندخوردهخلكوجهانبینیعلمی)م

ائؾشاناززندانبیرونآوردهمیشوندودرنمیتوانوالعیترامعدومساخت.اینخائنینوطنفروشبهمنظورادامهوظ

ب(زیرنامبهاصطالح)حزبعدالتدهمانان(توظیؾمیگردند.–ج–یکیازشبکههایخادتحتسرپرستی)ک

بدونهیچ لرارداشتند ودژخیمانآن اعضایبرجستهسازمانپیکارکهدرپنجههایخونینسوسیالامپریالیسم

اعتمادراسخبهعلممبارزهطبماتیوتشکیالتانمالبیهراسیباافش اءاینآخریندسیسهسوسیالامپریالیسمپاسخگفتندوبا

سازمانمولؾخویشرابهدرخشندگیخاصکهممیزهتنهاانمالبیونصدیكوناترسازؼلوزنجیزوحتیباختنجانمی

باشد،احرازنمودند.

اینموضعگیریاعضاءسازمانکهبیانگرارداهخللناپذیرواعتمادراسخبهمبارزهآشتیناپذیربادشمنانخلك

واداربهاعتراؾبرازندگی،مماومتوپایهداریاعضاسازمان را ستمدیدهکشوروجهانبود،حتیبدتریناپورتونیستها

امپریالیسمساختند.پیکاردرلبالوحشتوبربریتدژخیمانسوسیال

درکوظائؾومسئولیتهایسازمانی با بسرمیبردند اعضاءسازمانکهدرزنداندژخیمانسوسیالامپریالیسم

ا(کاروفعالیتخویشراصرفامحدودبهافشاءدسایسوتوطئههایروسوعمال–ل–خویشبحیثعناصرمتعهدبه)م

رسالتخویش،مبارزهایدیولوژیکسیاسیعلیهاپورتونیسمورویزیونیسمبداخلزندانبحیثآننکردهبلکهبادرنظرداشت

وجیبهتخطیناپذیربهپیشبردند.ایجادحلمههایآموزشییکیازبرجستهترینشیوهوروشکارخویشتعینوآنرانهتنهادر

کهکمتردرمنجالباپورتونیسمؼرقشدهبودندباتدریسمحدودهاعضاءسازمانمرعیدانستهبلکهبانتمامعناصرشریؾ

خستگیناپذیرادامهدادند.

کمونیستهااعتماددارندکهصحتوسممتیوریانمالبیفمطردپراتیکانمالبیمیتواندبهاثباتبرسد.برمبنای

لامپریالیستی،جنگیکهتودههایستمکشبرپاهمیناعتماد،سازمانپیکاردرپراتیکداغانمالبییعنیدرجنگضدسوسیا

داشتهبودندوکرانتاکرانکشورمارادربرمیگرفتوحماسهپشتحماسههامیآفریدندبهمنظوررسیدنبههدؾسترگ

اصیانمالبنمشهمندانهشرکتنمود.همانگونهکهمواضعسازماندرمسائلدرمسائلایدیولوژیکسیاسیازدرخششخ

برنامهریزیشرکتد نیزبرخورداربوده ها داشتوهرگزچونرجنگبهمنظوررهبریتوده را برازندگیخاصخود

اپورتونیستهابرچسپناروایارتجاعیبودنبرلیامهایخودجوشوحماسهآفرینخلكکشورنزد،وهمچنانهرگزمانند

تهتودههازانونزدوبدنبالچهآنتبدیلنگردید،بلکهسعیکردپیشآهنگاپورتونستهایراستدرممابلجنبشخودانگیخ

تودههاباشد.

هدؾسازمانازشرکتدرجنگضدسوسیالامپریالیستیبمثابهدشمنعمدهخلكکشورنهتنهاجنگعلیهآنبلکه

دهاتبخاطرپیروزیانمالببورژواایجادحزبوتدارکجنگخلكیعننیجنگتودهایطوالنی،تسخیرشهرهاازطریك

دیموکراتیکطرازنوینبودهاستوبرویهمیننمشهدرجنگشرکتنمودهاست.

سازمانپیکارکهمعتمدبهعلممبارزهطبماتیبودهاست،هرگزجنگضدسوسیالامپریالیستیرادرمحدودهصرفا

نموده،بلکهآنراشکلازمبارزهطبماتیدانستهوپروسهجنگراباجنگملیودفعتجاوزسوسیالامپریالیسمروستلمینه

استراتیژینهاییجنگخلكدرپیونددیالیکتیکیمحاسبهداشت.ولیازجایکهجنبشکمونیستیضعیؾبود،نتوانستجنگ

اتبیشتردرجامعهوپشتیبانیهمهضدسوسیالامپریالیستیرارهبرینماید،بناارتجاعوابستهبهامپریالیسمؼربکهازامکان

جانبهامپریالیسموارتجاعمنطمهبرخورداربود،رهبریخویشرالسمابرجنگمیهنیماتحمیلنمودند.

درعدمتوفیكجنبشکمونیستیکشوردررهبریجنگضدسوسیالامپریالیسمعواملگوناگونیدخیلبودهاست،که

فرماندهیپرولتاریایاوتسلطاپورتونیسمراستوچپدرجنبشکمونیستیکشوربودهامابهنظرماعاملاساسیفمدانستاد

تناسبنیروهای ودرینرابطه ازشکستانمالبجلوگیرینماید، فرماندهیمیتواند ستاد نیستکهصرفا اینبدانمفهوم

نوبرکهنهیکامردیالکتیکیاست،لذاباداشتنانمالبوضدانمالبخودعاملتعینکنندهاست،ولیازآنجاکهپیروزی

ستادفرماندهیپرولتریاینپیروزینوبرکهنهیعنیانمالببرضدانمالبحتمیاست.
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بهجهانبینیعلمی،ولیتورسالتانمالبیخویشدرطولسازمانپیکاربادرکمسئ بهاتکا پروسهمبارزاتی

منحیثوظیفهاساسیخویشبهمنظورمبارزهبهانحرافاتوارتداددرسطحملیوبینالمللیمبارزهایدیولوژیکسیاسیرا

کهاینکدرین،درجهترشد،استحکاموپاکیزهنگهداشتنایدیولوژیپرولتریادامهدادهوموضعگیریمشخصنمودهاست

رابطهاسنادومدارکیدرجهتاثباتادعایخویشارایهمیداریم.

بهکشوررویزیونیستیچیناعزاممیداردوطالبپشتیبانیاراسازمانپیکاردرزمانیکهساماهئیتنمایندگیخودر

پیرواندنسیاوپنکمرتدمیشودوسازمانرهائيمشعلتیوریسهجهانرارهنمایعملخودلرارادادهاست،وسنتریست

بابمینماید.موضعخویشراباصراحتکاملدرممابلحکامرویزیونیستیهادروازههایسفارتچینرادرپاکستاندقال

چینوتیوریسهجهاناعالممیدارد.

مادولتچینرایکدولترویزیونیستیدانستهوالتصادآنرابورژوازیارزیابیمیکنیموعلیهتیوریسهجهان»

 موضع میدهد، تشکیل را چین فعلی دولت استراتیژی که م ( ضد آنرا و داریم –لاطع میدانیم–ل ا( ( بحث« سند در

(۷۹۸۰ایدیولوژیکسیاسیبا)روشنگر(درسال

واماموضعگیریسازمانپیکاردربرابردگمارویزیونیسمانورخوجه

بریاتخاذروشدشمنانهوخصمانهحزبکارآلبانیبرسردمداریانورخوجهدرممابلحزبکمونیستچینبره»

مائوتسهدونچهرهوالعیاپورتونیستیوتروتسکیستیآنرابرمالورسواساخت....کهالبتهجنبشانمالبیکشورمانیزازین

خسو بمثابه انمالبآنانرا ولیسیر لجنپراگنیزدند دستبه اپورتونیستکه عده بودند نمانده، بیبهره انحرافی روند

درسندبحثایدیولوژیکسیاسیباافرادجداشدهاز«)شهانحرافیشاندرپرتگاهسموطلراردادخاشاکبیممداریکجابهاندی

(۷۹۸۳ساما

ایدیولوژیپرولتریمیتوانگفتکههیچیکیازینانحرافاتولجن» اعتمادخللناپذیربه باجرئتانمالبیبا

ا(نتوانستهاندکهنمیتوانستندذرهبه–ل–كهایجهانعلیه)مپراگنیهاکهازطرؾدشمنانسوگندخوردهپرولتاریاوخل

وروآننیورهپرچمدارانورهروانراستینحمانیتآنخدشهواردکنند،بلکهحمانیتآنراهرچهبیشتربهثبوترسانیده

هایدربندواسارتکشیدهشدهراد.چهرهپلیددشمنانپرولتاریاوتودههایستمکشخلكوحصربخشیدهانتواناییبیحد

بانفرتوانزجارکاملکاخنهرچهبیشتربرمالورسواساختهدورنیستآنروزیکهخشمانمالبیپرولتاریاوخلكهایجها

بلکهمالک کارنبوده دیگربرده ویرانوبرباالیآنزندگینوینبرایانساننوینکه وارتجاعرا وامپریالیسم واستبداد

همانجا(«)فرمانروایآنباشدایجادنماید

درادامهبحثمیخوانیم:

همچنانتیوریانمیادملیتیوریاستخاینانهوارتجاعی،کسانیاینتیوریراپیشمینمایندکهایمانوعمیدهبه»

ذلتبارپشتیبانیمیکنندمرتجعینوخائنینمردمراازدستدادهوبهخادمیندشمنانمردمتبدیلگردیده،کسانیکهازینتیوری

بهملتهستند،تیوریانمیادملیترواشمؽزهایهستندکهتودههایعنیکارگرانودهمانانبمثابهنیروهایتاریخسازایمانو

یموآنرابهصاحباناعتمادنداشتهوازآندرحراسهستندماتیوریانمیادملیراکهتیوریخفتآورونکتباراستردمیکن

همانجا(«)اصلیشانفیودالیسموکمپرادوریسماینخائنینبهملتواگذارمینمایم

بابخشیازجنبشکهبعدازیرنام بهفعالیتخویش«امال»بازهممدارکدیگریازمبارزهایدیولوژیکسیاسی

ووکمیتهتدارک(آؼازگردد،فردیکهخودرابهاصطالحهوادارادامهمیدهدارایهمیداریم.لبلازاینکهبحثمابا)ساو

جنبشانمالبیکمونیستیکشورمیخواندپیشنهادنمود؛ازینکهبینسازمانپیکاروساوواختالفاتجدیایدیولوژیکوجود

میرهاپشنهادشانچنیناظندارد،لذامیتواندبهمنظوروحدتدرپایمذاکراتبنیشینند،کهازطرؾسازمانپیکارجواب

گردد.

اختالفاتماباساووکهمدتهااستدرجهتحلآنتالشورزیدیم،مشخصاست.سازمانپیکارمعتمداستکه»

مارکسیسماینگنجینهپربهایعلمیدرپروسهتکاملیاشؼنایبیشترییافتهاست.دستآوردهایانمالبکبیراکتبربهذعامت

رهبرپرولتاریایجهانبمثابهمرحلهنوینتکاملیدرعصرامپریالیسم،مارکسیسمرابهمرحلهعالیتریکههماناورهبریلنین،

مارکسیسم (- مارکسیسم بخشید مارکسیسیم–لنینیسم( همانا، که تکامل عالیتریاز مرحله به بازهم اندیشه-لنینیسم لنینیسم

برینسازمانپیکارمعتمداستکهراهنجاتپرولتاریاوخلكهایتحتستمواستثمار،مائوتسهدونمیباشدارتمایافتهاست.بنا

لنینیسماندیشهمائوتسهدونمیباشدکهساووچنیناعتمادیندارد.یعنیاندیشهمائوتسهدونرابهمثابهمرحله–مارکسیسم

رداشتماباساوودرموردتشخیصوتعینتضادهایکیلنینیسملبولندارد.همچنانبینشوب–تکاملیوؼنایمارکسیسم

نیست.مااعتمادداریمکهچگونگیشکلحرکتپدیدهنهتنهااینکهموجبتمیزوتفکیکپدیدههایازهمدیگرمیگردد،بلکه

جموعهاستازاضداد،برازندگیهرپدیدهنیزمربوطبههمینشکلحرکیپدیدهمیباشد.فلهذایکپدیدهمرکباجتماعیکهم

ااساسی،منحیثتضادعمدهعرضوجودمیادهاولیاینکهتضادفرعیباشدیدریکمرحلهمشخصزمانییکیازینتض
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نمایدوبرهمینمبنااستکهمادرشرائطمشخصفعلیکهخلكکشورماموردتجاوزوحشیانهسوسیالامپریالیسمروسلرار

بینسوسیالامپریالیسمتجاوزگرروسوخلكکشورخودمعینومشخصنمودهایم.بناهمهتاکتیکگرفتهاست،تضادعمدهرا

وشعارهایانمالبیکهبایددرخدمتهدؾاستراتیژیک)انمالبدموکراتیکطرازنوین(لرارداشتهباشد،برمبنایهمین

جرلهشمارهپنجمنمود۷۰۸و۷۰۷صفحه«)نیست....تضادمعینمیگردد.اماساووتضادعمدهواساسیرافرلیلایل

 کاملیازتوطئهاپورتونیستیامالاست(

پیکاردرنشستکهباساوو،کمیتهتدارکوبخصوصبهاصطالحهوادار،جنبشداشتمواضعبایدمتذکرشدکهسازمان

کهخودموجبلطعادامهمذکراتگردید،درینرابطهاصولیسازمانپیکارارایهگردیدکهآنهادرتخلؾباآنلرارگرفتند

جرلهشمارهپنجنمودیکاملیاز۷۴۷،۷۴۰،۷۴۳صفحات»ترمواضعبرحكمابهدوستانمیتوانندبهمنظوردرکبیش

مراجعهنمایند.«توطئهاپورتونیستیامالاست

هباتوطئهبزرگامپریالیستیباشرکتارتجاعواماصراحتولاطعیتانمالبیمواضعسازمانپیکاررادررابط

بینالمللیومنطمهبهمنظورمعاملهگریبادستآوردهایسترگجنگمماومتضدسوسیالامپریالیسمروسکهخلكکبیر

بخاکیاآوردهبودوپوزهسوسیالامپریالیسمتجاوزگررامیهنمابهخونبهایهزارانانسانپاکبازومیهنپرستبدست

وناامیدیمالیدهبودچنینمیخوانیم:

 هایسوسیال» توطئه دسایسو دیگر بار تا میدانیم انمالبیخود وظیفه لحظاتحساستاریخیکشورما درین

دامپریالیسمراکهمیخواهدشکستسیاسیونظامیخودراکهباتماملوانتوانستخلكمارابهانمیاداستعماریخودبکشان

باتبانیوسازشباابرلدرتهایامپریالیستی،اضالعمتحدهامریکاتحتعنوانامضایلراردادصلحژنیووتشکیلدول

ائتالفیجبراننمایدوهمچنانتمامزدوبندهایامپریالیستهاومرتجعینراکهمیخواهددستآوردهایمبارزاتمسلحانهای

صفحاتز،ح)سازشوتوطئهابرلدرتهایامپریالیستیوارتجاععلیه«د،افشاءنمایم...خلكماراموردمعاملهلرارده

جنگمماومتخلكوانمالبکشورمادرچارچوبلراردادژنیو(

دامنزدناختالفاتلومی،لبیلوی،» ایناحزابارتجاعیبرمبنایسرشتوخصلتطبماتیوارتجاعیخود،با

ی،جنگهایداخلیرامشتعلکردهوهزارانهموطنمارادرآنآتشسوزانیدند.باایجاداختالفاتومذهبی،منطمویوملیت

دامنزدنبهجنگهایداخلیسعیکردندتاروحیههمبستگیووحدتملیبینملتهایبرادرکشورماراتضعیؾنماید.

جمعیتاسال حزباسالمیگلبدین، وحزب)هلل)حزبوحدتمسببیناکثریتجنگهایداخلی، سازمانهاینصروسپاه میو

بؽالن، فاریاب، کاپیسا، پروان، فراه، نیمروز، هلمند، در جمعیتاسالمی و گلبدین حزباسالمی بودند. امروزی( اسالمی

ند.حزبهرات،میدانوردکومناطكدیگرکشورجنگهایداخلیرابهذرایعوحیلههایگوناگونبهخلكماتحمیلکرد

اسالمیگلبیدندرطیدهسالجنگمماومتاکثرامصرؾجنگهایداخلیبودهوتماملدرتونیرویخودرادرشعلهور

نگهداشتنجنگخاینانهوخانمانبراندازداخلیبهکارگرفتهاست.گلبدینونیروهایجنایتکاراوهرگزبهارتشتجاوزگرو

تودههایملیونیخلكدرگیرجنگنبودهواگرهمکهگاهیدستبهچنینعملیزدهاست،صرفامزدورانشبمثابهدشمنعمده

بهسبیلمصلحتبودهنهبهمثابهدرگیرشدنبادشمنجنایتکارچونسوسیالامپریالیسمروس.اینباندجنایتکاربمثابههم

درجریانج نیروهایانمالبیرا روس، امپریالیسم ودستانسوسیال امپریالیسم سوسیال نگمماومتدرزمانعملیاتضد

نیروهاینظامیتجاوزگران،خائنانهازعمبموردحملهلراردادهویانمشهعملیاتیآنهارابدسترسدشمنلراردادهاست.

پاهپاسدارانایرانسازمانهایحزب)هلل،نصروسپاهکهمستمیماگماشتهشدهگانرژیمارتجاعیخمینیودرایرانبوسیلهس

تعلیمدیدهوتجهیزمیگردند،موبهموسیاستوخطمشیضدانسانیوفاشیستیخمینیراعلیهمماومتخلكمابکارمیگیرندو

ایندوباندمزدورتمامجنگهایداخلیدرمناطكمرکزیکشورعلیهجنبشمماومتخلكماومردمبیگناهکهبادشمنیبا

هزار۶۴درحدودبیشترازللیسمروسودولتمزدورآنبرخاستهاند،براهانداختهودرطیمدتچهارساسوسیالامپریا

انسانبیگناهواطفالمعصومرادرسرتاسرمناطكمرکزییعنیهزارهجاتبوحشیانهترینوجهبهخاکوخونکشیدهاندو

مزدو ورژیم تجاوزگر نیروهای کن صاؾ جاده سوسیالبمثابه رسوای نوکران این ایران توده حزب کنند.... می عمل ر

امپریالیسمروسوچریکهایفداییاکثریتکهبرادرانتنیخلمیهاوپرچمیهااند،ازطریكهمیندوسازمان)نصرو

جنبشم تا کوشیدند گریهایخاینانه توطئه با و نموده نفوذ جبهاتجنگمماومتخلك داخل در راسپاه( ما ماومتخلك

اینفعالیتهای نمایند. درمنطمهمهیا ورژیمکابلرا مصروؾدرگیریهایداخلینمودهوزمینههایپیشرویروسها

خاینانهآنهاباعثگردیدتارژیممزدوروروسهاتوانستندتشکیلجبههملیپدروطنراپیادهونیروهایملیشهرادرمنطمه

این تحمیلنمودهودرتماماینجنایاتنصروسپاه،ایجادنمایند. جنایاتیاستکهخمینیوعمالجنایتکاراوبرخلكما

حزباسالمیگلبدینوجمعیتاسالمیهمکارومددگارآنهابودهاند.ایناحزاباسالمیباعثگردیدندباایجادروحیهانتمام

بوجودآیدوتعدادبیشترازرزمندهتریننیروهایمماومتکهشدیدامخالؾجوییفضایترور،اختناقووحشیگریدرکشور

بایاسوتاثرعمیك جنگهایداخلیوبرادرکشی)کهبوسیلهباندهایمرتجعوجنایتکاربراهانداختهشدهبود(بودند.

ترکگفتند.همچنانایناحزابمرتجعودشمنانخلكزحمتکش مابابرافروختنجنگهایداخلیجبههجنگمماومترا

(۶۲همانجاصفحه«.)موجبگردیدندکهنیروهایمتزلزلمماومت،بهدشمنبپیوندند
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باپوزشازخوانندگانمتعهدومعتمدبهجهانبینیعلمیبازهممطالبیراازمواضعسازمانمتذکرمیشویموامیدمابراین

ذشتهسازمان،نهتنهاموجبخستگیخوانندگاننخواهدشد،بلکهآنانرادردریافتاستکهاینتذکراتطویلازمواضعگ

مواضعاصولیسازمانپیکارکمکخواهدنمود.

ثوروبمدرترسیدنباندهایرویزیونستخلكوپرچممطبوعاتورسانههای۷ازهمانافردایکودتایننگین»

یاینکودتایننگینواسارتآورراکودتایمارکسیستیخواندند،بخصوصبعدازگروهیامپریالیسمؼربوارتجاعبینالملل

تجاوزبیشرمانهواشکارلواینظامیروسبرکشورماباشدتوخصومتکاملتمامرسانههایگروهیامپریالیسمؼربو

ا کمونیستی تبلیؽاتخائنانهضد ارتجاعیبه دول کابلو مزدور رژیم است. داده کشورسوسیالرادامه کمونیستیو رژیم

یعنی پدیده دو این درک که جهان های خلك و ما ذهنیتخلك در کمونیستی و سوسیالیستی کشور روسرا امپریالیستی

سوسیالیسمووسوسیالامپریالیسموتفکیکبینایندوکهدرتضادوتمابلانتاگونیستیلراردارند،برایشانممدورنیست

ا میگیرد،کوبیده و صورفتگرفته امپریالیسم ازطرؾارتجاعو حسابشده تبلیؽاترذیالنه و گند پروپا اینهمه البته ند.

دربلوک اینکشورها زیرا نمودند. کشورهایسوسیالیستیللمداد والمارآنرا همچنانکشورهایبلوکوسوسیالامپریالیسم

سمروسلراردارند.بنابرینامپریالیسمؼربوارتجاعازینتبلیؽاتدوهدؾراامپریالیسمشرقبهسردمداریسوسیالامپریالی

همانجاصفحه«.)دنبالمیکنند،یکیبدنامکردنکمونیسمودیگریتضعیؾرلیبامپریالیستیاش،سوسیالامپریالیسمروس

۳۶،۳۳)

امپریالیستیوارتجاعیداشت نمطهعطؾتاریخیاستکهتبانیامپریالیسموارتجاعلرارژنیوکهحثیتیکتوطئهخاینانه

علیهجنگآزادیبخشولیامهایشکوهمندخلكکشورمابهمنظورنجاتازاسارتوبردگیامپریالیستیوفیودالیبهحساب

درمولعشبمثابهخیانتامپریالیسموارتجاعدرتعینسرنوشتخلكکشورخ ودچنینافشاءمیآید.کهسازمانپیکارآنرا

مینماید:

لراردادبههیچصورتحیثیتواعتبارلانونینداشتهوماآنرابمثابهبزرگترینخیانتامپریالیسموازینرواین»

ائیماینفمطحكمسلموؼیرلابلانکارخلكافؽانستانومارتجاعدرموردمردموانمالبکشورمانشدیداردومحکوممین

(۹۳همانجاصفحه«)لعیآنهااستکهدرموردتعینسرنوشتخودتصمیمبگیرندنمایندگانوا

امادرموردتالشهایمذبوحانهوخائنانهامپریالیسموارتجاعدرموردطرحتوطئهگرانهدولتائتالفیآیندهچنینابرازنظر

شده:

دشمنانخلٰك،طبماتمرتجعووابستهبهامپریالیسمؼربوبنابریندولتائتالفیآیندهشکدیکتاتوریمشترک»...

«.سوسیالامپریالیسمروسخواهدبودکهبرایخلكمابههیچوجهزمینهبرگشتداوطبانهوآبرومندانهنمیتواندمیسرباشد

جزالینفکجنبشا(بابینشانترناسیونالیستیخودرا–ل–سازمانپیکاربحیثسازمانانمالبیپیروصدیك)م

کمونیستیجهانیدانستهوازمنافعآنیوآتیطبمهواحدپرولتریجهانیدفاعنمودهوبرایناصلسهمخویشتنراکامالدرک

مینمایدکهدرینرابطهمواضعسازماننهتنهادرجنبشکمونیستیجهانیبلکهدرموردجنبشآزادیبخشضدامپریالیستیو

درککهازآندریننوشتهنمللولشدهچنینآمده:ضدفیودالینیزم

تاکیدنموده» درومدافعسرسختجنبشهایرهائیبخشمارویهمبستگیووحدتانترناسیونالیستیپرولتاریا

ست.ا(استموردتائیدماا–ل–سراسرجهانایم.خطحرکیسیاسیایدیولِوژیکجنبشانمالبیانترناسیونالیستیکه)م

تجاربودستآوردهایمثبتوارزندهاحزابوسازمانهایمتشکله)جاا(رادرپراتیکمبارزاتیخودمورداستفادهلرار

دادهواشتباهاتآنهاراازدیدعلمیموردانتمادلرارمیدهیم.درمبارزهعلیهاپورتونیسموانواعرویزیونیسموتروتسکیسم

ا(درکنارآنجنبشلرارداریم.ماجنبشکمونیستیجهانیراروبهاعتالارزیابیمیکنیم–ل–مبرایپاکیزهنگهداشتن)

تمیشودوبهموفمیتهایتحترهبریرفیكگنزالوهدایوخصوصامبارزهخلكپیروراکهبوسیلهحزبکمونیستپیرو

ارزی مثبت جهانی جنبشکمونیستی اعتالی و رشد برای یافته دست حزبمیابی با را خود بستگی هم و پشتیبانی و داریم

(۸۷همانجاصفحه«.)کمونیستوخلكپیرواعالممیداریم
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 مبارزه ایدیولوژیک سیاسی و تشکیالتی درون سازمان 



















وفعالیتسازمانیازبدوایجادسازمانپیکاریکیازمسائلاساسیوتعیینخطایدیولوژیکسیاسیارزیابیدلیكوهمهجانبه

نتاکیدشدکنندهبودکهدرکنفرانسسازمانمطرحگردید.رویموضوعبحثوجدلیعمیكوهمهجانبهصورتگرفتوبرا

تنها سازمان مارکسیستیکه داشتنخطایدیولوژیکسیاسی) -با ان–لنینیستی دون بمثابهمائوتسه میتواند استکه دیشه(

سازمانوالعامبارزوانمالبیاشراپیشبرد.

همانگونهکهرهبرانکبیرپرولتاریا،مارکس،انگلس،لنین،استالینومائوتسهدونباصراحتواعتمادخللناپذیر

نماهیتوچگونگییکپدیدهطبیعیواظهارداشتهاندکه،فمطبادریافتجوهراصلیدیالکتیکیعنیتضاداستکهمیتوا

اجتماعیرادریافت.بنابرینهیچپدیدهنمیتواندوجودداشتهباشدکهفالداینجوهراصلییعنیتضادباشد.سازمانپیکاربر

بخاطرتکاملواستحکامبخشیدنخطایدیولوژیک –مبنایهمیناصلاساسی)تضادومبارزه(مبارزهدرونسازمانیرا

ایندیگرسیاسیادامهدادهاست ا(واضحومبرهناستکهمبارزهدرون–ل-پیروان)مبههمهکمونیستهایوالعی.

 انعکاساز بگوئیم بهتر پرولتریویا ؼیر پرولتریو افکار استبین مبارزه خود استدردرونسازمانی، طبماتی مبارزه

کهطبماتوجودداشتهباشند.رفیكمائوتسهدونرهبرکبیرپرولتاریاگفت:،واینمبارزهتاآنجاادامهمیابدسازمان

ماطرفدارمبارزهفعالایدیولوژیکهستیم،زیرااینمبارزهسالحیاستکهوحدترادرداخلحزبوسازمانهایانمالبی»

بدست هرکمونیستوهرانمالبیباید اینسالحرا تضمینمیکند. پیکارما گیردبهسود آثارمنتخب«) لییرالیسم، علیه

(.۶مائوتسهدونجلد

سیاوپنگیتادگمارویزیونیسمنحرافیازرویزیونیسمسهجهانیدنسازمانپیکاردرشرائطیایجادگردیدکهافکارونظراتا

یستبود.لذاسازمانمیبامنجالباپورتونیستیورویزیونیستیکشاندهتهوآنرابهشاجهایدرجنبشچپکشوروجودداخو

میبرد.بدونمبارزهحادایدیولوژیکیکسازمانانمالبیکمونیستیاستبهپیشیشرادراینراهچنانچهکهالزمهرسالتخو

جنبشچپکشو از آن پاککردن و هرزه و سمی گیاهان این رویزیونیسم، و اپورتونیسم انواع با حدترسیاسی و تامین

سیاسیوتشکیالتیممکننبود.–ایدیولوژیک

سازماتپیکاربادرکاینراسیتومسئولیتبابرنامهمشخصبهمنظوررسیدنبهاینهدؾعالبهمبارزهخودادامهداد.

توانستازاینعناصرانحرافیراباخودنداشتهولیسازمانکهدریکچنینشرائطبحرانیپابهعرصهوجودگذاشتبود،نمی

نانچهدرمسیرمبارزهدرونسازمانی،اینعناصرباماهییتگندیدهاشتبارزنمود.ولیسازمانکهحیاتخویشتنرابدش.چ

کهاینمبارزهآنلاطعانهمبارزهنماید،ههمرگوزندگیبااپورتونیسمراستوچپمیدید،اعتمادراسخداشتتاعلیزدرمبار

حدتخاصییافتهومنجربهتصفیهعناصرمنحرؾ،مرتدوخائنگردید.اصولیسازماندرمماطعمختلؾزمانی

 دردرونحزبممابلهومبارزهبیننظرات

 مختلؾدائمادرجریاناست،ایندردرون

 حزبانعکاسیاستازتضادبینطبماتدر

چنانچهدرحزبجامعهونضادبیننووکهنه،  

 حزبتضادومبارزهایدیولوژیکبرایحل

 آنوجودنداشتهباشدزندگیحزبپایانمییابد.

( ۷آثارمنتخبمائوجلد۰۸۶ٖ)دربارهتضادصفحه  
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مبارزهدرونیحزب،بهحزبنیرووتوانزندگیمیبخشد،بزرگترینگواهناتوانیحزب،موضعگیریمبهمآن»

بهمارکسازنامهالسال«وستردگیخطوطمرزیدلیكوروشنآنست،حزبباتصفیهخویشاستکهتمویتمییابد...

.۷۸۳۷ژوئن۶۰بتاریخ

درمماطعزمانیمختلؾازسازمانطردواخراجنمودکهازجمله چنانچهتذکررفتکه،سازمانعدهازعناصرخائنرا

اولینتصفیهسازمانعناصرخائنهمانحکیموفضلکریمبمثابهعاملیندشمنعمده)سوسیالامپریالیسمروس(بودند.کهدر

ائیمکهجریاناخراجشاندرماینخائنینوعمالزشتوپلیداناندربخشاولایننوشتهتذکررفته،وضمناعالوهمینمورد

(ونوشتهتحتعنوان)علیهتوطئهوافتراق(وهمچناندرنوشته)جرلهشمارهپنج۳همانمولعدرجریده)رستاخیزشماره

است(بهتفصیبلانعکاسدادهشده.نمودیکاملازتوطئهاپورتونیستیامال

کهرسازمانبعدازطردعاملیندشمنکهازآنتذکررفتبازهمناگزیربهتصفیهیکعضومرکزیبنام)عمر(میگردد.عم

عضویتمرکزسازمانراداشتامکاناتتسلیحاتیسازمانرابفروشمیرساندوبااستفادهازهمینپولازطریكلاچاقبه

نموضوعآگاهیپیدامیکنداینعملزشتاورادررابطهبافعالیتسازمانیاوبهوولتیسازمانازیؼربفرارمینماید

خائنانهاونمیتوانستارتباطناگسیستنیبهگذشتهاووخطفکریاشنداشتهباشد.عمرازارزیابیدلیكمیگیرد،چهاینعمل

جملهکسانیبودکهباچهرهبظاهرانمالبیولیدرموالعخاصدرخطاپورتونیسمراستلرارمیگرفت.مواضعمشخصکهاو

درسازما اختصارا بحیثیکاپورتونیستراستافشاءومعرفیمیکرد برخوردرا کهیکیازنمود نبهبحثگرفتهشد،

راستروانهاومسئلهچگونگیرفتنبهجبهاتبودکهاوبرخالؾسازماننظرداشتکهبهمنظوررفتنبهجبههبایدبرنامه

زآنبرنامهداشتهباشیمکهالبتهمنظورازینبرنامه،نهبرنامهعملیسازمانکهسازمانچنینبرنامهراداشت،بلکهمنظورا

بودکهموردتائیدعاملینارتجاعدرجبههلرارمیگرفت.یعنیاونظرداشتکهسازمانمیتواندعالوهبربرنامهتدوینشده

آنبودمیباشد.اما«مبتکر»سازمان،برنامهبهاصطالحبیرونیهمداشتهباشیم.واینهمانطرحدوبرنامهداشتنکهساما

اندیشهمائوتسهدونوصاؾپوستکندهدر-لنینیسم-میدانستکهچنینطرحیبجزبهابتذالکشاندنمارکسیسمسازمانکهنیک

جداعلیهآنمبارزهنمود.ازنظرسازماناینطرحکهجزتسلیمطلبیتخدمتارتجاعلرارگرفتنچیزیدیگرینبودهاس

سیاسیموجبمیشودکهدر–،مردودبود.اینانحراؾایدیولوژیکطبماتیکهپیامدآننمیتوانستتسلیمطلبیملینباشد

بهتشکیالتیبرآید.زیراماندگارشدنسیاسیو–جستجویتدارکزمینههایفراروپشتپازدنبهتعهداتایدیویولوژیک

.رهرواناینراهاستگوزندگیراطلبمیکندوازخونوآتشمیگذردسختدشواریکسازمانانمالبیکهمبارزهمر

)م معتمدبه نههراپورتونیستا(م–ل-فمطکمونیستهایوالعا نامبردهبهمنظورنجاتجانشیرینیتوانندباشند لذا .

ءخواهیمنمود،درؼیابمسولینمرکزتصمیمتوطئهخویشبایکازعناصرانحاللگرکهماچهرهخشنوپلیدآنرابعداافشا

عمرولسیمودوایندونفرتصمیمگیرنده،اتخاذمینمایدمبنیبراینکهبایدبایکنفردیگربهیکیازجبهاتبرگرانهرا

خائن،تصمیمخودرافیصلهسازمانوانمودمیکنند.

کردنراهفرار بهمنظورپیدا بهماورایبلی!تصمیمرفتنعمربهجبههنهبهمنظورشرکتدرپراتیکداغانمالبیبلکه

مرزهایکشوربودکهبعدازسپریکردنچندروزدرجبههبخودسرانهآنجاراترکورهسپارکشورهایهمجوارمیگردد.او

رینتصمیمخاینانهلسیمخائننیزشریکبودوبهزعمشاناینآخرینضربهانحاللگرانهبوددبافروشسالحسازمان)که

ازعناصرخائنبحسابآورد.فیصلهسازماندرینموردویرابهؼربفرارنمود.لذاسازمانکهبهسازمانواردآوردند(

راموردتائیدلرارگرفت.شدکهدرکنفرانسنیزبااتفاقآدرمولعشبهاوشانابالغ

مانلرارداشتهسیاسیساز-آرینیکیدیگرازاعضایسازمانبودکهافکارونظراتشدرتمابلباخطایدیولوژیک

استونمیتوانستماهیتانمالبکشورمارادرکنماید.کشورماکهدارایساختارالتصادی،سیالسیواجتماعی،فیودالی

وکمپرادوریبود،ودرعینحالموردتجاوزسوسیالامپریالیسمروسلرارداشت،یگانهراهنجاتکشورپیروزیانمالب

دموکراتیکطراز ولیآرینبرخالؾخطایدیولوژیکبورژوا بود. رهبریپرولتاریا به–نوینبه اعتماد سیاسیسازمان،

سیاست ایدیولوژیو حامل یکاپورتونیستراست، که او داشت. نوین دموکراتیکطراز بورژوا انمالب بودن دومرحله

یدانمالبراصرفامحدودبهپرولتاریاساخت،وجوحاکمدرکشورنبااداشتکهدرشرایطواوضاعفعلیبورژوایبودادع

بلکهبهترخواهدبود،درنخستینمرحلهانمالبکههماناانمالبملیاست،رهبریبورژوازیرابپذیریمودرمرحلهدوممرحله

اینطرزتفکراوکهنا بدستگیرد.سازمانبا شیازانحاللانمالبدموکراتیکپرولتاریاخواهدتوانسترهبریانمالبرا

جدیایدیولوژیک مبارزه ولیدر–طلبیطبماتیبود، میپذیرفت، اومشیسازمانرا کهظاهرا پیشبرد، به سیاسیرا

اینافکارمنحطوتسلیمطلبانهاشتصفیهحسابنماید.انحراؾدیگرآرینبرخوردناشیانهبه والعیتامرهرگزنتوانستبا

ندنسیاوپنگیبود.اوبهحمانیتاینتیوریاعتمادداشتوآنرانابخردانهبهرفیكمائوتسهدونتیوریرویزیونیستیسهجها

رکشوربزرگسوسیالیستیچینللبماهیتنمیکردوبطرؾرویزیونیسمنیمرفت،اینیگانهفتکهاگنسبتمیداد.ومیگ

وخلكهایجهانبیتیور ود،وهرگزنتوانستبرماهیتاینتیوریرویزیونیستیپیوالعبینانهوانمالبیبرایپرولتاریا

ببرد.

آرینکهمعتمدبهصحتافکاراپورتونیستیخویشبودتولعداشت،سازماننیزدرچنینخطمبتذللراربکیرد.ولی

ارتدادایدیولوژیککها(بهمبارزهآشتیناپذیرعلیهانحرافاتو–ل–چوناودرککردکهسازمانبااعتمادراسخبه)م
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سازمانرامتهمبههمانامبارزهبینسیاستوایدیولوژیپرولتریوبورژوازیبود،ادامهمیدهد،دیگرحوصلهاشسرآمدو

خصمانهاوکهناشیازخصومتطبماتیباپرولتاریابود،راایناتهامنارواوداشتنمواضعاپورتونیستیچپنمود.سازمان

لسهازاوجداانتمادنمود.ولیاوهرگزبهتصیححمواضعانحرافیخودنگردیدوباصراحتکاملازمواضعوخطردودرج

فکریاشبدفاعبرخاست.بنابرینسازمانناگزیرگردیدتااورابحیثعاملایدیولوژیکیبورژوازیازسازماناخراجنماید.

بهاوشاناعالنگردید،کهاینفیصلهدرکنفرانشنیزکامالموردتائیدلرارفیصلهسازمانکهفیصلهمنطمیوانمالبیبود

گرفت.همچنانحمانیتانمالبیفیصلهسازمانرا،پروسهبعدیفعالیتهایسیاسیآرینکههماناشرکتوسهمگیریفعالاو

شخلكوپرچمودموکراتیکخواندنتاسرحددعوتازاعضایباندوطنفرو«جبههملیرهایبخشمردمافؽانستان»در

مبارزاتدرونی برانستکه تاریخگواه میگذارد. صحه امریکا، ائتالؾنیروهایامپریالیستیروسو یعنی نیروهایشمال

احزابوسازمانهایانمالبیمارکسیستیچهرههایدرنهایتزشتوپلیدرابرمالوافشاءنمودهاست.ازیکچنینچهره

یكوپیگیردرونسازمانیومرالبتهمهجانبهزوجودداشتکهبهاثرمبارزاتدلوپلیددرسازمانپیکارنیهایزشت

برچگونگیافکارواعمالضدانمالبیشان،آنهاراازسازمانبدورانداخت.

کهازبدویعضویتبلی!یکیازاعضایمرکزیسازمانبنامرجبویاجعفرازآنچهرههایپلیدومنحطبود،

نمودکاملیازفریبوتذویرراارائهمینمود.اولینبرخوردمذورانهاو،شرکتحکیمخائندرموردشبنامهسازماندر

میباشد.متنشبنامهازطرؾهئیتتحریریهتهیهوترتیب،وبخاطرچاپبهرجبوحکیم۳۸حوتسال۳حادثهخونین

ستوردادهمیشودکهآنرادرزمانتعینشدهبدسترسکسانیکهمسولیتپخشآنرادارندبسپارند.ایندوخائنسپردهوبهآناند

را«)هللاکبر»عنصرخائنوپلیدبدوندرنظرداشتماهیتاوراقسازمانیدرزیرامضاءسازمانشعارارتجاعیمذهبی

بازپرسلرار ولتیموضوعبطورجدیمورد  میکنند. امیالباطنیشانافعالوه که ودرکمیکند شاءمیگردد،میگیرد

بیولارازخودکاذابانهانتمادمیکنند.منحیثاپورتونیستهای

سازمان تشکیالتی اصل با مواضع  همین از و بود راستروانه و اپورتونیستی اکثرا ایدیولوژیکسیاسیرجب موضوع

ازیکتشکیل ولتیما مینمود. کاملیازیکایدیولوژیوسیاستبرخورد نمود باید اینتشکیل انمالبیصحبتمیکنیم

انمالبیباشدکهاصلاساسیدریکچنینتشکیالترعایتجدیمرکزیتودموکراسیاست،بخصوصدرشرائطوحشت

استهزاگرفتهزیرپامیگذاردکهبار،ترورواختناقبهسانتریالیزمبایدتکیهکرد.ولیرجبآگاهانهایناصلتشکیالتیرابه

هدؾازینتخریببجزتضعیؾوانحاللسازمانچیزیدیگرینبود.اینیکعملتخریبگرانهاست،و

هایتشکیالتیوالیتیبهمنظور بهیکیازحوزه که دستوردادهمیشود نامبرده ازطرؾمرکزیتسازمانبه

اریبهمسولکمیتهوالیتیوانجاموظائؾومسولیتهایکهبهاودادهشدهبودباپیشبردپارهازوظایؾسازمانیجهتهمک

رود.بعدازمدتیکهبهکشوربرمیگرددیبرخورددیپلماتیکسربازمیزند،بلکهخودسرانهبهیکیازکشورهایهمسایهم

مورداینعملنابخردانهخویشهیچگونهدلیلوبازهمازطرؾسازمانشدیداموردانتمادوبازپرسلرارمیگیردکهدر

لردناشیانهاشبهمنظوررعایتاصبرهانلانعکنندهنداشتهوانتمادسازمانرامیپذیرد.سازمانبادرنظرداشتاینبرخو

رینمودنمدتسپازتربیتوانعطاؾپذیریاورابهیکیازجبهاتبهمنظورانجاموظائؾمشخصاعزاممییداردکهبعد

ازترکجبههمحدودبنابربهانهکهگویامنخستهشدهامجبههراترکوباردیگربهکشورهمسایهفرارمینماید.جعفربعد

شتنانیمیزندوسازمانرامتهمبهدادربینمجامعروشنفکرانافؽانیدرکشورهمسایهدستبهتخریبوفعالیتضدسازم

هیرویزیونیستیآنکشورروابطمیگیردوهمچنانخاینانه،لیامهایدلیرانهاودرعینحالبهسازماندینماید.خطپوپلیستیم

خلكکشورماراعلیهتجاوزسوسیالامپریالیسمروسبهاستهزاگرفته،جنگارتجاعیمینامد.جعفردررابطهبااعمالضد

یبهعوضاینکهانتمادرابپذیردبهصراحتکاملدلرارمیگیردولشدتموردانتماسازمانیاشازطرؾمسولینسازمانبه

برمواضعضدسازمانیخودپافشاریمینماید.

عماللطعمیگردد،کهاینلطعرابطهدروالعیتامرمفهومطردواخراجاوراازسازمانداشتااوببنابرینرابطهسازمانی

زیتسازمانفیصلهرسمیصورتمیگرفت،بنابرمشکالتکهناشیازضرباتپیهم.اینکهدرزمینهمیبایستازطرؾمرک

دزخیمانسوسیالامپریالیسمدرسازمانبعملآمدهبودچنینفیصلهصورتگرفتهنتوانست.

یسمیندژخیمانسوسیالامپریالرجبدرآخرینبازگشتاشبهکشور،بااینکهازطردواخراجحکیمخائنوشرکابحیثعامل

ازطریكسازمانمطلعگردیدهبود،ولیباآنهمبااینخائنینمیپیونددودرصؾدشمنانخلكمالرارمیگیرد.منزلروس

شخصیرجبمرکزفعالیتهایهمینخائنینبود.برادررجببنامحکیممشهوربهخیاطکهازطرؾرجبمنحیثعضو

 ( مستمیم گماشته بود سازمانمعرفیگردیده وظائؾاینپروز۹۹پروزه که دولتمزدورروسبوده مربوطخاد( عمدتا ه

جنبشبود.بنابرینرجبنمیتوانستیکیازاعضایهمینشبکهسرکوبجنشچپوبدامانداختناعضایسازمانهایاین

بحیثنوکربیم کثیؾاورا بخصوصرویدادهایبعدییعنیفعالیتهایاودرزندانچهره مداردژخیمانسوسیالنباشد.

امپریالیسمروسرسوانمود.

گفتیمرجببحیثعاملسوسیالامپریالیسمدرزندانلطعاافشاگردید.لذانبایدازآناستنباطعامیانهنمودیعنیاینکه

مینمودویلامپریالیسمفعالیترجبهمچونشریکجرمشحکیمخائن،کهنهتنهادردرونزندانبحیثعاملعلنیسوسیا
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وبااینکهبعدادرراسشبکه،درصفحهتلویزیونخودرابحیثخادموفادارسوسیالامپریالیسمروسحلؾوفادارییادنمود

ازخادبهاصطالح)حزبعدالتدهمانان(لرارگرفت،درفعالیتعلنیبهنفعسوسیالامپریالیسمظاهرنشد،بلکهایندوعامل

نگردیدهبودکامالدرب(تعی–ج–)کؾسم)حکیمورجب(ازنظرمولعیتهاووظائؾشانکهازطرسوسیالامپریالی

ونمیتوانستدرینزمینهخدمات بود یافتته حکیمخائنکهوظائفشبحیثعاملیمخفیخاتمه تفاوتلابلارزیابیاست.

میکهکرکترجداگانهداشتهنوزهمنشتهمیشد.ولیرجبمثمریراانجامدهد،میبایستالزامابحیثیکعاملعلنیگما

و بدهد، ادامه وظائؾمفید انجام به حیثیکعنصرمخفی خونتوانستبه دستگاه که بود سوسیالازهمینرهگذر آشام

خفیوب(ازافشایرجببحیثعاملعلنیخودداریمیکندواوراکماکانبحیثعاملم–ج–امپریالیسمروس)ک

گماشتهاشحفظمینماید.

بهگمانلرینبهیمیناززمرهچهرههایگماشتگانبحسابآورد.لسیمعضو اماچهرهدیگریکهمیتوانآنرا

پاسیفیستیعملمیکردوکمتردرفعالیتهایایدیولوژیک مرکزیسازمانمیباشد،لسیمازجملهکسانیبود،کهباشیوه

سیاسیسهمگیریاوبیشاز–میگرفت.درجدلهایایدیولوژیکسیاسیوتشکیالتیسازمانبحیثیکعضومرکزیسهم

اتخاذموضعمیکرد،بیشترراستروانهبود، گزیرا گرنبودوهرگزموضعگیریلاطعنداشت.واگرگاهینا یکتماشا

خاصیبرخوردریلنینیسمبامهارتوناشیگ–بخصوصدررابطهبااندیشهمائوتسهدون،بحیثمرحلهتکامیمارکسیسم

لنینیسمصحبتمیکنیم،خودمفهوماندیشهمائوتسهدونرامیرساند،-ازلبیل،ولتیماازمارکسیسمنمینمودوبهجمالت

اعتمادش بیانگرعدم او بخورد این که مییرد، استپناه دونبوده مائوتسه اندیشه هایسازمانیبه تعینشعار درمورد او

بلکهبهیکشعارملیتبدیل بروخوردکامالانحرافیداشت،ومدعیبودکهشعار)هللاکبر،دیگریکشعارمذهبینبوده

گردیده.

بمثابهاعالمخصومتوکینهتوزیعلیهسوسیالامپری واونظرداشت،چونکتلههایوسیعمردمشعار)هللاکبررا الیسم

نوکرانبومیاشبلندنمودهاند،بناماهیتملیدارد،کهاینبرداشتاودرتخالؾکاملبابینشسازمانلرارداشت.پاسفیسم

جدلهایایدیولوژیک با دررابطه تنها هایگوناگونازشرکتدرجلسات-لسیم بهانه به بلکه نمیگردید، سیاسیمحدود

نهبرپیشنهادخودمبنیبرمجازبودنعدمشرکتاودرجلساتسازمانیبراییکمدتطوالنیسازمانابامیورزیدوناشیا

اکثرپرچمیهابهشمول)کارمل(شناساییدارد،بنابرینالزماستکاروفعالیتسازمانیبرایمدتی بااینادعاکهاوبا

تعطیلنماید.

راپیشنهادوخودرابحیثکاندیدا«جبههملیپدروطن»ندرولاحتوبیشرمیکامل،شرکتعضوسازمالسیمبه

معرفیمیکندکهسازمانآنرابهلاطعیتردویکچنینپیشنهادزشتوپلیدنمیتوانستبیانگرنهتنهاتسلیمطلبیطبماتی،

لگرانهبود.لسیمدرکارتشکیالتییبلکهتسلیمطلبیملینهباشد.شیوهعملکردپاسیفیستیلسیمدرماهیتامریکشیوهانحال

بجایرشدواستحکامسانتریالیسمدموکراتیکورعایتضوابطتشکیالتی،روحیهدموکراسیافراطیوانرشیسمتکشیالتیرا

سیاسیوتشکیالتیلسیمبخوردلاطعنمودهو–پرورشمیداد.واماسازماندرمماطعمختلؾزمانیباانحرافاتایدیولوژیک

ولیولایعبعدی،شدیداآنرابهانتمادگرفته،کهدرممابلموضعگیرلاطعوانتمادیسازمانبهسادگیتؽییرموضعمینمود

نشانمیدهدکهلسیمنهتنهایکعنصرپاسفیستنبوده،بلکهبیشتربحیثیکانحاللگرتوظیؾشدهرولخودرابازیمی

کند.

انحاللگرکهبا باشددررابطهباعملبلیگفتیم باشد،آیایکسازمانانمالبیمیتواندحكداشته یدتوظیؾشده

کردهاییکعضوسازمانبهچنینیکنتیجهگیریبرسد؟چرانه!سازمانپیکاربادرنظرداشتمسولیتهمهجانبهدرلبال

لیكرادررابطهباشناختافرادجدارعایتیکعضو،آنهمعضومرکزیسازمانملزماستتادرلضاوتخودمعیارهاید

نماید.سازمانبایدباوالعبینیماتریالیستیدیالکتیکی،پدییدههاراموردشناختوارزیابیلراربدهدوبهیکلضاوتمنطمی

زمان)لسیمبطوردسازمانیکهازآنتذکررفت،بعدازواردآمدنضرباتپیهمبرساد.نامبردهبهعالوهفعالیتهایضبرس

معجزهآمیزازینضرباتمصونمیماند(زمینهرامساعدانگاشتهوفعالیتهایانحاللگرانهخودراتسریحمیکند.لسیمبه

یدستبکشدمنظورهدؾمشخصکههماناانحاللسازماناست،افرادتشکیالتراترؼیبمیکندتاازکاروفعالیتتشکیالت

خودرادستورالعملسازمانیجامیزند.لسیمکهعضومرکزیسازمانبودبامصونیتکاملبهزندگینه،واینعملخائنا

آیامیلانونیورسمیخودادامهمیدهدولربومنزلتیهمدردستگاهدولتدستنشاندهسوسیالامپریالیسمنصیبمیشود.

باعضویتاشدرسازمانپیکارنداشت؟واوتوانستهبودبهمخفیتوانگفتکهدستگاهجاسوسیخادشناختیازاودررابطه

کاریدلیكوانمالبیخودراازضرباتدشمنمصوننگهدارد؟نهخیر!اینمصونیتاوناشیازمخفیکاریوعدمافشاءاو

بلی!ولنبوده،بلکهناشیازروابطومناسباتیاستکهمستنطمینریاستتحمیكاطالعاتدولتیافشاءم اعضاءنیینماید.

سازمانکهازطرؾدستگاهخاددستگیرومورداستتنطاقلرارمیگیرند،مستنطمینموظؾبهمنظوراینکهاینچهرهکثیؾرا

مخفیداشتهباشدمیگویند)مارفیكشمارابناملسیمکهعضومرکزیسازمانپیکاراست،خانهاشدرفالنجاوچهرهاش

آدممیماند،حتیرنگدروازهخانهاشچناناست،خوبمیشناسیمولیمانمیخواهیماورابهاینجابیاوریم.(بهفالن

کهموجبمصونیتوصالمتلسیموباالرفتنلربومنزلتشدردستگاهدولتدستنشاندهروسمیبلیایناستآنمعجزه

گردد.
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سازمانبهاصطالحمصونماندهبود،مصونماندنومتعالباشرکتاولسیم،کهبعدازواردآمدنآخرینضربهبر

درفروشسالحسازمان،یکعملخائینانهبود،بناسازمانتصمیمگرفتکهبالسیمخائینانحاللگرلطعرابطهتشکیالتی

نماید.طرداینخائینازسازماندرکنفرانسسازمانبهاتفاقآراتصویبمیگردد.

حاضربهپذیراهشدنویاززندانباسازمانلطعرابطهمینمایدافرادسازمانبودهکهبعدازرهایجاهد،یکیازعظیمم

هدریکینانگذارشمیرسدکهنامبردهباترکروابطبهسازمانخائینازممسولیتهایتشیکالتینمیگردد،بعدازمدتیبهسا

جوانافؽانستان(تنظیمگردیدهوعمالدردشمنیبهانمالبوخلكکشورمالرارمیازنیروهایذخیرهروسیبنام)کارگران

نامبردهنهتنهادیگرعضوسازماننبودهبلکهعمالبهصؾدشمنانخلكکشورمیپیوندد.۲۶گیرد.لذابعدازسال
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 مواضع سازمان در قبال جنبش کمونیستی کشور جنبش 

 کمونیستی بین المللی

مائوتسهدوناندیشه(،تاریخیاز-ل-وانایجاد)سازمانجوانانمترلی(بحیثاولینسازمان)مجنبشکمونیستیکشورماارآ

نیازافتوخیزراازسروومراحلگوناگخودبجاگذشته،کهبدوندرنظرداشتاینپروسهتاریخیکهتاامروزادامهدارد

گذرانده،نمیتوانمواضعانمالبیراوالعبینانهاتخاذنمود.

ازحزبکمونیستکشورسوسیالیستیچینب-ج-)س الحام با که م( رهبرکبیرپرولتاریایجهانیایجاده رهبریمائو،

ا(درکشورداشتهاست.بهخصوصدرمبارزهعلیهباندهای-ل-مگردید،سهمیارزندهدررشدوتکاملجهانبینیعلمی)

وطنفروشخلكوپرچم،عاملینرویزیونیسمخروشفیخدماتارزندهراانجاموماهیتاصلیرویزیونیستیآنراتاآنجاکه

خود این که نمود، افشاء بود دستممکن بزرگ)س –آورد باش–ج می ) بخصدم گوناگون، عوامل اما وصعوامل.

یدکهسازمانجوانانمترلینتواندرسالتدایدیولوژیکسیاسیازلبیلسنتریسم،اکونومیسم،پاسفیسموآوانتوریسمموجبگر

انواع علیه مبارزه و پرولتاریا( ( کشور طبمه ترین انمالبی تشکیالتی و ایدیولوژیکسیاسی نماینده بحیث را خود انمالبی

،اینسازمانروبهانحالل۳۴اسیدرجهتاستحکامخطاصولیادامهدهد،کهباالخرهدراوایلدههانحرافاتایدیولوژیکسی

نامگروهاوسازمانهایمختلفیبهفعالیتخودامیرود،وخطوطانحرافیکهدرانحاللسازماننمشانحاللگرانهداشتندزیر

یمیگیریم.ادامهمیدهندکهماهرکدامآنرامختصرابهارزیاب

 گروه انقالبی

-نانحرافیکهباارایهنوشتهباطرداپورتونیسمعلیه)سانمالبیتبارزمییابد.اینجریاانحراؾاکونومیستیدروجودگروه

امخطم(نمودهباشند،بلکهدرجهتاستحک–ج-اهاینکهنتوانستندانتماداصولیاز)سهم(زیرنامگروهانمالبی،نهتن–ج

س ( اصولی خط با کامل ضدیت در و اکونومیستی –انحرافی و–ج گر انحالل منحیثیکگروه و گرفت لرار ) م

اکونومیستعرضاندامنمود.

گروهانمالبیبامواضعاکونومیستیازدولترویزیونیستیچینبدفاعبرخاستهوباتؽییرنامبهسازمانرهاییدر)

وریسهجهاناعالمپشتیبانیمیکندکهبعدازآندرکشورماازجملهعاملینپروپالرصتیوریمنحطمشعلرهایی(ازتی

بمیشوند.کهاینکدرموردنمودنهازخصومتوکینهتوزی،اینپیرواندنسیاوپنکخائنورویزیونیستیسهجهانمحس

انمال دون، مائوتسه استالینو پرولتاریا رهبرانکبیر حزبیوعلیه، )برخیمفاهیم رساله نظریبه بفرهنگیورهبریآن

تشکیالتی(سازمانرهاییمیاندازیم.

استالینمخصوصادرسالهایاخیرعمرشدرموردرابطهبینرهبرانوحزبدوچاراشتباهشده.اوبهنمشخود»

وکیششخصیتاوموجباتخاذتصامیمودافزودزیرپاکردنرهبریجمعیومرکزیتخبطوراؼراقآمیزپربهاداد،وبا

خودسرانه،نمضرهبریجمعیومرکزیتدموکراتیکگردید.همچنینانترناسیونالسومکهدروالعتحترهبریاستالینکار

درامورداخلیساٰئراحزابمداخلهمینمود.برنامهها،مشیها،تعین حزبیووجابجایکارمندانمهممیکرد،مستمیما

طرحنمشههاهمهزیرنظرانترناسیونالسومصورتمیگیرد.واستالیندرمناسباتباکشورهایسوسیالیستیاروپاباروحیه

.۶۳شئونیسمملتبزرگرفتارداشت،صفحه

مائوتسهدوننیزدرسالهایآخرزندگیاش،خودرایشده،جلوشیوعوسیعکیششخصیتشرانگرفتهباتخطی»

در و داده لرار حزب مافوق را خود ساخته، مختل را دموکراتیکحیاتحزبی سانتریالیسم و جمعی رهبری از انمالب»

کهراهانداخت،چیندوچارهرجومرجشدهوممامپرستانتوطئهگرنظیرلینپیاووباندچهارنفرهزمینهظهور«فرهنگی

.۶۲صفحه«یافتند

نگآزادیبخشخلكکشورماعلیهسوسیالامپریالیسممواضعضدانمالبیاتخاذمینماید:بلجاسازمانرهایی،درل

تمسیم دولتجمهوریاسالمی، ، انمالبملیوانملالبدموکراتیک( ( ازهم بدومرحلهجدا دموکراتیکرا انمالببورژوا
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بهبنیادگر علیهبنیادنیروهایارتجاعی)نمایندگانفئودالیسموکمپرادوریسم(را وپشتیبانیازمیانهروها وؼیربنیادگرا ا

متذکرمیشویم:هگرایانوپشتیبانیازظاهرشاهخائن،کهاینکنمونهازمواضعاشدرینزمین

امروزمردمماکهنیرویدموکراتیکممتدرویکپارچهدرصحنهنمیبینندناگزیراحزابسهگانهرابا،بدون»

ینچسپدواخواهانشبمراتبنسبتبهاخوانترجیعمیدهندمردممیخواهندتادستپیلداخوانبرلدرتسیاسوهوظاهرشاه

الاگرنیروهایمترلیکاریبهترینمیتوانستندانجامدهندبایدبدانندکهرجزخوانیولفاظیمیانحاینمثبتاست.دراین

مسیرپروسهکهبرؼمجوانبمنفیاشبهرحالراهرابرحاکمیتاخواندرکشورتهیبدردنمیخوردوخیانتاستاگردر

مسلهحادملی(دربارهچند۷۲صفحه«)ندازیشود.میبنددسنگا

سازمانرهاییازآؼازنوشتهتاختمآنباتمامگذشتهانحرافیاشدودسته«حمیمتبامست»واماسازمانرهاییدرجزوه

حرفیهمازانحرافاتایدیولوژیکسیاسیبخصوصتیوریمنحطرویزیونیستیسهجهانکهعاملهمهاینانحرافاتچسپیدهو

راندنازبهونیستیچینحفظکردهاست.لذاسخنمیباشدهیچگونهبرخودانتمادینهنمودهوپیوندشراکماکانبادولترویزی

ننمللولهایازاستالینودیمیتروؾبجزبرخوردکاسبکارانهچیزیدیگریا(ویاآورد-ل-اصطالح،مبارزهطبماتی،)م

ا(رامنحیثیگانهحمیمتجاودانعلممبارزهطبماتیلبولکند،بایدباتمام-ل-نمیباشد.هرگاهسازمانرهاییوالعابخواهد)م

چیزیبرایسازمانرهائيمشکلاست.گذشتهانحرافیرویزیونیستیباسالحنمدمارکسیستیبرشنماید.کهچنین

 گروه پس منظر  

اینگروهبخشیازنیروهایجریاندموکراتیکنوینبودهکهبهسرکردگیانجنیرعثمانبوجودمیآید.انجنیرعثمانکهسهمی

نجوانانمترلی،اوبهعضویتسازما۷۳۰۷درجریاندموکراتیکمربوطبهشعلهجاویدداشت.بعداززندانیشدندرسال

دعوتمیشود،ولیانجنیرعثمانکهبیشتریکخوردهبورژوایانمالبیبودنمیتوانستماهیتیکسازمانانمالبیوارزش

نماید.بنابجایجوابمثبتبهمنظورکسبافتخاروعضویتسازمانجوانانمترلیبهآنجوابردکچنیندعوتیرادر

بایکبرخوردتوامبایکخصومتوایگوی سمخوردهبورژوازیداد.گرهپسمنظربجایاینکهسازمانجوانانمترلیرا

کهناشیانمالبیوعلمیبهارزیابیبگیرد،وسهمخودرادراستحکامخطاصولیسازمانادانماید،بااتخاذمواضعانحرافی

کرد.گروهپسمنظریمانجوانانمترلیرولخودرابازازافکارخوردهبورژوازیبود،بهسهمخوددرتسریحانحاللساز

رخودراپیریزیکند.گروهپسمنظهرگزنتوانستتحلیلطبماتیازجامعهراارایهنماید،تابتواندبرپایهآنبرنامهانمالبی

ابخاطررسیدنبهاینهدؾ،ایجادسازمانانمالبیلبلازآؼازجنگمخالفتداشتومعتمدبهایجادسازماندرجنگبود.لذ

طرحایجادکانونهایچریکیرامطرحنمودکهازاینرهگذرمنحیثیکگروهآوانتوریستیدرجنبشمشخصگردید،گروه

بهانحاللرفتکهبخشی۳۰پسمنظرکهبیکخطانحرافیحرکتداشتونتوانستخودرااینانحراؾنجاتبدهد،درسال

تبهگروهانمالبیپیوستندوبعدازبرآمدنازگروهانمالبیراگروپهاومحافلدیگریبدونگسستازازنیروهایآننخس

 گذشتهسازمانساماراایجادنمودند.

 سازمان رهایبخش خلق افغانستان) سرخا(  

نانتشکیلمیداد،وبدونراعمدتاهماننیروهایپیروخطانحرافیپاسیفیسمدرسازمانجوا«سرخا»نیروهایمتشکلهدر

کنمدانمالبیبکشدوخودبمثابهالترناتیؾانمالبیعرضاندامنماید،درسطحپائینتریازرابایاینکهسازمانجوانانمترلی

آنتبارزمیکند.

دودرسرخاباپیروزیازخطپاسیفیسموظائؾاساسیخودراازجملهایجادحزبکمونیسترازیرپامیگذار

لبلازینکهوحدتایدیولوژیک مدعیمیشود، سرخا بمیانمیکشد. –عوضوحدتجبههئيجنبشکمونیستیکشوررا

مربوط نیروهای همه بگیرد، لرار توجه مورد کشور وحدتجنبشکمونیستی اساسی اصل جنبشبمثابه جنبشسیاسی به

کهایناولینانحراؾجدیسرخابودکهدرانحاللبعدیآنسهمیجبههواحددعوتمینماید،دموکراتیکنوینرادریک

وستراتیژیجنگخلكراارائهنماید،بلکهکیازخطجبهوینتوانستماهیتانمالبکشوررادروبارزداشت.سرخاباپیر

لآمد،نمیتوانستبمثابهیکبهعمآنبهاختصارتذکرازبیشتربطرؾاعمالکودتاگرانهرویآورد.سرخابنابرانحرافاتکه

ازطرؾدولتدستنشانده آمدنضربه ازوارد بعد و مصوننگهدارد، را ممابلضرباتدشمنخود انمالبیدر سازمان

بهانحاللکاملمیرود.۷۳۳۸سوسیالامپریالیسمروسدرسال

 سازمان مبارزه برای ایجاد حزب کمونیست افغانسنان ) اخگر( 

–سیاسی)م-نیروهایعمدهسازماناخگرمشتملبرافرادیبودکهازگروهانمالبیانشعابنموده،باارائهخطایدیولوژیک

از-ل آنجائیکه ولیاز حزبکمونیستافؽانستانمعینمیدارد، ایجاد را مرکزیخود وظیفه و آؼازمیکنند مبارزه به ا(

نمودهباشد،لذاهاکونومیستیاشدرگروهانمالبیسیاسیباگذشت–همهجانبهایدیولوژیکسازماننتوانستهبودبرشلاطعو

درموردنخستینوظیفهاشیعنیایجادحزبکمونیستافکارکامالؼبارآلودداشت.بنااینطرحانمالبیسازماناخگرصرفا
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ایدلیكبلشویکیساختاریکحزبانمالبیکمونیستیدرچارچوپهمانطرحبالیماندهوهرگزنتوانست،اسلوبمعیاره

راارائهنمایند،چهرسدبهآنکهدرفعالیتهایعملیدستآوردههایداشتهباشد.

انورخواجهواتخاذمواضعضدانمالبیعلیهحزبکمونیستچین،بهخصوصرفیك سازماناخگربعدازارتداد

هایمواضعلبلیخودراتؽییردادودرخطدگمارویزیونیسمانورخواجهلرارگرفت.مائوتسهدونرهبربزرگپرولتاریایج

توکینهتوزیعلیهایدیولوژیانمالبیپرولتریلرارداد،بلکهدرلبالسازماناخگررانهتنهادرخصوماینموضعگیری،

اتخاذنمود.جنگعاد نیزمواضعکامالانحرافیرا علیهسوسیالامپریالیسمجنگآزادیبخشکشورما را النهخلكکشورما

پایگاه دادن دست از بعد ما کشور در انحرافی روند این خواند. امپریالیستی های لدرت بین جنگ و ارتجاعی جنگ

دگمارویزیونیسمبامرگانورخواجهبکلیرسواوبیاعتبارگردید.کهبجزانحاللراهدیگریخروجازینمنجالبنداشت.

چندنوشتهپراگندهکهبیانگرمواضعخصمانهعلیهاندیشهمائوتسه۷۳۲۲سازماناخگرباآنکهتاسال

ا(میباشد،ونیزمواضع-ل-ت)مهانبینیعلمیوعلممبارزهطبماتدونکهدروالعیتامرخصومتوکینهتوزیعلیهج

.ولیدروالعیتامرسازماناخگربعدازسالهاستمیگذاردارائهدادانحاللطلبانهطبماتیوملیسازماناخگررابهنمایش

عمالبهانحاللمیرود.۷۳۲۶

 سازمان آزادیبخش مردم افغانستان ) ساما( 

سیاسی-ایجادگردیدکهبیشتربهیکمجمعایمیماندمرکبازنیروهایباخطوطنامتجانسایدیولوژیک۷۳۳۸سامادرسال

سیاسیراافادهنماید،بلکهبهیکبنیادجبهویهممانند-مفهوموالعیسازمانداراییکخطواحدایدیولوژیککهنمیتوانست

بود.س سیاسی–بودازسانتریسم،،اوانتوریسم،اکونومیسمواسالمرادیکال،لذاهرگزنتوانستخطایدیولوژیکمهملؽاما

حداللبحیثیکسازمانواحدویکپارچهتمثیلنماید.گرچهاولینبرنامهساماواحدیراارائهنماید،تاموجودیتخودرا

دروالعیتامراستماللیت«مشیمستململی»خطوطمبهموؼبارآلودپرولتریدررابطهباانمالبکشورداشت،ولیبااتخاذ

طلبیطبماتیودرنهایتامرتسلیمطلبیملیچیزیا(اعالمنمود.کهمفهومآنبجزتسلیم-ل–اشراازجهانبینیعلمی)م

دیگرینبود.کهاینوالعیتزشتوپلیدبااعضاءپروتوکولهمکاریباسوسیالامپریالیسمروسایندشمنعمدهخلكمابه

برهنهگیبهاثباترسید.

 که جبهویبود یکاتحاد بلکه یکسازمانواحد، نه ساما که متذکرشدیم بعداچنانچه پیروانخطسنتریستیکه

شهادتمیرسد،سازمانوطنپرستانوالعیرااعالممیدارد.بامرگمجیدکهازطرؾدژخیمانسوسیالامپریالیسمروسبه

لنینیستمیخواندهرگزمواضعمشخصبین–ی،مارکسیستوید.گروهسنتریستیکهخودراگومیگسازمانساماراترک

ادیکال)چارگروهمتحده(وطرفدارانبرنامهاولیهسازمانساما)گروهمجید(اتخاذنمود.بعدازمرگمجیدوپیرواناسالمر

بیرونرفتنگروهسنتریسمازساما،رادیکالیسماسالمیتوانستمواضعخودرادرسامامسلطنماید.

ایدیولوژی کهبا اعالممواضعدیگردریکخطکامالانحرافیلرارمیگیرد.ساما بارسمیتبخشیدنسند ساما

ا(بریدهبودنمیتوانست،انمالبوستراتیژیانمالبکشوررادرکوتفاوتبینانمالب–ل–پرولتریوجهانبینیعلمی)م

رعمدهتشخیصوتفکیکنماید.وضدانمالبونیزتضادعمدهراازتضادؼی

لیام»یعنیرا«میانبر»سامابااتخاذسیاستراه بابنیشارتجاعیکهداشتنتوانستستراتیژیسیاسیانمالب«کودتا

کهجزدیکتاتوریطبماتارتجاعی،منافعامپریالیسموفیودالیسمچیزی درکنماید،دولتجمهوریاسالمیرا را کشورما

سیاسیکهازآنتذکر–.تسلطانحرافاتایدیولوژیکادنیستونمیتواندباشد،بحیثهدؾمبارزاتیخویشلرارددیگری

رفت،نهتنهاموجبگردیدکهتاثیراتزیانبخشونامیموندرجنبشچپکشوروجنگآزادیبخشکشورمابجابگذارد،بلکه

نیزگردید.ضرباتپیهمبهرؾدژخیمانسوسیالامپریالیسمروساازطسببواردآمدنضرباتمهلکبرپیکرسازمانسام

بررهبریتموجبگردید،کهسازمانبابحرانهمهگیردچارشودوپدیدهتسلیمطلبی۷۳۲۴صوصسالسازمانسامامبخ

ایشمیگذارد.ملیکهزادهتسلیمطلبیطبماتیاستدرسرتاسرساماگسترشیابدوماهیتاصلیسامارابهنم

وحدت»بهمنظوررهیدنازبحرانکهدامنگیرشبود،کنفرانسسرتاسریرازیرشعارفریبنده۷۳۲۶سامادرسال

تسلیمطلبیاستتوجهکند«رزمندهساما بهعاملاساسیبحرانکههمانا درینکنفرانسبدوناینکه دعوتمینماید.ساما

وعاتبخصوصمسلهتسلیمطلبیملیمینماید.ساماطوریوانمودمیکندکهعاملتسلیمبرخوردکاسبکارنهبامسائلوموض

طلبیفردیاافرادگماشتهشدهدشمنمیباشدوآنهاهمگویابهجزایاعمالشانرسیدهاند،وهرگزحاضرنمیشودعامل

اساسانمیتوانستاسلوبوروشهایدرینزمینهسیاسیتسلیمطلبیرابهارزیابیوبررسیبگیرد،زیراساما-ایدیولوژیک

بکاربگیردکهآنهارادردریافتعاملاصلیتسلیمطلبیملیکههماناتسلیمطلبیطبماتیاستکمکنماید.سامادرکنفرانس

«رزمندهساماوحدت»هیچدستآوردیبجزسرتسلیمفرودآوردنتسلیمطلبیطبماتیوملینداشتهاست.ساماباطرحشعار

بهحیثسرلوحهکنفرانسهرگزنتوانستوحدتراحفطنمایدکهنهتنهالبلازکنفرانسبلکهبعدازآنگروهاوافرادیبانام

هایگوناگونساماراترکگفتکهبعداآنرابهارزیابیخواهیمگرفت.
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زند.سامامی«جبههمتحدملی»رپالتفرمبههمیاریمحافلوگروهایدیگردستبهانتشا۷۳۲۸سامادرسال

جمهوریاسالمیکهتودیگریمیزند،بجاییهرهایبخش،همگامبایاراندیگردستبهعوامفریبدرشرکتبهاصطالحجبه

پیشکشمیکند،زهیعوامرگوییهرگزد پیشنهسامایکچنیناصطالحسیاسیبکارنرفته؟!،جمهوریدموکراتیکرا

یوامااینکهساماوجبههاشدرحمایتازمنافعکیهالرارگرفتهآیامیتواندمدعیحمایتازمنافعخلكکشورویافریب

وجدلیزیادیایجابنمیکند.بلیسامادرسنگرآنامپریالیستیوفیودالیباشد؟بحثآزادساختنتودههاازاسارتوبردگی

ندگانسرسپردهامپریالیسموفیودالیسملراردارد،کهازآنبجزتداومواسارتوبردگینمینیروهایوحشیودرندهخود،نمای

تولعدیگریداشت.توان

بعادازشکستسوسیالامپریالیسمروسوباندهایوطنفروشخلكوپرچمکهعاملآنرزمدشمنسوزتودهاساماوجبههاش

هایآنازطرؾنیروهایارتجاعیووطنفروشؼصبوبراساستبانیوتمابلهایمیلیونیکشورمابوددستآوردخونب

عمالارتجاعیؼرب،درراساضالعمتحدهامریکاوباندهایوطنفروشخلكالدرتهایامپریالیستی،ائتالؾناممدسبین

اشباعمالسوسیالباروابطدیرینهوپرچم،عاملینامپریالیسمروسبوجودآمدبابیصبریکاملدرآنشرکتجست،ساما

علیهاستبدادبنیاد«پرچمدموکراسیشمال»باپذیراشدنلربانینخبگانخویشبخاطربرافراشتهنگاهداشتنامپریالیسمروس

پرچماستبدادبنیاد«پرچمدموکراسیشمال»گراییباندگلبدینهرگزخمبهابرونیاوردواماحاکه گراییدرهمآؼوشیبا

گلبدینلرارگرفته،ساماچهاستداللیبرایادامهحیاتننگینخویشخواهدداشت.

 سازمان انقالبی وطن پرستان واقعی) ساوو( 

درتشکیلساماسهیممیگرددودرطیپروسهفعالیتاش۳۸ساووکهادامهسنتریسمدرسازمانجوانانمترلیاستدرسال

درسامابرخوردمیکند،وهرگزنمیتواندمواضعروشنومشخصیرایستیباانحرافاتمسلطدرساماازمواضعسانتریال

سیاسیارائهنداده.در-اتخاذنماید.لذاجداشدناینگروهسانتریستیازساماهیچگونهبرگهدررابطهبااختالفاتایدیولوژیک

انانمالبیوطنپرستانرااعالممیدارد،تمامآنانحرافاتیکهدراسنادگروهسانتریستیکهبابرآمدنخودازساما،سازم

واسناددیگریموئیدآناست.درسندنیاز«نیازمبرمجنبش»وجودساماتبلوریافتهبودباخودحملمینمایدکهنوشتهبنام

لیام-متحدملی،جمهوریاسالمیوکودتامبرمجنبشنهتنهاکههیچکدامازانحرافاتساماازجملهمشیمستململی،جبهه

اموردانتمادلرارنگرفته،بلکهساوورادرمواضعرویزیونیستیخروشفیکهبدترازمواضعسامامیباشدلرارمیدهد،کهم

هازینمواضعانحرافیرادرسندمذکورچنینمیخوانیم:نمون

سوسیالیستیدرلوایدولتهایموجودهخودبهبنبستاگرازحاشیهانصاؾلضاوتگردد،کشورهایبزرگ»

.(۳۰نیازمبرمجنبشصفحه«)هایسودجویانهملتیاریستیوولنتاریستیسرگرماند.

نیویسیاسیدوجهانبزرگمارکسیستیچ-اینحمیمتبودیمکهنبردایدیولوژیکادرخاللدودههاخیرناظروشاهدم»

لنینیسموالعایرابررویزیونیسممعاصرمسجلساختوچطورنمابسوسیالیسمعملیرا-پیروزیمارکسیسمورشورویچط

احزابمارکسیستی اینکه سوسیالامپریالیسمروسبدورانداخت. اینحمیمتدردو-ازچهره به جهانوبرخورد لنینیستی

دشورویمعمولزمانگشتخودبازتابوالعیتیاستکهبرجهتمخالؾازهملرارگرفتندواصطالحترندچینوترن

 .(۰۲همانجاصفحه«)خالؾارادهافراددراذهاننفوذکردهاست.

اورادرتائیدازرویزیونیسما(–ل-لنینیسماندیشهمائوتسهدونبحیثمرحلهتکاملی)م-دوریبرگزیدنساووازمارکسیسم

سیاسیانحرافیسنتریستیمسلطدرساووموجبمی–نیسمخوجهلرارمیدهد.خطایدیولوژیکسیاوپنگیودگمارویزیودن

تشکیال که شکنندهگردد درسالتساوو ضرباتیکه باشد، پذیر موجببحرانو۷۳۳۹وضربه میگردد، وارد برساوو

دونرعایتولبولمعیارهایدلیكشکنندگیبیشترمیشود.ساووبخصوصرهبریانکهسختدرهوسبزرگشدنبود،ب

انیروهایمربوطباجنبشچپتمالمیکند،وبرایساختنحزببهعالوهسیاسیبلشویکیدرجهتوحدتب-یکایدیولوژ

میرود،کهدرنهایتامرباشرکتدوتندیگریاسیافؽانملت،ملتومساواتنیزجنبشچپحتیبهسوراغسازمانهایس

جنبشمیخواندارودیگریخودرابهاصطالحهواد«خلك»اندیاران...کهگذشتهرویزیونیستیبیایفرلهعکهیکیازبما

(راسرهمبندیمیکند.لنینیستهایافؽانستان)امال–تشکیلجبهویبناماتحادمارکسیست

 لنینیست های افغانستان ) امال( : –اتحاد مارکسیست 

ارجنبشبوجودمیآید.امالازآؼازباشرکتساوو،بمایایازفرلهعیارانویکتنمشهوربههوادهویحدجباامالدرشکلو

فعالیتاشبااتخاذسیاستمائوتسهدونزداییعلیهمائوتسهدوناندیشهلرارگرفت.ایدیولوژیمسلطدرامال،خطسنتریستی

تسلیمطلبانهدرلبالسوسیالامپریالیسمروسلرارمیدهدودرنهایتعخوجهایبودهکهامالرادرمواضودگمارویزیونیسم

انحرافاتعالجناپذیرمواجهبود،بعدازلریبسهسال امردرجهتارایشسوسیالامپریالیسمروسپیشمیرود.امالکهبا

فعالیتبهسرنوشتمحتوماشکههماناشکستلطعیبود،دچارگردید.
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 ان:آرمان رنجبر -ساما

گروههایزیرنامهایمختلؾازساماجدا۲۶چنانچهلبالدرارزیابیازسامامتذکرشدیمکهلبلوبعدازکنفرانسسال

اعالمموجودیتمینماید.۲۳بخشآرمانرنجبرانیکیازآنگروههااستکهدرسال-گردیدند.ساما

(مواضعخالؾبرنامهسامااتخاذنمودهبادفاعازبرنامهسامابه۲۶آرمانرنجبرانباادعایاینکه،کنفرانسسال)–ساما

ردا(بیشتر–ل–آرمانرنجبرانباعدملبولاندیشهمائوتسهدونبحیثمرحلهتکاملی)م–فعالیتخودادامهمیدهد.ساما

مواضعتروتیسکستیلرارگرفتهتمایالتیبهحزبکمونیستایران)تروتیسکست(نشانمیدهد.

 جناح انقالبی: -ساما

اادعایاینکه(میباشد.اینگروهب۲۶جناحانمالبییکیدیگریازجملهنیروهایجداشدهازسمابعدازکنفرانسسال)-ساما

برنامهسازماننبودهوازخطانحرافیجانبداریمیکندودرممابلآنخواستاردعوتکنفرانسپیروردرهبریمنتخبشده

کنفرانسسرتاسریبرایوحدتبهاصطالحوالعیساماازنیروهایپیروخطبرنامهمیگردد.اینگروهنهتنهااینکهنمی

مارکسیستی ایدیولوژیکسیاسی مواضع اندیشه-لنینیستی-تواند دون ومائوتسه ساما طلبانه تسلیم خط بلکه نماید، اتخاذ را

ارمیگیرد.رمواضعتسلیمطلبانهدرروندکامالرویزیونیستیلروسهبعدیباحفظعاملینآنراباخودحملمیکند،کهدرپ

 حزب کمونیست افغانستان: 

ازلیدوبندروابطومناسباتاسارتبرایهرکمونیستوالعیکهخواهاندگرگونیانمالبجوامعبشریوآزادسازیبشر

بارطبماتیوبرانداختننظاماستثمارفردازفردبمنظورایجادجامعهانسانیوانساننوین،آنچهکهبمثابهاولینوسیلهدر

یشوایاننمتشکلازپیشروترینوزبدهترینپماازشرویشلرارمیگیردهماناداشتنسجهترسیدنیبهیکچنینهدؾعالیپی

طبمهپرولتاریایعنیحزبکمونیستمیباشد.

ا(استوارباشددرپیوندباکارانمالبی-ل–ایجادحزبکمونیستکهمیبایستبرمبنایخطایدیولوژیکسیاسیپرولتری)م

التیبمثابهپیشتودهایممکناست.بخاطراینکهبحثمادرموردساختارحزبکمونیستازنظرایدیولوژیکسیاسیوتشکی

آهنگطبمهپرولتاریاورهبرانمالببورژوادموکراتیکطرازنوینکشوربدرازانکشددررابطهبهنملولولازلنینو)

درپرتوآندرنگخواهیمنمود،«حزبکمونیستافؽانستان»جاا(کهدرازآنتذکربعملخواهدآمداکتفانمودهودرمورد

میتواندحكداشتهباشدخودراپیشآهنگپرولتاریاورهبرانمالببورژوادموکراتیک«مونیستافؽانستانحزبک»کهآیا

جابزند؟لبلازاینکهازلنیننمللولنمائیم،تلخیصکهازآندرتاریخمختصرحزبکمونیست)بلشویک(اتحادشوروی

 بعملآمدهمتذکرمیشویم:۷۹۳۸ویسالمصوبکمیتهمرکزیحزبکمونیست)بلشویک(اتحادشور

امادرمسئلهساختمانوترکیبحزبلنیندرآنبودهکهحزببایستیعبارتازدولسمتباشد.» 

انمالبیونحرفویواردگردندیعنیکارکنانکههازدائرهمحدودکارکنانمنظمکادررهبریکهدرآنبایدپیشازهم–الؾ

شؽلیدیگرآزاداند،دارایحداللاطالعاتالزمتیوریکی،تجربهسیاسیوآموختگیسازمانیبودهوبجزکارحزبیازهر

دارایهنرمبارزهباپولیستزاریوهنرپنهانشدنازپولیسباشدوب،ازشبکهوسیعشعباتحزبازتودهکثیراعضاء

«وردارند.حزبکهازپشتیبانیوهمدردیصدهاهزارنفررنجبرانبرخ

-سازمانمارکسیست۷۹۷۲مطابكژوئیه۷۳۳۴تجدیدچاپمرداد۳۷و۳۲تاکیدازماست)تاریخحزببلشویکصفحه

لنینیستیطوفان(

لنینمینویسد:

منمعتمدامکه»

تواند-۷ نمی جنبشانمالبی گونه هیچ کند می دنبال تامل بدون را یکدیگر کار که رهبران استوار سازمان بدون

مستحکمباشد.

کههرلدردامنهتودهایکهخودبخودبهمبارزهجلبمیشوندوسیعترباشد...همانمدرلزومچنینسازمانیموکدترمی-۶

مدرهممستحکمترشود.....گردد.واینسازمانبایدهمان

کهبطورکلیچنینسازمانیبایددرلسمتعمدهعبارتازاشخاصباشندکهبطورحرفویبکارانمالبیاشتؽالداشته-۳

باشند.
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کهدریککشوراستبدادیهرلدرترکیباعضایچنینسازمانیرامحدودتربگیریمتاآنجائیکهدرآنتنهااعضاءتنها-۰

پولیسسیاسیدارایاختصاصحرفهئياعضا با ودرهنرمبارزه بفعالیتانمالبیمشؽولشده کهمختصرا ءشرکتکننده

باشد،همانمدربدامانداختنچنانسازمانیدشوارترمیگرددو

شدوبااشتهبهمانمدرتریبکافرادخواهازطبمهکارگر،خواهازسائرطبماتجامعهکهامکانشرکتدرینجنبشرادا-۳

(۳۷همانجا«)ترمیشود.عفعالیتدرآنکارکندوسی

لنینیستوجودندارد،وظیفهفوریانمالبیونکمونیست،تشکیلآنبهکمکجنبشبین-درکشورئیکههیچحزبمارکسیست»

تکامل استمرارحزب، کلید خطسیاسیوبرنامهصحیحالمللیکمونیستیاست. بهویژگ توجه یهایکشورمفروضوبا

اعمالدرمیانتودههالنینیستبایددرارتباطنزدیکباپیشبردکارانمالبی–اوضاععمومیجهاناست.حزبمارکسیست

یکخطانمالبیتودهایوبخصوصتوجهبهحلمسایلعاجلسیاسیکهپیشرفتجنبشانمالبیمنوطبهحلآنهااست،ساخته

انجامنشود،وظیفهساختمانحزبکیچیزیمبراوجداازپراتیکانمالبیبودهوبههیچکهمنتهینمیشود.اگراینعمل

(۷۲تاکیدازماستبیانیهجااصفحه«شود...

ایندو گردیدهکهیکحزباگرفالد حزبتاکید اساسیوعمده درنمللولهائیکهدرباالازآنتذکررفتبدومشخصه

اساسانمیتواندمدعیحزبیتوبیانگروالعیتوحمیمتآنباشد.دوتلخیصکهازنمللوللنینبعملآمدهاینمشخصهباشد،

دومشخصهصریحامرودتاکیدبیشترلرارگرفته،کهیکیآنتاکیدبرصالحیتتیوریکحداللالزمییعنیخطایدیولوژیک

حیتیهمانگونهکهبرآنتاکیدصورتگرفتهبهافرادکادررهبریکنندهکهیکچنینصالیسیاسیوتدوینبرنامهانمالب–

کهدارایصفاتوخصایلالزمهباشمربوطمیگردد.مسخصهدومیکهمطمحنظراستبهعالوهبحثازشعباتحزبو

تاکیدبرداشتنپایهتودهایاست،کهالزمهایجادوادامهحیاتمبارزاتیحز بمیتواندباشد،پشتیبانیوتشکیالتیهمانا

همدردیتودهها،ایندلیمابهمفهومکارتودهایانمالبیدربینتودههایزحمتکشورنجبروماحصلآنست.اگرحزب

دارای که دیگرحزبولو باشد کسبنکرده را پشتیبانیمردم یعنیهمدردیو گردد، ایایجاد توده پایه  بدونیکچنین

امهانمالبیهمباشدبجزازیکپدیدهمجردوجداازتودههاچیزیدیگرینخواهدبود.عالیترینبرن

منحیثتههایعاجلانمالبوتداومآناستیکسیاسیوبرنامهراکهپاسخگویخواسبلی!حزب،بایدآنمعیاردلیكایدیولوژ

ا(باشد،نخواهدتوانستوظائؾو–ل–یکسیاسی)ماصلکلیدیداشتهباشد.هرگاهحزبفالدیکچنینمعیارایدیولوژ

رسیدنبهیکچنینهدؾسترگدرتیور واما برساند انجام به دلیكیوجائبیکهدرلبالانمالبدارد رابطه الزمهاش،

دیالکیتکیبازهمحزبیکهمدعیپیشآهنگپرولتاریاور کارتودهایاست.بدونیکچنینرابطه هبرانمالبدیالکتیکیبا

 اینکهنخواهد تنها نه خواهدتوانستدرانجاموظائؾانمالبیخواست، را ها ازتوده بیشترحیثیتمجرد بلکه موفكباشد د

داشت.

استالینگفت:

تیوریهرگاهباپراتیکانمالبیتوامنگردد،چیزیبیموضعیخواهدشد.همانطوریکهپراتیکنیزاگرراهخویشتنرابا»

(۳استالیندربارهاصوللنینیسم(لسمت«)رتوتیوریانمالبیروشننسازدکورونابینامیگردد.پ

ببنیمکه)جاا(درزمینهچهرهنموددلیكماتریالیستیودیالکتیکیکهمحصولازتجاربگذشتهدررابطهباایجادحزباست

ا(لرارمیدهد:–ل–بهدسترسکمونیستهایپیرو)م

ب،تکاملخطسیاسیوبرنامهصحیحوتوجهبویژگیهایکشورمفروضواوضاععمومیجهان.حزبزکلیداستمرارح»

ایو–مارکسیست توده انمالبی یکخط اعمال ها، توده میان در انمالبی کار پیشبرد نزدیکبه ارتباط در لنینیستباید

جنبشانمالبیمنوطبهحلآناست،ساختهشود.اگراینامرانجامبخصوصتوجهبهحلمسایلعاجلسیاسیکهپیشرفت

بیانیه۷۲صفحه...«)نشود،وظیفهساختمانحزبیکچیزیمبراوجداازپراتیکانمالبیبودهوبههیچکجامنتهینمیشود

(۷۹۸۰جاا،اولمی

بانمللوللنینداشتهباشیم.استنباطماازرهنمودجاابازهمهمانبرداشتیاستکهدررابطه

لنینیستیراایجادنمایند–نتوانستهاند،حزبمارکسیستیبهکمونیستهایانمالبیکههنوزجاابافورملهکردناینرهنمود

تکاملچهکهحیثیتکلیدیرادارد،مددمیرساند،تابادرنظرداشتفورملهفوقحزبخودراایجادنمایند.دراینفورملهآن

اعمالیکخطانمالبیتودهایوحلمسائلعاجلسیاسی خطسیاسیوتدوینیکبرنامهصحیحاست،کهآنرادرپیوندبا

ارائهمیدهد،کهاینخوددلیمابهمفهومایجادرابطهدیالکتیکیبینتیوریوپراتیکاست.بمهفومدیگرهرگاهحزببدونکار

تهجااساختمانحزبیکچیزیمبراوجداازپراتیکانمالبیبودهوبههیجکجامنتهینمیشود.تودهایایجایدگردد،بهگف

سازمانپیکارخودرامکلؾمیدانددرپرتورهنمودهایکهدررابطهباایجادحزبازآندرباالتذکررفتدرموردارزیابی

مکثنماید،زببهاصطالححزح استوبکمونیستافؽانستانمختصرا آنرعایتگردیده درایجاد اینرهنمودها آیا که
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یاخیر؟البتهماارزیابیمفصلوهمهجانبهخودراکهدرمحدودهایننوشتهممدورنیستدرآیندهبهجنبشکمونیستیکشور

رسیحاصلنمائیمناگزیرارائهخواهیمداد.برایاینکهحزبکمونیسترامختصراوفشردهبهبحثگرفتهوبهنتایجالزمدست

اصطالححزبشدندنبالکنیم.بهازگذشتهنسبتادوریآؼازوآنراتا

مابحثخودرابهترتیبنیروهائیکهدرایجادحزببهاصطالححزبکمونیستسهمیمبودهاندآؼازمیکنیم.سازمانپیکار

بنابرارجحیتدادنبهوحدتجنبشکمونیستیکشوربهمنظورایجادحزبکمونیستازهستهانمالبی،کهازسامابرآمدهوبا

يخودبرشهمهجانبهنماید،درجهتآؼازبحثوجدلایدیولوژیکسیاسیرسمادعوتآنکهنتوانستهبودبهگذشتهسامائ

سیاسیباهسته....درکمیتهوحدتوانسجام–بعملآورد.البتهمادرینجانمیخواهیمدرمورداینکهبحثایدیولوژیک

اینکمیتهچهبوده؟وهستهچگونهبحثرایکچگونهآؼازگردید؟وبااینکهدستآوردمبارزاتمابههستهدرچوکات

جانبهوؼیرمسئوالنهلطعنمود؟سنگریکهدرامالعلیهسازمانپیکارلرارداشتچطوربهسازمانکمونیستهایانمالبی

ستکهانتمالیافت؟وازینسنگربههمانشیوهامالییعلیهسازمانپیکار...هدؾگیریصورتگرفت.اینهاهمهمسائلیا

سیاسیکه-سازمانبابهآنگوهکهالزماستدرآیندهنهچنداندوربرخوردخواهدنمود.ولیعجالتاماآنمواضعایدیولوژیک

ازآؼازجداشدنهسته...ازساما،جداشدنبهاصطالحامالمائوتسهدوناندیشهازامالیسنتریست،وبهاصطالحتکاملآن

زبارائهگردیدهاست،بهبحثمیگیریمکهچهمسیریراطینمودهوبهمسایلانمالبچگونهبرخوردبهسازمانوبالخرهح

صورتگرفتهاست.

هاادعانمودهکهوجودآنمحصولمبارزهکمونیستهادرسامابوده،یعنیاینکه:آنهابهمشیانحرافیسامامبارزهبارهسته...

گردیدههنمودایدیولوژیکسیاسیوتشکیالتی پیشرفتهوموجبجدائیهسته...ازساما تاسرحدانتاگونیسم واینمبارزه

دشانبهمحکمیزنیمکهوالعیتکداماست؟واست.ومااینادعایشانرابهگفتههایخ

سرتاسریضیاءرااولینباربعدازکنفرانسدهیپولبهضیاءبهعملآوردصحنهسازیمضحکیکهرهبرمولعتحویل»

درموردهمکاریسیاسیباویباتفکرواداشت...ازدیدنصحنهسازیمضحکرهبرودستارکذاییاشضیاءبهفکرفرو

«رفتودرموردادامههمکاریسیاسیباویدرذهنشسواالتیبوجودآمد

جادخودوبرشازسامائیکهبهگفتههسته...ازسیاسیکههسته...آنراعاملای–ایناستآننمودیمبارزهایدیولوژیک

سیاسیبوجودنهآمدهوخطحاکمبرآنخط–ابتدائيایجادش،سازمانکمونیستینبودهوهرگزبرمبنایوحدتایدیولوژیک

انازسامامیعاملدیگریکهازاعتراؾهسته...برچگونگیبرشهکنمیداندوایاعالممواضع)لیبرالرویزیونیست(بود،

باشدتذکرمیدهیم:

من)ضیاء(تاختمکنفرانسهنوزسامارابابرنامهکمونیستیلبولدارمومشکالترادررابطهباسیاستبازیهایحاجی»

تسریعکرد، درساما میدانستمبعدازختمکنفرانسبرایمشکلگرفت،برخوردهایزشتحاجیصاحبپروسهانشعابرا

تادوسالدیگرهنوزدرهمانخطبالیمیماندموهمشایدماندنماباساماطوالنیترمیشد...انتاگونیسمدرابتدابرمسلهورنه

پروتوکولبینسازمانپیکارو...«)سیاسی،اینانتاگونیسمآشکارگردید–تشکیالتیبروزکردوبعددرمسلهایدیولوژیک

(۸هستهصفحه

،ساماراباتماممنجالبشتاسرحدامضاءپروتوکولباسوسیالامپریالیسم۷۳۲۰تاختمکنفرانسحتیتابهارسالبلی!ضیاء،

نشا منافعملیکه آنیعنیاعضاءسندخیانتبا یکنونوکرانیبیمایه  بود، انحتاطنموده یازتسلیمطلبیطبماتیبوده

بااصطالحاصولیتبرایشانشکلمیگیرد،بلی!شکلمیگییرد.۷۳۲۰بهارسالسازمانکمونیستیلبولداردوتنهابعداز

هرگاهحاجیبرخوردزشتنمیکردیعنیضیاءراازخودناخوشنودنمیساختاینشکلگیریاصولیتبهگفتهضیاءهرگز

ثابهجزئيازمنجالبدرهمانمنجالبتبرایمدتطوالنیتریبمدرسامانمیگردید.وامکانداشمانعادامهمبارزهشان

بالیبماند.ولیاینکهادعامیکندکهانتاگونیسمنخستدرتشکیالتعرضوجودمیکندوبعددرایدیولوژیوسیاست،یک

مضحکهبیشنیست،چهضیاءانتاگونیسمتشکیالترادرلیافهگرفتنهاوبرخوردهایزشتجستجومیکند،نهدرآئیننامه

ازمان،اینکهنمونهدیگریازمبارزهایدیولوژیکسیاسیهسته...درساما:س

تکیه«نهمادیگربیزبانانلافلهایمونهدیگرجنبشکمونیستیکشورمثلشمانانامروزوفردارانرخدیروزمیخورد»

(۸ازپیکار...)ضمیمهشمارهسومندایانمالبصفحه

چگونگیبر درزمینه تشکیالبی–شایدیولوژیکما لافله»سیاسیو خود«بیزبانان کسانیکه زیرا چیزینمیگوئیم

«آنچهکهعیاناست،چهحاجتبهبیاناست»معترؾاندکهبابیزبانیبالافلههمراهبودهبهاینضربالمثلبسندهمیکنیم

اندیشهمائوتسهدون)امروزمائویسم(جامیزندو–ملنینیس-هستهانمالبیکهخودراپیروپروپالرصمارکسیسم

لعیتبااوست.اکشورمیداندتاچهحدوینخودرابمثابهللهآتشفشانللمدادمیکند،ووجودخودرانمطهآؼازینجنبشنو

ا(بایدوالزامادارای-ل–ان)مآیااینآتشفشانگرمایسوزندهانمالبرابهبیرونمیراندیاخاکستر؟مامعتمدهستیمکه،پیرو

نا(ای-ل–ا(علممبارزهطبماتیاست.اگرمدعیان)م–ل–بنیشماتریالیسمدیالکتیکوماتریالیسمتاریخیباشند.)م
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مارکسیست را خود حكندارند نمایند نه پدیدهایاجتماعیبرخورد با زنند–لنینیست-دیدگاه جا اندیشه دون البتهمائوتسه .

درؼیرآنبرخوردشانبرخورداپورتونیستیبوده،نخواهندتوانستوالعیتهاراآنگونهکههستشناختودرتؽیرآنالزاما

بهبیراههخواهدرفت.حالببنیم)هسته....پدیدههایعینیاجتماعیراچگونهوارونهوخالؾوالعیتنشاندمیدهد:

شتکهسوسیالامپریالیسم)شوروی(ورژیمپوشالیدرتالشاستتابمایایفیودالیسمرابطرؾبطورخالصهبایدبیاندا»

«میانببرداتحادبابورژوازیکمپرادوربیروکراتجذبکردهومناسباتسنتنیفیودالیسمافؽانستانباامپریالیسمؼربرااز

(۶۰صفحه۸تاکیدازماست.)ندایانمالبشمارهمسلسل

ا(استومیخواهدجامعهرادگرگونبسازدیعنیانمالببورژوادموکراتیکطرازنوینرابه-ل-هستهانمالبیکهمدعی)م

رهبریپرولتاریابهپیروزیبرساند،ولیمیبنیمکهمتاسفانههنوزکههنوزاستنتوانستهاستازساختارجامعهخودشناخت

تؽی آنرا بتواند تا باشد باداشته و گردیده تبدیل امپریالیسم زائیده به که را فیودالی حاکم و منحط پدیده که هسته دهد. یر

رمنجربهانحراؾدرستراتیژیمدرنظرمیگیرد،کهدرنهایتامکمپرادوریسمهمآؼوشیدارد،صرفادرحدبمایاییفیودالیس

انمالبدموکراتیکنوینمیگردد.صحبتازبمایایفیودالیسم،عمدهبودنانمالبارضیرایکللمردمیکند،ودهمانراکه

نیرویعمدهانمالباستبهبادفراموشیسپردهکهاینبرداشت،هستهرادرهمانانحراؾتروتسکیستیلرارمیدهد.آیابه

چنینتحلیلوبرداشتمیتوانگفتکههستهانمالبیدرکوفهمیازاندیشهمائوتسهدوندارد؟کههرگزنه.ولتیماازیک

لنینیسمبهخصوصازاندیشهمائوتسهدونبحثمیکنیمهماناپیروزیانمالببورژوادموکراتیکطرازنوینتحت-مارکسیسم

نیمهفیودالیاولینونخستیندستآوردیاستکهبهاندیشهمائوتسهدونگره-ستعمرهرهبریپرولتاریادرکشورهاینیمهم

لنینیسمبخصوصاندیشهمائوتسهدونچسپیده،آنرادرک–میخورد.ولیمیبنیمکههسته...باآنکهدودستهبهمارکسیسم

ا(–ل–سیاسیدرسامابودهونهدرکیاز)م-کنکردهاست.حالاگرمامیگوئیمکههستهنهمحصولیمبارزهایدیولوژی

داشته،بجزبیانوالعیتچیزیدیگرینیست.

وامامواضعوبرخورد)هسته...(درلبالجنگمماومتخلكماراعلیهتجاوزسوسیالامپریالیسمروس:

مردمافؽانستانحذؾگردد،برایجنگجنبش)جنبشکمونیستیکشور(کهاگرکارنامههایپرشکوهآنازجنگمماومت»

صفحه۳و۰ندایانمالبشماره«)بسمپحی(بالینمیماند»جنبشارتجاعی«شرافت»مماومتمردمماشرافتباالتراز

۸)

هزامادرمورداینداوریهسته....کهچگونهماهیتملیوضدسوسیالامپریالیستیمماومتحماسهآفرینخلكمابهباداست

برادعایسخیؾسوسیالامپریالیسمونوکرانآندرموردبسمپحیخواندنلیامخلكماصحهمیگذاردچیزی میگیردویا

کههستههمانگونهکهازنمائیمواضافهمیکنیملنینیستبزرگاکتفامی-نمیگوئیموبانملولولرفیكاستالینمارکسیست

ل(فهمینداشتهاستالینولنینرانیزدرکنکردهاست:–حلهتکاملی)ماندیشهمائوتسهدونبحیثمر

استالینگفت:

الزمهجنبشانمالبینهضتملیدرشرائطفشارامپریالیسمبههیچوجهآننیستکهعناصرپرولتاریاییدرنهضتوجود»...

«متکیبادموکراسیباشد.داشتهباشدونهضتدارایبرنامهانمالبیوجمهوریخواهانهویا

(۷۲اثراستالینصفحه۷۹۷۲)راجهبهاصوللنینیسمچاپپکنسال

بازهمازنوشتههسته...درموردذهنیتعلیلشاندررابطهبابهاصطالحمجامعومحاکمبینالمللیولوکهطوالنیوخسته

کنندهاستتذکرمیدهیم:

طرحآشتیملیومصالحهملیاززبانمزدورانافؽانیاشدرسدداستازفشاربسیارسوسیالامپریالیسمشورویبا»

اعمالمیگرددبکاهد،ودرصورت«شوروی»گستردهسیاسیکهدرسطحبینالمللیدرموردمسلهافؽانستانباالیدولت

کوهشلرارگرفته،بلکهمجامعبینالمللیازلبیلامکانآنراازمیانببرد...اینتجاوزنهتنهاازجانبمردمانجهانموردن

موسسهمللمتحد،کنفرانسکشورهایؼیرمنسلکوسازمانکنفرانسکشورهایاسالمیهمهسالهخاتمهاینتجاوزوخروج

مپریالیسمبدونلیدوشرطلوایروسیازافؽانستانرامطالبهکردهاند.همچناندرمحاکماتبینالمللیمحکومیتسوسیالا

شورویودولتپوشالیدرموردمسلهافؽانستانموردتائیدلرارگرفتهوجنایاتضدبشریلوایسوسیالامپریالیسموارتش

(۶۴و۷۹صفحات۸)ندایانمالبشمارهمسلسل«پوشالیتمبیحگردیده...

توالعیامپریالیستیوارتجاعیمجامعومحاکمبینمادرمورداینبینشوبرداشتهستهکهچرانتوانستهویانخواستهماهی

داریم: لرارمیدهدچنینعمیده درصؾمدافعینمماومتضدسوسیالامپریالیستیخلكکشورما وآنرا درککند المللیرا

تکهاینچنینآنانیکهجنگمماومتخلكماراجنگبسمپحیمیخوانندنمیتوانتولعدیگریداشت.اماوظیفهکمونیستهاآنس

ومجامعبینتموسساتومحاکمبینالمللیراباماهیتآنافشاءوتودههایرادرزمینهروشننمودکهاینچنینموسسا

المللیبجزعاملینامپریالیسموارتجاعچیزیدیگرینمیتواندباشد،ونهبایستبدادخواهیآنهامستمسکشد.
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بابرشمردنمواردفوقبسندهمیکنیمو«سازمانکمونیستهایانمالبیافؽانستان»بهمادرموردهستهلبلازتکاملش

برابریباهستهانمالبی...درایجادسازمانکمونیستهایانمالبیافؽانستاندارد امالیبخشمائوتسهدوناندیشهکهسهم

سازمانکمونیستها که مدللشود تا ارزیابیمیگیریم به مبارزاتیایجادمختصرا مبنایگذشته افؽانستانبرچه یانمالبی

گردیدهاست.

ادعاداردکهبعدازیکمبارزهشدیدوطوالنیبهمواضعاصولییعنی امالیبخشمائوتسهدوناندیشهنیزچونهسته...

ا(دستیافته،کهدرینرابطهچنینمینویسد:–ل–اعتمادبه)م

دوسالهبخصوصکشمکشهایامالیبخشمائوت» شدید بینرفیك۷۹۸۸سهدوناندیشهدرطییکمبارزه عمدتا که

«)یابدلبیملیوطبماتیبهموضعجدیدیدستجیحونوسمندربولوعپیوستلادرشدازسنتریسمواکونومیسموانحاللط

(امالیبخشمائوتسهدوناندیشه(۳صفحه۳جرلهشماره

مواضعامالبخشیمائوتسهدوناندیشهرابهاصطالحدرطیمبارزهشدیددوسالهبهارزیابیبگیریمبهگذشتهمالبلازینکه

یدآنمکثمینمائیمواینگذشتهرااززبانخودآلایجیحوندکمیدورترآنمیرویمودرراستایرسیدنبهاینمواضعج

مییشنویم:

میباشد،۷۳۰۹واوایل۷۳۰۸بشدمدرحدودیکسالیاچیزیبیشتری،منظورمسالمندراولینزمانیکهبهمبارزهجل»

ورهبرانآننمودمانتمادهایجدیکهعلیهخطمشیآنبجریانبهاصطالحدموکراتیکخلكتعلكداشتهامولیبزدویباارائه

ویآنموضعحرکتنمودمکهفعالبهآنمعتمدمستمالنهتحمیكنمودهوکمکمبس۷۳۳۶تا۷۳۰۹وازسالمرااخراجکردن

امالیمائوتستهدوناندیشه(۳)جرلهشمارهاولصفحه«میباشم

درمدتزماننزدیکبهبیستسالطینموده آلایجیحونکمکمبسویموضعیامروزیشحرکتکرده،اینراهرا بلی!

رویزیونیسمخروشفیبریدهبودمیبایستاینبرشاوبرمبناییکاست،وآنهمخیلیبااحتیاط؟!!هرگاهجیحونوالعااز

سیاسیکهارتدادرویزیونیستیخروشفی–سیاسیلرارمیداشت.کهدرآنزمانیکچنینخطایدیولوژیک–خطایدیولوژیک

ا(بود.ولیجیحونکه–ل–سیاسی)م–رابهاصولوالعاانمالبیطردوافشاءنمودهوجودداشتوآن،خطایدیولوژیک

ازطرفیادعاداردکهانتمادهایجدیعلیهخطمشیرویزیونیستیورهبرانبانددموکراتیکخلكنمودهاستازطرؾدیگر

انتمادگرفته،اماآنچهکهمعلوماستیاینباندرویزیونیستیرابهبادمستمالنهتحمیكمینماید.معلومنیستجیحونباچهبنیش

وهم تجاوزسوسیالامپریالیسمبرکشورما هنگام ادامهرویزیونیسمخروشفیبهمثابهخطحرکیسیاسیایدیولوژیکیتا انا

افشاءهمهجانبهماهیتسوسیالامپریالیستیآناست،کهجیحوندیگرناگذیراستازموضعگذشتهاشبهاصطالحببرد.

بلکهتعویضپایگاهرویزیونیستیاست.جیحوندرتشکیالتفرلهعیاراندرولیاینبرشجیحون،نهبرشازرویزیونیسم

ا(لرارمیگیردواینکمکمرفتنبهاصطالحبطرؾمواضعامروزیمیباشد.-ل–موضعدگمارزیونیسمخوجهعلیه)م

جادگردید،آنمدرمنحطوبیبنیادا(ای–ل–ولیسنگریکهبوسیلهخوجه،اینرویزیونیستسوگندخوردهودشمنبیمایه)م

جیحونوامثالآنیبودکهبدوناینکهضرباتجدیپرولتاریابهاینسنگربورژوازیمنحطواردایدبهویرانهتبدیلشد.آلا

ا(شلیکنمایند.لذابازهمضرورت–ل-دیگریاریآننبودکهنیروهایزهرآگینخویشراازسنگرمخروبهبهطرؾ)م

ا(بهوجودمیآید،کهجیحونسنگرشرادرامالیسنتریستبنیانگذاریمی–ل–بهتؽییرمحلوانتمالسنگرضد)م

کند،وتاآنجاکهتوانداشتبابیشرمیخاصدرپیمائوتسهدونزداییولجنپراگنیعلیهمائوتسهدونلرارمیگیردجرله

ایمتعددامالنمودکاملیازکینهورزیبدترینرویزیونیستهاعلیهاندیشهمائوتسهدونمیباشد،کهاینکینهورزیعلیهه

اندیشهمائوتسهدونامالرادرسنگرسوسیالامپریالیسمتجاوزگرلرارمیدهد.

انهملیکهناشیازتسلیمطلبیطبماتیبودآخرینآبروا(ااتخاذمواضعتسلیمطلب-ل–امالاینسنگردشمنانسوگندخورده)م

ازدستمیدهد،واینسنگرداراندیگرنمیتوانند هتوزیعلیهازسنگریکهبجزسنگرخصومتوکینوحیثیتخودرا

ا(–ل-دیك)مانمالباتپرولتریوبورژوادموکراتیکطرازنویننبودهوازآندرممابلضرباتپیهمکهازطرؾپیروانص

واردآمدنگاهداریودفاعنمایند،بنااینآخرینسنگرجیحوننیزبهمخروبهوحشتباریتبدیلگردید.جیحونبایدکجامیرفت

ا(میدانستیعنی–ل–تابازهمسنگریداشتهباشدسنگردارباشد؟اینسنگر،اینباردرجنبشکمونیستیکهخودراپیرو)م

کهازآنصحبتبهعملآوردیمسازمانکمو نیستهایانمالبیافؽانستان،ایجادگردید.برایاینکهصحتاثباتوالعیترا

مدللنمودهباشیم،آنپروسهدوسالهمبارزهبهاصطالحشدیدیکهآلایجیحونمدعیآناستواصراردارددرینمدتدوساله

مختصرابهارزیابیمیگیریم:مبارزهبهمواضعاصولیامروزیخودفائكآمده،

سیاسیوتشکیالتیامالیبخشمائوتسهدوناندیشهازامالیسنتریست-موردبرشایدیولوژیلبلازهمهدر

مدرکیراارائهخواهیمداد،کهتاچهحدعمكداردوتاچهحدهمگونبابرشهسته...ازسامااست.درجرلهشماراولصفحه

ئوتسهدوناندیشهچنینمیخوانیم:امالیبخشما۶۶
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مرتبشدهوباید۹۷۹۸۸-۹خاکهوبعدابتاریخ۷۹۸۸–۸-۹هکذابایدتوضیحدهمکهایننوشتهلبالبتاریخ»

نوشتهرابهاختیارسمندرلرارمیدادم،ولیمشکالتیبوجودآمدبعدازانحادثهاتماقافتادکهماراوادارکردشکلنوشته

بودکهباویروبروشوموتؽییراتیبوجودآوردهوراهلطعیخودرادرمورداعالمنمایم،زیرادیگرگنجایشآنبالینمی

اینککاپیهایایننوشتهراتاجائیکهممدوراستبهاختیاردوستانلراردادهوازآنهادرخواستمینمائیمکهایننوشتهرا

«ازطریكنشراتخودبهاختیارعاللهمندانلراردهند.

نماید:واماحادثهکهموجبمیشودجیحونراواداربهتؽییرسبکنوشته

کهخودیکفردؼیرسیاسیمیباشد...طرحوآنرادر«F»آیاسمندروشرکاحكدارندکهمسایلمورداختالؾرابا»

جرله«.)نماید،کجایاینعملتمکینبهضابطههارانشانمیدهد«بیآب»و«بزند»ممابلمنتحریکنمایدکهمارا

(۷۲یشهصفحهشمارهاولبخشمائوتسهدوناند

یکیدرممابلبرخوردزشتودستارکذایی کهضیاءوجیحونبهحوادثناگوارمواجهگردیدند، و«رهبر»راستیهم

سمندرلرارمیگیرد.مادرمورداینحوادثوالعادلخراشچیزینمی«بیاب»و«زدن»دیگریدرممابلاعمالزشت

ارانتعویضمینمایند،وبرمیگردیمسراصلنوشتهکهاولینوآخریننوشتهجیحونگوئیمکهچگونهگمراهانرابهرستگ

سیاسیوتشکیالتینمودهمکسگذرایمینمائیم.–است،کهبموجبآنبهاصطالحبهامالیسنتریستبرشیایدیولوژیک

هآلایجیحونازگذشتههایشباشد.ایننوشتهجیحونکهایننوشتهتاچهحدتوانستهسنتریسمامالرابهانتمادبگیردوسندتبرئ

زیرعنوانسیمایسمندرچنینآؼازمییابد.

شاملمیشودونهعمدتام» کهمنمیخواهمرویآنمکثنماییمنهمسایلبینالمللیرا یلایدیولوژیکساولیآنچهرا

االرانهگنمایمعبارتاستاز،موجودیتتسلطروحیهپدرسسیاسیرادربرمیگیرد...مسئلهراکهمنمیخاهمبرویشدرن

آنفرد منشیاینیا بهضابطههاوآلعا استتا بهرابطهها بهاصطالحرهبروتمکینافراد اولبخش«) جرلهشماره

(.۷مائوتسهدوناندیشهصفحه

هسروکاروستیزهجویاشبالکبدسیاسیکاردار-ژیکنوشتهجیحونتااینجانهبهمسایلبینالمللیونهبهمسایلایدیولو

رهاییتذکرمیدهد:نرایروحیهپدرساالرانهوآلامنشیهستندمیباشدودرهمینرابطهاستکهمثالازسازمااافرادیکهد

انفرد»... ابطههایتشکیالتیانبهضتمدمرابطههاواارجحیتتسلطافرادبهگروهها،اطالعاتبوزینهوارازینیا

ایآدمکشتبدیلشوندودرخدمتفردمعینویاخانوادهمعینلرارگیرندکهماهشدکهبرخیازینگروههابهباندباعثآن

«.یکیازنمونههایآنراباندداکترفیضمیدانیم

(۸و۷)جرلهمائوتسهدوناندیشهشمارهاولصفحات

-خطوطایدیولوژیکینبرخوردمبتذلوعامیانهدرموردامالیسنتریستوسازمانرهاییکهداراآلایجیحونبایکچنی

سیاسیبوجودآمدهوازآنتؽذیهشدهاند،–سیاسیمشخصانحرافیبودهکهتشکیالتآنهابرمبنایهمانخطوطایدیولوژیک

سیاسیاشدروالعیتامرابا-خودرادریکسطحبسیارنازلیلرارمیدهد.برخوردباسمندردرماوارایخطایدیولوژیک

ورزیدنازافشاءسنتریسمورویزیونیسمحاکمدرامالاست.

سیاسیهمتمکینمی–لایدیولوژیکایاکتفانکردهباشدبهمسجیحونبهمنظوراینکه،تنهابهاینصدایتوخالی»

سیاسیجیحونبرخوردنمائیم،نمللولدیگریازجرله–کند.پیشازینکهرویانبهاصطالحدستآوردهایایدیولوژیک

دررسیدنبهاعتماد تذکرمیدهیم،کهالایجیحونچهطریمیرا –بهمارکسیسمهایامالیبخشمائوتسهدوناندیشهرا

اندیشهمائوتسهدونطینمودهاست:-لنینیسم

بایدتوضیحنمائیمکهرفمایبخشمائوتسهدوناندیشهبادفاعازاندیشهمائوبمبارزهعلیهخطاهاوانحرافاتموجد»

–ویموضوعاصولی)مدرامالیلبلیحرکتنکردهاند،بلکهدرجریانمبارزهعلیهخطاهاآنبخشازموضعاصولی،بس

ا(کشانیدهشدهودرتحلیلنهاییبابههمپیوستنایننظریاتاصولیبحمانیتواصولیتاندیشهمائوتسهدونمتمینشده-ل

.»...

وبامادرموردایناعجازجیحونکهبااعتراؾبهعدماعتمادبهاندیشهمائوتسهدونباچهدیدگاهوبنیشازاصولیتهادفاع

انحرافاتمبارزهمینمایدوازطریكاینمبارزه،،مائوتسهدونوجهانبینیاوراکشؾمیکند،مکثمینمائیم.

ندسترسیبهتیوریانمالبینمیتواندبهفعالیتهتیوریانمالبیضرورتاستکهبدوولتیلنینمیگویدبرایانمالبکردنب

آیاجیحونازیانم بهایننوالبیدستیافت. صایایاساسیلنینمیتوانستمدرکیداشتهباشد؟میبینیمکهجیحوننهتنها

–وصایایلنینکهراهنمایعملاستولعینمیگذارد،بلکهبهآنبیاعتماداست.نداشتناعتمادبهمرحلهتکاملیمارکسیسم

نیسماستکهاوخودبااینبیاعتمادیمعتمداستلذاادعایلنی–لنینیسمیعنیاندیشهمائوتسهدونعدماعتمادبهمارکسیسم
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یتهابهاندیشهجیحونمبنیبراینکهازطریكدفاعازاصولیتومبارزهباانحرافاتویابههمپیوستناینبهاصطالحاصول

شدهادعایتوخالیچیزیدیگرینیست.دممائوتسهدونمعت

نکهمحصولمبارزهاوباانحرافاتاستواورادراعتمادبهاندیشهمائوتسهدونتوفیكواماآندستآوردهایاصولیجیحو

دادهبهارزیابیمیگریمکهچنینادامهمیدهد:

برخیاختالفاتسیاسیایدیولوژیکدیگر:بعدازبوجودآمدنامالتاهمیناواخیربینمنوسمندررویپارهاز»

تالفاتیبوجودآمدهکهعبارتانداز:مسایلسیاسیایدیولوژیکاخ

مسئلهتضادهاکهباچگونگیبرخوردرویمسئلهحرکتازموضعوحدتاضداد،مهمدانستنوکلیدیبودنش،یا -１

برعکسحرکتازموضعمبارزهاضدادوکلیدیدانستناینمسئله.سمندررویمسئلهاولتکیهمیکند،درحالیکه

 ینمایم.منرویاصلدومتکیهم

اجتماعیمعینوجودداشتهباشندویا-درمورداینکهآیاچندشیوهتولیدمیتوانددرداخلیکفورماسیونالتصادی -２

خیر،هکذامیتواندچندتضاداساسینیزدرداخلیکپدیدهوجودداشتهباشندیاخیر،بینمنوسمندراختالفاتی

ندرفکرمیکردموبهاینفکربودمکهفمطمیتوانیکتضاداساسیویکوجوددارد.گرچهمندرابتدامانندسم

ولیسمندر بحثشدم، وارد سمندر با و شدم متوجه بخطایموضوع ها بعد ولی باشد، داشته وجود تولید شیوه

 هنوزدرینموردگوششچندانشنوانیست.

３-  ان فرق و دهمان دموکراتیککارگر دیکتاتوری موضوع سمندرپیرامون و من بین نیز پرولتاریا دیکتاتوری با

 «.اختالفاتوجوددارد...
(۶۷و۶۴)جرلهشمارهاولامالیبخشمائوتسهدوناندیشهصفحه

سیاسیداشتماینکهجیحوننمیخواهدبگویدکهباایدیولوژیکو–جیحونمیگویدمنباسمندربرخیاختالفاتایدیولوژیک

اندیشهمائوتسهدوناختالؾداشتماینحكاوست،چهاوبا–لنینیستی–الومواضعضدمارکسیستیسیاستسنتریستیام

نمیتوانستمواضعلاطعانمالبیداشتنبنیشملهمازرویزیونیسمخروشفی،رویزیونیسمخوجهایوباالخرهسنتریسمبود،

سمن اختالفاتجیحونبا اختالفات، ازجمله اما باشد، ها،چگونگیبرخوردرویمسئلهحرکتازداشته تضاد دردرمورد

مهمدانستنآنوکلیدیبودنشویابرعکسحرکتازموضعمبارزهاضدادوکلیدیدانستناینمسئلهموضعوحدتاضداد،

سمندررویاصلاولتکیهمیکند،درحالیکهجیحونرویاصلدومتکیهمینماید.

ادعایخودههواصولیتبجانبخودشمیباشدپوچبودنهمکندرفیكسنتریستخودراماتکردجیحونبیچارهکهفکرمی

ثابتساخته.ردهمگونیتضاددرذاتخودردمبارزهتضاداستواینخودبهگفتهلنینبهردجوهردیالکتیکمیانجامد.را

والعیجیحونرابهنمایشگذاشته،ندارد؟کهمیگوید:امالیسنتریستکهچهره۷۲چراجیحونهمانصراحتجرلهشماره

رااساسترینلانوندیالکتیکماتریالیستیمیداند...وحدتاضدادازنظرمائوتسهوحدتاضدادمائوتسهدونلانون»

...مائوتسهدوندربرخوردبهلانونتضادازموضعلانونوحدتومبارزهاضداددوناساسیترینلانوناست،نهلانونو

لهادربرخوردبهمسله-وحدتاضدادحرکتمیکندووحدتاضدادرااساسیترین...میداند.درحالیکهاستالینوسائرم

یدهد.بنامبارزهتضادبهمبارزهاضدادعطؾتوجهمینمایندوبناگفتهانگلسجوهردیالکتیکرامبارزهاضدادتشکیلم

میباشدو لانوناساسیماتریالیسمدیالکتیکمیداند...برخوردشاینستکهوحدتاضدادنسبیومولتیوگذرا اضدادرا

مبارزهاضدادباعثرشد،تؽییروتکاملبالانمطاعپدیدههاوپیشرفتجهانوجامعهمیباشد.اگروحدتاضدادرااساسی

نمائیمدرآنصورتبایدمبارزهاضدادجنبهنسبیداشتهباشدنهوحدتاضداد.ایننوعبرخوردبامارکسیسمترینلانونلبول

نهراهگمی»لنینیسمبیگانهبودهودرنمطهممابلآنلراردارد.بااعتمادبههمینچندموردتوضیح،میتوانیمبگوئیمکهامال–

(.۷۲جرلهشماه۷۳و۷۶صفحات«)میدواریمراهگمیتشکیالتیداشتهباشدایدیولوژیکداردونهسیاسیونها

ونعامیانهجیحاکند؟وامابرخوردبسیاربهاندیشهمائوتسهدوندسترسیپید«اصولی»جیحونمیتواندبااتحاداینموضعآیا

میتواندوجودداشتهبادویادریکپدیدهمیفورماسیونالتصادیاجتماعیچندشیوهتولیدکهگویااومعتمدشدهکهدریک

تواندچندتضاداساسیوجودداشته،ولیسمندرگوششچندانشنوانیست،نمیتواندممدجیحوندررسیدنبهاعتمادبهاندیشه

ریاودیکتاتوریلشدناوبهتفاوتبیندیکتاتوریپرولتاگرحتیادعایدیگرجیحونیعنیلایمائوتسهدونوالعگردد.حالا

عصایچوبیدآننمکنیمبارهمنمیتواباآندستآوردهایدوگانهلبلیضدموکراتیککارگردهمانکهآنرامسکوتگذاشته

آ کهجیحونبوسیله بهباشد آنکه به ازآنمنجالبیرویزیونیستیکهزندگیشمدیوینآنستبیرونبکشدچهرسد را نخود

ا(شدهباشد.-ل-اصطالحمعتمدبه)م

باچهتالشمذبوحانهدستبهتحریؾمائوتسهدونودروالعیتامر،۷۲فکرمیکنیمحاجتبهتوضیحنباشدکهجرلهشماره

لنینیسمزدهاند،ومائوتسهدونراانتمادمینمایدکهگویابرخالؾانگلسواستالینوحدتاضدادرابجایمبارزه–مارکسیسم

استولتیمائوتسهدونازوحد اساسیترینلانوندیالکتیکلرارداد یا لانوناساسیدیالکتیکو بحیثتاضداد، اضداد

واستالینلرارنگرفته،بحثمیکند،نهتنهااینکهدرممابلمارکس،انگلس،لنیناساسیترینلانونویالانوناسیدیالکتیک
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وبرداشتها بادرککاملازآنها ودررابطهبهلانوناساسیدیالکتیکمتکی.وحدتاضدادهمانمفهوممبارزهبلکه

یویادانستندوندانستنوحدتبهتنهااساسیضدین)یکتمسیمدو(درهمگونیرامیرساندواینهرگزبهمفهومکلیدیویا

با تبدیل در مطلكو مبارزه مشورطدر مولتو دریکهمگونینسبی، اینستکه آن مفهوم بلکه تنهایینیست، به مبارزه

مادرینیکدیگرلراردارندنهدرسازشومصالحهوتامینجاودانگیمتمابل،آنگونهکهامالیسنتریستازآنبرداشتدارد.

بارهالزمنمیدانیمبحثرابیشترعمكوگسترشدهیم،تنهاآنچهکهالزمبهیادآوریاستهماناموضعگیریبهاصطالح

پنهاننمودهاستوولیدرماهیتامرهمانموضع اجبارا اصولیجیحونکهدرآنصراحتضدمائوتسهدوناندیشهرا

حتجیحونهمانامبارزهعلیهمائوتسهدونزیرپرچماندیشهمائوتسهدون)مائویسم(میباشد.علتعدمصرا۷۲گیریجرله

میباشد.

وامااسلوبکهجیحونگذشتهانحرافیاشرابهاصطالحبهنمدمیکشدهرگزاسلوبمارکسیستینیست،بکلههماناسلوب

 رامتذکرمیشویم:«منحطبورژوازیاستکهاینکنمونه

خواندنبرنامههایدولتفعلینسبتبهبرنامههایاحزاباخوانی:مترلی»

امالیسنتریستدرشمارهدومجرله...علتناکامیاحزاباخوانیرادرمبارزهعلیهدولتدستنشاندهازینلحاظنیزنشان

کههیچیکازمادرهمتاسفاندادهباشدبههمینترتیبجرلهدرجوابدوستما..ازموضعانحرافیخودبهدفاعبرخاست.

مرامتماعدسازدکهبرنامهسوسیالامپریالیسمشورویوآنچهدولت آنمولعمتوجهایننکتهنشدیم.)سمندرخیلیکوشیدتا

«کابلنشخوارمیکندوالعاگامیبجلواست(.

(۷۰و۷۳)جرلهامالیبخشمائوتسهدوناندیشهشمارهسومصفحه

نفوددرن» بخشمائوتسهدوناندیشهعمیدهدارند،هرگونهرفمایامالیهادهایمربوطدولتمزدوروتخریبزیرکانهآن:

ش(–ا-همکاریازشرکتدرتولیدخدماتبهاصطالحزیربیرقبمعنیحامیتوتمویتایندولتوتحکیممواضع)س

سهمبیشترداشتم)خاکهاینبخشوقسالاولکهمندرتدویننشرفبحسابمیرود.بنادرنظرارایهشدهدرشمارههفتمجرله

ممالهمتعلكبمنمیباشد(خودرابیشترممصرمیدانموبههیچصورتدرسددآنبرنمیآیمتانظراتؼلطوانحرافیخود

(۷۳.)همانجاصفحه«هنمایمیرابهاگرمگرتوج

کهبهاصطالحبرخوردانتمادیباگذشتهاش،همانگونهکهگفتیمهیچوجهمشترکیبااسلوبمارکسیستیندارددرموردباال

با جانبه عمیكوهمه جدی، مارکسیستیبرخورد نمد ویا مارکسیستی اسلوب است. داده گیخاصخویشتبارز برهنه با

دازدیدگاهدیالکتیکماتریالیستیصورتگیردوبهآنبرخوردتحلیلیمواضعاستکهبهنمدکشیدهمیشود.اینبرخوردبای

لنینیسم-بمثابهدیدگاهایانحرافیودرتمابلبامارکسیسمسیاسیمشخصوبرآن–شود.عواملانحراؾازنظرایدیولوژیک

بروالعیتهایعینیوبیانگروبرشلاطعصوردتگیردودرعوضطرحجدیدکهمبتنیاباندیشهمائوتسهدونتصفیهحس

نهخالصهنماید.همواضعدیالکتیکیباشدلرارگیرد،نهاینکهچونبورژوازیهمهچیزبهآریآریون

چهچیز!!!بلیجیجونمتوجهنشده،اماباجیحوندرمولداول:....هیچیکماهدرآنموالعمتوجهایننکتهنشدیم

روس(وبرنامههایمترلیانعلیهفیودالیسم.چراجیحوننمیخواهدبگویدکهاین–ا–)سندمتوجهنشده،بامترلیخوان

ناعتماداضعرویزیونیسمخروشفیبودهوبرآمواضعشانیعنیمترلیخواندنبرنامههایسوسیالامپریالیستیناشیازمو

نجامعهرادموکراتیزهمینمایدوراهمبارزهپارلمانتاریستیآبخشسکتوردولتیوتامینحاکمیتبودندکهبارشدواستحکام

تمویتمیگرددکهبهتثبیتحمانیتمبارزهمسالمتآمیزخروشفیمیانجامد.اماجیحوننمیتواندچنینشهامتوصراحت

ملرارگرفتهوازطرؾ،ازیکطرؾبهظاهردرمخالفتبامواضعوسوسیالامپریالیسدیداشتهباشد.چهاودرمولعیتب

دیگرباانهداموورشکستگیافتضاحآمیزاردوگاهسوسیالامپریالیستیورویزیونیسمخروشفیسنگرراازدستدادهاست.بنا

لنینیسم)امال(هیچکدام-مبجزپناهبردنبهیاوهگویچیزیدیگردرچانتهندارد.آیااینیاوهگویینیستکهمدعیانمارکسیس

ندانندکهچهمیگویند،درحالیکهخودمیدانندکهچهمیگویند.جیحوندرادامهیاوهگوییاشبازهمیاوهگوییمیکند:)شان

متماعدسازدکهبرنامههایسوسیالامپریالیسمشورویوآنچهدولتکابلنشخوارمیک مرا دوالعانسمندرخیلیکوشیدتا

نتوانستهجیحونرالانعبسازدوپسضرورتبهآننیستدرینرابطهحرفیهمکهچرالانعگامیبجلواست...(بلیسمندر

همطلبتومسولیتآنرانداردکهبهکننشدهبگوید.بلی!بورژوازیوظیفهاشنهتنهاآریآریونهنهگفتناستمکلفی

و کند یعنتوجه دوم مورد در جیحون ببنیم بگیرد. ارزیابی به انمالبیونآنرا خطیر و وظایؾمهم از یکی به برخورد ی

جیحونفعالیتنفوذیانمالبیونمارکسیست-مارکسیست میگذارد. بجا وشکلکیازخود نموده لنینیستدر–لنینیستچه

تعینچنیناسرحدابتذالپائینمیآورد.مادرمورداینکهتدروندستگاهدولتمزدورراکهوظیفهوالعامهموخطیراست

وظائؾ)فعالیتنفوذی(وتعیناسلوبوروشهاوانتخابافراددرینرابطهکهتنهاوظیفهحزبکمونیستاستبیشتربحث

نمیکنیمودرینموردتولعازامالبخصوصجیحوننداریمونداشتیمکهبااینوظیفهمهموخطیربرخوردانمالبیداشتهمی

جیحوندرینمورداست.جیحونمیگوید،هرگونههمکاریازشرکتدرهاستهمانبخوردسفیهانآنچهموردبحثمابود.

تاخدمتبهاصطالحزیربیرقتولید –بمعنیحمایتوتمویتایندولتوتحکیممواضع)سگرفته بحسابمی–ا ش(

نفوذی(راتاسرحدهمکاریهمهجانبهبارود؟!!جیحونیکیازوظائؾبسیاربسیارمهموخطیریحزبکمونیست)فعالیت
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دولتوسوسیالامپریالیسمپائینمیآوردواینکارنفوذیراکهازدیگیاهجیحونموجبتحکیمدولتوسوسیالامپریالیسم

متعلكبهمیگردد،یکللمردمیکند.جیحونادامهمیدهد:مندرتدویننظرفوقسهمبیشتریداشتم)خاکهاینبخشمماله

را هیچصورتمنمیباشد(.خود به و میدانم بهبیشترممصر را انحرافیخود نظراتؼلطو تا آیم نمی آنبر درسدد

اگرومگرتوجهنمایم.

سیاسیانحراؾ–بلی!جیحونبهانحراؾونظراتؼلطخویشمعترؾاست؟!!!ولیاودرپیآننیستکهعاملایدیولوژیک

نظراتؼلط توافكخو هنوز او یابد در ازورویشرا تواند نمی هنوز زیرا ندارد، انمالبی انتمادیو مواضع اتخاذ حیبا

بهاگرمگرتوجیهارویزیونیسمببرد،لذار اتخاذمیکندوبهاصطالحنمیخواهدمواضعخودرا هسهلتروآسانتریرا

نماید.

باگذشتهاشدرامالیسنتریستنهتنهااینکهنتوانستهپیشینهخودراجیحوندرموردبرخوردیبهاصطالحانتمادی

بهانتمادبگیرد،بلکهصراحتطرحتسلیمطلبانهامالزیرنامبهاصطالحکارنفوذیرابیانکردهوکارنفوذیکمونیستیرا

تاسرحدهمکاریبادولتپائینآورده،رددردستگاهدولتبهمنظورخدمتبهاهداؾانمالبیکهیکوظیفهلنینیستیمیباشد

میکند.بنااعتمادمابرایناستکهطرح)نفوذدرنهادهایمربوطبهدولتمزدوروتخریبزیرکانهآن(امالکهخاکهاش

راجیحونتدویننموده،یکطرحتسلیمطلبانهوهمکاریبادولتمزدوروسوسیالامپریالیسممیباشد.

جیحوندرموردمائوتسهدونواتخاذموضعفریبندهدرمورداندیشهمائوتسهدونراچنینمیخوانیم:دیدگاه

اینبدتریناپورتونیستهاباجمالتیبهظاهرفریبندهعلیهچینوآلبانیمواضعآنهارابابرخوردمتافیزیکیموردانتمادلرار»

حرافاتمائوتسهدونوپرداسدادنهایرویزیونیستیخدمتفناناپذیرآنرانادیدهدادهوباتکیهبیشازحدرویاشتباهاتوان

(.۷۷تکیهازماست)جرلهشمارهدومبخشامالیمائوتسهدوناندیشهصفحه«.میگیرد

واضعجیحونکهسنتریستهارادررابطهباموضعگیریشاندرموردمائوتسهدونبدتریناپورتونیستهامیخواند،م

بدترازآنهارادرموردمائوتسهدوناتخاذمینماید.

 داردکهاندیشهمائوتسهدونیکمرحلهتکاملیمارکسیسم لنینیسماست.ولیازطرؾدیگر–جیحونازیکطرؾادعا

گردیدهاینستآنمواضعفریبندهجیحونکهازاتدارد،بلکهمرتکبانحرافاتنیزمعتمداستکهمائوتسهدوننهاتنهااشتباه

ردد،کهدرعینتمدیسازآنازمنحرؾخواندناوباکینداردومیگویدتخاصعلیهمائوتسهدونناشیمیگکراهتوخصوم

ؾچگونهلنینیسمراتکاملداد!!ازجیحونمیپرسیمکهبااینکش۴مائوتسهدونانحرافاتداشت،ولیخدماتاومارکسیسم

دستیافتوچرالبازلببازنمیکندواینانحراؾراانگشتنمیگذارد؟

همانجیحونوظیفهاشسنگپرتابکردندرتاریکیاستولیسختدراشتباهاستکهفکرمیکندمیتواندخودرادر

کینهتوزیرویزیونیسمخروشفیوبعدونناشیازهمانخصومتوتاریکیازانظارپنهاننماید.منحرؾخواندنمائوتسهد

آنراپوشاند.واینکیکنمونهدیگردگمارویزیونیسمخوجهنشئتمیکندکهباادعایاعتمادبهاندیشهمائوتسهدوننمیشود.

ا(راتذکرمیدهیم:–ل-ازخصومتوکینهتوزیجیحونعلیه)م

رتدفاعازاندیشهمائوتسهدونپیبرند.آنهابجایدفاعازاندیشهزیرااینگونهگروههانتوانستهبهضرو»...

جرله«.)مائووباتکیهرویاینانحرافاتوخطاهایحزبکمونیستچینومائوتسهدونوحتیارایهبرخیاتهامات...

(تاکیدازماست۰شمارهدومصفحه

د امالیبخشمائوتسه و ... هسته رویمورد بحثخود به سازمانما بعدی) مجمع عمده نیرویاساسیو که اندیشه ون

تذکرمواضعسازمانپیکارکهدرنامهتاریخی با بهاطالعسازمانکمونیستهای۹۴–۷۴-۷۰کمونیستها...(میباشد

انمالبی...رسانیدهشدهاستبسندهمیکنیم.

هایانمالبیافؽانستانتبهسازمانکمونیس

رفما!

مولعکههستهانمالبیکمونیستهایافؽانستاناعالمموجودیتنمود)باآنکهدرموارد،نماطنظرانحرافیونارساییازهمان

هاهمراهبود(منحیثسرآؼازمرحلهبرششماازرویزیونیسمواپورتونیسمازجانبمااستمبالگردید...

رفما!

تشکیالتی ادؼام بخشسهسند امالی با ... ته اندیشه» دون مائوتسه انمالبی« کمونیستهای سازمان مواضع اعالم یعنی

وحدت در لنینیستی معیارهایاصول به تشکیالتی ادؼام وحدتفکریو این بدونشکبا که رسید، بدستمار افؽانستان

مذکورنسبتبهنسبتفمرکمونیستیلطعاکمبهادادهشدهاست،کهاینخودنهگامیبهجلو،بلکهگامیاستبهعمب،سند
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بینشماتریالیستیودیالکتیکینتوانستهاستکهوالعیتهاراآنگوهکههستبیاننماید،بلکهجلوهگاهوارونهازوالعیتها

است.البتهبهاستثنایمواردیکهازدیگرمراجعبهعاریتگرفتهشدهاند.

سیاسیوتاریخمبارزاتی–عسازمانکمونیستهایانمالبیافؽانستان،نهتنهااینکهدرموردخطایدیولوژیکاضسنداعالممو

نمودهاستبلکهازیکوالعیتکامالمبرهنکه-سازمانپیکاربراینجاتافؽانستاتبرخوردؼیراصولیؼیرمارکسیستی

نسازمانپیکار...وهسته...بهمنظوروحدتجنبشکمونیستیکشورمیسیاسیبی-همانانمباحثاتومذاکراتایدیولوژیک

باشد،عامدانهانکاربهعملآمدهاست.ودرنامهاخیرتانچگونگیوالعیتاینروابطومذاکراتمسخووارونهگردیدهاست.

پیشبرد با که داشتیم عمیده ابتدا ازهمان ایدیولوژیکما فعال نیروهایمشمولدرکمیتهسیاسی،–مبارزه با چه

ا(بخاطرایجادحزبکمونیست،بایدازجملهاهداؾعمدهواساسکمیته–ل–انسجامووحدتوچهبانیروهایمعتمدبه)م

انسجامووحدتباشد.کهعدمتوجهبهایناصلازطرؾشما،موجبمشکالتچندجانبهباعمكبخشیدنانحرافاتودامن

بهاختالفاتبیشتردرجنبشکمونیستیکشورگردیدهاست.زدن

ازینکهمادرمولعشنتوانستیم،بجواباعالممواضع،سازمانکمونیستهایانمالبیبپردازیمکوتاهیخودرادر

برابرجنیشکمونیستیکشورجنبشانمالبیانترناسیونالیستیپذیرامیباشیم.

ونیزمسامحهکاریدر(سیاسیگذشتهامال)بخشمائوتسهدوناندیشه-انحرافاتایدیولوژیکامامسولیتجوابگویشمارابه

بهسازمانکمونیستها...بدوندرنظرگرفتنمعیارکمونیستیوعدمنظرسندیکه«رهایی»پذیرشعضویتبخشمنشعب

بهآنهاباشد،شمارادرمولعیتنازلسیسیا–کمبینبرخوردانمالبیواصولیشمابهگذشتهوپروسهمبارزاتیایدیولوژی

تریلراردادهاست،کهاینامرمستلزمبرخوردلاطعوهمهجانبهنهتنهاازطرؾمابلکهازجانبهمهجنبشکمونیستی

میباشد.«ا(–ل–کشور،معتمدبه)م

سیاسیو-اشتنبهمبارزاتایدیولوژیکبابرشمردنمواردفوقوتوضیحچگونگیعملکردهایشماولعینگذ

معیارهایکمونیستیبخاطروحدتجنبش،نهتنهاضرباتیراازینناحیهمتوجهجنبشکمونیستیکشورنمودهاستبلکهجنبش

رابهمعضالتبیشتریمواجهساختهاست.بنابرینپذیرشعضویتشمادر)جاا(بایستلطعاموردسواللرارگیرد.لذا

وتواندمثمریتدرجهتحلاختالفاتووحدتجنبشکمونیستیکشورداشتهیدرچنینمحافلباوجودمعضالتفوقنمترکش

باشد.

باایمانرزمندهبراهماپیروزمیشویم

«سازمانپیکاربراینجاتافؽانستان»

امالیبخشمائوتسهدوناندیشهوبخشمنشعباز گفتیمکهسازمانکمونیستهایافؽانستانحاصلجمعهستهانمالبی...

اشد.اینکهبخشمنشعبسازمانرهاییچگونهبهسازمانکمونیستها...راهمییابدواینسازمانرویزیونیستیرهاییمیب

سیاسیبودهویااینکهچگونهایننیروسازمانراترکمیگویدویاازآن–راهیابیمتکیبرچهمعیارهایایدیولوژیک

پذیرشبزرگتر اینبخشدعوتبه ازمسئول آنکه با لبولمسئولیتتامینروابطسازماناخراجمیگردند) ینمسئولیت،

فعالیتایدیدلوژیک و جاا( با) ... بعملمی–کمونیستها تشکیالتیدرینزمینه خودسیاسیو منحیثنماینده را او و آید

نیمبحثبیشترود،کهمادرینموردالزمنمیداستها...کامالمسکوتگذاشتهمیشتوظیؾمینماید(ازطرؾسازمانکمونی

بنیشویننمائیملذاسازمانکمونیستها...رادرپروسهبعدیاشبازهمبطورمختصربهبحثگرفتهتادریابیمکهباچن

اسلوبیوالعیتهاراارزیابیوحمائكرامنعکسمیسازند.سازمانکمونیستها...میگوید:

«ررابهیککشورسرمایهداریوابستهبهامپریالیسمجهانیبدلنمودندباازمیانبردنسوسیالیزمدرچین،آنکشو»...

(۳۸)اعالممواضعسازمانصفحه

ولعاچینرویزیونیستازابرلدرتشدنابامی لبلاینکهسنگرهایزد؟کهنهخیرورآیا !رویزیونیستهایچینمدتها

ؾنمایندآرزویابرلدرتشدنرادرمؽزهایکثیؾوگندیدهشانپرولتاریارادرکشورسوسیالیستیچینهمهجانبهتصر

پرورشمیدادندواینکهمائوتسهدونبهشدتعلیهایندارودستهرویزیونیستهاسنگرمبارزهپرولتاریارااستحکاممی

نیتوامندیابرلدرتینبودهکهچبخشیدوبهتاکیدبیشتراعالممیداشتکهچینهرگزابرلدرتنخواهدشد،اینبدانمفهوم

شدنرانداشته،بلکههمانااستحکامدیکتاتوریپرولتاریا،تداومانمالبتحتدیکتاتوریپرولتاریاعاملبازدارندهازابرلدرت

یالیسموابستهبهامپرشدنچینبودهاست.لذااینادعایمضحکیسازمانکمونیستهای...کهچینبهیککشورسرمایهداری

گردیدهبهجزللبوالعیتوپوشاندنچهرهوالعیرویزیونیسمدنسیاوپنگیچیزیدیگرینمیباشد.چینبطرؾجهانیبدل

ابرلدرتشدنمیرودکهتمامسیاستهایاوتابهامروزبیانگراینوالعیتاست.

هآنهادرپیشگرفتهاندطریكتبانیومبارزهباچینمثلیکابرلدرتعملمیکند.طریكسیاسیک»رفیكگنزالوگفت:

«.لدرتهاوابرلدرتهااست.آنهارویایابرلدرتشدندرلرنآتیرادرسردارند.رویایآنهاایناست
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(۷۲)جهانیبرایفتحمصاحبهباصدرگونزالوصفحه

 انحاللکمنتر»... فرنبا پرولتاریا پاشیجنبشمتحد ازهم ازافشایماهیتخیانکارانهوزمینه بعد متاسفانه میگردد. اهم

رویزیونیستیخروشؾوشرکا،بازاینکمبودبهلوتخودبالیمیماندواحزابیکهعلیهرویزیونیسمخروشؾودنبالهروان

توجهودر راهرفعآنمبارزهآنموضعدارندمثلحزبکمونیستچینوحزبکارآلبانینمیتواندبهاینکهکمبودجداً

(تکیهازماست.۳۷اعالممواضع...صفحه«.)نمایند

حزبکمونیستچیننمی»لبلازینکهرویامیالپنهانیسازمانکمونیستها...درمورداینادعایتحریؾآمیزشانکهگویا

یآیدمواضعجاارادرزمینهمتذکرشویم:ممکثنمائیمالزم«آنمبارزهنمایدتواندبهاینکمبودجداًتوجهودرراهرفع

تکاملاحزابمارکسیست» مائووحزبکمونیستچینتوجهزیادیبه با–ازطریكاینپولویمیکها لنینیستدرممابله

رراهرویزیونیستهانمودولیاشکالوراهایالزمبرایتکاملوحدتبینالمللیکمونیستهانیافتند،علیالرؼمخدمتشاند

وحدتسیاسیوایدیولوژیک،اینمسئلهدرکوششبرایبوجودآوردنوحدتتشکیالتیدرممیاسجهانیمنعکسنشد...انمالب

تمرینیدرانترناسیونالیسمپرولتریبودکهنهتنهاهنیفرهنگیبمثابهبخشازمبارزهبینالمللیپرولتاریابهپیشبردهشدوزم

کاریهایمردمچیندرحمایتکردنازمبار بلکهتوسطفدا اینحمایتخودزاتانمالبیدرسراسرجهان، درپیشبرد

«.دادرانشان

(۷۳و۷۶صفحات۷۹۸۰)بیانیهجاااولمی

بالراردادنمواضعجاا،درزمینهدستآوردهایمبارزاتیحزبکمونیستچینبارهبریداهیانهصدرمائوتسهدون

...یکتفاوتوتخالؾکهبیانگرکاملعزی متازانترناسیونالیسمپرولتریاست،ودرممابلمواضعسازمانکمونیستها

عمیكکیفیدیدهمیشود.

 م راسخبه) اعتماد آنانیکه یعنی خود–ل–انمالبیونوالعی طبماتیمشعلرا مبارزه علم بمثابه آنرا و دارند ا(

خوبیباشندودرلضاوتخودآنخطیروبزرگاستوآنهابایدوالعالضاوتکنندگانمیسازندمسئولیتورسالتشانوالعاً

لوبیرابکاربرندکهآنانرابادرکوشناختهمهجانبهپدیدههاکمکنمایدوکمتردرتحلیلهاوارزیابیهایخویشبهاس

لهاوارزیابیهایسطحیهمانابکاربرددلیكدیالکتیکاشتباهبروند.بهمنظوررهیدنهرچهبیشترآاشتباهاتوارائهتحلی

ماتریالیستیاست.

جااباآنکهدرزمینهبررسیازگذشتهجنبشکمونیستیجهانی،بخصوصانترناسیونالیسمپرولتریوچگونگیایجاد

ارزی یکتحلیلو ارزیابیدرکل و تحلیل ولی گذاشته بجا ابهاماتیرا انترناسیونال بخوبیتشکیل ابیمارکسیستیاستو

توانستهرسالتخودرادرکنمایدوبابنیشدیالکتیکی،گذشتهرابهتحلیلوارزیابیگرفتهودستآوردهایدرجهتپیشروی

آنرابرخوردابهامآمیزمیدانمهمانا)...ولیاشکالوراههایالزم امانمطهکهما واستحکامجنبشکمونیستیداشتهاست.

آوردنوحب درکوششبرایبوجود اینمسئله نیافتند... را المللیکمونیستها ممیاسرایتکاملوحدتبین دتتشکیالتیدر

نشد(؟میباشد.جهانیمنعکس

مامعتمدهستیمکهمارکسیستهاتوانآنرادارندکهخودراازابهامبیرونکنندولیاینبدانمفهومنیستکهماهر

آنچهکههنوزدسترسیکاملبهآننداریممدللبسازیم.مااعتمادداریمکهمارکسیستهاتاآنجائیکهمیدانندبایدمواضعشان

نجائیکهازفهمشخارجاست،بهعدمفهمودرکخودصریحامعترؾباشند.لذاازروشنورکوراستباشد،ولیدرا

انجامدهد.یعنیاینکهباآنعواملوموانعکهاینممکنراناممکنساختهاینرسالتخویشرابایدبوجهاحسننظرماجاا

اگرهمبهنتائجنهائينرسیدهبود،میبایستمسئ میگرفت،تاجایبرایبرداشتهاینابودتوضیحمیکردویا ولیتآنرا

درستونادلیكبدستچونسازمانکمونیستهایافؽانستانبالیگذاشتهنمیشد.

سازمنکمونیستهایافؽانستانبااستفادهازینابهام)جاا(تاسرحدتحریؾهمهجانبهدستآوردهایحزبکمونیست

میرود.اگرماادعایؼیراصولیسازمانکمونیستهارامبنیبراینکه،)حزبکمونیستچینچیناندیشهمائوتسهدونبیش

توجهودرراهرفعآنمبارزهنماید تمامدستآوردهایحزب(نمیتواندبهکمبودجدا بحیثیکوالعیتلبولکنیمبایدبه

خوردهوتماممارکسیست.لنینیستهایصدیكایندستکمونیستچینکهبازعامتورهبریرفیكمائوتسهدونکامالگروه

م تکاملی) منحیثمرحله را اگرحزبکمونیستچینودرراسآنرفیك–آوردها چه نمود. میدانندخدشهجدیوارد ل(

رزهدرراهرسیدنمائوتسهدوننتوانستهباشدبوظیفهانترناسیونالیستیدررابطهبهایجادانترناسیونالپرولتریتوجهجدیومبا

بهاینهدؾبزرگنهنمودهباشد،چگونهمیتوانخدماتاورامنحیثمرحلهتکاملیبزیرسوالنبرد.لذامیبینیمکهسازمان

...و بازهمسازمانکمونیستها بجایتائیدولبولایندستآوردبزرگ،درجهتتحریؾآنلرارمیگیرد. کمونیستها

برداشتهایآن:
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دروالعبرپایههمینانحرافاتایدیولوژیکسیاسیاستکهدستههایازدرونرژیمبرمبنایسازش»

اعالم«.)هایمستملازرهبریدولتمزدوربانیروهایوابستهبهامپریالیسمؼرب،طرحکودتاهایمشترکبهآنمیریزند

(.۹۳مواضعسازمان...صفحه

دتبیشتردرظواهرواشکلفریبندهپدیدههایدرتمالاستوهیچگونهسازمانکمونیستهابرحسبعا

میلورؼبتریبهرفتندرعمكپدیدههاشناختهمهجانبهازآنوباالخرهافشایماهیتومضمونآنندارد.

سمراپالنهایتوطئهگرانهسوسیالامپریالیبااینبرداشتکامالسطحیهمهآنسازمانکمونیستها...

نادیدهمیگیرد.سازمانکمونیستها..بنابرسطحینگریاشنمیتواندنمشههایسوسیالامپریالیسمروسرادریابد،کهبه

اینترتیبنهتنهااینکهخودشدریکموضعانحرافیلرارمیگیرد،بلکهذهنیتعامهرانیزمؽشوشمینماید،مبنیبراینکه

ب باعمالسوسیالامپریالیسم سوسیالامپریالیسم برشازمواضعلبلیبمثابهعاملینونوکرانزرخرید طورمستملیعنیبا

نیروهایوابستهبهامپریالیسمؼربدرسازشوهمدستیلرارمیگیرند.همانگونهکهگلبدین،ایننمایندهجنایتکارفیودالیسمو

الیسمبهاوواسالمپناهآوردهاندوآنهاحكدارندازفیضاسالمواعاملینسوسیالامپریویامپریالیسممدعیمیشوندکهگ

عطوفتآنبرخوردارباشند.

کود ازجمله ها اینکودتا د-تایتنیوالعیتاینستکه سازشمستمل وحزبتسگلبدیننه هایازدرونٰرژیم ه

شده)سازماننظامیسیاسیبنامشفاکهمتشکلازاسالمیبوده،بلکهنمشهآندرمسکوطرحریزیوبوسیلهنیروهایتوظیؾ

ب(اعضایباندوطنفروشخلكونمایندگانبرجستهحزباسالمیجنایتکاربود(عملی–ج–)ک۴برجستهترینافراد

گردید.

رژیمیهطؽیانملیشههایلدرتمندشمالعل»بازهمبهادامهبرداشتهایانحرافیسازمانکمونیستهای...،

درنابودیاینرژیمایفانمود.اینطؽیاندرابتداموردحمایتوپشتیبانیتمامیتنظیمهایجهادیمستمردرنجیبنمشعمده

پشاوروتهرانمنجملهحزباسالمیحکمتیارلرارگرفت...ازبکستانکهترکیهازآنحمایتمینمایددروالعدرپشتسر

تنهارشیددوستموازینرشیددوستملرارداردوبصور پشتیبانیمینماید.ازبکستاننه تؼیرمستمیمربانیومسعودرا

طریكربانیومسعودبهانحایمختلؾمددمیرساندبلکهعلیهاخوانیگریافراطیگلبدینوهمچنانعلیهتالشهایوی

۲هجاویدارگانمرکزیحزبکمونیستافؽانستانشمارهشعل«.)برایاحیایشونیسمپشتونتبلیؽاتمداومیرانیزپیشرمیبرد

(.۷۴–۰،صفحه

درهمانبیراههکهدرمرحلهسازمانیخودپیمودهاست تصوریکهحزبکمونیستارایهمیکنداورا

ننیستکهلرارمیدهد.حزبکمونیستطؽیانملیشههاراعاملعمدهنابودیرژیمنجیببحسابمیآورد،وهرگزدرپیآ

برنامهریزیوتعینوظائؾعمالشانرانمشتعیینکنندهسوسیالامپریالیسمشکستخوردهوبعدامپریالیسمروسدررابطهبا

نمی«جنبیدنگوسالهبهدورمیخ»شمالرادرکنماید،کهآیااینبگفتهمردمماوالعا«لدرمند«»طؽیانگر»جملهملیشهاز

ترکیهازآنحمایتمینمایددروالعپشتسرباشد؟اماحزبکم پیشترمیرودومیگوید،ازبکستانکه ونیستازآنهم

بجزمستملخواندنازبکستانازامپریالیسم اینبرداشتحزبکمونیستچهمهفومیمیتواندداشتهباشد دوستملراردارد.

دوستم،تاکیدیهرچهبیشتربرطؽیانگریمستمالنهنیروهایبهروسوداشتنپشتیبانیکشورترکیهوبهحمایتبرخاستناز

نندازبکستانئهنماید.آیاکمونیستهامیتوااصطالحممتدرشمال)مستملازامپریالسیمروس(نمیتواندمفهومیدیگریراارا

هدرللمروامپریالیسمؼربلراردهد.راکشورخارجازللمروامپریالیسمروستلمینمایندواینکشورراباحمایتدولتترکی

درحالیکهحمایكخالقآنراگواهیمیدهد.وامااینکهحزبکمونیستحمایتازبکستانراازدوستمومسعودوربانیدلیل

پیشگیریازاخوانیتافراطیگلبدینواحیایشونیسمپشتونمیداندازمنطكاستواربرخوردارنیستوضعؾاینمنطكرا

رساندکهامروزهمانکشورازبکستاندرجهتحمایتازدوستگلبدینلراردارد.میالعیتهایعینیکامالبهاثباتو

آنبمثابهنیروهایاساسیامپریالیسمروسکهدیگرنهبنامملیشهدوستم«طؽیانگر»درمورددوستموملیشهها

تدارد،یکتشکیلسیاسینظامیروسبودهکهکثیؾترینچهرههایباندبلکهزیرنامجنبشملیاسالمیافؽانستانفعالی

چونکارملخائینفریدمزدکومحمودبریالیو...دررهبریآنلرارداردضرورتبهبحثبیشتر«پرچم»وطنفروش

نیست.

سازمانکمونیستها...ونمایندگانبورژوازیملی:

افؽانستانبهعلتچندملیتیبودنکشوراکثرابهشکلگروپهایسیاسیملتنمایندگانسیاسیبورژوازیملی»

هایخاصیتبارزیافتهاندمثلحزبسوسیالدموکراتیکافؽانستان)افؽانملت(سازمانمجاهدینمستضعفینافؽانستان،گروه

میمستمل،آنبخشیازیننیروکهمتعلكبهتوحیدلیاممستضعفینافؽانستان،اتحادهاوشوراهایلومیومنطمویوجبهاتلو

ملیتهایتحتستمدرکشوراندمواضعشاننسبتبهانمالبمساعدترازبخشیاستکهمتعلكملیتپشتونمیباشد،چه

نمایند می حمل باخود را ملتحاکم درجاتمختلؾشوونیسم به بخشاخیر به نیروهایمتعلك ( سازمان«. مواضع اعالم

(۹۸هاصفحهکمونیست
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سازمانکمونیستها....باتمامآنتالشیکهبهمنظورردیابینمایندگانسیاسیبورژوازیملینموده،نتوانسته

فمطبا بیراههرفتنخودجلوگیریکند.تشخیصنمایندگانسیاسیطبماتاجتماعیومستدلساختنمولعیتآنها استازبه

اتریالیسمتاریخیامکانپذیراستوازینطریكاستکهمیتوانسیاستهاطبماتمختلؾبرخوردطبماتیبرمبنایاصولم

اجتماعیراازهمدیگرتشخیصوتفکیکنمود.سیاستبورژوازیملیبایدحامیونمایندهمنافعالتصادیبورژوازیملی

ندوباآندرتضاداستازطرؾدیگرموردباشد.بورژوازیملیکشورماکهاگرازیکطرؾپرولتاریارااستثمارمیک

ستمواستثمارامپریالیستیوفیودالیلراردارد،لذاسیاستآندرجهتحفظمنافعشانازهمیندوخصیصهبرخورداراست.

فیودالیووفیودالیسیاستضدامپریالیستیوضدبناسیاستبورژوازیملیبهمنظوررهیدنازستمواستثمارامپریالیستی

بودهوباداشتناینمشخصهجایگاهشدرانمالببورژوادموکراتیکنوینبمثابهطبمهضدامپریالیستیوضدفیودالیمشخص

میگردد.

بااتکابهآنچهکهدرموردسیاستبورژوازیملییعنیداشتنمواضعضدامپریالیستیوضدفیودالیتذکررفت،

ملت(کهسازمانکمونیستها....ازآنبحیثنمایندهبورژوازیملیصحبتمیکندازآؼازحزبسوسیالدموکراتیک)افؽان

فعالیتبخصوصبعدازانشعاب)سازمانملت(ازآنهرگزازچنینمواضعسیاسیبرخوردارنبوده.حزبسوسیالدموکرات

یسمعظمتطلبانهطبماتحاکمهملیتپشتونبه)افؽانملت(برخالؾمواضعبورژوازیملیازمنافعکمپرادرویسموشوون

وپرولتارایکمترازخصومتوت.خصومتوکینهتوزیحزبسوسیالدموکراتیکعلیهکمونیسمعلمیاسحمایتبرخاسته

یباحزباسالمییکهدؼیرلابلانکاردرزمنیههمکاریبسیارنزدارائنوشوکینهتوزیاحزابارتجاعیفیودالینیست،ل

گلبدیندلیلیبرداشتنمواضعمشترکفیودالیکمپرداوریوشوونیستیاست.بنابراینلبولحزبسوسیالدموکراتیکرابحیث

نمایندهسیاسیبورژوازیملیبرداشتاستؼیرماتریالیستیوانحرافی.

سازما جبهاتلومیمستمل، منطمویو و شوراهایلومی و ها اتحاد هیچگونهدرمورد بدون ... کمونیستها ن

پرداختبهشناساییمواضعسیاسیاتحادیهها،شوراهاوجبهاتلومیمستمل،آنهارادربستدرجایگاهنمایندگانسیاسی

بورژوازیملیلرارمیدهد.درحالیکهاگرسازمانکمونیستها....ممداریزحمتبخودمیدادودرموردمواضعسیاسیاین

ایدررابطهبهساختارجامعهبرخالؾاسلوبوروشهایانحرافیساماییدرنگمیکردوآنرابهارزیابیمیگرفتنیروه

شایدبهدریافتهایخالؾمواضعامروزیشمیرسید.مابدوناینکهرویبرداشتارائهشدهمکثکنیمکهتاچهحدوالعیت

برداشتهایکهماازآنداریممتذکرمیشویم.اگربهوالعیتهایجامعهراانعکاسداده،رویمواضعسیاسیاینتشکیالت

رگههایمحلیبیشترازسرشتجامعهفیودالیکنیموجودپدیدههایاجتماعیچوناتحادیههایلومی،شوراهاوجخودتوجه

درتمابلباسیاستهایاجراییدولتهایمرکزیلرا رداشتندودرموردحلوفصلکشورناشیمیشود،کهحتیاکثرا

معضالتحمولیوجنائیتصامیماتخادوفیصلههایرادرجهتحلوفصللضایاومعضالتمحلیومنطولیمینمودندو

ودبهپیمانههایسازمانکمونیستها....رامنحیثانعکاسوالعیتلبولنمائیمبایدبهانبدیگراینمسئلهکهمربوطمیشاماج

ورژوازیملیبهپیمانهوسیعاذعانداشتهباشیمیعنیاینکهبورژوازیملیساحهوسیعتریدادوستدرادرجامعهازرشدب

و نمانیدگانسیاسیاشدرچوکاتتشکیالتبهاصطالحاتحادیهها،شوراها وبرمنبایاینفعالیتوسیع باشد. خودساخته

رسیدهباشد،درحالیکهداشتنیکچنینمولعیتیبرایبورژوازیملیضعیؾوجبهاتلومیمستملبهموفمیترهبریتسیاسی

ردممکنومیسرنیست.امپریالیستیوفیودالیسملرارداناتوانکشورماکهزیرضرباتخوردکنندهسرمایه

والعیتهایعینیپاسخالزموامابرداشتسازمانکمونیستها....راجعبهسازمانمجاهدینمستضعفینافؽانستان،

بهردآنکههماناهمآؼوشیاینبهاصطالحنمایندگانبورژوازیملیباحزبوحدتاسالمیایننمایندگانفرتوتفیودالیسمو

امپریالیسمدادهاستالزمنمیبینیمبیشترازیندرموردآنچیزیبگوئیم.

نتضاد:سازمانکمونیستها...دربارهتضادهایوتعی

درحالتوضعیتملی» ووابستگیآنها آنبوده وبورژوازیکمپرادورمولود امپریالیسم زائیده فیودالیسم نیمه

افؽانستانآنچنانشدیدوملموساستکهتصورنمیرودبدونحمایتفعالسوسیالامپریالیستهاوامپریالیستهابتوانندبه

نگفتکهتضادملیباسوسیالامپریالیستوامپریالیستهاتضادعمدهدرجامعهمابودهوحمایتشانادامهدهند،بنامیتوا

اعالممواضعسازمانکمونیستها...صفحه«)مبارزهعلیهفیوالیسموبورژوازیکمپرادوربهمحورانیتضادپیشمیرود

۷۷۲)

رفیكمائوتسهدونگفت:

ادهایبسیاریموجوداندکهیکیازآنهاحتماتضادعمدهاست،موجودیتودرپروسهمرکبتکاملیکپدیدهتض»

رشداینتضادعمدهتعینکنندهموجودیتورشدسائرتضادهااستویابرآنهاتاثیرمیگذارد...درکشورهانیمهمستعمرهمانند

چینرابطهبینتضادعمدهوتضادؼیرعمدهتصویربؽرنجیبدستمیدهد.
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لعیکهامپریالیسمعلیهچنینکشوریبهجنگتجاوزکارانهدستمیزند...تضادبینامپریالیسمواینکشوربهتضادعمدهمو

)منجملهتضادعمدهیعنیتضادبیننظامفیودالیوتودهموجوددرمیانطبماتمختلؾکشوربدلمیشودوتمامتضادهای

رودوجنبهتبعیبخودمیگیرد.میهایعظیممردم(مولتابهردیؾدوم

....ولیدرحالتدیگرتضادهاجایخودراعوضمیکنند،چنانچهامپریالیسمبرایسرکوبکشورهاینیمهمستعمرهبه

برابر در ها کشور این طبماتحاکم فرهنگیدستاندازد، التصادیو سیاسی، تر نرم وسایل با بلکه نشود، جنگمتوسل

سمتسلیممیشوندوسپسجهتسرکوبمشترکتودههایعظیممردمبینآناناتحادبرلرارمیگردد.درچنینحالتیامپریالی

بجنگداخلیبمثاهبشکلمبارزهرومی تودههایعظیممردمبرایمماومتدرممابلاتحادامپریالیسموطبمهفیودالاکثراً

عکشورهاینیمهمستعمرهدرجهتسرکوبتودههایمردمبجایاینکهمستمیماآورد،حاالنکهامپریالیسمبرایکمکبهارتجا

بدینسانتضادهایداخلیبخصوصحدتمییابند.چنینوضعیؼیرمستمیمتوسلمیجویدوییوهاالدامبعملکننداؼلببهش

مائوتسه«)بوده۷۹۶۷دازوجنگدهسالهانمالبارضیبع۷۹۶۷-۷۹۶۰جنگانمالبی۷۹۷۷صفتمشخصهجنگانمالبی

(۳۴۳–۳۴۷دونمنتخبآثارجلداولصفحه

نظراتداهیانهرفیكمائوتسهدونردجهتاثباتبرداشتانحرافیسازمانکمونیستها...کافیدانسته،ولیاضافهمیینماا

مروستجاوزمستمیمامپریالیسموسوسیالکنیمکهنکندسازمانکمونیستها...بعدازرفعتجاوزمستمیمسوسیالامپریالیس

امپریالیسمرادرکشورمادرعالمخوابدیدهباشد،ایکاشدرینموردهمازرفمایپیرومیآموختندآنگونهکهاصطالحنیمه

مستعمرهونیمهفیودلیراآزآنهاآموختهبودند.

ا...اینتضادهاسیاساسیراچنینردهبندیمیکند.وامادرموردتضادهایاساسیجامعهماسازمانکمونیسته

تضادملتافؽانستانباسوسیالامپریالیسموامپریالیسم،تضادتودههایوسیعخلكبانیمهفیودالیسموتضادمیان»

دستهبندیهایامپریالیستیارتجاعی)عمدهتاًبهشکلدودستهبندیمربوطبهامپریالیسمشرقوؼرب(بصورتمرتبطباهم

..«معهافؽانستانراتشکیلمیدهدومتمابالمتداخلتضادهایاصلیجا

(۷۷۲)اعالممواضعسازمانکمونیستها...صفحه

تضادهایکهبصورتمرتبطباهمومتمابالتضادهایاصلیجامعهافؽانستانراتشکیلمیدهندعبارتانداز:

 تضادخلكهایملیتهایمختلؾبانیمهفیودالیسموبورژوازیکمپرادور. -１

 دتمامیملیتهاباسوسیالامپریالیسموامپریالیسم.تضا -２

 تضادمیاندستهبندیهایارتجاعی....مربوطبهسوسیالامپریالیسمووامپریالیستهایؼربی -３

 تضادبینملیتهایتحتستمباشوونیسمملیتحاکمپشتون. -４

 تضادزنانباشوونیسممردساالرانه -５
(۸۳-۸۰انستنانصفحه)مرامنامهحزبکمونیستافؽ

انحرافاتعمیك اشتباهاتو به سازمانیوحزبی( ( برنامه دو درهر هایاساسیجامعه تضاد حزبکمونیستدرمورد

با تضاد اساسی، های تضاد از یکی ولی ، میشود صحبت اساسی تضاد سه از سازمان برنامه در است. تیوریکدچار

نادید بیروکرات کمپرداور بهبورژوازی مربوط ارتجاعی امپریالیستی های بندی دسته میان تضاد آن بجای و شده گرفته ه

امپریالیسمشرقوؼربلراردادهشدهاست.

حزبیازبورژوازیکمپرادورنامگرفتهمی(تذکررفته،باآنکهدربرنامهوامادربرنامهحزبیازپنجتضاداصلی)اساسی

میکجامنحیثیکتضاداساسیوانمودمیکند،کهبهاینترتیبسهتضاداساسیدردوتضاداساسیشودولیآنرابهفیودالیس

ملیتهایتحتستمندیهاینیروهایارتجاعیتضادبینخالصهمیشود،درپهلویآنسهتضاددیگر،تضادبیندستهب

وشوونیسمملتحاکمپشتونوتضادزنانباشوونیسممردساالرانه.

مواضع به حتما ؼیرآن در است، میسر دیالکتیکماتریالیستی اصول گرفتن کار به با تنها اساسی تشخیصتضاد و تعین

رویزیونیستیدرمیؼلطیم.بهاعتمادماتضاداساسیهمانتضادیاستکهازابتدائيپروسهتاتکاملنهائيآنوجودداشتهو

ن،پروسهدیگرگونمیشود.رفیكمائوتسهدونگفت:وباحلآبنیادیعملمیکندمنحیثعمل

تضاداساسیپروسهتکاملیکشییاپدیدهوماهیتپروسهبوسیلهاینتضاداساسیمعینمیشودتازمانیکه»

باپروسهتکاملنیافتهناپدیدنمیگردد.معالوصؾدرهرمرحلهاینپروسهطوالنیتکامل،وضعمعموالمتفاوتاست،زیرا

پدیدهوماهیتپروسهتؽیرنمیکند،تضاداساسیدرهرمرحلهتکاملیاین اینکهخصلتاساسیپروسهتکاملیکشئییا

پروسهطوالنیبهتدریجاشکالحادتریبخودمیگیرد.بهعالوه،ازمیانتضادهایبزرگوکوچکمتعددکهبوسیلهتضاد

مولتیوجزئيحلویاازحدتهاحدتمییابندوبرخیبطوررمیگیرند،بعضییاتحتتاثیرلرااساسیتعینمیشودو
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کاستهمیشود.پارهدیگرتازهپدیدمیآیند.ازینجاستکهمراحلمختلؾپروسهنمایانمیشودوچنانچهانسانبهشان

«شیاوپدیدههارابطورمناسبحلنمایدمراحلمختلؾپروسهتکاملاشیاوپدیدهتوجهنکندنمیتواندتضادهایذاتیا

(۷۴۶)دربارهتضادجدولاولآثارمنتخبصفحه

رفیكمائوتسهدونتمللولمیکنیمکهتضادهایاساسیرادرجامعهنیمهمستعمرهونیمهفیودالیچینچگونهتعینبازهماز

ومشخصنمودهاست:

باازبینرفتنپوست،موخود»پرولتریتبدیلکنند.چارهدیگرینیستروشنفکرانبایدخودرابهروشنفکران»

میچسپاندندیعنیبرایامرارمعاشبهآنها«پوست»یعنیروشنفکرانخودرابهپنج«مو»درگذشته«رابهچهبچسپاند؟

سرمایهداریبیروکراتسومینپوست.وابستهبودند.ملکیتامپریالیستیاولینپوستبود،ملیکتفیودالیدومینبودوملکیت

مگرهدؾانمالبدموکراتیکسرنگونساختنسهکوهبزرگامپریالیسم،فیودالیسموسرمایهداریبیروکراتنبود؟....

(۷۸۲صفحه)منتخبآثارجلدپنجم

رفیكگنزالوگفت:

مابهاتکابهمائویسمتوانستیمدرککاملترازاوضاعکشوربدستآوریم.بهنظرماپیرویکجامعهنیمهفیودالی»

ونیمهمستعمرهاست،کهدرآنسرمایهداریبیروکراترشدیافتهاست.بنابرین،انمالبیکانمالبدموکراتیکمیباشد.به

م نیمهنظر بیروکراتو داری سرمایه یانکی، امپریالیسم ً عمدتا امپریالیسم، اندازد: بر را کوه سه انمالبدموکراتیکباید ا

«فیودالیسم...

(.۲۲صفحه۷۸مصاحبهباصدرگنزالو،جهانیبرایفتحشمار۷۹۸۸«الدیارو»)ازروزنامه

وردتضادهایاساسیؼیردیالکتیکیوخالؾوالعیتعینیجامعهمااندرمتسیحزبکمونیستافؽانبنابرینبرداشتها

بوده.تضادبیندستهبندیهایارتجاعی،تضادبینشوونیسمطبماتحاکمهملیتپشتونوملیتهایتحتستموتضادبین

ادهایاستکهبوسیلهتضادزنانوشوونیسممردساالرانه،تضادهایاساسینبودهوبهگفتهرفیكمائوتسهدونازجملهتض

هاحدتمییابندوبرخیبطورمولتوجزئيحلویاازحدتیاساسیتعینمیشودویاتحتتاثیرآنلرارمیگرند،بعض

شانکاستهمیشودپارهدیگرتازهپدیدمیآیند.

حدایننوشتهبسندهمیدانیمودرآیندهسیاسیوبرداشتهایحزبکمونیستافؽانستاندر–رویمواضعایدیولوژیکثمابح

خواهیمکرد.گستردهتروهمجانبهآنرادنبالبهنحو

 محفل  جوانان مترقی:

سلب»سیاسیسامابااعالم–ا(درممابلمواضعانحرافیایدیولوژیک–ل–ینمحفلبااتخاذمواضعاصولیمبتنیبه)ما

بهآنتشکیالتلطعرابطهنموده«۷۳۲۶برجلوس۶۲-۷۲اعتمادنامهماازکمیتهمرکزیسامامنتخبکنفرانسسرتاسری

سیاسیوتشکیالتیخودادامهدادهاست.–وزیرناممحفلجوانانمترلیبهفعالیتایدیولوژیک

وظایؾاساسیانمالبمواضعاصولیاتخاذنماید.اینا(توانستهاستدرمورد–ل–محفلجوانانمترلیبااتکاهبه)م

سیاسیجنبشکمونیستیکشورلابللدر–درپیشبردواستحکامخطایدیولوژیک«محفلجوانانمترلی»حرکتنوینرففای

ونیستیکشوررابهمنظورایجادحزبکمونیستدرراسوظائؾخویشلرارداداست.سازمانپیکار....کهوحدتجنبشکم

بادمارکسیسم ارائهمواضعاصولیونوینیرفمایمحفلجوانانمترلیدراسنادمنتشره)زنده ًبا اندیشه–لنینیسم-استبنا

ایطوالنی(،سازمانوظیفهخوددانستهکهمائوتسهدون،مرگبررویزیونیسم)ومرگبردولتائتالفی،زندهبادجنگتوده

سیاسیوتشکیالتیبامحفلجوانانمترلیآؼازوپروسهوحدتراپیشبرند،کهاین-بحثرابهمنظوروحدتایدیولوژیک

دستآورددرکنفرانسسرتاسریسازمانبهارزیابیگرفتهشدودرجهتتسریعپروسهوحدتتاکیدبعملآمد.

 اه آزادی مردم: مبارزین ر

ازجناح گردیدولیازآنجائیکهبرشساما اینبخشازجنبشکمونیستینخستدرتشکیلساما،جناحانمالبیازساماجدا

سیاسی)–ا(صورتنگرفتهبود،بهعالوهانحرافاتدرخطایدیولوژیک–ل–انمالبیبرشلاطعوانمالبیبرمبنای)م

ؾاندیشهمائوتسهدون(،عاملینتسلیمطلبیرانیزباخودحملمیکرد.تمایالتوافکارمخال

ا(بابرشانمالبیایدیولوژیک–ل–سیاسیوتشکیالتیدرساماجناحانمالبیموجبگردیدکهپیروان)م-جدلایدیولوژیک

اممبارزینراهآزادیمردمبهبعدازاتخاذسیاسیوتشکیالتیازپیکرساما،جناحانمالبیطیاعالمیه)(جداوزیرن–

سیاسیرادرجهتوحدتجنبشکمونیستیکشوربامحفلجوانانمترلیآؼازوادامهداده،-مواضعاصولیبحثایدیولوژیک
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 ایدیولوژیک جدل و بحث بحث–این پیکار سازمان که داده ادامه و آؼاز مترلی جوانان محفل با زمانی در را سیاسی

سیاسیبهمنظوروحدتجنبشکمونیستیکشوربامحفلجوانانمترلیبهپیشمیبرد.ادامهبحثبینسازمان–دیولوژیکای

جوانانمترلیومبارزین....افلسیاسیبینمح-پیکار...ومحفلجوانان...ازیکطرؾوبحثرویمسایلایدیولوژیک

پروسهوحدتبینسازمانپیکار.....ودوجناجمتذکرهبوجودآمد.کهبعدازجانبدیگرزمینهمساعدیدرجهتبحثروی

ازارزیابیدرکنفرانستاکیدبرآنشدکهدرجهتتوحیدوتسریعپروسهوحدتتوجهجدیصورتگیرد.

 جنبش جهانی کمونیستی: 

ه،علمالتصادوسوسیالیسمبوجودآمدهاست.آموزشمارکسبمثابهادامهمستمیموبالواسطهآموزشبزرگتریننمایندگانفلسف

مارکسوانگلسبالاطعیتازماتریالیسمفلسفیدفاعوآنراهرچهبیشترتکاملداد.درمیانتمامدستآوردهایاو،مهمترین

کاملتریترولبهتکاملمیباشد.مارکسضمناینکهماتریالیسمفلسفیراعمستآورددیالکتیکیعنیآموزشمربوطد

تاریخیمارکسبزرگترینپیروزیبینش ساختمعرفتآنربهطبیعتبرمعرفتجامعهبشریبسطوتعمیمداد.ماتریالیسم

علمیگردید.مارکسبهتحلیلعمیكوهمهجانبهازجامعهبورژوازیوتکاملتیوریارزشباکشؾارزشاضافیدست

 ارزشاضافیبنیان آموزشمربوطبه داشتتوانستبرخالؾتمامیافت. نبوغکه مارکسبا مارکساست. تیوریالتصاد

علتاساسیآنمالکیتخصوصیبود،درروبنایجامعهرا،کهسوسیالیستهایتخیلی)کهعواملنابرابریهایاجتماعی

جستجومینمودند(سوسیالیسمراازتخیلبهعلمتکاملدادهازمطالعهتاریخجوامعبشریبهایننتیجهرسید،کهاینتاریخ

بیانگرمبارزهطبالتیبود،آموزشمبارزهطبماتیدستآوردخیلیمهماوبهحسابمیآید.

یگانهجهانبینیعلمیوانمالبیاستکهبهتمامسواالتیکهازطرؾفکرپیشروبشرلبالمطرحگردیدهبودهجوابمارکسیسم

بنام پرولتاریایجهانی تشکیالتی و ایدیولوژیکسیاسی سند اولین داد. نشان را تکامل پیشرفتو راه و نموده ارائه مثبت

ردد.اینسندبزرگوتاریخیکهاعتبارخوشراتاهماکنونحفظکردهبااعالممیگ۷۸۰۸مانیفستحزبکمونیستدرسال

اینجمالتپرمحتواآؼازمییابد:

تاریخکلیهجوامعکهتااکنونوجودداشته،تاریخمبارزهطبماتیاست.مردآزادوبنده،پاتریسنوپلیپین،مالکو»

یکدیگردرتضاددایمیبودهوبهمبارزهبالانمطاع،گاهنهانوگاهسرؾ،استادکاروشاگرد.خالصهستمگروستمکشبا

«.آشکار،مبارزهکههرباربابهتحولانمالبیسراسرجامعهویابهفنایمشترکطبماتمتخاصمختممیگردیددستزدهاند

اینسندباجمالتماهیانهزیرینخاتمهمییابد:

ازطریكکمونیستهاعاردارندکهمماصد» آنها اعالممیکنند. آشکارا پنهانسازند،آنها ونظریاتخویشرا

واژگونساختنهمهنظاماجتماعیموجودازراهجبر،وصولبههدؾشانمیسراست.بگذارطبماتحاکمهدرممابلانمالب

 «.یجهانیرابدستخواهندآوردندکمونیستیبخودبلرزند.پروترهادرینمیانچیزیجززنجیزخودراازدستنمیدهدول

مارکسیسمکهعلمانمالبومبارزهطبماتیاستجهشوارتکامالمییابد،شعارپرولتاریایسراسرجهانمتحدشویدباباایجاد

ولینتحمكمییابد.لیامکمونارهاوبزیرکشیدنبورژوازیفرانسهازسریرلدرتکهاینا۷۸۲۰انترناسیونالاولدرسال

اثبات به را حمانیتمارکسیسم داده، بهحاکمیتخویشادامه وبیشترازدوماه بود دیکتاتوریپرولتاریا ایجاد تجربهدرراه

میرساند.رشدجنبشپرولتریدرشکورهایپیشرفتهبورژوازیاروپا،ایجادانترناسیونالدومتحترهبریداهیانهانگلسرفیك

شرائطجدید مارکس، انمالباتهمرزم و امپریالیسم آؼازعصر ها، اسالو به اروپا ییعنیانتمالمرکزانمالباتپرولتریاز

پرولتریتحلیلیسترگلنینازامپریالیسم،آؼازمبارزهبلشویکیبهمنظورتدارکافزارنوینرهبریکنندهانمالباتپرولتری

انتر علیه مبارزه احزابکمونیستیبلشویکیدر ایجاد امپریالیستویعنی سوسیال درراسکاوتسکیمرتد) دوم ناسیونالیسم

سوسیالشوونیست(کهدیگربهخادمامپریالسیمتبدیلگردیدهبود.اینهمه،آندستآوردهایبودهاندکهمارکسیسمراتکامل

شوراهاایجادانترناسیونالسوم،بخشید.جنگجهانیاوالوپیروزیانمالبکبیراکتوبر،استمراردیکتاتوریپرولتاریادرکشور

لنینیسمارتماءدادوانمالباتپرولتریوجنبشهایآزادیبخشرا–مارکسیسمرابهمرحلهعالیتریارتکاملیعنیمارکسیسم

بمثابهدومولفهستراتیژيانمالباتجهانیپرولتاریاییارائهنمود.

آؼازگردیدهبودباهمه۷۹۴۳مبارزهباانترناسیونالدوازسالکهدر۷۹۷۲ایجادانترناسیونالیسمسومدرسال

رهبرینمود.استمرارواستحکامدیکتاتوریپرولتاریادرکشورشوراهاتحت۷۹۰۳کمبودهایشپرولتاریاییجهانیراتاسال

یستهاوسایردشمنانسوسیالیسملنینیستبزرگرفیكاستالینباتمامآنیاوهگوییهایخائنانهتروتسک–زعامتمارکسیست

ودیکتاتوریپرولتاریاجوابدندانشکندادهوتمامدسایسآنانراافشاءونمشبرآنساخت.

آنکهدرپروسهساختمانسوسیالدراتحادجماهیرشورویسوسیالیستی-استالیناینمارکسیست لنینیستکبیربا

ائوتسهدونبصورتبسیارعالمانبهارزیابیگرفتهشده،خدماتبزرگیبهسوسیالیسممرتکباشتباهاتیگردیدهکهازطرؾم

ودیکتاتوریپرولتاریاانجامدادهاست.
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این ها ولرارگرفتنمسولیترهبریجنبشجهانیکمونیستیودفاعازکشورشورا انحاللانترناسیونالسوم با

یدرممبالتجاوزاتخاینانهوؼارتگرانهفاشیسمهتلریبدوشرفیكاستالینمسولیتیمنطمهآزادشدهسوسیالیستیانمالبجهان

و پیروزیبرفاشیسم سرحد بخوبیتا درایتانمالبیاینرسالترا هوشمندیکمونیستیو رفیكاستالینبا بسبزرگ. بود

انترناسیونالیستیوکمکدرراهنجاتکشورهایآنبهپیشبردومنجربهدستآوردهایگردیدکههماناانجاموظائؾشکست

اروپایشرلیازتجاوزفاشیسموبوجودآمدندولتهایدموکراسیتودهایتحدرهبریاحزابپرولتریوایجاداردوگاه

اشتباهاتوکمبودهایکهجاا آننیستکه هایایندورانبهمهفوم بهدستآورد اتکاءما البته آنسوسیالیستیمیباشد. به

برخوردنمودهنادیدهانگاشته،بلکهمعتمدایمکهدرینموردتحمیكوارزیابیدلیكتریصورتگیرد.

جنبش برای بود ناپذیری جبران بلکضائیعه شوراها کشور برای بزرگی ضائیعه تنها نه استالین رفیك مرگ

آریدرگذشترفیكاستالیناینما لنینیستبزرگزمینهمساعدیبرایؼصب–رکسیستکمونیستیوپرولتاریایجهانی،

لدرتدولتیازطرؾریزیونیستهایخروشفیوسرنگونیدیکتاتوریپرولتاریادرکشورسوسیالیستیشوراهابوجودآورد.

دیکتاتوری یککودتا، طی سوسیالیسم و پرولتاریا خورده سوگند دشمنان این خروشفی ها رویزیونیست خاین دسته و دار

پرولتاریاراسرنگونوبرجایآندیکتاتوریبورژوازیبیروکراتیکرانشاند.باؼصبلدرتسیاسیوسرنگونیدیکتاتوری

پرولتاریادراتحادشوروییازطرؾباندرویزیونیستخروشفی،وظیفهومسولیتدفاعوحراستازسوسیالیسم،دیکتاتوری

وجنبشجهانیکمونیستیبدوشک شوربزرگسوسیالیستیچینوحزبکمونیستآنبرهبریرفیكمائوتسهدونپرولتاریا

لنینیستکهانمالبدموکراتیکطرازنوینرابهپیروزیرسانیدهبود-لرارمیگیرد.رفیكمائوتسهدونمنحیثیکمارکسیست

نیسممعاصررابالاطعیتادامهپوانمالبسوسیالیستیدرکشوربزرگچینرارهبریمینمود،مبارزهبزرگعلیهرویزیو

داد.

لنینیسمتوانستماهیترویزیونیستیوضد-رفیكمائوتسهدونبااتکاءبهآموزههایازگنجینهبزرگمارکسیسم

لنینیسمراازلوصوگندیدگیرویزیونیستیخروشفیپاکیزهوآنراهرچهبیشتر–انمالبیباندخروشؾراافشاءومارکسیسم

است،رشد ترینلدم ایندستآوردحزبکمونیستچینبرهبریرفیكمائوتسهدوننخستینومستحکم بخشید. واستحکام

درجهتبرپاداشتنانترناسیونالنوینپرولتریبعدازانحاللانترناسیونالسوم.

یالیسمدرکشورشوراهاورفیكمائوتسهدوندرمبارزهبارویزیونیسمخروشفیوبرخوردنمادانهباساختمانسوس

درسگیریازآنتوانستدستآوردهایبسبزرگوعظیمیوراهبیرونرفتراازموانعکهدرسرراهسوسیالیسمدر

کشورشورابوجودآمدهبودارایهداد.رفیكمائوتسهدونبابرخوردانتمادیباسوسیالیسمدرکشورشوراهاورهبریرفیك

ادکهوجودعینیطبماتوتضادهایطبماتیوانتاگونیسموادامهمبارزهطبماتیتحتدیکتاتوریپرولتاریادراستالیننشاند

یعنی انعکاسیاستازموجودیتطبماتدرجامعه درونحزبیخود مبارزه داد.که ادامه کمونیسم تا سوسیالیسم دوره تمام

باشد.مبارزهبیندوخط،خطپرولتریوخطبورژوازیمی

بزرگترینمیراثیکهمائوتسهدونرهبربزرگپرولتاریایجهاازخودبجاگذاشتانمالبکبیرفرهنگیپرولتاریایی

آوردبزرگیاستکهسوسیالیسمودیکتاتوریپرولتاریارابرایکدههکاملدرشکورمیباشد.انمالبفرهنگیآندست

گرهایرهروانراهسرمایهداریرادردرونحزبباتوپبستند،خدماتعظیموبزرگچینتداومبخشیدوبلندترینسن

دستآورهایبزرگرفیكمائوتسهدونکهازتامینرهبرشاشدرحزبکمونیستدرمرحلهانمالببورژوادموکراتیک

لنینیسمرادرهرسه-.مارکسیسمطرازنوینآؼازمییابدوباپیروزیانمالبفرهنگیبهبلندتریننمطهاوجخویشمیرسد

اندیشهمائوتسهدونتکاملدادکهامروزبدونلبولمرحلهتکاملیاندیشه–لنینیسم–جزبهمرحلهعالیآنیعنیمارکسیسم

-یسملنین-لنینیسمصحبتبمیانآورد،وفمطبااعتمادبهاینمرحلهتکاملیمارکسیسم–مائوتسهدوننمیتوانازمارکسیسم

اندیسشهمائوتسهدوناستمیتوانبخدماتعظیمرفیمائوتسهدوندرراهایجادانترناسیونالنوینپرولتریپیبرد.

گفتیمکهانمالبیفرهنگیدهسالکاملسوسیالیسمودیکتاتوریپرولتاریارادرکشوربزرگچینازیورشخائنانه

كمائوتسهدونسنگرهایحزبیودولتیازطرؾراهروانراهبورژوازیباندرویزیونیسمنجاتدادولیبعدازمرگرفی

جنایتکاردنسیاوپنکتصرؾوبایککودتایخاینانهدیکتاتوریپرولتاریاراواژگونوبجایاندیکتاتوریبورژوازیرا

اعمالنمود.

ا(زدکه–ل–وسیعپیرواناصیل)مدنسیاوپنکودارودستهخائنآنازطریكاینکودتابهتصفیهوسرکوب

لنینیستمائوتسهدوناندیشه،چیانچنوچانچونچیاو)کهدربدترینشرایطتا–درراساینتصفیهبزرگترینمارکسیست

رؾآخرینلحظاتزندگیبهمبارزهآشتیناپذیرعلیهرویزیونیسمادامهدادند(لرارداشتند.کسبلدرتدولتیوحزبیازط

دارودستهرویزیونیستیدنسیاوپنگخاینوارائهتیوریرویزیونیستیسهجهانیکباردیگرجنبشجهانیکمونیستیرا

سیاسیمواجه،وانمالباتپرولتریوجنبشهایآزادیبخشکشورهایسوسیالیستیچین،این–بحرانعمیكایدیولوژیک

ریاراازدستداد.ارتداددگمارویزیونیستیانورخوجهواتخاذمواضعدشمنانهدرآخریندژسوسیالیستیودیکتاتوریپرولتا

 مارکسیسم تکاملی مرحله این دون، مائوتسه اندیشه جنبشجهانی–ممابل های پرابلم و مشکالت پیشبر از بیش لنینیسم

ا(ازلوثرویزیونیسمدر–ل–دن)مکمونیستیوجنبشهایآزادیبخشافزودکهبیرونرفتازینبحرانوپاکیزهنمو
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–سیاوپنگیددگمارویزیونیسمخوجهای،وظیفهبسسترگیبودکهبردوشاحزاب،سازمانها،گروههاوافرادمعتمدبه)م

ا(ردسراسرجهانلرارگرفت.–ل

 جنبش انقالبی انترناسیونالیستی : 

انهدارودستهدنسیاوپنگبهمنظورؼصبمماماتحزبودولتی،برانداختنبعدازمرگرفیكمائوتسهدونویورشخائن

دیکتاتوریپرولتاریا،تصفیهجنایتکارانهوزندانیکردنپیروانصدیكراهمائوتسهدون،ارتدادانورخوجهوحمالتخصمانهو

سیاسیوتشکیالتیمواجهگردید.از–ا(جنبشجهانیکمونیستیرابحرانعمیكایدیولوژیک–ل–کینهتوازانهعلیه)م

طرؾتمامدشمنانسوگندخوردهپرولتاریاوسوسیالیسمعلمیازدارودستهکثیؾرویزیونیستهایخروشفیگرفتهپیروان

موردتیوریمنحطسهجهانیودگمارویزیونیسمخوجهایوسائرعمالبورژوازی ها وتروتیسکست چونسنتریستها

حمالتخائنانهلرارگرفتهبود.جاامبارزهگستردهوهمهجانبهراعلیههمهایندشمنانآشتیناپذیرپرولتاریابهپیشبردهو

رابرافراشتهنگاهداشتهاست.۹ا–ل–پرچم)م

ا(مبارزهحزب–ل–خصوصاتکابهمرحلهتکاملی)مجاابابهرهیرازتجاربگذشتهجنبشجهانیکمونیستیب

در طبماتیتحتدیکتاتوریپرولتاریا مبارزه تدام خروشفی، رویزیونیسم دونعلیه زعامترفیكمائوتسه با کمونیستچین

تاحزابسازمانجامعهسوسیالیستیوبراهانداختنانمالبفرهنگیپرولتاریاییدرکشورسوسیالیستیچین،توانستاولیننشس

دردومینکنفرانسجاا،مواضع۷۹۸۰تدارکنماید.متعالبادرسال۷۹۸۴ا(رادرسال–ل–هاوگروهایکمونیستی)م

سیاسیخویشرااعالممینماید.-ایدیولوژیک

نلدمیبوددرجهتکنفرانسدومکهمنجربهاعالممواضعجنبشانمالبیانترناسیونالیستیگردید.نخستینومهمتری

ا(جاادرموردمسایلاساسیو–ل–سیاسی)م–ایجادتشکیلانترناسیونالیستینوینپرولتریبرمبنایخطایدیولوژیک

 م های) گروه و سازمانها احزاب، المللی مصوبدومینکنفرانسبین بیانیه جنبشجهانیکمونیستیدر ا(–ل–مبرم

سیاسیآنخدماتارزنده-مودهکهدررشدوتکاملجنبشجهانیکمونیستیواستحکامخطایدیولوژیکمواضعاصولیاتخاذن

نمودهاست.

دستآوردبزرگپراتیکمبارزاتی)جاا(دردفاعازجانرفیكگنزالو،رهبرحزبکمونیستپیروازجملهدست

دروالعیتدفاعازانمالبخلكپیروودفاعازدستآوردانمالبیآورهائیستارزشمندولابللدر.دفاعازجانرفیكگنزالو

پرولتاریایجهانیاست.

شکوهمندی و عظمت دیگر یکبار گنزالو رفیك جان از دردفاع جاا( ( جانبه همه و گسترده امان بی مبارزه

 –مارکسیسم دارو–لنینیسم تنها نه که نمایشگذاشت، به دونرا مائوتسه واندیشه امپریالیسم بلکه خاینفوجیموری، دسته

ارتجاعبینالمللیرانیزبهوحشتمرگباریمواجهساخت.سازمانپیکار...ازاینمبارزهبزرگووانمالبی)جاا(دردفاع

ازجانرفیكگنزالواعالمپشتیبانیوخودرادرینکارزارسهیممیداند.

جنبشجهانیکمونیستیپشتیبانیهمهجانبهخویشراارجاادررسیدنبهآرمانسازمانپیکار....بمثابهجزئیاز

خودرامحك بزرگپرولتاریایجهانی)ایجادانترناسیونالنوینپرولتری(یکباردیگراعالممینماید.سازمانپیکار...

میزآنرابهانتمادرفیمانهبهارزیابیگرفتهوکمبودمیداندکهاعالنپشتیبانیهمهجانبهازجاا،مواضعونممطهنظراتاشتباهآ

هایآنرانشانینماید،وبهنظرماانتمادوانتمادازخودیگانهاسلوبانمالبیاستکهماراازاشتباهاتمصوننگاهداشتهو

میباشد.موجبرشدوتکاملجنبشکمونیستیدرممیاسجهانیکهوظائؾبسبزرگبهعهدهآنلرارگرفته

 و اما نقطه نظرات اشتباه آمیز و کمبودات: 

درموردچگونگیایجادتشکیالتانترناسیونالیستیپرولترینمطهنظرجااچنینبیانگردیدهاست:

ل(درممابلهبارویزیونیستهانمودهولیاشکالو–اگربهحزبکمونیستچینتوجهزیادیبهتکاملاحزاب)م»

راههایالزمبرایتکاملوحدتبینالمللیکمونیسترانیافتند.علیالرؼمخدماتشاندرراهوحدتسیاسیوایدیولوژیک،

هجاامصوببیانی۷۳-۷۶صفحات«.)اینمسئلهدرکوششبرابوجودآوردنوحدتتشکیالتیدرممیاسجهانیمنعکسنشد

دومینکنفرانس(

کمونیستهابایددرلضاوتواصدارحکمازهرگونهابهاموناروشنیتحدامکانمبریمیباشد.چهلضاوت

–ابهامآمیززمینهرادرجهتبرداشتهایانحرافیبازمیگذارد.مامواضعجااراتاآنجائیکهمربوطبهخطایدیولوژیک

نوینمیشودتائیدمینمائیموآنراوالعبینانهکهلاطعیتومصممبودنجاارادررابطهباارزیابیپدیدهسیاسیانترناسیونال

هایباینمیدارد،مییابیمولینمطهنظراتشدرموردپایهمادییعنیتشکیالتانترناسیونالنوینپرولتریابهامآمیزناروشن

م:وؼیردلیكاستکهآنراچنینمیخوانی
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ولیاشکالوراههایالزمبرایتکاملوحدتبینالمللیکمونیستهارانیافتند؟اینمسئلهدرکوششبرای»....

«بوجودآوردوحدتتشکیالتیدرممیاسجهانیمنعکسنشد؟

رابهارزیابیجااکهمیبایستبابرخورددیالکتیکماتریالیستیمعضلهایایجادتشکیالتانترناسیونالپرولتری

میگرفتوعواملبازدارندهرانشانیمیکرد،بابکاربردنجمالتوکلماتمبهماکتفامینمایدوموضوعرادرهمانشکل

مبهمآنرهامیکند.تولعماازجاااینستکهدرمولعارزیابیوعواملبازدارندهرامشخصوبرمیشمرد،تصریحمینمود

ورفیكمائوتسهدونبنابرچهعواملینتوانستنداشکالوراههایالزمبرایتکاملوحدتبینالمللیکهحزبکمونیستچین

کمونیستهارابیابد.گفتیمکهاتخاذمواضعمبهمازطرؾ)جاا(موجبمیگرددکهزمینهرادرجهتبرداشتهاینادرستبا

دروجودحزبکمونیستکشورماافؽانستانوعضو)جاا(متذکرمیبگذاردکهمانمونهاینگونهبرداشتهایانحرافیرا

شویم:

باانحاللکمینترنزمینهازهمپاشیجنبشمتحدپرولتاریاییفراهممیگردد.متاسفانهبعدازافشایماهیتجنایت»

کهعلیهرویزیونیسمخروشؾوکارانهورویزیونیستیخروشؾوشرکا،بازاینکمبودبهلوتخودبالیمیماندواحزابی

دنبالهروانانموضعدارندمثلحزبکمونیستچینوحزبکارآلبانینمیتواندبهاینکمبودجداًتوجهودرراهرفعآن

(تاکیدازماست.۳۷اعالممواضعصفحه«.)مبارزهنمایند

 پذیرشرسمیدونمایندهپرولتاریاازکشوربهعضویت)جاا(: -

دونمایندهپرولتاریاازیککشوربهعضویترسمی)جاا(یکیازآنتصامیماستکهبدونهیچپذیرش

ا(بمامیآموزاندکهطبمهپرولتاراییکطبمه–ل–تردیدیزمینهبرداشتنادرستراسببمیشود.)م

سیاسیوتشکیالتی،یعنییکحزبواحدپرولتری–واحدبودهوفمطمیتواندیکنمایندهایدیولوژیک

 ایدیولوژیک واحد نمایندگی عضویت پذیریش باید ً الزاما جاا( ( که باشد تشکیالتی–داشته و سیاسی

پرولتاریاییککشوردر)جاا(رارعایتمینمود.

تامینوحدتویگانگیتشکیالتیجنبشمااعتمادداریمکه)جاا(درجهتحلپرابلمهایجنبشجهانیکمونیستی،بخصوص

کمونیستیدریککشورراهحلهایبهتریرامیتوانستدریافتنمایدتاازیکطرؾموثریتدروحدتویکپارچهشدن

سیاسیوتشکیالتیجنبشراتامیننمایند،داشتهباشد-جنبشکمونیستیدرکشورهایکهتاهنوزنتوانستهاندوحدتایدیولوژیک

ازجانبیهمجلویبرسمیتشناختنبیشرتزایمنمایندهطبمهپرولتاریاییککشورگرفتهمیشد.زمینهبرداشتنادرستو

بهاصطالحرسمیتدادندونمایندهازیککشورویکطبمهواحدپرولتاریاازبینمیرفت.

)جاا(وضرورتآنبهسنگرمبارزهتیوریکسیاسی:-

کهحیثیت داشتنیکارگاننشراتیمرکزیتیوریک)جاا( دارد، نوینپرولتریرا اساسیانتراناسیونالیسم هسته

سیاسیوتشکیالتینهتنها)–سیاسیمنحیثمبلػ،مروجوسازماندهضرورتمبرمیاستدرجهتاستحکامایدیولوژیک

آننمش وتکاملمجموعجنبشکمونیستیجهانیواستحکام بلکهدررشد ولیتاجاا( دهد. انجام میتواند بسبزرگیرا

مجلهجهانی«جهانیبرایفتح»آنجائیکهاطالعداریمخبریازموجودیتیکچنینارگانیدرمیاننیستوامادرموردمجله

استکهبرایفتحبطورعاموالعاخدماتارزندهرادرموردمسایلتیوریکسیاسیانجامدادهودستآوردهایخوبیداشته

ماازفعالیت)جاا(درینزمینهلدردانیمینمائیمولیاینمجلهدرسرلوحهخودمولعیتخودراچنینبیانمیدارد:

کهبسیاریازاحزابو۷۹۸۰مارچ۷۶جهانیبرایفتحازتشکیلجنبشانمالبیانترناسیونالیستیاعالمشدهدر»

جاانبودهوصفحاتشارگانرسمیهمآورده،الهامگرفتهاست.جهانیبرایفتح)ل(راازسراسرجهانگرد–گروههای)م

دراینسویسنگرهستند،بازخواهدبود()تاکیدازماست(امپریالیسموارتجاعبرایتمامکسانیکهدرنبردعلیه

ضدامپریالیستیوارتجاعمیکابااتخاذاینمولعیت،مجلهجهانیبرایفتحبیشترممثلایجادجبههواحدسیاسی

سیاسیتشکیالتیجنبشکمونیستیجهانی–باشد،تایکارگانتیوریکسیاسیکهدرخدمتوحدتواستحکامایدیولوژیک

لرارداشتهباشد.

هرگزمسئولیترهبریکننده)جاا(رابرآنمنتفینمیسازد.)جاا(مکلؾ«جهانیبرایفتح»البتهاینمولعیت

تاینمجلهراازنظرتیوریکرهبرینمودهوجلوافکارونظراتمشمئزکنندهراگرفتهوعلیهآنمبارزهنماید.ولیاس

بهنشرسپردهشدهکهنهتنهامولعیت«جهانیبرایفتح»بعضاًمسایلانحرافیبدونبرخوردنمادانهازطرؾ)جاا(درمجله

مسایلبهسوالمیکشد،بلکمیتواندتاثیراتمنفیرادرجنبشکمونیستیجهانیبهجاومسئولیت)جاا(رادرلبالاین

گذارد،کهمانمونهازآنرادرینجامتذکرمیشویم:

مضافاًبرمبنایاهمیتتاریخیمللتحتستمودورنمایآتیآنهاوهمچنینمناسباتالتصادیوسیاسیمنتجاز»

رامطرحنمود.اینبهضرورتتکویناستراتیژی«کهصدرمائوتیوی)سهجهاندرحالشکلگیریاندتالشامپریالیسمبود
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وتکتیکهایانمالبجهانیاشارهدارند.متاسفانهدرموردنوشتههاوبیاناتصدرمائودرینرابطهبااینمسایلمهمخیلی

چیزیللیلیکهاطالعداریمازدورنمایعظمیکهویمدید،نشاندادند.کماطالعداریمویاتمریبااطالعینداریم،اماهمان

جهانیبریا«.)ایناصوفلرهنمایعمدههستندکهبایدبرایدرکیکهازانمالبجهانیپرولتاریاییوخدمتبدان،دنبالکنیم

(۷۳۲۷سال۷۲صفحه۷۷فتح،شماره

کهماهیترویزیونیستیوضدانمالبیآنکامالبهاثباترسیده(درمجلهجهانیمجازبودنبهنشرسپردنتیوریسهجهان)

برایفتحوعدمبرخوردانتمادیبهآنازطرؾ)جاا(کهدرمخالفتکاملبامواضعاتخاذشدهدربیانیه)جاا(علیهاینتیوری

مونیستپیرورانیزدررابطهبهتیوریرویزیونیستیمنحطرویزیونیستیلراردارد،نهتنها)جاا(رابلکهمواضعفعلیحزبک

موردسواللرارمیدهد،کهآیاحزبکمونیستپیروبااینموضعاشبرخوردانتمادیکردهوازانبرشاصولینمودهاست

ویاخیر؟

هبهناحكو)جاا(کهدرموردتیوریسهجهانمواضعمشخصولاطعداردالزمبوددرموردنشراینتیوریک

میکرد،در بدونهیچمدرکیبهرفیكمائوتسهدوننسبتدادهشدهاستبرخوردانتمادیمینمودومسئولیتخویشباادا

حالیکهچنیننکردهاست.

راندیشهمائوتسهدونراتاکنفرانسسومدسامب–لنینیسم-جنبشانمالبیانترناسیونالیستیازبدوایجادآن،مارکسیسم

ل–آیدکهبعدازینبهعوض)مسالدرتماماسنادمنتشرهخودبکاربردهاست.ولیدرکنفرانسسوم)جاا(فیصلهبهعملمی

مائوئیسمگفتهشود،فیصلهبجامیباشد.وامااینکهاعتراؾازدرکنالصازاندیشهمائوتسه–لنینیسم–ا(،مارکسیسم–

ازدارندهبهحسابمیآورد،مااز)جاا(درینزمینهتماضامینمائیمتادرمورددرکنالصشاندونمینمایدوآنراعاملب

 ازاندیشهمائوتسهدونتوضیحالزمبهمنظورروشنساختنموضوعارائهنماید.
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 انقالب کشور و وظائف ما در قبال آن  

لبلازینکهدرزمینهانمالبکشوروظائؾمادرنگنمائیم،الزماستدرکخودراازاوضاعجهانیبرمبنایوالعیتهای 

عینیآناستوارنمائیم،چهازیکطرؾانمالکشورماالزاماًجزءازانمالبپرولتریجهانیبودهوازطرؾهمکشورما

بدوندرکالزمازاوضاعجهانینمیتوانماهیتانمالبحلمهاستاززنجیرسیستماسارتبار امپریالیستیجهانی،بناًء

کشورمانراوظائؾخویشدرلبالآنطوریکهالزماستتعیننمود.

جهانیکهدرآنبسرمیبریمجهانیاستکهبهزنجیراسارتامپریالیسموسرمایهانحصاریکشیدهوباپیروزی

رشدجنبشهایآزادیبخشدواردوگاانمالوضدانمالبتمسیمگردیدهاست.انمالباتپرولتریدرکشورهایانمالباکتوبرو

امپریالیستیوجنبشهایآزادیبخشدرکشورهایزیرسلطهوبیدادگریامپریالیسم،آندومولفهاستکهمسیرانمالبرادر

میدهد،کهپرولتارایارهبرآناست.سطحجهانیبمثابهیککلدرپیونددیاکتیکیلرار

بخصوص نوین دموکراتیکطراز بورژوا انمالبات پیروزی گسترشو و اکتوبر، انمالب پیروزی از ضرباتیکه

پیروزیانمالببورژوادموکراتیکطرازنوینوگذاربهسوسیالیسمدرکشوربزرگچینبرپیرکخودآشاموزالوصفت

یشگذاشت.امپریالیسمواردآمدهوماهیتپوسیدهوگندیدهآنرابهنما

جنگدومجهانیکهدرآؼازیکجنگؼارتگرانهامپریالیستیبودباتجاوزفاشیسمآلمانبرکشورشوراهاو

امپریالیسموفاشیسمتبدیلگردید،کهبازهمموجبضربات شرکتایندژسوسیالیسمدرآنبهیکجنگعداالنه،جنگعلیه

امپریال انحصاری فرتوتسرمایه سیستم بر کننده بهخورد جان که امپریالیستی شکور اینضرباتیگانه ولی گردید. یستی

سالمتبردوبهسردمداریامپریالسمؼبررسید،کشورامپریالیستیاضالعمتحدهامریکابود.کشورامپریالیستیامریکاکه

انمالبات سوسیالیستی، اردوگاه علیه کامل خصومت با داشت امپریالیسم اردوگاه سردمدار هایحیثیت وجنبش پرولتری

آزادایبخشدرکشورهایبهبندکشیدهسرمایهامپریالیستیدستبهتوطئههایامپریالیستیوضدانمالبیمیزندخیزشهای

پرولتریوجنبشهایآزادیبخشراسرکوبمینماید.

،ایدژسوسیاسلیسمدرسرنگونیدیکتاتوریپرولتاریاازطرؾباندخاینورویزیونیستیخروشؾکشورشوراها

بهکشورچکسلواکیه،بهکشورتمامعیارسویالامپریالیستی۷۹۲۷مسیربورژوازیلرارمیگیردکهبعدازتجاوزدرسال

نوینبورژوازی، طبمه ایجاد داشتبا را آرزویابرلدرتشده شورویکه امپریالیسم سوسیال کشور تؽییرماهیتمینماید.

تیکدیکتاتوریفاشیستیخودرانهتنهابرخلكکشورشوراهابلکبرخلمهایکشورهایاروپایشرلینیزبورزوازیبیروکرا

اعمالمینماید.وبهمنظوررسیدنبهاهداؾخائنانهامپریالیستیالدامدرجهتهرچهبیشترتمرکزسرمایهدربخشصنائع

شصنائعسنگینوصنائعنظامیموجبفشارواستثماربیسازحدسنگینوتکنولوژینظامیمینماید.تمرکزسرمایهدربخ

خلكکشورگردیدهودولتسوسیالامپریالیستیروسرابهیکتضادحادوبحرانالینحلدرگیرمیسازد.سوسیالامپریالیسم

منافعمافوقسودوتوسعهروسبهمنظوررهیدنازینبرحانوادماهحیاتانگلیوننگیناشکهبجزازطریكبدستآوردن

طلبیامپریالیستیدرجهانوسیرابکردنایندستگاهدولتیامپریالیستیبابخونهزارانانسانکشورهایوابستهممکننبود،

عمالدستبهاسارت،استعمارواستثمارخلكهایستمدیدهکشورهایعمبنگاهداشتهشدهمیزند.



40 
 

 
 

سردمداربلوکامپریالیستیشرقبهمنظورگسترشسلطهاسارتبارازطریكسوسیالامپریالیسمروسکهبحیث

تجدیدتمسیمجهاندرممابلهمتارلیبشامپریالیسماضالعمتحدهامریکاسردمداربلوکامپریالیسمؼربلرارداشته،بهمبنای

میش گرانه تجاوز گوناگون ذرایع و وسیال به متوسل خود طلبانه توسعه های لبابدروؼینپالن با امپریالیسم سوسیال ود.

سوسیالیستیباایجادباندهایرویزیونیستیدراکثرکشورهایزیرسلطهامپریالیستیودفاعازینباندهایرویزیونیستیبه

منظوربهزنجیرکشیدنهایآزادیبخشدرکشورهایوابسته،نمشهوسیعیرارویدستگرفت.باندرویزیونیستیخروشؾ

دیگر که نمود ادعا بود انداخته بر لساوتوخصومتکامل با ها درکشوربزرگشورها را دیکتاتوریپرولتاریا اوانیکه

انمالباتپرولتریمیبایستازطریكمسالمتآمیزوانمالباتبورژوادموکراتیکطرازنوینازطریكرشدسکتوردولتیبه

انجامدنهازطریكبهانداختن ازطریكبرانداختنپیروزیبه لهریدستگاهایدولتیدولامپریالیستیوپیروزیجنبشها

سلطلهامپریالیستیوارتجاعی.باردیگربخاطرمنافعامپریالیستیاشبهاصطالحازمبارزاتآزادیبخشخلكهایجهانبه

پریالیستیبود،بلکهحمایتازبمدرتحمایتبرخاستواینحمایتنهازجنبشهایآزادیبخشبهمنظوررهیدنازسلطهام

تکتیکهایخائنانهسوسیالامپریالیسمروسبه اینیکیاز که بوده رساندنباندهایرویزیونیستیدرینکشورهایوابسته

بهمنظوربهلدرترساندنعمال سوسیالامپریالیسمروسازهیچعملخائنانه تمسیمجهانبهشمارمیرود. منظورتجدید

کهبیشترایناعماالخائنانهبهمنظورچپاولوؼارتگریخلكهایکشورهایوابسته،توسلبه۷یونیستیاشابانورزیدرویز

اعمالکودتاگرانهونصبکردنعمالرویزیونیستیشانبراریکهلدرتوحمایتهمهجانبهسیاسیونظامیازپروردگانو

پشتیبانی تاسرحدتجاوزمستمیموبهاسارتکشیدنکشورهایوابستهعملیمیگردد.دستنشاندگانشانوپیشرویدرینراستا

سوسیالامپریالیسمروسبهاصطالحازجنبشهایآزادیبخشیکیازامتیازاتکهنسبتبهحریؾامپریالیستیاشاضالع

داشتهاستازی امریکا نفومتحده بود درکشورهایوابستذنطریكتوانسته را امریکایالتینخود و افریما آسیاء لاره هسه

گسترشدهد.

سوسیالامپریالیسمروسکهرویایایجادامپراطوریبزرگراداشتبمثابهتزاراننویننمشههایتجاوزگرانهخود

آرزویرسیدنبهراتوسعهبخشیدوبهشیوههایاستعمارکهنیعنیتجاوزمستمیمآؼازنمود.تجاوزبرکشورماافؽانستانبه

آبهایگرموخلیجفارسسرآؼازایننمشهخائنانهباشیوهاستعمارکهندرمنطمهبود.واینزمانیاستکهکشوربزرگ

سوسیالیستیچینبازعامترفیكمائوتسهدونرهبرپرولتاریایجهانیکهحیثیتدژفوالدینسوسیالیستی،بازدارندهتوسعه

ازطلبیسوسیالامپریا خائنانهوادعایدروؼینبهاصطالحدفاعازجنبشهایآزادیبخشبوده، لیسمروسوافشاءچهره

دیکتاتوری ان برجای و سرنگون جهانی امپریالیستی سرمایه زنجیری سگ این سیاوپنگ دن رویزیونیستی  باند طرؾ

بورژوازیبیروکراتیکاعمالگردیدهبود.

د امپریالیسم سوسیال کشورتجاوز خلك تضاد تشدید موجب تنها نه ما کشور ر شوروی» سوسیال« دولت و

تضادبینبلوک نیزشدتمیبخشد،تشدید بحراندرآنکشورمیگردد،بلکهتضادهایامپریالیستیرا امپریالیستیوتشدید

العمتحدهامریکازنگخطرریاضامپریالستیشرؾودرراسسوسیالامپریالیسمروسوبلوکامپریالیسمؼرببهسردمدا

نگجهانیسومرابصدادرمیآورد.پوسیدگیدستگاهسوسیالامپریالیسمروسیهدردرونازیکطرؾومماومتدلیرانهج

خلكکشورماکهموجبشکستمفتضحانهنظامیسوسیالامپریالیسمگردیدازطرؾدیگر،سببشدکهسوسیالامپریالیسمرا

درمانناپذیرروبروسازد.باشکستوریخت

گرباچؾ،اینرویزیونیستحمیروجانشینبریژنؾبهمنظورادامهوبماینظامسوسیالامپریالیستیکهدرسراشیب

سموطلرارداشت،وضرباتیکهبرپیرپوسیدهآنازطرؾخلكکشورماواردآمدهبود،ودستگاهرویزیونیستیگرباچؾآنرا

دهبود،طرحریفورمیستیپرسترویکاراارائهنمود.زخمخونینخوان

پرسترویکایگرباچؾازیکطرؾارایهکنندهریفورمجدیدرویزیونیستیدرداخلکشوروازطرؾدیگرطرح

هورشدناعالمپیامیتبانیباامپریالیسمؼرببود.اینتبانیبیندوبلوکامپریالیستیاگرمولتاازشدتتضادیکهبیانگرشعل

اربیننبردهاستبل کههرآنجنگجهانیسومامپریالیستیبود،کاستدرطوالنیمدتهرگزخطرجنگامپریالیستیرا

وجنگهایامپریالیستیمیگردد.تنهاانمالباستکهمیتواندازینجنگامپریالیستیجلوگیریموجبتشدیددوبارهتضاد

کند.

حیثیتابرلدرتوسردمداریبلوکامپریالیستیشرقراداشت،موجبایجادبحرانعمیكوشکستسوسیالامپریالیسمکه

سیستم سردمدار یگانه جایگاه در را امریکا متحده اضالع امپریالیسم و گردید جهانی امپریالیستی سیستم در ناپذیر درمان

گردید.امپریالیسماضالعمتحدهامریکاهرگزنخواهدامپریالیستیجهانیلراردادومدعیسخیفانهرهبریجهانامپریالیستی

سیستمامپریالیستیجهانیراازینبحراننجاتدهد«نظمنوینجهانی»توانست،جهانامپریالیستیراباادعایامپریالیستی

امپریالیستیوجنبشبلکهخودنیزدرینبحرانعالجناپذیرؼرقخواهدشد.انمالبهایپرولتاریایجهانیاینگورکناننظام

دوجهاننوینیکهفارغهایآزادیبخشجهان،اینمتحدینطبعیپرولتاریااجسادپوسیدهامپریالیسمرابهزیرخاکخواهدکر

ستمواستثمارفردازفردباشدایجادخواهدنمود.ازهرنوع
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لتاریایجهانی،کشوربزرگسوسیالیستیچیننزندگیداریمبعدازتصرؾآخریندژانمالبیپروجهانیکهمادرآ

ازطرؾرهروانراهسرمایهداریباندرویزیونیستدنسیاوپنگوارتدادانورخواجهدرالبانیجوالنگاهسهتضاداساسی

یالیستیمیباشد.تضادبینپرولتاریاوبورژوازیدرکشورهایامپریالیستی،تضادبینامپریالیسموخلكهایتحتستمامپر

کشورهاینیمهمستعمرهونیمهفیودالی،تضادبیندولامپریالیستی،کهارجملهدوتضاداولمستمیمابهانمالبجهانیپایهمی

دهدکهپرولتاریایجهانیبایدبرمبنایایندوتضاداساسیانمالبجهانیرادرجهتپیروزیرهبرینمایدوامادرمورد

بیندولامپریالیستی،پرولتاریامکلفیتدارندازآنبهنفعدوتضاداولیعنیانمالبجهانیپرولتریوتضادسومییعنیتضاد

جنبشهایآزادیبخشاستفادهنمایند.

موجودیتکشورهایوباکشورهایروامادرموردچهارمینتضاداساسی،تضادبینسوسیالیسموامپریالیسمکهد

بینرفتنکشورهایسوسیالیستیودیکتاتوریپرولتاریاازضادمحوریورهبریکنندهراداشتوباسوسیالیستیکهحیثیتت

اینازدورهگذرارزندهولابلدلتاست،ازیک نبایدبرخوردسطحینمود. درجهانمولتاموجودیتاشمطرحنیست،

دیکتاتوریپرولتاریاکهآخریندستآوردبزرگانطرؾهمهآندستآوردهاراکهدرموجودیتکشورهایسوسیالیستیو

هماناانمالبسترگفرهگیدرکشورسوسیالستیچینبازعامترفیكمائوتسهدونمیباشد،ارزشجهانیبرایپرولتاریاو

پرولتاریایجهانی دیگر یکبار آنزمانخیلیدوراستنیستکه ازطرؾدیگر و انمالباتانمالبآتیسوسیالیستیدارد.

بهپیروزیرساندهودیکتاتوریپرولتاریارابرویرانههایکاخ سوسیالیستیوانمالباتبورژوادیموکراتیکطرازنوینرا

دس بزرگترین شاهد ما بخصوصکه نمایند. اعمار امپریالیستی سرمایه استبداد و تحترهبریحزبتستم پرولتاریا آورد

زعامترفیكگ کهدریکبرچکمونیستپیروبا انمالبدارمحصهسرزمینخلكستمهنزالومیباشیم کشورپیروپرچم یده

 دموکراتیکنوینتحترهبریپرولتاریا بهتبلرزهرا بهاهتزازدرآوردهوتمامسردمدارانجهانخوارامپریالیستیرا

انداختهاست.

:او اما اوضاع کشور م

مستعمرهونیمهفیودالیتبدیلگردد،مدتطوالنیفیودالیسمدراینکشورحکمرواییداشت،لبلازینکهکشورمابهکشورنیمه

کهحکومتعبدالرحمننمونهبرجستهیکدولتمتمرکزومستبدفیودالی،بعدازاولیندولتمتمرکزفیودالیبهسرکردگیاحمد

بهاریبریتانیالرارگرفتهومنجرمامپراطوریاستعمموردتهاج۷۹۷۹الی۷۸۳۹شاهابدالیبودهاست.کشورماکهازسال

سهجنگافؽانانگلسگردیدسومینجنگافؽانانگلسدرزمانحکمرواییامیرامان)هللمنجربهکسباستماللسیاسیگردید.

لیبرالسلطلنتطلبولیازآنجائیکهنهضتآزادیخواهیومشروطیتفالدتواناییرهبریخلكکشوربودوامیرامان)هللکه

 ودموکراتیزه فیودالیسم استماللالتصادیکهازطریكانهدام با نتوانستاستماللسیاسیرا کردنجامعهمیسربودبیشنبود

  د.استحکامبخش

وتوطئهامپریالیسمانگلیسبود،موجببهلدرتسموطدولتامانیکهعاملاساسیآنهماناعدماتکا  برتودهها

نعاملتمامعیارامپریالیسمانگلیس،دمحمنادرخاینگردید.کهکشورمارادرشاهراهنیمهمستعمرهونیمهفیودالیلراررسید

داد.

تسریعنمودکهدردهه) ش(درزمانصدارتداوداین–ه۳۴وردکاالوسرمایهامپریالیستیاینپروسهرا

بورژوازیکمپر کمپرادوریسم، بنماینده سوسیالامپریالیسمروسرشد یشترادوربخصوصبخشبیوکراتیکدروابستگیبا

چهلکشورمابحیثیکشکورنیمهمستعمرهونیمهفیودالیعمدتادرحلمهزنجیراسارتبارسرمایهسوسیالیافتکهدردهه

مپریالیستیوفیودالیوالعدررنجوعذابامپریالیستیروسلرارگرفتوخلكکشورماتحتستم،استثمارواسارتدوگانها

 بسرمیبردند.

بحسابمیآیددرهمیندههاستکهجنبشاصیلکمونیستیمارکسیست لنینیست-دههچهلنمطهعطؾدرتاریخکشورما

یکطرازم(بابعرصهوجودمیگذارد،کهوظیفهبزرگرهبریانمالببورژوادموکرات–ج–مائوتسهدوناندیشه)س

بهعهدهمیگیرد،واینوالعاًبابنویناستدرتاریخمبارزاتخلكستمدیدهکشورما.واماازجانبدیگرسوسیال نوینرا

وپرچمراایجادوکشورماراازنظرالتصادی«خلك»امپریالیسمبهمنظوربهاسارتکشیدنکشورما،باندهایرویزیونیستی

ابستهمیسازد.سیاسیونظامیبخودو–

بیانگردخالتمستمیمسوسیالامپریالیسمروسوپشتیبانیهمه۷۳۳۶سرطان۶۲کودتای که سرمداریداوود با

باند )ک«خلك»جانبهعمالآن کاریمستمیم باهم نیروهایذخیره وسایر درحلموم–ج–وپرچم را کشورما بوده ب(

وزمین ساختنکشورکهسوسیالامپریالیسمروسفروبرد درجهتمستعمره نهاییسوسیالامپریالیسم همساعدیبرایالدام

هماناکودتایننگینهفتثوروتجاوزفاشیستینظامیسوسیالامپریالیسمروسرابهدنبالداشتبوجودآورد.

هنیمهمستعمرهونیمهثوروتجاوزفاشیستیسوسیالامپریالیسمروسکشورماراازجامع۷کودتایسیاهوننگین

کهموجبتشدیدتضادبینخلكکشورماوسوسیالامپریالیسمتجاوزگروباندهایمستعمرهونیمهفیودالیتؽییردادفیودالیبه
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ومنحیثتضادعمدهکهتعینکنندهپروسهانمالببورژوادموکراتیکطرازوپرچمگردید«خلك»رویزیونیستیوطنفروش

ارایمولعیتمحوریبود.بعالوهحدتوتشدیدتضادخلكماباسوسیالامپریالیسیمکهموجبلیامهایخودجوشنوینود

بهگرهگاهتضادهایامپریالیستیو تودهایگردید،تضادبیندوبلوکامپریالیستینیزحدتخاصیمییابدوکشورما

کهکرانتاکرانختهتودههاد.جنبشهایخودانگیارتجاعجهانیتبدیلمیگرد ومماومتدلیرانهوحماسهآفرینخلكما

کشورمارادربرگرفتهبود،سببزبونیووحشیگریهرچهبیشترسوسیالامپریالیسمگردید.سوسیالامپریالیسموعمالآن

دشمنسوزندرسرکوبلیامهایایجاسوسیآهزارنفریوشبکهه۷۳۴بالشونزرادخانههایؼولپیکرنظامیمباتما

خلكماکوشید،ولیهرگزنتوانستخلكدلیرماراواداربهلبولاسارتوانمیادامپریالیستینماید.جنگمسلحانهخلكکشور

مماکهبیانگرجنگملیضدسوسیالامپریالیستیکهشکلازمبارزهطبماتیبودرهبریانمالبیپرولتریرامنحیثنیازمبر

درجهتپیروزینهاییبرامپریالیسمعمدتاسوسیالامپریالیسمروسوفیودالیسمالزامآورمیساخت.

داشتبنابرعوامل بعهده را امپریالیم سوسیال سترگرهبریجنگضد وجنبه وظیفه جنبشکمونیستیکشورکه

نت-گوناگونبخصوصضعؾایدیولوژیک تالشهایولربانیها هم وانستبهحزبانمالبیپرولترییعنیحزبسیاسیبا

با وابسته کمپرادوریسم و فیودالی ارتجاع بخصوصکه نمایند. رهبری را امپیالیستی سوسیال جنگضد و کمونیستارتما

،بلکهپشتیبانیهمهجانبهبلوکدسیاسیوفرهنگیبرخورداربو-امپریالیسمؼربکهنتهاازشرائطمساعدداخلی،التصادی

امپریالیستیؼرب،ارتجاعجهانیومنطمهراداشت،کهمنجربهؼصبوتحمیلرهبریمنحطباندهایمزدورووابستهبا

امپریالیسمؼربگریدد.ووظائؾجنبشکمونیستیکشورراهرچهبیشترسنگینترساخت.جنبشکمونیستیاصیلکشورباآن

 جنگو شرکتدر به ها دشواری و مشکالت مرتدهمه پیروان چون هرگز و نموده پافشاری خود وظائؾانمالبی ادامه

مردوداعالمنکردونهچونیونیسدگمارویز ارتجاعینخواندهوشرکتدرآنرا را مخواجهجنگضدامپریالیستیخلكما

تسلیمطلبانیبهدشمنعمدهمردمپناهبرد.

بم که نوین تزاران این روس، امپریالیسم طلبانه.سوسیال توسعه هایاستعماریو نمشه اهداؾ، به رسیدن نظور

تجاوزنمودهبودبعدازمماومتدلیرانهحلكمبحرهندوخلیجفارسبرکشورماؼارتگرانهوخائنانهیعنیرسیدنبهآبهایگر

کشورمابهشکستهایتلخومفتضحانهروبرووپوسیدگیدرونیآنراتسریعنمود.سوسیالامپریالیسمبرایجبرانشکست

اوعمالمفمضحانهنظامی،دیپلوماسیامپریالیستیرابرمبنایسازشوتبانیبهامپریالیسمؼربدرراساضالعمتحدهامریک

آندرپیشمیگیرد.بلوکامپریالیستیؼربدرراساضالعمتحدهامریکاکهبهاهداؾخودرسیدهبود،یعنیاینکهسوسیال

باضرباتخوردکنندهروبرووجلوپیشرویآنبطرؾآبهایگرموخلیج امپریالیسمروسدرمحدودهسرحداتکشورما

یرانهخلكمابحسابمیآمدگرفتهشدهبود،راهتبانیباسوسیالامپریالیسمروسرالبیکفارسکهعاملعمدهانمماومتدل

گفت.

با امپریالیسمجهانیوارتجاعکهزمینههایآنلبالتدارکدیدهشدهبوددرطرحژنیوا اینخاینانهترینتوطئه

دستآوردهایجنگمماومتخلكستمدیدهکشورمادربرهنهیخاصمنحیثمعاملهگریخاینانهارتجاعوامپریالیسمبر

منحیثیکتوطئه را آنها اش مولع در .... پیکار سازمان که است بوده فاشیست و گر تجاوز امپریالیسم جنگسوسیال

امپریالیستیافشاءوعوالبزشتوپلیدآنرابرمالساختهبود.

روهایارتجاعیمیباشد،یعنیاگرازیکطرؾتضادمنافعشانچونتضادوتبانیخصلتذاتیامپریالیسمونی

آنانرابهجنگهایخونینتاسرحدجنگهایجهانیامپریالیستیوامیدارد،ولیازطرؾدیگردرجهتتامینمنافعمشترک

وارتجاعمیباشد،مدتهاشاندرسازشوتبانیلرارمیگیرند.بناًپروسهتبانیوتضادکهناشیازهمینخصلتامپریالیسم

لبلازینکهرسمیتآندرطرحژنیواتائیدگردد،آؼازیافتهبود.

سوسیالامپریالیسمروسیهکهدیگرحضورمستمیمنظامیخودرادرکشورماکهبهشکستهایجبرانناپذیری

تضادهاوبحرانسیاسیوالتصادیدرکشورمواجهگردیدهبودمفیدنمیدانست،بلکهموجبهرچهبیشتریتسریعوتشدید

سوسیالامپریالیستیمیگردید.بعدازتدارکزمینههایتضمینکنندهبرایبمایدولتدستنشاندهمزدورکابلوتضیماتاز

خارج ازکشورما نوماهه طییکمرحله را  ارتشتجاوزگرخود امریکا طرؾامپریالیسمؼربدرراساضالعمتحده

ینماید.م

بست،کهباتجاوزمستمیمبهکشورمابهمماومتدلیرانهخلكمابلیسوسیالامپریالیسمکهدیگرراهخروجازینبن

مواجهگردیدهبوددرتبانیباامپریالیسمؼربوایجادیکدولتائتالفیدرکابلبمثابهوسیلهسرکوبمشترکامپریالیستیعلیه

دیدهمامیدیدلبلاینکهارتشتجاوزگرخویشراازکشورمابیرونببرد،متوسلبهاعمالخاینانهخلكبپاخواستهوستم

گردید.ازیکطرؾدرجهتتطمیعسران،الوامولبایل،مالکینومتنفذینمحلی،روحانیتمرتجعوتامینارتباطاتازطریك

یوکمپرداوریوابستهبهامپریالیسمؼرببخصوصحزبب(بااحزابارتجاعیفیودال–ج–شبکههایجاسوسی)ک

اسالمیگلبدین،جمعیتاسالمیوشوراینظار،حزبوحدتاسالمی،بخصوصنیروهایاساسیآنسازماننصرولومندانان

جبهاتجنگیایننمایندگانسرسپردهفیودالیسموامپریالیسمفعالیتوسیعانجامداد.



43 
 

 
 

کرانخویش،دستبهوسبهمنظورتضعیؾمماومتوپیداکردنجایپایبرایعمالونسوسیالامپریالیسمرو

زدوزمینهشدکهنمایندگانطبماتحاکمهفیودالیسموکمپرادوریسمدرجهت توطئهبههماندازیملیتهایبرادرکشورما

نماید.ولیبنابرافشاءچهرههایکثیؾوزشتایناستفادهبهاختالفاتبینملیتهای،ازآنخیانتبهمنافعملیودامنزدن

نوکرانامپریالیسمنهتنهااینکهازینتوطئهسودینبردبلکهموجبتجریدشانازخلكکشورماگردید.عالوهبراینسوسیال

بهپشتیبانیسیاسیوامپریالیسمدولتمزدورکابلراباعصریترینوپیشرفتهترینسالحهایکشتارجمعیتادندانمسلحو

التصادیآنراحمایتکرد.

امپریالیسماضالعمتحده حیاتننگیندولتپوشالیکابلبا سوسیالامپریالیسمروسبعدازتدارکاتتضمینکننده

امریکابهمنظوربهدستآوردنسهمبیشتردردولتائتالفیآیندهبرسرمیزمذاکراتبهچانهزدنپرداخت.

ازجامعهنیمهمستعمرهونیمهفیودالیبهجامعهکشورم تجاوزمستمیمنظامیفاشیستیسوسیالامپریالیسم کهبا ا

مستعمرهونیمهفیودالیتؽییرنمودهبودباشکستنظامیوخروجارتشتجاوزگرسوسیالامپریالیسمروسدوبارهبهصورت

ردستاندازیوتوطئهامپریالیسمجهانیوارتجاعگردید.کشورنیمهمستعمرهونیمهفیودالیدرآمدهودرگی

سوسیالامپریالیسموامپریالیسماضالعمتحدهامریکاهرکدامبهتالشهایخائنانهاستعماریوکسباعتباردرجهت

متحدهامریکا،ارتجاعنصبنمودنعمالشاندردولتائتالفیآیندهادامهداده،کهامپریالیسمؼربدرراسامپریالیسماضالع

منطمهوؼرببهتالشهایمذبوحانهدرجمعوجورکردناحزابارتجاعیاسالمیدرپاکستانوایرانآؼازودریکگردهم

آییمفتضحانهنیروهایارتجاعیوبادارانشانایجاددولتمولتنامنهاددرپاکستانراسرهمبندیکردند.وبخاطراینکهدر

مذا ارتشسرمیز مستمیم مداخله با را آباد شهرجالل طرحتسخیر نگردند دستخالیمواجه با امپریالیسم سوسیال کراتبا

ای(وارتجاععربرویدستگرفتندکهبنابرپوسیدهگیوبیمایهگیسیاسیو–اس–پاکستانوشبکهجاسوسی)ای

یالیسم،باشکستافتضاحآمیزمواجهگردید.نظامینیروهایارتجاعیاحزاباسالمیاینعاملینامپر

مجمعمللمتحدکهحیثیتدستیارامپریالیسموارتجاعرادارددرتداوموتحمكپروسهایجاددولتائتالفیبانمشه

گماشتهفریبندهواؼواگرانهبحرکتآمدوبیننسیواننمایندهخاصسرمنشیمللمتحد،برایبهاصطالححلمعضلهافؽانستان

داشتخواستطرحمجمعمللمتحدرادرجهتایجاددولتائتالفیتیکنوکرامپریالیسموارتجاعراشد.بیننسیوانکهحیثی

دهوسیعیبرخوردارباشدعملی،ومصدرخدمتبهامپریالیسمگردد.اماطرحکهحاملآن)بیننسیوان(عکهبهاصطالحازلا

کن تامین بیانگر بیشتر تبود بود ؼرب امپریالیسم منافع و خواست دوانده منافع تضاد که جاست همین روس، امپریالیسم

پروسهتبانی دستور-امپریالیسم، ًطرحبیننسیواندرآخرینلحظاتازطرؾعمالروسبا بنا تضادراخدشهدارمیسازد.

کهعمدتادرائتالؾناممدسعمالجنایتصالخلمهبودمسکوسبوتاژگردید.کهپیامدآنعمانبابعرصهوجودگذاشتنمولودنال

نمایندگنینربانیا-کارروس،جناحپرچمباسرگردگیببرگخاینوطنفروشوملیشهجنایتکاررشیددوستمبامسعود

ارتجاعتبینیافت.باگلبدین،اینخادمسرسپردهامپریالیسمو«خلك»امپریالیسموفیودالیسم،ونوکرانجنایتپیشهروسجناح

ازائتالؾمسعو که ربانیوجناحکارملدوستم نیروهاینظامید امپریالیسمروسبرخورداربود، پشتیبانیبیشتر

گلبدینوملیشهجبارشهرکابلرابهتصرؾخوددرآوردوحکومتائتالفیضد«خلك»شراآرایشوباراندنجناحیخو

طبكموافمتنامه«مجددی»ازآنپشتیبانیوصبؽت)هللداشت.کهاکثریتاحزابارتجاعیانمالبیوضدمردمیرااعالن

پشاوردرراسایندولتپوشالینصبگردید.کهحیثیتبیشازیکگودیکوکینداشتهوازهیچاتوریتهوصالحیتسیاسی

برخوردارنبود.

ممدسنیروهایارتجاعی،اینعمالامپریال یسمونمایندگانبورژوازیکمپرادوروفیودالیسمکهناشیازائتالؾنا

تبانیامپریالیسمؼربوامپریالیسمشکستخوردهروسبود،پوسیدهگیوورسکستگیامپریالیسمجهانیوارتجاعوتضاد

زماندودستهبهاسالمومنافعآنهارادرکشورمابهنمایشگذاشت.نیروهایارتجاعیوابستهباامپریالیسمؼربکهتااین

دفاعازآنچسپیدهبودندباائتالؾبهنوکرانرسواوجنایتکارامپریالیسمروسدریکدستپرچماسالمودردستدیگر

 پرچمناسیونالیسمکمپرادوریرابلندکردند.

ناسیونالیسمکمپرداوری،قدوستمبیر-ربانیوکارمل-جناحائتالفیمسعود  کهحزبوحدتاینبلندگویفرسوده

ارتجاعایرانونمایندهطبماتحاکمهملیتستمدیدههزارهنیزازآنبهحمایتبرخاست،علیهپرچمدارانشوونیسمطبماتحاکمه

کهدرپیوندناگسیستنیباستمامپریالیسیممیباشد،لرارگرفت.«(خلك»پشتون)ائتالؾگلبدینباباند

بکهحز«خلك»یجناحگلبدینباباندفیارتجاعی،ایننوکرانسرسپردهامپریالیسمکهیکجناحآنیعندوجناحائتال

اسالمیگلبدیننیرویتعینکنندهدرینائتالؾمیباشدبهمنظوررسیدنبهاهداؾخائنانهواعادهممامازدسترفتهشوونیسم

فرسودهناسیونالیسمکمپرادوریرابلندکردهوازینطریكدرجستجویکسبپشتیبانیقطبماتحاکموستمگرملتپشتونبیر

ربانیدرشان-ربانیوکارملدوستمکهنمشنیرویمسعود-نمیگردد.وجناحدیگریعنیجناحائتالفیمسعودوازملیتپشت

نظورتامینمنافعطبماتحاکمهملیتهایتحتستمکهمتبارزاست،بادردستگرفتنبیرقناسیونالیسمکمپرادورفیودالبهم

ازامپریالیسملراردارددستبهتالشدرپیوندبامنافع شوونیسمتضادههایملیتهایتحتستمعلیههایخائنانهمیزندتا
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تحتستم ملیتهای متعصب و کور ناسیونالیسم و استفاده پشتون ملیت ستمگر و طبماتحاکم تحریکعظمتطلبانه را

وپشتیبانیآنراکسبنمایند.

ربانیباکارملدوستمازطرؾدیگرکه-ائتالؾهایناممدسخلمیهایوطنفروشوگلبدینازیکطرؾومسعود

بیانازتبانیوتضادامپریالیسمؼربوامپریالیسمروسودولارتجاعیمنطمهوعربمیباشد،نهتنهااینکهازیکبنیاد

کمبرخوردارنیستبلکهبنابرمنافعوخواستبادارانامپریالیستیشانوارتجاعمنطمهشکنندهونیروهایشاملدرینمستح

ائتالفهادریکحالتسیاللراردارند.لذااینحالتشکنندهجناحهایائتالفیبمثابهنمایندگانامپریالیسموارتجاعکهدردشمنی

افعملیوخلكکشورمالراردارند،نهتنهااینکهبابراهانداختنتوطئهخاینانهبهماندازیملیتهایوتضادآشتیناپذیربامن

برادردرکشوربهآرزوهایپلیدواهدؾارتجاعیشاندسترسیپیدانکردهبلکهچهرههایکثیؾشانبیشترازپیشافشاءو

رسواگردیدند.

کهعوضکردنجا گیریبهچنانچهمتذکرشدیم ناشیازتصمیم نه ائتالؾدیگر ازائتالفیبه رفتوآمد یا ی

اصطالحمستملاحزابوتنظیمهایارتجاعیوفرسودهمیباشد،بلکههمانارادهبادارانشاناستکهآنهاراواداربهعوض

کارملدوستموپیوستنبهائتالؾربانیو-کردنجایومحلمینمایند.لطعرابطهحزبوحدتاسالمیباائتالؾمسعود

ارتجاعسعودی«خلك»گلبدینوباندوطنفروش منافعآنبا تضاد ارتجاعستمگرایرانو بهدستورودخالتمستمیم که

خارجشدنحزب بلیبا وباندهایمزدورمیباشد. ازوابستهگیونوکرمنشیایننیروها صورتگرفت،مثالبرجسته

وکارملوحدتاسالمیاز کردهبودندوحزب-جرگهربانیمسعود بلند بهاصطالحملتهایستمدیدهرا کهپرچم دوستم

ماهیتکاذبوخصومتآننه«خلك»وحدتخودرانمایندهملتستمدیدههزارهجازدهبود،باپیوستنجرگهگلبدینوباند

تمامخلمهایکشورم ائتالؾگلبدینکهنیرویلابلمالحظهتنهاباخلكستمدیدههزارهبلکهبا پیوستندوستمبا ابرمالشد.

 ورجزخوانینیروهایطرفداربهابربانیبهحس–ائتالؾمسعود توطئهگریهایارتجاعیوامپریالیسم همه میآمد،

افشاءنمود.واماسهمفعالحزباتحاداسالمیسیاؾاینعاملارتجاعس عودیدرائتالؾمسعوداصطالحدموکراسیرا

امپریالیسمو ربانیوکارملدوستم،نمونهبرازندهدیگریازوابستگیومزدورمنشینمایندگانفیودالیسموکمپرادوریسمبا

ارتجاعمیباشد.

کهضمناً لراردارد،سیاؾوحزباورا منافعارتجاعایراندرکشورما منافعارتجاعسعودیکهدرتضادبا

ایندهطبماتستمگرملیتپشتوناستدردرگیرینظامیوخصومتبهحزبوحدتاسالمیایننمایندهارتجاعایرانلرارنم

میدهد.اینتضادمنافعارتجاعیسعودیوایرانموجبمیگرددکهحزبوحدتاینائتالؾراترکوحزباتحاداسالمی

اند.ربانیکماکانبالیمیم-سیاؾدرائتالؾمسعود

نیزچونحزباسالمیگلبدینازیکطرؾعاملمستمیمارتجاعپاکستانونوکر«خالص»حزباسالمییونس

بودهازمنافعطبماتفیودالکمپرادوریدفاعمیکندوازطرؾدیگرنمایندهپروبالرصشوونیسمعظمتطلبانه امپریالیسم

طبماتستمگرملیتپشتونمیباشد.

خالص»یحزباسالم جنگهای« در گلبدین حزباسالمی مشترک، وجوه داشتن بنابر ارتجاعی لبایصلح با

لراردارد.«خلك»ارتجاعیبیندوائتالؾدرپشتیبانیوحمایتازائتالؾگلبدینباباند

 واما احزاب و تنظیم های  به اصطالح میانه رو:   

دورتیاحزابارتجاعیعاملینامپریالیسمچیزیدیگرینیست،اکثراًدرمایناصطالحکاذبکهجزوسیلهپوششماهیتطبما

حرکتانمالباسالمیدمحمیجبههنجاتملیاسالمیمجددیومحاذملیاسالمیپیرگیالنیکهبهاتحادسهگانهنیزشهرت

داشته،بکارگرفتهشدهاست.

نیزمیتواندرینکتگوریلمیمحسمحزبحرکتاسال نظراردیرا هایاز تنظیم ایناحزابو رمواضعاد.

طبماتینمایندگانطبماتحاکمهفیودالکمپرادورودستیارانامپریالیسموارتجاعهستند،کهازنظرماهیتطبماتیهیچگونه

پاسیوبودنتفاوتیباسایراحزابوتنظیمهایارتجاعینداشتهوازهمانخصیصهضدمردمیوضدانمالبیبرخوردارند.

ها تشکیالتیوجنگافروزیازخصلتطبماتیآنشاندرسرکوبتوده بیانگردرماندگیسیاسیو بلکه ناشینمیشود

آنهاست.درؼیرآنخصومتوکینهتوزیایننیروهایارتجاعیکمترازسایرعاملینامپریالیسموارتجاعنیست،بنابراین

وشاندنچهرهزشتوالعیآنهااستبلکهموجبگمراهیتودههایوخیانتبهانمالبمیباشد.هاهپمیانهروخواندنآنهانهتن

ایناحزابوتنظیمهابهنسبتبیمایهگیوسرخوردگیهرگزنتوانستهاندبهتامینوحدتبینخودتوفیكیابند

دونیرویائتالفیارتجاعینیزدرتزلزلو آرزویرسیدنبهلدرتهمیشبلکهرابطهومیانهشانبا پلههنوسانبودهوبا

ترازورامیبینند.لذاگاهیبایکائتالؾوگاهیباائتالؾدیگرهمنوایینشانمیدهندوگاهیهمبهدورظاهرشاهمیچرند.
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انایراندوجناحائتالفیبطورعمدهوسایرنیروهایارتجاعیداخلی،دولارتجاعیمنطمهوؼرببخصوصپاکست

وسعودی،دولامپریالیستی،عمدتاًامپریالیسمروسوامریکا،مستمیموؼیرمستمیمعاملینجنگهایارتجاعیدوسالاخیر

بودهومسببیناصلیهمهجرم،جنایت،کشتاروحشیانه،بیخانمانساختنمردمستمدیدهکشورومهاجرتهایدردآورصدها

مابودهوادامهجنگهایارتجاعیبیانگرتضادمنافعدولامپریالیستیوارتجاعمنطمهوتضادهزارانسانزجردیدهمیهن

بیننیروهایارتجاعیداخلیولدرتطلبیایانهامیباشند.

اینجنگهایارتجاعیاگرازیکطرؾتضادمنافعدولامپریالیستیوارتجاعرابهنمایشمیگذاردازطرؾ

اندلیكفرسودگیودرماندگیستمامپریالیستیوارتجاعمیباشد.دیگربی

تالشهایخائنانهمجامعبینالمللیامپریالیستیوارتجاعچون،سازمانمللمتحدوکنفرانسکشورهایاسالمیجز

یتواندباشد.رفتوآمدهایدخالتمستمیمامپریالیسموارتجاعوپیادهکردننمشههایتجاوزگرانهآنهیچچیزیدیگرینم

وحامدالؽابدنهبهمنظورایجادصلحدرکشورمابلکهبهمنظورتامینمنافعامپریالسموارتجاعصورت«میستوری»محمود

میگیرد.محافلوگروههایبنامهایولماشهایمختلؾازلبیل،پیماننجاتافؽانستان،نهضتملیافؽانستان،کمیتهآمادگی

نهضتملیکشور،دافؽانستانملیوحدتؼورٌحنگ،شورایتفاهمووحدتملیافؽانستان،اعوانوانصارظاهرشاهخائن....

کهجزثناخوانیبدربارارتجاعوامپریالیسموحمایتازمنافعآنهیچگونهوجیبهدرممابلمنافعملیومردمنداشتهونمی

ازسازمانمللمتحدبهمنظورایجادصلحدرافؽانستان،درحمیمتامرتواندداشتهباشد.صلحخواهیش انودعوتآنها

دعوتازامپریالیسموارتجاعبهدخالتوتجاوزمستمیمدرکشورمامیباشد.

وبرانداختنجنگهایارتجاعیفمطوفمطازطریكبرپاییجنگخلكوپیروزیانمالب نجاتمردم راه یگانه

تیمیسراست.دجامعهکمونسیدیموکراتیکطرازنوین،گذاربهسوسیالیسموایجا

سیاسیوفرهنگیبعدازشکستسوسیالامپریالیسموخروج–گفتیمجامعهماازنظرساختالتصادی

ودستمواستثمارامپریالیستیارتشتجاوزگرآنجامعهنیمهمستعمرهونیمهفیودالیمیباشد.لذاخلكستمدیدهکشورمامور

فیودالیک نظام لراردارند. نمودیازنظاملرونوسطاییوبهفیودالی ازطریكمالکیتبره تبدیلگردیده امپریالیسم زائیده

بردگیوسایلتولید)زمینوافزارکار(اکثریتتودههایستمدیدهکشورمایعنیطبمهدهمانرابهشدتاستثماروبهاسارتو

کشیدهاند.مناسباتنیمهفیودالیسمنهتنهاازنظرالتصادیتودههایوسیعدلهانانرااستثماروشیرهجانشانرامیمکدبلکه

هاییروازنظرسیاسیوفرهنگینیزآنهارابهاسارتوبردگیمیکشندومنحیثعاملاساسیبازدارندهرشدوتکاملن

براینیکیازوظائؾاساسیانمالببرانداختنمناسباتنیمهفیودالیاستکهمولدهودموکراتیزهکر بنا دنجامعهمیباشد.

مضمونانمالبکشورمارابیانمیکند.بدونانمالبارضییعنیتوضیعزمینبهدهمانحرفیهمنمیتوانازدموکراتیزه

دونبرانداختنمناسباتبورژوازیبیرکراتیککمپرادورکهزائیدهکردنجامعهدرمیانباشد.وامادموکراتیزهکردنجامعهب

فیودالیسملراردارد،نمیتواندکاملواستحکامیابد.کهالبتهبرانداختنمناسباتنیمه وعاملامپریالیسمودرهمآؼوشیبا

ً دموکراسیکردنجامعهوکسبآزادیالزمفیودالیونیمهمستعمرهبدونبرانداختنستمواسارتامپریالیستیممکننیست.بنا

وملزومیکدیگراندویکدیگرراتکمیلمیکنند.

امپریالیسم و کمپرادور فیودالیسم، نیمه که میرسیم نتیجه این فیودالیبه نیمه و مستعمره نیمه توضیحازجامعه با

دموکراتیکطر بودهوموردآماجانمالببورژوا برانداختناینسهدشمناناصلیخلكما ازنوین،لرارمیگیرندکهفمطبا

دشمنمیتواندانمالببورژوادموکراتیکبهپیروزیبرسد.چوندرشرایطواوضاعفعلیکهتجاوزمستمیمامپریالیسمدفع

مسایللرارمیگیرد.یباشدوانمالبارضیدرراسهمهههبافیودالیسممتضادعمدهنهباامپریالیسمبلکگردیدهبنابراین

کنساختن ریشه بدونسرنگونیو نوین دموکراتیکطراز پیروزیانمالببورژوا فیودالیو ولیبرانداختنمناسباتنیمه

کمپرادوریسموامپریالیسمممکننیست.

یتووضعکنونیکمپردادوریسموعاملینامپریالیسمهستند،مولع–نمایندگانسیاسیفیودالیاحزابوتنظیمهایکه

نظامیمنحطنیمهمستعمرهونیمهفیودالیحاکمدرجامعهمارابخوبیبیانمیکنند.چنانچهنیروهایائتالؾگلبیدنوائتالؾ

ربانی،بهاستثنایجنبشملیاسالمیودیگرنیروهایروسیکهنمایندگانکمپرداوریسموابستهبهامپریالیسمروسمی-مسعود

درتشتتوباشندحامل کمپرادوریسمایننیروها ینسیاستهایهستندکهبیشتردرجهتحراستازفیودالیسملراردارند،تا

پراگندگیکهکودتایننگینهفتثورعمدتاسرآؼازاینپراگندگیوتشتتبودهبعدازشکستسوسیالامپریالیسمروسعمكو

البتهعواملاینتشت ارتجاعگسترشبیشترییافتهاست. ارتجاعمنطمه، منافعلدرتهایامپریالیستی، توپراگندگیتضاد

عربولدرتطلبینیروهایارتجاعیداخلیازیکطرؾ،بحرانوپوسیدگیدرونیاحزابوتنظیمهایارتجاعی،کهکشور

مارابهمناطكوللمروهایحکمرواییخودتمسیمنمودهاستازجانبدیگرمیباشد.

ینتمامتالشهایامپریالیسموارتجاعکهدرجهترفعاینبحرانوپراگندگیبهمنظورایجاددولتمرکزیبابنابر

ثباتکهمنافعامپریالیبسموارتجاعراتامینوحراستنماید،صورتمیگیرد،نتوانستهاندبهاینهدؾشوموخائنانهشانبرسند

وهرگزهمنخواهندرسید.
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مالبیوضدمردمیایناحزابوتنظیمهایارتجاعیازهمانآؼازلیامهایمماومتدلیرانهتودههایماهیتضدان

ستمدیدهکشورماعلیهسوسیالامپریالیسمروسافشاگردید.عملکردهایخائنانهوحشیانهایننیروهایمزدورنهتنهاموانع

درراهتکاملواستحکامجنگضدسوسیالامپریال یسمروسبوجودآوردبلکهضرباتبرنیروهایپیشروانمالبییعنیرا

واردآورد،کهدرنهایتمنجربهتوطئهبزرگمشترکامپریالیسمجهانیوارتجاعونیستیوتودههایبپاخواستهنیزجنبشکم

گردید.برخوردهایوحشیانهنیرورهایارتجاعیموجبشده،کهتودهه مثابهدشمنانعلیهانمالبوخلكما به اماهیتانرا

منافعملیدرکنمایندواینخودموجبنفرتوانزجارتودهازیننیروهایوحشیگردیدهاست.ایننفرتوانزجاربعداز

شکستسوسیالامپریالیسمروسووحشیگریبیحدوحصرایننوکرانبیمایهامپریالیسمبحداعلیخودرسیدهکهامروز

ممابلنفرتوانزجارکاملوهمهجانبهتودههالراردارند.تداومسرکوبهایخونین،لتلولتالوحشیانهتودهمرتجعیندر

نفرتوانههایمردموداراییملیبهشدتها،تخریببیرحمانهشهرهاولصبات،چوروچپاولرذیالنهوخائنانهاموالوخ

ک افزوده، کشور دیده ستم توزیمردم عاملینکینه و نیروهایمرتجع این و خلكکشور بین شدتتضاد موجبحدتو ه

امپریالیسمگردیدهاست.

 و اما جبهه مقاومت: 

باارزیابیمختصرارجامعهما،کهیکجامعهنیمهمستعمرهونیمهفیودالیمیباشد.بهایننتیجهرسیدیمکه،فیودالیسم،

هدشمناناساسیمردممابودهوهدؾانمالببورژوادموکراتیکطرازنوینبرانداختناینکمپردادوریسموامپریالیسمازجمل

براندازدبایدنیروهایمحرکهانمالب برایاینکهانمالببتوانداینسهدشمنوحشیودرندهخودرا لذا سهدشمنمیباشد.

جایگاهومولعیتایننیروهارادرانمالبمشخصنمود.

رماکشورنیمهمستعمرهونیمهفیودالیاستکهتودههایوسیعتحتستمدوگانهفیودالیوامپریالیستیلراردارند،گفتیمکشو

لذانیروهایمحرکهکهانمالبعبارتانداز:

 طبقه پرولتاریا:  -１

 آنیگانهطبمهانمالبیوپیگیراستکهرسالترهبریکنندهدرانمالببورژوا ، بدوشویدموکراتیکنپرولتاریا نرا

دارد.طبمهپرولتاریابجزنیرویکار،ازهرگونهمالکیتبروسایلتولیدمحروموآزادمیباشد،بناًیگانهطبمهاستکهبا

ضدیتکاملباتمامنظامهایاستثماریکهمتکیبرمالکیتخصوصیبروسایلتولیدانددرتضادلرارداردوتنها

کهخواستارسلبمالکیتازمالکینخصوصیبهنفعمالکیتاجتماعیمیباشد.پرولتاریااست

پرولتاریایکشورمادرزمانحکمرواییامیرشیرعلیخاندررابطهباتولیدمحدودبورژوازیپابهعرصهوجود

هش(۷۶۹۸)۷۹۷۹میگذارد.پرولتاریایکشورمادرطیمراحلمختلؾبخصوصبعدازشکستاستماللکشوردر

ازنظرکمیبلکهازیبیروکراتکمپرادورنهتنهاش(بنابررشدبورژواز–رشدنسبیمیکندکهدردههسیوچهل)ه

ا(وفعالیتهایبورژوازیدموکراتیکطراز–ل–کهجنبشکمونیستی)ملتکاملمینماید.دردههچهنظرکیفینیز

نوینگسترشخاصیمییابد،پرولتاریایکشورواردصحنهفعالیتهایسیاسیمیشود،کهنهتنهاخواستهایالتصادی

خودرابحیثیکیطبمهبلکهباالترازآنخواستهایسیاسیخودشرانیزمطرحمیکند.سازمانجوانانمترلیبحیث

ایدیولوژیک بخصوصضعؾ-نماینده مختلؾ عوامل بنابر ولی داشت. بعهده آنرا رهبری رسالت پرولتاریا سیاسی

لتاریارادرمسیرمبارزاتیاشرهبرینمایدپرولتارایایسیاسی،سازمانجوانانمترلیدیگرنتوانستپرو–ایدیولوژیک

استثنایمعدودیکهدرخدمتباندهای اینکهدرجنگمماومتضدسوسیالامپریالیسمروسبه با و«خلك»کشورما

دستادپرچموسوسیالامپریالیسمروسلرارگرفتند،بصورتمستمیموؼیرمستمیمشرکتنمودند.ولیازآنجائیکهفال

یعنیحزبکمونیستب انمالببورژوارهبریکننده رهبریو امپریالیستیرا سوسیال نتوانستجنگمماومتضد ود.

دموکراتیکطرازنوینرادرجهتپیروزیرهنموننماید.پرولتاریاکشورمابعدازشکستسوسیالامپریالیسمروسو

مرتجعآنهاموردستموییدادگریهایوحشیانهلرارلیسمؼربوعماائتالؾناممدسبینامپریالیسمروسوامپریال

گرفتهکهاکثریتشانبیخانمانگردیدهوباازبینرفتناکثریتموسساتتولیدبهاثرچوروچپاولنیروهایوحشیو

گردد.درندهخوزمینهامرارمعاشراازدستدادهوبحیثیکطبمهمولدبهخیلبیکارانمبدلمی

پرولتاریایکشورماکهتحتظلموستمشدیدفیودالی،کمپرادوریوامپریالیستیلراردارد،برایبرانداختنروابط

ر و اساسی نیروی حیثیت با اسارت مناسبات و بخود را ب انمال کننده بورژواهبری انمالب بناً دهد. اختصاصمی

میتواندبهپیروزیبرسد.وفمططبمهپرولتارااستکهمیتواندانمالبرادموکراتیککشورمابدونرهبریپرولتاریان

درجهتپیروزیآنیرهبرینماید.

 طبقه دهقان:  -２
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دهمانانوسیعترینکتلهتودههایزحمتکشوستمدیدهکشورمارااحتوامیکندکهبهحیثبزرگتریننیروهایمولده

لراردارندودرفمروبدبختیشدیدمادیومعنویبسرمیبرندبعالوهاستثماروستممروداستثمارنظاممنحطفیودالی

فیودالی،ستمامپریالیستیوبورژوازیکمپرداوربوروکراتبهسیاهروزیوبدبختیآنهامیافزاید.

همهجانبهداشته،کهتودههایوسیعدهمانانکشورمادرجنگمماومتضدسوسیالامپریالیسمروسشرکتفعالو

عاملعمدهشکستسوسیالامپریالیسمبحسابمیآید.تودههایزحمتکشدهمانانکهازهیچنوعلربانیوجانفشانی

جنگضدسوسیالامپریالیسمرابدوشکشیدهودرشکستآننمضموثریداشتهاست،ولییدریػنهنمودهوباسنگین

درجنگمماومتکشورما،بتسلطنیروهایارتجاعیخونآشاماینعاملینامپریالیسمؼرتاریاوبنابرفمدانرهبریپرول

تودههایدهمانانازاسارتوبردگیرهایینیافتند.ستموبیدادگریوحشیانهوفاشیستیسوسیالامپریالیسموعمالآناز

سمؼربازطرؾدیگرموجبگردیدکهنسبتبهیکطرؾواعمالجنایتکارانهنیروهایارتجاعیوابستهبهامپریالی

هرطبمهدیگردهمانانستمدیدهکشورماموردضربتلرارگرفتهخانهوکاشانههایخودراازدستدادهوبهمهاجرت

تداومحاکمیتنیروهایائتالفیامپریالیستیوارتج اند. افزودهوزهایاجباریروآورده ندگیاعیبهسیاهروزیانها

نگبتبارنصیبگردیدهاست.

دهمانانبحیثنیرویمولدهنهتنهااینکهنیرویعمدهانمالباست،مضمونانمالببورژوادموکراتیکنوینرانیز

رهاییهمینطبمهازمناسباتفرتوتلرونوسطاییفیودالیمعینمیسازدکهمضمونانمالببورژوادموکراتیکهمان

ی وفمطرهبری«زمینازآنکشتکار»عنیانمالبدهمانیاست. اینهدؾدرتوانطبمهدهماننبوده ولیرسیدنبه

پرولتاریااستکهدهمانانرادررسیدنبهاینهدؾیعنیرهاییازبندواسارتمناسباتفیودالیکمکوآنهارانجات

طمئنپرولتاریامیباشندونیروهایعمدهارتشدهد.بنابریندهمانانبخصوصدهمانانفمیرازجملهمتحدینطبعیوم

انمالبراتشکیلمیدهندکهبدونتامیناینوحدتانمالببورژادموکراتیککشورنمیتواندبهپیروزیبرسد.

 طبقه  خورده بورژوازی:  -３
دروضعخوردهبورژوازیکهازنظرکمیتوسیعترینتودههایزحمتکششهریوروستائيرادربرمیگیرد،

بدیالتصادیبسرمیبرد.طبمهخوردهبورژوازیموردستموبیدادگرینیروهایارتجاعیفیودالیوکمپرادوری

مشتملبرروشنفکراناهلکسبه،پیشهوران،ماموریندونپایهدولتی،هامپریالیستیلراردارند.اینطبم وسرمایه

میتوانبهلشرباالیی،میانیوتحتانیتمسیمبندیدکتورانوؼیرهمیباشند.ازنظرسطحزندگی اینطبمهرا

لشرتحتانیولشرمیانیبهنسبتفشاربیشترزندگیبهدگرگونیوضعاجتماعیوشرکتدرانمالب که نمود.

دارد بیشتر خوردهرؼبت ً بنا پیوندد. می آن به گسترشانمالب و صورترشد در نیز طبمه این فولانی لشر و

بورژوازیازجملهنیروهایمحرکهانمالبومتحدمطمئنپرولتاریامیباشد.

خوردهبورژوازیبحیثیکیازنیروهایمحرکهانمالبدرجنکمماومتضدسوسیالامپریالیسمروس

وسسهمگیریآنرانمیتوانانکارکرد.تودههایوسیعخوردهودرشکستسوسیالامپریالیسمرتهشرکتفعالداش

نیروهای سایر با امیدیفردایبهتر امکاناتزندگیبه همه تمریبا ازدستدادن و لربانیها لبول بورژوازیبا

 و روشنفکران گیری بخصوصسهم پیوستند. نجمماومت راه در ها پذیرشلربانی سوسیالات تجاوز از کشور

باؾامپریالیسمروسلابللدراستوتاریخکشورماآنراهرگزفراموشنخواهدکرد.واماخوردهبورژوازیصر

داشتنرهبریپرولتریمیتوانددستآوردهایمبارزاتیخویشراگسترشواستحکامبخشیدهوسهمخودرادر

نمایند.ازینکهدرجنگیعنیرهاییتودههاازستمفیودالیوامپریالیستیاداانمالببورژودموکراتیکطرازنوین

یهمهجانبهمماومتضدسوسیالامپریالیسم،پرولتاریانتوانستجنگرارهبرینماید،بناًارتجاعکشوربهپشتیبان

هلربانیهاهیچگونهدستوطبمهخوردهبورژوازیباهمهمنطمهرهبریجنگراؼصبنمودامپریالیسموارتجاع

و اعمالجنایتکارانه بورژوازیبنابر خرده نصیبنگردید. مثبتدرزندگیشانباشد موجبتؽییر آوردیکه

فاشیستینیروهایسوسیالامپریالیسمونیروهاارتجاعیوابستهبهامپریالیسمؼرباکثراًبیخانمانومجبوربهفرار

وعدههمتنبهذلترسوائيدادهودرصفوؾدشمنانخلك،سوسیالامپریالیسمروسبهکشورهایخارجیگردیدند

ونیروهایارتجاعیامپریالیسمؼربلرارگرفتهاند.

 بورژوازی ملی:  -４
بورژوازیملیکهازیکطرؾموردستمؼارتگرانهسرمایهامپریالیستیوکمپرداوریوازطرؾدیگرموردبیداد

ارداردوعرصهزندگیراروزتاروزبرویتنگوتنگترساختهوبطرؾورشکستگیمیگریفیودالیسملر

پرداوربیروکراتلراردرتضادودشمنیباامپریالیسم،فیودالیسموسرمایهکمراکشاند،کهاینوضعبورژوازیملی

یکطبمهاستثمارگراستوپرولتاریارابهجهتانمالبسوقمیدهد.ولیازآنجائیکهبورژوازیملیخوددادهواو

هبورژوازیملیموجبمیشودکهرااستثمارمیکندازتداوموگسترشانمالبهراسدارد.بناًاینخصیصهدوگان

مطمئنپرولتاریابحسابآورد.ولیبههمهحالچونهدؾانمالببٰورژوازیدموکراتیکبریتواناورامتحدمن

داشتنخصلتمتزلزلدرموردانمالبازجملهنیروهایمحرکهانداختنبورژوازی اینطبمهبا درکلنیست،لذا

انمالبمیباشد،ولیپرولتاریابایدمشخصهدوگانهآنرادرپروسهانمالبدرنظرداشتهباشد.
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،ترورواختتاؾ،بورژوازیملیکشورمابعدازسرکوبوحشیانهجنبشدورههفتوهشتشورواحاکمیتاستبداد

اسیخودراازدستمیدهدودرصحنهسیاسینشانهازفعالیتآنتاآخردههسیتبارزاتینداشتهاست.یرهبریس

ناشراندیشهاهایآن«سبا»و«پروانه»وامادردههچهلیکباردیگربهمبارزاتسیاسیرویمیآوردکهجرائد

سازمانملیکهازافؽانملتانشعابوخطسیاسیاینطبمهراداشتهاست،دارایمیباشد.بورژوازیملیباایجاد

ؾوناتوانبودهنمایندهسیاسیآنیضعیطبمهکهازنظرزیربنایالتصادنمایندهسیاسیوتشکیالتیگردید.ولیاین

رهبرینماید.بنابرینبورژوازیدحملونتوانستآنرامنحیثیکطبمه،متشکلوونیزاینضعؾوناتوانیرادرخ

کنونباخودهمراهداشتهونتوانسته نیزتا ملینهتنهاضعؾوناتوانیالتصادیبلکهضعؾوناتوانیسیاسیرا

استداراینمایندهسیاسیواحدیباشدکهاورارهبرینماید.

کتهایتجاریبهاثرتضیماتبٰورژوازیملیکهفعالیتالتصادیآندرموسساتکوچکتولیدیوشر

لرا کننده ضرباتخورد مورد امپریالیسم تجاوزسوسیال از بعد داشت، ادامه فیودالیسم و رازطرؾکمپرادوریسم

کهموجبورشکستگیتمریبان بورژوازیملیگرچهدرجنگمماومتضدسوسیالگرفت. آنگردید. همهجانبه

ب ولیسهم نمامپریالیسمروسشرکتنمود، درینجنگادا نداشتونتوانستسهمالزمیرا ازارازنده بعد که ید،

ممدسارتجاعداخلیبرمبنایتبانیامپریالیسمؼربوامپریالیسمروسوتداومجنگهایوحشیانهبین ائتالؾنا

نازینوضعجاتآگردیدهاست.کهننیروهایفیودالکمپرادور،بیشازپیشبهسیاهروزیوورشکستگیمواجه

نبارهبریپرولتاریاممکنومیسراست.انمالببورژوادموکراتیکطرازنوینکبتبارتنهادرصورتپیروزی

لزندگیایوامادرموردپائینترینالیهاجتماعیکشور)لومپنپرولتاریا(کهلشروسیعازافرادکهوس

راهزنان،گدایان،جیببرانوؼیرهبهزندگیؼیرشرافتمندانهشرافتمندانهراازدستدادهوچوناوباشان،فواحش،

خویشادامهمیدهند.اینافرادبهآسانیمیتواننددرخدمتارتجاعودشمنانمردملرارگیرند.چنانچهدرکشورما

بمثابهعاملینجر امپریالیسملرارماکثریتاینها گرفتهاندوبهوجنایتدرخدمتنیروهایارتجاعیوابستهبه

اینعناصررادرصورتیکهبهانمالببهپیوندندامهمیدهند.وظیفهانمالباستزندگیذلتباروؼیرشرافتمندانهاد

نهتنهابایدتجدیدتربیتنمود،بلکهجانبیاؼیگریوخرابکاریآنهانیزگرفتهشود.

باارزیابیمختصرازاوضاعکشورمنحیثیکجامعهنیمهمستعمرهونیمهفیودالیبهایننتیجهمیرسیم

نوینبرانداختهشوند دموکراتیکطراز انمالببورژوا بوسیله باید که دشمنانخلكکشورما انمالبویا کهضد

پریالیسممیباشد.عبارتازنیمهفیودالیسم،سرمایهداریبیروکراتکمپرداوروام

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

باشد. می انمالب درین پرولتاریا متحد نوسانی خصیصه داشتن با ملی بورژوازی و پرولتاریا مطمئن نزدیکو

مالبوتضمینرهبریخویشنمیتواندوظیفهسترگانمالبضدپرولتاریابدونتامینوحدتبیننیروهایمحرکهان

امپریالیستیوضدفیودالیراپیروزمندانهبهانجامبرساند.

لذاپرولتاریافمطدرصورتیمیتوانداینرسالتتاریخیرابهپیشبرد،کهدارایستادرهبریکنندهیعنی

هستونفمراتآنراکارگراندهمانانتشکیلمدهندوارتشانمالبیکتبودهوبهایجادجبههمتحدملیحزبکمونیس

انمالبیتودهای،کهالبتهجبههمتحدملیوارتشتودهایکهنیرویعمدهآندهمانانمیباشند،دسترسیپیدانمایند

درجریانجنگخلكازطرؾپرولتاریاوحزبشمیتواندتدارکوایجادگردد.

ببورژوادموکراتیکطرازنوینبدونتدارکسهسالحاساسیکهازآنتذکررفتممکنپیروزیانمال

د.نیست،کهازجملهایجادحزبکمونیستبحیثپیشآهنگپرولتاریاوظیفهمرکزیکمونیستهایکشورمامیباش

نخستینومبرمترینوظیفها(بحیث–ل–حزبکمونیستوالعیرابرمبنای)مبنابرینسازمانپیکار...ایجاد

بدددرجهتایجادحزبومبارزاتیخودمشخصوبهمبارزهخ اکمونیستتاکیدمینماید.زیرا ینوندسترسیبه

سالحنمیتوانوظائؾانمالبرابهپیشبرد.ایجادحزبکمونیستدرصورتیامکانپذیرخواهدبودکهمعیارهای

دسترسیداشتهباشیم.اصلکلیددرایجدستادرهبریکنندهپرولتاریاهماناوبهآنیبهشویهدیالکتیکیرعایتبلشویک

ایدیولوژیک -خط م مبنای) بر –سیاسی ص–ل برنامه تدوین و یکخطحا( تثبیت باشد. انمالبمی برای یح

سیعلیهانحرافاتایس–سیاسیوتدوینبرنامهصیحدرجریانمبارزهحادوهمهجانبهایدیولوژیک–ایدیولوژیک

وجهان تامینوحدتجنبشکمونیستیتحلیلوشناختازاوضاعکشورما گوناگوناپورتونیستیورویزیونیستی،

سیاسیوبرنامه–ولوژیکدیا(کهاصلکلیدیآنراهماناحزبا–ل–ممکنومیسراست.ایجادحزبکمونیست)م

البیتودهایعملیبودهودرصورتیکهجداازکارانمالبیدربینتودههایحتشکیلمیدهد،دررابطهباکارانمحص

بمثابهپیشآهنگ باشدحزبکمونیستبهمفهوموالعیکلمهنبودهونخواهدتوانستوظیفهسترگرهبریکنندهرا

لذاحزبپرولتاریادرانمالببورژوادموکراتیکطرازنوینگذاربهجامعهسوسیالیستیوکمونیستیبه پیشببرد.

ورمارارهبری،وتودههاشکایجاد،طبمهپرولتاریاوانمالبکمونیستوالعیبرمبنایداشتناینمعیارهامیتواند

کمپرادوریسموامپریالیسمواستثمارفردازفردآزادسازد.–راازستمواسارتفیودالیسم

کهمربدرزمینهبررسیاوضاعکشوروانمالبال دومسئلهرا ً نیمهزاما وطوناشیازخصلتجامعه

مستعمرهونیمهفیودالیمیشودوتاثیراتعمیكدرانمالببورژوادموکراتیکطرازنوینکشورمامیگذارد،توجه

تاحالدرجنبشکمونیستیکشورمابخصوصازطرؾحزبثبگیریمچهبحثهایکهدرینزمینهوآنرابهبح
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ونیستافؽانستانصورتگرفتهاکثراًابهامآمیزومنحرؾکنندهمیباشدایندومسئلهعبارتاستازمسئلهستمکم

ملیوستمبرزنانکشورما.

 ستم ملی : 

ستمملیکهیکپدیدهارتجاعیاستازگذشتهتاریخینسبتاطوالنیبرخورداراست،کهدرتماماینمدتستمملی

گردیدهیعملتپشتونبرسایرملیتهایاللیتامپریالیستیرابطهعمیكوناگسیستنیداشته.ستمملیکهازطرؾملیباستم

تخاصیافتهاست.ستمملیکهعاملآنطبماتدشوملیتهایتحتستمبعضاحدتواستوتضادهایبینملیتپشتون

ستمیمباستمسرمایهداریامپریالیستیجهانیلرارداشته،حموقملیتهایحاکمهملیتپشتونبوده،درپیوندمستمیموؼیرم

اللیترازیرپاگذاشتهوبرآنهانهتنهاستمالتصادیبلکهستمسیاسیوفرهنگینیزنمودهاست.اینپدیدهارتجاعیدر

تنهبینملیرشدوگسترشمناسباتبرادرارندهادگریطبماتحاکمهآنعاملبازداطولتاریخحاکمیتملیتپشتونوستمبید

هایمسکوندرکشورمابودهاستوجلورشدوپیشرفتملیتهایتحتستمراگرفتهاست.

کمونیستهاموظؾهستندازحكتعینسرنوشتملیتهایتحتستمتاسرحدجداییوایجاددولتمستملپشتیبانیو

تحتستممبارزهنمایند.وشوونیستورهاییملیتتستمگردربرانداختنستمملیملی

ازطبحیثجزبخصوصپرولتاریاوکمونیستهایمربوطبهملتستمگراینمبارزهرالاطعانهوبدونلیدوشر

كهایازوظیفهانترناسیونالیستیبهپیشببرد.کهدرؼیرآنبجزلرارگرفتندرخدمتشوونیسموخیانتبهپرولتاریاوخل

بههدؾعالیانترناسیونالیستییعنیاهجداییملیتهابهمنظوررسیدنم،کاریراازپیشنخواهدبرد.مبارزهدررتتحتس

وحدتوهمبستگیداوطلبانهملتهاوخلمهامیباشد.لذاپرولتاریاوکمونیستهایتحتستممبارزهدرراهجداییتوامبا

تستمباپرولتاریاوخلكملیتستمگر،آنمبارزهمشروطمیباشدکهازیکطرؾدرجهتخواستوحدتملیتهایتح

منحیثوظیفه اززیرستمملتستمگروازطرؾدیگرایجادپیوندهایداوطلبانهدرجهتوحدتملیتها رهاییملتیها

انترناسیونالیستیصورتمیگیرد.

گواهبراین تحاکمپشتونبرملیتهایمسکوندرریازطرؾملیستکهاعمالستموبیدادگوالعیتهایعینیجامعهما

زیکشورما،هرگزخواستجداییوتجربهازطرؾملیتهایتحتستممطرحنگردیدهاست.لذاحلمسئلهملیدرکشورمان

حلگرددواینجزازطریكدبرادربایازطریكتجزیهوجداییبلکهازطریكتامینوحدتبرادرانهوتساویحموقملیتهای

برانداختنشوونیسموستمگریطبماتحاکمهملیتپشتونمیسرنیست.مبارزهعلیهشوونیسمعظمتطلبانهملیتپشتونکه

اعاملآنطبماتحاکمهارتجاعیفیودالکمپرداور،اینعاملینامپریالیسموتامینحموقملیتهایتحتستموظیفهکمونیسته

اینوظیفهبزرگرافمطبرمحورمبارزهطبماتیومبارزهضدامپریالیستیمیتوانپیش وپرولتاریایکشورمامیباشد.

بیروکرات داری سرمایه فیودالیسم، با مبارزه بدون تحتستم ملیتهای حمه حموق اعاده و ملی ستم انداختن بر لذا برد.

پیروز یعنیبه وکمونیسم،کمپرادوروامپریالیسم گذاربهسوسیالیسم نوین، یرساندنانمالببورژوازیدموکراتیکطراز

امکانپذیراست.

 مسئله زنان: 

مسئلهزنانکهدررابطهباانمالبارزشفوقالعادهکسبمیکند،الزممیآیدکهباآنبرخوردعمیكاصولینهسطحیو

ناشیا زمالکیتخصوصیوساختارطبماتیجامعهاستریشههایدرگذشتههایعامیانهصورتبگیرد.ستمبرزنانکه

دورتریدارد.

فت.ایننوعتمسیمکارزمینهبعدستمبرزنانونمطهآؼازینآنرامیتواندرتمسیمکاربرمبنایجنسبهارزیابیگر

سروریمرددرخانوادهکهبنیادمادیآنهمانملکیتخصوصیاستتثبیتمیکند.خانوادهکهیکواحدالتصادیدرجامعه

استدرمسیرتکاملیاشگذارازنظامبردهداریوادامهآندرجامعهفیودالینهتنهاخصوصیاتجامعهفیودالیرادرخود

یرانیزدرخودحفظکردهاست.وبگفتهرفیكمائوتسهدون:داردبلکهخصایلازجامعهبردهدار

یکمرددرچینمعموالزیرسهستمالتدارلرارگرفتهاست)لدرتسیاسی،لدرتمذهبی،لدرتلبیلهای(...اما»

مذهبی،لبیلهایو–زنانعالوهبراینهازیرالتدارمردان)لدرتشوهران(هملراردارند.اینچهارشکللدرتسیاسی

پدرساالریاستوچونچهارریسمانکلفتیاستکهخلكچینوبویژهدهمانان-مذکرمبینمجموعهایدیولوژیوستمفیودالی

.۳۳صفحه۸گزارشدربارهبررسیجنبشدهمانیحونان(مجلهجهانیبرایفتحشمار«)رادربندکردهاست

الببورژوادموکراتیکطرازنوینمیباشد.پرولتاریاوحزبپیشآهنگاوکهرهبرآزادسازیزنجزءوبخشازانم

ننمیتواندانمالبرابهپیروزیبرساند.ولیآیاستبدونبسیجزنانورهاییلهارآانمالببورژوادموکراتیکطرازنوینا

پدر انداختنستم بر نیروهایانمالبیزنانو رهایی انمالببورژوامیتوانآزادیو درمحدوده برزنرا ساالریمرد

دموکراتیکمحصورنمود؟کهالبتهخیر.اینگونهبرخوردنهتنهاکهبرعظمتنیرویانمالبیزنانورهاییکاملآنبرخورد
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نوینکهیکعامیانهوؼیرانمالبیمیباشد،بلکهدروالعیتامرتداوماسارتآنوسروریمرداست.انمالبدموکراتیک

انمالبیبورژوایاستنمیتواندزنرابهآزادیکاملوهمهجانبهبرساند.بلکهایننخستینلدمبزرگاستدرجهتآزادی

دموکراتیکطرازنوینوگذارانبهسوسیالیسموکمونیسممیباشد، درماهیتسوسیالیستیانمالببورژوا کاملزنتنها

شرکتکلیهزناندرکاراجتماعیپیششرطرهاییزناناست.براینیلبدینهدؾضروریاست»رفیكانگلسمیگوید:

«کهخانوادهبهعنوانیکواحدالتصادیجامعهاضمحاللیابد

 اما لنین در مورد مسئله زنان:  و

کودننمودهوحمیرمیکندزنکماکانیکبردهخانگیاستچراکهکارخوردخانگیاوراخوردکرده.خفهساخته،»....

،خرفتولدوحشیانه،حمیراعصابخوردکن،اورابهآشپزخانهوپرورشاطفالزنجیرمیکند.اوزحمتشرادرکارؼیرم

کنن ونابود تحتهدکننده ای) توده مبارزه که زمانیآؼازخواهدشد والعیتنها کمونیسم رهاییوالعیآن، بههدرمیدهد.

رولتاریاهدرلدرت(علیهاینالتصادخوردخانگیشروعشودویافیالوالعدریکسطحگستردهبهالتصادبزرگرهبریپ

.۲۳صفحه۸زنوجامعه(مجلهجهانیبرایفتحشماره«.)سوسیالیستیمتحولگردد

ندهیآندرانمالبمبارزهجدیوپرولتاریاوپیشآّهنگآنموظؾاستدرموردبرانگیختنورهاییزنان،بسیجوسازما

بیامانعلیهتمامستمگریهاواجحافاتنظاماتنیمهفیودالیونیمهمستعمرهازجملهستممردانبرزنانبهپیشبردهدرین

عاجزوناتواناست،افشاءدازنظرنیرویجسمیوفکرینسبتبهمرظاماتفرتوتوپوسیدهکهگویازنادعایسخیؾن

)مجله«نجامدهندهرآنچهکهرفمایمردمیتوانندانجامدهند،رفمایزننیزمیتواندا»ید.رفیكمائوتسهدونگفت:نما

(۲۳صفحه۸جهانیبرایفتحشماره

هایزشتویویینشانداد.کهبههمهآنیاوهگوامانمونهعظمتوبزرگیزنانرامیتواندروجودرفیكچیانچینبخوب

پلیدتمامنظاماتاستثمارگرواسارتبارجوابدندانشکندادوتمامپوسیدگیوخصومتضدانمالبیانانرابابرهنهگی

کاملافشاءنمود.رفیكچیانچینکهچونکوهوارهدرتمامدورانمبارزاتیاشنهتنهاازانمالبپشتیبانیکردبلکهعلیهتمام

توسازشناپذیریمبارزهنمود.انمالبکبیرفرهنگیراچونرهبرپرولتاریارهبرینمودوپیروزیدشمنانانمالببالاطعی

انمالببرضدانمالبراشکوهمندانهبهپیشبرد.رفیكچیانچینباعظمتوپایهداریکاملدربدترینشرائطزندانوشکنجه

تاآخرینرم–ل–ادودرفشسرخ)ممبارزهعلیهدارودستهخاینمرتددنسیاوپنکادامهد كزندگیدراهتزازا(را

دشگرامیوراهشجاویدانباد.یکزنمبارزپرولتریبودهاستیانگهداشت.رفیكچیانچیننمونهکاملاز

رفیكمائوگفت:

رجهانوجودداشتهباشدکهتازمانیکهتنهایکزند»و«مالبفرهنگیآتیتوسطزنانوبرایزنانبرپاخواهدشدان»

 (.۳۸صفحه۸مجلهجهانیبرایفتحشماره«)رهایینیافته،هیچکسبوالعآزادنخواهدبود

اندیشهمائوتسهدون!–لنینیسم-زندهبادمارکسیسم

بهپیشدرراهایجادحزبکمونیستوالعیافؽانستان!

دموکراتیکطرازنوین!بهپیشدرراهتدارکجنگخلكوپیروزیانمالب

زندهبادهمبستگیانترناسیونالیستیپرولتاریاوخلكهایجهان!

جنگخلكدرپیرو،بهپیشدرراهکارزاردفاعازجانرفیكکنزالو!دپیروزبا

مرگبراپورتونیسمورویزیونیسمایندستیارانامپریالیسم!

عمنطمه!امسلحارتجاعیاسالمیایننوکرانامپریالیسموارتجمرگبرباندهای

مرگبرامپریالیسموتمامسگهازنجیریاشدرمنطمهوجهان!

باایمانرزمندهبهراهمانپیروزمیشویم!
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