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  پارلمان پوشالی 
تبلوری از بحران 

مشروعيت رژيم دست 
  نشانده

ان ات پارلم روع جلس ا ش ک ب اين
انده ، گو م دست نش هرژي ر س ا ه ي

ی   وه دولت وه( ق ه ، ق وه اجرائي ق
ه   وه مقنن ائيه و ق ت) قض حاکمي

ده و ل گردي ال تکمي الی عم پوش
افغانستان دارای يک دولت منتخب

ت  ده اس ت. گردي ه واقعي ا آنچ ام
ه   ت ک ن اس رهمبندی:  دارد اي س

ط ی توس انی نمايش ات پارلم انتخاب
روع ت و ش غالگران امپرياليس اش

ان پوش  ات پارلم اجلس ه تنه الی ، ن
ت م دس روعيت رِژي ران مش بح

  نشانده را از ميان نبرده است ،   
)2(بقيه در صفحه   

ارزيابی يک 
نقد از 

اساسنامه و 
برنامه حزب

9  صفحه  
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" يک 
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" 
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بلکه بيشتر از پيش بر حدت 

  . و شدت آن افزوده است 
سانی که فعال  با مجموع ک

حمل عنوان فريبنده و 
" نمايندگان مردم " دروغين 

، پارلمان رژيم را تشکيل 
می دهند ، صرفا با نه فيصد 

مجموع آراء  % ) 9( 
واجدين شرايط شرکت در 

" مقام " انتخابات ، به اين 
دست يافته اند ، آنهم در 
انتخاباتی که پر از تقلب و 

ت اين انتخابا. ريا کاری بود 
نه تنها توسط اکثريت بسيار 
بزرگ توده های مردم 
تحريم گرديد ، بلکه جمع 
کثيری از کانديداهای آن نيز 
از قبول نتايجش سر باز 

ر مرکز و واليات زدند و د
و تظاهرات ده ها راهپيمائی 

اعتراضی عليه آن بر پا 
در واقع انتخابات . دند کر

شده توسط اشغالگران سرهمب
نين ملی امپرياليست و خائ

دست نشانده شان ، بهتر از 
  .اين نمی توانست باشد 

بخش بزرگی از اعضای 
پارلمان حاکميت پوشالی را 
آن کسانی تشکيل می دهند 
که مسئوليت های اجرائی 
جنايات بيست و پنج سال 
گذشته را مستقيما بر عهده 

وطنفروشان . داشته اند 
جنايتکار خلقی و پرچمی ، 

" ن آدم کشان و چپاولگرا
و چهره های " جهادی 

اکثريت " طالبی " منفور 
اعضای اين پارلمان را 

اينها در . تشکيل می دهند 
طی بيست و هشت سال 
گذشته قدرت و حاکميت را 
بدست داشته و جنايات بی 
شماری عليه اکثريت 
مردمان افغانستان مرتکب 

آنها در ضمن . شده اند 
ارتکاب اين جنايات شان 

وچکی از يقينا بخش های ک
اهالی را با خود داشته اند و 

به . يا به آنها نفع رسانده اند 
همين جهت می توان گفت 
که بيشترين قسمت از 
مجموع آرائی که به تمام 
اعضای پارلمان رژيم تعلق 
گرفته است ، شامل آراء 
کسانی است که از جنايات 

 پرچمی –خلقی " اين جانيان 
به اين " ، جهادی و طالبی 

ا به آن صورت صورت ي
. بهره و نصيبی برده اند 

بدين سبب بحران مشروعيت 
انتخاب " نه تنها دامن 

" بلکه دامن " شوندگان 
را نيز می " انتخاب کنندگان 

در واقعيت امر برای . گيرد 
امپرياليست های اشغالگر 
همينگونه ترکيبی از پارلمان 
مورد ضرورت است ، چرا 
که فقط همين ترکيب می تواند 

ر مسند قانون سازی ب
وطنفروشانه و خائنانه ملی 

   . تکيه زند
افتضاحات و رسوائی های 
گسترده ای که در جريان 

انتخابات پارلمانی و در 
جريان رای شماری اين 
انتخابات به وقوع پيوست ، 

جلسات پس از شروع 
پارلمان نيز با همان شدت 

  . گستردگی ادامه يافته اند و
تنها خريد و فروش آراء نه 

در جريان انتخابات به نحو 
گسترده ای وجود داشت بلکه 
در جريان انتخابات برای 
تعيين رئيس و معاونين هر 

ولسی ( دو جرگه پارلمان 
نيز ) جرگه و مشرانو جرگه 

بصورت رسوائی و افتضاح 
چرا نبايد . آشکار ادامه يافت 

ادامه می يافت ؟ طبيعی 
است آرائی که خريده شده 

 توانند قابل باشند ، می
بر عالوه . فروش نيز باشند 

و مهم تر از آن کسانی که 
ر و کل سرنوشت کشو

مردمان کشور را به 
امپرياليست فروخته اشغالگرا

اند ، خريد آراء همقطاران 
شان در پارلمان رژيم و يا 
فروش آراء خود شان به آنها 
را نيز می توانند به آسانی 
. آب نوشيدن ، اجرا نمايند 

 مورد از اين معامله يک
گری دالل صفتانه ، فروش 

و دنباله " محقق " آراء 
بود که " سياف " روانش به  

عکس العمل حتی باعث بروز 
ميان رای  های شديد در

  . شد" محقق " دهندگان به 
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جريان رای دهی برای تعيين 
روسای هر دو جرگه 
پارلمان نيز ماهيت واقعی 
غير مشروع اين پارلمان را 

رياست . به نمايش گذاشت 
مشرانو جرگه در واقع 

" بصورت انتصابی به 
اما . تعلق گرفت "  مجددی 

تعيين رئيس ولسی جرگه 
بر . افتضاح آور تر بود 

خالف انتظار اوليه ، محمد 
س قانونی که رياست يون

جناح به اصطالح 
اپوزيسيون را بر عهده 
داشت ، درانتخابات برای 
تعيين رئيس ولسی جرگه ، 

او بال . برنده اعالم گرديد 
فاصله بعد از تثبيت 
موقعيتش به عنوان رئيس 
ولسی جرگه از رياست 

.  اپوزيسيون استعفا داد 
" کناره گيری رئيس 

از موقعيتش " اپوزيسيون 
دل دريافت رياست در ب

ولسی جرگه ضربه کاری 
اپوزيسيون " ای بود که بر 

اين ضربه . وارد گرديد " 
با خارج شدن گروپ 

" از " محقق " پارلمانی 
، که بعد از " اپوزيسيون 

افشا شدن معامله وی با 
سياف ، توسط خود وی 
اعالم گرديد ، تکميل گرديد 

را از " اپوزيسيون " وعمال 

  .ميان برد 
 از آن ، رژيم پوشالی با قبل

بوق و کرنا و سر و صدای 
زياد ، قانون احزاب را 

خائنين ملی ، . بوجود آورد 
تسليم طلبان و بعضا هم 
عناصر متوهم زيادی دست 
به تشکيل احزاب گوناگون 
زده و آنها را ثبت و راجستر 

اما به يکبارگی روی . کردند 
تمام اين تک و دو ها و تالش 

ريستی آب سرد های پارلمانتا
انداخته شد و انتخابات 
پارلمانی مبنای غير حزبی 

  . يافت 
درين ميان يک عده عناصر 

خلقی " بيرون از مثلث شوم 
و " جهادی " ، "  پرچمی –

نيز به پارلمان " طالبی " 
رژيم دست نشانده راه يافته 

اين بخش در واقع . اند 
تکميل کننده آرائش ظاهری 
ن دموکراتيک اين پارلما

است و نقش تعيين کننده و 
حتی ملموسی در جهت دهی 

  . فعاليت های پارلمان ندارد 
تعداد زيادی از مشمولين اين 
بخش را زنانی تشکيل می 
دهند که يا در جريان به 
اصطالح انتخابات گويا رای 
آورده اند و يا عمال بصورت 

اينها . انتصابی تعيين شده اند 
ب که متشکل از تسليم طل

عناصر در مقابل ترين 

امپرياليست هستند ،  اشغالگران
دستان شان در تدوين و تصويب 
قوانين ضد شوونيزم مرد ساالر 
فئودالی ، توسط قانون اساسی 
جمهوری اسالمی افغانستان و 
حضور سنگين جنگ ساالران 
جهادی و طالبی در پارلمان ، 
بسته شده اند و هيچ کاری نمی 

  . ند توانند درين راستا انجام ده
کسان ديگری از اين بخش که 
گويا بنا به سياست های 
پارلمانتاريستی تعيين شده احزاب 

يافته اند،اوال شان به پارلمان راه 
به اشغالگران  از لحاظ برخورد

امپرياليست تسليم طلب تر از 
عناصر طالبی و جهادی در 
پارلمان هستند و آشکار تر و با 
وقاحت بيشتر از آنها ، 

ن را تائيد می کنند و اشغالگرا
ثانيا هيچگونه برنامه کار منظم 

اينها ناگزير اند . پارلمانی ندارند 
در صفبندی های درون پارلمان 

" ها و " خلقی " در پهلوی 
های ديروزی ، اين " پرچمی 

وطنفروشان ديروزی و امروزی 
ولی عليرغم . ، قرار بگيرند 

تمامی اين مسائل قاطعانه بايد 
ا ، چه در مسائل گفت که اينه

ملی ، چه در مسائل دموکراتيک 
و چه در مسائل مربوط به 
طبقات زحمتکش ، به افشاگری 
های موثر عليه مشمولين مثلث 

  و نمی –شوم ، نيز نمی توانند 
خواهند 
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حساسيت نشان . دست بزنند 

دادن های لحظه ای و زود 
گذر آنها عليه جنگ ساالران 
که در ذات خود نوعی 
آمادگی نشان دادن به 
خدمتگزاری در پيشگاه 
اشغالگران امپرياليست است 
، به همان قسمی که در 
ابتدای جلسات پارلمان بروز 
کرد ، حد اکثر می تواند 

ايد و گاهگاهی تبارز نم
ماهيت وطنفروشانه و ضد 
دموکراتيک  پارلمان را 

  . آرائش دموکراتيک دهد 
امروز حتی ذهنيت های 
عقبمانده در جامعه می توانند 
درک کنند که تعيين معاشات 
هنگفت دالری برای اعضای 
پارلمان رژيم پوشالی و 
خريد موتر های آخرين 
مودل چندين هزار دالری 
برای آنها ، چه معنا و 

فهومی می تواند داشته باشد م
و پول اين معاشات و قيمت 
موتر های لوکس از کجاها 

اما اين دالر . تامين ميگردد 
باد کردن ها نمی تواند 

  .تعجب بر انگيز باشد 
 اشغالگران امپرياليستی که 
برای برگذاری انتخابات 

 پارلمانی بيشتر از يکصد و 
 

 
پنجاه ميليون دالر مصرف 

" امين معاش کردند ، برای ت
دست نشانده شان و " وکالی 

برای آنها " پايکش " تهيه 
نيز می توانند ده ها و صد ها 
ميليون دالر ديگر هزينه 

  . نمايند 
يک چيز مسلم و قطعی است 

هيچ صدائی و ندائی از اين . 
پارلمان پوشالی در مخالفت 
و اعتراض عليه اشغالگران 
امپرياليست و عليه حضور 

ده ها کشور قوای نظامی 
خارجی در افغانستان ، بر 

تا حال . نخواهد  خاست 
جلسات متعدد هر دو جرگه 
اين پارلمان دائر گرديده 

اما در هيچ جلسه ای . است 
، توسط حتی يک نفر از اين 

، حرف " وکالی محترم " 
رک و راست که هيچ ، حتی 
کنايه و اشاره ای نيز در 
مورد  ضرورت خروج 

جی از قوای اشغالگر خار
افغانستان و ضرورت تامين 
استقالل اين کشور ، بر زبان 

  . آورده نشده است 
واقعيت مستعمره بودن و 
تحت اشغال بودن افغانستان ، 
آن مسئله عمده ای است که 

 سمت و سوی تمامی مسائل 
 

 
مطروحه در جامعه افغانستان را 

ماهيت دست . تعيين می نمايد 
نشاندگی حاکميت پوشالی در 

سه بخش اجرائيه و قضائيه و هر
مقننه بصورت عيان و آشکار 

وقتی . خود را نشان می دهد 
کشور و مردمان کشور از 
استقالل و آزادی ملی برخوردار 
نباشد ، وقتی  مشتی از خائنين ، 
جنايتکاران ، چپاولگران ،  
استثمارگران و ستمگاران فئودال 
و بورژوا دالل توسط 
 امپرياليست های اشغالگر

پرورانده می شوند و بخش های 
مختلف حاکميت پوشالی ، 
منجمله پارلمان آن ، در اختيار 
شان قرار می گيرند ، هيچ عکس 
العمل ديگری از توده های وسيع 
مردم نبايد انتظار داشت ، غير 
از اينکه اين حاکميت را از خود 
ندانند و مجبور باشند که برای 
تامين حد اقل حياتی ترين 

ت زندگی شان با اين احتياجا
آنچه . حاکميت به نبرد بر خيزند 

امروز در اعتراض خشماگين 
خرده فروشان شهر کابل عليه 
اجحافات مامورين شاروالی و 
ترافيک شاهدش بوده ايم ، فردا 
به صدای رسای گلوله ها مبدل 
خواهد شد و اشغالگران و دست 
نشاندگان شان را در آتش خشم 

  .ختاند جنگ توده ئی خواهد سو
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  :از گزارشگر شعله جاويد از کابل 
  

   "!هم چوچه می دهد هم خاگينه خرس " 
شيخ محمد محقق و افراد 
مربوط به جناح پارلمانی 
وی در انتخابات درونی 

رژيم بخاطر پارلمان 
تعيين رئيس ولسی جرگه 

. رای دادند " سياف " به 
" او دراين معامله از

چند صد هزار " سياف 
بر . دالرپول نقد گرفته بود

به او " سياف " عالوه 
وعده داده بود که در 
انتخابات بخاطر تعيين 
معاون ولسی جرگه از او 

  . حمايت خواهد کرد 
اين معامله همانند داستان 

دادن خرس تعجب خاگينه 
بر انگيز بود ، اما اتفاق 

می گويند پير . افتاد 
مردی از يک هيزم شکن 
احواالت کوهستان را 

هيزم شکن گفت . پرسيد 
که در کوه خرسی را ديده 

پير . که چوچه داده است 
مرد سرش را به عالمت 

ساعتی . تائيد تکان داد 
بعد ازيک هيزم شکن 
ديگربازهم احواالت 

. پرسيد کوهستان را 
هيزم شکن گفت که 
خرسی را ديده که 

پير . خاگينه داده است 
مرد بازهم سرش را به 
. عالمت تائيد تکان داد 

جوانی از اين برخورد 
پير مرد تعجب کرد و 
از او پرسيد که چرا هم 
چوچه دادن خرس را 
تائيد کرده است و هم 

پير . خاگينه دادن آن را 
 از :مرد به او گفت 
ست که خرس شکی ني

هم چوچه بدهد وهم 
  . خاگينه 

" بهر حال اين معامله 
بی " سياف " و " محقق 

نتيجه بود ، يعنی نه 
سياف رئيس پارلمان 
رژيم شد و نه هم محقق 

معاون آن ؛ البته مفاد چند صد 
. هزار دالری محقق متحقق گرديد 

اما اين معامله گری آنها در 
حاليکه برای سياف يک برد 

در ميان عده زيادی سياسی بود ، 
از مردم هزاره ، بخصوص در 
غرب کابل ، عکس العمل های 
تندی عليه محقق و حزب مربوطه 
اش ايجاد نمود و برای او به يک 

از . خود کشی سياسی مبدل شد 
جمله ، عده زيادی از هواداران 
مزاری در مخالفت با اين معامله 
گری دست به اعتراض زدند و 

. دند اعالميه هائی پخش کر
همچنان عده ای از آنها دست به 
تظاهرات زده و شيشه های دفتر 

حزب وحدت اسالمی مردم " 
در کارته سه کابل را " افغانستان 

  . شکستاندند 
اعالميه هائی که ذيال متن آنها نقل 
گرديده است ابتدا در سطح شهر 
کابل و بعد ها در سطح وسيع در 
داخل و خارج کشور بخش گرديده 

  :اند 
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رهبر شهيد 

هوشيار : فرمودند 
  باشيد

کسی به سرنوشت 
  شما معامله نکند

  
مردم غيور ، هوشيار و 

متاسفانه ! آگاه غرب کابل 
الحاج " اطالع يافتيم که 

يک يک " محمد محقق 
" معامله ذليالنه و ناکام با 

عزت ، غرور و " سياف 
افتخارات شما مردم غرب 
کابل را به باد داد و با پا 
گذاشتن روی خون شهداء 
و مخصوصا خون پاک 
رهبر شهيد ، با قاتلين قتل 
عام افشار و تاراج گران 
غرب کابل صفحه سياه 
ديگری را از خود به 

  . نمايش گذاشت 
ی شما محقق که با را

پيروان مزاری بزرگ به 
پارلمان راه يافت تا برای 
مردم هزاره غرور ، 
عزت و افتخار باشد ، 
مست رسيدن به قدرت 

به حد جنون ، . گرديد 

دستيابی به چوکی 
معاونت خيالش را پر 
کرد که که نتوانست 
تشخيص دهد که با چه 
  کسانی معامله می کند ؟

آقای محقق شما بايد 
 ما با بدانيد که مردم

دادن بيش از پنجاه هزار 
رای ، شما را انتخاب 

آنها ! کردند نه سياف را 
شعار حمايت از محقق 
دادند نه شعار حمايت از 

مادران پير ! سياف 
شهدای افشار و غرب 
کابل با دست های 
لرزان به شما رای دادند 

پس ! نه به سياف 
چکونه عزت ، غرور و 
افتخار اين مردم را 

يد و برای زيرپا گذاشت
تثبيت موقعيت خودت 
آراء مردم نجيب خود را 
که هميشه در کنارت 
بودند ، به دست قاتلين 

  آنها سپردی ؟
آگاه باش ! آقای محقق 

که ديگر مردم غرب 
کابل فريب نيرنگ ، 

خدعه و دروغگوئی های تو را 
نخواهند خورد و از اين ببعد نام 
تو نيز در رديف معامله گران با 

 مردم ثبت خواهد سرنوشت اين
  .                           شد 
 از طرف جمعی از اهالی غرب" 
                     "                      کابل

-------------------------------
-------------------------------

-------------------------------  
  

محقق به صف قاتلين 
شهدای غرب کابل 

  !!!پيوست 
  

  !صداقتمند هزاره شيار ومردم هو
هميشه از دشمنی بترسيد که با 

! لباس دوست در کمين شماست 
" حاجی محمد محقق " پيوستن 

دريک معاملًه شرم آور با 
قاتل " عبدالرب رسول سياف 

هزاران انسان مظلوم و عامل 
تخريب و ويرانی غرب کابل ، 
آتش انداختن بر مزار شهداء و 
 دفن ساختن غرور ، حيثيت و

اين معامله . شرف مردم ماست 
 ننگين در حالی صورت ميگيرد 
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که هنوز از سرنوشت صد 
ها نفر اسير دوران 
مقاومت غرب کابل در 

اين . پغمان معلوم نيست 
حالی صورت معامله در 

می گيرد که هنوز خون 
 زن و کودک در 700

افشار و هزاران شهيد ديگر 
ميجوشد و قلب خانواده های 

  .  داغداراستآنان
اين سخن ! مردم هوشيار 

من و محقق " سياف که 
در گذشته ها با هم دوست 

آيا برداشتن پرده " بوديم 
از يک راز و معاملًه 
پنهان در گذشته ها نيست 

ستی در وقتی که ؟ آيا برا
از خون جوانان ، پيران ، 
زنان و کودکان ما حمام 
خون ساخته می شد ، 
محقق و سياف دوستان 

  صميمی بودند ؟
آيا ما به محقق رای داديم 
که وی با اعالم حمايت از 
سياف شکست سياسی 
مردم ما را در جهان 
اعالم نمايد ؟ کحقق نشان 
داد که عالوه بر نداشتن 

سی ، هوش و خرد سيا
بخاطر رسيدن به قدرت 
و منصب ، هيچ يک از 
ارزشهاو منافع مردم را 

او با اين . درنظر ندارد 
عمل شرم آور همًه 
حيثيت و اقتدار سياسی 
و اجتماعی مردم ما را 
برای هميشًه تاريخ از 

بناًء ما با . بين برد 
 اعتماد از اعالم سلب

اين فرد استفاده جو 
ديگر به وی ) محقق (

نمی دهيم تا با اجازه 
ادعای نمايندگی از مردم 
هزاره دست به معامالت 
.                                                  ناکام و خفت بار بزند 

از طرف جمعی از "
  "خانواده های شهدا 

----------------------
----------------------  

با تاسف ! هموطنان آگاه 
ديگر سرنوشت که يکبار

و بازی  معاملها موردشم
  سياسی قرار گرفت

آقای محمد محقق که با 
حمايت هزاران زن و 
مرد کابل به پارلمان راه 

يافته ، در يک اقدام عجوالنه و به 
خاطر کسب موقعيت سياسی خود 

کناره . دست به معاملًه ننگين زد 
گيری وی به نفع سياف به معنای 
پايمال نمودن خون رهبر شهيد 

ی ، شهدای افشار و استاد مزار
آرزوهای عدالتخواهانًه مردم 

  . ماست 
مردم ما هرگز اين معامله را از 

نسل . ياد نخواهند برده وتاريخ 
های آينده ما نيز به عنوان يک 
پيمان ننگين و سياه از آن ياد 

  .خواهد کرد 
ما ضمن محکوم نمودن اين عمل 
خائنانه ، از مردم آگاه غرب کابل 

يگر به شگرد های می خواهيم که د
اين چهرًه عوام فريب توجه ننموده 
و شخصيت های خادم و خائين را 

  . از يک ديگر تشخيص بدهند 
                       !مردم آگاه 

آقای محقق با اقدام اخير خود ديگر 
نمی تواند به عنوان فرد منتخب 
مردم ما در پارلمان نمايندگی نمايد 

زوهای زيرا خواست ، اراده و آر. 
ما و شما در پيمان سياف و محقق 

  .عملی نخواهد شد 
  "معامله گرننگ و نفرين بر" 
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اولين موضوعی که در 
اين اعالميه ها جلب نظر 
ميکند اين است که 

 نويسان فکر می اعالميه
" کنند از طريق نمايندگی 

در " شايسته مردم 
پارلمان رژيم دست نشانده 
، می توان به مردم خدمت 

متاسفانه اين ديد . نمود 
تسليم طلبانه ای است که 
قادر به درک معضله 
عمده فعلی جامعه 

معضله . افغانستان نيست 
عمده فعلی افغانستان 
مستعمره بودن کشور و 

ک رژيم دست موجوديت ي
نشانده در آن است که  
اشغالگران  بخاطر تامين 
منافع خود شان بوجود آورده 

در داخل چوکات واحد . اند 
رِژيم دست نشانده دارو دسته 
های ارتجاعی و وطنفروش 
سياف و محقق و همقماشان 
ديگر شان با هم وحدت 

اين خيانتی است که . دارند 
حق تمامی مليت آنها در

 افغانستان ، های ساکن در
به شمول پشتون ها ، 

مرتکب شده اند و به اين 
. خيانت ادامه می دهند 

در چنين حالتی چنانچه 
محقق و دارو دسته اش ، 
به سياف رای نمی دادند 
و به قانونی رای می 
دادند و يا در داخل 
پارلمان رژيم مستقل 
باقی می ماندند ، باز هم 
کدام تغيير فاحشی در 

می آمد وضعيت بوجود ن
خائنين ملی هر قدر با . 

هم اختالف و کشمکش 
داشته باشند و يا نداشته 
باشند ، در مورد يک 

 يعنی وطنفروشیموضوع 
و خدمت به اشغالگران 
با هم متحد و يکپارچه 

  .  هستند 
 است که موضوع ديگر اين

دارو دسته سياف و محقق 
ها همقماشان شان ، نه تنو

نمايندگان سياسی فئودال ها 
بورژواکمپرادور ها  و

هستند بلکه تعداد زيادی 
از سران شان ، به 
شمول خود سياف و 
محقق ، خود از لحاظ 

موقعيت طبقاتی به اين دو طبقه 
استثمارگر و وابسته به امپرياليزم 

اينها يقينا در . جهانی تعلق دارند 
ميان خود شان تضاد های منفعتی 
زيادی دارند ولی در مقابل توده 

دم ، بخصوص کارگران ، های مر
دهقانان و سائر مردمان تحت 
استثمار و فقير ، دارای منافع 

آنها هر قدر با . مشترکی هستند 
هم اختالف داشته باشند باز هم 
می توانند بر محور اين منافع 
مشترک با هم به وحدت برسند و 

  . کنندترکا عليه منافع مردم اقداممش
تا جائيکه به احساسات مليتی ضد 
شوونيستی هزاره ها مربوط است 
، نويسندگان و پخش کنندگان 
اعالميه ها به اين تصور اند که 
گويا اين تنها محقق است که دست 
به معامله گری زده و با استفاده 
از احساسات مليتی هزاره ها به 
 دنبال منافع و اميال سياسی خود 

آنها . و دارو دسته اش بوده است 
گری های در مخالفت با معامله 

با سياف شوونيست ، به  محقق
مزاری پناه می برند و از او نقل 

گو اينکه اين  قول می آورند ؛
" مزاری نه بود که در چوکات 

  "شورای هماهنگی 
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ن شوونيست با گلبدي
معامله کرد و بعدا نيز با 
طالبان شوونيست به 

  . معامله نشست 
اما عليرغم تمامی مسائل 

 ، می توان گفت متذکره
که معامله گری محقق با 

" سياف  تاحد زيادی 
را که " محقق قهرمان 

قد " بابه مزاری " بعد از 
علم کرده بود ، در نزد  
توده های ستمديده هزاره 

فعال بعد . ت بی حيثيت ساخ
از او ، ارتجاع مذهبی 

 ديگری هزارگی چهره
ندارد که علم نمايد و باز 
هم برای چند روزی 

ايش دهد بمثابه قهرمان نم
. و به عوام فريبی بپردازد

ديده شود که در آينده 
کسی می تواند جای او را 

  بگيرد يا نه ؟ 
موضوع بسيار جالب 
در رابطه با اين معامله 

ردن گری ، منسوب ک
اعالميه های منتشر شده 
عليه محقق و انزجار 

" مردم از وی ، به 
اين . بود " شعله ئی ها 

ادعا را محقق خودش با 
بيشرمی تمام در يک 
مصاحبه تلويزيونی 

اما مثل . عنوان کرد 
روز روشن است که 
اعالميه های منتشره  نه 

بلکه به " شعله ئی ها " به 
هواداران مزاری مربوط 

 اينکه چهره و واست ، ول
شعله " يا چهره هائی از 

" ئی های ديروزی 
تسليم شده درميان آنها 

مرتجعين مذهبی . باشند 

هميشه  از تسليم طلبان قبال 
منسوب به جريان شعله جاويد 
. اطاعت عام و تام انتظار دارند 

اگر آنها بصورت عام و تام 
اطاعت کردند ، مسلمانان خوبی 

" تکفير اند ، در غير آن حربه 
گری عليه شان بکار " شعله ئی 

می افتد ؛ گرچه آنها خود بخوبی 
خود " اسالم " می دانند که نه 

غير " يا " اسالم " شان و نه 
اينها در پيشگاه " اسالم 

امپرياليزم امريکا مسئله اصلی 
نيست ، بلکه مسئله اصلی اين 

امت " است که همه شان به 
ان تعلق دارند ، کعبه ش" الخيانه 

قصر سفيد است ، گوساله سامری 
دالر را می پرستند ، نماز شان را 
پشت سر بوش اقتدا می بندند ، به 

امپرياليزم سجده " رب النوع " 
می گذارند و به خلق و ملت و 

  .می ورزند " کفر " کشور 

 
ارزيابی يک نقد از اساسنامه و برنامه حزب

نقدی بر برنامه و " 
اساسنامه حزب کمونيست 

" افغانستان ) مائوئيست ( 

 14نوشته ای است که تاريخ 
 سنبله سال 23 ( 2005سپتمبر 
را در پای )  شمسی  1384

اما متاسفانه تقريبا . خود دارد 
سه ماه بعد از اين تاريخ 
توانسته ايم آنرا بدست بياوريم 
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روی جلد در زير عنوان . 

سازمان پيکار " ، عبارت 
برای نجات افغانستان 

) اصوليت انقالبی پرولتری (
به چشم می خورد ؛ اما در 
آخر خود نوشته ، بعد از 
ذکر تاريخ ، يک فرد  

مسئوليت گرفته ) پوالد(
.                          است   

ر هر حال ، ما از اين نقد  د
استقبال می کنيم ، زيرا که 
پس از تدوير کنگره وحدت 

              جنبش کمونيستی
 لنينيستی –مارکسيستی  (
افغانستان ، )  مائوئيستی –

برای اولين بار است که 
برنامه و اساسنامه حزب 

) مائوئيست ( کمونيست 
افغانستان مورد نقد قرار 

ر آمدن بيرون ب. می گيرد 
چنين نوشته هائی ، 
انحرافات کسانی را که 
نتوانستند با جريان پيشرفت 
پروسه وحدت جنبش 

) م ل م ( کمونيستی 
افغانستان همراهی و 
همگامی نمايند ، بيشتر از 
پيش روشن می کند و ما را 

قادر می سازد که مبارزات 
 سياسی عميق –ايدئولوژيک 

تری را عليه آن انحرافات پيش 
در عين حال ممکن هم  . ببريم

هست که از خالل اين 
مبارزات به کمبود ها و 
نواقص خود مان نيز کم و بيش 

.                         پی ببريم   
 دو نکته مقدماتی

قبل از پرداختن به متن نقد ، 
مقدمتا تذکر دو  نکته را 

:             ضروری می دانيم   
تقريبا يک و نيم " پوالد  " – 1
 تدوير کنگره ل بعد ازسا

ل م (وحدت جنبش کمونيستی
و تشکيل حزب کمونيست  ) م
، نقدش را منتشر ) مائوئيست (

کرده است ؛ در حاليکه  وقت 
مناسب برای تهيه و انتشار 
چنين نقد هائی ، همان موقعی 

... بود که پروسه وحدت 
با وجودی که . جريان داشت 

او بصورت يکجانبه و غير 
ميته مشترک ک" اصولی از 

در ... مشمولين پروسه وحدت 
اروپا بيرون رفت ، اما بازهم 
به بخش های مختلف مسوده 
های برنامه و اساسنامه 

مشترک حزبی ، دسترسی پيدا 
قبل از تدوير کنگره . می کرد 

، برای مدت بيشتر از بيست 
ماه ، بخش های مختلف اين 
مسوده ها ، توسط کميته 
مشترک مشمولين پروسه 

م ل ( دت جنبش کمونيستی وح
، بصورت وسيع پخش می ) م 

بطور مشخص ، بخش . گرديد 
های مختلف مسوده ها ، در 

حزب " سايت انترنيتی 
انداخته " کمونيست افغانستان 

منظور اينکه او در . می شد 
جريان پيشرفت پروسه وحدت 

بخش های مختلف مسوده ... 
های برنامه و اساسنامه 

ت می مشترک حزبی را بدس
آورد ومطالعه می کرد ، اما 
ترجيح می داد که سکوت 
اختيار کند و عليه به اصطالح 
انحرافات اين مسوده ها 

علل و عوامل . مبارزه ننمايد 
اين سکوت هرچه بوده باشد ، 
تغييری در غيراصولی بودن 
 و نادرست بودن آن بوجود

کار امروز را به . نمی آورد 
فردا افگندن نادرست است ، 

ه رسد به اينکه کار امروز  چ
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. را به چند سال بعد بيفگنيم  
ادعا دارد " پوالد  " – 2

" که تشکيالتی بنام 
سازمان پيکار برای نجات 

اصوليت ( ان افغانست
) " انقالبی پرولتری 

موجود است و او در 
چوکات اين سازمان 
مبارزاتش را پيش می برد 

به همين جهت در روی . 
نقدی بر برنامه و " جلد 

نام چنين ... " اساسنامه 
تشکيالتی را درج کرده ؛ 
اما از جانب ديگر ، 

... " نقد " مسئوليت نوشتن 
را شخصا بر عهده گرفته 

ال در اين جريان حا. است 
ين به اصطالح نقش ا

... سازمان پيکار 
چيست ؟ ... ) اصوليت (

اگر سازمانی وجود دارد ، 
بايد مسئوليت چنين نقد 
. هائی را بر عهده بگيرد 

ولی مادامی که اصال 
سازمان و تشکيالتی ، ولو 
محدود و معدود ، موجود 
نيست ، چرا بايد يک کار 

 فردی با نام يک سازمان و يک
تشکيالت مزين گردد و 
صالحيت مسئوليت گيری 
چنين کاری نيز برايش داده 
" نشود ؟ واقعيت اين است که 

سازمان پيکار برای نجات 
اصوليت انقالبی ( افغانستان 
، به مثابه يک ) پرولتری 

سازمان منظم و متشکل که 
هيچ ، حتی به مثابه يک جمع 
چند نفره محفلی نيز ، اصال 

به همين . رد وجود خارجی ندا
" پوالد " جهت است که 

مجبور است مسئوليت نقد از 
برنامه و اساسنامه  حزب 

را ) مائوئيست ( کمونيست 
.         شخصا بر عهده بگيرد   

ياد بنيان گزاران جانباخته 
جنبش مائوئيستی افغانستان 
گرامی باد که آنقدر بيش از حد 

داشتند که سازمان " تواضع " 
 و قويا موثر موجود و متشکل

خود شان را از همه مخفی می 
کردند و يک کار سازمانی را 
رنگ محفلی و جريانی می 

پوالد " از قرار معلوم . دادند 
قصد دارد بخاطر رفع " 

شخصا " تواضع " نواقص آن 
تکبر "  دست بکار شود و از 

سازمانی خواندن يک کار " 
.             فردی استفاده نمايد   

ذار کمونيزم گرامی ياد بنيانگ
باد که وقتی انترناسيونال اول 
عمال به انحالل رفت ، حاضر 
نشد مسئوليت دوام آنرا به 
عهده بگيرد و انحاللش را 

" ولی متاسفانه .  اعالم کرد 
فکر می کند که " پوالد 

استفاده از يک نام سازمانی 
ليت عمال نا موجود ، از اصو
.    و مفيديت برخوردار است   

ر از طرح مسئله اين منظو
نيست که گويا ما قصد داشته 

" پوالد " باشيم بدين وسيله نقد 
از اساسنامه و برنامه حزب را 

در واقع . کم اهميت جلوه دهيم 
با وجودی که جمع متشکلی 

سازمان پيکار برای " بنام 
اصوليت ( نجات افغانستان 

وجود ) انقالبی پرولتری 
ر د" پوالد " ندارد ، گفته های 

 مورد اساسنامه و برنامه حزب
ما ، می تواند در اين يا آن 
  سطح ، مورد قبول کسان     
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ديگری از منسوبين سابقه 
جنبش چپ افغانستان نيز 

 آن ، اما مقدم بر. باشد 
" اصل مسئله اين است که 

اولين کسی است " پوالد 
که زحمت کشيده و يک نقد 

 صرفنظر از –نسبتا منظم 
اينکه چقدر درست و چقدر 

 از –نادرست است 
اساسنامه و برنامه حزب به 

بدين . عمل آورده است 
سبب کار او از يک جهت 

        . قابل قدر دانی است 
          
 محور اساسی نقد

 
نقد از برنامه و " پوالد " 

اساسنامه حزب کمونيست 
افغانستان را ) مائوئيست ( 

بر محور رد بخشی از 
خصلت طبقاتی " مبحث 

يعنی اولين " حزب 
" مشخصه از مشخصات 

که " برنامه عمومی حزب 
فصل اول اساسنامه حزب 
را می سازد ، بنا کرده 

او برای رد اين . است 
خصلت طبقاتی " بخش از

، چهار دليل آورده و  " حزب
توضيحاتی در مورد آنها ارائه 

بر عالوه او . کرده است 
کوشش به عمل اورده است  که 
اين داليلش را با آوردن شواهد 
از قسمت های ديگر متن 
اساسنامه و برنامه حزب نيز 

اين داليل عبارت . ثابت سازد 
                         :     اند از 

                                       
 حزب کمونيست – 1 
افغانستان ، بدون ) مائوئيست (

گسست از اشتباهات 
وانحرافات گذشته جناح هائيکه 
در چوکات اين حزب به وحدت 
رسيدند ، تشکيل گرديده است ؛ 
بطور مشخص بدون گسست از 

حزب " اشتباهات و انحرافات 
و " کمونيست افغانستان 

" يعنی تشکالت ماقبل آن 
سازمان کمونيستهای انقالبی 

هسته انقالبی " و " افغانستان 
"  .     کمونيستهای افغانستان   

  در جريان پروسه وحدت – 2
 –به حل اختالفات ايدئولوژيک 

سياسی توجه اساسی مبذول 
نگرديده و اين اختالفات 
ماستمالی شده و بحال خود 

باقی مانده است ، در حاليکه 
فات استحکام بدون حل اختال

 سياسی و –ايدئولوژيک 
تشکيالتی الزمه بوجود نمی 

  پروسه وحدت – 3.   آيد 
) م ل م ( جنبش کمونيستی 

افغانستان شکست خورد و 
   تشکيل حزب کمونيست 

افغانستان ، تفرقه ) مائوئيست (
در جنبش کمونيستی افغانستان 

درفش اين . را بيشتر دامن زد 
 حزب درفش وحدت مائوئيست
.          های افغانستان نيست 
               

  در  آئين نامه تشکيالتی -- 4
) مائوئيست ( حزب کمونيست 

معيار های لنينی عضويت مد 
نظر قرار نگرفته است تا 
برای شموليت کسانی در 
حزب که وضعيت شان با 
عضويت در يک حزب 
کمونيست اصال خوانائی ندارد 

            .          راه باز باشد 
درينجا صرفا تذکرات 
مختصری در مورد اين دالئل 
 می دهيم و در سطور بعدی 



 

13فحه ص                          شماره دهم                  شعله جاويد                     دوره سوم        
نوشته ، در جاهای 
مناسبش به نحو مبسوط 
تری به آنها خواهيم 

                  .    پرداخت 
(   حزب کمونيست -- 1

افغانستان نه ) مائوئيست 
تنها با گسست از کمبودات 
، نواقص ، اشتباهات و 

حزب " انحرافات معين 
و " کمونيست افغانستان 

" تشکالت ماقبل آن يعنی 
سازمان کمونيست های 

" و "  انقالبی افغانستان 
هسته انقالبی کمونيست 

يل تشک" های افغانستان 
گرديد ، بلکه در تشکيل 
حزب ، گسست های معين 

 سياسی و –ايدئولوژيک 
سازمان " تشکيالتی ، از  

پيکار برای نجات 
کميته " ، " افغانستان 

( وحدت جنبش کمونيستی 
" و " افغانستان ) م ل م 

اتحاد انقالبی کارگران 
نيز صورت " افغانستان 

بدون چنين گسست . گرفت 
نمی هائی اصال ما قادر 

را ... شديم پروسه وحدت 

پيش ببريم ، مسوده برنامه و 
اساسنامه حزبی واحد تدوين 
کنيم و با تشکيل کنگره وحدت 
و تصويب برنامه و اساسنامه 
واحد ، در يک حزب واحد به 

.                    وحدت برسيم   
  همان طوری -- 2             

تسليم طلبی و " که در جزوه 
نيز گفتيم ما .. " .فرار طلبی 

برای به وحدت رساندن جناح 
پروسه وحدت " های شامل در 

اختالفات ميان آنها را ... " 
ماستمالی نکرديم ، بلکه توجه 
اساسی مان را به حل اختالفات 
برناموی و اساسناموی متمرکز 
کرديم و با حل اين اختالفات 
توانستيم بر محور برنامه و 
ح اساسنامه حزبی واحد ، جنا

پروسه وحدت " های شامل در 
( را در حزب کمونيست ... " 

متشکل و متحد ) مائوئيست 
در جريان پيشرفت . بسازيم 

اين مبارزه ، اختالفات جزئی و 
کناری غير برناموی و 
اساسناموی يا خود بخود و يا 
هم با بذل توجه ضمنی و 
کناری حل و فصل شدند و 
تعدادی از اختالفات جزئی و 

يزاصال مورد توجه سليقوی ن
اينچنين . قرار نگرفتند 

اختالفات جزئی و کناری و 
سليقوی در هر مرحله ای از 
مبارزه و بصورت مداوم پيش 

اگر به آنها بيشتر از . می آيد 
حد الزم اهميت داده شود و 
مثال شخصی صرفا در مواجه 
شدن با يک انتقاد درست و يا 
نا درست درد شکم بگيرد و به 

 پيدا نمايد ، دوا ضرورت
هيچگاهی برای پراگنده شدن 
" و از هم جدا شدن ، به کمبود 

گرفتار " عوامل " و " دالئل 
.                     نخواهيم شد   

                                     
يک موضوع مهم در مورد 
اختالفات گذشته آن بود که تا 
حد معينی و در موارد مهمی ، 

تی چندين تکامالت مبارزا
ساله مشمولين پروسه وحدت 

آنها را حل و فصل کرده ...  
بود ، در غير آن اصال ممکن 
نبود چنين پروسه ای شکل 

.                            بگيرد   
پروسه وحدت جنبش   " -- 3    
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) ... " م ل م ( کمونيستی 

قادر نگرديد تمامی 
مشمولين اوليه خود را به 

کسانی بنا . وحدت برساند 
به انحرافات عديده 

 سياسی و –ايدئولوژيک 
سخت جانی های 
سکتاريستی شان ، از 
پيشرفت اين جريان عقب 
ماندند و نتوانستند تا به 
آخر با آن همراهی و 

خود نقد . مگامی نمايند ه
نويس صرفا به شموليت 
روی کاغذ در اين پروسه 
اکتفا کرد و هيچگونه 
فعاليت عملی مبارزاتی ای 
 برای پيشرفت اين پروسه 

البته به ( به عمل نياورد 
استثنای مدت بسيار 
کوتاهی در ابتدای تشکيل 

اما ) . کميته مشترک اروپا 
جناح های موثر اين پروسه 

 به وحدت برسند و توانستند
مهم تر از آن اين پروسه 
توانست امر تدوين مسوده 
های برنامه و اساسنامه 
حزبی واحد ، تشکيل 
کنگره وحدت و تصويب 

برنامه و اساسنامه حزبی واحد 
در کنگره را به سر انجام 

از اين جهت است .  برسانند 
پروسه وحدت :  که می گوئيم 

) م ل م ( جنبش کمونيستی 
بطور موفقانه به پايان اساسا 
ادعای اينکه پروسه . رسيد 

م ل ( وحدت جنبش کمونيستی 
شکست خورد و به تفرقه ) م 

بيشتر دامن زد ، صرفا می 
تواند يک ياوه گوئی مبتنی بر 
خود خواهی انفراد منشانه و 
خود مرکز بينی سکتاريستی 

.                               باشد   
( درفش حزب کمونيست 

افغانستان ، درفش ) مائوئيست 
حزب کمونيست " وحدت 

سازمان پيکار " ، " افغانستان 
" و " برای نجات افغانستان 

اتحاد انقالبی کارگران 
در يک حزب " افغانستان 

درينمورد جای . واحد گرديد 
. شک و شبهه ای وجود ندارد 
اين درفش ، ثمره به فرجام 

پروسه " رسيدن موفقيت آميز 
م ل ( بش کمونيستی وحدت جن

افغانستان است و از اين ) م 
نظر درفش وحدت کل جنبش 

مائوئيستی کشور تلقی ميگردد 
اين درفش در سطح ملی و . 

بين المللی سخنگوئی جنبش 
مائوئيستی افغانستان را بر 

کسانی که در . عهده دارد 
بيرون از اين حزب قرار 

 –دارند و از مارکسيزم 
 جنگ  مائوئيزم ،–لنينيزم 

مقاومت ملی مردمی و انقالبی 
و جنبش انقالبی 
انترناسيوناليستی دم می زنند ، 
اگر اين دم زدن های شان 
راستين و حقيقی باشد ، غير 
از پيوستن به حزب کمونيست 

راه ديگری ) مائوئيست ( 
.                            ندارند   

  اساسنامه و برنامه حزب – 4
 ) مائوئيست( کمونيست 

افغانستان ، اسناد مارکسيستی 
 مائوئيستی ای – لنينيستی –

است که عالی ترين دستاورد 
تئوريک جنبش مائوئيستی 
افغانستان ، که تا حال بدست 
آمده است ، محسوب می گردد 

آئين نامه تشکيالتی حزب ، .  
که فصل دوم اساسنامه آن را 
در بر می گيرد ، بخشی از 

ک اين دستاورد تئوريک و ي  
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 –سند مارکسيستی 

 مائوئيستی است –لنينيستی 
يقينا می توان برای . 

تکامل بيشتر اين دستاورد 
، کار و پيکار نمود ، ولی 
 تحقق عملی اين امر ، 

 استوار و مستلزم تکيه
اصولی در شرايط فعلی ، 
. بر اين دستاورد است 

کسانی که اين موضوع را 
ناديده می گيرند ، هيچ 
راهی جز برگشتن به حالت 
های محفلی و حتی انفراد 
گرائی مذموم گذشته ، 
برای جنبش کشور نمی 
      .توانند پيشنهاد کنند 

قدر مسلم است که با 
 حزب کمونيست موجوديت

افغانستان ديگر )تمائوئيس(
چنين برگشتی ممکن نيز 

.                         نيست   
  

انتقادات از 
 اساسنامه حزب

 
اساسنامه حزب کمونيست 

افغانستان ، ) مائوئيست ( 
. دارای دو فصل است 

فصل اول ، برنامه عمومی 
 مبحث 6حزب است که دارای 

                       :    می باشد 
.    بقاتی حزب  خصلت ط– 1  
.  ايدئولوژی رهنمای حزب– 2  
.  انترناسيوناليزم پرولتری – 3  
.      برنامه سياسی حزب – 4  
  مهم ترين اهداف انقالب – 5

.               دموکراتيک نوين   
.  استراتژی مبارزاتی حزب-6

                                       
فصل دوم اساسنامه ، آئين نامه 

شکيالتی حزب است که شامل ت
          :  شش مبحث می باشد 

.           اصول تشکيالتی – 1  
.        ساختمان تشکيالت -- 2  
  ارگان مرکزی حزب ، --  3

نشريه دورنی مرکزی و سائر 
      .                    نشريه ها 

.                      درفش --  4  
        .           عضويت --  5
.        اقدامات انضباطی --  6  

 42مجموعه اين شش مبحث ، 
.       ماده را در بر می گيرند   

در مورد چهار مبحث از 
برنامه عمومی حزب " مباحث 

" در اساسنامه يعنی مباحث " 
، " ايدئولوژی رهنمای حزب 

، " انترناسيوناليزم پرولتری " 
مهم ترين اهداف انقالب " 

" و "  نوين دموکراتيک
، " استراتژی مبارزاتی حزب 

بطور کلی بحث و " نقد " در 
در مورد . انتقادی وجود ندارد 

برنامه سياسی حزب " مبحث 
نيز تا جائيکه به برخورد " 

" اساسنامه " مشخص به متن 
کدام " نقد " مربوط است ، در 

گرچه .  انتقادی وجود ندارد 
انتقاداتی درينمورد روی متن 

 حزب صورت گرفته برنامه
است که تا حد معينی به 
اساسنامه نيز مربوط می شود 
، ولی الزم است که در جای 
خودش مورد بحث قرار بگيرد 

به اين ترتيب از ميان . 
مجموع مباحث فصل اول 
اساسنامه ، صرفا نکاتی از 

خصلت طبقاتی حزب " مبحث 
مورد انتقاد قرار دارد که " 

مت آنهم بيشتر از آنکه به قس
های مورد انتقاد مربوط باشد ، 
به مجموع انتقادات وارده  بر 
اساسنامه و برنامه حزب 

.                مربوط می شود   
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در قسمت متن فصل دوم 
اساسنامه يعنی آئين نامه 
تشکيالتی ، در مورد 

اصول تشکيالتی " مباحث 
" ساختمان تشکيالت " ، " 
ارگان مرکزی حزب ، " ، 

نشريه درونی مرکزی و 
" ، " سائر نشريه ها 

اقدامات " و " درفش 
يعنی پنج " انضباطی 

مبحث از مباحث شش گانه 
 و آن ، در نقد هيچ بحث

تنها . انتقادی وجود ندارد 
، " عضويت " در مبحث 

يک قسمت از ماده بيست و 
ششم ، يعنی يکی از ماده 
های هشت گانه اين مبحث 
بصورت قسمی ، مورد 

.            انتقاد قرار دارد   
با توجه به مجموعه اين 
انتقادات ، اصوال بايد گفت 

نويس انتقاداتی " نقد " که 
دارد ، بر اساسنامه حزب 

ولی عمدتا آن را تائيد می 
اما نتيجه گيری خود . نمايد 

او بدون . وی چنين نيست 
توجه به اينکه تا چه حدی 
نمی تواند متن اساسنامه 

حزب را مورد انتقاد قرار دهد 
و لذا قاعدتا بايد تائيد نمايد ، 
بصورت يکجانبه و صرفا با 
تکيه بر انتقاداتش ، نتيجه 

نامه حزب گيری نموده و اساس
يقينا . را عمدتا رد نموده است 

استدالل خود وی چنين خواهد 
بود که به نظراوهمين انتقادات 
وارده بر اساسنامه حزب ، 
ماهيت اين اساسنامه به مثابه 
يک اساسنامه اصولی 

 – لنينيستی –مارکسيستی 
رد مائوئيستی را عمدتا مو
. سوال قرار داده و رد می نمايد  

اينکه دو برای روشن شدن 
انتقاد نقد نويس از اساسنامه 
حزب تا چه حد نادرست يا 
درست است و تا چه حدی اين 
انتقادات می تواند ماهيت 
اساسنامه حزب به مثابه يک 

 –اساسنامه مارکسيستی 
 مائوئيستی را خدشه –لنينيستی 

دار سازد ، قسمت های قابل 
انتقاد و انتقادات وارده را ، 
 يکی يکی مورد دقت و

.        ارزيابی قرار می دهيم   
در مورد خصلت طبقاتی 

      حزب

خصلت " آن قسمت از مبحث 
که مورد انتقاد " طبقاتی حزب 

   قرار گرفته است ،             
نقد ، به " درصفحه اول 

: ترتيب ذيل مشخص شده است  
) مائوئيست(حزب کمونيست  "

افغانستان در اساسنامه اش 
) ه عمومی برنام( بخش اول 

اين حزب : " چنين می نويسد 
با تاثير پذيری و الهام از 
مواضع جنبش انقالبی 
انترناسيوناليستی ، در جذب 
روشن و اصولی تجارب 
انقالب کبير فرهنگی 
پرولتاريائی چين و در 
موضعگيری و مبارزه قاطع 
عليه رويزيونيزم چينی و 
خوجه ئی شالوده گزاری 
 که گرديد ، شالوده گزاری ای

متضمن مرزبندی صريح و 
مبارزه جدی عليه کليت 
انحرافات مسلط بر جنبش چپ 
افغانستان ، در طول دهه پنجاه 
و نيمه اول دهه شصت شمسی 

و نيز مدعی ... " بوده است 
درفش آن : " شده است که 

درفش وحدت دهنده تمامی 
. مائوئيست های کشور است   
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حزب ، متشکل " و اين " 

از پيشروان داخل صفوف 
حزب . پرولتارياست 

پيشقراوالن انقالبی از ميان 
ساير اقشار و طبقات خلق 
ها را نيز در خود جای 

اين پيشقراوالن . داده است 
 انقالبی جهانبينی شان را

گاهانه تغيير داده و با آ
            ايدئولوژیپذيرش 

 پرولتاريا و شرکت عملی 
در فعاليت های مبارزاتی 
پرولتری موقعيت های 
طبقاتی پيشين شان را از 
لحاظ ايدئولوژيک و 
ته تعلقات سياسی رها ساخ
" .و به پرولتاريا پيوسته اند

                                  
رد همين  نقد نويس با 

" قسمت از متن مبحث 
" خصلت طبقاتی حزب 

نتايج چهار گانه ای را 
استنباط نموده است که در 
سطور قبلی به آنها اشاره 

اما اگر به دقت ، . کرديم 
انتقادات وارده و قسمت 
" های نقل شده متن مبحث 

را " خصلت طبقاتی حزب 

مورد توجه قرار دهيم ، می 
قل بينيم که حتی تمامی قسمت ن

شده متن نيز مورد انتقاد قرار 
ندارد ، بلکه صرفا بخشی از 

.            آن مورد انتقاد است   
اگر تمامی قسمت نقل شده متن 

خصلت طبقاتی حزب " مبحث 
را مورد توجه قرار دهيم ، " 

شش موضوع را در آن می 
:                               يابيم   
از   تاثير پذيری و الهام --اول 

مواضع جنبش انقالبی 
.                انترناسيوناليستی   

  جذب روشن و –    دوم 
اصولی تجارب انقالب کبير 

.     فرهنگی پرولتاريائی چين   
  موضعگيری و مبارزه --سوم 

قاطع عليه رويريونزم چينی و 
       .                   خوجه ئی 

  مرزبندی صريح و --چهارم 
 عليه کليت مبارزه جدی

انحرافات مسلط بر جنبش چپ 
افغانستان ، در طول دهه پنجاه 

.        و نيمه اول دهه شصت   
  درفش حزب --پنجم 

) مائوئيست ( کمونيست 
افغانستان درفش وحدت دهنده 
تمامی مائوئيست های کشور 

.                              است   
  حزب متشکل از --ششم 

و آن پيشروان پرولتری 
پيشقراوالن انقالبی از ميان 
سائر اقشار و طبقات خلق ها 
است که با تغيير آگاهانه 
جهانبينی ، پذيرش ايدئولوژی 
پرولتری و شرکت عملی در 
فعاليت های مبارزاتی 
پرولتری ، موقعيت های 
طبقاتی پيشين شان را از لحاظ 
ايدئولوژيک و تعلقات سياسی 
ترک گفته و به پرولتاريا 

         .               ه اند پيوست
اگر مجموع انتقادات نقد نويس 
از برنامه و اساسنامه حزب و 
منجمله انتقادات مشخص در 
همين مبحث را مورد دقت 
قرار دهيم ، می بينيم که 
موضوعات شماره اول ، دوم 
و سوم را ؛ اصال بصورت 
مشخص مورد انتقاد قرار 
نداده و نميتوانسته مورد انتقاد 

در رديف کردن . رار دهد ق
انتقادات صرفا موضوعات 
شماره پنجم و ششم مطرح 

البته موضوع شماره . بوده اند 
 چهارم نيز بصورت مشخص 
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مورد انتقاد قرار نگرفته 

 اما اين نتيجه از آن است ،
استنباط گرديده است که 
گويا اساسنامه حزب صرفا 
از موضعگيری عليه 
انحرافات دهه پنجاه و نيمه 
اول دهه شصت صحبت 
می نمايد و مسائل بعدی تا 
زمان تشکيل حزب 

را ) مائوئيست ( کمونيست 
از . اصال مد نظر ندارد 

اين جهت ما هم به 
موضوعات شماره اول ، 

سوم نمی پردازيم ، دوم و 
بلکه روی موضوعات 

 با توجه به –شماره چهارم 
استنباطی که از آن به عمل 

  و همچنان -آمده است 
موضوع شماره پنجم  

انتقاد . مکث می کنيم 
وارده در مورد موضوع 
شماره ششم  ، از يک 
جهت به کليت انتقادات 
وارده از سوی نقد نويس 
مربوط است ، ولی بطور 

بخشی از يک خاص به  
ماده از مواد چهل و يک 
گانه آ ئين نامه تشکيالتی 

حزب مربوط می گردد که در 
جايش مورد ارزيابی قرار 

.                    خواهد گرفت  
در مورد موضوع شماره  

انحرافات مسلط در ( چهارم 
دهه پنجاه و نيمه اول دهه 

) :                         شصت   
ورد بحث مروری به قسمت م
خصلت ( اساسنامه حزب 

نشان می دهد ) طبقاتی حزب 
که شالوده گزاری حزب از 
لحاظ تاريخ جنبش کمونيستی 
افغانستان ، به چهار موضوع 

: ذيل مربوط دانسته شده است   
حزب کمونيست ) " الف 

افغانستان ميراث ) مائوئيست (
دار و تکامل دهنده خط 
مائوئيستی ای است که در 

وجد  چهل شمسی ماواسط دهه
و پايه گزار جنبش کمونيستی 

"   .گرديد افغانستان ) م ل م (  
                                                 

شالوده گزاری حزب )  ب 
) مائوئيست ( کمونيست 

مرزبندی " افغانستان متضمن 
صريح و مبارزه جدی عليه 
کليت انحرافات مسلط بر جنبش 

ر طول دهه چپ افغانستان ، د

پنجاه و نيمه اول دهه شصت 
.                        بوده است   

حزب کمونيست )  " ج 
افغانستان با ) مائوئيست(

جمعبندی از تجارب منفی 
نحوه شرکت جنبش چپ 
افغانستان در جنگ مقاومت 
ضد سوسيال امپرياليستی 

.          پيريزی گرديده است   
( حزب کمونيست ) " د 

افغانستان محصول ) تمائوئيس
مستقيم پيشرفت و به فرجام 
رسيدن پروسه وحدت جنبش 

افغانستان ) م ل م ( کمونيستی 
    .                           است 

سازمان جوانان مترقی به 
مثابه سازمان بنيانگذار جنبش 

افغانستان ) م ل م ( کمونيستی 
 1344 ميزان سال 13، در 

مه دوم سراسر ني. ايجاد گرديد 
دهه چهل را بايد دوره فعاليت 

در . سازمان مترقی دانست 
اين دوره با وجودی که 
انشعاب گروه پس منظر در 
سطح جريان اتفاق افتاد و با 
وجودی که خطوط انحرافی 
نيز در درون سازمان عمل 
ط می کرد ، رويهمرفته خ  
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اصولی رفيق شهيد اکرم 

.                     مسلط بود  
اما در پايان دهه چهل ، 
اندک زمانی پس از نشست 
عمومی سوم سازمان و 
کناره گيری رفيق اکرم از 
فعاليت های سياسی در اثر 
مريضی ، برتری متزلزل 
خط اصولی بر خط 

يفيستی در درون پاس
سازمان از بين می رود و 
خط پاسيفيستی بر سازمان 

از همين . مسلط می گردد 
زمان تسلط خط اصولی بر 
جنبش از ميان می رود و 
تسلط خط غير اصولی 

تقريبا در . آغاز می گردد 
" همين زمان ، موضوع 

نيز در جريان " انتقاديون 
. به شدت مطرح می شود 

يافتن در هر حال با پايان 
دهه چهل دوره تسلط 
انحرافات بر جنبش چپ 
افغانستان آغاز می گردد و 
اين تسلط برای مدت تقريبا 
پانزده سال ، تا زمان آغاز 
حرکت های جنبش 
کمونيستی نوين ، در قالب 

ها و اشکال گوناگون سازمانی 
و گروهی بصورت بال منازع 

.              دوام پيدا می نمايد   
بنای سلطه در واقع بر م

انحرافات بر جنبش است که 
نحوه شرکت بخش های مختلف 
آن در مبارزات ضد رژيم 
کودتا و بعدا جنگ مقاومت 
ضد سوسيال امپرياليستی ، 
بصورت غير اصولی و 
انحالل طلبانه شکل می گيرد و 

.                    پيش می رود   
( در مورد دو موضوع فوق   

بر تسلط بال منازع انحرافات 
جنبش کشور در طول دهه  
پنجاه و نيمه اول دهه شصت و 
نحوه شرکت بخش های مختلف 
آن در جنگ مقاومت ضد 

درينجا ) سوسيال امپرياليستی 
نمی توانيم زياد صحبت نمائيم 

اما الزم است که در مورد . 
سازمان پيکار برای " وضعيت 

در رابطه با " نجات افغانستان 
اين دو موضوع کمی روشنی 

در واقع همين . اندازيم 
موضوع يکی از مشکالت 

 سياسی جدی ای –ايدئولوژيک 
است که دامنگير نقد نويس 

بوده  و او تا حال حاضر نشده 
است در جهت رفع آن آمادگی 

بطور خالصه او . نشان دهد 
سازمان پيکار برای نجات " 

را از همان ابتدا " افغانستان 
يک سازمان اصولی 

 --نيستی  لني–مارکسيستی 
مائوتسه دون انديشه می پندارد 
که صرفا مشکالتی داشته 
است و به همين جهت نحوه 
شرکت اين سازمان در جنگ 
مقاومت ضد سوسيال 
امپرياليستی را نيز درست 
ارزيابی می نمايد که با تحليل 
اوضاع و شرايط و مشخص 
کردن تضاد های جامعه 

.           صورت گرفته است   
ل می آيد ، خالصه آنچه در ذي 

سازمان " جمعبندی ما از 
" پيکار برای نجات افغانستان 

از زمان شکلگيری و ايجاد تا 
اواسط دهه شصت و همچنان 
نحوه شرکت اين سازمان در 
جنگ مقاومت ضد سوسيال 

.            امپرياليستی است   
برنامه ای که در کنگره 

سازمان پيکار برای " موسس 
         مورد "نجات افغانستان 
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تصويب قرار می گيرد ، 
برنامه ای است که حتی 
نمی توان آنرا يک برنامه 

  دموکراتيک خواند –ملی 
اين برنامه را در بهترين . 

رنامه حالت می توان يک ب
صرفا ملی به حساب آورد 

زبان بکار رفته در تدوين . 
برنامه زبان کمونيستی 

اين زبان شبيه به . نيست 
است " ساما " زبان برنامه 

سطح .  و البته بد تر از آن 
موضعگيری های سياسی 
آن نيز به مراتب نازل تر 

قرار " ساما " از برنامه 
حد اقل در دو مورد . دارد 

مردم " از ، اين برنامه 
" افغانستان و " مسلمان 

صحبت می نمايد و " جهاد 
به اين ترتيب موضوع 
اسالم و مسلمانی در متن 
برنامه اين سازمان داخل 

يک نکته قابل . می شود 
تذکر اين است که يکی از 
" گروه های تشکيل دهنده 

سازمان پيکار برای نجات 
، گروه " افغانستان 

مجاهدين آزاد است که نام 

 سازمان مجاهدين برای "
را برای " نجات افغانستان 

سازمان پيشنهاد داشته است که 
از طرف گروه های ديگر 

.                پذيرفته نمی شود   
    اين برنامه ، مدت زمان 
اندکی پس از تدوير کنگره 
توسط اکثريت  کميته مرکزی 
و اعضای سازمان رد می 

چند ماه بعد از تدوير .  گردد 
گره ، دو تن از اعضای کن

کميته مرکزی وظيفه می گيرند 
که مسوده يک برنامه جديد را 

مسوده ای را که . تدوين نمايند 
آنها ترتيب و تنظيم می نمايند ، 
نه تنها بهتر از برنامه تصويب 
شده کنگره نيست بلکه بد تر از 

اين مسوده برنامه در . آن است 
واقع يک مسوده برنامه 

ه گرچه خواست اسالمی است ک
جمهوری اسالمی در آن وجود 
ندارد ولی متن آن با فراز هائی 

مزين " نهج البالغه " از 
اين مسوده نيز . گرديده است 

توسط اکثريت کميته مرکزی 
ماه ها . سازمان رد می گردد 

بعد از آن يعنی در اواسط 
 باز هم کسان 1359خزان سال 

ديگری از کميته مرکزی 
 گيرند که سازمان وظيفه می

مسوده يک برنامه ديگر 
اين . سازمانی را تنظيم نمايند 

مسوده برنامه در واقع 
هيچوقت تنظيم نمی گردد ، چه 
رسد به اينکه در يک نشست 
همگانی سازمانی مورد 

.          تصويب قرار بگيرد   
در نتيجه سازمان پيکار برای 
نجات افغانستان از يکجانب 

گره برنامه تصويب شده در کن
اش را رد می نمايد ، ولی از 
جانب ديگر قادر نمی شود 
برنامه جديد به تصويب 

سازمان به وضعيت . برساند 
عجيبی گرفتار می شود ، به 
اين معنا که از يکجانب حيثيت 
قانونی و حقوقی برنامه 
تصويب شده در کنگره ، که 
عمال مورد پذيرش نيست ، 
بحال خود باقی می ماند و از 

گر برنامه ديگری جانب دي
.  تدوين و تصويب نمی گردد   

اين حالت بال تکليفی در نامه 
ای که کميته مرکزی سازمان 

 1986پيکار ، در اواخر سال 
شش سال بعد از رد برنامه (   
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برای ) تصويب شده کنگره 

بخش ايران آن سازمان 
فرستاده است ، بصورت 

:    جالبی تمثيل می گردد   
ما معتقديم وقتيکه پی " 

برديم که ديگر وقت آن 
رسيده است که جامه 
چرگين را از تن خود دور 
کنيم اين را نيز درک می 
کنيم که جامه نو و پاکيزه 
را بايد تدارک و تهيه ببينيم 

 آن موقع که اين تدارک تا. 
يعنی تهيه جامه نو را نديده 
ايم ، نمی توانيم خود را 
کال از شر جامه چرگين 

لذا اگر ما بر . نجات بدهيم 
موجوديت حقوقی و قانونی 
اين برنامه تاکيد ورزيده ايم 
نه بدان مفهوم بوده که آنرا 
بمثابه رهنمود عملی 

 –پروسه انقالب ملی 
مه دموکراتيک يعنی برنا

حد اقل که زمينه ساز 
برنامه حد اکثر يعنی 
انقالب سوسياليستی و 
ايجاد جامعه فاقد استثمار 
فرد از فرد و بدون طبقه ، 
ممکن دانسته باشيم ؛ بلکه 

اصرار و تاکيد ما در زمينه 
تالش هرچه بيشتر و گسترده 
تر زمينه های عملی تدوين 
برنامه جديد و بدور انداختن 

. " وده است اين جامه چرگين ب
)             صفحه هشتم نامه (   

   در واقع اين حالت بی 
 1358برنامگی از اواخرسال 

تا زمان تدوير کنگره وحدت 
) م ل م ( جنبش کمونيستی 

يعنی برای مدت تقريبا بيست و 
. پنج سال دوام می نمايد 
برنامه تصويب شده در کنگره 
موسس سازمان پيکار از لحاظ 

ونی برای پيکاری حقوقی و قان
برنامه و ها پس از تصويب 

اساسنامه حزب کمونيست 
و شرکت آن ها ) مائوئيست (

در  ايجاد اين  حزب از ميان 
می رود و آنها در اين چوکات 
جديد از بی برنامگی نجات می 

.                               يابند   
"  اما برای نقد نويس و 

" مربوطه اش يعنی " سازمان 
ازمان پيکار برای نجات س

اصوليت انقالبی ( افغانستان 
اين حالت بال ) " پرولتری 

. " تکليفی هنوز باقی است 

سازمان پيکار برای نجات 
هيچگاه نقد مدونی " افغانستان 

از برنامه اش ارائه نکرده 
در شرايط فعلی . است 

مسئوليت اجرای اين وظيفه بر 
عهده نقد نويس است ، چرا که 

برنامه و  با پذيرش ديگران
اساسنامه حزب کمونيست 

افغانستان ، آن ) مائوئيست (
جامه چرگين را از تن بيرون 
نموده و جامه نو و پاکيزه به 

البته او می تواند . رده اند تن ک
را نيز بحيث "   رزاق " 

همکار درپهلوی خود داشته 
باشد ، اما به شرطی که دست 
و پای او توان حرکت داشته 

.  و کامال فلج نشده باشد باشد   
در هر حال ما برنامه سازمان 
پيکار برای نجات افغانستان 
را ضميمه همين مقاله و در 
همين شماره شعله جاويد 

منتشر می کنيم ) شماره دهم (
تا هم خوانندگان شعله جاويد  
بتوانند آنرا مطالعه کرده و به 
کنه مباحث جاری بهتر پی 

 نقد ببرند و هم در صورتی که
نويس آن را در اختيار نداشته 
 باشد  ، بدست بياورد تا برای 
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تدوين يک نقد مدون از آن 

در . ، دستش خالی نباشد 
هر حال ما فکر می کنيم 

يت او در که احساس مسئول
تدوين يک نقد مدون از 
اساسنامه و برنامه حزب 

) مائوئيست ( کمونيست 
قابل امتنان است ؛ اما 
وظيفه و مسئوليت درجه 
" اول او نقد از برنامه 

سازمان پيکار برای نجات 
است و صد " افغانستان 

البته دور انداختن اين جامه 
چرگين و به بر نمودن يک 

ه ما البت. جامه پاکيزه و نو 
به او توصيه نمی کنيم که 
بدون بدست آوردن جامه 
نو و پاکيزه ، جامه چرگين 
. را از تن بدر نمايد 
پوشيده بودن  با لباس 
چرگين بهتراز برهنگی 
است ، اما به شرطی که 
لباس چرگين  آنقدر پوسيده 
و پاره پاره نباشد که بتواند 

ستر " حد اقل وظيفه 
. را اجرا نمايد " عورت 

ن نمی رود لباس گما
چرگينی که بيست و شش 

سال پيش قابل بدل کردن بود 
ولی هنوز بدل نشده است ، 
بتواند چنين وظيفه حد اقلی را 

.                   نيز اجرا نمايد   
" به موضوع نحوه شرکت 

سازمان پيکار برای نجات 
در جنگ مقاومت " افغانستان 

ضد سوسيال امپرياليستی توجه 
                              :   کنيم 

شرکت سازمان پيکار برای نجات 
افغانستان در جنگ مقاومت ضد 

 امپرياليستی عمر سوسيال
کوتاهی داشت و دامنه آن نيز 

مجموع اين . نسبتا محدود بود 
سهمگيری درجنگ مقاومت ، 
چند عمليات چريکی شهری و 
فعاليت در چند جبهه روستائی 

يات عمل. را در بر گرفت 
چريکی شهری ، عمليات 
مستقل توسط خود افراد 
سازمان بود و پوشش احزاب 
اسالمی را نداشت ، در حاليکه 
سازمان پيکار برای نجات 
افغانستان هيچگاه از لحاظ 
سياسی مسئوليت اين عمليات 

ولی فعاليت . ها را نپذيرفت 
در جبهات جنگی روستائی 
همه در پوشش احزاب اسالمی 

 مثال  نقد .پيش می رفت 
نويس شخصا يکی از 

بود و مجاهدين همين احزاب 
" کميته امام " سالح های 

و ) کميته منسوب به خمينی(
اسناد رهبر سازمان اسالمی 

.  مربوطه را نزد خود داشت   
بنا به همين داليل است که 

) مائوئيست ( حزب کمونيست 
افغانستان ، خط برناموی و 
مشی مبارزاتی سازمان پيکار 

رای نجات افغانستان يعنی ب
خط و مشی ای را که در 
کنگره اين سازمان تصويب 
شد و در طی چند سال اول 
عمر اين سازمان در عمل 
پياده شد ، بخشی از انحراف 
مسلط بر کل جنبش چپ 
افغانستان در طول دهه پنجاه 
و نيمه اول دهه شصت می 

.                               داند   
ين نتيجه گيری ، رسيدن به چن

سازمان " گسستی بود که 
" پيکار برای نجات افغانستان 

در جريان پيشرفت پروسه 
م ل ( وحدت جنبش کمونيستی 

و بطور مشخص در ) م 
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 بر سر جريان جرو بحث

مسوده های برنامه و 
اساسنامه مشترک حزبی به 

           .    آن دست يافت 
رپذيری اين سازمان با تاثي

 ومبارزات جنبشازمواضع 

،  انترناسيوناليستی انقالبی
تقريبا از اواسط دهه 
شصت ، به مواضع نوينی 
دست يافت ، مواضع نوينی 

جنبش " که بخشی از 
کشور " کمونيستی نوين 

از آن پس گره اصلی . د بو
آن " سازمان " مشکالت 

بود که اين مواضع نوين را 
" پيکاری " با خط و مشی 

يعنی خط و مشی ای که در 
کنگره موسس آن سازمان 
در پيش گرفته شد ، خلط 
می کرد ، مبارزات 
کمونيستی را تحت نام ملی 

سازمان پيکار برای " 
پيش می " نجات افغانستان 

 که برد و مدعی بود
مواضع فعلی ادامه و 

ع اوليه اين تکامل مواض
. سازمان محسوب می شود
اين مشکل برای مدت 

بيشتر از پانزده سال ادامه 
يافت تا اينکه در جريان جرو 
بحث بر سر مسوده های 
برنامه و اساسنامه مشترک 
حزبی در جريان پيشرفت 
پروسه وحدت توانست رفع 

     .                          گردد 
متاسفانه نقد نويس تا حال به 
اين مشکل گرفتار است و تا 
زمانی که نتواند آنرا رفع نمايد 
 گره کور مشکالت 

 سياسی و –ايدئولوژيک 
.تشکيالتی اش باز نخواهد شد   

 در مورد مجموع گسست   
هائی که ما در جريان پيشبرد 
پروسه وحدت جنبش کمونيستی 

ست توانستيم به آنها د) م ل م ( 
يابيم ، درينجا زمينه صحبت 

اميد واريم . مفصل وجود ندارد 
در آينده بتوانيم اين موضوع را 
بصورت مدون شده ارائه 

اما اگر کسی در . نمائيم 
اينمورد می خواهد معلومات 
بدست آورد ، ما يک راه بسيار 
ساده و آسان را به او پيشنهاد 
می نمائيم و آن مقايسه برنامه 

زب کمونيست و اساسنامه ح   )
افغانستان با برنامه ) مائوئيست 

های قبلی هر سه جناح شرکت 
کننده در کنگره وحدت است ؛ 
يعنی مقايسه با مرامنامه و 

حزب کمونيست " اساسنامه 
، با برنامه و آئين " افغانستان 

اتحاد انقالبی کارگران " نامه 
و با برنامه و آئين " افغانستان 

) يت معيار های عضو( نامه 
سازمان پيکار برای نجات 

برنامه و مقايسه . افغانستان 
اساسنامه حزب کمونيست 

اعالم " با ) مائوئيست(
مواضع سازمان کمونيست 

و " های انقالبی افغانستان 
همچنان سند کنفرانس 
سرتاسری سازمان پيکار 
برای نجات افغانستان نيز می 
تواند شامل اين برنامه تحقيقی 

                      .        گردد 
 در واقع نقد نويس بايد چنين  

تحقيقی به عمل می آورد و بعد 
نقدش را می نوشت و بطور 
مشخص نشان می داد که مثال 
اين يا آن انحراف برناموی و 

حزب کمونيست " آئين ناموی 
اتحاد انقالبی " ، " افغانستان 

" و يا " کارگران افغانستان 
ات سازمان پيکار برای نج  
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در برنامه و " افغانستان 

اساسنامه حزب کمونيست 
تبارز يافته ) مائوئيست ( 

است و اين حزب هنوز هم 
از انحرافات مذکور 

.        گسست نکرده است   
د واريم بتوانيم در ما امي

" آينده برنامه و آئين نامه
اتحاد انقالبی کارگران 

، آئين نامه "  افغانستان 
سازمان پيکار برای نجات 

معيار های ( افغانستان 
مرامنامه و " ، ) عضويت 

اساسنامه حزب کمونيست 
اعالم مواضع " و " افغانستان 

سازمان کمونيست های انقالبی 
امه آن و آئين ن" افغانستان 

سازمان را نيز منتشر نمائيم و 

همچنان در سايت انترنيتی 
اجرای اين . حزب بيندازيم 

کار از لحاظ دامن زدن به 
 –مبارزات ايدئولوژيک 

سياسی سالم در سطح وسيع 
.         نهايت مفيد خواهد بود 

                                      
بقيه در شماره بعد      

 
 

"دشنامنامه " ه يک پاسخ ب"
   

" حجت االسالم (( 
" ، داروغه " کمونيست 

 لنينيست –جرگه مارکسيست 
عنوان يک ))  ها مائوئيست–

نوشته چند صفحه ای است 
ل نويسنده يا که به قو

تبصره ((نويسندگان آن يک 
شعله جاويد " کوتاه بر نقد 

" از کتاب " انترنيتی 
افغانستان الگوی دموکراسی 

محسوب می )) ی امريکائ
اين نوشته در نقد از . گردد 

تسليم طلبی " مقاله 
مندرج در " پارلمانتاريستی 

" شعله جاويد " شماره هشتم 
به رشته تحرير در آمده 
است و نويسنده آن خود را با 

و يکی " نادر " نام مستعار 
" از خوانندگان کتاب 

افغانستان الگوی دموکراسی 
معرفی کرده " امريکائی 

                    .        ت اس
اگر از " تبصره کوتاه " اين 

ای " دشنامنامه " يکطرف 
شعله " عليه هيئت تحرير 

حزب کمونيست " و " جاويد 
و " افغانستان ) مائوئيست ( 

جنبش انقالبی " حتی 

است ، " انترناسيوناليستی 
" دفاعيه " از جانب ديگر 
افغانستان " ای غرا از کتاب 

دموکراسی امريکائی الگوی 
و نويسنده يا نويسندگان آن " 

.            به شمار می رود   
يا فرسائی نويسنده نحوه قلم    
نويسندگان نوشته نشان می 
دهد که آنها نه تنها در گذشته 
در متن و بطن سامائيگری 
قرار داشته اند بلکه فعال نيز 
بخوبی از حال و احوال 

، منجمله " ساما " بقايای 
، اطالع " آئيز " جناب 
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دارند و با آنها در تماس 
هستند و از نتايج کار شان 

با توجه به . نيز اطالع دارند 
" اين مسائل ، بايد گفت که 

از لحاظ " دشنامنامه 
 سياسی متعلق -ايدئولوژيک 

و رفقا " آئيژ " به 
وهمنوايانش است و نه 
متعلق به يک خواننده ساده 

ی افغانستان الگو" کتاب 
     " . دموکراسی امريکائی 

يکی از کانال های رسيدن 
اين نوشته بدست ما ، رفقا و 

بوده است " آئيژ " همنوايان 
رکيک گوئی و لومپن . 

نمائی نويسنده اصلی برای 
اين  را با .  ما آشنا است 

يقين می گوئيم و نه باحدس 
" دشنامنامه . " و گمان 

مدعی است که ما بر اساس 
ن نويسنده اصلی حدس و گما

افغانستان الگوی " کتاب 
و "  دموکراسی امريکائی 

تعلق تشکيالتی مخفی او را 
درينجا دو . معرفی کرده ايم 

موضوع را قابل تذکر می 
اوال  هيچگونه حدس . دانيم 

. و گمانی در کار نبوده است 
نويسنده اصلی کتاب توسط 
هواداران پارلمانتاريست و 
ی تسليم طلب خودش  معرف

گرديده است و آنها خود اين 
" ... " کتاب را بنام کتاب 

ثانيا تا . پخش کرده اند 
مربوط " ساما " آنجائيکه به 

است هيچگونه تعلقات 
تشکيالتی مخفی ای نمی 
تواند مطرح باشد ، چرا که 
اين سازمان مدت ها است که 
ديگر بمثابه يک سازمان 
سياسی عمال  وجود خارجی 

. رفته است ندارد و از ميان 
" بيرون بر آمدن نوشته 

تحليل اوضاع جاری 
که "  افغانستان و وظايف ما 

در شماره نهم شعله جاويد 
تز های تسليم " تحت عنوان 

" طلبانه پارلمانتاريستی 
مورد نقد قرار گرفت ، جای 
شک و شبهه ای در اينمورد 

برعالوه . باقی نگذاشت 
مدت زمان اندکی بعد از 

، " منامه دشنا" انتشار 
" نوشته ای تحت عنوان 

مرامنامه سازمان روشنگران 
بدست ما رسيده " افغانستان 

کسی که اين نوشته را . است 
در اختيار ما قرار داده گفته 
است که نوشته مذکور 

دقيق تر " ( ساما " برنامه 
بگوئيم برنامه بقيه الجيش 

. است ) ساما يا بخشی از آن 
اين نوشته که هنوز يک 

ح پيشنهادی است در طر
ساما " واقع بازسازی برنامه 

در شرايط کنونی است ، " 
اما متاسفانه بازسازی تسليم 
طلبانه و پارلمانتاريستی آن 
يعنی ادامه تسليم طلبی های 

در قبال سوسيال " ساما " 
امپرياليزم شوروی و 
رويزيونيست های چينی و 
اين بار در قبال اشغالگران 

ست امريکائی و رژيم د
در هر حال . نشانده آنها 

بيرون بر آمدن اين طرح 
پيشنهادی برنامه نشان می 

ئی " ساما " دهد که ديگر 
وجود ندارد تا در ارتباط با 
آن تعلقات تشکيالتی مخفی 

" ما . ای وجود داشته باشد 
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مرامنامه سازمان روشنگران 
ا جداگانه مورد ر" افغانستان 

.        نقد قرار خواهيم داد   
مضمون و محتوای 

"  سياسی –ايدئولوژيک 
را چهار مبحث " دشنامنامه 

. محوری آن تعيين می نمايد 
اين مباحث محوری عبارت 

حزب کمونيست و : اند از 
مبارزه کمونيستی ، جبهه 
متحد ملی ، جنگ خلق و 

عالوتا . پارلمانتاريزم 
مباحث ديگری نيز وجود 
دارند که بعد از پرداختن به 

وری ، نظر مباحث مح
گذرائی روی آنها خواهيم 

                           . افگند 
حزب کمونيست و 
 مبارزه کمونيستی

دشنامنامه " در صفحه اول 
در مورد حزب کمونيست " 

بطور قاطعی موضعگيری 
:                  می گردد که   

   
قسمت های زياد نوشته " 

" شعله جاويد " منظور نقد (
ن الگوی افغانستا" از کتاب 

" دموکراسی امريکائی 
به تعريف و تمجيد ) ... است

" حزب " تهوع آور 
نويسندگان صرف شده و 
چيز هائی گفته اند که تو 
گوئی کسی در خواب هذيان 

چه ، کسانی که . می گويد 
الفبای علوم اجتماعی را می 
فهمند و جامعه ی ما را نيز 
می شناسند ميدانند که اگر 

ی و ذهنی و پايه شرايط عين
طبقاتی ايجاد يک حزب 
کمونيست در افغانستنان 
مساعد می بود و چنين 
حزبی درين کشور فعاليت 
ميداشت ، حال تاريخ ما 
. طور ديگری نوشته می شد 

اين يک آرزوی کمونيست 
های صادق است که حزبی 
بسازند ، ولی با حلوا حلوا 
گفتن نمی خواهند دهن 

ود را شيرين کنند و نه تنها خ
مسخره کنند بلکه با تکرار 
مبالغه آميز حقيقت ، آن 
. حقيقت را هم به لجن بکشند 

کاری که هم اکنون به 
اصطالح حزب کمونيست 

مائوئيست به آن کمر بسته 
است و کمونيزم را با 

راطی کمونيزم گوئی اف
پندارگرايانه ضربه می 

                              ".زند
" عگيریبه اين ترتيب موض

نه تنها در قبال " دشنامنامه 
) مائوئيست( حزب کمونيست "

بلکه در قبال " افغانستان 
حزبيت و در قبال ضرورت 
و امکان تشکيل حزب 
کمونيست بصورت کلی ، 

. " يک موقف منفی است 
دشنامنامه ، حزب کمونيست 

افغانستان را ) مائوئيست ( 
فاقد خصوصيات اساسی يک 

اما  . حزب پرولتری ميداند
دليلش اين نيست که ايجاد 
اين حزب از لحاظ 

 سياسی و –ايدئولوژيک 
تشکيالتی بصورت درست و 
اصولی صورت نگرفته 
است ، بلکه اين است که 
اساسا ضرورت و امکان 
تشکيل حزب کمونيست در 
. افغانستان وجود ندارد 

مدعی " دشنامنامه " وقتی 
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شرايط عينی و : " است که 
قاتی برای ذهنی و پايه طب

ايجاد يک حزب کمونيست 
نيست " در افغانستان مساعد 

، در واقع هم ضرورت 
تشکيل حزب کمونيست در 
افغانستان را رد می نمايد و 

به همين . هم امکان آنرا 
دليل است که ايجاد حزب 

آرزوی " کمونيست را يک 
به کمونيست های صادق " 

شمار می آورد و حزب 
 "را ) تمائوئيس(کمونيست 

می " به اصطالح حزب 
خواند و طرح موجوديت و 

تعريف و " فعاليت آنرا 
هذيان " ، " تمجيد تهوع آور 
حلوا " ، " گوئی در خواب 

حلوا گفتن و دهن شيرين 
خود را مسخره " ، " کردن 

تکرارمبالغه " ، " نمودن 
حقيقت را " ، " اميز حقيقت 

" ، " به لجن کشيدن 
" ، " ی کمونيزم گوئی افراط

پندارگرايانه کمونيزم گوئی 
ضربه زدن به " و " 

. اعالم می نمايد " کمونيزم 

چنين موضعگيری ای در 
قبال حزبيت کمونيستی 
بطور عام و در قبال حزب 

) مائوئيست ( کمونيست 
افغانستان بطور خاص ، 
هيچ معنی و مفهوم ديگری 
نمی تواند داشته باشد غير از 
نفی  ضرورت و امکان 

نيستی در مبارزه کمو
       .               افغانستان 

.  دليل اين امر روشن است 
دارندگان هر مفکوره  و 
انديشه سياسی ، منجمله 
کمونيست ها ، برای پيشبرد 

 به تشکيالت مبارزات شان
سياسی خاص خود شان 

) حزب خاص خود شان (
" ولی . ضرورت دارند 

مدعی است که "  دشنامنامه 
 تواند در افغانستان می

کمونيست های صادقی 
وجود داشته باشند ، ولی  

نها نه به می گويد که آ
تشکيالت خاص خود شان 

) حزب خاص خود شان (
ضرورت دارند و نه امکان 
ايجاد چنين تشکيالتی 

درافغانستان برای شان 
اين چنين . وجود دارد 

ادعائی هيچ معنی و مفهوم 
ديگری نمی تواند داشته باشد 

 عدم ضرورت غيرازاعالم
دست زدن به مبارزات 
کمونيستی در افغانستان و 
اعالم عدم امکان دست زدن 

 اين به. به چنين مبارزاتی 
افغانستان ترتيب کمونيزم در 

ايدئولوِژی غير قابل يک 
        .تطبيق دانسته می شود

 طبيعی است که نويسنده يا 
ن سندی را نويسندگان چني

 توان کمونيستنمی 
 – لنينيست– مارکسيست(

خواند و يقينا ) مائوئيست 
معنای کمونيست در نزد 
چنين افرادی غير از آنچه 

 – لنينيست –مارکسيست 
مائوئيست ها می  فهمند 

در نقد از کتاب . خواهد بود 
افغانستان الگوی " 

نيز " دموکراسی امريکائی 
در مورد نويسنده يا 
فته نويسندگان کتاب مذکور گ

بيرون ر شده بود که آنها د
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کمونيست ها  جرگهاز
 –لنينيست  –مارکسيست(

. قرار دارند ) مائوئيست ها 
هم آن گفته و هم اين گفته در 
واقع بيان روشن مواضع 
" نويسندگان آن کتاب و 

مورد بحث فعلی " دشنامنامه 
است و هيچ ربطی به 
انحصار طلبی ايدئولوژيک 

اگر کسی و يا کسانی . ندارد 
ن داشته ادعای کمونيست بود

باشند بايد اين ادعا را مورد 
ارزيابی دقيق قرار داد و ديد 
که آيا واقعا چنين ادعائی هم 
در نظر و هم در عمل 

ولی اگر . حقيقت دارد يا نه 
کسی و يا کسانی اصال 
ادعای کمونيست بودن 
نداشته باشند ، حتی در لفظ 
نتوانند خود را کمونيست 
بخوانند و در کل کمونيزم را 

افغانستان يک ايدئولوژی در 
غير قابل تطبيق بدانند و 
مواضع شان نيز در ضديت 
آشکار با اساسات و اصول 
کمونيستی قرار داشته باشند 
، ضرورتی برای ارزيابی 

دقيق در مورد کمونيست 
بودن و يا نبودن چنين فرد و 
يا افرادی نمی تواند وجود 
داشته باشد ، زيرا که 
ال کمونيست نبودن آنها کام

آفتابی و روشن است و هيچ 
شک و شبهه ای نمی توان 

" اما . دران مورد داشت 
چنين حکم " دشنامنامه 

" طبيعی و کامال روشن را 
به لجن کشيدن يک انديشه 
جهانی در چنبره محدود و 

اعالم می " تنگ نظرانه 
گويا کمونيزم يک . نمايد 

انديشه بی در و پيکر است و 
برای کمونيست بودن نه 
باور مند بودن به آن 
ضروری است ، نه اعالم 
باور مندی به آن و نه هم 
. تطبيق کردن آن در عمل 
حتی در اسالم کسی را که 

اقرار به " مسلمانی اش را با 
لسان ، تصديق به قلب و 

نشان داده " عمل به ارکان 
.  نتواند ، مسلمان نمی دانند   

" ببينيم که در صفحه چهارم 
چه تصويری از " دشنامنامه 

تشکيل ضرورت و امکان 
حزب کمونيست در 
:افغانستان ارائه می گردد   

بيائيد به يک فرض "    
محال ما هم برای لحظه ای 
کوتاه در خيال خود بپذيريم 
که هم اکنون در افغانستان 
حتی حزب کمونيست ، البته 
نه حزب شما ، يعنی 
پيشآهنگ پرولتاريا بوجود 

                  ..." آمده است 
يعنی تشکيل حزب کمونيست 
در افغانستان فرض محال 
است ؛ يک خيال محض آنهم 
برای يک لحظه کوتاه است 

مه اعجابی و تشکيل آن با کل
. توصيف می گردد" حتی " 

   به يک نکته مشخص و 
مهم ديگر درينمورد توجه 

ما گفتيم که نويسنده يا . کنيم 
افغانستان " نويسندگان کتاب 

گوی دموکراسی امريکائی ال
( در جرگه کمونيست ها " 

 – لنينيست –مارکسيست 
. ها قرار ندارند ) مائوئيست 

های تز " مقاله طوری که در 

" تسليم طلبانه پارلمانتاريستی 
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مندرج در شماره نهم شعله 
نويسنده يا شد ، جاويد گفته 

نويسندگان کتاب مذکور از 
 لنينيزم حرف می –ارکسيزم م

نيز " دشنامنامه " .زنند
مادامی که به بيان اساسات 
کمونيستی می پردازد اين 

 –اساسات را مارکسيستی 
به اين . لنينيستی می داند 

ترتيب اينها خود معترف 
را " مائوئيزم " هستند که 

تکاملی بمثابه سومين مرحله 
کمونيزم محسوب ايدئولوژی 

لذا چنانچه . نمی نمايند 
 فرضا بتوان انها را در

 لنينيست –جرگه مارکسيست 
ها قرار هم داد ولی نمی 
توان به هيچوجهی آنها را از 

 لنينيست –جمله مارکسيست 
 مائوئيست ها محسوب –

تنها همين موضوع . نمود 
نيز کفايت می کند که اينها 
ديگر کمونيست حقيقی 
نباشند ، چرا که در شرايط 

" مائوئيزم " کنونی بدون 
 – مارکسيزم" نمی تواند 

ای وجود داشته " لنينيزم 

جنبش انقالبی بيانيه .  باشد 
انترناسيوناليستی درينمورد 

:       به صراحت می گويد   
دفاع از تكامل آيفي علم « 

مارآسيزم ـ لنينيزم توسط 
مائوتسه دون مسئله 
خصوصًا مهم و مبرم را در 
جنبش بين المللي و در ميان 
آارگران آگاه و ساير افراد 

, ي انديش جهان آنوني انقالب
اصل . نمايندگي ميكند 

مطرح شده درينجا اين است 
آه آيا بايد از خدمات تعيين 
آننده مائوتسه دون به انقالب 
پرولتري و علم مارآسيزم ـ 
لنينيزم دفاع آرده و آنرا 
توسعه داد يا نه ؟ در حقيقت 
بحث بر سر دفاع از 

ما . تمارآسيزم ـ لنينيزم اس
      آه مائوئيزم تاکيد می کنيم

از تكامل مرحلة نوين 
بدون . مارآسيزم ـ لنينيزم است

ـ دفاع  از مارآسيزم ـ لنينيزم 
مائوئيزم و پايه آار قرار 

غلبه بر , دادن آن 
رويزيونيزم و ارتجاع بطور 

. "       عموم نا ممكن است   

جهت است که به همين 
برنامه حزب کمونيست 

افغانستان به ) مائوئيست (
:     صراحت بيان می نمايد   

آنچه در شرايط امروزي " 
از اهميت اساسي برخوردار 

تأآيد روي خدمات , است 
مائوتسه دون به علم انقالب 
پرولتارياي بين المللي و 
ارتقأ و تكامل آيفي اين علم 

اين تأآيد . توسط وي ميباشد 
صف انقالبيون پرولتري را 
از صف رويزيونيست هاي 

به انقالب رنگارنگ آه 
پرولتري خيانت آرده و در 
پايه هاي اساسي علم انقالب 
پرولتارياي بين المللي تجديد 

جدا , نظر نموده اند 
    . "               ميــــسازد 

بطور مشخص ، جنبش 
کمونيستی افغانستان از همان 

سازمان " روزی که با ايجاد 
عرض " جوانان مترقی 

وجود نمود ، بمثابه يک 
 – مارکسيستی جنبش

 مائوتسه دون –لنينيستی 
انديشه  قد علم نمود و پيش 
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از آنکه ما مائوئيزم را 
جاگزين انديشه مائوتسه دون 

، به عنوان جنبش نمائيم 
 شناخته مائوئيستی افغانستان

امروز مرتدانی . شده بود 
در ميان مدعيان مارکسيزم 

 انديشه مائوتسه – لنينيزم –
، دون در دهه چهل شمسی 

پيدا شده اند که حتی در حين 
اعالم بی باوری به کمونيزم 
 –صرفا از مارکسيزم 

لنينيزم حرف می زنند و نه 
بلکه " مائوئيزم " تنها 

اصطالح مروج ديروزی 
انديشه مائوتسه دون " يعنی 

. را نيز از قلم می اندازند " 
اين بحث صرفا بحثی بر سر 
اصطالحات و کلمات نيست 

حتوای بلکه مضمون و م
اين . عميق و جدی دارد 

مرتدان در واقعيت امر با 
رويزيونيست های ديروزی 

از " پرچمی " و " خلقی " 
بسياری جهات هم هويت و 
هم  رنگ شده و با انها 

در . همرديف گرديده اند 
سطور بعدی اين نوشته به 

نمود های ديگری از اين هم 
يتی و هم رديفی اشاره هو

                    . خواهيم کرد
نويسان نه تنها " دشنامنامه " 

در قبال حکم خارج بودن 
 – لنينيست –مارکسيست غير 

مائويست ها از جرگه مارکسيست 

 مائوئيست ها ، – لنينيست –

 نامعقول غير قابل حساسيت
انتظار نشان می دهند ، بلکه 
عليرغم نداشتن حتی ادعای 
کمونيست بودن و باالتر از 

قابل تطبيق آن عليرغم غير 
خواندن کمونيزم در 
افغانستان ، بخود جرئت می 
دهند که با ادعای برخورد 
منطبق با اساسات کمونيزم و 
بهره گيری از ادبيات و آثار 
کمونيستی ، عليه حزب 

) مائوئيست ( کمونيست 
در قسمت . قلمفرسائی کنند 

اخر صفحه اول و قسمت 
دشنامنامه " اول صفحه دوم 

فرسائی می اينگونه قلم"  
چون اين :      " ... گردد 

حزب " جانب نقد از 
است که با " کمونيست 

ادعای کمونيست بودن خود 
افغانستان الگوی " به کتاب 

تاخته " دموکراسی امريکائی 
است ، منهم با همان اساسات 
به آن برخورد می کنم و از 
ادبيات و آثار کمونيستی 

        . "      بهره می گيرم 
 زمان کشته شدن مزاری  در

رهبر حزب وحدت اسالمی 
توسط طالبان ، مقاله ای 

تسليم شدن " تحت عنوان 
در شماره " برای مردن 

سيزدهم شعله جاويد دوره 
ارگان مرکزی حزب ( دوم 

به ) کمونيست افغانستان 
گردانندگان . نشر رسيد 

ارگان نشراتی حزب وحدت 
" اسالمی يعنی جريده 

اين مقاله به عليه " امروز ما 
. شدت حساسيت نشان دادند 

مقاله ای در اين جريده تحت 
شعله جاويد " عنوان 

" خاکستری بر فقر بينش 
انتشار يافت که مسئوليت 

" ارزگانی " آنرا کسی بنام 
اين عنوان . گرفته بود 

يادآور گفته معروف 
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پرچمی " رويزيونيست های 
در مورد جريان شعله " 

د از آنها بع. جاويد بود 
فروپاشی اين جريان گفته 

شعله جاويد در : " بودند که 
زير خاکستر جاويد مدفون 

" جناب . "  .  گرديده است 
يک قسمت مهم " ارزگانی 

مقاله اش را به اين بحث 
اختصاص داده بود که از 
ديدگاه کمونيستی ، نادرستی 

حزب کمونيست " مواضع 
. را ثابت سازد " افغانستان 

"  يا نويسندگان حاال نويسنده
" پا جای پای " دشنامنامه 
می گزارند و " ارزگانی 

عليرغم بی باوری به 
کمونيزم ، با ادعای تکيه بر 
اساسات کمونيستی عليه 

مائوئيست ( حزب کمونيست 
افغانستان به بحث می ) 

پردازند تا به کمونيست ها ، 
. کمونيزم را بياموزانند 
طبيعی است که چنين کاری 

سيار سفيهانه و اقدام ب
.               نابخردانه است   

    برای آموزش دادن 

کمونيزم به ديگران داشتن 
باور و ديدگاه کمونيستی و 
دخيل بودن در مبارزات 
. کمونيستی ضروری است 

کسانی که چنين باور و 
ديدگاه و فعاليت عملی 
مبارزاتی ای ندارند ، بايد بر 
اين مبنا ها به بحث نپردازند 
، بلکه بايد بر مبنای باور و 
ديدگاه و فعاليت عملی 
مبارزاتی خود شان اقدام 

طبيعی است که وقتی . نمايند 
چنين کسانی مباحثات شان 
را جامه کمونيستی می 
پوشانند ، صرفا می توانند 
کاريکاتوری از کمونيزم را 

البته . به نمايش در آورند 
آنها در اين نمايش طوری 

بر خود حرف می زنند که 
" داغ " شان و ياران شان 

کمونيست بودن نچسپد و به 
دقت متوجه هستند که حرف 
های شان سندی برای 
کمونيست بودن شان بدست 

به اين ترتيب هم .  ندهد 
عليه کمونيست ها می توانند 
مباحثات کمونيستی براه 

اندازند و هم خود شان را از 
کمونيست بودن تبرئه نمايند 

 است که نه به همين سبب. 
با " دشنامنامه " تنها 

" نادر " مسئوليت فردی 
منتشر می گردد ، بلکه  در 
پيشبرد مباحثات کمونيستی 
در متن آن نيز يکبار ديگر 
روی اين مسئوليت فردی 

     .    تاکيد به عمل می آيد 
جالب اينجا است که اين  

کاريکاتوريست ها ، حزب 
را  ) مائوئيست ( کمونيست 

شان مورد " شنامنامه د" در 
مالمتی قرار می دهند که 
" چرا مباحثه عليه کتاب 

افغانستان الگوی دموکراسی 
را با تکيه بر " امريکائی 

اساسات کمونيستی پيش برده 
ازين قرار اينها . است 

انتظار دارند که کمونيست 
ها مباحثات شان را با تکيه 

پان " يا " ليبراليزم " بر 
م ديگری يا ايز" اسالميزم 
              .        پيش ببرند 

نويسان " دشنامنامه " وقتی 
کمونيزم را يک ايدئولوژی 
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غير قابل تطبيق در 
افغانستان اعالم می کنند ، 
در واقع جهانشمول بودن 

گرامی . آنرا انکار می کنند 
ياد غالم محمد غبار نويسنده 

افغانستان در مسير " کتاب 
 يک فرد ملی و" تاريخ 

دموکرات بود و نه يک 
او می گفت که . کمونيست 

کتاب های کمونيستی در 
شرايط پيشرفته اروپا نوشته 
شده اند و برای جامعه 
قبيلوی عقب مانده افغانستان 

" نادر. " قابل تطبيق نيستند 
و رفقايش نيز کمونيست 
نيستند ، ولی متاسفانه حتی 
نمی توانند ملی و دموکرات 

ا که در محسوب گردند ، زير
قبال اشغالگران و دست 
نشاندگان شان تسليم طلب اند 

اين نا کمونيستان تنها در . 
افغانستان  کمونيزم را غير 
قابل تطبيق نمی دانند بلکه 
اين حکم شان را به نحوی به 
سائر کشور ها و حتی کل 

آنها . جهان تعميم می دهند 
حزب کمونيست " تنها نه 

" اقغانستان را ) مائوئيست (
می " به اصطالح حزب 

حزب " خوانند ، بلکه 
" و"امريکا کمونيست انقالبی 

) م ل م( کمونيست ايران  حزب
به " را نيز با اين " 

همرديف " اصطالح حزب 
" همپالکی " می دانند و 

گو . هايش اعالم می کنند 
اينکه در آن دو کشور نيز 
حزب کمونيستی وجود ندارد 
و شرايط عينی و ذهنی و 

ه طبقاتی ايجاد حزب پاي
کمونيست در ان کشور ها 

عالوتا . نيز وجود ندارد 
به " روشن است که اين 

در " اصطالح احزاب 
جنبش انقالبی " چوکات 

به مثابه " انترناسيوناليستی 
يک جنبش بين المللی ، 
همپالکی های پيروئی ، 
نيپالی ، ترکی ، هندی ، 
بنگله ديشی ، سيريالنکائی ، 

ولمبيائی و غيره ايتالوی ، ک
نيز دارند و کشور های 
مربوطه آنها نيز می توانند 
.    مشمول حکم فوق گردند 

" دشنامنامه "  تناقض گوئی 
در يکجا از . قابل دقت است 

انديشه " کمونيزم به عنوان 
ياد می گردد ، ولی " جهانی 

در جای ديگری گفته می 
شود که شرايط عينی و 
 ذهنی و پايه طبقاتی برای
ايجاد حزب کمونيست و در 
نتيجه برای مبارزات 
. کمونيستی مساعد نيست 
اگر کمونيزم انديشه جهانی 
است چرا در افغانستان نمی 
تواند قابل تطبيق باشد و اگر 
در افغانستان نمی تواند قابل 
تطبليق باشد ، چگونه می 
تواند انديشه جهانی محسوب 
گردد ؟  مگر افغانستان تافته 

ته از کل جهان ای جداباف
است و شرايط عينی و ذهنی 
و بافت طبقاتی ويژه ای دارد 
که اساسا منحصر به فرد 

در واقع بر مبنای . است ؟ 
" همچنين تصوراتی بود که 

" ساما " در " تازه انديشان 
" بطور آشکار و صريح 

اين " مشی مستقل ملی 
سازمان را به ضرورت 
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ايدئولوژی مستقل " تدوين 
 می کردند و متکی" ملی 

. کمونيزم را رد می نمودند 
اينگونه تصورات در عصر 
حاضر به ويژه در شرايط 
کنونی که با جهانگيريت 
امپرياليستی مشخص می 
گردد ، نه تنها کامال 
نادرست بلکه عجيب و 

                  .  غريب است 
نظام امپرياليستی نظام حاکم 
بر جهان است و طبقه 

ه جهانی کارگر نيز يک طبق
است و در تمام کشور های 

از اين . جهان وجود دارد 
جهت شرايط  مساعد عينی و 
پايه طبقاتی برای پيشبرد 
مبارزات کمونيستی و بطور 
مشخص ايجاد حزب 

 به مثابه حزب –کمونيست 
سياسی پيشآهنگ طبقه 

 در تمامی کشور –کارگر 
اما . های جهان وجود دارد 

اين شرايط عينی و پايه 
اتی بصورت خود طبق

بخودی و اتوماتيک باعث 
ايجاد حزب کمونيست و 

پيشبرد مبارزات کمونيستی 
برای تحقق . نمی گردد 

عملی آنها بايد آگاهانه دست 
به عبارت . به مبارزه زد 

ديگر بايد از طريق مبارزه ، 
شرايط عينی و پايه طبقاتی 
مساعد را به شرايط ذهنی 

بناٌء عدم . کردمساعد ترجمه 

جوديت حزب کمونيست در مو
های مختلف جهان  به کشور 

عقبماندگی عوامل ذهنی در 
اين کشور ها مربوط است 

عبارت که راه غلبه بر آن 
مبارزات کمونيست است از 

های خود اين کشور ها به 
همکاری جنبش بين المللی 

.                  کمونيستی   
بطور مشخص افغانستان را 

ايط شر. در نظر می گيريم 
عينی و پايه طبقاتی برای 
تشکيل حزب کمونيست در 
افغانستان ، در همان اولين 
روز هائی که سازمان 

مثابه جوانان مترقی به 
 جنبشتشکيالت بنيانگزار 

 – مارکسيستی( کمونيستی
بنا به (  مائوئيستی –لنينيستی 

اصطالح مروج آن وقت ، 
پا به ) ) مائوتسه دون انديشه 

 ، عرصه وجود گزاشت
اگر کمونيست . مساعد بود 

های افغانستان از لحاظ 
ذهنی برای تشکيل حزب 
آمادگی می داشتند ، می 
توانستند و حق داشتند بجای 
ايجاد سازمان جوانان مترقی 
، حزب کمونيست افغانستان 

اما متاسفانه . را ايجاد نمايند 
چنين آمادگی ای وجود 

در حاليکه بر . نداشت 
يل عکس آن ، برای تشک

حزب دموکراتيک خلق ، به 
مثابه حزب سياسی 
بورژوازی کمپرادور وابسته 
به سوسيال امپرياليزم شوروی 

رويزيونيزم روسی ، و حامل 
هم شرايط عينی و پايه 
طبقاتی مساعد وجود داشت 
و هم آمادگی ذهنی الزمه 
برای تشکيل چنين حزبی 
توسط رويزيونيست های 

در نتيجه آنها . مزدور 
د حزب شان را توانستن

         .          تشکيل دهند 
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پروسه مبارزات گسترده 
نيمه دوم دهه چهل شمسی 
نشان داد که آمادگی های 
باالقوه زيادی از لحاظ ذهنی 
نيز برای ايجاد حزب 
کمونيست در جامعه وجود 

اما متاسفانه اين . دارد 
آمادگی های باالقوه توسط 
رهبری سازمان جوانان 

يان شعله جاويد مترقی و جر
، در قدم اول به سوی 
سازمان سازی و در قدم دوم 
به سوی جريان بازی براه 
افتاد و اولين چانس برای 
تشکيل حزب کمونيست 

در  . دست رفت از افغانستان
سال های بعد نيز هيچگاهی 
شرايط عينی و پايه طبقاتی 

کمونيست برای تشکيل حزب 
نا مساعد نبوده است ؛ بلکه 

 مساعد بود باز هم آنچه نا
عامل ذهنی يعنی خود 

پس از . کمونيست ها بود 
کودتای هفت ثور و تجاوز 
سوسيال امپرياليزم شوروی 
به افغانستان ، که جامعه به 
غليان افتاد ،  شرايط  عينی 

و پايه طبقاتی مساعد تری 
نسبت به زمان حاکميت داود 
برای تشکيل حزب 

) م ل م ( کمونيست 
اما . عد گرديد افغانستان مسا

در اين زمان ديگر صرفا 
عقبماندگی و نوپائی جنبش 
کمونيستی نبود که باعث 
عدم تشکيل حزب کمونيست 
گرديد ، بلکه  عامل عمده 
انحرافات و راه گمی هائی 
بود که دامن اين جنبش را 

در اين زمان . گرفته بود 
" ديگر جبهه ايزم رسمی 

، خوجه ايزم و " سرخا 
 و شرکاء و سنتريزم اخگر

اسالميزم سازمان رهائی و 
نقش مسلط پيدا " ساما " 

کرده بودند و از لحاظ عملی 
همه بخش های جنبش ، 
مقاومت گرائی دنباله روانه 
و انحالل طلبانه را پيشه 

در چنين . کرده بودند 
کميته " شرايطی بود که کار 

تدارک برای تشکيل حزب 
" کمونيست افغانستان 

    .    رسد نتوانست بجائی ب

جنبش کمونيستی نوين  
افغانستان که تحت تاثير 
مواضع و مبارزات جنبش 
انقالبی انترناسيوناليستی ، به 
مثابه ميراث دار و تکامل 
دهنده دستاورد های 
مبارزاتی سازمان جوانان 
مترقی ، از اواسط دهه 
شصت شمسی سر بلند کرد ، 
از همان اولين روز های 
 حرکتش ضرورت مبارزه
برای تشکيل حزب 
کمونيست افغانستان را به 

عقبماندگی معهذا . ميان کشيد 
عامل ذهنی برای تحقق اين 
وظيفه در افغانستان آنچنان 
شديد بود که پس از پيشبرد 
بيشتر از پنج سال مبارزه ، 

حزب کمونيست افغانستان " 
و پس از پيشبرد  تقريبا " 

حزب " هجده سال مبارزه ، 
) ئيست مائو( کمونيست 

يقين . افغانستان ايجاد گرديد 
است که حزب ما کماکان 
يک حزب ضعيف و ناتوان 
است و بايد برای ارتقای 

 سياسی –کيفی ايدئولوژيک 
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و تشکيالتی و گسترش 
و صفوف آن مبارزات اصولی 
. سرسختانه ای را پيش برد 

اما اين حزب بر اساس يک 
برنامه واساسنامه اصولی و 

 که دستيابی کمونيستی ،مدون 
به آنها حاصل مبارزات چندين 

 سياسی – ايدئولوژيک ساله
و تشکيالتی کمونيستی بوده 
است ،  در اثر پيشبرد يک 

مائوئيست  پروسه وحدت ميان
های افغانستان ، در پاسخ به 

سياسی شرايط ی ضرورت ها
افغانستان و در پيوند موجود 

با جنبش انقالبی نزديک 
ن آمده بمياانترناسيوناليستی 

 نويسندگان کسانی مثل. است 
نمی توانند اين " دشنامنامه " 

حقايق مسلم و روشن را 
آنها پس از سپری . ببينند 

شدن چهل سال از پيدايش 
جنبش کمونيستی افغانستان ، 
هنوز اين جنبش را کودکی 
می نمايانند که نمی تواند 

يستد و روی پای خود با
. حرکت مستقالنه داشته باشد  

 متحد جبهه

 دموکراتيک
نويسان در " دشنامنامه " 

مورد حزب کمونيست به 
تصورات مغشوش و مه 

آنها . آلودی دامن می زنند 
" در يک جا می گويند که 

اگر شرايط عينی و ذهنی و 
پايه طبقاتی ايجاد يک حزب 
کمونيست در افغانستان 
مساعد می بود و چنين 
حزبی درين کشور فعاليت 

خ ما ميداشت ، حال تاري
طور ديگری نوشته می شد 

 کمونيست گو اينکه حزب."  
می توانست معجزه ساز 

اما در جای ديگری . باشد 
" از قول لنين می گويند که 

پيشاهنگ به تنهائی نميتواند 
يعنی اينکه " معجزه بيافريند 

صرفا موجوديت و فعاليت 
آن نمی تواند باعث گردد که 
تاريخ  طور ديگری نوشته 

                           .  شود 
. گفته لنين کامال حقيقت دارد 
پيشاهنگ به تنهائی نمی 
. تواند معجزه بيافريند 
انقالب به دو سالح ديگر 

يعنی جبهه متحد و ارتش 
اما . خلق نيز ضرورت دارد 

در اين ميان ، حزب 
کمونيست سالح اساسی 
. انقالب محسوب می گردد 
بدون موجوديت و فعاليت آن 

ه می توان ارتش خلق را ن
سازماندهی نمود و نه هم 
برای تشکيل جبهه متحد 

بدين سبب . کاری انجام داد 
ايجاد حزب کمونيست اولين 
وظيفه مبارزاتی کمونيست 
ها برای دستيابی به سالح 
های سه گانه مورد نياز 
. برای انقالب است 

کمونيست ها قبل از هر 
چيزی مکلف هستند برای 

اين سالح اساسی دستيابی به 
مبارزه کنند و پس از آنکه 
آنرا بدست اوردند ، با تکيه 
بر آن و تقويت و گسترش 
مورد لزوم آن برای دستيابی 
به دو سالح ديگر يعنی 
ارتش خلق و جبهه متحد ملی 

به عبارت . مبارزه نمايند 
ديگر کمونيست ها در قدم 
اول مکلف اند خود شان را 
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جمع و جور کنند و در يک 
حزب کمونيست متشکل 
بسازند تا بتوانند طبق برنامه 
و مشی خود شان در جبهه 
متحد شرکت  نمايند و برای 
سمتدهی و هدايت آن سعی و 
تالش نمايند و به سخن ديگر 
برای تامين رهبری شان بر 

اگر . جبهه متحد مبارزه کنند 
غير از اين شود و کمونيست 
ها بدون امادگی ايدئولوژيک 

 تشکيالتی  يعنی  سياسی و–
بدون داشتن برنامه و 
تشکيالت حزبی خاص خود 

در ) حزب کمونيست ( شان 
اتحاد با نيروهای سياسی 
طبقات غير پرولتری جبهه 
ای نيز بوجود بياورند ، 
چنين جبهه ای يک جبهه 
تحت رهبری سائر نيروهای 
سياسی بوده   و تحت 
رهبری آنها خواهد ماند و 
 کمونيست ها نقش رهبری
کننده و حتی نقش مستقل 
نخواهند داشت وغير از 
دنباله روی از آن نيروها 
کار ديگری نمی توانند انجام 

حال اگر حتی يک .     دهند 
تشکيالت ماقبل حزبی از 
قبيل سازمان و غيره نيز 
وجود نداشته باشد و 
موضوع تشکيل جبهه متحد 
حق اوليت يابد ، مسلم است 
که کار خراب تر و انحالل 
. طلبی عميق تر خواهد بود 

ای که " جبهه متحد ملی " 
 به ميان 1358در سال 

کشيده شد و مجيد شهيد 
رهبر آن دانسته شد ، قبل از 

اعالم " ساما " آنکه 
موجوديت نمايد ، اعالميه 

جبهه " اين . اش منتشر شد 
در شرايطی که مجيد شهيد " 

و يارانش حتی از داشتن يک 
قبل برنامه مدون سياسی ما

حزبی و تشکيالت سازمانی 
محروم بودند ، به ميان 
کشيده شد يعنی تشکيل جبهه 
حتی نسبت به تشکيل حزب 
که هيچ ، حتی نسبت به 
تشکيل سازمان حق اوليت 

طبيعی بود که کار . يافت 
اين چنين جبهه ای از لحاظ 
سياسی پذيرش جمهوری 

اسالمی و از لحاظ مشی 
. مبارزاتی کودتا بازی باشد 

ر واقع اين اعالميه جبهه د
متحد ملی بود که پيشاپيش 
زمينه را برای به ميان آمدن 

" ساما " برنامه اسالمی در 
مساعد ساخت و چنين برنامه 

اعالم مواضع " ای در شکل 
درفش " به مثابه "  ساما 

آن سازمان پذيرفته " بيرونی 
همه ما شاهدان زنده ی . شد 

و " جبهه " تجارب منفی آن 
انی که متعاقب آن سازم

تشکيل گرديد هستيم که 
درينجا جای توضيح بيشتری 

.              درينمورد نيست   
فروپاشيده اما  بقايای سازمان  

يکبار ديگر تجربه " ساما " 
منفی اولويت تشکيل جبهه 
متحد نسبت به تشکيل 
سازمان خاص خود شان را 

آنها يا . تکرار می کنند 
که بخشی از آنها در حالي

تازه برای تشکيل سازمان 
خاص خود شان طرح 
پيشنهادی برنامه می نويسند 
، تشکيل جبهه متحد به 
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اصطالح دموکراتيک را به 
مثابه اولين و عاجل ترين 
ضرورت مبارزاتی به ميان 

                .       کشيده اند 
" دشنامنامه " در صفحه ششم 

بيان درينمورد به صراحت 
ال از يک اص: " می گردد 

کتابی که دقيقا در مورد مسائل 
رنگ های  نيداغ روز ، افشای

و  )(!امپرياليزم و ارتجاع 
 ضرورت يک حرکت
دموکراتيک جبهه ای با 
شرکت همه نيروهای ملی 

) کدام نيروها ؟ ( دموکراتی 
خواهند در اين مبارزه که می 

مبارزات پيشبرد شرکت کنندو

 ضددموکراتيک –ملی
نوشته ) (!رتجاع م و اامپرياليز

شده چرا بايد چنين انتظارات 
... "        ؟ بلند باالئی داشت  

افغانستان الگوی "  کتاب 
نيز " دموکراسی امريکائی 

در واقع روی اين اوليت 
تاکيد می نمايد و طرح 
تشکيل جبهه متحد حتی قبل 
از تشکيل سازمان را به 

           .       ميان می کشد 

"  سازمان منحله   اما بقايای 
يک فريبکاری " ساما 

سياسی ديگر نيز اختراع 
کرده اند که در واقع اساس 
حرکت های فعلی آنها را 

آنها قبل از . رقم می زند 
انکه خود را در سازمان 
خاص خود شان متشکل 
سازند و قبل از آنکه يکجا با 
همرديفان ديگر شان جبهه  
متحد دموکراتيک شان را به 

ند و با تکيه بر وجود بياور
آنها مبارزات به اصطالح 
ضد امپرياليستی و ضد 
ارتجاعی را پيش ببرند ، 
حزب يا حتی احزاب 
راجستر شده قانونی و 
پارلمانتاريست بوجود آورده 
اند که صريح و آشکار نه 
ملی هستند و نه دموکراتيک 

اين حزب يا احزاب به . 
مبارزه قانونی در زير بال و 

های اشغالگر پر امپرياليست 
و رژيم دست نشانده خزيده 
اند ، قانون اساسی جمهوری 
اسالمی افغانستان يعنی 
جمهوری اسالمی افغانستان 

را رسما تائيد کرده اند و 
تالش دارند که با جا گرفتن 
هرچه بيشتر در پارلمان اين 
حاکميت ، نقش بيشتری در 
خدمتگزاری به اشغالگران 

 در واقع همين. بازی نمايند 
حرکت تسليم طلبانه است که 
نقش محوری در سازمان  
سازی و جبهه سازی بعدی 

به . انها ايفا می نمايد 
عبارت ديگر درينجا نيز اين 
حزب است که نقش رهبری 
کننده و هدايت کننده بر عهده 

                         .    دارد 
البته اين حزب ، حزب 
کمونيست نيست ، يک حزب 

ات و يا حتی  دموکر–ملی 
يک حزب صرفا ملی يا 
صرفا دموکرات نيز نيست ، 
بلکه حزبی است که در 
صف اشغالگران و در صف 

اشغالگران رژيم دست نشانده 
اگر قرار باشد . قرار دارد 

که جبهه متحد بر مبنای 
تشخيص تضاد عمده و 
دشمن عمده ايجاد گردد ، اين 
حزب ، جبهه خود را رسما 
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.  است و علنا انتخاب کرده
حزب مذکور در اين طرف 
 (تضاد عمده عليه امپرياليزم 

که در شرايط فعلی عمدتا 
توسط اشغالگران امپرياليست 

و ارتجاع ) نمايندگی می شود 
که در شرايط فعلی توسط ( 

رژيم دست نشانده 
اشغالگران نمايندگی می 

قرار ندارد ، بلکه در ) شود 
ان طرف تضاد عمده يعنی 

ران و رژيم در طرف اشغالگ
اين . دست نشانده قرار دارد 

حزب در صفبندی های 
جبهوی درونی اين جبهه 
متحد وسيع نيز شرکت می 
نمايد ، جبهه بندی فرعی ای 

 –که نام آنرا جبهه متحد ملی 
مسلم . دمواتيک می گزارند 

است که اين جبهه بندی 
فرعی دروحدت مجموعه 
نيروهائيکه در زير بيرق 

 اند خللی اشغالگران خزيده
وارد نمی نمايد ، بلکه برای 
اجرای نمايشات به اصطالح 
دموکراتيک اين مجموعه 
الزمی و ضروری نيز 

        .                    هست 
  اين حزب در سازمان 
سازی ای که چند سال بعد 
از تشکيل و تحکيم و 
گسترشش براه افتاده است ، 
نيز نقش محوری بازی می 

ع نقش رهبری نمايد و در واق
.          کننده بر عهده دارد   

 درينجا منظور ما اين نيست 
که حتما توطئه ای در کار 
است ، يعنی حتما مسئله 
اينگونه است که عده ای 
تسليم شده به اشغالگران و 
دست نشاندگان شان و به 
بيان بهتر عده ای خائن ملی 
بطور شعوری توطئه می 
کنند که از طريق جبهه 

ها و سازمان سازی سازی 
های کم و بيش مخالف خوان 
بازهم عده ديگری را به زير 
بيرق اشغالگران و خائنين 

البته مسلم . ملی بکشانند 
است که احتمال چنين توطئه 
ای را نيز نبايد کامال از نظر 

درينجا منظور . دور داشت 
ما بيشتر عملکرد واقعی و 
پراتيکی خود پروسه است 

است که حتی عليرغم خو
اگاهانه طراحان و اجرا 
کنندگان آن پيش خواهد رفت 

در ميان سه فاکتور حزب . 
تشکيل شده ، جبهه متحد 
دموکراتيکی که بايد تشکيل 
گردد و سازمان سياسی ويژه 
ای که در قدم سوم می تواند 
ايجاد شود ، کدام يکی از 
لحاظ عينی و ذهنی قوی تر 
و نيرومند تر است و می 

ری کننده تواند نقش رهب
عملی و واقعی بازی نمايد ؟ 

، " حزب " واضح است که 
زيرا که در واقع فعاليت ها 
برای تشکيل جبهه متحد 
دموکراتيک و سازمان با 
تکيه بر زمينه سازی ها و 
فعاليت های آن پيش می رود 
و در نهايت همين زمينه 
سازی ها و فعاليت ها عمده 

              .         می گردد 
ش عينی و واقعی طرحات نق

و شعار هائيکه در قالب 
جبهه متحد دموکراتيک 
سازی و يا سازمان سازی 
برای اينده پيش کشيده می 
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شوند ، در حال حاضر عمال 
توجيه فعاليت های تسليم 

. است " حزب " طلبانه 
اکنون نه جبهه ای وجود 
" دارد و نه سازمانی ، اما 

وجود دارد و به " حزب 
وف است و از فعاليت مصر

شعار های مطرح شده تسليم 
طلبانه برای جبهه سازی ها 

سازی ها استفاده سازمان و 
در حيات .          می نمايد

دو " ساما " سياسی گذشته 
. تجربه مشخص وجود دارد 
" يکی تجربه کميته مرکزی 

که کنترل رابطه " ساما 
دولتی ايجاد شده توسط 
کوهدامن را ، در زمستان 

ت خود بر عهده سال شص
را گويا از " ساما " گرفت تا 

اين مخمصه نجات دهد و 
ديگری تجربه نويسنده 

مورد " دشنامنامه " اصلی 
بحث فعلی که بنا به دستور 

به داخل " ساما " رهبری 
غند سنگين در سرايخواجه 
رفت و چندين هفته در درون 
اين غند حلقات آموزشی 

ترتيب داد تا برای خروج 
اين غند زمينه افراد از 

هر دو تجربه . سازی نمايد 
کميته مرکزی نه . ناکام بود 

را از " ساما " تنها نتوانست 
ان مخمصه نجات دهد بلکه 
عمال رابطه دولتی را ادامه 
داد و در نهايت توسط 

ساما " کنفرانس سرتاسری 
 1362در قوس سال " 

بخاطر اينکه تسليم طلبی 
کوهدامن را رسميت داده 

. وهش قرار گرفت مورد نک
نيز " دشنامنامه " نويسنده 

از فعاليت های آموزشی در 
غند سنگين هيچ نتيجه ای 
نگرفت و حتی يک فرد را 
نيز با خود از آن غند خارج 

بر عکس . ساخته نتوانست 
بمثابه فردی که مدتی در 
پوسته های دولتی بسر برده 
است ، لکه دار شد تا آن 
حدی که بعد از کنفرانس 

به دليل " ساما " اسری سرت
همان لکه دار شدن خود را 
شايسته به عهده گرفتن 

کمسيون تحقيق و " مسئوليت 

"  بر رسی تسليم طلبی 
مسئوليتی را ندانست و چنين 

نويسنده اصلی . قبول نکرد 
الگوی افغانستان " کتاب 

 نيز "دموکراسی امريکائی 
او . چنين وضعيتی داشت 

ال نيز در جريان دويدن بدنب
تسليم طلبان منطقه اش و 
بخاطر اقدامات ناسنجيده 
ديگری که درين رابطه به 
عمل آورده بود ، لکه دار 
بود و اين را خودش درک 

به همين جهت او . می کرد 
" نيز از تقبل مسئوليت 

کمسيون تحقيق و بررسی 
شانه خالی کرد " تسليم طلبی 

"  اينهائيکه امروز 
ر می نويسند ، د" دشنامنامه 

واقع پس از سال ها سکوت 
در مقابل مبارزات 

 سياسی ای –ايدئولوژيک 
و خط " ساما " که عليه 

سامائی در طول اين سال ها 
پيش برده شد ، تازه زبان 

دليل اين امر . پيدا کرده اند 
" چيست ؟ ان زمان که هم 

بود و هم سامائی " رهبر 
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وجود داشت ، اينها گنگ 
بودند و مطلقا سکوت کرده 

اما حاال که نه . بودند 
" سامائی وجود دارد و نه 

و هيچ شخصيت و "  رهبر 
هسته محوری نيز ندارند ، با 
تکيه بر چه چيزی چهره حق 

بجانب می گيرند و به خيال 
خود شان ديگران را افشا و 
محکوم می کنند ؟ با تکيه بر 
حزب راجستر شده و فعاليت 

يعنی تسليم " قانونی " های 
در واقع . ن حزب طلبانه اي

قانونی " همين فعاليت های 

رفقای شان است که به آنها " 
نيرو می بخشد و قادر شان 
می سازد که زبان باز نمايند 
و در دفاع از فعاليت های 
تسليم طلبانه آنها ، بحث های 

.      ازند کمونيستی براه اند
   بقيه در شماره بعدی        

                                                           

رسيد های نامه جواب

هيئت تحرير شعله جاويد تصميم گرفته 
شماره دهم ( است که سر از همين شماره 

نامه های رسيده به آدرس نشريه را ، ) 
در هر شماره ، در چند صفحه 

جواب نامه " اختصاصی تحت عنوان 
رفقا و دوستانی . پاسخ بدهد " های رسيده 

ه برای شعله جاويد و يا بطور عام برای ک
افغانستان ، ) مائوئيست ( حزب کمونيست 

از طريق آدرس الکترونيکی و يا پستی 
نامه می فرستند ، بعد از اين می توانند 
جواب نامه های شان را در صفحات شعله 
جاويد چاپی و همچنان صفحات شعله 

آدرس . جاويد انترنيتی مطالعه کنند 
 و يا پستی ارسال کنندگان الکترونيکی

نامه ها در صفحات شعله جاويد درج 
عالوتا تقاضای ما از رفقا و . نخواهد شد 

دوستان ارسال کننده نامه اين است که نامه 
 .های شان را با نام مستعار امضا نمايند 

  
   :نامه يکی از هواداران

در اين شب و روزها بار ! رفقای عزيز
 شعله جاويد در ديگر نام جريان پرافتخار

مطبوعات داخل و بيرون کشور بازتاب يافته 
بعد از آنکه داکتر اسپنتا دادفر مشاور . است

کله های " حامد کرزی مقاله ای زير عنوان 
در برابر شعار "  ( سراسر جهان متحد شويد 

و " ) پرولتاريای سراسر جهان متحد شويد " 
 همچنين وقتيکه او در بيانيه خود بر سر مزار

داکتر عبدالرحمن محمودی گفت که او از 
پيروان جريان شعله جاويد است ، مساله 

بسياری از انتـشارات ، جريان . برجسته شد 
شعله جاويد را بعنوان جريانی در حمايت از 
امريکا و رژيم حامد کرزی انتقاد و محکوم 

  .می کنند 
جريان که در مسايل افغانستان و جهان موضع 

اما امروز شعله جاويد را . گيری روشن دارد

از قبيل ( افرادی که در حاکميت کرزی مقام دارند 

داکتر اسپنتا ، اعظم داد فر،  سيما ثمر، نجيب 

 ، ..............و اشخاصی مثلی ...) روشن ، 

  .راديوی صدای آلمان ، وغيره نمايندگی می کنند 

گذشته و حال انقالبی شعله جاويد مکدر شده است 
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. ست که شما مساله را روشن بسازيد بهتر ا. 

آيا اشخاص فوق از شعله جاويد نمايندگی می 

کنند ؟ اگر نمی کنند چرا شما آنها را افشا نمی 

کنيد ؟ چرا اجازه می دهيد که آنها تجارت 

  .سياسی بکنند 

هواخواهان شما انتظار دارند که شعله جاويد 

  .در زمينه مقاله هائی بنوسيد 

  واخواهان شعله جاويد يکی ازه-" ی " 

  ! رفيق گرامی 

شما در نامه تان موضوع خوبی را مطرح 
واقعا تسليم طلبان قبال منسوب . کرده ايد 

جريان شعله جاويد ، به يک معضله 
راه . سياسی مهم برای ما بدل شده است 

مقابله اصولی با اين تسليم طلبان ، پيشبرد 
 سياسی –مبارزه اصولی ايدئولوژيک 

فقفط با پيشبرد چنين . ها است عليه آن
مبارزه ای است که خواهيم توانست آنها 
را در نزد توده ها افشا نموده و نگذاريم 
که خباثت ها و خيانت های آنها به دامان 
پاک جريان شعله جاويد بيفتد و چهره پاک 
اين جنبش را در نزد توده ها آلوده نشان 

  . دهد 

تسليم قابل ياد آوری است که دائره اين 
طلبان صرفا به کسانی محدود نمی گردد 

که در دستگاه رژيم پوشالی جا و مقامی دارند 
، بلکه آن کسانی را نيز شامل می شود که 
احزاب راجستر شده پارلمانی بوجود آورده 
اند و در بازی های پارلمانی رِژيم دست 

حتی منفردين تسليم . نشانده شرکت می کنند 
ر احزاب طلبی وجود دارند که د

پارلمانتاريست عضويت ندارند ، ولی 
در نمايشات " کانديدا های آزاد " بصورت 

انتخاباتی ساخته و پرداخته توسط امپرياليست 
  .های اشغالگر نقشی بر عهده می گيرند 

ما در شماره های مختلف شعله جاويد و در 
خالل بسياری از مقاالت و اسناد حزبی ، به 

م طلبان پرداخته ايم  افشا گری در مورد تسلي
و همچنان به انتشار مقاالت مستقلی نيز دست 

مثال در شماره های هشتم و نهم . زده ايم 
تسليم " شعله جاويد دو مقاله تحت عناوين 

تز های تسليم " و " طلبی پارلمانتاريستی 
ادامه . منتشر شده اند " طلبانه پارلمانتاريستی 

م شعله بحث در اينمورد در همين شماره ده
" پاسخ به يک دشنامنامه " جاويد تحت عنوان 

اين مقاله طوالنی است و ممکن . آمده است 
است صفحاتی از سه يا چهار شماره شعله 

يقينا در آينده به . جاويد را در بر بگيرد 
انتشار مقاالت مستقل ديگری نيزدرينمورد ، 
در صفحات شعله جاويد ، خواهيم پرداخت

  شعله جاويد ضميمه شماره دهم 
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  )برنامه سازمان ( 
   پيکار برای نجات افغانستان

  
مبارزه بخاطر تجديد 
تقسيم جهان بين دو ابر 
قدرت جهانی امپرياليسم و 
سوسيال امپرياليسم اين دو 
جهانخوار رقيب هر چه 
بيشتر مبارزات مترقی و 
ملی خلق های سراسر 

 –جهان را در دوران ما 
نيمه دوم قرن بيستم متحد 

ردانيده ، اين خيزش خلق گ
 محاصرًه چپاولگری –ها 

غارتگران را متالشی می 
از همين لحاظ ، . نمايد 

عصر ما ، عصر خيزش 
خلق ها برای آزادی ، 
عصر انقالبات آزاديبخش 
، به زانو در آمدن 
امپرياليست ها و سرمايه 
داران در برابر ارادًه 
باالفعل مردم در افريقا 
 آسيا و امريکای التين

ميباشد ، که خدايان زر و 
 سرمايه انحصاری –سيم 

و سرمايه انحصاری 

بيروکرات را به احتضار و 
  . زوال کشانيده است 

چون تجاوز و غارت يکی از 
خصايص عمده نظام 
امپرياليستی است و دول 
امپرياليستی تا محو کامل ، 
اين خصيصه را در خود 
حفظ می نمايند به همين 

 شدن ملحوظ پس از جايگزين
اقتصاد کاالئی بر مناسبات 
اجتماعی در اتحاد شوروی 
رقابت بر سر تجديد تقسيم 
جهان به مرحلًه حاد آن 
رسيده است ، زيرا صدور 
سرمايه توام با صدور کاال 
از خصوصيت های عمده 

حرص . امپرياليسم می باشد 
و ولع سوسيال امپرياليسم 
روس را بخاطر بدست 
ز آوردن بازار جديد جهانی ا

امپرياليسم امريکا ، بيشتر 
تحريک نموده و بر مناطق 
تحت نفوذ و استعمار خود 

  .می افزايد 

مداخله ، هژمونی طلبی و 
سيادت از خصوصيات 
دوران امپرياليسم بوده که 
ناگزير کشور های تحت ستم 
به آن عکس العمل نشان 

اين عکس العمل ها . ميدهند 
نشاندهنده پيروزی خلق های 

 برای آزادی و محو بپا خاسته
و نابودی امپرياليسم و اين 
پيروزی حق بر باطل را نويد 

ازين رو هر تکان . می دهد 
ولو کوچک در هر گوشه 
جهان ضربه ايست بر تمام 
سيستم سست بنياد سرمايه 
انحصاری و استعماری که 
تبعا اين ضربه پروسه 

. نابودی آنرا تسريع می کند 
اين لرزش در تماس با 

ويژًه هر کشور شدت شرايط 
و ضعف و ديگرگونی هائی 
می يابد چه بسا که بخش 
هائی ازين سيستم استثمار 
جهانی با کوچکترين تکان 

  . بکلی از پا در افتد 
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سياله های رشد جنبش 
ضد امپرياليستی ، در 
مقياس جهانی به نهفع 
زحمتکشان محتوای 
خويش را ژرفنای بی 
مانند انقالبی بخشيده اما 

تئوری سه ( ای تقسيم ه
، اين جوشش ) جهان 

انقالبی زحمتکشان را در 
مواضع يک افتراق ، 
قرار ميدهد ، که بازتاب 

در ) نا آشنا ( اين پديده 
جنبش انقالبی ما 
موضعگيری را ايجاب 
ميکند که ناگزيريم بر 

 آگاهانه نه مطيعانهخورد 
  .داشته باشيم 

افغانستان کشوری است 
که ار لحاظ ساختمان 

صادی ، سياسی ، اقت
فرهنگی خويش ، يکی از 
عقبمانده ترين بخش از 
جهان را نشان ميدهد و تا 
کنون طور شايد و بايد ، 
در جذر و مد های الزمی 
که باعث يک ديگرگونی 
گردد ، قرار نگرفته است 

اين البته نه به آن مفهوم . 
 – سياسی –قدرت اقتصادی 

افغانستان خالصه ميگردد ، 
کل اقتصاد بلکه به آن ش

مسلط نيمه فئودالی مربوط 
  .است 

ازين لحاظ پايه اقتصادی 
کشور را فئوداليزم تشکيل 
ميدهد و در نتيجه دهقانان که 
اکثريت نفوس را احتوا ميکند 
و به بدترين نوع مورد 
استثمار قرار گرفته اند 
نيروی عمده انقالب را 

  .تشکيل ميدهند 
طبقه بورژوازی ملی آوان 

ا تا پيش از کودکی خود ر
  .  طی ميکرد 1932سال 

با تاثير پذيری از جنگ 
جهانی اول و تحصيل 
استقالل از امپرياليسم 
انگليس و رهبری اين جنبش 
از طرف بورژوازی ملی ، 
در وجود نمايندًه آن شاه امان 
اهللا و رويدست گرفتن 
يکسلسله ريفورم های 

تا اصالحاتی توانست ، 
و  رشته های بازرگانی اندازًه

صنعتی را بخود اختصاص 
دهد و به شکل يک طبقه 

  . ابراز وجود نمايد 
نا گفته نبايد گذاشت که 
بورژوازی ملی در افغانستان 
مانند سائر کشور های 
عقبمانده در جهان از همان 
مرحلًه پيدايش خود با برادر 

بورژوازی ناتنی بنام 
 ، مواجه گشت و کمپرادور

درين مسير صبغًه ملی و 
ی خود را بگونًه آزاد انقالب

آن نتوانست تعقيب کند و تا 
حدودی محتوای تجاری را 
در خود پذيرفت و از اين 
لحاظ از ماهيت صنعتی و 

اگر . توليدی فاصله گرفت 
احيانٌا بخشی از بورژوازی 
ملی که با احداث دستگاه های 
توليدی توانست يک قسمت 
از اقتصاد ملی را تشکيل دهد 

جنبًه ملی ، اين نشاندهندًه 
نبوده بلکه بازهم محتوای 
وابستگی دارد تا توليد مستقل 

  ...... و آزاد 
در نتيجًه رقابت و کشمکش 

( بين دو جناح امپرياليستی 
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کودتای ) روسيه و امريکا 
 سرطان به سردمداری 26

تغييراتی . داود پيروز شد 
در هيئت حاکمًه دولت 
رونما گرديد ، يعنی قدرت 

رادور از بورژوازی کمپ
بيروکرات به بورژوازی 

  .  انتقال يافت کمپرادور
 سرطان 26کودتای سياه 

محصول ائتالف 
بيروکرات نظامی ها و 
عمال سوسيال امپرياليسم 
با وضع رفرم های فريبنده 
تجليل های فرمايشی و 

پرچم و ( جار و جنجال 
و در حقيقت ) خلق 

نيمگامی بود ، در جهت 
بر آوردن خواستهای شوم 

بهکارانًه تزار های و ت
  . نوين 

اين گام وقتی کامل گرديد 
که داود خواست نيمی از 
منافع شوروی را به غرب 
بدهد تا پشتيبانی هم از آن 

  . طرف کمائی نمايد 
با در خطر افتادن منافع 
غارتگران روسی و برای 

کسب دوبارًه آن کودتای 
 ثور با دستياری 7خونين 

 دولت متمايل "خلق " حزب 
غرب داود را سرنگون به 

ساخت ، قشر باالئی طماع و 
حريص خرده بورژوازی با 
در دست گرفتن قدرت 
سياسی و تکيه زدن بر مسند 
بيروکراتيک کهنه پروسًه 
مستعمره شده افغانستان را 
تکميل نمود و ميهن عزيز ما 
کامال در چنگال خونين 
استعمارگران روسی قرار 
گرفته و به يک مستعمره 

  . وروی تبديل شد مستقيم ش
باند وطنفروش و خائن تره 

 امين همچنان که از –کی 
روز اول پايه گذاری اش 
نتوانست مقاصد شوم 
وطنفروشی خود را از اذهان 
عامه پنهان نمايد نميتوانست 
تجاوز آشکار و نيات پنهانی 
رهزنان را از انظار پوشيده 

گرچه تالش زياد . نگهدارد 
ورزيد تا به بادار خود 

وشخدمتی کرده باشد و خ
زحمتکشان را با وضع رفرم 

های فريبنده ، تجليل های 
فرمايشی و جار و جنجال 
های بی ارزش ، فريفته و 
پشتيبانی آنها را بخود جلب 

اما نه تنها تغيير . نمايد 
اساسی در وضع طبقات و 
اقشار زحمتکش جامعه 

 نميتوانست –رونما نگرديد 
 بلکه –هم رونما شود 

ن ، دهقانان و سائر کارگرا
روشنفکران انقالبی 
دموکرات در بد ترين شرايط 
گرسنگی ، قحطی ، ترور و 

  . اختناق سياسی بسر ميبردند 
انعکاس اين وضع عينی 
فالکت بار ، همانا قيام ها و 
مجاهدات ملی است که 
سراسر نقاط ميهن را فرا 
گرفته و روز تا روز به 
شدت مبارزه و قاطعيت آن 

  . يشود افزوده م
رژيم کودتا با کشيدن نقاب 
دموکراسی بر چهرًه پليد خود 
خواست تا منافع اکثريت 
طبقات و اقشار جامعه را دو 
دسته به سر دمداران روسی 

هنوز ( ..... خود تقديم کند و 
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در نشًه ماه عسل پيروزی 
خود غرق بود که شعله 
های سرکش مقاومت 
ميهن پرستانه کران تا 

ا گرفته کران کشور را فر
و سر زمين توفان خيز ما 
را به دادگاه نظامی و 
تاريخی تبهکاران روسی 
و عمال هرزًه آنها تبديل 

از آنجائيکه ...... ) نمود 
وظيفه مبرم فعلی تمام 
مردم افغانستان کسب 
آزادی سياسی و اقتصادی 
و به انجام رساندن انقالب 
آزاديبخش ملی بوده ، 
ويژگی شرايط فعلی جنبش 

بی را ، نيروی بالفعل انقال
و بالقوًه تمام مردم 
افغانستان ، مترقيون ، 
وطنپرستان ، روشنفکران 
عناصر ملی ، روحانيون 
وطنپرست و باالخزه تمام 
اقشار انقالبی که در راه 
آزادی افغانستان جهاد می 
. کنند ، تشکيل ميدهد 

طبيعی است که برای 
درهم کوبی سلسلًه شوم 

امپرياليسم استعمار و استثمار 
روس ، تشکيل جبهًه وسيع 
از تمام مردم افغانستان که با 
آگاهی سياسی و انقالبی 
کشور ما توًام باشد ، از 
ضرورت عمدًه مرحلًه فعلی 

  . جنبش است 
رشد جنبش مسلحانه در 
مقياس ملی که بسيج 
سراسری مردم افغانستان را 
در بر دارد ، ضربًه 
مرگباری است بر منافع 

( کمپرادور روس سرمايًه 
و ) سوسيال امپرياليسم 

پافشاری . عناصر رجعتگرا 
روی مبارزًه سياسی و 
طبقاتی که بسيج تمام توده 
های زحمتکش افغانستان را 
همراه دارد ، وظايف عمده 
را در برابرما قرار داده است 
که چگونه در مبارزًه خود 
بخودی مردم افغانستان که 
موج به موج به جنگ 

در حالت شگوفائی مسلحانه 
 انقالبی خود است شرکت –

در مرحلًه نخست . نموده 
ايجاب تشکيل يک سازمان 

انقالبی را که با تئوری 
زحمتکشان مسلح باشد و در 
پراتيک جنبش ، صحت و 
سقم خود را به اثبات رساند ، 
همپايًه رشد اين سازمان 
فوالدين بخاطر رهائی ملت 
افغان ، ارتش توده ای که 

رهائيبخش ملی را اهداف 
برآورده سازد تکامل می يابد 

.  
اين ارتش توانائی آنرا داشته 
باشد تا تمام زحمتکشان 
افغانستان را تا رسيدن به 
يک جامعًه نوين پشتيبانی کند 

.  
بر آورده ساختن تمام اين 
اهداف از عهدًه ارتش توده 
ای نبوده ، مگر داشتن ستاد 
مرکزی زحمتکشان که تا 

آرمانهای انسانی تحقق تمام 
می رزمد ازينرو تشکيل اين 
فرماندهی واحد از وظايف 
اوليًه و مرکزی سازمان 

از وظايف . قرار می گيرد 
فرماندهی واحد اين است تا 

از ( با همه اشکال ستم اعم 
طبقاتی ، ملی ، مذهبی و 
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مبارزًه بی امان ..... ) 
نموده تا راهيابی به يک 
جامعًه ايدآل کارگران را 

 سد مبارزات .سهيل کند ت
آزاديخواه ملی در مقابل 
فاشيزم دولت وابسته به 
روس مليت های مختلفًه 
افغانستان را در يک نبرد 
متحد و مشترک قرار داده 
، که هرگونه سياست بهم 

 اجحافات اندازی مليتهای و
ديگر ملی را که از طرف 
های دولت های ماقبل و 
دولت کنونی در جهت 

ندازی مليت تفرقه و بهم ا
ها تحميل ميگردد ، مردود 
و تحقق ناپذير ساخته است 

بر نيروهای مترقی است . 
که با توجه با پروسًه 
تاريخی اين روند تفاهم و 
برادری مليت ها را تکامل 
داده تا مليت ها از يک 
زيست باهمی در جريان 
انقالبی دموکراتيک از 
يک تساوی حقوق 

 ، سياسی و اقتصادی
  . وردار شوندفرهنگی برخ

( در چهارچوب مسئلًه فوق 
حل معضلًه ) مسئلًه ملی 

پشتونستان نيز قرار دارد که 
انقالبيون بايد به آن برخورد 

با . اصولی و علمی نمايند 
مراجعه به تاريخ کشور 
باستانی ما افغانستان که 
هميشه بخاطر داشتن موقعيت 
استراتژيک عرصًه رقابت و 
کشور گشائی امپرياليسم 
قرار گرفته مسئلًه پشتونستان 

به اثر . چنين شکل برد 
عوامل تاريخی و روشن ، 
سرزمين پشتونستان سال 

 واگذاری قلعًه اتک – 1812
به حکومت پنجاب در عصر 

 که 1893شاه محمود الی 
خط ديورند در عصر 

 –عبدالرحمن امضا گرديد 
باالخره جدائی سرزمين 
مذبور که جزء خاک عزيز 

اين . اعث شد ما بود را ب
رويداد غم انگيز وحدت 
مليت های دو طرف خط 
ديورند را مخشوش ساخته و 
با وجود داشتن سنن و 
فرهنگ مشترک و تمايل 

جدی برای يکجا شدن ، به 
علل درز اندازی های 
مرتجعين داخلی و بين المللی 
نتوانستند به ارمان پاک فوق 
نائل شوند ، ما معتقديم که 

نستان تعيين سرنوشت پشتو
در محدودًه حق و صالحيت 

  .خود مردم آن منطقه است 
اعتال يا فروکش جنبش های 
مترقی منطقه تاثير تسريع 

 جنبش کننده و يا بازدارنده بر
مردم پشتونستان خواهد 

  . داشت
بر گرديم به دهًه گذشتًه 

   -: جنبش مترقی کشور 
سيال رشد جنبش انقالبی ، 
در اين مرزو بوم از چه مايه 

اگر . ل گرفته است شک
باجمال سخن گوئيم ، مشی 
حاکم گذشته دال بر آن است 
که در آن روشنفکران با 
خصلت طبقاتی خود حکومت 
ميکردند ، در لفظ از انقالب 
سخن ميرفت اما در عمل ، 
عمال انواع گرايشات ناسالم 
تکاندهندًه که جنبش را از 
مسير اصلی و علمی آن 



                                دوره سومم                                 شعله جاويد   ده  شماره   

 

منحرف  ، بکام تشتت و 
ندگی سوق ميداد ، پراگ

اين مرحلًه . وجود داشت 
جنبش را به مفهوم سر 
آغاز در حيات جنبش 
مترقی در نظر داشته ، 
هميشه با ديد انتقادی از آن 
برای اعتالی انقالب ، 

نه . استفاده می کنيم 
همچون برخورد بعضی 
ها که به عدم آموختن از 
گذشته و نفی يکجانبًه آن 

  اين به-اکتفاًً ميکنند 
مفهوم ديگر دنباله روی و 
خيانت به امر انقالب است 

بحث در اطراف اين ... 
پديده مستلزم تحقيق و 
بحث طوالنی و همه جانبه 
بوده ، گنجايش آن درين 
مختصر ممکن نيست اين 
از وظايف حتمی همًه 
عناصر مترقی ميباشد که 
ما هم سهم خود را ولو 
ناچيز در آينده اداء خواهيم 

  . نمود 
   -: صه کنيم خال

 مبارزًه دو ابر قدرت – 1

جهانی بخاطر تجديد تقسيم 
جهان و استفادًه بهتر از 
ثروتهای ملی ، مناطق تحت 
نفوذ خود را هر چه بيشتر 

درين ميان . گسترش ميدهد 
سوسيال امپرياليسم روس به 
منظور سبقت جستن از 
همتای غربی خود به کمک 
چاکران زرخريد در کشور 

در " لق و پرچم خ" ما باند 
تالش آنست که تسلط خويش 
را با گسيل جنگ افزار و 
قوتهای نظامی بر منابع مادی 
و معنوی اين خطًه رزمندگان 
استحکام و هم ثروتهای ما را 
به غارت برده و تابع سياست 
هژمونی طلبی و استعماری 

  . خويش بگرداند 
 برخورد آگاهانه نسبت – 2

به جنبش های رهائيبخش و 
قی در مقياس جهانی ، متر

اتخاذ موضع روشن نسبت به 
" آن ، يکی از وظايف 

سازمان پيکار برای نجات 
  . است " افغانستان 

 مردم زحمتکش – 3
افغانستان با گسترش جنگ 

نجاتبخش ملی ، به شکل قيام 
های خود بخودی توده ها به 
نوکران سوسيال امپرياليسم 
روس که در مسير افق 
ای رويای شوم تزار ه

معاصر دست و پا ميزند 
. جواب دندانشکن می دهد 

چنانچه سائر جبهات نبرد 
  .آزاديبخش موئد آنست 

 مداخله سوسيال – 4
امپرياليسم ، در ساخت 
بنيادی افغانستان کدام تغيير 
بنيادی را بار نياورده است 
از حالت نيمه وابسته مطلقا 
شکل وابسته و مستعمره را 

 عينا نيروی( بخود گرفت 
عمدًه انقالب را دهقانان 

  ) .تشکيل ميدهد 
 سازمان ما از اصل – 5

حق ملل در تعيين " علمی 
پيروی نموده و " سرنوشت 

خواستار تساوی حقوق و 
آزادی ای همًه مليت ها 

  . ميباشد 
  -: وظايف سازمان 

 شيوه و اشکال مبارزًه – 1
سازمان ، با تکيه بر سبک و 
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اسلوب علمی ، شامل 
ياسی به منظور مبارزًه س

بسيج نمودن توده ها و 
مبارزه در راه ترويج و 
تبليغ ايدئولوژی مترقی 
بمنظور ارتقاء سطح 
آگاهی توده ها و باالخره 
هماهنگ نمودن مبارزًه 
مسلحانًه نظامی به مبارزًه 

  . سياسی 
معتقديم که در جريان رشد 
و تکامل مبارزه در 
مواضع و شرايط گوناگون 

نی و نظر به شرايط عي
ذهنی جامعه و رشد 
مبارزات توده ها به 
اشکال مختلف آن بر می 
خوريم و مطابق با موضع 
خود و عليه دشمن مردم 
مسلمان افغانستان به 
منظور تشکيل اردوی 
منظم از جنگ چريکی و 
گريالئی و سهمگيری در 
جنبش خود بخودی توده 

  . ها ، دست ميزنيم 
 تعيين دقيق مشی – 2

يروی هدايت کنندًه ن

اساسی انقالب در هر دوره 
اوج يا فروکش جنبش و 
انتخاب اشکال مبارزًه 
سازمانی ، طرح شعار های 
تبليغاتی و ترويجی مناسب 
برای هر دوره و هر موقعيت 
به منظور سرنگون کردن 
دشمنان عمده ، جلب 
نيروهای عمدًه انقالب در 
مراحل مختلف مبارزًه 
استراتژيکی که به اساس 

ياسی اقتصادی و ساختمان س
اجتماعی و سطح رشد 
 مناسبات توليدی و درجًه
  .عقبماندگی آن ، تعيين ميشود

 اين سازمان وحدت – 3
اصولی بين گروه ها و 
سازمان های سياسی را که 
از منافع واقعی مردم ما 
نمايندگی کرده بتوانند با 
توجه با وجوًه مشترک 
استراتژيک و رعايت اصول 

لکرد مترقی با ارتباط عم
سياسی آنها و دفاع از 
دستاورد های مبارزات 
آزاديبخش در يک حلقًه 

، ) حزب ( بزرگ سياسی 

  . تاکيد می نمايد 
پيکار برای "  سازمان – 4

خود را " نجات افغانستان 
موظف ميداند که از تمام 
جنبش های آزاديبخش و ضد 
امپرياليستی دفاع نمايد ، با 
آنها مساعدت و در جهت 

بهًه مبارزين اهتمام ايجاد ج
  . به خرچ دهد 

پيکار برای "  سازمان – 5
خود را " نجات افغانستان 

موظف ميداند که از حقوق 
غصب شدًه زندانيان سياسی 
دفاع و در صورت توانائی 

  . با آنها همکاری می نمايد 
بخون شهدای راه آزادی 
سوگند کاين مشعل فروزان 

  ! شده خاموش نخواهد شد 
زمنده به راهمان با ايمان ر

  پايان          . پيروز ميشويم 
3 – 10 –1358  
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پالين  
 امضاء موافقتنامه احزاب پارلماني و مائوئيست ها 

 عليه شاه
در هفته هاي اخير تحوالت 
فوق العاده اي در صحنه 

پال بوقوع پيوسته يسياسي ن
 نوامبر 21روز .  است

خبري مبني بر توافق بين 
(        ال پيحزب آمونيست ن

آه طی ده سال ) مائوئيست
پال يگذشته جنگ خلق در ن

 7را رهبري آرده است با 
حزب سياسي آه مخالف 

مي پال يگيانندرا پادشاه ن
 7هر .   باشند، گزارش شد

زب مزبور در پارلماني ح
 سال گذشته بروریآه در ف

توسط گيانندرا منحل شد 
نماينده داشته و بيشتر آنها 

 مختلف دولت در کابينه هاي
  به اين طرف1990از سال 

در سوم .  ، شرآت داشتند
پايتخت (ندو دسامبر، آتم

شاهد بزرگترين ) پالين
 تا 1990تظاهرات از سال 

 در اين روز دهها  .بحال بود
هزار نفر از مردم به 
خيابانها ريختند تا الغاي 
 سيستم پادشاهي را طلب آنند

آتش بس سه ماهه اي آه . 
امبر توسط حزب در ماه سپت
) مائوئيست( پاليآمونيست ن

اما توسط ( اعالم شده بود 

 شاهی ارتجاعي دویار
به مدت ) پال رعايت نشدين

.  يك ماه ديگر تمديد گرديد
اين آتش بس در : توضيح (

  تمام شد2006 جنوری
پال در سال يپارلمان ن)

در آن .   تاسيس شد1990
هنگام  جنبش مردم به نظام 

پال آه ير نسياسي آهنه د
گونه حزب سياسي در هيچ

، حمله ور  آن مجاز نبود
جناحهاي مختلف .  شدند

پال از طريق يطبقه حاآمه ن
احزاب سياسي گوناگون در 

، از  پارلمان نماينده داشتند
آن جمله برخي از احزاب 

يعني ( آمونيست قالبي 
آه در ) همان رويزيونيستها

جايگاههاي زمانهاي مختلف 
ا اشغال دولتي مهمي ر

، و حزب  آرده بودند
پال، آه تاريخ يآنگره ن

طوالني خوش خدمتي 
براي طبقه حاآمه آشور 
 همسايه هند را داشته است

اين احزاب پارلماني از . 
جمله مخالفين سرسخت 

 آنها - جنگ خلق بوده اند
ن علنا براي در هم آوبيد

انقالب به حمايت از 

.  پال برخاستندي ندوی شاهیار
بين “  تفاهم نامه” اين ين بنابر

احزاب مخالف و مائوئيست ها 
عليه شاه  نقطه عطف مهمي 

. پال استيدر زندگي  سياسي ن
عليرغم اين واقعيت آه احزاب  

پارلماني عليه انقالب متحد 
ارلمان ،  اختالفات در پ بودند

 و همان حق وحقوق ناچيزي
،  بود دست آمدهپال بيآه در ن

 طبقاتکه اجازه نمي داد 
ارتجاعي بتوانند قدرت خود را 
براي جنگ نهايي مرگ و 

بخوبی زندگي با مائوئيستها 
به همين .  کنند  دهیسازمان

،  2005  بروریدليل در ماه ف
گيانندرا شاه وضعيت 

،  اضطراري اعالم آرد
د و تمام نموپارلمان را منحل 

.  قدرت را به دست خود گرفت
عليرغم اينكه امپرياليستهاي 

ي و انگليسي و همچنين آمريكاي
 ظاهرا مخالفت هائید دولت هن

آراسي در ودر مورد پايان دم
، ولي در واقع  پال آردندين

دوی اميدوار بودند آه شاه و ار
 بتوانند ضربه مهلكي به دولتی

                  .انقالب وارد آنند

از هنگام برقراري قوانين 
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 دوی، ار اضطراري
رهبري رهاييبخش خلق تحت 

انسته در مقابل توائوئيستها م
پال ي ندوی شاهیضربات ار

چندين پيروزي مقاومت آند و 
الهامبخش را نيز نصيب 

يكي از .  خود آرده است
مهمترين اين پيروزي ها در 

، تسخير و   گذشتهاگستماه 
درهم آوبيدن يك پايگاه 
نظامي مهم در روستاي پيلي 
در آاليكوت بود آه درغرب 

 ناتواني . پال واقع استين
شاه در عملي کردن وعده 
هايش مبني بر چيره شدن بر 

، باعث  انقالب مائوئيستي
بروز نارضايتي در طبقه 

پال ، از جمله يحاآمه ن
احزاب خوش خدمت 

حذف .  پارلماني سابق شد
آخرين بقاياي حقوق 

، بخشهاي بيشتري  دمكراتيك
از مردم شهرها را به مخالفت 

           .راندشديد با سلطنت 
،  در هر پروسه انقالبي    

مسئله اساسي قدرت دولتي 
است و بخصوص اينكه چه 
طبقه و با چه ائتالفي از 

، دولت را آنترل مي  طبقات
پال، جنگ يامروز در ن.  آند

ضرورتا جنگي بين دو 
يكي :  قدرت دولتي است

رژيم آهنه فئودال 
 آمپرادور تحت -بوروآرات

رهبري شاه با پشتوانه 
، و  پالي نی شاهیدوار

ديگري قدرت نوين توده 
پال است که يهاي خلق ن

تحت رهبري حزب سياسي 
حزب آمونيست (پرولتاريا 

و با ) مائوئيست -نپال 
 دویپشتوانه قدرت ار

، متولد  رهائيبخش خلق
، در  حل مسئله.  شده است

نهايت با در هم آوبيده شدن 
يکي از اين دولت ها توسط 

.   شد، ميسر خواهد ديگري
اين حقيقت از چشم دشمنان 
انقالب نيز پنهان نمانده 

در واقع سفير .  است
پال اخيرا گفت يآمريكا در ن

با  ”آه  مائوئيست ها بايد 
حسن نيت وارد مذاآرات 
،  صلح با دولت شوند

سالحهايشان را زمين 
، و وارد عرصه  بگذارند

تا .  اصلي سياست شوند
زمانيكه اين قدم ها برداشته 

، نمي توان با  ده استنش
مائوئيست ها به مثابه يك 
حزب سياسي مشروع 

              “ . برخورد آرد
پال يحزب آمونيست ن

مي داند که دليل ) مائوئيست(
مخالفت احزاب 
 پارلمانتاريستي با خودآامگي

.  ، قدرت انقالب است شاه
برخالف برخي گزارشهاي 
رسانه ها و يا توهمات 
برخي از احزاب 

تفاهم ” ،  رلمانتاريستيپا
 شامل هيچگونه  “ نامه

قولي از جانب مائوئيست ها 
.  مبني بر خلع سالح  نيست

همانگونه آه مائوتسه دون 
بدون ارتش ”جمعبندي کرد، 

 “ . ، خلق هيچ چيز ندارد خلق
               

به اين مانورهاي سريع سياسي 
بايد در پرتو جنگ خلق 

 جنگ،هر دو طرف .  نگريست
مائوئيستها و طبقات ارتجاعي 

به ، ، عالوه بر جنگيدن  حاآمه
فعاليتهاي سياسي و ديپلماتيك 

هر طرف در .  نيز مي پردازند
 دشمن را بالکپي آنست آه 
يروهاي متزلزل تجزيه آند و ن

 را به خود جلب بالکبين دو 
مائوئيستها عالقه دارند .  آند

آه هواداران احزاب پارلماني 
.  نقالب جلب آنندرا به طرف ا

دشمنان انقالب اميدوارند آه با 
اين مانورهاي سياسي ميان 
مائوئيستها و هوادارانشان 

د و مائوئيستها نانشعاب بيانداز
ه را در ميان طبقه متوسط بويژ

 . ندو به انفراد بكشاننددر آتم
،يعني اگرچه هر دو طرف

پارلمانتاريست، مائوئيستهاواحزاب
وسسان تشكيل مجلس مفراخوان 

سلطنت ”و پايان دادن به 
 ”، اما  را داده اند“ خودکامه
 نكته اي پلي 12“  تفاهم نامه

بين اختالفات بنيادين طرفين 
يك “  تفاهم نامه ”.  نيست

نزديكي تاآتيكي است در مقابل 
، اما  رژيم آنوني گيانندرا
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همچنين مي توان آنرا پيش 
پرده مبارزه سختي دانست 

و شكل آه در مورد ماهيت 
دولتي آه بايد جايگزين رژيم 

، در خواهد  گيانندرا شود
 ”اصطالح مثال .  گرفت

” آه در “  خودآامهسلطنت 
استفاده شده “  تفاهم نامه

، در را برروي يك  است
سلطنت مشروطه باز مي 

اين راه حلي است .  گذارد
آه دلخواه اآثريت طبقه 

پال و پشتيبانان يحاآمه ن
ر د.  خارجيش مي باشد

حاليكه حزب آمونيست 
پيوسته ) مائوئيست(پالين

 آراتيكوفراخوان جمهوري دم
” يا در.  خلق را داده است

احزاب پارلماني “  تفاهم نامه
ابتدا فراخوان احياي پارلمان 
و آنگاه  تشكيل مجلس 

، در  موسسان را مي دهد
 تفاهم نامه ”حاليكه در همان 

 پال يآمونيست نحزب “ 
 خود موضع) مائوئيست(

مبني برلزوم تشكيل دولت 
موقت قبل از برگزاري 
انتخابات مجلس موسسان را 
 .مورد تاآيد قرار داده است

” همچنين به “  تفاهم نامه ”
   ”،  “ مطلق آراسيودم

سيستم ” ،  “ حكومت قانون
 حكومتي رقابتي چند حزبي

و برقراري صلح  از “ 
ديدگاه سياسي ” طريق 

.   اشاره مي آند “ مترقي
ميتوانيم تفسيرهاي شديدا 
متضاد از اين مفاهيم را 
.  نيز انتظار داشته باشيم

م به ما مي آموزد زمارآسي
آه هر سيستم دولتي نوعي 
، ديكتاتوري را در بر دارد 

حتي اگر از لحاظ شكل 
.  آراتيك باشدوحكومتي دم

سيستم پارلمانتاريستي آه تا 
پال ي در ن2005 بروریف

 آامال ، نمونه موجود بود
بارزي از اين ديکتاتوري 

، در حاليكه  براي  است
استثمارگر  طبقات

آراسي وجود داشت تا ودم
آنها بتوانند در پارلمان در 
ميان خود به بحث بپردازند 
و به نوبت حكومت را 

، اما دولت در  اداره آنند
واقع ديكتاتوري را بر 
آارگران و دهقانان فقير از 

ين و طريق قتل عام خون
دوی  انقالبي توسط ارضد

 پال اعمال مي آردي نشاهی
 در حاليكه احزاب. 

پارلمانتاريستي ممكن است 
در پي احياي آن نوع 

، بدون وجود  آراسيودم
، اما مسئله  شاه باشند

انقالب اينست آه چگونه 
يك سيستم دولتي بر پايه 
اآثريت بزرگ مردم و 
درگير ساختن همه 
نيروهاي مترقي تحت 

،  مائوئيستيرهبري حزب 
                     .برقرار شود

امپرياليستها و رژيمهاي 
ارتجاعي هند و چين نيز با 
دقت تحوالت اوضاع  را دنبال 
مي آنند و سعي مي آنند بر آن 

آمريكا و انگليس .  تاثير گذارند
عالقمندند آه احزاب 
پارلمانتاريستي با شاه عليه 

هند دو .  انقالب متحد شوند
 طبق گزارش . ي آند مروئی

آه نفوذ (  ، هند رسانه ها
زيادي بر برخي از نيروهاي 

اجازه داد ) پال دارديپارلماني ن
آه در هند جلسه اي بين 
مائوئيستها و احزاب مخالف 

 ، اما همچنان چند برگزار شود
تن از رهبران مهم حزب 

را )  مائوئيست(پالين آمونيست
در زندان نگاه داشته است و به 

پال آمك مي ي نی شاهیدوار
رژيم ارتجاعي چين .  آند

اخيرا توافق کرده است که به 
پال سالح ي ندوی شاهیار

شكي نيست آه در  بفروشد
ماههاي آينده با تنگترشدن حلقه 
محاصره به دور پادشاهي 

، شاهد  پاليمنحط و لرزان ن
مبارزه طبقاتي پيچيده و شديدي 
خواهيم بود و مسئله دولت آينده 

 در آانون توجه همگان پالين
           ■. قرار خواهد گرفت

               

                    



 

 پايان آتش بس در نیپال و آغاز عملیات نظامي بزرگ 
 سرويس خبري جهاني براي فتح

 2006جنوری  16

آتش    حزب )مائوئیست(  نیپال  کمونیست 

جنوری پايان   2ماهه را در    4بس يکجانبه  

 بخشید . 

در  چريکي  نظامي  عملیات  روز  همان 

سراسر کشور انجام شد که شامل عملیات 

و  پوکارا  مانند  شهر  چند  در  نظامي 

نیپالگنج بود . نیروهاي چريکي در روز 

روشن به ماشین هاي نظامي اردوی شاهی 

 آنها را از بین بردند . حمله کرده و 

در روزهاي بعد عملیات نظامي در سطح 

 . شد  انجام  نیپال  سراسر  در  تر  گسترده 

جنوری در   11مهمترين عملیات در روز  

در  و  داهانگارهي  بخش  در  نیپال  غرب 

هاي   بخش    13و    12روز  در  جنوری 

روز   و  نیپال  مرکز  در   14سیانگژا 

شدند.  انجام  کتمندو  دره  در   جنوری 

رژيم  ع ستون  چهار  کتمندو  دره  ملیات 

شب   هنگام   . لرزاند  را  نیپال  سلطنتي 

نیروهاي اردوی رهائي بخش خلق به دو  

پستهً پولیس در خارج شهر کتمندو که يکي  

در گلوگاه ورودي غربي شهر و ديگر در  

بودند  مستقر  شهر  شرقي  ورودي  گلوگاه 

 حمله کردند و آنها را از بین بردند . 

  4ز کتمندو انفجاراتي در  همزمان در مرک

دولتي طبق    ساختمان   . داد  روي 

آن   کريشناسن   " خبرگزاري  گزارشات 

که تحت نفوذ مائوئیستهاست ، در  الين "  

نفر پولیس مستقر بودند که    35اين پسته ها  

نفرشان کشته شدند . از طرف چريک    11

سطحي  زخمي  آنها  از  يکی  صرفا  ها 

ر پسته  برداشت . تمام سالح هاي موجود د

ها بدست چريکها افتاد . در يکي ديگر از 

ها   که   17پسته  بوردند  مستقر  نفرپولیس 

سه نفر از آنها منجمله رئیس تفتیش پولیس  

کشته شند و يک نفر شان دستگیر شد . در  

اينجا نیز سالح ها به مصادره مائوئیستها  

 درآمد. ■ 

 
 آدرس ما :  

Sholajawid2@hotmail.com 

 رای فتح  آدرس نشريه انترناسیونالیستی جهانی ب

http://www.awtw.org 

AWTW – 27 old Glou cester street – 

London, WCIN – 3XXUK 

 وم دور س   شعله جاويد   شماره دهم  

mailto:Sholajawid2@hotmail.com
http://www.awtw.org/
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 درگذشت يکي از رهبران برجسته جنبش کمونيستي هند
نگ شريبه ياد رفيق شامشر سي  

 
شامشر سينگ شري 
 . اس.مشهور به رفيق کي
از رهبران حزب 
کمونيست هند 

 اکتبر 30در ) مائوئيست(
 63 در سن 2005 

سالگي بر اثر بيماري 
در .  ماالريا درگذشت
مراسم بزرگداشتي که در 
، روستاي  محل تولدش
خوخهارکاالن در ايالت 
، شش  پنجاب برگزار شد

 تن از دهقانان و هزار
، زن رزراعتی رگران کا

،  جوانپير و و مرد و 
پيام هاي .  شرکت کردند

تسليت زيادي در اين 
مراسم خوانده شد که يکي 
از آنها از سوي جنبش 
انقالبي انترناسيوناليستي 

                . بود)  ريم (
رفيق شري در سال 

 در يک خانواده 1942
 دهقان ميانه حال بدنيا آمد

 پدرش چند ماهه بود که. 
هنگامي که .  درگذشت

، او را ه بود  سال15فقط 
.  به ازدواج در آوردند

همسرش هاربانس کائور 
از روستاي بوليران فقط 

در آن زمان . ه بود  سال9

ازدواج کودکان در پنجاب 
اما زندگي واقعي .  رايج بود

، ديرتر از  خانوادگي وي
 و کمي قبل از اينکه ازدواجش

البي شود وارد زندگي مخفي انق
در اواسط دهه .  شروع شد

 هنگامي که در مخفي 1980
گاه بود همسرش دو کودک 

در .  پسرشان را بدنيا آورد
 سال زندگي 35تمام مدت 

، همسرش  مخفي رفيق شري
هاربانس زير انواع و اقسام 
آزار سياسي از سوي دولت و 

اما ، فشارهاي اجتماعي بود 
هرگز از خود ضعف و تزلزل 

              . دنشان ندا
رفيق شري فعاليت سياسي اش 
را از جنبش دانشجوئي آغاز 

دوراني بود که جنبش .  کرد
هاي رهائي بخش سراسر 
جهان را گرفته بود و ضربات 
محکمي بر نظام امپرياليستي 

در چين .  وارد مي کرد
، تحت رهبري  سوسياليستي

، انقالبي در  مائوتسه دون
ير انقالب به نام انقالب کب

، انجام  فرهنگي پرولتاريائي
شده و انقالب را به مرحله 

در چنين .  نويني پيش مي برد
سالهاي متالطمي بود که رفيق 
شري به يکي از رهبران 

جنبش دانشجوئي انقالبي 
دوره اي .  پنجاب تبديل شد

بود که رفيق چارو 
مازومدار و کمونيستهاي 
ديگر به ضديت با حزب 
ند کمونيست رويزيونيست ه

 1967برخاسته و در مه 
جنبش انقالبي دهقاني 

ز کرده و ناگزالباري را آغا
ي ئخط جنگ درازمدت توده 

حزب . کشيدند را پيش 
کمونيست چين اين جنبش را 

.   بهاري در هند خواندرعد
وقتي چارو مازومدار حزب 

مارکسيست (کمونيست هند 
،  را تاسيس کرد) لنينيست

رفيق شري در زمره 
ني بود که از تاسيس انقالبيو

وي .  اين حزب حمايت کرد
بنا  1970 -1969در سال 

به تصميم حزب زندگي 
او نه .  مخفي را آغاز کرد

تنها در تئوري از خط 
مبارزه مسلحانه حمايت کرد 
بلکه تبديل به يک رهبر مهم 
و با نفوذ در عملي کردن 
خط جنگ درازمدت توده اي 

سرکوب وحشيانه اي    . شد
،  دم روستايشعليه مر
، زن و برادرانش  دوستانش

و ارتباطاتش در جنبش 
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.  ، به راه افتاد انقالبي
هر يک از اهالي 

که روستاي خوکهار 
ليس مي افتاد وبدست پ

زن و .  شکنجه مي شد
خواهر زنش و برادرانش 
.  دستگير و شکنجه شدند

، دارائي هايش را  دولت
ربود و  کشت زمين 
توسط همسرش را غير 

شري و .  ز کردمجا
خانواده اش همواره در 
مقابل سرکوب شديد 
مقاومت کردند و هرگز 

ليس ودر مقابل مقامات پ
و دولت سر فرود 

دوري از خانه .  نياوردند
و بي ثباتي زندگي مخفي 
و رنج زير فشار بودن 
،  همسر و فرزندانش

هرگز خللي در اراده و 
انجام وظايف انقالبي اش 

و را بوجود نياورد بلکه ا
او با .  آبديده تر کرد

سرافرازي استوارانه بر 
     .جاده انقالب باقي ماند

 پس از شکست جنبش 
ناگزالباري و سرکوب 
خونين حزب کمونيست 

و دستگيري و ) م ل(هند 
مرگ چارو مازومدار، 
.  حزب کامال از هم پاشيد

شري مانند بسياري از 
کمونيستهاي هند به 
بازسازي حزب ادامه 

در هر گوشه .  دادند

سازمان هاي مختلف براي 
م ( احياء حزب کمونيست هند 

رفيق شري .  بوجود آمد) ل 
نيز به همراه عده اي از رفقاي 
خود دست به ايجاد تشکيالت 
کمونيستي در ايالت پنجاب 

 گروهي 1983زدند و در سال 
انقالبي به نام مرکز کمونيستي 

در .  را بوجود آوردند) م ل (هند 
 وقتي که جنبش 1984سال 

 تاسيس انقالبي انترناسيوناليستي
، اين تشکيالت فورا از آن  شد

اما رفيق شري .  حمايت کرد
به تالش هاي خود براي اتحاد 
مائوئيستهاي پراکنده هند ادامه 

 سازمان  ،2003در سال .  داد
او و مرکز کمونيستي 
مائوئيستي که در فقيرترين 
اياالت هند جنگ خلق را پيش 

 و ند، وحدت کرد يبردم
مرکز  "تشکيالت جديد 

نام "  کمونيستي مائوئيستي هند
شري در مقام عضو . گرفت

کميته مرکزي اين حزب براي 
  اتحاد با حزب کمونيست هند 

)  گروه جنگ خلق ( ) م ل (
تالشهاي گسترده اي کرد که 
نتيجه آن ايجاد حزب کمونيست 

در سپتامبر ) مائوئيست(هند 
                        .  بود2004

     کميته جنبش انقالبي 
در )  ريم (انترناسيوناليستي 

پيام تسليت خود به حزب 
)  مائوئيست (کمونيست هند 

ها  رفيق شري ده  : نوشت
سال براي آرمان پر شکوه 

.  م مبارزه کردزکموني
هرچند اکثرا محل فعاليت او 
ايالت پنجاب بود اما هرگز 

دف انقالب چشم خود را از ه
در سراسر هند و تمام جهان 

يکي از ... برنگرفت
مشخصات رفيق شري جهت 

انترناسيوناليستي گيري عميقا 
و به توجه ا. ... او بود

م ز لنيني–م زمطالعه مارکسي
م و تدوين آثار ز مائوئي–

، شايسته قدرداني  تئوريک
در شرايطي که .  است

فرصتها و چالشها در سطح 
،  د استجهان در حال تشدي

ما بيش از هر زمان به 
نياز رهبران کمونيستي 

داريم که جسورانه از 
 –م ز لنيني–م زمارکسي
م دفاع کنند و توانائي زمائوئي

درگير شدن و آموختن از 
تجارب و شناخت هاي نوين 
در چارگوشه جهان را داشته 

رفيق شري در اين .  باشند
ما .  زمينه نمونه خوبي بود

 شک نداريم که حزب
با يادگيري ) م(کمونيست هند 

پرولتري از انترناسيوناليسم 
، تعهد فروتنانه  رفيق شري

اش نسبت به توده هاي مردم 
درک و تالشهايش در زمينه 
 –م زو بکاربست مارکسي

، ياد او  مز مائوئي–م زلنيني
 ■. را گرامي خواهد داشت



                                دوره سومم                                 شعله جاويد   ده  شماره   

 

مائوئيستهاي هند در حمله جسورانه اي به شهر 
اسي را آزاد کردندزندانيان سي  
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 نوامبر، 13در روز 
 کمونيست  حزبمندگانرز

 اجرایبا ) مائوئيست(هند 
يک عمليات مسلحانه 

 صدها تن از ،انقالبي 
زندانيان را در شهر 

  50جهان آباد که در 
 ( کيلومتري شهر پاتنا 

هار در يپايتخت ايالت ب
،  قرار دارد)  شرق هند
                .  آزاد کردند

طبق اطالعيه مطبوعاتي 
 تن از 200،  حزب

رزمندگان ارتش چريکي 
خلق در تسخير شهر که 
به مدت دو ساعت و نيم 

، شرکت  به طول انجاميد
ليس ادعا مي وپ.  داشتند

کند که تعداد رزمندگان 
در اين  !   نفر بود1000

عمليات هدف عمده زندان 
ليس نيز وما اداره پبود ا

.  بزير آتش گرفته شد
مقامات شهر گفتند که 
هنگام حمله چريکهاي 

، اغلب  مائوئيست
ليس در نقاط ونيروهاي پ

 ديگر براي حفاظت از 
 صندوق هاي راي گمارده 
 شده بودند و نيروهائي که 

 
در شهر مانده بودند پس از 
 . يکساعت تسليم چريکها شدند

 با تاريک شدن هوا    
رزمندگان ارتش چريکي سوار 

 وارد شهر موترسايکل هابر 
شدار وشدند تا به اهالي شهر ه

دهند که در منازل خود پناه 
بگيرند تا به کسي آسيب وارد 

سپس جريان برق شهر .  نشود
را قطع کردند و تيراندازي را 

آنها از .  شروع کردند
بلندگوهاي دستي عمليات خود 
و را به مردم شهر شرح داده 

اعالم کردند که مردم نبايد هيچ 
ترسي بخود راه دهند زيرا 

ليس و دستگاه وپ  "آماج آنها 
               . است"  سرکوبگر

طبق گزارش مقامات شهر    
 تن از 119  زنداني منجمله389

مائوئيستها و هوادارانشان از 
يکي از .  زندان فرار کرده اند

آنها آجاي کانو از فرماندهان 
عالوه .   چريکي خلق استدویار

، چريکها رهبران  ليسوبر چند پ
 يک گروه شبه نظامي یو اعضا

.  فئودالهاي محلي را نيز کشتند  
  "طبق گزارش مجله هفتگي 

اين ها در قتل عام "  فرانت الين
زنان و کودکان کاست هاي پائين 
شرکت داشتند و در دهسال گذشته 
 مسئول ايجاد ترور و وحشت در 
 

 
     .  اهالي فقير منطقه بودندميان

طبق گفته مقامات تنها يکي از    
رزمندگان به نام مانجو کانو که 
در عمليات زخمي شده بود بدست 

پس .  آنها افتاد که بعدا جانباخت
 6ليس و و، نيروهاي پ از حمله

نيروهاي شبه نظامي  "واحد از 
مجهز به "  مرکزي دولت هند

باد و هليکوپتر تمام شهر جهان آ
منازل زندانيان فراري را زير و 
رو کردند ولي هنوز بعد از ده 
  روز چيزي به دست نياورده اند
 دو روز قبل از حمله به جهان آباد

 چريکي خلق در ايالت دوی، ار
جارکند که در همسايگي ايالت 

، به مرکز واقع است هار يب
تعليماتي گارد محلي حمله کرد و 

.  رد آودستسالح به ميل  185
مقامات محلي هنوز نمي دانند که 

 دویچگونه واحد بزرگي از ار
چريکي توانست خود را در طول 

 گايا که اطرافش پر - پاتنايلخط ر
،  از روستاهاي منطقه است

مستقر کند بدون اينکه توجه کسي 
خبرنگاران . نمايد را جلب 

گزارش دادند که رانا آداوش که 
روز ، ليس منطقه است ورئيس پ

 زندان در شکسته ازعد شخصا ب
شدت ديدار کرد و از 

 با چماق پوليسیعصبانيت 
شروع به زدن خبرنگاران 

                            ■.کرد




