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 فر نده باد روز بین الملی کارگران جهان

 
می   اول  فرارسیدن   2007با 

بین  (1386) روز  باردیگر  یک 

گرامی   را  جهان  کارگران  الملی 

داریم   ایدولوژی   می  بر  و 

استراتیژی   و  سیاسی  برنامه 

مان  مبارزاتی   پرولتری  انقالبی 

 .  قاطعانه تاکید به عم  می آوریم

جهان     امروزی  یعنی  درشرایط 

گیریت  ایشر جهان  ط 

گلوبالز یافته    یسیون()  تشدید 

طبقه کارگر جهانی امپریالیستی    

گان و سایر زحمت شان و ستمدید

  به  در کشورهای م تلف  جهان  

سلطه ویژ تحت  های  کشور  در  ه 

رشد امپریالیز مصایب  با  م   

شونده   عمی   و  روبرو  یابنده 

  تمامی مصایب    در راس.    هستند

وجود تلخ  واقعیت  که    این  دارد 

پرولتری  انقالب  قدرتمند  امواج 

بیستم   قرن  در  مند  ی ی پیروز    

اوا   تا  و  دیگری  از  دهه  پس  ر 

سویه  ه  هفتاد قرن مذکور   کال وب 

 .   جهانی از قدرت افتادند

پیروز انقالبات  با ش ست    مند اما 

بیست   قرن  در  نه    پرولتری 

سایر و  کارگر  طبقه   مبارزات 

ستمدید و  علیهزحمت شان   گان 

نه   یافت و  استثمار و ستم  اتمه 

پرولتری   انقالب  یعنی آرمان 

آرمان نابودی استثمار و ستم در  

ی عارریزی یک جهان  جهان و پی

به   ستم  و  استثمار  نوع  هر  از 

 .  فراموشی سپرده شد

سال سی  طی  با   شته گذ  در    

کشور  یوجود هیچ  در  از ی  که 

سرتاسری  پیروزی  شاهد  جهان 

پرولتری   هانقالب  در  دو     ر 

د  انقالب  نویوممولفه  ن  کراتیک 

سلطه  تحت  کشورهای  در 

سوسیالستی امپریالیز انقالب  و  م 

نبوده     کشورهای امپریالیستیدر  

کمونیستهای  مبارزات  اما  ؛  ایم 

مارکسیست    ( لنینست    –انقالبی 

در  تهایسئئو ما  – انقالب   (  راه 

از پرولتری   زیادی  تعداد  در 

جهان   های  و  کشور  یافته  ادامه 

لحاظ  ستادبه   از  مهمی  وردهای 

گردیده   نای   عملی  و  تئوریک 

 .   است

سیاسی  قدرت  نیز  امروز  گرچه 

سرتاسری  پرولتری   در بصورت 

کشور وجود   یهیچ  جهان  از 

قسمی    ندارد سیاسی  قدرت  اما    

وکوچک    بر بزرگ  های  ب ش 

بوده   موجود  جهان  کشور  چندین 

سرتاسری   و و  گسترش  برای 
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ر تالش می ورزند و دشدن  ود  

جهان   از  دیگری  کشورهای 

رزه درمسیر دستیابی به چنین مبا

 . ی جریان داردی وردهادستا

تئور لحاظ  مهم  از  ترین یک   

گذ سال  سی  آورد   شته    دست 

از:   است  کلی   بندیجمععبارت 

پرولتری  انقالبی  های  تئوری 

 -لنینیزم   –م  مارکسیزدرچوکات  

م یعنی رسیدن به سومین  مائوئیز

ت ام    امرحله  نقالب علم 

ت یه  پرولتری   هم  که    

و  انقالبات  بردستاوردهای 

شته را بصورت عمده مبارزات گذ

بر می گیرد و هم عبرت گیری   در

و درس آموزی ها از کمبودات   ها

های گریزپذیر و گریز    رویو کج

آنها گذناپذیر از  گسست  و    شته 

 . را 

این   امر که  است  مسلم 

چه دستا مبارزتی    وردهای 

پراتیک   در درعرصه  چه  و 

عرصه تئوریک   باید   بیشتر از  

روزافزون  پیش   صورت  به  و 

یابند  گسترش  و  به و    عم  

و   ها  نوینگسست  ی  ت امالت 

جهت که  یابند  آنها دست  گیری 

ابی به انقالبات پیروز مند  دست ی

مرحله    وپرولتری   به  رسیدن 

کلی   ت ام   و ئاید  بعدی  ولوژی 

باشد پرولتری  انقالب  اما    علم   .

ت با  ب فقط  مارکسیز یه    –م  ر 

یک  مائوئیز  -لنینیزم  مثابه  به  م 

ولوژی و علم انقالبی  الق و  ئاید

توان به اندیشه و عم  می  یرهنما

رفت   با   پیش  کردن   نه  منح  

آن   کلی  ویا  با  قسمی  هم  نه  و 

نظر   بر ورد در  و  دکماتیک 

مث به  آن  طریقت  گرفتن  یک  ابه 

 جامد . 

یزیونیستی  و دو انحراف راز میان 

یستی   به ویژه در شرایط اتدکمو 

ویزیونیزم  طر امروز جهانی   ر 

ولی  میگردد  محسوب  عمده 

به  دگماتیز مهم  یک  طر  نیز  م 

واقع     حساب در   . آید  می 

انحراف   ش    مهمترین 

از دگ است  عبارت  نیز  ماتیستی 

نفی  ماردگ یعنی  ویزیونیزم 

با    ورددستا نوین  ت امالت  و  ها 

مولبندی های درست و ت یه برفر 

 . شته نادرست گذ

می   اول  فرارسیدن   2007با 

حیات 1386) سال  سومین   )

کمونیست  امبارز حزب  تی 

سپری ئ مائو افغانستان  یست 

 .  گردید

و  نامه حزب  ما در برنامه و اساس

تبلیغات همچنان   و  نشرات  در 

تحریری سال       غیر  سه  طی  در 

امر  گذ این  روی  پیوسته  شته 

ایم   کرده  عمده تاکید  وظیفه   که 
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پیروزی  مبارزا راه  در  کنونی  تی 

  انقالب کراتیک نوین  ومانقالب د

سوسیالیستی و پیش روی بسوی 

کمونیستی   جهانی  عبارت جامعه 

  : از  برای  است  و پابرتدار   یی 

مقاوپیش جنگ  ملی  برد  مت 

علیه   ی انقالب و    مردمی

امپراشغال رژیم  گران  و  یالیست 

آنها نشانده  در    .  دست  اینک 

لی کارگران لاز روز بین الملی   تج

جهان که روز تجدید عهد و پیمان 

پرولتری    بر انقالب  آرمان  سر  و 

بار  های طبقه کارگر است   یک 

جدی  دیگر   این تاکید  پیشبرد  بر 

می   اعالم  را  مبارزاتی  وظیفه 

صورت   یمیانم چنین  در  فقط   ی. 

می  که  وظایف    یمتواناست 

ابه  به مث  رامان  ی  مبارزاتی انقالب

انقالب برای  مبارزات  از    ی شب

 . جهانی پرولتری به پیش بریم

تعهد    بر این  تالش پایه  باید  ما    

روز مبارزات  که  مره  کنیم 

کارگران  اقتصادی   صنفی  و و 

ستمدیگان   و  زحمت شان  سائر 

را   سوی افغانستان  و  سمت 

دهیم   کنونی  و  انقالبی  مرحله  در 

از مقاومت ملی مردمی    یبه ب ش

علیه   انقالبی  و    و  اشغالگران 

کنیم ائ مبدل  ملی  .    نین 

که ییزیونور دیروزی  ستهای 

ریفامروز   تسلیم   –رمیست  و به 

گردیده   تبدی   کار  محافظه  طلبان 

درمیان   را  توهم  این  اند   

و کارگران   زحمت شان  سائر  و 

افغانستان   دامن ستمدیدگان 

ح  مش الت آنها     هزنند که رامی

مش   حفظ   بی اری  منجمله    

د  گذس تور  جلو ولتی  و  شته 

سازی   از  صوصی   جاریگیری 

.  می باباشد  به   آنها  زدن  دامن 

   آنها را به سوی  یچنین توهمات 

می پوشالی  تا پارلمان   شانند 

ملی و مرکب  ین مجمع  ائاز نین 

جنایت های  ارترین  از  چهره 

استثمار و ستم تامین حقوق شان 

 .  ی کنندیرا گدا

و کارگران   زحمت شان  سائر  و 

که  یگان  ستمد شوند  آگاه  باید 

مناسبات  دولتی  ش    تبدی  

استثمار گرانه به ش    صوصی  

حفظ و ابقای ش   دولتی آن  یا  و  

اساسی     ح   ه  را  تنها  نه 

نیست آنها  در       مش الت  بل ه 

افغانستان  کنونی  ویژه  شرایط  

ح  را  یک  نیز   حتی  قسمی 

نمی باید .    گرددمحسوب  آنها 

  آنها بدانند که یگانه را ح  مش  

پیشی  یبرپا ملی و  مقاومت  برد 

ردمی و انقالبی در مسیر انقالب م

انقالب مد نوین    وکراتیک 

بسوی  پیشروی  و  سوسیالیستی 

 م جهانی است .  کمونیز
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تصور   اشغال این  درشرایط  که 

نیمه کشور   مناسبات  سلطه  و 

می  کشور   بر  به فیودالی  توان 

و  رفا عمومی  ه   دست اشتغال 

بیش   یالو     واب  یافت   ی 

. اینک مدت هاست  که در   نیست

الم بین  کار  تقسیم  للی  چوکات 

( کنونی سهم جهانگیر) گلوبالیزه 

قاچاقافغانستان   مواد   یصدور 

صدو و  نیروی م در  قاچاقی  ر 

.    گردیده است  بیتکار تعیین و تث

برپایه    جاریسازی   صوصی   و 

افزون   روز  سازی  بی ار  آن 

و   کارگران زحمت شان  سائر  و 

سیاستافغانستان    ن  ستمدیگا ی   

برد این است که برای حفظ و پیش 

روی دست گرفته شده تقسیم کار  

ادا یابدو  می  علیه   مه  مقاومت   .

پوشالی  اشغالگران   رژیم      و 

ر این  یگانه  علیه  مبارزه  اه 

 سیاست است .

 

 ين کنفرانس منطقویششم ي ه مطبوعاتیاطالع

متحد در جنبش ست یمائوئ ياحزاب و سازمان ها

 ایدر جنوب آس يستیونالیانترناس يانقالب
،  يدر اواخر  کنفرانس  يششمن  ن 

ها  يمنطقو سازمان  و    ي احزاب 

انقالبيمائوئ  جنبش  در  متحد    ي ست 

آس  يستيوناليانترناس جنوب  ،  ي در  در  ا 

جهان که فرصت از منطقه و    يطيشرا

نه ظهور موج  ي بر زم،  ها و چالش ها  

جهانينو انقالب  ضد    ين  تعرض  و 

امرياليامپر  يانقالب اي زم   ، دشمن يکا  ن 

ها خلق  مقابل   ي عمده  در   ، جهان 

رفته يمائوئ  يروهاين باال  شدبدا  ست 

ت بطور  ين وضعي. اد  ي، دائر گرداست  

ن در  ،  يمشخص  انقالب  يجائپال  که 

نو يدموکرات ريک  به  حزب   يهبرن 

ن يکمون  ) مائوئ يست  به سطح  يپال   ) ست 

اييتع کننده  مشاهده يرس  ين   ، است  ده 

ادا  يم از  بعد   ، کنفرانس   .   ي شود 

انقالب جانباختگان  به  ،   ياحترام 

آوريمخصوصا   رف  ياد  از ق  ياز  کرم 

کمون  مائوئ يحزب   ( هند  که يست   ) ست 

منطقو کنفرانس  بطور    يدر  گذشته 

 يبرا  يشرکت داشت ، وقت کاف   يفعال

رو ن   يبحث  .  ياوضاع  نمود  وقف  پال 

همبستگ کنف   ي ستيوناليانترناس   ي رانس 

ايمائوئ  يروهاين با  يست  را  منطقه  ن 

کمون  ن يحزب  مائوئ يست   ( (  يپال  ست 

ها توطئه  و  مداخالت   ، کرد    ي تکرار 

انگ امپرينفرت  امرياليز  را  ي زم  در  کا 

برا جام  يتالش  و  دولت  از  عه حفاظت 

تقب  يارتجاع نموديکهن  نقش   ح   ،

طلب  يانحراف اد  يرا    ي هند  يتوسعه 

تبل  يآور و  ارتجاعيکرد  و   يغات 

دارند   يا  يستيون يزيرو کوشش  که  را 

را دچار توهم سازند   يانقالب  يتوده ها

ر انقالب منحرف کنند يو آنها را از مس



 دوره سوم               شعله جاوید                             انزدهم                  شماره ش 

 

  . نمود  افشا  ا،  موضع يکنفرانس  ن 

کرد   يستيمائوئ  نشان  خاطر  مجددا  را 

و    يستيائوئ ک حزب ميان  يکه سازش م

،   کي  در  يارتجاع  يروهاين کشور 

در سائر کشور ها را    يانقالب  يروهاين

نم ع  يملزم  که  انجام  يسازد  را  کار  ن 

ف  يوظا  ياجراد به  ينکه آنها با يدهند و ا

 يشان ادامه دهند . کنفرانس برا  يانقالب

وسي کارزار  از يک  دفاع  بخاطر  ع 

ن ا در  و ينقالب  داد  خوان  فرا  پال 

م  خواست و  ياليامپرداخله  عدم  ها  ست 

مرت نيجعتمام  مسائل  در  قوپال  ي ن  ا يرا 

 مطرح کرد .  

انقااالب  يدر جهااان باارا يناا ياوضاااع ع

تحااات ، مسااااعد اسااات . جنااا  خلاااق 

ساات در هنااد و ياحاازاب مائوئ يرهباار

ه و ياا در ترکرود ،    يش ماا ين بااه  اا يپيليف

سخت ادامااه   يرغم عقبگرد هايرو علي 

بااه پااال يکااه در نيافتااه اساات ، در حالي

ده ياا ک گردياا نزد  ياساا يتصرف قدرت س

عا ياست . توده ها در سراسر جهان وساا 

در به مبارزه و مقاومت برخاسااته انااد .  

اشااغالگر  يعااراو و افغانسااتان ، قااوا

م يکا و رژيزم امرياليامپر  يتحت رهبر

ج يدساات نشااانده آنهااا ، نتااا  ي وشال  يها

ن ياا آورنااد و ا يبدست ماا   ينين سنگ يخون

دهد   يشار قرار مکا را تحت فيامر امر

د . ياا د نظاار نمايش تجديها  يسيدر  الکه  

ت ياا ساات مااورد حمايونين صهيمتجاااوز

د ، يکااا در مقابلااه بااا مقاوماات شااديامر

رون برونااد . ياا مجبااور شاادند از لبنااان ب

،  يسااتياليامپر يهمچنااان در کشااور هااا

ج يکااا ، مبااارزات و بساا يبااه شاامول امر

 يون ادامااه ماا يساا يو گلوبالزه جن   يعل

کاااه شاااورش جواناااان و ياباااد ، در حالي

ان در فرانسه کاال ارو ااا را بااه يدانشجو

ر از يا ، غيلرزه انداخت . در جنوب آس

 يمبااااارزات مساااالحانه تحاااات رهباااار

بخش ياا آزاد يروهااايساات هااا و نيمائوئ

مختلف تااوده   ي، مبارزات بخش ها  يمل

و  يسااتياليامپرون يساا يه گلوبالزياا هااا عل

و  زمياليااا د اساااترمار و ساااتم امپريتشاااد

ل مباادل يحاکمه ،  تانس  يطبقات ارتجاع

منطقااه بااه عرصااه   يساختن کشااور هااا

ش يا افاازاياا شااعله ور جناا  خلااق را قو

قت سااخت ي، حقن يداده است . با وجود ا

انقااالب تااا  يذهناا  يروهاااين يعقبماناادگ

ک موضااوع ياست .    يحال همچنان باق

 يمهم مااورد بحااث در کنفاارانس منطقااو

 –زم  ياا نيلن  –زم  يق درک از مارکساا يتعم

ق بکااار ياا زم و تکاماال آن از طريمااائوئ

و  يک تئاااوريااا کتياليدرسااات د يريااا گ

در خاادمت بااه توانمنااد ساااختن ک ياا  رات

ف يوظااا  يست ها در اجاارايشتر مائوئيب

 يانقالب در جهان کنون  يشان در بر  ائ

 ، بود . 

ت يبااه واسااطه شاامول  يکنفرانس منطقااو

سااااات ( يسااااات ) مائوئيحااااازب کمون

بوتاااان  ساااتيافغانساااتان و حااازب کمون

ساات ( يمائوئ  –ست  ينيلن  –ست  ي) مارکس

احاازاب  يتمااامد . ياا ت گردياا در آن تقو

جااه ين نتياا شرکت کننااده در کنفاارانس ، ا

که ان داشتند  يم قاطع بيرا با تصم  يريگ

ش يبااه  اا   شااان را  يانقالب  يت هايمسئول

 يت جناابش انقالباا ياا سااوو دهنااد و ظرف

بر عهااده گاارفتن   يبرا  يستيوناليانترناس

 يروهاااين يناا يه مرکااز جننقشش به مراباا 

ت يااا شاااتر تقويسااات جهاااان را بيمائوئ

 ند . ينما
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 ش یبنگله د يحزب انقالب

 ست ( افغانستان یست ) مائوئیحزب کمون

 ست ( یمائوئ –ست ینیلن –ست ی ست بوتان ) مارکسیحزب کمون

 ست ( یمائوئ –ست ینیلن –ست یست هند ) مارکسیحزب کمون

 ي ( ناگزالبار ستینیلن –ست یست هند ) مارکسیحزب کمون

 ست (یپال ) مائوئیست نیحزب کمون

 (  يمرکز تهیربابنگال ) کم  پو  يحزب پرولتر
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 ( 30ه از صفحه ) یبق

تجاوزکارانه و   يام آور جن  هايبلکه  

ه کشااور ياا عل يسااتيالياشااغالگرانه امپر

تحاات ساالطه و ملاال تحاات سااتم  يهااا

د کشاامکش يام آور تشاادياا زم و  يالياا امپر

بااا سااائر   يو ارتجاااع  يسااتياليامپر  يها

 يو قاادرت هااا  يسااتياليامپر  يقدرت ها

ن هسااتند . در يمراال چاا   يبزرگ ارتجاع

گااردد کااه   ين مسااائل سااب  ماا يواقع هم

 يرياا ناتو در افغانستان با درگ  يقوت ها

روز افااازون  يهاااا و تصاااادمات جنگااا 

آراماااش بخاااود  يمواجاااه گردناااد و رو

ننااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد . ينب

 

     

 در باره  ين الملل ینار بیمیس ي ه مطبوعاتیاطالع

 "  21در قرن  يزم و انقالب پرولتریالی" امپر
زم و ي الياادر باااره امپر ين المللااي نار بااي مي ساا

، بااه مرابااه  21در قاارن  يانقااالب  رولتاار

ن سااالگرد آغاااز ي ل از دهمااياااز تجل يبخشاا

حازب   15پال ، با شارکت  ي جن  خلق در ن 

ان ياااقاناااه بااه  اساات موفي و سااازمان مائوئ 

کاه   يا  يخي نار در گرهگاه تاري مي د . سي رس

قاااطع  يروزيااک   ياا يپااال بااه سااوي خلااق ن 

کنااد ، در  يماا يشااروي دشاامنانش    يباااال

ن دشمن عمده ي کا ، اي زم امري الي که امپري حال

جهان ، در جنا  تجااوز کاراناه   يخلق ها

، ر مانده است  ي اش در عراو و افغانستان گ

ناخت آگاهاناه از نار با شي مي . س  برگزار شد

 يم موجااود در اوضاااع کنااون ي ل عظااي  تانساا

و  يبزرگ انقالبا يها يشروي     يجهان برا

 يروهاااي ق آماادن باار ضااعف ن ي خواساات فااا

رو ، ياان ن يااآزاد ساااختن ا يساات بااراي کمون 

 د .ي ر گردي دا

پااااال ي ساااات ن ي نار حاااازب کمون ي مي در ساااا

سااات هناااد ي سااات ( و حااازب کمون ي ) مائوئ 

کردناد ،  ارائه يري ست ( اسناد تحري ) مائوئ 

اد يااق يااگاار از طري کااه احاازاب دي در حال

هااا سااهم گرفتنااد .  يداشاات هااا و سااخنران 

چهاره هاا و   ينار عمادتا روي مي مباحرات سا

 ينااه کنااون ي زم در زمي اليااژه امپريااصااور و

و  ياز باااه اساااتراتژياااون ، ن ي ساااي گلوبالز

 ي  در کشااور هااايااقاباال تعق يک هاااياتاکت 
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 يو تحاات ساالطه ، در  هااا يساات ي الي امپر

 يا در کشاااااورهايااااا رولتار يکتااااااتوري د

فااه فاارا رفااتن از ي سااابق و وظ يساات ي الي سوس

م ي عظا  ي رولتار  يهنگنقطه اوج انقالب فر

 يروهااااي وحااادت ن  از باااهيااان و ن ي در چااا

ست در سطح جهان ، متمرکاز باود . ي مائوئ 

 يوسااتگي ونااد و   ي ن مسااائل در   يااا يتمااام

ق و ياابااا ضاارورت دفاااع ، تطب  يفشاارده ا

زم ي مااائوئ  –زم ياان ي لن  –زم ي تکاماال مارکساا

ن يااا يو خاادمت بااه اجاارا) علاام انقااالب ( 

با چالش   ياروئ ي رو  يبرا  يف مبارزات ي وظا

ن ياااد . ايااا، مطااارح گرد 21قااارن  يهاااا

، از  يود غناامباحرااات از لحاااظ عمااق خاا

ه و از لحااااظ لحاااظ وسااعت خااود گسااترد

ه ياادها ساار زنااده بااوده و روحياابرخااورد د

و اسااااتحکام  يزم  رولتااااري ونالي انترناساااا

" ک ياارا بااه مرابااه  يلتاار رو يدئولوژيااا

مباارزه   يمااده بارا" همواره آ  يشورشگر

با آن  يانقالب و مساو  کاري     يدان هاي در م

ده هاا ، بصاورت ياطه اي مبارزه در ح  يبرا

 داد .  يار نشان مي تمام ع

 يسات ي ونالي انترناس  يشنهادات جنبش انقالباي   

ت ( و سااي ساات هنااد ) مائوئ ي و حاازب کمون 

ق ي فااا يبارا احاازاب و ساازمان هااا يآماادگ

نار ، ي مي آماادن باار مشااکالت شاارکت در ساا

ز يات آمياموفق  يباه برگازار  يمي کمک عظ

 نار به عمل آورد . ي سم

نار عبااارت ي مي احازاب شاارکت کنناده در ساا

 بودند از : 

 ست ( افغانستان یست ) مائوئیحزب کمون

 –سددت یسددت بوتددان ) مارکسیحددزب کمون

 ست ( یمائوئ –ست ینیلن

 ست ( یست هند ) مائوئیحزب کمون

  –ست یست هند ) مارکسیحزب کمون

 ست ( یمائوئ –ست ینیلن

 –سدددت یسدددت هندددد ) مارکسیحدددزب کمون

  يست ( ناگزالبارینیلن

 –سددت یران ) مارکسیددسددت ایحددزب کمون

 ست ( یمائوئ –ست ینیلن

 ا یتالیست ایست مائوئیحزب کمون

 ست ( یپال ) مائوئیست نیحزب کمون

  -ه  یدددسدددت ) ترکیسدددت مائوئیحدددزب کمون

 (  يکردستان شمال

تدددده یکمپوربددددابنگال )  يحددددزب پرولتددددر

 (  يمرکز

پوربابنگال ) گروپ وحددت   يحزب پرولتر

 (  يستیمائوئ

  آلمان يانقالب يست هایکمون

نار ي مي کااه بصااورت ناااظر در ساا ياحزاباا

 شرکت کردند عبارت بودند از : 

 نیپیلیست فیحزب کمون

  ا ی  امر يست انقالبیحزب کمون

  ران ) رنجبران (یا حزب کارگران

اد باود از ي ونال و  ي نار با سرود انترناسي مي س

 يشاان را بارا يکاه جاان هاا يجانباختگاان 

زم نرار کارده اناد ، شاروع شاد . ي امر کمون 

احاازاب مختلااف خوانااده شاادند .  يام هاااياا  

انه ي دن اخبااار قتاال وحشااي نار ، بااا شاان ي مي ساا

( و  يتااه مرکاازي ق چاناادرا ) ع ااو کمياارف

(  يتااه ولسااوالي  ااو کمق کارونااا ) عياارف

ست ( ، نسابت ي ست هند ) مائوئ ي حزب کمون 

احتارام باه   يادا  ين جانباختگان انقالباي به ا

 عمل آورد . 

ر مدددارکس   یتصددداونار باااا ي مي ساااالون سااا

ن و مائوتسه دون و ین   استالیانگلس   لن

و همچندددان  يسدددتیرهبدددران جندددبش مائوئ

نقدد  عبددارات  يسددرح حدداو يدرفددش هددا

 يو شدعار هدا يسدتیمارکس يک هدایکالسد

. فراخاااوان ن شاااده باااود ي ، تااازئ  يانقالبددد

کدارگران تمدام ست )  ي ست حزب کمون ي في مان 

 يهاا  ( کاه باه زباان  دیکشور ها متحد شدو

 يوجاه مامختلف نوشته شاده باود ، جلا  ت 

نار ي مي ن در ساااي نااادگان و نااااظري کااارد . نما

تولد  يغن يفرهنگ انقالبافتند که  ي فرصت  

شاات ي نماق  يارا از طر  افته در جنگ  ل ی

" ساامانه " مشااهده   يگروپ فرهنگ  يهنر

  .کنند  
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 ي ت دوستی ه جمعیاطالع

 ن ینو يرویپ

 

 رفقا و هواداران !

 ين " اعالم ماي نو  يروي     يت دوست ي " جمع

 م :ي د داري ت جدي ک ساي نک ما ي کند که ا

www.geocities.com/npfausa 

رو يادر    ت ما مواد در باره جن  خلاقي سا

ن مسائل مربوط به کاارزار ي و همچنان آخر

 يدفاع از جان صادر گونزالاو را  خاش ما

م ي کنا يکند . ما از تمام هواداران دعاوت ما

ت ما را ، که تازه کارده و بهتار سااخته ي سا

ک ياات مااا ياانااد . جمعي م ، مالحظااه نمايااا

کا است کاه ي االت متحده امري الت در اي تشک

و ماا وقتاا ل شاده اسات  ي از سمپات ها تشاک

م . اگار شاما ي دار  يمختلف  يت هاي عالفوقتا ف

داشاته   يشاتري د که معلوماات ب ي عالقمند باش

م ي ت مااا سااهيااد در فعالياخواه يا ماايااد ي باشا

ل باه ياق آدر  ذياد از طري توان   يد ، مي شو

 د : ي دا کن ي    يما دسترس

Nuevo-peru@hotmail.com 

 

 قانه ! یرف  يبا درود ها
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 مشتر   کنفرانس از يگزارش

  –ست ینیلن –ست یاحزاب مارکسسازمان ها و 

ن  یبه مناسبت چهلمم تلف  يکشور هاست یمائوئ

 ا  یزیست اندونیسالگرد " انتقاد از  ود " حزب کمون
 

د از کنفرانس یاست که توسط گزارشگر شعله جاو ياز گزارش ي  قسمت هائیمتن ذ

م تلف   يست کشور هایمائوئ –ست ینیلن –ت سیمشتر  سازمان ها و احزاب مارکس

   یا " در اوایزیست اندونین سالگرد " انتقاد از  ود حزب کمونیبه مناسبت چهلم

  ي ه هایانی ام ها و بیرئوس مطالب پن متن   یده است . دریه گردیزمستان گذشته   ته

 ده است .یشرکت کننده در کنفرانس بصورت  الصه درج گرد يرفقا

 

 

   :ل اوس نران 

ه اش ياا انيام و ارائه بيم  يق با تقدين رفيا

 ، کنفرانس را افتتاح نمود . 

شاااراي   ه کوتااااه ،يااا انيو بدراياان  ياااام 

ده واين مساائله کااه ياندونيزيا تشريح گرد

چگونه آن کشوربه يک کشوروابسته به 

قاارار  يامريکا تبديل گرديد مورد بررس

گرفت ونقاط قااوت وضااعف ت انتقاااد از 

مونيسااات انااادونيزيا خاااود ز حااازب ک

تشريح شد .  ذيرش جناا  خلااق ونقطااه 

آن بحيث نقاط   يتشکيالت  ينظرات سياس

قوت تائيد شد و به رفقأ رهنمود داده شد 

کااه ضاارورت گسساات بيشترازگذشااته ، 

و در نظاار   يآموزش از انقااالب فرهنگاا 

کااه ازآنوقاات تاااکنون  يداشاات تغييراتاا 

بعماال آمااده موجااود اساات . اوهمچنااان 

که مارکس مطاارح کاارده   يتيازچهار کل

 ودرمورد از بين رفتن قدرت 

 

وچين واينکه بين   يسوسياليزم درشورو

م ل م و م ل ا صاارفا در لفاات اخااتالف 

زم توساا  ينيست ، بلکه تکااامالت کمااون

 ي، اقتصاااد  يفلسااف  يمائو درعرصه ها

زم ي, باعااث تکاماال بااه مااائوئ ياساا يو س

. او نظااااام ، صااااحبت نمااااود ميباشااااد 

قاارارداده   يرد ارزيابدموکراتيک را مو

 ينااوين را بااا دموکراساا  يودموکراساا 

مقايسااه نمااود واظهارداشاات  ييبااورژوا

نااوين بايااد  يداشااتن دموکراساا   يکه باارا

 رولتاريااا داشااته  يتحاات رهباار يدولتاا 

باشاايم . او جناا  خلااق وکساا  قاادرت 

 يازطريااق قهااررا منحيااث نکااات اساساا 

 بيان نمود.

  :دوم  س نران 

کااه  يرفيقاا ،  يقباال از سااخنران اصاال

ايااراد   يسمت ترجمان را داشاات سااخنان

سااات ينماااوده ودرماااورد حااازب کمون

کااه درآن کشااور  يا وتحااوالتيزياناادون

انااااداخت .  يرونمااااا گرديااااده روشاااان

 ياوگفت : درجريان تشااکيل حاازب خيلاا 

ازکساااني کااه مااي خواسااتند بااه حاازب 

بودنااد   يغيرقااانون  يبپيوندند , حلقااه هااا
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جذب آنها مشکل ايجاد ميشااد .   يکه برا

 2000لاااين کنگاااره حااازب درساااال او

کاااه حااازب  يازنقااااط يدائرشاااد . يکااا 

نتوانست  يشرفت کند و به طرف جناا  

نمايااد مساائله چسااپيدن بااه   يخلق  يشرو

اکونااوميزم بااود . اوادامااه داد : حاازب 

 2003دردومين کنگره اش کااه درسااال  

 برگزارگرديد  م ل م را برگزيد .

کااه جاادا ازحاازب  يمختلفاا  يگااروه هااا

د وجااود دارنااد کااه آنهااا کنناا   يفعاليت ماا 

متفاااوت   يانتقاد ازخود را به  يمانااه هااا

هااا آناارا اصااال   يبع اا   ي ذيرند ولاا   يم

 قبول ندارند .

انحااالل  يعااده ا يدرمبااارزات دروناا 

 ياهنااد حاازب بازسااازطل  انااد ونميخو

کوشاايم کااه بااه کمااک مااامي    يشود ؛ ول

 يکديگربه  يش رويم .

درمورد موجوديت رويزيااونيزم گفاات : 

زيونيزم مدرن وجااود دارد کااه فعال روي

وعليااه آن مبااارزه  يبايااد آن را شناسااائ

نمائيم . او رويزيااونيزم در اناادونيزيا را 

قاارارداده و رويزيااونيزم   يمورد بررساا 

 ي  بخاطر راه مبارزاترا فق  يخروشچف

آن کوبيد وبعد باادون توجااه مسالمت آميز

 يبطاارف فرو اشاا  يبااه انقااالب فرهنگاا 

 شرو رفت .

   س نران سوم :

ق در ماااورد جنااابش جواناااان يااا ن رفيااا ا

ان داشت : يا صحبت نمود . او بيزياندون

 2003ا درسااال  يزيجوانان اناادونجنبش  

معتقاااد باااه ن جنااابش يااا تشاااکيل شاااد . ا

دموکراتيااک نااوين سکوالريزم , انقالب  

. اناادونيزيا يااک  وانديشااه مااائو اساات

نيماااه فئاااودالي  -کشاااورنيمه مساااتعمره 

ن کراتيااک نااوياساات وبايااد انقااالب دمو

درآن انجاااام شاااود . جنااابش جواناااان 

کند , بااه  يا دربين توده ها کارميزياندون

رتااادارک ودروساااتاها ارجحيااات ميدهد

 . است يتشکيل جبهه متحد مل

 س نران چهارم : 

که درچااين   يکيان گفت : ت چيزاوباب ا

اتفاو افتاده باعث ميشود کااه دنياااعوض 

شود . ز  مبارزه دوخ  درحاازب مااا بااا 

جلاااد  ااانج آثارمنتخااا  از يتاثير اااذير

مائومنجرباااه انشاااعاب حااازب گردياااد . 

 يحزب دربين اتحاديه ها  يبخش انشعاب

, نااا  ديااد شااد . بعااد ازکودتااا  يکااارگر

ه ياا درچين بخصوص بعااد ازجريااان البان

بوجود  يدرسطح جهان , جهت گمکردگ

 آمد .

مااارکس  يلنااين گفاات : مااا برشااانه هااا

 ي. ما حاال درشرايط  ايستيم  يوانگلس م

ازمااارکس شااروع کااه  يمااوجم که هستي

افته و موج ي، خاتمه  شد و به مائو رسيد  

در حال سر بلنااد   يدر سطح جهان  ينينو

 يوتاکتيک برا  ي. استراتيژکردن است  

شااود .  يمااا تعيااين ماا  ياهااداف نهااائ

رويزيونيسم به اياان خاااطر رويزيااونيزم 

 ياست که دريک جهت ديگرحرکاات ماا 

 نيست .  يکند ودرخدمت ايدئولوژ

 ا ياد ازخود حزب کمونيساات اناادونيزتقان

اسااات . تکامااال  ياهميااات زيااااد يدارا

ا انحااراف از آن را ازکجااا ياا مارکساايزم 

 يچيزهااااا يبيناااايم ي لناااين خيلاااا  يمااا 

مارکساايزم راعااوض کاارد . درمااورد 

را  يزم تغييراتااااااا يااااااا نيلن، حااااااازب 

درمارکساايزم ايجاااد کاارد . مااائوهم اياان 

چيزهااا راعااوض  يکااار را کاارد و خيلاا 

چيزهاااايش  ين هااام خيلااا کااارد , اساااتالي

چيزهااايش نادرساات  يوبع اا درساات 

مارکسااايزم اسااات . ضااارورت تکامااال 

چيزهااا را   يکااه مااا خيلاا کنااد    يجاب ميا
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بايااد تغييرباادهيم . تجربااه نشااان داد کااه 

 يتغييرازسوسااياليزم بااه کمااونيزم خيلاا 

است که مااارکس   ي يچيده تراز آن چيز

 يکردنااد . اسااتالين خيلاا   يوانگلس فکرم

ا  يشرفت داده وآنرا ميخواست انقالب ر

دورنمااايش را يااک   يبه جلو بباارد ؛ ولاا 

ازدست داد که باعث شد اشتباهات   يکم

 را انجام دهد .  يمهم

رويزيونيزم بااا خروشااچف زاده نشااد ؛  

 بلکه ازقبل زاده شده بود .

قبل رويزيونيزم درحاازب   در امريکا از

بااود . ت براتاارز رهباارآن وقاات حاازب 

نيساام رويزيو يدراشاااعه  ينقااش زياااد

درامريکااااا داشاااات . مبااااارزه عليااااه 

وهاام   يهم داخلاا   يرويزيونيزم خروشچف

بود . اين باعث شااد کااه مااائو   يبين الملل

هم نسل قديم وهم نسل جديد را درجهاات 

درسااات رهنماااون شاااود . مائومرحلاااه 

 زم ايجااادينيلن  –زم  يرادر مارکس  يجديد

جديد نيآورد بلکه   يکرد . او تنها چيزها

گسساات کاارد . گذشااته هاام  يازچيزهااا

کااه بااه جناا  خلااق  يازجملااه خاادمات

 يتااوان تاحااد زياااد  يوانقالب کاارد و ماا 

بااردرک آن کاارد . اياان  يخااود رامبتناا 

 يکارمائو يک سنتزجديد بود واياان دليلاا 

شاااود ازم ل م  ياسااات کاااه باعاااث مااا 

 30صحبت کنيم نه انديشااه مااائو . مااائو  

سال  يش در گذشت . ازآنوقت تا کنااون 

ه  که بايااد مااا کرد  يجهان تغييرات زياد

م وتکاماال ياياان نظاارات را تقوياات نمااائ

 دهيم ....  .

امپرياااليزم  يمقصااد مااا تنهااا ساارنگون

امريکااا نيساات بلکااه امريکااا بايااد يااک 

 ي ايگااااااه شاااااود علياااااه  سااااارمايدار

درسراسردنيا . هاادف مااا اياان اساات کااه 

دنيااا را آنطورتغييرباادهيم کااه اختالفااات 

و ستم درمجموع وسااتم برزنااان   يطبقات

اساات کااه  ين باارود واياان چياازازبااي

خواهنااد . فعالعلاام  ياکررمااردم دنيااا ماا 

وتمام  يشرفت ها درخدمت طبقه حاکمه 

و بخش ممتازجامعه است . اگرتغييراين 

ه را ميخااواهيم نااه تنهااا ازنظاار جامعاا 

ز بايااد ياا ن يايااده ااز نظاار بلکااه  يعملاا 

 يکارکنيم . دراين زمينه انقااالب فرهنگاا 

د ياا اال بابه باال ترين درجه رساايد کااه حاا 

به عق  برگشااته مساائله دفاااع از   يتاحد

 يمنفاا   يمربت وطرد جنبه هااا  يجنبه ها

کااه   يآن را در نظر گرفت . مرل شااعار

باااب آوکيااان بکاااربرده اساات : " يااک 

انعطاف   يهسته محکم ومقداربسيارزياد

" . ازحاال تا زمان کمااونيزم مااا اياان را 

ضرورت داريم تا مساائله را کااامال حاال 

داريم که ازيااک   يتياج زيادکنيم . ما اح

  -تفکاااارات رايااااج بااااورژوا  يساااار

...گسسااات و يدموکراتياااک , اتو يسااات

کنيم . يک نوع انتقاد به گذشته اين است 

 يباارد ولاا   يکه انعطاف زياااد را بکااارم

 ي. يکااا هساااته محکااام را درنظرنااادارد 

 يساااااتومولوژيا ، ديگاااااراز مساااااائل 

درک حقيقت ( است که باب   ي) چگونگ 

 يدهد . " ايده ها  ييت ماهم  يبه آن خيل

گيرنااد "  يصااحيح ازکجااا سرچشاامه ماا 

توس  مائو مطاارح شااد .  لنااين هاام اياان 

گفتنااد  يمسئله را در بحث با کسانيکه ماا 

وجااود ناادارد , مطاارح  يحقيقاات عيناا 

 کرده . 

رفيااق گونزالااو ،  يدرجريااان دسااتگير

مطاارح   " را  يموضوع " حقيقت سياساا 

 کردند ... . يم

زم يااک يمااائوئ –زم ياا نيلن –زم يکساا رما 

بااه آن  ياساات کااه مااوقع يميتودولااوژ

 يم { به حقيقت ميرسيديم } و بکار برد
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 –ساااات ينيلن –ساااات يرساااايم . مارکس

باشااند   يست ها بايد بهتاارين کسااانيمائوئ

کنند .   يکه به اشتباهات خود برخورد م

نطورنبااوده { اي يناا ي} در موارد مع  يول

م بلکااه يزنياا است .  ما صاارف حاارف نم

ا راعوض کناايم . برخااورد ميخواهيم دني

رباا  دارد بااه   يزم خيلاا يشما بااه مارکساا 

گذشااته  برخااورد بااه روشاانفکران . در 

بوده بد    ي برخورد با روشنفکران خيل 

بااه  يشاارفت   يعلم  ي يشرفت ها  .است  

اياان   کمک کرده است .  يمارکسيزم خيل

م { تنهاااا يدرسااات نيسااات کاااه } بگاااوئ

مائويزم حقيقت را بااا خااود دارد ، بلکااه 

هم آنرا دارد .   ياقع بورژوازمو  يبع 

گااوش باادهيم نااه   يما بايااد بااه بااورژواز

بخاااااطرقبول داشااااتن آن بلکااااه بايااااد 

درخدمت تغييرجهان ازآن استفاده کنيم . 

ميشد احتماال 1977اگرانتخابات چين در

مجاااب   يازمردم توساا  چااوئن ال  يخيل

شدند . درحزب موضااوع اياان نبااود   يم

انقااالب که اکرربا ما بودند . توجه ما بااه  

نه تنهااا بخاااطردرک وفهاام آن    يفرهنگ 

اسااااات بلکاااااه ماااااا باياااااد ازآنهااااام 

 جلوتربرويم... .

گوينااد مااائو ناسيوناليساات   يهااا ماا   يخيل

گااااااوئيم  يمااااااا ماااااا  يبااااااود ، ولاااااا 

 ياوانترناسيوناليساات بااود .  مگرمااا نماا 

توانيم بگوئيم دراين زمينه کامال تکاماال 

يافته بود . ما بااا تروتسکيساات هااا فاارو 

 يگوينااد سوسااياليزم نماا  يماا   داريم . آنها

 يتواند دريک کشور  يروز شود ، ما ماا 

شااود ، البتااه بااه شااکل  يروز ماا يگوئيم  

 ...  .  يزنجيره ا

چاارا تااين هساايائو ن  درحاازب قاادرت 

کاااه قااادرت  شااات  يداشااات ي بخااااطر

 – يجبهااااه , ارتباااااط معااااين اقتصاااااد

 ياقتصااااد -يايااادئولوژيک  و فرهنگااا 

 يرا تقوياات ماا  ينظاارات و يبااورژواز

 د .کر

 يسااااايع سااااااختن جنااااابش انقالبااااا و

اهمياات دارد کااه   يخيل  يستيالنويانترناس

 يرشد کند و جلو برود . روندها  شهيهم

ديگاارهم هسااتند . مااا ميخااواهيم هسااته 

محکاام داشااته باشاايم وبصااورت وساايع 

جهااان متحااد شااويم . ازاياان  درسااطح 

   ي خ  انقالب 

ديگردفااااع  يدرکشاااورخود وکشاااورها

 کنيم .

 س نران پنجم : 

حيماه... تجارب   که   دارد  زب ت 

نه   يجمعبند  ايزياندون   ستيکمون  شود 

بلکه    ايزي تنها به منظور انقالب در اندون

در مقي رولتار  يبرا . ين  يا  جهانيا  ز 

ميبنابرا تالش  برخ   ين  به  نکات    يکنم 

 . ن مورد اشاره کنميدر ا

ايگذشته حزب کمون ران  م ل م ، يست 

کمونياتحاد ايا  يستهايه  که  است  ز  ران 

ب آن  است يدرون  آمده  اتحاد  رون  ه ي. 

کب  ستيکمون  انقالب  محصول  ر  يها 

و    يدر سطح جهان  ييا ي رولتار  يفرهنگ 

گسست از راه حلها و  و  ران  يدر سطح ا

هايش آم  يوه  رفرميمسالمت  و    ي ستيز 

 بود. 

ا  يهنگام انقالب  سال يکه  در  ران 

رهبر  1357 ها   ياسالم  يتحت 

با کودتا   ي صورت گرفت مصادف بود 

دادن   نيچ  يستيونيزويور دست  از   ،

چ  يحکومت  رولتر بحرانيدر  و   ين 

. در   بوجود آمد  يستيکه در جنبش مائوئ

شرايچن کياتحاد  يطين  هاي مونه   يست 

،  يا مياندران  را  مائو  و شه  کرد  نحل 

بر  ا را  مارکس يخود  م زين يلن  –زم  يه 
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و   يمبتن لزوم  درک  بدون  ساخت 

اهم مائوئ يضرورت  ن مسئله ي ا.    سميت 

عق توانا يباعث  کردن  برا  ييم   يآن 

انقالب و از دست دادن فرصت   يرهبر

ضرورت  انداز  چشم  دادن  دست  از  و 

 .  بود ياسيکس  قدرت س

شباهت    از  ينجا به برخيخواهم در ا  يم

که   يو اشتباهات  ن اشتباهين ايکه ب  ييها

کمون اندون يحزب  شد    ايزيست  مرتک  

وقت  بپردازم خم  ي.  قدرت   ينيکه  به 

اتحاد  ديرس کموني،  ها يه  ران  يا  يست 

تئورين از  دولت يماه  يز  دوگانه  ت 

 يدوجنبه ارتجاع  يعني،  بود  برخوردار  

و   يواقع  يا. به معن  يستياليو ضد امپر

م يح رژي تصح  يبر رورو  يهمه ن  يعمل

 يبراتکامل خ  )    يو عدم مبارزه برا

بر ايتشک  حزب،  و   ييل  خلق  جن  

س قدرت  شده   ياسيکس   متمرکز   )

هنگامبود   اما  رژ  ي.  توانست  يکه  م 

تحک ي موقع را  خود  کنديت  به    م  ک ي، 

عل عام  قتل  و  انقالبيکودتا  دست يه  ون 

ن هزار  صدها  و  کمونزد  و  ي فر  ست 

 .  شدند  ي ا زندانيکشته و  اعدام    يانقالب

بهايا کمون  يگزاف  ين  که  ستها  يبود 

بود  يبد.     رداختند  يآن م  يبرا ن گونه 

ا از  بعد  با  يکه  تلخ   يجمعبندن شکست 

اهم مسئله  گذشته  قدرت ياز  کس   ت 

بر ا  شد  يجمعبند  ياسيس آمل يق   يي.  ام 

رهبر آغاز    يتحت   يبرا  يسربداران 

ان ين  اي اما ا،  ن گذشته بود  يگسست از ا

آن     يبرا  يبلکه تنها سرآغاز،  آن نبود  

ا  بود در  واقع  در  آنچه  شري.     يان 

 .   م بودز يت مائوئيبود موقع  يش خاليجا

و   يبه  ا  سربداران مسلحانه  مبارزه 

قي  ييبر ا اما لزوم يام به  يک  ش رفتند 

  يي . بر ا  افتند يجن  خلق را درن  ييبر ا

قيا نظامين  نظر  از  و   يام  نبود  موفق 

خورد   هم،  شکست  مهم ياما  گسست  ن 

ش سرآغازياز  گذشته  تفکر   يبرا  يوه 

قت به  يشد که در حق  يبعد  يگسست ها

ا نظر  از  سازمان  ک يدئولوژيحفت 

با  يدرا  .    ديانجام که  است  زمان  ن 

ب  الملليجنبش  رابطه   ي ستيمائوئ  ين 

م م  يبرقرار  تالش  و  که   يشود  شود 

مبناگذشته   جمعبنديائوئم  يبر   يزم 

چنشود   با  جمعب ي.  ن يمهمتر   يندن 

سنتر  ، گذشته  به  يانحراف  نسبت  زم 

ارزيمائوئ  ا  يم  يابيزم    . ن  يگردد 

و يهمچن  يجمعبند فهم  به  توجه  با  ن 

شرادرک   از  عيبهتر  ذهن  يني    يو 

و بخصوص درک موقع که   يتيآنزمان 

ا يبا از دست دادن قدرت توس   رولتار

چ نقشيدر  و  اک  ين  انقالب  در  ران  يه 

ديداشت و همچن  بهتر  بين  ن يدن رابطه 

در   انقالب جهانيانقالب  و    ي ک کشور 

 . ....  ممکن شد

د  م  يگري نکته  که  آن    يرا  به  خواستم 

بخصو و  کنم  داشاره  با  ص  رابطه  ر 

ا  يجمعبند انقالب  و ران  ياز  است  مهم 

کاربردها مسئله   يمهم  يامروز  دارد 

در يرق  يها  يدئولوژيا است.    

وحدتياول  يوزهار انقالب  ن يب  يه 

کمون ياتحاد هايه  و ران  ي ا  يست 

م  ياسالم  يروهاين آنها   شد   يحس   .

نيعل ما  و  بودند  شاه  بوديه  ا  م يز  ن  ي.  

که   يحکومتار غال  بود که  يتصور بس 

نم يگزيجا شود  شاه  حکومت  تواند   ين 

ا  از شاه بد تصور به   وهين شيتر باشد. 

از   ياري گر در بسيد  يا بنوعيو    يشکل

.   کرد  يز عمل م ينگر  يد  چپ   يروهاين

 يواقع  ي   را به معنا  -ت خ  ايما اهم

ها   ينکه اسالمي. و ا  ميدرک نکرده بود
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چ چه  م  يزيبدنبال  فکر  من    ي هستند. 

ا در  ن  يکنم  بخصوص  امروز  مسئله 

ادگرا  يبن  يها يکه اسالم ايز يمورد اندون

اهم از  هستند  گسترش  حال  ت  يدر 

 برخوردار است. 

کمون  ين ات جنبش  مورد  ن یب  يستیدر 

  ي برا  يم  به مثابه  ط ذیو مائوئ  يالملل

 تحت سلطه : يانقالب در کشورها 

زم  همه  در  مائو  دارايخدمات  ها    ي نه 

ز يکه خود ن  ن است  يمع  يه فلسفيک  اي

ماتر  يتکامل د ياليدر  ک  يالکتي سم 

. بطور مرال ضرورت   شوديمحسوب م

او درک ميانقالب دمکرات  از  قبل   يک 

رهبر مسئله  اما  درک  ي  رولتار  يشد  ا 

بود تئور  نشده  تکامالت  خط  ي.   يو 

همچن  ينظام مبتنيمائو  درک    ين  بر 

توده    يفلسف رهبر  ييازمسئله خ    يو 

هي رولتار از  باالتر  و  از ا  درک  مه 

نها ا  است   ييهدف  تفاوت  ي .  که  نجاست 

خلق يم جن   و  مسلحانه  مبارزه  ان 

م رهبرکه  شود    يمطرح  و   يمسئله 

استيهدف  رولتار نهفته  آن  در     -  ا 

  ا از درون ي رولتار  يبرا  ياسيقدرت س

.    مزيالين و سوس يک نوي انقالب دمکرات

سوس از  عل  مزياليدرک  مبارزه  ه ي، 

رو يون يزيرو بخصوص  م  زيونيزي زم 

م زيبر مارکس  ينه تنها مبتن   يروشچفخ

تکامل   است آن  از  باالتر  بلکه 

ن ياز آن جمله درک ا.  م است  زيمارکس

استال اشتباهات  چگونه  که  به يمسئله  ن 

نها همه يا  ...    .  کمک کرد  يجين نتايچن

جايبا همه  تکامل  مرابه  به  ا  ينبه  د 

م از جنبه زيگر تکامل مارکسيبعبارت د 

هاو    ها با  يعرصه  شناخته يمتفاوت  د 

ا   شود   مهميو  است.   يات يو ح  ن مسئله 

اتحاد کمونيدر  هايه  ،  يا  يست  در ران 

به  يا  يمقطع دون  مائوئسه  تکامالت  ن 

و  يرسم نشد  شناخته  آن  يت  به  حداقل  ا 

لن تکامالت  به  که  اهمياندازه  داده  ين  ت 

در   ينيشد داده نشد و به مرابه قله نو  يم

د ل  م  ا يتکامل  و  نشد  مهم  نيده    ي نقش 

 . کرد يبازسازمان  ينيدر عق  نش

رف سوال  مورد  ...  يدر  ده  يکه  رسق 

عل دن   چرا   : تغيبود  رات  ييرغم 

و بعد    يدر هنگام انقالب فرهنگ  يانقالب

ح اعاده  مورد  بازهم  قدرت  ت  يريکس  

 ي  شد

...  يرف  مق  که    يصحبت  هدف :  کند 

ب معالجه  بوديمائو  برخ  مار   ي. 

درک تو  ينم  يميقد  يکادرها انستند 

در   يه داريکنند که چرا رهروان سرما

فرمانده  اشتباهند مقر  که ي رولتار  ي.  ا 

مائو بود    يشامل چهار نفر تحت رهبر

 يبورژواز  يسه با مقر فرماندهيدر مقا

نبود بس  10.     بزرگ  زمان  يسال  ار 

آگاه  يکوتاه بتواند  که  عم  يبود  ق  يرا 

به   و  ببرديکند  نفع   ش  به  قوا  توازن   .

  ي . اشتباهات  بود  ي ه داريوان سرمارهر

اين به  کرد  يز  کمک  مسئله  من ،  ن  اما 

شرا بتوانم  ين  يطيدر  را  آنها  که  ستم 

م اما  کنم  که    يدرک  دو  يدانم  به  ک 

 . شود يم ميتقس

ا در  نکته  :  يچند  مورد    ي مبر  ي ک ين 

ماه به  سوسيچيت   ي گردد  و زم  ياليده 

خ  دو  انقالب  .    مبارزه  در  روسه 

ه  يفرهنگ  در  کوبو  خ  يم  دن 

رو   يستيرتون ا و ،   ي ستيون يزيو  راست 

ا ورتون ينکش  يطول خ   که  لزي د  ن  يم 

کردي  ظهور  چپ  شکل  به  در   ائو   .

چن شراي رتو  که    ي طين  خ   ي بود  ک 

نو ديراست  گرفتين  شکل  بار  و    گر 

مکان يا با  اين  ،  ينکه  يزم  انحراف  ک 
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د ميانحراف  را  براان وش  يگر   ،   يد 

.   کند يز م مانور با يگر جايخ  غل  د

شرا آن  فشارهايدر    ي برا  يواقع  يي   

با   شدن  عل  يک يمتحد  خ   دو  آن  ه  ياز 

م اعمال  عمده  آن    شود  يانحرف  در   .

کند که   ي   مائو احتماال احسا  ميشرا

ل مقابل  در  است  قدرتيمجبور  که   ين 

اتحادهاي بود  بوجود    ينيمع  يافته  را 

  ت ي ز با موقعيل ن ين مساي. البته ا  اورديب

المليب انترناسيچ  يلن  و  گره زي ونالين  م 

روها در يد با آن ن يخورد که مرال با  يم

شورو عمده"  "خطر  متحد   يمقابل  ها 

به   ييها  ن مسئله رب ين اي. همچن   شوند

انترناس  چگونگ زيوناليمسئله  و   ي م 

انقالب   خدمت  در  انقالب  به  برخورد 

 ... .  کند  يدا مي  يجهان

انقالب دمکراتنکه  يادر مورد   ک  يچرا 

 ي  يک مل ينه انقالب دمکرات ن و ينو

.   د داشتين از ابتدا تاک يمائو برکلمه نو 

اينو معرف  رهبرين  تحت  که  بود   ين 

قدرت   است ي رولتار کس   از  بعد   .

سرما  يسراسر داريرهروان    يه 

ا بر  انقالب  ياصرار  که  داشتند  ن 

بايدمکرات تحکيک  شوديد  مائو    م  اما   .

بايتاک که  داشت  انقالب يد  به  د 

قت  ي.  درحق  ميکن  يشروي   ي ستياليسوس

ا جنبه  دمکرات  ي آن  انقالب  که  ک  يرا 

نست که انقالب  ي رد ايگ  ين در بر مينو

تواند در زمره   ين را ميک نويدمکرات

آورد  يانقالبات  رولتر حساب  .   به 

د بر کلمه  ين گرچه مسئله تنها تاکيبنابرا

محتوينو خود  در  اما  است    ي ن 

 را دارد.  يقيارعميبس

مورد   رفدر  ...  يسوال  ده  يکه  رسق 

بن  : اساليادگراياست  ا  يمان  ران  يدر 

اکنندي برخورد رفقا    يحکومت م ن يبا 

ا يآ  ستيي چ  يک ياز نقطه نظر تاکتم  يرژ

ا  يم در  که  گفت  اسالم يتوان  ران 

 يي عتيوجود داردي مرال شر يمترق

ران يتجربه انقالب ا  يبدون شک بررس

ا بس  نياز  حائزينظر  استي اهمار  .   ت 

ا  يبها در  اسالم  انقالب  يران  يرشد  ک 

سالها طول  در  اسالم  حکومت    ي شد. 

کرد رشد  ت اد   شاه  شاه  با  مردم    .

هم با شاه ت اد داشت از   ينيداشتند. خم

عل غربيجمله  فرهن   اشاعه  و   يه 

عل ارضيبخصوص  رفرم  تحت    يه  که 

امپر يحما نظارت  و  ستها صورت ياليت 

چن  گرفت رفرمي.  موقع  ين  ت  ي به 

،    ن بسته بوديه با مسئله زمت کيروحان

که به يدر حال  يعتي . شر  زد  يضربه م

 رداخت اما از   يم  ياشاعه نظر اسالم

اسالم   يده ها يا  يآنجا که به عق  ماندگ

 يکرد که برخ  يز واقف بود تالش مين

هايا ني   يده  را  روشنفکرانه  و  ز  يشرو 

تلف  اسالم  با  و  کند  کندياتخاذ  به    ق  نه   .

مسا مترقيخاطر  خاطر انيل  به  بلکه  ه 

اسالم  يمترق دادن  بحرها  جلوه  او   ي. 

 ياز جوانان خانواده ها  ييبخشها  يبرا

بخشها   يسنت بورژواز  ييو  خرده   ياز 

عل بودند جذاب شديکه  شاه    ي ها. بحر  ه 

ز مورد ي گر ني د  يکشورها  ياو در برخ

.يحما گرفت  قرار  از    ياريبس    ت 

خم  ستيکمون  يسازمانها از  ،   ي ني، 

شريمجاهد و  و يحما   يعتي ن  کردند  ت 

خوب نسبتا  برقرار يب  يرابطه  آنان  ن 

تئور  بود جنبه    ي.  جنبه   يعنيدو 

امپر  يارتجاع جنبه ضد  که     يستياليو 

. وجود داشت    شدند  يد با آن متحد ميبا

واقع با  يا  ت ياما  آنها  ت اد  که  نست 

و آنها نبود    يه مترقي، از زاو  مزياليامپر

ت  فرهن  و مناسبا  يني گزيخواستار جا
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با فرهن  و مناسبات عق    يستياليامپر

تر ارتجاع  يمانده  اندازه  همان  به   يو 

خم  بودند حما  يني.   کمونياز  ستها  يت 

ا از  بعد  و  کرد  شاه  ياستفاده  نکه 

شد انقالبيکمون،    سرنگون  و  ون  يستها 

اول در  از يرا  بعد  دو سال  و  ن فرصت 

م  يم خود را تحک ياز آنکه رژ  انقالب بعد

رار داد و آنها را قتل  ه قمورد حمل  کرد

  .... کرد  و عام  اسالم  صعود  بعالوه 

ا در  قدرت  که  يگرفتن  شد  باعث  ران 

زيتاث و    ياديرات  بگذارد  منطقه  در  را 

اسالم  يعلت مهم افغانستان    يدر  شدن 

د يده را قا ين ايکا اي مرزم ايالي. امپر  شد

تاس به  سازمانهايو  گرايبن   يس     ياد 

شوروريعل  يجهاد افغانست  يه  ان  در 

ل از ين مساي.  و از آنجا که ا کمک کرد

ميطر صورت  ،   گرفت  يق  اکستان 

ن اي اکستان  به  بنيز  گراين  آلوده   يياد 

که با از دست دادن    ين دوره اي. چن  شد

بوديچ مصادف  مساعد  ن  دوره    ي ، 

بودياليامپر  يبرا بس  ستها  از   ياري. 

بها امروزه  هنوز  صعود   ي مردم جهان 

ا در  مياسالم  را  ا   ردازند  يران  ن ي. 

است که به   يکامال منطق  يک جمعبندي

ا علي دئولوژيمبارزه  و يک  اسالم  ه 

  يرق  يها  يدئولوژيگر اين به ديهمچن

دادينبا بها  کم  افراد    د  شک  بدون   .

آن ميو طبقات درگ   يمترق  ،  باشند  ير 

م به  ايرابه  اما   يارتجاع  يدئولوژيک 

قرار گيبا افراديد مورد مبارزه  تا    ي رد 

که   شده  يتحمرا  قربان يق  ن يا  يا 

ک ين  يا.    هستند متقاعد نمود  يدئولوژيا

ايوظ همان   يک ي دئولوژيفه  و  است  مهم 

که   شد،  ياست  اشاره  آن  به    ي عنيشتر 

بايا کمون ينکه  هدف  نظر زيد  در  را  م 

حتداشت   انقالب    ي براکه    يوقت  ي، 

 .  ميجنگ  ين ميک نويدمکرات

ديرف کنندگان    يگريق  شرکت  از 

جواکنفرانس واضح  :  شما  نکات  و  ب 

مي.    است نک  به  مهم  و  بزرگ  م  اجله 

اندون در  اا  يزيتمپو  با   يمصاحبه  را 

ده شد که يانجام داد و از او  رس   ينيخم

کشورش   يرا برا  يستم اقتصاديکدام س

سوسيگزي برم و  ياليند  کا يزم  .    مزيتالي ا 

قرآ  داد  جواب  خميبنابرا...    ناو    ي نين 

را مرابه  وشش  اسالم   يبرا  ي به 

 د. يم برگززيتالي کا 

 تحت سلطه  ي: و در کشورهاسخنران  

مه  ين -مه فئودال ياقتصاد ن يبرا ي وشش

 .  مستعمره

  س نران ششم :

ق گفت که ازاندونيزيا اطالعااات ين رفيا

ناااادارد . او تاريخچااااه حاااازب  يدقيقاااا 

 کمونيست ترکيه را چنين تشريح کرد : 

اکايا حاازب را ابراهيم کايپ  1972درسال  

او انقااالب اناادونيزيا را مااورد   .  بنا نهاااد

دقيق قرارداده بااود و ازشکساات   يبررس

انقااااالب درآن کشورتوانساااات خااااوب 

بياااآموزد ومطاااابق باااه آن راه انقاااالب 

 يدرترکياااه را باااه  ااايش بااارد . رهبااار

رويزيونيست اندونيزيا ازشناخت ماهيت 

جزبود . بااا دولاات درآن کشااورکامال عااا

ماهيت حزب را   ميدرک اين مسئله ابراه

قااارارداده  يدرانااادونيزيا ماااورد بررسااا 

 ..است .

 يبا توجه به خوانده ها ، حزب نقش مهماا 

 يدردولت داشت وتوانساات  يشاارفت هااائ

 يبکند و دادگاااه هااا  يدراصالحات ارض

 را بوجود بيآورد . ياصالحات ارض

است کااه منااافعش   ي رولتاريا تنها طبقه ا

 نيست . همين اساات  يبر تن  نظر  يمبتن
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کنااد .  يگرطبقااات را رهباارکه ميتواند دي

حزب } از لحاااظ منشااا    يترکي  اع ا

ه ياا ناادارد . بااا تک  ي{ نقااش مهماا  يطبقااات

 يتوانااد  يشاارفت  يبراين مساائله حاازب نماا 

بکنااد . اسااتالين نتوانساات ببينااد کااه يااک 

نااااو ازدرون } حاااازب و  يبااااورژواز

خياازد . بااه عااوض توقااف   يدولت { برم

حاازب } از لحاااظ   يترکي  اع ااا  يرو

خااا   ي{ بهتراسااات رو يتمنشاااا  طبقاااا

 حزب توقف کنيم .  

ا { بااه يآيا دراين مرحله رفقأ } دراندونيز

ق به يانتقاد ازخود , انتقاد دارند يا نه ي رف

بااه  يمبااارزه مساالحانه اشاااره کاارد ؛ ولاا 

نکاارد . درسااطح  يجناا  خلااق اشاااره ا

کااه تفاااوت بااين  يجهااان زياااد انااد کسااان

 يجناا  خلااق ومبااارزه مساالحانه را نماا 

 دانند .

 يپااال وجاهااايسخنران ازجن  خلااق درن

ديگرمرال زده وگفت : جناا  خلااق ادامااه 

همان مبااارزات مساالحانه اساات . اوادامااه 

 يداد : هرکااادام ازرهباااران کيفيااات هاااا

 يرا به وجااود آوردنااد . کيفياات هااا  ينوين

 يقبلاا  يت هاااياا فيادامااه کتنهااا ن آنهااا ينااو

 ست ، بلکه گسست  ين

 ازگذشته هم هست .

 هفتم :س نران 

ده يرساا  يپااال بااه مرحلااه ايبااارزه در نم

ا شکساات ياا شااود و  يروز مياا ا  ياا است کااه  

گويم : رفيق   يبطور خالصه مخورد .  يم

 ي اراچندا مسائل انقالب را مااورد بررساا 

 ي يااروز شکست و  يقرارداده , در  ها

وچاااين را ماااورد  يانقاااالب درشاااورو

مرباات  يقاارارداده وبااه درسااها يابياا ارز

وآن هااا را نمااوده    يآنها توجه جااد  يومنف

پاااال بصااااورت يدرشاااراي  مشاااخص ن

 راتيک درآورده است . با توجااه بااه اياان 

را بااه عماال   يشراي  يک موضااوع علماا 

درآورده وبااااا اتخاااااذ موضااااع محکاااام 

اسااتراتيژيک وانعطاااف درتاکتيااک خاا  

ته اسااات . صاااحيح را باااه  ااايش گذاشااا 

بر اسااا  اسااتحکام بيشتراين  يشرفت ها  

وانعطاااف درتاکتيااک بااوده   يدراستراتيژ

مراال رابطااه بااين   ياست . در مورد مسائل

 ي, مناساابات ملاا  يوغيرقااانون يکارقااانون

و سااااه  يو خاااا  نظااااام يوبااااين المللاااا 

ک ياا وچر  ينيرو) ارتش خلااق , گااارد ملاا 

موجااود بااوده ( همين مسئله    ييتوده    يها

 ين حااال مناااطق  ايگاااهياساات . در عاا 

و رابطااه بااين مناااطق  تکاماال داده شااده

ه وجااود داشاات يونيمااه  ايگاااه يگاااه اي

انتخابااات تحااريم  1999اساات . درسااال 

، تا جائيکه در بيشترازصد منطقااه گرديد  

يک کانديدهم نداشتند . دراين مناطق   يحت

ن ياا قدرت خلق اعمال شد . در رابطه بااا ا

مسااائل  اسااناد موجااود اساات . در روسااه 

 جن  خلق ايده ها تکامل کردند .

ناا  بااين طبقااات بخاطريک مبارزه تنگات

 21درقاارن   يمسئله دموکراساا ،    متخاصم

%  80اساااات .  يمااااورد بررساااا هاااام 

ماات مائوئيساات هااا کشورتحت تسل  حکو

پااال اساات . يعطف درناست که اين نقطه  

اياان مبااارزه بااين دو طبقااه اساات . مااا 

 يامياادواريم کااه دراياان نباارد اياادئولوژ

  يروزخواهد شد .   يانقالب

اواحزاب بين مدر    يهم اتخاذ تاکتيک   يک ي

ه رويزيونيساات اساات کااه دراياان  روساا 

 و امياادواريم احاازاب مخااالف زده شااود

باتوجااه بااه تجااارب   د .ياا بدساات آ  ي يروز

 يباااه  ياااروز يجنااابش انترناسيوناليسااات

 اميدواريم .

 : س نران هشتم
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زم يمارکساا ن يلپيست فيکمونموضع حزب  

 –زم يزم ياااا مارکسااا يماااائوئ –زم يااا نيلن –

ون است . تنها شه مائوتسه دياند  –زم  ينيلن

انقالب ميتواند  يروزشود کااه   يدرشرايط

زم يمااائوئ –زم ياا نيلن –زم يدرفااش مارکساا 

شاااه ياند –زم يااا نيلن –زم يا مارکسااا يااا } 

مائوتسه دون { را دردساات گرفتااه وخاا  

جناا   يانقااالب دموکراتيااک واسااتراتيژ

انقااالب   يخلق دريک انقالب دومرحلااه ا

م و يش ببااريدموکراتيک وسوسياليزم را  

ک تشاااااکيالت باااااا سانتراليسااااام دريااااا 

 دموکراتيک به  يش رويم .

ادامه سااازماني  ن  ي لپ ي ست ف ي حزب کمون 

توس  کااارگران   1930  است که درسال 

بوجود آمد و ازدرون  اايو وخمهااا حاازب 

را تشکيل کرد . دراين  روسه انحرافااات 

 28را مرتکاااااا  شااااااد . در يزياااااااد

حزب تشااکيل شااد . حاازب   1968دسامبر

 ينيمااه مسااتعمرات  -  يماهيت نيمااه فئااودال

کشااور را روشاان نمااود .  روسااه انقااالب 

يک انقالب دموکراتيااک و بدساات آوردن 

آزاد کردن  يبطوراساس يول ياستقالل مل

 يم اساات . نيروهااادهقانان ازقيد فئوداليز

چند گانه انقالب , طبقه کارگر, دهقانان ، 

 يملااا  يو باااورژواز يخااارده باااورژواز

 .است 

ن متحااد  اينکااه طبقااه کارگربااا دهقانااا 

 شود  

ن اماار {حاادود ياا را اياا ت دارد } زياا اهم

سازد و ايه جبهااه ي% مردم را متحد م  90

ق بساايج کااردن دهقانااان ياا متحااد از طر

،   يوايجاد قدرت خلق درمناااطق روسااتائ

شاابرد مبااارزه مساالحانه و اصااالحات ي 

بااه  يو ساااختن مناااطق  ايگاااه يارضاا 

 د .يآ يوجود م

انجام   ياصالحات ارض  ينکه تا چه حديا

بااه قاادرت ارتااش دارد .  يميشااود بسااتگ 

  ياساساا  يخيلاا  يفااورم ارضاا ياعمااال ر

است که جن  خلااق را ت اامين   يو ايه ا

کنااد وآناارا تکمياال وبااه آن  يوحماياات ماا 

کند . ما فعال درمرحله انقالب   يخدمت م

 يفااورم ارضاا يدرسااطح حااداقل ر يملاا 

 ااائين آوردن اجاااره , تقساايم   يعناا يهستيم  

% بااه   30% و    70محصول به تناساا    

.   يخااورنفع دهقانان و ازبين بردن سااود  

دررابطااه   ييتوده    يساختمان سازمان ها

درمياااان  يزناااان و فعاليااات فرهنگااا  باااا

تااوده   يجوانان وجود دارد . سااازمان هااا

دولاات  يبرا يقدرت مردم  يوارگانها  يي

آينده به وجود آمااده اساات . اياان تشااکالت 

داده   يکمک دهنااده يااار  يتوس  کميته ها

 يشااهر  يخرده بااورژواز  يوقتميشوند .  

ازافااراد جامعااه را تشااکيل   يکه تعداد کم

 يمهمااا  يميدهناااد  اسااايف بمانناااد نيااارو

رونااد . آنهااا را يااک   ينمدرانقالب بشمار

انقالب به حساب   ينه اساسبخش مربت و  

اساات  يانقااالب قااو يآررياام . وقتاا  يماا 

ميتاااوانيم آنهاااا راجلااا  کنااايم و بحياااث 

تشاااکيل دهناااده جبهاااه بکاااار  ينيروهاااا

م . عالوه براتحاااد بااا آنهااا ميخااواهيم يريگ

اسااتفاده  يارتجاااع يازاختالفااات نيروهااا

بهم بيندازيم .درحين مبارزه   کنيم وآنها را

  اياان حالاات را مااارکو  يعليه ديکتاتور

 به وجود آمد . 

ليااون نفااراز اقلياات جنااوب فيليپااين يسااه م

 يميخواهند مبارزه شان را به مبااارزه ملاا 

ساارحد  وصاال وحااق شااان تااا يسراساار

بااه رسااميت شااناخته شااود . بااه  يجاادائ

بااا جناابش  يکتيک عنااوان يااک اتحاااد تااا

اتحاد وجااود دارد ، اگرچااه  بااين   ياسالم

 ين و جناابش اسااالميلپيست فيحزب کمون
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موجود است کااه ميتوانااد   ياختالفات معين

تبااديل شااود . آنهااا  يبااه اختالفااات مهماا 

 ندارند . يضد فئوادال يبرنامه واقع

ساااازمان  14ن يپااا ليسااات فيحااازب کمون

 يجبهااه چريکاا  113کااه  دارد يمنطقااه ا

 -200درسراسرکشورداشاااته و جمعيااات 

هزارنفااررا تحاات نفااوذ خااود دارد  300

 يباشاااد . نيروهاااا يودرساااطح لشاااکرم

 يدرشهرهاهم جنبش هااامربوط به حزب  

کننااد ودرميااان  يماا  يرا رهباار ياايتااوده 

, دانشکده هااا, زنااان  يکارگر يها  يکمپن

 يباااورژواز خااارده يوديگاااربخش هاااا

حاازب کمونيساات  کننااد . چااون يکااارم

اسااات  يغيرقاااانونک حااازب يااا ن يلپااا يف

حاازب   ي؛ ول  ندک  يدرانتخابات شرکت نم

کنااد   يديگرراحمايت م  يکانديداها  يبرخ

 يکند که  وساايدگ  يم  يوازاين طريق سع

تشااکيل دهنااده آن را  يرژياام وسااازمانها

و فشااار برکااارگران را کاااهش افشااأ کنااد 

ساات ين تااوهم نياا بر ا  ين کار مبتنيادهد .  

 يازباااااورژواز يبخشااااا  يکاااااه وقتااااا 

 يرويکاربيآيااد تغيياارات را بااه وجااود ماا 

آورد . مسئله گرفتن اکررياات هاام نيساات . 

 ين کار تکامل مبااارزه طااوالنيهدف از ا

 يبخاااطررهبر  يبر مواضااع کلاا   يو مبتن

 انقالب توس  حزب است .

 س نران نهم : 

رفقا درجريان هستند که افغانسااتان ازسااه 

 ه ايااان طااارف درمرکزتوجاااهبااا دهاااه 

امپرياليساااات هااااا وماااارتجعين منطقااااه 

قرارداشته است وهمين امرباعث شده کااه 

وقااوع بپيوناادد  بااه يحااوادف فاجعااه بااار

 يبيشاااترقربان وخلاااق زحماااتکش کشاااور

ومااارتجعين  يامپرياليسااات يسياسااات هاااا

شااان گااردد . درماااه ا رياال   يوابسته بااوم

 ينظااااام يدرافغانسااااتان کودتااااا 1978

خلق کااه بااه  يزيونيستازطرف حزب روي

شديدا وابسته   يسوسيال امپرياليسم شورو

وازطرف شان هاادايت ميگرديااد , بوقااوع 

 يوست . اياان امرتعااادل قااوا درمنطقااه را 

باااه نفاااع سوسااايال امپريااااليزم تغييااارداد 

وباعااث گرديااد تااا آرايااش قااوا درمنطقااه 

ازطرف امپرياليست ها ومرتجعين دنبالااه 

دم آن ازنوآغاااازگردد . موضاااع ماااررو 

افغانستان دربرابررژيم وابسته که آنرا به 

سااوو داد , باعااث شااد کااه  ينااابود يسااو

سوسااايال امپرياليسااات هاااا کشاااورما را 

بااه اشااغال خااود درآورد  1979درسااال 

عره تبااديل موافغانستان به يااک کشورمساات

 گرديد .

 يشاااعله جاوياااد کاااه ناشرانديشاااه هاااا

 ينوين سازمان جوانااان مترقاا   يدموکراس

بااه نشاارآغازنمود .  1967بااود در سااال 

 1966درسااال  يسااازمان جوانااان مترقاا 

تشکيل شده بااود وفعالياات   يبصورت مخف

 نمود . يم

شعله جاويد درمدت کوتاه فعاليت خااويش 

توانسااات درسااارتا سرکشاااورطرفداران 

را به زيربيرو خااويش گاارد آورد   يزياد

ودربااين کااارگران , روشاانفکران , اهاال 

ت { دهقانااان ازحيرياا  يکساابه و} تااا حااد

برخااوردارگردد . شااعله  يواعتبارخاصاا 

را   يسياساا   -ها مبااارزه اياادئولوژيک    يي

 اارچم خلااق و يبرضااد رويزيونيساات هااا

هاااا  ياخاااوان واحااازاب طرفاااداردولت و

بردنااد . درانتخابااات   يهمزمان به  يش م

محصلين , استادان ومعلمااان   ياتحاديه ها

وجنبش کااارگران ساارتا سرافغانسااتان از 

 بودند . اکرريت مطلق برخوردار

ازانديشه مائوتسااه  يسازمان جوانان مترق

 ي رولتاريااائ يدون وانقالب عظيم فرهنگ 

درجريااان بااود الهااام   ياايکه درچين تااوده  



دوره سوم                 شعله جاوید                            انزدهم                  شماره ش   

 

 يبرد ودرکااارتبليو ومبااارزات سياساا   يم

 يخيلاا  يرويزيااونيزم خروشااچف يوافشااا

به ساختمان حزب   يمؤفقانه درخشيد . ول

 يتوجه نورزيد وبه کاااردر بااين تااوده هااا

جناا   يوبر ااائ يوآمااادگ يع دهقااانوسااي

 يخلااق توجااه نداشاات وبيشااترين نياارو

 يروزماااره علنااا  يخاااويش را درکارهاااا

درشهرها به مصرف رساند . سازمان به 

عااوض اينکااه اسااتحکام يابااد و تااا سااويه 

 يحزب ارتقأ يابد , به محافاال وگااروه هااا

 - يآوانتوريساااات -يمتعاااادد اکونوميساااات

, تجزيااه گرديااد ويااک خاا   يا ورتونيساات

 - يلنينيساات - يمستقل وروشن مارکسيساات

 را نتوانست ارائه دهد .  يمائويست

 1978  يدرهمين اوضاع واحوال کودتااا 

 صورت گرفت .

بازهم نبااودن يااک خاا  روشاان کااه ملهاام 

ازانديشاااه مائوتساااه دون باشاااد و بتواناااد 

مختلااف را برضااد  ينيروهااا و سااازمانها

نمايااد , باعااث   يکودتاچيان متحد و رهبر

نيروهااا , سااازمانها ومحافاال گرديااد کااه 

گونااااگون کاااه اساساااا ازبدناااه ساااازمان 

ان شاااعله يااا ا جريااا } و  يجواناااان مترقااا 

جدا شده بودند , بااه عجلااه اتحاااد د {  يجاو

وجاااود آورده ه هاااا وائاااتالف هاااا را بااا 

خااود   يواکرريت اين نيروها درحرکت ها

ساااخته تااوده هااا وبعاادا جبهااات احاازاب 

وانديشااه  يباادون هوياات سااازمان ياسااالم

 يدند . آنها کااه درسااالهايشرکت ورز  يو

 يعلنااا  يفعاليااات خاااود باااه فعاليااات هاااا

روآورده بودند , ازطرف دولاات کودتااا و 

و  اکساااتان  يجبهاااات احااازاب اساااالم

بيشترين تلفات را متقبل شدند ودرحاليکااه 

 يبرضد تجاوزگران سوساايال امپرياليساات

ه مبااارزه رزميدنااد بااازهم صاارف باا  يماا 

 مبااارزهت ومساالحانه عقيااده داشااتند وتفااا

 يمسااالحانه وجنااا  خلاااق را کاااامال نمااا 

فهميدند . جن  مقاوماات برضااد سوساايال 

ودولت مزدورتا سااال    يامپرياليزم شورو

کااه   يانسااان  يدوام نمود . آن نياارو1989

طرفااداران شااعله جاويااد دراياان جناا  

 يها هزارميزند ول ازدست دادند سربه ده

 يغربااا  ينتيجاااه آن را امپرياليسااات هاااا

جناا    ي. درجريااان سااالهانمودند    يکمائ

ازسااازمانها ... وافااراد ونيروهااا  يعااده ا

درعمل } و نظر ( به اين نتيجااه رساايدند 

ن جن  بدون دورنما وهاادف که  يش برد

انديشه جن  خلق و   يمبناروشن ، بدون  

کااه بااه  ييااک حاازب انقالباا   يبدون رهبر

مااائوئيزم  -لنينياازم  -سااالح مارکساايزم 

.. اساات . { .  ير اصوليمسلح باشد , } غ

درخشااان را  ياياان هااا اياان نتيجااه گياار

درجرياااان عمااال باااه آزماااايش گزاشاااتند 

سااااختمان ياااک حااازب ناااوين  يوبااارا

 کاررا آغاز نمودند ... .   يمائويست

{ امپريااااليزم امريکاااا } باااه {  ي} وقتااا 

کشورما } تجاوز نموده و آن { را اشغال 

نماااااود ، ايااااان حادثاااااه ياااااک شاااااوک 

 يانقالباا  ينيروهااا يوهوشاايارباش باارا

 روسااه وحاادت { ن موقااع ياا بااود . } در

 – يساااااتي) مارکس يساااااتيجنااااابش کمون

( به وجود آمد . بااا   يستيمائوئ  –  يستينيلن

ن  روسه ، به يا  يت نهائيشرفت و موفقي 

 يفعال و درخشااان جناابش انقالباا   ياريهم

 يمائويسااااات هاااااا،  يساااااتيوناليانترناس

 يافغانسااتان ... } توانسااتند { زيررهباار

ت )مائويسااات( واحاااد ت حااازب کمونيسااا 

 افغانستانز جمع ...}شوند{.

 يدولااااات کودتاااااا , احااااازاب اساااااالم

 وجنايتکاران  

، ده هاهزارانسااان را بااه نااام  يحرفااه و

ام , شااکنجه وقتاال عاا  ي، زناادان   ياايشعله  
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 هاااا باااه مباااارزه ياااينمودناااد . .. شاااعله 

حانه شتافتند بدون اينکااه بااين مبااارزه مسل

قايل شااوند .   ين  خلق تفاؤتمسلحانه وج

مساالحانه شااتافتند باادون اينکااه   مبااارزه  به

 -آنهااا راهاادايت نمايااد    ييک حزب انقالب

 -آن مارکسيزم    يکه انديشه رهنما  يحزب

,  درجنااا   -مائويسااام باشاااد  -لنينيااازم 

شرکت نمودند بدون اينکه ماهيت احزاب 

 يووابساااتگ  ياساااالمي , موضاااع طبقاااات

 آنها را درنظرداشته باشند .   يامپرياليست

درگرمااااگرم  يناااان مترقااا ساااازمان جوا

ضاااااد  يفعاليااااات خاااااويش ازکودتاااااا

... ساااااوهارتووقتل عاااااام  يکمونيسااااات

بااا   ياناادونيزيائ  يکمونيست ها وتااوده هااا

تاثراطالع يافاات ومتعاقاا  آن انتقاااد نامااه 

کاااه  -ا را يحااازب کمونيسااات انااادونيز

 -حزب رابه نقد کشاايده بااود    يعملکردها

تأسااف اساات کااه  يدريافاات نمااود . جااا

} در آن  يغانسااااتاناف يکمونيساااات هااااا

کااه باااخون   يمهماا   يوقت { بااه در  هااا

بدست   يصد ها هزارکمونيست اندونيزيائ

آمده بود , توجه ننمودند , غافلگيرحوادف 

ساااااختمان حاااازب  يگرديدنااااد و باااارا

 ييسااااتمائو - يلنينيساااات - يمارکسيساااات

مساالحانه   ندادند , فرو بين مبارزه  ياهميت

وخلااق را  ي} صاارف { وجناا  انقالباا 

 -از مارکساااايزم  يد وبااااا دورنفهميدناااا 

 يمااائويزم , ... خااود را قربااان -لنينياازم 

ومااارتجعين  يامپرياليسااات يتوطئاااه هاااا

 وابسته به آن نمودند .

ازاينجااا اساات کااه امروزحرکاات حاازب 

کمونيساااااات )مائويساااااات( افغانسااااااتان 

باااا اشاااغالگران  يدرمباااارزه ورويااااروئ

مرتجع وابسته به آن ساانجيده ,   يونيروها

باشااد . درحاليکااه   يماا    خته وحساب شااده

جناا  برضااد اشااغالگران جريااان دارد 

افغانسااتان کااه حاااال بااه  يمائويساات هااا

مفهاااااوم جنااااا  فهمياااااده اناااااد وآن را 

گيرنااااد بااااا  يدرنظرماااا  يازنظرطبقااااات

فئودال داخل معاملااه   يمرتجعين ونيروها

جنااا   يبر اااائ يشاااوند و بااارا ينمااا 

 ي{ برا  يو انقالب  يمردم  ي} مقاومت مل

 ييساات هااا بااه رهباار} اخااراج { امپريال

م دسااات يااا } رژ يامريکاااا و سااارنگون

باااه فعاليااات  ينشاااانده { و مزدورکااارز

 ردازناااد تاااا مناااافع خلاااق  يمساااتقل مااا 

زحمتکش را حمايت نمايند . ازاينجا است 

کااه  -زحمااتکش   يليااونيم  يکه به توده ها

تکيااه   -برنااد    ياز اشغال و تجاااوزرنج ماا 

ند { آنها را ينما  يشود و... } تالش م  يم

حاازب درآورنااد ؛ زياارا اياان  يباارزيرره

 سازد. يخلق است که جهان نوين رام

 

ن يآخااار ي اااس از اختتاااام صاااحبت هاااا

بحددپ پیرامددون سوسددیالیزم    سااخنران

کننااده در شاارکت  ياز رفقااا يکاا يتوساا  

ق يس توس  رفد و سپيکنفرانس آغاز گرد

 : افتيادامه  يگريد

الزمست که  يشرفت سوسااياليزم درچااين 

رادرنظرگرفتاااه وجهانشااامول باااودن آن 

ميکنند که   يها سع  يسازيم .... خيل  يعمل

م مون مبارزه درچين را } صرفا { به 

} جن  بر سر { قاادرت رابطااه بدهنااد ، 

} در  يدرحاليکااه موضااوع اياادئولوژيک 

ت { ياا } ماه ان بااود { . همااه اينهااا بااهياا م

و در رابطااه بااا  گااردد يسوسااياليزم برماا 

ت }آن شااااااااراي  { ياااااااا ن ماهيهماااااااا 

 . بوجودآمد . ..

" کااه بوساايله مااائو   ي" نقد اقتصاد شورو

اشااتباهات اسااتالين اشاااره   نگاشته شااد بااه

 ي: استالين افراد را نماا   گويد  يم  ميکند و

 يوکشاااورز  يبيند , رابطه اقتصاد صنعت
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 يبينااد بلکااه تکيااه اش بااه صاانعت يرا نماا 

اساات . مائوگفاات   يکردن واقتصاااد شااهر

ابطه به چين اين قاعااده توانم درر يمن نم

کنم . اگرميخواهيم کمااونيزم را اعمال  را  

 يفهميده ودرک کنيم بايد با اياان ت ااادهائ

که ازهرسوبيرون ميزند برخورد صحيح 

 يبنمااائيم . تکيااه يکجانبااه بااه صاانعت وباا 

 يمرل رفتن رو  ياهميت دانستن کشاورز

 يکمااون هااا ييااک  ااا اساات . سااازمانده

مهم است . نااه تنهااا در} دوره   يخلق خيل

اليزم بلکااه ازقباال درک ساختمان { سوسي

مرکزيااااات ودولااااات  يماااااائوازچگونگ 

 يديکتااااااتور يمرکاااااز يودساااااتگاهها

  رولتاريا مشخص بود . 

علياارغم اينکااه   يما انارشيست نيستيم ولاا 

 يبااه دولاات وحاازب اعتقاااد دارياام فکرماا 

کنيم که اين ها وسيله اند , دريک  روسااه 

 باالخره همه اينها ازبين خواهند رفت .

 يت وچگاااونگ راجاااع باااه ارتاااش ودولااا 

 د گفاات کااه ياا صااحيح بااه آن } با برخااورد

 ي{ بعد ازکس  قدرت بايد ارتااش حرفااو

داشااته باشاايم واگرنداشااته باشاايم چگونااه 

ميتاااوانيم قااادرت سوساااياليزم را اعماااال 

 نمائيم .

کاااه  يازرويزيونيسااات هاااا درکااا  يخيلااا 

ازسوسااياليزم دارنااد بااه اياان سااه نکتااه 

, آمااوزش ,  ياکتفأميشااود : رفاااه اجتماااع

ت , درحاليکاااه سوساااياليزم ايااان بهداشااا 

را بايااد حاال  يمعيناا  ينيساات . ت ااادها

خااواهيم .   يباال ترازاين م  يکنيم . ما خيل

د يرا با  21درقرن    يمسئله آينده دموکراس

اکادميااک {  ي} بحااث هاااحل کنيم . اينها  

 نيست .

اساات . قباال از   ياين ها مسائل روبنائ    --

} ماااائو { باااه مسااائله روبناااا اهميااات 

دادند . بهمين خاطربود که   ينم} الزم {  

 يحتاا  يازمسااائل فرهنگاا  يمااائو بااه خيلاا 

اهمياات داد . مااائو   يهنروتبليغات آن خيلاا 

 يگفت کااه : درسوسااياليزم اقتصاااد کاااالئ

 موجود است , طبقات موجود اند ... .

شاارکت کننااده در  يگاار از رفقااايد يکاا ي

: باتوجااه بااه انقااالب باعظماات  کنفاارانس

ن  توانساات چاارا تااين هساايائو ي  يفرهنگ 

 قدرت را بگيرد ي

اوضاااع  60دهااه  يدرسااال هاااجددواب : 

 يبااه نفااع چااين بااود . ازنظرعيناا  يجهااان

آمد . جريان ويتنام باعث   يانقالب فرهنگ 

شکساات بخااورد .  يشااد کااه ليوشااائوج

دراياان کشااورها  يرهااروان ساارمايدار

کننااد ائااتالف معااين ر ا بااه نفااع   يم  يسع

 يجود بيآورنااد . درسااال هاااامپرياليزم بو

 يتحااوالت  داشاات بااه ضااررنيروها 70

آمد . مرال ت اد عمااده   يبوجود م  يانقالب

درجهااااان بطااااورمعين عااااوض شااااد ، 

{ از ت ااااد باااين خلاااق هاااا و  يعنااا ي} 

ن يامپريااااااليزم } باااااه { ت ااااااد } بااااا 

سااااات هاااااا { . درآن شاااااراي  ياليامپر

مائواحسااا  کاارد کااه لاازوم دارد بااا تااين 

ن  متحد شود که اين مسئله تاحد يهسياو 

را دربااين   ييااک جهاات گاام کردگاا   يادزي

جهااان داماان زد و برآنهااا   يکمونيست هااا

تأثيرگزاشاات واياان تااأثيرات را درخااود 

 يک خطرواقعاا ياا چين هم گزاشاات . اياان  

هاام حملااه  يبااود کااه درآن موقااع شااورو

 يايااان مسااائله باااين شاااورو يکنااد . حتااا 

گفاات   يوامريکاهم مطرح شد کااه شااورو

امريکااا گفاات  يما به چين حمله ميکنيم ول

مااارکو  بااه چااين رفاات   يحاال نه . وقتاا 

 يگزاشاات . مااائو سااع  يبد  يتأثيرات خيل

را وجااود   يکرد ائااتالف ضااد شااورو  يم

{  ينيست که } مساائله اصاال يآورد . شک 

دراين   يبد  يبود ول  يت اد چين وشورو
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بود که درسطح دنيا تأثيرگذاشاات . اينکااه 

 يقو يچرا چين شکست خورد علتش خيل

 يسياست هااائ  يول  تربودن امپرياليزم بود

مااا اتخاااذ شااد نياازغل   يکااه توساا  رفقااا

 يبودنااد . مااا بايااد آنهااا رامااورد بررساا 

 قراربدهيم .

توساا  مساائول  گر مورد بحپیموضوع د

اعااالم  « ياسددالم ي» بنیددادگرائجلسااه ، 

ااا نقااش ت  خواسااته شااد  يشااد وازرفيقاا  ت

ااااا  ئ ااااااد گرا در  ز را   ي اساااااالم   ي بني

 تشريح نمايد يا  يزياندون

ز ونظااااام  ياسااااالم يائت بنيااااادگر -- 

منظوربرسااااراتحاد بااااا  دموکراتيااااک :

ديگراساات .  يمساالمان هااا وگااروپ هااا

اتحااااد بخاطرمباااارزه نيسااات . اساااالم 

ستم واسترماراساات . اتحاااد بااا   يايدئولوژ

آنها کامال اشتباه اساات . اسالميساات هااا و 

کمونيست   يناسيوناليست ها درتحليل نهائ

 ها را خواهند کشت . 

: چااون  دي رساا  نمااورديدر يگااريق دياا رف

زياد واقف نيسااتم لطااف   يبرمسائل تاريخ

 ينمااوده بگوئيااد کااه نقااش جناابش اسااالم

 چه بودي 60دردهه 

رژيم سوهارتوناسيوناليست نبااود جواب :  

بلکه بورژوا کمپرادوربود . ارتش کودتااا 

برانگيزاندن مسلمانان کمااک   يکرد وبرا

 يبرخااااا  ينماااااود . درشاااااراي  کناااااون

 يگرا بازمانااده ابنياااد يازاسالميساات هااا

همااااااااان دوره هسااااااااتند . درحااااااااال 

توس    يتاحد زياد  يحاضرمدار  اسالم

کاااااه  يامريکاااااائ ياو( هاااااا ي)ان جااااا 

درمرکزجاوه نفوذ دارند واکررآنها توساا  

ميشاااوند , اداره  يامريکاااا کماااک ماااال

بااوش باااه  ي ااايش وقتاا  يميشااود . چنااد

درحاليکااااه  - ساااافر داشاااات اناااادونيزيا

اينهااا   –هسااتند    ياکررمردم ضااد امريکااائ

 بودند که به بوش خوش آمديد گفتند.

بااا تأئيااد اياان مطلاا   ق سااوال کنناادهياا رف

گفت : خود انگليس اعالم کاارد کااه دربااه 

کااه انفجااار  يماعت اسالموجود آوردن ج

اين   60  يک کرده . درسالهارا کرد , کم

 يا حماياات ماا ر ياسااالم يها سازمان هااا

مين جماعااات ازآنهااااه يکردناااد کاااه يکااا 

 شد .  ياسالم

ياان اساات کااه ا : سياساات مااا گااريق دياا رف

 جوانان مسلمان تأثيربگذاريم . يبررو

دررابطه با موضااوع چنااين   مسئول جلسه

عااالوه باارارتش  1965گفاات : درسااال 

 يمساايح - ياسااالم يازنهادهااا يبساايار

مهاام اساات   يازکودتا استفاده کردند . خيلاا 

فناادمينتاليزم را   ي ايه ها وريشه ها  که ما

حاازب  مااائيم . ماارالبيرون نمااوده وافشااأ ن

 يکتااااب کاااا ،يامر يسااات انقالبااا يکمون

آفاارينش وتکاماال آن بياارون داده   ددرمور

نه کار صورت گرفته ين زميدراست . آيا 

 است ي 

مااا  يشااده ولاا  ياناادک يتااالش هااا :  --

را  ياسااالم يميگااوئيم بيآئيااد ارزش هااا

دموکراتياااااک  يدربرابااااار ارزش هاااااا

 .بگذاريد تا مردم فرو اينها را بدانند 

بعااد ازسوهارتواسااالم   :  گااريق ديک رفي

 يحاااج 20 ايااه گرفاات . دردهااه  يخيلاا 

گويااد   ياست که م  يمصباح خليفه مسلمان

بهتاارين مساالمان کمونيساات اساات. اياان 

از رهبااران   يد کااه خيلاا مسئله کمااک کاار

 يان خاااانواده هاااايااا از م کمونيسااات هاااا

رشااد  يو زمينااه باارا زنااديمساالمان برخ

ايد ازاياان به وجود آمد . ما ب  کمونيست ها

را داشااته باشاايم . مااا  يمساائله در  هااائ

جوانااان تأثيربگااذاريم .  يميخااواهيم رو

تلقين شده که کمونيست هااا   يدرنسل قديم
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بايد کشته شوند ؛ زيرا آنها ضد خدا انااد . 

سااااپتامبر, مساااالمانان بااااا 11 بعااااد از 

امپرياليساات هاهسااتند . امپرياليساات هااا 

مدرسااه هااا را  کوشااش ميکننااد تااا يخيلاا 

ت نفوذ خود داشااته باشااند ودراياان راه تح

 مؤفق هم بوده اند. يخيل

 ينيااادگرائبرونااد رشااد  يگااريدق ياا رف

اياان گونااه را در افغانسااتان را  ياسااالم

کرد : اسالميست ها چه بنيادگرا   يارزياب

وچااه غيربنيااادگرا درافغانسااتان , خااالف 

منااافع مااردم عماال کردنااد .دردوره بعااد 

ساااادات  ازاساااتقالل افغانساااتان مالهاااا ,

انگلاايس هااا   يوشيوخ بودند که به همدساات

دساات بااه تبليااو  يبرضااد حکوماات امااان

وتخرياااا  زدنااااد تااااا آنکااااه نادرشاااااه 

 درظاهرشاه که متحااد انگلاايس هااا بااود , 

 کارآمد . يرو

 يمترقاا   يکه مبارزات نيروها  60دردهه  

مزدورخلاااق  يشاااعله جاوياااد برنيروهاااا

و اارچم وابسااته بااه سوساايال امپرياااليزم 

جسااااته ودربااااين  يتاااار, بر يشااااورو

اقشااارمختلف جامعااه نفااوذ نمودنااد , بااا 

سفرجمال عبدالناصااربه افغانسااتان دولاات 

کااه شااامل تحصاايل  يبابسااتن قراردادهااائ

دردانشااااااگاه  يافغااااااان يدانشااااااجوها

االزهرمصربود , طرح ايجاد اولين نطفه 

اخوان درافغانستان را ريختااه وچنااد   يها

کاااه خااا  اخاااوان  يساااال بعاااد ساااازمان

باارد , بوجااود آمااد.   ي يش ماا   المسلمين را

هاااا تحااات حفاظااات دولااات باااه  ياخاااوان

 يشعله جاويد حمله ورشده ويکاا   ينيروها

ازفرزندان دليرجامعه بنام سيدال سخندان 

 را کشتند .

 يدردوره جنااا  مقاومااات علياااه قاااوا

سوساايال امپرياااليزم اشااغالگر، بااه کمااک 

منطقااه ,  يامپرياااليزم امريکااا وکشااورها

ورشااد کاارد .  تشکيل شده  ياحزاب اسالم

شعله جاويد طوريکااه رفيااق مااا   ينيروها

 يتشريح نمودند ازداشتن حاازب کمونيساات

راه شااان باشااد ,  ي يشروکه بتواند راهنما

 يمحروم بودند وبا نداشااتن برنامااه انقالباا 

راه را گم نموده ونتوانسااتند ازشااراي  بااه 

نفع تااوده هااا اسااتفاده نماينااد . گرچااه آنهااا 

 يا نيروهااادساات بااه مبااارزه ومقابلااه باا 

 ياشااغالگرودولت ماازدورآن زدنااد ؛ ولاا 

 يبيشترمبارزات مسلحانه آنهااا تحاات لااوا

وباااه نفاااع آنهاااا    ي اساااالم   ي نيروهاااا 

 صورت  

 گرفت .

درجريااان جناا  مقاوماات چااه درداخاال 

وچااااه درخااااارج کشااااورهزارها تاااان 

شااعله جاويااد توساا  احاازاب  يازنيروهااا

دستگيروکشااته شاادند و  تعقي  ,    ياخوان

  يا مجبوربه فراربه 

 نسبتا امن گرديدند . يکشورها

هااا مصاارو   يجايگاه و رورش گاه اخااوان

هااا  يها عربستان اساات . وهاااب  ياز وهاب

ازطريق فاکولته الحديث تنظيم شااده و بااه 

مختلاااف فرساااتاده ميشاااوند .  يکشاااورها

وهابياات در افغانسااتان درزمااان اشااغال 

امپرياليساات هااا نفااوذ نمااود .  سوساايال 

   ي بخش هائ 

 يوطالبااااان وهاااااب يازاحاااازاب اسااااالم

 هستند .

وحاکميااات طالباااان هااام  يدولااات اساااالم

برشااادت کشتاروسااارکوب روشااانفکران 

وايجاااااد قيااااودات شااااديد نساااابت بااااه 

 اقشارمختلف جامعه ازجمله 

 زنان , افزودند .

افغانستان نيزمتشکل ازتمااام   يدولت کنون

 -ي، خلقاا  ي, وهاااب يجنايتکاااران اخااوان

 و ديگرجنايتکاران است .   ي رچم
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طالبااان  : درمااوردد ي رساا  يگااريدرفيااق 

 آنهاچه ميگوئيد ي  يوخ  مش

انااد   يبنياد گرائ  يطالبان نيروها  :جواب  

را مطااابق بااه  يديناا . احکااام کااه اصااول 

 يبرنااد .آنهااا مساالمانان واقعاا يقرآن  يش م

شااان ايجاااد حکوماات  يانااد وخاا  مشاا 

 است . ياسالم

: کمونيساات   نمورد گفتيدر  يگريق ديرف

اين بخش مبااارزه   يرو  يها به اندازه کاف

 يعيسااو  ينکرده انااد . درحصااه نيروهااا

 يکاارده انااد . بااه نظاارمن خيلاا   ينقش باز

کااه دراياان  يدرساات اساات کااه بااا افااراد

بااد آن   ياند متحااد شااويم ولاا   يزمينه مترق

که ياش برويد . آنهائ  ياست که زيررهبر

اش  يجهاات گاام کاارده بودنااد , زيررهباار

 يرفتناااد و ضاااربه هااام خوردناااد . خيلااا 

بنيادگراها همکاراند , بايد   ه باازکساني ک

ماااا باشاااند . درامريکاااا هااام  ي اياااه هاااا

 اااائين تحااات  يهمينطوراسااات , طبقاااه 

تأثيرماااااذه  اسااااات . دررابطاااااه باااااا 

مااا مخااالفيم نااه   يمسيح  يفندمينتاليست ها

اند بلکه   يتنهابخاطراينکه حامل ايدئولوژ

 يميخواهنااد مااردم تحاات سااتم را بااه سااو

نها بايد  رچم خود بکشانند . ما درمقابل اي

خود را برافرازيم . دربين سياه ها کسااان 

هستند که ضد امپرياليست هستند .   يزياد

است کااه مااا بااا آنهااا چااه  ياين مسئله مهم

کارکنيم . درنتيجه ما بايااد  اارچم خااود را 

خااود تبااديل   يبلند کنيم وآنها را به  ايه ها

 نمائيم .

سااازمان يافتااه وتااوده  يبايااد بااين نيروهااا

فرو بگااذاريم . فناادامينتاليزم   يبمذه  يها

وکمااااونيزم اصااااال باااااهم جورنيامااااده 

 ودرمقابل هم قراردارند . ماارال درامريکااا

اين تفاوت را ،    يست انقالبي، حزب کمون

ومااااردم  ياصاااال يهااااا يبااااين عيسااااو

ميگزارد . تنها مسئله اعتقاااد نيساات بلکااه 

طااه بااا زن اينها برنامه دارند ماارال در راب

سم خورده ما اند . بايد ق  ها . اينها دشمنان

 اين را به رسميت بشناسيم .

ان جلسااه را اعااالم ي ا  ق مسئول جلسهيرف

 کرد .

 ا :یزیست اندونینده حزب کمونینما

 يممناااااون از جنااااابش انقالبااااا  يخيلااااا 

عد که اين زمينه را مسااا  يستيوناليانترناس

ن ياا احاازاب مختلااف در يکاارد تااا رفقااأ

و دررابطااه بااا کنفاارانس شاارکت کننااد 

نمااوده تشااويق  گررايعااين هماادخطااوط م

انتظار و خواست آن است ند .  والهام بخش

 يجناااابش انقالباااا ان ياااا کااااه مناساااابات م

وحاااازب کمونيساااات  يسااااتيونالينترناسا

ن حاازب در يو اافزايش  يدا کند ا  يزياندون

 . سهيم شود  يوحدت جنبش کمونيست

 

 زنده باد کمونیسم ! 

 

  زنده باد مائویسم !

 

در کنفاارانس ازشرکت رفقأ  مسئول جلسه  

   . تشکرکرد وجلسه خاتمه يافت
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  از کشور ي ی جهان در  ي ه توسط جنبش مقاومت  ل  ها یا یيگرد همآ  در یذسند 

 ست ینده حزب کمونیده بود   توسط نمایر گردی دا يدر ماه فبرور  یياروپا  يها

 د . یست ( افغانستان قرائت گردی) مائوئ

 

 ناتو در افغانستان اشغالگر   يروهاین
 

ز ! قباال از همااه ياا رفقااا و دوسااتان عز

ک شاااما را در محفااال يااا اک يح اااور 

خرسااندم م .  يگااو  يشاد باش ماا   يامروز

فرصاات  ينکااه در محفاال امااروزياز ا

م يصااحبت بااا شااما رفقااا و دوسااتان باارا

ن ينکاااه چنااا ياز اسااار شاااده اسااات . يم

باااه مااان داده شاااده اسااات از  يفرصااات

محفااال اباااراز  يساااازماندهنگان اصااال

 يدر صااحبت امااروزم .  ينما  يامتنان م

قا و دوسااتان م تا شما رفينما  يم  يام سع

م مقدور اساات و يکه برا  ين حدرا ، تا آ

 توانم در محفل حاضاار وقاات داشااته  يم

 يروهااايت نيان وضااعياا باشاام ، در جر

 يقاارار دهاام . سااعدر افغانسااتان  ناااتو

خااواهم کاارد صااحبتم مختصاار و کوتاااه 

اد رفقا و دوستان شرکت يباشد و وقت ز

 رد . يکننده در محفل را نگ 

غانساااتان م افيدانااا  يکاااه هماااه مااا يطور

 يروهاااياست که تحت اشغال ن  يکشور

ن ياا . اقاارار دارد  يسااتياليامپر ينظااام

ن يع باا ي  وساا ياا اشااغالگر ترک يروهاااين

دولاااات  36 يروهااااايدارد و ن يالمللاااا 

 يرا در باار ماا   يو ارتجاااع  يستياليامپر

روهااا در ين نياا ا  يرد . تعااداد مجمااوعيگ

در حاادود  نجاااه هاازار   يمحاسبات رسم

تعااداد  يولاا  شااود ، ين زده ماا ينفاار تخماا 

اساات .   نياا شااتر از ايب  يلاا يآنها خ  يقيحق

متجاااااااوز و اشااااااغالگر  يروهاااااااين

ن ياا ا  يتمامکا در را   يامر  يستياليامپر

روهاااا قااارار دارد . قسااامت اعظااام ين

 يروهااااااياشاااااغالگر را ن يروهااااااين

قساامت  ،دهنااد  يل ماا يتشااک  يکااائيامر

ن و يو مدرن تاار  يزات نظامياعظم تجه

 يکائيامر  يز به قواينن آنها  يمخرب تر

 يروها از نقش رهبرين نياو تعلق دارد  

ت دهنااده در رابطااه بااا کاال يکننده و هدا

 است .اشغالگر برخوردار  يقوت ها

نااه تنهااا   يستيالياشغالگر امپر  يقوت ها

 يو ارتجاااع يسااتياليامپر يبه دولت هااا

تعلاااق دارنااد بلکاااه اشاااکال  يگوناااگون

 يهااا  يف و نامگذاري، وظا  يسازمانده

 رند .ز داين  يمتفاوت

ن ياا تجاااوز بااه افغانسااتان ، ا يدر ابتاادا

ائتالف   يروهايمربوط به " ن  يقوت ها

کااه بااه زم " بااود ياا ضااد ترور  ين الملليب

ن کشااور تجاااوز کاارده و آناارا اشااغال يا

 يوهاااريروهااا عماادتا نين نياا کردنااد . ا

 يروهاااينشاارکت    يبودند ولاا   يکائيامر

حملااه و تجااااوز باااه ز در يااا ن يساا يانگل

در ود . عالوتااا ر باا يافغانسااتان چشاامگ 

و  يکااائيامر ين تاار از قااوايسااطح  ااائ

،   يکانااادائ  ينظااام  يقوت ها،    يسيانگل

 ياز کشااور هااا يو بع اا  يائياسااترال

در حملااه ز  ياا نع و ناتو    يارو ائگر  يد

و تجاااوز بااه افغانسااتان سااهم گرفتنااد . 

 يجا ااان  يست هاااياليامپر  يبحر  يروين

 يکااائيامر  يروهااايبا ن  يز در همکارين



دوره سوم                   شعله جاوید                           انزدهم                 شماره ش   

 

 فيکتعااااداد وظااااايهنااااد ، در بحاااار 

حمله و تجاااوز را باار   يبرا  يک يستيلوج

 يساات هاااياليعهده گرفت و عالوتا امپر

از مجمااوع  يه اتناباا عمبااالو م يجا ااان

مصااارف جناا  تجاااوز گرانااه را باار 

 عهده گرفتند . 

ت ي" ناااتو" مساائول  يروهاينکه    ياز وقت

شبرد جن  در افغانسان را باار ي   ياصل

 يجنگاا  يت هااايعهده گرفته است مسئول

ن يائتالف باا   يروهايو همچنان تعداد " ن

ده ياا زم " نسبتا کاام گرديضد ترور  يالملل

روهااا ين نياا ا  يتعداد مجموعفعال  است .  

ساات هاازار نفاار يبااه ب  يناا يبصورت تخم

بااا دو سااوم مجمااوع يتقر  يعناا يرسد    يم

  " ناتو " .  يروهاين

ضد   ين الملليتالف بائ  يروهاي" ن  يوقت

تجااااوز م يروهااااين يعنااا يزم " يااا ترور

ن يو متحااد يکااائيامر يساات هاااياليامپر

و  يکاا يک شااان ، در نزدياا نزد يجنگاا 

ک جنااا  يااا فشااارده و نزد يهمکاااار

، " ائااتالف شاامال "  يساااالران جهاااد

نااد ، يموفق شدند افغانستان را اشغال نما

از  يگااريورود بخااش د ينااه باارايزم

"   يعناا ي  يسااتيالياشغالگر امپر  يروهاين

ت " ياا امنکمااک بااه    ين الملليب  يروهاين

روهااا ين نيد . ايمساعد گردبه افغانستان  

تجمااع  يعنيصله جلسه بن ، يمطابق به ف

ر بااااال و  اااار ياااا در ز ين ملاااا يخااااائن

بنده به يفر  يست ها و کار گردانياليامپر

باااه اصاااطالح ساااازمان ملااال متحاااد ، 

بااود کااه و قرار  دند  يافغانستان وارد گرد

. تحد باشااد  مربوط به ملل م  يرويا نيگو

اشااااغالگر  يروهاااااين بخااااش از نياااا ا

ابتدا صاارفا در شااهر کاباال   يستياليامپر

دند تا از برخااورد و تصااادم يمستقر گرد

م دساات ياا مختلااف رژ يان جناااح هاااياا م

. اما در مراحاال ند  ينما  يرينشانده جلوگ

از  يگااريروهااا در نقاااط دين نياا ا يبعااد

ز جابجا شدند و تعااداد شااان يافغانستان ن

ف يو وظاااافاات  يش  يهم افاازايبصورت  

ف يج از حالاات " وظااايز بااه تاادرينشان  

ف ي" خااارج شااده و بااه " وظااا يتاا يامن

اکنااون  د .ياا " مباادل گرد يم جنگاا يمسااتق

ن ياا ا  يگر مدت ها اساات کااه فرماناادهيد

روها رسااما بااه " ناااتو " تعلااق گرفتااه ين

ت " يااا کاااه موجود ياسااات . باااا وجاااود

ت " ياا کمااک بااه امن  ين الملليب  يروهاين

اساات ، امااا   يهنااوز باااق  يبصورت اسم

ساف " وجود يبنام " ا  يزيگر چي دعمال

 يروهاااايفعاااال بخاااش عماااده ننااادارد . 

 يمربااوط بااه " ناااتو " در مناااطق جنگاا 

عا يوسده اند و  يجنوب کشور مستقر گرد

فعااال ل انااد .  ياا قا در جناا  هااا دخيو عم

شااتر و يمربااوط بااه " ناااتو " ب  يروهاين

ن يائااتالف باا  يروهااايتاار از " ن يجااد

ا زم " در جناا  هاا ياا ضااد ترور يالمللاا 

شاابرد جناا  ي  يم انااد و بااار اصااليسااه

 را بر عهده گرفته اند . اشغالگرانه 

 يگر قوت هايد تصور کرد که دياما نبا

کننااده ،  ينقش رهبر  يکائياشغالگر امر

ن کننااده شااان را از ياايت کننااده و تعيهدا

 يروهاااين نياا دساات داده انااد . کماکااان ا

 ياصل  يروياند که ن  يکائياشغالگر امر

دهنااد .  يل ماا يه را تشک جن  اشغالگران

مربوط بااه " ناااتو  يروهايقسمت عمده ن

ن يائااتالف باا  يروهااايز هماننااد " نياا " ن

انااد و   يکااائيزم " امريضد ترور  يالملل

 يکاااائيک جنااارال امريااا هااام اکناااون 

ناااتو را باار عهااده  يروهاااين يفرمانااده

کااه د تصااور کاارد ياا دارد . همچنااان نبا

در  يارو ااائ يسااتياليامپر يقاادرت هااا

مربااوط بااه ناااتو بااه   يت هاااچوکات قااو
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 يدر جناا  هااا سااهم ماا   ينوع فعال تاار

ز ، ياا ناتو ن  يروهايرند . در چوکات نيگ

 يروهاين نيا  يکائيامر  يروهايبعد از ن

ق تاار و گسااترده تاار يعماند که   يسيانگل

ل انااد . ياا ن در جناا  هااا دخياز سااائر

و  يائي، اسااااترال يکانااااادائ يروهاااااين

. رنااد  يگ  يقاارار ماا   يدر قدم بعد  يهالند

تااا حااال   يو آلمان  يفرانسو  يروهاياما ن

جنوب   يحاضر نشده اند به مناطق جنگ 

شرو و جنوب شرو بروند و در   يو حت

ان يرند . ت اد ميجن  ها عمال سهم بگ 

ساات ين  يزياا چ  يسااتياليامپر  يقدرت هااا

ت اااد   ينداشته باشااد . حتاا   يکه تبارزات

و  يکاااائيامر يسااات هااااياليان امپريااا م

ن فعاالنااه در شااا  يروهاااينکااه    يسيانگل

 يشااه تبااارزاتيجنوب ح ور دارنااد هم

 شود .  يد هم ميشد يدارد و گاه

در هاار حااال فعااال بااار عمااده جناا  

 يروهاااياشااغالگرانه در افغانسااتان را ن

مربوط به ناتو باار عهااده گرفتااه انااد کااه 

هاازار نفاار  يآنهااا بااه ساا   يتعداد مجموع

 يساات هاااياليدر واقااع امپررسااد .  يماا 

خواهنااد  يق ماا ياا ن طرياا از ا يکااائيامر

که   يدر جنگ اتحاد ناتو را نشان دهند و  

برنااد کاال ناااتو   يش ميعمدتا خود شان  

که خااود شااان يل سازند و در حاليرا دخ

 ين کننااده را باار ماا ياايسااهم عمااده و تع

ش يز کاام و باا ياا دارند سائر قدرت ها را ن

 يآنهااا در واقااع ماا رنااد . يدر نظاار بگ 

خواهند نقص عدم اتحاد ناااتو در عااراو 

 ين اتحاااديق نشااان دادن چناا ياا طررا از 

    در افغانستان جبران کنند . 

اشااغالگر  يروهاااياز ن يگااريبخااش د

 يباااز ساااز يم هااايرا " تاا  يسااتياليامپر

 يکه در تمااامدهند    يل مي" تشک   يتيوال

ن ياا . اات افغانسااتان ح ااور دارنااد  يوال

در رابطااه بااا  يفيظاااهرا وظااام هااا يتاا 

 يبر عهده دارند ، ولاا   يبرنامه باز ساز

ف يانااد کااه وظااا يئهااا هدر اصاال گاارو

قااوت  يرا باارا  يو اسااتخبارات  يجاسوس

اشااغالگر و همچنااان دولاات   يجنگاا   يها

افااراد شااامل برنااد .    يش ماا يشان    يها

مربااوط  يم ها همه افراد نظااامين تيدر ا

رچه ع و ناتو هستند . گ  يبه کشور ها

کنند   يمت  يفعال  يخود شان با لبا  ملک 

در صورت .  ن مسلح دارند  يمحافظ  يول

تواننااد مساالح  يز ماا ياا د شااان نلاازوم خااو

مااورد حملااه کااه  يدر صااورتشااوند تااا 

از رنااد بتواننااد بااه اصااطالح يقاارار بگ 

عالوتااا بصااورت دفاع کننااد .  شان  خود  

ده شده است که افراد شامل در يمتواتر د

 ينظااام يات هاااياا م هااا در عملين تاا ياا ا

ک ياا بااا    ز سااهم گرفتااه انااد .ياا ن  يتعرض

افااراد   يد مجمااوعادتعاا   يناا يمحاسبه تخم

"   يتاا يوال  يبازساز  يم هايشامل در " ت

  گردد . يمبا  نج هزار نفر بر اورد يتقر

 يروهااااين بخاااش نيتااار زيااا اسااارار آم

 يروهااااايرا ن يسااااتيالياشااااغالگر امپر

 يتااا يامن يهاااا يمرباااوط باااه " کمپنااا 

 يل مااا يتشاااک  يکاااائي" امر يخصوصااا 

را   يف گوناااگونيروها وظاين نيادهند .  

 يرا ماا   يفااه ايوظو هاار    برند    يش مي 

کااه کننااد . يتکااا يامر يتواننااد از اردو

و ساات  يز روشن نيآنها ن  يتعداد مجموع

اد و يما زيتوان گفت که تعداد آنها دا  يم

کااه در يهائ يتعااداد کمپناا شااوند .    يکم م

شااه يز همياا کننااد ن يت ماا ياا افغانستان فعال

هااا  ين کمپناا ياا از ا يکاا يساات . يثاباات ن

 يزکر  يبرا  يتيهمان است که گارد امن

کااه در   يگااريد  يد . کمپنينما  يفراهم م

 يد همان کمپناا ينما  يت ميافغانستان فعال

مااورد اساات کااه دفتاار آن در کاباال  يا
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 يها  يقرار گرفت . کمپن  يحمله انتحار

ن يتاااام يکاااائيامر يخصوصااا  يتااا يامن

ماادت  يز بااراياا ت شاااهراه هااا را نياا امن

. همچنااان   رنااديگ  يکه مين به تيمع  يها

 يل خانااه تالشاا ياا قباز    يات هائيآنها عمل

ن و يهااا ، ربااودن افااراد و اشااخاص معاا 

مورد شکنجه قرار دادن آنهااا ، حفاظاات 

و در افغانستان  يکائيامر  ياز زندان ها

 يش ماا يرا  اا  يسااتيات ترورياا سااائر عمل

ها بود   ين کمپنياز افراد هم  يک يبرند .  

ل داده بااود و يتشک   يکه زندان خصوص

کاارد .   ير و شااکنجه ماا يافراد را دسااتگ 

د ظاااهرا ياو افشا گرد  يت هايفعال  يوقت

مااورد م دساات نشااانده  يتوس  محاکم رژ  

ش يباارا  يمحاکمه قرار گرفت و مجازات

ن ياا ه ايبعااد ق اا  ي. امااا ماادتاعااالم شااد 

سااپرده شااد و   يدهشت افگن به فراموش

ش گرفتااه يکال در مورد او سکوت در  اا 

ا احتمال دارد کااه باادون ساار و يشد و قو

 شده باشد .  کا بر گرداندهيصدا به امر

ساات کااه ين ين شااک ياا در هاار حااال در

 يخصوص يها يکمپن يروهايافسران ن

فعااااال در افغانسااااتان همااااه  يتاااا يامن

هستند و بخش عمده سربازان   يکائيامر

ان ياا هستند . امااا در م  يکائيز امريآنها ن

هااا   يکااائيسربازان شااان عااالوه از امر

 يده ماا ياا ز دياز سائر کشور ها ن  يافراد

ن يااا از ا يد مهمااا تعااادامااارال شاااوند . 

 يپاااليان ماازدور نياا نظامسااربازان را 

ر هستند و تا يدهند که چشمگ   يل ميتشک 

د . ده اناا ياا ز متقباال گردياا را ن  يحال تلفااات

لاااه ان در حميااا ن نظاميااا چناااد نفااار از ا

 يخصوصاا   يدفتاار کمپناا   يباال  يانتحار

ن يااا در کابااال کشاااته شااادند و ا يتااا يامن

شااده هاام نتوانساات و  يمخفاا موضااوع 

د . ياا اعالم گرد  يرخب  يتوس  رسانه ها

ن زد کااه تعااداد افااراد يتااوان تخماا  يماا 

بطااور  يخصوصاا  يتاا يامن يهااا يکمپناا 

متوس  حد اقل از تعااداد مجمااوع افااراد 

کمتااار  يتااا يوال يبااااز سااااز يم هاااايتااا 

 ستند . ين

از تعااداد   يوقت  يرسم  يه هايدر احصائ

اشاااااااغالگر  يروهااااااااين يمجمااااااوع

گااردد صاارفا يصااحبت م يسااتياليامپر

ن يئااتالف باا مربااوط بااه " ا يقااوت هااا

 يقااوت هااا" و  يسااتيضااد ترور يالمللاا 

 يمربوط به " ناتو " در نظاار گرفتااه ماا 

 يم هااايمربااوط بااه " تاا   يروهايشود و ن

 يهااا ي" و " کمپناا  يتاا يوال يباااز ساااز

" کااه حااد   يکااائيامر  يخصوصاا   يتيامن

شااان بااالو باار ده  ياقاال تعااداد مجمااوع

ار يبساا  يو نقااش هاااگردد    يهزار نفر م

 يروهاااايان مجماااوع نيااا در م يحساسااا 

ه دياا کامال نااا داشغالگر بر عهده دارند ،  

 شود ،  يمگرفته 

از  ين مجموعااه اينچناا يبااا توجااه بااه ا

است کااه   يستيالياشغالگر امپر  يروهاين

تاااوان در اشاااغال  ينقاااش نااااتو را مااا 

 يابياا بطااور مشااخص بااه ارزافغانسااتان 

 گرفت . 

تجاوز به افغانسااتان و اشااغال   يدر ابتدا

ط بااه " مربااو يروهاااين کشااور ، نياا ا

زم " از ياا ضااد ترور  ين المللاا يائتالف باا 

 يروهااايان مجمااوع نياا نقااش عمااده در م

 يساااااتياليمتجااااااوز و اشاااااغالگر امپر

ن نقااش بااه يبرخوردار بودند ، اما فعال ا

ط بااه " ناااتو " تعلااق مربااو يروهاااين

عمااده ر هاار دو حالاات گرفتااه اساات . د

متجااااوز و اشاااغالگر  يروهاااايباااودن ن

ر شاااان د يو نقاااش رهبااار يکاااائيامر

ن کشااور يتجاوز به افغانستان و اشغال ا

گاار يمسااجل و مساالم اساات . موضااوع د
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مربااوط بااه "   يروهااايعمااال هاام ننکه  يا

زم " و هم يضد ترور  ين الملليائتالف ب

 يروهااائيساف و نيمربوط به ا  يروهاين

ناااتو   يروهاااين  يکه فعال بصورت رسم

شوند ، کال مربوط بااه کشااور   يده مينام

 يروهااااي. نع اااو نااااتو هساااتند  يهاااا

 يتاا يوال  يباااز ساااز  يم هااايمربوط به تاا 

گاناااه يدارناااد .  يتين وضاااعيز چنااا يااا ن

کااه بااه اصااطالح خالصااا تحاات   يروئين

مانده اساات   يباقها    يکائيامر  يفرمانده

مربااوط  يروهايو به ناتو تعلق ندارد ، ن

 يتااا يامن يخصوصااا  يهاااا يباااه کمپنااا 

ت ياا نکااه در نهايهستند . کمااا ا  يکائيامر

کننااده   يقدرت رهباارز به  يروها نين نيا

که   يفاوتکا تعلق دارد . تيامر  يعنيناتو  

ن اساات کااه ياا مااده اساات افعال به وجود آ

کننااده  يت رهبريگر رسما مسئوليناتو د

اشاااااغالگر  يروهااااااين بااااار مجماااااوع

را بااار عهاااده دارد . باااه  يساااتياليامپر

ن اشااغالگران ياا گاار کماکااان ايعبااارت د

هسااتند کااه نقااش عمااده در  يکااائيامر

تان را بر عهده دارند ، اما اشغال افغانس

 يروهااايبنااام " نرسااما  ن نقش را  يقبال ا

 يزم " بازيضد ترور  ين الملليبائتالف  

ناتو "   يروهايکردند و فعال بنام " ن  يم

 کنند . يم يباز

کجاناا  نقااش ي  اگاار از ياا ن ترتياا بااه ا

در  يارو ااائ يسااتياليامپر يقاادرت هااا

 ياشغال افغانسااتان ، بااا توجااه بااه رساام

"  يرهباار يناااتو بجااا يرشاادن رهباا 

زم " باار ياا ضااد ترور  ين المللاا يائتالف ب

اشااغالگر ، نساابت بااه  يمجموع قوت ها

شااتر شااده اساات ، امااا از جاناا  يقباال ب

اشااغالگر  يروهااايگاار عمااده بااودن نيد

روهااا ين نياا ان مجمااوع ايدر م  يکائيامر

 يتيمزمانده است .    يکماکان محفوظ باق

ساات ياليامپر  يباارا  يتين وضعينچنيکه ا

ن است کااه يدر بر دارد ا  يکائيامر  يها

ان ياا م  يشااتريب  ينسبت به عراو همسوئ

ع ااو ناااتو را   يسااتياليامپر  يقدرت ها

دهااد و در مجمااوع شااگاف  ينشااان ماا 

و  يکاااائيامر يسااات هااااياليان امپريااا م

ارو ا  يستياليامپر ياز قدرت ها  يبع 

گاار يسااازد . امااا از جاناا  ديکمتاار مرا 

 يشااااتر شاااادن نقااااش قاااادرت هااااايب

در افغانسااتان بااه  يارو ااائ يسااتياليامپر

ت اااد   ير گااذاريشتر شاادن تاااثيمفهوم ب

دان جناا  ياا انهااا در م يناا يذات الب يهااا

شاادن   يز هساات . بااا رساامياا افغانستان ن

 يروهااايناااتو باار کاال ن ينقااش رهباار

، در افغانسااتان  يسااتيالياشااغالگر امپر

 ين مجموعااه بااا تمرکااز کمتاارياا اکنون ا

کااه نقااش يزمان يعناا ينساابت بااه سااابق ، 

ن يائااتالف باا   يروهاااينکننده بااه    يهبرر

زم تعلق داشت ، عمل يضد ترور  يالملل

ان يااا ه مکااا  يد . ت ااااد هاااائيااا نما يمااا 

کطاارف ياز    يکائيامر  يست هاياليامپر

و سااائر  يارو ااائ يساات هاااياليامپر و

گاار وجااود ياز جاناا  د ساات هاااياليامپر

 ين عدم تمرکااز نساابيجاد ايدارد باعث ا

 يمنظااا يعالوتااا کااار آئاا گااردد .  يماا 

ع و ناتو و همچنااان   يارو ائ  يروهاين

نساابت  يائيو اسااترال يکانااادائ يروهاااين

کمتاار اساات .  يکااائيامر يروهااايبااه ن

 د از جملاااهيااا ن دو موضاااوع را بايهمااا 

 يتاا يشااتر شاادن مشااکالت امنيبعواماال 

در م دساات نشااانده ياا اشااغالگران و رژ

بااه حساااب  کسااال گذشااتهيبااا يطااول تقر

 يکااائيامر  يست هااايالينا امپريقي.    آورد

ننااد يب يماا  ين موضااوع را بااه روشاانياا ا

کااه در عااراو   يبا توجه به مشکالت  يول

ندارنااد کااه عااوارض  يچاااره ادارنااد 
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ت را ين وضعيا  ياسيو س  ينظام  يجانب

ز از لحاااظ ياا رنااد تااا در افغانسااتان نيبپذ

ت عااراو يبااه وضااع يو نظااام ياساا يس

 گرفتار نگردند . 

را که ناتو در افغانسااتان   يبهر حال نقش

ن ياز نقااش باا   يکند بخش مهماا   يم  يباز

در  يسااتياليامپر يمان نظامين  يا  يالملل

مااان يگاار  يناااتو دسااطح جهااان اساات . 

  را در ياا رق  يسااتياليبلوک امپر  ينظام

مقاباال خااود ناادارد تااا وجااودش را در 

مااان ين  ياا ه کنااد . اياا مقابلااه بااا آن توج

را کااه   ين نقشاا همااا  يستياليامپر  ينظام

رکوبگر ساا   يمااان نظاااميک  ياا به مرابااه  

شه بر عهده داشته است ، يهم  ين الملليب

ار روشاان و واضااح ياکنون بصورت بس

تحاات ساالطه و   يه کشااور هااايعمدتا عل

 يماا   يزم ، بااازيالياا ملل تحاات سااتم امپر

 يسااتياليکااه بلااوک امپرياز آنجائد . ياا نما

 يساات هااايالي  وجااود ناادارد ، امپريرق

ن شااان در ناااتو ، بااه يو متحد  يکائيامر

را بااه مرابااه   يم اسالمزياصطالح ترور

بلااوک  يک خطاار باالفعاال کااه جاااياا 

نهااا را در مقاباال آ  يسااتياليال امپريسوس

 يانند و لشکر کشاا ينما  ياست ، مگرفته  

شان بااه تجاوزکارانه و اشغالگرانه   يها

 انااه باازرگ "يافغانستان و کل " شرو م

ضااد   يتحت  وشش " کااارزار جهااانرا  

ناتو اکنااون دهند .    يزم " انجام ميترور

ن نقشااش را در افغانسااتان رسااما باار ياا ا

 عهده دارد . 

ن اساات کااه کااال ياا گاار ناااتو اينقااش د

 يست هاااياليکننده امپر  يت رهبريموقع

 يسااتياليامپر  يباار قاادرت هااا  يکائيامر

را همچنان  ا بر جا نگه دارد .   يارو ائ

ان ياا م يمهماا  يم ت اااد هااايدانيچنانچه م

و  يکااااااائيامر يساااااات هاااااااياليامپر

بخصااوص  يرو ااائا يساات هاااياليامپر

 يو فرانسااو يآلمااان يساات هاااياليامپر

ز از مرکااز ياا گر  يروياا و نوجود دارنااد  

 يساات هااايالياساات . امپر يدر آنهااا قااو

ک يشاارکه    ياستيشبرد سيبا    يکائيامر

و  يدر تجاوز و اشااغالگر  يساختن قسم

ن تجاااوز و ياا از ا يهمچنااان منااافع ناشاا 

د بااه کنااار ياا کجااا بااا تهديرا  ياشااغالگر

عمااال کنااار   يطيدر شرا  گذاشته شدن و

 يرد ، سااعياا گ  ير مگذاشتن آنها را در ب

شااان  يدارند کماکان آنها را تحت رهبر

ن ياا شاابرد اينگه دارند . گرچااه در اثاار  

و دهااه  ااس از بااا دينااک تقرياساات ايس

بلاااوک نااااتو  بلاااوک وارساااا يفرو اشااا 

و اتحاااد مانااده  يکماکااان  ااا باار جااا باااق

 يو ارو ااائ  يکااائيامر  يست هاااياليامپر

ان ياا است ، امااا ت اااد ممدتا حفت شده  ع

و  يکااااااائيامر يساااااات هاااااااياليامپر

بخصااوص  يارو ااائ يساات هاااياليامپر

،  يو فرانسااو يآلمااان يساات هاااياليامپر

دان کااارزار ياا م. د اساات يرو بااه تشااد

ن اتحااااااد يااااا افغانساااااتان نشااااااندهنده ا

و   يو ارو ائ  يکائيامر  يست هاياليامپر

د ت اااد ين حااال نشاااندهنده تشااديدر عاا 

 انها است . ان يم

که  ي با دو دهه ا ي ناتو در طول مدت تقر 

 از  

 يسااتياليال امپريبلااوک سوساا  يفرو اشاا 

در ارو ا و هم در   گذرد ، هم  يوارسا م

 يشاارويوسااته بجاناا  شاارو  يا ،  يآساا 

در ارو ااا  يشااروين  ياا . اداشااته اساات 

شااتر يمتوجااه محاادود ساااختن هاار چااه ب

اسااات ، در  يروسااا  يسااات هااااياليامپر

شتر يهم محدود ساختن با  يکه در آسيحال

را مدنظر دارد   يروس  يست هاياليامپر

ن يچ  يمتوجه قدرت در حال اعتال، هم  
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کنتاارل  ياست و هم توجااه و تااالش باارا

 را مدنظر دارد .  يتوسعه طلبان هند

اشغالگر  ينظام ي  قوت هاين ترتيبه ا

اشااااغالگر  يروهااااايناااااتو ، عماااادتا ن

، در افغانسااتان  يکااائيامر يسااتياليامپر

 يايآساا  يهااا يمهااورمتوجااه جه تنهااا ناا 

و ران در غااارب يااا ااناااه در شااامال ، يم

،   اکسااتان در شاارو و جنااوب هسااتند

بااه   يد تريه را در مسافت بعيبلکه روس

و هنااد  ن را در شاارويف شمال ، چاا طر

بطرف شاارو و   يد تريمسافت بعرا در  

. ز مطمع نظر قرار داده انااد  ين،    جنوب

ا در روهااا نااه تنهاا ين نياا نجا است که اياز

در سااطح کاال منطقااه و افغانستان بلکااه  

 ور صلح و ارامش ام آيجهان نه  

     ( 6ه در صفحه )  یبق          

 

ر ی پ  ب ت م   ه  ی   ی ا

ز طرف    ا

ن  کمو گروه  قالب ی "  ن ا  “ ج ی در  ل   ي ست 

ست ( افغانستانیست ) مائوئیبه حزب کمون
 ز !یعز  يرفقا

 يکااه جناابش تااان باارا يتان در افغانستان ، اماار  يم بخاطر وحدت جنبش انقالبيخواه  يم

 ي  ماا م . حاااال واقعااا احسااايک بگااوئيچانس آنرا نداشته است ، به شما تبر  يمدت طوالن

ساات ( افغانسااتان اساات ، يست ) مائوئيدارد که نام آن حزب کمون  يديم که افغانستان اميکن

اساات . مااا   يارياا ر اکرم  يد کبيانگذاشته شده توس  شهيبن  يات انقالبيکه وارف روا  يحزب

جهان است . بااا   يستينيلن  –  يستيجنبش مارکس  يد برايک چهره جاويم که او  يکن  يفکر م

ش يزم بااه  اا ياليسوساا   يکه افغانستان در مبارزه بخاطر استقالل و به سو  ميده ايشما هم عق

ج عاارب ف فااار  و يخلاا  يان کشااور هاااياا خواهد رفت . تجربااه شااما ، بخاااطر مشااابهت م

 م دارد . يت عظيما اهم يافغانستان ، برا

تان از اوضاع  يابيم که ارزيم ، واقعا مشتاو هستيرا بخوان  يم دريتوان  يکه نميما در حال

د ياا د . مااا همچنااان امياا ار ما بگزاريبرنامه تان را در اخت يافغانستان و خطوط اصل  يارج

مااا  ياساات افغانسااتان را باارايموثر در س ياسيس يروهايد بود نيم که شما قادر خواهيوار

 د . در يکن يابيارز

 

 خ جنبش  ي ما در باره تار   ي بود که برا بجا خواهد  يليها خ يابيارز  يرا  تمام

 يد . در آخاار ماا ياا د و تداوم آن معلومات دهيدر افغانستان مخصوصا شعله جاو  يستيکمون

ن سابق ، مخصوصا در باره رهبر مقتول يم موضع شما را در باره رهبران مجاهديخواه

 کنند که او از  يما فکر م ياز رفقا  يم . بع ياحمد شاه مسعود بدان

 ن متفاوت بوده است . يسائر

 يات مااا را بااراياا ن تمنيک تاارياا جاااد حاازب تااان و نيبخاااطر ا کات مااا رايگر تبريکبار دي

 م . يکن يم ميافغان تقد يرفقا  يتمام

 ست ( افغانستان !یست ) مائوئیزنده باد حزب کمون
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 زنده باد جنگ  ل  افغان !

 

 !  يروزیتان پ  ياریش در راه اکرم یبه پ

 

 !  يزم پرولتریونالیزنده باد انترناس

 صادو شما : يرفقا

 "جیدر ل يست انقالبیکمونگروه  "
 2006 دسامبر 18
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 کانادا  يست انقالبیام به کنگره موسس حزب کمونیپ

   ! همرزم  يرفقا

، حزب   يست انقالبيس حزب کمونيتاس  يز مبارزات چند ساله شما برايت آميفرجام موفق

شاارکت کننااده در  يرفقااا يساات ، در کانااادا را بااه تماااميمائوئ –ساات ينيلن –ساات يمارکس

، از ته دل   يته سازماندهيکم  يژه برايوکنگره و سائر اع ا و هواداران حزب تان و به  

ت ياا م کااه کنگااره تااان بااا موفقياا د وارياا ا امياا م . قويگااوئ  يت ميک و تهني، تبر  يو با شادمان

و افتخااار بااه  يش برود و بااا ساار فاارازي  يو بصورت جد يبرگزار گردد ، بطور اصول

  . ان رسدي ا

  !  ارفق

ه يرود ،  س از روساا  يبه شمار م  " گروه هشت "  يستياليامپر  ياز کشور ها  يک يکانادا  

از جمله   ييکانادا  يست هايالياز لحاظ مساحت است و امپر  يستيالين کشور امپريبزرگتر

س يشااوند . تاساا  يمحسوب م ييکايامر  يست هاياليامپر  ينظام  –  ياسيک سين نزديمتحد

کااارگران  ي، برا ين کشوريا ، در چنيشاهن   رولتاري، حزب   يست انقالبيحزب کمون

 .       د بخش استيک خبر شاد کننده و اميد خوش و يک نويو زحمتکشان سراسر جهان 

ساات ( يساات ) مائوئيحاازب کمون يدر کانااادا ، باارا يساات انقالباا يس حاازب کمونيتاساا  

سااته شاااد باااش و ساارور يت و شاياا اهم يز داراياا ژه نياا ک جهت خاااص و ويافغانستان از  

متجاوز   ياز قوت ها  يبخش مهم  يياناداست کياليامپر  ينظام  ياست . هم اکنون قوت ها

ن قوت هااا کااه تعااداد آنهااا بااه يدهند . ا يل ميدر افغانستان را تشک   يستياليو اشغالگر امپر

چنااد  يک قندهار متمرکااز شااده انااد . طاا يرسد ، در منطقه مهم استراتژ  يچند هزار نفر م

ناتو در افغانسااتان   اشغالگر  يروهايکل ن  يفرمانده  يياز جنراالن کانادا  يک يماه گذشته ،  

تحاات  يروهااايو سااائر ن  ييکانااادا  يروهاااين ماادت ، نيهماا   يرا بر عهده داشته است . طاا 

زده و هزاران زن  يملک  يت قندهار دست به قتل عام اهالين جنرال ، در واليا  يفرمانده

وب کاارده انااد . ياا و مع يگاار را زخماا يان برده اند و هزاران تن ديو مرد و کودک را از م

ع يکور ، آنچنااان وساا  يها يها و توپ زن ياز بمباران ها ، راکت  ران يناش ياه  يرانيو

ت قندهار را کااه يوال يريو ژ  يي نجوا  يدو ولسوال  ياهال  يبا تماميو گسترده است که تقر

ن يقاا ياه نشااانده اساات . مااا يرسااد ، بااه خاااک ساا   يصد هزار نفر ميتعداد شان حد اقل به س

ات تجاوزکارانااه و ياا ن جناياا حاازب شااما در مااورد ا  ين  اار قاادرت افشاااگريم کااه طناا يدار

، مبااارزات  اار خااروش تااوده هااا را   يسااتيالي، در درون دژ امپر  يستيالياشغالگرانه امپر

در  ي رولتاار يکاال مبااارزه انقالباا  ييدر جهاات شااگوفا  يدامن خواهد زد و به مرابه عااامل

د وار است کااه يام ست ( افغانستانيست ) مائوئيحزب کمون  .  خواهد کرد  يکانادا نقش باز

ونااااااااااااااد ي ک و ياااااااااااااا بااااااااااااااا حاااااااااااااازب شااااااااااااااما رابطااااااااااااااه نزد
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اسااااااتوار و محکاااااام داشااااااته باشااااااد . 

مااا در  يراهنمااا يزم  رولتااريوناليانترناساا 

ن ياا نده ايشبرد هر دم فزايم و  يجاد ، تحک يا

ن يچناا وند بااوده و خواهااد بااود .  يرابطه و  

ان حااازب شاااما و يااا م يوناااديرابطاااه و  

جااود ار از قباال بااه وياا هواداران ما در آن د

م ياا آمده و دوام کرده است و مااا انتظااار دار

م ، گسترش و تداوم يش تحک يشتر از  يکه ب

بااه نظاار   يوندين رابطه و  ينچنيابد . اما اي

زم يوناليانترناساا   يساات . اقت اااين  يما کاااف

شاابرد هاار چااه يات  يو ضاارور ي رولتاار

 يفشاارده تاار مبااارزات مشااترک از مااا ماا 

ا ان دو حاازب رياا طلبد که سطح مناسبات م

                             .  ميبااااااااال تااااااار ببااااااار

س يو تاس  ير کنگره انقالبيگر تدويکبار دي

در کانااادا را بااه  يساات انقالباا يحاازب کمون

جهااان   يانقالب  يست هايکمون  يشما و تمام

 !   ميگوئ  يک ميتبر

 ! يستی کمون ين المللیزنده باد جنبش ب

 !  زمیمائوئ  –زم ی نیلن  –زم یزنده باد مارکس

 !  يزم پرولتر یونل یزنده باد انترناس

 !  کانادا يست انقالبیزنده باد حزب کمون

ست ( یست ) مائوئ یحزب کمون

 افغانستان

 ( 1385) قوس سال   2006نوامبر سال 

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

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

*** 

و ی م ی ا  ا ج ه  ل ع ش س  ر د آ  د  ی   

S h o l a j a w i d 2 @ h o

t m a i l . c o m   

 

 مصاحبه با رهبر مائوئیست افغانستان 
 

گردیددده اسددت    رای فددت" " منتشددرمجله بین المللی " جهانی بمتن ذی    که قبال توسط  

با صدر کمیتدده مرکددزی   2006های منت بی از یک مصاحبه تنظیم شده در زمستان  قسمت

اسددت . حددزب کمونیسددت ) مائوئیسددت ( حددزب کمونیسددت ) مائوئیسددت ( افغانسددتان   

 ی ی از احزاب شرکت کننده در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی   است .غانستان   اف 

 عنوان مصاحبه توسط " جهانی برای فت" " تعیین گردیده است .

 
   - سوال  - 1

اشاغال شاد و   يروافغانستان توس  اتحااد شاو

ن زماااان خاااود را " آ احااازاب حااااکم کاااه در

دنااد ، حکوماات ظالمانااه ي نام يساات " مااي کمون 

کردناد . چاه  يرا بر مردم اعماال ما  يارتجاع

سات ي ن مسائله در مقابال کمون يارا ا  يچلنج هائ 

 دهد ي  يقرار م يقي حق يها

  : جواب 

ن آ نها در ذات خود ي دروغ  يست ي کمون   يادعاها

از   ياري غلا  بسا  ينه ساز برداشت هاي ز زمي ن 

ست ها باود ي زم و کمون ي توده ها در مورد کمون 

mailto:Sholajawid2@hotmail.com
mailto:Sholajawid2@hotmail.com
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سربلند   يمان ابتدات در هي ن وضعي و هست . ا

م مازدور و مقاومات ياکردن مبارزات ضد رژ

، از  يزم شااوروي اليااال امپري ضااد سوساا يهااا

دا مخارب ي شد  ي، فشار ها  يو ذهن   ين ي لحاظ ع

بار جنابش چاپ  و مباارزات شاان در   يو منف

افغانستان اعماال نماود و انحرافاات مسال  بار 

د . ي ش عمق و گسترش بخشي شتر از   ي آنها را ب 

ن انحرافاات باه نوباه خاود ياش اعمق و گستر

ت هار چااه ياشاد در جهات تقو يگاري د يعاامل

زم در جامعاه و بااز گذاشاته ي کماون   يشتر انت ي ب 

شتر دست آن در منساوب کاردن ي شدن هرچه ب 

ساات هاا و ماازدوران ي الي ال امپري ات سوساياجنا

 شان 

 زم . ي به کمون 

ک تاالش يااز    يزم به عناوان بخشاي کمون   يانت 

کند کاه   يکرده و م  يسعبا تمام قوا    ين المللي ب 

سات هاا و مازدوران ي الي ال امپري شکست سوسا

زم ي شااااان در افغانسااااتان را شکساااات کمااااون 

 اند . ي بنما

، در دوران يزم اسااااالمي کمااااون  يالبتااااه انتاااا

ها و طالبان ، نتوانست چهاره   يت جهادي حاکم

ن ي زم دروغااي ت کماون ياانساابت باه حاکم يبهتار

سات هاا و مازدوران شاان از ي الي ال امپري سوس

رات ي تااث   ين ي ن امر تا حد معي نشان دهد . اخود  

 يف کارده اسات . ولااي زم را ت اعي کماون  يانتا

و  ي، منطقااو يکشااور يو ذهناا ينااي عواماال ع

ت آن ياکماکاان در جهات تقو  ين ي مع  ين المللي ب 

کاه   يرات مخرباي کناد . همچناان تااث   يعمل ما

توده ها  ين آنها باالي دروغ  يست ي کمون   يادعاها

جاه ي د .  در نت ي مان   يداشته است کماکان عمل م

ساات ي ن امار در مقابال کمون ياکاه ا يچلانج هاائ 

دهاد   يدر افغانستان قرار داده و م  يقي حق  يها

کناد و   يما  يز خود نماائ ي ن   ي  کنون ي ، در شرا

قاااطع ، حوصااله  يشاابرد مبااارزات اصااولي   

 د . ي نما يمندانه و متداوم را طل  م

 ال ي ن چلنج ها بر شکست سوسي از ا يکي 

مزدوران شاان در افغانساتان   ست ها وي الي امپر

شاود   يت مايان امر تقوي است و توس  ا  يمتک

ز در جناا  مقاوماات ضااد يااکااه جناابش چااپ ن 

باااا شکسااات روبااارو  يسااات ي الي ال امپري سوسااا

ت يان دو واقعياست هاا از اي کمون   يد . انت ي گرد

زم در افغانساتان ي را کاه کماون   يري جه گي ن نت ي ا

ت بخاش ياندارد استخراج کرده و بار ذهن   يجا

تااوده هااا جااا انداختااه انااد .  بطااور  از يهااائ 

ن يااا ياسااالم يساات هاااي کمون  يمشااخص انتاا

ع ساااخته انااد کااه جامعااه ي را شااا يريااجااه گي نت 

اسات و   ياساالم  يک جامعه ماذهب ي افغانستان  

 يسات ي الي ماتر  ين ي بار جهاانب   يزم کاه مبتناي کمون 

ت باا ماذه  اسات ، در آن ي و ضاد  يکي کت ي الي د

 ندارد .   يجا

پ افغانساتان در از جنبش چا  يمهم  يبخش ها

ال ي ه سوساياهمان موقع مباارزه و مقاومات عل

ساات هااا و ماازدوران شااان بااا سااپر ي الي امپر

ن چلنج ، بر آماد و  وشاش ي انداختن در مقابل ا

از برناماه   يزه کردند و جزئاي را تئور  ياسالم

گرچااه از  يگااري د يشااان ساااختند . بخااش هااا

را  يک باار آمااد و  وشااش اسااالمياالحاااظ تئور

عا به ي وس ياز لحاظ عمل  يد ولنساختن   يبرنامو

 دند .ي ن کار مبادرت ورزي ا

ن ياقابال منساوب باه چاپ ا  يم طلبان کنون ي تسل

کننااد کااه  يماا ينگونااه جمعبناادي موضااوع را ا

ت عقبماناده ياک جامعاه نهاياجامعه افغانستان  

رفااع  ين عقاا  ماناادگيااکااه اي اساات و تااا زمان 

و  يشااابرد مباااارزات انقالباااي ناااه   ي نگاااردد زم

 وجود ندارد . در آن   يست ي کمون 

وع بار داشات ناا ي گار شاي د ياز چلنج هاا  يکي 

ان ياااام يساااات ي ونالي ونااااد انترناسي درساااات از   

 ست ها است. ي کمون 

زم به ي ع ساخته است که کمون ي زم شاي کمون   يانت 

" در جامعاه   يواردات   يدئولوژي ک " اي عنوان  

توانااد از  ينااه ناادارد و فقاا  مااي افغانسااتان زم

 ياا قاادرت هااياال توساا  قاادرت يااق تحميااطر

باار مردمااان افغانسااتان ،  يساات ي کمون  يخااارج

 داشته باشد.  يمتزلزل ي ا ين جامعه جاي در

نگوناه در مقابال ي ن چلانج ، ايااز ا  يناي وجه مع

رد کاه آنهاا ياگ  يقرار م  يقي حق  يست هاي کمون 

ندارناد و لاذا   يخاارج  يو دولات حاامي فعال ها

در افغانستان جا  يت ي ن حماي توانند بدون چن   ينم

 رند . ي ا بگند و   ي باز نما
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گاار ، اتهاام اساتبداد باار ي د ياز چلانج هاا يکاي 

م ي داناا يکااه ماا يساات هااا اساات . طااوري کمون 

اشاغالگر و   يست هاي الي ال امپري ت سوسي حاکم

ت يااک حاکميااماازدوران شااان در افغانسااتان 

بر سارکوب تاوده هاا باود .    يو متک  ياستبداد

ن اسااتبداد و ساارکوب در يااا يساات ي ظاااهر کمون 

ر يااادامنگ يخاااواهن  يز خاااواهياااذات خاااود ن 

شاود ، کماا   يشاده و ما  يقاي حق  يست هاي کمون 

م  آن ي تعما  يزم باه شادت باراي کمون   ينکه انت ي ا

ده و کماکاان ي کوش  يقي حق  يست هاي کمون   يباال

 کوشد . يم

ت ياکه تجرباه حاکم ي  ، چلنج هائ ي ن ترت ي به ا

ال ي سوسااا ياشاااغالگرانه و ظالماناااه ارتجااااع

تان ست ها و مزدوران شاان در افغانساي الي امپر

 يقاارار ماا يقااي حق يساات هاااي ، در مقاباال کمون 

ل در يابطور خالصه در استنتاج غلا  ذدهد ،  

  تواند : يان شده مي زم ب ي مورد کمون 

ناه نادارد و فقا  باا ي زم در افغانساتان زمي کمون 

ا تجاوز ي ه بر استبداد و سرکوب توده ها و  ي تک

ن ي تواند بر مردمان ا  يم  يخارج  يو اشغالگر

ز يادر ان صاورت ن   يول  ل گردد ،ي کشور تحم

دراز مادت و دوامادار داشاته   يتواناد بقاا  ينم

 باشد . 

ن چلانج هاا بصاورت ياکه روشن است اي طور

  و اوضاع افغانساتان نباوده ي ژه شراي مطلق و

ن ي در ا  يقي حق  يست هاي ر کمون ي و صرفا دامنگ

ا با ي ن شکل و  ي با به عي ست ، بلکه تقري کشور ن 

ر کاال ياان ، دامنگي ش معااي کاام و باا يتفاااوت هااا

البتاه ز هسات .  يان   يست ي کمون   ين المللي جنبش ب 

قگاه ي مرل افغانستان که تطب   ي  کشوري در شرا

سات ي الي ال امپري ن سوسي زم دروغي م کمون ي مستق

شاان باوده   يست باومي ون ي زي ها و مزدوران رو

ن چلانج هاا نسابت ي ا  ياست ، شدت و گستردگ

 ع تر است .ي شتر و وسي گر ب ي د يبه جاها

در  يدرساات و اصااول يهااگانااه راه  اسااخ دي  

و  ين چلااانج هاااا ، باااردن اصاااوليااامقابااال ا

 يقااي حق يساات هاااي جرئتمندانااه برنامااه کمون 

ست هاا ( و بصاورت مشاخص باردن ي ) مائوئ 

ساااات ( ي ساااات ) مائوئ ي برنامااااه حاااازب کمون 

ان توده ها اسات تاا آنهاا قاادر ي افغانستان  در م

ن برناماااه و برناماااه ياااان اياااگردناااد تفااااوت م

و مزدوران   يشورو  يست هاي الي ال امپري سوس

 ابند .ي شان را در

 

   -  سوال - 2

ن برنامه ي توانند تفاوت  ب   يچگونه  توده  ها  م

سات ي ون ي زي رو  و برناماه  يواقع  يست هاي مائوئ 

 نند ي        ي ست ها را بب ي الي ال امپري ا سوسي ها 

   -  جواب

م و دو عرصه ي دار  يدي نجا سه موضوع کلي در

 : يمبارزات 

 : يدي سه موضوع کل

 –زم يااان ي لن  –زم ي ان مارکسااايااا( : تفااااوت م 1

ان ياااازم و تفاااااوت مي ون ياااازي زم و روي مااااائوئ 

ال ي و سوساااااا يزم  رولتااااااري ونالي انترناساااااا

 زم .ي الي امپر

ن و ي ک ناوي ان انقالب دموکرات ي ( : تفاوت م  2

سات ي ون ي زي ست هاا و روي الي ال امپري آنچه سوس

گار بناام ي د يها در افغانستان  و همچنان جاها

ک ، انجااام دادنااد ؛ يااوکرات و دم يانقااالب ملاا

انقااااالب  يساااات ي ان درک مائوئ يااااتفاااااوت م

 يو حرکت بساو  ي، انقالب جهان   يست ي الي سوس

ال ي ست ها و سوساي ون ي زي زم  و  آنچه روي کمون 

ن مااوارد گفتنااد و انجااام يااساات هااا دري الي امپر

 دادند . 

    ي مبارزات   ي ان استراتژ ي ( : تفاوت م   3

بار تاوده هاا   يکاه متکا  يست ي جن  خلق مائوئ 

ا يااااااناااااه و ي کودتاگرا ياسااااات و اساااااتراتژ

باار  يکااه متکاا يساات ي ون ي زي رو يساات ي  ارلمانتار

 بوده است .  يست ي الي ال امپري سوس يت هاي حما

د ياک باياتئور يما نه تنها در عرصه مباارزات 

ال ي ان برنامااه خااود و برنامااه سوساايااتفاااوت م

 يساات هااا را بااراي ون ي زي ساات هااا و روي الي امپر

ن تفااوت را در ي م ، بلکه اي توده ها روشن ساز

برناماه ماان  يقاات عملاي در تطب   يعن ي ک  ي  رات 

م . باه ي تاوده هاا نشاان دها يز براي در جامعه ن 

ت هار دو عرصاه ياد اهمياگر ماا باي عبارت د

را در نظاار  يکااي و  رات  يکي تئااور يمبااارزات 

 م .ي ري بگ
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افغانسااااتان و جناااابش  يساااات ي جناااابش مائوئ 

ن مرتب  با آن ، در دهه چهال ي ک نوي دموکرات 

ه يانسابتا روشان عل  ي، باا مرزبناد  يدي خورش

 اا  يزم شاوروي الي ال امپري زم و سوسي ون ي زي رو

ن جنابش گرچاه يابه عرصه وجود گذاشات . ا

ان ياادر م يک جناابش تااوده ئااياانتوانساات بااه 

د ي ق شاهيادهقانان مبدل گردد و بنا باه گفتاه رف

از عواماال  يکااي ن اماار ي ، هماا  يارياااکاارم 

شااد ،  يدي آن در دهااه  نجاااه خورشاا يفرو اشاا

ان روشنفکران ، کاارگران ي توانست در م  يول

باه  جا باز نموده و  يشهر  يو خرده بورژواز

  مبدل   ي ع توده ئ ي ک جنبش نسبتا وس ي 

 ردد . گ

 هفت  يم کودتاي ه رژي در دوران مبارزه عل

ال ي ه اشااغالگران سوساايااثااور و مقاوماات عل

ن ي عا در درون اي ها وس  يست ، شعله ئ ي الي امپر

د و در منااطق گرفتنا  يمبارزه و مقاومات جاا

رزمناده   يان توده هااي از کشور در م  ياري بس

ن حرکات ياو مقاومت کننده رفتند . متاسافانه ا

 يبا در مجموع به صورت اصاولي تقر  يتوده ئ 

ش نرفت . اما با آنهام ي فتاد و   ي و درست براه ن 

ن مباارزه و مقاومات ياچند ساال اول ا يدر ط

هااا در آن بااه اشااکال و صااور  يکااه شااعله ئاا

 يح ااور فعااال داشااتند ، تااوده هاااگوناااگون 

ت آنهااا ، ولااو بصااورت ياامناااطق تحاات فعال

ناااا  يدر ماااوارد يمغشاااوش ، نااااقص و حتااا

ال ي ان آنهااااا و سوسااااياااادرساااات ، تفاااااوت م

ست شاان ي ون ي زي ست ها و مزدوران روي الي امپر

 دند . ي را هم در نظر و هم در عمل د

هناوز در   يمباارزات   ين دوره هااياخاطرات ا

توده هاا وجاود دارد   از  ين ي مع  يذهن بخش ها

ه يااول  يدان قابل اتکاي ک مي تواند بمرابه    يو م

ماورد اساتفاده قارار  يتاوده ئا يت هاي در فعال

رغم ياا، عل ينااي رد و در واقااع در حااد معياابگ

، بعد از بر آمد   يت ها و عدم گستردگي محدود

ساات سااال ي ب  يدر طاا يساات ي ن کمون ي جناابش نااو

گذشته ماورد اساتفاده قارار گرفتاه اسات . در 

ان " يااز تاوده هاا ، م  يناي مع  يجه بخش هاي نت 

هاا "   ي رچما  –هاا    يهاا " و " خلقا  يشعله ئ 

 يک نظار نماياتفاوت قائال اناد و آنهاا را باه  

از   يناشا  يگر ، چلانج هااي نند . به عبارت دي ب 

ال ي ن سوساااااي زم دروغاااااي قاااااات کماااااون ي تطب 

ست شاان ي ون ي زي ست ها و مزدوران روي الي امپر

،   يقاي حق  يست هااي کمون   يدر افغانستان،  برا

ک امر مطلاق ي ع است اما  ي ق و وسي گرچه عم

 يدان مباارزات ياک مي   يست و بصورت نسب ي ن 

شبرد مباارزه ي آماده از قبل وجود دارد که در   

ک قاعااده قاباال اتکااا فااراهم کاارده ياامااا  يباارا

ل  يات حازب ماا دل ياواقاع موجود است . در  

  زنده و 

 ن مدعا است . ي روشن ا

م باار ي ان تااو يز مااياان  ي  فعلااي عالوتااا در شاارا

و تحات   يحزبا  يمباارزات   يت هااي محور فعال

جااد و فعاال سااختن ي ق اياآن ، از طر  يرهبر

در عرصاه   يک توده ئ ي دموکرات   يسازمان ها

زنااان ،  يمختلااف ، ماارال عرصااه هااا يهااا

 يصانف يه هاي ره و همچنان اتحادي جوانان و غ

اصناف مختلف کارگران ،  يه هاي ، مرال اتحاد

وناد نسابتا ي جااد   ي ا  يره ، باراي شه وران و غي   

م از ي تاوان   يم . ماا ماي ع با تاوده هاا بکوشاي وس

ت يان فعالي ا  يمه مخفي و ن   يشبرد مخفي ق   ي طر

 ين ي ها ، برنامه خود را ، حد اقل از جوان  مع

ن ماوارد باه يام و در اي ان توده هاا بباري ، در م

 يک مباارزات يام و در  رات ي بپارداز  يروشنگر

ل اي روزماااره تفااااوت آنااارا باااا برناماااه سوسااا

ست ها باه تاوده هاا ي ون ي زي ست ها و روي الي امپر

ن ماوارد ضارور اسات کاه يام . در اي نشان ده

، اعام   ينسابتا علنا  يت هااي امکانات فعال  يحت 

، را  يمه قانون ي و ن   ير قانون ي غ  يت هاي از فعال

 م . ي ز مورد مطالعه قرار دهي ن 

ن است کاه تحات هار گوناه ي ا  يدي موضوع کل

ز مباارزه ا  يشابرد هار شاکلي و در     يطي شرا

م کاه تادارک ، ي د قاطعانه توجاه داشاته باشاي با

و   يمردم  يشبرد جن  مقاومت ملي و     يبر ائ 

جنااک  يبمرابااه شااکل مشااخص کنااون  يانقالباا

 يت هااااياااخلاااق در افغانساااتان ، محاااور فعال

اشاکال  يد تمامي سازد و با  يما را م  يمبارزات 

ن محاور قارار داشاته يادر خادمت ا  يمبارزات 

 د . ي ماباشد و به آن خدمت ن 

   - سوال  - 3
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 يزياچاه چها طالباان آماد ...    يبعد از شورو

کنااد ي چگونااه ي مااردم را بااه اسااالم جلاا  م

 توانند توده ي ست ها مي کمون 

 ها را از طرف آنها به خود جل  کنند ي

   - جواب

م ي د حرف بازن ي " جد  يک اسالمي اگر از " تحر

ک در دهااه چهاال ياان تحرياام کااه اي د بگااوئ ياابا

آشکارش را نشاان داد .  در   بر آمد  يدي خورش

خ افغانستان ، ي ن بار در تاري اول  ين دوره براي ا

شااات و ي گوناااگون بااا گرا ياسااي س يروهاااي ن 

 يدگاه هااياو د  ياساي س  –ک  ي ولوژي دي مواضع ا

 اا   يعي در سطح نسبتا وسا  يو مل  ين طبقات ي مع

 يساات ي بااه عرصااه وجااود نهادنااد . جناابش کمون 

ک يا( زاده شاد و جنابش دموکرات   يست ي ) مائوئ 

ساات ي ون ي زي ن قااد باار افراشاات ، حاازب روي نااو

) حزب   يزم شوروي الي ال امپري وابسته به سوس

ک خلاق افغانساتان ( در دو شااخه " ي دموکرات 

خلق " و "  رچم " بوجود آماد ، گاروپ هاا و 

سات و دساته هاا و ي ونالي بورژوا ناس  يدسته ها

دار شاادند . ياا د يگااري د ياسااي س يگااروپ هااا

در قبال   يو مذهب   يعکس العمل ارتجاع فئودال

 ين اوضاع ، بصورت ظهور جنبش ارتجاعي ا

ت محافظه کااران ي که از حما  ياسي س  –  يمذهب 

ارتجاع منطقه و عارب  يعلن  يبان ي دربار ،  شت 

زم غاارب برخااوردار بااود ، ي اليااو التفااات امپر

 تبارز نمود . 

بااار جامعاااه ،  ياماااا تسااال  فرهنااا  فئاااودال

و  ين دموکراساااي ت ماساااک دورغاااياااموجود

م ماازدور و يااباار چهااره رژ يواهخاا يترقاا

زم ي الياال امپري کاذب سوسا  يست ي کمون   يادعاها

 يارتجاااع يم هاااياات رژياا، موجود يشااورو

 يت باايااران و  اکسااتان و حماياادر ا ياسااالم

سات ي ون ي زي ، رو  يغربا  يست هاي الي و امپري در

و ارتجااااع عااارب ، آن عوامااال  يناااي چ يهاااا

 يروهاي بودند که تسل  روز افزون ن   يمساعد

وابسته باه غارب و ارتجااع   يالماس  يارتجاع

ال  ي ضااااد سوساااامنطقااااه را باااار مقاوماااات 

  در افغانستان   ي ست ي ال ي امپر 

 دند . ي باعث گرد

د يابر جامعه باعاث گرد يتسل  فرهن  فئودال

خود جاوش تاوده   يکه مبارزات و مقاومت ها

م مازدور و اشاغالگران ياه رژياماردم عل  يها

 ياسااالم يساات رناا  و بااوي الي ال امپري سوساا

ن ياباشاد وا  ياساالم  يامل شعار هاداشته و ح

 يارتجااع يروهاي ت خود بخود به نفع ن ي وضع

نفاوذ روز   ينه مسااعد باراي بود و زم  ياسالم

 يافزون آ نها بر جبهات مقاومات خاود بخاود

 يان دنبالااااه روياااان مياااابوجااااود  آورد . در

از  يو ملاا يانقالباا يروهاااي ساات هااا و ن ي کمون 

تاوده   يخاود بخاود  يمبارزات و مقاومات هاا

م طلباناه ي اتخاذ مواضع تسال  يمردم و حت   يها

 ياسالم يارتجاع يروهاي توس  آنها در قبال ن 

تساال  روز  يباارا يگااري نااه مساااعد دي ، زم

ال ي هاا بار مقاومات ضاد سوسا  يافزون اسالم

 بوجود آ ورد .   يست ي الي امپر

   تساال  روز افاازون احاازاب ياان ترت ياابااه ا

ال ي بار مقاومات ضاد سوسا  ياساالم  يارتجاع

ت يانه ساز حاکمي در افغانستان زم  يست ي الي امپر

  ي م نجي رژ  يآنها بر افغانستان بعد از فرو اش

 د . ي گرد

ن تسال  و ياگاناه عامال اي م اسالم  ي دي چنانچه د

عوامال   يت نبوده است ، بلکه در  هلاوي حاکم

ل ياز دخيان   يگاري رومناد دي ، عوامل ن   ياسالم

                                         کرده اند .                   ينقش باز يبوده و بصورت جد

ع طالباان ي ل شدن سري برو  آسا و تبد  يشروي   

بازرگ   يروياک ن ي کوچک به    يروي ک ن ي از  

در واقاع محصاول   يت سرتاساري حاکم  يمدع

و  يسااات ي الي رومناااد امپري تجماااع ساااه عامااال ن 

ک " باود . يان " تحريادر چوکاات ا  يارتجاع

تنها در   نه  يسي و انگل  يکائ ي امر  يستهاي الي امپر

از  يک " ارتجاااعياان " تحريااا يانگزارياابن 

 يتهااي  شت  ارده ساهم گرفتناد ، بلکاه باه حما

 م از آن  رداختند .ي ر مستقي م و غي مستق

جااد کنناده و ي ان سه عامل اي   از مي ن ترت ي به ا

از آنهاا   يکاي  رورش دهناده طالباان ، صارفا  

ز ناه يان   ين عامل اسالمي بود . ا  يعامل اسالم

ر يااغ يرويااا ن يااساات هااا و ي مون در تقاباال بااا ک

ه " فساق و فجاور يا، بلکه عل  يگري د  ياسالم

 يجهاد  ي" ) آن عملکرد ها  ين اسالمي مجاهد
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 يعت اساالمي ها که به نظر طالبان خالف شار

ن ياگار نقاش اي بود ( عمل کرد . باه عباارت د

ن " را ي ن المسالمي عامل آن بود کاه " جنا  با

 ساخت .  يو رسم يشرع

را در  يتجاااع اسااالم  اگاار ارياان ترت ياابااه ا

م کااه بخااش ي نااي ب  يم مااي رياامجمااوع در نظاار بگ

"  يعنااي  يم  وشاااليااعمااده آن در واقااع در رژ

افغانستان " گرد آماده اسات    ياسالم  يجمهور

ت اشاغالگران ي و حما  يکه قدرت دست نشاندگ

 يو ارتجااع  يسات ي الي ن امپري و متحاد  يکائ ي امر

شااان را بااا خااود دارد . لااذا طالبااان  يخااارج

زم در افغانساتان ي اساالم  يمرل اصالم  يامروز

 ستند . ي ن 

 ياگاار موضااوع را در سااطح کاال کشااورها

م ، ي رياکال جهاان در نظار بگ  يو حتا  ياسالم

 يکاائ ي زم ضاد امري م که  ان اساالمي ن ي ب   يز مي ن 

عماااده  يرويااا( ن يپ اساااالم القاعاااده ئااايااا) ت 

 سازد.  يست ها را نمي اسالم

"  يساات هاااي شاامار اسالم يات بااياانااا جناي قي 

ت " ياا" در دوران حاکم ي" طااالب  " و يجهاااد

هاااا و " اماااارت  ي" جهااااد يدولااات اساااالم

زم را تاا حاد ي اساالم  ي" طالبان ، حنا  ياسالم

نه ي در نزد توده ها کمرن  ساخته و زم يادي ز

 يجلا  شادن آنهاا باه ساو  يمسااعد بارا  يها

باه وجاود آورده   ير مذهب ي غ  ياسي شات سي گرا

سات هاا در ي کمون   يناه هاا باراي ن زمي است . ا

  يهت جل  توده ها بسوج

 قابل استفاده است .  يخود شان بخوب 

باار جامعااه بصااورت  يتساال  فرهناا  فئااودال

د ياآنهاا را تول يتوده ئ  ينه هاي زم  يخود بخود

رومناد ي د و عادم ح اور ن ي نما  يد مي و باز تول

در جامعاااه ، بطاااور  ير ماااذهب يااااسااات غي س

 يمي ست ها ، بخش عظي است کمون ي مشخص س

ان يام ير باطال سارگردان از توده ها را باه دو

 يتفااوت   يا باي ست و  ي مختلف اسالم  يجناح ها

 کشاند .   يم ياسي س

م دسات نشاانده کاه ي زم رژي که به اسالمي تا جائ 

م مسااجل شااده اساات ، ياارژ يدر قااانون اساساا

ت يازم مورد حماي ن اسالمي باشد ، ا  يمربوط م

اشاغالگر و همچناان ارتجااع   يست هاي الي امپر

منطقه وعرب که   يحاکم بر کشور ها  ياسالم

ست هاا هساتند ي الي مزدوران گوش بفرمان امپر

، قاارار دارد . بخااش عمااده طبقااات فئااودال و 

ن ياا  يطبقاات   يان اصاليابورژواکمپرادور حام

ن سلطه ي که ا  يزم هستند . طبعا تا زمان ي اسالم

توساا  جناا   يمااه فئااودالي ن  – يمسااتعمرات 

شاارفت ي و    يو انقالباا يمردماا يمقاوماات ملاا

 يده نشااود، خااواهياااف طلب آن بااه مصاا يهااا

 خود را خواهد داشت . يه توده ئ ي  ا ينخواه

در   يکناون   يزم طالباان ي که به اساالمي اما تا جائ 

در  يزم القاعاده ئااي افغانساتان و باه کاال اساالم

  مشااخص ي جهااان مربااوط اساات ، در شاارا

ل اسات . سارکوب يادخ  يگري عوامل د  يکنون 

کااارزار  يباارا يزم بهانااه مهمااي ن اسااالميااا

 ست ي الي اوزکارانه امپرتج يجهان 

 قرار داده شده است .  يکائ ي امر يها

از   يبه عبارت روشن تر طالبان به مرابه بخش

جنگند . طبعا  يم ين المللي ع ب ي ک حرکت وسي 

کشاااندن بخااش  ن عاماال نقااش خااود را در يااا

  ي از توده ها بسو   ي هائ 

 د . ي نما يم يطالبان باز

ناد و قدرتمي ک الترناات يال نباود  يادر واقع باه دل

ضااد  يساات ي ونالي ناس يو حتاا يساات ي کمون  يانقالبا

، منجملااه  ياسااالم يدرکشااور هااا يکااائ ي امر

افغانستان ، است که امروز عقاده هاا و نفارت 

و بطاور مشاخص ضاد   يسات ي الي ضد امپر  يها

جناون   يسات ي ر اسالمي توده ها در مس  يکائ ي امر

 يک حرکات اجتمااعياافتاد و شاکل    يز ماي آم

رد ياگ  يود مرا بخ  يمذهب   يواستبداد  يارتجاع

"  يه کننده کارزار جهاان ي توج  يک معن ي که به  

" توسااااا   يو دموکراسااااا يصااااادور ترقااااا

شااود . اگاار  يماا يکااائ ي امر يساات هاااي الي امپر

در افغانستان و ساائر   يو قدرتمند انقالب ي الترنات 

داشاات ، در  يوجااود ماا ياسااالم يکشااور هااا

زم عمدتا خادم و خادمتگار ي که اسالم  يطي شرا

ساات اساات ، ي الي ن امپرن و اشااغالگراي متجاااوز

توانسااات در قالااا   يه آنهاااا نمااايااامباااارزه عل

د و ياباروز نما  يو القاعده ئا  يطالب   يست ي اسالم

توانسات در حاد   يکارد نما  ياگر بروز هام ما

 رومند و گسترده باشد . ي ن  يکنون 
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کمون  هاي مبارزه  برا  ي ست   ،   يافغانستان 

هائ  توده  انگ  يکشاندن  با  هاي که  ضد    يزه 

 يجنگند ، بسو يلبان مدر رکاب طا يکائ ي امر

با  ، بخشي خود شان  بمرابه  مبارزه  ي از    يد  ک 

المللي ب  ا   ين   . شود  گرفته  نظر  مبارزه  ي در  ن 

علي با مقاومت  و  مبارزه  متن  در  کارزار  ي د  ه 

امپر اشغالگرانه  و  کارانه  هاي الي تجاوز    ي ست 

ن و دست نشاندگان شان و  ي و متحد  يکائ ي امر

ح جهان ه بر آن و بر محور آن ، در سطي با تک

 ي ش برده شود . تا زمان ي ، منطقه و افغانستان   

نتوان  ما  علي که  مقاومت  در  را  مان  نقش  ه  ي م 

ست و دست نشاندگان شان ي الي اشغالگران امپر

قدرتمند نحو  نمائ ي ا  يبه  کماکان  ي فا  طالبان   ، م 

امر ضد  احساسات  بود  خواهند   ي کائ ي قادر 

بس شان  خود  نفع  به  را  ها  و  ي توده  ج 

 ند.  ي نما يسازمانده

 يار جاادي زم طالبااان نقاااط ضااعف بسااي اسااالم

دارد . طالبان در زمان قدرت شان ، تحت ناام 

 يرا بااال  يدي " ، استبداد شد  ي" امارت اسالم

از  يکااي مااردم اعمااال نمودنااد کااه  يتااوده هااا

 يت باااالي زم غلااي ن اعمااال شااوون وجوهااات آ

ن جهات ، ي ر  شاتون باود . باه هماياغ  يهات ي مل

مربوط به   يه هاان تودي م  زم طالبان دري اسالم

ر  شااتون طرفاادار ناادارد . عاادم يااغ يهااات ي مل

 يان تاوده هاايازم طالباان در مي ح ور اسالم

 يبارا  يعي مسااعد وسا  ينه هاي ر  شتون زمي غ

م ي تاوان   يآورد که م  يان آنها بوجود مي ما در م

ه اشااغالگران و دساات ياامخالفاات تااوده هااا عل

 م .ي نماائ   يج و ساازماندهي نشاندگان شان را بس

ن يان گفتاه هرگاز باه اياقابل تاذکر اسات کاه ا

و ي  شتون ها يان توده هاي ست که در مي ن   يمعن 

مخالفات  يج و ساازماندهي بسا  يبارا  يانه  ي زم

ه اشاغالگران و ياتوده ها عل يها و مقاومت ها

 يناه اي ن زمي م . چناي دست نشاندگان شان نادار

ز از يا شاتون ن   يرا که توده هااي وجود دارد ز

 " نبوده اند . رهبه ي" ب استبداد خشن طالبان

 يه تئوکراساايااساات هااا ، در مبااارزه علي کمون 

خاود شاان   يو کشاندن توده ها به سو  ياسالم

ت ياموفق  يع باراي وسا  ينه هااي زم  ي، آن زمان 

سکوالر   ياسي بدست خواهند آورد که جنبش س

. باااراه اناااداختن و  ابااادي ت و گساااترش ياااتقو

ف مهام ي از وظاا  يکاي ،  ين جنبشاي چنا  يرهبر

ست ها اسات ، چارا کاه در ي کمون   کي دموکرات 

جاااد و ي قااادر بااه ا يعصاار حاضاار بااورژواز

فااه ي ن وظيااساات و اي ن  ين جنبشااي چناا يرهباار

گاااار ي د يف اصاااالي وظااااا يهماننااااد تمااااام

ست ها قرار گرفته ي ک بر عهده کمون ي دموکرات 

 است . 

 يساات هااا در کشاااندن تااوده هااا ازسااوي کمون 

سااات هاااا بطااارف خاااود شاااان بطاااور ي اسالم

ک يامبارزات ا  شبردي ازمند   ي مشخص ن  دئولوژ 

ده ياه ايامباارزه عل  يعناي   يناي در سطح جهان ب 

ک ياکت ي الي زم دي الياج ماتري و و تارويازم و تبلي آل

گار مباارزات ي ن مباارزه ساطوح دياهستند . ا

 ينشاي ه اصاول ب ي مبارزه عل  يعن ي ک  ي دئولوژي ا

ج ي و و تااروياااسااالم و تبل ياسااي و س ياقتصاااد

 يست ي مارکس  ياسي و س  ياساسات اقتصاد  يبرا

 يز درباار مااياارا ن  يساات ي مائوئ  – يساات ي ن ي لن  –

ن مباارزه ياز اي ت آمي شبرد موفقي رد . بدون   ي گ

ک حزب تاوده ي تواند به    يست نمي حزب کمون 

ن يانا خصالت دراز مادت اي قي مبدل گردد .    يئ 

ن يااد در نظاار گرفاات . امااا اياامبااارزه را با

ن ي بااه چناا يتااوجه يباا يباارا يلااي خصاالت دل

ن مباارزه يااگردد .    يتواند تلق  ينم  يمبارزه ا

ل ي و ساائر خصاا  يجي ترو  يل سطح باالي به دل

زم ي ساکوالر يتواند مرل مبارزه بارا يخود نم

 يداشااته باشااد ، ولاا يعي وساا يدان تااود ئااياام

ر است . مسئله ي ز نا ذي و گر  يشبرد آن الزامي   

گار ي مشابه د ياسالم در افغانستان و کشور ها

تاوده   يران صرفا مسئله اعتقادات مذهب ي مرل ا

م ي روباروئ   يت اساالميات . ماا باا حاکمسي ها ن 

در حاال   ياسالم  يوبطور مشخص با جمهور

 يناااي اساات دي   ماااا سي م. در شاارايااامبااارزه ا

زم را در ي کمااون  ير انتااي حاااکم شمشاا ياسااالم

توانناد مباارزه   يست ها نماي دست دارد . کمون 

ر بدست را به ي ن دشمن شمشي ه اي همه جانبه عل

  يفراموش

 بسپارند .
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" را علاام کاارده انااد تااا  يشااعار " دموکراساا

ه ي ه جاها را توجي تجاوز شان بر افغانستان و بق

 تواند  اسخ داده شود .  ين چگونه مي کنند . ا

    -جواب   

شااعار ن اساات کااه علاام شاادن  ياا اسااخ مااا ا 

  يکاائ ي امر  يست هااي الي توس  امپر  يدموکراس

ر در خااااادمت کاااااارزا يبمراباااااه رو وشااااا

شاه ي تجاوزکارانه آنها قرار دارد . حزب ما هم

ن ياي د کرده است که حاق تعي ن نکته تاکي ا  يرو

ک کشااور اشااغال شااده يااسرنوشاات مردمااان 

و  يسااات ي الي متجااااوز امپر يتوسااا  قاااوت هاااا

در اسااا   امااال شااده و  يخااارج يارتجاااع

توانند   ينم  ين مردمان ي ان رفته است و چن ي ازم

 ي، حت  يراسستند از حق داشتن دموکي و قادر ن 

ن ، بار خاوردار آ  يماه مساتعمرات ي به مفهاوم ن 

متجااوز و  يگر قادرت هااي شوند . از جان  د

 يا يخاارج يو ارتجااع  يست ي الي اشغالگر امپر

ت ياک کشاور و حاق خاود ارادياکه اساتقالل  

وتجاااوز  يمردمااان آن کشااور را مااورد  امااال

توانناااد آورنااادگان  يدهناااد ، نمااا يقااارار مااا

و مردماان آن   يرن کشوي چن   يبرا  يدموکراس

سار و دم  يباشند . آن باه اصاطالح دموکراسا

مارال   يکاائ ي امر  يست هااي الي که امپر  يده اي بر

 يت اصاالي افغانسااتان آورده انااد ، خاصاا يباارا

ک کشاور يامردماان    ين اسات کاه باراي اش ا

ن تاوهم را بوجاود آورد کاه آنهاا ي اشغال شده ا

 ين سرنوشات خاود و کشورشاان دارايي در تع

ن و انتخااااب ياااي ساااتند و تعار هياااحاااق و اخت 

 ت بدست آنها است . ي حاکم

 ن است که باند حاکم  ي گر ا ي موضوع د 

در  يکااا ، حتااي االت متحااده امرياادر ا يفعلاا

 يدموکراسااا يار هااااياااکشاااور خاااودش مع

ساال   يرا که ساال هاا  يست ي الي امپر  يبورژوائ 

عا  امال ي ن کشور بر قرار بوده است ، وسي درا

کاا را ي امرخود ماردم   يد و حقوو مدن ي نما  يم

دهد . بهاناه   يفراوان قرار م  يها  يمورد تعد

ن بهانه ي زم است . اي ه تروري اش هم مبارزه عل

ر  ااا گذاشااتن يااکااا باعااث زي اگاار در خااود امر

باااورژوا  يمعماااول دموکراسااا يار هاااايااامع

گااردد ، در افغانسااتان و کشااور  يساات ي الي امپر

ق ياتواند باعث تطب   يگر نمي اشغال شده د  يها

ک گردد ، چرا که تجاوز ي ات دموکر  يار هاي مع

ق ياک کشاور و اشاغال آن از طريابه    ينظام

است کاه در حاق   ين عملي تر  يزور ، استبداد

 تواند اجرا شود .  يک کشور و مردمان آن مي 

، آنچاه را   ين موضاوعات کلاي اما گذشته از ا

و دسااات  يکاااائ ي امر يسااات هااااي الي کاااه امپر

ناد ي نما  يو مي تبل  ينشاندگان شان بنام دموکراس

است ي   يزي بطور مشخص عبارت از چه چ  ،

 م .ي ري نمونه افغانستان را در نظر بگ

، مطااابق بااه احکااام قااانون  ين دولتااي در چناا

، حااق  ياسااي ت احاازاب سيااآن ، فعال ياساساا

مطبوعااات و در  يده ، آزاديااان و عقيااب  يآزاد

 يماادن  يهااا يحقااوو و آزاد يک کااالم تمااامياا

در چوکاات اساالم و احکاام   يو اجتماع  يفرد

گردنااد و در  يد ماايااف و تحديااتعر يسااالما

 ير قاااانون يااارون از آن مجااااز نباااوده وغياااب 

 ينجاا فارو جمهاوري گردند . تاا ا  يمحسوب م

طالبان صرفا   يبا امارت اسالم  يکنون   ياسالم

نظااام  ين اساات کااه آن امااارت اسااالمياادر ا

 ين جمهااورياابااود و ا يک حزبااياا ياسااالم

ن ي ا چناادياا يچنااد حزباا ينظااام اسااالم ياسااالم

  ي" ا ين " جمهاااوري اسااات . در چنااا يحزبااا

 ير اساالمي غ  ياحزاب ، مطبوعات و باور ها

سااات ، از ي ر کمون ياااسااات و غي ، اعااام از کمون 

ستند . ي برخوردار ن   يت قانون ي ت و موجودي فعال

ن نظاااام را " ياااهاااا خاااوش دارناااد ا يبع ااا

 ي" بنامند . اما " دموکراس  ياسالم  يدموکراس

 مفهاوم اسات ،  يمساما و با  ي" اسم با  ياسالم

 ي" اسام با  ياساالم  يهمانگونه کاه " جمهاور

فقا  باا   يمفهاوم اسات . دموکراسا  يمسما و ب 

ف ياتواناد تعر  يک مايازم و نظام الئ ي سکوالر

از   يد . بع ايادا نماياو مفهاوم     يگردد ومعنا

افغانساتان   ياساالم  يه  اردازان جمهاوري نظر

 يند که در افغانستان دموکراسي گو  يحا مي صر

ک يانه مراباه    ک روش مطرح است وي بمرابه  

نش يانش هماان ب ياگار ، ب ي نش . باه عباارت دي ب 

اساات کااه قواعااد و احکااام  يو اسااالم يشاارع

ت يان وترب يي آن توس  شارع تع  يو اصل  ياساس

ر را يياال و تغي در آن حاق تعاد يده و کساياگرد
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ک روش در واقاع ي بمرابه    يندارد .  دموکراس

در  ياز به اصطالح دموکراسا  ياستفاده ابزار

 ينااي ک ديااظااام ضااد دموکرات داخاال چوکااات ن 

اناادن آن ي ش و ماادرن نمايااآرا يباارا ياسااالم

 است . 

ع تر ي هر چه وس يفه ما افشاي   وظي ن ترت ي به ا

اشاغالگر   يست هااي الي رن  امپري ر تر ن ي گي و   

شان را  وشش به  ياست که تجاوز و اشغالگر

هرچاه  يداده اناد . افشاا ياصطالح دموکراسا

 ياهادائ   يقالبا  يرتر دموکراسي گي ع تر و   ي وس

فه قرار ي ن وظي ز در متن و بطن اي اشغالگران ن 

تادارک ،   يد در راساتاياف باي ن وظااي دارد . ا

ش ساوو دادن  جنا  مقاومات ي و به  ا  يبر ائ 

ه اشغالگران و دست ي عل  يو انقالب   يمردم  يمل

 ش برده شوند . ي نشاندگان شان   

  يفته دموکراسي ت قاطع توده ها فري اکرر 

اشغالگر نشده و  يست هاي لاي امپر  ياهدائ   يقالب 

اساات ي رفتااه انااد . گرچااه انتخابااات ري آن را نپذ

ک انتخاباات ي ز  ي م دست نشانده ن ي رژ  يجمهور

ت تااوده هااا در آن شاارکت يااناکااام بااود و اکرر

انتخاباااات  يناکاااام ينکردناااد . اماااا گساااتردگ

م آنچنااان ياارژ يتااي وال يو شااوراها ي ارلمااان 

 يست هاي الي است که خود امپر  يروشن و آفتاب 

ز معتارف  يانشاندگان شان ن اشغالگر و دست  

  ت ي اند که اکرر 

 در آن شرکت نکرده اند . 

ماورد خواسات خاود   يد مادل دموکراساياما با

ن را در مقاباال ي نااو يدموکراساا يعنااي مااان را 

م و در نظار ي آنها مطرح نمائ   يقالب   يدموکراس

 م . ي آنرا به توده ها نشان ده يو عمل برتر

ن ي ناو  يشته دموکراسگذ  يقات عملي د تطب ي ما با

روزمنااد گذشااته را بااا قاادرت و ي در انقالبااات   

م کاه چگوناه ي م و نشاان دهاي قوت مطارح نماائ 

 يو بهااروز ين توانساات آزادي نااو يدموکراساا

.   اوردياتاوده هاا بوجاود ب   يبارا  يساابقه ا  يب 

 يدموکراساا يکااه حتاا يا يو بهااروز يآزاد

تواناد ، در   ينتوانسته ، و نم  يبورژوائ   يواقع

، چااه رسااد بااه  ده هااا قاارار دهااددسااتر  تااو

 يمه فئودالي ن    –   يمستعمرات   يقالب   يدموکراس

 افغانستان .  ياسالم يجمهور

 يج براي و و تروي ن مبارزه صرفا به تبلي نا اي قي  

تواناد در   ين محدود نبوده و نمي نو  يدموکراس

راف  ار ي ن حد نگاه داشته شود . دفاع از مي هم

گذشاته و   يسات ي الي روزمناد سوسي بار انقالبات   

تاوده هاا باه   يکاه بارا  يگسترده ا  يها  يآزاد

ج  ر قدرت ي و و تروي ارمغان آورده بودند و تبل

 فه قرار دارد .   ي ن وظي ز در محراو اي آنها ن 

قااات ي تطب  يد باار برتاارياان مبااارزه مااا باياادر

 يه داري زم نسبت به نظام سرماي الي گذشته سوس

ه ي وابساته باه نظاام سارما  يمه فئودالي و نظام ن 

عرصااه هااا ،  يدر تمااام يساات ي الي امپر يردا

توساا   ين دموکراسااي منجملاه در عرصااه تااام

ماردم ،   يتوده هاا  يا براي  رولتار  يکتاتوري د

قااات ي ن تطب ياان دسااتاورد اي تاار يژه عااالياابااه و

در  يائ ياا رولتار ير فرهنگاايااانقااالب کب  يعنااي 

 م.  ي ه نمائ ي ن تکي چ

 

  – سوال  - 5 

ماادفون  يزم " باارايااچاارا کشااش بااه " جبهااه ا

در   –ست ها در جبهاه متحاد  ي کردن نقش کمون 

ن همه قدرتمناد باوده اسات ي چاه ي کشور شما ا

ساات هااا در باار ي از شکساات کمون  يدر  هااائ 

افراشتن  ارچم مساتقل در  روساه جنا  ضاد 

 تواند گرفته شود . ي  يم يشورو

  - جواب 

بااه عنااوان سااازمان  يسااازمان جوانااان مترقاا

(  يساات ي ) مائوئ  يساات ي انگزار جناابش کمون ياابن 

 يکاار  يدر مورد مخف  يد نادرست ي افغانستان د

دوم  ين ساازمان در نشسات عماومياداشت . ا

صله به عمل ي ( ف  1346زان سال  ي خود ) در م

ه ي ک نشري ک و  ي ه دموکرات ي ک نشري آورد که  

نشست تحت   يکه در اسناد رسم   –  يست ي کمون 

د و بند انقاالب ي ق يکه زبان ب  يه اي عنوان نشر

ه ي د . نشااارياااتشااار نمامن  –د يااااد گردياااباشاااد 

ه ي و وقت منتشار نشاد . اماا نشاري ه  يست ي کمون 

د باود کاه ي ده شعله جاوي ک همان جري دموکرات 

اجااازه نشاار آن از اداره مطبوعااات حکوماات 

ازده شاماره باه ي وقت گرفته شده بود و صرفا  

ف ياد و بعد از آن توس  حکومت توقي نشر رس

ه با دو ي ن نشري انتشار ا يد .  سازمان براي گرد
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 يرون از ساازمان وارد همکااريافل چپ ب مح

ت ياان صااورت کااه موجوديااد . امااا بااه ايااگرد

ن محافاال  نهااان يااسااازمان و برنامااه آناارا از ا

آنهاا بصاورت   ينمود و بر عالوه خود را برا

هااا و  يارياادو محفاال مسااتقل از هاام ) محفاال 

کااه ي انااد.  در حالي هااا ( نما يمحفاال محمااود

 کيان باه سارعت باه  ي ک نوي ان دموکرات ي جر

د ، ساازمان ياع در کشور مبدل گردي جنبش وس

وه جلا  و جاذب ي تا آخر باه شا  يجوانان مترق

ن ي ن اي دا محدود و معدود منسوب ي و شد  يانفراد

جنبش به سازمان ادامه داد .  مسئله صرفا بار 

کااردن سااازمان و برنامااه آن از  يساار مخفاا

ن يااوع اي ان نبااود ، بلکااه داماان زدن و شاايااجر

ت ساازمان و ياجودز باود کاه مويانش غل  ن ي ب 

متشااکل مااورد ضاارورت  يحاازب و رهباار

اسات . ساازمان   يکاف  يست و جنبش توده ئ ي ن 

ل ي تشاک يضرورت مبارزه برا يجوانان مترق

 ست را اصال مطرح نکرد . ي حزب کمون 

افتناد . ي  ارورش    ينشي ن ب ي نچن ي ها با ا  يشعله ئ 

و   يتاوجه  ينش باي ب   يعن ي نش  ي ن ب ي در واقع هم

 يو تحاات رهبااربااه کااار متشااکل  يکام تااوجه

 يتاوجه يجز  با يزي متمرکز ، که در واقع چ

 يساات ي ت کمون يااو حزب  يت  رولتاارياابااه رهبر

نبود ، در سطوح و درجاات مختلاف ، منشاا  

 يهاا و جبهاه گرائا يدنباله رو  يتمام  يخي تار

ان يان  راگنده و متشاتت جري منسوب   يبعد  يها

ال ي ثاااور و تجااااوز سوسااا ي، بعاااد از کودتاااا

 د . ي افغانستان گردبه  يزم شوروي الي امپر

ن سازمان چاپ باود کاه طارح ي " سرخا " اول

ان ياهاا را رساما باه م  يتمام چپ   ياتحاد جبهو

ل حازب ي گفت کاه تشاک  يد . " سرخا " مي کش

 يده بااه زودياات اختالفااات عدياابنااا بااه موجود

م ياه رژيامبارزه متحداناه عل  يست ولي ممکن ن 

تاوان و   يکودتا ضرورت عاجل دارد ، بناً  م

ک جبهااه ، متحااد يااهااا را در  يم چپااد تماااياابا

بر طفره رفاتن   ين طرح در واقع مبتن ي نمود. ا

و  ياساي س  –ک  ي دئولوژياشبرد مبارزات اي از   

سات بمراباه ي جاد حزب کمون ي ا  يبرا  يالت ي تشک

ک يافه عاجل و حواله نماودن آن باه  ي ک وظي 

د و ي جه نرسي ن طرح به نت ي نده نا معلوم بود. اي آ

 د .                          ي نگردل ي اساسا تشک ين جبهه اي چن 

 يعمااق و گسااترش انحرافااات در جبهااه گرائاا

بااه شاادت  يبعااد ير رسااميااو غ يرساام يهااا

 افت.ي ش ي افزا

، مربوط به " ساما " و جبهه   يجبهه متحد مل 

،   ين مجاهد، مربوط به ساازمان رهاائ ي مبارز

ن ي ان آمدند . اي بم  ياسالم  يبا خواست جمهور

 ياز جناابش هااا يه روخواساات نااه تنهااا دنبالاا

م کودتاا کاه ياه رژياعل يتاوده ئا يخاود بخاود

م ي داشت ، بود ، بلکه تسال  يمعموال شکل مذهب 

 يز مانعکس مايارا ن   ياز احزاب اسالم  يطلب 

 کرد . 

بااود کااه اصااال بصااورت  ي" ساااما " سااازمان 

 يادعاهااااا يو در اسااااناد سااااازمان  يرساااام

 يبرناماااه درونااا ينداشااات ، دارا يسااات ي کمون 

) اعااااالم  يرونااااي رنامااااه ب ک و ب ياااادموکرات 

 بود .  ياسالم يمواضع ( با خواست جمهور

افغانستان ، که  اس از  يخلق ها  يگروه انقالب 

بخود   ياسم سازمان رهائ   يانتشار مشعل رهائ 

بااااا  1357گرفاااات ، بعااااد از خاااازان سااااال 

افات و ي وناد  ي ن   ي حاکم برچ  يست هاي ون ي زي رو

 يزم تکاماال منفااي ون ياازي زم آن بااه روي اکونااوم

نه تنهاا   يو سازمان رهائ   يگروه انقالب افت .  ي 

بلکااه خواساات  ياسااالم يخواساات جمهااور

ان ياز در اسناد شاان باه مي را ن   يانقالب اسالم

 دند .ي کش

س  و س ضد  ت  م و ا ق م ن   ج ر  ل  ي د  ا

چناد  يسااما در چناد نقطاه و بارا  يست ي الي امپر

د ، امااا بااا علاام کااردن " يااسااال بنااام خااود جنگ

 ي" و بااا خواساات جمهااور يرونااي برنامااه ب 

ما ي مسااتق ياري بساا يدر جاهااا ي. ولاا ياسااالم

د . ساازمان ياخز  يتحت درفش احزاب اساالم

باالحصااار کاباال کااه  ير از کودتااايااغ يرهااائ 

ن مجاهااد " ، ي ا از طاارف " جبهااه مبااارزيااگو

، باراه افتااد   ياسالم  يآنهم با خواست جمهور

 ي، مجموعاااا در تماااام نقااااط افغانساااتان بااارا

ر درفااش يااشاارکت در جناا  مقاوماات در ز

  وشش گرفت . ياحزاب اسالم
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ن دو سازمان شرکت در جن  ي   اي ن ترت ي به ا

ر مشاروط ياک امر مطلق و غي مقاومت را به 

مبدل کردند و نظرا و عمال ناه تنهاا مباارزات 

ک را منحاال کردنااد ، يااو دموکرات  يساات ي کمون 

دن ياز بصاورت جنگيارا ن   يبلکه مبارزات مل

ک ياش بردند و از  ي زم   ي ر درفش اسالمي در ز

 ير ماذهب يازم غي ونالي بر ناس يمبتن  يبارزه ملم

 ز انصراف کردند .ي ن 

نکااه در ي چااپ بااا وجااود ا يساائر سااازمان هااا

 ياساالم  يجمهور  يبرا  يسطح اسناد سازمان 

شان موضوع   يها  يبع   يشعار ندادند و حت 

سات افغانساتان را ظااهرا ي ل حازب کمون ي تشک

مطارح کردناد ، اماا در عمال   يبصورت جاد

ر جناا  مقاوماات ضااد شاارکت د يهمااه باارا

ر  وشاش احازاب يادر ز  يست ي الي ال امپري سوس

قرار گرفتناد و نخواساتند و نتوانساتند   ياسالم

 ن جن  شرکت کنند . ي بطورمستقالنه در ا

چااپ ،  ي  مجمااوع ساازمان هااايان ترت يااباه ا

در جن  مقاومات   يبا احزاب اسالم  يهمسوئ 

مات ي را نه تنهاا باه ق  يست ي الي ال امپري ضد سوس

ن ياست ها در اي قش مستقل کمون انصراف از ن 

مات انصاراف از مباارزات ي جن  ، بلکه به ق

بار    ي مبتنا  ي مبارزات مل   يک و حت ي دموکرات 

  ر ي زم غ ي ونال ي ناس 

 حفت کردند.     يمذهب 

 يست ها در جبهه متحد نقش رهبري نقش کمون 

ن نقش در ي ن اي است که تام  يعي کننده است. طب 

ساات هااا در ي قاادم اول مسااتلزم اسااتقالل کمون 

 يهه متحد است . بدون استقالل نقش رهبارجب 

نکاه ي تواند مطارح باشاد ، کماا ا  ينم  يکننده ا

سات هاا ي کنناده کمون   ين نقش رهباري تام  يبرا

 يز باه تنهاائ يادر جبهه متحد داشتن اساتقالل ن 

 يکه نه تنها نقاش رهبار  يست . مادامي ن   يکاف

ه يااساات هااا در جبهااه مقاوماات علي کننااده کمون 

ن گاردد ، بلکاه نقاش زم مدفوي الي ال امپري سوس

نقااش مسااتقل  يآنهااا و حتاا يساات ي مسااتقل کمون 

ز مدفون گاردد ي آنها ن   يمل  يک و حت ي دموکرات 

ن ياان ، اياق اواکيا، معلوم است که به قول رف

توان ي م يستند و حت ي ست ن ي ست ها ، کمون ي کمون 

 ستند . ي ون استوار ن ي گفت دموکرات ها و مل

 يسااات نبودناااد نماااي کاااه کمون ي سااات هائ ي کمون 

ند در بااار افراشاااتن درفاااش مساااتقل توانسااات 

ال ي ست ها در جن  مقاومت ضاد سوساي کمون 

شکسات نخورناد . آنهاا اصاال در   يست ي الي امپر

سات هاا ي خ  بر افراشتن درفاش مساتقل کمون 

در جن  قرار نداشتند و اگر بع ا در حارف 

ن مورد بر زباان آوردناد ، در ي در ا  يز هائ ي چ

نشااان ندادنااد . آنهااا  يآن اسااتوار يعماال رو

ن شکسات ي از درون ا  يکست خوردند . وقت ش

در وجاود حلقاات و   يسات ي ن کمون ي جنبش ناو،  

ف سااار بلناااد کااارد ، باااا ي ضاااع يدساااته هاااا

 –ک ي دئولوژياااا يت در کاااار هااااي مصاااروف

رفاع ابهاماات  يه باراي اول  يالت ي و تشک  ياسي س

ها ، اساسا فرصت و توان آنارا   يو سر درگم

شرکت در جنا  مقاومات ، و  يافت که براي ن 

ن نقاااش مساااتقل  ي تاااام  يبااارا ياولااا قيااابطر

   ن ي ست ها در ا ي کمون 

 انجام دهد . يجن  ، عمال کار

 ين ضارورت مباارزات ياگار اي کبار دي امروز  

 يدر براباار مااا قاارار گرفتااه اساات کااه باارا

ن و اشاغالگران ي ه متجااوزي دن مستقل علي جنگ

م يان شاان و رژي ، متحد  يکائ ي ست امري الي امپر

چاه زود  م و هاري ن ي دست نشانده شان تدارک بب 

 اساخ   يم . براي ن چلنج را  اسخ مربت دهي تر ا

ناه مسااعد ي ن چلنج ما چناد زمي مربت دادن به ا

 م : ي دار

ال ي اول : تجربااه جناا  مقاوماات ضااد سوساا

 (.   يست ي الي امپر

م و بنااا ياادوم :  مااا امااروز حاازب مااان را دار

سات هاا را ي مبارزات کمون   ين سالح اساسي بر

ال ي کااه در دوران جناا  مقاوماات ضااد سوساا

م ، اکنااون در ي ار نداشاات ياادر اخت  يساات ي الي امپر

 م.    ي ار داري اخت 

ماننااد  يت حاازب رزمنااده ايااسااوم : موجود

کاا در داخال دژ ي امر  يست انقالباي حزب کمون 

و  يبر اائ  يزم متجاوز واشاغالگر باراي الي امپر

 يسااات هاااا  ي شااابرد مساااتقالنه جنااا  مائوئ ي   

ه ياانهاا عل يتحت رهبر  يافغانستان و توده ها

ست و دست نشاندگان شاان ي الي ران امپراشغالگ

ن ي ار خاوب اسات . چناي نه مساعد بساي ک زمي 
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در زماااان جنااا  مقاومااات ضاااد  يناااه اي زم

 يدر درون شااااورو يساااات ي الي ال امپري سوساااا

 موجود نبود .

کااه امااروز  يطااالب  يساات هاااي چهااارم : اسالم

جنگناد ،  يم يم کرزي ها و رژ  يکائ ي ه امري عل

ت سااي الي خااود امپر يروزياادساات  روردگااان د

اند . بار عاالوه آنهاا در زماان   يکائ ي امر  يها

در حق تاوده  يشمار  يات ب ي ت شان جناي حاکم

 مردم مرتک   يها

 شده اند . 

 ن مطال  است که حزب ما ي با توجه به ا

 يو انقالبا  يمردما  يشعار جنا  مقاومات ملا

ست و دست نشاندگان ي الي ن امپره اشغالگراي عل

 ن جنا  ، جنا يارا مطرح کرده است . اشان 

سات هاا و ي د مائوئ ي است که با  يمقاومت مستقل

ندازناد و ي راه ب شان به    يتحت رهبر  يتوده ها

ن جناا  ، جنا  مقاوماات ياش ببرنااد . اي  اباه 

ن و ي ه متجااوزي جن  مقاومت عل  يعن ي است ،  

ست و دست نشاندگان شاان ي الي اشغالگران امپر

ن استقالل کشور است و نه جهاد ي در جهت تام

و بخاااطر  يناا  ملاان جناا  ، جياا. ا ياسااالم

و بطور   يجن  مذهب   يعن ي است ،    يمل  يآزاد

ه ي و جن  مسلمانان عل يمشخص جن  اسالم

 ين جنا  ، جنا  مردماياست . اي ان ن ي سوي ع

اسات وناه   يجن  طبقاات مردما  يعن ي است ،  

جناا  طبقااات اسااترمارگر فئااودال و بااورژوا 

اسات و   ين جن  ، جن  انقالب ي کمپرادور . ا

اسااترمارگرانه و حفاات نظااام  يباارا ينااه جنگاا

ن جن  ي گر اي ستمگرانه موجود . به عبارت د

ک ياانقالب دموکرات   ياست در راستا  ي، جنگ

 .  يست ي الي ن و انقالب سوسي نو

شابرد ي و     يبار  اائ   يما در حاال حاضار بارا

م باا ياد واريام . امي ناي ب   يتدارک م  ين جنگي چن 

،  يساات ي کمون  ين المللااي جناابش باا ي شاات گرماا

 يش انقالبااجنااب  يبطااور مشااخص  شاات گرماا

، هر چاه زود تار و موفقاناه   يست ي ونالي انترناس

م ي را  شت سار بگاذار ين مرحله مبارزات ي تر ا

 يدان کاارزار افغانساتان درفاش جنگاي و در م

ش ي م و بااه  ااي را باار افااراز يساات ي مسااتقل مائوئ 

 م .ي رو
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  –گزارشی از کنفرانس مشتر  سازمان ها و احزاب مارکسیست 

مائوئیست کشورهای م تلف به مناسبت چهلمین   –لنینیست 

   سالگرد " انتقاد از  ود " حزب کمونیست اندونیزیا
 (  9صفحه ) 

 

 

 پیام تبری یه از  طرف

 " گروه کمونیست های انقالبی در  لیج " 

 به 

 ستان  انحزب کمونیست ) مائوئیست ( افغ
 (  31صفحه ) 

 

 به رسمیت شنا ته شودباید هان اول ماه می به عنوان روز بین امللی کارگران ج
 

 (  47صفحه ) 

 

 

 

 پیام به کنگره موسس حزب کمونیست انقالبی کانادا
 (  32صفحه ) 

 

 

مصاحبه مجله بین المللی جهانی برای فتح با صدر 

کمیته مرکزی حزب کمونیست ) مائوئیست ( 

 افغانستان 

 
 (  34صفحه ) 

 


